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Airiai demonstravo už lietuvius

Įgeltos Angoloj, JAV bando 
vykdyti naują politiką Afrikoj: 
lazda grasindamos Sov. S-gai ir 
Kubai, jos kartu nori užmegzti 
nuoširdesnius santykius su Afri
kos valstybėmis, bandydamos 
sumažinti Saharos sausros juos
toj esančius bado padarinius ir 
palengvinti Zambijos ir Mozam- 
bique ūkinį gyvenimą, kai jos 
turėjo nutraukti ūkinius santy
kius su Rodezija. Tam tikslui ir 
Kissingeris vyksta lankyti kelių 
Afrikos valstybių.

Egipto viceprez. Husni Mu- 
barak, lankydamasis Kinijoj, pa
sirašė susitarimą, pagal kurį Ki
nija pažadėjo Egipto turimus so
vietų gamybos karo lėktuvus 
MIG-17 ir 21 aprūpinti atsargi
niais motorais ir atsarginėmis 
dalimis.

Kubos min. pirm. Fidel Cast- 
ro graso nutraukti su JAV su
darytą sutartį dėl lėktuvų gro
bikų išdavimo, jei Kubos pabė
gėliai nesiliaus puldinėję Kubos 
žvejų laivų.

Indijos pasienio kariai du kar
tu susirėmė su Bangladeš ka
riuomene, ir abi pusės turėjo 
nuostolių. Bangladeš atnaujinus 
dipl. santykius su Pakistanu, jos 
santykiai su Indija gerokai at
šalo.

Tailando karalius patvirtino 
Seni Premoj sudarytą keturių 
partijų koalicinę vyriausybę.

Graikijos min. pirm. Cons- 
tantine Caramanlis pasiūlė Tur
kijai sudaryti nepuolimo paktą 
ir tartis dėl visų ginčų spren
dimo taikingomis priemonėmis.

Sov. S-ga 1974 pasiekto Vladi
vostoke susitarimo ribose iš
dėstė savo teritorijoj tris naujas 
tarpkontinentines raketas S S-17, 
18 ir 19, kurių tolinaša siekia 
per 5000 mylių; pasigamino il
gesnį už Delta klasės atominį 
pov. laivą, ginkluotą 16 raketų, 
galinčių pasiekti taikinius iki 
4200 mylių, ir perdavė karo 
aviacijai naudoti 25 Backfire 
tipo bombonešius, galinčius 
pasiekti bet kuriuos JAV taiki
nius.

Ispanijos socialistų darbi
ninkų unijų kongresas reikalavo 
suteikti politinių laisvių ir nu
traukti bet kokius ryšius su da
bartine valstybės vairuojama 
sindikatine sistema.

Rodezijos juodieji partizanai 
pradėjo puldinėti baltųjų sody
bas, nušovė tris P. Afrikos bal
tuosius turistus ir sužeidė vieną 
baltąjį žemės valdytoją.

Indijos min. pirm. Indira 
Gandhi pasiūlė Pakistano min. 
pirm. Zulfikar ali Bhutto pradėti 
tartis dėl oro ir sausumos su
sisiekimo ir dipl. santykių at
naujinimo.

Jordano vakarinio kranto ara
bai kelias dienas iš eilės susi
rėmė su Izraelio kariais ir turė
jo užmuštų ir sužeistų.

Sov. S-ga nutarė sustiprinti ir 
sumoderninti savo karines pajė
gas Vidurio ir Rytų Europoje, 
kur be jau čia esančių ji numato 
išdėstyti dar 1000 kautynių lėk
tuvų, 700 malūnsparnių, 3000 
tankų ir 4000 šarvuotų pėstinin
kų vežimų.

JAV kongreso įsteigta civilinė 
komisija priėjo išvados, kad per 
ateinantį dešimtmetį negalima 
tikėtis susilaukti ginklavimo iš
laidų sumažėjimo ir kad kariuo
menės rekrutavimo įstaigom 
drastiškas išlaidų sumažinimas 
sudaro Amerikos saugumui di
delį pavojų, nes karo metu ne
bus įmanoma greitai papildyti 
kariuomenės dalių naujais įmo
nėmis.

380 sovietų piliečių pasirašė 
apeliaciją, kad neseniai 2.5 m. 
darbo stovyklos nuteistas toto
rius Mustafe Džemilev būtų pa
leistas.
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DARBININKO 60 METŲ 
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ

Balandžio 24 Kultūros Židiny 
Brooklyne paminėta Darbinin
ko 60 metų sukaktis. Į šį mi
nėjimą ir koncertą atsilankė apie 
300 žmonių.

Scena buvo specialiai papuoš
ta — padaryta gėlė — saulė
grąža, kur jos galvoje buvo į- 
rašyta 60. Ant stiebo buvo šeši 
lapai, ant kiekvieno lapo buvo 
Darbininko antraštė.

Žvilgsnis į praeitį
Pirmoji dalis buvo akademi

nė, skirta paminėti sukakčiai. 
Apie Darbininko praeitį kalbėjo 
redaktorius Paulius Jurkus. Pir
miausia jis nušvietė tas aplinky
bes, kaip Bostone 1915 rugsėjo 
19 pasirodė Darbininkas. Jo 
steigėjas buvo kun. Fabijonas 
Kemėšis. Tuo metu kairioji 
spauda buvo ir karinga ir agre
syvi. Kun. Kemėšis ėmė organi
zuoti darbininkus į Šv. Juozapo 
darbininkų draugiją, kad tokiu 
būdu atsvertų kairiųjų organi- 
cijas ir jų sąjūdžius. Ta Šv. Juo
zapo draugija ir buvo laikraš
čio leidėja.

Kissingeris apie
Senatorius J. L. Buckley 

(konserv.-resp., New York) raštu 
užklausė valstybės departamen
to sekretorių Kissingerį apie 
Sonnenfeldto pareiškimus Lon
done dėl Rytų Europos organiš
kos vienybės su Sovietų Są
junga.

Dr. Kissingeris, atsakyda
mas III.26 raštu, užtikrino, kad 
ilgalaikė JAV politika Rytų Eu
ropos klausimu nėra pasikeitusi. 
“Mūsų politika, — rašė Kissin
geris, — jokiu būdu nėra pri
ėmimas Sovietų dominavimo 
Rytų Europoj, ir JAV neieško to
kio dominavimo konsolidacijos. 
Priešingai, mes pritariam troš
kimam pasiekti normalesnius 
santykius tarp Rytų Europos ir 
kitų pasaulio kraštų ir, kiek gali
ma, atsakingai tai skatinam. Mū
sų siekimas — kad ir Sovietų 
Sąjunga tuo būdu labiau pritar
tų jų (Rytų Europos kraštų) au
tonomijai ir nepriklausomybei”.

Atsakydamas į JAV atstovų rū
mų užklausimus Rytų Europos 
reikalu, valstybės departa
mentas siuntinėjo multiplikuotą 
pareiškimą: “US Policy To- 
wards Eastern Europe”. Čia, 
ryšium su Sonnenfeldto pareiš
kimais, sakoma: “JAV nepripa
žįsta jokio krašto teisės į įta
ką kitame krašte, o ypač mes

PREZ. FORDAS 
GLOBOS LIETUVIŲ

ŠOKIŲ ŠVENTĘ

JAV prezidentas maloniai su
tiko globoti V-tąją tautinių šokių 
šventę. Apie tai pranešė raštu, 
pasirašytu paties prezidento ir 
adresuoto Br. Juodeliui. Prezi
dentas džiaugiasi, kad šia švente 
lietuviai įsijungs į JAV 200 me
tų nepriklausomybės šventės 
minėjimą.

spe-

BALTIEJI RŪMAI 
ATSAKO

Dr. Myron B. Kuropas, 
cialus prezidento Fordo patarė
jas etniniam reikalam, atsakyda
mas į Darbininko redakcijos 
laišką dėl Sonnenfeldto dokt
rinos pastebėjo, kad JAV ir to
liau stipriai palaiko laisvės ir ne
priklausomybės troškimą visur, 
įskaitant ir Rytų Europą. Prime
namas prez. Fordo pareiškimas 
balandžio 2 Milwaukee, Wisc., 
kad Rytų Europa jokiu būdu ne
paliekama Sovietų Sąjungos “or
ganiškos vienybės” siekimam.

Taip Darbininkas Bostone ėjo 
iki 1951 pavasario. Tais metais 
jis buvo perkeltas į Brooklyną ir 
sujungtas su Brooklyne ėjusia 
Amerika ir Pittsburghe ėjusiom 
Lietuvių Žiniom. Tą perkėlimą 
ir perorganizavimą atliko tuo
metinis pranciškonų provinci
jolas Tėv. Justinas Vaškys, spe
cialiai atvykęs iš Kenne- 
bunkporto į šią šventę.

Pabaigoj P. Jurkus išryškino 
dabartinę laikraščio liniją, jo įta
ką kovoj dėl Lietuvos laisvės.

Sveikina žodžiu
Šių iškilmių proga Darbinin

ką žodžiu sveikino Lietuvos ge
neralinis konsulas Anicetas Si
mutis. Jis prisiminė lietuviškąją 
spaudą, jos vaidmenį ir pažymė
jo, kad Darbininkas ir jo skai
tytojai džiaugėsi prisikeliančios 
Lietuvos laisvės prošvaistėm, 
liūdėjo dėl Lietuvos nelaimių, 
protestavo kartu su savo skaity
tojais prieš naują raudonųjų rusų 
ant Lietuvos užmestą vergiją.

Palinkėjo laikraščiui ir toli; .u 
kuo sėkmingiausiai laikytis.

Rytų Europą
atmetam Sovietų Sąjungos 
kos sferą Rytų Europoj”.

Primenami prezidento ir Kis- 
singerio vizitai į Rytų Europos 
kraštus; esą, tai pažymi JAV su
sidomėjimą jais, norą su jais 
bendradarbiauti ir nenorą pri
imti bet kokį dominavimą juose.

Iš kitos pusės pažymima, kad 
neskatinami tuose kraštuose su
kilimai, nes tai tik neštų naujas 
kančias. Tokia esanti JAV politi
ka, ir nesą jokios Sonnenfeldto 
doktrinos. ALT Inf_

įta-

Solistė Anita Pakalniškytė iš Hamiltono, Kanados, balandžio 24 dainuoja Kultūros Židi
ny Darbininko sukaktuviniame koncerte. Akomponuoja Albinas Prižgintas. Nuotr. L. Tamošaičio
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Studijos žmogaus teisių klausimais
Case Studies on Human 

Rights and F undamental 
Freedom, A World Survey, I ir 
II tomai, išleisti 1975, neseniai 
gauti Eltos redakcijoj.

Tai labai plačios apimties vei
kalai (pirmas tomas — 572 psl., 
antras — 555 psl.), kur bandoma 
išryškinti viso pasaulio tautų 
žmogaus teises ir laisves ne tik 
nepriklausomose valstybėse, 
bet ir atskirose tautose. Ypač 
nagrinėjamos įvairios diskrimi
nacijos.

Įvadą parašė vyriausias kny
gos redaktorius William A. 
Veenboven, Foundation of the

Libane, nežiūrint sporadinių 
susišaudymų, Sirija ir toliau 
bando sutaikinti kariaujančias 
šalis.

Sveikinimo žodį tarė ir pran
ciškonų provincijolas Tėv. Jur
gis Gailiušis. Jis prisiminė mi
rusius redaktorius, iškėlė jų įdė
tą darbą, prisiminė ir Darbinin
ko administratorių Tėv. Petrą 
Baniūną, kuris taip sėkmingai* 
tvarko Darbininko administraci
nius reikalus. Prisimintas ir 
spaustuvės bei jos vedėjo Tėv. 
Pranciškaus Giedgaudo 25 metų 
jubiliejus. Visiem Darbininko 
žmonėm jis padėkojo už gražų 
ir nuoširdų darbą.

Sveikinimai raštu
Sveikinimus raštu perskaitė 

redaktorius Tėv. Kornelijus 
Bučmys. Gauta apie 60 sveiki
nimų. Scenoj buvo tik prisimin
ta, kas sveikina. Pilnas sveikini
mų tekstas bus paskelbtas spau
doj. Jie pradedami šiame nu
mery (žiūr. 2 psl.).

Apie pavergtą kraštą
Apie Amerikos lietuvių spau

dą ir pavergtą kraštą kalbėjo 
Aušra Marija Jurašienė. Ji prisi
minė, kaip Lietuvoj visi skaito
si su Amerikos lietuvių spaudos 
nuomone, visi tos spaudos pri
vengia, visi nori, kad ji parašytų 
kuo daugiau teisybės, nes ten 
nėra laisvos spaudos. Net ir me
nininkai nori, kad apie juos pa
rašytų Amerikos laisvoji spauda.

Jurašienė kalbėjo labai jaut
riai, šiltai ir trumpai. Sujos kal
ba ir buvo baigta akademinė da
lis.

Dainuoja Anita
Šio koncerto pažiba buvo jau

nutė Anita Pakalniškytė. Jai tik 
18 metų. Aukšta, liekna ji iškilo 
scenoje ir visus patraukė savo 
ramia laikysena ir savo gražiu 

(nukelta į 12 psl.)

Study of Political Societies pir
mininkas. Apie atskirus kraštus 
ir tautas studijas paruošė 35 . 
atskiri autoriai.

Pirmąją studiją paruošė profe
sorius Stefan T. Possony. Ji . 
pavadinta “From GULAG to 
GUITK: Political Prisoners in 
the USSR Today” (Šių dienų 
politiniai kaliniai Sovietų Sąjun
goj). GUITK yra “Gosudarst- 
vennoje upravlenje ispravitelno- 
trudovych kolonij” sutrumpini
mas. Studija apima 32 PSL/ 
Ji pradedama taip: “Pragaro 
nereikia ieškoti kitame pasauly. 
Mes galim įrodyti, kad pragaras 
yra dar gyvųjų tarpe; Kremliaus 
organizuotas ir nuo 1918 palai
komas pragaras Sovietų Sąjun
goj.”

Toliau eina kitos studijos: 
Negrų diskriminacija JAV; Žydų

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnyba sužinojo, kad kovo 14, 
sekmadienį, prie Sovietų amba
sados vartų Dubline, Airijoj, pri
sistatė devynių airių delegacija 
audiencijai pas Sovietų amba
sadorių; norėjo jam įteikti peti
ciją dėl tikinčiųjų Lietuvoj.

Kadangi į skambinimą prie 
vartų niekas neatsiliepė, delega
cija per garsiakalbius sukalbėjo 
rožančių ir pasitraukė. Kovo 18, 
ketvirtadienį, Irish Press laik
rašty pasirodė atviras laiškas So
vietų ambasadoriui:

“Rašom Jum ryšium su ro
žančium ir specialiom maldom, 
kurias prie Jūsų rezidencijos su
kalbėjo už lietuvius katalikus 
grupė žmonių, atstovaujančių 
daugeliui airių organizacijų. Ap
gailėtina, kad Jūsų vartai buvo 
užrakinti ir niekas nesiteikė atsi
liepti į skambutį; tad tenka mū
sų peticiją viešai Jum perduoti.

“Jo Ekselencijai Anatolijui 
Stepanovičiui Kaplinui, Sovietų 
Respublikų Sąjungos amba
sadoriui.

“Airijos žmonės, prisimin
dami savo protėvių kentėjimus 
už krikščionių tikėjimą, išreiškia 
giliausią užuojautą:

“Vyskupui Julijonui Stepona
vičiui, kuris nuo 1961 ištremtas 
iš savo vyskupijos, norint jam 
sutrukdyti dvasinį žmonių aptar
navimą;

“Trim milijonam lietuvių ka
talikų, kurie kenčia religinį per
sekiojimą;

“Milijonam kitų krikščionių 
bei dievobaimingų žmonių įvai
riuose kraštuose po Sovietų val
džios priespauda, kurie taip pat 
kenčia persekiojimą už savo 
religinius įsitikinimus.

“Mes prašom Jus daryti in
tervenciją pas Jūsų SSSR val
džią, kad nedelsiant šiem žmo
nėm būtų grąžinta religinė lais
vė ir kad jie galėtų džiaugtis 
savo konstitucine teise į laisves, 
kurias garantuoja Jungtinių Tau
tų Žmogaus Teisių Deklara
cija. ”

Pareiškimą pasirašė: T.C.
G. O’Mahony ir Marie Dun- 
leavy McSharry, iš Nazareth 
Family Movement; Onagh 
Egan, iš Save Our Society orga
nizacijos; Garret J.D. Forde, iš 
Support Solzhenitsyn organiza- 

diskriminacija po II-ojo pasau
linio karo; Užsienio darbininkai 
Vakarų Vokietijoj; Religijos, kal
bos ir ideologiniai konfliktai Is
panijoj; Arabų diskriminacija Vi
duriniuose Rytuose; Diskrimi
nacija D. Britanijoj; Žmogaus 
teisės komunistų valdomoj Ry- 
tų-Centro Europoj; ir t.t.

Diskriminacija ir valdžios 
sauvaliavimas Sovietų Sąjungoj 
(II tomas). Ilgesnę studiją (apie 
100 psl.) parašė dr. Walter 
Dushnyck. Apsčiai panaudota ir 
lituanistinės literatūros, tarp jos 
ir Eltos leidiniai.

Abu knygos tomus išleido 
“Published for the Foundation 
for the Study of Plural Societies 
by Martinus Nijhoff/The 
Hague. Adresas: P.O. Box 3566, 
The Hague 2076, The Nether- 
lands. (Elta) 

cijos; Jim Keating, iš Irish Coun
cil for European Freedom; 
Patrick J. O’Connell, iš Com- 
munity Concem; Eoin O’Maille, 
uosto darbininkų sąjungos pa
reigūnas; Rory Reynolds, iš 
Parent Concem organizacijos.

Bendras jų komiteto adresas: 
Community Concem Centre, 
22 Merrion Square, Dublin 2, 
Ireland.

Šios nedidelės grupės įtaka 
buvo tokia, kad Sovietų amba
sados Dubline sekretorius And
rėj Trofimov jautė reikalą pa
rašyti tam pačiam laikraščiui il
goką laišką, kuriame jis pasmer
kė demonstratorius ir nusidėvė
jusiais propagandos žodžiais aiš
kino, kad Sovietų Sąjungoj yra 
pilna tikėjimo laisvė, kad nėra 
jokių politinių nei ideologinių 
kalinių, kad net politinio kalinio 
sąvoka Sovietų Saąjungoj nebe
egzistuoja.

Tikimasi, kad daug lietuvių 
ras laiko parašyti padėkos žodį 
tam airių komitetui, kuris mum 
rodo tiek geros valios.

KAS TIE ŠMEIŽIKAI?
“Kam tarnauja šmeižikai” — 

tokia antrašte ’ Vytautas Tytuva 
(greičiausiai slapyvardis) per vi
są puslapį rašo š.m. balandžio 10 
Tiesos ir Sovietskaja Litva dien
raščiuose apie laisvąjį pasaulį 
pasiekusius Joną ir Aušrą Jura
šus. Klausydamas radijo Liberty 
laidų iš Muencheno, Tytuva gir
dėjęs moters pranešimą, ir jam 
greit paaiškėję, kad tai bus kal
bėjusi Aušra Marija Sluckaitė- 
Jurašienė. Atrodo, kad Aušros 
pranešimas jam patikęs; vykdy
damas Maskvos nustatytą termi
nologiją — vadinti daiktus kitais 
vardais, Tytuva rašo teisybę: 
“Jos (pastabos, E.) buvo ištisai 
antitarybiškos, nukreiptos prieš 
mūsų Tėvynę”. (Kremliaus įsa
kymu, Tėvyne vadinama Sovie
tų Sąjunga, o Lietuva Nemuno 
kraštu arba tėviške.)

Jei Jurašienės pastabos buvo 
antitarybiškos, reiškia ji kalbėjo 
taip, kaip jaučia ir galvoja visa 
lietuvių tauta Lietuvoj, jos da
lis, per jėgą ištremta į Sibirą, ir 
kita tautos dalis, turėjusi palik
ti savo tėvynę ir išblaškyta po vi
są laisvąjį pasaulį.

Kai Simas Kudirka buvo tei
siamas Vilniaus teisme, sovie
tinis prokuroras jį kaltino tėvy
nės išdavimu. Kudirka jam atkir
to, kad jo tėvynė yra Lietuva, o 
ne Sovietų Sąjunga, ir savo tė
vynės jis neišdavė.

Taip yra ir su Radio Liberty 
ir kitų stočių radijo laidomis 
Lietuvai: iš čia tautai kalbama 
ne Kremliaus, bet lietuvių tau
tos, daug šimtmečių savo tėvy
nėj gyvenančios, terminologija.

Ką Maskva bedarytų ateity, 
nežiūrint, kiek kančių ir vargo 
Lietuvai ji dar atneštų, lietuvių 
tautos dvasios ir stipraus tau
tinio atsparumo palaužti jai ne
pavyks; savo ateizmu gilaus ti
kėjimo ji neišplėš, laisvos, ne
priklausomos Lietuvos valsty
bės atkūrimo siekimų nesužlug
dys. (Elta)

ROMO KALANTOS
SAVAITĖ

Romo Kalantos savaitė
Gegužės 14 sueina ketveri 

metai, kai jaunuolis Romas Ka
lanta Lietuvoj, Kaune, skęsda
mas ugny, reikalavo Lietuvai 
laisvės ir dėl jos mirė.

Gegužės 18-19, laidojant did
vyriškai mirusį, dešimtys tūks
tančių jaunuolių Kaune, neš
dami tautines vėliavas, kartojo 
ir kartojo velionio mestą šūkį — 
Laisvės, laisvės Lietuvai!

Demonstrantai sovietinio 
saugumo pareigūnų buvo žiau
riai mušami, areštuojami ir tei
siami. Po to, Kalantos pavyz
džiu, deginosi dar 10 žmonių.

Šiem didvyriškiem žygiam 
prisiminti ir aukom pagerbti šių 
1976 m. gegužės 9-15 skelbiama 
Romo Kalantos savaite.

Visuomenė, ypač jaunimas, 
kviečiama viešai prasmingai pa
minėti šiuos įvykius.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas
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DARBININKĄ

SVEIKINA...

išlaikė iki šiol ir tęsia dabar.
Duok, Dieve, kad mūsų jau

nimas suprastų DARBININKO, 
vykdomos misijos reikšmę ir* 
ateitų jaunomis jėgomis jos ga
rantuoti ateičiai.

Nuoširdžiai sveikinu dabarti
nius DARBININKO Redakto
rius, Leidėjus, Bendradarbius.

Jūsų
Vyskupas Vincentas Brizgys

vimui. Kartu su Jumis švęsdami 
jubiliejų, tetrokštame tik vieno: 
kad DARBININKAS niekad 
nenustotų mus lankęs.

Su padėka ir pagarba
Bronius Nainys
PLB valdybos pirmininkas

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas Išsluntl- 
mas, specialus Įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net Ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą,' sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
Įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir*penktadieniais nuo 10 iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki S. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven. N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

DARBININKUI sulaukus 60 
metų sukakties, nuoširdžiai 
sveikinu jo leidėjus, bendradar
bius ir skaitytojus.

Šia gražia proga linkiu, kad 
DARBININKAS sėkmingai tęs
tų savo svarbią lietuvišką poli
tinę ir kultūros misiją, stiprin
damas Amerikos lietuvių visuo
menės vienybę ir remdamas 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo bylą.

Su gilia pagarba

Stasys Lozoraitis
Lietuvos diplomatijos šefas

JAV LB
TARYBOS PREZIDIUMO 
PIRMININKAS
A. RUGIENIUS

Savaitės 
Įvykiai

Sovietų teismas’Č)mske nutei
sė Krymo totorių Džemilev 2.5 
m. darbo stovyklos už tai, kad 
jis reikalavo Krymo totorius grą
žinti į jų nuo seno gyvenamas 
vietas.

Nuvertus Dubčeko vyriau
sybę, Čekoslovakijoj iš komu
nistų partijos buvo pašalinta 
apie pusė milijono narių, kurių 
tik apie 400 buvo vėl priimti į 
partiją.

Nobelio premijos laureatas 
Andrei D. Sacharovas, nuvykęs 
su žmona į Omską sekti čia tei
siamo totoriaus Džemilev bylos, 
prie teismo rūmų susikibo su 
policininkais ir du iš jų užgavo 
į veidą. Dėl šio įvykio jie buvo 
kuriam laikui sulaikyti. Sacharo
vas būtų patenkintas, jei dėl šio 
įvykio galima iškelti byla būtų 
svarstoma tikrai viešame teisme.

Paskutiniai penki Sov. S-gos 
karo laivai paliko Egipto 
Aleksandrijos uostą.

Libano prez. Franjieh pasira
šė parlamento priimtą konstitu
cijos pakeitimą, įgalinantį iš
rinkti naują prezidentą senojo 
prezidento terminui nepasi
baigus.

V. Vokietija ir Iranas nu
mato pradėti derybas dėl sutei
kimo Iranui branduolinės tech
nologijos įrengimų. JAV šituo 
reiškiniu nėra patenkintos.

Kinijos gynybos min. Yeh 
Chien-ying buvo pašalintas iš 
savo posto už tai, kad buvo prie
šingas visai prieš buv. min. 
pirm. pav. Teng Hsiaoping nu
kreiptai akcijai.

JAV pažadėjo pasiųsti į Indo
neziją, ryžių ir kviečių už 3b 
mil. dol.

Kolubmijos savivaldybių rin
kimus laimėjo valdžios partijų 
koalicija; bet rinkimuose dalyva
vo tik 20 proc. registruotų bal
suotojų.

Etiopijos kariniai valdovai 
prižadėjo leisti organizuoti poli
tines partijas.

Sovietų Pravda apkaltino 
JAV, kad jos, įspėdamos Vakarų 
Europos valstybes neįsileisti į 
savo vyriausybes komunistų, ki
šasi į tų valstybių vidaus reika
lus ir nusižengia Helsinkio susi
tarimų dvasiai.

Giliai nuoširdžiai sveikinu 
DARBININKO laikraštį 60 
metų sukakties proga, kartu per
duodamas geriausius sveikini
mus Jums ir visam Jūsų laik
raščio redakcijos kolektyvui bei 
laikraščio leidėjams.

Džiaugiuosi šiąja DARBI
NINKO laikraščio sukaktimi. Vi
suomet gėriuos DARBININKO 
laikraščiu, puikiai puoselėjančiu 
išeivijos tarpe lietuvybės išlai
kymą, tautines tradicijas bei kul
tūrines vertybes. Ypačiai gė
riuosi, kad DARBININKO laik
raštis ryžtingai gina Lietuvos ir 
lietuvių tautos teises ir intere
sus bei uoliai skatina visus vie
ningai tuo tikslu veikti.

Linkiu DARBININKO laik
raščiui, Jums ir visam redakci
jos kolektyvui, bendradarbiams 
bei laikraščio leidėjams geriau
sios sėkmės ateityje. Savo gražiu 
darbu, pasišventimu visi daug 
nusipelnote Lietuvai.

Gilia pagarba
J. Kajeckas 

Lietuvos atstovas

VYSKUPAS 
V. BRIZGYS

Daug kas gero ir gražaus yra 
pasakyti apie lietuvius už Lietu
vos. Kiekvienam yra aiškus mū
sų spaudos vaidmuo lietuvių 
dvasios ir veiklos formavime. 
DARBININKAS per 60 metų 
buvo ir dabar yra vienu iš tų 
šviesiausių mūsų kelrodžių, ro
dančių lietuvių visuomenei vie
ningos ir vaisingos veiklos kryp
tį. DARBININKO vaidmuo yra 
tuo ypatingas, kad lietuvių tar
pe, o tuo pačiu Amerikoje, skel
bia ir palaiko tuos principus, 
be kurių yra neįmanomas sėk
mingas gyvenimas nei visuo
menėje, nei valstybėje.

DARBININKO 60 metų su
kakties proga su pagarba ir dė
kingumu lenkiamės prieš tuos 
mirusius ir gyvuosius lietuvius, 
kurie DARBININKĄ sukūrė, jį

VLIKO
PIRMININKAS
DR. K. J. VALIŪNAS AN* ANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,

VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDaivotus ir Daorastus. 
pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mu, 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

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

Man nepaprastai malonu pa
sveikinti DARBININKO redak
torius ir bendradarbius Jūsų 
laikraščio 60 metų jubiliejaus 
proga.

Per tuos 60 metų nenuilstamo 
darbo, pasišventimo ir užsidegi
mo DARBININKAS tapo viena 
svarbiausių mūsų kultūrinio gy
venimo institucijų. Jūsų įnašas į 
Lietuvos laisvinimo darbą yra 
nepaprastai didelis, ir jį bus ga
lima įvertinti pilnai tik tuomet, 
kuomet mūsų visų tikslas bus 
pasiektas ir mūsų tėvynė bus vėl 
nepriklausoma,

Linkiu Jums visiems kantry
bės, ištvermės, pasiryžimo ir in
telektualinių jėgų, tęsiant šį mil
žinišką darbą. Visi su pasigėrė
jimu ir toliau džiaugsimės Ju
mis visais ir Jūsų pastangomis.

Jūsų
Dr. Kęstutis Valiūnas 

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas

JAV Lietuvių Bendruomenės 
tarybos vardu sveikiname Jus ir 
Jūsų redaguojamą DARBININ
KĄ, švenčiantį 60 metų sukaktį.

Linkime ir toliau pozityviai ir 
teisingai informuoti lietuvišką 
visuomenę apie jos veiklą, gero
ves ir negeroves, o visam re
dakcijos ir administracijos ko
lektyvui ištvermės.

Su gilia pagarba
JAV LB Tarybos prezidiumas

Algis Rugienius
Tarybos pirmininkas

Jonas Urbonas
Tarybos sekretorius

Robertas Selenis
Tarybos vicepirmininkas

JAV LB
KRAŠTO VALDYBOS 
PIRMININKAS
J. GAILA

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

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

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
StIPERIOR 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! .

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirlts Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britaln, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais Ir di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami Ir telefonu, reikalui esant prista
toma Į namus be atskiro atlyginimd Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas. *

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojate s ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y.,. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės Įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149. 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra Nevv York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdybos vardu nuošir
džiai sveikinu Jus visus jubilie
jaus proga ir linkiu laimingos 
ateities.

Lietuvių Bendruomenė verti
na DARBININKO žodį, ir jis vi
suomet yra mielas jos svečias. 
Ypač dėkingi esame už išskirtinį 
dėmesį, kurį DARBININKAS 
Bendruomenei rodo, spren
džiant sudėtingesnes problemas 
ar reiškiant naujesnes mintis. 
Tikime, kad DARBININKO pa
sirinktas visada pozityvus kelias 
yra realus, gyvenimiškas, su
derintas su šia diena ir pritaiky
tas šio modernaus laiko reikala

Per 60 metų DARBININKE 
atsispindėjo išeivijos gyveni
mas, jos pastangos išlikti gyva 
ir talkinti savo tėvų žemei — 
Lietuvai. Pageltusiuose DARBI
NINKO lapuose istorikas pažins 
to laiko išeivijos rūpesčius, lai
mėjimus, darbus, vargus. DAR
BININKAS savo darbą pradėjo 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo išvakarėse, Lietuvai 
stengiantis išsilaisvinti iš ilgų 
metų okupacijos jungo, gi šian
dieną, po 60-ties metų, Lietuva 
vėl kovoja už savo laisvę, .išei
vija už savo išlikimą, ir DARBI
NINKO pradėta misija nėra 
baigta.

