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Savaitės įvykiai 
Gegužės 1-7

Prezidentui paskelbtieji 
pokalbiai padėjo?

Pasaulio likimui svarbesni 
įvykiai dedas Portugalijoje, 
Prancūzijoje, viduriniuose ry
tuose, bet Amerikos spaudoje 
per savaitę juos nustelbė aštrė
janti kova tarp prezidento ir 
Kongreso.

Daugiau pakenkė?
Prezidento kalba balandžio 29 

buvo priimta santūriau: net ir jo 
oponentai NY Times bei kitoje 
spaudoje teigė, kad kalba buvo 
strategiškai gerai paruošta, ypač 
diskredituoti pagrindiniam liu
dininkui prieš prezidentą — 
John Dean. Kalba galėjusi padi
dinti kai kam pasitikėjimą pre
zidentu, nors Gallupas ir skelbė, 
kad tik 17 proc. buvę ja paten
kinti, o 42 nepatenkinti.

Priešingai buvo sutiktos balan
džio 30 Baltųjų Rūmų paskelb
tos 1238 puslapių įrašų ištraukos, 
kurios lietė Watergate.
U.S.News . . . teigimu, dauge

lį tos ištraukos įtikino, kad pre
zidentas apie Watergate iš anks
to nieko nežinojęs, bet sudarė 
taip pat įspūdį, kad prisidėjęs 
prie nuslėpimo. N. Y. Times 
teigimu, tie išrašai sukėlę “liū
desį ir gėdą”, o J. Restono ant
raštės žodžiais: “Skaityk juos 
ir verk”. Buvo puolamas šių 
išrašų turinys ir forma. Iš turi
nio esą matyt, kad Baltųjų Rū
mų pareigūnai susirūpinę nusi
kaltimus organizuoti ir slėpti. 
Iš formos matyt, kokiais žodžiais 
kalbama Baltuosiuose Rūmuose, 
iš kurių lauktum kultūringo tono.

Spaudimas didėja:
Rodino, kongresinio komiteto 

pirmininkas, parašė preziden
tui, kad išrašai nėra tai, ko komi
tetas reikalavo. Bet Rodino lai
kosi taktikos išlaikyti abiejų par
tijų vienybę prezidentui toliau 
spausti. Ar pasiseks jam ir toliau 
paveikti respublikonus savo ko
mitete, kad eitų su demokratais? 
Jei taip, tai prezidento manev

ras nebus pavykęs, ir komiteto 
pakaltinimas prezidentui artėja. 
Numatoma tam liepos mėnuo.

Naujos medžiagos pakalti- 
nimui davė ypatingasis 
tardytojas Jaworski, reikalau
damas dar 62 įrašų ir kitų doku
mentų. Prezidentas ieškosiąs vėl 
kompromiso.

Trys galimybės prezidentui:
Spauda, kuri skelbia, kad pre

zidentas negali tinkamai eiti pa
reigų, ėmė kalbėti apie trejopas 
išeitis: arba prezidentas pats pa
sitraukia, arba prezidentas pasi
traukia iš pareigų laikinai, jas 
perduodamas viceprezidentui, 
iki dings kliūtys pareigom eiti 
(tai naujausia įstatymuose su
rasta išeitis!), arba eina toliau 
procesas nepasitikėjimui pa
reikšti.

Prezidentas pasiryžęs kovoti ir 
laimėti, jei ne Atstovų Rūmuo
se, tai Senate. Jam reikia turėti 
savo pusėje 34 senatorius. Aiš
kinama, kad tam skirtos jo ke
lionės į pietines valstijas. Jose 
prezidentas priimamas palan
kiai. O tai angažuoja ir tų valsti
jų senatorius prezidento naudai. 
Antra, prezidentas pasiryžęs lai
mėti opiniją užsienio politikos 
laimėjimais: viduriniuose ry
tuose, Maskvos, Helsinkio kelio
nėse.

Prancūzijos likimas — 
gegužės 19 diena

Prancūzijoje, kaip ir buvo spė
jama, gegužės 5 rinkimuose so- 
cialistų-komunistų kandidatas 
Mitterrand gavo 43 proc. balsų, 
nepriklausomų respublikonų 
vadas d’Estaign 33 proc., de-
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IŠ LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS
KRONIKOS NR. 8 VILNIAUS ARKIVYSKUPIJA — MIELAGĖNAI

LTSR Religijų reikalų įgaliotiniui K. Tumėnui, Vilniaus arkivyskupijos valdytojui kun. 
Č. Krivaičiui Ignalinos rajono Mielagėnų parapijos tikinčiųjų pareiškimas

Mūsų parapijos klebonas kun. 
Vincentas Miškinis jau 80 metų 
ir dar varginamas daugelio ligų, 
todėl jis nebepajėgia mūsų aptar
nauti.

Prieš porą metų, gavėnioje, su
važiavo kaimynai kunigai mums 
patarnauti (išpažinčių klausyti, 
pamokslų pasakyti). Tada Igna
linos Vykdomojo komiteto pir
mininkė Gudukienė, išsikvie
tusi kun. Miškinį, barė, kam kiti 
kunigai Mielagėnuose talkinin
kauja.
Tikintieji rašo ir prašo:

Pernai vasarą mūsų klebonas 
buvo išvažiavęs gydytis. Tuo lai
ku bažnyčioje, beveik visais sek
madieniais, niekas jokių pa
maldų nelaikė. Tada mes kreipė
mės į arkivyskupijos kuriją, kad 
paskirtų mums kitą, pajėgų ku
nigą. Mes pasižadėjome abu ku
nigus išlaikyti, nes seniems ir 

gaullistų kandidatas Cha- 
ban — Delmas 15 proc. Viso kan
didatų buvo 12. Balsavo per 80 
proc. Gegužės 19 antruose rinki
muose rungsis Mitterrand ir d’ 
Estaign. Spėjama, kad laimės d’ 
Estaign. Bet gali būti ir staig
menų.

Degaullistų kandidato pra
laimėjimas norima vertinti kaip 
galas de Gaulle sukurtai erai — 
esą de Gaulle antru kartu mi
ręs. Toks vertinimas gali būti 
klaidingas: čia buvo renkamos 
ne programos, ne režimai, bet 
greičiau asmenys. O d’Estaign, 
dirbdamas koalicijoje su degaul- 
listais, per keliolika metų parodė 
sumanią galvą ir tvirtą ranką.

Paskui Kissingerį 
atsekė ir šešėlis
Valst. sekr. Kissingeris praleido 

visą savaitę viduriniuose rytuo
se—Alžire, Egipte, Sirijoje, Iz
raely, Jordanijoje. Alžiro ir Egip
to prezidentai parėmė Kissinge- 
rio pastangas “perskirti” Izraelio 
ir Sirijos karines jėgas. Iš Sirijos 
gavo pažadą pristabdyti kau
tynes Golan aukštumose. Izrae
lio vyriausybę įtikinėjo atiduoti 
Sirijai ne tik pernai nukariautas 
žemes, bet ir Quneitra miestą. 
Nesutarta, bet prie sutarimo 
šiek tiek priartėta. Sirijoj Kis
singeris buvo sutiktas pro
testo demonstracijom su šū
kiais: “Kissingeris — žydų są
mokslininkas”. Ir Izraely prie 
Kissingerio viešbučio demonst
ravo su plakatais: “Kissinger, we 
are not for sale”.

Paskui Kissingerį į Siriją atvy
ko ir Gromyko — viena diena 
paskiau. Nors Kissingeris viešai 
skelbia tikįsis posityvios Sovietų 
įtakos vidurinių rytų talkai, bet 
aiškinama, kad Sovietai ir dabar 
tebesiunčia ginklus, ypačiai 
priešlėktuvines raketas Sirijai. 
Gromyko jaučiasi Kissingerio 
apeitas Egipte. Jis nori atgauti 
prestižą ir Sovietų įtakoje išlai
kyti Siriją ir Iraką. Sovietam tai 
net svarbiau nei Egiptas, nes per 
Siriją ir Iraką tiesioginis kelias į 
Persijos įlanką, į Indijos van
denyną, kuriame Sovietai tvirti
na savo bazes.
Portugalijos įvykių 
galimi vaisiai

Pirmas klausimas: ar juntos 
pirmininkas gen. Spinola išlai
kys Portugalijoje tvarką? Gavę 
laisvę, stipriausiai pasireiškia 
komunistai, suiminėdami buvu
sius saugumo tarnautojus; įstai
gose ir fabrikuose šalindami va
dovus ir statydami savuosius. 
Gen. Spinola pagrasino pavartoti 
jėgą chaosui pašalinti, o kaltuo
sius bausiąs teismas, ne savivalė.

(nukelta į 2 psl.) 

nedarbingiems kunigams ar zak
ristijonams valstybė pensijų ne
skiria (nors kulto tarnai turi mo
kėti valstybei didelius pajamų 
mokesčius).

Šiemet mūsų klebonas jau ant
ras mėnuo sunkiai serga ir iš lo
vos nesikelia. Tuo tarpu iš kai
myninių parapijų kunigai atva
žiuoja pas mus sekmadieniais at
laikyti pamaldų ir vėl skuba na
mo. Mat, kunigų visur trūksta. 
Didžiulėje Adutiškio parapijoje 
visada būdavo du kunigai, o da
bar tenai tėra vienas. Kačergiš- 
kėje, prie įgaliotinio Rugienio 
1961 m. uždarius bažnyčią, ne
bėra jokio kunigo. Kai kurie ku
nigai, pvz. Ignalinos, net po dvi
bažnyčias turi aptarnauti. Aišku, jo, 
kad jie negali aptarnauti ir mūsų 
parapijos, mūsų ligonių aprū
pinti ir pan.

Atrodo, kad arkivyskupijos 
valdytojas kun. Č. Krivaitis tik to
dėl neskiria mums naujo kunigo, 
kad jų trūksta. Bet mes girdime, 
kad yra kunigų, kurie galėtų ti
kintiesiems patarnauti, bet jiems 
valdžia neleidžia eiti kunigiškų 
pareigų, pvz. Vilniuje, medely
ne, jau keliolika metų dirba kun. 
Vytautas Merkys. Bet jei to
kiems kunigams leidžiama dirbti 
valdžios įstaigose, kodėl gi jiems 
neleidžiama mums, tikintie
siems, patarnauti? Už ką mes 
esame baudžiami, jeigu mums 
Konstitucija garantuoja sąžinės 
laisvę?

Nežinia, už ką pašalintas mūsų 
vyskupas Steponavičius, neži
nia, kodėl mūsų Mielagėnų baž
nyčioje jau 35 metai niekas nė 
karto neteikė Sutvirtinimo Sak
ramento. Mums labai skaudu, 
kad savo bažnyčioje mes neturi
me reguliarių pamaldų, kad mū
sų ligoniai kartais miršta be pas
kutinių sakramentų, kad netu
rime pas ką savo bažnyčioje už
siprašyti šv. Mišių.

Mums, tikintiesiems, nebūtų 
taip sunku, jei nežinotume, kad 
yra kunigų ir vyskupų, kuriems 
neleidžiama eiti savo pareigų. 
Jūs esate paskirtas mūsų įgalioti
niu rūpintis mūsų tikinčiųjų rei
kalais. Todėl prašome įdarbinti 
pašalintus vyskupus ir kunigus; 
prašome leisti, kad valdytojas ga
lėtų paskirti ir mūsų Mielagėnų 
parapijai pajėgų kunigą, kuris ga
lėtų aptarnauti visus tikinčiuo
sius, kaip reikalauja humanišku
mas ir Konstitucija.

Mielagėnai, 1973 spalio 15

Tautų Sąjungos kieme Šveicarijoje Pabaltijo nepriklauso
mos valstybės buvo pasodinusios po ąžuolą. Prie jų buvo 
ir lenta su įrašu. Lenta vėliau buvo nuplėšta. Nuotraukoje 
matome Latvijos ąžuolą, prie jo stovi JAV Latvijos drau
gijos pirmininkas dr. J. Spilners, kuris prie medžio vėl 
pakabino šią lentą, primenančią, kad Latvija buvo laisva 
ir kad ją okupavo sovietai. Lenta vėl buvo greitai nuplėšta.

į VVATERGATE IŠ KITOS PUSĖS

Po šiuo pareiškimu pasirašė 
apie 1000 žmonių, ne tik lietu
viai katalikai, bet ir nekatalikai 
rusai.

Tačiau pareiškimas Religijų 
reikalų įgaliotiniui K. Tumėnui 
neįteiktas dėl tokių priežasčių:

Prašymus saugumas atimasčių:
1. 1973 m. spalio 19 Ignalinos 

rajono Valstybinio saugumo 
komiteto viršininkas M. Koles- 
ničenko ir rajono Vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
A. Vaitonis Mielagėnų parapijoje 
pradėjo pareiškirmj su parašais 
medžioklę. Nuvykę į Miečionių 
kaimą pas Eleną Jakštaitę, var
gino ją ištisą valandą, klausinė- 

kas organizavo šį pareiški
mą, reikalavo pareiškimą su pa
rašais jiems atiduoti. Ji reikalavi
mo neišpildė. Tuomet “svečiai” 
baugino kalėjimu, krata. Mergai
tė išsigando ir pareiškimus ati
davė.

Kas renka parašus, saugumie
čiai, matyt, žinojo, kad iš Mie
čionių nuvažiavo tiesiog į Buc- 
kūnų kaimą pas Kostą Bajoriū- 
ną. Čia vėl tardymas, grasinimai. 
Kostas, labai susijaudinęs, pasa
kė, kad pareiškimus atidavęs 
Marijonai Milikėnieneė. Tada 
saugumiečiai nuvažiavo į Mali- 
kų kaimą pas Milikėnus. Marijo
nos nebuvo namuose. Visa teroro 
našta užgriuvo ant jos vyro Sta
nislovo pečių. Jis nenorėjo leng
vai pasiduoti, bet, nelaimei, pa
reiškimai nebuvo paslėpti, todėl 
juos konfiskavo. Tą dieną buvo 
atimti pareiškimai su keliais šim
tais parašų tik iš Miečionių, Ber
notų, Mešonių, Buckūnų ir Salo- 
miankos kaimų, iš kitur pareiški
mų su parašais nepasisekė paim
ti.

Kilo didelė panika. Kai kurie 
viešai kalbėjo, kad dabar Lie
tuvoje tikinčio žmogaus dalia 
blogesnė, negu kažkada bau
džiauninko — tikintieji negali 
net paprašyti, kad būtų paskirtas 
jų parapijai kunigas. Bet žmonės 
nenusiminė ir parašus rinko.

Saugumiečiai nepamiršo “pa
glostyti” ir Mielagėnų parapijos 
bažnyčios komiteto pirmi
ninko Juozo Bajorūno. Jį skau
džiai ir grubiai išbarę, pareiškė, 
kad tokių ir panašių pareiškimų 
rašyti ir žmonių erzinti negali
ma. Spalio 22 J. Bajorūnui įsa
kyta nuvykti į Ignaliną pasiaiš
kinti. Į rajoną nuvyko ne jis pats, 
o jo žmona Ona Bajorūnienė. Ra
jono pirmininko pavaduotojas 
Vaitonis ją gėdindamas barė:

Atsuki televiziją, radiją — vis 
Watergate ir VVatergate. Atverti 
dienraštį—ištisi puslapiai apie 
VVatergate. Vis įtarinėjimai, kal
tinimai. Vis reikalavimai: ką ži
nai, pasakyk, ką turi, paro
dyk ... Arba: tegul pats pasi
traukia, tegul bus pareikštas 
nepasitikėjimas...

Prezidentas pasmerktas jau iš 
anksto liberalų. Jį vadina išdavi
ku ir “birčininkai” . . . Tokioje 
atmosferoje verta paieškoti ir ki
tokių balsų, nes tiesa labiau aiš
ki, kai sugretinamos įvairios nuo
monės.

-o-
Kada VVatergate baigsis?

Prieš akis jėzuito Daniel Ly- 
ons rašinys “The Media and Wa-' 
tergate” (N. Cath. Register, geg. 
5).

Vienas dalykas yra tikras — 
pradeda autorius — Newsweek, 
Washington Post, New York Ti
mes ir TV tinklas niekad nenu
stos kalbėję apie VVatergate, kol 
Baltuosiuose Rūmuose bus 
Nixonas.

Informacijos tinklas esąs bal
sas liberalinio establishmento 
ir kairiojo sparno. Establishmen- 
tas, įsikūręs poros kv. mylių 
plote Manhattane, kontroliuoja 
informacijos tinklą, siekdamas 
sunaikinti Nixoną, nes jis turėjo 
“arogancijos” nurungti jų kan
didatą McGoverną.

O jei vietoj Nixono būtų 
Johnsonas...

Lyons demaskuoja dvejopą es
tablishmento vartojamą stan
dartą. Esą kai mirė Johnsonas, 
palikdamas 25 mil., informacijos 
tinklas nesidomėjo, iš kur tie mi
lijonai. Nesidomėjo nei šen. Er- 
win nei kiti, kurie aštuonis sy
kius balsavo prieš investigaciją 
Johnsonui dėl jo sekretoriaus 
Bobby Baker milijoninės aferos. 
Kai buvo paskelbta, kad Johnso
nas nurašė 10 mil. nuo mo
kesčių už paliekamus prezi
dentinius popierius, nekėlė jo
kio klausimo. Kiek iš McGovern 
rinkimam suorganizuotų 36 mili
jonų davė American Airlines, 
kiek pieno pramonė — niekas 
nesiteiravo.

Jei tai būtų prie Temzės . . .
Lyons cituoja ir National Re- 

view samprotavimus. Esą kas 
būtų buvę, jei tokie asmenys, 
kaip įveltieji į VVatergate, gyven
tų ne prie Patomako, bet prie apie dvigubą tų reikalautojų 
Temzės? Vienas dalykas esąs tik
ras: bet kokio britų laikraščio ar 
magazino redaktoriai, leidėjai, 
atsakingi rašytojai, kurie būtų 
rašę apie aferon įveltus asmenis, 
kaip tai darė New York Times, 
VVashington Post, Time, News- 
week ir daugel kitų J. V. infor
macijos priemonių, jau būtų 
smarkiai nubausti ar pasiųsti į

“Ko jūs į Vilnių kreipiatės? Rašy
kite mums. Jūs, bobos, žinote 
kur kreiptis, Jūsų vaikai Vilniuje, 
todėl tokios gudrios”..

Užkerta kelią naujam prašymui
2. Saugumui atėmus pareiški

mus su parašais, spalio 20 Pa- 
ringio parapijos klebonui Anta
nui Mačiuliui dekanas Julius 
Baltušis atvežė Vilniaus arkivys
kupijos valdytojo kun. Č. Krivai
čio raštą, kur nurodoma, kad 
kun. A. Mačiulis privaląs aptar
nauti Mielagėnų tikinčiuosius 
iki būsiąs paskirtas kunigas Mie
lagėnų parapijai. Paskyrimas 

(nukelta į 2 psl.) 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 1974 gegu
žės 12-18 skelbia Romo Kalantos Savaite, kuri skiriama jo, 
V. Stonio, Žaliausko ir K. Andriuškevičiaus atiduotos di
džios aukos dvejų metų sukakčiai paminėti.

Visa lietuvių visuomenė, bažnyčios, mokyklos, jaunimo ir 
kitos organizacijos kviečiamos tą savaitę prisiminti ir atitin
kamai pagarbiai tas didžias aukas paminėti.

Vliko Valdyba 
New Yorkas,
1974 m. balandžio 17 d.

Eltoje galima gauti medžiagos ir Kalantos paveikslų pri- 
siunčiant 1 dol. už kiekvieną: Elta, 29 West 57th Street, 
New York, N. Y. 10019.

kalėjimą; taip būtų padaryta ir 
su gausiais TV tinklų produ- 
centais, pranešėjais bei žvaigž
dėm. Nes už kaltės prielaidas, 
už komentarus apie asmenis teis
mo proceso eigoje jie būtų tei
siami už žeminimą, už šmeiži
mą. Tokia anglų teisė.

Londono Times vertino: ko 
Nixonas susilaukė VVashingtone
— yra tam tikro lyncho teisė . . .

-o-
Nors tai prieš konstitucijos ga
rantijas . . .

Los Angeles Times paskelbė ir 
Monitor pakartojo Ed. Davis, po
licijos viršininko, pareiškimą. Aš
— sako — neturiu jokios simpa
tijos Nixonui dėl pokalbių įra
šų Baltuosiuose Rūmuose, kurie 
priklauso mum. Kai aš tapau vir
šininku, aš pašalinau visus rekor
derius iš savo įstaigos, kad žmo
nės, kurie kalba su manim, ne
turėtų rūpesčio dėl savo kalbos 
būti kada nors pašaukti į teismą.

Per penkerius savo viršininko 
metus aš dalyvavau susiėjimuo
se Baltuosiuose Rūmuose penkis 
kartus, ir aš nenoriu, kad kas 
nors klausytųsi, kas buvo kalba
ma tuose susitikimuose. Tai pa
žeidžia mano laisvo žodžio teisę, 
garantuotą pirmąja konstitucijos 
papildą. Kita vertus, tokių įrašų 
išreikalavimas iš Baltųjų Rūmų 
pažeidžia ketvirtą papildą. Dar 
daugiau: jei įraše yra mano bal
sas, tai pažeidžiama penktuoju 
papildu teisė savęs nediskrimi
nuoti.

Pasisako autorius ir prieš 
grand jury sistemą Amerikoje
— kaip prieš viduramžių liekaną. 
Ir tokios komisijos turi klausy
ti nelegaliai išgautų įrodymų! 
Tokios rūšies įrodymų nori mūsų 
Atstovų Rūmai Jungtinių Vals
tybių prezidentui pripažinti pa
kaltinamam. Jeigu pusė tūkstan
čio rinktų įstatymam leisti atsto
vų taip lengvai elgiasi su pilie
tinėm teisėm; jeigu taip elgiasi 
su Jungtinių Valstybių preziden
tu, tai tolesnis žingsnis — taip 
bus elgiamasi su kiekvienu iš 
mūsų. Prezidentas neturi būti 
viršum įstatymų, bet jis neturi 
būti ir žemiau įstatymų.

-o-
O kodėl reikalaujama viešumos 
tik VVatergate?

Kongreso narių dalis reikalau
ja, kad visi VVatergate dokumen
tai būtų paskelbti. Visuomenė 
turinti viską žinoti. Ir čia vėl 

moralę prašneka Robert Morris, 
buvęs senato vidaus saugumo 
patarėjas (Twin Circle, bal. 26).

Morris primena Jaltoj sudarytą 
sutartį, vadinamą “Keelhaul” 
apie kurią Julius Epšteinas kny
gą parašė. Pagal tą sutartį Sovie
tam buvo išduoti tūkstančiai pa
bėgusių nuo sovietų. Valstybės 
pasekretoris Joseph Grew Jaltoje 
priminė valstybės sekr. Ste- 
tinius, kad tai bus nusikaltimas 
prieš žmoniškumą. Bet šitas nu
sikaltimas buvo įvykdytas. Net 
New Jersey, Fort Dix uoste, 
200 buvusių Sovietų piliečių jė
ga buvo sugrūsti į sovietų laivą 
i r išvežti mirčiai ar kalėjimam.

Čia—sako autorius — buvo di
desnis nusikaltimas už VVaterga
te. Ir tas nusikaltimas tebevyk
domas.

Kodėl nereikalaujama skelbti 
šiuos dokumentus? Kodėl ne
leidžiama jais naudotis net 
moksliniam tyrinėjimam?

Štai kodėl netikima, kad VVa
tergate byla siekia tiesos. Tai po
litinis žaidimas, partijos naudai 
— ne valstybės naudai.
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DIDELI JIE BUVO, BET NE VISŲ AKYSE . . .
Apie Churchillį, Rooseveltą in.z .Symingtoną

Tenka sustoti ypatingai prie 
vieno laikraščio iš Illinois pa
dangės — The GIobe-Democrat, 
EastSt. Louis.Jame Zigmas Gry- 
binas str. “Lithuanians were 
sold out” pakartoja Solženicyno 
knygos “Gulag Archipelago” žo
džius, kuriuos jis pasakė apie Jal
tos konferencijos didžiuosius.

“Savo kraštuose — rašė Sol
ženicynas — Churchillis ir 
RooSeveltas laikomi didžiais vy
rais, bet mes, rusai, sovietiniuo
se kalėjimuose ir koncentracijos 
lageriuose svarstydami šių di
džiųjų vyrų sprendimus, pri
ėjom išvadą, kad jie buvo trum
paregiai ir labai kvaili. Kaip jie 
galėjo nusileisti Stalinui, neatsi
žvelgdami į rytų Europos tautų 
saugumą”.

i Grybinas jau tęsia savas min
tis: “Užuot pasakius Stalinui iš
eiti iš okupuotų teritorijų, buvo 
padarytos nuolaidos raštu ir tyliu 
sutikimu. Dėl šio sutikimo šim
tai milijonų rytų ir vidurio Eu
ropos žmonių buvo pasmerkti 
mirčiai. Nuo šio sutikimo ken
čia net dabar nerusai ir rusai nuo 
Sovietų neokolonialistinio im
perializmo”.

Apeliuoja autorius į laikraštį, 
kuris visada stoja teisybės, lais
vės, apsisprendimo pusėje, su
dramatinti savo puslapiuose Ku
dirkos, Kalantos istorijas ir kitus 
priespaudos veiksmus okupuo
toje Lietuvoje.

-o-
Kitame to laikraščio nr. tas 

pats autorius: Amerika nepri
pažįsta Lietuvos inkorporacijos 
į Sovietų Sąjungą. Bet ar daug 
tai padeda tiem, kurie Lietuvoje 
yra persekiojami. Mum reikia 
veiksmo — veiksmo teisinga 
kryptimi. Ačiū GIobe-Democrat 
laikraščiui, kad jis dažnai kelia 
tuos klausimus . . .

-o-
The GIobe-Democrat autorius 

George Hixon ir dar per 20 kitų 
“Pavergtų tautų draugų” rašo: 
“Exiles from Reds disturbed by 
■Symington acts”. Pasisako prieš 
Symingtono siūlymą vienšališ- 
kai Amerikai nusiginkluotų prieš 
Symingtono kritikas jungtinio 
štabo ir prezidento saugumo siū
lymam.

Autoriai kalba, kad pasaulio 
karinė jėga Nr. 1 yra Sovietų 
Sąjunga ir tą jėgą vartoja politi
niam tikslam. Egiptas ir Syrija 
buvo apginkluoti ir treniruoti 
tam, kad viduriniai rytai atsidur
tų jų, Sovietų, įtakoje. Sovietai 
įplukdė į Viduržemio jūrą mo
dernių karo laivų 90, tuo tarpu 
Amerikos ten tėra 60.

Symingtono pastangos esan
čios suderintos su abiejų partijų 
tais žmonėm, kurie stiprina So
vietų Sąjungos industrinį-karinį 
kompleksą. Šio komplekso įtako
je politbiuras nurodė arabam ne
parduoti aliejaus Amerikai.

Tačiau kiek kaštuos Amerikai 
gyvybių ir laisvės, kada komu
nistai vieną rytą tars: “Išsikraus- 
tykitiš Viduržemio jūros” ar“Iš- 
sinešdinkit iš Berlyno” ar “Ke
liaukit iš Guantanamo”? Iš kur 
tada Symington prisišauks visas

tas raketas, tuos laivus ir divi
zijas, prieš kurias jis per tiek me
tų balsuoja?

-o-
Metro East Journal, East St. 

Louis, 111., Vytautas Gavelis 
priminė Radio Liberty reikalą 
lietuviam. Priminė Solženicyno 
įspėjimu-,- kad jei ne Radio Li
berty, tai Rusijoje niekas nebūtų 
žinojęs, kad jam paskirta Nobe
lio premija. Ir lietuviškos progra-

mos reikalingos, kad jie žinotų, 
kas Vakaruose darosi.

-o-

The Tablet, Brooklyn, balan
džio 25 paskelbė informaciją 
“Confirmation, Soviet Style, in 
Lithuania”. Informacija iš LKB 
Kronikos apie Sutvirtinimo sak
ramento teikimą Varėnoje, kur 
valdžios pareigūnai visaip kliu
dė žmonėm atvykti.

IŠ LIETUVOS KATALIKŲ
BAŽNYČIOS KRONIKOS NR. 9
Už dalyvavimą klebono laidotuvėse tardymai ir
atleidimai iš darbo

1973 spalio 30 buvo laidoja
mas Mielagėnų parapijos klebo
nas kun;.. Vincentas Miškinis. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių. Jų tarpe buvo ir Ignali
nos vaistinės vedėja Albina Meš- 
kėnaitė ir Ignalinos laboratori
jos vedėja Vitalija Juzėnaitė. 
Vaistinės vedėja važiavo tarny
biniais reikalais į jai pavaldžią 
Mielagėnų vaistinę. Ją rado už
darytą, nes Mielagėnų vaistinin
kė (nors ir rusė) buvo laidotu
vėse — visiems įdomu, kaip lai
dojamas kunigas.

Į šias laidotuves šnipinėti atvy
ko Ignalinos civilinės metrikaci
jos darbuotoja Pivoriūnienė ir 
rajono Vykdomojo komiteto at
stovė Karoliūnienė, kurios pra
nešė apie A. MeŠkėnaitės ir V. 
Juzėnaitės dalyvavimą laidotu

vėse.
Kitą dieną Ignalinos rajono 

Vykdomasis komitetas išsi
kvietė Ignalinos ligoninės vy
riausią gydytoją Gaigalienę ir 
vaistinės vedėją A. Meškėnaitę. 
Meškėnaitei įsakyta parašyti pa
siaiškinimą'. Ji parašė buvusi ko
mandiruotėje Mielagėnų vaisti
nėje, o laidotuvių neminėjo. 
Toks pasiaiškinimas valdžios 
pareigūnams nepatiko ir vertė 
jį perrašyti. Jei neperrašysianti, 
gąsdino pranešti Vyriausiajai 
farmacijos ii valdybai, ką tuoj ir 
padarė.

Rajono Vykdomojo komiteto 
pirmininkė Gudukienė šaukė,

KRONIKOS NR. 8
(atkelta iš 1 psl.)

parašytas visiškai neatsižvel
giant į tai, kad tarp Paringio ir 
Mielagėnų yra apie 12 kilomet
rų, o keleivinis autobusas kur
suoja tik vieną kartą.

Saugumas ir ateistai savo tiks
lą pasiekė. Kurijai paskyrus kad 
ir atvažiuojantį kunigą, tikintie
siems siųsti pareiškimą pasidarė 
nepatogu, nes tiek kurija, tiek 
įgaliotinis K. Tumėnas atsakys, 
kad kunigą turime.

Renkant parašus, Mielagėnų 
klebonas kun. V. Miškinis gulėjo 
Švenčionių ligoninėje. Jo sveika
ta gerėjo, bet sužinojęs, kaip el
giasi saugumiečiai su jo parapi
jiečiais, labai susierzino ir 1973 
spalio 27 mirė.

(Elta)

kad tokie vadovai, kurie dalyvau
ja kunigo laidotuvėse, jiems darą 
gėdą. Pirmininkė klausė, ką 
Meškėnaitė darysianti ateityje: 
ar savo ideologija eisianti su jais 
ar prieš juos? Meškėnaitei prie
kaištavo, kad ji neauklėjanti kad
rų komunistine dvasia, apleidusi 
politinį darbą vaistinėje, o vado
vai, kurių ideologija jiems prie
šinga, netinkami savo parei
goms.

Tą pačią dieną, t.y. lapkričio 
1, pas vyr. gydytoją Gaigalienę 
buvo pakviesta ir gyd. V. Juzė-

Savaitės 
įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)

Antras klausimas: ar Portugali
jos pašalinimas iš Afrikos atsi
lieps Vakarų saugumui? Monitor 
rašo: Portugalijos kolonijos Afri
koje nepaprastai svarbios. Gvi
nėja ir Angola yra prie Atlanto. 
Afrikos partizanus remia ir gink
luoja Maskva ir Pekinas. Wash- 
ingtonui nėra reikalo rūpintis 
Pekino įtaka šioje pasaulio daly
je. Bet Sovietų įtaka vakarų Af
rikoje sumaišo Nato karines kal
kuliacijas.

