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APKLAUSINĖJIMAI ATSTOVŲ
j RŪMUOSE BALTIJOS KRAŠTŲ
Prez. Fordas, įpykęs dėl kraš
REIKALU
te
pasireiškusios
opozicijos
Savaitės
įvykiai

prieš Vietnamo pabėgėlius,
kvietė gyventojus priimti juos į
savo tarpą atviromis širdimis.
Jis taip pat yra nusivylęs ir ki
tomis valstybėmis ir JT, nes visi
į pabėgėlių įkurdinimą žiūri la
bai šaltai.
Šen. McGovem reikalavo, kad
Vietnamo pabėgėliai būtų grą
žinti.
Jozsef kardinolas Mindszenty,
tremtinys ir kovos prieš komu
nizmą ir fašizmą simbolis, mirė
po operacijos Vienoj, sulaukęs
83 m. amžiaus. Prez. Nixonui
davus suprasti, kad jo buvimas
JAV ambasadoj sudaro kliūčių
vyriausybės vykdomai nuolaidų
politikai, jis apsigyveno Austri
joj. Jis lankė Vengrijos katali
kus užsieny, atjautė Lietuvos
katalikų kančias ir parašė savo
audringo
gyvenimo
atsimi
nimus.
Prez. Fordas prašo kongresą
Vietnamo pabėgėlių evakuacijos
ir įkurdinimo reikalam paskirti
507 mil. dol. Opozicija kongre
se prieš pabėgėlius yra gerokai
sumažėjusi.
Prez. Fordas kategoriškai tvir
tino, kad JAV išpildys įsiparei
gojimus P. Korėjai, tautinei Ki
nijai, Indonezijai ir Filipinam.
Iš Prancūzijos ambasados
Phnom Penh Kambodijoj prisi
glaudę užsieniečiai autobusais
buvo atgabenti į Tailandą
Prez. Fordas birželyje susitiks
su Egipto prez. Anwar el-Sadat
Vienoj ir Izraelio min. pirm. Yitzak Rabin Washingtone. Sirijos
prezidentas atsisakė susitikti. Po
šių susitikimų paaiškės ir toli
mesnė JAV politika Art. Rytų
atžvilgiu.
JAV žvalgybos organų žinio
mis apie 100 Kambodijos kari
ninkų ir jų žmonų buvo sušau
dyta.
Pagal komunistų išbandytus
metodus Saigono komunistai už
ėmė profesinių sąjungų rūmus ir
paskelbė organizuosią naujas
profesines sąjungas. Ūkiai, fab
rikai ir prekybos įmonės na
cionalizuota,
laikraščiai
už
daryti.
JAV išgabeno iš Tailando vi
sus karo lėktuvus, kuriais P.
Vietnamo lakūnai su pabėgėliais
buvo čia atskridę.
JAV ir Sov. S-ga susitarė dėl
bendradarbiavimo socialinių ir
humanitarinių mokslų srityse.
Susitarimas palies ūkinius reika
lus,
istoriją,
humanistinius
mokslus, tarptautinius santy
kius, teisę, psichologiją, socio
logiją ir antropologiją.
Saigoną valdąs karo vadovy
bės komitetas paleido paskutinį
P. Vietnamo prez. Duong Van
Minh ir 18 kitų vyriausybės pa
reigūnų. Buvusiem kariam įsa
kyta registruotis.
Sov. S-gos pastangos greitai
sušaukti Ženevos konferenciją
Art. Rytų klausimam svarstyti,
susitikus su arabų vadais, su
bliūško.
JAV karinės įgulos Tailande
tuoj pat bus sumažintos iš
27,000 iki 19,500.
Aukštas valst. dept. pareigū
nas pareiškė, kad Europos sau
gumo konferencijoj nebus su
daryta formali sutartis, įparei
gojanti susitariančias šalis bend
radarbiauti politinėj, ūkinėj ir
saugumo srityse.
Sov. S-ga ryšium su 30 m. per
galės prieš Vokietiją sukaktimi
paskelbė amnestiją, sumažinan
čią bausmes karo veteranam ir
apdovanotiem ordinais, o mote
rim karo veteranėm ar žuvusių
jų motinom visai bausmes dova
nojančią. Politinių kalinių ši am
nestija neliečia.

f nukelta į 2 psl.)

Atstovų rūmų tarptautinių (dem., Alabama). Taip pat da
santykių komiteto pakomitetis lyvavo kongr. E. Derwinski
tarptautiniam politiniam ir kari (resp., 111.), kurio pasiūlytos re
niam reikalam pravedė apklau zoliucijos (H. Con. Res. 165)
sinėjimą, liečiantį Europos sau Baltijos kraštų okupacijos ne
gumo ir bendradarbiavimo kon pripažinimo reikalu svarstymo
ferencijos Ženevoj darbus, kiek duomenim surinkti apklausinė
jie surišti su JAV vyriausybės jimas buvo sušauktas.
Valstybės departamento atsto
nusistatymu nepripažinti Balti
jos valstybių įjungimo į Sovietų vai ypač pabrėžė, jog Ženevoj
svarstomi ir priimami nutarimų
Sąjungą.
Liudijo valstybės sekretoriaus tekstai negali būti laikomi tarp
padėjėjas Europos reikalam Ar valstybinėmis sutartimis, turin
thur A. Hartman ir du jo padė čiomis legalius, teisinius įsi
jėjai — A. Russell, valstybės de pareigojimus, bet jie tėra bendro
partamento teisinis patarėjas, as pobūdžio pasisakymai, kuriem
meniškai dalyvavęs Ženevos pa visos trisdešimt penkios konfe
sitarimuose, ir R. Forwick. Hart rencijoj dalyvaujančios valsty
manas perskaitė 8 puslapių bės bendru susitarimu pritaria.
pareiškimą, kuriame nušvie Žinoma, tai nereiškia, jog susita
čiama Europos saugumo ir rimai nebus dalyvių įvairiai ir
bendradarbiavimo konferenci savaip interpretuojami.
jos darbų eiga, susitarimų tekstų
Hartmanas nesiangažavo, jog
turinys ir dabartinė padėtis ir
JAV
Delegacija pačioj ratifikavi
pakartojamas valstybės departa
mo
konferencijoj
ar susitarimų
mento
nusistatymas
nepri
tekstus ruošiant sutiktų pridėti
pažinti Baltijos valstybių įjungi
pasisakymą Baltijos valstybių
mo į Sovietų Sąjungą.
okupacijos nepripažinimo reika
Apklausinėjimą pravedė pa lu, tačiau, kongr. Derwinskio ir
komitečio pirmininkas kongr. kongr. Buchanan klausiamas,
Dante B. Fascell, demokratas iš sutiko, jog tokiam pareiškimui
Floridos. Jame dalyvavo kongr. padaryti konferencijoj progų bū
Rosenthal (dem., N.Y.), Winn tų. Pirmininkas Fascell tada
(resp., Kansas) ir Buchanan paklausė, ko gi rusai šioj kon-

ferencijoj siekia. Hartmanas
atsakė, jog sovietai norėtų čia
sudaryti jų seniai siektos taikos
konferencijos įspūdį, na, ir, žino
ma, progos konferencijos susita
rimus interpretuoti savo naudai.
Pirmininkas Fascell paklausė,
kodėl lig šiol nepavyko susitar
ti dėl konferencijai siūlomų nu
tarimų pirmos dalies, dešimto
paragrafo — dalyvių įsipareigo
jimų vykdymo. Pasitaręs su pa
dėjėjais, Hartmanas atsakė, jog
Amerikai ir kitiem vakarų sąjun
gininkam svarbu šioj vietoj įra
šyti pareiškimą, jog konferenci
jos nutarimų priėmimas jokiu
būdu nekeičia ir nepaneigia są
jungininkų turėtų teisių (residual rights) vakarų Europoj,
konkrečiai, pavyzdžiui, Berlyne.
Kongr. Derwinski tuojau pažymėjo, jog toks pat pareiškimas
(disclaimer) galimas šioj vietoj
padaryti ir Baltijos tautų klausi
mu. Į jo užklausimą, ar valsty
bės departamentas ir toliau nu
sistatęs Baltijos kraštų okupa
cijos nepripažinimo laikytis,
Hartmanas atsakė neabejojamai
taip, tačiau jis neprisiėmė jokių
įsipareigojimų, kad tokio pareiš
kimo įtraukimo į konferencijos
susitarimus bus siekiama.
(nukelta į 5 psl.)

LSS vadovybė, New Yorke balandžio 26 ir 27 posėdžiavusi Kultūros Židinio biblio
tekoje. Iš k. v.s. L. Milukienė, v.s. A. Saulaitis, ps. Tėv. P. Baltakis, v.s. Fl. Kurgonienė,
stovi v.s. Alf. Samušis, s. M. Vasiliauskienė, v.s. Č. Senkevičius, v.s. P. Molis ir v.s.
VI. Vijeikis. Nuotr. L. Tamošaičio

BALTIJOS KRAŠTŲ KLAUSIMAS
VALSTYBĖS DEPARTAMENTE
Ryšium su iškilusiu pavojum
Lietuvos valstybingumui, JAV
Lietuvių Bendruomenės at
stovai balandžio 29 lankėsi
demokratų partijos centrinio ko
miteto, AFL-CIO unijų centro ir
JAV kongreso įstaigose Washingtone. Delegaciją sudarė
JAV LB visuomeninių reikalų
tarybos pirmininkas Algimantas
Gečys, LB krašto valdybos vice
pirm. Rimas Česonis, visuome
ninių reikalų tarybos specia
lių projektų direktorė Daiva Kezienė ir Baltijos kraštų moterų
tarybos lietuvių sekcijos pirm.
Regina Žymantaitė.
-oDemokratų partijos centri
niame komitete tartasi su di
rektorium tautybių reikalam
Andrew J. Waluchek. Jam buvo
įteiktas penkių puslapių memo
randumas, paaiškinąs dabartinę
Lietuvos padėtį, jos žmonių
rezistenciją prieš okupantą, nušviečiąs esamą pavojų, kad JAVbės galinčios keisti savo nusista
tymą Baltijos valstybių inkor
poravimo į Sovietų Sąjungą
klausimu.
Partijos centrinis
komitetas prašytas įtaigoti de
mokratus kongreso narius, kad

esamą padėtį pagerinti demo
kratų partijos naudai. Pažadėjo
sudaryti galimybes pasimatyti
su demokratų prezidentiniais
kandidatais ir paveikti kongresmaną Thomas Morgan rezoliuci
jai
eigos
davimo
reikalu.
Pastarojo esama ne tik atstovų
rūmų užsienio reikalų komisijos
pirmininko, bet taip pat ir demo
kratų partijos įgaliotinio tauty
bių reikalam. LB atstovai prašy
A. Waluchek šiose atsakin ti pasiūlyti lietuvius kandidatus,
gose pareigose yra jau 13 metų. parenkant delegatus į 1976 de
Čekoslovakų kilmės, anksčiau mokratų partijos konvenciją.
redagavęs dujų laikraščius New Šiuo kvietimu jis ragino būtinai
Yorke. Lietuvių tautą ištikusią pasinaudoti, nes tai geriausia
tragediją puikiai žino. Nors lie proga paveikti prezidentinį
tuvių kalbos nemoka, bet seka kandidatą lietuviškam reikalui.
mūsų laikraščiuose spausdina
-omus
vedamuosius
straips
Nuvykus į AFL-CIO unijų
nius. Jei juose užtinka minimą centrą, LB atstovus priėmė tarp
demokratų partiją ar jos prezi tautinių reikalų direktorius dr.
dentinius kandidatus, tai pasirū Ernest Lee. Jam įteiktas memo
pina jų išvertimu į anglų kalbą. randumas, kuriame unijų vadas
Su kai kuriais New Yorko lie George Meany prašomas ofi
tuvių veikėjais jį riša artima pa cialiu pareiškimu pasisakyti už
žintis. LB atstovam pažymėjus, Baltijos valstybių aneksijos ne
kad lietuvių tarpe vyraujanti pripažinimo politikos tąsą. Taip
nuomonė, jog respublikonų par pat šiuo klausimu prašoma pa
tija daugiau dėmesio , skirianti sisakyti unijų federacijos oficio
Baltijos valstybių reikalui, A. ze AFL-CIO News.
VValuchek buvo suinteresuotas
(nukelta į 2 psl.)

būtų suteikta eiga senato ir at
stovų rūmų užsienio reikalų ko
misijose Baltijos valstybių anek
sijos nepripažinimo reikalu
įneštom rezoliucijom. Demokra
tų partijos pirmininkas R.
Strauss prašytas išleisti oficialų
pareiškimą, kuriame būtų iš
reikštas jo susirūpinimas gali
mu valstybės departamento
politikos pakeitimu.

Okupuotos Lietuvos kronika
Partija ir valdžia. Pagal so
vietinę tvarką Kremliui nutarus
1976.11.24 šaukti Sov. Sąjungos
kompartijos XXV suvažiavimą,
prieš tai turės įvykti “respubli
kų” partijos suvažiavimai. Tad
ateinančių metų sausio mėnesy
ar vasario pradžioj įvyks ir okup.
Lietuvos kompartijos suvažiavi
mas.
Kiek okup. Lietuvoj šalia eta
tinės policijos yra dar neetati
nės arba vadinamos draugovinės
policijos, galima spręsti iš to,
kad Vilniuje tos draugovinės
policijos yra 21,000, o tokiam
Akmenės rajone 1466.

Socialinės sąlygos. “Tarybinė
Moteris” rašo, kadVasaknos fer
moje (Paluščio kolchozas, Zara
sų raj.) “pusė trečios jos (mel
žėjos) uždega savo namuos ži
burį, apklosto nusispardžiusius
vaikus ... ir iškeliauja į fer
mą”, kurioj 4 vai. pradeda darbą.
Darbo sąlygos baudžiavinės:
durys be rankenų, poilsio kam
barys drėgnas ir šaltas, nėra šil
to vandens, nėra ne tik skalbia
mos mašinos darbo drabužiam
skalbti, bet nė vonelės ir net
muilo. Po slenksčiu — duobė
vandens. Melžėjos netiki, kad
būtų tokių fermų tikrovėj, apie
kokias kalba radijas ar spauda ra
Ūkis. Plano komisijos pirmi šanti. Žurnalas rašo, kad 1973
ninkas Drobnys aiškina, kad kolchozas gavęs 172 telefonogra
“pramonės gamyba šių metų mas, o 1974 per 11 mėnesių —
plane maždaug47.2% viršija 1970 181 telefonogramą iš rajono val
m. lygį”, nežiūrint to, “yra šiek džios, bet nė vienoj jų nė puse
tiek mažesnė, negu numatyta žodžio nėra užsiminta apie fer
penkmečio plane” (planas nu mos darbininkių sąlygas, o tik
statė 49% padidėjimą, palygint apie piktžolių naikinimą, metalo
su 1970 gamyba). Labiausiai laužo rinkimą, arklių lenktynes,
našumą,
socialistinį
nuo plano esą atsilieka vartoji darbo
mo reikmenų gamyba, kuri pri lenktyniavimą, ateizmo skleidi
klauso lengvosios pramonės, mą, šieno kūgius, bulvių perve
baldų ir medžio apdirbimo pra žimą ir t.t.
monės ir maisto pramonės mi
nisterijom bei žuvies pramonės
Vilniaus centrinė universali
valdybai. Darbo našumas pagal nė parduotuvė, užimanti net
planą per penkerius metus turė 16,503
kvadratinius
metrus
jo pakilti 35.7%, o faktiškai var (19,738 sq. yrds.), turinti 685
giai bepakilsiąs iki 35%, palyginti pardavėjus ir 386 kitus tarnauto
su 1969, nes dar daug darbų dir jus, sunkiai besiverčianti dėl
bama be mašinų pagalbos. Ran kelių priežasčių. Pirmiausia,kų darbam dar naudojami prekių tiekėjai nepristatą sutartų
170,000 darbininkų, kurių ne prekių. Sutarta gauti prekių už
mažą dalį sudarančios moterys. 72,000 rub., o tiekėjas patiekia
Penkmečio grūdų planas esą tik už 10,000 rb. Sutarta su kitu
bus įvykdytas, bet “esama tam tiekėju gauti prekių už 116,000
tikrų sunkumų, vykdant pieno rb., o tiekėjas pristato už 23,000
gamybos penkmečio užduotis”.
rb. Todėl pirkėjas nevisada no
rimą prekę gali rasti. O pirkė
Okup. Lietuvos geležinkeliuo
jų per dieną praeina apie 30,000.
se šiemet būsiąs baigtas elektri
Ne tik vilniečių, bet ir iš Go
fikuoti Vilniaus-Kauno ruožas ir
melio,
Maskvos, Novosibirsko,
Vilniaus-Trakų ruožas, taip pat
Tolječio,
Siguldos. Blogiausia,
Petrašiūnų-Gubernijos
ruožo
kad
pirmąsias vietas kas rytas
siaurasis geležinkelis būsiąs
pertvarkytas į platųjį, o 1976 prie parduotuvės užsiima tam
būsiąs pradėtas pertvarkytį į pla tikra pirkėjų rūšis, kuri “įgytus
tųjį ir Utenos-Panevėžio siau deficitinius daiktus . . . čia pat
rojo geležinkelio ruožas. Taip parduotuvėje perpardavinėja.”
pat vietoj garvežių okup. Lietu Ir net draugovininkai parduotu
vos geležinkeliai gauną vis dau vės nuo jų negali apginti. Pa
giau šilumvežių ir dizelinių čioj parduotuvėj moteriški bate
traukinių. Garvežiai naudojami liai 18.90 rb., moteriškas žiemi
nis apsiaustas 200 rb. Speku
tik prekiniam traukiniam.
Kauno
gamyklos
elektro- liantai ir juodoji rinka neišven
erozinės staklės Leipcigo pava giamai atsiranda ten ir tada,
sarinėj mugėj laimėjo aukso me kur ir kai stinga atitinkamos pre
dalį, žinoma, ne Lietuvai, o So kės. Gegužės 9 sovietija triukš
mingai šventė karo su Vokietija
vietų Sąjungai.
laimėjimo
30-metį, bet ir po 30
Sovietinė spauda rašo, kad
metų
po
karo
sovietinis ūkis vis
Nemuno užtvankos elektrinė
dar
nepajėgia
patenkinti gyven
ties Kaunu per savo veikimo 15
tojų
reikalų,
vis
dar kalba apie
metų yra pagaminusi penkis mi
deficitines
prekes
ir speku
lijardus kw elektros energijos.
liantus.
Tokiam kiekiui elektros energi
jos pagaminti šiluminė elektri
nė būtų sunaudojusi 1.7 mil. to
Kultūra. Kovo mėn. įvykęs
nų mazuto.
okup. Lietuvos rašytojų prozos
Kaip sovietinė biurokratija, derliaus vertinimas rado, kad
anot “Tiesos”, “pažangos veži 1974 išėjęs vienas romanas, trys
mą stabdo negyvenimiškais in apysakos ir pasistūmėjusi “do
strukcijų kuolais,” liudija kon kumentinė proza”. Rašytojas L.
struktoriaus Viliaus Židonio Jacinevičius
priminė,
kad
patirtis. Išradingas Židonis suor “redakcijos ir leidykla pradėjo
ganizavęs laboratoriją, kuri atli labai siaurai reglamentuoti ap
kusi jam mokslinius tyrimus, sakymų tematiką ir problema
eksperimentinį konstruktavimą tiką”.
ir eksperimentinę gamybą, žo
Klaipėdos dramos teatras pa
džiu, visą jo išradimo idėjos statė J. Marcinkevičiaus “Či
realizavimą, kurio vaisiai pasi činską”.
rodė labai naudingi ir praktiš
Liaudies dirbinių meistras E.
ki — automatas biriom prekėm Jonušas L. Rėzos 200 metų gi
pakuoti. Bet sovietų sistemoj mimo sukakčiai pažymėti iš
toks vienoj laboratorijoj trijų ąžuolo išskaptavo kokių 12 pėdų
skirtingų funkcijų sutelkimas aukštumo Rėzos skulptūrą, kuri
nepraktikuojamas ir, tikrinant būsianti pastatyta netoli Perval
laboratorijos atskaitomybę, tatai kos.
buvo palaikyta sovietinės ūkio
drausmės pažeidimu ir sovie
Rusinimas ir rusai. Balandžio
tinė biurokratija nusprendė
mėn. Vilniuj vyko Sovietų Są
Židonio laboratoriją likviduoti,
jungos aukštojo ir spec. viduri
atseit, išdalyti į tris atskiras la
nio mokslo ministerijos moksli
boratorijas. Anot “Tiesos”, vie
nės techninės tarybos prezi
toj mamos biurokratai nustatė
diumo išplėstinis posėdis, daly
tris aukles.
vaujant “respublikų” aukštojo ir
Pradėtas statyti tiltas per Ne spec. vidurinio mokslo minist
muną ties Jurbarku.
ram, jų pavaduotojam, skyrių
Nors vadinamo socialistinio viršininkam. Posėdis išklausė
žemės ūkio sektoriaus, t.y. kol pranešimus “Pasaulinė istori
chozų, sovchozų ir kitų valsty nė tarybinės liaudies pergalės
binių ūkių daržovių plotai suda Didžiame Tėvynės kare reikš
ro 52.5% visų daržovinių plotų, mė”, “Pagalba liaudies ūkiui”,
o kolchozninkų ir sovchozų dar “Mokslinių kadrų ruošimas”.
bininkų bei kitų privatūs dar
G. Muraškina—Šilutės hi
žai tesudaro 47.5 daržovinių plo draulinių pavarų gamyklos kom
tų, privatininkai užaugina 52% somolo sekretorė, V. Frolov —
visų daržovių, o vadinamas so Biržų apygardos deputatas So
cialistinis sektorius — tik 48%. vietų Sąjungos tautybių soviete.
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Savaitės
įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)
Sov. S-gos ir Kinijos derybos
dėl sienų vėl nutrūko.
Prez. Fordas paskelbė prokla
maciją, pagal kurią gegužės 7
yra Vietnamo eros pabaiga, nu
traukianti naujiem kariam karo
veteranam teikiamas privilegi
jas.
Nuo balandžio vidurio vyku
sios kautynės Laos tarp Pathet
Lao ir dešiniųjų buvo sustabdy
tos.
Sėn.
George
McGovem,
lankydamasis Kuboje, ir šen.
Charles Percy JAV senate ragi
na JAV panaikinti prekybos
draudimą.
Bijoma,
kad
artimiausias
komunistų taikinys gali pasida
ryti P. Korėja, kurią JAV yra įsi
pareigojusios ginti.
Voice of America radijui yra
leista pradėti kietesnę politiką
prieš Sov. S-gą.
Arabų teroristai Jeruzalėj iš
sprogdino bombas namuose, kur
gyveno Izraelio saugumo polici
jos tarnautojai.
JAV kongreso liberalam yra
labai nepatogu dabar pulti Pen
tagono pateiktą biudžetą.
JAV sutiko aprūpinti Jordano
kariuomenę Hawk raketomis
per kelerius metus.
Šiaurės Čado sukilėliai sušau
dė atvykusį derėtis su jais dėl
prancūzų įkaitų paleidimo pran
cūzų majorą.
Kinija pasmerkė Sikkim vals
tybės inkorporavimą į Indiją.
Kurdų sukilėlių vadas gen.
Mustafa Barzani pareiškė, kad
kurdų kova už autonomiją ne
bus atnaujinta.
Maskvoj platinamas vėl pasi
rodęs 65 psl. žurnalas “Dabar
tinių įvykių kronika” Nr. 35,
kuriame aprašoma valdžios or
ganų veikla prieš režimo kriti
kus ir religinių ir tautinių ak
tyvistų veikla nuo pr. m.
gruodžio.
Kanados vyriausybė nutarė 5
metam pratęsti bendrą oro erd
vės gynimo sutartį su JAV.
Europos saugumo konferen
cija gali būti atidėta iki rudens,
nes dar nepavyko susitarti dėl
kelių pagrindinių klausimų.
Angolos sostinėj kelias dienas
vyko susirėmimai tarp dviejų
rungtyniaujančių išlaisvinimo
grupių. JAV paragino savo pilie
čius iš Angolos išvykti.
Jordano karalius Hussein pa
reiškė, kad, per kelis mėne
sius nepasiekus bent dalinio su
sitarimo, Art. Rytuose galįs kilti
karas.
Prez. Fordas patikino Angli
jos, Nauj. Zelandijos ir Austra
lijos ministerius pirmininkus,
kad pralaimėjimas Vietname ne
sumažins JAV lojalumo jos są
jungininkam.

Buvęs JAV šen. Kenneth
Keating, palankus ir lietuviam,
mirė New Yorke. Jo vieton am
basadoriumi Izraeliui paskirtas
diplomatas Malcolm Toon.
Šeši Libano ministeriai at
sistatydino dėl vyriausybės ne
veiklumo susirėmimo tarp deši
niųjų falangistų ir Palestinos iš
laisvinimo organizacijos narių
metu.

BALTIJOS KRAŠTŲ KLAUSIMAS
(atkelta iš 1 psl.)

tiniuose forumuose. Pasiūlymai
Dr. Lee puikiai pažįsta komu konkretūs, gerai išmąstyti, ža
nizmą, jo kėslus, o taip pat gerai dama AFL-CIO organizacijos
susipažinęs su šiandienine Lie parama. Norint šias galimybes
tuvos padėtim. Unijų vadui G. pirmiau išdiskutuoti su Vliko va
Meany ešant Pavergtų Tautų sa dovais ir sutartinai šioj srity
vaitės garbės pirmininku, dr. veikti, į detales šiame straipsny
Lee talkina jos atžymėjimo or- nenorima leistis.
-oganizavirfie. Nedaug kam žino
Atstovų rūmuose kalbėtasi su
ma, kad AFL-CIO paremia šios
savaitės pravedimą finansiškai. užsienio reikalų komisijos pata
Tvirtas antikomunistinis nusi rėju Michael Finley, o senate
statymas dr. Lee asmenyje la — su užsienio santykių komisi
bai jau ryškus. Jis LB atstovam jos štabo pavaduotoju Don Hen
pažadėjo aneksijos nepripažini derson. Finley veikia užsienio
mo klausimą pristatyti
ge reikalų pakomisės pirmininko
gužės 6 posėdžiaujančiai AFL- kongr. D.B. Fascell žinioj. Į šią
CIO direktorių tarybai, iš pakomisę yra nukreiptos ir Bal
reikšdamas viltį, kad ji šiuo tijos kraštų aneksijos nepripaži
klausimu priimsianti rezoliuciją. nimo rezoliucijos. Henderson
Taip pat pažadėjo paieškoti ga priklauso tiesioginei senato už
limybių atitinkamu vedamuoju sienio sąntykių komisijos pirmi
straipsniu pasisakyti minimu ninko senatoriaus John Sparkman žiniai.
reikalu.
Iš turėtų pokalbių susidarė čia
Dr. Lee iškėlė eilę pasiūly
minimos
išvados. Europos sau
mų dėl Baltijos kraštų valsty
gumo
konferencija
greičiausiai
bingumo sutvirtinimo, ypač kiek
tai liečia jų atstovavimą^rptau- įvyks ne birželio, bet rugpiūčio-rugsėjo mėnesiais. Konfe
D. Britanijos karalienė pirmą rencijos ir jos nutarimų labiau
kartą aplankė Japoniją ir Hong siai siekia Sovietų Sąjunga ir
Rytų Europos satelitinės valsty
Kongą, kurį savinasi Kinija.
Paskutinis Kambodijos prez. bės. Pirmoji nori įteisinti antro
Saukham Khoy pareiškė, kad vy- jo pasaulinio karo laimėjimus,
vyriausybė sumokėjo Lon Nol antrosios — detente politikos
atoslūgiu tikisi kiek išsivaduoti
1 mil. dol., kad jis išvyktų.
iš
Sov. Sąjungos kontrolės. Va
JAV senatas patvirtino Laukarų
Europos valstybės, ypač
rence H. Silberman atstovu
Vakarų
Vokietija, -konferencijoj
Jugoslavijai ir Charles S. Whitelaikosi
gana
tvirtai ir sovietam
house — Tailandui.
nuolaidų
nedaro.
JAV-bių inte
Buvęs P. Vietnamo min. pirm.
resai
glūdi
ramybės
Europoj sie
Nguyen Cao Ky apsigyveno
kime,
realiai
galvojant,
kad de
kartu su kitais pabėgėliais Camp
tente
nesukuriama
per
vieną
ge
Pendleton stovykloj.
neraciją.
Europos
saugumo
V. Vokietija kovai su teroris
tais įsteigę federalinę kriminali konferencijos pasiekti nutarimai
nelaikytini sutartim, kuri saisty
nę įstaigą.
tų
juos pasirašančius. Tai bus
JT ekon. ir sočiai, reikalų tary
daugiau
deklaratyvinio pobū
ba kreipėsi j visas valstybes pa
džio
dokumentas.
JAV nema
dėti atstatyti Indokiniją. JAV
nančios,
kad
nutarimų
“sienų
atstovas pareiškė, kad pagalba
neliečiamumo
”
principas
inter
turi ateiti iš tų, kurių parama pa
pretuotinas
kaip
Baltijos
valsty

keitimai ten yra įvykę.
bių
aneksijos
netiesioginis
pri

Kongresas vėl priėmė griež
pažinimas.
Užklausus,
ar
nebūtų
tą anglies kasimo paviršiuj
įstatymą,, bet prezidentas gali įmanoma į konferencijos nutari
mus įrašyti paragrafą, specifiškai
jį vėl vetuoti.
JAV ir Sov. S-gos derygos pareiškiantį, jog “sienų nelie
dėl strateginių ginklų apribo čiamumo” principas netaiky
tinas Baltijos valstybėm, atsaky
jimo atidėtos iki birželio.
Daniel P. Moynihan įspėjo, ta, kad tai būtų nepraktiška, nes,
kad trečiojo pasaulio valsty žinant Europos istoriją, ir kitos
bių noras išlikti nepriklauso konferencijos dalyvės panašius
momis ir nekomunistinėmis paragrafus siektų įtraukti. JAV,
priklausys nuo JAV ir Sov. ryšium su konferencijos nutari
S-gos
jėgų
balanso
išlai mais, galėtų išleisti pareiškimą
(position paper), kuriame oficia
kymo.
Tailande prie Buriuos sienos liai būtų pasisakyta Baltijos vals
komunistai vėl puolė vyriau- tybių aneksijos nepripažinimo
klausimu.
sybės karius.
Prez. Fordas vetavo žemės
Atskirų pokalbių metu išsi
ūkio įstatymą, kaip per išlaidų skyrė Finley ir Henderson nuo
ne tik vartotojam ir mokesčių monės. Henderson valstybės
mokėtojam, bet ir patiem ūkinin sekretoriaus pavaduotojo Robert
kam.
J. McCloskey laiške kongresmaSocialinio draudimo admi nui Thomas E. Morgan neįžiū
nistracija
ruošia
įstatymo ri neigiamybių Baltijos valsty
projektą, kuris panaikintų lai bių valstybingumui, kiek tai lie
kinius
jos
deficitus,
pav. čia “sienų neliečiamumo” prin
1975 jos išmokėjimai bus 3 cipą. Finley sutiko su LB atsto
bil. dol. didesni už pajamas.
vų teigimu, kad šis principas
Naujieji Kambodijos valdovai neigiamai veiktų Baltijos valsty
išvarė apie 3 mil. miestų gy- bių valstybingumą. Rezoliucijos
ventojų į krašto vidų, kur jie pravedimas atstovų rūmuose ir
turės pasidaryti ūkininkais.
senate būtų reikšmingas laimėji
Šen. Hubert H. Humphrey mas Baltijos klausimui, tačiau
rinkimų tvarkytojas Jack L. jie abejoja, kad tai bus įvykdy
Chestnut buvo rastas kaltas ne ta. Artimu laiku valstybės de
legaliai ėmęs pinigus iš pieno partamento atstovas šiuo reikalu
bendrovių rinkimų reikalam.
atstovų rūmų užsienio reikalų
JAV atnaujins su Kuba santy komisijai duosiąs liudijimą. Jau
kius tik tada, kai Amerikos vals čiama, kad pagrindinis akcijos
tybių organizacija tai nutars.
rezoliucijos klausimu vadovas