Minėdami DARBININKO 
garbingą sukaktį, tegalime 
trokšti, kad jo leidėjai ir redak
toriai nepavargtų ir kad jis ir to
liau pasiliktų lietuviui išeiviui 
švyturiu, žadinančiu meilę lie
tuvybei ir pavergtai senajai tė
vynei — Lietuvai.
Juozas Gaila
JAV LB krašto valdybos 
pirmininkas

Rimos ir Juozo Bružų siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus, su
darant dovanų siuntinius Į Lietuvą. Didelis prekių pasirinkimas, są
žiningas ir greitas patarnavimas. Darbo valandos — ketvirtadieniais 
ir penktadieniais nuo 10 iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 10 iki 4 v. popiet. 
Adresas: 94-08 Jamaica Avė.. VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 441-4712, 
namų 327-7992.

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”.......... egz. už.........dol.
Persiuntimas...............

Vardas, pavardė......................................................................

Numeris, gatvė ......................................................................

Miestas, valstija, Zip ............................................................
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Galeriją pasitinkant

New Yorke buvo visokiausių 
lietuviškų švenčių. Buvo čia sei
mai, kongresai, suvažiavimai, 
akademijos, parodos, Kultūros 
Židinio atidarymo iškilmės. 
Dabar pirmą kartą rengiama 
meno šventė, pirmoji tokia New 
Yorke. Tai bus lyg koks festi
valis, kur pasireikš trys lietuviš
ko meno šakos — dailė, litera
tūra ir muzika.

Ši meno šventė rengiama ry
šium su naujos galerijos atida
rymu. Pats galerijos atidarymas 
yra tikrai didelė šventė ir labai 
reikšminga. Štai Kultūros Židi
nyje bus ir lietuvių dailės gale
rija. Kaip tai nuostabu — nauja 
meno Šventovė!

-o-
New Yorke buvo bandymų 

įkurti lietuvišką galeriją. Tokia 
buvo Almaus galerija Great 
Necke. Paskui bandyta įkurti ir 
mieste, bet tokios galerijos neiš
silaikė. Jos buvo grynai preky
binės galerijos, jos rengė paro
das ir pardavinėjo paveikslus.

Ši galerija yra visai kitokia. 
Ji yra muziejinė. Ji saugoja lie
tuvių dailininkų kūrinius. Ji 
tuos kūrinius visiem parodo, kad 
visi galėtų pasidžiaugti lietuvių 
kūryba.

Ši galerija atsirado tik vieno 
žmogaus dėka. Jos kūrėjas ir 
organizatorius yra dabartinio 
pranciškonų provincijolas Tėvas 
Jurgis Gailiušis. Lietuviškam 
menui jis skiria labai daug dė
mesio. Vadovaudamas pranciš
konų vienuolijai, jis išsaugojo 
tos vienuolijos pastatus, įrengi
mus, kad jų nepaliestų kokie 
svetimi meisteriai, meninin
kai. Jis ten telkė lietuviškas pa
jėgas. Ilgą laiką su atsidėji
mu telkė ir lietuvių dailininkų 
kūrinius.

Dalį tų kūrinių buvo galima 
matyti Kennebunkporte, vie
nuolyne, bibliotekoj, vasarna
mio kambariuose. Bet tai buvo

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ PARTIJŲ 
PASAULINĖ KONFERENCIJA

Pereitų metų pabaigoj, lapkri
čio 28-29, Romoj įvyko pasauli
nė krikščionių demokratų parti
jų ir sąjūdžių konferencija.

Šioj konferencijoj dalyvavo 60 
basaulio kraštų krikščionių de
mokratų organizacijų lyderiai. 
Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungai (LKDS) konferencijoj 
atstovavo inž. A. Venskus — 
Lkds centro komiteto vicepir
mininkas ir Europos lietuvių 
krikščionių demokratų tarybos 
pirmininkas (atvykęs iš Pary
žiaus). Taip pat dalyvavo A. Že
maitis (iš Romos).

Suvažiavimas buvo pradėtas 
Pasaulinės Krikščionių De

mokratų Unijos (UM DC) pirmi
ninko M. Rumor (Italija) įžangi
ne kalba, po kurios buvo UMDC 
generalinio sekretoriaus R. de 
Leon (Gvatemala) politinis 
pranešimas, tęsęsi porą valan
dų. Plačiai apžvelgta UMDC 
veikla nuo paskutinio Pasauli
nės Krikščionių Demokratų Uni
jos kongreso Limoj (Peru). Per 
tą laiką krikščionių demokra
tų partijų skaičius pasauly vis 
didėjo, tarptautinėj plotmėj ko
ordinuotai. veikiant ne vien 
UMDC, bet ir Europos Krikš
čionių Demokratų Unijoj bei 
Pietų Amerikos Krikščionių De

Editorial Office (212) 827-1352
Business Office (212) 827-1351

išblaškyta, ir niekas negalėjo su
sidaryti vaizdo, kokie tie rinki
niai, kokius dailininkus turi su
rinkę. Dabar visai kas kita — 
paveikslai jau kabo galerijoj. Yra 
specialios patalpos, speciali pa
veikslų galerija.

Pirmiau ši kolekcija buvo sun
kiau prieinama kitiem. Dabar ji 
atidaroma visiem. Rinkiniai, ku
rie buvo sudėti kur sandėliuose, 
dabar atsidengia lankytojam, vi
siem, kas tik domėsis lietuvių 
kūryba. Atsidengia didžiuliai 
lietuvių kūrėjų turtai.

Reikia pasidžiaugti labai 
kruopščiu galerijos įrengimu. 
Viskas padaryta taip švariai ir 
tvarkingai, kad lankytojai tikrai 
pajustų šventovės nuotaiką. Tai 
ir yra meno šventovė.

Galerija yra prisiglaudusi prie 
Darbininko redakcijos. Drauge 
tai sudaro ir iškilmingą įėjimą į 
redakciją. Redakcija savo garbės 
svečius galės atsivesti per ga
leriją. Ir šiuo įėjimu galės pa
sigėrėti visi svečiai — pa
veikslai, skulptūros, kilimai, vit
ražai.

-o-
Tad visu nuoširdumu sveiki

name šios galerijos sumanytoją 
ir vykdytoją — provincijolą Tėv. 
Jurgį Gailiušį. Tik jo dėka tu
rime štai naują kultūrinę įstaigą. 
Jam reiškia gilų dėkingumą ne 
tik dailininkai, bet ir visi kultū
rininkai, visa lietuviška bend
ruomenė.

Sveikiname galeriją. Tegu ji 
klesti, auga ir plečiasi. Tegu ji 
ugdo mūsų pasitikėjimą mūsų 
kūrėjais. Tegu jaunimą uždega 
dirbti savo tautai, kurti savo tau
tai.

Sveikiname ir meno šventę. 
Tegu tai virsta tradicija — pa
vasarį, kai aplinkui žydi parkai, 
štai sužydi ir lietuviškoji kūry
ba lietuviškame Kultūros Židi
nyje.

mokratų Sąjungoj. Suvažiavi
mai, kolokviumai, gausių darbo 
komisijų posėdžiai vyko įvairio
se pasaulio dalyse — darbas 
nuolat plėtėsi. Ypatingas dė
mesys buvo skiriamas naujai įsi
kūrusiom krikščionių demo
kratų organizacijom Azijoj ir 
Afrikoj.

Konferencijoj plačiai pasisa
kyta dėl ateities veiklos per
spektyvų, ypač remiantis Pa
saulio Krikščionių Demokratų 
Unijos politinio manifesto pro
jektu, kuris naujai ir iš pagrin
dų apibrėžia krikščioniškosios 
demokratijos akciją — pasauli
nėj ir įvairių kontinentų regio
nalinėj plotmėj.

UMDC konferencijos metu 
kalbas pasakė krikščionių demo
kratų partijų ir sąjūdžių atstovai. 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos vardu kalbėjo 
inž. A. Venskus, Perdavęs 
LKDS sveikinimus konferen
cijos dalyviam, jis savo kalboj 
ypatingai iškėlė pavergtos Lie
tuvos klausimus. Pirmiausia pri
minęs, kad Lietuva — nepri
klausoma valstybė ir pilnateisė 
Tautų Sąjungos narė — buvo 
militarine jėga okupuota Sovie
tų Sąjungos 1940, A. Venskus 
ilgiau sutojo ties dabartine pa-

Philadelphijoj, Sheraton vieš
buty, balandžio 3-4 įvyko 7- 
osios JAV LB tarybos sesija, 
skirta žvilgsniui į šios tarybos 
bei dabartinės valdybos ka
dencijos laikotarpy nueitą bend-
ruomeninį kelią.

Po tarybos nario kun. J. Bore- 
vičiaus, SJ, maldos ir Philadel
phijos LB apylinkės pirm. J. Lu
ko sveikinimo prezidiumo 
pirm. A. Rugienius išreiškė pasi
tenkinimą, kad sesija yra gausin
ga: pradedant sesiją, buvo užsi
registravę 34 tarybos nariai ir 8 
LB apylinkių pirmininkai. Atvy
ko ir gražus būrys svečių. LB 
apylinkių pirmininkai buvo pa- 
kvesti ypatingais svečiais. Iš to
liausiai buvo atvykęs Lemonto 
LB apylinkės pirmininkas J. 
Laukaitis.

Prezidiumo pirmininkui pri
statant LB apygardų pirminin
kus, ypač nuotaikingai buvo su
tiktas naujausios LB Floridos 
apygardos pirmininkas K. Gim
žauskas.

Prezidiumo pirm. A. Rugie
nius, paskelbęs sesijos darbo
tvarkę, pastebėjo, kad LB 7-sios 
tarybos kadencijai artėjant prie 
galo, jaučiamės savo pareigą 
atlikę ir mus išrinkusių rinkėjų 
esam ne apvylę.

LB tarybos veiklą apžvelgda
mas, prezidiumo sekretorius pa
stebėjo, kad LB tarybai teko 
dirbti sunkiose sąlygose, atsira
dus Bendruomenės griovė
jam.

Pagarbiai prisiminti ir miru
sieji LB tarybos nariai— A. Šku- 
dzinskas ir A. Makaitis.

Prezidiumas iki šiol yra iš
siuntęs 21 aplinkraštį. Iš viso 
išsiųsta 4,000 su viršum laiškų. 
Prezidiumas yra atstovavęs 
Amerikos LB-nei Kanados LB 
suvažiavime, talkino KV-bai ją 
reprezentuodamas, išrūpino S. 
Kudirkai pasimatymą su prez.

JAV LB septintosios tarybos ketvirtoji sesija posėdžiauja 
balandžio 3-4 Philadelphijoj. Nuotraukoje matyti iš k. inž. 
Bronius Nainys — PLB pirmininkas, Robertas Selenis — 
tarybos prezidiumo vicepirmininkas, Algis Rugienius— 
tarybos prezidiumo pirmininkas ir Juozas Gaila — 
JAV LB krašto valdybos pirmininkas. Nuoįr. Jono Urbono

vergtos Lietuvos padėtim: nuo
latine priespauda tautinėj, reli
ginėj, kultūrinėj, politinėj ir 
ekonominėj plotmėj. Nežiūrint 
visų esamų sunkumų, lietuvių 
tauta yra stipri kovoj tiž laisvę, 
ir rezistencija okupantui yra la
bai aktyvi. Paminėjo pogrindžio 
reikšmę ir nuo 1972 išeinančią 
“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kroniką”, kuri vaizdžiai ir išsa
miai atspindi pavergto krašto re
zistenciją — pasipriešinimą oku
pantui. Pacitavo Kronikos 15 
Nr. ištrauką — Lietuvos kata
likų prašymą, kad jų broliai iš
eivijoj ir visi bičiuliai pasauly 
informuotų plačiąją visuomenę, 
tautų ( vyriausybes apie žmo- - 
gaus teisių pažeidimus Lietuvoj. 
Kalbėdamas apie įvykusią Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo konferenciją Helsinky, A. 
Venskus paminėjo, kad šioji ne
atsiliepė į pavergtų tautų laisvės 
lūkesčius ir kad konferencija 
sukėlusi nusivylimą okupuotoj 
Lietuvoj — citavo Lietuvos Kat. 
Bažnyčios Kronikos 18 Nr. šiuo 
klausimu. Taip pat paminėjo, 
kad, nežiūrint Helsinkio konfe
rencijos susitarimų, okupuotų 
kraštų sienos vis dar lieka stip
riai uždaros laisvam žmonių 
ir idėjų judėjimui. Baigdamas 
savo kalbą inž. A. Venskus 
kreipėsi į UMDC konferencijos 
dalyvius, kviesdamas juos soli
dariai jungtis su pavergtomis 
tautomis, kovojant prieš pagrin
dinių žmogaus teisių pažeidi
mus ir drauge siekiant jų laisvės.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
VILTINGAI VEIKIA

Fordu, šiam besilankant Michi- 
gane.

Pasidžiaugęs gražiu bendra
darbiavimu su krašto valdyba, 
padėkojo tarybos nariam V. Ka- 

mantui ir V. Kleizai už jų prisi
dėjimą prie LB įstatų ir taisyklių 
išleidimo.

Krašto .valdybos pirm. J. Gaila 
savo ’ pranešime pasidžiaugė, 
kad jo sudaryta valdyba sąžinin
gai išdirbo pilnoj sudėty. Trum
pai apžvelgė visas kr. valdybos 
bendruomeninių darbų sritis, 
pareiškė padėką visiem dirbu- 
siem ir darbą parėmusiem.

Jis priminė, kad teko dirbti 
sunkiose sąlygose, girdint prie
kaištus ir kai kurioj spaudoj skai
tant piktus šmeižtus. Kr. valdyba 
dirbo vykdydama LB įstatus ir 
prisilaikydama LBT nutarimų. 
Buvo siekta susitarti su Chica
gos antibendruomeniškų išpuo
lių organizatoriais, tačiau ne
pavyko jų sulaikyti net ir nuo 
teismo. Kaip žinia, jie bylą ame
rikiečių teisme pralaimėjo ir pi
nigus, dėl kurių bylinėjos, per
siuntė kr. valdybai, kaip kad 
teismas savo sprendime buvo 
įsakęs.

Pirmininkas užsiminė ir apie 
keliones į Lietuvą. Anot jo, 
“paikas neturėtų važiuoti į oku
puotą Lietuvą, nes, norėdamas 
dar kartą ten apsilankyti, pri

kalba nesąmonių, taip lygiai pai
kas neturėtų važinėti ir į Wash- 
ingtoną, nes, norėdamas ten 
važinėti, jis pataikaudamas viską 
girs ir už viską dėkos”.

Vykd. vicepirmininkas Balys 
Raugas kalbėjo apie organizaci
nius LB reikalus, pabrėždamas,

Konferencijos rezoliucijose 
visų kontinentų krikščionių 
demokratų partijos ir sąjūdžiai, 
tarp kitų klausimų, vėl iš naujo 
pabrėžė būtinybę:

— savo veikla būti naudin
gomis visom pasaulio tautom ir 
ypač tom, kurios kenčia dėl lais
vės trūkumo politinėj, religinėj 
ir kultūrinėj plotmėj,

— visomis jėgomis priešintis 
prieš diktatūrinius ir priespaudą 
vykdančius režimus.

Konstatuota, kad daugely 
kraštų yra didelių pažeidimų 
politinėm laisvėm ir žmogaus 
pagrindinėm teisėm ir kad rei
kia daryti viską, kad ši padėtis 
būtų atstatyta į normalias tautų 
gyvenimo vėžes.

UMDC konferencijos dalyviai 
buvo priimti specialioj audien
cijoj pas popiežių Paulių VI, 
kuris ta proga jiem tarė pritai
kytą žodį.

Konferencijoj dalyvavę 60 pa
saulio kraštų delegatai buvo pri
imti ir Italijos respublikos pre
zidento G. Leone. Jie taip pat 
buvo Romos miesto burmistro, 
Italijos ministerio pirmininko 
ir užsienio reikalų ministerię 
svečiais — jų garbei suruoštuo
se priėmimuose.

Pasaulinę krikščionių demo
kratų konferenciją plačiai pami
nėjo Italijos televizija, radi
jas ir spauda. Išsamius aprašy
mus davė taip pat ir dalyvavu
sių kraštų spauda, įvairiose pa
saulio dalyse.

LKDS Inf. 

kad gera LB organizacinė struk
tūra, platus ir tvirtas LB apy
linkių tinklas yra pagrindinė są
lyga visiem didiesiem LB dar
bam. Šitokio tikslo besiekiant, 
pavyko LB apylinkių skaičių 
padidinti, ir jų dabar turim 68 
(buvo perimta 62). Yra atskiri žy
giai padaryti naujom apylinkėm 
organizuoti ir yra rimto pagrin

do laukti netolimoj ateity bent 
kelių naujų LB apylinkių. Ši KV- 
ba paveldėjo 8 LB apygardas, 
dabar turim 10. Dešimtoji, ne
seniai susiorganizavusi, yra Flo
ridos apygarda, kurios pirminin
kas jau atstovauja ir Floridos lie
tuviam pirmą kartą šioj sesijoj.

Organizacines pastangas be
vykdant, buvo suorganizuoti 
JAV LB kasmetiniai sritiniai 
suvažiavimai: Amerikos rytinių 
LB apygardų bei apylinkių ir vi
durinės Amerikos dalies.

Vicepirm. R. Cesonis praneši
me priminė, kad šiais metais 
vykdytas spaudos vajus praėjo 
su geresniais rezultatais, nors 
toli gražu nepasiektas užsibrėž
tas tikslas.

Jis pasidžiaugė Centrinės 
apylinkės rezultatais. Per Cent
rinę apylinkę toliau nuo lietu
viškų telkinių gyveną lietuviai 
yra įjungti į Bendruomenės tau
tinę šeimą, juos pasiekia spauda, 
informacija, o iš jų į KV-bą 
ateina ir piniginė parama bend
ruomeniniam darbam. Šiuo 
metu Centrinės apylinkės sąra
še yra 70 narių.

KV-bos sekretorius A. Gailiu
šis pranešė, kad KV-ba iki šiol 
turėjo 20 protokoluotų posėdžių. 
Būta ir neprotokoluotų pasita
rimų. Posėdžiuose KV narių 
dalyvavimo vidurkis yra65%. Po
sėdžių protokolai rašyti ma
šinėle, susiūti į bylą.

KV iždininko P. Mitalo prane
šimas parodė, kad KV finansai 
kasmet auga. Kovo 31 piniginė 
padėtis: pajamos — 31,388 dol. 
29 et., išlaidos — 7,280 dol. 
97 et. Kasoj yra 24,107 dol. 32 
et. KV sąmata siekia šiem metam 
82,000 dol. S. Kudirkos fonde 
dar yra 2,503 dol. 79 et. S. Ku
dirkai išmokėta 11,000 dol.

Šiais metais iš Vasario 16- 
osios aukų iki kovo 31 gauta 
16,213 dol., bet dar eilė LB apy
linkių neatsiskaitė, nors gauti 
pranešimai apie pavykusias 
rinkliavas. •

Švietimo Tarybos pirm. S.‘Ru
dys, apžvelgdamas ŠT veiklą, 
pranešė, kad šiuo metu veikia 35 
lituanistinės mokyklos su 2,332 
mokiniais. Mokyklose dirba 317 
mokytojų. Veikia 2 pedagoginiai 
kursai — Clevelande ir Los An
geles. Mokytojam pasitobulinti 
rengiamos studijų savaitės ir sa
vaitgalių konferencijos. Leidžia
mas žurnalas “Švietimo Gairės”. 
Mokslo priemonių parengimas 
— nuolatinis ŠT rūpestis. Etni
nių studijų darbas vykdomas 
kartu su graikais, ukrainiečiais 
ir žydais. Projektas bus baigtas 
šiemet iki liepos mėn. ŠT lėšas 
sudaro sumos, gautos iš LF, JAV 
LB kr. valdybos ir už parduotus 
leidinius. Dabar kasoj yra 7,954 
dol. 77 et., leidinių vertė sandė
ly — 91,875 dol. 65 et., skoli
ninkai (mokyklos ir knygų platin
tojai) — 18,287 dol. 75 et.

Iš Kultūros Tarybos pirmi
ninko patirta, kad Pasaulio Lie
tuvių Archyvas, iki šiol buvęs 
išblaškytas keliose vietose, jau 
perkeltas į naujas patalpas Jau
nimo Centre, Chicagoj, PLA turi 
šiuos skyrius: rankraštinė me
džiaga, lituanistinė periodika, 
knygos, foto, muzieji
nis skyrius. Archyvo veiklos 
sėkmė priklausys nuo lėšų. Šiuo 
metu PLA savo kasoj teturi 238 
dol. 82 et.

Prie didžiųjų KT darbų pri
skirtina: Pr. Naujokaičio Lietu
vių literatūros istorijos 4 domų 
išleidimas ir 3 lietuviškų operų į 
sceną išvedimas (J. Kačinsko 
Juodas laivas, J. Gaidelio Ginta
ro šaly ir V. Marijošiaus Prie
saika); operos statomos Chica
goj JAV 200 metų sukakčiai at
žymėti .

Prezidento Fordo specialus 
asistentas etniniam reikalam 
dr. M. Kuropas, atvykęs pa
sveikinti JAV LB tarybos 
sesijos. Nuotr. K. Čikoto

Kultūros Tarybos piniginė 
apyskaita: pajamos — 27,108 
dol. 5 et., išlaidos — 18,605 dol. 
11 et. Likutis — 8,502 dol. 94 et.

Visuomeninių reikalų tarybos 
pirmininko A. Gečio pranešimas 
palietė daugybę darbų, atliktų 
šios kadencijos metu. Veikta 
daug, ir rezultatai įspūdingi, ži
nant, kad tai padaryta laisvalai
kiui ir poilsiui priklausančiomis 
valandomis. VRT-ba metų būvy 
netingėjo mūsų visuomenės in
formuoti apie savo veiklą, todėl 
čia tenka tik pasitenkinti pami
nint, kad veikla vyko dėl tikė
jimo persekiojimo Lietuvoj, dėl 
politinių kalinių gelbėjimo, dėl 
1941 metų sukiliminės vyriausy
bės apgynimo; veikta kitataučių 
informavimo srity, Europos 
saugumo konferencijos reikalu, 
net sudaryti ryšiai su Kinijos 
liaudies respublikos misija prie 
Jungtinių Tautų, pagaliau nepa
prastai praplėsti ryšiai su eile 
amerikiečių organizacijų, insti
tucijų ir įstaigų. Sustiprintas dė
mesys informaciniam leidiniam. 
Be tradicinio Vasario 16-sios 
proga leidinio “The Viola- 
tion . . .”, šiemet išleidžiamas 
Amerikos Jungtinių Valstybių 
200 m. sukakties proga dr. A. 
Budreckio “Lithuanians in 
America” ir dr. T. Remeiki.o do
kumentų rinkinys, liečiąs religi
nį ir tautinį persekiojimą ‘oku
puotoj Lietuvoj.

VRT pranešimas baigtas ap
gailestavimu, kad nepavyksta 
susitarti su Altą, nes ji neatsi
liepia į kvietimą kalbėtis. Tuo 
tarpu gan artimai bendradar
biaujama su Vliku, Diplomatine 
Tarnyba, Batunu ir Rezoliucijų 
Komitetu.

Popietis buvo skirtas komisijų 
posėdžiam, kur buvo svarstomi 
švietimo, kultūros, ekonominiai, 
jaunimo, politiniai ir organiza
ciniai reikalai, o svarstybų išva
dos nutarimų forma buvo pa
skelbtos sesijos dėmesiui. •

LB tarybos sesija dienos darbą 
baigė 7 vai. 30 min. Tada KV 
vicepirmininkė Aušra Zerr visus 
tarybos narius ir apylinkių pir
mininkus pakvietė į savo namus 
vakarienės. Erdviuose ir vaišin
guose Aušros ir Charlio Zerr 
namuose, kurie yra gražiame 
Philadelphijos užmiesty, buvo 
praleistos beveik trys valandos, 
besidalinant dienos įspūdžiais, 
sueinant į artimesnę pažintį. 
Nuotaikos pakilimas aukščiau
sią viršūnę pasiekė, kai po va
karienės buvo pasveikintas JAV 
LB vienas steigėjų, ilgametis ta
rybos narys dr. P. Vileišis, tą 
dieną šventęs 70 metų amžiaus 
sukaktį. Jam buvo sugiedota il
giausių metų ir į jo sveikatą iš
gerta šampano taurės.

Prieš sekmadienio posėdį 
buvo mišios, kurias aukojo kun. 
J. Borevičius, S J. Jis pasakė ir 
LBT suvažiavimui skirtą pras
mingą pamokslą.

(nukelta į 4 psl.)
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TIKIU AUKOS PRASME
Antano Terlecko raštas TSRS valstybės saugu
mo komiteto pirmininkui T.A. Andropovui
6—------------- -------- -------

Užmigti nega
liu, žinodamas, kad jūs vis dar 
trypiate tarybinę žemę!” Visai 
atvirai išsireiškė ir papulkinin
kis Baltinas: “Mes niekada netu- 

.:. rėš ten j-arpaus gyvenimo”.
; : Visai neseniai, Mindaugo Ta- 
moųio laidotuvių metu, aš ne
šiau jo karstą ir tyliai daly- 

. vąvau iki ceremonijos galo. Če- 
.kištas,; vardu Vladas, per mano 

.‘pažįstamą 16-metį moksleivį at
siuntė r$an grasinimą, kurio 

...prasmė buvo: “Ir su tavim susi
dorosi ra Nejaugi KGB tikisi, 
kad mane pavyks taip išgąsdin
ti, jog bijočiau ateiti į savo drau-
g,ų laidotuves?

Net iškvietijnai apiforminami 
su tikslu išgąsdinti. Pavyzdžiui, 

- 1972 -ilgai, mane vedžiojo ilgais
: koridoriais,! ir visur ant durų 
degė? raudonos; lentelės “Vyks
ta tardymas”. Žirojau, kad tada, 
po .gegužinių demonstracijų 

■, . Kąune ir birželinių neramumų 
.-Vilniaus sporto rūmuose, KGB 

. “svečių” nestokojo. Bet argi 
, visifsjuos vienu metu galėjo tar- 
Į.’, vdyti?’ Iri

5 Kadangi - mano draugų tarpe 
yra daug rusų ir žydų, čekistai 
bando jūoš taip pat išgąsdinti,

• sakydami, kad jie draugauja su 
Žmdhėmiš,- kurių rankos sutep
tos kfanju. Duok, Dieve, kad mū- 
siį’opbuėntų rankos būtų tokios 
švarios.

Ta proga norėčiau paminėti 
vieną žmogų, jau daugiau kaip 
25 metus kalinamą stovyklose. 
Jonas Abukauskas 1948 vado
vavo partizanų būriui ir gavo 
įsakymą sušaudyti “liaudies gy
nėją”. Žmona ir mažamečiai vai
kai maldavo pagailėti vyro ir tė
vų. Jonas įsakymo neįvykdė. 
Greitu laiku jis pasidavė val- 

: džiai. Jį suėmė ir nuteisė sušau- 
dyti.. Beveik metus jis praleido 

, mirtininkų kameroj;; Jo žmoųa- 
3-miai ištekėjo už> kito, duktės 
jis niekuomet nematė. Bet Jonas

4. niekuomet nesigailėjo, kad taip 
f , dažnai buvo gailestingas savo 

priešam. Stovykloj, viename ba
rake, kur buvo laikomi tik 
latviai ir lietuviai, buvo ruošia
masi pabėgimui. Kai bandymas 
nepavyko, Jonas Abukauskas ir 
dar trys prisiėmė visą atsakomy
bę sau. Už tai jiem dar prail
gino bausmę. Jeigu Jonas ištvers 
28 metų kalinimą, mano namuo
se jis bus pačiu brangiausiu sve
čiu.

. ;į ■’ KGB atstovai uždarose paskai
tose, vykstančiose įvairiose 
įstaigos^,, nemini manęs geru 
žodžiu. Pažįstamieji, išgirdę 

j apie tąi, gąsdina mane. Kalbama, 
•f kad dabar mano eilė. Bet aš ra

mus. Visų pirma todėl, kad tikiu 
... bet kokios aukos prasme. Ma

liau, kad nė vienas kraujo lašas 
nedingsta veltui. Antra, kad 
KGB; nors ir bijo mano įsiti- 
lc nimų. netiki, kad aš ryžčiausi 
konkretiem veiksmam. Kitaip 
sekimą, vykdytų profesionaliau. 
Dabar,.gi tai daroma perdaug 
€ virai. Seka net tie čekistai, ku
riuos aš pažįstu iš veido, kaip, 
pvz., teatro administratorius P. 
Vaivada . . . (Atrodė, kad Mask
voj mumis niekas nesidomės. 
Tačiau išvykimo dieną, 1975

Vasario 4 JAV LB delegacija buvo priimta demokratų par
tijos centrinio komiteto pirmininko Robert Strauss. Iš k. LB 
Krašto valdybos vicepirm. Rimas česonis, partijos pareigū
nas tautybių reikalams Andrew Waluchek, partijos pirmi
ninkas Robert Strauss, vicepirm. Aušra Mačiulaitytė-Zerr, 
LB Pietryčių apygardos pirmininkas Kęstutis Česonis ir LB 
Visuom. reikalų tarybos pirm. Alg. Gečys.

kovo 3, Baltarusijos stoty pasiro
dė ir “mūsiškis”, vilnietis agen
tas, dažnai budėdavęs prie V. 
Petkaus buto . . .)

Nors KGB negalėjo rasti bū
dų mane pašalinti iš teatro, kol 
kas tęsia diskriminaciją. Š. m. 
vasario mėnesį šio teatro pastate 
vyko Lietuvos kultūros darbuo
tojų suvažiavimas. Mane pavarė 
iš budėjimo. Spalio 6 atbuvau 
tarnyboj jau 4 valandas, bet lie
pė išeiti iš darbo ir ateiti kitą 
dieną, o ir kitą dieną vėl iš
varė. Nepasitiki? Nenori, kad 
matyčiau, kaip švenčių dieno
mis kareiviai laksto su minų 
ieškotojais ir tikrina net stalus
kabinetuose? Nors iš 22 gais
rininkų teatre septyni yra pabu
voję stovyklose, o lapkričio 7 
kaip tik budėjo 15 metų baus
mę atlikęs Albinas Žiedūnas, 
buvęs lietuviškų ansamblių 
chormeisteris. Maža to, kai šių 
metų gegužės mėnesį dingo du 
televizoriai (ne mano budėjimo 
vietoj), milicijos kapitonas Ber
natavičius tardė mane vieną. 
Reiškia, potencialiu vagim lai
komas tik aš..