Sovietai jau turi dideles pajė- 
* gas Viduržemio jūroje, o taip 
pat pradėjo stiprintis Indijos 
vandenyne. Sueso kanalo atida
rymas padės jiem permesti jėgas 
į Indijos vandenyną. Pietų rytų 
Afrikoje yra kita Portugalijos te
ritorija — Mozambikas. Jei 
Maskva politiškai laimės šiose 
Portugalijos kolonijose, ji galės 
jose įsikurti laivyno ir aviacijos 
bazes. Ir tai reikš, kad Nato ne
begalės kontroliuoti vandenų 
aplink Afriką.

Visa tai daros aktualu Wash- 
ingtono politikai. Juo labiau, kad 
pati Portugalija tada būtų bejėge 
— su 9 mil. gyventojų tik tokio 
didumo kaip Indiana — rašo laik
raštis.

Brandtas pasidarė 
išvadas protingas

Gegužės 6 kancleris Brandtas 
paskelbė, kad atsisako iš parei
gų. Priežastis — jo vienas iš 
trijų artimiausių patarėjų pasiro
dė rytų Vokietijos saugumo 
agentas. Paaiškėjo, kad agentas 
Guillaume turėjo ryšių ir su kitų

naitė, kuriai liepė parašyti pasi
aiškinimą. Į klausimą, ar atei
tyje atsisakysianti religinių 
prietarų, gyd. Juzėnaitė atsakė 
neigiamai. Tuomet vyr. gydytoja 
Gaigalienė pasiūlė įsidarbinti 
kitame rajone, be to, pažadėjo su
daryti tokias sąlygas, kad dirbti 
bus neįmanoma. Taip pat žadėjo 
atleisti nuo antraeilių pareigų 
(gyd. Juzėnaitė turi pusę etato 
Ignalinos sanitarinėje epidemio
loginėje stotyje). Lapkričio 2 
pasikvietęs gyd. Juzėnaitę epi
demiologinės stoties vyr. gy
dytojas Andriuška, vėl liepė ra
šyti pasiaiškinimą.

Lapkričio 1 Ignalinos ligo
ninėje buvo sušauktas rajono 
Vykdomojo komiteto vadovų 
partinis susirinkimas, kuriame 
svarstė, kaip nubausti vaistinės 
vedėją A. Meškėnaitę ir ligoni
nės laboratorijos vedėją gyd. V. 
Juzėnaitę.

Lapkričio 13 į Ignalinos vaisti
nę atvyko Vyr. farmacijos valdy
bos viršininko pavaduotojas 
Sakalauskas ir pranešė, kad vais
tinės vedėja A. Meškėnaitė esan
ti atleista iš darbo be teisės Ig
nalinos rajone dirbti net eiline 
vaistininke. Sakalauskas A. MeŠ
kėnaitės pasiaiškinimo net neiš
klausė.

Neturėdami kuo pakeisti są
žiningai savo pareigas einančią 
gyd. V. Juzėnaitę, pasitenkino iš
kabindami ant sienos papeikimą.

(Elta)

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv.TV, complute- 
riai, įv. biznio mąšinos — 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.

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.)

J. 8. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’vvay Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas lai
dotuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS, 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
conditioned, 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. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens Ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 
TR 6-6434.

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 Ave
nue, 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 investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

Grupelė dailininkų dail. Romo Viesulo parodos atidaryme. I-je eilėje iš k. A. Elskus, R. Vie
sulas, jo žmona Jūra, V. K. Jonynas, R. Ingelevičienė, Č. Janušas, II-je eilėje — P. Jurkus, J. 
Rūtenis, M. Žukauskienė, I. D. Griežė, V. Krištolaitytė, K. Žoromskis. Nuotr. L. Tamošaičio

dviejų aukštų pareigūnų privati
ne sekretore. Agento išaiškini
mas buvo “paskutinis šiaudas, 
kuris perlaužė kupranugario nu
garkaulį”. Jau ir prieš tai Brand
tas matė, kad jo populiarumas 
iš 46 proc. sumažėjo iki 30. 
Matė, kaip jo jaunieji soc. de

mokratai virto kairiaisiais radi
kalais, prokomunistais, prie
šingais jo politikai.

Geg. 6 Brandtas pasiuntė at
sistatydinimą prezidentui, su
kvietė pozicijos ir opozicijos va
dus, prisiėmė atsakomybę ir pa
reigas perdavė užsienio reikalų 
min. Scheel, iki parlamentas iš
rinks naują kanclerį prieš gegu
žės 19.

Brandto pasitraukimas reiškia 
ir jo “Ostpolitikos”, už kurią 
jis gavo Nobelio premiją, bank
rotą — parodė, kad su komunis
tais bendradarbiavimas negali 
būti nuoširdus.

Vokietijos jaunimas nusisuka 
nuo Brandto — prieš savaitę 
rašė Die Welt. Pagal laikraščio 
anketas 37.5 proc. jaunimo save 
iaiko ar konservatyviais ar CDU 
šalininkais; 23.3 proc. linkę į 
laisvųjų demokratų partijos kai
riuosius ar į soc. demokratus; 
12.5 kraštutiniai kairieji; 9.2 
kraštutiniai dešinieji. CDU ei
lėse per paskutinius dvejus me
tus jaunimo skaičius pakilo iš 
120,000 iki 180,000.

-o-

Amerika numato atiduoti 
Vengrijai jos simbolį — šv. Ste
pono auksinę karūną, kuria iki 
1916 metų buvo vainikuojami 
Austro-Vengrijos karaliai.

Sovietai ir Amerika tariasi dėl 
požeminių atominių bandymų 
apribojimo. Tai gali būti pasira
šyta Nixono, kai lankysis Mask
voje birželio mėn.

Sovietų Pravda geg. 3 pra
šneko apie “gerai organizuotą 
kompaniją” Vakaruose prieš 
Sovietų ir Amerikos santykių ge
rinimą. Esą tai daro Amerikos 
“karinės pramonės komplek
sas”, Vokietijos revanšistai, Nato 
generolai, sionistai ir t.t.

N. Y. Times jau prašneko prieš 
šen. Jacksono priedą prie preky
bos sutarties su Sovietais.

Rodino geg. 6 įspėjo Nixoną, 
kad bus antra subpoena, jei ne
bus pristatyti patys įrašai. — 
Portugalija pasiūlė Afrikos suki
lėliam paliaubas. — Argentinos 
prezidentas Peronas vyksiąs 
rudenį į Maskvą. — Izraelio par
lamente geg. 6 opozicija kėlė 
triukšmą prieš vyriausybės nuo
laidas Kissingeriui. — Kissinge- 
ris geg. 6 tarėsi su Gromyko Kip
ro saloje.

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

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N. Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsaky
mus vestuvėms ir pobūviams. Pristatom į namus lietuviškus skilandžius, 
sūrius. We take all orders special price for VVeddings and Parties. 
Home-made Bologna.

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

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos 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!

ALI CE’S «FLO RIŠT SHOP, Lietuviškam rajone — Lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. Maloniai kviečiame kaimynystėje gy
venančius tautiečius atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 
9527; vakare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. 
107-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

AMERICAN FABRICS. Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina, 
ypač siuntiniam į Lietuvą. (Polyester-Knits jardas $2.50, Arnel Jersey. 
jardas 89 c.) Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus. Monika Ma- 
cežinskaitė, sav. 55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas), Ridgevvood, N.Y. 
11227. Tel. 456-5046. (Traukinio stotis Wyckoff, autobusas Putnam.)

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. Jdhn’s kapines) 
Middle 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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Chicagos Watergate . . .
Chicagoje įvykusio LB vidurio 

vakarų apygardos suvažiavimo 
nutarimuose kviečiami lietuviai 
į vienybę, į toleranciją; spauda 
prašoma nedėti organizacinių į- 
vykių tokių aprašymų, kurie nea
titinka faktų ir nepasirašyti pa
vardėm . . .

Nutarimai gali rodytis net 
keisti, nesumetus, kad jie išplau
kė ne iš visos lietuvių išeivijos 
gyvenimo, o daugiausia iš Chi
cagos. Ten kai kurioj spaudoj 
tiek įsiaistrinta, kad lyg kunigo 
pamoksliniame straipsny Chi
cagos įvykiai drįstama lyginti su 
Kristaus kalimu prie kryžiaus . . .

Tos neskoningai reiškiamos 
aistros yra kilusios dėl L. Bend
ruomenės. Kilusios dar prieš 
pereitų metų LB tarybos rinki
mus. Ligtoliniai LB “prie
šininkai” ir Altos “gynėjai” ap
sisprendė keisti taktiką: įeiti į 
LB vadovybes ir “patvarkyti” 
jas iš vidaus, būdami tarybos na
riais, būdami apylinkių vadovy
bėse. Išrinktoje taryboje jie lai
mėję apie 19 proc. narių, o poro
je Chicagos apylinkių vadovy
bėse išsirinko daugumą. Bet iš tų 
dviejų tik Cicero pagarsėjo tiek, 
kad Vliko taryba specialiu nuta
rimu kvietė susilaikyti nuo sve
timųjų šaukimosi į talką (Cicero 
pasikvietė policininką!).

Organizacijos drausmę ir 
tvarką atstatyti pavesta apy
gardos valdybai, kuri sušaukė 
apylinkės, paskiau apygardos 
gausius susirinkimus, suvažiavi
mus.

Suvažiavimas atliko formalius 
reikalus. Bet pagal spaudos ap
rašymus ir jame neišvengta de
magogijos.

Pasisakant prieš tuos įvykius, 
galima būtų pakartoti V. Vaitie
kūno žodžius: “Jei tokių skirtin
gų pasaulių, kaip Rusijos kom
partija irkapitalistinė dbmokrati- 
nė Amerika, “bosai” randa bend
rą kalbą ir gali kelti tostus 
už tarpusavio bendradarbiavi
mą . . . tai juo paprasčiau ir natū
raliau galėtų ir turėtų vienin

gumo tostą pakelti mūsų patrio
tinio ekstremizmo, įsitvirtinusio 
Alto sluoksniuose ir kai kuriose 
Vliko grupėse, atstovai, nes 
juos tikrai neskiria tokia prara
ja, kokia skiria kompartiją nuo 
respublikonų partijos . . .

Išeivijos vieningumas tik
rai nemažiau svarbus Lietu
vai ir pačiai išeivijai, kaip JAV- 
Sovietų Sąjungos interesų vie
ningumas yra svarbus sovietų 
kompartijai ir JAV ūkiui” (Į Lais
vę, 1973, Nr. 58, 79 p.).

Sakytume dar konkrečiau: kas 
nori “valdžios”, tegul ją ima 
demokratiniu būdu; tegul bus 
sudarytos ar padalytos Cicero ar 
kokios kitos teritorijos į dvi apy
linkes su dvejopų nusistatymų 
vadovais ir jiem pritariančiais.

Tegul bent tokiu būdu bū
tų padarytas galas tam Chicagos 
Watergate, kuris jei kam ir nau
dingas, tai tik ne lietuviam.

Pirmas ratas — 
sėkmingas

LKB Kronika yra gyvasis bal
sas iš Lietuvos. Jis šaukiasi pa
kartojamas. Pakartojamas taip, 
kad jo aidas atsilieptų ne tyruo
se, o tarp gyvųjų žmonių.

Pakartoti tenka dvejopai:kaip 
informaciją spaudai, kaip do
kumentaciją istorijai.

Pirmas uždavinys atliktas, pa
lyginti, sėkmingai. Keliasdešimt 
laikraščių mus pasiekė su infor
macijom iš LKB Kronikos. Infor
macijom paskleisti daug uolumo 
parodė LB Visuomeninių reika
lų taryba bei jos paskatintas jau
nimas. Ypačiai pasitarnavo Ku
nigų Vienybė, greitai parūpinda
ma anglišką vertimą. O šio už
davinio sėkmingumas priklauso 
kaip tik nuo greitumo.

Darbas nebaigtas be antro už
davinio — Kronikas paversti do- 
kumentacine knyga — lietuviš
kai, angliškai ir kitom kalbom. 
Tos dokumentacinės knygos jau 
bylotų ne dienos skaitytojui, bet 
mokslo žmonėm, tyrinėtojam. 
Tai, žinoma, reikalauja laiko .

Praeitų metų vajaus 
rezultatai

1973 gruodžio 31 Lietuvių 
Fonde pagrindinio kapitalo 
buvo $895,771,33 ir 3406 nariai. 
1972 gruodžio 31 pagrindinio ka
pitalo buvo $793,619.72 ir 3182 
nariai. Tad praeitais metais pa
grindinis kapitalas padidėjo 
$102,151.61 ir prisidėjo 224 na
riai. Per 1972 metus pagrindinis 
kapitalas buvo padidėjęs $73, 
173.80, o per 1973 m. buvo su
rinkta $28,977.81 daugiau, negu 
per 1972 m.

LF valdyba nuoširdžiai dėko
ja visiem aukotojam, visiem LF 
vajų komitetų pirmininkam, įga
liotiniam, vajaus komitetų na
riam bei visiem jų talkininkam 
už pasišventimą ir sėkmingą dar
bą, vykdant vajų ir atliekant sun
kias, bet garbingas pareigas di
džiajai LF idėjai įgyvendinti.

Iki š. m. vasario 28 pagrindi
nio kapitalo buvo $902,448.67. 
Tuo būdu per likusius dešimt 
mėnesių reikia sutelkti 
$97,551.33, kad būtų užbaigtas 
milijonas.

Aušros Vartų Madona. Ši Vytauto Kašubos su 
kurta skulptūra yra įmūryta Chicagos Marquet- 
te Parko lietuvių bažnyčios priekyje. Šalia jos 
yra dar Pažaislio, Šiluvos ir Žemaičių Kalvari
jos Madonos. Gegužės mėnesį lietuviai ypatin
gai garbina savo dangiškąją Motiną.

KARTU UŽBAIKIM PIRMA 
MILIJONĄ

Milijono užbaigimo 
perspektyvos

Šie 1974 metai, palyginus su 
praeitais metais, LF vajui pa
lankesni trimis požiūriais.

Pirma. Šiais metais nešaukiami 
jaunimo kongresai ir nerengiami 
kiti plataus masto renginiai. Tad 
lietuvių visuomenė šiais metais 
nėra tiek finansiškai apsunkinta, 
kiek buvo praeitais metais.

Antra. Didesnės lietuvių kolo
nijos — New Yorkas, Clevelan- 
das, Detroitas — jau yra pasi
stačiusios ir veik galutinai įren
gusios savo kultūrinius židinius 
bei tautinius namus. Todėl tos 
kolonijos gali skirti daugiau dė
mesio į LF vajaus vykdymą.

Trečia. Išeivijos lietuvių mate
rialinis stovis yra dar labiau paki
lęs, nežiūrint, kad šiuo metu yra 
užgriuvusi energijos krizė ir in
fliacija.

Išvados. Sąlygos užbaigti šiais 
metais milijoną yra geros. Lie
tuviai išeiviai didele dauguma 
yra pajėgūs įsijungti į LF narių 

eiles su didesnįais ar mažesniais 
įnašais.

Bendri nurodymai vajaus 
reikalu

Galioja tie patys nurodymai, 
kurie buvo pateikti 1973 sausio 
25 vajaus plane, Nr. 80.

Šiais metais ypatingas dėme
sys kreiptinas į veiklių vajaus 
komitetų sudarymą tose koloni
jose, kur per pastaruosius me
tus jų veikla susilpnėjo ar visai 
sustojo. Komiteto pirmininko ir 
narių pasišventimas, planingas 
darbas ir sveika iniciatyva duoda 
geriausius rezultatus. Visose ko
lonijose šiais metais vajai vykdo
mi milijono užbaigimo ženkle. 
Šių metų šūkis: kiekvieno lietu
vio pareiga ir garbė būti pirmojo 
milijono LF narių eilėse.

Vajaus pradžia
LF narių metinis visuotinis su

važiavimas įvyko gegužės 4 Chi
cagoje, Jaunimo Centre. Šiuo su
važiavimu pradedamas milijono 
užbaigimo vajus. Kovo 21 išsiųs
ti visiem LF nariam kvietimai į 
suvažiavimą. Kiekvienas narys 
raginamas surasti bent vieną 
naują narį. Vietos vajaus komi
tetai bei įgaliotiniai prašomi ieš
koti savo apylinkėse naujų LF 
narių bei raginti narius padidin
ti savo įnašus.

Vajus vykdomas per visus 
1974 metus visose LF apylin
kėse.

Savo kvotas išpildžiusios apy
linkės kviečiamos ir toliau tęsti 
vajų ir tuo būdu prisidėti prie 
bendrų pastangų užbaigti šiais 
metais milijoną.

LF VARDYNAS
Šiais metais numatoma pradėti 

redaguoti vardyną. Be LF istori
nės dalies, vardyne bus narių 
sąrašai ir jų įnašų sumos. Taip 
pat čia bus nuotraukos tų narių, 
kurie to pageidaus.

Valdybos vicepirmininkas, 
reikalų ir vajų vedėjas A. Rėklai
tis iki liepos 1 pateiks valdybai 
vardyno turinio bendrus bruo
žus.

TESTAMENTAI
Pastaruoju laiku LF gauna 

daugiau testamentinių palikimų. 
Vajaus komitetai bei įgaliotiniai 
ir šiais metais prašomi panaudo
ti kiekvieną progą paraginti žmo
nes, kad laiku sudarytų testa
mentus ir, kas gali, bent dalį sa
vo palikimo paskirtų LF. Pali
kimą užrašant LF, reikia testa

mente nurodyti LF adresą ir į- 
rašvti: For Lithuanian Founda- 
tion registered in the Office of 
die Secretary of Illinois Statė 
under Certificate No. 17755, 
Mare h 14, 1962.
ADRESŲ PAKEITIMAS IR 

PRANEŠIMAI APIE 
MIRUSIUS NARIUS

Susidaro bereikalingų išlaidų, 
kai siunčiama LF nariam kores
pondencija grįžta atgal dėl to, 
kad adresas yra pakeistas, o nau
jas nebuvo praneštas LF valdy
bai. Vajaus komitetai bei įgalio
tiniai prašomi sekti savo apylin
kių LF narių adresų pakeitimus 
ir naujus adresus pranešti LF 
valdybai.

Mirus nariui, taip pat apie tai 
pranešama valdybai. Būtų gera, 
kad apie tai būtų painformuota 
visuomenė susirinkimų ar dides
nių susibūrimu progomis.

MEDALIAI
Dar yra likusių neparduotų 

Trijų Lietuvos Prezidentų ir Ka
tiliaus Mindaugo medalių. Šiais 
metais bus dedamos pastangos 
kuo daugiau jų parduoti. Vietos 
vajaus komitetai bei įgaliotiniai 
kviečiami talkon. Prašome šiais 
metais išvystyti platų medalių 
užsakymų rinkimą. Kas surinks 
nemažiau penkių medalių užsa
kymą, nuo kiekvieno medalio 
gaus 2 dol. komiso. Surinkusiem 
mažiau komisas neduodamas. 
Komiso skyrimas galioja tik šiem 
1974 metam.

Medalių kainos, nežiūrint, kad 
dolerio vertė šiuo metu yra labai 
kritusi, paliekamos senos, bū
tent: Prezidentų $10.00, su dėžu
te $12.50; Mindaugo $12.50, su 
dėžute $15.00. Pašto išlaidom 
padengti prie kiekvieno medalio 
kainos pridedama 70 c. Meda
lių užsakytojai sumoka pinigus 
užsakymų rinkėjam. Pastarieji 
(surinkę kiekvienas nemažiau 
penkių medalių užsakymą) užsa
kiusiųjų sąrašą (vardas, pavardė 
ir adresas) ir pinigus, atskaičius 
sau komisą 2 dol. nuo medalio, 
pasiunčia LF valdybai, 2422 
West Marųuette Rd., Chicago, 
IL 60629. Čekius rašyti Lithua
nian Foundation vardu. Gavus 
užsisakiusiųjų sąrašą ir pinigus, 
medaliai bus tuojau išsiųsti ap
draustais paketais užsisakiusiem.

Sutelkus pinigų, bus galima 
galvoti apie išleidimą Vytauto 
Didžiojo medalių dar šiais me
tais.

Dr. A. Razma
LF valdybos pirmininkas

A. Rėklaitis
vicepirmininkas, reikalų ir vajų 

vedėjas

TAUPI ŠEIMININKĖ
/
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Žuvį nuvąlyti, per pakaklėje padarytą piūvį išimti vidurius, 
išimti žiaunas ir išplovus supiaustyti gabalais. Iš kiekvieno gabalo, 
nesuplėšant odos ir paliekant kaulą, išimti nugaros mėsą, ją suka
poti kartu su svieste paspirgintais svogūnais ir piene išmirkytu 
pyragu. Po to pridėti žalią kiaušinį, truputį sultinio, druskos, pipi
rų ir viską gerai išmaišyti. Taip paruoštu įdaru prikimšti kiekvieną 
žuvies gabalą. Puodo dugną iškloti prieskoninių daržovių grieži
nėliais. Įdarytos žuvies gabalų galus suvilgyti kiaušinio baltymu, 
kad verdant įdaras geriau laikytųsi, ir sudėti eilėmis į puodą. 
Užpylus šaltu vandeniu, kad viską apsemtų, ir pridėjus pipirų, 
lauro lapelių, druskos, virti ant lengvos ugnies, puodą uždengus, 
apie 1-1,5 vai. Verdant galima pridėti svogūnų lukštų, nuo kurių 
žuvis ir drebučiai esti gražesnės spalvos. Išvirtą žuvį atvėsinti tame 
pat sultinyje, kuriame virė.

Žuvis drebučiuose atrodo gražiau (užšaldyta visa arba atskirais 
gabalais), kai ji, prieš duodant į stalą, išverčiama į kitą indą. 
Drebučiam sultinį reikia pagaminti stiprų ir skaidrų, o užšaldy
mui indą imti aukštais šonais, geriausia — specialią žuviai šaldyti 
formą. Į formą reikia įpilti apie 1 cm (1/3 colio) drebučiam 
skirto sultinio. Kai jis sustings, dėti marinuotų grybų galvutes, gra
žiai supiaustytų virtų daržovių ir kietai virtų kiaušinių papuo
šimus, o ant jų žuvies gabalus. Po to viską užpilti sultiniu ir palikti, 
kad gerai sustingtų. Prieš paduodant į stalą, indo, kuriame buvo 
užšaldyta žuvis, dugną truputį pašildyti ir išversti. Puošti tik pus
dubenio kraštus.

Lydekos vyniotinis
2,5 svaro lydekos,
3 kiaušiniai,
1 riekelė pyrago (galima imti sausainėliai), 

0,5 stiklinės pieno,
1 šaukštas sviesto,
2 svogūnai,
1 morka,
10 pipirų,
2 lauro lapeliai,
3 stiklinės sultinio drebučiams, 
druskos.

Lydeką nuvalyti, perplauti per nugarą ir išskrosti. Tada iš
plauti, išimti kaulus ir, padėjus ant lentelės, išlyginti raumenis. 
Po to pasūdyti, pabarstyti pipirais ir palikti pusvalandžiui, kad 
įsisūrėtų.

Įdarui skirtą vieną kiaušinį ir du trynius išplakti su trupučiu 
pieno, pridėti piene mirkyto per sietelį pertrinto pyrago, drus
kos, maltų pipirų, smulkiai supiaustytų svogūnų ir maišant viską 
truputį paspirginti svieste kol masė sutirštės. Įdarui paįvairinti 
likusius baltymus iškepti atskirai ir supiaustyti gabalėliais. Pa
ruoštu įdaru aptepti žuvies mėsą, apdėti baltymų gabalėliais, su
vynioti, apsukti merle ir lėtai virti žuvies liekanų ir prieskonių 
daržovių sultiny apie 45 min. Kai išvirs, atvėsinti tame pat sultiny. 
Po to išimti iš indo, nuimti merlę, supiaustyti griežinėliais, su
dėti į pusdubenį, užpilti žuvies sultinių ir palikti, kad sustingtų.

Jei norima vyniotinį išversti į kitą indą, jį reikia dėti į pusdube
nį jau ant užšaldytų drebučių sluoksnio ir, vėl užpylus sultinius, už
šaldyti. Duodant į stalą, išversti.

Keptos seliavos marinate
2 svarai seliavų,
0,5 stiklinės miltų,
0,5 stiklinės alyvos.
Marinatui:
2 stiklinės vandens,
1 svogūnas,
10 pipirų,
3 lauro lapeliai,
5 gvazdikėliai, petražolių, salierų, acto, 
cukraus, druskos.

Žuvis išskrosti, išplauti, nusausinti ir, pavoliojus miltuose, 
paspirginti alyvoje.

Marinatui skirtą vandenį .15 minučių pavirinti su nuvalytom 
ir gražiai supjaustytom prieskoninėm daržovėm, susmulkintais 
pipirais, lauro lapeliais ir gvazdikėliais. Baigiant virti, pridėti 
druskos, acto ir cukraus. Marinatas turi būti rūgštus. Jį atšal

džius, užpilti žuvis. Į stalą duoti po 6 valandų.
Žuvis daržovių marinate

2 sv. žuvies (karosų, ešerių ar kit.)
0,5 stiklinės miltų,
0,5 stiklinės alyvos,
2 morkos,
2 svogūnai,
1 petražolė,
2 lauro lapeliai,
6 pipirai,
1 šaukštelis cukraus, 
druskos, acto pagal skonį.

Žuvį nuvalyti, išimti kaulus, supiaustyti gabalais ir, pavoliojus 
miltuose, apspirginti alyvoje. Mažas žuvis apspirginti nepjausty
tas.

Marinatui skirtas daržoves nuvalyti, nuplauti ir supiaustyti: 
svogūnus — plonais griežinėliais, morkas ir petražoles — žvaigž
dutėmis. Jas apie 10 minučių paspirginti alyvoje ir, pridėjus pipirų, 
lauro lapelių bei įpylus vieną stiklinę žuvies sultinio, patroš
kinti uždengtame inde. Po to pridėti pagal skonį druskos, cuk
raus, acto ir taip pagamintu karštu marinatu užpilti žuvį. Vis
ką pakaitinti iki užvirimo, sudėti į salotinę, atšaldyti. Viršų pa
barstyti petražolių lapeliais ar svogūnais. Duoti į stalą šaltą.

Žuvies kukuliai drebučiuose
2 sv. žuvies (bet kokios),
4 šaukštai džiuvėsėlių,
1 kiaušinis,
0,5 stiklinės pieno,
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas alyvos,
1 svogūnas — vidutinis,
2 lapai želatinos (ar 2 šaukštai smulkios),
3 stiklinės paruošto drebučiams sultinio, 
maltų pipirų, druskos, petražolių lapelių.

Žuvį nuvalius, nuplauti kaulus, jos mėsą sumalti mašinėle 
kartu su džiuvėsėliais ir alyvoje paspirgintu svogūnu. Pridėjus svies
to, druskos, pipirų, kiaušinį, masę gerai išsukti ir daryti kukuliu- 
kus. Juos išvirti žuvies liekanų ir įvairių prieskonių sultinyje, 
atšaldyti ir sudėti į salotinę ant užšaldyto sultinio sluoksnio. Už
pylus likusį sultinį užsaldyti. Prieš duodant į stalą, išversti į 
pusdubenį.

(B us daugiau)



4 • DARBININKĄ S> 1974 gegužės 10, nr. 19

SKAUTŲ
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja: . ųvj.
ps. Birutė Kidolienė, 94*08 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. 11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code Ž12)

PAVASARIUI ATĖJUS
Su atbundančia gamta pagyvė

ja ir skautiškoji veikla. Jau vi
suose rajonuose vyksta pavasari
niai sąskrydžiai, suvažiavimai, 
planuojami įvairūs minėjimai, 
iškylos, ruošiamasi vasaros sto-
vykiom.

Pavasaris yra pats geriausias 
laikas skautam užtikrinti, kad 
vasarai numatyti malonumai 
tikrai tokiais taptų, nes dar yra 
pakankamai laiko pasiruošti.

Žinoma, minint Motinos dieną 
ir kitas skautam būdingas šven
tes, nebėra laiko ruoštis. Laikas 
veikti. Tačiau, gerai pagalvojus, 
dar vis atsiras ką galima papil
dyti, pagerinti. Bet pagalvojus 
apie pačią vasarą, vasaros stovyk
las, dabar pats aukščiausias lai
kas ruošai.

-o-
Kokiame stovyje tavo vieneto 

stovyklinis inventorius? Ar turi
te pakankamai palapinių, ar jos 
gerame stovyje? Ar nuvažiavus į 
stovyklą, nereikės bėgioti po ki
tų vienetų rajonėlius, prašant pa
skolinti kirvį, palapinės stiebą ar

Sese Skaute,
Broli Skaute!

Ar žinai, kad skautybės įkūrė
jas R. Baden-Powellis buvo la
bai geros nuomonės apie Lie
tuvos skautus ir skautes? Ar ži
nai, kad jis keliais atvejais spe
cialiai jiem saliutavo, kitais at
vejais apsiašarojo, yra suteikęs 
jiem ypatingą garbę?

Ar žinai, kaip tarptautinėse 
stovyklose, svetimoje žemėje, 
mūsų skautai ir skautės pasi
reikšdavo ir kuo sužavėdavo 
kitataučius skautus-es, laikrašti
ninkus, fotografus, filmuotojus, 
diplomatus, prezidentus, kara
laičius ir karalius?

Ar žinai, kaip kitų tautų skau
čių vadovės ir skautų vadai ver
tino lietuviškąją skautybę, ko
kias jos apraiškas ypatingai iš
kėlė aikštėn? Kokias lietuvių 
tautos vertybes įžvelgė ir gar
sino?

Ar žinai, kokią sensaciją Lie
tuvos skautai sukėlė tautinėje 
JAV skautų stovykloje 1937?

Ar žinai, kad mūsų skautai ir 
viena skautė buvo iškėlę Lietu
vos tautinę vėliavą Gedimino 
pilies bokšte Vilniuje svetimų 
okupacijų metu?

Ar žinai, kad lietuvių skau
tai ir skautės įvykdė eilę drąsių 
arba net neįmanomų žygių?

Šie ir daugybė kitų nuostabių 
istorinių faktų yra pavaizduoti 
Petro Jurgėlos veikale “Lietu
viškoji Skautija”, kurį išleidžia- 
Lietuvių Skautų Sąjunga.

Maironio lituanistinės mokyklos mokinės ir skautės iškylauja 
rudenį. Iš k. Regina Treinytė, Gina Vebeliūnaitė, Jolita Gu
daitytė, Rita Sabalytė, Rasa Bobelytė, Daina Šulaitytė (ma
tosi tik balta kepuraitė); nusisukusios mergaitės Audronė 
Katinaitė ir Dana Miklaitė.

Per skautybę — lietuvybei!

kitokį būtiną reikmenį? Ar nerei
kės užlįsti už medžio, apsižiū
rėjus, kad tavo uniforma jau ne
be pirmos'jaunystės ar išaugta, 
palyginus su kitų vienetų bro
liais ir sesėmis?

Todėl ir nereikia laukti, kad 
keletą dienų prieš stovyklą rei
kėtų galvotrūkčiais skubėti, kad 
viskas būtų paruošta, kad stovyk
lavimas būtų malonus ir vertas 
prisiminti.

Dabar kaip tik puiki proga, 
orui atšilus, patikrinti palapines, 
jas kur nors parke ar laukuose 
pastatant. Tai ne tik būtų pasi
rūpinta jų priežiūra, bet ir kiek
vienam būtų ir asmeniška nauda, 
nes tokiu būdu visi gali išmokti, 
kaip jos statomos, nuimamos, pa
kuojamos. Broliai gali sau tai pa
versti programos dalimi, sesėm 
taip pat nėra jokios priežasties 
nuo brolių atsilikti. Ne vien krau
tuvėje pirkti palapinių kuoliukai 
palapinę laikys teisingai ištemp
tą, juos gali pasigaminti patys 
skautai. Nebūtinai prašyti tėvo, 
kad jūsų kirviai būtų išgaląsti, 
jų kotai stiprūs — visai ne pro 
šalį patiem tai pasidaryti. Su tėvų 
ar vadovų priežiūra patys išmok
site.