Skulptorius Petras Vaškys kalba kovo 22 savo parodos atidaryme Kultūros Židiny. Nuotr.
G. Peniko

kongr. E.J. Derwinski yra paten
kintas valstybės departamento
paaiškinimu
kongresmanui
Morgan ir rezoliucijos pravedimo aktyviai nesieks.
-oBaltijos kraštų aneksijos ne
pripažinimo reikalu LB atstovai
pasimatė su senato daugumos
vadu šen. Mike Mansfield, už
sienio santykių komisijos pirmi
ninku šen. John Sparkman, tos
komisijos
nariais
senato
riais Jacob K. Javits ir Robert
P. Griffin ir buv. respublikonų
partijos pirmininku šen. Robert
Dole.Taip pat lankytasi šen.
Carl T. Curtis įstaigoj. Senato
riui esant išvykus, jo štabo parei
gūnam padėkota už rezoliucijos
į senatą įnešimą. Patirta, kad
prie šios rezoliucijos jau yra
prisidėję senatoriai Hruska (Nebraska), Thurmond (So. Carolina), Nelson (Wisc.), Helms
(No. Carolina), Hartke (Ind.) ir
Roth (Dėl.).
-oBesilankant sen. Curtis įstaigoj, patirta ir nemalonesnė žinia. Sužinota, kad prieš porą
dienų senatoriui paskambinęs
Chicagos latvių organizacijų ta
rybos pirmininkas Bergmanis ir
prašęs sustabdyti tolimesnę ak
ciją, ieškančią sponsorių senato
riaus Curtis įneštai rezoliucijai.
Bergmanį ir senatorių Curtis
rišanti pažintis dar iš tų laikų,
kai pirmasis gyvenęs Nebraskos valstijoj. Po šio paskambinimo šen. Curtis kreipėsi į
kongr.' Derwinski, iš kurio šta
bo atėjo pranešimas daugiau Bal
tijos kraštų rezoliucijų reikalo
neforsuoti. Pranešta, kad vals
tybės departamento R.J. Mc
Closkey pareiškimas suteikė
kongr. Derwinski norimą atsa
kymą.
Dėl Bergmanio elgesio LB
krašto valdyba kreipėsi į Ameri
kos latvių sąjungą (ALA). Paty
rė, jog Bergmanis taip pasielgė
jį kontaktavus kongr. Der\vinskio štabui, kuris aiškino,
kad tolimesnė stipri akcija bus
nenaudinga (counterproductive). ALA pareigūnai bet kokios
akcijos mažinimui nepritaria; jų
nuomone, ji tęstiną, kol viena iš
įneštųjų rezoliucijų bus priimta.
Tos pačios nuomonės yra ir JAV
LB krašto valdyba. Susidaro
įspūdis, kad kongr. Derwinskio
pradėtąją akciją stabdo tamsioji
valstybės departamento ranka ir
jis verčiamas paklusti jos sovie
tam pataikaujančiai politikai.
JAV LB krašto valdyba ragina
visus bendruomeninius viene
tus ir kiekvieną susipratusį lie
tuvį ir toliau rezoliucijų reikalu
kontaktuoti kongreso narius.
-oBesilankant
Washingtone,
nepamirštas ir muz. A. Jurgučio
šeimos išvykimo į JAV-bes klau
simas. Regina Žymantaitė turė
jo progą pasimatyti ir šiuo klau
simu plačiau išsikalbėti su jos
pažįstamu, vienu iš žymiausių
Amerikos advokatų, Edward
Bennet Williams. Šis advokatas,
prieš keletą savaičių sėkmingai
apgynęs buv. iždo sekretorių
Connally, pažadėjo tarpininkau
ti Marijos Jurgutienės išvykimo
reikale.
LB Inf.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. Iki 9 v.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
i—j---------- -------------------------------------------------------------------- ------ —.——- 4

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Aircondltioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus.
Slinas patarnavimas įdedant naujas daUš. Aptarnaujam Oueens ir apyįkės lietuvius. Naujų aparatų neparduocfafh. Kreiptis tel. 847-0887.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).
BUYUS FUNERAL HOMĖ, Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica AveJrjue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, income Tax
■ užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacljos. Kasdien nuo 9 iki 8
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y.
11421; VI 7-4477
, a ___ _______ ___ __________ __________________________________________________ _______________ _______________________________

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter G arde n Tavern. 1883 Madison St.,
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms Ir kt. pramogoms.
Be to, duodami palaidotuvinlal pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Siiver Bell Bakino Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona,
Mueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

------------------------------------------------------------------------------------------r—
MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, NAff
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems —
pertuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir Suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsldraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421.

Telef. MI 7-6637.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M in
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

f

Geriausios medžiagos'gaunamos pigia kaina ypač
šlbntlnlam į Lietuvą.
(Polyester-Knlts y ardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežinskaltė, sav.

i
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Lietuviško stiliaus paminkle
sukuriami ir veltai pristato*;
mi į visas kapines New York,
New Jersey^ ir Connecticut
valstijose
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Fasolino
Memorials CO.

KARDINOLAS MINDSZENTY
PRIEŠ SAVO MIRTĮ APLANKĖ
VENECUELOS LIETUVIUS

Gegužės 6 rriiręs Vengrijos
kardinolas Joseph Mindszenty
balandžio 16 aplankė Venecuelos lietuvius. Kardinolo pri
ėmimas įvyko dr. Vytauto Dam- ,
bravos (JAV ambasados patarė
jo) privačioj rezidencijoj, daly
vaujant apie 120 asmenų, ypač
daug jaunimo, pasipuošusio
mūsų tautiniais drabužiais.
Po iškilmingo sutikimo bei įvairių sveikinimų kardinolas
suteikė apaštališkąjį palaimini
mą visiem susirinkusiem ir
bendrai Venecuelos lietuviam.
Venecuelos lietuvių vardu
sveikino bendruomenės centro
valdybos vicepirmininkas Hen
rikas Gavorskis, kuris jų vardu
kardinolui įteikė tautine juosta
perrištą plaketę su prasmingu
įrašu. Priimdamas dovaną, kar
dinolas tarp kitko pasakė: “Ši
jūsų (lietuvių) man įteiktoji do
vana yra mano gyvenimo gra
žiausias prisiminimų perlas”.
Po to buvo bendros vaišės,
trukusios apie porą valandų.
(Elta)

Al

66-86 80th Street (prieS St. John’s kapines)
Middlė Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
(212) DAvenport 6—3150
— Tai yra mūsų vienintelė vieta
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300

o Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
O Kelionės į visus pasaulio kontinentus
o Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas
TRAUKINIAI

1.

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

i
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Lituanistikos Institutui susirenkant
Šį savaitgalį Clevelande vyks
ta Lituanistikos Instituto su
važiavimas. Per dvi dienas bus
paskaityta 20 paskaitų, bus
bendri posėdžiai, sekcijų posė
džiai, tarybos posėdis, pamal
dos, banketas. Paskaitos bus iš
šių sričių: Lietuvos istorijos,
lietuvių literatūros, sociologijos,
tautotyros ir kraštotyros, kalbo
tyros, psichologijos, menotyros.
Ne vienas gal nustemba ir pa
klausia, kas tasai Lituanistikos
Institutas, kam jis reikalingas,
ką jis čia daro? Ar tai nėra or
ganizacijų infliacija? Argi rei
kalingos tos paskaitos?
-oKas sekė spaudą, tas pastebė
jo, kad tos skaitomos suvažiavi
me paskaitos yra labai rimtos,
mokslinio turinio. Liet. Institu
tas yra mokslinė įstaiga, kuriai
rūpi mokslas. Ir tam tikras moks
las. Tas mokslas turi turėti bet
kokį ryšį su lietuviškais reika
lais, bendrai vadinama lituanis
tika. Net ir psichologijos, socio
logijos paskaitose pasirenkami
tokie aspektai, kurie nagrinėja
lietuviškus klausimus.
Dėl šių lietuviškų klausi
mų kėlimo, dėl mokslinės jų in
terpretacijos šis Institutas ir yra
labai svarbus. Ir pačiame Insti
tute yra labai svarbių sekcijų —
tai Lietuvos istorija, lietuvių
literatūra, kalbotyra, kraštotyra,
menotyra, visa, kas tiesiogiai su
rišta su lietuvių tautos praeiti
mi, jos kultūros tyrinėjimais.
Šiais klausimais niekur niekas
specialiai nerašo, nekalba. Ir dar
daugiau, kaip žinome, pavergtoj
tėvynėj lituanistinis mokslas
turi taip pat pergyventi prie
spaudą. Jis yra varžomas. Jam
neleidžiama pilnai išsitiesti ir
augti. Tas mokslas yra net pa
taisomas, pakreipiamas taip, kad
būtų patogiau pateisinti okupa
cijas, didžiojo brolio — ruso
agresyvumą. Taip tenai yra pa
tvarkoma Lietuvos istorija.
Šiame krašte ir medicina, ir
technika, ir kiti bendrieji moks
lai naudojasi begaliniais fon

dais, privilegijomis. Tokie dak
tarai ar inžinieriai lengvai gali
sužinoti, kas padaryta naujo vie
noj ar kitoj jų srity.
Visai to neturi lituanistinis
mokslas. Jis neturi nei milijo
ninių fondų, nei kokių privile
gijų. Visa jis turi pats susiorga
nizuoti ir padaryti.
Tiesa, universitete dirbą lie
tuviai profesoriai kartais turi
progos
paliesti
lietuviškus
mokslo reikalus, išleidžia ang
lišką veikalą. Tie pavieniai pro
fesoriai, lituanistikos darbuoto
jai ir yra įsijungę į Institutą,
kad dar daugiau nuveiktų lie
tuviškosios kultūros labui, kad
profesoriai, kurie dirba ameri
kiečių universitetuose, šalia jų
universitete išleistų darbų, at
liktų ir kitus mokslinius darbus,
surištus tiesiogiai su lituanisti
ka, kad kalbėtų ir rašytų lietu
viškai. Taip Liet. Institutas yra
išleidęs ir svarbių savo moksli
nių veikalų, planuoja ir daugiau
jų išleisti.
Tos paskaitos, studijos, apskri
tai visas judėjimas pagilina mū
sų tautinę sąmonę, moko mus
giliau svarstyti pačius kasdienos
įvykius, moko mus giliau įžvelg
ti į ateitį.

Todėl visa Lituanistikos Insti
tuto veikla yra labai ir labai rem
tina, nes tai dirbama mūsų kul
tūrinei ateičiai. Lietuvių Fon
das, kuriam pirmiausia rūpi
lietuviški kultūriniai reikalai,
tegu Lituanistikos Institutą įsirašo pirmoj vietoj. Tegu prisi
mena jį ir privatūs mecenatai,
donatoriai. Nesigailėkime aukų,
nes tik iš tų aukų augs lietu
viškasis mūsų tautinis moks
las — lituanistika.
-oSveikiname Lituanistikos In
stituto suvažiavimą ir linkime
jam dar plačiau burti visus lietu
vius mokslininkus, kurie domi
si lituanistiniais klausimais, lin
kime sudaryti veiklos programą
ir iškelti tuos klausimus, kurie
mus dar labiau stiprintų ateičiai.

KAIP GAUNAMI PATENTAI
L. V. LIESUNAITIS

Gal kas domėtųsi patentais.
Tad noriu papasakoti, kaip jie
yra gaunami. Aš gavau penkis
patentus. Būčiau gavęs ir šeštą,
bet padariau klaidą. Šitokiu bū
du įsigijau truputį praktikos.
Gyvenimo aplinkybėm ver
čiant, prireikė lovos, kurią, eida
mas miegoti, pasistatai virtuvėj
(kitur nebuvo vietos), sulankstai
ir naudoji kaip suolą (nereikia
nešioti į rūsį). Tokią lovą pa
dariau, o vėliau patobulinau.
Kada nereikalinga lova, galima
pasidaryti stalą. Tai labai nau
dingas daiktas kelionei. Viską,
kas kelionei reikalinga, galima
susidėti prie lovos į dėžę. Kas
pamatydavo, tas sakydavo: būti
nai reikalinga tą daiktą užpa
tentuoti — bus pinigų.
Vienas vyresnės kartos lietu
vis, K. Iv., mane nuvežė net į
Ottawą, į patentų įstaigą. Įstai
gos tarnautojas nurodė mum eiti
eiti į kitą įstaigą, kuri viską pa
ruošianti ir čia prisiunčianti.
Esą geriausia daryti viską pas
save, Montrealy. Davė tos įstai
gos adresą. Parvažiavę į Montrealį, nuvykom į nurodytą
įstaigą. Užvedėm bylą gauti pa
tentui. Už kiekvieną brėžinių
puslapį ima po 30 dol. Atsi

gabentų brėžinių nepriima. Įstaiga ima mokestį už patarna
vimą ir atskirą mokestį valsty
bei už patentą. Viską reikia su
mokėti užvedant bylą. Jei paten
to negautum, pinigų negrąžina.
KLIŪTYS

Po poros savaičių iš Ottavvos
prisiuntė tris brėžinius, nuro
dančius, kokie daiktai, panašūs
į manąjį, yra užpatentuoti jau
anksčiau. Nors ir buvo aišku,
kad manasis visu 100 procentų
skyrėsi nuo anų, bet šitaip daro
ma norint ištraukti iš patento
prašytojo daugiau pinigų. Tada
reikėjo paduoti kitą prašymą,
nurodant skirtumą tarp mano pa
tentuojamo dalyko ir tarp jų pri
siųstų brėžinių, ir pridėti 75 dol.
Baigiantis metam nuo bylos už
vedimo, prisiuntė raštą. Reika
lavo sumokėti 40 dol. mokes
čių. Juos sumokėjus, patentas
būsiąs pasirašytas. Su kitom iš
laidom tai atsiėjo 450 dol.
Gavus patentą iš Ottawos, įstaigos vedėjas pasiūlė prašyti
patento iš Washingtono. Ir vėl ta
pati tvarka. Po mėnesio laiko iš
Washingtono gavau tris brėži
nius. Ir vėl nurodė, kad esu
panaudojęs kitų, seniai paten

Aną vakarą su keliais lietu
viais bičiuliais, susėdę prie
spalvotos televizijos, stebėjom
krepšinio žaidimą taip Detroito
profesionalų komandos Pistons ir Seattle profesionalų ko
mandos Supersonics. Šis žaidi
mas buvo labai svarbus abiem
komandom, nes laimėtojas lieka
toliau turnyre, o pralaimėtojui
sezonas baigtas. Seattle koman
da šį žaidimą laimėjo. Mes, nu
siminę detroitiškiai, analizuo
dami mūsų “priešo” pergalę,
priėjom prie bendros išvados,
kad buvo vienas tos kitos ko
mandos narys, kuris, kai pasi
rodydavo žaidime, savo draugus
uždegdavo. Be jo Seattle ko
manda gal būtų pralaimėjusi.
Įdomu buvo tai, kad šis žaidikas nėra laikomas geriausiu tos
komandos nariu.
Ką čia atpasakotas epizodas
turi bendro su III pasaulio lietu
vių jaunimo kongreso atstovų
pareigomis? Tik tai, kad žaidi
mas tarp Detroito ir Seattle pa
iliustruoja kelis dalykus, svar
bius kiekvienam jaunuoliui, ku
riam neaišku, kokios bus dele
gatų į kongresą Pietų Amerikoj
pareigos. Atstovai turi būti kaip
tas Seattle žaidėjas. Grįžę iš
kongreso pilni žinių ir patyrimų,
jie turi uždegti savo draugus,
kurie nevyko į Pietų Ameriką.
Kiekvienas žmogus, kuris jau
dabar galvoja kandidatuoti į III
PLJK, turi suprasti, kad jo mi
sija yra parvežti į namus du da
lykus: kongreso dvasią ir kong
reso konkrečius nusprendimus.
Kitaip sakant, yra svarbu, ne
tik ką delegatas, grįžęs į namus,
apie kongresą sakys, bet ir kaip
jis tą pasakys.
Antra svarbi išvada iš Detroito-Seattle žaidimo yra ta, kad
žmogus, kuris nebuvo pats ge
riausias krepšininkas, visvien
stipriausiai paveikė savo koman
dą. Ne kiekvienas jaunuolis, ku
ris vyks į Pietų Ameriką, bus
Lietuvių Bendruomenės apylin

TREČIOJO PASAULIO LIETUVIŲ
JAUNIMO KONGRESO ATSTOVŲ
PARUOŠIMAS IR PAREIGOS
kės valdybos narys, tautinių šo pat pavojus gresia mūsų jaunimo
kių grupės geriausias šokėjas, kongresui ir mūsų išrinktiesiem
pirmas mokinys ne tik lituanis atstovam. Visi šiam kongresui
tinėj mokykloj, bet ir amerikie turi labai didelių vilčių, ir ne
čių universitete, ir, aplamai, tas vienas viliasi, kad šis kongresas
“mesijas”, kurį visi jo draugai bus geriausias iš visų trijų.
gerbia bei kuriuo seka. Nepai Entuziazmo ir optimizmo dabar
sant, kaip mūsų tėveliai kartais yra daug. Tačiau ar to bebus po
perdaug išgirta savo vaikus, to kongreso? Antrojo PLJ kongreso
kių žmonių gal yra du ar trys kritikai teigia, kad, kaip Detroi
visoj Amerikoj. Kiekvienas žmo to Pistons, jo dalyviai, grįžę į
gus turi ypatingų talentų lygiai namus, pasidavė savo konkuren
taip pat, kaip ir turi silpnumų. tui — tinginystei. Šio pasidavi
Kaip tas žaidikas Seattle ko mo efektai dar matomi šiandien
mandoj, mes, kurie būsim kong kai kuriuose miestuose. Yra
rese, privalom pilnai išnaudoti nemaža cinikų, kurie atsimena
savo ribotus talentus, kad jie tu antrojo PLJ kongreso stiprią pra
rėtų kuo daugiau įtakos kong džią ir silpną pabaigą. Jie pra
rese ir namuose, kai skleisim našauja, kad tai atsitiks ir šį sykį.
-okongreso žinias. Vienas geras
Kaip atstovai turėtų į cinikų
pasiruošimas tiem, kurie tikisi
būti Pietų Amerikoj, yra rimtai pareiškimus reaguoti? Labai pa
pagalvoti, kokie jų talentai yra, prastai: stenkimės ir pasiryžkim,
kad jų pranašystės neišsipildytų.
ir juos net išbandyti.
Yra konkrečių būdų, kaip gali
-oŠį straipsnį pradėjau nuo ant ma tinkamai pasiruošti kongreso
ro galo: kalbėjau apie Detroito pareigom. Jų tyčia pradžioj ne
krepšinio komandos paskutinį minėjau, nes maniau, kad pirma
sezono žaidimą i r apie tuos daly sis žingsnis tam pasiruošimui yra
kus, kuriuos atstovai turės pada atsisėsti ir visą reikalą panagri
nėti abstrakčiai. Jei kiekvienas
ryti grįžę iš kongreso.
Žvilgtelėkim į Detroito krep kandidatas pradėtų tai dabar
šinio komandos sezono pradžią daryti, jis daug daugiau nau
ir pažiūrėkim, kaip jai sekėsi vi dos gautų iš Šiaurės Amerikos
sus metus. Kai Detroito Pistons lietuvių jaunimo trečiojo suva
pradėjo sezoną, buvo didelių žiavimo, įvyksiančio Londone,
vilčių, kad tai gali būti vienas iš Kanadoj, gegužės 17-19. To su
geriausių sezonų.
Maždaug važiavimo tikslas yra paruošti
pusę sezono pranašystės, kad jaunimą, specifiškai — atstovus
Detroitas atsidurs pirmoj vietoj, (Kanados atveju — kandidatus į
atrodė teisingos. Detroitiškiai atstovus) kongresui. Nežinau
vis laikėsi pirmoj ar antroj vietoj. tiksliai, kokia bus suvažiavimo
Staiga, sezonui įpusėjus, koman programa, tačiau žinau tiek, kad
da visiškai sukrito. Vieną žaidi tie, kurie nuvyks į Londoną
mą po kito pralaimėjo ir vos- tikėdamiesi, jog jie bus pilnai
ne-vos pateko į čempijonų tur paruošti kongresui, jog jie gaus
atsakymą į visus klausimus, taps
nyrą, kaip “ekstra” komanda.
Sakyčiau, kad maždaug toks labai nusivylę. Todėl pabrėžiu
reikalą visiem pagalvoti apie at
stovų paruošimą prieš vykstant į
Londoną, o ne tada, kai jau atsirasit pačiame suvažiavime.

Pasitarimai jaunimo kongreso reikalu Urugvajuj. Iš k.: Romas
Kasparas, PLB vicepirm. jaunimo reikalam, kun. J. Giedrys,
SJ, St. Goda, Urugvajaus LB pirmininkas.

tuotų, brėžinių dalis; tuo re
miantis, aš negalįs gauti paten
to. Tada vėl padaviau prašymą.
Nurodžiau, koks yra skirtumas
tarp mano patentuojamo ir kitų
užpatentuotų dalykų, ir pridėjau
75 dol.
Tuojau gavau laišką, kuriame
buvo rašoma, kad, viską išstu
dijavus, rasta, jog mano išradi
mas visu 100 procentų skiriasi
nuo visų pirmiau užpatentuotų
išradimų. Bet egzaminatoriui įti
kinti esą reikalinga dar paduoti
vieną prašymą i r pridėti 75 dol.
Čia sužymiu, kokius patentus
man prisiuntė: JAV. Hardie, of
New York, Patent No. 33,644,
dated November 5, 1861.;
Emerick Kiss, of New York, Pa
tent No. 169,554, dated Novem
ber 2, 1875; John Joseph Stoehe,
of Brooklyn, New York, Patent
Sept. 2, 1913, Šeriai No. 720,
987.
Kadangi per notarą pusę pa
tento užrašiau K. Iv., tai paten
tas priklausė mum abiem. Pa
prašiau, kad jis duotų 35 dol.
paduoti prašymui, nes jau bai
gėsi laikas. K. Iv. atsisakė pini
gus duoti: neapsimoką, nieko iš
to nebūsią. Pagalvojau. Jeigu jau
nereikia, tai tegu taip ir bū
na. Prašymo nepadavėm. Jei
nebūčiau jam pusės patento
užrašęs, tai aš vienas be jokių
kalbų būčiau prašymą padavęs.
JAU PER VĖLU

Po metų susipažinau su vienu
pardavėju (“salesmanu”), pran

Spėju, kad Londono suva
žiavimas duos atstovam du svar
bius dalykus. Pirma, suteiks pro
gą pasidalinti mintimis apie at
stovų pasiruošimą kongresui. Iš
skirtingų nuomonių, be abejo,
gims naujos idėjos. Jeigu at
stovai nebus apie tai pagalvoję
iš anksto, diskusijos nebus labai
gilios, ir gera proga šį klausimą
išsamiai išnagrinėti nueis vėjais.
Antras dalykas, kurio iš Londo
no suvažiavimo tikiuosi, tai su
telkimas konkrečių informacijų,
kaip reikia kongresui pasiruošti.
Jaunimas turėtų būti gerai supa
žindintas su Pietų Amerikos kul

cūzišku izraelitu. Jis paklausė,
kiek aš jam duočiau, jei mano
patentą jis parduotų. Pažadėjau
20 procentų. Jis tada paėmė ma
no dėžutę ir Ottawos patento
kopiją ir nusivežė pas save į raš
tinę. Kartą man būnant jo raš
tinėj, jis pasakojo, kad rodęs ma
no išradimą net septyniolikai
firmų; niekas nenorįs nieko da
ryti, nes čia per šaltas kraštas.
Esą reikalinga ieškoti pirkėjų
kur šiltesniam krašte. Su juo kal
bėjomės rusiškai. Rusų kalbą jis
gerai mokėjo.
Vienu tarpu pardavėjas
skambina man telefonu. Prašo
atnešti tuojau patentą. Viskas
esą tvarkoj, išradimas parduo
tas. Bet manęs tai nė trupučio
nenudžiugino. Žinau, kad nieko
nebus, nes neturiu Amerikos pa
tento. Kada nunešęs jam pada
viau Ottawos patentą, jis man ir
sako: “Ottawos patentas ne
tinka. Duok Washingtono pa
tentą.” Atsakiau, kad Washingtono patento neturiu. Tada pasi
darė didelis triukšmas. Pardavė
jas šaukė: “Aš nieko nenoriu
kalbėti! Duok man Washingtono patentą!” Prie stalo sėdįs
žmogus kalbėjo su juo prancū
ziškai, tik nesupratau jų pokal
bio. Tai buvo fabrikantas iš Ar
gentinos.

ingtono”. Įstaigos vedėjas atsa
kė, kad dabar jau yra per vėlu
apie tą patentą kalbėti. Pažiū
rėjęs į bylą, aiškino: “Ligi 1973
balandžio 1 turėjot paduoti pra
šymą. Nepadavėt. Tai dabar
užmirškit. Jau viskas pasibaigė.
Galit padaryti kitą tokį daiktą,
bet kad visu 100 procentų skir
tųsi nuo buvusio. Tada galėsim
duoti kitą patentą.” Jis net ste
bėjosi, kodėl nepadavėm pra
šymo. Patentas būtų buvęs gau
tas.
K. Iv. prikalbėjo mane išradi
mą būtinai užpatentuoti. Net
ir į Ottavvą nuvežė. Pusę paten
to užrašiau jam, ir notarui už raš• tus sumokėjau. 1100 dol. jau bu
vau sumokėjęs už patentus ir ki
tus dalykus. O jis nenorėjo pri
dėti 35 dol.
Ne be reikalo pardavėjas taip
smarkiai ant manęs pyko ir ba
rėsi. Jis pusantrų metų ieškojo
pirkėjų ir be reikalo. Jei bū
čiau jam pasakęs, kad neturiu
Washingtono patento, jis būtų
nieko nedaręs.
Didžiausia klaida čia buvo
trečio prašymo nepadavimas.

Tuojau taksiu nuvažiavau pas
K. Iv. Papasakojau dalyką. Abu
nuvažiavom į patentų įstaigą.
K. Iv. kreipėsi į įstaigos vedė
ją Bastien: “Mes mokam pini
gus ir imam tą patentą iš Wash-

Dirbdamas statybos bend
rovėj, šešis tamsius rašomuosius
stalus turėjau paversti šviesiais.
Iš šviesių padaryti tamsius nėra
sunku, bet iš tamsių padaryti
šviesius labai sunku, beveik ne

UŽPATENTAVAU NAUDINGĄ
INSTRUMENTĄ

tūra, gamta, gyventojais. Papras
čiausi dalykai, kaip, pavyzdžiui,
apie orą Pietų Amerikoj Kalėdų
laikotarpy, turėtų būti paaiš
kinti.
Be to, tame suvažiavime
būtų naudinga sužinoti, kokia
numatyta provizorinė stovyklos
kasdieninė dienotvarkė. Juo
daugiau detalių iš anksto, juo
mažiau rūpesčio dėl smulkmenų
ir juo daugiau nuvažiavę atsto
vai rūpinsis esminiais dalykais.
Turėtų būti taip pat pristatyta
kokia nors darbotvarkė dėl
prieškongresinės veiklos. Pa
vyzdžiui, parenkant tikslią datą,
kada atstovai pradeda kongresui
telkti pinigus savo kolonijose.
Aplamai, Londonas bus svar
bus momentas visoj trečiojo pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
so ruošoj ir eigoj. Jeigu mes,
suėję kartu, šios auksinės progos
pilnai neišnaudosim, nors indi
vidualiai ir būsim savo pareigas
kongresui apsvarstę, mūsų liki
mas bus toks pat, kaip pasimetusios Detroito krepšinio ko
mandos — slysim žemyn.
-oŠeštadienį, gegužės 17, suva
žiavimą atidarys JAV ir Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjungų
pirmininkai Daiva Vaitkevičiūtė
ir Almis Kuolas. Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės pranešimą
padarys Romas Kasparas, PLB
vicepirmininkas jaunimo reika
lam. R. Kasparas supažindins su
važiavimo dalyvius su kongreso
ruoša visame pasaulyje ir taip
pat paaiškins, ko PLB pageidau
ja iš kongreso ir iš jaunimo.
Po Kasparo pranešimo bus pa
skaita tema “III PLJK prasmė ir
siekiai”.
Po pietų seselė Ignė Marijošiūtė referuos tema “Lie
tuvių kalba: raktas ar kliūtis”.
Paskutinė rimtoji šios dienos da
lis bus Kanados ir JAV LJS at
skiri posėdžiai, liečią pasiruoši
mą kongresui. Šeštadienio vaka
re vyks šokiai.
Sekmadienį, gegužės 18, po
mišių bus skaidrių iš Pietų Ame
rikos rodymas. 11:00 vai. įvyks
debatai tema “Ar yra reikšmin
giau ugdyti lietuvišką elitą negu
rūpintis visa lietuvių visuome
ne?” Vidurdienį simpoziumas
nagrinės jaunimo rolę tautinės
rezistencijos kovoje.
Po pietų II PLJK pirminin
kas Romas Sakadolskis prabils
apie tautinės savitalkos sąvo
ką. 3:30 visi suvažiavimo daly(nukelta į 5 psl.)