Po tardymo 1974 KGB mane 
paklausė, ar aš neturiu noro pa
keisti savo politinių pažiūrų. 
Aišku, ne! Po viso to, kas iš
gyventa per tuos 30 metų, ne
turiu jėgų pamilti jūsų valdžią. 
Pasirodo, iš manęs nedaug ir 
reikalaujama: tik retkarčiais pa
girti valdžią ir šventinėse de
monstracijose pražingsniuoti 
pro tribūnas su transparentu ir 
raudona vėliava rankose. Bet aš 
esu išsigydęs ir nuo tokio pi
gaus paklusnumo. Nemoku 
mylėti savo priešų. O tai, kad 
čekistai yra mano priešai, tiesiai 
pareiškė papulkininkis Baltinas. 
Kai aš jį paklausiau, kaip į jį 
kreiptis, atsakymas paraidžiui 
buvo toks: “Tik ne ‘draugas’. 
Jūs mūsų priešas.” Bet koks tai 
priešiškumas, jei nepasireiškia 
jis veiksmais? Nė vienas teismas 
neįrodė mano antitarybinės 
vęiklos. Aš niekuomet nekovo
jau prieš tarybų valdžią ir kitų 
neskatinau. Nemylėdamas galiu 
būti lojaliu jūsų valdžiai Lietu
voj ir tokiu lieku. Aš tyliu. Pen- 
keri metai tyliu savu noru. Tai 
ko gi nori iš manęs KGB atsto
vai, nuolat kratydami, šaukdami 
tardymam, siųsdami grasinimus?

Pilieti generole, Jus tikriau
siai įtikinėja, kad iš dešimčių 
tūkstančių lietuvių, pabuvoju

sių jūsų stovyklose, beveik visi 
“nurimo”. Tiktai žiupsnelis 
“psichinių” tęsia savo pasmerk
tą nesėkmei kovą prieš tarybų 
valdžią. Lieka tik susidoroti su 
tuo žiupsneliu, ir Lietuvoj bus 
taip pat tylu ir ramu, kaip Bal
tarusijoj. Netikėkite tuo. Kau
ne demonstracijų metu buvusių 
stovyklininkų gatvėse nebuvo.

Nuo jūsų tikriausiai slepia ir 
tokius įvykius, kaip 1972 birže
lio mėn. Vilniaus sporto rūmuo
se vykusius neramumus, kai 
tarptautinių rankinio žaidynių 
metu mokyklinis jaunimas ir 
studentija “sirgo” už švedų, vo
kiečių ir kitų komandų sėkmę, 
už visas, išskyrus tarybinę. Kitą 
dieną bilietus teko platinti per 
tuos fabrikus ir įstaigas, kur lie

tuviai sudaro vos 10-20% visų 
darbininkų. Ar ne verta būtų 
dėl to susimąstyti? Taip pat tek
tų pagalvoti, kodėl Vilniaus mo
kyklose išnyko paralelės rusų ir 
lietuvių klasės. Nacionalistai 
negalėjo jų uždaryti. Esu įsitiki
nęs, kad ir lietuviai komunistai 
dėl to nekalti. Tai kas gi kal
tas?

Vyr. leitenantas Daugalas yra 
pasakęs, kad su mano politinėm 
pažiūrom Lietuvoj gyventi pa
vojinga. Tai ką daryti? Emigruo
ti nenoriu. Susipratusiam lietu
viui mažiau pavojaus asimiliuo
tis Lietuvoj, nei ten, Vakaruose. 
Nelaikau ir lietuvių tautos bei 
kalbos geresne už kitas. Betgi 
didžiausia man būtų nelaimė, 
jei su savo anūkais tektų kalbėtis 
svetima kalba.

Mūsų tikrovė labai tolima nuo 
idealo. Bet aš tikiu į pažangą.

GARBĖ IR TAUTA

Vargas ir nauda iš jo
Senojo lietuvių tikėjimo ir 

krikščionybės kai kurie povei
kiai mūsų tautai yra panašūs.

Žemės perėjūnai, šarvais bil- 
dėdami, vynu kvepėdami, iš 
Mažosios Azijos išvyti ir Pa
prūsėj nualintus arklius gany
dami, įsiprašė vokiečių tarny
bon, kad užpuldinėtų lietuvius. 
Esą, kryžiuočiai išsirengė nai
kinti pagonybės. Ta pagonybė, 
atsistojusi prieš kalaviją, mūsų 
sentėvius išaugino plieninėj 
dvasioj.

Nudulko šimtmečiai. Lietu
viai iš kantičkų giedojo rarotus, 
kitas šventas giesmes, sta
tė kryžius, turėjo Auš
ros Vartus, O Kražių baž
nyčion su arkliais įjojo caro 
pasiuntiniai, ir mūsų žmonių 
kraujas pašventino tuos Dievo 
namus. Pagaliau kaimy - 
naina naikinti Leninas 
su Stalinu išvedė naują ter
mitų atmainą, kuri tuojau įniko 
graužti tikėjimą. Bet ir dabar lie
tuvių tautoj religija laužo jų dan
tis. Tardymai, Sibiras ir beprot
namiai šio kevalo neįskėlė.

Nei senais laikais, istorijos 
saugojamais, nei šiandien, taršos 
pritvinkusiu oru kvėpuojant, 
mažai kas krūptelėjo, lietuviam 
dėl tikėjimo vargą brendant. 
Tylėjo artimesni, tylėjo tolimes
ni. Neužtarė tos pačios religijos 
pasaulinės bendruomenės, ne
prakalbo milžinės valstybės, 
žmogaus teisių ženklais kaktas 
išsirašiusios, už savo ramybę 
mus lengva ranka SSSR parda- 
vusios. Tik atsirasdavo pavienių 
žmonių, kurie užjausdavo. Jų, 
ačiū Dievui, yra net šiandien. 
Tik mūsų ryžtas nesugniužo.

Tikėjimas, permąstant šimt
mečius ir žvilgsnius ties šiom 
dienom sulaikant, lietuvius, jiem

LB VILTINGAI VEIKIA
(atkelta iš 3 psl.)

Buvo gauta žinia, kad į šią se
siją atvyksta prez. Fordo specia
lus patarėjas etniniais klausi
mais, todėl jo atvykimas kiek 
pasunkino ir numatytos darbo
tvarkės vykdymą. Tačiau buvo 
sugebėta viską, kas buvo numa
tyta, įvykdyti.

Buvo išklausytas Tautinių šo
kių komisijos pranešimas, kur 
buvo vaizdžiai atpasakoti darbai 
bei ruoša šiam didžiuliam įvy
kiui. Išklausytas ir Aušros Zerr 
pranešimas Eucharistinio kong
reso reikalu, kuris sukėlė rūpes
tį dėl per mažo dėmesio lėšom 
telkti, nes tai visų Amerikos lie
tuvių ir ypač R. kat. parapijų rei
kalas.

LB tarybos vyr. rinkimų komi
sijos pirmininkas K. Jankūnas, 
kalbėdamas 8-sios LB tarybos 
rinkimų reikalu, pranešė, kad, 
turimomis žiniomis remiantis, 
LB rinkimam pasirengimas 
vyksta pakankamai gerai.

Po K. Jankūno pranešimo 
Aušra Zerr sesijai pristatė prezi
dento Fordo specialų asistentą 
etninių grupių reikalam dr. My- 
rcn Kuropą. Dr. Kuropas, paly
ginti dar jaunas vyras, gimęs 
1932 Chicagoj, tenykščiam lie

O ta pažanga, kaip man regis, 
nereikalauja mano pagalbos. To
dėl aš lieku nuošaliai nuo visų 
Kronikų . . ., nors dėl jų KGB 
mane ne kartą ir tampė. Mano 
galva, Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika jum pavojinga tik 
laip liudytojas Lietuvos po
grindžio egzistavimo. Bet ir su ja 
jūs, Vatikano pagalba, susidoro- 
sit.

Aš tikiu, kad palaipsniui vis
kas pasikeis į gerą. Nors Lietu
vos KGB kapitonas Markevičius 
ir ilgisi Stalino laikų, nors ir gai
lisi, kad šiandien negalima ma
nęs ir į mane “panašių” be tar
dymo ir teismo pasiųsti už polia
rinio rato “agituoti baltųjų meš
kų”, — tie laikai nebesugrįš.

Prašau Jus paveikti Lietuvos 
KGB, kad paliktų mane ramybėj.

Su pagarba
Antanas Terleckas

nešdamas fizinį vargą, dvasiškai 
užgrūdino. Krisdavo pažeisti 
mažos tautos lapai, bet spraus
davosi naujos atžalos. Paviršiuj 
tariamai apsilpusi gyvybė susi
slėpė šaknyse. Religija idealisti
niam komunizmui neturėtų 
kenkti. Todėl kaip suprasti jd 
imperialistinės versijos, bolše
vizmo, nirtulį prieš tikėjimą? 
Tai suktos pastangos įlaužti tau
tų atsparumą ir šias tautas su
tirpdyti. Ko siekia kova prieš re
ligiją bolševizmui nepritarian
čiųjų, jie vieni žino. Galima as
meniškai nenorėti Dievo, bet 
nereikia žaloti tautą palaikan

čių ryšių.

Besisiūlanti proga
Krikščionybės sunkumai oku- 

puotoj Lietuvoj prasiveržė pa
saulin, kalbėdami ne vien apie 
religinę priespaudą, bet rodyda
mi ir visus kitus tautos gyveni
mo varžymus. Išeivija šiose pa
stangose mažai prisidėjo. Ta
čiau ji yra pajėgi, nejaučiant 
pavojaus, judinti bangas, kad jos 
aukščiau kiltų, toliau riedėtų, 
garsiau oštų. O šią vasarą ir ge
ra proga siūlosi. Tai 41 Tarp
tautinis Eucharistinis Kong
resas. Jis yra mum lengvai pri
einamas, nes šaukiamas JAV, 
kur lietuviai gausiai spiečiasi, 
įrengę koplyčias Washingtone ir 
Romoj, ilgai stovėsiančias bei už 
mus bylosiančias, negalim ir šio 
Eucharistinio Kongreso metu 
apsileisti.

Koplyčiom reikėjo pinigų, jų 
reikės ir dalyvaujant šiose reli
ginėse iškilmėse. Tiesa, švento
vėse gal išliks didesnių aukoto
jų vardai, o čia jie. tik mūsų 
spaudoj trumpai pasirodys. Bet 
niekas neišrašė pavardžių tų 
žmonių, kurie paruošia Kroni
kas, vargsta tardymuose, nu
stoja geresnių darbų, atsiduria 

tuviam yra gerai pažįstamas, 
nes su jais, atstovaudamas uk
rainiečiam, apie dešimt metų 
palaikė ryšius. “Aš esu vienas iš 
jūsų”, pasakė dr. Kuropas. Per jį 
visi mažumom aktualūs klausi
mai gali pasiekti prez. Fordą. 
Jis kalbėjo apie pusvalandį, o po 
to atsakinėjo į klausimus bei da
linosi nuomonėmis.

Svečiui išvykus, po trumpos 
pertraukos kalbėjo PLB pir
mininkas B. Nainys apie Lietu
vių Bendruomenės dabartį ir 
ateitį. Jis metė platų žvilgsnį į 
mūsų išeivijos atskirus telki
nius, pabirusius po visus žemy
nus. B. Nainys yra tikrai puikiai 
susipažinęs su mūsų išeivijos 
dabartine padėtim, todėl jo 
svarstymai buvo išklausyti su 
giliu dėmesiu.

Sesiją baigdamas, prez. pirm. 
A. Rugienius dar kartą padėkojo 
sesijos dalyviam, sesiją globoju- 
siem ir palinkėjo visiem nepa
vargti bendruomeniniuose dar
buose, kuriuose glūdi mūsų iš
eivijos likimo viltis.

Kun. J. Borevičiui, b J, sukalbė
jus padėkos maldą , sesija baigta 
Lietuvos himnu.

Balys Raugas

Vasario 17 Atstovų rūmuose, minint Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Iš k. L. Čaplinskienė, kun. dr. J. Pruns- 
kis, kongresm. E. Derwinski, kongr. Flood, R. Žymantaitė, A. 
Varnas, Tėv. T. Žiūraitis, OP. Nuotr. V. Bacevičiaus

beprotnamiuose ir Sibire. Tai 
anoniminės aukos, bet visiem 
žinomas jų tikslas, tai parama 
ne granito paminklui,, bet gy
viem žmonėm. Vertai pelnyto 
garbės aido turim atsisakyti tau
tos naudai.

Šis Eucharistinis Kongresas 
šaukiamas Philadelphijoj rug
piūčio 1-8. Laukiant dvasininkų 
ir tikinčiųjų iš viso pasaulio 
(numatoma, kad dalyvių skaičius 
prašoks milijoną), galim tikėtis

BALTI MORE, MD.

Kalvelis, Baltimorės šokių 
grupė, turėjo linksmą šokių va
karą balandžio 24 Lietuvių Sve
tainės didžiojoj salėj. Pelnas ski
riamas padėti šokių grupei vykti 
į Chicagą —; šokių šventę.

Pirmosios komunijos iškilmės 
įvyks Šv. Alfonso bažnyčioj ge
gužės 2, sekmadienį, per 8:30 
vai. mišias. Po mišių vaikučiai 
nusifotografuos mokyklos salėj 
su parapijos kunigais.

Motinos Dieną, gegužės 9, 
sekmadienį, Šv. Alfonso bažny
čioj per 8:30 mišias įvyks Šei
mos Komunijos diena.

Gegužės mėnesio metinė pro
cesija, skiriama Marijos garbei, 
šiemet bus gegužės 9, sekma
dienį, 4 v. po piet.

Jonas Gužauskas šiomis die
nomis buvo išrinktas Lietuvių 
Svetainės vadovu (manager). Jo
nas pasišventusiai dirba svetai
nės gerovei.

Juozas Mitch Mickevičius, 
pirmos kartos lietuvis, ilgai gy
veno East Baltimorėj, kur daug 
metų turėjo restoraną. Po sun
kios ir ilgos ligos mirė bal. 17 
senelių prieglaudoj. Velionis 
buvo susipratęs lietuvis. Už jo 
vėlę mišios buvo aukotos Šv.
Elzbietos bažnyčioj balandžio 

20. Palaidotas Holy Redeemer 
kapinėse. Nuliūdime liko sūnus 
Juozas ir dukra Elena.

Gendrutė Valeikienė, pirmos 
kartos lietuvė, staiga mirė nuo 
širdies smūgio savo namuose 
Warwick Road begamindama 
valgius balandžio 17. Velionė 

BALTIJOS KELIONĖ 
15 DIENŲ 

LIETUVA
BIRŽELIO 16-30 1050 DOL. 
LIEPOS 14-28 1110 DOL.

LENINGRADAS
VILNIUS (6 DIENOS SU DIENOS 

EKSKURSIJA į KAUNĄ) 
RYGA
TALINAS 
HELSINKIS

1 kaina Jeina visa transportacija, pirmos klasės viešbu
čiai, taksai, pervežimai, maistas, vizos sutvarkymas ir 
visi patarnavimai!

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Blvd.
Richmond Hill, N.Y. 11418
Attention: Rasa
212-441-6799

REGISTRUOKITĖS DABAR — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

gerų vaisių, jei rūpestingai pasi
ruošim. Mūsų pagrindinės pa
stangos yra kreipiamos į išleidi
mą mokslinio veikalo apie religi
jos padėtį Lietuvoj, informacinės 
brošiūrėlės masinį skleidimą ir 
į parodas, kurias aplankys dide
lės masės žmonių, susirinkusių 
iš viso pasaulio.

Laikas skuba, turim ir mes 
skubėti su darbais ir aukomis.

Vytautas P ran cinkus

nuo pat atvykimo į Baltimorę 
buvo ištikima Šv. Alfonso para
pijos narė. Jos gėlių daržas buvo 
vienas iš gražiausių Baltimo
rėj. Dalyvavo pamaldose, lietu
vių parengimuose. Mišios už 
jos sielą aukotos Šv. Alfonso 
bažnyčioj balandžio 21. Palaido
ta Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime liko sūnus Chester ir 
dukra Agnietė.

Jonas Obelinis

— Prof. A. Mceinos naują 
knygą “Religijos filosofija” lei
džia “Krikščionis Gyvenime” 
leidykla. Knyga dedikuota prel. 
Pr. Juro 85 metų amžiaus su
kakčiai paminėti. Knyga iš spau
dos išeina gegužės mėn. Prel.
P. Juras, P.A., yra gimęs 1891 
birželio 16.

— Vysk. V. Brizgys gegužės 
16 teiks sutvirtinimo sakramentą 
Toronto, Ont., Prisikėlimo para
pijos lietuviam jaunuoliam. Pa
rapijai vadovauja lietuviai pran
ciškonai.

— Australijos Lietuvių Katali
kų Federacijos naujon valdybon 
pagal balsų daugumą išrinkti: 
V. Laukaitis — 47, H. Statku
vienė — 47, V. Čižauskas — 42, 
V. Junokas — 42, V. Žiogas — 
39, V. Vaitiekūnienė —, 37, V. 
Miliauskas — 33, E. Šemetienė 
— :28.

— Mokytojų studijų savaitėj, 
kuri bus rugpiūčio 8-15 Daina
voj, dr. J. Puzinas skaitys dvi 
paskaitas: “Senosios Lietuvos 
sostinės beieškant” ir “Kaip rė
dėsi ir puošėsi senovės lietu
viai”.



PAGERBĖ KONSULĘ JUZĘ DAUŽVARDIENĘ
JURGIS JANUŠAITIS

1

Lietuvių Tautiniuose Namuo
se Chicagoj organizacijų atsto
vai ir plačioji visuomenė balan
džio 4 iškilmingai pagerbė Lie
tuvos generalinę konsulę Juzę 
Daužvardienę. Jai buvo įteikta 
Lietuvių Fondo skirta žymiau
sio visuomenininko premija — 
1000 dol. ' -

Šiandieną, kada mūsų tėvynė 
pergyvena sunkią bolševikų 
okupaciją, Chicagoj diploma
tinės tarnybos poste budi Lie
tuvos generalinė konsulė Juzė 
Daužvardienė. Į šį postą ji atėjo, 
kai prieš keletą metų amžiny
bėn išėjo taurus, darbštus diplo
matas Lietuvos generalinis kon
sulas dr. Petras Daužvardis. Ji 
atėjo su didele patirtim, kurią į- 
gijo drauge dirbdama su savo 
vyru.

Juzė Daužvardienė yra išskir
tinai reta asmenybė. Savo švel
niu būdu, puikia iškalba bei raš
tu lietuvių ir anglų kalbomis ji 
lietuvius ir Lietuvą gražiai rep
rezentuoja diplomatų tarpe, 
amerikiečių visuomenėj, didžio
joj amerikiečių spaudoj ir uoliai 
kruta lietuviškosios visuomenės 
veikloj.

Į gyvenimą ji atėjo sunkiais 
keliais. Imigrantų duktė. Nuo pat 
vaikystės siekė mokslo. Išklausė 
psichologijos kursą. Baigė teisių 
mokslus. Eidama tėvelių takais, 
jungėsi į visuomeninę veiklą. Ją 
matom scenose kaip puikią dek- 
lamatorę, vaidintoją, akompa- 
niatorę, chorų dalyvę. Visur ji 
skubėjo, visur suspėjo, kur tik 
šaukė lietuviškas balsas. Be to, 
ji vadovavo choram ir mokyto
javo. O kur reikėdavo kalbėti 
apie Lietuvą amerikiečiam ir ki
tataučiam, kalbėdavo ji.

Sukūrusi šeimą su Lietuvos 
generaliniu konsulu dr. Petru 
Daužvardžiu, jam ji buvo puiki 
talkiųinkė, nepamainoma rep- 

rezentantė. Įsijungusi į konsulų 
žmonų šeimą, jom vadovavo.

Didžiojoj amerikiečių spaudoj 
randam Juzės Daužvardienės 
straipsnių, . ginančių Lietu
vos reikalui ir iškeliančių oku
pantų daromas skriaudas Lietu- 

- vai. Ji parašė vieną iš popu
liariausių knygų — receptus 
lietuviškiem valgiam. Ši knyga 
leidžiama kelinta laida. J. Dauž
vardienę sutinkam mokslo ir 
pramonės muziejuj organizuo
jant lietuvių kalėdines eglaites, 
kurių programos žiūrėti susi
renka tūkstančiai žmonių. Dalį 
širdies ji skiria išskirtiniam Gin
taro baliam, turintiem gražias 
tradicijas.

Kai Aukščiausias pašaukė am
žinybėn jos vyrą, vargu kas gali 
suprasti, kiek daug darbo ir kiek 
daug pareigų tenka atlikti Juzei 
Daužvardienei.

Nuo ankstaus ryto iki vėlaus 
vakaro skamba telefonas; į ją 
kreipiasi žmonės įvairiausiais 
reikalais. Kreipiasi organizaci
jos, studentija, užsieniečiai ir 
amerikiečiai, prašydami suteikti 
įvairiausių informacijų, dažnai ir 
apie pavergtą Lietuvą.

Ji visada švelniu, kantriu bal
su visiem atsako, visiem pataria, 
nurodo kelius, išsprendžia įvai
riausias problemas.

Juzė Daužvardienė — puiki 
kalbėtoja. Ji kalba mūsų organi
zacijų įvairiuose seimuose, su
važiavimuose, šventėse, minėji
muose ir net eiliniuose parengi
muose. Jos žodis trumpas, gerai 
išmąstytas, plaukiąs iš širdies, 
dienos problemų ir paties gyve
nimo. Kalba jautriai, pamoko
mai, uždegamai, padrąsinamai, 
paguodžiamai. Tai didžiojo 
diplomato savybė, kuria Dievu
lis yra apdovanojęs ir mūsų mie
lą konsulę Juzę Daužvardienę.

Ji skuba iš vieno renginio į 
kitą, skuba iki vidurnakčių, daž
nai be poilsio. O be to; atlie
ka pareigas diplomatinėj tar
nyboj, konsulų žmonų veikloj, 
priėmimuose ir pan.

Dažnai jau būna užgesę Mar- 
quette Parko žiburiai, bet šviesa 
vis tebespinksi Lietuvos salelėj 
— konsulės Juzės Daužvar
dienės kabinete, o prie stalo, į 
raštų kalnus įsiraususi, triūsia ji.

Čia stabtelėjom tik ties maža

Lietuvos gen. konsulė Juzė
Daužvardienė. Nuotr. Ed Man
kau s

dalele jos gyvenimo atspindžių. 
Tačiau ir tai liudija šios diplo
matės didįjį įnašą į lietuvių 
visuomeninį gyvenimą.

-o-
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos Chicagos klubo valdyba 
sujudo. Paskatino Lietuvių Fon
dą skirti Visuomenininko premi
ją. Šiam sumanymui pritarė PLB 
ir Altą su kitom organizacijom. 
Lietuvių Fondo galvos darė 
greitą sprendimą. Vertinimo ko
misija parinko žymiausia lietu
vių visuomenininke Lietuvos 
generalinę konsulę Juzę Dauž- 
vardienę. Premija — 1000 dol. 
Ar ji vienkartinė? Ateitis pa
rodys.

Premijos paskyrimas mūsų 
diplomatei, kaip iškiliausiai lie
tuvei visuomenininkei, be 
abejo, yra pats teisingiausias, 
geriausias komisijos spren
dimas.

Lietuvių visuomenė šią žinią 
sutiko su dideliu džiaugsmu ir 
dėkingumu Lietuvių Fondo va
dovybei.

Šis atžym ėjimas, sakytume,

TAUTOS ŠVENTĖ
BRAZILIJOJ

Brazilijos lietuviai Nepriklau
somybės šventę atšventė vasa
rio 15. Sao Paulo mieste, po mi
šių Zelinos bažnyčioj, Sao Mi- 
guel Arcanjo gimnazijos salėj 
vyko aktas, kurio metu buvo 
paskelbtas Baltų “manifestas”, 
kurį pristatė dabartinis Baltų 
Komiteto pirm, estų konsulas dr. 
Ferdinand Saukas.

•Priminęs Nepriklausomybės 
paskelbimo datą (lietuvių,, lat
vių ir estų), paskui Baltų kraš
tų užgrobimą ir dabartinį nuož
mų tų kraštų nualinimą, mani
festas reiškia protestą: “Dar kar
tą energingai protestuojam prieš 
tokią brutalią ir niekuo nepa
teisinamą okupaciją ir mūsų 
kraštų pajungimą po Sovietų 
jungu”. Ir ryžtą: “Baltų kraštai 
nesiliovė ir nesiliaus kovoję 
prieš betkokį svetimųjų jungą; 
ir sieks savo nepriklauso
mybės”.

Stojęs greta kitų pavergtų tau
tų, kurios nesiliauja kovojusios 
už savo laisvę, Baltų Komitetas 
kreipiasi į Brazilijos valdžią, 
kad ji, ypač tarptautinėse konfe
rencijose, reikalautų mūsų tau
toms laisvės. “O kol dar nepa
siekėm pilnos savo kraštų poli
tinės nepriklausomybės, prašom 
Brazilijos valdžią, kad ji, ištiki
ma nepripažinimui sovietų už
grobtų kraštų, reikalautų, kad 
dabar būtų gerbiamos nors pa
grindinės žmogaus teisės”.

Pagrėžtina, kad “mani
festą” su šventės aprašymu per
sispausdino ne tik keli vietiniai 
laikraščiai, kurie mielai infor
muoja brazilų publiką Lietuvos 
reikalais, o ir pats didžiausias 
dienraštis “O Estado de Sao 
Paulo” (1976.11.15), kuris skai
tomas visoj Brazilijoj. (Elta) 

yra lietuviškos visuomenės nuo
širdžiausias dėkingumas miela- 
jai Lietuvos generalinei kon- 
sulei Juzei Daužvardienei, ne- 
nepavargstamai budinčiai/ mū
sų tėvynės laisvės kovoj ir ro
dančiai visai lietuvių išeivijai 
darbo ir kovos kryptį į mūsų 
tėvynės prisikėlimą.

Prie daugybės linkėjimų Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos cent
ro valdyba, Daužvardžio Fondo 
valdytoja, jungia savuosius: 
linki mielai laureatei didžiosios 
ištvermės sunkiame diplomati

niame ir visuomeniniame darbe.

Jaunimo kongresas ar jaunimo kalėjimas
Išvyka į trečią jaunimo kongresą (9)

Antano Laukaičio skilty “Aus
tralijos padangėje” pasirodė 
straipsnis apie pasaulio lietuvių 
jaunimo trečiąjį kongresą (Dir
va, 1976 kovo II, Nr. 11,- psl. 
10). Straipsny pavadintame 
“Jaunimo kongreso atgarsiai”, 
A. Laukaitis pateikia Mūsų Pa
stogės laikraščio vedamajame 
redaktoriaus V. Kazoko išreikš
tas mintis, kartu su savo papil
dymais. Laukaitis rašo, jog Ka
zokas jaunimo kongresą apibū
dino kaip “oficialių prievartinių 
posėdžių, kursų, ar nuo tamsos 
iki tamsos trunkančių studijų” 
kongresą, pavadindamas jį “reli
gine demonstracija ir manifesta
cija”. Pridėjo ir “tose dienose 
dalyvavusį be entuziazmo jauni
mą”; ir dar — “niūrios posėdžių 
salės ir asketiški studijų kamba
riai”. Skundžiamasi, kad prog
rama buvo perkrauta ir kad jau
nimas iš Australijos, atvykęs į 
Pietų Ameriką, neturėjo progos 
geriau pažinti šio kontinento. 
Žodžiu — negana turizmo.

Straipsnio autorius, remdamas 
Kazoko kritiką (gal tiksliau — 
peikimą), sukuria tokį įspūdį, 
kad jaunimo kongresas buvo 
kažkoks kalėjimas. Sakoma, kad 
“jaunimas prievartos nepripa
žįsta”. Laukaičio žodžiai veda 
skaitytoją prie išvados, kad 
kongreso programa buvo jauni
mui vyresniųjų primesta.

Ačiū ponui Laukaičiui ir po
nui Kazokui už tokį narsų jau
nuomenės apgynimą nuo vyres
niųjų tironijos. Tik gaila, kad 
neseniai pasibaigusio jaunimo 
kongreso jie nesuprato ir taip, 
norom ar nenorom, iškreipė fak
tus. Faktas, kad vyresnieji skati
no ir padėjo jaunimui perimti 
kongreso ruošos vairą. Faktas 
yra, kad jaunimas, ne vyresnieji, 
šį kongresą suruošė. Faktas, kad 
trečiasis jaunimo kongresas bu
vo geresnis, pilniau įvykdęs sa
vo užsibrėžtus tikslus, negu pir
mi du kongresai, jau vien dėl 
to, kad pirmą kartą jaunimas 
kongresą pats surengė. Tik vie
noj srity vyresnieji kongreso 
darbuose vadovavo — tai lėšų 
telkime.

Neturėtų būti jokio reikalo 
tuos minėtus tris faktus iš viso 
skelbti. Tiek kartų prieš kong
resą pats jaunimas lietuvių spau
doj juos minėjo ir analizavo. 
Tiek kartų PLB pirmininkas 
Bronius Nainys ir kiti visuome
nės šulai, pasididžiuodami savo 
jaunimu, šias tris teisybes raštais 
bei kalbomis kėlė.

Laikant šiuos faktus omeny, 
greit paaiškėja, kad Kazoko fra
zė “prievartiniai posėdžiai” yra 
absurdas. Kaip jaunimas gali sa
ve versti daryti tai, ką jis yra 
pats užsimojęs daryti? Būtų 
schizofreniškas elgesys. Nesu
prantu, kaip aplankęs Vilą Kots- 
ką, kur vyko studijų dienos, 
objektyvus stebėtojas galėtų pa
vadinti posėdžių sales “niūrio
mis”. Studijų dienų kambariai, 
tiesa, buvo asketiški, bet kažko
dėl nepaminėta, kad jie buvo 
švaruūs ir gražūs. Tie kambariai 
turėjo po dvi lovas, stalą ir spin
tą. Ko' daugiau jaunimui, laiki
niam svečiam, reikėjo? Ar ponas 
Kazokas pasigedo spalvotos te
levizijos ir vaisiais bei alum per
krauto šaldytuvo, nepamirštant ir 
skoningo kilimo bei dviejų tar
naičių? Kodėl Kazokas, rašyda
mas apie tą Vilą Kotską, su 
“niūriomis” posėdžių salėmis

1976 balandžio 30, nr. 18 o DARBININKAS • 5

Kongreso dalyvės, atvykusios į pamaldas Sao Paulo kated
roje. Nuotr. A. Šeštoko

(kurios tikrai nebuvo niūrios) 
ir “asketiškais” kambariais (ku
riais net ir baisūs “kapitalistai” 
atstovai iš JAV bhvo patenkinti), 
neužsiminė, kad ji buvo pasakiš
koj gamtoj? Nerandu nė vieno 
blogo žodžio apie žavingo Vilos 
Kotskos daržo ar apie to vienuo
lyno verandas ir vėsius korido
rius. Vilos Kotskos grožis yra už
fiksuotas kongreso atstovų skai
drėse bei nuotraukose. Abejo- 
jant šių eilučių autoriaus ko
mentarų tikslumu, galima pasi
tikrinti jaunimo atstovų atsi
vežtas nuotraukas.