Tokius darbus galima puikiau
siai atlikti net ir vienos dienos 
iškyloje, gamtoje. Ir patys nepa
matysite, kokią iš to sau turė
site pramogą. Viską užbaigdami 
lauželiu, ne tik pabuvosite ir pa
silinksminkite, bet tuo pačiu ir 
gal būt sukursite naujų laužų 
pasirodymų, ar sukursite kokią 
dainą. t

-o-

Todėl jau dabar pradėkite 
ruoštis vasarai, kad, atėjus sto
vyklos laikui, į ją nuvažiuotu
mėt ne tik su tinkamu ir tvar
kingu inventorium, bet ir su gera 
nuotaika.

B.K.

Paukštyčių-Vilkiukų 
Suvažiavimas

Gegužės 25-26 Putnamo sese
lių sodyboje įvyks tradicinis 
paukštyčių ir vilkiukų pavasari
nis suvažiavimas. Anksčiau šie 
suvažiavimai buvo skiriami vien 
paukštytėm, tačiau šiais metais 
pirmą kartą prisideda ir vilkiu
kai.

Suvažiavimo metu vyksta už
siėmimai, žaidimai, konkursai, 
pravedami prityrusių mūsų rajo
no jaun. skautų-čių vadovų-ių.

Jaunieji broliai ir sesės su
važiuos iš visų Atlanto Rajono 
vietovių. Tad tėveliai prašomi 
neatidėliojant registruoti jau
nuosius skautus-es suvažiavi
mui.

Mildos Kvedarienės Kultūros Židiniui padovanotą juostą Tėv. Pauliui Baltakiui įteikia
Elizabetho sesės. Iš k.: fil. ps. V. Sabaliūnaitė, v.s. A. Saulaitis, ps. Tėv. Augustinas Simanavi
čius, OFM, v.s. Č. Senkevičius,Tėv. Paulius Baltakis, OFM, s. A. Gudaitis. Nuotr. G. Perliko
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Vajaus rezultatai “Lietuviškajai skautijai”

Prieš metus pakilom kalbėti 
apie knygos “Lietuviškoji Skau
tija” išleidimą: kaip, kur, kada ir 
ką pradėti. Lyg buvo tam darbui 
seniai ruoštasi, bet trūko, kas tuo 
■klausimu realiai rūpintųsi. Tuo 
metu LSS Pirmijos įgaliojimu 
buvo suformuotas knygai “L.S.” 
vajaus komitetas finansams telk
ti. Lėšos buvo k-to pirminis tiks
las: kol neturim pinigų tam rei
kalui, nėr nė pozityvios kalbos 
apie išleidimą. Šiuo metu di
desnę knygą išspausdinti bran
gu, o be to, rizikinga, ar ją 
išplatinsi — didelė finansinė at
sakomybė leidėjui. Taigi, ir va
jaus komitetą toks rūpestis bau
gino. Ne tik gąsdino didelė 
reikiama pinigų suma, bet ir 
daugumos abejingumas, ar įma
noma ir ar verta. Su tokiomis 
rūpestingomis mintimis buvo iš-t 
siųsti pirmieji laiškai, prašant 
knygai paramos ir spaudoje in
formuojant lietuviškąją skautiją 
ir jos rėmėjus.

Koki po metų darbo apvalūs 
rezultatai?

Jaudiną ir nuostabūs. 2/3 
reikiamos sumos gauta knygai 
išleisti! Kas charakteringa ir 
šviesu skautiškame pasaulyje? 
Finansinė parama knygai išleis
ti suplaukė ne iš vienos vietos 
ir ne iš kelių turtuolių, bet iš 
visų lietuvių skautų židinių lais
vame pasaulyje, iš visų skautau- 
jančių ar skautavusių generacijų 
ar jų nuolatinių rėmėjų. Tai la
bai reikšmingos ir džiuginan
čios apraiškos lietuviškajai skau
tijai. Skautiškoji šeima plati, pa
jėgi ir rūpestinga savo šeimos 
ateitimi.

Jau knygos išleidimą parėmė 
21 leidėjų, aukoję 50 dol. ir dau
giau; 71 garbės prenumera
torius, atsiuntę po 25 dol. ir 
246 prenumeratoriai - susi - 
mokėję po 10 dol. (tarp jų yra 
12 — po 15 dol., keliolika po 12, 
11 ir 20 dol., ir mažiau 1-5 dol.).

Pinigų sumomis lenktyniauja 
Vidurio, Ramiojo Vandenyno, 
Atlanto ir Kanados rajonai. Vie
tovėmis pirmauja Chicaga, Los 
Angeles, Bostonas, Toronto. 
Knygos išleidimą remia Eu
ropos ir Australijos skautai. Au
kojo ir knygą užsisakė 10 vie
netų. Stambiausiomis sumomis 
parėmė Vydūno Jaunimo Fon
das 125 dol., Bostono “Lapinai” 
— 120 dol., iš individualių 
rėmėjų — N. Feldmann — A. 
Banionytė — 120 dol.(užsakiusi 
knygą sau ir anūkams). Gražus 
pavyzdys — Panevėžiečių Klu
bas, aukojęs 50 dol. Netikėtai 
ateina gražus laiškas ir parama iš 
Šveicarijos, Švedijos, Anglijos ar 
Australijos . . .“buvau skautas 
1919 m. Vilniuje. Prisimenu dar 
savo draugininką ir savo skilties 
brolius skautus . . . Neužmirštu 
Tautinės stovyklos ir puikių lau
žų .. . Kokia džiaugsminga skau
tiška kelionė Nemunu į Klai
pėdą . . . Prijungiu savo kuklią 
auką ir lauksiu knygos . .” Pana
šių žodžių, skatinimų komitetas 
gauna dažnai iš visai tolimų vie
nišų vietų.

Vajui talkino rajonų vadai, va
deivos, tuntininkai,-ės ir ypač 
vajaus komiteto aktyvūs įgalioti
niai: s. fil. V. Varnas Los An
geles; v. si. Aleks. Pocius Chi- 
cagoje, Lituanicos t., ps. fil. J. 
Asminas Detroite, a.a.s. VI. Ru- 
šas Toronte, v. sk. R. Dantienė 
Philadelphijoje, v.s. Č. Kiliulis 
Bostone, s. S. Ilgūnas Roches- 
tery.
Kada knyga bus išspausdinta?

Iš visų žodžių ir nuotaikų at
rodo, kad apypilnė finansinė pa
rama knygai išleisti jau yra, ir

Mūsų mirusius prisimenant
Jau metai, kaip netekome 

darbščios, nepailstančios skauti- 
ninkės ir motinos — S. Vidos 
Karosaitės-Kleinienės.

Sesė Vida, gimusi Lietuvoje 
1933 kovo 30, su tėvais perėjusi 
tremties keliu Vokietijoje, atvy
ko į Jungtines Amerikos V-bes ir 
apsistojo Bostone. Čia ji lankė 
ir baigė Boston Clerical School 
ir dirbo įvairiose įstaigose. Iš
tekėjusi už Eugenijaus Kleino, 
Vida augino keturis vaikus.

Jau Vokietijoje sesė Vida į- 
stojo į skautų organizaciją ir, 
atvykusi į Bostoną, visą atlieka
mą laiką nuo šeimos rūpesčių 
skirdavo jaunimo auklėjimui- 
skautavimui. Ji buvo ilgametė 
paukštyčių draugininke, dvi ka
dencijas vadovavo Bostono Bal
tijos tuntui, dirbo tėvų komite
te, buvo viena iš pirmųjų židi
nio vadovių, pravedė visą eilę 
stovyklų, mokytojavo lituanisti
nėje mokykloje. Buvo ener
ginga ir linksmo būdo, jos visur 
buvo pilna. Su savo patarimais 
ir darbais sesė Vida yra daug 
pasidarbavusi ne tik Bostono 
tuntui, bet ir Seserijoj. Sesė Vi
da buvo apdovanota Ordinu už 
nuopelnus.

-o-
Vfdos skautiška dvasia pasiro

dė labai ryškiai net ligos metu. 
Tos, kurios ją matėme ir laukė

Philadelphijos skautai ir skautės, išsirikiavę prieš Kaziuko mugės atidarymą. Nuotr. K. Čikoto

jau būtų galima pradėti spaus
dinti, jei kitos sąlygos priklau
sytų nuo vajaus komiteto.

Spaustuvė, kuri sutinka knygą 
spausdinti, yra atsilikusi dėl 
įvairių priežasčių su kitais dar
bais — spaudiniais, ir jokiu 
būdu nepajėgia dabar darbą pra
dėti. Vajaus komitetas tarsis' su 
LSS vadovybe darbą paspartin
ti. Apie knygos spausdinimą 
tiksliau komitetas painformuos 
kituose pranešimuose.

A.S.

A. a. Vida Kleinienė
me jos paskutinėmis gyvenimo 
dienomis, stebėjomės jos nepa- 
lūžtama viltimi, noru gyventi. 
Tačiau mirtis išplėšė ją iš šei
mos ir drauge tos didelės skau
tiškos šeimos, kurioj ji taip dar
bavosi. Iškankinta negailestin
gos ligos, Vida užgeso Kančios 
savaitėje 1973 balandžio 15. Pil
dant jos norus, ji buvo palaido
ta skautiškoje uniformoje.

Atiduoti paskutinę pagarbą ir 
atsisveikint, be skautų, atsilankė

O. B. AUDRONĖ
i Pavasarėjant
Pavasaris, pavasaris
Atbėga per laukus,
Pabudina miškus žalius, 
Paukštytes ir vilkus.

Pavasaris, pavasaris
Kačiukuose verbų,
Su Vilniumi, Kazimieru, 
Užaugti mums svarbu.

Dainuojame, rikiuojamės
Ir skautai ir vilkai —
O Lietuvą žieduotąją
Širdy savoj laikai.

Užaugame dainuodami 
Lietuviškas dainas— 
Ir broliai mes
Ir seserys —
Lietuviai esam mes.

KAZIUKO MUGĖ
PHILADELPHIJOJ

Po kelių savaičių darbų darbe
lių buvo pasirengta Kaziuko mu
gei.

Sekmadienį, balandžio 7, po 
lietuviškų mišių visi skautai, 
skautės ir kiti lietuviai susirin
ko į Šv. Andriejaus parapijos sa
lę. Salė buvo gražiai išdekoruo- 
ta — spalvoti kaspinai ir pava
sario gėlės puošė visus stalus.

Pirmiausia įvyko skautų suei
ga, kurios metu žmonės ramiai 
stovėjo, kol įnešė vėliavą. Per tą 
trumpą sueigą kandidatės paukš
tytės davė įžodį. Sueigos metu 
taip pat buvo paskelbta pyrago 
kontesto rezultatai. Skaniausio 
pyrago varžybas laimėjo gelton- 
šlipsė I. Majauskaitė, o gra
žiausiai papuošto — sk. kand. 
A. Gečytė. (Vėliau, kai aš pažiū
rėjau ir paragavau visus pyra
gus, man atrodo, teisėjom buvo 
labai sunkus darbas! Visi pyragai 
buvo labai skanūs ir dauguma į- 
domiai dekoruoti.)

Sueigai pasibaigus, svečiai 
skubėjo prie stalų. Apklausinė- 
dama žmones, sužinojau, jog 
dauguma negalėjo tikėti, kad 
paukštytės galėjo taip gražiai pa
daryti darbelius.

Maistą sunešė skautų ir skau
čių mamytės. Paragavus įsitiki
nai, kad jos yra labai geros vi
rėjos.

Gintaro ir lietuviškų audinių 
stalas buvo įdomus, nes daug 
įvairių staltiesių ir skirtingų for
mų gintaro matėsi. Kai pažiū
rėjai į gėlių stalą, galėjai leng
vai tikėti, kad pavasaris jau pra
sidėjo.

Vienai senutei geriausiai pa
tiko knygų stalas. Ir tikrai, žmo
gus galėjai visą valandą praleisti,

(nukelta į 5 psl.)

didelis būrys Bostono lietuvių, 
laidotuvėse dalyvavo bene visa 
Bostono visuomenė.

Ir taip Tu, Vida, iškeliavai 
pačiame pavasaryje, palikdama 
šioje ašarų pakalnėje savo vyrą 
Eugenijų, dukras Daivą ir Ra
munę, sūnus Dalių ir Arūną, 
savo motiną, brolius, seserį, se
ses židinietes ir kitus draugus.

Sese Vida, ilsėkis ramybėje.
Tavo sesės židinietes
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LIETUVIŲ TAUPYMO IR SKOLINIMO
DRAUGIJAI 50 METŲ
KEARNY, N.J.

Kearny Lietuvių Taupymo ir 
Skolinimo Draugija (Schuyler 
Savings and Loan Association 
of Kearny, New Jersey), vado
vaujama prof. dr. Jokūbo Stuko, 
šiemet mini savo auksinį jubi
liejų — 50 metų sukaktį.

Ta proga š. m. rugsėjo 22, sek
madienį, Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centre bus su

rengtas viešas minėjimas su 
atitinkama programa ir vaišė
mis.

Draugija įsteigta 1924. Suma
nūs ir apsukrūs to laiko lietu
viai, atvykę į šį kraštą prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, ieškojo 
būdų palengvinti savąjį emi
grantinį gyvenimą. Sudarę šio
kį tokį kapitalą, įkūrė lietuviš
ką taupymo ir skolinimo draugi
ją, įregistravo valdžios įstaigose 
įstatus ir 1924 pradėjo veikti.

Tuo laiku lietuvių čia būta 
apie 400 šeimų, bet jų skai
čius vis didėjo, nes jie kėlėsi 
į čia iš kitų apylinkių, vilioja
mi gražios aplinkos, ramesnės 
vietos, šalindamiesi nuo dides
nių centrų.

Butų trūkumas ir aukštos nuo
mos lietuvius vertė ieškoti lėšų 
saviem namam įsigyti. Nepa
kankamas anglų kalbos mo
kėjimas ir patriotinis nusistaty
mas jų netraukė turėti reikalų su 
kitataučių institucijomis; be to, 
jomis ir nelabai pasitikėdavo, 
nes pasitaikydavo įvairių sukty
bių. Jaunutėlė lietuvių finan
sinė draugija pagal savo pajė
gumą tenkino to laiko lietuvių 
pageidavimus, kartu plėsdama ir 
savo veiklą: skolino pinigus na
mam įsigyti, priiminėjo san
taupas, mokėjo dividendus ir vis 
didesniu mastu skverbėsi į žmo
nes. Turėjo ir nemaža kliūčių. 
Stambesnės, nuo seniau vei
kiančios panašios institucijos 
nenorėdavo turėti konkurentų ir 
stengdavosi naujai besikurian
čias finansines draugijas nu
stelbti. Tada nebuvo tiek val
džios kontrolės, kiek dabar. Ne
buvo nė apdraudos. Visa rėmė
si pasitikėjimu ir gera valia.

Nepaisant visų sunkinančių 
aplinkybių, jaunutėlė lietuvių 
finansinė draugija nesmuko, bet 
metai po metų kilo: didino savo 
kapitalą ir pajėgė duoti dides-

skautai
KAZIUKO MUGĖ 

PHILADELPHIJOJE

(atkelta iš 4 psl.)

žiūrinėdamas ir skaitydamas .i 
Buvo knygų apie poeziją, ryš
kių spalvotų — vaikam ir il
gesnių, gilesnių — suaugusiem.

Skaučių stalas gal buvo įdo
miausias iš visų: padaryti inde
liai kiaušiniam įdėti, siuvinėti 
Jpaveikslėliai ir kitoki rankdar
biai. O kas gali pamiršti skautų 
saldaininius obuolius? Jie tuoj 
juos išpardavė.

Beklausinėjant svečių nuomo
nės, viena ponia man sakė, kad 
Kaziuko mugė galėtų būti di
desnė ir kad muzikos reikėtų! 
Bet man atrodo, kad paukštytė 
geriausiai ir trumpiausiai apibū
dino Kaziuko mugę. Ji linksmai 
pasakė: “viskas patinka”.

Lidija Radikaitė

Vyr. skaučių, skautų 
vyčių sąskrydis

Gegužės 25-27 Dainavos sto
vyklavietėje, Manchester, 
Mich., įvyks vyr. skaučių ir skau
tų vyčių sąskrydis. Čia norima 
supažindinti su “Kryžkelės” 
sąskrydžio 
grama.

su
pobūdžiu ir pro-

-o-
yra uždaras. Da- 

vyr.
Sąskrydis 

lyvauja tik įžodį davusios 
skautės ir gintarės bei budėji
mą atlikę skautai vyčiai ir 

nį skaičių paskolų namam įsigy
ti arba jiem taisyti.

Žemiau nurodyti skaičiai pa
sako draugijos progresą.

Pirmas dešimtmetis — balan
sas 1934 lapkričio 30: ak - 
tyvas (assets) — $84,685.18; 
antrasis — 1944 lapkričio 30: 
aktyvas — $184,006.07; trečia
sis — 1954 gruodžio 31: akty
vas 947,541.00; ketvirtasis — 
1964 gruodžio 31: aktyvas — 
4,802,116.00; paskutinis — 
1973 gruodžio 31: aktyvas — 
$8,591,446.00.

Dėmesio vertas žymus draugi
jos kilimas pradedant 1955 me
tus. Jei pirmieji dešimtmečiai 
laužė pirmuosius ledus ir statė 
pamatus, nepasiekdami milijono 
dolerių aktyvo, tai paskutinieji 
pakėlė draugijos pajėgumą ne 
tūkstančiais, bet milijonais. To
kiam dideliam šuoliui pateisinti 
yra daug priežasčių. Paminė
tinos šios: gera vadovybė, dide
lis pasitikėjimas, nes ir depresi
jos laikais draugija nė vieno ne
apvylė, geros sąlygos gauti pa
skolom (mortgages), aukšti divi
dendai už santaupas, įvairių kitų 
bankinių operacijų įvedimas 
(Kalėdų atostogų taupymai, ap- 
drauda negalint paskolų grąžin
ti, telefono, elektros sąskaitų ap
mokėjimas ir kt.), greitas ir man
dagus patarnavimas naudojant, 
be anglų kalbos, lietuvių ir kitas 
kalbas. Visa tai darydama, drau
gija skleidė savo sparnus, kas
kart plačiau apimdama ne vien 
lietuvius, bet ir kitataučius.

Traukiantis vyresniajai kartai 
ją pakeičia jaunieji, kurie eina 
savo pirmatakų keliais, tvirtai 
laikydami draugijos vairą. Prie
šakyje yra prityręs bankininkas 
prof. dr. Jokūbas Stukas (draugi
jos pirmininkas) su eile direkto
rių, tarnautojų ir teisininkų. Jų 
visų tikslas dar labiau finansiš
kai stiprėti, apimant ne tik čia, 
bet ir apylinkėse gyvenančius 
lietuvius ir kitataučius.

Draugijos 50 metų sukaktis 
teikia garbę lietuviam ir iškelia 
aikštėn jų finansinius gabu
mus.

Turėtume tai įvertinti ir savo 
atliekamas santaupas dėti ten, 
kur plaka lietuvių širdys, kur ge
rai savo klijentais rūpinamasi.

J. Mėl.

budžiai. Svečiai sąskrydyje ne
pageidaujami.

Tuntininkai,-ės, vietininkai, 
-ės, siųsdami skautus į sąskrydį, 
a. paskiria vadovą, atsakingą už 
jų skautų,-čių elgesį; b. per gru
pės vadovą pristato dalyvių są- - -
rašą su pažymėjimu, kad dalyviai' ^lemo^ / yol^niu Pir"l
yra aktyvūs Lietuvių Skautų Są
jungos nariai, sumokėję nustaty
tą 1974 m. nario mokestį , ir yra 
užpildę atsakomybės atpalaida
vimo lapus, kurie laikomi tunto 
bylose.

Tuntininkai,-ės, vietininkai, 
-ės rūpinasi dalyvių transpor- 
tacija.

Stovyklon atsivežama pilna 
vasarinė uniforma.

Budime,
ps. t. n. Rita Kisielienė

Kryžkelės viršininkė

SUVAŽIAVIMO 
DIENOTVARKĖ

Šeštadienis, gegužės 25 (nuo 
9 vai. ryto): registracija, atidary
mas, vėliavų pakėlimas, susipa
žinimas, pietūs, paskaita: Miško 
skautas mieste, sportas, simpo
ziumas: Ar mes dingsim — kas 
tada?, iškilminga vakarienė, vė
liavų nuleidimas, žaidimas: Vi- 
deokaimas, mišios, laužas, nakti
nis žaidimas, naktipiečiai, tyla.

Sekmadienis, gegužės 26 (nuo 
8 vai. ryto): kėlimas, vėliavos pa
kėlimas, pusryčiai, šakų sueigos, 
laisvalaikis, žaidimai, pietūs, 
simpoziumas: Kitataučiai skau
tai, sportas, pranešimai: JAV LJS 
ir KLJS, vakarienė, vėliavų nu
leidimas, tautosaka: liaudies dai
nos, vakarinė programa, nakti
piečiai, tyla.

Pirmadienis, gegužės 27 (nuo 
8 vai. ryto): kėlimas, vėliavų 
pakėlimas, pusryčiai,.“ paskaita: 
Kur mes priklausom?, suvažiavi
mo įvertinimas, pietūs, suva
žiavimo uždarymas.

r: '#»
y S.

-
>•
# i

Prof. dr. Jokūbas Stukas, Lietuvių Taupymo ir Skolinimo 
Draugijos Kearny, N. J., pirmininkas.

Juno Beach, Fla.
Susidarė du klubai

Spaudoj buvo rašyta apie Lake 
Worth lietuvių klubą, įsikūrusį 
prieš apie penkerius metus. Klu
bas nuolat augo, nes Juno Beach 
ir apylinkėj pradėjo apsigyventi 
daugiau ir daugiau lietuvių.

Pradžioj susirinkimai būdavo 
šaukiami narių namuose, bet vė
liau, privačiose patalpose nebe- 
sutelpant, teko patalpą nuomoti 
Lake Worth mieste. Ne visiem 
toji vieta tiko, ypatingai Juno 
Beach gyventojam (kurių buvo 
dauguma), nes tekdavo į susirin
kimus bei ruošiamus minėjimus 
sukarti apie 25 mylias. Nežiūrint 
to, eilę metų viskas gražiai klo
josi. Narių skaičius augo. Netrū
ko ir svečių, nes Tomkų ir Dir- 
sių-Pilipavičių moteliuose vi
suomet būdavo lietuvių, kurie 
mielai, savininkų paraginti, atsi
lankydavo. Po susirinkimų vyk
davo užkandžiai, kurie dau
gumai labiausiai patikdavo.

Narių skaičium klubas artėjo 
prie šimtinės. Jo ateitis atrodė 
šviesi. Nuo įsikūrimo iki praėju- 

mininku buvo Aleksandras Au- 
gūnas. Jis klubą tvarkė įstatais ir 
savo patirtim.

Išsaugus klubui, išaugo ir 
daug įvairių reikalų, nesaistomų 
įstatais. Kilo naujų įstatų paruo
šimo reikalas. Susirinkime buvo 
išrinkta komisija paruošti įstatų 
projektui. Ji paruošė projektą, 
išsiuntinėjo nariam, ir, atrodė, 
viskas vyko tvarkingai. Prasidė
jo svarstymas. Suprantama, kad 
ryšium su svarstymu kilo įvai
riausių nuomonių, pasiūlymų, 
pakeitimų ir t.t.
Kaip visiem susirinkimam, taip 

ir įstatų projekto svarstymui pir
mininkavo klubo pirmininkas A. 
Augūnas. Atsižvelgiant į jo svei
katą ir amžių, visa tai sudarė jam 
įtampą. Viename iš tokių susirin
kimų, jau prie kavutės, jis su
sirgo. Buvo nuvežtas į ligoninę, 
kur ir mirė. Buvo 82 metų am
žiaus.

Mirus pirmininkui, jo pareigas 
perėmė vicepirmininkas Vy
tautas Tomkus. Buvo tęsiamas 
įstatų svarstymas. Vienanl iš to
kių susirinkimų Tomkus pakvie
tė pirmininkauti klubo narį Joną 
Daugėlą. Pastarasis energin
gai griebėsi greito svarstymo. 
Daugeliui straipsnių pateikė pa
kaitalus, papildymus, o kai 
kuriuos visai nubraukė. Daugu
mas įsijungė į darbą. Kas tik no
rėjo, galėjo rodvti savo išmintį: 
nei pirmininkaujantysis, nei kas 
kitas netrukdė. Susirinkimas vy
ko tvarkingai: protestų bei pa
reiškimų nebuvo. Beveik visi į- 
statų paragrafai buvo apsvarsty

ti ir priimti, išskyrus kontrolės 
komisijos ir garbės teismo sky
rius (jie liko kitam susirinkimui).

Iš priimtųjų paragrafų pačiu 
pirmuoju buvo klubo pavadini
mo pakeitimas į “Palm Beach 
Lietuvių Klubas”. Vadinasi, jau 

naujas klubo vardas. Kitame eili
niame susirinkime buvo tęsia
mas įstatų projekto užbaigimas. 
Dėl įstatų — jau ir dėl priimtų 
paragrafų buvo taip įsikarš
čiuota, kad teko svarstymą nu
traukti ir susirinkimą uždaryti.

Iš anksto buvo numatytas 
ir nariam praneštas metinis susi
rinkimas, kuriame svarbiausias 
klausimas buvo klubo valdybos 
išrinkimas. Grupė klubo narių, 
daugiausia gyvenančių Lake 
Worth ir jo apylinkėj, nelaukda
mi metinio susirinkimo, susi
rinko ir išrinko naują klubo val
dybą, palikdami galioti senus į- 
status. Apie šį susirinkimą nebu
vo pranešta net teisėtam klubo 
pirmininkui Tomkui.

Į metinį susirinkimą susirinkę 
nariai, daugiausia gyvenantieji 
Juno Beach ir jo. apylinkėj, ap
svarstę susidariusią nemalonią 
padėtį, taip pat išsirinko klubo 
valdybą. Paliko galioti ap
svarstytus ir priimtus įstatų para
grafus. Be to, nutarė atšvęsti 
Juno Beach vietovėj Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
šventę.

Tuo būdu jau susidarė du klu
bai: Lake Worth lietuvių klubas 
su buveine tame mieste ir Palm 
Beach lietuvių klubas su buvei
ne Juno Beach kurorte. Apylin-( 
kė didelė. Lietuvių skaičius au
ga. Du klubai gali egzistuoti. 
Tik reikia mesti asmeniškumus, 
neieškoti, kas mus skiria, puose
lėti tai, kas mus jungia, ir, geros ’ 
valios vedamiem, bendradar
biauti.

Vasario Šešioliktoji
Minėjimas įvyko pačią vasario 

16 Juno Beach Metodistų bažny
čios salėj.

Prieš pat minėjimą kun. Albi
nas Bielskis tose pačiose patal
pose aukojo iškilmingas mišias 
už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės. Iškilmėm pritaikytam pa
moksle priminė amžinąjį mūsų 
tautos laisvės troškimą ir lietuvių 
ryžtą savo jėgomis ir gyvybėmis 
šį troškimą įgyvendinti. Kvietė 
išlaikyti žuvusiųjų už tautos lais
vę brangų prisiminimą ir visada 
juos prisiminti savo maldose.

Buvo pašventinta klubo įsigy
ta vėliava. Vėliavos kūmai — 
mecenatė E.Dirsienėir šios 
lietuviškos kolonijos vienas pra- 
dininkųVytautas Tomkus. Vėlia
vą kruopščiai ir skoningai pa

siuvo A. Biliūnienė, o kotą me
niškai padarė V. Mozoliauskas.

Minėjimą atidarė ir susirin
kusius klubo valdybos vardu pa
sveikino vicepirmininkė E. Dir- 
sienė, o programą vedė valdybos 
narys S. Balčiūnas. Himnus gie
dojo solistė Juoze Daugėlienė. 
Įspūdingąi buvo paruoštas žuvu
siųjų ir pačios lietuvybės amži
numo pagerbimas. Jauna lietu
vaitė R. Biliūnaitė žuvusiem pri
siminti padėjo vainiką, o pati 
jauniausia šios kolonijos narė 
moksleivė A. Zotovaitė įnešė į 
salę amžinosios lietuvybės sim
bolį — degančią žvakutę, visiem 
susirinkusiem giedant “Lietuva 
brangi”. R. Zotovienė jautriai pa
deklamavo šiai nuotaikai sukurtą 
savo pačios ir J. Daugėlienės 
poemą. Nepriklausomybės aktą 
paskaitė moksleivė R. Biliū
naitė. Programos dalyvės buvo 
apsirengusios tautiniais drabu
žiais.

Minėjimo iškilmėm pritaikytą 
kalbą pasakė žurnalistas, visuo
menininkas Vilius Bražėnas, pa
žymėdamas, kad dabartinėse są
lygose kova už Lietuvos laisvę 
jau nebegali būti patikėta vien 
tik organizacijom ar politinėm 
vadovybėm. Šioj kovoj iniciaty
vą turi rodyti individualinėmis 
pastangomis ir kiekvienas mūsų 
tautos narys. Atlikti dideliem 
žygiam ne visada būtinos gau
sios minios. Dažnai ir vieno žmo
gaus pasireiškimas gali turėti di
delės reikšmės gyvenamajai ap
linkai.

Buvo priimta atitinkama rezo
liucija Simo Kudirkos išlaisvini
mo reikalu.

Minėjime ir pamaldose da
lyvavo beveik visi Juno Beach ir 
apylinkės lietuviai ir gausus bū
rys svečių, kurie visi Tautos 
Fondui suaukojo 314 ir Lietuvių 
Bendruomenei 20 dolerių.

Minėjimas buvo iškilmingas, 
nenuobodus ir turiniu gana ori
ginalus. Gėrėjosi ne tik vietos 
gyventojai, bet ir iš tolimų di
džiųjų kolonijų atostogauti atvy
kę svečiai.

Palm Beach lietuvių 
klubo susirinkimas

Po aprašytos maišaties pirmas 
Palm Beach lietuvių klubo susi
rinkimas svarstė grynai organiza
cinius klausimus. Susirinko veik 
visi Juno Beach ir apylinkės 
lietuviai ir gausus būrys svečių. 
Pirmininkavo klubo pirmininkas
J. Daugėla ir sekretoriavo A. Bi
liūnienė. Buvo apsvarstyta įstatų 
likusieji du skyriai: kontrolės 
komisija ir garbės teismas. Nu
spręsta kontrolės komisijos ne
steigti, o jau valdyboj esančius 
tris asmenis laikyti iždo globė
jais. Jie valdybos posėdžiuose 
dalyvaus pilnateisiais nariais. 
Garbės teismo nesteigti. Susirin
kimas buvo darbingas ir pozity
vus.

Koncertas
Lietuvių klubas kovo 9 Meto

distų bažnyčioj, Juno Beach, su
rengė dainos ir muzikos koncer
te.

Įvade klubo pirmininkas J. 
Daugėla pažymėjo, kad šiais me
tais sukanka 30 metų nuo ži
nomo kompozitoriaus ir didelio 
lietuvio Stasio Šimkaus mirties. 
Jo kūryboj atsispindi visa Lie

tuva su savo kultūra ir menu. 
Koncertas skiriamas jam pa
gerbti. Sukaktį dar labiau įpras
mina tai, kad solistėm akompo- 
nuoja mirusiojo sūnus muzikas 
Algis Šimkus.

Programą atliko solistės Juozė 
Krištolaitytė-Daugėlienė ir Ja
nina Šalnienė, pianu palydint 
muzikui Algiui Šimkui. Pranešė
ja — Loreta Dirsytė. Klausyto
jai nenorėjo skirstytis, ir mielos 
solistės kelis kartus buvo kvie
čiamos savo programą kartoti.