įmanoma. Negana dažus nuo
medžio nuimti, reikia medį pa
obliuoti. Plonytės fanieros ob
liuoti negalima. Vieną stalą sku
tau keturias dienas. Skystis da
žam nuimti užnuodijo rankas.
Pradėjau galvoti apie kokį
instrumentą, kad lengviau būtų
galima nuimti dažus ir atlikti
darbą.
Vieną dieną tokį instrumen
tą pasidariau. Jau stalą nu
skutau per dvi dienas. Nudrožiau ir pusę fanieros. Medis pa
sidarė švarus, šviesus. Ir nepavargau. Matydamas, kad mano
padarytas instrumentas yra labai
naudingas, jį saugojau ir niekam
nerodžiau. Bosui labai patiko,
kad aš taip greitai padariau tokį
gražų darbą. Bet jis manė, kad
be jokio instrumento jį taip gra
žiai atlikau.
Žinojau, kad, norint ką užpa
tentuoti, nereikia to daikto nie
kam rodyti. Tą instrumentą pasi
dariau gražų ir nuvykau į pa
tentų įstaigą, į kurią buvau krei
pęsis dėl pirmojo patento. Už
vedžiau bylą. Kada gavau bylos
numerį, tada galėjau pasirodyti
ir su savo instrumentu (tik ne
reikėjo niekam rodyti bylos nu
merio, kaip sakė patentų įstaigos
vedėjas). Prieš metų pabaigą
nuo bylos užvedimo per savo
bylos tvarkytoją gavau iš Ottawos pranešimą: kada bus sumo
kėta 40 dol. mokesčių, patentas
bus pasirašytas ir prisiųstas.

(Bus daugiau)
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DŽIAUKIMĖS GYVA KULTŪRA
KAZYS YAKUTIS

zuos fotografam scenoj ir, žino
ma, taip pat mielai priims tą
publikos dalį, kuri norės ateiti
už scenos jų pasveikinti.
Mes, menininkai, ištiesiam
ranką su meile ir tikru lietuviš
ku nuoširdumu. Spėjam, kad jūs
ją paspausit su lietuvišku sugy
venimu ir meilės noru; ir kad į
tą vakarą ir į visus kitus kon
certus žmonės gausiai susirinks,
liudydami, kad ta gyvybinė jėga,
kuri įkvepia bet kurios tautos
kultūrą, yra pati tauta — žmo
nės. Žmonių dalyvavimas pa
gimdo kultūrą ir palaiko jos gy
vybę.
Daug kas aiškiai kritikavo
mano idealizmą, taip pat ir visų
menininkų idealizmą. Tiem rea
listam, kurie galvoja, kad svajo
tojai negali nieko realaus pa
siekti,
norėčiau
pacituoti
Santayana’s eilėraštį:

Labai malonu matyti mūsų
dosnius lietuvius pozityviai
reaguojant į mūsų pastangas įsi
gyti Steinvvay koncertinį fortepi
joną, kuris sudarys galimybes
aktyviam muzikiniam gyve
nimui mūsų Kultūros Židiny.
Mūsų vyrai ir moterys jau ruo
šiasi — su dideliu užsidegimu
— GALA BENEFIT koncertui,
kuris įvyks gegužės 31, šeštadie
nį, 8 vai. vakaro; jie laukia ir
Maralin Niska, Metropolitan ir
Nevv York City operų pagrindi
nės solistės, ir jos vyro smui
kininko William Mullen tikrai
aukšto muzikinio lygio vakaro;
o po to — linksmo pabendravi
mo, juoko ir lietuviško “iš šir
dies” dainavimo, skaniai vaiši
nantis apatinėj salėj. Visas gau
tas pelnas bus skiriamas mūsų
kultūriniam gyvenimui.
Šiam koncertui mes norėtume
O tvorld, thou choosest not the
sukurti aplinką, kuri būtų pavyz better partll It i s not uisdom to be
džiu ir ateinantiem koncer only wise,l And on the intvard
tam; aplinką, kuri būtų patogi vision close the eyesj Būt it is
ir programos atlikėjam, ir publi tvisdom to believe the heart.
kai.
IColumbus found a tvorld, and
Koncertas bus vedamas kaip ir had no chartj Save one that faith
visi koncertai viso pasaulio kon deciphered in the skies;/ To trust
certų salėse. Pavėlavusieji į salę the soul’s invincible surmisel Was
bus įleidžiami tik pasibaigus all his science and his only art.
programos numeriui. Prie visų /Our knotvledge is a torch of
durų stovės tvarkdariai, kurių smoky pine/ That lights the pathway būt one step aheadl Across a
nurodymus publika turės sekti.
void of mystery and dread.l Bid,
Koncerto salėj nebus rūkoma. then, the tender light of faith to
Taip pat nebus leidžiamas pro shinel By tvhich alone the mortal
gramos atlikėjų fotografavimas heart is ledi Unto the thinking of
koncerto ar pertraukos metu. the thought divine.
Sunkiai suprantamas tas fotogra
Šis mūsų Židinys yra ypatin
fų noras trukdyti publikos ir
gai svarbus jau vien dėl savo
menininkų koncentraciją savo
geografinės vietos. New Yorkas
laisvu vaikščiojimu po salę
— viso pasaulio kultūros židi
ir fotografavimu. Tačiau po kon
nys. Tarp visų tų pasaulio kul
certo Niska ir Mullen mielai potūrinių turtų dabar yra ir lietu
viškas Kultūros Židinys. Mano
svajonė yra, kad šis Židinys ati
darytų savo duris visiem, kurie
norės sužinoti apie mūsų lietu
Meilės eliksiras
Chicagos lietuvių opera ba- višką palikimą ir dalintis juo su
landžio 19, 20 ir 26 pastatė Gae- mumis.
Savo svajonėj aš matau galerb
tano Donizetti operą Meilės
Eliksyras. Pirmus du spek
taklius dirigavo Vytautas Marijošius, o paskutinį — Alvydas Vasaitis. Chicagos visuomenė gau
siai lankė visus tris pastatymus, HARTFORD, CONN.
nes visi bilietai buvo išpirkti.
Visų dėmesį patraukė gražios
Hartfordo
moterų
choras
dekoracijos, Lyric operos orkest L.A.P. klubo salėj balandžio 19
ras, 54 dainininkų choras, kuris davė nepaprastą koncertą. Zita
ne tik įspūdingai dainavo, bet ir Dapkienė, choro narė, koncertą
vaidino pasipuošęs spalvingais atidarė ir perdavė vadovavimą
italų tautiniais drabužiais.
choristei Gražinai Aleksandravi
Operos chorą rūpestingai pa čienei.
ruošė muzikai A. Vasaitis, A.
Scena buvo puikiai papuošta.
Stephens, A. Gečas ir A. Jur Atidarius uždangą, scenoj pasi
gutis. Apšvietimu rūpinosi Ži rodė penkiolika moterų — cho
vilė Numgaudaitė ir R. Barty- risčių, apsirengusių violetinės
tė, grimu — A. Dikinis ir S. spalvos ilgomis sukniomis.
Warzala, režisūra — H. Beattie
Choras padainavo šias dai
ir K. Oželis.
nas: Žalios pastogės —A. Bra
Solistų partijas atliko Margari žinsko, Rugiagėlės — B. Budta Momkienė, Stefan Wicik, Gi riūno, Kampelis mielas — A.
na Čapkauskienė, Algirdas Bra Mrozinsko (drauge su choru solo
zis ir Arnoldas Voketaitis. Pub dainavo baritonas dr. Iz. Alis),
lika gėrėjosi, kad solistai ir cho Bars močiutė — R. Žigaičio,
ras savo vaidmenis atliko pasi Vaga palydi vagą — T. Makagėrėtinai gražiai. Ypatingos ova čino, Išėjo mergelė — liaudies
cijos būdavo ypač spektaklių pa daina (su choru solo dainavo
baigoj.
dr. Iz. Alis), Neskųsk, draugu
Premjeroj dalyvavo CBS—TV ži, tu barzdos — V. Juozapaivadovybė ir reporteriai. Opera čio.
vėliau buvo perduota radijo ban
Moterų chorui harmonizavo ir
gomis ir parodyta televizijoj.
visom dainom dirigavo muz.
J. Kaunas J. Petkaitis.

CHICAGOJ

ją, kurioj būtų galima nuolat
matyti mūsų didžiųjų meninin
kų darbus. Svajoju ir apie biblio
teką, kurioj visada būtų gali
ma susipažinti su mūsų istorija
ir literatūra. Mano svajonėj ran
da vietos ir liaudies dirbinių
centras — tokia neatskiriama
mūsų tradicijos dalis. O kalbant
apie turtingesnį muzikinį gy
venimą, ar tai būtų perdaug
pamišusi svajonė tikėtis, kad šie
koncertai išsivystys į metines
koncertų serijas, kurios bus pa
žymėtos sekmadienio N.Y. Ti
mes puslapiuose su kitomis kon
certų serijomis (kaip Hunter
College, Metropolitan Museum,
Brooklyn Academy)?
Įsivaizduoju, kaip visų tautų
žmonės, kurie norės dalintis su
mumis tuo, kas mum brangu,
džiaugtis gyva kultūra, lankys šį
židinį, lietuvių liaudies dainom
nejučiomis besiskverbiant į jų
širdis. Ką Didysis Kūrėjas nu
matė Lietuvai, ne mum spręsti,
bet jos istorija, jos kultūra, jos
tautinė dvasia užtikrina Lietu
vos išlikimą. Jei kiekvienas
kiekvienam ištiesim ranką, su
prasim vienas kitą ir vieningai
dirbsim pasiekti tikslui, mano
svajonė išsipildys. Lai tas tikslas
būna lietuviškos sielos gaivu
mas per džiaugsmingą, gyvą kul
tūrą.
Kas yra lietuviška siela, aš ka
daise jau kalbėjau, bet norė
čiau dabar pakartoti:
Lietuviška siela neturi ribų.
Ji apima viską. Ją maitina iš
mintis, paimta iš pačios šios že
mės širdies plakimo. Ji gyvuoja,
nes ji siekia tiesos. Ji pasilieka
teisinga dėl to, kad yra be pre
tenzijų. Jos misija sėkminga dėl
to, kad ji iššaukia pagarbą, su
pratimą, atjautimą ir meilę vie
nas kitam — vienybę su visa
ta, su Dievu.
Lai Dievas toliau laimina “lie
tuvišką sielą”, nes ji skaisti, ji
inspiruos kiekvienos generaci
jos jaunimą suprasti ją ir pripa
žinti realybę, kad — kas bus,
kas nebus, Lietuvos kultūra ne
pražus.

MOTERŲ CHORO KONCERTAS
Antroji dalis buvo dar nepa
prastesnės. Atidarius sceną, pa
sirodė lyg ne choras, bet gėlių
puokštė: kiekviena choristė
buvo apsivilkusi vis kitokios
spalvos įvairiaspalve suknia.
Vienos stovėjo, kitos sėdėjo, o
kai kurios rymojo. Tai buvo gra
žus reginys.
Antroj daly buvo padainuotos
dainos: Gimtinės dangus — T.
T. Makačino, Ištark mano vaidą
— Algio Raudonikio, Pienė —
M.Vaitkevičiaus, Puiki naktelė
— neapolietiška daina.
Moterų chorui harmonizavo
muz. J. Petkaitis. Muzika šiom
dainom plaukė iš kažkur: čia
kanklių, čia gitaros ar piano . . .
Iš publikos choras ir solistas
susilaukė daug ir ilgų plojimų.
Koncertą uždarė Zita Dapkie
nė, pasidžiaugdama tokiu arti
mu publikos su choru bendra
darbiavimu, kuris duoda jėgų
būti dainos sargyboj.
Baigiant dar žodį tarė muz.
J. Petkaitis, pažymėdamas, kad
šios antrosios dalies variantus
yra sukūrusi choristė Zita Dap
kienė.

IŠ MUZIKŲ
VEIKLOS
— Kazio Banaičio opera Jū
ratė ir Kastytis gegužės 17, šeš
tadienį, 1 vai. po pietų bus trans
liuojama per Chicagos radiją
WNIB, banga FM 97.1. Tokiu
būdu jau visos trys didžiosios
Chicagos klasikinės muzikos ra
dijo stotys bus davusios šią lie
tuvišką operą. WEFM net du
kartus pakartojo su plačiais ir įdomiais Arnoldo Voketaičio ko
mentarais.
— Toronto universiteto mu
zikos fakultetas, ruošdamas
operų pastatymus, neaplenkia ir
jauno lietuvių solisto Jono Vaš
kevičiaus. Iš Britanijos pakvies
tas režisorius paruošė Mozarto
operą Cosi fan tutte, kuri stato
ma Toronto McMillan teatre.
Solistų tarpe įrašytas ir J. Vaš
kevičius.
— Izabelės Motekaitienės
, dainavimo studijos tradicinis
pavasario koncertas vyksta Chi
cagoj, Jaunimo Centre, gegužės
16.

Maralin Niska, Metropolitan ir New York City operų prima
dona, Salomės vaidmeny to paties vardo Richard Strauss
operoj. Pereitam sezone šioj rolėj ji labai sėkmingai pasirodė
Washington, D.C., vieną kartą ir New York City operoj
5 kartus. New Yorko ir Washingtono muzikos kritikai ją labai
gerai įvertino. Ši primadona kartu su savo vyru smuikininku ir
kompozitorium William Mullen koncertuos lietuviam gegu
žės 31 Kultūros Židiny.

— Solistė Audronė Simonaity
tė atliks meninę programą Ame
rikos Lietuvių Tautinės Sąjun
gos jubiliejinio seimo bankete
Clevelandė gegužės 24. Akomponuos pianistė Birutė Smeto
Toliau solistės programoj bu nienė. Savo poezijos skaitys
vo šios dainos: St. Cailevičiaus Vladė Butkienė.
— Klajūnas, V. Paltanavičiaus —
— M. Motekaičio fortepijono
Kedras ir palmė, V. Kairiūkš
ir vargonų studijos koncertas
čio — Baltoj viršūnėj, J. Šopavyks
gegužės 30 Chicagoj,
gos — Paklydėlis.
Jaunimo Centre.
Pirmoji dalis buvo baigta ke
— Pramoginės dainos konkur
turiomis K.V. Banaičio harmoni
zuotomis liaudies dainomis — są buvo paskelbusi Illinois lie
Siuntė anyta, Vai toli, toli, Ei tuvių gydytojų draugija. Gegu
užu gojaus, Toli mano motinėlė. žės 7 posėdžiavo konkursui
Solistė turi stiprų balsą, platų prisiųstų kūrinių vertinimo ko
diapazoną. Jos žemosios gaidos misija: pirm. muz. Alvydas Va
skamba lyg perverdamos širdį. saitis, sekr. komp. Faustas StroĮ savo dainavimą ji įdeda daug lia, muz. Alice Stephens, muz.
emocionalumo. Jaučiamas stip Balys Pakštas, rašyt. Aloyzas
rus tragizmas, kuris klausytoją Baronas ir gydytojų dr-jos atsto
nemeluotai patraukia. Teko so vė dr. Alicija Ruibienė. Komi
listę ne kartą girdėti Kenne- sija nutarė pirmos premijos ne
bunkporto vasarvietėj. Teko gir skirti. Po 300 dol. (antras premi
dėti ir jos K.V. Banaičio dainų jas) laimėjo Giedrė Gudauskie
rečitalį, kuris buvo perlas jos nė už “Gyvenimas pagunda” ir
Jonas Zdanius už “Gintarėlis”.
muzikinėj karjeroj.
Po pertraukos vyko Blandytės Po 200 dol. (trečias premijas)
draminis pasirodymas. Klausy laimėjo Bronius Jančys už “Ne
tojam ji perdavė Vyt. Tamu- užmiršk manęs” ir Almis Zda
laičio pasakojimą “Sugrįžimas” nius už “Aš nežinau”. Premijas
ir St. Santvara eilėraščius. Dek- manoma įteikti lietuvių gydyto
lamatorės balso pakitimai ir jų suvažiavimo metu gegužės
nusileidimai, išraiška ir inter 23-25 Chicagoj.
pretacija stipriai veikė klausy
— Aido, Hamiltono mergaičių
tojus. Daug širdies ir šilto choro, veiklos penkmetis at
jausmo buvo įdėta į St. Sant žymėtas sukaktuviniu koncertu
vara eilėraščius.
balandžio 26 Hamiltone, Jauni
Trečią savo programos dalį mo Centre. Dainavo visas 52
solistė atliko naudodama mikro mergaičių choras, jam dirigavo
foną, dainuodama lengvosios ir solo dainavo solistas Vaclovas
muzikos kūrinius. Šios rūšies Verikaitis. Solo ir duetų su V.
muzikai reikia savotiško balso Verikaičiu dainavo sol. Justina
pastatymo, kuris skiriasi nuo Sriubiškienė. Akomponavo muz.
operinio žanro: naudojama ma J. Govėdas. Choras penkmečio
žiau vokalo, daugiau žodžio. proga išleido antrą plokštelę
Blandytė ir čia buvo puiki: klau “Keliaujam su daina”.
sytojai šaukė ir plojo. Ji atliko
— Clevelando Čiurlionio an
šiuos kūrinius: T. Makačino —
samblio šokėjai su O. Mikuls
Rudenėlis, M. Noviko — Trys
kienės vadovaujamu kanklių or
berželiai, A. Raudonikio —
kestru gastroliavo dviejose ame
Klauno daina, N. Vietti —Ži
rikiečių mokyklose. Šiuose kon
buoklės, italų dainą — Ašara,
certuose moksleivius su Lietu
meilės dainą iš filmo “Meilės
vos geografija, istorija, kultūra
istorija”, C. Blum — Čigonų
bei jos dabartinėmis problemo
berniukas.
mis supažindino inž. Bankaitis.
Tokių koncertų amerikiečių mo
Blandytės
akompaniatorius kyklom planuojama ir dau
per visą jos dainavimą, išsky giau.
rus deklamavimą, buvo Vytenis
— Sydney operos rūmuose
Vasyliūnas. Jis akomponuoja
dirba
keturi lietuviai: H. Urba
nuo aštuonerių metų amžiaus,
navičius,
H. Laurinaitienė ir A.
ir jokia muzika nei žanras jam
Motekaitis
groja simfoniniame
nėra naujiena.
orkestre,
o
Paulius
Rūtenis dai
Koncertas buvo suruoštas pa
nuoja
kaip
solistas.
minėti 41 metų sukakčiai Min
kų radijo programos, kuri kas
Solistei Elenai Blandytei ga
sekmadienį plačiai yra klausoma
lim pranašauti sėkmingą ateitį:
lietuviškos visuomenės.
Steponas ir Valentina Minkai tokio masto ir tokių gabumų
atlieka gražų lietuvybės darbą. dainininkė yra mylima ir laukia
Linkim jiem tęsti šį darbą ir to ma visų.
Elena Vasyliūnienė
liau, niekada nepavargstant.

ELENA BLANDYTĖ
MINKŲ METINIAME KONCERTE
Minkų radijo metiniame kon
certe Elena Blandytė atliko įvairiaspalvę programą. Ji buvo
dainininkė ir dramos aktorė,
puikiai pasirodžiusi abiejose ro
lėse.
Solistė koncertą pradėjo ne
įprastu būdu — operų arijomis
(paprastai arijos yra atliekamos
gale koncerto). Išgirdom Mozarto “Voi Che Sapete” ariją iš
operos “Figaro vestuvės” irRossini “Ah! Quel Giorno” ariją iš
operos “Semiramide”. Paskuti
nioji arija yra labai sunki. Dėl
soprano reikalavimų ši opera
ilgą laiką nebuvo statoma.
Po koncerto buvo šokiai, ku
riem grojo visų mėgiamas Ed
vardo Radionovo orkestras. Bu
vo ir lietuviškų melodijų. Bešo
kant veikė ir bufetas, kurį tvar
kė pačios choristės.
Linkėtina šiam mielam Hart
fordo moterų chorui geriausios
sėkmės! Lauksime ir vėl tokio
įdomaus pasirodymo.
Jonas Bernotas

ST. PETERSBURG, FLA.
E. Rūkštelienės
pagerbimas
Lietuvių Klube balandžio 6
buvo pagerbta muz. Elena
Rūkštelienė, kuri jau metus va
dovauja moterų oktetui. Oktetą
sudaro: sopranai — U. Bliskienė, O. Galvydienė, B. Urbonie
nė, EI. Bakutienė; altai — P.
Juozaitienė, St. Staponkienė, M.
Grigienė, G. Jezukaitienė ir Ei.
Vizbarienė.
Klubo pirm. A. Kamius klubo
vardu tarė gražų sveikinimo
žodį ir pakvietė O. Galvydienę
vadovauti programai.
O. Galvydienė okteto vardu
pasveikino E. Rūkštelienę ir
gražiai padeklamavo J. Aisčio ei
lėraštį “Draugystė”.
Oktetas melodingai padai
navo šias dainas: Tėviškėle, Ne
munėli, Šlama šilko vėjas, Už
jūrelių.
Grašinos Jezukaitienės va
dovaujamos to pačio okteto dai
nininkės pašoko stilizuotą šokį
“Pas močiutę augau”.
Publikos atsilankė gausiai, to
dėl muz. Rūkštelienei ir okte
tui nesigailėta katučių.
Prie gražaus, žvakėmis ir gė
lėmis papuošto stalo visi skaniai
ir linksmai vaišinosi, linkėdami
muz. Rūkštelienei ilgiausių ir
darbingų metų.
Ramunė

— Solistės M. Momkienė, G.
Mažeikienė,
akomponuojant
muz. A. Vasaičiui, atliks meni
nę dalį Dzūkų draugijos baliuj
gegužės 17 Chicagoj, Jaunimo
centre.
— Solistė Praurimė Ragienė
giedos JAV ir Lietuvos himnus
Chicagoj, Sheraton viešbuty,
gegužės 24 pradedant Pasaulio
Lietuvių Gydytojų Sąjungos su
važiavimą.
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CHICAGON SUVAŽIUOJA
LIETUVIAI GYDYTOJAI
Dr. Gediminas Balukas, Pa
saulio Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos pirmininkas, balandžio 29
painformavo lietuvių spaudą
apie artėjantį dešimtąjį gydytojų
suvažiavimą, kuris įvyks Chicagoj, Sheraton viešbuty, gegužės
23-25. Be to, savo pranešime
spaudos atstovam jis plačiau
apžvelgė LGS-gos šakotą veiklą,
paliesdamas net tolimesnę pra
eitį.
Amerikos lietuvių daktarų
draugija buvo įsteigta 1913. Ji
jungėsi į visuomeninę veiklą,
dalyvavo politinėj veikloj. 1919
jos pastangomis buvo įsteigta
Lietuvai gelbėti draugija, kuri
daug padėjo atsikūrusiai nepri
klausomai Lietuvai. Draugija ta
da leido ir savo leidinį — Gy
dytojas.
Po antrojo pasaulinio karo di
delis skaičius gydytojų iš Lie
tuvos atvyko Amerikon bei įsikūrė ir kituose kraštuose. Bu
vo steigiamos gydytojų draugi
jos ir kitose valstybėse. 1957
Chicagoj įvyko pirmas lietuvių
gydytojų
suvažiavimas.
Čia
buvo įsteigta Pasaulio Lietuvių
Gydytojų Sąjungą, prie kurios
dabar priklauso dešimt įvairių
kraštų lietuvių gydytojų draugi
jų. Sąjunga leidžia žurnalą Me
diciną, turintį apie 800 skaityto
jų. Leidinį sumaniai redaguoja
dr. K. Pemkus.
Dr. G. Balukas pasidžiaugė,
kad į Sąjungą jungiasi jauni,
čia mokslus baigę kolegos. Iš
ryškino dr. Mindaugo Vyganto
darbštumą organizuojant iš
vykas ir kitus kultūrinius pasi
reiškimus. Dr. A. Paulius, taip
pat jaunas daktaras, ieško origi
nalesnių veikimo būdų, ir jau
pirmieji bandymai gerai pavyko
praėjusią žiemą, suorganizuo
jant plataus masto karnavalą.
Vienas iš didžiųjų Sąjungos
sumanymų yra išleisti Lietuvos
medicinos istoriją, kuri apimtų
įvairius laikotarpius, įvairias
medicinos šakas. Jai redaguoti
pakviestas prof. J. Puzinas, ku
ris spaudos atstovus supažindi
no su būsimo veikalo turiniu,
apimtim ir telkiama medžiaga.
Tai būsiąs labai vertingas leidi
nys, 400-500 puslapių. Jo išlei

dimas atsieisiąs apie 10,000 dol.
Ilgiau buvo sustota ties Illinois Liet. Gydyt. D-jos pagal
binio moterų vieneto veikla ir
visokeriopa talka Sąjungai. Šiam
vienetui šiuo metu vadovauja
energinga pirmininkė Aldona
Grinienė. Ji smulkiau papasa
kojo apie vieneto užmojus. Jis
talkina Sąjungai įvairiais būdais,
ruošdamas meno parodas, kon
certus ir kitas pramogas, telkda
mas lėšas stipendijų fondui. Sti
pendijos duodamos nepasiturintiem lietuvių vaikam, studijuojantiem mediciną, arba gydy
tojų vaikam, studijuojantiem ir
kitus mokslus. Jos dažniau ati
tenka gyvenantiem Illinois vals
tijoj, tačiau buvo atvejų, kad jas
gavo ir kitur gyveną studentai.
Per 10 metų šis pagalbinis vie
netas yra išmokėjęs apie 12,000
dol. stipendijų. Šiuo metu Są
junga turi 3 mediciną bebaigian
čius stipendiatus.

Sąjungos pirmininkas plačiau
aptarė ir būsimo suvažiavimo
programą. Suvažiavimą gegužės
24 minėtam viešbuty pradės dr.
Algis Paulius savo kalba. Maldą
sukalbės kun. A. Trakis. JAV ir
Lietuvos himnus giedos sol.
Praurimė Ragienė.
Atidaromąją pagrindinę kalbą
pasakys dr. Gediminas Balukas,
PLGS ir ALGS pirmininkas, nu
šviesdamas Sąjungos veiklą.

Bus išskirtinai prisimintas
mokslininkas prof. dr. P. Avižo
nis, minint jo 100 metų gimi
mo sukaktį. Paskaitas skaitys
prof. J. Puzinas ir dr. P. Bagdas.
Gegužės 25, sekmadienį, 10
vai. Jėzuitų koplyčioj ir evan
gelikų liuteronų Tėviškės para
pijos bažnyčioj bus specialios
pamaldos, o po jų 11 vai. Jau
nimo Centro kavinėj — pusry
čiai ir korporacijų susirinkimai.
Po to viešbuty vyks mokslinės
paskaitos. Dr. Algimantas Keler
tas bus mokslinės dalies vedė
jas, dr. Vainutis Vaitkevičius ap
tars kasdieninę vėžio chemote
rapiją, dr. Daina Variakojytė
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JŪROS SONATA — ANDANTE
Praeitame numeryje susipaži
nome su M. K. Čiurlionio Jū
ros sonatos Allegro. Tai buvo
pirmoji dalis, labai judri, labai
gyvastinga. Dabar štai prieš mus
tos sonatos antroji dalis — An
dante.
Muzikinėj sonatoj andante
turi lėtą tempą, pasižymi ly
rine nuotaika, dažniausiai yra
trijų dalių — dainos arba vari
acijos formos.
Prisimename, kaip pirmoji so
natos dalis virpėte virpėjo. Čia
gi matome ramybę. Viskas susto
jo ir susiderino į vieną nuotai
ką.
Mus patraukia du šviesūs taš
kai. Kas jie tokie?
Tai jūros horizontas, kuris ir
atidalo Andante pirmąją dalį
nuo antros. Tame horizonte yra
sustoję du laivai. Jie daugiau pa
našūs į valtis. Viršum jų yra du
šviesūs taškai — šviesos šalti
niai, kurie skleidžia šviesą ap
link. Tai lyg pajūrio švyturiai.
Ju šviesa sklinda pluoštais per
mėlsvai žalią dangų. Tie švy
turiai primena akis.
Ir kas tos akys? Ar jos nepri
mena akių, kurias matėme Čiur
lionio paveiksle “Tyla” (Darbi
ninko nr. 10). Ten viršum van
denų guli paslaptinga būtybė ir
spindinčiom akim žiūri į visatą.
Akys lyg žiburėliai atsispindi
vandenyje.
Ir čia jaučiame’ lyg būtų kaž
kokios paslaptingos akys. Gal
tai visatos, gal didžiojo Rexo
akys, kurios visa mato ir visa
seka, siekia net gelmes.