Kodėl šie du australai žurna
listai taip smarkiai užsipuolė ant 
kongreso? Kodėl jie nori mus 
įtikinti, kad jaunimas per prie
vartą lankė nuobodžias paskai
tas? Atsakymą randam pačiuo
se Laukaičio žodžiuose: “ . . .da
lis Australijos jaunimo iš kong
rese vykusių studijų dienų de
monstratyviai pasišalino. Ir kas 
gali jiems už tai priekaištauti?” 
Aš galiu, didelė kongreso at
stovų dalis galėjo ir taip pada
rė. Ir Australijos žurnalistai tu
rėtų priekaištauti! Vietoj to, kad 
statytų nemalonius, bet reikalin
gus klausimus sau ir tiem jau
nuoliam, pastaruosius jie gina, 
rašydami apologetinius straips
nius. Kai trys Australijos atsto
vai negražiai pasielgė, Laukaitis 
ir Kazokas randa reikalo apjuo
dinti kongresą ir prasilenkti su 
tiesa. Šie žurnalistai turėtų iš
kelti kitus Australijos atstovus 
bei dalyvius, kaip Algį Milvydą, 
Birutę Mikužienę, Kazį ir Nijo- dais jiem surengtose ekskursi- 
lę Zdanius, kurie taip aktyviai 
įsijungė į kongreso veiklą ir ku
rie nematė reikalo “demonstra
tyviai pasišalinti”. Dabar laikas 
Australijos visuomenei nagri
nėti klausimą, kaip išrinkti tiktai 
tokius atstovus, kurie nepasi
trauks iš ateinančio kongreso, jei 
jiem nepatiks tvarka. Trumpai 
pasakius, kongresam reikalingi 
tik Milvydai, Mikužiai ir 
Zdaniai.

Skirtingos nuomonės trečia
jame kongrese buvo gerbiamos. 
Atstovus rinkdamas, jaunimas 
ieškojo tokių, kurie nebijotų iš- 
išreikšti savo nuomones. Taigi 
trijų australų, pasitraukusių iš 
kongreso, elgesys smerktinas ne 
todėl, kad jie kitaip pasisakė, bet 
todėl, kad, patyrę, jog jų nuo
monė nesutampa su atstovų dau
gumos, jie numojo ranka ir pali
ko Vilą Kotską. Jų supratimu, 
kongresas buvo kalėjimas, iš ku
rio reikėjo momentaliai išsilais
vinti. Vietoj kalėjimo jie pastaty
tų pramogų rūmus. Jeigu kong
resas buvo kalėjimas, tai kodėl 
niekas kongreso metu nesiūlė 
pakeisti tvarką? Net ir tie, kurie 
pasitraukė, to nepadarė. Išvyk
dami jie tik kongreso suvažiavi
mui nusiskundė, kad kacetinis 
gyvenimas jiem nepriimtinas. 
Kiti atstovai nesekė jų pavyz
džiu ir tokių pareiškimų neda
rė todėl, kad jie ketverius metus 
kongresui ruošėsi, todėį, kad 
jiem rūpėjo pasaulinę lietuvių 
jaunimo veiklą praplėsti ir tobu
linti, todėl, kad jie jautė atsa
komybę prieš tuos, kurie juos iš
rinko ir šelpė.

Kongreso atstovų rūpestis su
prasti visus savo kolegas ir su ten atstovauti JAV jaunimui, 
jais broliškai elgtis pasireiškė ir 
tame atstovų susirinkime, kur 
trys australai “demonstraty
viai pasišalino”., Išklausius šių

trijų nusiskundimus, atstovai 
balsavimu pareiškė jais pasitikė
jimą! Trijų australų reakcija į 
tą pasitikėjimą buvo palikti stu
dijų dienų rūmus ir grįžti į Sao 
Paulo, kur gyvenimas smages

nis. Nenuostabu, kad šių trijų 
tarpe buvo tokių, kurie ne tik pa
sitraukė iš paskutinės kongreso 
dalies, bet ir anksčiau, Argenti
nos stovykloj, nesigailėjo aštrių, 
įžeidžiančių žodžių dėl maisto ir 
nusiskundė vadovybei, jog vie
no krašto atstovai iš jų juokiasi.

Atmetę pirmų trijų jaunimo 
kongresų “paskaitomis perkrau
tas programas”, kuo Laukaitis ir 
Kazokas siūlo jas pakeisti? Anot 
jų, trijų dienų kongresas turėtų 
būti “manifestacija, masišku 
pasirodymu savųjų ir svetimųjų 
tarpe”. Likusios dienos “turėtų 
virsti jaunimo bendravimo ir su
artėjimo ženkle (sic), kad pate
kęs ir abejingas lietuvybei jau
nuolis galėtų susižavėti lietuvių 
jaunimo gausa ir jo lietuvišku 
nusiteikimu . . . turėtų būti ren
giamos plataus masto išvykos, 
gegužinės, masiškai susitinkant 
su vietos lietuviais”. Argi ponas 
Laukaitis ir ponas Kazokas taip 
blogai informuoti, kad jie neži
no, jog visa tai, ką jie siūlo, 
kongrese Pietų Amerikoj įvyko? 
Nemaža grupė jaunimo ir seni
mo iš visų pasaulio galų buvo 
atvykę kaip tiktai tam tikslui! 
Jie nedalyvavo studijų dienose,’ 
p aplankė lietuvių centrus ir 
grožėjosi Pietų Amerikos vaiz- 

jose. Trečiojo jaunimo kongreso 
programa buvo sutvarkyta taip, 
kad būtų galima patenkinti 
visus tuos, kurie atvažiavo pasi
svečiuoti, apsipirkti, ir tuos, ku
rie norėjo svarstyti 
problemas, nustatyti 
veiklai.

jaunimo 
gaires jo

kongresoTiesa, buvusio 
struktūra nepatenkino tų, kurie 
norėjo atvykti į Pietų Ameriką 
pasilinksminti ir kartu laukė lie
tuvių visuomenės finansinės 
šalpos. Nejaugi Laukaitis ir Ka
zokas siūlo paversti visą jauni
mo kongresą iškilmingu turistų 
suvažiavimu, kurį lietuvių vi
suomenė paremtų aukomis? Šių 
eilučių autorius neaukotų nė 
vieno cento tokiam tuščiam su
važiavimui ir nė negalvotų kitus 
prašyti tokį pobūvį remti.

A. Laukaitis baigia straipsnį 
pabrėždamas reikalingumą atsi
žvelgti į jaunimo norus. Deja, jo 
atsižvelgimas yra padarytas pa
sidavimo jaunimo silpnėjimui 
nuotaikoj. Pilnai sutinku, kad 
jaunime lietuvybė silpnėja, iš 
dalies dėl tėvų nesupratimo, bet 
daugiausa dėl savo apsileidimo 
ar sąmoningo apsisprendimo. 
Tačiau blogėjančiai padėčiai at
sakymo kapituliacijoj nerasi. 
Viltį teikia tiktai nuolatinė ko
va ir aukščiausi reikalavimai. A. 
Laukaitis klysta, kai sako, kad 
kongreso studijų dienos savo 
tikslo nepasiekė ir kad jaunimas 
dalyvavo be entuziazmo. Tų 
dienų dalyviai nepasidavė, po
nas Laukaiti. Man buvo garbė

Viktoras Nakas
1668 Bowers Avė. 

Birmingham, MI 48008

Pennsylvanijos metinė 
Lietuvių Diena Šiais metais 
įvyks Lakevvood Parke rugpiū
čio 15. Komiteto pirm. kun. Juo
zas Neverauskas iš S h e - 
n a n d o a h pareiškė, kad 
pagrindinis kalbėtojas šiemet 
bus Algis Zaparackas iš Det
roito. Programoj taip pat daly
vaus Baltimorės tautinių šokių 
grupė Malūnas.

— VVaterbury, Conn., gegu
žės 2, sekmadienį, 3 vai. po pie
tų Šv. Juozapo mokyklos salėj, 
29 John St., VVaterbury, Conn., 
kviečiamas lietuvių susirinki
mas. Vytautas Volertas iš Phila- 
delphijos informuos apie rug
piūčio 1-8 Philadelphijoj įvyk
siantį Eucharistinį Kongresą.

— Stasys Barzdukas, PLB gar
bės pirmininkas, balandžio 23 
Švenčia 70-jį gimtadienį. Balan
džio 25 LB Clevelando apylin
kė ir organizacijos surengė šios 
sukakties minėjimą Dievo Moti
nos N.P. parapijos salėj.

— Lietuvių Fondo taryba 
aptarė LF antrojo milijono vajų, 
gegužės 15 įvyksiantį metinį su
važiavimą ir kitus reikalus. LF 
tarybon įeina: dr. K. Ambrazai
tis, dr. G. Balukas, St. Baras, inž. 
Vyt. Kamantas, dr. F. Kaunas, dr. 
J. Kazickas, P. Kilius, J. Kučė- 
nas, inž. V. Kutkus, M. Lenkaus
kienė, inž. V. Naudžius, dr. J. 
Puzinas, dr. A. Razma, M. 
Remienė, A. Rėklaitis, inž. A. 
Sabalis, A. Vakselis ir dr. J. Va
laitis. Lietuvių Fondo tarybos 
pirmininkas šiuo metu yra dr. 
Gediminas Balukas.

— “Cahiers du Samizdat” (Sa
mizdato Sąsiuviniai), Nr. 34, 
1976 vasaris-kovas. Yra tai pran
cūzų kalba mėnesinis biulete
nis, leidžiamas Briusely, Belgi
joj. Jo tikslas — teikti regulia
rią prancūzų kalba informaciją 
apie “laisvą mintį ir spaudą 
Sovietų Sąjungoj”. Šiame nume
ry, tarp kitko, yra Kovaliovui gin
ti pareiškimas su 174 parašais, 
kurių tarpe yra rusų, ukrainie
čių, žydų, lietuvių (I. Volun- 
gavičius, K. Jokubėnas, R. Levi- 
tanaitė, V. Petkus, A. Terleckas) 
ir kt, tautybių. Be to: Borisas 
Pensonas ir Viačeslavas Čomo- 
vil aprašo šiurpią sovietų sto
vyklų gyvenimo realybę; pamini 
šias lietuviškas pavardes: Al
girdas Žyprė, Rimas čekelis, 
Izidorius Rudaitis, Vladas Pavi
lionis. Paminėtas ir “Lietuvių 
protestas” dėl inž. Mindaugo 
Tamonio nužudymo, Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos Nr. 
20, Nijolė Sadūnąitė ir kt. (E) ' 

—- Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, pastoraciniais ir visuomeni
niais reikalais bus išvykęs iš 
VVashingtono nuo gegužės 1 iki 
16.

— Stud. Linas Kojelis, Santa 
Monica, Calif., iš kelių tūks
tančių 1976 baigiančių Califor- 
nijos universitetą (Los Angeles) 
alumnų draugijos yra išrinktas 
vienas tarp keturių studentų 
kaip iškilus graduantas. Specia
lus atžymėjimas jam bus į- 
teiktas u-to baigimo iškilmėse 
birželio 19.

— Žurnalisto Julijono Būtėno 
25 metų mirties sukakties mi
nėjimas gegužės 9 rengiamas 
Chicagoj, Jaunimo Centre, Liet 
Žurnalistų Sąjungos centro val
dybos iniciatyva.

— Dr. Jonas Žmuidzinas, Lie
tuvos gen. konsulas Kanadoj, su
tiko įeiti į penktosios lietuvių 
tautinių Šokių šventės garbės 
komitetą.

— Filmo “Jonas Aistis” prem
jera ir literatūros vakaras, bend
ru “Poezijos dienos” vardu, 
vyks gegužės 21-22 Chicagoj, 
Jaunimo Centre.

—Aidas, Hamiltono mergaičių 
choras, ruošia naują repertuarą 
metiniam koncertui gegužės 1 
Jaunimo Centre, Hamiltone. 
Programoj dar dalyvaus sol. R. 
Strimaitis ir sol. V. Verikaitis. 
PLB pirm. Br. Nainys iš Chica
gos oficialiai atidarys 1977 m. 
vajų Aido iškylai į Pietų Amen-. 
ką. Vajus tęsis visus metus.

— Kanados lietuvių mokyto
jų suvažiavimas bus gegužės 27 
Hamiltone. Jį globos Kanados 
LB švietimo komisija.
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Per skautybę — lietuvybei!
VI tautinė stovykla įvyks Melbourne

Kas 10 metų Lietuviu Skautų sudaryta sąmata šimtui škautų,

SKAUTŲ
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
s. Biruti Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

LSB VYRIAUSIAS SKAUTININKAS PRANEŠA

LSB vyriausio skautininko 
įsakymu Nr. 1 pranešama apie 
VS ir VS pav. pareigų perėmi
mą kovo 21 Kultūros Židiny, 
New Yorke. Kartu su pirmuoju 
naujojo VS įsakymu buvo iš
siuntinėtas vienetų vadovam ir 
spaudai ir šis pranešimas (čia 
sutrumpintas dėl vietos stokos).

Sąjunga ruošia tautinę stovyklą. 
Nuo LSS-gos įsikūrimo 1918 
yra buvę penkios tautinės sto
vyklos: Lietuvoj 2, Vokietijoj 1, 
Šiaurės Amerikoj 2. Australijos 
rajonui tenka garbė suruošti VI- 
ąją tautinę stovyklą 1978.

Australijoj gyvenantiem ši sto
vykla yra ypatingai svarbi. Ji at
naujintų susidomėjimą lietuviš
ku skautavimu, duotų naują im
pulsą mūsų jauniem vadovam. 
Atbudintų vyresniųjų susidomė
jimą prisidėti bent dalinai prie 
stovyklos ruošos. Svarbiausia, 
pasiruošimas tautinei stovyklai 
įprasmintų mūsų lietuviško 
skautavimo veiklą Australijoj 
konkrečiu uždaviniu ir tuo bū
du sustiprintų mūsų silpnė
jančią veiklą.

Pranešimas LSB vadovam
Perėmęs LSB vyriausio skau

tininko pareigas, jaučiu įsiparei
gojimą nedelsiant informuoti 
Brolijos vadovus ir bendradar
bius apie esamą padėtį ir arti
mos ateities planus. Šį kartą 
kreipiuosi į Jus pranešimo for
ma, bet netrukus mėginsim at
gaivinti Krivūlės leidimą. Mum 
būtinai reikia biuletenio, kuria
me visi galėtume pareikšti min
tis, pasiūlymus, kritiką ir pasida
linti savais vietovių vargais bei 
džiaugsmais. Tikiu, kad toks pa
sikeitimas mintimis savame tar
pe suartins mus į glaudesnę šei
mą Brolijoj, nors ir esam išsi
sklaidę plačiame pasauly.

Vadijų pasikeitimo laikotarpiu 
visuomet būna spragų reikalų 
tvarkyme. Šiuo metu nesu gavęs 
vienetų registracijos doku
mentų, taigi iš senesnių sąrašų 
kartais nelabai aišku, ar kai ku
rie vadovai jau yra pasikeitę, 
ar išsikėlę į kitas vietoves. Jei
gu yra pasikeitimų, prašau per
duoti įsakymus ir pranešimą da
bartiniam vadovui ir mane pain
formuoti.

LSB vyriausio skautininko pa
reigas perėmiau kovo 21 New 
Yorko Lietuvių Kultūros Židinio 
rūmuose. Ten vyko dviejų dienų 
LSS vadovų pareigų pasikeitimo 
sąskrydis; jame dalyvavau su 
vs pavaduotoju ps. Romu Ru- 
pinsku. LSB vadijos darbo posė
dy buvo pradėtas praktiškas pa
reigų perdavimas, aptariant eilę 
reikalų ir perimant kai kurias 
knygas.

Šiuo metu baigiamas LSB 
vadijos sudarymas; vadovų sky
rimas tolimesniuose rajonuose 
užsitęs dėl lėto susisiekimo laiš
kais.

Ątuolo mokykla mum yra ne
paprastai svarbi vadovų lavini
me, šalia kitų kursų ir sąskry
džių. Šios vasaros Ąžuolo mo
kyklos pravedimas buvo disku
tuotas su daugeliu vadovų. Ta- 

" čiau, v.s. C. Kiliuliui nega
lint jai vadovauti, o taip pat 
dėl vadovų ir ypač laiko stokos, 
yra labai maža vilčių, kad šią va
sarą minėtoji vadovų stovykla 
įvyks.

Vadovų darbo našumas ir pa
sisekimas vienetuose yra ypatin
gai svarbus berniukų auklėjime. 
Numatoma raginti ir pagelbėti 
pravesti skiltininkų kursus rajo
nų ribose. Taip pat raj. ribose 
galėtų vykti ir daug naudos duo
tų draugininkų sąskrydžiai, ku
riuose būtų galima pasitobulinti 
skautavime, vadovavime ir ad
ministraciniuose reikaluose.

Norėčiau sužinoti Jūsų visų 
nuomones dėl galimo vadovų 
suvažiavimo tautinių šokių 
šventės metu Chicagoj rugsėjo 
4-6. Prašau pareikšti savo nuo
mones šiuo reikalu, o taip pat ir 
kitais Jum rūpimais klausimais, 
rašant mano adresu. Vėliau galė
sit kreiptis tiesiai į Krivūlės re- tė garbės narį fil. v.s. J. Dainaus- 
daktorių, kai pradėsim jos lei- ką pravesti šią oficialią sueigą, 
dimą.

Raginu visus vadovus stropiai 
ruoštis vasaros stovyklom, jose 
dalyvauti, vadovaujant skautam 
ar pagelbstint vadovam.

Sujungdami rankas prie skau
tiškų laužų, burkimės Brolijos 
šeimon, linkėdami vienas kitam 
tarpusavio taikingo ir našaus 
darbo.

Budėkime!
s. Sigitas Miknaitis
LSB vyriausias skautininkas

Į šią stovyklą tikimės atvyks
tant ne mažiau kaip 100 lietu
vių skautų-skaučių iš užjūrio: 
Kanados, JAV, Anglijos, Vokieti
jos, Brazilijos ir Argentinos.
. Iš užjūrio skautus-tes prašytu
me, kad jie apsimokėtų savo 
keliones iki Australijos, o mes 
stengsimės padengti jų išlai
das Australijoj, pvz. stovyklos 
mokestį, vietinį transportą, eks
kursijas ir kt. Šiam reikalui buvo

NAUJOJI ASS VADIJA PRADĖJO PAREIGAS

Naujai išrinktoji Akademinio 
Skautų Sąjūdžio vadija — pirmi
ninkas fil. v.s. V. Statkus ir pa
vaduotoja fil. ps. V. Sabaliūnai- 
tė — kovo 28 perėmė pareigas 
iš savo kadenciją baigusios vadi- 
jos. Sueiga įvyko Chicagos 
Jaunimo Centre, dalyvaujant 
gausiam būriui akademikų skau- 
tų-čių ir svečių.

Ligi šiol pirmininko pareigas 
ėjęs fil. v.s. E. Korzonas įvadi
niame žody peržvelgė nueitą ke
lią ir padėkojo vadijos nariam už 
gerai atliktą darbą. Jis pakvie-

atvykstančių iš užjūrių. Suma 
sieks ne mažiau kaip 8,000 dol. 
(į sumą įskaičiuota ir infliacija). 
Šią sumą galvojam surinkti 
mecenatų pagalba, asmenų, ku
rie per dvejus metuspažadėtų 
paaukoti ne mažiau kaip 100 
dol. Ieškom bent 80 dosnių as
menų iš visos Australijos;

Norėtume priminti, kad Kana
dos ir Amerikos lietuviai buvo 
mum, australiečiam , laibai dos*- 
nūs per I ir IJ‘jaunimo kong
resus. Ne tik buvo apmokėtas vi
sas australiečių pragyvenimas 
kongresų metu, bet ir dalis ke
lionių išlaidų. Taip pat mūsų 
atstovai į V tautinę stovyklą 
(1968) ir jūB/'?st:ovyklą (1973) 
gavo finansinę.paramą iš Arųeri? 
kos ir buvo labai šiltai priimti. 
Atėjo dabar mum eilė parodyti 
mūsų australišką dosnumą.

Norį tiesiogiai aukoti prašomi 
siųsti aukas VI TS Rengimo 
Komiteto iždininkui: V. Vaitkus, 
42 The Corso Pardale, Vic. 3194, 
Australia. Čekius rašyti “Lith- 
Ufanian Šcoutš Jamboree Fund . siųsdami prenumeratos mokestį 
Visų mecenatų ir kitų aukoju- prisidėję savo aukomis už kalen
siu pavardės bus paskelbtos JOnų ar šiaip spaudą parėmę: 
spaudoj. , 4V': 18 dol. — O. Jankevičiūtė,

VI Tautinės Stovyklos New< York N y
Rengimo Komitetas \ po 13 jol _ y BalčiQ. 

——• . nas, Thompson, Čonn., J. Jur- 
j kųvėnaš, Brooklyn, N. Y., S.

; Jųrskytė, Philadelphia, Pa., A.
< . . Patamsis, Fort Myers, Fla.

7? )Po 8 dol. — kūn, A. Perku- 
mas, Caracas, Venezuela, kun. 
A. Kardas, New York, N.Y.,' 
P. Beleckis, T. Paknienė, Brook
lyn, N.Y., J. Girevičius, St. 
Ųatharines, Ont. Canada, E. 
Garla, E. Gutmanas, S. Zobars- 
kas, 
York, V.

. r°it, 
Silver Spring, Md., J. Šukienė;c

i-

Naujasis pirmininkas fil. V. Stat-

LSS vadovybės pasikeitimas 
pareigomis

takis, OFM, LSB dvasios vadas 
v.s. kun. J. Pakalniškis, naujai 

Čia pateikiame išrinkti — LSS-gos tarybos pir
mininkė v.s. Lilė Milukienė,

(S. Saulė Šatienė gražiai ap
rašė LSS vadovybės pasikeiti
mo iškilmes.
šio aprašymo santrauką. — Red.)

Iškilmės vyko New Yorke, seserijos VS v.s. Irena Kerelie- 
Kultūros Židiny, kovo 20-21. 
Šeštadienį 2 vai. p.p. suvažia
vusieji buvo pakviesti dalyvau
ti N.Y. skautų ir skaučių tuntų 
iškilmingoj sueigoj, po kurios 
vyko atskiri Seserijos ir Brolijos 
vadijų posėdžiai. Vakare visi tu
rėjo progą pasivaišinti ir jaukiai 
praleisti laiką nuotaikingoj at
mosferoj, kurią svečiam suteikė 
N.Y. vyr. sk. židinio Vilijos se
sės. Vakaronei vadovavo ps. 
Giedrė Kulpienė ir v.s. Ramutė 
Česnavičienė. Viešnios iš Chi
cagos taip pat pasirodė vakaro
nės programoj — v.s. J. Miku- 
taitienė paskaitė savo kupletus, 
o skautininkių būrelis padaina
vo v.s. N*. Užubalienės parašytą 
dainą, skirtą naujosiom vyr. 
vadovėm.

Sekmadienio programą prasi
dėjo mišiomis, kurias aukojo 
LSS-jos dvasios vadas ps. Pau
lius Baltakis, OFM. Po pamal
dų ten pat vykojškilminga LSS 
vadovybės pareigų perdavi
mo sueiga. Jai vadova
vo s. Giedrė Stankūnienė, pa
kviesdama visus sueigą pradėti 
Lietuvos himnu. Buvo įneštos 
Seserijos ir Brolijos vėliavos. 
Garbės prezidiume buvo: LSS- 
gos TP narys v.s. Alf. Samušis, 
LSS-jos dvasios vadas ps. P. Bal

nė, VSP v.s. Janina Mikutaitie- 
nė, ligšiolinis LSB VS v.s. Pet
ras Molis, VSP v.s. Česlovas Ki
liulis, naujai išrinkti — VS s. Si
gitas Miknaitis, VSP ps. Romas 
Ru pinskas.

Seserijos vadoves apdovano
jant, Ordiną už Nuopelnus ps. 
fil. R. Penčylienei ir Tėvynės 
Dukros žymenį ps. fil. D. Gau
sienei prisegė v.s. L. Milukienė.

LSS tarybos pirm. v.s. A. Sau- 
laitis dėl mirties šeimoj šioj 
šventėj negalėjo dalyvauti. Jo 
vardu kalbėjo ir pareigas nauja
jai LSS tarybos pirmininkei per
davė v.s. Alf. Samušis, priseg
damas jai LSS tarybos pirminin
ko ženklą.

V. s. L. Milukienė padėkojo 
už jai suteiktą pasitikėjimą, ža
dėdama visomis išgalėmis 
stengtis gerai atlikti savo parei
gas. Po to pakviesdama v.s. I. 
Kerelienę prie Seserijos vėlia
vos ir užrišdama jai auksinę vir
velę, perdavė jai LSS-jos VS pa
reigas.

V. s. Petras Molis dėkojo savo 
vadijos nariam, sveikino naujai 
išrinktą LSS-gos TP pirm. L. 
Milukienę, dėkodamas jai už še- 
šerių metų bendradarbiavimą. 
Nuoširdžiai pasveikinęs naujuo
sius LSS-jos ir LSB vyriausius

lietuvių išeivijos pa-Draugo dienraštis Chicagoj surengė
rodą. Prie parodos eksponatų kairėj parodos vadovas ir 
redaktorius v.s. fil. Br. Kviklys, o dešinėj redaktorius ir 
moderatorius s. Tėv. Pr. Garšva, MIC. Nuotr. A. Šeštoko

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai,

B. Banzevičius, C.J. Karbočius, 
Amsterdam, N.Y., V. Akelaitis, 
A. Masilionis, Cleveland, Ohio, 
M. Erčius, Little Neck, N.Y., K. 
Bačanskas, Dorchester, Mass., 
L. Sledzaus, Matavan, N.J., O. 
Dargis, Kearny, N.J., S. Morkū
nas, Montreal, Que. Canada, J. 
Stelmokas, Lansdowne, Pa., M. 
Zakarevičius, Edmonton, Al
berta, Canada.

Po 3 dol. — A. Zubrįtsky, 
Cressona, Pa., M. Palunas; Ak- 
ron, Ohio, J. Hasselberg, Yon- 
kers, N.Y., V. Biosevas, James- 

' burg, N.J., P. Maleckas, Hill- 
side, N.J., J. Ugianskis, Grand 
Rapids, Mich., M. Kabisalis, At- 
hol, Mass., V. Pažo, Putnam, 

Conn., kun. V. Širka, Bolton 
Landing, N.Y., G.J. Tronko- 
me, Stamford, Ct., J. Kačkelis, 
Northampton, Mass., A. Ošla- 
pas, Rego Park, N.Y., J. Senie
nas, Metuchen, N.J., J. Arlaus
kas, New Britain, Conn., V. Ke- 
zinaitis, Hamilton, Ont. Canada, 
E. Pivoriūnas, E. Meadow, N.Y., 
V. Matyckas, Warren, N.J., G. 
Jezukaitis, A. Kindurys, Gulf- 
port, Fla., M. Biliūnas, A. Pakš- 
tys, Centerville, Mass., J. Sa- 

M. dauskaš, A. Zrfbtas, Kearny, N.J

pri-'

kus savo pastabose nusakė’kai 
kuriuos bendro darbo bruožus ir 
veiklos tikslus, o fil. J. Damaus
kas sueigos pabaigoj prasmingai 
iškėlė kelias mintis, liečiančias 
akademikų skautų veiklą ir idea
lus. • ' ; G

ASS vadiją raštu sveikino nau
joji LSS tarybos pirmininkė v.s. 
L. Milukienė. Žodžiu sveikino 
LS Seserijos vyriausioji skauti
ninke I. Kerelienė ir LS Broli- Flushing, N-Y.,,A. Pocius, RĮch- 
jos vyriausias skautiriinkaš fil. ^uotid.^ Hill, N.Y., V. Gružas. 
S. Miknaitis. ’ ' H--L '

Po viešos sueigos vyko sveiki
nimai ir draugiški pokalbiai įvai
riais reikalais. ■ I .'c-’rtąfi ėK

VVoodhaven, New 
Tamošiūnas, Det- 

Mich., A. Puzinauskas,

LSS ATLANTO RAJONO VADEIVĖS
PRANEŠIMAI

Noriu pristatyti jum naujai su
darytą Atlanto rajono štabą: 
jaun. skaučių skyriaus vedėja; 
—« vyr. sk. pskl. Laima Sūrdė- 
naitė, skaučių skyriaus vedėja — 
ps. Virginija Valančiūnienė, pri
tyrusių sk. skyriaus vedėja — 
ps. Marytė Matulaitytė, vyr. 
skaučių skyriaus vedėja — ps. 
Danutė VVolosenko, sporto sky
riaus vedėja — s. Irena Jankaus
kienė, tautinio skyriaus vedėja 
— Milda Kvedarienė, vadei vės 
padėjėja (administratorė) — ps. 
Aldona Kindurienė.

DĖMESIO VYR. SKAUTĖS: 
Clevelande įvyksta vyr. skaučių- 
vyčių suvažiavimas gegužės 29- 
30 (Memorial savaitgalį). New 
Yorko vienetas kviečia visas 
seses prisidėti prie jų ir samdyti 
vieną autobusą. Jom skubu žino
ti, kiek važiuos. Prašau kuo grei
čiau pranešti ps. Danutei Wolo- 
senko, 32-34 75th Street, Jack
son Heights, N.Y. 11370, (212) 
779-1219.

DĖMESIO JAUN. SKAUTĖS: 
Paukštyčių sąskrydis planuoja
mas Putname gegužės 29, 30 ir 

> 31. Kaina — $14 (registracijos

skautininkus ir jų, pavaduotojus, 
oficialiai, prie Brolijos vėliavos, 
perdavė savo pareigas s. Sigitui 
Miknaičiui. L. Milukienei įtei

kė Brolijos vadijos vardu dovaną 
— gintarinę Aušros Vartų Ma
doną.

Prasmingus ir gražius žodžius 
tarė v.s. Irena Kerelienė, s. Sigi
tas Miknaitis ir v.s. Česlovas 
Kiliulis. Naujai išrinktieji ir iš
einantieji vadovai pasikeitė do
vanomis. Taip pat jie buvo apdo
vanoti ir vienetų dovanomis.

Sueiga baigta giedant “Lietu
va brangi”. Svečiai buvo pa
vaišinti kava ir užkandžiais, 
suteikiant progą dar valandėlę 
pabendrauti iš įvairių vietovių 
suvažiavusiem skautų ir skau
čių vadovam.

3(0

Po 8 dol.—I. Povilavičius, V. 
iStaškūs, Yonkers,;N.Y., Bi/D.ąvi- 

jjjjJpnis,: :PhilądeĮphią,;nĘftMU 1,..-------- , —
ekm Zirlys, Rochester, N.Y., S,Žabu- J- Fronckūs, Methųen, Mass,

■ . lis, E. Hartford, Conn., O. Na- V. Tumas, Norwood, Mass., D. 
Andruska, Roselle Pk., N.J., K. 
Navakauskas, Coventry, R.I., J. 
Liogys, Jamaica, N.Y., V. Karu
tis, Amsterdam, N.Y, J.K. Karys, 
Bridgeport, Conn., K. Čiurins- 
kas, St. John, Ind., S. Rudys, 
Michigan City, Ind., V. Rutkaus
kienė, Smithtown, N.Y., dr. S. 
Kerpė-Žadeikis, Forest Hills, 
N.Y., V. Abraitis, Fords, N.J.,

i f vidomskięnė, .. Bridgeport, 
Conn, J. Krištolaitis, Cleveland, 
Ohio, J. Puteris, Toronto, Ont. 
Canada, A. Milčienė, Manches
ter, Conn., E. Venckus, Dalias, 
Tex, A. Shalkauskas, Kearny, 
N.J., kun. V. Martinkus, Pro
vidence, R.I.