Koncertą baigė gražia ir pra
sminga padėka klubo vicepirmi
ninkė E. Dirsienė. Ji visus pa
kvietė prie vaišių, parengtų tose 
pačiose patalpose.

Jauniausioji kolonijos narė A. 
Zotovaitė solistėm įteikė gėles, o 
R. Zotovienė jas apdovanojo do
vanėlėmis.

Tenka pastebėti, kad klubo 
valdyba nepaprastai darbšti: per 
tokį trumpą laiką sugebėjo tiek 
daug atlikti. Suprantama, kad 
visa tai atlikta klubo narių nuo
širdaus bendradarbiavimo dėka.

— Amerikos geofizikų suva
žiavime Washington, D.C., ba
landžio 8-11 paskaitas skaitė 
lietusiai mokslininkai: dr. Arvy
das Kliorė, Pasadena, Calif., dr.
V. Klemas, Delaware universite
tas, Newark, N. J., dr. R. Legec- 
kis, Floridos valstybinis univer
sitetas, ir dr. Vyt. Vasyliūnas, 
M.I.T., Cambridge, Mass.

— Žemės tyrinėjimui iš sateli
tų ir lėktuvų tarptautinėj konfe
rencijoj, įvykusioj Michigan uni
versitete Ann Arbor, balandžio 
15-19, paskaitą skaitė dr. V. Kle
mas iš Delaware universiteto, 
Newark, N.J.

— VVashington, D.C., Lietuvių 
Technikos ir Gamtos mokslų 
draugija ruošia pavasario balių 
gegužės 11, šeštadienį, 8:30 vai. 
vak. Congressional Country 
Club, Potomac, Maryland. Prog
ramoj Detroito studentų oktetas 
“Vakaro garsai”, vaišės, šokiai.

— Kun. Petro Padabos, buv. 
Telšių gimnazijos kapeliono ir 
Cicero aukštesniosios mokyklos 
direktoriaus, 40-ties metų kuni
gystės ir 65-rių metų amžiaus 
sukakties minėjimas įvyks gegu
žės 11, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Chicagos Lietuvių Tautiniuose 

namuose.
— Audronė Simonaitytė šį pa

vasarį baigia mokslą Chicagoj, 
Roosevelt universitete, muzikos 
kolegijoje. Baigimo proga uni
versiteto Ganz Hali patalpose 
gegužės 15 bus jos dainų reči
talis.

— Sol. Arnoldas Voketaitis, 
“Opera News” pranešimu, ba
landžio 5 ir 7 atliko Mefistofe
lio vaidmenį Gounod “Fauste”, 
kurį N. Carolina valstijos Char- 
lotte mieste pastatė vietinė ope
ros grupė.

— Prof. dr. Vytautas Vardys, 
Oklahomos u-teto politinių 
mokslų profesorius, LFB suva
žiavimo metu, gegužės 25 skai
tys paskaitą “Lietuva Brežnevo 
tautų politikos tikrovėje”.

— Sol. Laimutė Stepaitienė- 
Smalenskaitė, amerikiečiam gra
žiai įvertinus jos koncertą-rečita
lį Chicagos centrinės bibliotekos 
auditorijoj balandžio 6, sutiko 
pakartoti tą patį dainų ir arijų 
koncertą Chicagoj, Jaunimo 
Centre rugsėjo pabaigoj.

— “Pirmyn” choras Chicagoj 
65 metų sukaktį minės lapkričio 
pradžioj.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: Ig. Kriaučiūnas, Water- 
bury, Conn., R. Čaikauskas, Man
chester, N. H., L. E. Oksas, 
Los Angeles, Calif., S. Balčiū
nas, Juno Beach, Fla., K. Butkus,
W. Germany, Užsakė kitiem: V. 
Dūlys, Baltimore, Md. — K. 
Duliui, Crownsville, Md., E. Pa- 
liulionienė, Cicero, 111. — B. J. 
Procesiūnam, Argentina. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. DARBININKO 
prenumerata pirmiem metam 
naujiem skaitytojam tik 8 dol. 
Prenumeratos atnaujinimas vi
siem 10 dol.

Linkėtina valdybai nepailsti, o 
o nariam likti jos talkininkais.

Pamaldos
Buvęs Maizville, Pa.,klebonas 

kun. Albinas Bielskis, pensinin
kas, apsigyveno Juno, Fla. Čia 
jis rado savo sveikatai geresnį 
klimatą. Norėdamas patarnauti 
lietuviam jų gimtąja kalba, išsi
rūpino iš vietos katalikų bažny
čios klebono leidimą kartą per 
mėnesį aukoti mišias.

Pamaldos vyksta Metodistų 
bažnyčios salėj, Juno Beach, 
kiekvieno mėnesio pirmą šeš
tadienį, 2 vai. po pietų. Klubo 
susirinkimai tose pačiose patal
pose taip pat vyksta kiekvieno 
mėnesio pirmą šeštadienį, tik jau 
3 vai. po pietų. Tai yra patogu 
pamaldų ir susirinkimų lankyto
jam. Be to, ir taupiau: jei vyktų 
skirtingomis dienomis, tai tektų 
nuomos mokėti dvigubai.

Pamai'_'ose vasario 16 ir kovo 
2 dalyvių buvo nemaža. Jei 
ir ateityje po tiek rinksis, pamal
dos, atrodo, bus užtikrintos. Ti
kintieji dėkingi kun. Albinui 
Bielskiui už tokią paslaugą.

Korespondentas
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VIDURIO VAKARŲ NUTARIMAI
JAV Lietuvių Bendruomenės 

vidurio vakarų apygardos suva
žiavimas, įvykęs balandžio 21 
Jaunimo Centre Chicagoje, iš
klausęs apygardos valdybos ir 
kitų organų veiklos ir finansų 
apyskaitas, kontrolės komisijos 
aktą ir apygardai priklausančių 
apylinkių pranešimus, juos tei
giamai įvertino, visiem dirbu- 
siem pareiškė padėką ir priėmė 
šiuos nutarimus:

1. Kviečia visus lietuvius į 
bendrą darbą, rodant daugiau 
nuoširdumo, pakantos ir toleran
cijos lietuviškų reikalų sprendi
muose. Visi lietuviai kviečiami 
užmiršti tarpusavio nesutarimus, 
paklusti demokratinei tvarkai ir 
gerbti daugumos sprendimus.

2. Kreipiasi į lietuvių spaudą ir 
prašo dėti tik tokius organizaci
nių įvykių aprašymus, kurie ati
tinka faktus ir yra pasirašyti tik
romis pavardėmis.

3. Lietuvių Bendruomenė ir 
jos rinktos valdybos kviečiamos 
aktyviai dalyvauti ir dirbti visose 
lietuviškos veiklos srityse, nesi
gailint tam kūrybinių, organiza
cinių ir finansinių jėgų. Lietuvo
je tauta yra prispausta okupaci
jos, todėl ji negali laisvai pa

KUO APDRAUDA PANAŠI / 
PARAŠIUTĄ?
Lietingą ketvirtadienį sušalęs 

užėjau į Lito bendrovės įstaigą 
Richmond Hill, New York, pa

sikalbėti su Tomu Aleksandra
vičium, kuris ten veda apdrau- 
dos skyrių. Susitikę ir susipaži
nę, nuėjom į jo raštinę. Ten, 
apsuptam jaukios raštinės ryškių 
spalvų, išgėrusiam puoduką 
karštos kavos ir pradėjusiam po
kalbį su Tomu, tuoj pranyko 
mintys apie lietų ir lauke besi
blaškantį vėją.

Tomui yra dvidešimt aštuo- 
neri metai. Jis gimęs Vokietijoj. 
Jo tėvelis yra gerai žinomas dr. 
Kvirinas Aleksandravičius, kuris 
kaip dantų technikas ilgus metus 
verčiasi tarp lietuvių ir, bendrai, 
tarp New Yorko miesto gyvento
jų. Tomas yra vedęs Nomedą 
Ausmanaitę, lietuvaitę, atvy
kusią iš Venecuelos. Šiuo laiku 
Nomeda vadovauja tos pačios or
ganizacijos, Lito, kelionių sky
riui.

Pažvelgęs į Tomą, matai aukš
tesnio ūgio, malonios išvaizdos 
jauną vyrą, su dažna šypsena 
veide. Su juo besikalbėdamas, 
patiri, kad jis yra nuoširdus, atvi
ras ir norįs padėti. Jis atidžiai 
tavęs klauso. Į tavo iškeltus 
klausimus ar neaiškumus atsako 
trumpai, paprastai, logiškai.

Dabar, truputį susipažinę su 
šiuo nauju profesionalu lietuvių 
bendruomenėj, išgirskim ir 
mano pokalbį su juo, kad geriau 
pažintume jo darbą bei patarna
vimus.

-o-
Tomai, gal galėtum trumpai 

apibūdinti savo išeitus mokslus 
ir dabartinį darbą?

Esu baigęs Queens kolegiją 
bakalauro laipsniu matematikoj. 
Be kolegijos baigiamųjų egza
minų, esu išlaikęs, gal taip gali
ma pavadinti, gyvenimo egzami
ną. Dvejus metus praleidau JAV 
marinų korpe Vietname, kur 
patyriau realaus pasaulio dra
mos, tragedijos ir pavojaus. Grį
žęs į Richmond Hill, nutariau 
baigti kolegiją. Savotiškai pa
krikštytas kulkomis, švinu ir 
plunksna ir išlaikęs New Yorko 
valstijos brokerio egzaminus, 
prieš dvejus metus įstojau į Lito 
organizaciją patarnauti savo tau
tiečiam ir kitiem apdraudų reika
lais.

Kurių apdraudos bendrovių 
polisus tu gali išrašyti, ir kaip 
ilgai tai truktų?

Dabartiniu metu net dvi dide
lės bendrovės yra pavedusios 
Lito organizacijai būti jų agen

tu. Tai Great American Insur- 
ance Co. ir Aetna. Visų kitų 
bendrovių apdraudas galiu duoti 
kaip brokeris.

Apdraudų polisus automo
biliam, namam, apsaugai nuo 
gaisrų ir kitus galiu išrašyti vie
toj. Šie polisai galioja nuo išrašy
mo dienos.

sireikšti kūryboje ar ginti kiek
vieno lietuvio teises. Tad mes 
laisvame pasaulyje esą lietuviai 
turime už juos atlikti šią šventą 
misiją.

4. Skatina JAV LB krašto val
dybą ir toliau rūpintis amerikie
čių valdžios įstaigose ir visuo
menėje Jungtinių Amerikos 
Valstybių 200 metai sukakties 
minėjimo reikalais, kad lietuviai 
būtų tinkamai atstovaujami kaip 
tos šventės rengėjai ir dalyviai.

5. Prašo JAV LB krašto valdybą 
tęsti visas galimas pastangas Si
mui Kudirkai ir Bražinskams iš
laisvinti.

6. Paveda apygardos valdybai 
išvystyti tinkamą akciją ir infor
maciją per lietuvių spaudą ir ra
diją, kad lietuviai nesikeltų iš 
dabar veikiančių apylinkių ir 
parapijų ir kad nusilpnėtų mūsų 
lietuviški židiniai, mokyklos 
ir visos lietuvių institucijos, kaip 
atsitiko kai kuriose buvusiose 
apylinkėse.
Suvažiavimo prezidiumas:

Vytautas Kamantas 
Antanas Būga 
Petras Indreika 
Zuzana Galinienė 
Apolinaras Bagdonas

Tomas Aleksandravičius

Ar imi mokestį už apdraudų 
peržiūrėjimą ar davimą?

Pabrėžiu, kad nieko neimu už 
apdraudų peržiūrėjimą. Taip pat 
nieko neimu už jų davimą. Pel
nas ir komisai, kuriuos uždirbu, 
man yra sumokami apdraudos 
bendrovės, ne kliento.

Ar tavo patarnavimais gali 
pasinaudoti tik newyorkiečiai?

Anaiptol, ne. Polisus galiu į- 
vertinti, jei norima išrašyti, ir 
visą transakciją atlikti paštu. Tai 
duoda progą ir gyvenantiem to
limesnėse vietovėse bei kitose 
valstijose ar kraštuose per mus į- 
sigyti geresnę apdraudą.

Galit parašyti man laišką su 
savo klausimais ar pageidavi
mais arba tiesiog prisiųsti savo 
polisą peržiūrėjimui. Atsakęs į 
klausimus ir polisą įvertinęs, jį 
jum tuoj grąžinsiu.

Sakyk, Tomai, ar mieliau iš
duodi polisus lietuviam, ar kita
taučiam?

Mieliausiai išduodu tiem, ku
rie iš manęs perka, bet kol kas 
didesnis mano klientų skaičius 
yra lietuviai.

Ką galėtum patarti ar norėtum 
pasakyti DARBININKO skaityto
jam?

Šiuo metu norėčiau paaiškinti 
apie apdraudų mokesčius. Dau
gumas žmonių žiūri į šiuos mo
kesčius kaip nustatytas ir nesu
mažinamas išlaidas. Tai netei
singa pažiūra. Norint gauti gerą 
apdraudą, reikia dairytis ir su
lyginti įvairias kainas prieš per
kant bet kokį polisą.

Apdraudos bendrovę, jos ap
draudos sutarties įvairius para
grafus ir jos visą stovį reikia 
tikrinti. Tai galiu palyginti su pi
loto parašiuto stoviu. Lėktuvo pi
lotas parašiutą ne visuomet var
toja ir viliasi, kad nereikės jo var
toti, bet prieš kiekvieną skridi
mą jis jį patikrina, nes, jei reikė
tų jį taisyti šokant iš lėktuvo, 
jau būtų per vėlu. Taip irapdrau- 
dos peržvelgimą reikia daryti 
reguliariai, kas metai. Nes tada,

Atostogaujančių grupelė plaukia iš Miami, Fla., į Nassau. 
Pramoginė kelionė trunka keturias dienas. Grupėje yra: 
Vilius ir Veronika Jakusovai iš St. Petersburg, Fla., Vladas 
ir Diana Meliniai iš Springfield, N. J., Irena Markevičius 
iš Worcester, Mass., Valentinas ir Regina Meliniai iš Ma- 
tawan, N. J.

WORCESTER, MASS.
Motinos dienos minėjimas

LB apylinkės valdyba kartu su 
Lietuvos vyčių 26 kuopa, skau
tais, ateitininkais, Dr. V. Kudir
kos šaulių kuopa. Moterų Sąjun
gos 5 kuopa ir kitomis organiza
cijomis gegužės 12 rengia Moti
nos dienos minėjimą.

10 vai. ryto — mišios Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj. Da
lyvauja visos organizacijos. Jų 
nariai prašomi rinktis į parapijos 
salę 9:30 vai. ryto. Iš ten or
ganizuotai einama į bažnyčią.

Po mišių ne tik organizacijos, 
bet ir visi iš bažnyčios kviečia
mi j salę bendriem pusryčiam, 
skirtiem pagerbti motinom. Po 
pusryčių bus motinų sveikinimai 
ir trumpa programėlė, kurią at
liks Aušros Vartų lituanistinė 
mokykla.

LB apylinkės valdyba kviečia 
visus gausiai dalyvauti pamaldo
se ir prisiminti gyvas bei miru
sias motinas, ypač tas, kurių 
nėra kam prisiminti, tas, kurios 
išaugino anų ir šių laikų didvy
rius ir kankinius.

Jaunimo dėmesiui
Moterų Sąjungos 5-oji kuopa į- 

steigė stipendijos fondą, kurio 
mecenatė yra ilgametė šios kuo
pos narė U. Dūdienė. Stipendi
ja bus duodama šiais metais pir
moj vietoj Moterų Sąjungos 5- 
osios kuopos narei, antroj vietoj 
narės dukrai ar sūnui, kuris ar 
kuri šiais metais baigia gimnazi
ją (high school) ir nuo ateinančio 
rudens studijuos universitete 
(kolegijoj). Stipendija 200 dol. 
vienam studentui ar studentei.

5-osios kuopos narės ar jų vai
kai, norėdami gauti minėtą sti
pendiją, turi paduoti prašymą iki 
birželio 15 stipendijos fondo pa
skyrimo komiteto pirmininkei G. 
Kaneb, 24 Westwood Drive, 
\Vorcester, Mass. Prie prašymo 
pridedamos reikalingos reko
mendacijos. Informacijas teikia 

kada jau reikia ją panaudoti, 
yra per vėlu ją pakeisti.

Kur galim tave, Tomai, pa
siekti, jei turim klausimų apie 
apdraudas arba norim gauti poli
są?

Mane pasiekti galit bet kada. 
Dienos metu skambinkit į raš

tinę: (212) 441-6799; vakarais — 
į mano namus: (212) 849-8693. 
Kviečiu užeiti ir asmeniškai ap
lankyti mus Lito būstinėj, 86- 
01 114th Street, Richmond Hill, 
New York, arba tuo pačiu adresu 
siųsti laiškus.

-o-
Atrodo, kad tie 28-eri profesi

nio bei gyvenimiško pasiruoši
mo metai Tomą įstatė į gero pa
tarėjo ir agento vėžes.

Pokalbis praėjo šiltai, lietu
viškai ir labai draugiškai.

Prisiminiau, kad prieš dešimt 
metų jau abejojom, ar mūsų jau
nimas kalbės lietuviškai ir ar jis 
pasiliks mūsų grupėj. Pakalbėjus 
su Tomu, jo draugais bei kitais 
jaunais Lito tarnautojais, atrodo, 
kad lietuvių kalba yra tikrai gyva 
tarp jaunesniųjų, kaip ir tarp vy
resniųjų, tarnautojų.

Palinkėjęs jiem sėkmės ir pa
žadėjęs paprašyti kooperacijos iš 
visų skaitytojų, palikau jį vėl 
dirbantį savo raštinėj.

Aras Vanickas 

kuopos pirmininkė J. Mack, tel. 
853-8919.

Stipendijos paskyrimo komisi
ją sudaro: pirm. G. Kaneb, vice
pirm. B. Sinnott (miesto vicema- 
jorė), narės dr. O. Labanauskai
tė — Putnam, Conn., M. Cėsnie- 
nė ir M. Dabrilienė.

-o-
Mišių novena už gyvas ir miru

sias motinas bus aukojama Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj 
gegužės 12-20.

Pirmoji komunija vaikučiam 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj bus teikiama gegužės 19, 
sekmadienį, 8:30 vai. ryto. Vai
kučius moko Šv. Kazimiero vie
nuolijos seselės.

Dr. V. Kudirkos šaulių kuopa 
gegužės 19 švenčia metinę šven
tę.

Naujosios klebonijos įkurtu
vės įvyks gegužės 19, sekmadie
nį, nuo 2 iki 5 vai. p. p. Šiam 
reikalui sudarytas komitetas, ku
rio pirmininkė yra Julia Mack. 
Norint ta proga naujai kleboni
jai ką įrengti, dėl informacijų 
kreiptis į J. Mack, tel. 853-8919. 
U. Dūdienė naujos klebonijos 
baldam įtaisyti paaukojo 500 dol. 
Klebonas nuoširdžiai dėkoja.

Naujosios Anglijos apskrities 
vyčiai gegužės 26, sekmadienį, 
rengia ypatingas pamaldas už 
Lietuvos laisvės kovotojus ir 
kankinius. Jos vyks Pušų kated

roj, Rindge, New Hampshire. 
VVorcesterio vyčių 26-oji kuopa 
organizuoja į tas pamaldas auto
busą. Kelionė atsieina tik 2.75. 
Informacijas teikia Ona Bender, 
tel. 754-8110 ir Adelė Degutie
nė, tel. 753-4945.

Naujosios klebonijos šventini
mas įvyks gegužės 30, ketvirta
dienį, vakare. Tą patį vakarą vys
kupas suteiks sutvirtinimo 
sakramentą.

Šv. Kazimiero parapijos klebo
nijos šeimininkei išsikėlus gy
venti į Floridą, kurį laiką kuni
gai neturėjo nuolatinės šeimi
ninkės. Dabar šias pareigas eina 
sąjungietė M. Dabrilienė.

LB apylinkės metiniame su
sirinkime, įvertinant buvusios 
valdybos atliktus darbus, val
dyba perrinkta ir kitiem metam: 
pirmininkas — V. Židžiūnas, 
vicepirmininkas — P. Molis, sek
retorė — T. Jakubauskienė, iž
dininkas — A. Glodas, parengi
mų vadovė — I. Markevičienė, 
nariai jaunimo reikalam — R. Ja
kubauskas ir J. Šteinys. Mažas 
pakeitimas padarytas revizijos 
komisijoj. Po susirinkimo dr. 
Gailiūnas iš Hartfordo, Conn., 
ne tik skaitė paskaitą, bet ir, 
skaidres naudodamas, supa
žindino publiką su gerais ir blo
gais grybais.

Moterų Sąjungos 5-tosios 
kuopos narės su kuopos choru, 
kuriam vadovauia G. Kaneb, 
buvo nuvykusios į Putnam, 
Conn., Matulaičio senelių poil
sio namus atlikti programos. Se
nelių tarpe nemaža yra iš Wor- 
cesterio, o dvi — iš mūsų kuo
pos. Tai ilgametės veikėjos M. 
Giraitienė ir I. Danilienė. Cho
ras gražiai atliko programą.

Šv.Kazimieroparapijos bažny
čioj gavėnios sekmadienių po
piečiais parapijos choro nariai, 
ypač vyrai, gražiai giedojo Grau

džius verksmus. Vargonais paly
dėjo O. Keršytė. Padėka už tokį 
gražų giedojimą, ypatingai V. 
Roževičiui, kuris ėmėsi iniciaty
vos, kad daugiau susirinktų vyrų.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kykloj vyksta registracija atei- 
nantiem mokslo metam. Moki
niai priimami į vaikų darželį 
ir visus skyrius. Informacijas tei
kia Šv. Kazimiero vienuolijos se
selės, kurios daugelį metų šiai 
mokyklai vadovauja. Tel.: 
756-0311.

Lietuvių Organizacijų Ta
rybos susirinkimas įvyko kovo 
24 Lietuvių Piliečių Klube. Su 
malda jį atidarė ir jam vadova
vo pirm. Pr. Stanelis. Jis prane
šė apie praėjusiais metais įvyku
sią Maldos dieną, o vicepirm. A. 
Minikauskas — Vasario 16-to- 
sios minėjimą. Buvo svarstoma 
Organizacijų Tarybos tolimesnė 
veikla. LB pirm. V. Židžiūnas iš
kėlė mintį sudaryti parengimų 
kalendorių, kad tokiu būdu būtų 
išvengiama keletos parengimų 
tą pačią dieną. Susirinkimas tam 
pritarė. Apie organizacijų paren
gimus pranešti Tarybos sekreto
rei laiškeliu ar telefonu. Adresas: 
B. Miliauskas, 54 Coral St., Wor- 
eester, Mass. Tel. 755-1894.

Vasario 16-tosios minėjime 
Tamašauskai aukojo 15 dol. Per 
klaidą jų pavardė atspausdinta
me sąraše buvo praleista. Iždi
ninkas atsiprašo.

Aušros Vartų lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas taria 
nuoširdžiausią ačiū už gautą iš 
LB valdybos iždininko A. Glodo 
100 dol. auką mokyklai.

Daugelis pageidauja, kad, mi
rus Lietuvių Bendruomenės na
riui, kapinėse atsisveikinimo 
žodį, susitarus su mirusio gimi
nėm, tartų ir LB atstovas.

Maironio Parko sudegusių pa
talpų atstatymas bus netrukus 
pradėtas. Statomoji medžiaga da
bar labai brangi. Todėl statybos 
komitetas laukia iš geraširdžių 
asmenų ir organizacijų finansi
nės paramos. Aukos priimamos 
visokio didumo. Nėra per mažų 
ir perdidelių. Jos palengvins sta
tybos darbą ir padės išvengti di
delių skolų. Siųsti: Maironis 
Park, Building Fund, 52 S. Quin- 
sigamond Avė., Shrevvsbury, 
Mass. 01545.

J.M.

Ukrainiečių spaudos 
konferencija 
CLIFTON, N.J.

Amerikos Ukrainiečių Jauni
mo Sąjunga balandžio 21 Clif- 
ton, N. J., restorane sukvietė 
spaudos konferenciją, kurios me
tu buvo pristatytas žydų tauty
bės poetas Anatolij Radygin, ku
ris 1962 už bandymą pabėgti 
žvejų laivu iš Sovietų Sąjungos 
buvo nubaustas 10 metų kalėji
mo ir 1973 buvo leistas išemi
gruoti į Izraelį. Kalėjimo bausmę 
jis atliko garsiame Vladimiro ka
lėjime ir Mordavijos koncentra
cijos stovykloj, kur jis susipažino 
su ukrainiečiais politiniais kali
niais ir pasidarė ukrainiečių 
draugu ir kovotoju už ukrainie
čių reikalus.

Spaudos konferencijoj daly
vavo apie 40 ukrainiečių veikė
jų, priklausančių prie įvairių or
ganizacijų, keletas vietinių ame
rikiečių spaudos atstovų ir DAR
BININKO atstovas.

Kalbėdamas ukrainietiškai (jo 
kalba buvo verčiama į anglų k.), 
svečias savo pranešime ypatingų 
sensacijų susipažinusiem su ko
munistine santvarka neatidengė, 
tačiau, atsakinėdamas į klausi
mus, patvirtino, kad didžiausią 
politinių kalinių kategoriją suda
ro ukrainiečiai, o toliau eina lie
tuviai ir kitos tautybės. Sovieti
nis režimas politinių kalinių at
žvilgiu esąs nepasikeitęs, tik pa
sidaręs labiau rafinuotas. Jei 
anksčiau tarp įvairių tautybių 
politinių kalinių buvę tam tikro 
sovietinių pareigūnų skatinamo 
trynimosi, tai paskutiniu metu 
tai yra išnykę, nes kaliniai su
prato pareigūnų klastas. Kali
niam leidžiama tik rusų komu
nistinė spauda ir oficialūs radijo 
pranešimai, tačiau kalinius įvai
riais būdais pasiekia ir draudžia
moji spauda. Režimas kalėjimuo
se, Chruščiovo erai pasibaigus,

KVIETIMAS
VISIEM MAS
GLOBĖJAM

Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos centro valdyba, kreipdama 
dėmesį į mūsų globėjus ir jų 
veiklos bėdas bei norą ją pa
gerinti, pereitų metų lapkričio 
mėnesį išsiuntinėjo visiem Są
jungoj esantiem globėjam anke
tas, kuriose išsamiai išklausinėjo 
apie veiklos padėtį ir ko globė
jai lauktų iš centro valdybos. An
keta turėjo didelį pasisekimą, 
ir jos pasekmės yra Globėjų 
Kursai! Temos, kurios parinktos 
paskaitininkam bei pratybų ve
dėjam, yra sudarytos iš pa
čių globėjų siūlymų bei identi
fikuotų dėmesio vertų sričių. 
Rengėjai turi vilties, kad šie 
kursai bus aktualūs ir duos daug 
konkrečios naudos daly- 
vaujantiem. Bus naudos ir ne- 
dalyvaujantiem, kadangi pla
nuojamas išleisti kursų leidi
nys, kuriame bus išspausdinta 
visa kursų medžiaga.

New Yorko ir Rytų pakraš
čio globėjam kursai ruošiami 
gegužės 18-19 New Yorke, Kul
tūros Židiny. Registracijos mo
kestis — 5 dol. asmeniui (užsi- 
registravusiem leidinys siun
čiamas dykai). Kursų technine 
ruoša rūpinasi Rasa Navickaitė, 
439 Lincoln St., Brooklyn, N.Y. 
11208. Į ją galima kreiptis nakvy
nių, atvykimo ir kitais reikalais.

Sutiko skaityti paskaitas: 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ — 
Jaunuolio psichologija (kaip pa
justi moksleivių ir jaunučių vei
kimo linkmę ir būdą, kaip pa
traukti vaikų dėmesį ir t.t.), An
tanas Sabalis — Susirinkimai ir 
jų rūšys (kaip suorganizuoti ge
rus susirinkimus kokie susi
rinkimų siekiai, kaip tuos siekius 
įvertinti ir t.t.), sesuo M. Ignė 

Marijošiūtė — Grupinė dinami
ka (veiklos metodai ir globėjo 
rolė, kaip efektingai dirbti su bū
reliu, kaip ugdyti visų talentus, 
pasireiškimą ir t.t.), Daina Ko- 
jelytė, iš Kent, Ohio — Medžia
ga susirinkimam (supažindini
mas su veiklos priemonėmis 
angliškoj ir lietuviškoj visuo
menėj — paskaita skirta moks
leivių globėjam), Lina Vaitiekū
naitė, iš Toronto (paruošusi me
džiagą jaunučių globėjų vadovė
liui) — apie darbelius ir praty
bas susirinkimam (jaunių ir jau
nučių globėjam).

Lauksime kursuose visų glo
bėjų!

Gabija
' -o-

Rytuose kursai ruošiami New 
Yorke, Kultūros Židiny, gegužės 
18-19. Technine ruoša rūpinasi 
Rasa Navickaitė, 439 Lincoln St., 
Brooklyn, N. Y. 11208.

Vakaruose — Detroite, naujoj 
parapijoj, birželio 1-2. Technine 
ruoša rūpinasi Viktoras Nakas, 
18229 Gilchrist, Detroit, Mich. 
48235.

PUTNAM, CONN.
Mes jau pasiruošusios priimti 

svečius! Maloni aplinka seserų 
sodyboj, Putnam, Conn. Sveiki 
lietuviški valgiai, erdvūs, sau
lėti, naujai atremontuoti kam
bariai laukia Jūsų visų. Kainos 
yra visiem prieinamos. Geras 
paplūdimys ir tik už keturių 

mylių. Jūra irgi netoli. Ikipasima- 
tymo mūsų sodyboje Putname. 
Rašyti: Sister Superior I.C.C. 
Putnam, Conn. 06260. Telefo
nas: 928-5828. Registruotis iš 
anksto.

žymiai pablogėjęs: sumažinta 
duonos norma, žymiai pablogė
jusi medicininė pagalba. Skel
biamos amnestijos politi
niam kaliniam netaikomos, bet 
vyriausybė stengiasi režimo 
priešininkais nusikratyti, leis
dama jiem išemigruoti ar pati 
juos ištremdama. Ir atlikę baus
mę politiniai kaliniai yra nuolat 
policijos sekami, jiem nuo 8 vai. 
vak. draudžiama išeiti į gatvę, 
be leidimo neleidžiama niekur 
nuvažiuoti. Iš dabar labai pro
teguojamos detente politiniai 
kaliniai nieko gero nelaukia, o jų 
vienintelė viltis esanti užsienio 
spauda, viešai kalbanti apie poli
tinių kalinių gyvenimo sąlygas ir 
iškelianti režimo priešų darbus.

J.K.
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Vyrų krepšinio atspindžiai
Sporto sluogsniuose dar ilgai 

aidės kalbos apie baigmines 
vyrų A grupės krepšinio rungty
nes tarp New Yorko lietuvių 
Atletų Klubo ir Bostono Lietuvių 
Piliečių Klubo. Jaunųjų NY pasi
ryžėlių pergalė 105-90 nebuvo 
kasdienis įvykis, bet patraukli 
staigmena. Jei aukštaūgis Rober
tas Misevičius (6 pėdos, 8 co
liai) buvo komandos atrama, tai 
Geraldas Mikalauskas buvo žai
biškas komandos variklis. Jo 
kūno ir kamuolio valdymas, šuo
liai prie lentų ir metant — kaip 
iš vadovėlio. Jau pačioj pradžioj 
Mikalauskas dviem pataikymais 
ženklina 4-0 ir taip pradeda NY 
pergalės žygį. Tas pats Mika
lauskas įmeta ir šimtąjį tašką, 
kai vienas prasmuko pro Bosto
no gynybą, ir pasekmė 100-82. 
Misevičiaus taiklūs metimai iš 
toliau (40 taškų) ir Mikalausko 
(o jo visur buvo pilna) 33 taš
kai buvo didysis NY kapitalas.