Tos akys turi lyg kokius atošvaistus — žemyn einančius
burbuliukus. Tos dvi linijos ir
nuveda žvilgsnį gilyn į jūros
dugną. Čia pereiname per antrą
ją Andante dalį — visišką ra
mybę ir patenkame į kalnus.
Tie kalnai pradeda trečiąją
Andante dalį. Čia daugiau jude
sio, gyvybės, bet tonas išlaiky
tas tas pats — žalsvai melsvas su
šviesų atspindžiais.
Čia pirmiausia pastebime bu
rinį laivą. Tai nuskendęs laivas.
Pažiūrėkime ir pamatysime,
kad tą laivą laiko ranka. Laive
lis lyg koks žaislas padėtas del
ne. Ir ką tai reiškia? Atrodo,
kad Čiurlionis lukštentų Visatos
Kūrėjo mintį, kad ir ten giliai po
vandeniu yra globojanti ranka,
kuri pasitinka nuskendusius lai
vus, ranka — rami, gera. Ir tas
laivelis dar tebeturi pilnas bu
res, rodos, kad jo gyvenimas ir
kelionė dar nesustojo . . .
Pažvelkime į jūros dugną, kas
ten darosi. Ten pilna visokiau
sių miestų, griuvėsių, vartų.
Visa sustoję nuostabioj ramy
bėj, švyti mistine šviesa. Plaukia
žuvys. Net laiveliai nusėdę ant
dugno. Matome ir žvaigždes.
Ir jos gyvena turtinganie jūros
dugne.
Atsisveikindami vėl sustoja
me ties dviem burbuliukų ta
kais. Jie mus veda į viršų. At
rodo, lyg kažkas bėgtų per
piano klavišus ir skambintų to
lyn, aukštyn. Ir vėl patenki į
paveikslo centrą, į tas dvi švie
čiančias akis. (p.j.)

------------------------------- .

kalbės apie Mycosis fungoides
ir kitas lymphomas, dr. Vy
tautas Užgiris — apie nėštumo
ribojimo fiziologinius princi
pus.
Po pietų pertraukos dr. Mei
lutė Indreikaitė-Biskienė skai
tys apie alkoholikų rehabilitaciją, o dr. Jonas Valanti ėjus pa
lies medicinos problemas tre
čiojo pasaulio kraštuose.
Neužmirštamas ir kultūrinis
momentas. Jaunimo Centro
Čiurlionio galerijoj bus Marijos
Ambrozaitienės, Vandos Bata
kienės, Ados Sutkuvienės ir Da
lios Aleknienės dailės paroda.
Suvažiavimą baigiant, viešbučio
pokylių salėj įvyks pobūvis su
menine programa, kurioj daly
vaus ir Antras Kaimas. Tikimasi,
kad į šį pobūvį susirinks keletas
šimtų svečių.

Atsiųsta
paminėti

TĖVAS JONAS BRUŽIKAS,
S.J. Spaudai paruošė T. Br. Krištanavičius, S.J. Viršelis dail. A.
Kurausko. Spaudė M. Morkū
nas. Išleido Tėvai Jėzuitai. Či
kaga, 1974. Iliustruota nuotrau
komis. 180 psl.
Leidėjai knygoj pateikia kele
tą įvadinių žodžių:
“Tur būt, nedaug yra vyres
niosios kartos lietuvių, kurie ne
būtų pažinę T. Jono Bružiko,
neklausę jo pamokslų ar negir
dėję jo vardo. Tas uolusis misijonierius skersai ir išilgai ap
keliavo visą Lietuvą, Vokietiją,
Angliją, Jungtines Amerikos
PLGS ir ALGS atlieka gražų,
Valstybes ir dalį Pietų Ameri
reikšmingą kultūrinį darbą, o
kos, skelbdamas Dievo žodį,
daugumas daktarų yra mūsų di
teikdamas sakramentus, lanky
dieji lietuviškojo gyvenimo ju
damas šeimas ir duodamas vi
dintojai ir ramsčiai.
siems krikščioniško gyvenimo
Šis dešimtasis suvažiavimas
pavyzdį.”
aptars ir Sąjungos ateities pla
Sutinkant su leidėjų žodžiais
nus ir įgyvendintinus darbus. O
ir juos permąstant, daugeliui vy
iš paskaitų temų matyti, kad
resniosios kartos lietuvių tenka
jis bus reikšmingas bei įdomus
grįžti į savo jaunystę ar net vai
ir plačiajai lietuvių visuome
kystę ir ten matyti tėvą Joną
nei.
Bružiką pačiame savo amžiaus
Dail. Vanda Batakienė supažindina spaudos atstovus Jurgį
Suvažiuojantiem gydytojam
gražume. Daugelis tada žinojo,
Janušaitį ir Algirdą Pužauską su ruošiama dailininkų paro
sėkmės darbe!
kad
jis geras pamokslininkas.
da lietuvių gydytojų suvažiavimo metu. Nuotr. V. Noreikos
Jurgis Janušaitis
Jo misijos teigiamai veikė tūks
tų kaina su vakariene $7 , stu tančius klausytojų. Buvo žino
stovyklos — tai puiki
ma, kad jis jėzuitas. Tik nedaug
dentam $5.
SENDRAUGIŲ
proga pailsėti, pabendrauti ir at
kas
žinojo apie jo gyvenimo ke
S.F.L.B. 1975 m. vadovauja
VASAROS
sinaujinti atei.tininkiškoj dva
lią.
Vėliau, 1940 Lietuvą už
pirm. Adomas Mickevičius. Kiti
sioj. Laukiame gausaus daly
ėmus
bolševikam, nedaug kas iš
STOVYKLOS
valdybos nariai: vicepirm. Pau
vavimo.
tų
tūkstančių
žinojo, kad tėvas J.
Kaip kiekvienais metais, taip
lius Laurinaitis, sekr. Vanda
Rugpiūčio
24-31
Dainavoj
įBružikas
uždarytas
į kalėjimą.
.ir šiemet, rengiamos dvi sen
Šliūpienė, ižd. Lila Pažemėnievyks
Ateitininkų
Federacijos
Ši
knyga
trumpai
peržvelgia
draugių vasaros stovyklos: Dai
nė, progr. vedėja Danutė Janu
jubiliejinė
stovykla
su
plačia
ir
velionio
gyvenimą.
Gimė
1897
navoj liepos 27-rugpiūčio 3 ir
tienė.
turininga
programa,
dalyvaujant
gegužės
20
Garliavos
valsčiuj,
Kennebunkporte, rugpiūčio 17Kun. P. Manelis mišias lietu
24. Norintieji dalyvauti Daina visų trijų sąjungų nariam. Sen viams aukos gegužės 18, sekma Kauno apskrity; mirė 1973 kovo
draugiai raginami ir joj gausiai
vos stovykloj registruojasi pas
dienį, 12 vai., Notre Dąme Col- 13 Brazilijoj, užgautas traukinio.
dalyvauti.
Apie
registraciją
jubiDaugeliui lietuvių ši knyga
Praną Baltakį, 11700 Old Colege koplyčioj, Belmont. Po mi
liejinėn
stovyklon
bus
pranešta
primins,
kuo gyventa ir tikėta
lumbia Pike, Apt. 1102, Silver
šių bus gegužinė.
vėliau.
jų
jaunystėj,
klausant tėvo J.
Spring, Md. 20904. KennebunkElena ir Matas Milukai iš
Bružiko
pamokslų,
ir atskleis tai,
porto stovyklai registruojasi pas
Richmond Hill, N.Y., lankėsi
ko
apie
velionį
lig
šiol jie dar
Tėvus Pranciškonus: LithuaSAN FRANCISCO, CALIF. Berkeley, Calif., pas sūnų Matą
nežinojo.
nian Franciscans, KennebunkSan Francisco Lietuvių Bend ir dukrą Danutę Milukaitę-Siler
port, Maine 04046. Sendraugių
ruomenė kviečia vietinius lietu su vyru. Matas neseniai gavo pa
vius ir jų draugus pasilinksmin skyrimą į Peace Corps ir liepos
Pranas Dom. Girdžius —
ti ir pasivaišinti pavasario ba mėnesį išvyksta į Zaire (Belgų TOS PAČIOS MOTINOS SŪ
liuj gegužės 17, šeštadienį, 8 Congo), kur mokys anglų kalbą.
NŪS. Kristijųnas, Antanėlis,
vai. vak., Sokol Hali, San Ma- Milukai aplankė Yosemite Par Adomas. Trys graudulingi esiai.
teo. Šokiam gros šveicarų or ką, keletą vynuogynų ir San Lietuviškos Knygos Klubo leidi
(atkelta iš 3 psl.)
kestras The Continentals. Bilie- Francisco.
DJ
nys T1974. Rašybos žiūrėjo Kleo
pas A. Girvilas. Viršelis ir aplan
viai diskutuos konkrečius veik
kas dail. V.O. Virkau. 172 psl.
los siūlymus JAV ir Kanados
Kaina 4 dol.
Lietuvių Jaunimo Sąjungom. Po
Knygoj liečiami trys rašytojai:
to JAV LJS ir KLJS vėl susirinks (atkelta iš 1 psl.)
metu žymiai mažiau iš šios kon
atskiriem posėdžiam.
ferencijos tikisi, nei pradžioj Kristijonas Donelaitis, Antanas
Strazdas ir Adomas Mickevičius.
Pirmadienį, gegužės 19, dvie
Kongr. Derwinskis dar pa jų buvo galvojama.
jų sąjungų atskiri posėdžiai bus klausė, kaip valstybės departa
Į Derwinskio klausimą, ar ne Autoriaus žodžiais tariant: “Visi
užbaigti, Almis Kuolas, KLJS mentas derina tokius reiškinius, buvo pasiūlyta bent vieną kon trys jie buvo dievobaimingos
pirmininkas, susumuos suvažia kaip kad religijos persekiojimą ferencijos posėdį pradėti mal motinos sūnūs. Visi pamaldžiai,
vimo pagrindines mintis bei nu bei tautinių mažumų rusinimą da, Hartmanas atsakė, jog tokio su meile ir tikėjimu, dainas ir
statytas gaires.
sovietų valdomose šalyse, kai siūlymo nebuvo, bet kadangi giesmes jai sudėjo. Du vyresnie
Suvažiavimo rengėjai prane tuo tarpu konferencijos nutari konferencijoj dalyvauja ir Vati ji — lietuviškai, o jauniausiasis
ša, kad kaina vienam asmeniui, mai pabrėžia religijos laisvės ir kano atstovas, nebūtų vargo ras lenkiškai ir prancūziškai išdyka
kuris apsistotų privačiuose na tautinio apsisprendimo teisės ti, kas galėtų tą maldą sukalbėti. vo, išgarsindamas savo bajoriš
Po apklausinėjimų, kongr. kos motinos praeitį.”
muose, bus 7 dol. Tai padengs principus; Hartmanas atsakė,
Daugiausia autoriaus rašoma
įėjimą į šeštadienio vakaro šo jog vargu ar tenka laukti, kad Dervvinskis Amerikos Balso at
apie
A. Mickevičių.
kius bei atlygins už tris paval po konferencijos įvyktų didelių stovui oficialiai pareiškė, jog jis
Tituliniame knygos puslapyje
gymus. Tiem, kurie apsistos uni pasikeitimų šia prasme, tačiau yra patenkintas valstybės depar
versiteto bendrabutyje: 1 naktis bus siekiama didesnio atvirumo tamento nusistatymo pareiški minimi esiai — tai rašiniai, ang
— 13 dol., 2 naktys — 20 dol., žmonių
santykiuose, išskirtų mais, tačiau dabar reikia visomis liškai vadinami essays. Tai as
3 naktys — 25 dol. Jiem jokių šeimų sujungimo, laisvesnio pastangomis siekti, jog šie pa meninio požiūrio rašiniai, su
kitų išlaidų nebus.
keliavimo galimybių ir t.t. Pri reiškimai būtų nedviprasmiškai kurių mintimis galima būtų ir
Viktoras Nakas dėjo, jog net ir europiečiai šiuo padaryti tiek Amerikos sąjungi nesutikti, bet šioj knygoj jie mie
ninkam, tiek visiem konferenci lai skaitomi.
Apie autorių iš knygos aplan
jos dalyviam.
Iš lietuvių apklausinėjime da ko sužinom, kad jis, “šimtmečio
lyvavo Jungtinio Baltų komiteto pradžios ūkininkaitis (...), pri
atstovai Edv. Šumanas ir kun. vačiai pasiruošęs, įstojo Jurbar
Tomas Žiūraitis, OP, JAV LB at ko gimnazijon, bet paskutines
stovas Arvydas Barzdukas ir du klases išėjo Kauno Pavasario
Amerikos Balso pareigūnai.
gimnazijoje. (...) išėjo universi
JAV LB visuomeninių reikalų tetą ir tapo mokytoju seminari
taryba ragina lietuvius vėl gau joje Tauragėje, Pasvaly, Mari
siai atsiliepti laiškais, prašant jampolėje, Jurbarke ir Kaune.
kongreso atstovų, o ypač pako (...) pasiekė Karaliaučių. Lai
mitečio narių, įtaigoti valstybės mės padedamas, per Strasburgą
departamentą tokį pareiškimą atvyko į Paryžių. 1951 m. at
(disclaimer) į konferencijos nu kako Chicągon, o 1952 — Monttarimus
įnešti. Pakomitečio realin.”
pirmininkas pranešė, jog visos
suinteresuotos organizacijos ir
asmenys prašomi per 15 dienų
WASHINGTON, D.C.
(iki gegužės 20) pareikšti savo
Washingtono Kristijono Do
nuomones ir nusistatymus bei nelaičio lituanistinė mokykla
reikalavimus svarstytais klausi mokslo metų baigimo proga ruo
mais. Pareiškimai siunčiami: šia koncertą. Programą atliks
Congressman Dante B. Fas- svečiai iš Toronto — Skautinin
cell, Chairman, Subcortimittee ko Stepo Kairio muzikinis vie
on International Political and netas. Ši dvidešimties jaunų To
Military Affairs, House Com- ronto lietuvių grupė su daino
mittee on Foreign Affairs, U.S. mis, kanklių ir birbynių muzika
House
of
Representatives, ir scenos vaizdeliais pasirodys
Washington D.C. 20515. Attn.-. čia pirmą kartą. Po koncerto
Mr. Michael Finley (ant vo kavutė. Parengimas įvyks gegu
ko).
žės 18, sekmadienį, 2:30 v.
LB Inf. Glenn Dale mokykloje.
M. K. Čiurlionis — Jūros sonata — Andante

Kongreso atstovų
suvažiavimas
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HARTFORD, CONN.
Pet skautybę — lietuvybei?

KAZIUKO MUGĖ
Švč. Trejybės parapijos salėj
kovo 3 įvyko Hartfordo skautų
ir skaučių tradicinė Kaziuko mu
gė, kurios atidarymo kaspiną
perkirpo Švč. Trejybės klebonas
kun. J. Matutis.
Ilgai ir kruopščiai buvo visų
Globoja: Lietuvių < Skautų Sąjunga
ruoštasi ko gražiau ir skoninRedaguoja:
giau pavaišinti iripriimti skautų
p*. BkirtėKidoNenė, 94-08 <fatnaica Ave.VVoodhaven, N. Y. ’ 11421
Tel. Hl 1-3894(Area code Ž1Ž)
svečius, leisti jiem pasiviešėti
tikrai draugiškoj linksmoj ir gra
žiai papuoštoj mugėj.
Aplankius visus vienetų sta
lus, pasigėrėjus, kai ką nusipir
kus, išbandžius laimę, 12 valan- •
dą sušvilpė sk. Banevičiaus švil
pukas rikiuotis iškilmingai su
mą ir išreikš savo viltis, lie
eigai. Buvo skautų ir vilkiukų
DIEVUI, TĖVYNEI IR ARTIMUI
čiančias lietuvius Amerikoj. Vė
įžodžiai, skaučių apdovanoji
Pasirenkant skauttį •' pošūkį liau bus simpoziumas, kurį pra
mai, dovanų paskirstymai už
kaip sąskrydžio temą, yra šau ves sk. v? Robertas Selenis iš
skaučių ir rėmėjų darbą, sveiki
Detroito. Dalyvaus Simas Ku
kiamas vyr. skaučių, gintarių,
nimai, ypatingai jaudinąs fil. V.
dirka,
dr. Elona Vaišnienė, Ri
sk. vyčių ir jūrų budžių sąskry
Mantauto atsisveikinimas su
dis. Jis įvyks gegužės 23-26 ma Patašiūtė ir Antanas Dambmūsų mylimu sk. Ignu Kon
Camp Bumie, Fort Murray, N.J. riūnas. Bus diskutuojamos te čium, sk. Ruseckienės žodis Šv.
Sąskrydžio programa yra taip su mos: “Lietuvos išlaisvinimo rea Kazimierui atminti. Buvo malo
daryta, kad per paskaitas ir dis lumas” ir “Jei Lietuva būtų
nu mūsų tvarkingas, nors ir ne
kusijas
bus
bandoma pa laisva . . 7* Artėjant baisiojo bir
taip gausias, gretas parodyti
punkčiui išnagrinėti kiekvieną želio metinėm, Simo Kudirkos
savo svečiam.
pošūkio dalį, pritaikant jį šių dalyvavimas mūsų sąskrydyje
Pasibaigus sueigai, visi buvo
yra dvigubai’prasmingas, nes jis
dienų jaunimui.
kviečiami pietų, kuriuos gar
Šiai temai nagrinėti progra gali gyvu žodžiu liudyti mūsų
džiai paruošė skautės židiniemos komisija, kuriai vadovauja tautos tragediją ir jos žmonių tės. Taip pat buvo gausūs sta
ps. R. Aleksandravičiūtė, yra heroiškumą.-’'
lai su saldumynais.
Dail. V. Jonynas skaitys pa
sukvietusi eilę puikių paskaiti
Ši skautų laukta diena praėjo
ninkų, mielai sutikusių prie šio skaitą “Bažnyčios menas Lietu tikrai prasmingai. Darbo vaisiai
sąskrydžio prisidėti. Jų tarpe vos kultūroje”.
Prof. Vytautas Černius, kuris įvertinti.
matysim dail. V. Jonyną, prof. V.
PAGERBTA
Černių, dr. E. Vaišnienę, s. K. profesoriauja Dept. of PsychoV.S. K. MARIJOŠIENĖ
Matonį, R. Šležą, seselę Ignę ir educatioiidl Processes, Temple
University, Pa., praves pašneke
Hartfordo vyr. skaučių būrelis
kitus savo sričių specialistus.
“Susigyvenimas
su
ki kovo 22 suruošė gražų ir jaus
Sąskrydį ves Atlanto rajono sį
vyr. skautės ir sk. vyčiai su savo tais”. Į pašnekesį bus įjungta mingą pagerbimą savo jubilieji
vadovais vyr. sk. A. Budreckie- savęs analizavimas bei asmeny nį gimtadienį švenčiančiai v.s.
K. Marijošienei. Dalyvavo vyr.
ne ir s.v. A. Valančiūnu. Prog bės išsivystymas.
Montrealio vyr. skaučių drau skautės, apylinkių skautininkės,
ramos komisijon, kuri daug pasi
darbavo sudarydama labai įdo govė pristatys “Vaivos rato” tau skaučių mamytės, Švč. Trejybės
mią bei vertingą sąskrydžio pro todailės projektą, kuris susilau parapijos klebonas kun. J. Matu
gramą, įeina: ps. R. Aleksandra kė dideli©' dėmesio iš kanadie tis, sukalbėjęs gražią maldą, v.s.
vičiūtė, ps. M. Matulaitytė, v. čių visuomenės. Tam buvo Marijošienės vadovaujama stu
sk. O. Matulaitytė, v. sk. R. Mi- suteikta net valdžios materialinė dentų tautinių šokių grupė, ju
biliatės duktė sesuo Igne ir
lukaitė, v. sk. L. Surdėnaitė, ps. parama. '■
Donatas Banaitis gvildens te sesuo.
D. Wolosenko ir v. sk. R. Lumą “Lietuvybei išlaikyti — ar
Visiem susirinkus, buvo lau- «
koševičiūtė.
Sąskrydy gali dalyvauti LSS reikia dirbti’Uždaroj kolonijoj ar kiama pagerbiamosios. Koks
užsiregistravusios ir įžodį davu išeiti į tarptautinę visuomenę?” buvo skautininkės malonus nu- >
Seselė Ignė Marijošiūtė, nie- stebimas, visus pamačius ir iš- i
sios vyr. skautės ir gintaras bei
budėjimą atlikę skautai vyčiai ir na iš nenuilstančių jaunimo va girdus giedant ilgiausių metų!
jūrų budžiai. Sesės ir broliai, ku dovių, pašnekesy “Tamaukit B. Zdanytė įteikė ramunių f
rie sąskrydy gali 'dalyvauti, yra Dievui savo būdu” paaiškins, puokštę. Buvo įteiktas ir al .
prašomi registruotis pas savo kaip vyresnysis skautas ar skau bumas su praeities nuotrau )
vienetų vadovus, kad šie galėtų tė gali savo gyvenime įgyven komis. Daug buvo sveikinimų;
kiekvienas norėjo išreikšti savo
artimiausiu laiku pranešti są dinti šūkio dalį “Dievui”.
skrydžio rengėjam tikrą dalyvių
Dr. Elona Vaišnienė perduos giliausius jausmus šiai jaunatvės
savo
pergyvenimus,
įspū pilnai, nenuilstamai su jaunimu
skaičių.
džius bei nuotykius prieš aplan dirbančiai skautininkei ir auklė
kant Lietuvą ir sugrįžus.
tojai.
PAREIGA ARTIMUI —
Turėsiu^^progos pamatyti Ro
TARNAVIMAS JAUNESNIEM
Hartfordo skaučių ir skautų,
SLB vilkiukų skyriaus vedėjas mo Šležo" paruoštą montažą taip pat ir skautų tėvelių komi
s. Kazys Matonis pristatys šią “Lietuva skaidrėmis” ir R. Vil- teto vardu linkim jai saulėtų ir
galio susuktą filmą “Paklydęs ilgų metų.
temą vyr. skaučių, gintarių, sk.
vyčių ir jūrų budžių sąskrydy skautas-ė”.
Sesė Rasa Lukoševičiūtė iš
gegužės 23-26 Fort Murray, N.J.
Eilę metų būnant skautų orga Montrealio, kuri yra sąskrydžio
nizacijoj, puikiai subręstama vakarinių programų vedėja, žada
tapti jaunais vadovais. Kaip ge visiem dalyviam malonių staig
KVIEČIAME Į ĄŽUOLO
riau galim atlikti savo pareigą menų. Ją daugelis prisimena iš IR GINTARO MOKYKLAS
artimui, jei ne per vadovavimą 1973 jubiliejinės stovyklos kaip
savo jaunesniem broliam ir se energingą seserijos laužavedę.
Ąžuolo mokyklos dalyviai:
sėm. Brolis Matonis paaiškins, Sesė Rasa prašo, kad kiekvienos
visi
skautai nuo 17 m. amžiaus,
kaip sėkmingaiu suplanuoti sto vietovės dalyviai pasiruoštų
I
pat.
(išimtinais atvejais nuo
vyklos programas jaunesniem, dviem pasirodymam, kurie bus
16
m.),
su tautininko, vietinin
kad jie būtų užsiėmę, patenkin įtraukti į Vakarinę programą.
ko
pritarimu.
Dalyvius regist
Kas nežino, kaip žaisti “slapti ir įsigytų skautiškų žinių.
ruoja
vietovės
vadovas.
Vadovaudamasi ta pačia idėja, ta-žodį”, “kultūr-žinį” ar “melo
Gintaro mokyklos dalyvės: vi
LSS jaunesniųjų skaučių sky dijų išspėjimą”, Atlanto rajono
sos
skautės nuo 15 m., turin
sesės ir broliai žada visus są
riaus vedėja v.s. J. Mikutaitiečios
I pat. laipsnį (išimtinais at
nė sąskrydžio metu šaukia , skrydžio dalyvius išmokyti.
Taigi turėsim ne tik progos vejais ir jaunesnės), su tuntininpaukštyčių vadovių suvažiavi
pasiklausyti
įdomių paskaitų, kės, vietininkės pritarimu.
mą, kuris įvyks Seserijos suei-Vieta visiem: Camp Mąssagai skirtu laiku. Sesė Mikutaitie- bet taip pat susitiksim, pabend
soit,
amerikiečių skautų' sto
nė kviečia visas vyr. skautes— rausim, pajuokausim, skautiškoj
vyklavietė,
netoli Plymouth,
paukštyčių vadoves ko gausiau nuotaikoj praleisim savaitgalį.
Mass.
dalyvauti ir atsivežti pavyzdinių
Laikas visiem: stovyklos pra
darbelių bei kitos medžiagos iš
džia
liepos 5, šeštadienį, 9 vai.
savo vietovės paukštyčių veik
APDOVANOTI
ryto,
stovyklos
uždarymas liepos
los. Bus surengta maža parodė
13,
sekmadienį,
10 vai. ryto.
ATLANTO
lė, išdalinta pavyzdinė sueigų,
Registracija:
skautai regist
stovyklų bei iškylų medžiaga.
RAJONO
ruojasi pas Česlovą Kiliulį, skau
Suvažiavime bus v.s. N. UžuBROLIAI
tės pas Laimą Kiliulienę. Regist
balienės paruoštas pašnekesys
Skautų patrono šv. Jurgio ruotis iki birželio 10 visiem
“Vyr. skautė grąžina duoklę”.
Ši programos dalis bus ne tik šventės proga vyriausio skauti adresu: 51 Torrey St., Dorcheslabai vertinga esamiem jaunes ninko įsakymu Nr. 67 apdovano ter, Mass. 02124. Registracijos
mokestis visiem 10 dol., stovyk
niųjų skautų-čių, ūdryčių ir beb ti šie Atlanto rajono broliai ir
los
mokestis 45 dol., iš viso 55
rų vadovam ar vadovėm, bet taip rėmėjai:
dol.
ordinu už nuopelnus — Juopat ji bus įdomi kiekvienai vyr.
Kitos informacijos bus per
zas
Steinys, Worcester;
skautei, gintarai, sk. vyčiui ar jū
siųstos
tiesiog stovyklų daly
pažangumo žymeniu — psl.
rų budžiui, nes ateity daugeliui
viam.
Skubiem
reikalam iškilus,
iš jų gali prisieiti stoti į vadovų Algimantas Liobis, psl. Algis
skambinti
tel.
617
282-8797.
Bražinskas, psl. Vytas Rubonis,
eiles.
Budėkime!
visi iš New Jersey.
KAS DAR DALYVAUS VYR.
v.s. Česlovas Kiliulis
LSB Ąžuolo mokyklos vado
SKAUČIŲ-SK. VYČIŲ
A.M.
stovyklos vadovas
vui v.s. Č. Kiliuliui pristačius,
SĄSKRYDY
leidžiama nešioti AM ženklą ir
Simas Kudirka gegužės 24 po
s. Laima Kiliulienė
kaklaraištį jaunam Worcesterio
pietų prabils į skautišką jauni vadovui si. Edvardui Meilui.
GVM stovyklos vadovė

Skautų

pastogėje

VYR. SKAUČIŲ-SKAUTŲ VYČIŲ
SĄSKRYDŽIUI ARTĖJANT

Hartfordo Kaziuko mugės metu klausosi fil. V. Mantauto žodžio, atsisveikinant su prof.
sk. I. Končiumi. Iš k. sk. Seimininkienė, sk. Banevičienė, vietininkė ps. Pakštienė, sk.
Mantautas, vietininkas V. Nenortas. Nuotr. A. Dziko

Dalis Hartfordo vilkiukų prie savo eksponatų stalo. Iš k. Simonaitis, Dzikas, Alinskai, Nenor
tas, Kapeckas. Nuotr. A. Dziko

Malonu, broli Antanai!
Mum visiem .yra gerai pažįstarnas brolis Antanas. Kas iš
skautų neprisimena Antano Saulaičio, . SJ, daug kartų su mumis bendrai stovyklavusio, sto
vyklose ir sąskrydžiuose vado
vavusio, instruktavusio, lau
žuose dainas vedusio? Daug kas
su juo dalinomės stovykliniais įspūdžiais. Jo nuotaikos padeda
mi, sugebėjom juokais “nuleis
ti” visokius vargus ar blogus
orus. Ne vienam iš mūsų teko
dalyvauti jo primicijose, pasi
džiaugti jaunu, darbščiu lietuviu
kunigu ir pagaliau . . . atsi
sveikinti, jam išvykstant į tolimą
Braziliją.
Tačiau brolis Antanas ir to
kioj tolybėj nepamiršta mūsų.
Jis tebėra mūsų skautiškos šei
mos narys. Atrodo, toks ir liks
visados.
Šis “braziliokas” laikas nuo
laiko atsiunčia pilnus naujienų

I--

''''

K
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V. s. Antanas Saulaitis, S.J.