Po 6 dol. —. R. Libųs, Chi
cago, III., G. Surdėnas, Black- 
wood, N.J., E. Žilionis, New 'R. Zaloom, Ramsey, N.J., M. 
York, N.Y. Šaulys, Wayne, N.J., V. Kligys,

Po 5 dol. — M. Barkus, How- Edison, N.J., F. Gabalis, Phoe- 
nix, Ariz., V.V. Petrauskas, 
Clarks Green, Pa., F. Misiūnas, 

, P. Pūkas, N.

mokestį, $1, sumoka Atlanto ra
jonas.

SPORTO ŠVENTĖ įvyks bir
želio 26-27 Worcester, Mass., 
Maironio Parke.

VASAROS STOVYKLA įvyks 
rugpiūčio 14-21 ' Framingham,
Mass, Vardas jau išrinktas: Ląis- ard Beach, N.Y., A. Gerčas, Ve-
vės Varpo stovykla. Visos vą- nezUela, O. Kądas, A.C. Pešti- ____________ , _ _________ . ,
dovės pasisakė už stovyklavimą nik? A> y.ytuvis, Woodhaven, Maywood, N.J., i
pereitos vasaros tvarka — pagal N.Y., V. Katinas, Richmond Hill, Chicago, III., O. Piešina, West-
vietoves. Aš apsiėmiau būti vir- N.Y., Ą. Lingis, Great Neck,
šininke. Prašau visų sesių talkos , n.Y., j Vidunas, Wprcester,

, MassM S. Zulpa, London, Ont.
Canada, V. Keiba, Rochester, 
N.Y., P. Grajauskienė, S: Samus, 
Hamilton, Ont. Canada, A. Si
mutis, E. Rockaway, N.Y.

Po 5 dol. — The Sriterą Club
“Trojan”, Los Angeles, Calif.,
R. Giedraitis, Smithtown, N.Y..

sudarant stovyklos štabą — siū- 
lykitės! Šiais metais planuojam 
turėti vadovių pastovyklę ir 
kviečiam visas, kurios tik gali, 
ypač tas, kurios neturi aktyvių 
pareigų vienetuose.
v Bostono tųntininkė ps.. Dalia
Sodeikienė išsikelia į Califor- ww<uua- uuhuiwwu i
niją ir savo pareigas perduoda s. \ Galdi^ fiky Shore,"n.T, A. 
Ląirriąi Kiliuliėnei. Aušrotas, White Piains, N.Y., M.

s. Bėgina Petrutiėriė Žilinskas, O. Ulevičius, So. Bos- 
Vadeivė
(Ištrauka iš Gairių)

Badėn Powell 
mintys

ton, Mass., N. Kulbočk, Scarsda- 
le, N.Y., J. Jasinskas, Venthor, 
N.J., J. Kiceina, Washington, 
N.J., J. Astas, Hamilton, Ont., 
Canada, J. Griškauskas, Che- 
šhire, Conn., A. Belazaras, So. 
VVindsor, Conn., E. Pugh, Long 
Beach, N.Y., V. Prižgintas, Los 
Angeles, Calif.

wood, Mass., A. Deikis , Stam
ford, Conn., J. Mikaila, South- 
field, Mich., T. Tallat-Kelpša, 
Cream Ridge, N.J., M. Visgaitis, 
Tenafly, N.J., S. Žebertavičius, 
Parlin, N.J., A.M. Petkavage, 
Bayside, N.Y., V. Matusaitis, 
Livingston, N.J., S. Raštikis, Los 
Angeles, Calif., J. Mikolaitienė, 
Yonkers, N.Y., K. Baltramieju- 
nas, Woodstock, Conn., J. Mar- 
cis, S. Amboy, N.J., V.A. Bar- 
tys, Wanaque, N.J., B. Babars- 
kas, Miami, Fla., I. Rusec- 
kienė, Wethersfield, Conn., J.A. 
Vigelis, Cherry Hill, N.J, V. 
Laugalis, Niantic, Conn, 
Jasinskas, Riverside, N.J, 
Survila, Binghampton, N.Y, 
Subačius, Cranford, N.J, 
Buvydas, Parsippany, N.J, 
Pintsch, Butler, N.J, A.
kas, Florham Pk, N.J, P. Bra
zauskas, Paramus, N.J, V. Stel
mokas, Milton, Mass, J. Kazic
kas, Greenwich, Conn.) J. Balt
rus, Du Bois, Pa, V. Jackū
nas, Washington, D.C.

Po 1 dol. — J. Matulaitis, 
Brooklyn, N.Y, A. Kriščiūnas, I. 
Norbutas, V. Sadrukis, So. Bos
ton, Mass, A. Dėdinas, Green- 
field, Mass, J. Gedmintas, V. 
Gricius, J. Valukonis, Los Ange
les, Calif, C. Machulis, A. Draz- 
dys, Baltimore, Md, H. Bitė
nas, Elizabeth, N.J, J. Kilkus, 
Brockton, Mass, B. Karmazinas. 
Groton, Conn, J. Davalga, Gulf- 
port, Fla.

Visiem aukotojam nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

V.
A.
A.
V.
A.

Mala-
— Meilė* kitiems . šildo ir. - - .

šviečia. Po 4 dol. — G. Rajeckas,
— Bendravimas sų jaunais. Maspeth, N.Y., E. Donohue,

gaiviną ir palaiko vyresniųjų šįr- Woodhaven, N.Y., E. Dirman- 
dies jaunumą. ; , tas5 Glen Cove, N.Y., V. Gold-

— Pakėlę žvilgsnį į viršų, Bergas, Sault Ste Marie, Ont.
augsime į viršų; įsiknisę į pa-.Canada, M. Čepulis, Philadelp

hia, Pa., R. Steponėnas, Long 
Island City, N.Y. >

Po 3 dol. — S. Čenkus, How- 
ąrd Beach, N.Y., J. Bružas, Far 
Rockavvay, N.Y., J. Ridikas, Nor- 
;vood, Mass., J. Orentas, V. Po- 
vilauskas, F. Razickas, Brook
lyn, N.Y., V. Dubauskas, O. 
Dzeteveckas, B. Endriukaitis, V.

šaipą ir niekinimą kitų, tiktai že
mai brisime.

— Skautybė nėra vien žaidi
mas vaikams, bet ir būdas gy- 
venti suaugusiems,

— Mes, skautai i t vadovai, tu
rime daugiau išeitį į gamtą, vis- 
vien, ar kūno, ar. dvasios sveika
tai.

— Veržkimės pirmyn, tikė- Jasinskas, A. Sheputis, A. Šim- 
dami sąjūdžio sveikumų ir atei-. kus, M. Ridikas, Woodhaven, 
ties galimybėmis, ir darykime N.Y./ P. Norvydas, L. Ulrich, 
tai su meile, kuri galingiausia Maspeth, N.Y., J. Petraitis, J. 
jėga iš visų. Šlepetys, Jackson Heights, N.Y.,
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HARTFORD, 
CONN.

Velykini ivent*
LMK Federacijos Hartfordo 

klubas balandžio 11 LAC klubo 
patalpose surengė tradicinį Ve
lykų stalą ir solistės Jūratės Veb- 
laitytės-Litchfield koncertą. 
Prie klubo narių skaniai paruoš
tų valgių (peno kūnui) prisidė
jo gražus Jūratės dainavimas 
(penas dvasiai).

Solistė, gerai išlavinta muzi
koj, pirmoj programos daly dai
navo lietuvių liaudies dainas, 
harmonizuotas J. Gruodžio: 
“Saulelė raudona”, “Oi ant kal
no” ir “AŠ anyta”. Antroj daly: 
“Rudenio naktį” — St. Vainiū
no, “Vyturiai” — Vyt. Kairiūkš
čio ir “Piemenėlis ant uolos”. 
Trečioj daly, susilaukdama di
džiausio pritarimo, solistė atliko 
ištraukas iš Vincento Bellini 
operos “Norma”: “Casta diva” 
ir “Ah bello a me ritorni”.

Dainininkės miklus balsas, 
skambėdamas švariais interva
lais, turi malonų atspalvį. Re
pertuaras labai gražiai atitiko tos 
dienos nuotaiką.

LMK Federacijos Hartfordo 
klubas linki Jūratei Veblaitytei- 
Litchfield sėkmės toliau skleisti 
dainos kultūrą lietuvių tarpe.

E. Dvarionaitė-Minukienė

MINĖK1M SUKAKTĮ

Šiemet gegužės 13 sueina 25 
metai, kai Lietuvos vyskupai 
Romoj paaukojo Lietuvą ir viso 

pasaulio lietuvius Nekalčiausia
jai Marijos Širdžiai.

Trečiame savo apsireiškime 
Fatimoj Marija prašė vaikučius, 
kad Rusija būtų paaukota jos Ne
kalčiausiajai Širdžiai. Pop. Pijus 
XII 1942 visą žmoniją pavedė 
Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai. 
Rusija ypatingu būdu paaukota 
1952, Šv. Petro ir Povilo dieną.

Šią 25 metų sukaktį, kada 
Lietuvos tikėjimas yra varžo
mas, šventovės išniekinamos, 
turim minėti su nuoširdžia mal
da ir atgaila: “Marija, gelbėk 
Lietuvą, gelbėk jos vaikus, iš
blaškytus pasauly.”

Marija Fatimoj pažadėjo, kad 
pagaliau jos Nekalčiausioji Šir
dis triumfuos. Taika, pagrįsta 
tiesa, teise ir meile, turi viešpa
tauti Lietuvoj ir kitose tautose. 
Tik malda, vieninteliu taikos 
ginklu, išprašysim Lietuvai 
laisvės.

Kunigų Vienybės centro val
dyba 1976 sausio 14 nutarė 
kreiptis į lietuvius kunigus pa
sauly jungtis į bendrą tautos 
maldą gegužės 16 ir atnaujinti 
Tautos Pasiaukojimo Aktą Mari-; 
jos Nekaltajai Širdžiai. Tai bus' 
tautos šauksmas į Mariją, kad ji 
užtartų, laimintų ir globotų mū
sų tėvynę Lietuvą.

Prel. Jonas Balkūnas 
Pasaulio Lietuvių Kunigų 

Vienybės pirm..

Valandėlė su Jaunimu
Lietuvių Jaunimo Klubas va

sario 8, 2 v. popiet pakvietė 
visus atsilankyti į jų sueigą. 
Birutė Zdanytė išaiškino pobū
vio tikslą ir pristatė jaunimo 
kongreso atstoves Sigitą Banevi
čiūtę, Ramunę Bernotaitę ir Liu
ciją Zdanytę.

Birutė Zdanytė yra LB Con- 
heetieuto apygardos valdyboj, 
jaunimo reikalam, taip pat yra 
Š. Amerikos Jaunimo Tarybos 
narė. Hartfordo apylinkėj ji 
veikliai reiškiasi ir pati važia

vo į jaunimo kongresą.
Mūsų apylinkės delegatės 

atskirai papasakojo apie kong
reso įvykius, paskaitas, koncer
tus, ekskursijas, uždarymą, grau
dų atsisveikinimą ir t.t. Įspū
dingiausiai apibūdino Kūčias 
vasariškos nuotaikos gamtoj, 
Bernelių mišias, Naujų Metų 
sutikimą ir t.t.

Atstovės vaizdžiai išreiškė P. 
Amerikos jaunimo nuotaikas. 
Tenykštis jaunimas buvęs lai
mingas ir patenkintas, kad šis 
kongresas įvyko jų padangėj, 
nes galėjo pabendrauti ir sustip
rinti tautiškumo ryšius su atvy
kusiu lietuvių jaunimu iš kitų 
kraštų. Dalis to jaunimo nemo
kėjo lietuvių kalbos. Jiem buvo 
liūdna, kad negalėjo susikalbėti 
lietuviškai. Šioj sunkioj padėty 
PLJ kongresas jiem daug padėjo 
ir atvėrė duris į tėvynės ir savo 
tautos kelią.

Po pranešimų Zigmas Straz
das, LB apygardos kultūrinių 
reikalų vadovas, pasidžiaugė at
stovių pranešimais ir padėkojo. 
Išreiškė padėką ir lietuvių vi
suomenei už aukas kongresui.

Dar kalbėjo seselė Ignė Ma- 
rijošiūtė, gyvai papildydama at
stovių įspūdžius ir pridėdama

įdomius sąvo pergyvenimus. Al
fonsas Dzik’as rodė seselės Ig- 
nės skaidres, kurias ji pati vaiz
dingai aiškino.

Susidarė išvada, kad lietuvių 
jaunimas nenutausta, bet su 
entuziastišku ryžtu ir tautiška 
dvasia sprendžia sunkias prob
lemas, ruošia planus ateičiai ir 
veržliai kovoja dėl Lietuvos lais
vės.

Popietė praėjo jaukiai ir gra
žiai. Nuoširdžiai pabendrauta su 
jaunimu. Atvykusių buvo pilna 
salė. Jaunimo Klubas vaišino da
lyvius kava ir užkandžiais.

LB Hartfordo apylinkės ir 
apygardos valdybų vardu ačiū 
Jaunimo Klubui, atstovėm, sese
lei Ignei, Alfonsui Dzikui ir vi
suomenei. ,

M. Petrauskienė

Metinis susirinkimas
Lietuvių Moterų Federacijos 

Hartfordo Klubo metinis susi
rinkimas įvyko vasario 1, pas B. 
Zabulienę. Susirinkimą atidarė 
S. Čiurlienė. Praeito susirinki
mo protokolą paskaitė klubo 
sekretorė A. Krisčiūnienė. Rezo
liucijų komisija, kurią sudarė K. 
Marijošienė ir B. Žilienė, prane
šė, kad kasos knygos vedamos 
tvarkingai.

Į naują valdybą išrinkta ir par
eigomis pasiskirstė: pirm. A. 
Ustjanauskienė, vicepirm. B. 
Zabulienė, ižd. A. Vitkuvienė, 
sekr. B. Žilienė, ryšininkė E. 
Banevičienė. Revizijos komisi
ja: K. Marijošienė ir A. Kris
čiūnienė.

WORCESTER, MASS.

LMF Hartfordo klubas savo 
veikloj puoselėja lietuviškas tra
dicijas. Gruodžio mėn. klubo na
rės gražiai papuošė dvi kalėdi
nes eglutes su jų pačių iš šiau
delių pagamintais lietuviškais 
ornamentais. Viena buvo pa
statyta Hartford Federal Savings 
Banke o kita Wadeworth Athe- 
neum muziejuj. Iš muziejaus 
moterų komiteto klubas gavo 
kvietimą į Holiday Festival of 
Trees, kur buvo išstatyta įvairių 
tautybių eglučių. Dalyvavo dvi 
klubo narės: D. Dzikienė ir A. 
Vitkuvienė. Jos buvo apsirengu
sios tautiniais drabužiais. Paro
dos lankytojai atkreipė dėme
sį į gražius lietuviškus dra
bužius. Čia buvo proga suteikti 
žinių kitiem apie Lietuvą.

Klubas taip pat suruošė savo 
siūtų drabužių parodą. Savo 
darbu prisidėjo prie tautybių 
festivalio, kuris buvo Hartforde 
spalio mėn. Iš savo kuklių paja
mų auka parėmė jaunimo 
kongresą. Dabar prieš naujos 
valdybos akis yra didžiulis dar-

. mui buvo paskirtas kambarys 
Amerikos Lietuvių Klubo pa
stato antrame aukšte. Organi
zacijos ir pavieniai asmenys 
daug padėjo savo aukomis, kad 
studentai galėtų patogiau įrengti 
savo patalpas.

Kiekvieną mėnesį susirenka į 
tą kambarį apie 25 studentai 
nuo 16 iki 30 metų amžiaus. 
Klubo tikslas — išlaikyti jauni
me lietuvišką kultūrą, kalbą ir 
papročius. Taip pat yra progos 
susipažinti ir bendrauti su lietu
višku jaunimu iš kitų mūsų vals
tijos miestų.

Iš šio būrelio susiformavo 
Hartfordo studentų tautinių šo
kių grupė “Aitvaras”. Iš “Ait-. 
varo” jau susidarė trejos vestu
vės. Šiuo metu yra formuojami 
vyrų ir mergaičių tinklinio vie
netai. Pramatoma ^pasikviesti 
kalbėtojus Lietuvos istorijos, 
meno, literatūros ir kultūros 
klausimais.

Stengiamasi pritraukti į klubą 
daugiau jaunimo ir iš kitų Con
necticuto vietovių. Dabar susi
renkama Hartforde, bet turint 
daugiau narių, būtų galima pra
vesti susirinkimus ir kitose vie-. 
tovėse.

Kovo, balandžio ir gegužės 
mėnesiais pramatomas naujų na
rių vajus.

Dėl visų informacijų kreip
tis adresu: Genovaitė S tankai ty- 
tė, 469 Coppermill Rd., Weth- 
ersfield, CT 06109. Tel. 203 
563-4266.

G.S.

Jonas ir Joana Kariai piauna 
sukaktuvinį tortą. Nuotr. R. 
Bariaus

BRIDGEPORT, CONN.
AUKSINĖ SUKAKTIS

TĖVYNĖS 

SARGAS
“Tėvynės Sargas” 1975 m. 

1-34 numeris jau išspausdintas 
Tėvų Pranciškonų spaustuvėj 
Brooklyne. Šis politikos ir socia
linių mokslų žurnalas sureda
guotas dr. Domo Jasaičio, 
Mount Vemon, N.Y.

Šio žurnalo numerio svarbes
ni straipsniai: A.J. Kasulaičio- 
Grėsmė ir ryžtas; prof. VI. Juo
deikos — Marksizmas ir moralė; 
Ąl. Šešplaukio — Anei rašto anei 
druko (spaudos atgavimo septy
niasdešimtas is metine s minint); 
prof. J. Jakšto — Mindaugo karū
na istorijoj ir dramoj v(apie An. 
Kairio istorinę trilogiją — poemą 
Karūną); vysk. Pr. Būčio — Prieš 
senajam Tėvynės Sargui gims
tant; G. Valančiaus, Ph. D. — 
Gabriel Marcei 1889-1973.

Apžvalgoj: Sąrašas lietuvių 
politinių kalinių sovietiniuose 
kacetuose, Krikščioniškosios de
mokratijos gretose, Vliko ir Altos 
veiklos apžvalga ir plati įvykių 
kronika.

Šis žurnalo numeris yra 144 
psl., kaina 4 dol.Žurnalas gauna
mas administracijoj: Tėvynės 
Sargas c/o Antanas Balčytis, 
6819_So. Washtenaw, Chieago, 
111. 60629, ir pas knygų platin
tojus.

Lituanistinės mokyklos tėvų 
komitetas gegužės 2, sekma
dienį, 1 vai. p. p. Maironio Par
ke rengia pietus su programa, 
kurią atliks lituanistinės mo
kyklos mokiniai. Pelnas skiria
mas lituanistinei mokyklai išlai
kyti.

Worcesterio Lietuvių Orga
nizacijų Tarybos atstovų susi
rinkimas įvyko kovo 18 Lietuvių 
Piliečių klube. Pirm. P. Molis 
pranešė apie Vasario 16 minė
jimą, miesto Bicentennial minė
jimą liepos 11. Atstovai nutarė 
dalyvauti.

Worcesterio LB apylinkės me
tinis susirinkimas įvyko Mairo
nio Parke kovo 21. Pirm. V. Ži- 
džiūnas pranešė apie pereitų 
metų veiklą. Pranešimus darė bas — velykinio stalo parengi- 
ir įvairių komisijų pirmininkai 
ar įgaliotiniai. Lietuvių Fondo į- 
galiotinis J. Matusaitis pranešė, 
kad kolonijoj surinkta 1500 dol. 
su viršurti. Tautos Fondo įgalio
tinis K. Čėsna surinko 843 dol. 
Aušros Vartų lituanistinės mo-* 
kyklos pranešimą padarė mok. 
stud. B. Miliauskaitė. Tautinių 
šokių sambūrio Žaibas vardu 
kalbėjo vadovė I. Markevičienė. 
Revizijos komisijos pirm. K. 
Čėsna pranešė, kad knygos ras
tos tvarkoj. Po pranešimų pirmi
ninkas dar informavo apie ren
giamą mieste Bicentennial mi
nėjimą, spaudos platinimą, lie
tuvių radijo valandėlės rėmimą. 
Po susirinkimo kolonijos atsto
vas jaunimo kongrese stud. E. 
Meilus savo pranešimą paįvairi
no skaidrėmis.

Marija Svikliūtė, sulaukusi 87 
m. amžiaus iškilmingai palaido
ta kovo 29 iš Šv. Kazimiero 
parapijos bažnyčios. Ji savo gy- 

. venimą buvo pašventusi geriem 
darbam. Uoliai lankė bažnyčią, 
priklausė parapijos organizaci
jom, rėmė lietuviškas vienuoli
jas. Laidotuvių dieną, nors tai 
buvo darbo diena, visi prisiminė 
gerąją Mariją ir gausiai dalyva
vo jos laidotuvėse.

Moksleiviui ar moksleivei 
skiriama 200 dol. stipendija 
ALRK Moterų S-gos 5 kuopos 
iniciatyva. Sąjungietės, jų sūnūs 
ar dukros gali paduoti prašy
mus iki gegužės 1 stipendijos 
komiteto pirmininkei G. Kaneb, 
24 Westwood Dr., Worcester, 
Mass. Prie prašymo pridėti tris 
rekomendacijas: mokyklos apie 
išeito mokslo lygį, parapijos kle
bono ir gerai pažįstamo asmens.

J.M.

mas, kuris numatomas balandžio 
11. Drauge bus ir meninė pro
grama.

Susirinkimą uždarė klubo pir
mininkė, palinkėdama naujai 
valdybai sėkmės. Vėliau buvo 
vaišės, kurias paruošė B. Zabu- 
lienė.

A.K.

Jaunimo klubo veikla

Connecticuto Amerikos Lie
tuvių Jaunimo Klubas buvo 
įkurtas 1975 Hartforde. Jauni-

Moksleivių ateitininkų vasa
ros stovykla šiemet vyks Nerin
goj rugpiūčio 15-28. Stovyklos 
programai numatyta bendra 
tema: “Nelauk, ką pasaulis iš ta
vęs padarys — žiūrėk, ką tu iš 
pasaulio padarysi!” Tai bus ge
riausia proga pabendrauti su lie
tuvišku jaunimu ir atsigauti nuo
stabioj gamtoj.

NAUJAUSIOS PLOKŠTELĖS

Šokime, Tėvynės Prisimi
nimų radijo programos jubilie
jinio minėjimo plokštelė. Įgrota 
13 lengvos muzikos kūrinių: 
Dar kartą apie meilę, Lauksiu 
tavęs, Pakalbėkim dar apie mei
lę, Gražiausia mergina, Meilės 
istorija, Krantų gėlė, Meilės va
sara, Oi, gimtinė mylima, Mėly
na daina, Sulaukt negalėsiu, Či
gonų berniukas, Vynas ir gitara, 
Valsas. Atlieka solistai ir simfo
ninis orkestras. Stereo. Kaina 6 
dol. Persiuntimui pridedama 50 
c. Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

Kove galingas, ką tik išleista 
New Yorko vyrų choro Perkūnas 
trečioji plokštelė. Įdainuota 13 
kūrinių — liaudies dairios ir iš
traukos iš operų. Stereo 6 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Platintojai ir pavieniai pirkėjai 
kreipiasi į Darbininko admi
nistraciją adresu: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Joana ir Jonas Kariai, mylimi 
ir gerbiami Bridgeporto, Conn., 
lietuviai, balandžio 4 atšventė 
savo vedybų auksinę sukaktį.

Šiais metais balandžio 4-toji 
pasitaikė lygiai tą pačią savaitės 
dieną, sekmadienį, kaip ir prieš 
50 metų, kai laisvoj Lietuvoj Jo
ana ir Jonas Kariai sumainė žie
dus. Ir, jei jiem tada kas nors bū
tų pranašavęs, kad savo penkias
dešimtmetį jie švęs Amerikoj, 
ano meto jaunavedžiai būtų tik 
pasijuokę iš tokio juokdario. Ir 
vis dėlto taip ir įvyko . . .

Sekmadienio 11 vai. lietuviš
kąsias mišias Šv. Jurgio baž
nyčioj Bridgeporte Joanos ir Jo
no Karių intencija kcucelebra- 
vo Tėvas Pranciškus Giedgau- 
das, OFM, ir klebonas kun. 
Pranciškus Pranckuš. Bažny
čioj tą sekmadienį buvo dau
giau lietuvių, nei kitais kartais. 
Buvo jų atvykę ne tik iš paties 
Bridgeporto ir kitų Connecticut 
vietovių, bet ir iš New Hamp
shire, New Jersey ir Pennsylva- 
nijos valstijų! Tai vis Karių gimi
nės, artimieji ir tolimesni pa
žįstami. Tėvas Pranciškus, pasi
remdamas sekmadienio Evan
gelija, savo pamoksle išvedė tai, 
kad, tik atsisakydami trokšti me
džiaginių turtų, žmonės, o šia 
proga — solenizantai Kariai, ga
lėjo pasiekti gilių dvasinių ver
tybių. ’

Po mišių 90 su viršum sve
čių rinkosi į Fairfield Inn, ku
rios savininkas yra lietuvis. Apie 
valandą laiko prie kokteilių jau
kiai pasišnekučiuota su Joana ir 
Jonu Kariais ir su iŠ arčiau 
ar toliau atvykusiais svečiais. 
Tolimesnei popietės eigai vado
vavo A. Ivaška.

Kun. P. Pranckui sukalbėjus 
maldą, prasidėjo pietūs. Kai 
buvo patiekta kava, A. Ivaška 

pristatė sveikintojus. Pirmiausia 
jis pats pasveikino p.p. Karius 
Bridgeporto LB apylinkės vardu 
ir perskaitė Gruzdžių telegramą 
ir dr. H. Lukaševičiaus laišką

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

(abu iš Floridos). Dr. P. Vileišis, 
ką tik parvykęs iš LB tarybos su
važiavimo Philadelphijoj,
perdavė LB pasaulio ir krašto 

valdybų sveikinimus; pasakė 
jautrius žodžius ir nuo savęs. 
Iškalbingai ir gyvai sveikino ir 
pasidalino atminimais apie p.p. 
Karius A. Masionis iš Patersono, 
N.J. Savo šeimos ir L. vyčių 
Bridgeporto kuopos vardu svei
kino T. Trainienė. Kiti sveikin
tojai: adv. T. Griglun, Kuzmic
kas, Jaskevičius G. Biliūnienė, 
J. Butkus ir Kuzmickienė. Ka
rių krikšto sūnus Edmundas Ja
niūnas įteikė jiem dovaną nuo 
visų svečių. Sveikinusieji iškėlė 
Karių darnų sugyvenimą, didelę 
meilę ir pareigingumą vienas 
antram, sąžiningumą ir pasiau
kojimą.

Jonas Karys savo ir žmonos 
vardu dėkojo rengėjam ir pasi
dalino savo ilgamete vedybine 
^patirtim su jaunesniaisiais 
svečiais. Visiškas savojo “aš” 
atsisakymas esąs juodviejų dar
naus sugyvenimo priežastim. 
Tas bruožas pravedęs juodu per 
sunkiausias gyvenimo dienas. 
J. Karys labai šiltai atsiliepė apie 
savo žmonos Joanos pasiaukoji
mą jam rašant mokslinius nu
mizmatikos veikalus. Ji tada ne 
tik angeliškai jį prižiūrėjo, bet ir - 
savo sunkiai uždirbtais pinigais 
išleido tris knygas, pati atsi
sakydama brangesnio drabužio, 
atostogų ar šiaip ištaigingesnio j 

. gyvenimo.
Tas Joanos ir Jono nesava

naudiškumas išlaikė juodu ne 
tik darniame sugyvenime, bet ir 
toli nuo įvairiausių pašalinių in
trigų, išlaikė juos gilioj pažįs
tamųjų pagarboj ir meilėj.

Telaimina juodu Dievas ir to
liau gražiu sugyvenimu, tesu
stiprina abiejų sveikatą ir telei
džia jiem dar daug metų savo 
giedria šiluma gaivinti visus, 
kuriuos likimas atveda jų ap- 

linkon!
Ši elegantiškai atšvęsta auksi

nė sukaktis p.p. Kariam buvo be
veik visiška staigmena. Jos ini
ciatoriais buvo Bariai ir dar kele
tas šeimų. Ypač padirbėjo Aldo
na Bariūtė ir jos brolis Raimun
das.

G.I

REMKIM KSU LITUANISTINĖS 
STIPENDIJOS FONDĄ!

Vėl kreipiamės į lietuvių 
spaudą, organizacijas, draugijas, 
taip pat ir į pavienius asmenis, 
prašydami paremti Kent valsty
binio universiteto Lituanistinės 
Stipendijos Fondą.

Kent Statė universitetas yra 
valstybinis Ohio valstijos uni
versitetas netoli nuo Clevelando 
miesto. Jame jau keleri metai 
yra dėstoma lietuvių kalba; šio 
universiteto bibliotekoj yra su
telktas vienas iš geriausių litua
nistinių rinkinių visose JAV; 
šis universitetas—kartu su PLJS 
Ryšių Centru — jau trečia va
sara ruošia dviejų savaičių litua
nistikos seminarus; šiame uni
versitete jau yra parašytos dvi 
MA tezės ir viena daktarinė di
sertacija lituanistinėmis temo
mis. Dabar čia jau kuris laikas 
stengiamasi sudaryti nejudamą 
KSU Lituanistinės Stipendijos 
Fondą, iš kurio procentų būtų 
kasmet duodama stipendija li
tuanistinėm studijom. Siekiama

surinkti 50,000 su viršum dole
rių, bet jau bus galima pradėti 
skirti dalines stipendijas, kai 
šiame fonde bus apie 20,000 
dolerių.

Pernai panašų atsišaukimą pa
sirašė platus šios stipen
dijos komitetas, kurio garbės 
pirmininkė yra Lietuvos gen. 
konsulė Chicagoj J. Daužvardie- 
nė. Po to buvo gauta keli tūks
tančiai dolerių aukomis ir paža
dais, bet vis nesiseka surinkti tų 
20,000 dolerių ... Ir šiais metais 
prašom visus aukoti, kiek kas ga
li. Aukos nurašomos nuo pajamų 
mokesčių. Aukas prašom siųsti: 
Lithuanian Fellowship Fund, 
Kent Statė University Founda- 
tion, Kent, Ohio 44242.

Visiem, kurie jau aukojo ir ku
rie aukos, viso komiteto vardu 
širdingai dėkojam.

Prof. Antanas Klimas
Univ. ofRochester, pirmininkas 

Prof. John F. Cadzow
KSU, iždininkas

— LAS PALMAS turnyre po ■*" 1 ......................— ......... .
12 ratų tebepirmavo dm Gele- kų dm Smejkal, dm Tukma- 
ris su 9-3 tš. vos pustaškiu at- kovas po 9, Vengrijos dm 
siplėšęs nuo Danijos dm Lar- Chom 8.5. Lenkas Šmidt baigė 
seno — 8.5, trečiu buvo veng
ras Portiš — 7.5 tš.

— Chicagos šachmatininkai 
užsimojo įsteigti šachmatų taurę 
a.a. Vlado Karpuškos atminimui. 
Susirinkę velionio draugai su
žaidė kelis “Žaibo” turnyrus. 
Į-ąjį laimėjo Povilas Tautvaišas, 
antrąjį — K. Ramašauskas, tre
čiąjį — Aleksandras Zujus ir ket
virtąjį — vėl P. Tautvaišas.