Maloniai nustebino Beleckas 
(šeštadienį vienas taškas per 
dvejas rungtynes), prieš Bostono 
LPK suspindėjęs vaivorykšte ir 
pasiekęs 14 taškų. Pirmąjį pen
ketuką tinkamai užbaigė Miklas 
(10 tšk.) ir Torney (8 tšk.).

Betgi šeštadienį New Yorko 
LAK dar nebuvo sustyguota ir tik 
vargais negalais laimėjo prieš 
Toronto Aušrą 61-60. Taškai: 
New Yorko LAK: Misevičius 20, 
Miklas 16, Mikalauskas 14, 
Sedlickas (veteranas grįžo!) 8, 
Skeivys 3; Toronto Aušra: Kak
nevičius 22, Stonkus 16, 
Underys 16, Norkus 4, Radžiū
nas 2.

Kiek geresnis komandinis 
vaizdas, kai nugalėta Chicagos 
Neris 77-70. Taškai: New Yorko 
LAK: Mikalauskas 25, Misevi-, 
čius 24, Miklas 16, Torney 9, 
Skeivys 2, Beleckas 1; Chicagos 
Neris: Jesevičius 19, Dagys 18, 
Varnas 14, Gumber 7, Paliliū- 
nas 6, Sadauskas 6.

Kitas baigmininkas, Bostono 
LPK, šeštadienį pasirodė kaip 
pajėgus vienetas, abi rungtynes 
laimėjo be didelio galvosūkio. 
Pirmose nugalėjo Chicagos Li- 
tuanicą 63-50. Bostono LPK: 
Gineitis 17, Baškauskas 14, Pa
liulis 10, Anelauskas 7, Ketvirtis 
7, A. Baika 4, Barūnas 4; Chica
gos Lituanica: Cencius 16, Juš
ka 12, Baris 7, Naujokas 6, Ja- 
butis 5, Ambutas 2, Gerulis 2. 
Po to Bostono vyrai įveikė 1973 
meisterį Detroito Kovą 73-59. 
Detroito Kovas šiemet pajaunin
tos sudėties — daug septynio
likamečių (jie laimėjo jaunių 
A kl. varžybas). Taškai: Bostono 
LPK: Anelauskas 15, Gineitis 14, 
Baškauskas 12, Ketvietis 12, Pa
liulis 10, Barūnas 6, A. Baika 
2, Vilėniškis 2; Detroito Kovas: 
Kašėta 18, Boudija 14, Žaliagiris 
13, Blažaitis 6, Janukaitis I 6, Ja- 
nukaitis II 2.

Ir tada baigminis spektaklis, 
parodęs gerą krepšinio klasę: 
New Yorko LAK— Bostono LPK 
105-90. Chicagos Lituanicos il
gametis pirmininkas Rimantas 
Dirvoms apie baigmines rung
tynes taip sako:

“New Yorko LAK jaunieji ste
bėtinai sužaidė, ypatingai pirmą 
kėlinį. Kadangi komanda tik 
prieš žaidynes sudaryta, geriau 
nė neįmanoma. Misevičius — 
fantastiškas metikas, o Mikalaus
kas — visapusiškas. Bostono 
LPK vyrai, atrodo, perdaug pasi
tikėjo savimi, nelyginant rusų- 
japonų kare, kai rusai tikėjosi 
japonus užmėtyti kepurėmis . . 
Bostonas girtinas, kaip eilę metų 
išsilaikąs lietuvių vienetas”. 
Beje, Bostono LPK krepšinio 
uniformose ryškėjo patriotinis 
motyvas — lietuviška trispalvė. 
Žaidynėse Bostono LPK pažan- 
gėja: yra buvęs B gr. meisteris, 
1973 A gr. užėmė 4 vietą, 1974 — 
antrą.

Detroito Kovo atkirtis
Jei 1973 žaidynėse Detroite 

NevvYorko jaunių A kl. penketu
kas (su Misevičium priekyje) bu
vo nugalėjęs Detroito Kovą 62- 
19, tai 1974 New Yorke, taip pat 
pirmose rungtynėse, jau kita me
dalio pusė: šį kartą Detroito Ko
vas laimėjo 51-49. Svečiai iš au
tomobilių miesto atsivežė stiprią 

komandą (daugis žaidė ir už vy
rus). New Yorkui nenulėmė nei 
Misevičius su Mikalausku. Taš
kai: Detroito Kovas: Žaliagiris 15, 
Kašėta 12, Janukaitis 10, Blažai
tis 6, Boudija 6, Pikūnas 2; 
New Yorko LAK: Misevičius 22, 
Mikalauskas 10, Beleckas 7, 
Skeivys 6, Landsbergis 4.

—O—
Bene po 16 metų, New Yor

ke atgaivintas mergaičių A kl. 
krepšinio penketukas. Pradžia 
sėkminga — laimėta prieš Chi
cagos Nerį 16-14. Taškai: New 
Yorko LAK: Liogytė 11, Bane
vičiūtė 2, Šlapelytė 2, Vaičekaus
kaitė 1; Chicagos Neris: Bra- 
kauskaitė 7, Dičiūtė 3, Bobelytė 
2, Grinytė 2,. Po to N Y mergai
tės prapylė Hamiltono Kovui 
(1974 meisteris) 4-34.

Ką sako Pranas Gvildys
Balandžio 27-28 sporto įvykiai 

New Yorke praėjo pakilia dvasia. 
Savo atsilankymu, žaidynes pa
gerbė Lietuvos generalinis kon
sulas Anicetas Simutis. Rytų 
apygardos vadovas Pranas Gvil
dys turi tokių pastabų:

“Žaidynėmis esu patenkintas. 
Kreipėm dėmesio į transportą, 
maistą žaidimų salėse, ir čia 
pavyko geriau nei ankstesnėse 
žaidynėse. Dėl stalo teniso ir 
šachmatų — turėtų būti reformų, 
ir tokios varžybos pravestinos 
atskirai, skirtinga forma. Patirtis 
dar kartą parodė, kad verstis 
savais krepšinio teisėjais (jau
nių ir mergaičių grupėse) neįma- 

' noma — geriau samdyti profe
sionalus amerikiečius, kaip daro
ma vyrų grupėje. Mes dar netu
rim pakankamai savo teisėjų, o 
bet kas žaidynėse negali švilpau
ti. Apskritai, visi klubai glau
džiai kooperavo. Dar vienas da
lykas — klubai, kurie turi iš toli 
atkeliauti, pavyzdžiui, šiemet iš 
Chicagos, yra lyg nuskriausti — 
ilgas važiavimas auto priemo
nėmis atsiliepia. Porą die
nų prieš žaidynes pa
aiškėjo, jog Clevelando Žaibo vy
rų tinklinio komanda neatvyks ir 
lauktoji dvikovė su Bostono LPK 
tinklininkais neįvyko. Pasige- 
dom Toronto Vyčio sportininkų.”

Nuomonės ir pastabos
Vienas jaunuolis iš Cleve

lando, priėjęs prie žaidynių pa
reigūnės, pasisakė, kad žaidynės 
New Yorke žymiai geriau patikę, 
nei kitos, kuriose jam tekę daly
vauti.

New Yorko žiūrovams buvo 
reta pramoga — stebėti Cleve
lando, Chicagos ir Cicero moterų 
ir mergaičių tinklinio klasę.

New Yorko moterys, kurios rū
pinosi maistu salėse ir darbavosi 
per susipažinimo vakarą Kultū

ros Židiny, atkreipė dėmesį į 
jaunimą iš Chicagos — manda
gus, pavalgęs — lėkštes, puo
dukus tvarkingai nešė nuo stalų, 
sutvarkė — vienas malonumas. 
Kažkodėl Rytinio pakraščio jau
nieji nebuvo tokie rūpestingi.

Toronto atstovai stebėjosi, kad 
taip pigiai prekiauta žaidimų 
salėse. Geriausią apetitą susipa
žinimo v vakare rodė vyrai iš 
Bostono. Tik dešrelės buvo ma
žos, susiviję . . . Tur būt, pasi
painiojo koks vertelga parūpi
nęs ne kokį produktą. New Yorko 
moterys, kurios tas dešreles dali
no, išgirsdavo kandžių pastabų, 
bet jos nekaltos.

Žodis dėl krepšinio teisėjų jau
nių ir mergaičių grupėse. Gaila, 
buvo ir taip, kad teisėjauti ėjo 

asmuo su aukštakulniais batais, 
. na, ir pradėjo taukšėti aikštėje . . . 
Kitas teisėjas nė švilpuko ne
turėjo — bandė aiškinti jude
siais . . . Tokiems nelygumams 
žaidynėse ne vieta.

Dėl informacijos. Salėse, ant 
sienų buvo iškabinti lakštai, kur 
išbraižytos žaidimų diagramos. 
Vis dėlto vien komandų pavadi
nimo neužtenka. Žiūrovų (ir žai- 
dikų) patogumui, atskirai derėtų 
surašyti ir komandų sudėtis. 
Tai įmanoma tik paskutinę dieną 
prieš žaidynes, ar pirmąjį rytą, 

kai baigta atvykusiųjų registraci
ja. Vyresnieji galėtų atpažinti sa
vo draugų, pažįstamų prieauglį, 
be to, ir patiems žaidikams to
kia informacija naudinga.

-o-
Šiaurės Amerikos lietuvių

Tie, kurie daug pasidarbavo, kad XXIV 
žaidynės būtų sėkmingos: (iš k.) varžybinio 
komiteto ir New Yorko LAK vicepirminin
kas Algis Šilbajoris ir Rytų apygardos vadovas 
Pranas Gvildys. Nuotr. L. Vytuvio.

Philadelphia,
LB apylinkės susirinkimas

Šv. Andriejaus parapijos salėj 
balandžio 21 įvyko metinis, vi
suotinis Lietuvių Bendruo
menės vietos apylinkės susirin
kimas. Dalyvavo apie 30 narių.

Susirinkimą atidaręs apylin
kės pirmininkas J. Lukas pakvie
tė visus atsistojimu pagerbti mi
rusiuosius apylinkės narius. Su
sirinkimui pirmininkauti buvo 
pakviestas V. Matonis, sekreto
riauti — H. Misliauskas.

Glaustus ir aiškius pranešimus 
apie veiklą padarė pirmininkas 
J. Lukas, iždininkas P. Didelis 
ir Bendruomenės Balso iždinin
kas G. Dragūnas. Paaiškėjo, kad 
apylinkės finansinis stovis geras: 
apylinkės kasoj yra apie $700, 
o BB kasoj — apie $1000. Susi
rinkimas nutarė skirti $50 Pa
saulio Lietuviui ir $150 centro 
valdybai.

Revizijos komisijos pirminin
ko P. Mitalo perskaitytus revi
zijos aktus susirinkimas patvirti
no be diskusijų.

Pradžiai praėjus gana sklan
džiai, įklimpta prie valdybos rin
kimų. Po ilgesnių karštų ir net 
kontroversinių pasiūlymų trys 
senosios valdybos nariai sutiko 
pasilikti naujai kadencijai. “Šiaip 
taip” pavyko surasti ir du naujus.

1974 metų kadencijai apylin
kės valdybą sudaro: J. Stelmo
kas (pirm.), P. Didelis, B. Mis- 
liauskienė, J. Gečiauskas ir V.

žaidynės, be pertraukos vykdo
mos nuo 1951, 1975 jau bus 
dvidešimt penktosios. Tegul ir 
toliau nebūna užmiršti žodžiai, 
įrašyti XXIV žaidynių leidiny:

“Sportinio idealo vardan, mes 
pasižadam kovoti taurioje 
olimpinėje dvasioje ir laikytis 
sportinės drausmės taisyklių. 
Sportinis judėjimas tejungia mū
sų gretas; Aukščiausiasis tepade
da mums išlaikyti gaivią Tėvy
nės meilę ir išlikti tikrais Lietu
vos sūnumis ir dukromis”.

K. Čerkeliūnas

Philadelphijos aukštesniosios lituanistinės mokyklos mokiniai šiais mokslo metais su mo
kyklos globėju Šv. Andriejaus parapijos klebonu kun. Jurgiu Degučiu ir mokyklos kapelionu 
Šv. Andriejaus parapijos vikaru kun. Kajetonu Sakalausku. Sėdi iš k. Aušra Kananavičiūtė, 
kleb. kun. Jurgis Degutis, kun. Kajetonas Sakalauskas, Alė Surdėnaitė. Stovi iš k. 
Andrius Danta, Vytautas Surdėnas, Vilija Ramūnaitė, Algis Šalčiūnas, Gintarė Gečytė 
ir Audrius Dragūnas. Nuotr. K. Čikoto

Pa.
Sušinskas. Į valdybos sudėtį pil
nateisiais nariais įeina dar BB ra
dijo, valandėlės vedėjas ir iždi
ninkas, šeštadieninės mokyklos 
tėvų atstovas, jaunimo atsto
vas. Revizijos komisija sutiko pa
silikti ir šiai kadencijai.

Po susirinkimo liko pluoštas 
minčių, kurias noriu suglaustai 
atskleisti.

Apylinkės valdyba turėtų su
daryti realų, metus apimantį 
planą, ypač atkreipdama dėmesį 
į laiką. Praeitis liudija, kad šis 
trūkumas buvo virtęs darbo stab
džiu.

Apylinkės susirinkimų klau
simas turėtų būti persvarstytas iš 
esmės. Lietuvių visuomenė yra 
nuoširdi, patriotiška, ir daryti jai 
priekaištus, kad ji nesilanko į 
susirinkimus, nėra pagrindo. 
Tad verčiau žvilgterėkim į susi
rinkimų turinį: ar jis iš tikrųjų 
yra toks, kuris vertas rimto dėme
sio.

Būtina organizuoti vietos 
kultūrinių organizacijų atstovų 
pastovius pasitarimus. Jų tiks
las — planinga vietos kultūri
ninkų veikla, bendrųjų uždavi
nių aptarimas ir sutartinis jų 
vykdymas. Tąsyk apylinkės val
dybai liktų daugiau organizaci
niai, administraciniai bei repre
zentaciniai rūpesčiai; kartu ji su
silauktų ir moralinės bei asmeni
nės paramos..

Naujos valdybos rinkimam, 
neišbėgant iš statuto rėmų, turė
tume rasti naujas ir susirinki
mo neerzinančias formas. Susi
rinkime jų ieškoti vėlu.

Pavasario vakaras
Philadelphijos ateitininkai 

(studentai ir moksleiviai) balan
džio 20 suruošė kultūrinį paren
gimą, kuriam tikrai tiko Pavasa
rio vakaro vardas.

Scena pavasariškai ir patrauk
liai dekoruota, programos vykdy
tojai — jaunimas, organizatoriai 
— jaunimas, ir gana gausių da
lyvių daugumas —jaunimas.

Vakarą pradėjo poetiniu žo

džiu A. Kanariavičiūtė. Vakarui 
vadovauti ji pakvietė stud. V. 
Maciūną. Jis programą pradėjo 
keliais A. Gustaičio poezijos 
humoristiniais posmais.

Po to scenoj pasirodė Detroito 
studentų oktetas: R. Kasputis 
(vadovas), V. Sirgėdas, R. Sile- 
nis, E. Kasputis, K. Karvelis, A. 
Paškus, A. Skrebutėnas, L. Mi

kailoms. Dviem išėjimais jie pa
dainavo šias dainas: Trys berne- j 
liai — V. Baumilos, Kur gimta 
padangė — Bražinsko, Stikliukė- 
lis — Karoso, Nudavė dukrelę 
— liaudies daina, Žvakė ir plaš
takė — M. Petrausko, Vakaro gar
sai, Negerk broleli — Juozapai- 
čio.

Svečių, o ypač jaunimo, okte
tas buvo sutiktas gana šiltai irbi- 
sui turėjo sudainuoti dar du kū
rinėlius. Jis yra pačioj savo jau
nystėj, simpatingas. Palinkėsim 
jam sėkmės, o laikas ir darbas 
atneš vokalinį pajėgumą ir gali
mybes pilnai atskleisti kūrinių j 
dvasią. Tautinių šokių grupė 
Malūnas, kurią sudaro Baltimo- 
rės ir Washingtono jaunimas, 
dviem išėjimais pašoko, rodos, 
aštuonis šokius, iš kurių Žiogelis 
ir Aštuonnytis švystelėjo ypatin
ga darna, judesio lengvumu ir 
dinamiškumu. Grupei vadovauja 
N. Dulytė-Kaltreider. Jei šis 
vienetas padirbės, kreipdamas 
daugiau dėmesio į šokio rašto 
išryškinimą, jį tikrai bus galima 
įrikiuoti į geriausių šokėjų eiles.

Pasibaigus programai, šokiam 
grojo pora jaunų akordeonistų. 
Vėliau atvyko orkestras.

Parengimas buvo gerai organi
zuotas. Praėjo sklandžiai, links
mai, pakiliai.

Tik norėtųsi pastebėti, kad 
rengėjai būtų apdairesni samdy
dami orkestrą. Toks, koks buvo 
šį sykį, tai pabaisa. Taip pat drįs- 
tam prašyti, kad nevėluotų su 
pradžia.

Jaunimui ačiū už suteiktą 
pavasarišką malonumą.

Sibiro tremtinys televizijoj
Televizijos tinklas CBS (10 

kan.) balandžio 29 vakarinėj pro
gramoj (7:30) transliavo Sibiro 
tremtinio Jono Kreivėno pokal
bį su televizijos reportere. Pokal
bis vyko Kreivėnų namuose. 
Vertėja buvo Kreivėnų duktė 
Gema, kuri gražia anglų kalba < 
sklandžiai ir teisingai perdavė 
tėvo mintis.

Daugelis Philadelphijos lietu
vių turėjo progos šį pokalbį sekti.' 

Ad. G.

AKADEMIJA
PROF. DR. ANTANUI SALIUI 

PAGERBTI

Gegužės 26, tuojau po lietu
viškų pamaldų, Šv. Andriejaus 
parapijos salėj Philadelphijos 
ateitininkai sendraugiai ruošia 
mūsų žymiojo kalbininko prof. 
dr. Antano Salio prisiminimo ir 
pagerbimo akademiją.

Literatūros istorikas dr. V. Ma
ciūnas skaitys paskaitą. Bus 
demonstruojamas filmas, susuk
tas prieš pat velionio mirtį, ku
riame jis pasisako aktualiais lie
tuvių kalbos klausimais. Bus ir 
meninė dalis.

Po akademijos — kavutė.
Rengėjai maloniai kviečia lie

tuviškąją visuomenę šioj akade
mijoj gausiai dalyvauti.

______ Atsiųsta 
______ paminėti

PLIENO SPARNAI. Metraš- 
tis. 4 dalis. 68 psl. 1973. Re
daguoja V. Peseckas ir E. Ja- 
siūnas. Leidžia Amerikos Lietu
vių Aero Klubas. Administruoja 
Br. Gustaitienė, 6602 S. F airfield 
Avė., Chicago, III. 60629. Atskiro 
numerio kaina 2 dol.

Straipsniai: J. Narbutas — Pir
moji civilinių lakūnų grupė, J. 
Pyragius—Tarnyba pirmoje oro 
eskadrilėje, Kpt. K. Rimo prisi
minimai, S. Mockūnas — Iš karo 
lakūno prisiminimų, K. Markus 
— Lietuvos Karo Aviacijos mo
kyklos ginklų rūšių karininkų 
kursai, S. Sula — Nepriklauso
mos Lietuvos lakūno (kpt. J. Nau
sėdos) prisiminimai”, S. Baipšyš 
Sparnai pašalo, S. Čekanauskas 
—Mačiau paskutines Lietuvos 
Aero Klubo dienas, V. Mačiulai- 
tis — Aviacijos dienos nepriklau
somoje Lietuvoje, A. Ruzgas — 
Oro skautų vadų stovykla Zara
suose, E. Jasiūnas — Lietuvių 
aviacinė veikla išeivijoje (tęsi
nys), V. Peseckas —Oreivystės 
užuomazga Lietuvoje. Mūsų mi
rusiųjų skyriuj paminėti: gen. št. 
av. pik. J. Rapšys, ats. av. mjr. J. 
Garolis, S. Šerkšnas, pik. R. A. 
Gussen, A. Miklinevičius, ltn. G. 
Eidukaitis, kpt. J. Česonis, kpt. T. 
Niaura, ltn. P. T. Neniškis ir T. 
Kuklys.

Metraštis gražiai išleistas, 
gausiai iliustruotas, spausdintas 
ofsetu M. Morkūno spaustuvėj 
Chicagoj.

Chicagoj metraštis gaunamas 
Plieno Sparnų administracijoj, 
Naujienose, Drauge, Margi
niuose, Paramoj ir Vaznelio pre
kyboj; kitur — pas lietuvių spau
dos platintojus. Dar galima gauti 
ir 1972 išleistą 2-3 metraščio 
dalį.

JAUNIMAS VAIDINA
Philadelphijos Vinco Krėvės 

mokyklos ruošiami Motinos 
Dienos minėjimai jau yra nusi
stovėjusi tradicija. Tačiau šiais 
metais minėjimas bus šiek tiek 
kitokio pobūdžio. Nebus minėji
mo su pusryčiais sekmadienį, 
nes speciali programa atkeliama 
į Motinos Dienos išvakares. Ge
gužės 11, šeštadienį, 7 vai. vak., 
Lietuvių Muzikinio Klubo salė
je, Allegheny Avė., Aukštesnio
sios Lituanistinės ir Vinco Krė
vės mokyklų mokiniai suvaidins 
premijuotą Anatolijaus Kairio 3- 
jų veiksmų vaidinimą “Du bro
liukai”.

Neabejotina, kad šis bus rim
čiausias jaunimo bandymas išei
ti į visuomenę su ilgesniu dra
mos veikalu. Jame vaizduojami 
šių laikų išeivijoje augantys jau
nuoliai, kurie trumpam laikui 
grižta į Lietuvos praeitį. Turinys 
įdomus, pagaunantis jaunų ir vy
resnių vaizduotes.

Vaidinimą režisuoja Marytė 
Radikienė, pati daugelį kartų 
vaidinusi su Hartfordo Dramos 
Sambūriu, kuris prieš keletą me
tų lankydavo rytinio pakraščio 
lietuvių kolonijas.

M. Radikienei talkina Gema 
Kreivėnaitė. Ji sukūrė ir paga
mino visas vaidinimo dekora
cijas bei kostiumus. Apšvie
timu rūpinasi Kęstutis Pliuš
kėms.

O kad artistai ir žiūrovai turė
tų kuo atsigaivinti ir pasistiprin
ti, tėvų komitetas ruošia šaunias 
vaišes. Besivaišinant bus proga 
ir pasilinksminti.

Visi šio vakaro pasiruošimai 
pareikalavo daug valandų darbo. 
Jaunimas repetavo šeštadieniais 
ir sekmadieniais. Niekas negali 
įkainoti Marytės Radikienės ir 
Gemos Kreivėnaitės rūpesčių ir 
pasiaukojimo. Philadelphijos 
visuomenė gali visa tai įvertinti 
atvykdama pamatyti ir pasigėrėti 
jų darbo vaisiais. Be to, visas pel
nas skiriamas lituanistiniam 
švietimui paremti.

T.G.
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DARBININKUI 
paremti aukojo

pri-Darbininko skaitytojai, 
siųsdami savo prenumeratą, kar
tu prideda auką už kalendorių 
7* šiaip spaudai paremti:

Po 12 dol. — P. Kunigėlis, 
Williston Pk., N. Y., J. Didžiu
lis, Fresh Meadows, N. Y., A. 
Mikereich, Brooklyn, N. Y., A. 
Petkevičius, N. Washington, Pa.,
F. Prekeris, St. Petersburg 
Beach. Fla.

Po 10 dol. — Ch. Gečas, Port 
Sydney, Canada, J. Valys, Heb- 
ron, Conn., R. Axtin, Methueri, 
Mass.

Po 7 dol. — K. Aleksandravi
čius, Richmond Hill, N. Y., St. 
Gudas, Jamaica, N. Y., J. Šlepe
tys, Jackson Heights, N. Y., J. 
Staskus, Brooklyn. N. Y., G. Žy
mantienė, New York, N.Y., R.

KORDOBA, 
ARGENTINA

Sofija Bartašiūtė-Jotautienė 
mirė kovo 13 Vilią dėl Dique 
Kordobos kalnuose. Velionė 
mirė dideliame skurde, nes dve
jus metus sirgdama negalėjo iš
lipti iš lovos.

Jos vyras buvo miręs 1962 
rugpiūčio 7. Ji pati buvo gimusi • 
1892 rugpiūčio 16. Ji buvo pul

kininko Prano Saladžiaus, buvu- 
, šio Šaulių Sąjungos vado, pus

seserė, tėvų marijonų gerada
rė.

Kun. A. Lubickas, MIC, jos gi
minaitis, ja rūpinosi, kai 1963- 
67 vadovavo Kordobos Vilią dėl 
Digue Šv. Kazimiero koplyčiai.

♦ * HAPPY AND JOYOUS MOTHER’S 10AY
HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 

THE EAGLES NEŠT
371 HIOH MOUNTAIN ROAD, NORTH HALEDON, N J.
11 AM TO 2 AM TUES. THRU SUNDAY CLOSED 

MONDAYS — LUNCHEON SPECIALS DAILY 
ITS OUAINT — SECLUOED & UNIOUE

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
SAL & ANDY S

ARCO SERVICE STATION 
615 Main St., 
Fords, N. J.

Call 201 636-1790

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY
NORTH HALEDON 

AUTO BODY 
Complete Colllslon Service 

821 Belmont Avė.
North Haledon, N.J.

Call 201 525-5553

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
MARTY’S AUTO PARTS 

6 Railroad Avė., 
Montvale, N. J.

Open 6 Days a Week 
Call 201 391-1564

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
THE 11th FRAME RESTAURANT 

Open 7 Days A Week 
1065 Bloomfleld Avė.

Clifton, N. J.
Call 201 472-0220

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY
Mr. Demarla’s 

HOUSE OF ATHENS 
THE TEMPLE OF CLASSIC BEAUTY HAIR 
STYLIST & ELECTROLOGIST KINGSTON MALL 
ROUTE 27 PRINCETON, N.J. CALL 609 924 7579

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
D & H MACHINERY 
STATĖ HIGHWAY 

(17)
Mahwah, N. J.

Call 201 327-6750

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY

ELDRIDGE PONTIAC BUICK INC. 
Route 206, Prlnceton, N. J. 
Opposite Prlnceton Airport 

Phone 609 921-2222

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
SASCOR DIESEL REPAIR 

359 Hamilton Avė. 
Paterson, N. J.

Call 201 525-9668

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
SOUTH GATE 

MARINA 
Balt — Tackle — Stalls 

Osborne Avė. 
South Beach Haven 

Call 609 492-0401

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
CASEY’S

142 WEST 10th St.
NYC

989-8925

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY

LISAS’S BEAUTY SALON 
Latest in Creatlve Styllng 

Late Nite Frl.
213 Chestnut St. 

Roselle, N. J.

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
SAMUR AUtO BODY 

Colllslon Experts 
522 Lexlngton Avė. 

Clifton, N. J.
Call 201 546-6521

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
M|NI AUTO 

SALES

448 MĄNTĮUĄ AVĖ. 
WOODBURY, N.J.

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
KEVIN M. BOOTH INC. 
GENERAL HAULING 

ŠAND GRAVEL CRUSHED STONE 
TRUCK HIRE 

RENNSVILLE & & AUBURN ROAD 
PENNS GROVE, N.J.

609 299-1950

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
E & G TEXACO 

SERVICE STATION 
General Auto Repalrs Road Service, 

Tlres, Batterles and Accessories 
240 Essex St., Hackensack, N.J.

Call 201 646-9612 
Ask for Eric or George

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
ROLAND’S COCTAIL LOUNGE

& RESTAURANT
CATERING—WE0DINGS BANQUETS — MEETINGS 
FACILITIES FOR 500 PEOPLE 147-151 WEST 

WESTFIELD AVĖ. ROSELLE PARK, N.J. CALL 
201 245-8377

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
THE YARN STORE

OPEN 6 DAYS A WEEK 
ROSELLE SHOPPING CENTER 

ROSELLE, N.J.
CALL 201 241-7033

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
FLANDERS VALLEY EXXON 

SERVICE STATION 
257 ROUTE 206, FLANDERS, N J.

CALL 201 584-0166 
ASK FOR FRED

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY
UNIVERSITY ELECTRIC 
TYPEWRITER SERVICE 

ELECTRIC, MANUAL & PORTABLE TYPEWRITERS 
FORTHE OFFICE, CASH REGISTERS—ELECTRONIC 
CALCULATORS OWNER OF BUSINESS (MR. 
COLON) WILL LOOK AFTER YOU PERSONALLY 
2660 BROADWAY (CORN. 101 STREET) NEW YORK,

N.Y. 10025 PHONE: (212) 222-6620

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
CYCLE EMPORIUM

BICYCLE SALES & SERVICE WE FEATURE THE 
FALCON ENGLISH BIKE ALSO GITANE, CRESCENT 
& MASERRATI. 151 UNION BLVD. TOTOVVA BORO 
CALL 201 546-4427 ALSO 233 LAKEVILLE AVĖ.

CLIFTON, N.J. CALL 201 525-3509 FACTORY
TRAINED MECHANICS

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
BLANCHE’S FURNITURE STRIPPING & 

REPAIR
ANTIOUE RECONDITIONING UPHOLSTERY
SEATING OIL FINISHING, CANING, FAST SERVICE 
HOURS TUES. TO SAT. 9 AM TO 5 PM. 309 
HAMBURG TURNPIKE, BUTLER, N.J. CALL 201 

838-6644 or 262-1116

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
THE TRAVEL TRAILER CENTER

R.V. SĄL£S AND SERV1CE VAN TOPS & 
CONVERSIONS 1836 EAST ELIZABETH AVĖ.

LINDEN, NJ.
CALL 201 486-0988

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
CHRIS MOBIL 

SERVICE STATION 
General Auto Repalrs 

Road Service, Tlres & Batterles 
101 Route 4 

Englewood, N. J.

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
JIM’S AUTO BODY 

CUSTOM PAINTING COLLISION WORK 
WE TAKE PRIDE IN OUR WORK 
202 HOWE AVĖ. PASSAIC, NJ.

CALL 201 473-1055

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
SAM’S SHELL SERVICE 

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE, TIRES, 
BATTERIES & ACCESSORIES

731 SOUTH ORANGE AVĖ. NEWARK, N.J.
CALL 201 372-5719

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
CHRIS TEXACO

OPEN 7 DAYS A WEEK GENERAL AUTO REPAIRS 
ROAD SERVICE, TIRES, BATTERIES AND 

ACCESSORIES 400 WEST BROAD STREET 
PAULSBORO, N.J. ASK FOR CHRIS J. GALLETTA

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY

THE CAPTAIN’S TABLE 
at the Holiday Inn

80 Cllnton St. 
Hampstead, N. J.

Call 516 486-4100

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
BERT’S AUTO REPAIRS INC.

SERVICE & REPAIRS 
TOWING & ROAD SERVICE 

PHONE 201 628-9828 
829 ROUTE 23, WAYNE, N.J.

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
TREASURES OF THE EARTH

23 SOUTH HADDON AVĖ. HADDONF1ELD, N.J. 
NEXT TO POST OFFFICE PHONE 609 795-0557 

’ OPEN 10 TO 5 PM
. WE DlG DEĖP FOR OUR EARTH 6iFT8

HAND CRAFTED & BEAUTIFUL

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
NEW FOUNDLAND 

AUTOMOTIVE SERVICE 
AUTO REPAIR YOU CAN DEPEND ON.

169 GREEN POND ROAD 
ROCKAWAY, N. J. 
CALL 201 627-6640

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
DO IT THE PUB WAY TODAY AT THE 

PUB WAY 28
COCKTAIL BAR-FOOD-ENTERTAINMENT 

28 CENTRAL AVĖ., NEWARK, N.J. 
CALL 201 624-3306 OR 642-8886 MR. STEVE

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
C & C CAPANNA 

MASON CONTRACTORS 
Brick-Block-Concrete 

Free Estlmates 
279-A EGG HARBOR ROAD 

SEWELL, N.J.