Kaip pasiekti stovyklą
Camp Massasoit?
Iš Bostono važiuoti 3 keliu į
pietus link Cape Cod iki 42
išsukimo, Herring Pond Rd.,
Cedarville-Ellisville
(White
Cliffs). Šis išsukimas yra maž
daug 52 mylios nuo Bostono.
Išsukus šiuo išvažiavimu, pa
sukti kairėn ir maždaug už 100
metrų dešinėn prie mokyklos į
Long Pond Rd. Toliau sekti
ženklus.
Stovyklos adresas: Camp Mas
sasoit, Box 636 RFD 2, Sandy
Pond Rd., Buzzards Bay, Mass.

r
;
_
ir įspūdžių laiškus. Čiaporiu pacituoti jo laiško (8 ^puslapių!),
ištrauką, kurioj jis prisimena savo retą viešnagę JAV — jubiliejinėj stovykloj 1973.
“Jubiliejinė . lietuvių skautų
ir skaučių stovykla 1973 metų
rugpiūčio mėn. buvo man kaip
pasakos apie karalius ir aukso
rūmus mūsų tautosakoje kaimo
žmonėms. Per tris, keturias die-^
nas iš palmių žemės persikelti
į visai kitokią aplinką nėra juo
kai, o juo labiau vietoj mūsų
skaučių-skautų mišraus viene-.
to 20-ties narių (įsteigto, atgai
vinto kun. H. Šulco) pamatyti
tūkstantį iš įvairiausių vietovių.
Kiekviena diena toje .stovykloje
buvo brangiausias turtas, ypatin
gai su pažįstamais ir draugais
iš “senų” laikų. Žmogus jautiesi
apsvaigęs nuo tos pakilios dvasios, malonių vadovų ir stovyklautojų sukurto gyvenimo,. Buvo
praėję ketveri mėtai nuo pasku •
tiniosios mano skautų stovyklos.
“Ypatingą įspūdį paliko du
dalykai. Pirma, kad per tą lai
ką išaugo nauja jaunųjų vadovų
ir vadovių karta, lygiai taip pat
susidomėjusi ir atsidėjusi lietu
viškam skautiškam darbui ir
gyvenimui, ir kad vadovai bend
rai patys lavinasi, sugalvoja nau
jų žaidimų; rankdarbių, pasi
rodymų, užsiėmimų — čia daug
išmokau. Antra, kokia didelė
mūsų gyvenamų kraštų įtaka
mūsų pačių papročiam, galvose
nai, elgesiui. Pavyzdžiui, kartą
eidamas pagrindiniu stovyklos
keliu, sutikau būrį skautų ir
skaučių, valgančių ledus. Malo
niai pasisveikino, praėjo, o man
net nesąmoningai mintis galvo
je: kokie tie vaikai nemanda
gūs! Kodėl? Todėl, kad pas mus
Brazilijoje priimta kitam, net
svetimam, pasiūlyti “Ar norė
tum?”, jeigu pats valgai (nors ir
būtų aišku, kad atsisakys). Kai
mūsų šokėjai per repeticijos
pertrauką nusiperka ledų, reikia
bent nuo kelių po kąsnį nukąs
ti, kad nebūtum nemanda
gus. Gi, kas kaime iš to paties
dubens su kitu yra sriubą srė
bęs, šio papročio nesibodi.”
/ Tokiu jam tipišku, humorišku
prilyginimu jis baigia savo įspū

džius apie jubiliejinę stovyklą,
nors, žinant brolį Antaną, jis
įspūdžių galėtų prirašyti pusla
pių puslapius. Tačiau vis vien
malonu, kad nors ir trumpu žo
deliu jis dar vis mus prisime
na, kad jam skautiška stovykla
tebėra kaip “pasaka apie kara
lius”. Tada žinom, kad, nors bro
lis Antanas ir bus toli, jo širdis
bus ten, kur susiburs lietuviai
skautai.
B.K.
Smagus vyr. skaučių-skautų
susitikimas
Balandžio 20 Kultūros Židiny
įvyko vyr. skaučių,-ų pokalbis
skautiškos veiklos rūpesčiais
New Yorke. Pasitarimą sukvietė
vyr. skautų būreliui steigti ini
ciatoriai.
Pašnekesį “Vyresniųjų skau
tų,-čių bendravimas su veikian
čiais vienetais” pravedė s. fil.
R. Kezys, buvęs Tauro tuntininkas ir skautų akademikų organizatorius. Pokalby dalyvavo vyriausia skautininke v.s. L. Milukienė, Neringos tuntininkė s. R.
Česnavičienė, vyr. skaučių židi
nio Vilijos atstovės ir skautinin
kai, sk. vyčiai. Sutarta organi
zuoti neaktyvių vyresnio am
žiaus skautų-skautininkų būrelį.
Naujam skautų vienetui organi
zuoti pakviesti s. J. Bružas, s.v.v.
si. V. Alksninis, ps. V. Kirkyla.
New Yorko skautų,-čių įsi
steigi mo sukaktuvinių metų pro
ga buvo parodyti du fil. G. Peniko seniau susukti filmai —
Tauro tuntas ir rajoninė stovyk
la. Buvo miela prisiminti vy
resniesiem praeitus skautavimo
metus jaunystės sūkuriuose.
Šio jaukaus susitikimo proga
s.v.v.sl. K. Nemickas ir s.v.v.sl.
V. Kirkyla davė skautininko įžodį.
Po sueigos buvo aplankyta Pr.
Baltuonio medžio darbų paroda.
Vyr. skaučiij židinio Vilijos
rūpesčiu visi sueigos dalyviai
buvo pavaišinti.
Tai paskatinimas New Yor
ko skautiškajai vyrijai pajudėti.
A.S.

ATLANTO
RAJONO
SPORTO ŠVENTĖ įvyks
ta birželio 28-29 naujai
atstatytame Maironio par
ke Worcesteryje. — LSB
I n f.

1975 gegužės 16, nr. 20

ATLANTO PAKRAŠČIO LB
SUVAŽIAVIMAS
JAV LB Bostono, Connectlcut, New Jersey, Nevv Yorko ir
Pietryčių apygardų ir šias apy
gardas sudarančių LB apylin
kių pirmininkų ar jų atstovų
sritinis suvažiavimas, įvykęs
1975 gegužės 10 Nevv Yorke,
Kultūros Židinyje, išklausęs
pranešimus ir juos išdiskuta
vęs, priėjo šias išvadas ir pri
ėmė šitokius nutarimus:

1. Suvažiavimas priėmė ir
jame dalyvaujančių 23 LB apy
linkių atstovai pasirašė nutarimą
JAV prezidentui, Valstybės sek
retoriui, senato ir atstovų rūmų
užsienių reikalų komitetų pirmi
ninkam. Nutarimas protestuoja
prieš sovietų pastangas įteisinti
Hitlerio-Stalino slaptų sandė
rių vaisius — Baltijos valsty
bių užgrobimą ir į Sov. Sąjungą
įjungimą, ir reikalauja, kad JAV
nesutiktų su jokia europinės
saugumo-kooperavimo
konfe
rencijos formule, tiesiogiai ar
dviprasmiškai įgalinančia Sov.
Sąjungą laikyti Baltijos valsty
bių prievartinį inkorporavimą
įteisintą, o atvirkščiai, kad JAV
toj konferencijoj įsakmiai pa
brėžtų Baltijos valstybių užgro
bimo nepripažinimo tęstinumą.
2. Suvažiavimas prašo visus
Lietuvos vadavimo darbą dir
bančius lietuvių veiksnius kuo
rimčiausiu būdu ieškoti tarpu
savio susikonsolidavimo ir visų
išeivijos jėgų vieningo surikiavi
mo, sudarant bendrą viršūnę,
bendrą informacijos centrą ir
bendrą lėšų fondą. Suvažiavi
mas pritaria jungtiniam fondui
specialiem šio meto uždavi
niam Vliko žinioj.
3. Suvažiavimas, konstatavęs
nedidelį spaudos vajaus atgarsį,

šiuo atžvilgiu kreipia apylinkių
dėmesį ateity daryti kiek galint
paveikesnių spaudai platinti pa
stangų, kurių pasisekimą fak
tiškai parodė ir praeitas vajus,
kurį vykdant kai kurių apylinkių
uolūs platintojai pasiekė gražių
rezultatų ir jiem suvažiavimas
reiškia padėką.
4. Suvažiavimas kreipia Bend
ruomenės apylinkių valdybų dė
mesį į tautinio solidarumo įnašų
išrinkimą, nes tautinio solidaru
mo įnašas yra lietuvių tautinės
vienybės ir tautinio susiklausy
mo regimas ženklas ir ryšys.
Kas tą ryšį nutraukia, tampa tar
si Bendruomenės medžio nu
džiūvusi šaka. Apylinkių valdy
bos turi stengtis, kad tokių sau
suolių apylinkėj pasitaikytų kuo
mažiau.
5. Suvažiavimas kreipia apy
gardų valdybų dėmesį į reikalą
gaivinti ir stiprinti tas LB apy
linkes, kurios yra netekusios
jėgų paveikiai reikštis tautinio
darbo baruose.
6. Suvažiavimas pritaria ir dė
koja JAV LB krašto valdybai už
kūrybingą aktyvumą.
7. Suvažiavimas laiko bend
ruomenės organizacijos
de
mokratinę sąrangą būtiną ir di
džiai apgaili ir smerkia pasireiš
kiančias pastangas bei apraiškas,
griaunančias LB organizacijos
demokratinės santvarkos pa
grindus ir skaldančias JAV lietu
vius. Suvažiavimas tas apraiškas
smerkia kaip kenksmingas ne tik
JAV LB organizacijai ir išeivi
jai, bet ir Lietuvos reikalui.
Amerikos Lietuvių Tarybos
vaidmenį JAV lietuvių demora
lizavimo veikime suvažiavimas
didžiai apgailestauja.
SUVAŽIAVIMO
PREZIDIUMAS

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES VIDURIO VAKARŲ
APYGARDOS
SUVAŽIAVIMO,
ĮVYKUSIO
1975
GEGUŽĖS 4 JAUNIMO CENTRE, CHICAGOJ,

NUTARIMAI
1. Apygardos suvažiavimas įpareigoja apygardos valdybą
artimiau bendradarbiauti su
apylinkių valdybomis, jas infor
muoti ir jom padėti bendruo
meniniuose darbuose, stengian
tis į bendrą darbą įtraukti dau
giau apylinkėse gyvenančių lie
tuvių. Reikalui esant, iškilus
naujiem specialiem uždaviniam,
leidžiama kooptuoti apygardos
valdybai atsakingus asmenis.
2.Suvažiavimas įgalioja apy
gardos valdybą kreiptis į lietu
vių visuomenę ir pasmerkti ne
teisėtą JAV Lietuvių Bendruo
menės vardo savinimąsi naujas
organizacijas steigiant, kaip ne
teisingą ir visuomenę klaidi
nantį veiksmą.
3. Suvažiavimas kreipiasi į Vi
durio Vakarų apygardoj išrink
tus LB tarybos narius ir prašo
jų imtis iniciatyvos ieškoti būdų
bei priemonių sustabdyti tuos
veiksmus, kurie skaldo bei
griauna mūsų visuomenės vie
ningumą. Apie tų pastangų re
zultatus LB tarybos nariai pain
formuoja Vidurio Vakarų apy
gardos valdybą iki 1975 rugpiū
čio 15. Suvažiavimas prašo LB
tarybos narį dr. Petrą Kisielių,
kaip daugiausia balsų gavusį
per tarybos rinkimus, kiek gali
ma greičiau sukviesti visus Vi
durio Vakarų apygardoj išrink
tus LB tarybos narius pirma
jam pasitarimui.

4. Suvažiavimas primygtinai
prašo, kad bendrieji lietuvių
išeivijos veiksniai pilnai infor
muotų visuomenę apie 1975
balandžio 12-13 Chicagoj įvyku
sią konferenciją, jos metu vyku
sius trukdymus ir konferencijos
rezultatus. Visuomenė, kuri
veiksnius finansuoja, turi teisę
viską žinoti, o veiksniai turi pa
reigą visuomenę pilnai infor
muoti.
5. Suvažiavimas vertina jau
nimo pastangas ruošiant III-jį
Pasaulio
Lietuvių
Jaunimo
Kongresą ir už tai jam reiškia
padėką. Lietuvių visuomenė yra
prašoma savo lėšomis paremti
kongreso darbus ir pačiam
kongrese gausiai dalyvauti.
6. Suvažiavimas skatina visą
apygardos jaunimą aktyviau

jungtis
į
Lietuvių
Bend
ruomenės veiklą.
7. Suvažiavimas kviečia aka
deminį lietuvių jaunimą gilinti
savo lituanistines studijas Šiau
rės Amerikos Lietuvių Jaunimo
Sąjungos ruošiamoj lituanistinėj
stovykloj, kuri įvyks 1975 rug
piūčio mėnesį prie Kent,Ohio.
8. Suvažiavimas prašo JAV LB
tarybą išryškinti Lietuvių Bend
ruomenės nario sąvoką.
9. Suvažiavimas priėmė il
gesnį nutarimą anglų kalba, lie
čiantį Šv. Kazimiero kapinių
reikalus. Nutarimas pasiųstas
Chicagos katalikų arkivysku
pijos
valdytojui
kardinolui
Cody.
Suvažiavime dalyvavo 113 at
stovų iš 12 apylinkių. Visi nuta
rimai priimti vieningai, išskyrus
8-tąjį nutarimą, prieš kurį balsa
vo 3 atstovai.

KVIEČIAME

ĮLIT.

INSTITUTO SUVAŽIAVIMĄ

Lietuvių visuomenė kviečia
ma atvykti į penktąjį Lituanisti
kos Instituto suvažiavimą 1975
gegužės 16-18 Lietuvių Namuo
se, 877 East 185 St., Cleveland,
Ohio.
Programos santrauka:
Gegužės 16, penktadienį, 8
v.v.
susipažinimo
pobūvis.
Gegužės 17, šeštadienį, 9-10
v. svečių ir L.L narių registra
cija.
10 vai. atidaromasis posėdis,
po to istorijos , literatūros, so
ciologijos, tautotyros ir kraštoty
ros sekcijų paskaitos iki 5 vai.
vakaro. Bendri pietūs ten pat
nuo 12 iki 1:30 valandos.
8 v.v. suvažiavimo banketas
su vakariene ir menine progra
ma.
Gegužės 18, sekmadienį, 10
v. mišios lietuvių parapijos baž
nyčioj. Nuo 1:00 iki 5:45 vai.
kalbotyros, psichologijos ir me
notyros paskaitos. Specialiomis
paskaitomis bus atžymėtos vysk.
M. Valančiaus ir dailininko M.K.
Čiurlionio šimtametės sukaktys.
5:30 vai. suvažiavimo uždary
mas.
Registracija visam suvažiavi-
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— Tautinių šokių grupės, no
rinčios
dalyvauti 1976 rugsė
jo 5 Chicagoj įvyksiančioj tauti
nių šokių šventėj, turi registruo
tis iki š.m. birželio 1 pas prog
ramos direktorę Galiną Gobienę
adresu: 6849 Vemon Avė.,
Dearbom Heights, Mich. 48127.
Tel. 313-563-8260. Tautinių šo
kių instituto valdyba yra nusi
stačiusi vėliau užsiregistravusių
ar tik naujai suorganizuotų gru
pių į tautinių šokių šventę ne
priimti.
— Simas Sužiedėlis, buv. Lie
tuvos universiteto profesorius,
daugelio istorinių veikalų au
torius, sutiko skaityti paskaitą
jubiliejinėj ateitininkų stovykloj
rugpiūčio mėn. Jo tema “Valan
čiaus mostas ir dinamika, ruo
šiant tautą ateičiai”.

LB Žiburio lituanistinių mokyklų metiniame tėvų susirinkime balandžio 26 Detroite
žemesniosios mokyklos vedėja Valentina Černiauskienė daro pranešimą. Matyti tėvų komi
teto pirmininkė Danutė Jankienė, Zuzana Skiotienė, Vita Memėnienė, Alytė Skiotienė ir
kiti. Nuotr. Jono Urbono

N J LB APYGARDOS SUVAŽIAVIMAS
ELIZABETH, N.J.
Balandžio 27 čia buvo susi
rinkę Nevv Jersey apygardos ir
6 apylinkių valdybų nariai ir
apylinkių rinkti atstovai į savo
metinį suvažiavimą. Čia jie pasiinformavo apie valdybų darbus
ir tarėsi įvairiais bendruome
niniais reikalais.
Apylinkių valdybos, kaip • ir
anksčiau, rūpinosi svarbesniųjų
švenčių minėjimu ir įvairiam
reikalam aukų rinkimų. Aukų
rinkimas yra niekada nesibai
giantis dalykas, nes nuolat iš
kyla staigių ir neatidėliotinų
reikalų. Vos užbaigus aukų rin
kimą S. Kudirkos fondui, atėjo
Vasario 16 šventė ir aukų rin
kimas Lietuvos laisvinimo rei
kalam. Prieš akis vėl aukų rin
kimai ypatingajam Tautos Fon
dui ir III Pasaulio Lietuvių
Jaunimo Kongresui.
Apygardos valdyba rūpinosi
tautinių šokių grupės reikalais,
padėjo keliem šokėjam daly
vauti tautinių šokių kursuose ir
apmokėjo kelionės išlaidas šešt.
mokyklos vienam mokytojui, da-

lyvavusiam mokytojų studijų sa
vaitėj. Ji surengė ir vieną jau
nųjų talentų vakarą, kurio pro
gramą atliko įvairaus amžiaus
jaunimas, skambindamas ir gro
damas įvairiais muzikos instru
mentais, ir taut. šokių grupė, pa
šokusi taut. šokių.
Suvažiavime dalyvavęs JAV
krašto valdybos vicepirm. Ba
lys Raugas informavo suvažiavu
sius apie administracinius LB
reikalus ir apie krašto valdybos
darbus.
Susirinkusiem kėlė rūpesčio
vis labiau ryškėjus Amerikos
Lietuvių Tarybos vadovaujančių
asmenų įsivėlimas į LB skal
dymo darbus, ir jie tuo reikalu
priėmė rezoliuciją ir įgaliojo
apygardos valdybą pasiųsti ją įvairiem lietuvių laikraščiam.
Visos apylinkių valdybos ir
apygardos valdyba rūpinosi ir
organizavo laiškų rašymą įvai
riem JAV valdžios atstovam dėl
Lietuvos okupacijos nepripa
žinimo. Ši veikla bus tęsiama ir
toliau.
K.J.

mui $5.00. Pietūs $2.50, banke
tas su vakariene $10.00. Pagei
daujama, kad registracija su če
kiu būtų siunčiama iš anksto ko
miteto vicepirmininkui Jurgiui
Malskiui, 17904 Ingleside Rd.,
Cleveland, OH 44119. Čekiai už
visus renginius rašomi: Institute
of Lithuanian Studies, Ine.

Lietuvių Bendruomenės New
Jersey apygardos suvažiavimas,
įvykęs 1975 balandžio 27 Eli
zabeth, N.J., išklausęs JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto val
dybos vicepirmininko Balio
Raugo pranešimo ir eilės su
važiavimo dalyvių pasisakymų,
vieningai nutarė protestuoti
prieš Amerikos Lietuvių Tary
bos pastangas skaldyti JAV Lie
tuvių Bendruomenės organiza
ciją ir kviesti visus JAV lietu
vius laikytis tautinio solidaru
mo ir Lietuvių Bendruomenės
organų demokratinės santvar
kos.
LB Nevv Jersey apygardos val
dyba prašoma šią rezoliuciją
paskelbti lietuvių spaudoj ir pa
siųsti Amerikos Lietuvių Ta
rybai, JAV LB Krašto Valdybai ir
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetui.
Kazys Jankūnas
Suvažiavimo pirmininkas
Julius Veblaitis
Sekretorius

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio
siuntinių aptarnavimo

Nevv Jersey
lietuvių
rezoliucija
New Jersey Jungtinis Komite
tas, sudarytas iš Nevv Jersey
Lietuvių Tarybos ir Lietuvių
Bendruomenės
apygardos
valdybos atstovų, savo posė
dyje įvykusiame 1975 gegu
žės 9 Elizabeth, N.J., apsvars
tė dabartinius pavojus Lietuvos
okupacijos nepripažinimui ir
vieningai nutarė:
1. Prašyti visus kovai už Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mą vadovaujančius veiksnius
šioje lemtingoje valandoje už
miršti tarpusavio nesusiprati
mus ir rasti būdus savo veiklai
pagrindiniais
Lietuvos lais
vinimo reikalais derinti.
2. Prašyti vadovaujančius
veiksnius neignoruoti lietuvių
visuomenės balsų iš tų lietuvių
kolonijų, kuriose įvairių įsitiki
nimų lietuviai randa bendrą kal
bą ir vieningai dirba Lietuvos
išlaisvinimo reikalui.
3. Protestuoti prieš Amerikos
Lietuvių Tarybos ir atskirų lie
tuvių pastangas skaldyti Lietu
vių Bendruomenę ir kviesti vi
sus JAV lietuvius laikytis tau
tinio solidarumo ir Lietuvių
Bendruomenės organo demo
kratinės santvarkos.
Valentinas Mėlinis, Kazys
Jankūnas, prof. dr. Jokūbas
Stukas, Antanas Pocius, Pranas
Puronas, Julius Veblaitis

REZOLIUCIJA

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių,
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų,
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ
Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, ING
723

Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455
*
f

Centrinės įstaigos New Yorke:

240 FIFTH AVENUE, NtW YORK, N.Y. I000I
Tel.: (2I2) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:
BROOKLYN, N.Y. 11222 — 72 Nassau Avė.

Tel.: 212-389-6747
WA 5-8878
OI 2-2374
AN 8-8764
BE 5-7788
486-1836
TA 5-7560
354-7608
365-6350

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St.
BALTI MORE, Md. 21224
3206 Eastern Avė.
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W Chicaao Avė.
CLEVELAND, Ohio 44119- 877 E. 185th Street
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Avė.
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Avė.
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Avc.
!•

VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hali, West Landis Avė. 609-696-9796

LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd.
MIAMI, Fla. 33138 —t 6405 Biscayne Blvd.
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Centrai Avė. NE
NEVV BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadovv Avė.
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street
PAR M A, Ohio 44134
5432 Statė Road
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue
NEVV YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue
ŠEATTLE, Wash. «8125 11551 6th Place, N.E.
SOUTH RIVER, N.J. 08882 — 168 VVhitehead Avc.
VVORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St.
TRENTON, N.J. 08611 — 730 Liberty Street

413-0177
FR 9-8712
788-2545
224-0829
731-8577
749-3033
GR 1-3712
BA 5-5923
OR 4-3930
L.O 4-7981
EM 3-5556
257-2113
798-3347
LY 9-9163
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— Prof. dr. Zenono Ivinskio
biblioteka — archyvas pamažu
tvarkomas ir sudaroma bibliote
kos kartoteka. Antkapiui — pa
minklui buvo priimtas dail. A.
Krivicko parengtas projektas,
pagal kurį iškalamas granito ak
mens paminklas — antkapis.
— Lietuvos Karo Mokyklos
VII laidos karininkų dėmesiui.
1975 rugsėjo 7 sueina 50 metų
nuo minimos laidos baigimo.
Chicagoj esą keli tos laidos ab
solventai ėmėsi iniciatyvos šią
reikšmingą sukaktį atžymėti. Jie
kreipiasi į norinčius prie šio mi
nėjimo prisidėti. Prašoma siųsti
pageidavimus, trumpus prisimi
nimus ir nuotraukas iš tų laikų
adresu: St. Juras, 4017 So. Artesian Avė., Chicago, 111. 60632
iki 1975 birželio pabaigos. Pra
ėjus reikalui, nuotraukos bus
grąžinamos.
— Lietuvos Kankinių koply
čios Vatikane ir Šiluvos koply
čios Washingtone iškilmingas
užbaigimas bus gegužės 25 Chi
cagoj, Jaunimo centro didžiojoj
salėj. Vysk. V. Brizgys 12 vai.
aukos mišias už visus kenčian
čius
lietuvius.
Po
mišių
aukotojų
knygos
pristaty
mas ir garsinis filmas iš Vatika
no dedikacijos iškilmių su Šven
tuoju Tėvu.
— Dailininkių M. Ambrazai
tienės, V. Balukienės, A. Sutku
vienės ir D. Aleknienės dailės
darbų paroda Chicagoj, Čiurlio
|
nio galerijoj, vyks gegužės 23birželio 1.
— Dail. Antanas Petrikonis
pakviestas Talman Federal Savings banko “One Man Shovv”
parodai, kuri vyks nuo gegužės
14 iki birželio 11. Tokia indivi
duali vieno asmens paroda bus
pirmą kartą to banko istorijoj.
— JAV LB tarybos prezidiu
mas šiomis dienomis išsiuntinė
jo visiem tarybos nariam garbės
teismo taisyklių projektą susi
pažinimui. Taisyklės bus pateik
tos tvirtinti artėjančioj tarybos
sesijoj.
— JAV LB tarybos nariai.
Aleksandras Vakselis, Balys
Raugas ir Kazys Jankūnas su
daro LB įstatam ir taisyklėm
studijuoti komisiją.
— Moterų Sąjungos seimas
šiemet įvyks Detroite rugpiū
čio 14-16 “Ramada In”, Southfield, Mich., 54 kuopos globoj.
Rengimo komisijos pirm. Bertha
Janus, 4978 Finchley Court,
Sterling Heights, Mich. 48078.
— Neringoj (Brattleboro, Vermont) stovyklos vyks šia tvarka:
berniukam 7-14 metų — birže
lio 29 — liepos 12, mergaitėm
7-16 metų — liepos 13 — rug
piūčio 2, lietuvių kilmės anglų
kalboj mišri 7-16 metų —
rugpiūčio 3-16. Registracija ir
informacija: Camp Neringa, R.
F.D. Box 134c, W. Brattleboro,
Vt. 05301.
:
— Nauji Darbininko skaityto
f

*

jai: S. Plechavičius, Yonkers,
N.Y. Užsakė kitiem: J. Vitėnas, Washington, D.C. — A.M.
Vitėnui, Cincinnati, Ohio, J.
Bartkus, Richmond Hill, N.Y. —
J. Z. Bartkui, Nevv Orleans, La.
Sveikinam naujus skaitytojus ir
dėkojam užsakytojam. Naujiem!
skaitytojam Darbininko prenu-’
merata pirmiem metam tik 8
dol. Atnaujinant visiem prenu
merata 10 dol. metam.
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LITUANISTINĖS MOKYKLOS SKYRIUS

, ...............................................•_________________________________________________ ________________________________________

Redaguoja Maironio aukštesniosios mokyklos mokiniai. Medžiagą siųsti
Jolitai Gudaitytei, 116-18 85 Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418

Vasario Šešioliktoji
1918 vasario 16 Vilniuje Lie — Kaunas. Amerikos lietuvių
tuvių Taryba paskelbė, kad Lie dovana laisvai Lietuvai buvo
tuva yra nepriklausoma valsty Laisvės Varpas.
bė. Kelios aplinkybės paleng
Kai lietuviai ipaskelbė nepri
vino šį paskelbimą. Vokietija klausomybę, turėjo ją iškovoti.
buvo pralaimėjusi karą ir neteko Laisvės kovose lietuviai savano
galios. Tuo laiku Rusijoj vyko riai kovojo su rusais, lenkais ir
sukilimas, ir rusai buvo susirū vokiečiais. Daug savanorių žu
pinę savo reikalais. Bet svar vo. Pradžioje kitos valstybės
biausia, prezidentas Wilsonas nepripažino Lietuvai nepriklau
paskelbė keturiolika punktų, iš somybės, bet vėliau pripažino.
kurių vienas pabrėžė tautų apsi
Lietuvą valdė žmonių išrink
sprendimo teisę.
tas prezidentas. Valdžia pravedė
Nepriklausomą Lietuvą reikė žemės reformą: paėmė žemę
jo ginti nuo trijų priešų: rusų nuo tų, kurie turėjo daug, ir da
bolševikų, lenkų ir bermonti vė neturintiem. Tie žmonės pra
ninkų, kurie buvo susidarę iš dėjo ūkininkauti. Žemės ūkis
vokiečių likučių. Šiose kovose buvo didžiausia Lietuvos pra
dalyvavo jauni ir seni lietuviai monės šaka. Valdžia pradėjo
savanoriai, kurie tikrai troško steigti pramonės įmones mies
Lietuvai laisvės.
tuose: Kaune, Klaipėdoj ir kt.
Pasibaigus laisvės kovom, se Lietuvoj buvo baldų, drabužių,
kė kūrybingas laikotarpis. Buvo medžiagų ir kt. pramonės. Vaistatomos mokyklos, pravesta
žemės ir pinigų reforma, tiesia
mi plentai, vieškeliai, gerinami
ir statomi namai. Žmonės džiau
Vieną dieną aš su savo drau
gėsi geru gyvenimu.
Dabar Lietuva yra Sovietų Są gu norėjau eiti žuvauti, bet ne
jungos okupuota ir negali turėjau meškerės. Aš suradau
džiaugtis laisve. Negali švęsti lazdą ir pririšau siūlą. Neturė
Nepriklausomybės paskelbimo jom kablio, tai paėmiau vieli
dienos, negali puošti namų tri nę rūbų pakabą ir pririšau prie
siūlo.
spalvėmis vėliavomis.
Kai mes pavalgėm pusryčius,
Todėl laisvėje gyveną lietu
viai kiekvienais metais rengia aš paėmiau keptų lašinių. Mes
Vasario 16 proga minėjimus, nuėjom prie upelio ir pradėjom
kviesdami įvairius kalbėtojus, žuvauti. Po kiek laiko aš suga
ypač žymesnius asmenis iš vau vėžį. Jis buvo prisikabinęs
kongreso, senato ir pan. Jie pri prie lašinių ir nenorėjo paleisti.
mena turėtą laisvę ir ragina ko Žuvys mano didelio kablio ne
voti už laisvę kenčiančiai Lietu rijo.
Neringa Žadeikytė, 6 sk.
vai.
Valentina Leleivaitė, I aukšt. kl.
Vieną kartą mes su drauge
nusinešėm į ežerą išpūstą gu
1918 vasario 16 Lietuvos Ta minį laivelį. Mes įlipom į lai
ryba paskelbė Lietuvos nepri velį ir nusiyrėm į ežero vidurį.
klausomybę. Apie tą laiką ne tik Kai buvom ežero viduryje, prisi
Lietuva pasiskelbė nepriklauso minėm, kad ten gyvena vėž
ma, bet ir Estija, Latvija ir kt. liai, kurie angliškai vadinasi
Po pirmo pasaulinio karo susi “snapping turtles”. Mum pasa
darė patogi padėtis nepriklau kojo, kad vienam vaikui didelis
somybę atgauti. Antanas Smeto vėžlys nukando kojos pirštą. Kai
na buvo išrinktas pirmu Lietu pažiūrėjom į laivelį, paste
vos prezidentu. Laisvos Lietu bėjom, kad išpūtimo kamštelis
vos sostinė buvo Vilnius, vėliau iššokęs. Oras mažėjo laivelio šo
nuose. Mes bijojom plaukti per
ežerą, kad vėžlys neįkąstų.
MAIRONIO MOKYKLOS
Šiaip taip atsiyrėm į krantą, nors
KAUKIŲ BALIUS
laivelis buvo beveik plokščias,
Kaukių balius buvo sausio 12. ir vėžliai kaišiojo savo galvas į
Susirinko daug žmonių. Pirma viršų.
vaikai padainavo, paskui buvo
Rita Dragūnevičiūtė, 6 sk.
lėlių teatras. Po to buvo kostiu
mų paradas, ir tuo metu teisė
jai sprendė, kuriem kostiumam
. Kartą aš su savo drauge ėjau
skirti premijas. Tada buvo
pasivaikščioti. Kiek paėjusios,
mokytojų pravesti žaidimai. Kai pamatėm kiškį. Jis buvo juodas.
premijas paskelbė, kostiumuoti Priėjom, pakelėm jį, o jis sako:
vaikai susirinko į sceną. Jų buvo “Nenešk manęs namo, nes aš
daug.
stebuklingas kiškis ir išpildysiu
Po to buvo užkandžiai ir lote jūsų tris norus”. Mes jį paleidom
rija. Kai visi išsiskirstė, važia ir ėjom namo. Aš paklausiau
vom namo pavargę, bet linksmi.
draugės: “Ar tu manai, kad tikrai
Auksė Jankauskaitė, IV sk.