— Erevano tarpt, turnyrą lai
mėjo tm Olegas Romanišinas, 
surinkęs 10.5 tš. iš 15 galimų 
(jis išpildė didmeisterio nor
mą). Sekė dm Gulko ir dm Sa- 
von po 9.5, dm Vasiukovas, če-

7.5 tš. Pabrėžtina, kad lentelės 
užbaigoje 14-16 v. pasidalino 
švedas Orištein, suomis Poutiai- 
nen ir kubietis Radriges, visi 
trys surinkę po 4.5 taško.

— Kaune vyksta Lietuvos 
šachmatų čempijonatas, kuria
me dalyvauja daug naujai į- 
sikvalifikavusių veidų.

— Į Š.A. lietuvių sporto žaidy
nes Toronte gegužės 7-8 iš 
New Yorko važiuoja Edvardas 
Staknys. Albinas Sakalas, Arū
nas Simonaitis, Vyt. Kulpa.

— Lone Pine, Calif. turnyre 
JAV tm John Grefe nugalėjo 
Argentinos dm M. Najdorfą. 
Čia toji įdomi partija:

rHILDOR DEFENSE 
White 
Grefe

Black
Najdor

White 
Grefe

Whlte 
Grefe

Black
Najdor

1 P-K4 P-K4 15 B-R2 P-04 29 QxN
2 N-KB3 P-Q3 16 P-B4 N/K4-Q2 30 N-R6ch
3 P-04 N-KB3 17 P-K5 N-N3 31 P-B5
4 N-B3 QN-Q2 18 P-R5 N/3-Q2 32 PxP
5 B-QB4 B-K2 19 Q-R5 N-K3 33 Q-B4
6 0-0 0-0 20 N-B5 QxRP 34 N-B7ch
7 Q-K2 P-B3 21 R-B3 N-N3 35 QxN
8 P-QR4 Q-B2 22 R-N3 P-N3 36 BxB
9 P-R3 PxP 23 Q-R4 N-R5 37 B-Q4

10 NxP R-Kl 24 RxP Q-N3ch 38 B-B3
1! B-B4 N-K4 25 B-K3 0-N5 39 B-Q7
12 B-QN3 KN-Q2 26 R-QN5 NxN ~ 40 Q-K7
13 QR-Q1 B-Bl •27 RxQ N-K7ch
14 B-Bl N-B4 28 K-R2 NxR

Black 
Najdorf 

BxR 
K-Rl 
N-Q1 
BPxP 
B-Bl 
NxN 
B-Ka 
B-N2 
QR-Q1 
P-QN4 
R-KB1 
Resigns
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ROCHESTĮER, N.Y.
Tautinių šokių grupė Lazdy

nas intensyviai ruošiasi savo 
metiniam koncertui, įvyksian
čiam gegužės 1, ir taip pat penk
tajai tautinių šokių šventei, į- 
vyksiančiai šių metų rudenį. Šo
kėjai yra labai užsiėmę; su lietu
viškų šokių programomis dažnai 
rodosi vietos ir apylinkių ameri
kiečiam. Juos kviečia mokyklos, 
fabrikai, universitetai, organiza
cijos, klubai. Grupė yra gerai iš
miklinta patyrusios energingos 
vadovės Jadvygos Reginfenės, 
per kurios “šokių mokyklą” 
yra praėję daug jaunuolių. 
Grakštūs lietuviški šokiai turi 
didelį pasisekimą rochesterie- 
čių tarpe.

Veteranų šokėjų grupė taip 
pat intensyviai ruošiasi meti
niam koncertui ir penktajai šo
kių šventei. Ją sudaro: Vaidis ir 
Nijolė Draugeliai, Algirdas ir 
Aldona Oliai, .Kostas ir Lilija 
Mačiuliai, Vytautas Vėsa, Regi
ną Urbonienė, Regina Blaveš- 
čiūnienė, Algis Januška, Izabelė 
Žmuidzinienė, Stasys Ilgūnas, 
Janina Butrimienė, Bronius 
Krokys, Eugenijus Vidmantas.

Tėv. Liudvikas Vėželis Rochesterio lietuvių parapijos Šv. 
Vardo draugijos pusryčiuose pasakoja apie misionieriaus dar
bą Korėjoj.

etniniam muziejui. Dabar mu
ziejus jau turi tris menininkų 
dovanotus darbus: P. Vaškio 
Vazą, Vandos Lapinienės Gėles 
ir Pr. Baltuonio Slidininkę. 
Muziejaus vadovybė nuošir
džiai dėkoja menininkam už jų 
kūrinius.

Lietuvių jaunimas birželio Lietuvis Korėjos misionierius 
mėn. ruošiasi suvaidinti A. Škė- Jau nuo praeitos vasaros pra
mos “Žvakidę”. Jau yra pa- džios Rochestery, savo tėviš- 
kviestas ir gastrolių. kėj, vieši tėvas Liudvikas Vė-

Lituanistinės mokyklos moks- iželis, OFM. Jei tik turi galimy
bių, jei nėra kur išvykęs, jis at-lo metų užbaiga — gegužės 16. 

Šiais metais mokyklą baigia: Vi
lija Dėdinaitė, Gailė Tamošiū
naitė, Arūnas Lapinas, Simas 
Žmuidzinas ir Paulius Klimas.

LB Rochesterio apylinkės 
nauja valdyba: pirmininkas — 
Antanas Burkūnas, vicepirmi
ninkas parengimam — Leonas 
Baltrus, sekretorė — Danguolė 
Klimienė, iždininkas — Vytau
tas Burkūnas. Šiais JAV jubilie
jiniais metais valdyba turi ypa
tingus uždavinius reprezentuoti 
Rochesterio lietuvius Amerikos 
tautybių tarpe.

Pranas Baltuonis, .medžio 
šaknų skulptorius, turėjęs savo 
darbų parodą Rochestery, išvyk
damas padovanojo vieną savo 
skulptūrą Rochesterio lietuvių

silanko į Šv. Vardo draugijos su- 
sirinkimus-pusryčius, aukoja 
mišias Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijoj, sako pamokslus. Iš šio 
jauno misionieriaus trykšta verž
lumas, energiją, didelis parei
gingu ~^iiė Dievui, žmo
nėm ir tėvynei Lietuvai.

Kadangi visa Vėželių šeima 
yra man asmeniškai pažįstama, 
o tėvo Liudviko motina Mari
ja Žemaitytė-Vėželienė yra iš 
buvusios tos pačios Punsko pa
rapijos, kaip ir aš, iš Trumpa- 
liškio kaimo, tai tarpušvenčio 
metu, turėdamas bent kiek dau
giau laiko, aplankiau mielą 
pranciškoną, norėdamas arti
miau su juo pasikalbėti. Juk ne 
eilinis dalykas, kad, didžiajai

FLY WITH ME
Come, visit Lithuania (Vilnius/Kaunas) with me. And also 
Moscow, Leningrad and Warsaw with optional side trips 
including SUVALKAI on a 15 day tour from June 21 to July 5, 
1976. $1156.00 includes 3 meais daily throughout the tour, 
and also all visa charges. For reservations, apply to: Peter 
Lasauskas, Gintaras Tours, 11 Wellesley Street, Maple- 
wood, N.J. 07040, Tel. (201) 761-5472 or Kobasniuk Tra- 
vel, 157 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 Tel. (212) 
254-8779.

daliai JAV gimusių ir augu
sių ankstesnių imigrantų vaikų 
esant abejingiem lietuvybei, tė
vas Liudvikas yra puikus, nuo
širdus lietuvis misionierius.

Taip jau spėju, kad, gavus 
lietuvišką išsiauklėjimą šei
moj, vėliau tėvą Liudviką patrio
tine linkme bus palenkę lietu
viai pranciškonai. Tad pasi
sveikinęs tuojau ir užklausiu:

— Kada kur ir kokiose aplin
kybėse susipažinot su lietuviais 
pranciškonais?

— 1948 Rochestery per misi
jas, kurias vedė dabartinis lie
tuvių pranciškonų provincijolas 
tėvas Jurgis Gailiušis. Tuo 
metu provincijolas buvo tėvas 
Justinas Vaškys.

Tėvas Liudvikas toliau pa
sakoja apie save; kad vienerius 
metus lankęs Aquinas katalikų 
gimnaziją, kad dirbęs Eastman 
Kodak fabrike, kad buvęs įstojęs 
į kunigų seminariją bet jam tada 
atrodę, kad pasauliečio kunigo 
darbas esąs per lengvas . . . Su
sipažinęs su tėvu Gailiušiu, tais 
pačiais metais išvykęs į Kenne- 
bunką.

— Ar neturėjot intencijos tap
ti kunigu ir vėliau vykti darbuo
tis į Lietuvą?

— Taip, tikrai. Maniau, kad, 
jau būdamas kunigas, vyksiu į 
laisvą Lietuvą.

Toliau jis pasakoja, kad nau
jokyną atlikęs vokiečių vienuo
lyne ir 1956 Montrealy buvęs 
įšventintas kunigu.

— Kaip čia išėjo, kad jūs pa- 
tekot į Korėją?

— Po šventimų buvau paskir
tas į St. Catharines miesto lie
tuvių parapiją Kanadoj. Bet ka
nadiečių provincijolas kreipėsi į 
mane klausdamas, ar galėčiau

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS Į LIETUVĄ IR 
ĮVAIRIUS USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai 
žinomos firmos

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų 1irmą, paskyrimo vietą pasiekia trum
piausiu laiku. Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstai
gose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
Įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir 
sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MŪSŲ SKYRIAI

vykti į Korėją pasidarbuoti misi
jose. Sutikau. 1957 išvykau.

Iš pradžių tėvas Liudvikas gy
veno Korėjos pranciškonų vie
nuolyne. Ten buvo du vienuo
liai prancūzai, kiti — korėjie
čiai. Dabar jis darbuojasi You 
Song miestely, kur yra apie 
50,000 gyventojų, iš kurių tik 
apie 1000 katalikų.

— Iš jūsų pranešimo Šv. Var
do draugijos susirinkime ir laiš
kų supratau, kad organizuojat 
naujos bažnyčios statybą.

— Taip. Ten, kur dirbu, tame 
You Song miestely, bažnyčios 
neturim. Yra tik senas namas, 
kur vyksta pamaldos. /

— Kokios ten jūsų kaip misio
nieriaus, darbo sąlygos?

— Žinot, misionieriaus darbas 
sunkus. Vietos žmonės tiki prie
tarais, burtais. Daug budistų. 
Yra tokių, kurie nori misionie
rių išnaudoti. Darau, ką galiu. 
Bet kiek pasiseka tik Dievas ži
no. Kurie atsiverčia, tampa uo
liais katalikais. Tame miestely 
pakrikštyta apie 700 katalikų. 
Bet budistus atversti tai beveik 
neįmanoma. Dabar jau ten yra 
jų pačių kunigas, korėjietis. Jis 
gal ir liks ten klebonu. Korė
jiečiai stoja į pranciškonų vie
nuolynus, ir jau yra jų pačių 
vikariatas (ne provincija).

— Kiek žinau, jūs aptarnaujat 
ir Amerikos karius katalikus, 
esančius Korėjoj.

. —Taipjau 18 metų esu Ame
rikos karių kapelionas. Jei bū
čiau įstojęs į kariuomenę kape
lionu, tai dabar turėčiau pulki
ninko laipsnį.

— Tur būt, yra ir nekatali- 
kų misionierių ten Korėjoj?

— Taip. Protestantų misionie
rių daug iš Amerikos.

— Kaip sugyvenat su jais 
šiais ekumeniniais laikais? Juk 
dabar jau atrodo, kad visi tikė
jimai geri . . .

Tėvas Liudvikas atsako malo
niai šypsodamasis:

— Ekumenizmą reikia skirti 
nuo indiferentizmo. Su protes
tantais privačiai esam man
dagūs, bet dogmų išvengti ne
galim. Negalim neigti, ką Kris
tus mokė . . .

— O kaip jum korėjiečių kal
ba

— Aš pats manau, kad kalbu 
blogai. Bet korėjiečiai sako, kad 
jų kalbą vartoju labai gerai.

— Aš mačiau, pas jus atvyko 
iš Korėjos du jauni jūsų para- 
piečiai. Koks jų atvykimo tiks
las čia Amerikoj?

— Yra žinoma, kad Amerikoj 
yra apie 45,000 korėjiečių. 
Šie du jauni žmonės atvyko už
megzti su jais ryšių.

— Jūs važinėjat po pasaulio 
tolumas. Ar būna jum progos su
pažindinti žmones su Lietuvos 
reikalais?

— Taip, labai dažnai Korėjos 
žmonėm aiškinu ajpie Lietuvą ir 
jos žmonių likimą, kaip komu
nizmo auką. Juk ir pietų korė
jiečiam visą laiką yra grėsmė 
iš komunizmo, iš Šiaurės Ko
rėjos. Ir iš viso Korėjos istori
ja yra labai panaši į Lietuvos. 
Ją buvo pavergę japonai, kinai 
ir t.t.

— Atsisveikinant, ko linkėtu- 
mėt lietuviam?

— Žinot, kad Toronte Šv. Jo
no parapijos bažnyčią iš lietuvių 
nupirko korėjiečiai? Vieną kar
te tiem Toronto korėjiečiam aš 
sakiau pamokslą jų kalba. Aš 
jiem sakiau išlikti korėjiečiais. 
Ir lietuviam sakau ir linkiu, 
kad jie išliktų lietuviais.

B. Krokys

Tautos Fondas telkia lėšas Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto organizuojamam informaciniam biurui finansuoti. 
Visi kviečiami aukoti.

Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti

aukoju $........ .......................

Vardas ir pavardė .....................................„...........................

Aukas siųsti: Lithuanian Nationai Foundation, Ine., 65-14

56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.

VISIT LITHUANIA
WITH UNION TOURS

Leader in Travel to Eastern Europe since 1931

AIR FRANCE
5 Nights Vilnius — 1 Night Moscow — 7 Nights Paris 

Depart New York June 10 — Return June 24 
Totai Price: $1,099.00 $140.00

SAS
1 Night Moscow — 5 Nights Vilnius — 1 Night Copenhagen 

Depart New York Sept. 19 ■— Return Sept. 27 $780.00 
Depart New York Oct. 3 — Return Oct. 11 $742.00 

Single Supplement: $75.00

Price includes: All flights, first class hotels with private 
bath based on double occupancy, transfers and baggage 
handling, all meais in USSR (Continental Breakfast else- 
where), city sightseeing tour of Vilnius and Paris, English 
speaking guide in USSR.

(Air fares subject to changes and/or government approval.)

UNION TOURS INC.
6 EAST 36TH STREET
NEW YORK, N.Y. 10016

t

(212) 679-7878

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Gegužės 19 779 Rugsėjo 22 779
Spalio 27 745

Birželio 10 _  1099 Lapkričio 17 679
(dvi savaites) Gruodžio 15 679

PRAŠYKITE BROŠIŪRŲ

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP ST. 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
(212) 769-3300

SAV. ROMAS KEZYS

Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St...................................
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .............................
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street ............................
Brooklyn, N.Y. 11218 — 485 McDonald Avenue ...........
Buffalo 12, N.Y. — 701 Fillmore Avenue .................. .
Chicago 22, III. — 1241 No. Ashland Avenue ................
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street ............ .-.......
Chicago, III. 60609 — 1855 West 47 Street ....................
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue ...........
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ...........
Farmingdale, N.J. — Freewood Acres Rt 9 ....................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos., Campau Avenue .........
Hartford, 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ..............
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .......
New York 3, N.Y. — 78 Second Avenue ..........................
New York, 3, N.Y. — 141 Second Avenue ......................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ..............
Phoenix Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy. 
Rahway, N.J. — 47 East Milton Avenue ..........................
Silver Springs, Md, — 622 Ellsworth Dr........... ................
Šouth River, N.J. — 41 Whitehead Avenue ....................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street .................
VVoodhaven, Queenš, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė. 
Utica, N.Y. — 963 Bleeker Street ......................................

305 673-8220
.... 435-1654
..... 342-4240
.... 633-0090
.... 895-0700
.... 486-2818
.... 925-2787
.... 376-6755
.... 771-0696
.... 365-6780
.... 363-0494
.... 365-6740
........246-2348
.... 385-6550
.... 674-1540
.... 475-7430
.... 769-4507
..602-942-8770
.... 381-8b00
301-589-4464

....... 257-6320

....... 475-9746

.... 296-5250

.....  732-7476

— UBA-BATUNo veiklos 
efektingumas didžia dalimi pri
klauso nuo jo finansinio stovio. 
BATUNo veikla Jungtinėse 
Tautose yra labai plati ir reika
lauja daug išlaidų. Todėl BA- 
TUNas yra priverstas kasmet 
vieną kartą skelbti piniginį vajų 
sutelkti pajamom tom išlaidom 
padengti bei tęsti savo toli
mesnę veiklą. Toks vajus jau 
yra paskelbtas. Tūkstančiai laiš
kų paremti BATUNą jau išsiųs
ta lietuvių visuomenei. Kas to
kio laiško nebūtų gavęs, prašo
mas siųsti savo piniginę paramą 
tiesiog United Baltic Appeal 
vardu, 2789 Schurz Avė., Bronx, 
N.Y. 10465. »

i-------------------------- :--------------------------------------
APLANKYKIME

LIETUVĄ — EUROPĄ

Liepos 12
• ' * )

nuo BALTIMORĖS-WASHINGTONO skrisime Į HELSINKĮ 
pasidžiaugti suomių festivaliu, paskui lankysime LENIN
GRADĄ prieš išvykstant šešių dienų pasisvečiavimui I 

LIETUVĄ.

Aplankius protėvių žemę, per MASKVĄ vyksime Į VIENĄ, 
iš kurios grįšim Į Baitimorę — Washingtoną liepos 26.

Kaina 1299 dol. iš kitų miestų, 31 dol. mažiau prisijun
giant New Yorke.

■ ■ ( >

Vadovauja THOMAS COOK, INC.

Dėl rezervacijų ir informacijų kreiptis:

EDVARD BUDELIS 
6604 Marvin Avė. 
Eldersburg, Md.J21784 
Tel. (301) 795-9342

Air fares subject to change and/or government approval
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NAUJA GALERIJA 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Gegužės 9 Kultūros Židiny 
bus didelė šventė. Tą dieną 
atidaroma nauja Adomo Galdiko 
vardo galerija. Prie atidarymo iš
kilmių jungiama literatūrinė 
popietė ir koncertas. Taip bus 
visa meno šventė.

Tos šventės programos daly
viai suvažiuoja iš įvairių vietų. 
Apie dailę kalbės dailininkas 
Viktoras Vizgirda, prisidėjęs 
prie šios galerijos įrengimo, tvar
kęs ekspoziciją. Literatūrinėj 
daly girdėsime poetę Danguolę 
Sadūnaitę, poetą Leonardą And- 
riekų ir rašytoją Antaną Vaičiu
laitį. Koncertinę dalį atliks solis
tė Gina Čapkauskienė ir pianis
tė Aldona Kepalaitė.

Visi tada turės progos aplan
kyti galeriją, kuri jau įrengta 
Darbininko administracijos bei 
redakcijos pastate, iš gatvės pu
sės. Praeitą vasarą prasidėjo tos 
galerijos statybos darbai. Pirma 
buvo pastatytos lauko sienos, 
panaudojant tas pačias Kultūros 
Židinio plytas. Pastatyta pana
šiame stiliuje, įvedant siaurus 
langelius. Taip naujas priestatas 
susijungė su K. Židinio staty
ba. Padaryti ir nauji laiptai.

Lauko darbus užbaigus, buvo 
kruopščiai įrengtas vidus, pritai
kant galerijai. Įvestas specialus 
apšvietimas, išvalytos grindys, 
sutvarkytos sienos, panaikinant 
daug langų, durų. Taip dabar 
galerija užima didžiulį prieš
kambarį, laiptų kambarį ir dar 
vieną kambarį. Galerijos įrengi
mo darbų daugiausia atliko su

manus ir kruopštus meisteris 
Kazimieras Visockis.

Atėję iš lauko, pirmiausia rasi
me dvejas stiklines duris, kurios 
sudaro perėjimą per galeriją. Per 
tas duris matysime galerijos du 
šonus. Pirmame kambary deši
nėj rasime šiuos dailininkus: V. 
Vizgirdą, P. Puziną, K. Žoroms- 
kį, I. Griežę, V. Igną ir A. Mončį. 
Kairiniame kambaryje prie pat 
durų matome T. Valių, V. Ka
šubą, V. Petravičių, A. Varną, 
toliau už yra didelis grafikos 
skyrius — čia turime R. Viesu
lą, V.K. Jonyną, V. Igną, V. 
Petravičių, P. Augių, V. Ratą.

Iš čia patenkame į galinį kam
barį. Čia kabo šių dailininkų 
darbai: A. Galdiko, A. Dargio, 
V. Kasiulio, P. Kiaulėno, A. 
Vaikšnoro. Čia yra ir A. Mon- 
čio, P. Vaškio, V. K. Jonyno 
skulptūros.

Laiptų kambaryje sutelkti šie 
dailininkai: A. Valeška, J. Rim
ša, A. Elskus, M. Šileikis, Br. 
Murinas,J.Pautienius,K.Sklėrius, 
A. Marčiulionienė, A. Kašubie- 
nė, V. Petravičius, V.K. Jonyno 
vitražai.

Kaip susidarė ši galerija?
Pradėję kurtis šiame krašte, 

lietuviai pranciškonai susidūrė 
su klausimu — kaip įrengti vie
nuolyno patalpas. Amerikoj 
veikia religinio — pritaikomojo 

meno tam tikros bendrovės, stu
dijos, kurios lengvai ir greitai 
patarnauja. Buvo tad klausimas,

Pianistė Aldona Kepalaitė 
dalyvaus meno šventėj ir 
skambins VI. Jakubėno kūri
nius.

Tėv. Jurgis Gailiušis, pran
ciškonų provincijolas, ga
lerijos organizatorius. Rel
jefas Vytauto Kašubos.

ar kviesti tokias studijas įrengti 
vienuolyno koplyčiom.

Tuo metu, kai pranciškonai 
kūrėsi, atsirado ir lietuvių meni
ninkų, kurie sugebėjo atlikti to
kius darbus. Jie ir buvo pakvies
ti.

Pirmiausia lietuviai meninin
kai išpuošė Kennebunkportą. 
Ten yra ištisa lauko galerija. 
Kokie puikūs ir stilingi ten 
pastatai — Liurdo grota, Kry
žiaus keliai. Kokia puiki koply
čios architektūra, kaip skoningai 
įrengtas koplyčios vidus.

Taip kuriant naujus vie
nuolynus, statant naujus pasta
tus, buvo susipažinta su eile dai- 

Jininkų, architektų. Tas pažintis 
su dailininkais praplėtė ir kitas 
faktas. Pranciškonai nuo 1950 
perėmė leisti Aidų žurnalą. Šis 
kultūros žurnalas atsidėjęs puo
selėja lietuviškąjį meną. Per žur

nalą susipažinta su daugybe lie
tuvių dailininkų. Taip pradėta 
telkti jų paveikslai.

Čia daug entuziazmo parodė 
ilgametis provincijolas Tėv. Jur
gis Gailiušis. Jis pats yra dide
lis lietuviškojo meno puoselėto
jas ir globėjas. Jis pats yra or
ganizavęs ir užsakęs eilę kūri
nių. Jo rūpesčiu ir triūsu įkur
ta ir ši galerija. Jis nori, kad tie 
kūriniai būtų sutelkti į vieną 
vietą ir prieinami publikai.

Taip pat daug dėmesio ir mei
lės menui parodė ir Tėv. Leo
nardas Andriekus, su dideliu en
tuziazmu globojęs A. Galdiką ir 
telkęs jo kūrinius.

Taip metai iš metų buvo kau
piami nauji meno kūriniai, ir 
taip susidarė ši didelė kolekci
ja. Galerijoj bus išstatyta tik da
lis jų turimų paveikslų. Ateity 
numatoma galerijos paveikslus 
pakeisti.

Galerijai pasirinktas dail. 
Adomo Galdiko vardas, nes jis 
gyveno New Yorke, čia reiškė
si savo šakota kūryba ir čia jis 
mirė. Jis buvo ilgmetis Kauno 
meno mokyklos profesorius, ug
dęs jaunuosius dailininkus. Ir 
šioj galerijoj yra daug jo moki
nių.

Tėv. J. Gailiušio rūpesčiu 
1963 buvo išleistas leidinys — 
Art Collection. Į šią knygą buvo 
sudėta patys būdingieji pranciš
konų turimi paveikslai. Dalis tų 
darbų ir bus išstatyta šioj gale

rijoj. Kita dalis jau yra įsigyta 
šią knygą išleidus.

Naujoji galerija bus tikrai di
delė Kultūros Židinio puošme
na. Visada bus galima ją aplan
kyti, visada bus galima pasi
džiaugti lietuviška kūryba. Gal 
vėliau susidarys sąlygos galeriją 
plėsti ir išauginti ją į muziejų. 
( (P.J.)

Solistė Gina Čapkauskienė 
meno šventėj dainuos lietu
vių kompozitorių kūrinius.

Leonardas Andriekus da
lyvaus meno šventėj ir skai
tys savo poeziją. Nuotr. K. Jan
kų vienė s

Poetė Danguolė Sadūnaitė 
dalyvaus meno šventėj ir 
skaitys savo poeziją.

Rašytojas Antanas Vaičiu
laitis dalyvaus meno šventėj 
ir skaitys savo kūrybą. Nuotr.
L. Tamošaičio

Dail. Viktoras Vizgirda kal
bės meno šventėj apie lietu
vių dailę. Nuotr. V. Maželio (Žiūr. skelbimą 12 psl.)

SVARSTYMAI APIE PABALTIJĮ
Apie 200 mokslo žmonių iš 

viso pasaulio (Anglijos, Austra
lijos, Austrijos, Danijos, Izrae
lio, JAV, Japonijos, Kanados, 
Prancūzijos, Suomijos, Švedijos, 
Vakarų Vokietijos) netrukus su
važiuos į New Yorką svarstyti 
įvairių Pabaltijį liečiančių temų. 
Tai bus penktoji Pabaltijo stu
dijų konferencija (Columbia 
universitete, gegužės 20-23), 
kurią ruošia AABS — Pabaltijo 
Studijų Puoselėjimo Draugija.

Nors pirmoj šios organizacijos 
suruoštoj konferencijoj, prieš 8 
metus, tedalyvavo beveik vien 
tiktai mokslininkai kilę iš Pa
baltijo, dabar trečdalis kon
ferencijos dalyvių bus nepabal- 
tiečiai. Taigi AABS pastan
gos išplėsti Pabaltijo 
studijas randa atgarsio pasaulio 
mokslininkų bendruomenėj.

Lietuvių mokslininkų šioj 
konferencijoj aktyviai dalyvaus 
apie 20, daugiausia iš JAV, bet 
paskaitų pasiklausyti ir padisku
tuoti, be abejo, atvažiuos daug 
daugiau. Visos paskaitos (apie 
100 per tris dienas!) ir disku
sijos bus anglų kalba, o kai ku
rios vokiškai.

Iš viso bus 30 sesijų, po ke
letą iš įvairių sričių, pasiskirs
čiusių šiaip: naujųjų laikų isto

rija — 8 sesijos, viduramžiai — 
3, socialiniai mokslai — 5, lite
ratūra — 3, bibliografija — 2, 
lingvistika — 2, tautosaka — 1, 
menas — 1, ir 5 diskusinės gru
pės. Kiekvienoj sesijoj bus skai
tomi ir svarstomi keli moksli
niai darbai ar diskutuojama ko
kia centrinė tema.

Taip pat bus ir dvi visuoti
nės sesijos: ketvirtadienio rytą, 
konferenciją atidarant, ir šešta
dienio popietį, konferencijai be
sibaigiant. Priešpiečių metu bus 
pokalbiai. Ketvirtadienio vakarą 
bus “kokteilis”, penktadienio 
vakarą bus rodomas Jono Meko 
filmas, o šeštadienio vakarą 
įvyks iškilmingas balius, kuria
me visuomenė kviečiama daly
vauti (žiūr. skelbimą Darbinin
ke). Sekmadienio vienintelis 
įvykis — AABS narių susirinki
mas.

Koks gi bus įnašas lietuvių 
profesorių, aktyviai dalyvau
jančių šioj konferencijoj, ir ko
kios bus jų svarstomos temos?

Romualdas Misiūnas, AABS 
viceprezidentas, yra visos kon
ferencijos programos pirminin
kas. Jis tars įžanginį žodį ketvir
tadienio rytą, konferenciją atida
rant. Penktadienį priešpiečių 
metu jis dalinsis įspūdžiais iš 

savo kelionės po istorinės Len
kijos vietoves, o vėliau tą popie
tį diskutuos kitų profesorių pri
statytus darbus (apie 18 a. Pa
baltijo prekybą ir t.t.) naujųjų 
laikų istorijos 5-toj sesijoj.

Kiti lietuviai profesoriai skai
tys paskaitas ir dalyvaus šiose 
konferencijos sesijose:

Literatūros sesijoj šeštadienio 
rytą Rimvydas Šilbajoris (Ohio 
Statė Univ.) kalbės apie poetą 
Henriką Radauską, išryškinda
mas sąlyčio taškus tarp jo, Pas
ternako ir Mandelštamo kūry
bos, o Viktorija Skrupskelytė 
(Oberlin College) iškels dabar
tinės lietuvių poezijos ryšį su 
moderniom Vakarų poezijos Sro
vėm. Penktadienio popietį Al
girdas Landsbergis (Fairleigh 
Dickinson Univ.) apžvelgs mo
dernios lietuvių dramos aspek
tus, o Eglė Juodvalkytė (Ohio 
Statė Univ.) dalyvaus diskusijo
se apie pabaltiečių dramos vei
kalus ir jų angliškus pastatymus 
Ohio Statė universitete.

Taigi literatūros srity, kaip ir 
ankstesnėse konferencijose, lie
tuviai pasirodys aktyviai. Bet, 
kaip matyti iš temų, lietuviš
kas romanas ir novelė šį kartą 
nesulauks jokios mokslinės 
analizės.

Lingvistikos sesijoj penk
tadienio rytą Janina Rėklaitis 

(Illinois Univ. Chicago Circle) 
kalbės apie lietuvių kalbos kon
servatyvų charakterį, ieškodama 
naujų definicijų, o bibliogra
fijos sesijoj dr. Jonas Balys 
(Kongreso Biblioteka) kalbės 
apie Amerikos lietuvių spaudą.

Ekonomikos srity lietuviam 
atstovaus Benediktas Mačiuika 
(Conn. Univ.). Penktadienio ry
tą jis svarstys Pabaltijo ekonomi
jos sovietizaciją, o vėliau daly
vaus diskusijoj apie tolimesnio 
ekonominio vystymosi perspek
tyvas Pabaltijy.

Sovietinės ir vokiškosios oku
pacijos temomis bus keletas ra
šinių. Prof. A. Strazdas (iš Iz
raelio) penktadienio popietį vo
kiškai skaitys paskaitą apie vo
kiečių okupaciją Lietuvoj I-jo 
pasaulinio karo metu.

Tarptautinės politikos sesijoj, 
irgi penktadienį po pietų, pa
skaitas skaitys V. Markus (Loy- 
ola Univ., Chicago) — apie va
karinių respublikų traktavimą 
Sovietų Sąjungoj kaip saugumo 
zonų, ir J. Genys (Maryland 
Univ.) — apie Jungtinį Pabalti
jo Amerikiečių Komitetą ir Eu
ropos saugumo konferenciją. O 
Julius Slavėnas (SUNY, Buffalo) 
šeštadienio rytą nagrinės Volde
maro diplomatiją.