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
GEMETRON DISTRIBUTORS INC.

P. O. BOX 177 
KIRKWOOD, N.J.

CALL 609 795-1011
CARL HAWTHORNE

HAPPY AND JOYOI7S 
MOTHER’S DAY 

TO ALL OUR FRIENDS 
AND DEPOSITORS

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
THE RED OAK RESTAURANT 

Opan 7 Daya a Waak
AT THE HOLIDAY INN NEBARK AIRPORT 

160 HOLIDAY PLAZA, NEWARK, N.J., 
BANQUET FACILITIES FOR 500 PEOPLE 

CALL 201 344-4700
THE INN PLACE TO MEET AND EAT

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
RUSSELLS 

DIESEL SERVICE 
47 Tullp St. 

Passalc, N. J.
Call 201 733-9762 
Mr. Russell Bali

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
THE HAZEL INN

489 HAZEL STREET
CLIFTON, NEW JERSEY

TEL 201 772-0440 FIRST NATIONAL BANK
HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 

L. DERBYSHIRE & SON 
MAYFLOWER MOVERS 

414 WEST MAIN ST.
WYCKOFF, NJ. 

CALL 201 891-2600 
OR 664-3900

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY 
BRUNO 

STUDIO PHOTOGRAPHERS 
Portraltures Natūrai Color, Oils, Family 

Groups, Commercial
3 Westf!eld Avė. West Roselle Park, N.J. 

Call 201 245-0669

HAPPY & JOYOUS MOTHER’S DAY

CLOSTER AUTOMATIC 
TRANSMISSION SPECIALISTS 

Sales, Service & Parts 
265 Closter Dock Road Closter, N.J.

Call 201 767-8391

OF HOPE 
Member F.D.I.C.

Mainelis, Long Island City, N. . York, N. Y.: V. Z. Vitkus, Pro- 
Y., E. Gutmanas, Jersey City, 
N. J., B. Mudėnas, Worcester, 
Mass., M. Shulin, Falls Church, 
Va. Rego Park, N. Y.: J. Bag
donas, Oakville, Conn.: P. Gai
žutis, Nevvington, Conn.: A. Zda
nys, Groton, Conn.: kun. J. Gri
gonis, Philadelphia, Pa.: M. Ja
nuškevičius, Britain, Conn.: P. 
Česnauskas, Woodside, N. Y.: C. 
Sodaitis, Jamesburg, N. J.: G. 
Ceras, Norwood, Mass.: J. S. 
Duoba, Chicago, III.: J. Baužys, 
Homevvood, III.: K. Bružas, Wal- 
lingford, Ct.: A. Martinėnas.

Po 6 dol. — Br. A. Sutkus, 
Richmond Hill, N. Y., V. Kron- 
kaitis, New Haven, Conn., V. Ba
rius, Bridgeport, Conn.

Po 5 dol.—Woodhaven, N.Y.: 
A. Žukas, V. Vaičiulis, B. Spū
dis, K. Butkus, J. Buchaitis, Rich- 
mond Hill, N. Y.: J. Urban, J. 
Lukošius, A. Pocius, A. Vilčins
kas, Brooklyn, N. Y.: St. Slikas, 
Jamaica, N. Y.: E. Legeckis, New 

(Šia koplyčią marijonam padova
nojo p. Stankūnai.) Dabar vado
vauja kun. V. Šimanskis, MIC.

Giliam liūdesy liko posūnis 
Pr. Jotautas su šeima, svainės sū
nus P. Matulis su šeima Š. Ame
rikoje, Argentinoje podukra Olga 
su šeima, svainės Domingą Šul- 
nienė ir Adelė Matulienė su 
šeimomis, Mečys ir Teresa Va- 
lantinai su šeima bei kovo 2 
ištekėjusi Valantinaitė ir Hekto
ras Marijus Katinai, kun. A. Lu
bickas, MIC, bei kiti artimieji gi
minės, draugai ir pažįstami.

Palaidota nuosavam Jotautų ■ 
kape (panteone) Vilią dėl Dique 
kapinėse, Kordoboje.

Dalyvis
J.-P. 

vidence, R. I.: kun. V. Martin- 
kus, Flushing, N. Y.: V. Kaz
lauskas, E. Northport, N. Y.: A. 
Mačionis, V. Vilkutaitis, Hamp- 
ton Bays, N. Y.: M. Paškevičius, 
Waterbury, Conn.: Z. Delinin- 
kaitis, Milan, Pa.: P. Cinkus, 
Woodhaven, N. Y.: V.A. Jankaus
kas, Brooklyn, N. Y.: B. Babu- 
šis, Chicago, 111.: J. Spačkauskas, 
Bridgeport, Conn.: V. Jukna, 
Woodhaven, N. Y.: A. C. Peste- 
nik, So. Ozone Park, N. Y.: 
A. J. Mažeika, Maywood, N. J.:
A. Distėnas, Jersey City, N.J.: St. 
Ann’s Rectory, Stamford, Conn.: 
V. Malinauskas, St. Petersburg, 
Fla.: kun. C.A. Patrick.

Po 4 dol. — Gloucester, Mass.:
E. Vazgis, Brockton, Mass.: R. 
Šukys, Chicago, 111.: P. Miliaus
kas, Akron, Ohio: V. Adams, 
Downey, Ca.: V. Rukšėnas, 
Richmond Hill, N. Y.: E. Venc
kus, Flushing, N. Y.: J. Shukis, 
Brooklyn, N. Y.: V. Česnavičius, 
Lake Ronkonkoma, N. Y.: M. 
Vitkus, Providence, R. I.: L. Ku- 
kanauza, Hartford, Conn.: A. 
Dragūnevičius, Long Island 
City, N. Y.: A. Rozniekas, New 
Hyde Park, N. Y.: V. Naronis, 
Nanuet, N. Y.: A. Gobužas, Lyn- 
brook, N. Y.: J. Mackevičius, 
Commack, N. Y.: A. Macelis, 
Carmel, N. Y.: A. Gasiūnas, 
Tuxedo Park, N. Y.: J. Briedis, 
Hillside, N. J.: P. Malekas, New 
Haven, Conn.: A. Voketaitis, 
Philadelphia, Pa.: L. Gailiu- 
šienė, Belleville, III.: M. Grigo- 
ravičius.

Po 3 dol. — Richmond Hill, 
N. Y.: O. Alekna, Chicago, III.:
B. Kemėžaitė, Cleveland, Ohio: 
P. Graičiūnas, Chicago, III.: B. 
Miniatas, Westville, III.: M. 
Ambrose, Massapeąua Park, 
N. Y.: A. ir A. J. Ostapak.

Po 2 dol. — Woodhaven, N.Y.:

H. Calitis, A. Burloff, P. Siemoš- 
ka, H. Butkus, Brooklyn, N. Y.: 
J. A. Milius, Kew Gardens, N. Y.:
J. A. Skobeika, Queens Villa- 

ge, N. Y.: M. Jatkonis, Cheshire,
Conn.: J. P. Bulota, New Bri

tam, Conn.: kun. A. E. Gradeck, 
Putnam, Conn.: kun. St. Yla, 
New Haven, Conn.: M. Kronkai- 
tis, E. Hartford, Ct.: J. Leonai- 
tis, Hartford, Conn.: E. Kireilis, 
V. Juralis, W. Kelminsky, Plain- 
field, Conn.: A. Lugauskas, No- 
auk, Conn.: E. Pilis, Mount 
Carinei, Conn.: Vaišnys, Water- 
bury, Conn.: E. Slivinskas, Eas- 
ton, Pa.: VI. Kiaunė, Philadel- 
phia, Pa.: R. Ugintas, Brighton, 
Mass.: K. Gedrim, Chicago, III.: 
The Marian Fathers, A. Kairys, 
Detroit, Mich.: St. Barvydas, 
Sterling Hts., Mich.: B. Neve- 
rauskas, Winthrop, Maine: St. 
Cekevičius, Northglenn, Colo.: 
S. Pliuškonis, Los Angeles, Ca.: 
The Writers’ Club Trojan, Santa 
Monica, Ca.: A. E. Daukantas, 
J. Andžius, St. Petersburgh 
Beach, Fla.: J. Pupininkas, O. 
Rinkus, Edmonton, Alita-Cana- 
da: M. Zakarevičienė, RRI Lon- 
don, Canada: A. Ratkevičius, 
Richmond Hill, N. Y.: Krajaus- 
kas, Brooklyn, N. Y.: J. Matu
laitis, New York City: A. Balsys, 
Maspeth, N. Y.: F. Narvydas, 
Rochester, N. Y.: M. Makauskas, 
Fishkill, N. Y.: S. Mazilis, Edi- 
son, N. J.: A. Amsheyus, Rahvvay, 
N. J.: H. Yantosh, Elizabeth, 
N. J.: M. Baronas, Al. Mankus, 
Keamy, N. J.: V. Ramanauskas, 
Metuchen, N. J.: A. Žukauskas, 
Wallington, N. J.: V. Malakus, 
West Hartford, Conn.: A. Vitkus, 
Hartford, Conn.: M. Baralis, J. 
Dapkus, Putnam, Conn.: T.M. 
Grybovvski, Huntington, Conn.: 
S. Liaukus, Waterbury, Conn.: 
G. Valiulis, New Haven, Conn.: 
A. Ramanauskas, So. Boston,

Mass.: V. Kazakaitis, Z. Gavelis,
L. F. Janus, Worcester, Mass.: E. 
Pauliukonis, V. Beliauskas, 
Brockton, Mass.: M. Gofensas, 
Brighton, Mass.: S. Martišaus
kas, Wrentham, Mass.: V. RaSto- 
nes, Canton, Mass.: Smatona, 
Malden, Mass.: J. Ajuskas, Mil- 
ton, Mass.: V. Stelmokas, Cleve
land Hts., Ohio: A. Vedegys, 
Chicago, III.: E. Repšienė, V. 
Stankus, B. Beleškienė, M. Krip- 
kauskas, B. Giovannoni, Cicero, 
III.: Jos. F. Gribauskas, Oak 
Park, 111.: Al. B. Žukauskas, 
Melrose Park, III.: B. Murinas, 
Joliet, 111.: dr. A. Razma, Adel- 
phi, Md.: P. Baltakis, Baltimore, 
Md.: C. Surdokas, Los Angeles, 
Fla.: J. Ramonis, J. Venckus, T. 
Sereika, Santa Monica, Cal.: M. 
Lembertas, Hot Springs, Ark.: 
J. Kalvėnas, Livonia, Mich.: J. 
Radas, Miami, Fla.: kun. J. 
Razutis, dr. V. Norvaišienė, 
Crestview, Fla.: kun. P. Kmita, 
Woodhaven, N. Y.: J. Lipnickąs, 
V. M. Oniūnas, A. Jankauskas, 
A. Daukša, dr. Dičpinigaitis, V. 
Dubauskas, Richjnond Hill, N. 
Y.: J. Janulaitis, A. Krulikas, K. 
Buragas, Brooklyn, N. Y.: M. Pa- 
kutka-Kanel, S. Jakštas, M. Ridi
kas, A. Belauskas, V. Plaušinis, 
Maspeth, N. Y.: Lith. Citizen 
Club, K. Vainius, Jamaica, N. Y.:
J. Brazionis, Walt. Zlioba, So. 
Ozone Park, N. Y.: S. Vashkys, 
Franklin Sq., N. Y.: A. Lauka- 
galis, Great Neck, N. Y.: V. Žu
kas, Flushing, N. Y.: S. Jesaitis,
G. Zabelskis, Ridgevvood, N. Y.:
I. Stančaitis, Forest Hills, N. Y.:
K. Petrikas, Amsterdam, N. Y.:
M. Kerbelis, J. Gerutis, Hicks- 
ville, N. Y.: M. Urban, Farming- 
dale, N. Y.: J. Klimavičius, East 
Norvvich, N. Y.: R. Penikas, Syos- 
set, N. Y.: M. Wentz, A. Daunys, 
Pomona, N. Y.: P. V. Bliekas, 
Long Beach, N. Y.: Ed. Verba, 
New Rochelle, N. Y.: dr. J. Ka
zickas, Glen Cove, N. Y.: kun.
L. Budreckas, Stuyvesant Falls,
N. Y.: kun. J. Kriviskas, Lake 
Ronkonkoma, N. Y.: J. Maldutis, 
Staten Island, N. Y.: A. Kiveta, 
Buffalo, N. Y.: dr. D. G. Ma
žeika, Jackson Hgts, N. Y.: J. A. 
Levonas, Albany, N.Y.; kun. M. 
Čyvas, Centereach, N. Y.: J. S. 
Licata, Watervliet., N. Y.: kun. J. 
Grabys, Elizabeth, N. J.: M. 
Waskis, Union, N. J.: J. Sodai
tis, Paterson, N. J.: A. Sprainai-

PLANUODAMI ATOSTOGAS,

NEPAMIRŠKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖS

KENNEBUNKPORT, MAINE

Vasarvietė — prie pat Atlanto, 
Labai gražus parkas, 
Maudymosi baseinas, 
Teniso aikštė.

Maistas geras, kambariai patogūs, 
Kainos prieinamos.

Lietuviška nuotaika,
Kultūriniai renginiai: koncertai, 

literatūros vakarai, šokiai.

(

INFORMACIJAI ADRESAS:

Rev. Superior
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967-2011

Vasarvietė yra garsiame Amerikos kurorte.

Svečių nuotaiką kelia lietuviškos šventovės ir 
meno kūriniai.

I

Sr_

VYTIS PAKABINAMA ANT KAKLO, 

ARBA PRISEGAMA PRIE RŪBU 

ANT KRŪTINES, PAGAMINTA iŠ 

SIDABRO (STERLING SILVERj. 

UŽSAKANT SIŲSTI ATATINKAMAI 

sumai Čekį ar money order 

PRIDEDANT PERSIUNTIMO 

IŠLAIDAS IR TAKSUS.

f VYTIS-AS PI n:— ------
Į VYTIS-AS PENDANT W!CHAIN: s‘lLfifl _

įTOTAL FOR ALL ITEMS |---------
1 POSTAGE AND-MANDLING H1.25
Į N.Y. RESIDENTS ADO SALES TAX«L------
1 TOTAL AMOUNT ENCLOSED fe 
i*Į

ouantlty:
_ MAIL to:
- Just Xilver lto.co.

87-40 127 STREET |
J RICMOND HILL N Y 11418 |

STRFET I
CITY 

------------- -• L— I

■ ■ — ................. 1,1 ■ i

' . i . . /- ..... ■
tis, A. Stankaitis, Keamy, N.J.: 
kun. D. Pocus, M. Gerulat, Cran- 
ford, N. J.: V. Rudzinskas, Hed- 
denfield, N. J.: M. Gentlesk, 
Orange, N. J.: E. Trečiokienė, 
So. Orange, N. J.: I. Giedrikis, 
Garfield, N. J.: D. Kulienė, Dal- 
ran, N. J.: V. Šalčiūnas, So. Bos
ton, Mass.: F. A. Zaleskas, Wor- 
cester, Mass.: Gedmintas, St. V. 
Staras, Newton, Mass: A. Bace
vičius, Holden, Mass.: E. Bobe
lis, Westwood, Mass.: V. Izbic- 
kas, Dorchester, Mass.: J. Pet
rauskas, Brockton, Mass.: kun. P. 
Shakalis, Philadelphia, Pa.: R. 
Edelman, M. Starr, Chester, Pa.: 
P. Simanonis, Waterbury, Conn.: 
E. Valionis, A. Keniaųsis, Bran- 
ford, Conn.: J. Šaulys, West Hart
ford, Conn.: Z. Gavėnas, Chica
go, 111.: J. Janušaitis, A. Jankaus
kaitė, V. Račiūnas, Rockford, 111.: 
J. Bacevičius, Washington, D.C.: 
R. Viliamas, Baltimore, Md.: A. 
Drazdys, Cheboygan, Mich.; 
kun. J. Adomaitis, Detroit, 
Mich.: dr. J. Pikūnas, Cleveland, 
Ohio: P. Karalius, dr. A. Marius, 
So. Euclid, Ohio: P. Kliorys, Co- 
lumbus, Ohio: R. Šilbajoris, Nasj- 
hua, N. H.: A. Zantra, Hot 
Springs, Ark.: R. Kraučeliūnas, 
Los Angeles, Ca.: A. Pinkus, Fprt 
Myers, Fla.: St. Lukauskas, 
Sioux Falls, So. Dakota: M. Bra- 
kas, Bad Worishofen, W. Germa
ny: kun. P. Celiešius, Hamilton, 
Canada: L. Kybartas.

Siemoneit, Cambridge, 
Ph. Tebera, Brockton, 
E. Lolis, Danielson, 
V. Mylimas, Shenan-

Po 1 dol. — Brooklyn, N, Y.; 
J. Lukošius, Edison, N. J.:. M. 
Balčiūnas, So. Orange, N. J.: 
dr. M.
Mass.: 
Mass.: 
Conn.: 
doah, Pa.: kun. J. Neverauskas, 
Arlington Hts., 111.: A. J. Stepai- 
tis, Washington, D.C.: A. Ais
tis,Woodhaven, N. Y.: J. Juoza
pavičius, Buffalo, N. Y.: V. V. 
Gamziukas, Watertown, Conn.: 
A. Zupka, Randolph, Mass.: G. 
Valatka, Watertown, Mass.: S. 
Jankūnas, Chicago, 111.: kun. F. 
Kireilis, Cleveland, Ohio: P. P. 
Ežerskis, Keamy, N. J.: A. Armi
nas, Plainfield, Conn.: St. Grife’i-' 
lis, Washington, D.C.: kun. dr. T. 
Žiūraitis, Springfield, 111.: A. Ki
nius, Cicero, III.: G. Babrauskie- 
nė, Los Angeles, Ca: VI. Gricius.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja DARBININKO admi
nistracija.

1 i z L.
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HARTFORD, CONN.

Jauki Verbų popietė
Hartfordo L. M. F. Klubo 

rengtas Daivos Mongirdaitės 
koncertas pasisekė puikiai. Hart
fordo ir apylinkių lietuviai daly
vavo gausiai.

Koncertą atidarė klubo pirmi
ninkė S. Čiurlienė ir pasveikino 
gausiai susirinkusius svečius. 
Dalyvavo ne tik vietiniai lietu
viai, bet ir iš New Yorko fede
racijos narės su L. M. K. Fe
deracijos pirmininke I. Banai
tiene ir Pabaltijo Moterų Tary
bos pirmininke R. Žymantaite. 
Neatsiliko Waterburio ir New 
Haveno narės. Jos taip pat gau
siai pribuvo. Vietinių svečių tar
pe buvo Hartfordo miesto majo
ras G. Athanson.

Solistė Daiva Mongirdaitė dai
nas ir arijas atliko puikiai ir 
susilaukė daug plojimų. Saulius 
Cibas, jaunas ir talentingas Har
vardo studentas, akomponavo 
solistei ir atliko kelis muzikos 
kūrinius solo. Saulius publiką ža
vėjo ne tik puikiu kūrinių atli
kimu, bet taip pat ir savo 
gražia išvaizda bei kilnia laiky
sena.

Programą pranešinėjo jauniau
sia federacijos narė studentė Vi
ta Šliogerytė.

Pasibaigus programai, klubo 
pirmininkė padėkojo programos 
dalyviam. Solistei įteikta gėlių 
puokštė, o akompaniatoriui — 
baltas gvazdikėlis. Gėles įteikė 
R. Zabulytė ir D. Raskevičiūtė.

Miesto majoras G. Athanson 
sveikino solistę ir akompaniato
rių. Linkėjo, kad lietuviška daina 
ir toliau taip gražiai skambėtų. 
Majoras dėkojo už nuoširdų jo 
priėmimą.

Vėliau buvo kavutė ir velyki
nių saldumynų vaišės. S. Čiurlie- 
nė pakvietė Švč. Trejybės lietu
vių parapijos kleboną kun. J. Ma
tutį sukalbėti maldą ir pradėti 
vaišes.

Prie vaišių besikalbant, jaukiai 
praėjo Verbų sekmadienio po
pietė.

E.S.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Pirmosios komunijos iškilmės 

Šv. Alfonso bažnyčioj vyko ge
gužės 5, sekmadienį, per 8:30 
vai. mišias, kurias aukojo klebo
nas prel. L. Mendelis. Po mišių 
pirmos komunijos vaikučiai nu
sifotografavo su parapijos kuni
gais.

Lietuvių Posto 154 padėjėjos 
gegužės 4 Lietuvių svetainės 
klevų kambaryje surengė pietus 
Perry Point ligoninės karo vete
ranam. Dalyvavo virš 30 vetera
nų.

Vincent ir Grace Palumbo 
balandžio 28 minėjo 50 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Ju
biliatai dalyvavo 11:30 mišiose 
Šv. Alfonso bažnyčioj. Padėkos 
mišiose dalyvavo jų dukros Syl- 
via, Jean ir Gloria su šeimomis. 
Giminės ir svečiai suvažiavo iš 
Floridos, Pittsburgh ir Scran- 
ton, Pa., o taip pat daugelis drau
gų ir pažįstamų iš Baltimorės. 
Jubiliatus palaimino kun. A.
Dranginis ir pasveikino klebo

nas prel. L. Mendelis. Po mišių 
iškilmingi pietūs buvo Snyders 
restorane Baltimorės priemiesty. 
Grace Palumbo dirba įvairiuose 
parapijos parengimuose ir yra iš
tikima Š v. Alfonso parapijos narė.

Pavasario koncertą rengia A. 
L. Tautinės Sąjungos Balti
morės skyrius gegužės 11, šešta
dienį, 7:30 vai. vak. Lietuvių 
svetainės didžiojoj salėj. Daly

vauja solistė Jūratė Veblaitytė- 
Litchfield ir humoristas Vitalis 
Žukauskas, abu iš New Yorko. 
Šokiam gros lietuvių jaunimo 
orkestras Aidai, veiks loterija. 
Bus ir valgių stalas. Bilietus bus 
galima įsigyti prie įėjimo.

Gegužės mėnesio metinė pro
cesija, skiriama Marijos garbei, 
šiemet bus gegužės 12, sekma
dienį, 4 vai. popiet. Sodalietės 
neš Marijos statulą. Jas lydės mo
kyklos vaikučiai ir parapijos 
draugijos. Procesija baigsis ro
žančiumi ir Švč. Sakramento 
palaiminimu.

Washingtono lietuviai Lietu
vos buv. prezidento a.a. Antano

Motinų pagerbimas
Tradicinis motinos dienos mi

nėjimas įvyks gegužės 12, sek
madienį, tokia tvarka: bendros 
mišios 9 vai. ryto Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos bažnyčioj. 
Tuoj po mišių gyvų ir mirusių 
motinų pagerbimas —pagrin
dinė kalba, lituanistinės mokyk
los jaunimo programėlė ir vaišės 
parapijos salėj. Visus kviečia da
lyvauti LB apylinkės valdyba.

LB susirinkimas
LB Hartfordo apylinkės meti

nis narių susirinkimas įvyko ko
vo 17 parapijos salėj.

Po kavutės ir draugiškų pašne
kesių pirm. R. Grajauskas atidarė 
susirinkimą ir pakvietė į prezi
diumą Vaclovą Nenortą pirmi
ninkauti, Igną Simonaitį 
sekretoriauti, V. Nenortas pradė
jo susirinkimą trumpu įžangos 
žodžiu ir perskaitė darbotvarkę. 
Genovaitė Šliogerienė skaitė 
praeitų metų protokolą, kurį visi 
priėmė su pagyrimu.

Toliau ėjo apylinkės pirmi
ninko R. Grajausko ir kitų val
dybos narių bei jaunimo atstovų 
pranešimai. Kontrolės komisija 
nepadarė priekaištų. Metinė 
veikla buvo atlikta gerai.

Atsisakius iš pareigų pirminin
kui R. Grajauskui, vicepirminin
kui kun. V. Bitinui, D. Grajaus
kienei ir E. Minukienei, į valdy
bą įėjo nauji nariai ir pasiliko 
senieji antrų metų kadencijai.

Einamieji reikalai, klausimai 
ir sumanymai aptarti su mažom 
diskusijom. Ypač rūpestingai 
buvo sprendžiami jaunimo rei
kalai.

V. Nenortas susirinkimą vedė 
kultūringai ir sklandžiai. I. Simo
naitis protokolą rašė atidžiai.

LB valdybos posėdis
Apylinkės valdybos posėdis 

buvo kovo 30 Lietuvių Klube. 
Posėdy dalyvavo pirm. R. Gra
jauskas. Pradėjęs posėdį, davė 
gerų patarimų.

Nariai pasiskirstė pareigomis: 
Stepas Zabulis — pirmininkas,

Smetonos mirties 30 metų su
kakties minėjimą rengia gegužės 
19, sekmadienį, 2 vai. popiet Arts 
Building Maryland University 
Campus salėj, prie Washingtono. 
Meninę dalį atliks Baltimorės 
vyrų choras Daina.

Lietuvių festivalį rengia Bal
timorės lietuvių organizacijos 
bei draugijos gegužės 25-26 
Baltimorės miesto centre esan
čioj Hopkins Plaza. Kiekviena 
tauta turės savo savaitgalį. Lietu
viam teko garbė festivalių sezo
ną pradėti. Lietuvių festivalis 
prasidės gegužės 25, šeštadienį, 
vidudienyje su invokacija ir ma
joro Donald Schaefer sveikini
mo žodžiu. Publika galės pasi
grožėti lietuvių rankų darbais, 
gintaru, drožiniais, knygom, 
plokštelėm, lietuvių menininkų 
paveikslais. Bus galima nusi
pirkti ir lietuviškų valgių. Meni
nę programos dalį atliks Aidų 
orkestras, tautinių šokių grupės 
ir vyrų choras Daina.

Malūnas, tautinių šokių grupė, 
kurią sudaro Baltimorės ir Wash- 
ingtono jaunimas, gegužės 18, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. rengia 
šokių vakarą Lietuvių svetainės 
didžiojoj salėj. Šokių grupė pasi
rodys scenoj. Po jų programos 
bus šokiai, grojant geram orkest
rui. Bus valgių stalai.

Juozas Baker-Bakerskis, gimęs 
ir augęs Shamokin, Pa., ilgai gy
venęs Baltimorėj, po sunkios li
gos mirė Good Samaritan ligo
ninėj gegužės 1. Juozas anksčiau 
dirbo Westinghouse dirbtuvėj 
kaip elektros mechanikas. Buvo 
malonaus būdo, susipratęs lietu
vis, dalyvaudavo lietuviškuose 
parengimuose. Jis buvo ištiki
mas vyrų choro Daina narys. 
Šiam chorui diriguoja jo žmona 
Lilė. Gedulingos mišios už jo 

sielą paaukotos Šv. Alfonso baž
nyčioj. Palaidotas gegužės 6 
Holy Redeemer kapinėse. Nu
liūdime liko žmona Lilė, dukra 
Ieva, sūnus Teodoras ir eilė 
anūkų.

Jonas Obelinis

L.M.K. Federacijos Hartfordo klubo valdyba. Iš k. A. Vitkuvienė, J. Dapkienė, Liaukienė, 
S. Čiurlienė — pirmininkė, B. Zabulienė, E. Šliogerienė ir narė L. Krisčiokaitienė.

Stasys Bąltauskas — vicepirmi
ninkas, Albina Balazarięnė — 
sekretorė, Henrikas Dapkus —- 
iždininkas, M. Petrauskienė — 
kultūrinių reikalų ir parengimų 
tvarkytoja,
Juozas Balazaras — Pavergtų 
Tautų atstovas, Alfonsas Dzikas 
— etninių grupių atstovas, Vita 
Šliogerytė ir Birutė Zdanytė — 
jaunimo sekcijos atstovės.

Kontrolės komisija: Vaclovas 
Nenortas, Antanas Šliogeris, S. 
Petrauskas.

Apsvarstyti artimesni ir svar
besni veiklos planai. Nutarta ge
gužės 12 ruošti motinų pagerbi
mą, vėliau — birželio įvykių 
minėjimą. Posėdis baigtas nuo
taikingai, su buv. pirm. R. Gra
jausko nuoširdžiais linkėjimais.

Apylinkės valdyba dėkoja bu
vusiam pirmininkui ir jo žmonai 
D. Grajauskam, vicepirm. kun. 
V. Bitinui, E. Minukienei, Danu
tei Šliogeiytei, Juozui ir dr. Al
fonsui Stankaičiam, G. Liaukui 
už pasiaukojimą ir gražiai atliktą 
darbą Lietuvių Bendruomenei.

Ta pačia proga valdyba malo
niai sveikina kun. Vytautą Bitiną 
Dievo palaimintos kunigystės 25 
metiį sukaktyje.

Kor.

B. ir Z. Dapkų pagerbimas
LB Connecticuto apygardos 

valdyba ir Tėvynės Garsų lietu
vių radijo valanda vasario 10 
LAP salėj surengė daug pasidar
bavusių visuomenininkų inž. 
Benedikto Dapkaus ir Zitos 
Dapkienės pagerbimą jų 25-erių 
metų vedybinės sukakties pro
ga-

Rengėjų vardu minėjimą ati
darė LB apygardos pirm. A. Dra- 
gūnevičius, pakviesdamas dr. A. 
Stankaitį parengimui vadovauti. 
A. Guntulienė Z. Dapkienei pri
segė korsažą. Klebonas kun. Juo
zas Matutis sukalbėjo maldą. Pa
gerbimo v dovas publiką supa
žindino su iš toliau atvykusiais 
svečiais.

Prieš vakarienę sukaktuvinin
kam sugiedota Ilgiausių metų.

B. ir Z. Dapkai jų 25 metų vedybų sukakties proga. Prie vaišių stalo dalis svečių. Iš k. Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos klebonas kun. Juozas Matutis, LB Conn. apygardos pirm. Algiman
tas Dragunevičius, LB Hartfordo apylinkės valdybos narė Danutė Grajauskienė, Zita 
Dapkienė ir Benediktas Dapkus. Nuotr. A. Jaro

Svečiai ir atstovai solenizan- 
tam išreiškė daug šiltų sveiki
nimų ir gražių linkėjimų. Pir
miausia sveikino klebonas kun. 
J. Matutis.

LB apygardos pirm. Algiman
tas Dragūnevičius sveikindamas 
apibūdino sukaktuvininkų nu
veiktus darbus. Pasak kalbėtojo, 
Benediktas Dapkus yra buvęs 
Lietuvos kariuomenės karinin
kas. Hartforde per 8-erius metus 
vakarais, dirbdamas dienomis 
tiesioginį darbą, lankė kolegiją ir 
baigė inžinerijos mokslą. Eilę 
metų vadovavo skautų tėvų ko
mitetui. Buvo ir Ramovės Hart
fordo skyriaus pirmininku. Yra 
atlikęs ir daug vienkartinių dar
bų, pvz. vadovavęs LB apy
gardos ir apylinkės rinkiminei 
komisijai. Dažnai matom meniš
kai pieštus parengimų plakatus, 
tačiau retas žino, kad tai jo dar
bas, nes inž. B. Dapkus yra tylus, 
užsidūręs, nemėgstąs savęs rek
lamuoti ir fotografuotis.

ž Skirtingo būdo, lyg ugnis, yra 
jo žmona Zita Dapkienė. Ji savo 
neišsemiama energija suspėja 
daug kur būti ir daug ką atlikti. 
Pradžioj kelerius metus buvo 
Hartfordo lituanistinės mokyk
los mokytoja. Nuo pat atvykimo 
į Hartfordą dainavo Aido, o dabar 
ir Moterų chore; abiejuose buvo 
valdyboj. Kelerius metus buvusi 
LB Haitfordo apylinkės valdy
boj, dabar jau šešeri metai yra 
apygardos valdybos narė. Gabi 
pranešėja choro parengimuose. 
Jos gražiu žodžiu palydėti iš
vyko du paskutinieji apygardos 
pirmininkai į Floridą, o Stefani
ja Rūkienė— į Arkansas valstiją. 
Yra buvusi baltiečių balių ren
gėjų komisijoj; kelis kartus atsto
vavo apygardai delegacijoj pas 
gubernatorių.