VIENA DIENĄ

Kaukių vakaro dalyviai laukia teisėjų sprendimo.

Nuotr.

G.

džia kūrė mokyklas ir ligoni
nes, gerino žmonių gyvenimą.
Dabar Lietuva yra rusų oku
puota. Lietuviai laukia, kada vėl
galės būti laisvi. Kai kurie, kaip
Simas Kudirka, Bražinskai, ban
do pabėgti į laisvus kraštus.
Kai žmonės sužinojo apie
Kudirką ir kaip jis vargo grą
žintas rusam, visas pasaulis
buvo pasipiktinęs ir pradėjo do
mėtis lietuviais ir kitais paverg
tais žmonėmis. Amerikoje orga
nizacijos, kaip Altą ir Vlikas,
rūpinasi, kad Lietuva vėl būtų
laisva.

Kiekvienais metais lietuviai
ruošia Vasario 16 minėjimus.
Toks minėjimas buvo ir Kultū
ros Židinyje. Kalbėjo M. Gelžinis, jaunimas šoko tautinius šo
kius. Buvo atvykę kongresmanai ir perdavė sveikinimus.
Rinko aukas kovai už laisvę
remti.
Rimas Alinskas, I aukšt. kl.
gausim, ką norėsim?” — “Pa
bandyk,” atsakė ji. “Gerai, tada
aš noriu kiškio,” ir prieš mane
atsirado kiškis. Negalėjau tikėti.
Aš einu pasakyti mamai. Kai ma
ma pamatė, ji paklausė:“Kur tu
gavai tą gyvulį? Išnešk jį iš šio
namo!” Aš pasakiau, kad norė
čiau, kad kiškis priliptų prie ma
mos, ir staiga jis prilipo. Aš labai
išsigandau, nes turėjau tik dar
vieną norą. Tai pasakiau: “Aš
norėčiau, kad visai nebūtų jokio
kiškio ir kad jis nepildytų jokių
norų!” Kiškis dingo, ir viskas
buvo taip kaip seniau.
Kristina Žukauskaitė, 6 sk.

New Yorko skautų Kaziuko mugėje dvi linksmos skautės: iš k. Ramunė Jasaitytė ir
Daina Penikaitė. Nuotr. L. Tamošaičio

Mano mėgiamiausias
laisvalaikio užsiėmimas
Kai aš neturiu namie ką daryti,
einu žuvauti. Dviračiu nuva
žiuoju dvi mylias iki mūsų lai
vo. Pakeliui sustoju krautuvėlė
je “Sportsmen’s Den” ir nusi
perku kirmėlaičių.
Nuvažiavęs prie laivo, išsiimu
meškeres ir visus žuvavimo įrankius. Tada ant vienos meške
rės kabliuko uždedu kirmėlaitę

“O jeigu nueitume namo ir pasiimtume krepšį, virves ir žibin
tą, kad būtų kuo pasišviesti?”
Taip ir padarėm. Prisirišom
virvės galą prie medžio ir lei
domės į olą. Ilgai ėjom kol pa
matėm šviesą. “Žiūrėk, šviesa!
Bėgam pažiūrėti!” surikau. Mes
nubėgom ir pamatėm daug pini
gų. Mes prisipylėm pilnus mai
šus pinigų.
Algirdas Lukoševičius, 6 sk.

ir įmetu į vandenį. Su ta meš
kere aš mėginu pagauti plekš
nes, dryžuotus ešerius (striped bass) ir ungurius. Man la
biausiai patinka gaudyti ungu
rius, nes jie smarkiai kovoja.
Viena problema, kad jie praryja
kabliuką, smarkiai kovodami
kraujuoja, ir sunku išimti kabliu
ką, nes unguriai ilgi ir slidūs.
Ežerius taip pat smagu gaudyti.
Jie kovoja, ir kabliukas visai šva
riai išsiima. Plekšnes gaudyti
neįdomu, nes jos visai nekovoja.
Ant kitos meškerės aš uždedu
blizgę. Ja galiu pagauti ešerių
arba “snappers” —jaunų “bluefish”. Jų labai daug pagaunu.
Tai labai skani žuvis.
Pavakary sudedu meškeres at
gal į laivą, užrakinu, surišu ant
virvelės pagautas žuvis, prisirišu prie dviračio ir grįžtu namo.
Namie išvalau žuvis, mama jas
iškepa, ir visi skaniai jas suvalgom.
Paulius Gudelis, 7 sk.

Tenisas yra mano mėgiamiau
Kartą aš su savo drauge ėjau į
mišką. Pamatėm mažą voveraitę. sias laisvalaikio užsiėmimas. Aš
Ji buvo alkana. Mano draugė lošių tenisą su savo sesutėmis
Vieną sekmadienį aš s.u.sayp davė jai riešutą. Paėmusi riešu- ir draugėmis.
Norėdama geriau žaisti, aš
draugu Linu ėjau pasivaikščioti. tą voveraitė nubėgo.
Ėjom, ėjom ir priėjom olą.
Kai mes grįžom namo, vove imu pamokas Port Washington
“Linai, ar nori įeiti ir pažiū raitė tupėjo draugės pievoje. Tennis Academy. Žiemą aš daž
rėti, kas ten yra?” paklausiau. Mes nežinojom, ar tai buvo ta niausiai lošiu tris kartus per sa“Geriau ne,” atsakė Linas. ‘O pati voveraitė, ar ne. Kai draugė
kodėl?” vėl paklausiau. “Todėl, priėjo prie jos, ji prašė daugiau
kad gali ten būti kokių milžinų riešutų. Vėliau draugė paprašė ŽIEMOS ŽAIDIMAI
ar plėšikų”, atsakė Linas. “Gerai mamytės, kad leistų pasilaikyti
Žiemą aš žaidžiu lauke. Kuo
sakai. Gali būti kokių brangeny tą voveraitę, bet mamytė ne
met nėra sniego, mes žaidžiame
bių, deimantų ar aukso,” pri leido.
ledo ritulį. Aš stengiuosi įmuš
Vilija Jurytė, 6 sk.
dėjau aš. Tada Linas pasiūlė:
ti ritulį į vartus. Kuomet yra
sniego, mes važinėjam su ro
gėm. Paskui statom sniego senį
GINTARAS (3 skyriaus rašinėliai)
ir mušamės sniego gniūžtėmis.
- A
Mama ir Dainutė grožėjosi vė tarais, kada apsirengia tautiniais Kartais visa šeima einam čiuožti.
Paulius Birutis, II sk.
riniu. Dainutė klausė mamytės drabužiais. Visiem lietuviam pa
Man
labiausiai
patinka žiemą,
apie gintarą. Ji norėjo žinoti, tinka gintarai. Mama turi ginta

iš kur gintaras atsirado. Taip pat
norėjo žinoti, kodėl visi myli
gintarą.
Mama
papasakojo.
Ramunė Radzevičiūtė

Girttaras yra brangiausias Lie
tuvos turtas, todėl jį vadiname
Lietuvos auksu. Jis randamas
prie Baltijos jūros. Iš gintarų
galima padaryti karolius, apy
rankes, žiedus ir paveikslus.
Visos lietuvaitės pasipuošia gin-

Peniko

rus, aš taip pat turiu vieną gin
tarą.
Nina Jankauskaitė

Gintaras yra pasidaręs iš pušų
sakų. Tos pušys prieš daug daug
metų augo prie Baltijos jūros
krantų. Pasenusios jos krisdavo
į Vandenį. Pušys supūdavo, o jų
sakai sukietėdavo ir virsdavo į
gintarą. Gintaro nedaug kur yra,
todėl jis yra brangus ir vadinamas Lietuvos auksu.
Rimas Kezys

MANO ŽINOMIEJI
RAŠYTOJAI

Šiuo metu literatūros klasėje
mes kalbėjome apie kelis ra
šytojus. Pirma mes kalbėjome
apie Maironį. Gimęs 1862, Mai
ronis (tikra jo pavardė — Ma
čiulis) rašė labai daug eilė
raščių, dainų ir dramų. Keli
eilėraščiai, kuriuos perskaitėm,
buvo: “Mylėk, lietuvi, tą bran
gią žemę,” “Lietuva brangi”,
“Miškas ir lietuvis,” “Vasaros
Gintaras randamas Lietuvos naktys” ir “Vilnius prieš aušrą.”
pajūryje. Lietuviai turi gražų
Mes taip pat kalbėjome apie
padavimą apie gintaro atsira Vincą Krėvę. Krėvė gimęs 1882.
dimą. Jie sako, kad Perkūnas su Kaip ir Maironis, yra parašęs
daužė Jūratės rūmus Baltijos daug įvairiausių kūrinių, dramų.
dugne už tai, kad ji pasikvietė Mes skaitėm “Merkinės pilis”
savo mylimą Kastytį į savo rū ir “Antanukas klauso pasakos”.
mus. Už tai dabar po audros Man patiko “Antanukas klauso
Baltijos pakrantėse randama Jū pasakos.”
ratės rūmus skeveldrų, kurios ir
Tik dabar namų darbam mes
yra taip lietuvių mėgstamas gin
perskaitėm Krėvės “Daina apie
taras.
arą”. Buvo labai gera, liūdna pa
Danutė Liogytė saka.
Kita rašytoja, kurią aš žinau,
Mama pasakojo, kai ji buvo yra Bindokienė. Praeitais metais
maža, vieną vasarą jie atostoga mes skaitėm vieną knygą “Mies
vo prie Klaipėdos. Maudytis va te nesaugu” ir per vasarą aš per
žiuodavo i Baltijos jūrą. Laive skaičiau “Parkas anapus gat
liu persikeldavo per Kuršių Ma vės.” Man nelabai patiko jos
rias, perlipdavo kopas, ir prieš pasakojimas.Buvolabai “goodvakis pasirodydavo mėlyna jūra. goody” ir labiau mažesniem
Gintarą rasdavo vandens išplau vaikam.
tą į krantą kaip akmenukus. Ma
Aš esu skaičiusi ir kitų auto
ma turėjo prisirinkus visą dėžu rių knygų, bet neatsimenu.
tę, gintarų.
Diana Mičiulytė,
Vytas Šidlauskas, 3 sk.
Los Angeles, 7 skyr.

vaitę. Vieną kartą per pamo
kas, o du kartus su sesutėmis
ir draugėmis. Visas tenisas tuo
laiku vyksta Port Washingtone.
Vasarą lošiu beveik kasdien
aikštėse. Dalyvauju teniso var
žybose, kur sutinku daug naujų
žmonių ir gerų žaidėjų.
Rima Vebeliūnaitė, 7 sk.

Mano mėgiamiausias laisva
laikio užsiėmimas yra slidinėji
mas. Man labai patinka važiuo
ti kėde — keltuvu į kalno viršū
nę. Dar smagiau leistis slidė
mis nuo kalno žemyn. Man
labai smagu jausti vėją, glostantį
mano veidą, kai greitai šliuožių
žemyn. Jaučiuosi tokia linksma
ir laisva!
Mūsų visa šeima slidinėja, ir
per atostogas mes važiuojam
slidinėti. Toliau nuvažiavę, pa
būnam keletą dienų. Dieną slidinėjam, o vakarais ilsimės. Se
sutė ir aš imam kiekvieną die
ną pamokas, kad galėtume ge
riau slidinėti.
Netoli mūsų yra nedidelė sli
dinėjimo vieta. Kai aš su sesu
te turime pusę dienos mokyk
loje, važiuojam su tėveliu pasli
dinėti. Žiemą mes daug slidinėjam, o kiekvieną vasarą nekant
riai laukiam žiemos.
Rūta Dragūnevičiūtė, 7 sk.

kai sninga. Tada galiu važinėti
rogėmis arba lipdyti sniego senį.
Kartais darau sniege angelus.
Man patinka čiuožti nuo kalno
ant vienos pašliūžos.
Asta Lukoševičiūtė, II sk.
Kai prisninga, yra labai gra
žu. Tada prasideda žaidimai.
Reikia pastatyti sniego senį, ro
gutes išsinešti iš rūšio ir čiuož
ti nuo mūsų kalno arba kariauti
sniego kamuoliais.
Juozas Aukštikalnis, II sk.
Žiemą vaikai žaidžia su snie
gu. Važiuoja nuo kalno su ro
gėmis ir slidėmis. Mes statom
sniego senį. Vaikai mėtosi snie
go kamuoliais.
Edvardas Kezys, II sk.
Kada daug sniego, aš važinė
ju rogėmis. Sniege aš atsigulu ir
darau angelus. Su draugais mu
šamės sniego kamuoliais. Man
labai patinka statyti sniego senį.
Jo nosis padaryta iš morkos ir
akys iš juodų sagų.
Ričardas Nemickas, II sk.
SKRAIDANTIS

PARŠIUKAS

Vieną kartą buvo paršiukas,
kuris norėjo skristi. Parašė šią
pasaką Birutė Pūkelevičiūtė.
Paršiukas įėjo į virtuvę, ma
mytė jo klausė: “Ar nori dešre
lių?” Paršiukas atsakė: “Ne”.
Ji toliau klausė, visokių kitokių
dalykų siūlė, bet jis atsakė: “Ne
noriu!” Mama tada paklausė, ko
jis tikrai norėtų. Tai jis taip pa
sakė: “Aš noriu skristi”. Mama
išleido paršiuką, kad galėtų
skristi. Būdamas kariuomenėj,
žygiavo linijoj: 1-2, 1-2. Kai jam
davė valgyti, niekad neužteko.
Jis irgi ilgai miegojo, bet vis dar
neužteko, — tai vėl blogai. Po
kiek laiko paršiukas jau galėjo
skristi. Kai aukštai pakilo, jam
viskas apsisuko aukštyn kojom.
Grįžęs namo pasakė mamytei,
kad daugiau nebenori skristi.
Ramunė Ruzgytė,
Los Angeles, Calif.
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Mirė Jonas Steponaitis
Hot Springs, Arkansas, balan
džio 21 mirė Jonas Steponaitis,
spaudos darbuotojas, buvęs
pranciškonų spaustuvės linoti
pininkas, ilgai gyvenęs ir veikęs
Brooklyne.
-oVelionis buvo gimęs 1893
birželio 13 Padeksnių kaime,
Tytuvėnų valsčiuje, Raseinių
apskrityje. Į JAV atvyko 1913,
išmoko linotipininko amato
dirbo Garso, Vienybės,
Darbininko,
Amerikos,
Naujienų ir kitų lietuviškų laik
raščių spaustuvėse. Pranciškonų
spaustuvėje dirbo maždaug nuo
1951 iki 1958 m., rinko žurna
lus.

Jis buvo gana veiklus žmogus,
vaidino, rašė, dalyvavo choruo
se, organizavo meno būrelius.
1919 buvo vienas iš Lietuvos
laisvės sargų organizatorių ir
pirmasis sekretorius, 1920 Lie
tuvos konsulato tarnautojas,
1934-36 Vilniui vaduoti sąjun
gos generalinis įgaliotinis JAV.
1936 Brooklyne redagavo savait
raštį Žinias. Įvairiuose laikraš
čiuose spausdino savo eiles,
feljetonus ir humoristinius daly
kus, pasirašinėdamas Scherzo,
Zig-Zag, Vargomatęs.

Rašė ir scenai. 1924 parašė
Alenutė (drama su dainomis,
muzika A. Vanagaičio), Atgaila
1926, Kanklininkas 1935 (ope
retė), Slaptasis ginklas 1945. Pa
rašė eilę operečių ir tekstų, ku
riem muziką sukūrė J. Žilevi
čius: Lietuvaitė 1929, Už Vilnių
1934, Artistai 1938, Vytauto Di
džiojo kantata 1932, Lietuviškos
mišios 1935, Laisvės Lietuvai
1953 (kantatinio pobūdžio).
Sulietuvino ir išvertė eilę

operečių (tarp jų ir Smetanos
Parduotąją
nuotaką),
kurios
buvo atliekamos didesnių Ame
rikos chorų, išspausdino Ch.
Glucko
Gražuolių
karalaitė
1935, sukūrė žodžius A. Vana
gaičio dainuškai — Mudu du
broliukai. Daina susilaukė dide
lio populiarumo. Daug dainų

LIETUVIAI RUOŠIASI
RESPUBLIKONŲ
KONVENCIJAI
Dr. Jonas Genys, Lietuvių
Respublikonų Federacijos pir
mininkas, praneša, kad gegužės
16, 17, 18 Washingtone įvyks
visų Amerikos tautų respubliko
nų suvažiavimas. Šiai organiza
cijai priklauso 30 tautų ir apie
1000 klubų.
Lietuviai šioj organizacijoj tu
rėjo du svarbius postus. Šiemet
į nominacijų komitetą buvo pa
skirti du lietuviai — J. Genys ir
A. Novasitis. Į valdybą nomina
vo net šešis lietuvius. Rinkimai
bus konvencijos metu. Lietuvių
balsų skaičius priklausys nuo to,
kiek klubų sumokės nario mo
kestį. Dabar yra 23 lietuvių
respublikonų klubai. Nario mo
kestį sumokėjo tik 10 klubų.
Federacijos pirmininkas prašo
kuo greičiau sumokėti mokes
čius.
Lietuviai respublikonai net
tris kartus buvo priimti buvusio
prezidento R. Nixono ir kartu G.
Fordo (jam esant viceprezi
dentu ir dabar esant prezi
dentu). Oficialus respublikonų
tautybių laikraštis aprašė bal
tų delegaciją pas prez. Fordą,
įdėjo nuotrauką.
Dirbdami su respublikonų
partija, lietuviai yra atlikę daug

PLANUODAMI ATOSTOGAS,
ATSIMINKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĘ
KENNEBUNKPORT,
MAINE
Vasarvietė — prie pat Atlanto,
Labai gražus parkas,
Maudymosi baseinas,
Teniso aikštė.

Maistas geras, kambariai patogūs,
Kainos prieinamos.
INFORMACIJAI ADRESAS:
Rev. Superior
Franciscan Monastery
Kennebunkport, Maine 04046
Tel. (207) 967-2011
Sezonas — nuo birželio 28 iki rugsėjo 2.

ATSILYGINKITE UZ
LKB KRONIKĄ
Už knygas, gautas pavieniui ar platinimui, prašom
atsilyginti kaip galima greičiau. Pinigai reikalingi Kro
nikų vertimui į kitas kalbas: ispanų, portugalų ir antros
dalies spausdinimui lietuvių kalba.
Kviečiame visus Įsijungti Į LKRŠ Rėmėjų eiles
ir savo auka pagelbėti persekiojamai Bažnyčiai oku
puotoje Lietuvoje.
Rašyti ir aukas siųsti LKReliginės Šalpos Rėmė
jų Vyr. Valdyba, 6825 So. Taimau Avė., Chicago, III.
60629, USA.

LKRŠ Rėmėjų Vyr. Valdyba
P. INDREIKA — vicepirm.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo $739.—
DAR YRA VIETŲ SEKANČIOSE GRUPĖSE:

birželio 25
rugsėjo 3
rugsėjo 19
liepos 18
lapkričio 21
rugpiūčio 20
gruodžio 19
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų su
papildomu mokesčiu: pav., vykstantiem iš
Chicagos
119.00
Cleveland
88.00
betroito
81.00 daugiau

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 VVest Broadway, P.O. Box 116
So. Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė
Air fares subject to Government approval

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

bei giesmių išvertė įvairiem
choram.
-oŠeimos komunija buvo gegu
Velionis buvo nevedęs. Išėjęs
žės
11, sekmadienį, per 8:30
į pensiją, visą laiką gyveno
mišias,
kurias aukojo Šv. Alfon
Brooklyne, kartas nuo karto už
so
parapijos
klebonas prel. L.
sukdamas ir į pranciškonų
Mendelis
ir
pasakė tai progai
spaustuvę. Prieš porą metų buvo
pritaikytą
pamokslą.
Šeimos
išvykęs į Hot Springs, Arkansas,
dalyvavo
mišiose
ir
bendrai
pri
ir ten gyveno labai vienišai. Vie
ėmė
komuniją.
Giedojo
didysis
nišas ir mirė. Palaidotas Hot
parapijos choras.
Springs.
Procesija Marijos garbei įvyko
gegužės
11, sekmadienį. Daly
svarbių žygių ir pravedė jau
vavo
parapijos
/ organizacijos,
penkias rezoliucijas, reikalau
jančias laisvės Lietuvai, Latvijai vaikučiai, kurie priėmė pirmąją
komuniją gegužės pirmą sekma
ir Estijai.
Konvencijos ruošimo komi dienį, mokyklos vaikai. Keturios
tetui priklauso lietuvė Eugenija sodalietės nešė Marijos statulą.
Genienė. Ji vadovaus konven Bažnyčioj vainiką ant statulos
cijos pagelbinei įstaigai, o jai uždėjo Cecilija Weber.
Daina, vyrų choras, gegužės
padės kitos Washingtono lietu
18, Sekminių sekmadienį, per
vės moterys.
8:30 v. mišias giedos gražias
Visi klubai prašomi atsiųsti sa
vo atstovus į konvenciją ir į Marijos giesmes.
Vyskupo Juozo Gossman, Bal
lietuvių susirinkimą.
timorės arkivyskupijos augzilia
ro, atsisveikinimo iškilmingame
bankete, kuris įvyko Baltimorės
Civic Center gegužės 13, daly
“Newsday”, plačiai skaitomas vavo netik Šv. Alfonso parapijos
laikraštis New Yorke, balandžio kunigai, seselės kazimierietės,
20, sekmadienį, atspausdino Ra kurios auklėja vaikus Šv. Alfon
sos Bobelytės laišką, užvardintą so mokykloj, bet ir didis skai
“The Baltic Statės Mušt Be čius parapiečių.
Lietuvių festivalį rengia Balti
Free”. Laiškas išsamiai pristato
morės
lietuvių organizacijos bei
pavojų Pabaltijo tautom sąryšy
draugijos
gegužės 31 ir birželio
su artėjančia Europos Saugumo
1
Baltimorės
miesto centre, gra
Konferencija. Tas pavojus —
žiame
Hopkins
Plaza. Festivalis
šių trijų kraštų okupacijos lega
prasidės
su
invokacija
ir majoro
lizavimas. Už šią sovietam su
J.
Donald
Schaeffer
sveikinimo
teiktą dovaną vakarų pasaulis ti
kisi išgauti laisvesnį žmonių žodžiu. Šiemet lietuviai publi
ir informacijos pasikeitimą. Rasa kai parodys didelį lietuvišką
rašo, kad laisvesnis žmonių kon kryžių, panašų į tuos rūpintojė
taktas būtų pageidautinas, ta lius, kurie puošė kelius laisvoj
čiau Lietuvos, Latvijos ir Esti Lietuvoj. Bus ir kitoki lietuvių
jos laisvė yra per aukšta kaina. rankų darbai, drožiniai, knygos
Užbaigdama savo laišką, Rasa ir lietuviškos plokštelės ir vėlia
kreipiasi į Amerikos žmones, vos. Bus galima nusipirkti ir lie
prašydama užtarimo šiom trim tuviškų valgių. Meninę pro
valstybėm ir prašo jų rašyti laiš gramos dalį atliks Aidų orkest
kus savo kongreso atstovam, dr. ras, tautinių šokių grupės ir vyrų
choras Daina.
Kissingeriui ir prezidentui For
Vytautas ir Albina Vaškiai,
dui. Pažymėtina, kad šį gerai
naujosios
kartos lietuviai, prieš
apgalvotą laišką parašė 15 metų
20
metų
atvyko į Baltimorę
mergaitė. Rasa Bobelytė, iš Massu
savo
šeima.
Po kiek laiko pa
sapeąua Park, Long Island, yra
sistatė
namą
Arden-on-the-SeDanutės ir Antano Bobelių
dukrelė. Šis laiškas yra geras pa-, vem Crovvnsville, Maryland,
vyzdys, kaip susipratęs lietu maždaug 25 mylios nuo Balti
viškas jaunimas gali padaryti morės. Vaškiai gegužės 4 savo
reikšmingą įnašą į taip svarbų kieme turėjo gražias iškilmes,
lietuviškos informacijos teikimo kuriose dalyvavo jų kaimynai ir
giminės bei šeimos. Pagerbti
darbą kitataučių tarpe.
savo motinai Vytas Vaškys pasta-

BALTIMORĘ, MD.

Baltimorės vyrų choras Daina
tė gražų lietuvišką kryžių.
Iš juostelių svečiai išklausė prie
kryžiaus dainų montažo. Visi
giedojo gražias Marijos giesmes,
jaudinančią kalbą pasakė Ka
zimieras Dūlys.

Veronika Čaplinskienė, pir
mosios kartos lietuvė, po sun
kios ir ilgos ligos mirė gegužės
6 Šv. Agnietės ligoninėj. Ve
lionė nuo pat atvykimo į Bal
timorę buvo ištikima Šv. Alfonso

PO CHICAGOS
DANGUM
Žurnalistą Joną Vaidelį
palaidojus
Žurnalisto Jono Vaidelio gy
venimo ratas sustojo 1975 ba
landžio 20, ankstų sekmadienio
rytą. Gimė 1904 birželio 19.
Velionis buvo sūnus mūsų
audringos epochos, kurios vėjai
jį blaškė po įvairias vietoves ir
pagaliau atbloškė Chicagon.
Prasiskynęs pirmuosius spau
dos takus Lietuvoj, a.a. J. Vaidelys su plunksna niekada ne
besiskyrė. Jis nesirinko pelnin
go darbo, netroško garbės, karje
rizmas buvo jam svetimas. Nuo
jaunystės per visą savo brandų
gyvenimą savo darbu rėmė ir pa
laikė lietuviškos spaudos pa
statą.
1945 Vokietijoj buvo vienas iš
steigėjų Žiburių savaitraščio. At

parapijos narė. Su savo a.a. vyru
Vincentu augino gražią šeimy
nėlę. Kai sveikata leido, daly
vavo pamaldose, lietuviškuose
parengimuose. Trys kunigai au
kojo mišias už jos sielą Šv. Al
fonso bažnyčioj gegužės 10. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Nuliūdime liko dukros Ame
lija, Ona ir seselė kazimierietė
Mary Frances, sūnus Alfonsas ir
eilė anūkų.
Jonas Obelinis
vykęs Amerikon, tuoj įsijungė į
lietuviškos spaudos darbą; į
Laisvąją Lietuvą ir Sandarą, ku
rioj dirbo iki paskutinių dienų.
Lietuviškos spaudos baruose jis
atliko tikro spaudos žmogaus už
duotį ir daug nusipelnė lietuvių
visuomenei. Jam tenka išskirti
nė vieta lietuvių spaudos dir
voj.
Man artimiau su velioniu teko
dirbti Sandaros redakcijoj pas
kutinėmis dienomis. Prisimenu
jį kaip jautrų ir nuoširdų žmogų,
visada suprantantį ir atjaučiantį
kitą. Jo išsiskyrimas iš mūsų tar
po — giliai jaučiamas.
J. Kapačinskas

Spauda
yra pats svarbiausias
ginklas, kovojant
dėl mūsų tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
Licensed by. VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t

TROPICAL

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

SHORES
APARTMENTS

MOTEL

orey Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706.
Tel. (813) 360-9513

Cosmos Parcels Express Corp.

Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti prie Gult of
Mexico puikioje kurortavietėje, žavingoje saloje. Butai pilnai aprūpinti
Žemos kainos.
Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.

affiliated with POHAR.OGIFT, Ine.
priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automobiliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt.
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams,
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

Tl N KAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS
IR RUDENS SEZONUI
Gelėta nepermatoma nailono medžiaga suknelėm, 1 Jardas
(Suknelei reikia 2 /2 jardo)
Crimplene medžiaga: lygi su ornamentais arba gėlėta
Tinka moteriškiem paltam, eilutėm, suknelėm. 1 Jardas
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga
Nailoninės arba šilkinės skarelės. Viena kainuoja
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės. 1 pora
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų
Vyriški Išeiginiai nailono marškiniai
Kojinės-kelnaitės. (Tights) 1 pora
Crimplene medžiaga su blizgučiais, 1 Jardas
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas

$ 5.00

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.

$ 6.50
$45.00
$2.50
$ 2.50
$10.00
$10.00
$ 3.50
$ 7.50
$17.50

KREIPKITE DĖMESĮ Į NAUJĄ ADRESĄ:

488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR 2 Ist
SKYRIAI:

Šios kainos yra su Įskaičiuotu sovietiniu muitu, reikia
pridėti tik persiuntimo išlaidas.
$17.00

New York, N.Y. 10003 — 45 Šecond Avenue

New York. N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street

SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)
8 Jardai crimplene medžiagos, 5 jardai neperma
tomo nailono medžiagos, 1 blluskutė, 1 vyr. išeiginiai
marškiniai, 2 nailoninės skarelės, 3 p. nailoninių mote
riškų arba vyriškų kojinių, viskas su muitu Ir visomis
persiuntimo išlaidomis kainuoja
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų,
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pini
gus dėl tokių prekių, kurių Iš čia negalima pasiųsti.
Taip pat siūlome pasiųsti arba Įsigyti savo nau
dojimui “Olympla” rašomąsias mašinėles su lietuvišku
šriftu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais Į
Lietuvą arba kitas šalis.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo
pageidavimus.