Diskusinėse grupėse daly
vaus šie profesoriai:

Ketvirtadienio popietį dis
kusijose apie JAV kolegijų pro
gramas ir baltistikos studijų gali
mybes — V. Klimas (Delavvare 
Univ.) ir A. Šlepetytė-Janačienė 
(Pace College).

Penktadienio rytą diskusijose 
apie mokslinį baltistikos tyrinė
jimą dalyvaus V. Vardys (Okla- 
homa Univ.), o šeštadienio dis
kusijose apie Pabaltijo studijų 
tolimesnes perspektyvas ir tiks
lus — R. Šilbajoris (Ohio Statė 
Univ.). >

Lietuviai profesoriai taip pat 
pirmininkaus keletai sesijų.

J. Stukas (Seton Hali Univ.) 
pirmininkaus socialinių mokslų 
pirmai sesijai ketvirtadienio po
pietį (jis taip pat vėliau tą die
ną diskutuos kitų pristatytus 
darbus naujųjų laikų istorijos se
sijoj).

V. Vardys vadovaus socialinių 
mokslų antrajai sesijai, irgi ket
virtadienio popietį, ir naujųjų 
laikų istorijos šeštajai sesijai 
penktadienio popietį.

J. Genys (Maryland Univ.) 
vadovaus socialinių mokslų 
penktajai sesijai šeštadienio ry
tą. Taigi iš penkių socialinių 
mokslų sesijų trys bus vadovau
jamos lietuvių profesorių.

R. Šilbajoris pirmininkaus 
iškilmingame bankete šeštadie
nio vakarą, kur bus duodamos 

premijos ir garbės pažymėjimai.
Tai toks yra stambokas lietu

vių mokslininkų įnašas į šios 
konferencijos programą. Progra
mos komitetui vadovauja prof. 
R. Misiūnas, AABS viceprezi
dentas. Tai tas pats prof. Mi
siūnas, kuris gavo iš Encyclo- 
pedia Britannica pažadą atitaisy
ti paskutinės jos laidos prbsovie- 
tišką straipsnį apie Pabaltijį ir 
kuris dėl to susilaukė pernai il
go aprašymo New York Times.

New Yorke šiuo metu vyksta 
intensyvūs pasiruošimo darbai. 
Konferencijos rengimo komiteto 
vicepirmininkas dr. V.P. Vygan
tas šiuos darbus koordinuoja ir 
vadovauja lietuviškai šio komi
teto sekcijai.

Kas norėtų šioj konferencijoj 
dalyvauti kaip klausytojas ar 
gauti daugiau apie ją informaci
jos, gali kreiptis į dr. Vygantą 
tel. (516) 466-3013 arba į Ali
ną Staknienę (212) 523-8517. 
Dėl rezervacijų baliui žiūr. skel
bimą Darbininke. Stalai jau 
sudarinėjami, todėl reikėtų pa
skubėti. Registruotis konferen
cijai ir banketui reikėtų iki ge
gužės 12, vėliau bus brangiau. 
Studentam yra specialios nuo
laidos. Raštu galima kreiptis į 
AABS Conference, 366 86th 
Street, Brooklyn, New York 
11209. A. St.

I i
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‘FOR LESS THAN *9 PER DAY

Farm Resort and

VAN & STATION VVAGON FOR HIRE 
FOR DELIVERIES ALSO INSTALL VVALL UNITS & 
LIGHT FIXTURES. REASONABLE RATES. CALL

212 836-4189 OR 212 836-4408

CAMP BLAZING TRAIL 
DENMARK, MAINE

GIRLS 10-17 JULY 5 — AUG. 30
WRITE: 140 CLARENDON ST. BOSTON, MASS 

02116 TELEPHONE: 617 536-7940 EXT. 15

FITTERS

F & L. MOVING & 
STORAGE

& LONG DISTANCE FREE ESTIMATES 
INSURED PACKING & CRATING ALL

Chester, Va.
OVERTIME AVAILABLE

*Vf4e ot cutl lot oor brochuro
CHASE CAMP

Box 1446 D, Manchester, Mass. 01944
_______  Tel: (617) 526-7514_______

SPORTAS

paminki; I

FasolinoTHE MlLFORD ACAvEMY

-

Memorials CO.

ISLAND, NEVV YORK CITY VVESTCHESTER 
LONG ISLAND ALSO SPRING CLEANUP 

SPECIALIZE BASEMENTS ATTICS CELLARS 
GARAGES CALL (516) 599-5894

DAN’S MOVING SERVICE
RATE 3 MEN VAN $28 PER HOUR FLAT RATES 

AVAILABLE 24 HOUR SERVICE LICENSED 
INSURED DAILY TRIPS TO AND FROM: STATEN 

&

Į ŠALFAS Sąjungos metines 
krepšinio ir tinklinio pirmeny
bes gegužės 8-9 Toronte iš Rytų 
apygardos vyksta Nevv Yorko ir 
Bostono sporto klubai. Nevv Yor
ko LAK daugiausia tikisi iš jau
nių B krepšinio komandos, kuri 
visą sezoną buvo aktyvi CYO 
lygoj. Rytų apygardos žaidynėse 
Nevv Yorko B jauniai laimėjo ne 
tik savo grupėj, bet nuvainikavo 
ir vyresnio amžiaus jaunių A ko
mandas.

Bostonas į Torontą vyksta su 
labai stipriu sąstatu. Grandies 
klubui atstovaus pernykštis 
ŠALFAS S-gos ir šių metų 
Rytų apygardos meisteris — vy
rų tinklinio komanda. Grandis 
taip pat siunčia antrą vietą lai
mėjusius krepšinio B grupės 
jaunius ir naująjį RSA meisterį 
— C jaunius. Bet čia dar ne 
viskas. Į Torontą vyksta Bosto
no Lietuvių Piliečių Draugijos 
vyrų A klasės krepšininkai, per
nai įspūdingai prieš Chicagos 
Nerį laimėję Šiaurės Amerikos 
lietuvių krepšinio meisterio ti
tulą. Bostono vyrai, ilgai šios 
aukštumos siekę, nežada leng
vai titulą atiduoti. Šiemet vyrų 
komanda į Torontą vyksta pilnoj 
ir stiprioj sudėty. Lituanika, Ne
ris ir Kanados galiūnai turės 
sunkią kovą prieš subrendusį ir 
gerai paruoštą Bostono vienetą. 
Gal būt šiemet vyrų krepšinio 
pirmenybės bus vienos iš pačių 
įdomiausių ŠALFAS Sąjungos 
istorijoj.

Tarpapygardinės stalo teniso 
ir šachmatų rungtynės, anksčiau 

-pląiuiotos gegužės 1-2 Roches
tery ir vėliau perkeltos į gegu
žės 8-9, Toronto žaidynių metu, 
dėl techniškų kliūčių yra atšauk
tos. Šios pirmenybės įvyks pra
sidėjus naujam sezonui, šių 
metų rudenį.

Šį sekmadienį, gegužės 2, toj 
pačioj Leif Erikson 
Brooklyne mūsiškiai 
prieš turkų komandas, 
rate prieš turkus buvo 
2:0. Gal ir šį kartą sėkmė bus 
mųsų pusėj.

CLOVERDALE RIDING CAMP
Girls’ camp with farm atmosphere. Ages 6 to 
15. Complete English riding program, erafts, 
archery and swimming. VVrite comp. booklet, 
Cloverdale Riding Camp, Louis Gangi, RF01, 
Contoocook, N.H. 03229 or call (603) 746- 
3234 evenings. ,

lOOth 
ANNIVERSARY

lst class for ASME Code 
tanks and heat ex- 
changers for our new 
Chester plant Good pay, 
f ringe benefits. Apply 
between 8 AM and 3.30 
P.M. at:

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVEtiUE 

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

THE DEPOT TRAVEL PARK
BROADVVAY WEST CAPE MAY NEVV JERSEY 

FAMILY CAMPING FULL HOOKUPS EXCELLENT 
FISHING AND BEACH SVVIMMING VVITHIN 

VVALKING DISTANCE (609) 884-2533 I

LOTUSTVR, EastCoastoldestdealer 
repą irs and complete machine shop 

TOM’S PIT STOP 
2048 Route 22, Scotch Plains, N.J.

201 322-8866

aikštėj 
rungsis 
Pirmam 
laimėta

Deer Meadow Campgroiind
(814)927-8125 Cooksburg, Penna.

Facilities and Attractions:
600 Sites • Electric, water. sewer hookups 

• Hot showers • Flush toilets 
Dumping stations • Tables, firevvood & 
firė rings • Store • Recreation shelter • 

Pavilion • Miniature golf • Horseshoes • 
Volleyball • Shuffleboard • Playground • 
Bicycle riding • Swimming, riding stables 
nearby • Hiking & Snowmobile trails • 

Pets on leash 
Barn available for dancing

Season Dates: Monday after 
Palm Sunday through mid-December

CAMP FATIMA
Gilmanton I. W., N.H. 03837 

Boys 7-15 
June 27—Aug. 21 

$175—2 weeks 
$650—Season 

Contact: Box 1076 Di 
Concord, N.H. 03301 

603-224-1285

HACKS CANOE RETREAT 
ARISTOCRRT OF CANOEING 
RENTAL SALES STORAGE

Located in thė center of Mt. Holly (#100 
Mil! St.) offers thirty miles of beautiful. 
tranquil canoeing on the Rancocas River. 
Our principai produet remains courteous 
service Canoe rentai by the hour. day and 
by the vveekend is available. For further in
formation please call

609-267-0080 or 0116
FREE PARKING

CAPE COD NORTH EASTHAM 
Beachfront, warm swimming, 3- 
bedroom family cottages. Fire- 
place or elec. heat. Fully 
eęuipped. $330-360/week. Off- 
season rates. DUNETOP, Box S, 
No. Eastham 02651, tel. 617-255- 
3376. ~

. CAMP FOSS
for airis, ages 7-14

EAŠTERN OISTRICT YMCA. N.H.
A small friendly camp, on private lake wtth, 
200 seras of woodland and waterfront. stres-
slng personai growth and leadership through 
fun In aquatlcs, Arts and Crafts, Trlps, Natūra,, 
Horseback riding, Tennis, Sports, Dramatlcr 
and Camping.'

Mr. and Mrs. Kenneth Goebel, Dlrectors 
P.O. Box 2004 Rochester, N.H. 03867

Tel. (603) 332-4340

LAKE WALLENPAUPACK AREA

SAFARI 
CAMPGROUND9'

In the Heart of the Big 
Lake Region of the Poconos 

OPEN YEAR ROUND
• Hssfef twiauaisg peši
• Sqssre Bsaeiat Sat. ai|Ms 

darine tnouasr
2 milas wait of įunclion of U.S. 6 on Rt. 590 vvest — 1 
mik in off Rt 590.
1-84 laka Rt 191 to Rt 590 east—10 milas from Hamlin 
— 1 mile in off Rt. 590.

STAR RT 1, BOX 113, Howley. PA 18428 
PHONE: (717) 226-3317

All klnds of boys eono to
CAMP UNION 

Wh«n th»y di»cev»r »«h othsr and tha 
ENVIRONMENT 

Rate & Regiitrotion information 
(617)482-1122 
Camp Dept. X

BOSTON ymc UNION 4* Boylttan Stroot, BmIm, MA 02116 ACA Accredited Camp 
Boys 9-16 

 choice of 2-4-6-B y ks

CAMP UMRENCE
FOR BOYS 8-15

BEAR ISLAND 
LAKE WHHHPESAUKH. N.H 

FAMILY CAMP 
AUG. 29-SEPT. 6 

CAMHN6 FW THE 0ITIIIE FAMILY
BEAR I8LAND

LAKE tfINMPESAUKFE. N.H.
LAWRENCE YMCA

40 LAWRENCE ST. 
LAWRENCE, MASS. OIMO 

617-686-6191

GOLF
CHASE) CAMP

COED — 11 to 17
H> y Founaed nnd Run

by Educators for 19 years
Our own Championship -18 hole golf course 
40-acre trainmg center, driving rangės, 
practice putUng greens.

Pools • Lakęs e Gyms e Dorms 
e Special Evenirtg Programs e 

Enioy the cool splendor and beauty of 
Nevv Hampshire s VVhite Mountams.

SUPERVISION and FUN 
_________Go Together at CHASE!

Old Dominion 
Iron & Steel Co.

Equal Gpportunity 
Employer

Old Dominion 
Iron & Steel Co.

DISCOVER THE NEVV 
BASS RIVER KOA 

The Setting of a Statė Park with All 
the Comfortand Convenience of a Resort 

15 minutes from free ocean beaches 
Seasonal Available

609 296-9163
BASS RIVER KOA

P.O. BOX 242 TUCKERTON, N.J.

FERRY ROAT
CAMPSITES

Historical Fcrry—150 Years 
in Operation 

Camping—Boating—Fishing 
Quiet and Peaceful 

Ot> ehc «cenic Susąnehanna River 
Ph:(717) 444-3200

2 MI. S. ON US HWY. 114 15 .
LIVERPOOL, PA. 17045 j 5

:: ::

O’KEEFFE MOVERS
LOCAL & LONG DISTANCE OVERSEAS SHIP- 
MENTS OUEENS TEL. NO. 525-4342 516 294- 
0877 MEMBER OF L.l. MOVING & STORAGE 
ASSN. FLORIDA CALIFORNIA TEXAS ICC NO. 
93463 (AGENTS FOR AMERICAN VAN LINES) 
“VVITH ALL OUR MITE, WE DO IT RITE!” 

388 PENINSULA BLVD., HEMPSTEAD, N.Y. 
MEMBER OF L.l. MOVING AND STORAGE 

ASSN.

D & R
MOVING & STORAGE

ICC NO. 73828
FLORIDA CALIFORNIA TEXAS 

LOCAL & LONG DISTANCE SPECIALISTS 
SERVING ALL NASSAU , SUFFOLK & OUEENS 

FIREPROOF VVAREHOUSE PACKING PIANO 
MOVING COMMERCIAL HOUSEHOLD TRUCKING 

FREE ESTIMATES 
678-2732

3531 Lawaon Blvd., Oceanslde 
Oueens Tel. 212 347-2213

♦ Lake-In-Wood |
A Real Experience in Family Camping ą, 

4’Off St. Hwy. 625, ’/< mile E on Maple Grove’®’ 
i TRd., ’/a mile S on Oaklyn Dr., then l‘/s miles/ 

£ E on Yellow Hill Rd.—Signs. $
' * 5 Aere Lake for Swimming, Fishing & '♦* 
i T Boating — Modern Facilities — Well 
' t . ........  ■

t
♦i
❖
❖
*

♦ ___
•{••t* •t-’*

» ,gStocked Grocery Store — Many 
Planned Group Activities 

Nearby: Historical Attractions 
in the Famous 

Pennsylvania Dutch Country 
Lancaster County 

O*M to Phila. Bictntannial ActivitiM
RFD 1, lox 379, Norvon, FA 17555 

(115)445-5525

❖
❖

❖ 
♦ 
*
❖
❖❖
❖

TRIPLEBROOK 
FARM CAMPGROUND

OPEN ALL YEAR 
MODERN FACILITIES-NO PETS 

LOCATED 3 MILES WEST OF 
HOPE NEW JERSEY

Hiking—Reloxing—Wadir>g 
Bothing—Noture—Free Hot 

Showers—Flush Toilets 
loundromat—Dumping Stotion 
Mini-Bike Trail off Compground 

Camp Store
For Reeervatione Writo: 

Cfarence LaBarre 
RFO 1, Box 38,

Blairitown, N.J. 07825 
(201) 459-4079

ELMWOODFARM
F«r Boys and Girls 6 fo 14

Real working farm, 600 acres of 
woodland. Horses, ponys, pets, all 
camp activities. Pool, trout brook. 
Rates, reservations, EI , Vt. 05044,' 
Maurice and Margoret Eaton, Tel. 
802-333-9717.

Double ‘W’

RIDING STABLE
GUIDED & UNGUIDED RIDING

8 troils fo lokes, sfreams, Mt. top Woter Pails. 
Free Instrujtion Pony & Hay Ridės, Picnic & 
Camp Area

WHITEWATER 
RIVER RAFT RIDĖS

anytime river is high—call first.

OVERNITE feL 
TRAIL TRIPS

Send for Brochure & Rafot 
Accom. 34, Am. or Europeon Plon 

Honesdale 2, Pa. 18431 (717) 226-3816

Sfrucfured to the needs of the individual. Studentą receive the 
•ncouragement and sųpport so vilai to a thorough education in 

classes of limited tižo.

Separafe elemenfary division beginning wifh Grada 4. 
Co-aducafional classet for day sfudenfs only. 

Unique program for postgraduafas.

Phone or write: Jerry R. Pepper, Headmaster 
150 Gulf St., Milford, Conn. 06460 

Telephone 203.878-5921

MINNESOTA 
CAMP MISHAWAKA 

A camp in the north woods of Minnesota (Grand 
Rapids) for Boys (established 1910) and for Girls 
(since 1963). Complete waterfront, sailing, canoe- 
Ing, boating, water skllng, rlflery, swlmmlng, fish
ing; all sportą, tennis, soccer, baseball, golf, etc. 
with instructlon, varied trips, bicycle, canoe, back- 
packing, sailing in U.S. and Canada; nature and 
camping skilia, physlcal development, plūs horse- 
oack rlding/jumping and gymnastlcs for the girls. 
Experienced staff at both camps. $990 for full sea
son: June 23-August 17; $550 for half season: 
June 23-July 20 or July 21-August 17. Specialty 
Camp (tennis rrflery, sailing) one week before; 
Family Camp one week following Contact Ernest 
W. Cockrell, Director at 617 748-1495, in Marion 
Massachusetts for further information brochures. 
Boys and Girls are transported to Sun. Mass.

THE CHURCH FARM SCHOOL
A college preparatory, boardlng school for 

boys where the natūrai mother and father are 
no longer livlng together.

Sons of actlve milltary personnel and clergy 
excepted from thls requlrement Gradea 7 through 
12. Tuitlon, room and board $700.00 per year.

Located 25 miles west of Philadelphia, wrlte: 
Headmaster, Box S. Paoli, Pennsylvania 19301

J & S KITCHEN CABINETS
COMPLETE KITCHENS REMODELED 

INCLUDING PANELING, DROP CEILINGS, 
COUNTER TOPS, PLUMBING 

COMPLETE SERVICE AT LOW PRICES 
(212) 848-9063

■......................................... .. . 1,1 .......... .

HIGH CHAPARRAL
| FRONTIER RANCH CO-ED 7-16 YRS VACATION 
t ON YOUR 0WN HORSE

Real western cowboys. Fee includes riding, teen- 
toure. Lake George water skllng, rodeo s, pack 
tripa, rlde In our famous quadrlBe, all sports. 
When inquiring statė age and telephone number. 
VVrlte: EAST JEWETT, N.Y. 12424 Tel.: 518-589-9830

R.P.M. AIR CONDITIONING 
& REFRIGERATION 
SERVICE COMPANY

1257 East 84th Street
Brooklyn, N.Y. 11236

Propr: Riek Ma:.tronardi 
Telefono: (21?: 531-3794

LOCAL
FULLY
MATERIALS FOR YOUR MOVĖ COURTEOUS & 
DEPENDABLE SERVICE 516 295-4037 212 471- 

3923 365 VVESTMINSTER RD., CEDARHURST 
LICENSE NO. 1605

FAMILIES? LIKĘ LOTS OF RIDING 
LOTS OF VVINTER SPORTS!

Then come on up and Joln the fun for a great 
weekend or vacation. WInter season starta Dec. 
6th. Snowmoblling, skating, tabagganing, skeet 
shooting. Skl popular Hollday Mtn. nearby. 
Evening entertalnment, Orchestra. Everything 
incl. in our reasonable rates. Write or call dlrect 
N.Y.C. Phone 212 695-1757 (Open all Year)

ARROWHEAD RANCH
PARKSVILLE, N.Y. (only 2 1/2 hrs. N.Y.C.)

CAMP FRANK A DAY
Resident Co-Ed Camping 

Sponsored by the Newton YMCA 
Located on the shorea of L. Quacumquasett 
in Brookfleld, Ma. owned and operated by the 
Newton YMCA 276 Church St Newton Corner MA. 
244-6050. All sportą wlth emphasis on boating 
swlmmlng canoeing and sailing. Individual 
instructlon stressed In all areas. Program 
includes sports aquatics special events inter 
camp competitlon, Indian and Pioneer Villages, 
erafts tennis movies morel. Co-ed from 7-13 yrs 
old with leadership training programs for older 
teenagers. R. JOHN HESTON, DIRECTOR

PERSONHOOD WOMANHOOO
An excellent school whlch prepares girls for the 
fullness of livlng, baslcally college oriented, our 
small size allows us to give individual atten- 
tion to all motivated studente. Rev. Edwln H. 
Cromey, Hdm. Bdg. & day, gr. 7-12. Admission 
Dec. 1, Feb. 1, Sept. 1. ST. JOH N BAPTIST SCHOOL 

Mendham, N.J. 07945 Tel. (201) 543-4161

PARENTS . : . G/VE 
YOUR CH/LD A SUMMER 

TO REMEMBER

DAY CAMPS... FOR BOYS AND GIRLS (AGES 4-15) 
FULL DAY PROGRAMS for pre-'schoofar,: rfemmtary voongrters 
and junior high teons. There's a counselor for each 5, 6 or 7 children, 
depending on age group. Camp senions ara 2, 4, 6 or 8 woeks.

; ’
•FOR LESS THAH $9 PER OAY for an 8-week program. Reglster nowt Easy payment pian 
jMth no extra charge. Door-todoor transportatton. Local camps servtng the Greater NY area: 
Nesaau * Sufk*. 5 boroughs, Weatohester, and Greenwteh, Conn. Each owned and operat- 
edbyaprofoeslonaleducatot. £ar|y ttircf discount now available till April 15

FOfl COMPLETE INFORMATION CALL NOW, DAY OR NIGHT
SHANGRI-LA DAY CAMPS

Aaeeeu (510) 4856282/Man. & Brač (212) 581-1106/Oueane (212) 895<M(VCdnn. (&3) 
eee-7308/SuffoUt (516) 249-3000/ /Waetch. <72-8150

MooUjūABtaian letena (212) M&7108
MMDDtohtfOlfcA Ahangri-Le Dey Camp Corp, 

g635p*XA*ft, RUm, N.Y. 11710

Lietuviško stiliaus į 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines Nevv York, 
Nevv Jersey ir Connecticut 
valstijose

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines)
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

ALL MERCEDES BENZ 
TROUBLES SOLVED VVITH 

EXPERT REPAIRS ON ALL MODELS 
DIESEL & GAS 

UNIOUE COACH
212 -768-6405

79-14TH ST. BROOKLYN
3 BLKS FROM BKLYN BATTERY TUNNEL 

WE HAVE MERCEDES BENZ BUSES FOR SALE

PAINTING & CARPENTRY
Large & Smal; All Type, lnterlor-Exterlor Ouality 
Workmanahlp Bldg. Landlord Special Rates Alto 
Commercial Residents Reasonable Rates Free 
Estlmates Call VINCENT BRONX, N. Y.

(212) OL 4-0857

DELTA TERMITE CONTROL 
Free Inspection — No Obligatlon 
Problem Area Treated $79.95 (212) 

994-3884 (516) 249-3217

BELLAIRE VAN CO. INC. 
ESTABLISHED 1906 

LOCAL — LONG DISTANCE 
NASSAU SUFFOLK VVESTCHESTER 

METROPOLITAN AREA UPSTATE COUNTIES 
LOW HOURLY RATES FLORAL PARK TEL. NO. 

354-8340 2200 JERICHO TPKE., 
GARDEN CITY PARK LIC NO. 935

PAINTING, CARPENTRY, STUCCO SPANISH 
TEXTURE STAINED WOODBEAMS INTERIORS 

EXTERIORS AFTER 7 PM PETE ARROYO 
(212) 277-3521

MAPLE ROCK CAMP SITE
TENT AND TRAILER

Licensed Adult Care Home
LG. PVT. BEDROOMS, EXPD. 24 HRS CARE. 

FAMILY STYLE LIVING AT REAS. RATE. 
BY VVEEK OR MONTH. 10 MILES NO. OF 

POUGHKEEPSIE

FALCON MANOR 914-266-3859

RIVERCARPENTRY&CONTRACTING 
CUSTOM VVOOD VVORK 

REMODELING KITCHENS & BATHROOMS 
PAINTING INSTALLATION OF DOORS WINDOWS 

VVALL UNITS CUSTOM HAND MADE

WOOD FURNITURE PLASTIC COVERS 
& TABLE PADS MADE TO ORDER 
42 HENRY STREET 875-5762

CEE — BEE
OIL BURNER SERVICE AND INSTALLATION 
COMMERCIAL INDUSTRIAL RESIDENTIAL 
BOILER CLEANING AND INSTALLATION 

CALL 862-9298 MR. BROWN

PETER VILLANOVA 
REAL ESTATE

534 PROSPECT STREET HUDSON, N.Y. 
OPEN 7 DAYS A VVEEK FARMS LOTS ACREAGE 

AND BUSINESS PROPERTIES
CALL (518) 828-9134

i CAMPER PARKING SPECIAL RATES FULL 
^HOOKUPS OPEN ALL YEAR THEATRES, ATTRAC

TIONS — HEATED GAME ROOMS HEATED RĘST
j ROOMS — SPECIAL GROUP RATES RT. 715 2 1/2 
I MIN. OF TANNERVILLE PHONE: 717 629-0100 
I

i '

OLINVILLE MOVING & STORAGE
24 HOUR SERVICE REASONABLE RATES. LOCAL 
AND LONG DISTANCE 45 MINUTES NOT1CE 
FREE VVARDROBE AND BARRELS CALL 994-222'-

WHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 
TIRES BATTER1ES & ACCESSORIES STRAIGHT 
PATH OLD COUNTRY ROAD VVYANDANCH, N.Y. 

TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

HOUSE OF SERENA 
Stairvvayto Sobr Iety

WE REHABILITATE ALCOHOLICS CALL 914 
MA 8-9823 MR. JOSEPH LO PICCOLO DIRECTOR

(516) 872-0091 (516) 872-0016 
“FREE ESTIMATE”

MR. TREE
TREE REMOVAL LANDSCAPING PRUNING 

STUMPREMOVALTOPPING MOVING CLEAN UPS 
BŪT NOT YOUR POCKETS 

LICENSED INSURED

BEAMON MOVING 
INC 

Local & Long Distance 
24 Hour Servlce 

Call 756-2978

-

SINGER ROOF REPAIRS
538 COURT ST. N0W IS THE TIME TO CHECK 
ROOF AND DRAINAGE IN ORDER TO PREVENT 
SERIOUS DAMAGE. CALL FOR FREE ESTIMATE.

DON’T LINGER... CALL SINGER! MA 4-6763

A.M. QUICK WAY PIZZA
OPEN 7 DAYS A VVEEK TILL 2 A.M. THE BEST 
PIZZA AND HOT HEROS SLICE ,50c.LARGE PIE 
$3.75, SMALL PIE $3.25, SICILIAN $5.00 WE 
DELIVER CALL 339-9888 934 KINGS HIGHVVAY, 

BKLYN. ASKF FOR ALFREDO & CLAUDIO

E.S. PAINTING
CORNICES VVINDOVVS FIRESCAPES $25 PER 
BASKET, 2 COATS, SCAFFOLD LIC. FULLY INS. 
FREE ĖST. COMMERCIAL PRIVATE HOMES 

ROOFING VVATERPROOFING 680-0470 OR 
259-5602

MINI ARCADE RESTAURANT
SPAGHETTI PARLOR, ICE CREAM PARLOR 

NORTH BRONX LOCATION WELL ESTABLISHED 
ASKING $14.500 ALSO FOR SALE FRUIT 
MARKET, PELHAM BAY AREA $2,500. WEEKLY 
BUSINESS ASKING $14,000. FOR APPOINTMENT 

CALL 0WNER(212) FA 4-956312 NOON — 8PM

MARIO’S 
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL VVORK 

TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

COMPETITIVE PAINTING 
AT COMPETITIVE PRICES 

INTERIOR AND EXTERIOR HOMES OFFICES ALL 
ROOMS VERY DEPENDABLE ALSO GENERAL 
CLEANING SERVICE CALL FOR FREE ESTIMATE

(201) 656-8959 OR (201) 866-1703

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
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KEARNY, N J.
Parapija

Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapija slaptu balsavi
mu į bažnyčios tarybą išrinko 
šiuos parapiečius: J. Mėlynį, P. 
Gibbą, L. Roką, A. Tamkų, J. 
Vidcyko, S. Rimgail, E. McBri- 
de, G. Verbisky, J. Vaičkų ir S. 
Gaglio.

Lietuvių Sv. Vardo draugija 
rengia nariam bendrą komuniją 
balandžio 9. 6:30 vai. vak. bus 
mišios ir komunija. Po to visi 
dalyviai vyksta į Lietuvių Kata
likų Bendruomenės Centrą da
lyvauti iškilmingoj vakarienėj, 
kuriai numatyta programa ir kal
bėtojai.

Parapija yra numačiusi šiemet 
surengti dvi išvykas: liepos 
17-31 į Meksiką, rugpiūčio 1-8

PADĖKA

Šių metų kovo 12 netikėtai mirus mūsų brangiam 
vyrui, tėvui ir seneliui y

DR. VACLOVUI PAPROCKUI 
mes nuoširdžiai dėkojam visiem giminėm, draugam , pažįs
tamiem ir pacientam, pagerbusiem velionį gausiu atsi
lankymu, papuošusiem jo karstą gėlėmis, paaukojusiem 
lietuviškai spaudai ar organizacijom, užprašiusiem už jo 
vėlą mišias, gausiai dalyvavusiem atsisveikinime Haven 
HIII koplyčioj ir palydėjusiem į Cypress Hills kapines.

Ypatingai nuoširdžią padėką reiškiam Živilei ir Algiui 
Ratam bei Stellai Ir Vytautui Abraičiam, kurių nepapras
tai jautri ir vispusiškai didelė pagalba rėmė mus nuo pir
mos šio skaudaus Įvykio valandos.

Taip pat nuoširdžiai dėkojam visiem draugam ir organi
zacijom, žodžiu, laiškais ir per spaudą pareiškusiem mum 
užuojautas šio gilaus skausmo valandą. Visa tai mus ra
mino ir stiprino dvasioj.

Speciali padėka priklauso laikraščiam Ir žurnalam, pri- 
siminusiem velionio nuveiktus darbus medicinoj ir lietuviš
kuose dirvonuose. Tokią pat padėką reiškiam ir su velioniu 
atsisveikinusiem bei jo asmenybę įvertinusiem: Lietuvos 
generaliniam konsului A. Simučiui, dr. V. Ingelevičiui, 
Fraternitas Lituanica korporacijos filisteriui — steigėjui, dr. 
B. Jankauskui, New Yorko Lietuvių Gydytojų Dr-jos atsto
vui, ir Vytautui Abraičiui, pravedusiam atsisveikinimą pagal 
mūsų pageidavimus ir tarusiam paskutini atsisveikinimo 
žodį visų velionio asmeniškų draugų vardu.