Tačiau svarbiausias iš pagrin
dinių jos nuveiktų darbų — tai 
talka Tėvynės Garsų lietuvių 
radijo valandai. Vienuolika metų 
Zita Dapkienė yra jos pranešė
ja. Yra dalyvavusi 154 programo
se (iki minimo pagerbimo).

Tėvus maloniai nustebino 
duktė Laima, trečio kurso stu
dentė, studijų draugo lydima, at
vykusi iš University of New 
Hampshire tiesiai į pagerbimą. 
Praeitais metais ji buvo antrojo 
lietuvių jaunimo kongreso atsto
vė iš Hartfordo.

Savo ir chorų vardu sveikino 
muz. Jurgis Petkaitis, LB Hart
fordo apylinkės vardu — pirm. 
Romas Grajauskas, Ramovės 
Hartfordo skyriaus vardu — 
pirm. Petras Simanauskas, skau
tų tėvų komiteto vardu —Kot
ryna Marijošienė, LB New Ha
veno apylinkės vardu — pirm, 
ir apygardos narys Antanas Gruz
dys, draugų ir pažįstamų vardu 
— Zigmas Strazdas ir dr. Henri
kas Lukaševičius iš New Have
no.

Po sveikinimų sukaktuvinin
kam buvo įteikta graži dovana — 
išgraviruota moderni lėkštė. Do
vaną įteikė Danutė Grajauskienė 
ir Algimantas Dragfinevičius.

Be dukters 'LaiB. ir Z. 
Dapkai dar turi sūtCŲ'Rimą, kuris 
lanko mokyklą ir patarnauja prie 
mišių.
Reikia pažymėti, kad dr. Alfon

sas Stankaitis pagerbimą vedė 
labai gražiai, panaudodamas hu
morą ir prisiminimus iš Jurbar
ko, kur jis jaunatvėj yra buvęs 
solenizantų kaimynas, ir iš Vo
kietijos, kur jam yra tekę su jais 
drauge gyventi.

Jonas Bernotas

DR. VLADO 
ADOMAVIČIAUS
LAIDOTUVĖS

Akronas. Dr. Adomavičius 
mirė balandžio 23 pusiau vie
nuoliktą vakaro. Atsisveikinimas ‘ 
ir laidotuvės nebuvo įprastos. 
Carr šermeninėje nebuvo jokių 
“atsisveikinimo” kalbų. Į šerme
ninę, kurioje visą laiką aidėjo ty
li muzika, tebuvo leidžiami tik 
šeimos nariai ir artimieji draugai, 
vietiniai ar atvykę iš toliau. Ne-

M. B. Matulionienė
— Marija B. Matulionienė, 

anksčiau baigusi istorijos moks
lus B.S. laipsniu, pereitą rudenį 
baigė teises teisių daktaro laips
niu Ohio valstybinio universi
teto Marshall Law School Cle- 
velande, dabar išlaikė valstybi
nius egzaminus (Bar) advokatū
ros praktikai.

— Prof. dr. Stepono Kolupai
los studentai, draugai ir bend
raminčiai nutarė profesoriui pa
statyti paminklą — išleisti apie jį 
monografiją. Iniciatyvos ėmėsi 
Akademinis Skautų Sąjūdis. Vei
kalui parašyti pakviestas Korp! 
Vytis filisteris inž. dr. Jurgis 
Gimbutas. Virš 500 puslapių vei
kalas išeis šią vasarą. Leidžia 
Akademinės Skautijos leidykla.

— Prof. dr. Antanas Maceina 
iš Vokietijos, asmeniškai negalė
damas atvykti į LFB visuotinį 
suvažiavimą, prisiuntė savo 
paskaitą “Ateities valstybinės 
santvarkos vizija”. Paskaita bus 
perteikta visuomenei suvažiavi
mo metu, gegužės 25 Chicagoj, 
Jaunimo Centre.

— Rašytoja Nijolė Jankutė- 
Užubalienė kalbės Cicero, 111., ( 
motinos dienos minėjime gegu- , 
žės 12 Šv. Antano parapijos salėj. 
Minėjimą rengia Cicero lituanis
tinių mokyklų vadovybė.

— Lietuvių Fondo pelno skirs
tymo komisiją 1974 sudaro pirm, 
dr. Kazys Ambrozaitis, sekr. Jo
nas Račkauskas ir nariai dr. Ge
diminas Balukąs, inž. Vytautas 
Kamantas, sociologas Vaclovas 
Kleiza ir mokytojas Stasys Ru
dys. Komisijos pirmasis posėdis 
buvo balandžio 18. Jame daly
vavo ir Lietuvių Fondo valdy
bos pirm. dr. Antanas Razma.

— Rašytojo Anatolijaus Kairio 
nauja drama “Žmogus ir tiltas” 
bus suvaidinta Chicagoj, Jau
nimo Centre, gegužės 26 Lietu
vių Fronto Bičiulių suvažiavimo 
proga. Vaidins Hamiltono lietu
viai artistai.

buvo ir jokių vainikų, išskyrus 
žmonos, kuri padėjo gėles, išau
gintas iš tų, kurias jai vyras 
buvo padovanojęs per vedybas. 
Ir vaikai atnešė kiekvienas po 
savo pasirinktą gėlytę. Susėdę 
prie tėvo karsto ant žemės vaikai 
— Jūra, Linas, Rasa, Vladas, Ug
nė ir Živilė — praleido ištisas 
valandas tylom. Tai buvo pasku
tinis visos šeimos susitikimas.

Ir vietą kapinėse parinko vi
sa likusi šeima. Kapinių direk
torius pasiūlė: ar gražesnę vietą, 
kurioje betgi neleidžiama statyti 
paminklo, ar menkesnę, kurioje 
galimas paminklas. Vaikai pasi- 
ringo — tegul tėtis bus gražioje 
vietoje, ant kalnelio.

Iš velionio artimųjų buvo atvy
kę iš Chicagos brolis dr. Jonas/ 
dr. O. Vaitkevičiūtė, iš Detroito 
dr. A. Damušis, iš So. Orange 
dr. R. Šomkaitė.

Laidotuvių dieną, penkta
dienį, šermeninėje kun. V. Da- 
bušis atkalbėjo maldas. O baž
nyčia jau buvo vieta, kur susirin
ko ir kiti velionio gerbėjai, kole
gos, ligoninės personalo nariai ir 
gausūs pacientai. Tiekos — apie 
400 — klebonas sakęs niekad čia 
nematęs. Mišias koncelebravo 5 
kunigai. Pamokslą angliškai pa
sakė vietos klebonas, lietuviškai 
kun. V. Dabušis. O Baskui — 
kaip visada eilės į kapus, kur pas
kutinis atsisveikinimas buvo 
“Angelas Dievo”
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SPORTAS
Jaunių stalo teniso 

turnyras
Visai neseniai Kultūros Židi

nio salė dundėjo nuo krepši
ninkų kojų ir į lubas kilo balti 
tinklinio kamuoliai. Tik savai
tei praėjus nuo didžiųjų žaidy
nių, pereitą šeštadienį Židinio 
patalpas užvaldė jaunieji stalo 
tenisininkai. Didžiojoj salėj 
buvo pastatyti 6 stalai, ant ku
rių su užsidegimu ir be pasigai
lėjimo baltą ping-pong ka
muoliuką skaldė Lietuvių Atle
tų Klubo ir kviesti amerikie
čių klubų jaunieji žaidėjai. Iš 
viso dalyvavo virš 40 žaidėjų, 
kurių didesnę pusę sudarė 
LAK jaunimas. Turnyras buvo 
pravestas trijose berniukų ir 
mergaičių amžiaus grupėse. 
Berniukų iki 17 ir iki 15 metų 
amžiaus grupėse visi pirmųjų 
keturių vietų laimėtojai buvo 
svečiai amerikiečiai. Iki 13 me
tų berniukų grupėj po kietų 
kovų pirmos vietos laimėtoju 
tapo Paulius Gvildys.

Mergaičių grupėse turnyro 
favoritė buvo, jau spėjusi pla- 
plačiai pasižymėti, Susan Ma
rulio. Ji ir paėmė pirmą vietą 
iki 17 m. ir iki 15 m. mer
gaičių grupėse. Iki 13 m. gru
pėj ši favoritė suklupo prieš 
Danutę Gvildytę ir Giną Vebe- 
liūnaitę. Baigmėj turėjo susitik
ti šios dvi mūsų žaidėjos, bet 
dėl laiko stokos jų susitikimas

. V,
buvo atidėtas. Iki 17 metų 
grupėj II v. laimėjo V. Šla- 
pelytė, III v. — V. Katinaitė, 
IV v. — D. Vebeliūnaitė. Iki 
15 metų grupėj: IIv. — D. 
Gvildytė, III v. — G. Vebeliū
naitė ir IV v. — A. Biknevi- 
čiūtė. Dvejetuose vyravo mūsų 
jaunimas. Iki 13 metų mergai
čių Iv. — D. Gvildytė ir G. 
Vebeliūnaitė. Iki 13 m. miš
rus dvejetas Iv. — P. Gvildys 
ir D. Gvildytė. Abu Gvildžiu- 
kai laimėjo ir iki 15 m. miš
rų dvejetą, o iki 17 m. dveje
te Iv. — D. Jasaitytė ir F. 
Ellman. Visi laimėtojai buvo 
apdovanoti gražiomis taurėmis.

Šitokio masto ping-pong 
turnyras pas mus New Yorke 
įvyko turbūt pirmą kartą. Ame
rikiečiai svečiai gėrėjosi gražia 

sale ir sklandžiu turnyro pra-* 
vedimu. Daugelis iš jų apie lie
tuvius visai nebuvo girdėję ir 
šiam pirmam susitikime apie 
mus susidarė labai gerą įspūdį. 
Turnyrą pravedė LAK stalo te
niso vadovas Pranas Gvildys. 
Jam darbščiai talkininkavo Van
da Vebeliūnienė, Tadas Jasaitis 
ir Jonas Vainius.

Stalo teniso 
pirmenybių pabaiga

Pereitą šeštadienį, gegužės 
4, oficialiai pasibaigė L. A. 
Klubo stalo teniso lygos pirme
nybės. Lygos žaidėjai buvo 
suskirstyti pagal pajėgumą į dvi 
divizijas. Kiekvienoj divizijoj 
buvo 6 komandos, o komando
se po 3 žaidėjus. Iš viso — 
36 dalyviai. Pirmoj, arba stip- 
resnėj divizijoj I vietą laimėjo 
T. Vainiaus, J. Vainiaus ir D.

f

Ekskursijos į Lietuvą 1974 metais 
GAUTOS 4 PAPILDOMOS GRUPĖS

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už; 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy- 
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rubliug, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 
greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.55 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

Prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St.

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010

Tel. 982-1530 
LABAI SVARBŪS
AUTOMOBILIAI

Greičiausias pristatymas

412

408

426

IE

IE

IE

ZHIGULI VAZ 2101 
$ 3440.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$ 3947.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station VVagon $3795.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 
$ 3490.00 
MOSKVITCH 
$ 3210.00 
MOSKVITCH
STATION VVAGON 
$ 3643.00 
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon $3910.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $ 2200.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 E NEW $2353.00 
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai 

Prašykite mūs«; specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 25 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganiza
vęs 10 grupinių kelionių į Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, ku
ris pirmasis pradėjo organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį 
patyrimą šioje srityje. KIEKVIENĄ GRUPĘ LYDĖS KELIO
NIŲ PALYDOVAS.

Visos grupėsLietuvoje praleis 5 dienas (1 diena Kaune). Datos 
yra šios:
Birželio mėn. 11d. — Chicago — Užpildyta
Birželio mėn. 17 d. — Chicago-Nevv York — Užpildyta
Birželio mėn. 27 d. — Chicago-New York — 15 dienų
Liepos mėn. 8 d. — Chicago-New York — Užpildyta

Liepos mėn. 23 d. — Chicago — 15 dienų — sustoja Romoje 
Liepos mėn. 31 d. — Chicago-New Yor — 15 dienų, sustoja 

Romoje
Rugpiūčio mėn. 4 d. — Chicago — New York — 15 dienų, 

sustoja Helsinki , . , .
Rugsėjo mėn. 1 d. — Chicago1 — Nėw York — 15 dienų 

■; ' arba 20 dienų, sustoja Romoje
Spalio mėn. 2 d. — Chicago — New York — 15 dienų, 

sustoja Helsinki

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS ARTIMOJE 
ATEITYJE

Introduction to Modern Li- 
’hianian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kahtiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
malstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 psl., 
kietais viršeliais. Kaina 9 dol..

(nukelta i 11 psl.) !

DEXTER PARK
M PHARMACY fej
5^ Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

SERVICE

J. MONDEL ROOFING

PAINTING, ROOFING, CEMENT WORK, WALL 
PAPERING, SINK STOPPAGE. REMODELING APTS 
& CITY VIOLATIONS. 1525 W. 11th ST., BROOKLYN, 

N.Y. 11223 256-1474 CALL DAY OR NIGHT

PHOTOGRAPHY 
SERVICE & PROFESSIONAL 

FINISH TO ALL YOUR PHOTOGRAPHIC NEEDS 
IN YOUR HOMES, SCHOOLS & OFFICES 

JIM1 KEYS
212 749-0357 — PL 7-3995

LAR-MAR GENRL CNTRCTG
STEVE ZADARLA 

DAMAGED TREE CUTTING 
Reasonable Rates Expert Work 

150-50 Tenth Avė., VVhitestone, N. Y. 
Call 212 — 767-5710 After 7 PM. E VES.

FALLETTA 
CONTRACTING 

Specializing in 
Brick & Block & Concrete Work 

Also Industrial Sites 
Call 201 256-9289

C M CONTRACTORS 
HOME IMPROVEMENTS 

Alum. Siding, Bathrooms Basements 
Plumbing & Heating F.H.A. Terms 

Call 212 647-9230

SPECIALIZING IN ROOFING. DRIVEWAYS & 
PARKING AREAS. I HAVE A LOT OF MATERIAL 
LEFT OVER FROM SUMMER, YOURS AT COST 

PRICE. FREE ESTIMATES. 201 865-9172

CARSAL’S
FOREIGN 

CAR SERVICE 
Complete Auto-Motor 

Repairs on ALL Foreign Cars 
Call 212-331-4676

DORFIN’S ROOFING COMPANY
FLAT OR SHINGLED 
REPAIRS OR NEW 

CONTACT AL OR JOHN AT
OUEENS LOCATION
CALL 212 366-7695

Taipogi mūsų biuras organizuoja keliones į Havajus — vieną 
š. m. rugpiūčio mėnesį, kitą vasario mėnesį 1975 m. Patartina 
registruotis dabar.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 South Westem Avenue
Chicago, Illinois 60643 tel. (312) 238-9787

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalin
gus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas 
kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus pasaulio kraš
tus, parduodame bilietus, parūpiname vizas — be jokio pa
pildomo mokesčio.

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus! 
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
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
Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą.

-te AUTO
-j ^) RECYCLING

"VVe’re Trying 
Hard To Be 

No. r
"ECOLOGY IS 

OUR BUSINESS"

WANTED!!-JUNK CARS
1675 E. 233rd ST. BRONX, N.Y.

^^^882" >150 <Cor' Bolton R<M

BOUGHT \ 
ANY CONDITION '

ANPUHERE / 
V___

r-

I ^rniiuri ^fruire 
(Ėnttre

Complete Repairs On Ali 
SPORTS • IMPORTS 
• MINI-CARS
Competition Specialists 
VOLVO Specialish

1601 BUSSING AVĖ. 
(off 233rd St.) 
Bronx, N.Y. 10466

881-8025
IF BUSY - 882-9354 

N.Y. Stale Licensed 
inspeciion Station

EMERALD 
MOVERS 

Ali Boroughs, Low Rates, 
Overseas, Shipping 

Call 212 796-3200

RONALD MOVERS
Any Tlme Any Place Low Rates 24 

Hour Service Crating
CALL 212 595-7027 OR 212 595-6976

IS

DEL-MAR PET CENTER
GERMAN SHORT HAIR $50. SIBERIAN HUSKIES 
$149. ALSO MINIATURE SCHNAUZER, GOLDEN 
RETRIEVER & ENGLISH SETTER POODLES AND 
COLLIES 441 MERRICK ROAD LINDBROOK, L.l.

CALL 516 599-1005 516 VA 5-5668

PANTOGRAPH
WORK CLOSE TO HOME, SĖT UP AND OPERATE 
TWO DIMENSION PANTOGRAPH SHORT RUN. UNI- 
QUE JOBS. GOOD WORKING CONDITIONS. COM- 
PLETELY AIR-CON DITION ED SHOP, LIBERAL 
BENEFITS

DURAMIC PRODUCTS INC.
426 COMMERCIAL AVENUE 

PALISADES PARK, N.J.
(201) 947-8313

EMMANUEL PAINTING
&

PAPER HANGING
EXTERIOR OR INTERIOR DECORATING 

CALL FOR FREE ESTIMATES
212 352-8116

THE WOOD SHED

STRIPPING & REFINISHING CENTER BRIDGEPOINT 
ROAD, BELLE MEAD, N. J. NEW BEAUTY AT L0W 

COST FOR YOUR FURNITURE & KITCHEN 
CABINETS CALL 201 359-477 FOR ESTIMATES 

CLOSED SUN. & MON.

CAMP ROTARY
Boxford. Mass. 

Ages 8-16 
Season: June 30-August 24 

"SPECIAL CLUB 
FOR YOUNG MAGICIANS”

Full camping program 
Exciting Mt. Climbing Program 

CONTACT:. YMCA. 303' Nahant Rd.
Nahant, (617) MA? 0*1906 

Phone: (617) 581-0647

CAMP DON BOSCO 
E. Barrlngton, New Hampshlre 
Catholic Camp for Boys 7-15 

June 30 — August 17
$60 wk. — Ali Activities

7 Wks. for Price of 6
FOR BROCHURE CALL

CAMP DIRECTOR 
(617) 567-2710

INDIVIDUAL 
INTERESTED IN ESTABLISHING 

AND SERVICING ACCOUNTS WITH 
CITIES, MUNICIPALITIES, 

ENGINEERS AND INDUSTRIAL 
PLANTS TERRITORIES N0W OPEN 

IN YOUR AREA
This new Aerator Is designed and englneered In 
conįunctlon wlth waste water treatment and the 
energy crisis
Product meets hlgh standards sėt by statė and 
Federal pollutlon control agencies.
WE ALSO OFFER:
— Company Financing
— Sound VVarranty
— National Advertising 
—' Literatūra & Advertising
— Supplled by Company
— To quallfy you mušt be:
— Interested in Selling
— Permanent Area Resident
— Able to Service yourTerritory
— Have good Credit 
Stock Minlmum Inventory optlonal. For 
Information please write or phone.

OXYGENATOR
905 IRVING AVĖ. 

DAYTON, OHIO, 45409
513 294-5244

(Call 9:30 to 5 Mon., Tues. & Wed.)

CEMENT WORK ALL TYPES
Free Estimates

(212) 441-6024

PEOPLES TV REPAIRS
IF YOU ARE UPSET BECAUSE OF TODAY’S HIGH
PRICES CALL US. SERVICE CALLS. COLOR $4

B & W 2. (201) 332-6625 9 am to 9 pm

DECORATING
&

WALL PAPERING 
Ouality vvorkmanship

Call 516 103-9546

ALL BORO 
MOVING & STORAGE

Insured Movers Serving the 5 BOROS 
Direct Runs to Florida & California 

2120 Newton Avenue, Astoria, N.Y.
Call 212 -626-2102-3

Unclaimed Rūgs & Carpets 
For Sale From

CARPET CLEANING COMPANY 
2400 Snyder Avė., Bklyn., N.Y. 

Call 212-462-2400

DELIVERIES
Done at Reasonable Rates 
Any Boro, or out-of-Town 

Alvvays Available 
Call 212-568-3244

ANGELO 
CARPENTRY 
MASONRY 
PAINTING 

VIOLATIONS REMOVED
CALL 201 224-7791

CHARTER FISHING
42 FT. CASTAVVAY
DIESELS — TACKLE SUPPLIED 

LOC. HIGHLANDS, NJ.
CAPT. LENGEL 671-6355

i

BEĮJ INFL^'O” 
GOLO COIHS

Call or visit
MIDAS COINS, LTD.

74 Bow.ry, N.Y. (2I2) 964-6208
(Downtown Jewelry Exchange)

ATTENTION!
Reliable Contractor is looking for Home 

-Owners needing repairs. Specializing’ 
in Ceramic Tile, Painting, Plastering, 
Vinyl, Floors. Can Also Do Complete 

Jobs Call (201) 374-2042

D. J.L.
CONSTRUCTION COMPANY 

Repą ir Work & New Work 
CALL 212 489-1738

SPANISH LESSONS 
Conversational Grammar 

Call Mrs. Idrovo 
212-220-4627

A.R.C. AIR CONDITIONING
450 HUDSON ST., N.Y.C. WE SELL AIR 

CONDITIONERS WE REPAIR COMMERCIAL & 
INDUSTRIAL AND CENTRAL AIR CONDITIONERS 
ŪSE OUR YEARLY SERVICE PLAN CALL 796-9138

Ali Home Improvements 
Low Price 

Kltchen Cabinets 
Baths Painting 

LIFE STYLE G. C. INC. 
CALL 212 — 859-5761

DANIEL CARPET
3322 Avė. K, Bklyn. Carpet Cleaning

& Service for Homes & Industrial & 
Commercial Call 212 377-2387

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda,šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

T<aw Jersey — “Muslo of Llthuania” •— pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 jneg. -r anglų kalba, per Seton Hali Univ. radijo stot; 
Dfr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N J. 07079.

YQRK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
01-15 69th PL, Middle Vlllage, N.Y. 11379.

BO0TON, WORČESTER, BROČKTON, Maaa. — Vedėjas P. Vličlnla, 17J 
Aithur St, Brockton, Mass., tel JU 6-7Ž09; FM bangomis 107.9 mc. WHH 
1480 kO. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vįd.

BO8TON, MASS. — Vedėjas 8tep. M Inkus, WL>YN 1360 kllocycles ir FM 
10ŪL7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p — 502 E. Broadvvay, Soutb 
•iston, Mass. 02127 TeL268-0489.

KELIAUKIME j

LOURDĄ — ROMĄ
RUGP. 8-28 D.D.

Kartu aplankysime šių miestų istorines vietoves, 
šventoves:

FRANKFURTAS — 2 D. 
MUNCHENAS — 3 D.

PARYŽIUS — 3 D.
ROMA — 6 D.

LOURDAS — 3 D.

further LITAS TRAVEL SERVICE

vad. NOMEDA ALEKSANDRAVIČIENĖ
87-18 LEFFERTS BLVD.

RICHMOND HILL, N.Y. 11418 
TEL. (212) 846-1650
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APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 
ŽINIOS
Eucharistijos šventė Apreiški

mo parapijos bažnyčioje atšvęs
ta balandžio 28. Choras giedojo 
nuo 4:30 iki 5 v. Keliolika lie
tuvių kunigų koncelebravo lietu
viškas mišias. Vyriausiu cele
brantu buvo kun. V. Pikturna. 
Kun. Pr. Jaraška iš Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos Philadelphijoje 
pasakė pamokslą apie Eucharis
tiją ir persekiojamą Bažnyčią 
Lietuvoje. Pamaldos baigtos pro
cesija su Švč. Sakramentu. Pro
cesijoje dalyvavo per 20 kunigų. 
Žmonių šiose pamaldose galėjo 
būti ir daugiau.

Liet. Kat. Moterų Sąjungos 
29 kuopa gegužės 5 pagerbė 
gyvas ir mirusias motinas. Su
mos metu meldėsi jų intencija. 
Po pamaldų motinos paminėtos 
parapijos salėje. Čia minėjimą 
pradėjo pirmininkė E. Kezienė. 
Kun. Stasys Raila sukalbėjo 
maldą ir prisiminė lietuvę moti
ną — gyvą ir mirusią. Visi drau-

ge gražiai sugiedojo Marija Ma
rija. Ypatingai pagerbta jubiliatė 
motina J. Vebeliūnienė, sulau
kusi 80 metų. Motinas taip pat 
pagerbė kun. A. Račkauskas, 
dvasios vadas, ir muzikas — var
gonininkas A. Kačanauskas. Bu
vusi pirmininkė O. Kubilienė 
pasakė jautrų sveikinimo žodį. 
Po to sąjungietės aptarė savo 
veiklą. Visi buvo gražiai pavai
šinti.

Remia persekiojamą Bažny
čią Lietuvoje. Metinis maldos 
ir aukos vajus Apreiškimo pa
rapijoje vyksta visą gegužės mė
nesį. Kaip praeitais metais, taip 
ir šiemet kun. Pr. Raugalas krei
pėsi į visus parapiečius specia
liu laišku, prašydamas prisimin
ti persekiojamą Bažnyčią Lietu
voje. Prisimenama tai ir parapi
jos biuletenyje. Tam svarbiam 
tikslui aukos plaukia.

BROCKTON, MASS. I

AUKOS NEW YORKO ALTAI

ELIZABETH, N.J.
Elizabetho Lietuvių Svetainė 

(Lithuanian Liberty Hali) šiais 
metais švenčia 50 metų auksinį 
jubiliejų.

Valdybai nutarus surengti mi
nėjimą, Frank Kudūkis buvo iš
rinktas pirmininku ir vadovu 
sudaryti rengimo komitetą. Ko
mitetas sudalytas ir dalinai pa
siskirstyta į veikimo sekcijas.

Komitetas minėjimą nutarė 
rengti spalio 5, šeštadienį, 7 
vai. vak. Lietuvių Laisvės Sve
tainėje labai iškilmingai — su 
menine programa, šampanu, šil
tais bei šaltais valgiais, gėri
mais ir šokiais.

Tą dieną draugijos ir klubai 
prašomi rezervuoti Elizabetho 
Lietuvių Svetainės šventei ir sa
vo renginių nerengti.

K.P.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
Vasario 16 minėjimo proga New 
Yorke aukojo:

70 dol. — S. Bredes, Jr.
Po 50 dol. — N.Y. vyrų choras 

"Perkūnas”, dr. V. Paprockas, 
J. Bortkevičius.

Po 25 dol. — LDD — 7-ta 
kuopa, M. Šalinskienė, J. Valai
tis, A. Vakselis, M. Kregždienė, 
J. Bagdas, P. Penikas, J. Gied
raitis, A. Mačionis, E. Barnet, M. 
Palys, dr. A. Starkus.

Po 20 dol. — L. Ramančio- 
nis, kun. J. Gurinskas, I. Gasiliū- 
nas, dr. P. Legeckas, E. Baltrū
nas, Grigaliūnas, B. Oniūnas, J. 
Katkus.

Po 15 dol. — E. Lukas, E. Liau- 
kus, D. Vaičius, A. Mankus, dr. J. 
Snieška, M. Vaitiekūnas.

Po 12 dol. — V. ir A. K.?, kun. 
A. Kardas.

Po 10 dol. — P. Lukoševi
čius, E. Vainauskienė, J. Paže
mėmis, A. Žukienė, D. Verbyla, 
P. Petraitis, kun. L. Budreckas, 
A. ir J. S. ?, S. Birutis, P. Min- 
kūnas, J. Tamašauskas, P.Z?, 
A. Uknevičius, R. Klivečka, J. 
J. Klivečka, kun. A. Račkauskas, 
V. Steponis, A. Svalbonienė, V. 
Padvarietis, E. Staknys, J. Vil- 
pišauskas, J. Kiznis, O. Danise- 
vičius,R. Marv?, V. Banelis,kun. 
V. Pikturna, V. Bagdonienė, B. 
Spudienė, A. Bagdžiūnas, A. 
Šidlauskas, K. Bačauskas, Z.R.?, 
L. Špokas, E. Vitkus, P.P., E. 
Mikužytė, J. M., V. Mačiūnas,

V. Vasikauskas, S. Skobeikienė, 
V. Anonis, M. Macezinskas, V. 
Svalbonas, K. Siliūnas, E. Bara
nauskas, I. O. Tomas, dr. D. Ja
saitis, C. Maracynas, A. Gobužas, 
S. Maske, F. Rakauskas, R. 
Kondratienė, V. Vygantas, A. Ko- 
watschewsky, L. Bileris, S. Jan
kauskas, A. Pūras, C. Sodaitis, J. 
Alvijauskas, J. Lipnickas, V. Jan
kauskas, V. Čečeta, I. Povilavi- 
čius, K. Brazauskas, G. Gudelis, 
V. Semon, xx, S. Vaškys, M. Er
čius, Z. Bacevičius, B. Girža
das, J. Vizbaras.

Mažesnėmis sumomis 100 au
kotojų suaukojo 380 dol.

Viso aukų gauta 1894 dol.
Visiem aukotojam dėkoja

New Yorko Amerikos Lietuvių 
Taryba

NAUJAUSIOS KNYGOS

Dail. Adomo Galdiko mono
grafija — su persiuntimu 16 
dol., Naujųjų metų istorija, pre
mijuotas B. Pūkelevičiūtės ro
manas—4.50 dol., Pr. Naujokai
čio Lietuvių literatūros istorija, 
I tomas, kietais viršeliais — 10 
dol., Vi. Mingėlos Medinis Die
vas, 5 dol. Šios ir kitos lietu
viškos knygos bei muzikos 
plokštelės gaunamos Darbinin
ko administracijoj: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
surengtame Vasario 16-tosios 
minėjime Lietuvos laisvinimo 
reikalam aukojo:

200 dol. — Brocktono “Sanda
ros” kuopa.

Po 100 dol. — Kazimiero klu
bas, J. J. Kairys — Fitzmaurice 
Auto Sales.

Po 30 dol. — Vytautas Sužie
dėlis, Eligijus Sužiedėlis.

Po 25 dol. — S. M. Gofensas, 
Brocktono vyčių kuopa.

Po 20 dol. — L. R. Šukys, 
J. O. Jakulis, J. P. Jonikas, E.D. 
Alksninis.

Po 15 dol. — J- P.- Braška, 
SLA Brocktono skyrius.

Po 10 dol. — A. J. Monkus, 
E. T. Bliudnikas, J. P. Šaulys, 
S. Kemzūra, B. Rožėnas, Plat- 
kauskai, E. Ribokienė, R. Biel- 
kevičius, A. A. Sabataitis, D. 
Svirskienė, Grubliauskai, M.A. 
Jurkštas, A. Šeduikis, O. Eikinie- 
nė, S. Rudnickas, P. Viščinis, 
M. Jankaus vardo Šaulių kuopa, 
J. Dabrėga, Simas Sužiedėlis, 
Dulskiai, J. Čepkauskas, D. R. 
Tamolonis, R. Katalikių Moterų 
kuopa, F. Janonis, O. J. Venč- 
kauskas, J. Petkūnas, E. Jezuke- 
vičius, K. Motekaitis, I. Les- 
činskas, L. Družinskas, A. Baru- 
lis, J. Šuopys, J. Sisas, J. Čin- 
čys, V. Rupšys, A. J. Baškauskas, 
Radzevičiai, Beržinskai, A. 
Griauzdė, Freimonai, J. Rama
nauskas, Labukai, M. B. Burba, 
E. R. Janulaitis.

7 dol. — S.A. Mantautas.
Po 5 dol. — J. Laurinaitis, 

Pakalniškis, A. Deringis, P. Ku- 
kauskas, B. Batisienė, A. Hinten- 
dorf, P. Asiaf, Petkelis, Valiū
nai, L. Šakys, Užpurviai, V. Ja
kimavičius, R. Suslam, Anna Gu- 
reckis, Lolis, Gureckis, Dam
brauskienė, V. Skobeikienė, Vy- (atkelta iš 10 psl.) 
tenis Senuta, F. Pašakarnis, M. 
Buivydienė, G. J. Banaitis, Stun
džienė, Suravičienė, Eiva, Gry
bauskas.