So. Boston, Mass. 02127 — 389 VVest Broadway

Tel.: AL 4-5456

CH 3-2583
268-0068

Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Flllmore Avenue
Chlcatfo, III. 60622 — 2222 West Chlcaoo Avenue

TL 6-2674
B R 8-6966

Chicago, III. 60629, 2501 VVest 69 St.

WA 5-2737

Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road
884-1738
Irvlngton, N.J. 07111 — 762 Sprlngfleld Avenue
ES 2-4685
Irvlngton, N.J. 07111 — 1082 Sprlngfleld Avė.
374-6446
Grand Raplds, Mich. 49504 — 636-38 Brldge St. N.W.
GL 8-2256
Hamtramcki Mich. 48212 — 11333 Jos. Cąmpau Avenuą 365-5255

$125.00

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
TEL. 01-739 8734 arba 01-460 2592

New York. N.Y. 10022

Tek: (212) 758-1150/1

Hartford, Con. 06106 518 Park St.

Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth 8treet
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd.
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard
Nevvark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Pamala. N.J. —- 176 Market Street

246-9473

FO 3-Jbo9
AN 1-2994
LO 2-1448
373-8783
GR2-6387

345-2028
PO 3-4818
Tel.: GL 5-9586 ii
Plttsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street
HU 1-2750
San Francisco, Cai. 9411b — 1826 Divisadero st.
H 6-1571

Paterson, N.J. 07505 — 60 Broaaway
Philadelphia. Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
“i

Wšterbury, Conn. — 905 Ban* Street
Fort VVayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd.

VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė.
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street
Youngsiovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

PL 6-6766
432-5402
441-4712
SW 8-2868
Rl 3-0440
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UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
SPECIALŪS
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI' .

Su specialiais rublių pažymėji-j
mais jūsų giminės gali įsigyti,
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainom
įai yra panašu, lyg kad
eitumėte į krautuvę su 100
dolerių ir gautumėte prekių už-S
200 dol., 300 dol. ar net už
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rubliu^,
naudojantis aukščiausiais tan
iais.
Pilnai garantuota,

NEURELL MOVING

ROOFING

POWNAL, VERMONT MOBILE HOME

We do our own work. No subcontracting. Resident’l & Indust’l. New roofs, re-rooflng shlngles
& hot tar roofs. Seamless gutters, leaders, addltlons, alteratlons, gen’l contracting. Alum,
sidlng & painting. Fully insured. Free estimates.
Call Mr. Johnson, (201) 372-5427.

12x44. FURNISHED FULL ALUMINUM. AWNING.
ON CONCRETE SLAB. INSULATED GARAGE
WITH VINYL SIDING, OVER ACRE OF LAND.
EXCELLENT FOR ALL SPORTS. THREE MILĖS
FROM GREEN MOUNTAIN RAČE TRACK $14,900
1-203-668-7656

JOSEPH’s PAINTING
INTERIOR & EXTERIOR. BRUSH, ROLLER AND
SPRY. ALSO FIRE RETARDING PAINT FOR
BASEMENT CEILINGS ALL WORK INSURED
CALL FOR FREE ESTIMATE
(201) 451-2609

i
prašykite mūsų nemokamo
iliustruoto katalogo
.Užsakykite dabar
UŽSAKYKITE TIK PER

VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR
7401 17th Avenue Brooklyn, N.Y. 11204
449-7340
Ali Repairs Reasonably Prices 90 Day
Guarantee on Parts Installed Fred Pick Up
and Delivery in Brooklyn

INTERTRADE
EXPRESS CORP
125 East 23rd St

TV Pool Fine Dining Entertalnment
Amish Tours Antiques Factory Outlets
Located 6 milas south of Exit 21 Penna. Turnpike
’
rv«
For vviviiui
colorful brochure niuo
wrlte Foodergong kv
Lodge,
f“ U.S. Route 272 Ephrats, Lancaster Co.,
17522 Tel. 717 859-1131

i Color

LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
Į ŽEMOS KAINOS
Pilnai garantuota
Greitas pristatymas
Pasirinkite iš šių
naujų modelių

CARL’S THE BEST
CLIFFORD BROWN
Call (212) 860-8821

Prašykite mūsų specialaus biule
tenio su automobilių paveikslais.

Apartamentai
Naudoti drabužiai
Svečiam iš SSSR
Prašykite mūsų specialaus biulete
nio. Šioj prekyboj mes turim 26
metų patirtį ir daug tūkstančių
patenkintų klijentų!

JUNE 30-JULY 7, Rome, Dubrovnik, Budapest & Prague, leader Fr. John Flynn
(617) 235-1060
$1298.00’

MAY 28-JUNE 14, ECUMENICAL MILITARY VETERANS, Rome, Lourdes &
Ireland
$1050.00
JULY 3-18, MARIST FATHERS, France
& Italy
$1250.00
$1145.00

SEPT. 11-25, THREE TOURS FOR
CANONIZATION OF MOTHER SETON,
the first American born Saint. Tour I,
Rome and one week on your own; Tour
II, Rome and Classic Italy; and Tour III,
Rome, Paris and Dublin, from $674.50

OCT. 9-17, FOR CANONIZATION OF
BLESSED OLIVER PLUNKETT, Rome
$760.00

(212) 389-3569

HOST MOTEL
Route 35 & New York Avė.
Neptūne , New Jersey 07753
201 988-2200 Davld P. Reiser
Member of Timoa Inn
806-447-4470

PAINTING WALL PAPERING SMALL CARPENTRY
FOREST HILLS REGO PARK KEW GARDENS

JOHN OUINN CALL ANYTIME
263-3602

OCEAN CITY
RENTALS
Write for Free Brochure
NICOLL REALTORS
76th Street Ocean City, Md. 21842
or Call (301) 289-5161

BANDOM BACKPACKING

27

Home of Trophy Northerns, Walleyes, Musky
& Bass. Beautifully proteeted island waters,'
good boats & motors. Deluxe all eleetrie
cedar housekeeping cottages. Private baths,.
T.V., etc. $95.00 to $155.00 per week.

ROCK PINE COTTAGES
BOX C Pointe Au Barti, Ont.
705-366-2550

MAC THE PAINTER

AUG. 10-24, CARDINAL MEDEI
ROS PILGRIMAGE, Warsaw,
Czestochowa, Krakow and
Roma to be led by the Cardinal
and accompanled by Monslgnor
Sypek
$1260.00

AUG. 24-SEPT. 1, Paris, Rome,
Lourdes and Dublin joining Cardlnal Medeiros in Rome, leader
Most Rev. Lawrence J. Riley
$1265.00
AUG. 18-SEPT. 1, Rome and on
your own joining Cardinal Medei
ros In Rome
$864.00
AUG.
18-SEPT.
1,
Rome,
Lourdes and Dublin joining Car
dinal Medeiros in Rome
$1249.00

AUG. 18-SEPT. 1, Rome and
North Italy joining Cardinal Me
deiros in Rome
$1239.00

OCT. 1-15, Rome, Barcelona and Fatlma, leader Rlght Rev. Edward C. Campbell, O.S.B.
$985.00
DEC. 21-JAN. 4, Rome, Florence and
Ireland, leader Rev. Georgės Bissonnette
$1125.00

NOTE: Ali tour prices indude air transportation from Boston and are subject
to change.

INDEPENDENT PILGRIMAGES can be
made at low group prices with frequent
departures throughout the Holy Year,
.1975.

UNIVERSITY TRAVEL CO., INC.

44 Brattle St. Cambtidge, Mass. 02,38
_____ Tel. (617) 864-7800

SPRING AND SUMMER CLEAN-UP NO JOB TOO
SMALL OR TOO LARGE — EXPERIENCED ON
ALL FACETS OF LAWN CARE. CALL: (201)
947-5481

GLADYS COIFFEURS
1289 N. GRAND AVĖ., BALDWIN (516) 623-9654

I

NICK GRECO & SON’S

A BETTER PAINT JOB?
Exterior — Interior
Reasonable & Clean Call
201 741-4558

WE WOULD LOVE YOUR BUSINESS HERE’S
WHAT WE WILL OFFER YOU TO GET IT:
Wash & sėt, $2.75 Permanent $8.50 includes cut
& style Mon., Tues., Wed. Only Yes we do blower
cuts.Wemake house calls ifyoucan notcome In

GENERAL CONTRACTING W0RK
CONCRETE BRICK WORK CARPENTRY
FREE ESTIMATES

(516) 472-3681

ALPENTREK
MagnKicenUy located at Tin Cup, Colorado. Rock
ClimbingBackpacking.SurvivalSklIls, Wllderness
Camplng. For Young and Women 15-21
Yra. Old. Basic and Advanced Courses in alt
phases of mountalneering. All equlpmentfurnlshed. Expert professional leadershlp. Wrlte for
brochure and schedule: Bob Balch, 4117 Rothington Rd, Ft. Worth, Tex. 76116

HORSEMANSHIP SCHOOL FOR BOYS & GIRLS
Engllsh & Western, Horse Car, Stable Management, Swlmming, Indoor Area
Summer Camp Program — June 28-Aug. 23
For fu rther Inf ormatlon contact Gary Gu nningham

BENHAM RD., RD. 3, AUBURN, N.Y.
13021 (315) 252-8969

MARIO’S AUTO INSPECTION
SERVICE

DEXTER PARK
PHARMACY

MARIO DESANTIS, PROP. COMPLETE BRAKE
REPAIRS, FRONT END WORK — ELECTRICAL
WORK, TUNE—UPS OUR SPECIALTY AUTO
REPAIRS SKILLED MECHANICS. SHELL BAY
ROAD — MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ
INSPECTION SYSTEM. PHONE: (609) 465-5807
CAPE MAY COURT HOUSE

77-01 JAMAICA A\EnLIE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

MIchigan 2-4130

AUDREY’S SHADES
WITH THE VVOMAN’S TOUCH CUSTOM WINDOW
SHADES, FREE INSTALLATION & SHOP AT HOME
SERVICE ESTIMATES ALSO GIVEN ON STORM
WINDOWS & DOORS. CALL TODAY, DAY OR
NIGHT (516) 599-8223

PAINTING, DECORATING,
PLASTERING
INSIDE & OUTSIDE, APTS & OFFICES
FREE ESTIMATES

(212) 449-7498

BRESSAR CONSTRUCTION CO.
GENERAL CONTRACTOR
Concrete Carpentry and Masonry
Free Estimates
Call (201) 437-1648

.

■

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S
importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYROS
GERIAUSIOS KOKYRĖS
ŽEMŲ KAINŲ
didelį pasirinkimą

SCHRAGER’s
Salionų komplektai, miegamąją baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip,
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
New York City
Tel.: TR 9-0400
Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos
įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs vieno- ir
dviejų kambarių butai, gražiai apstatyti, su virtuvėm,
vonia, dušu, vėsintuvais, spalvota TV. Atidarą visus me
tus. Kreiptis:

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS
4200 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9964
A. ir E. Bacevičiai, Sav.

Atties, Bašements Cleaning
Garages & Yards. Lite Wrecking &
Haullng Constructlon Slte Cleanups
Free Estimate (201) 481-3070

J. PARSON MOVING & EXPRESS
LOCAL AND LONG DISTANCE HAULING
SHIPPING & PACKING
371 LENOX AVĖ. AT 129th ST. NEW YORK, N.Y.
10027 663-4377 Night 588-9164

Care for the Elderly In Prlvate Home
by Nurses Seashore Area Home Lika
Atmosphere Temporary or
Permanent CatholicChurch In Area
Call (201) 681-6554

SPAN LAWN
CARE AND LANDSCAPING
The Best at the Least
Complete Professional Lawn Care
(201) 289-6589

EUROPEAN CARPENTRY
ALSO PAINTING. PAPER HANGING AND ALL
REMODELING AT REASONABLE PRICES. CALL
FOR FREE ESTIMATE (201) 371-0607 OR (201)
467-3413

LIFE STYLE
LIMOUSINE
SERVICE
24 Hours — Speclal Rates
Call 212 MU 7-6477 or 787-2982-3

CARPENTRY
COMMERCIAL — RESIDENTIAL NEW
KITCHENS — BATHROOMS — ADDITIONS
ALL WORK PERSONALLY GUARANTEED
CALL MIKE LOMBARDI (201) 752-4738

YAWGER BROOK RIDING CAMP

AASCO ROOFING
SPECIALIZING IN SLATE & TILE LOWEST PRICES
FINEST W0RK, FREE ESTIMATES FULLY
INSURED. CALL (201) 438-4976

Wm. Anastasi, B. S.

JUNE 26-JULY 10, Rome, Turin, Lucerne & Dublin, leader Most Rev. John
J. McEleney, S.J.
$1225.00

704 Morris Park Avė.
Bronx, N.Y.
Telef. 931-3830

INTERIOR/EXTERIOR PAINTING
MALLPAPERING FREE ESTIMATE ALL WORK
GUARANTEED
LIC NO. 692369
CALL MAC (212) 739-7008

(

NOVIA SCOTIA BIKE TOUR

GEORGIAN BAY FISHING

TONY PORZIO

COMPLETE LAWN MAINTENANCE

LtlSURE PLACES

JUST 4 HRS NORTH 0F NIAGARA FALLS

FAMILY VACATION FUN BOX 30,
MOODUS, CONNECTICUT 06469
FAMILY VACATION FUN
Informal, country atmosphere. Pool, pri. beach
free canoes, paddleboats, rowboats, water skiing,
fishing, all sports. Eve. entertalnment. 3 meals a
day, air/cond. Din. rm. Heated rms. Rate incl. all.
Gold and horses nearby. Color folder. Tel. (203)
873-8179

RENZO’S ORIGINALS
A Ouallty Line of Shoes
For Men

153 WEST LINDSLEY ROAD CEDAR GROVE
NORTH JERSEY NEW JERSEY 07009 STATĖ
LICENSED WILL DO PLUMBING OR HEATING
JOBS NO JOBS TOO SMALL OR TOO LARGE
WILL WORK ANY TOWN CALL 201 256-2214

LEE & LEE WRECKERS
DEMOLITION WORK
DONE BY CONTRACT
(201) 461-5393

Stav at scnic OCEAN GROVE, N.Jr
Vi blk to beach, bdwlk, restaurants,
Asbury Pk amusements conventlon
facilities & NY bus. Ali beaut redec
rooms. Per week single occup $35,
double $55, monthly $110 8, $180,
Season $350 & $450. Call (201) 7756319.

Also Penn Dutch — Washlngton, D.C. 2 & 3
weeks all ages, adult leader. Try something
dlfferent this year! Bay Statė Wheelmen, Ine.,
brochure from leader:
JOHN MERZ, 79 GARNET RD.,
BOSTON, MA 02132, (617) 327-5886

Donellan’s
RIVEREDGE

-

HANDYMAN

A coeducational outdoor program and
group living experience for young men
and women ages 10-17. Operating
from a base camp In N.H. stressing
the development of non-competitive
attitudes ip challenging group activities
wjth experlenced leaders. June 28 —
July 25 — July 30 —Aug. 26. For information contact: Cort Rlchardson, 47
Forest St. Nevvton Highlands, Massajshusetts 0216T. Call (617) 965-0609.

OCT. 9-23, FOR CANONIZATION OF
BLESSED OLIVER PLUNKETT, Rome
and Ireland
$1120.00

For Reservation & information
call or write

PAPER HANGING & PAINTING
DONE EXPERTLY
Reasonable Rates
Free Estimates
Call Franz (201) 265-3724

ALTERATIONS & CARPENTRY
also Masonry, Plumbing, Indoor,
Outdoor Painting, Addtions, Blg or
Small Jobs.
Call (201) 344-9717

Demolition & Minor Repairs

INSIDE — OUTSIDE PAINTING

(fordetails call (617) 864-7800)

SEPT. 28-OCT. 12, Rome and North
$1072.00
Italy

HANDYMAN & REPAIR SERVICE
—Al types repairs, remodellng, maintenance,
25 yrs. exp. as apt. house Super, 23 yrs as factory
maintenance man. Now doing business on hls
own. Service Is a pleasure. A satlsfled customer
telis hls friends. Try us, you may likę us. Esti
mates are free so keep us busy. Don’s Handyman & Repair Service (201) 354-2910.

THE RUDOLF STEINER FARM SCHOOL

COMPLETE RUBBISH REMOVAL

BONDED. FULLY INSURED MOSTHOMES UNDER
$100 VVITHOUTTRIM FREE ESTIMATES
CALL FRANK N0W FOR SPECIAL MAY RATES
(201) 838-1669

ARCHDIOCESAN BOSTON
PILGRIMAGES offer

SEPT. 7-21, Fatima, Rome (Canonization of Mother Seton), Lourdes & Paris
$1135.00

EXPERT ROOFING COMPANY
NEW AND OLD REPAIRED, GUTTERS, LEAOERS,
STORM WINDOWS AND DOORS WORK AND
MATERIAL GUARANTEED TO SATISFACT1ON
FREE ESTIMATES. CALL (201) 945-0318

OPEN FIRE COOKING
LOG CABIN BUILDING
PIONEER CRAFTS
For young people, 13,14,15
CAMP AGAWAMUCK, HARLEMVILLE
RD2 GHENT N.Y. 12075
CONDUCTED BY

JOBS RATES VERY REASONABLE

PILGRIMAGE TOURS HOLY YEAR 1975
JULY 13-27, Ireland, London & Rome
$1247.00

Carpentry, Fully Insured
Call (201) 863-1611

!

Darbininko
administracijoje
galima gauti lietuviškų plokš
telių. Skambinti: 827-1351.

SONS CONSTRUCTION

Concrete Work $1.10 Sq. Ft 4 inches
Deep Block Brick Tile Work,

ROUGHING—IT AT
CAMP AGAVVAMUCK

Serving Yos /* A?y Business

ZHIGULI VAZ 2101
$3706.00
Nauj*ausias, patobulin
tas eksporto modelis
ZHIGULI VAZ 2103
$4246.00
ZHIGULI VAZ 2102
Station wagon
$4082.00
Eksporto modelis
MOSKVITCH 412 IE
$3756.00
MOSKVITCH 408 IE
$3454.00
MOSKVITCH 426 IE
Station wagon
$3919.00
MOSKVITCH 427 IE
Station wagon
$4205.00
ZAPOROZHETS ZAZ.
968 $2 368.00

CAVINO &

DYKMAN STREET AREA — FORT
TRYON VICINITY FOR RENT
Four Large Bright Rooms In Very
Quiet Exceptlonally Clean Building.
Reasonable Rent. Call Evenings
781-9746

r'"* '

Instructlon by top college
gymnasts & coaches
^ession t — june 29 — July 5
Sesslon II — July 6 — July 12
Sesslon III — July 13 — July 19
Sesslon IV — July 20 — July 26
Sesslon V — July 27 — Aug. 2
$85 per week
For further informatlon contact:
Darrell Galiant
Concord YMCA.
15 North Statė St.
Concord, N.H. 03301
(603) 224-5351

SCENIC

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

MOVING — LOCAL OR LONG
DISTANCE

Held at Pembroks Confsrsnce
Center, Psmbroke, N.H.

FOODERGONG LODGE
Modifled American Plan

Fifth Floor

MASON WORK
PAINTING ROOFING LEADERS & GUTTERS
GENERAL REPAIRS FULLY INSURED. FREE
ESTIMATES MR. LAOIKU (201) 676-4745

NEW HAMFSHIRE
GIRLS GYHMSnC CAMP

DON & JEANIE’S SUNOCO
Minor Repairs Road Service Tune Up Tires &
Accessorles Member A.A.A., Satlsfled Customers
are Our Best Ads.
THIRD & OXFORD ST. BELVIDERE, N.J.
CALL 201 475-4527
MR. DON & JEAN STULL OVVNERS

ALSO CARPENTRY. MASON W0RK — FREE
ESTIMATES — CALL NOW FOR SEASON
LOW RATES.
(201) 374-1100 PAT SALERNO

CHARMGLOVV BARBECUE

ALM PLUMBING SUPPLY
8728 18th Avenue
Visit Our Showroom
Phone: 256-8775

CARPENTER
DOES IT ALL
From Burnt Out Apt’s
to Basements
Call 212 281-3417 or 690-1068

PAINTING — GENERAL
CONTRACTING

KING WATERS CONSTRUCTION
24Hour Service We RepalrOld Into
New Homes Reasonable Prices Ali
Work Guaranteed Call 212 633-1938

INC

SALES PARTS AND ACCESSORIES IN STOCK

greičiausias pristatymas

OCT. 9-24, (šame as above)

ASPALT PAVEMENT SPECIALISTS COMMERCIAL
RESIDENTIAL
COMPLETE
CONSTRUCTION
RESURFACING, COLOR COATING LARGE AND
SMALL JOBS. FREE ESTIMATES. (201) 529-5511

TELE. 675-5004 OR 328-8126
RATES VERY REASONABLE
24 HOUR SERVICE

„Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.60 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

ANT AND ROACH PROBLEMS
INSECTS OR RODENTS
Call (201) 365-2285 For Appt.
Free Estimates
Servlng Northern N J.

R.H. DRUKKER CONTRACTING

CEMENT PAVING
Brick, Block & Stone Work
Call Mr. Thompson
(212) 493-4310

I

BILL’S
PAINTING & DECORATING
Interior, Exterlor 212 337-6221
Reasonable Rates

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute■ rlai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
Barry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 11208
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare:
^35-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia
Darbininko spaudos kioskas.

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ! T
KELIONĖS VYKSTA:
GEGUŽĖS 16-30 d.d.
BIRŽELIO 20—LIEPOS 4 D.D.
RUGSĖJO 5-15 D.D.

Pasižavėsite Helsinkiu, Leningradu,
Vilnium ir Roma!
Kaip ir visados,
Jus palydės ir Jums visus kelionės
reikalus sutvarkys
LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Boulevard
Richmond Hill, New York 11418

Tel. num. (212) 846-1650

Kviečiame užeiti arba paskambinti
pasitarimui su mumis.
Prašome iš anksto rezervuoti vietą,
nes grupės dalyvių skaičius ribotas.

i
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sodaliečių pirmininkė Mary Lou
Dagnell.
Motinos dienos proga Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj aukoja
mos novenos mišios. Giedotos
N.Y. tautinių šokių grupė, mišios kasdien aukojamos 8 vai.
kuriai vadovauja J. Matulaitienė ryto. Mišias užprašė gausus pair kuri naudojasi Apreiškimo pa rapiečių būrys, prisimindami
rapijos mokyklos patalpomis, savo brangias mirusias motinas.
gegužės 10 minėjo savo veiklos
L. K. Moterų Sąjungos 29
25 metų sukaktį. Parapija džiau kuopa gegužės 4 surengė pager
giasi grupės darbais ir linki kuo bimą motinom. Buvo mišios, po
geriausios sėkmės ateičiai.
mišių pagerbimas parapijos sa
Metinė parapijos iškyla-pikni- lėj. Ilgametis kuopos dvasios va
kas bus rugpiūčio 3 sekmadie das kun. Antanas Račkauskas
nį, Franklin Square, L.I.
perleido savo pareigas kun. Sta
Marijos garbei procesija buvo siui Railai, kuris tą dieną atlai
gegužės 11. Marijos statulos vai kė sąjungietėm mišias ir pasakė
nikavimo apeigas atliko nauja pamokslą.
Remonto
rūpesčiai.
Nors
mokykla nebeveikia, bet jos pą-

APREIŠKIMO
PARAPIJOS
ŽINIOS

Juozas Kralikauskas

MIRĖ
JUOZAS KRALIKAUSKAS
Juozas Kralikauskas, žinomas
Newarko lietuvių visuomeni
ninkas ir pramonininkas (turėjo
gazuotų vandenų dirbtuvę), su
laukęs 96 metų amžiaus, mirė
balandžio 26.
Velionis buvo gimęs 1878
Asiuklės kaime, Marijampolės
apskrity. Į JAV atvyko 1893.
Nuo pat pirmos atvykimo dienos
stojo į visuomeninį darbą, tuoj
įstojo į Šv. Petro pašalpinę drau
giją, Mahanoy City, Pa., kur
jis buvo apsigyvenęs.
Vėliau gyveno Brooklyne,
N.Y., ir 1909 persikėlė į Newark, N.J. Čia pastoviai įsikūrė,
savo darbu ir aukomis rėmė lie
tuviškus
reikalus,
organi
zacijas. Jis 1915 Newarke
suorganizavo Tautos Fondo sky
rių, 1917 suorganizavo Lietuvos
Nepriklausomybės Fondo sky
rių ir Lietuvos Laisvės Paskolos
Bonų stotį.
Paskutiniuosius metus gy
veno pas dukrą Mrs. Reginą Mazaica, Union, N.J. Liko trys anū
kai: Mrs. Janet Malzone, Miss
Marilyn Kralik ir advokatas
Joseph Kralik III.

LB Woodhaveno apylinkės
metiniame susirinkime balan
džio 25, penktadienį, 7 v.v. pir
ma buvo svarstybos apie lietu
vių tapatybę. Svarstybose daly
vavo Birutė Lukoševičienė, Dai
va Kezienė, Antanas Sabalis,
Alfonsas Samušis. Moderavo
Paulius Jurkus. Po svarstybų bu
vo susirinkimas su apyskaitiniais
pranešimais. Į naują valdybą
išrinkta šie: pirm. Aloyzas Bal
sys, vicepirm. Juozas Butkus,
sekretorius Bronius Bobelis, iž-,
dininkas Vladas Jasinskas, kul
tūrinių ir švietimo reikalų vado
vas
Juozas Bružas, parengi
mų
Elena Mickeliūnienė,
. . jaunimo reikalų vadovas
Ge
diminas Mikalauskas, spaudos
informacijos vadovė Snieguolė
Liaukutė, visuomeninių reikalų
vadovas ir Talkos Lietuvai atsto
vas Vytautas Jurgėla. (Susirinki
me buvo išrinkti tik asmenys.
Vėliau išrinktieji posėdžiavo ir
pasiskirstė pareigom.) Susirin
kime taip pat buvo išrinkta
atstovai į Nevv Yorko apygardos
suvažiavimą ir atstovai į III jau
nimo kongresui lėšų telkimo
k-tėtą: Gediminas Mikalauskas,
Elena Mickeliūnienė ir Juozas
Ceilius. (Svarstybų platesnį ap
rašymą spausdinsime kitą kartą).

VmU K. Merkto
— Tarpapy gardine s šachmatų
varžybas Rochestery gegužės
3-4 laimėjo Rytų apygardos rink-

talpas vistiek reikia apšildyti.
Ta pati krosnis apšildo ir baž
nyčią. Dabar reikia įrengti nau
ją krosnį ir atitinkamą kambarį.
O tai jau yra didelis remontas.
Dar reikia apsaugoti mokyklos
sienas ir stogą. Ir tai sudaro
daug rūpesčio. Tiem remonto
darbam pradėtas specialus va
jus. Visi prašomi nuoširdžiai pri
sidėti.
Kun. Antanas Račkauskas bir
želio 19 išvyksta į Romą, kur
dalyvaus lietuvių kunigų ir pa
sauliečių suvažiavime. Grįžta
liepos 4.
Kun. Stasys Raila, sunkiai sir
gęs ir ligoninėj išbuvęs 3 mėne
sius, grįžo į parapiją ir įsijun
gė į darbą.
kr
INSTRUCTIONAL FOOTBALL CAMP

TOUC H DOWN
ON MARITIME COLLEGGE CAMPUS
OUTSTANDING COACHES JULY 13TH — 19TH
BOYS 8-18 IVRITE CAMP TOUCHDOWN COSTINE,
MAINE 04421

MURGIO’S AUTO GARAGE
Expert work at low overhead prices.
Speciallzing In tuneups.
201 472-8605 or 778-8795 for appt.

lankstus ritmikoj, dainuoja su
įsijautimu ir gera nuotaika.
Motinos diena prisiminta Lie(• tuvių Moterų Federacijos BostoŽINIAS
• no klubo susirinkime gegužės
Recital Hali of New England
4. Po klubo pirm. Aleksandros
Conservatory of Music gegužės
Moriarty, ižd. M. Lendraitienės
4 buvo atliktas trio koncertas. ir sekr. I. Manomaitienės pra
Izidorius Vasyliūnas grojo smui nešimų. aktorė — režisierė
ku, Joyce Irons — violon
Aleksandra Gustaitienė gyvai ir
čele ir dr. Vytenis M. Vasyliū jautriai paskaitė ištrauką iš M.
nas — pianinu. Jie atliko Mo- Katiliškio romano “Miškais
zarto Trio IV ir C major, pirmą ateina ruduo”. A. Moriarty pa
kartą atliekamą ir tik 1974 su
I rungtynės:
skambino porą kūrinių pianinu.
E. Staknys 1-0 G. Skučas
kurtą Juliaus Gaidelio trio kū Toliau vyko vaišės ir moterų
K. Merkis 0.5-0.5 L. Markūnas
rinį, o taip pat F. Mendelsohnrankų darbų paroda. Tai buvo
A. Sakalas 1-0 J. Dėdinas
Bartholdy trio in D minor opus paskutinis šio sezono susirinki
A. Simonaitis 1-0 R. Burkūnaitė
A. Mičiulis 0-1 A. Klimas
49.
mas.
Keleivio
sukaktuviniame
3.5-1.5
Maldos ir atgailos dienos už
bankete muzikinę programą atli
II rungtynės:
ko eilė vietinių pajėgų. Solistė Lietuvą proga gegužės 11 Šv.
E. Staknys 1-0 L. Markūnas
Birutė O. Aleksaitė padainavo Petro lietuvių parapijos bažny
K. Merkis 1-0 G. Skučas
trejetą kūrinių grynom intonaci čioj buvo pamaldos už Lietuvos
A. Sakalas 1-0 J. Dėdinas
A. Mičiulis 0-1 R. Burkūnaitė
jom, išlygintom frazėm, gražaus laisvę.
A. Simonaitis 1-0 A. Klimas
Cambridge viešoji biblioteka
ir skaidraus tembro sopranu.
4-1
Akivaizdi jos muzikinė kultūra, birželio 14 rengia tautų festivalį.
gal kiek drovi laikysena scenoj. Programoj pakviestos dalyvauti
Neužmiršk lietuviškos
Dvi dainas padainavo Norber 8 tautos. Lietuviam atstovaus
tas Lingertaitis — jaunas teno Onos Ivaškienės vadovaujamas
spaudos!
ras, neseniai davęs savo koncer tautinių šokių sambūris.
Skaityk ir platink ją!
tą Naujosios Anglijos konserva - Vakaras a.a. Vytauto Ulevi
torijos baigimo proga. B. Alek čiaus šeimai paremti vyks gegu
FREE DELIVERY IN
saitei akomponavo dr. V. Va žės 17, šį šeštadienį, So. Bosto
NEIGHBORHOOD
syliūnas, o N. Lingertaičiui — no Lietuvių Piliečių D-jos salėj.
849-8930
komp. Julius Gaidelis. Bostono Meninę programos dalį atliks
vyrų balsų sekstetas, vadovau komp. Juliaus Gaidelio veda
i
J. & J. FISH MARKET, I jamas komp. Juliaus Gaidelio, mas vyrų sekstetas ir solistas
INC.
padainavo dešimt dainų. Seks Norbertas Lingertaitis. Po vaka
CLAM BAR
tetas yra gražiai susidainavęs, rienės ir koncerto šokiai.

tinė, įveikusi Kanados apygar
dos varžovus, kuriem atstovavo
Rochesterio
šachmatininkai,
santykiu 7.5-2.5. Apgailėtina,
kad šiose varžybose nepasirodė
Vakarų apygardos šachmatinin
kai iš Chicagos, Clevelando bei
tikrieji Kanados Toronto, Ha
miltono šachmatininkai. Rytų
apygardos rinktinėj žaidė keturi
Nevv Yorko ir vienas Bostono
šachmatininkas, šių eilučių
autorius:

85-03 JAMAICA AVĖ.