Nuoširdi padėka priklauso Angelų Karalienės parapijos 
kun. V. Pikturnai, įspūdingai atlikusiam religines apeigas 
koplyčioj, aukojusiam mišias, asistuojant kun. J. Pakalniš
kiui, Tėvui P. Baltakiui, OFM, ir Tėvui B. Mikalauskui, OFM, o 
taip pat pasakiusiam turiningą pamokslą bažnyčioj ir paly
dėjusiam Į kapines.

Mūsų gili padėka Vytautui Alksniniu! už giedojimą per 
mišias, asistuojant muz. Albinui Prižgintui vargonais. Dė
kojam laidotuvių direktoriui J. Garšvai, rūpestingai tvarkiu
siam laidotuves, o ypač pagelbstint surasti tinkamą vietą 
amžinam poilsiui kapinėse jau kitą dieną po laidotuvių. 
Dėkojam A. Zupkuvlenei už gražiai paruoštas gėles.

Giliai apgailestaujam, kad nepajėgiam individualiai iš
vardinti visų asmenų ir organizacijų, kuriem taip pat esam 
nepaprastai dėkingi už mum pareikštą paguodos žodį 
skausmo valandą.

Liūdinti šeima

Žmona Birutė
• Duktė Kristina su šeima

Sūnus Vytautas

į Miami, San Juan —Nassau 
ir St. Thomas. Informacijų reika
lu kreiptis į kleboniją telef. (201) 
998-4616.

Gavėnios metu čia paskelbtas 
trečiadieniais maisto susimaži- 
nimas (Operation Rice Bowl). 
Sutaupyti pinigai įmetami į tam 
reikalui skirtą bažnyčios vesti

biuly dėžutę. Surinktos aukos 
bus skiriamos labdarai.

Kita veikla
Keamy-Harrison Balfo sky

rius nr. 7 baigė 1975 piniginį 
vajų. Bendrai šalpai į Balfo cent
rą Chicagoj nusiųsta 500 dol. 
Kovo 7 skyriaus susirinkime iš
rinkta nauja valdyba: J. Mėly- 
nis — pirmininku, J. Baužys — 
vicepirmininku, dr. S. Skrip- 
kus — sekretorium, J. Vaič
kus — iždininku. Į revizijos ko
misiją įėjo: A. Arminas — pirmi
ninku, nariais — M. Mėlynienė 
ir V. Ramanauskas.

Grandinėlės ansamblis iš 
Clevelando atvyks į Keamy, 
N.J., balandžio 25 ir pasirodys 

'Keamy aukštesniosios mokyk
los salėj. Tuo bus minima Lais
vės Žiburio radijo dešimtmetis. 
Bilietai jau platinami ir gauna
mi lietuvių parapijos klebonijoj, 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės Centre ir pas platintojus.

J. Mėl.

Sol. Vita Talandis dainuos 
Moterų Vienybės baliuj.

A.A. 
MARIJAI KUBELSKIENEI 

mirus, jos dukrelei Elenai Liautukienei reiškiu gilią už
uojautą.

Vladas Jackūnas

Mūsų mielai bičiulei iš Floridos
A.A.

MONIKAI SABATAITIENEI
mirus, vyrą dr. Zigmą Sabataitį, dukrą Nijolę su vyru, sūnų 
dr. Gintautą su šeima skaudaus liūdesio valandoje nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Karolė ir Kostas Vaitaičiai

DR. JONUI JANKAUSKUI
mirus, žmoną Lionę Jankauskienę su šeima nuoširdžiai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

St. Petersburg, Florida

AUKOS,
GAUTOS VASARI016 PROGA

$125.—A. Varnas.
Po $50.------dr. V. Paprockas,

Simo Kudirkos Šaulių K-pa.
po $40. —V. Steponis, J. Bort- 

kevičius.
Po $25. — R. Penikas, M. Ša- 

linskienė, Maspetho Lith. Wo- 
men Aux., dr. A. ir J. Snieška,
J. Andriušis, M. Kregždienė, 
N.Y. vyrų choras “Perkūnas”.

Po $20. — J. Katkus, P. Pa
lys, A. Uknevičius, S. Kuchyns- 
kas, dr. P. ir E. Legeckis, I. 
Gasiliūnas, A. Dimas G. Rū
tenis, Montvila, B. Oniūnas, K. 
Aleksandravičius, J. Bulevičius.

Po $15. — A. ir J. Pakalka, 
V. ir G. Meiliūnas, J. Malinaus
kas, J. Klivečka, Žukas, kun. J. 
Gurinskas, Z. Rimas.

Po $10. — dr. J. Stukas, D. ir 
Anonis, V. Kondratas, V. Striu- 
gas, P. Vygantas, J. Rudis, Z. Ba
cevičius, kun. A. Rubšys, Faso- 
lino Memorials, A. Rysary, J. 
Botyrius, A. Narušis, G. ir M. 
Erčius, V. Matulionis, kun. L. 
Sudreckas, kun. A. Račkauskas, 
P. Kvvarinskas, S. Mešky s, K. Ba- 
čauskas, kun. J. Pakalniškis, A. ir
R. Pūras, A. Jonynienė, O. ir L. 
Bileris, M. Macezinskas, B. ir V. 
Mačiūnas, K. Sirgėdas, J. Dani
liauskas, J.G. Kazlauskas, S. ir S. 
Vaškys, C. Sodaitis, B. Sutkus,
K. Krulikas, J. Zabielskis, V.A. 
Katinas, P. Minkūnas, V. Vai
čiulis, L. Špokas, B. ir A. Re- 
ventas, kun. V. Pikturna, O. 
Danisevičiūtė, A. Patamsis, E. 
Dėdinienė, A. Liutkus, Neišskai
tomas, Neišskaitomas, E. Bublai- 
tis, J. Maurukas, E. Almario, 
E. Noakas, A. Ošlapas, J. Kiznis.

Mažesnėmis sumomis 57 au
kotojai $228.—

Viso $1563.—
Tautos Fondui per ALTą: 

$25.— Banelis, po $20. — S. ir
S. Vaškys, J. Šeidys, J. Žalia- 
tiuonis, po $10. — J. Pažemė- 
nas, K. Graudienė, dr. D. Jasai
tis, V. ir L Alksninis, po $5.— 
3 aukotojai. Viso $140.

Lietuvių B-nei per ALTą: E. 
Mickeliūnienė 200, Pranciško
nų Spaust. 20, kun. A. Kardas 
15. Viso $235.—

Visiem aukotojam nuoširdi 
padėka.

NEW YORKO
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

Vita Valikonytė-Talandienė 
New Yorke dainuos pirmą kar
tą, todėl norim visuomenę su ja 
supažindinti, suteikdami apie ją 
daugiau žinių.

Ji savo balsą lavinti pradėjo 
privačiai, Chicagoj, vėliau 
mokėsi muzikos Roosevelt uni
versitete ir Chicago Conservato- 
ry College. Per tą laiką plačiai 
reiškėsi lietuvių ir amerikiečių 
publikai parengimuose, įvairio
se programose ir koncertuose.

1959 laimėjo pirmąją premiją 
Prntective League. Tais pačiais 
metais Dirvos laikraščio suruoš
tame dainų konkurse išrinkta 
pasirodyti Ted Mack televizijos 
programoj New Yorke.

Ištekėjusi ir persikėlusi gy
venti į Ithaca, N.Y., čia Ithaca 
College įsigijo muzikos pedago
gės laipsnį. Toliau gyvendama 
nuo lietuvių, profesinį darbą tę
sia daugiau amerikiečių tarpe — 
Ithaca, Syracuse ir Bing- 
hamton, N.Y., o taip pat ir lie
tuvių tarpe Rochestery. Iniciato
rė lietuvių programos transliavi
mo per Syracuse radijo stotį 
anglų kalba.

Daug būtų galima prirašyti 
apie jos darbus ir profesinius at- 
siekimus.

Kviečiam visus atsilankyti į 
Moterų Vienybės ruošiamą pa
vasario balių Kultūros Židiny 
gegužės 8, sekmadienį, 7 vai. 
vak. ir išgirsti pačią solistę.

ea

PADĖKA
New Jersey skaučių-tų komi

teto bei skautų-čių surengta Ka
ziuko mugė kovo 21 labai pavy
ko. Dėkojame tėvų komitetui ir 
kitiem tėvam bei rėmėjam, kurie 
prisidėjo darbu.

Reiškiame padėką K. Didžba- 
lienei, A. Bražėnam, A. Melinie- 
nei J. Kurilavičiam, A. Gražu
liam. E. Jurevičiūtei, R. Didž- 
baliam, Raudienei, V. Audėnui, 
A. Bražinskui, V. Meliniam, p. 
Eitmanienei, D. Rogers, A. Lio- 
bienei, p. Normantienei, M. Ru- 
bonienei, p. Sruoginienei, p. 
Šernienei, p. Venckui, p.p. My
kolaičiam, V. Didžbaliam.

Dėkojame loterijai aukoju- 
siem tėvam bei rėmėjam: J. Has- 
selberg, V. Jančauskam, K. Tre
čiokam, A. Bražinskui, dr. R. 
Šomkaitei, S. Savickienei, F. 
Rogers, A. Eitmanam, V. Audė
nam, p. Stankūnienei, p. Rau
dienei, p. Deivienei, pp. Gražu
liam, V. Meliniam, J. Stašku- 
tei, R. Didžbaliam, A. Rubo- 
niam, A. Liobienei, H. Schmidt, 
V. Anton, L. Alinskienei, K. 
Didžbalienei, ir Lietuvių Lais
vės Salės valdybai.

Dėkui visiem atsilankiusiem 
ir parėmusiem mūsų jaunimo 
pastangas.

New Jersey Skautės ir Skautai

MINKŲ RADIJO 
KONCERTAS

Seniausios Naujojoj Anglijoj 
lietuvių radijo valandėlės, ku
rios savininkai ir vedėjai yra 
Valentina ir Steponas Minkai, 
koncertas įvyko kovo 28 Lietu
vių Piliečių Draugijos auditori
joj, So. Bostone.

Renginys pradėtas 2 vai. pie
tumis ir bičiuliškais pašneke
siais. Koncertinę dalį 4 vai. ati
darė Steponas M inkus.

Programos vedėja Elena Va- 
syliūnienė priminė 1934 metus, 
kada jaunavedžiai Minkai, nuo 
sutuoktuvių dienos praslinkus 
vos šešiem mėnesiam, įsteigė 
šią lietuvių radijo programą. Per 
42 metus ją išlaikė gyvą tik lie
tuviškas užsispyrimas.

Viešnios iš New Jersey — Vi
lijos kvartetas atvyko penkiese: 
Regina Malakienė, Eileen Brad- 
ford, Loreta Stukienė, Edna 
Rinkevičienė, Aldona Pitkuni- 
gienė.

Kvintetas padainavo: Sesuo 
žydrioji Vilija — Al. Kačanaus- 
ko, Tyli naktis — J. Stankūno, 
Piršliai — Alg. Bražinsko, Oi, 
kada — J. Stankūno. Edna Rin
kevičienė padainavo solo Kur 
bakūžė samanota.

Vilijos grupės vadovas Liudas 
Stukas, akomponuojant Sauliui 
Cibui, padainavo: Išėjo mergelė 
— J. Stankūno, Myliu tave — 
J. Čižausko, Humoreska — J. 
Stankūno.

Antrąją koncerto dalį pradėjo 
Liudas Stukas, akomponuojant 
Sauliui Cibui, solo dainomis: 
Miegužėlio noriu — Br. Budriū- 
no, Palikta šalis — L. Šimu
čio, Jei mane myli — L. Den- 
za.

Vilijos dainininkės dainavo: 
Pušys kalne — B. Gorbulskio. 
E. Rinkevičienė su L. Stuku 
dviese užtraukė Atjok, berneli, 
vakare. Toliau programoj vėl 
Vilija: Kur gimta padangė— 
A. Bražinsko, Svajonės — G. Gu
dauskienės, Kareivėliai — A. 
Bražinsko.

Solistas ir jo vadovaujamos 
Vilijos moterys padainavo dar 
ir programoj nenurodytų dainų ' 
bisui.

Minkų radijo programa girdi
ma kiekvieną sekmadienį nuo 
1 iki 1:30 vai. po pietų ban
gomis 1360 AM ir 101.7 FM. •

P.Ž.

Šv. Kazimiero parapijos iš 
Brocktono choras mūsų apylin
kėj yra likęs vienintelis tos rū
šies lietuvių reprezentantas. Jis 
lietuvius reprezentuoja televi
zijoj, praeitais metais reprezen
tavo Bicentennial pasirodyme. 
Yra surengęs eilę koncertų 
Bostone, Brocktone, Kennebunk 
ir kitur. Chorą globoja Šv. Kazi
miero parapijos klebonas kun. 
Šakalis, o choro dirigentu yra 
kompozitorius Julius Gaidelis. 
Gegužės 1 d. 7 vai. vak. šio 
choro koncertas įvyks So. Bosto
ne Lietuvių Piliečių D-jos au
ditorijoj. Bus atliekama Juliaus 
Gaidelio kaptata “Lietuviškas 
žodis”, žodžiai Bernardo Braz
džionio. Kantatos solistais bus 
Daiva Mongirdaitė-Richard- 
son ir Stasys Liepas. Taip pat 
dainuos šiame koncerte ir vyrų 
sekstetas, kurio dirigentu yra 
Julius Gaidelis.

Televizijos 4-ta stotis Di
džiojoj Savaitėj žinių metu pa
rodė Iną Nenortienę, gražiais 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sią. Nenortienė rodė ir aiškino, 
kaip dekoratyviniai dažomi 
kiaušiniai Velykom. Televizijos 
žinių reporteris pasakė, jog tai 
lietuvių paprotys.

Massachusetts Bicentennial 
komisija išleido 32 pusi, brošiū
rėlę Ethnic Studies Resourse 
Manual. Apie lietuvius yra pa
minėti penki leidiniai:Norem — 
Timeless Lithuania, Šapokos — 
Lithuania Through the Ages, 
Stuko — Avvakening Lithuania, 
Valiuko — Lithuania, Land of 
Heroes ir Rudolph — I Am 
Your Misfortune.

Liudviko Rėzos 200 metų su
kakties minėjimas įvyks gegužės 
8 Tarptautinio Instituto patal
pose. Programoj — Lituanistikos 
Instituto na^ų — prof. Simo Su
žiedėlio, Antano Mažiulio ir dr. 
Jurgio Gimbuto paskaitos, pa
iliustruojamos skaidrėmis.

Dail. Viktoras Vizgirda, gyve
nąs Cape God, Mass., atvyksta į 
New Yorką ir gegužės 9 daly
vaus meno šventėj. Jis kalbės 
apie lietuviškos dailės pro
blemas. Meno šventė ir galerijos 
atidarymas bus gegužės 9, sek
madienį, 4 v. popiet Kultūros 
Židiny.

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
IŠ

BOSTONO, MONTREALIO IR NEW YORKO
Dar yra vietų šiose grupėse:

LIEPOS 14 — $1045.00 RUGSĖJO 1 — $925.00
LIEPOS 28 — $1045.00 RUGSĖJO 16 — $725.00

GRUODŽIO 22 — $875.00

DVI NAUJOS GRUPĖS su Varšuva (4), Krokuva (2), Vilnium (5). 
Druskininkais (2)

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 —* kaina $1136.60
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su papildomu 
mokesčiu, New Yorke

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė
Air Fares Subject to Changes and Government Approvai 
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome reikalaujamus 
Iškvietimo dokumentus

Marianna Slabokienė
A. ir R. Foley A-A.

AGOTA PODRESIENĖ

Balandžio 23 suėjo penkeri metai, kai negailestinga 
mirtis išplėšė iš mūsų tarpo mylimą Mamytę, uošvę, senelę.

Mūsų širdyse liko žaizda, kurios joks laiko tarpas 
nebepajėgs pagydyti.

Šią liūdną sukakti minint, už jos sielą Koncelebraci- 
nės Mišios bus aukojamos Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
gegužės 1 d. 10 vai. ryto.

Maloniai kviečiame visus draugus ir pažįstamus pasi
melsti kartu su mumis už Mamytės sielą.

Nuliūdę: dukterys ir žentai — Kunigėliai, Šventorai- 
čiai ir anūkai.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
“Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virS $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5% % ei year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% e 2 year Term Deposit — 6%

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

i
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Adomo Galdiko vardo galerija 
baigiama įrengti. Ji bus Darbi
ninko administracijos ir redakci
jos name iš gatvės pusės pirma
me aukšte. Galerijos atidarymas 
bus per meno šventę gegu
žės 9, sekmadienį,4 v. popiet.

Maironio lituanistinės mokyk
los tėvų susirinkimas šaukiamas 
gegužės 1, šeštadienį, 9:15 mo
kyklos patalpose. Visi tėvai pra
šomi dalyvauti. Bus renkamas 
naujas tėvų komitetas.

L.V. Ramovės New Yorko sky
riaus susirinkimas buvo balan
džio 23 Kultūros Židiny. Iš
rinkta nauja valdyba, į kurią 
įeina dr. E. Noakas, Tėv. B. Mi
kalauskas, OFM, L. Tamošaitis 
ir kandidatas lieka V. Šventorai
tis. Senojoj valdyboj buvo Jonas 
Rūtenis — pirmininkas, V. Savu
kynas ir Z. Raulinaitis, Kario re
daktorius.

Anita Pakalniškytė, jaunoji so
listė, su motina buvo atskridusi 
iš Hamiltono, Kanados, ir daly
vavo Darbininko 60 metų sukak- 
tuvinėj šventėj. Atskrido penkta
dienio vakarą, buvo sustojusi 
Kultūros Židinio patalpose, at
skirame name kieme. Į Hamilto
ną išskrido pirmadienį. Sek
madienį Anita turėjo progos pa
matyti Lincolno centrą. Nevv 
York City operoj išklausė D. 
Moore operą “The Ballade of 
Baby Doe”.

Už a.a. Agotą Podresienę jos 
5 metų mirties sukakties proga 
koncelebruotos mišios bus ge
gužės 1, šeštadienį, 10 vai. Ap
reiškimo parapiją? bažnyčioj. 
Kviečiami draugai ir pažįstami 
dalyvauti pamaldose.

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pa gegužės 2 rengia Motinos 
dienos minėjimą. Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčioj mi
šios bus 11 vai. už gyvas ir mi
rusias motinas. Po mišių parapi
jos salėj bus narių ir svečių 
vaišės ir minėjimas. Prieš mišias 
narės renkasi bažnyčios priean
gy ir iš ten organizuotos su 
vėliava eis į bažnyčią.

Nevv Yorko Lietuvių Gydy
tojų Dr-ja vietoj gėlių prie a.a. 
dr. Jono Jankausko karsto paau
kojo 40 dol. Kultūros Židiniui. 
Nuoširdus ačiū.

Juozas ir Ona Strimaičiai 
a.a. dr. Jono Jankausko šviesiam 
atminimui pagerbti paaukojo 25 
dol. Darbininkui, kurį velionis 
labai vertino.

Liudas Tamošaitis, uolus Dar
bininko fotografas ir bendradar
bis, stropiai talkino Darbininko 
jubiliejinėj šventėj ir viešnią 
solistę A. Pakalniškytę supažin
dino bent su stambiausiomis 
Nevv Yorko įžymybėmis.

Jonas ir Joana Kariai, Bridge- 
port, Conn., 50 metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejaus proga pa- 
paaukojo 50 dol. Kultūros Židi
niui. Gerbiamiem jubilijatam 
nuoširdžiai dėkojame ir linkime 
ilgų Dievo palaimintų metų.

Aleksandras ir Irena Vakse- 
liai, Richmond Hill, N.Y., Vely
kų švenčių proga paaukojo 100 
dol. Kultūros Židiniui. Nuošir
dus lietuviškas ačiū.

Tėv. Justinas Vaškys, OFM, 
iš Kennebunkporte specialiai 
buvo atvykęs į Darbininko 60 
metų sukaktuvinę šventę.

Bostono vyrų sekstetas dainuoja balandžio 24 Kultūros Židiny Darbininko sukaktuvi
niame koncerte. Iš k. vadovas komp. Julius Gaidelis, Norbertas, Lingertaitis, Helmu
tas Lingertaitis, Vytautas Bruzgys, Ričardas Lizdenis, Pranas Šimkus, Vytautas Eikinas. 
Nuotr. L. Tamošaičio

DARBININKO 60 METŲ 
SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ

PENKTOSIOS PABALTIJO STUDIJŲ 

KONFERENCIJOS PROGA RENGIAMAS 
PABALTIEČIŲ

AKADEMINIS 
BALIUS

gegužės 22 d., 7:30 v.v.
armėnų salėje, 34 St. ir 2nd Avė., Mahhattane.

Gros Alex Perry orkestras.

Šilta vakarienė. Gėrimai.

20 dol. asmeniui, užsisakant iki gegužės 12,

po gegužės 12 — 25 dol. asmeniui.

Užsisakyti pas Evaldą Remezą — (212) 740-1526

Rengia pabaltiečių komitetas konferencijai paremti

(atkelta iš 1 psl.)

dainavimu. Jos balsas laisvas ir 
malonaus tembro, ypač gražiai 
ir laisvai skamba aukštose gaido
se. Visi klausytojai džiaugėsi 
šia jaunute dainininke ir visi lin
kėjo to paties, kad ji išaugtų 
į pasaulinio masto sopranus.

Patiksliname. Praeitame 
numeryje, rašant apie LB balsa
vimo laiką ir vietą, Queens apy
linkėje buvo praleistas sekma
dienis. Balsavimas ten vyko ir 
šeštadienį ir sekmadienį. Klaida 
įvyko ne dėl tos apylinkės balsa
vimo komisijos.

Harrison, N.J. 200 metų Ame
rikos sukakties minėjimo komi
tetas gegužės 3, pirmadienį, 
Harrison High School patalpose 
rengia platų minėjimą. Pasi
rodys keliolikos tautybių grupės 
su savo tautiniais šokiais, daino
mis ir eksponatais. Pasirodymas 
dviem atvejais — 6:30 vai. vak. 
ir 8:30 vai. vak. Iš lietuvių da
lyvaus solistės Angelė Kiau- 
šaitė, C. Mazur ir kt. Įėjimas 50 
centų.

Alkos muziejaus direktorių 
posėdis šaukiamas gegužės 1 
Putnamo seselių vienuolyne. 
Posėdžio pradžia 1 vai. Bus 
svarstoma muziejaus artimiausia 
veikla, patalpų ir lėšų klausimai. 
Muziejaus tarybos pirmininku 
yra dr. Alfonsas P. Stankaitis.

Dr. Jonas Lenktaitis yra išvy
kęs į Vokietiją ir sustojo Miun
chene. Iš ten atsiuntė Darbi
ninkui sveikinimus. Į Nevv Yor
ką grįžta gegužės pradžioj.

Kazys Petras Obolėnas, žur
nalistas, mirė prieš 10 metų 
— 1966 balandžio 20. Apie jį ir 
jo žurnalistinę veiklą bus para
šyta plačiau kitame Darbininko 
numery.

Už a.a. Charles Kraus vėlę 
mišios bus aukojamos gegužės 
1, šeštadienį, 9 vai. ryto pran
ciškonų koplyčioj. Užprašė Ur
šulė Kraus.

Anita Pakalniškytė padainavo 
šias dainas: Vosilkėliai — V. 
Kuprevičiaus, Vakaro daina — 
Alg. Bražinsko, Lakštingalos 
giesmė — V. Kuprevičiaus, Ma
no protėvių žemė — Br. Budriū
no, Apynėli — G. Gudauskie
nės, Vasaros naktys — D. La
pinsko, Nemunėli — Alg. Bra
žinsko, Vyturėlis — J. Stankūno, 
Na, tai kas — VI. Jakubėno, 
Lauksiu tavęs ateinant — A. f 
Raudonikio, valsą iš op. Romeo | 
ir Julija (šį valsą dainavo pran- > 
cūziškai). Bisui lietuviškai pa- | 
dainavo iš My Fair Lady, o ang- | 
liškai — ištraukas iš West Side i 
Story, Tom Jonės.

Gražiausią įspūdį padarė dar j 
čia niekada negirdėta daina — 
Dariaus Lapinsko Vasaros nak- j 
tys, labai moderni, išradinga, | 
specialiai Anitai sukurta.

Anita padainavo ir vieną dai- i 
ną, kuri buvo ir seksteto prog- | 
ramoj. Tai Bražinsko Nemune- ; 
Ii. Jos interpretacija buvo lyrinė ; 
ir ilgesinga. »

----—————|
Kun. dr. Valdemaras Cukuras, j 

Pomfret, Conn., švenčių proga j 
paaukojo 100 dol. Kultūros Zidi- » 
niui. Mūsų nuolatiniam rėmėjui 
— mecenatui nuoširdžiai dė
kojame.

Aldona Giedraitytė-Gilmor, 
Mobile, Alab., švenčių proga pa
aukojo 100 dol. Kultūros Židi
niui. Nuoširdus ačiū.

Richmond Hill parduodamas 
dviejų šeimų namas, 17 kamba
rių. Pajamos mėnesiui $415. 
Pirkėjas gauna 7 kambarių butą. 
Teirautis tel. VI 6-6379.

Ridgewoode išnuomojami du ’ 
erdvūs kambariai su baldais prie į 
gero susisiekimo. Tel. 497-5748.

Parduodama iš Lietuvos at
vežti: tautiniai moteriški drabu
žiai (dydis 12-42), staltiesės ir 
akordeonas. Teirautis tel. (201) 
842-8186 arba rašyti: Mrs. M. 
Lemanis, 28 3rd St., Rumson, 
N.J. 07760.

Publika labai šiltai sutiko ir 
palydėjo jaunąją dainininkę, ne
sigailėjo plojimų. Ją tiksliai 
pianu palydėjo Albinas Prižgin
tas.

Bostono sekstetas
Bostono sekstetas padainavo 

12 dainų, padainavo su nuotai
ka ir stiliumi. Dainavo dviem iš
ėjimais.

Pirmoj koncerto daly girdėjo
me šias dainas: Piaun broliukai
— liaudies daina, Barkarolė — 
J. Gaidelio, Ruduo — Chopino, 
Paparčio žiedas — V. Kairiūkš
čio, Užstalės daina — liaudies 
daina, Nemunėli — Alg. Bra
žinsko, Tik tave — J. Gaide
lio, Dana — J. Gaidelio, Sere
nada — Schuberto, Tu neuž
miršk — A. Raudonikio, Pienė
— M. Vaitkevičiaus, Kelionė 
—O. Ablėnaitės. Bisui padainavo
— Kaip aras ir Niekada sekma
dienį?

Sekstetui vadovavo ir pianu 
palydėjo kompozitorius Julius 
Gaidelis.

Sekstetą sudarė šie balsingi 
vyrai: pirmieji tenorai— Helmu
tas Lingertaitis, Norbertas Lin
gertaitis, baritonai — Ričardas 
Lizdenis, Vytautas Bruzgys, bo
sai — Pranas Šimkus ir Vytau
tas Eikinas.

Sekstetas dainuoja gerai. Jų 
repertuaras lengvo žanro, bet 
jiem ir pritinka dainuoti tokias 
dainas.

Koncertą baigiant, redaktorius 
Tėv. Kornelijus Bučmys pa
dėkojo visiem programos daly
viam ir pakvietė visus į mažąją 
salę vakaronei. Ten buvo duoda
ma kava, pyragaičiai. Posėdžių 
menėj buvo surengtas priėmi
mas programos dalyviam ir sve
čiam. Ten buvo pakeltas tostas 
už Darbininką ir sugiedota il
giausių metų, (p.j.)

Visi maloniai kviečiami į

MENO ŠVENTĘ
KULTŪROS ŽIDINY,

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

1976 gegužės 9, sekmadienį,
4 vai. po pietų

I
Lietuvių Pranciškonų A. GALDIKO vardo 

dailės galerijos atidarymas. 
Kalba dail. Viktoras Vizgirda, 

Boston, Mass.

II 
LITERATŪROS POPIETĖ

Dalyvauja
Danguolė Sadūnaitė, Putnam, Conn. 

Antanas Vaičiulaitis, Washington, D.C. 
Leonardas Andriekus, O.F.M. 

Kennebunkport, Me.

III 
KONCERTAS

Atlieka Gina Čapkauskienė, Montreal, Canada 
Aldona Kepalaitė, Nevv York, N.Y.

Įeinant aukojama 3 dol.

Šią meno šventę rengia ir 
visus maloniai kviečia

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI

MOTERŲ VIENYBĖS 
PAVASARIO BALIUJE

I
Gegužės 8 dieną Kultūros Židinio salėje

Išgirsite pirmą kartą New Yorko koloratūrinį sopraną 
VITĄ VALIKONYTĘ-TALANDIENĘ 

Akomponuoja ALGIRDAS KAČANAUSKAS 

Svečiai bus vaišinami Vytauto Belecko šilta vakariene 

Šokiam gros geras Willie Vollerthun orkestras 
pirmą kart Kultūros Židinyje

Turtinga loterija. Įėjimo laimėjimas (Door prize)

Stalus užsisakyti pas Moterų Vienybės nares arba 
Elena Andružis VI 7-4477.

Pradžia punktualiai
7 vai. vakaro

įėjimo auka asmeniui 
$13.00

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS !

BALIUS
GEGUŽĖS 15, ŠEŠTADIENĮ, KULTŪROS ŽIDINYJE

7 V.V. KOKTEILIS — ATGAIVA MAŽOJOJ SALĖJ

8 v.v. PROGRAMA — SOL. LOUISE SENKEN
AKOMP. MUZ. ALGIRDAS KAČANAUSKAS 
VAKARIENĖ PARUOŠTA VYTAUTO BELECKO 

GERI GĖRIMAI ANT STALO
ŠOKIAM GROS LABAI GERAS RADIONOVO į 
ORKESTRAS IŠ HARTFORDO

Auka mokyklai išlaikyti:
suaugusiem — $15 asmeniui 
jaunimui — $12 asmeniui

Stalai 10 žmonių. Prašom rezervuoti pas:
V. Jankauskienę (212) 849-2260
V. Sidą (212) 849-8250
J. Nemickienę (516) 938-1410 
V. Matusaitienę (201) 994-1229

PAREMKITE MOKYKLĄ! VISI KVIEČIAMI!
---------- -------------------------------------------------------------------------------------- -----

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

gegužės 2, sekmadienį
11 vai.— MIŠIOS Apreiškimo parapijos bažnyčioje.

(No. 5th ir Havemeyer gatvių kampas), Mišios 
aukojamos už mirusias ir gyvas motinas. 
(Užprašė KMS 29 kuopa)

12 vai. — MINĖJIMAS didžiojoje parapijos salėje.
Rengia LB l-oji apylinkė.
PROGRAMOJE: žodis Motinai, Apreiškimo 
parapijos choras, vad. A. KAČANAUSKO, Liet, 
vyčių 110 junjorų kuopa iš Maspetho, literatū
rinė dalis, vaikų darželio GINTARĖLIŲ — 
metinė parodėlė. Įeinant aukojama.

1 Vai. — PIETŪS mažojoje salėje. Rengia Liet.
Kat. Moterų Sąjungos 29 kuopa. įėjimas — 
5 dol. Pelnas skiriamas Liet. Kat. Religinei 
Šaipai.

Visuomenė kviečiama dalyvauti 
pamaldose, minėjime ir pietuose
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