Kiti aukojo po mažiau.
Visiem aukotojam nuoširdžiai 

dėkoja vietos Altos skyrius.

r?
Kultūrinių subatvakarių su

sirinkime balandžio mėn. kal
bėjo inž. dr. Jurgis Gimbutas 
apie lauko, arba tėviškės, mu
ziejų. Tokius muziejus po at
viru dangumi jis lankė._ Europo
je, padarė daug nuotraukų. 
Okupuotoje Lietuvoje toks mu
ziejus dabar statomas. Rumšiš
kių pakrantėje prie vadinamos 
Kauno jūros. Muziejai buvo 
pradėti nepriklausomos Lietu
vos laikais. Mažesni muziejai 
buvo Rokiškyje, Telšiuose ir ki
tur. Yra tokių muziejų ,ir Ame
rikoje. Paskaita buvo įdomi, pa
iliustruota skaidrėmis. Subatva
karių komisijos pirmininkas 
inž. Romas Veitas gražiai pri
statė prelegentą ir,,;yįešnią iš 
New Yorko — Emiliją,Čekienę.

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas balandžio 28 dalyvavo 
Community Music Center of 
Boston koncerte, padėjo atlikti 
kai kuriuos kūrinius ir net di
rigavo. Ten buvo sugrota Ju
liaus Gaidelio sonata. Ją atliko 
Henry Robb, Linda Nichols, 
Cynthia Prescott, Izidorius Va- 
syliūnas smuiku ir Vytenis Va- 
syliūnas — pianu.

Feliksą Zaleską praeitą savai
tę jo gimtadienio proga pasvei
kino Amerikos prezidentas 
Richard Nixon.

Hamiltono vaidintojų grupė 
Aukuras į Bostoną atvyksta šį 
sekmadienį, gegužės 12, ir 
Liet, piliečių draugijos didžio
joje salėje vaidina Vytauto

Alanto komediją “Šiapus už
dangos”. Pradžia 3 v. popiet.

Bronei Monkevičienei pa
daryta operacija. Ji guli Peter 
Bent Brigham ligoninėje, 721 
Huntington Avė., Roxbury.

Kultūros Klubo susirinkime 
balandžio mėn. prelegentu bu
vo pakviestas dr. Kostas Os
trauskas, dramaturgas. Jis kal
bėjo tema — rašytojas ir eg- 

, žilis. Kalbėjo aštriais termi
nais ir gana kontroversiškai.

Juliaus Gaidelio mokinių 
koncertas bus gegužės 19 Tau
tinės Sąjungos namuose, 484 
E. 4th Street, So. Bostone.

MALDOS DIENA
Gegužės 13 sueina 23 metai 

nuo lietuvių tautos pasiaukojimo 
Marijos Nekalčiausiai Širdžiai. 
Antrasis karas pasibaigė maž
daug prieš 30 metų, o taikos 
pasaulyje nėra. Daugelis tautų 
neša vergiją. Kartu ir mūsų tau
ta. Dievo Motina Marija vaiku
čiam Fatimoje 1917 pasakė, kad 
komunizmas išsiplės per visą pa
saulį. Argi taip nėra? Komunis
tai valdo ar dominuoja didžiąją 
pasaulio dalį. Marijos žodžiai 
pildosi, o ir patys žmonės labai 
pablogėjo. Nei gatvė, nei namai 
nebesaugūs nuo blogų žmonių. 
Malda ir tikėjimas šiandien rei
kalingi daugiau, nei bet kada. 
Mūsų kenčią broliai ir sesės net 
slapta meldžiasi.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje So. Bostone pamal
dos už mūsų tautą ir teisingą 
pasaulio taiką bus gegužės 12, 
sekmadienį, 10 vai. Visi dalyvau
kime šiose pamaldose ir pasi- 
melskime ta intencija.

A.A.

Onai Grajauskienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame dukrom O. Miti- 

nienei, K. Bakšienei ir sūnums Jonui, Juozui, 
Gediminui, Romui ir visų jų šeimoms.

Birutė ir Antanas Bagdžiūnai su šeima

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

f

SPORTAS MINKŲ PADĖKA

Tremtinei

Onai Grajauskienei
išėjus amžinybėn, Jos dukteris Konstanciją Bakšienę, 
Oną Mitinienę, sūnus Gediminą, Juozą, Romą Grajaus
kus bei visų jų šeimas giliai užjaučiame ir drauge 
liūdime.

Joana ir Jonas K. Karys

A.A.

Onai Grajauskienei

mirus, liūdinčius — dukras, sūnus, anūkus, šeimas ir 
artimuosius giliai užjaučiame.

H
Gelbėk Mus! Philadelphijos 

Lietuvių Choras Viltis. Stereo 6 
dol.

Čia mano brangioji Tėvynė, 
Lietuviškų dainų rinkinys, įdai
nuotas Vilniaus operos solistų — 
E. Kuodžio ir J. Girijoto. Stereo 
6 dol.

Tėviškės namai, Br. Budriūno 
kūriniai ir kantata. Įdainuota 
Los Angeles, Calif. Šv. Kazimie
ro parapijos choro. Stereo 6 dol.

Clevelando vyrų okteto Nr. 2 
Stereo 6 dol.

Dieve priegloba mūs ... To
ronto Šv. Jono parapijos religi
nės mišių, kalėdines ir Velykų 
giesmės kaina 6 dol.

Jūratė ir Kastytis, Banaičio 
opera iš 3 plokštelių. Kaina 16 
dol.

Lietuva, Tėvynė mūsų, To
ronto vyrų kvarteto įdainuota 3 
Baltijos tautų himnai, lietuviš
kos dainos ir operų ištraukos. 
Stereo 6 dol.

Arijos ir dainos, Sol. B. Povi- 
lavičiaus 5 dol.

Norėdami įsigyti knygą, 
plokštelę prašom kreiptis: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207. Persiun
timui pridedama 50 c.

I

Viktorija Savickienė
Janina ir Antanas Snieškai

Netekus mylimos Mamytės

Onos Grajauskienės,
nuoširdžiai užjaučiame likusius giliame skausme: 
Kastulę ir Kazimierą Bakšius, Onutę ir Kostą Mitinus, 
Danutę ir Gediminą Grajauskus, Danutę ir Romą 
Grajauskus, Antaniną ir Juozą Grajauskus.

Julija ir Pranas Kunigėliai 
Kazė ir Vytas Šventoraičiai

i

PADĖKA

Balandžio 11, Didįjį Ketvirta
dienį, mirė mano vyras Vincas 
Kapočiūnas. Viešpaties Atsimai
nymo parapijos bažnyčios zakris
tijonas.

Prieš 5 mėnesius susirgo šal
čiu, bet, patikrinus sveikatą, ra
do plaučių vėžį. Jokia operacija 
buvo neįmanoma. Gavo 30 ko- 

bolto švytinimų, bet nepadėjo. 
Paskutines savaites žinojo, kad 
nėra jokios vilties, prašė perspėt 
kitus, kad nebūtų per vėlu . . .

-o-
Noriu padėkoti visiem, prisi- 

dėjusiem prie mano vyro Vinco 
laidotuvių. Pirmiausia klebonui 
kun. P. Bulovui, kun. J. Pakal
niškiui, sunkiausiose valandose 
man daug padėjusiem. Visiem už 
mišias, už lankymą, už gėles, 
kurios taip gražiai papuošė, baž
nyčios chorui, solistėm J. Čepu- 
kas ir Mary Kulis, vargonininkui 
muzikui Vytautui Kerbeliui už 
nepaprastai gražų giedojimą, už 
gražų pamokslą klebonui kun. P. 
Bulovui ir kitiem kunigam už da
lyvavimą ir palaidojimą.

Vaičekauskaitės komanda. II 
vietos komandoj buvo 4 žai
dėjai: P. Gvildys, Birutis ir 
T. Garunkštis, kurį, vėliau pa
keitė T. Jasaitis. Geriausi in
dividualiniai pirmo,s divizijos 
žaidėjai buvo šie;,,.Iv. — P. 
Gvildys, II v. — J. Vainius, 
III v. — T. Vainius.

Antroj divizijoj I vįejos koman
da: D. Miklaitė, A. Katinaitė 
ir R. Galinytė. II’v.; komanda:- 
L. Naronytė, R. Vebeliūnaitė ir 
R. Vilgalytė. Geriausi individua
liniai žaidėjai: Iv. — A. Bikne- 
vičiūtė, II v. — V. Šlape- 
lytė,IIIv. — R. Vebeliūnaitė.

LAK stalo teniso pirmenybes 
pravedė Pr. Gvildys, Alg. Šilba
joris ir I. Jasaitienė. Pirmeny
bių tikslas buvo paruošti ir pa
kelti dalyvių žaidimo lygį toli
mesnėm varžybom. Neblogas 
mūsų žaidėjų pasirodymas miš
riam jaunių turnyre įrodė nuo
latinio kompeticinio žaidimo 

' reikalingumą. Vėl mūsų stalo 
tenisininkus tikimės pamatyti 
gegužės 25-26 Rytų apygardos 
žaidynėse.

Pirmenybių užbaigimo va
kare laimėtojam buvo įteiktos 
taurės ir surengti šokiai. Tė
vam ir kitiem svečiam buvo 
suruoštas mažas pobūvis. New 
Yorko sportinė šeima, atrodo, 
auga ir kartu džiaugiasi pasiek
tais laimėjimais.

V. Beleckui ir jo šeimai už 
vaišes, gi palydėjusiem ypatin
gas ačiū.

Marija Kapočiūnas

LIETUVIŲ EKSKURSIJA į 
HAVVAJUS

Birželio 11-18 d.d.

Alg. Š.
Aloyzo Barono nauja prozos 

knyga Šilko tinklai ($4.50) ir 
Julijus Švabaitės poezijos rinki
nys Septyni saulės patekėjimai 
($3.50) neseniai išėjo iš spaudos. 
Kreipkitės pas platintojus, arba 
užsisakykite tiesiog Ateities lei
dykloje, 17869 Goldwin, South- 
field, Mich. 48075. Naująsias B i- 
rono ir Švabaitės knygas galima 
taip pat gauti DARBININKE.
. ......................

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujama radijo valandėlė 
Bostone atšventė 40 metų su
kaktį. Ta proga kovo 24 buvo 
talentų popietė ir koncertas. 
Buvo ir šokių kontestai.

Už šokius premijas laimėjo: 
pensininkų polka — Julia Barz 
iš Dorchesterio ir Juozas Vali- 
cas iš So. Bostono, “Mamės ir 
papės”, polka — Zosė VieŠke- 
lienė iš Quincy ir Jonas Owirka 
iš Dorchesterio, jaunimo polka 
— Julija Grauslytė ir Kazys 
Grauslys iš Nashua, N.H., val
sas — Justina Dubauskienė iš 
Cambridge ir Antanas Andriu
lionis iš So. Bostono, tango — 
Veronika Welsh iš Winthrop ir 
Stasys Urbonas iš Dorchesterio, 
tvistas — Paula Plevokaitė iš 
Weymouth ir Edvvard Matioška 
iš Dorchesterio.

-o-
Dėkojame Elenai Blandytei 

iš Chicagos už jos puikų pa
sirodymą ir dalyvavimą progra
moje. Taip pat dėkojame vi
siem talentam ir publikai, kuri 
susirinko į mūsų pobūvį ir pa
rėmė radijo programą. 
Dėkojame už pinigines au
kas prekybininkam, organizaci
jom, pavieniam asmenim už 
sveikinimus programų knygoje.

Nuoširdžiai dėkojame šeimi
ninkėm, kurios prikepė ir dova
nojo visokių skanumynų šiam 
parengimui. Dėkojame komi
tetui už talentų ir šokėjų įver
tinimą ir atrinkimą. Dėkojame 
šeimininkei Monikai Plevokie- 
nei, jos talkininkėm už sėkmin
gai pravestą šį parengimą.

Dėkojame laikraščiam už ko
respondencijų talpinimą, Ele
nai Vasyliūnienei ir Povilui 
Žičkui už rašymą ir reklamavi
mą spaudoje.

Steponas ir Valentina Minkai

325 dol. asmeniui 
(dviems kambaryje) 

(150 dol. pigiau negu normali kaina) 
Kainon įskaitoma:

Kelionė lėktuvu—American Airlines—į abu galu 
Pervežimai iš aerodromo j viešbuti ir atgal 
Kambarys liuksusiniame viešbutyje 
(Hawaiian Regent)

Visi patarnavimo mokesčiai ir taksai

*

*

*

Šis pasiūlymas galioja tol, kol bus vietų. 
Registruojantis įmokama 100 dol.

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
(R. Kezys) 

2129 Knapp St.
Brooklyn, N. Y. 11229 

(212) 769-3300

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, Soufh Boston Massachusetts 
"Kur Jūkstančiar taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAUD, Pręsident

Šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais g&lima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000. ;■

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula* a/,c — 5% % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice ą/,ę — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

/ -------- Ali Accounts Compounded Daily ---------



12 • DARBININKAS • 1974 gegužės 10, nr. 19

DARBININKAS
NNBIEN

Prez. Antano Smetonos minė
jimas rengiamas šį sekmadienį, 
gegužės 12. Iškilmingos pamal
dos bus 11 vai. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Akademija bus 
4 v. popiet Kultūros Židinyje. 
Patrindinę kalbą apie prez. A. 
Smetoną pasakys dr. A. Butkus iš 
Clevelando. Pianu skambins An
tanas Smetona, prezidento anū
kas, dainuos solistė Daiva Mon- 
girdaitė, kuriai akomponuos mu
zikas Albinas Prižgintas. Minėji
mas atžymės prezidento A. Sme
tonos šimto metų gimimo su
kaktį ir 30 metų mirimo sukak
tį. Minėjimui surengti yra suda
rytas didelis komitetas, kuriam 
pirmininkauja Jurgis Sirusas.

Pranciškonų generolas Tėv. 
F. Koser, OFM, atvykęs iš Ro
mos, trumpam sustojo New Yor- 
ke, Holy Name amerikiečių pro
vincijolo vienuolyne. Ten jį ap
lankė ir lietuvių pranciškonų de
legacija iš Brooklyno vienuoly
no. Generolas pirmadienį išskri
do į į Chicagą, kur visą savai
tę vyks Amerikos ir Kanados 
pranciškonų vadovybių po
sėdžiai. Posėdžiuose dalyvauja 
ir lietuvių pranciškonų provinci
jolas Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
su savo patarėjais.

Maironio lituanistinės mokyk
los 8 skyriaus mokinių tėvų 
susirinkimas šaukiamas šį šeš
tadienį, gegužės 11, 9 v.r., tuoj 
prasidėjus pamokom mokykloje. 
Susirinkimas šaukiamas mokyk
los apatinėje salėje. Dalyvavi
mas būtinas.

Aktorius Vitalis Žukauskas ge
gužės 11 išvyksta į Baltimorę, 
kur atliks humoristinę progra
mą T. Sąjungos rengiamame va
kare.

PREZIDENTO ANTANO SMETONOS 
MINĖJIMAS NEW YOHKE

Lietuvos respublikos prezidento Antano Smetonos 100 
metų gimimo ir 30 metų mirties sukakčių minėjimas įvyks š.m. 
gegužės 12 dienų, sekmadienį.

11 vai. ryto bus iškilmingos pamaldos Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, 259 North 5th Street, Brooklyne.

MINĖJIMAS—AKADEMIJA įvyks 4 vai. 
p. p. Kultūros Židinyje. 361 Highland Blvd., Brooklyne.

Paskaitą skaitys dr. Antanas Butkus iš Clevelando.

Meninę dalįatliks: pianistas Antanas Smetona ir.solistė 
Daiva Mongirdaitė-Richardson, akomponuojant muz. A. 
Prižgintui.

Po programos kavutė.

Įėjimo auka 5 dol. Studentams 2 dol. Vaikams iki 12 m. 
nemokamai. Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Minėjimui Rengti Komitetas

MOTERŲ VIENYBĖ

o t-, iv

kviečia į

40 METŲ JUBILIEJINĮ BALIŲ

Gegužės 18 d. 7 vai. punktualiai

Kultūros Židinio salėje, 361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y.

įėjimo auka $12.50 asmeniui

PROGRAMOJE:
Aktorius Henrikas Kačinskas, Solistas Liudas Stukas 

Akompanuoja Algirdas Kačanauskas

Šilta vakarienė, butelis šampano ir degtinės ant stalo

Šokiam gros “Magnotonės” Gutauskų orkestras

Stalus užsisakyti pas visas “Moterų Vienybės" nares arba Haven Realty
(Andrušis) Tel. VI 7-4477, Helen Venis — Tel. VI 6-7433.

Kviečiame visus gausiai atsilankyti ir praleisti linksmai vakarą.

Redakcija ......................827-1352
Administracija .............827-1351
Spaustuvė .................... 827-1350
Vtenuolynas ................. 235-5962
K. Židinio salė ...........827-9645

BATUNo lietuvių sekcijos 
narių metinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, gegužės 10, 7:30 v. 
vak. Kultūros Židinio patalpose, 
341 Highland Blvd., Brooklyne. 
Pagrindinį pranešimą apie BA
TUNo veiklą Jungtinėse Tau
tose ir jo ateities planus padarys 
UBA-BATUNo vykdomasis pir
mininkas Kęstutis K. Miklas. 
Į darbotvarkę įtrauktas ir UBA- 
BATUNo finansų klausimas. 
Taipgi bus renkama nauja lietu
vių sekcijos valdyba bei kandi
datai į UBA-BATUNo direktoria- 
tą ateinantiem metam. Šiuo metu 
BATUNo lietuvių sekcijos 12- 
kos asmenų valdybai vadovauja 
prel. Jonas Balkūnas, P.A. Kaip 
visi BATUNo susirinkimai, 
taip ir šis metinis susirinkimas 
yra viešas ir plačioji lietuvių 
visuomenė yra maloniai lau
kiama.

Regina Žymantaitė įgaliota at
stovauti Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijai General Federa- 
tion of Women’s Clubs konven
cijoje, kuri vyks gegužės 26 — 
birželio 1 Minneapolis, Min- 
nesota. R. Žymantaitė ten išda
lins svetimtaučiam visą glėbį 
literatūros apie Lietuvos da
bartinę padėtį.

Religinis koncertas rengiamas 
gegužės 19, sekmadienį, 3:30 
v. popiet Maspetho lietuvių pa
rapijos bažnyčioje. Choras gie
dos lietuviškas, angliškas ir loty
niškas giesmes. Vargonais solo 
gros muzikas Jonas Žukas, buvęs 
vargonų profesorius Lietuvoje, 

giedos solistė Grace Kedy, kuri 
prieš 30 m. Amerikoj buvo plačiai 
pagarsėjusi, dainavusi įvairiuose 
koncertuose, per radiją.

LMKF New Yorko klubo valdyba ir dalis narių, suruošusių Velykų stalą. Iš k. V. Šileikie
nė, E. Mickeliūnienė, M. Žukauskienė — pirmininkė, M. Ulėnienė, J. Gerdvilienė, S. Kačins
kienė, P. Siemaškienė, S. Skobeikienė, E. Prekerienė. Nuotr. L. Tamošaičio

Kviečiamas pasitarimas gegu
žės 19, tuoj po sumos, Apreiš
kimo parapijos klebonijoje. Nu
matoma vietoje parapijos pikni
ko rugpiūčio 4 surengti lietuvių 
dieną. Apie tai ir bus kalbama, 
ar galima tokią visų lietuvių die
ną suorganizuoti. Visi kviečiami 
atsilankyti į pasitarimą.

Tėv. Modestas Stepaitis, 
OFM, BUV2S ir. Darbininko 
redaktorius, prieš dešimt metų 
žuvo susisiekimo nelaimėj. Mi
šios už jo sielą bus laikomos 
gegužės 17, penktadienį, 7 vai. 
ryto lietuvių pranciškonų koply
čioj Brooklyne.

WalterŠleivis,gyv. Brooklyne, 
gražiai išvaksavo Darbininko ad
ministracijos ir redakcijos pa
talpų grindis. Jis tas patalpas bu
vo išvaksavęs ir tuoj po remonto, 
dar prieš įstaigom atsikeliant. 
Už dovanai atliktą darbą vado
vybė nuoširdžiai dėkoja.

V. Koppas, su žmona, dalyva
vęs LB Queens apylinkės susi
rinkime ir pasidžiaugęs tos apy
linkės veikla bei kultūrine su
sirinkimo dalimi, apylinkei pa
aukojo 10 dol.

New Yorko moksleivių ateiti
ninkų kuopos metinė šventė 
įvyks birželio 1-2 Kultūros Židi
nyje. Šeštadienį bus paskaita ir 
užsiėmimai, vakare — šokiai. 
Sekmadienį 11 vai. mišios ir po 
to iškilmingas posėdis didžiojoj 
Kultūros Židinio salėj.

N. Y. Filatelistų draugija iš
leido savo biuletenį — š. m. 
balandžio numerį. Skelbiamos 
bendros žinios iš filatelistų gy
venimo, aprašomi Vokietijos 
DP stovyklų pašto ženklai, skel
biami visokie pardavimai, auk- 
cijonai, tęsiami Lietuvos pašto 
ženklų aprašymai. Atspausdintas 
vienas straipsnis—V. Donielos, 
kaip antrojo pasaulinio karo 
metu vokiečiai cenzūravo Lie
tuvos paštą. Biuletenis leidžia
mas anglų kalba, jį redaguoja 
Walter E. Norton, gyvenąs Phi
ladelphijoje, jam talkina Charles 
Matuzas, gyvenąs Richmond 
Hill, N. Y. Administruoja A. Viz
barą, gyvenąs Floridoje. Draugi
ja narių turi visoje Amerikoje, jų 
tarpe yra ir nelietuvių.

Išnuomojamas moderniškai 
įrengtas 4 kambarių butas. Ja- 
maica Hills, Queens, privatus 
namas, atskiras įėjimas. Skam
binti 658-3825.

Niagara Falls, N. Y., parduo
damas moderniai įrengtas dviejų 
šeimų namas už labai prieinamą 
kainą. Kreiptis tel. (716) 284- 
2257. Mr. K. G., 432 23 St., 
Niagara Falls, N. Y. 14303.

Richmond Hill House For 
Sale, 2 family, solid brick, 5 
and 6 rooms, garage, near Jamai- 
ca Avė. 38.000 dollars. Call Piper 
Realty VI 7-7242.

Cypress Hills rajone inuoįjo
jamas 6 kambarių butas. Gera 
vieta, netoli AP ir Bohack di
delės krautuvės. Ramioj vietoj, 
pageidaujama senesnio amžiaus 
žmonės be mažų vaikų. Nuoma 
nebrangi. Adresas: 3432 Fulton 
St., Cypress Hills, Brooklyn, 
N. Y. Onai* F. Skwar.

Atvyksta rašytojas A. Vaičiulaitis į 
Vaižganto Klubo popietę

Kas yra Antanas Vaičiulaitis? 
— Rašytojas! O ką jis parašė 
ir kaip jis parašė? Į tuos klausi
mus atsakys pats autorius, kuris 
gegužės 19 atvyksta iš Wash- 
ingtono ir dalyvauja Vaižganto 
Kultūros Klubo popietėje.

Juliui Bagdonui, gyv. Rego 
Park, gegužės 5 suėjo 60 metų. 
Sukakties proga pas jį gyvenąs 
muzikas Vytautas Kerbelis 
gegužės 4 surengė gražų pager
bimą, sukvietęs pasisvečiuoti 
būrį artimų bičiulių.

Ateitininkų globėjų kursai 
ruošiami gegužės 18-19 Kultū
ros Židinyje. Prasideda šešta
dienį 9 v. registracija, paskui 
paskaitos. Baigiasi sekmadienį 
11 vai. jaunimo mišiomis. Pa
skaitininkai bus Kęstutis Šeš
tokas, Lina Vaitiekūnaitė, kun. 
Gediminas Kijauskas, Antanas 
Sabalis, iš MAS CV atvyksta pir
mininkas Kęstutis Šeštokas ir vi- 
cepirm. Ramūnas Underys. Visi 
kviečiami pasinaudoti šiais kur
sais.

Motinos dienos proga Lietu
vių Moterų Klubų Federacija 
per Voice of America pasveikino 
okupuotos Lietuvos motinas lie
tuves, linkėdama, kad viso pava
sario gėlės pražystų naujomis 
viltimis ir paguoda.

Stepo Zobarsko vadovau
jama Manyland Books leidykla 
išleidžia Daumanto “Partizanai 
už geležinės uždangos” anglų 
kalba. Į anglų kalbą vertė Har- 
risonas. Leidinys bus iliuost- 
ruotas.

Svarstybos “Aš ir LB” žada 
būti įdomios. Į šias svarstybas, 
įvyksiančias VVoodhaveno LB 
apylinkės metinio susirinkimo 
metu — gegužės 10, šį penkta
dienį, 7 vai. vak. paskutiniu 
momentu įsijungė ir Lietuvos 
vyčių atstovas Rimas Vebeliū- 
nas. Šias svarstybas išgirsti turėtų 
visi VVoodhaveno lietuviai, ypač 
jaunimas, kuris šiuo metu steigia 
JAV Lietuvių jaunimo sąjungos 
New Yorko padalinį. Kaip tik čia 
jie galės prasmingai pa
reikšti savo pageidavimus bei 
sugestijas. Rengėjai laukia visų.

LB VVOODHAVENO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas 1974 gegužės 10 d., penktadienį, 7 vai. v. KULTŪROS ŽIDINYJE.

Svarbiausias darbotvarkės punktas yra svarstybos —

AŠ IR LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Svarstybų prezidiumą sudaro: Birutė Lukoševičienė — ateitininkė, Irena Jan- 

kauskienė — skautė, Algis Šilbajoris — sportininkas, Algis Norvilą — organizuoto jaunimo 
atstovas, Rimas Gedeika — atstovaus neorganizuoto jaunimo požiūriui, Adolfas Sa- 
mušis — Maironio lit. mokyklos mokytojas ir Antanas Razgaitis—svarstybų vadovas.

Po svarstybų ir kitų susirinkimo reikalų vyks linksmas pabičiuliavimas prie mūsų 
šauniosios bendruomenininkės ponios Elenos Mickeliūnienės paruoštų vaišių, su lietu
viška muzika ir daina.

Bent vieną kartą metuose visi VVoodhaveno lietuviai susirinkime kartu! Laukiame 
svečių ir iš kitų apylinkių.

Apylinkės Valdyba

Antanas Vaičiulaitis naujojoje 
lietuvių literatūroje užima svar
bią vietą, savyje sujungęs ir rea
lizmą, impresionizmą ir sukūręs 
savitą estetizmą. Jo visas dėme
sys skiriamas stiliui, kad būtų 
viskas parašyta labai gražiai, 
sklandžiai, vaizdžiai. Norėdamas 
stilių puoselėti, jis savo pasako
jimam ima paprastas, nesudėtin
gas gyvenimo istorijas, kartais 
tiesiog miniatiūras, ir iš jų išvys
to nuostabaus grožio literatūri
nius kūrinius, kur kiekvienas žo
dis panaudojamas labai tiksliai, 
pagal savo tūrį. Jis yra pagrin
dinis lietuvių stilistas, padaręs 
mūsų prozą tokią lengvą skaityti 
ir suprasti. Jo kūryboje pajunti 
lietuviškojo žodžio grožį.

Jis ilgą laiką buvo Aidų žur
nalo redaktorius, rašė rūpimais 
lietuvių kultūros ir literatūros 
klausimais, yra parašęs daugybę 
lietuviškų knygų recenzijų. Jo 
pastabos apie literatūrą buvo ci
tuojamos ir Lietuvos universite
tuose.

Savo rašte ir savo kalboje 
mėgsta sąmojus. Visada jis juo
kauja ir gyvenime visur pagauna 
linksmą juoko gaidą.

Apie jo kūrybą, rašymo būdus 
ir jo veikalus bus padarytas trum
pas pokalbis su juo pačiu. Apie 
literatūros meno paskirtį kalbės 
pats rašytojas. Taip pat jis paskai
tys ir savo kūrybos.

Gi dramos aktorius Henrikas 
Kačinskas, nekartą skaitęs jo 
nuotaikingas noveles ir pasakoji
mus, čia paskaitys vieną jo no
velę.

Vaičiulaičio pasakojimų pilna 
mokyklos vadovėliuose. Tai į 
programą įsijungs Maironio li
tuanistinės mokyklos mokiniai 
ir paskaitys jo eilių.

Bus surengta ir jo raštų pa
roda. Jis yra parašęs gana daug 
knygų, išvertęs ir iš prancūzų 
kalbos. Vis tai galima pamatyti 
Kultūros Židinio mažojoje salėje. 
Popietės pradžia 4 vai.

Visi kviečiami kuo gausiau
siai atsilankyti ir pamatyti ir su
sipažinti su šiuo retu ir brangiu 
svečiu — rašytoju Antanu 
Vaičiulaičiu. Po visos programos 
— kavutė.

KULTŪROS 
ŽIDINIO 
ŽINIOS

Paskutiniu laiku Kultūros Židi
niui aukojo:

Po 100 dol. — J. Burdulis, 
Shirley, N. Y., anksč. 720; Mary 
Zaremba, Manchester, N.H., 
anksč. 5.

50 dol. — A. Vaitkevičius, 
Dayton, Ohio.

Po 10 dol. — H. B. Sullivan, 
Florai Park, N. Y., anksč. 70; 
Rožė Kliukinskienė, Stamford, 
Conn.; A. Radžius, Baltimorę, 
Md.

Visiem aukotojam nuoširdus 
ačiū. Aukos siunčiamos adresu: 
Franciscan Monastery, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

-o-
Nnoširdus ačiū Laisvės Ži

burio radijo valdybai už 250 
dol. auką Kultūros Židiniui išlai
kyti.

-o-
Nuoširdi padėka dail. R. Vie

sului už padovanotą paveikslą 
Kultūros Židiniui. Dailininkųpa- 
dovanotais paveikslais yra pa
puoštos: apatinė salė, posėdžių 
kambarys ir pagrindinio įėjimo 
viršutinis ir apatinis prieangis.

-o-
A. a. Onai Grajauskienei at

minti vietoje gėlių prie kapo 
Kultūros Židiniui aukojo: 10 dol. 
Aldona J. Birutienė; 20 dol. Jo
lita ir Algirdas Biručiai. Nuošir
dus ačiū.

-o-
Kultūros Židinio statybos ko

miteto posėdis — gegužės 13 
pirmadienį, 7:30 v.v.

Bendras visų lietuviškų orga
nizacijų atstovų ir aukotojų 
susirinkimas — gegužės 17, 
penktadienį, 7:30 v.v. apatinėje 
salėje. Visi maloniai prašomi da
lyvauti, nes bus svarstomi 
Kultūros Židinio išlaikymo ir 
naudojimo reikalai bei renkamas 
administracinis komitetas.

-o-
Kultūros Židinio prižiūrėtojam 

studentam A. Norvilai ir Š. Zi
karui dėl vykstančių egzaminų 
negalint atlikti visų darbų, gegu
žės mėnesį juos pavaduoja Va
cys Steponis su šeima. Nuolati
nio prižiūrėtojo dar neturime. 
Suinteresuoti prašomi kreiptis į 
Tėv. Paulių asmeniškai ar telefo
nu 235-5962.

Danutė ir Stasys Biručiai a.a. 
Onai Grajauskienei atminti vie
toj gėlių prie jos karsto paauko
jo 20 dol. Kultūros Židiniui. Ačiū 
labai.

Nuoširdi padėka XXIV Š.A.
L. Sportinių Žaidynių komitetui 
už 600 dol. auką Kultūros Židi
niui išlaikyti.

Parduodamas namas Center 
Moriches, L. I., N. Y., netoli 
vandens. Geriausia vieta žu
vauti, Atlante maudytis ir laivui 
pastatyti. Prašoma 33,000 dol. 
Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti vakarais (516) 261-62 
19. Dėl apžiūrėjimo vietoje 
skambinti visą laiką (516) 878- 
1454.

Cypress Hills N. sekcijoj par
duodamas 2 šeimų mūrinis na
mas, gražiai įrengtas rūsys, kie
me baseinas, elektra 220. Prie 
gero susisiekimo ir už prieinamą 
kainą. Tel. 647-3820.
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