This Year Vacation at THE VANCOUVER
You'll Appreciate the Extras.
• Air-Conditioning & Heat • 2 Double beds

WOODHAVEN, N.Y. 11421

EUROPEAN TRAINED MECHANIC
Alterations, roofing, dormers,
masonry, alumlnum siding
201 773-2522

vvLat’s The

ReLiqious
Upe Likę?

COVINO & SONS CONSTRUCTION
Concrete Work $1.10 Sq. Ft. 4 inches
Deep Block Brick Tile Work,
Carpentry, Fully Insured
(Call (201)863-1611

Ask the Alen Whe Know
Retom the coupon
below for information
on the NORBERTINES —
□ Teachers
□ Missionaries
□ Pastere

INCOME TAXES PREPARED
Fast, accurate service, reas. rates.
Home appt. ava ii. Call (201) 345-6770
or visit 10 W. Palisade Avė.,
Englewood, N J.

Išnuomojamas Namas M apie
Shade, N.J., statytas prieš 5 me
tus, pusiau plytų ir betono
(brick and frame), vieno
CHARLIS CIRNY & CO.
aukšto RANCHER, ant tri
Painting & Wallpaperlng Expertly
jų pėdų aukščio stulpų (crawl
Done Reliable Clean Work at
space), 3 miegamieji, židinys,
Reasonable Prices 932-5029
Evenings
elektros apšildymas, termostatas
kiekvienam kambary, PELLA
langai, automatiškai besivalanti
M.C. MAZIONE
krosnis, indam plauti mašina,
COMPLETE RUBBISH REMOVAL
skalbykla su plovimo ir džiovi
Demolitlon & Mlnor Repairs
nimo mašinomis, apsaugotos
(212) 389-3569
Serving Your Is My Business
nuo žiurkių’ grindys per visą
namą, prijungtas garažas, apie TAKE DOWN
vieno akro sklypas, aptvertas 6
Wrestimt Cainp in Maine
pėdų tvora, daug medžių, ever•n Maritinia College Cunpis
greens ir paukščių, vienas blo
OUTSTANDING Coach"
kas nuo autobuso, bažnyčios ir
JULY 20-26 BOYS 10-18
Write: C«mp Takedown
krautuvių, 20 min. iki PhilaCaatine, Maine 04421 delphijos; pageidaučiau trijų su
augusių lietuvių. Nuoma 400
BEST CONCRETE & BRICK W0RK
dol. mėnesiui. Skambinti 609ALLTYPESOF REPAIR
667-1124 ar rašyti: Mrs. James,
FREE ESTIMATE & DESIGN
121 Elm Avė., Maple Shade,
N.J. 08052.

Fr. Robert Brooks, 0. Praem.
Vocation Coordinator
St Norhert Abbey
De Pere, Wiscenshi 54115
i would likę to investigate
the Q Priesthood
□ Brotherhood as my
career. Please send me
information.
Name_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Address
._ _ _ _ _ _ _ _
City _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Statė & Zip_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Age_ _ _ _ _ Grade_ _ _ _ _
High School Grad_ _ _ _ _ _
CoHege Grad

NEED A GOOD
ELECTRICIAN?
Licensed violation specialist.
Industrial, Commerical, Residential
Free Estimates, Reasonable rates.

A.A.
MARIJONAI PETRAITIENEI

*
i

A. Daniūnienė
D. ir L. Siemaškos

For High School Studente
Ali Equipment Furnished
Late June, July and August
Ohoose from 2 Or 3-week expedltions to
Nicolet National Forest, Porcupine Mountains, Isle Royale, Lake Superior; Apostie Islands; Canadian canoe country.
Christian camping at its best. A nevę
approach to personai discovery and lnnėr growth. Write or call:

H. C. Crouser, Honey Rock Camp, ’D
Whenton Collegc, Wheaton. IL 00187
(312 ) 682-5125.

♦
t
X
X

Prieš 10 metų mirė
A.A.

♦
f
♦

DR. MARIJONAS
SLABOKAS,

Camp Highląnder, whi'čh is o&iied and pperateclby
Crest
School, h» 170 acres of N orth Carolina mountaimtide^ith a full
carnp program as well as apačiai offerirrga-in gymnarttcn, dance,
advanėed riding, t ennisand vvilderness camping. ■

Contart AB. HaŪ8M>au4PINE(KEST NCIIOOI.
1501 Ni.E.Sžnd Nt..E4.Laud<*rdaFė«Fla»3S3Š4
Phoac: 305*772*6550
■■jĮaoma'aR^e^eMRanaeMteMM

THE AUGUSTINJANS
SAINT AUGUSTIhE
Bishopand
Father of the Church — OUR FOUNDER

COMMUNITY UIT
Priestsand
Brothers — OUR IDEAt

SERVING PEOPLE
in Paristas
and Retreats — OUR W0Rk

Director of Vocatiorts
3103 Ariington Avė.
New York, N.Y. 10463
Tel:(212)-548-0888

Director of tocations
Maiylake, P.O. Box 333
King City, Ont Canada
Tel; (416^833-5368

A COMMUNITY ENGAGED IN THE SOCIAL WELFARE PROGRAM OF THE CHURCH
PASTORAL MINISTIY
REIIGIOUS EDUCATION
MEDICAL SOČIAI WOtK

CATNOLIC WELFARE BUREAU
PARIŠK SOCIAL WORK
NEIGHBORHOOD CENTERS

SENIOR ČIUŽENS
AD0PTION AGENCIES
CAMPUS MINISTRY

SERVE GOD VVITHTHE
Joy-full
ENTHUSIASM

OF ONE IN LOVE

EXCEPTIONAL OPPORTUNITY

*
An exceotionally prdfitable corporation with a record of
* success is expanding again. We are opening a presfigious-

*
♦
*

2-4-5-9WeekSe«eion*
durto21-Auguet*23s

WILDERNESS EXPEDITIONS

CALL N0W (201) 546-2544

jautą

OPEN ADMISSIONS POLICY

HONĘY ROCK CAMP

Lic. #4945

mirus, sūnui Petrui ir visai šeimai reiškia gilią užuo

HORSE SHOE
NORTH CAROUNA t

For Information write to:.

CALL 479-0559

Brangiai Motinai

in each room • Private Balconies (Oceanfront or Oceanvievv) • Swimming Pool
• Kiddie Pool • Basketball Goal • Near
Pavilion...Amusement Park... Fine Restauz.
ranto • Convenient to Shops...Churches...
Fishing Piers • Airport Limousine • Physician on Call
For Reservations, Write or Call
VANCOUVER MOTEL
2601 So. Ocean Boulevard
Myrtle Beach, S.C. 29577
Telephone: (803) 4484331

office locally in a dignified professional growth industry.
VVehave the maior ingredients for success in Albany with
the exception of a dynamic Owner/Manager. If you ha ve e
management background and are seeking a rewarding
bus i ne ss opportunity, we should share ideas and references’. We have a financial h i story to substantiate potential
first vear earnings of $40,000. and a six fjgure income
potential vvithin five years. An investment of $17,500. (including working capital) is required for.a turnkev operation. For information, please send a short personai background resume to: Corporate Resources, Ltd., 6060 North
Centrai, Suite 348, Dalias, Texas 75206; or, if vou prefer,
CALLMR. ODELL
COLLECT AT 414^3-0129

WRITE:

VOCATION DIRECTOR
11» WESTCHESTER PLACE
LOS ANGELES, CA 90019

SISTERS OF SOCIAL SERVICE

ORDER OF FRIAR SERVANTS OF MARY
The presence of the Servante in the city of God
is a presence of service
a presence of the Virgin
humbiy witne$sing the Christ-life within.
For further information write;
Servite Vocation Director
3121 West Jackson Blvd.
Chicago, lllinois 60612

Clove Lakęs Nursing Home
J’

Šeštadienį, 1975 gegužės 24, Elizabeth, N.J., Sv. Petro
ir Povilo lietuvių bažnyčioje bus pamaldos už jo sielą.

Velionies draugus Ir pažįstamus prašome maldose jį
prisiminti ir dalyvauti pamaldose.

and Hėalth Related Facility
Ąccreditatiori.lax the Joint Commission on Accreditation of Hospitals

COUNCIL OF LONG TERM FACILITY
A New Modern Concept of Health Care
RANGING FROM INTENS1VE NURSING CARE
TO RESIDENTIAL ACCOMMODATIONS
• Registered Nurses-24 Houra
• Full Therapeutk & Restorative Program
• Color TV • Luxury Facilittos at
Moderato Rates
• Centrai Air Cor.ditioning
• Magnifieent Views
• Beautiful Gardaus
• Recreation & Entertainmerrt Program

•
•
•
•
•
•
•

RN Superviiion
Toll.t HKilitm in Ev.ry Room
Boauty & Barter Shop on Premi»e«
Accommodotion* for Couplot
OiftShop
Full Time Sočiai Worker
Spocial Diett

BROCHURE ON REQUEST

Marijona Slabokienė

761-2100

25 FANNING ST., STATENISLAND10314

olf Stalen Island Expressway, 3miles from Verrazano Bridge

VILLA VENECE
SPECIAL COMPLETE DINNERS
TUES., WED., THURS,
SURF & TURF
(Rlb steak & Lobster Tali) $6.95

MANICOTTI or
STUFFED SHELLS
VV/MEATBALLS & SAUSAGE $3.95

FROGS LEGS $5.95 SIRLOIN FOR 2 11.95
AB dlnners serve d with side order of saiad, soup
of the day, coffee & dessert

94 Old Orangeburg Rd. Orangeburg, N.Y.
(Exit 6 W Pal. Pkway) (914) 359-6236 Closed Monday —
We Accept Bank Americard
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LMK Federacijos New Yorko
klubo susirinkimas šaukiamas
gegužės 18, sekmadienį, 3 v. po
piet p. Šileikienės bute, 8609 96 St., Woodhaven, N.Y.
Visos narės prašomos dalyvauti.
Pianisto Antano Smetonos
koncertas, rengtas gegužės 10d.
2 v. popiet Town Hali, praėjo
labai pakiliai. Pianistas progra
mą atliko su giliu įsijautimu ir
gera technika. Programoj buvo
Chopino, Schumanno, Čiur
lionio, Beethoveno, Bacho kū
riniai.
N.Y. Tautinių Šokių grupės,
kuriai vadovauja Jadvyga Matu
laitienė, 25 metų sukakties kon
certas ir balius buvo gegužės
10 Kultūros Židinyje. Buvo at
likta sudėtinga tautinių šokių
programa, dainavo sol. Jūratė
Veblaitytė-Litchfield,
akomponavo A. Prižgintas. Po progra
mos ir sveikinimų buvo vakarie
nė ir šokiai. Žmonių buvo atsi
lankę apie 300.
N. Y. ir N.J. dantų gydytojų
draugija šaukia visuotinį narių
susirinkimą gegužės 18, sekma
dienį, 3 v. popiet dr. J. Šnieškienės bute, 28 Ashford St.,
Brooklyn, N.Y. Paskaitą skaitys
dr. A. Snieška.
Nevv Yorko apygardos lietuvių
jaunimas į JAV Lietuvių Jauni
mo Sąjungos tarybą išrinko: Ma
rytę Matulaitytę (43), Joną Vai
nių (35), Algį Norvilą (32), kan
didatais liko: Rasa Milukaitė
(31), Ramona Ašebergaitė (17).
Į III PL jaunimo kongresą iš
rinkti: Marytė Matulaitytė (56),
Vytautas Radzivanas (31), Birutė
Radzivanienė (29).
Birželio trėmimų minėjimas
’ rengiamas birželio 15, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
dinyje. Paskaitą apie Sibirą skai
tys šaulė Emilija Putvytė, kuri
profesoriauja netoli Providence,
R.L Rengia S. Kudirkos šaulių
kuopa.
Elenos Juciūtės knygos “Pė
dos mirties zonoje” pristatymas
rengiamas drauge su birželio
trėmimų minėjimu birželio 15,
sekmadienį. Kultūros Židinyje.
Rengia S. Kudirkos šaulių
kuopa.
Lietuviškoji Skautija, stambus
Petro Jurgėlos veikalas, jau yra
sulaužytas. Dabar yra sudaro
mas vardynas, rašomos įžangos.
Knyga turės 768 puslapius, apie
250 iliustracijų. Leidžia Liet.
Skautų Sąjunga. Techniškais lei
dinio reikalais rūpinasi Alfonsas
Samušis. Knyga spausdinama
pranciškonų spaustuvėj Brook
lyne.
Vysk. M. Valančiaus sukaktį
galime praturtinti jo raštais. Jo
laidos seniai išsibaigę, bet Dar
bininko administracijoj galima
gauti “Vaikų knygelę”, išleistą
Gabijos 1952 m. Tai klasikiniai
pasakojimai apie vaikų gyve
nimą, parašyti reljefingu Valan
čiaus stiliumi. Čia ir Guvus Vin
celis, ir Pranukas paukštvana
gis, ir kiti populiarūs charakte
riai. Knygos kaina — 1 dol.
Kreiptis į Darbininko admi
nistraciją.

”7
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827-1352.
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLANDBLVD.
BROOKLYN, N.Y.’11207

Didysis pavasario koncertas
jau čia pat — po dviejų savai
čių. Kadangi visos vietos (eilės)
yra rezervuotos, pirmiau užsisa
kę turi didesnį pasirinkimą. Dar
yra likę apie 20 vietų mecena
tam bei aukojantiem 15 dol. ar
daugiau ir apie 200 vietų po 10
dol. ir studentam. Koncertas bus
ne ilgąjį savaitgalį, bet sekantį
šeštadienį, gegužės 31. Bilietus
prašome užsisakyti skelbime
nurodytais telefonais.

Dr. V. Paprocko gydymo ka
binetas nuo gegužės 22 iki 26
bus uždarytas, nes tuo metu jis
dalyvaus Amerikos lietuvių gy
dytojų suvažiavime Chicagoj.
Jaunimo šokiai rengiami ge
gužės 17, šeštadienį, 7:30 v.v.
Kultūros Židinio mažojoj ^alėj.
Rengia moksleiviai ir studentai
ateitininkai.
N.Y. vyrų choras Perkūnas
gegužės 10 buvo išvykęs gastro
liuoti į Philadelphiją, kur daina
vo Vinco Krėvės lituanistinės
mokyklos vakare. Gi gegužės
24 vyksta koncertuoti į Worcester, Mass. Choras šį pavasarį
išleidžia naują plokštelę, pa
vadintą Kove galingas. Plokš
telė įrekorduota su simfoniniu
orkestru. Diriguoja Vytautas
Strolia.
A.L.K. Moterų Sąjungos Nevv
Yorko ir New Jersey apskričių
suvažiavimas įvyks gegužės 18.
Mišios 11 vai. lietuvių pranciš
konų koplyčioj, 361 Highland
Blvd., Brooklyn, N.Y. Po mišių
posėdis E. Kezienės namuose,
80-69 90 Avė., Woodhaven, N.Y.
Visos kuopos prašomos į suva
žiavimą atsiųsti savo atstoves. —
Apskrities sekretorė E. M. Juš
kienė.
Aušros Vartų parapijos iškil
mingi metiniai pietūs įvyks ge
gužės 18, sekmadienį, tuoj po
sumos parapijos salėj. Klebonas
ir parapijos komitetas kviečia
parapiečius su šeimomis ir jų
draugais pietuose dalyvauti.
Už a.a. dr. Aloyzo Petriko
vėlę, jo 11 metų mirties sukak
tį minint, gegužės 24, šešta
dienį, 10 vai. ryto lietuvių pran
ciškonų koplyčioj Brooklyne
bus aukojamos mišios. Velionio
našlė prašo draugus ir pažįsta
mus šiose pamaldose atsilan
kyti.

M.K. Čiurlionio 100 metų
gimimo sukakties minėjimas
rengiamas spalio 18 ir 19 Kultū
ros Židinyje. Viena diena skiria
ma muzikai, kita dailei. Mu
zikos dienoj dalyvauja apy
linkės chorai ir pianistai. Dai
lės dieną bus paskaita, bus rodo
mos skaidrės. Mažojoj salėj bus
surengta Čiurlionio reprodukci
jų paroda. Minėjimą rengia spe
cialus komitetas, kuriam pir
mininkauja dail. V.K. Jonynas,
Dailininkų Sąjungos pirminin
kas, vicepirmininku yra Muzikų
Sąjungos pirmininkas Algirdas
Kačanauskas. Taip pat komitete
yra Paulius Jurkus, Jonas Rū
tenis ir Vytautas Kerbelis.

GEGUŽĖS 17, ŠEŠTADIENĮ,
7:30 V.V. ĮVYKS

★
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PRIEBLANDOS ŠOKIAI
KULTŪROS ŽIDINIO
APATINĖJE SALĖJE.
v,

VEIKS BARAS
ĮĖJIMAS 2 DOL.

X*

KVIEČIAMAS VISAS JAUNIMAS!
F

MOKSLEIVIAI IR STUDENTAI ATEITININKAI

BRANGŪS
LIETUVIAI!
Kreipiamės į visus prašydami
nesustoti rašyti laiškus kongreso
ir vyriausybės nariam, prašant
neparduoti mūsų tėvų žemės ru
sui okupantui.
Laiškus pirmoj eilėj rašyti
kongreso ir senato Užsienių
Reikalų Komitetų nariam, pra
šant pravesti tiek atstovų rū
muose, tiek senate rezoliucijas
Baltijos kraštų reikalu. Visiem
kitiem atstovų rūmų ir senato
nariam — prašant paremti įneš
tas rezoliucijas.
Apeliuojame į visus lietuvius,
gyvenančius Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse — rašykit savo
senatoriam ir kongresmanam
laiškus.
Laiškų formas galima gauti
pas Nevv Yorko Altos pirminin
ką — dr. E. Noakas, 103-53
104th St., Ozone Park, N.Y.
11417, tel. 212-MI 1-0532 (va
karais) ir pas New Yorko LB
apygardos valdybos narį — Vin
cas Padvarietis, 87-40 127 St.,
Richmond Hill, N.Y. 11418, tel.
212-847-5619.
Nevv Yorko Amerikos
Lietuvių Taryba ir LB
New Yorko Apygardos
Valdyba

LŠST Simo Kudirkos kuopa
šaukia visuotinį metinį kuopos
narių susirinkimą gegužės 17,
šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židi
nio patalpose, 361 Highland
Blvd., Brooklyn, N.Y. Nariai pra
šomi būtinai susirinkime daly
vauti. Šaudymo vadovas prane
ša, kad gegužės 18 pradedami
šaudymo pratimai. Broliai šau
liai, kurie yra suinteresuoti šiais
šaudymo pratimais, prašomi va
karais iki 9 v.v. tiesioginiai re
gistruotis pas šaudymo vadovą
brolį Algirdą Jankauską, tel.
849-2260. Šaudymo pratimuose
gali dalyvauti ir JAV veteranai.
Kazimieras Klastauskas, žur
nalistas, susirgo ir jau antrą
savaitę guli Trafalgar ligoninėj,
161 East 90 St., Manhattane.
Dr. J. Lenktaitis gegužės 17
vyksta į Clevelandą, kur daly
vaus Lituanistikos Instituto su
važiavime ir gegužės 24-25 Tau
tinės Sąjungos suvažiavime.
Iš LTS 1-jo skyriaus Sąjungos
seime dalyvauja dr. Br. Ne
mickas, J. Maurukas, J. Butkus.
Seimas bus Clevelande gegužės
24-25.
Moksleivių ateitininkų šventė
rengiama gegužės 17-18. Šeš
tadienį bus sportas, užsiėmimai,
Antano Sabalio paskaita, vaka
rinė programa ir bendri jauni
mo šokiai. Sekmadienį — jauni
mo pamaldos Maspetho lietuvių
bažnyčioj, iškilmingas posėdis
K. Židinyje. Į šventę atvyksta
moksleivių ir iš toliau.
Dr. Petras Kisielius, Ateiti
ninkų Federacijos vadas, gegu
žės 18 atvyksta iš Chicagos ir
dalyvauja moksleivių ateitinin
kų metinėj šventėj. Iškilmingas
posėdis bus tuoj po pamaldų.

B. PŪKELEVIČIŪTĖ
ATVYKSTA

Į

NEW

HAVENĄ

LMK Federacijos New Ha
veno klubo pakviesta, rašytoja ir
dramos aktorė Birutė Pūkelevičiūtė gegužės 17, šeštadienį, at
vyksta į Nevv Haveną, Conn.,
ir 6 v.v. Šv. Kazimiero parapi
jos salėj, 399 Greene St., atliks
viso vakaro programą. Ji supa
žindins su savo daugiašake kū
ryba (filmas, eilėraščiai, drama,
romanas), padeklamuos savo
eilių ir paskaitys ištraukų iš sa
vo prozos veikalų. Po programos
— vaišės. Visi kviečiami atsilan
kyti.

Išnuomojamas Richmond Hill
didelis kambarys su baldais, ki
tas — be baldų. Galima naudo
tis virtuve ir kitais kambariais.
Skambinti vakarais — VI 6-1056.

Richmond Hill prie pat parko
išnuomojamas modernus butas
iš 6 erdvių kambarių. Tel. 8478692.
Manhattan-Invvood sekcijoj iš
nuomojamas gražiai įrengtas bu
tas iš 4 kambarių. Nuoma mė
nesiui 175' dol. Skambinti po
7 vai. vakarais tel. 781-9746.

Kat. Federacijos Nevv Yorko apskrities seimelio dalyviai balandžio 27 prie Maspetho
lietuvių parapijos bažnyčios. Nuotr. P. Ąžuolo

A.L.R.K. FEDERACIJOS
Elizabeth, N.J., Šv. Petro ir
Povilo lietuvių parapijos 80SEIMELIS
ties sukaktuvinių metų proga
Katalikų Federacijos Nevv
gegužės 10 Laisvės salėj įvyko Yorko apskrities seimelis vyks
didingas koncertas, kuriame at ta vieną kartą metuose. Šiais me
likti išskirtinai komp. Juozo tais jis buvo sukviestas MasStankūno, švenčiančio 50-ties pethe, V. Jėzaus Atsimainymo
metų muzikinės veiklos sukaktį, parapijos salėj, balandžio 27.
kūriniai. Taip pat paminėta ir
Prieš pradedant seimelį, kle
muz. Vinco Mamaičio muziki bonas P. Bulovas visus pavaiši
nės veiklos 50-ties metų sukak no skaniais pietumis.
tis. Koncerto aprašymas su nuo
traukomis bus kitame Darbinin
Maironio lituanistinėj mokyk
ko numery.
loj
pamokų nebus gegužės 24
Radijo susisiekimo mėgėjam
savaitgalį.
Mokslo metai bai
(ham-radio) Ed. Liogys parodys
giami
birželio
8. Dabar vyksta
filmą gegužės 17, šeštadienį,
8
skyriaus
egzaminai.
Aštunto
1:30 v. popiet Kultūros Židiny
skyriaus
tėvų
susirinkimas
buvo
je. Rengia N.Y. skautai. Visi su
gegužės
10.
Aptarė
mokslo
metų
interesuoti kviečiami.
baigimo iškilmes. Šiemet taip
KULTŪROS ŽIDINIUI
pat baigia ir aukštesniosios mo
(FORTEPIJONO FONDUI) kyklos antroji klasė.

AUKOJO

Po 100 dol. — Petras ir Nijolė
Baltrulioniai, Jamaica, N.Y.; Ta
das ir Ina Jasaičiai, Great Neck,
N.Y.; Jonas ir Irena Vilgaliai,
Great Neck, N.Y.; Vytautas ir
Mara Vygantai, Great Neck, N.Y.
75 dol. — Aldona Kepalaitė,
N.Y.C.
20 dol. — dr. Elena ir Anta
nas Vilčinskai, R. Hill, N.Y.
16 dol. — Regina Kudžmienė,
Little Neck, N.Y.
Visiem aukotojam nuoširdus
ačiū.
Aukoję Kultūros Židiniui 50
dol. ar daugiau 1974 nuo liepos
1 iki spalio 16, metinio Kultū
ros Židinio baliaus proga, ir ne
gavę pakvietimo į Pavasario
koncertą maloniai prašomi pa
skambinti skelbime nurodytais
telefonais. — K.Ž.A.K.

Bronius Nemickas, dr. Bro
niaus Nemicko sūnus, Nevv Jer
sey valstybiniame nutgers uni
versitete gegužės 1 apgynė di
sertaciją iš hidraulikos srities ir
gavo daktaro laipsnį.

Seimelis prasidėjo 1 vai. Ati
darė pirm. dr. A. Skėrys, šiltu
žodžiu pasveikindamas atstovus
ir svečius. Pirmininkauti buvo
pakviestas dr. B. Radzivanas,
sekretoriauti E. Kezienė ir E.
Sandanavičienė.
Invokaciją sukalbėjo dvasios
vadas kun. V. Pikturna.
Į rezoliucijų komisiją buvo pa
kviesti dr. D. Jasaitis, kun. B.
Mikalauskas ir B. Bobelis.
Paskaitą apie vyskupą Motie
jų Valančių skaitė rašytojas Pr.
Naujokaitis. Paskaita buvo plati,
įdomi. Buvo detaliai nupasako
tas visas vysk. Valančiaus gyve
nimas.
Po paskaitos valdyba ir orga
nizacijos padarė pranešimus,
kurie buvo priimti rankų plo
jimu.
Vieningai buvo išrinkta buvu
si valdyba, būtent: pirm. dr. A.
Skėrys, sekr. E. Vaišnoraitė, ižd.
S.K. Lukas.
Seimelis buvo labai gausus,
dalyvavo per keturiasdešimt or
ganizacijų atstovų.
Po trumpų diskusijų seimelis
buvo uždarytas Lietuvos himnu.

Mūsų specialybė aptarnauti automobilistus gazoli
nu greit ir gerai. Tai pati artimiausia ir patogiausia vieta nuo
Lietuvių Kultūros Židinio
TEXACO
Gas station, 594 Jamaica Ave.-Highiand Blvd. sankryža.
Brooklyn, N.Y. 11208. Tel. 385-9547. Galima pirkti kredito
kortelėmis: Texaco, Bankamericard, Mastercharge. Kainos
ne aukštesnės palyginus kitose vietose: Regular — 53.9
Hitest —58.9
GAZOLINO PARDAVIMO LAIKAS:
Pirmadieniais — Penktadieniais 7-7
Šeštadieniais 8-6
SEKMADIENIAIS 8-3
-.....
’
-----------—--- ■-------------.

METROPOLITAN OPEROS
IR NEW YORK CITY OPEROS
PRIMADONOS MARALIN NISKA IR
JOS VYRO SMUIKININKO
VVILLIAM MULLEN

DIDYSIS PAVASARIO KONCERTAS
įvyks š.m. gegužės 31, šeštadienį, 8 v.v. Kultūros Židiny.
Po koncerto bus vaišės ir pasisvečiavimas su ponais Mullen.
Visos vietos rezervuotos.
Auka: 10 dol. Moksleiviam ir studentam — 3 dol.
Vietas prašom rezervuotis pas:
Dr. A. Radzivanienė. telef. 441-9720
Eleną Andriušienę, telef. VI 7-4477
Ireną Alksninienę, telef. TU 6-5695
Dr. J. Vytuvienę, telef. VI 6-2980
Ireną Veblaitienę, telef. 201 687-4943
Šiuo pavasario koncertu yra pradedama serija koncertų, kurių visas pelnas
skiriamas koncertiniam Steinvvay pianinui įsigyti. Koncertus nemokamai jau yra
pasižadėję atlikti: ponai Mullen, sol. K. Jakutis, muzikas A. Prižgintas, pianistė
J. Rajauskaitė-Petrauskienė, pianistė A. Kepalaitė.
Paaukoję šiam tikslui 100 dol. ar daugiau, tampa pianino mecenatais ir gauna
nemokamai bilietus sau ir savo šeimai į visus šiam tikslui rengiamus koncertus.
Visos aukos atskaitomos nuo valdžios mokesčių. Aukas prašom siusti: Franciscan
Fathers Building Fund, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

