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Savaitės 
įvykiai

Pekine prie Sov. S-gos amba
sados sprogusi bomba užmušė 
du kiniečius sargybinius ir apar
dė pastatą. Sov. S-gą pareiškė 
protestą.

Lankydamasis Afrikoj, valst. 
sekr. Kissingeris pareiškė, kad 
jis prašys kongresą panaikinti į- 
statymą, leidžiantį įvežti iš Ro- 
dezijos chromą, patars amerikie
čiam Rodezijoje nesilankyti, o 
ten gyvenančius paragins iš
vykti.

Indijos aukšč. teismas išaiški
no, kad vyriausybė išimties būk
lės metu gali įkalinti žmones ir 
be teismo sprendimo. Tai di- 
dižiausias smūgis vyriausybės 
opozicijai, nes išimties būklė 
gali tęstis tol, kol vyriausybė 
to norės.

Paskutinėmis dienomis Sov. 
S-ga užpirko iš JAV 3.1 mil. t 
kukurūzų ir 300,000 t kviečių 
už 400 mil. dol. ir numato pirk
ti dar daugiau. Tuo pačiu metu 
ji pirko iš Kanados 2 mil. t ir iš 
Australijos 1 mil. t kviečių.

Ispanijos min. pirm. Carlos 
Arias Navarro pranešė, kad spa
lio m. bus įvykdytas referen
dumas dėl Ispanijos konstituci
jos pakeitimo, o ateinančių metų 
pradžioj įvyks parlamento rinki
mai.

Libano bankininkas Elias 
Šarkis sutiko būti kandidatu į 
valstybės prezidentus, bet kai
riųjų vadas Kamai Jumblat nori 
rinkimus atidėti tolimesniam 
laikui.

JAV kongresas priėmė 4.4 bil. 
dol. užsienio pagalbos įstatymą, 
bet prez. Fordas yra pasiryžęs 
jį vetuoti, nes įstatymas labai ap
riboja prezidento galią.

Sov. S-ga vėl pakartojo savo 
reikalavimą, kad artimiausioj 
ateity būtų sušaukta Ženevos 
konferencija Art. Rytų proble
mom spręsti ir kad joj būtų at
stovaujami ir palestiniečiai.

Kinijos oficiozas apkaltino 
buv. min. pirm. pav. Teng 
Hsiao-ping, kad jis suskaldęs 
partijos centrinį komitetą, sukė
lęs demonstracijas ir neteisingai 
apkaltinęs Mao Tse-tungą.

Pennsylvanijos pirminius rin
kimus iš respublikonų laimėjo 
prez. Fordas, o demokratų Jim- 
my Carter surinko 35, Jacksonas 
19 ir Wallace 10 proc. balsų. 
Tai svarbus Carter laimėjimas, 
sustiprinęs jo viltis laimėti ir 
demokratų konvencijoj. Reika
lam pakrypus tokia linkme, šen. 
Hubert H. Humphrey pareiškė, 
kad jis nedalyvaus pirminių 
rinkimų rungtynėse, bet sutiks 
kandidatuoti, jei konvencijos 
delegatai to pareikalautų.

Portugalijos parlamento rinki
muose socialistų partija surinko 
35, populiarūs demokratai 24, 
konservatyvūs socialdemokratai 
16 ir komunistai 15 proc. balsų.

Iš LAOS Vientiane kalėjimo 
per sąmyšį buvo pabėgę 500 
politinių kalinių, bet apie pusė 
jų buvo vėl sugaudvta.

JAV kongresas nepajėgė pa
naikinti prez. Fordo veto vadi
namam Hatch akto pakeitimui, 
kuris būtų leidęs federaliniam 
tarnautojam dalyvauti politinėj 
veikloj.

Sov. S-ga, norėdama įsikišti 
į Kinijoj vykstančius vidaus gin
čus, pasiūlė Kinijai vėl atnaujin
ti derybas dėl pasienio reikalų.

Portugalijos socialistų vadas 
Mario Soares pareiškė, kad jis 
yra pasirengęs sudaryti socialis
tų mažumos vyriausybę, tačiau 
populiarūs demokratai ir social
demokratai reikalauja plačios 
bazės koalicinės vyriausybės. 
Nauja vyriausybė galės būti su
daryta tik išrinkus naują prezi
dentą birželio m.
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BAŽNYTINIS TURTAS Į
ATEISTINĮ MUZIEJŲ
Iš Lietuvos Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 20

Šakiai
1974 liepos mėnesį Šakių raj. 

Lukšių apylinkės pirmininkė 
Kladienė su Ateizmo muziejaus 
darbuotojais išvežė autobusu iš 
Staliorių koplyčios paveikslus ir 
skulptūras. Nuo to laiko koply
čios raktas laikomas apylinkėje 
ir žmonės į koplyčią negali į- 
kelti net kojos.

1975 rugsėjo 10 tas pats au
tobusas išvežė Šatraminų (Skuo
do raj.) koplyčios paveikslus, ar
notus ir mišiolą. Pasipikti
nu šie m gyventojam buvo pasa
kyta, kad šiuos daiktus jie ga
lėsią pamatyti Ateistiniame 
muziejuje.

Bažnytiniai daiktai išvežami, 
o pačios koplyčios paliekamos 
sunykimui. Koplyčias ir bažny
čias turėtų restauruoti architek
tūros paminklų restauravimo 

trestas. Deja, jis su dideliu 
pasisekimu restauruoja Maskvos

Kremliaus sienas (“Tiesa”, 
1975. X.ll).

Višakio Rūda
1975 spalio 5 Višakio Rūdos 

klebonas kun. Pranciškus 
Šliumpa, grįžęs iš atlaidų, ėjo į 
bažnyčią ruoštis vakarinėms pa
maldoms. Netoli bažnyčios kle
bonui kelią pastojo du girti rusų 
kareiviai, panorėję atimti bažny
čios raktus. Kun. P. Šliumpai 
pavyko pabėgti. Tuo metu girti 
kareiviai rusiškai šaukė: “Mes 
Sudeginsime tavo bažnyčią!” 
Vienas asmuo, matęs šį įvykį, 
pranešė kariniam daliniui, ir at
vykęs patrulis tris kareivius 
areštavo, o du pabėgo.

Kun. P. Šliumpa parašė skun
dą. Netrukus atvažiavo genero
las, atsiprašė ir pažadėjo karei
vius nubausti. Po kelių dienų at
vyko ir Kapsuko saugumiečiai ir 
liepė panašiais atvejais pranešti

Iš Sov. S-gos 1973 išleistas į 
Vakarus Viktor A. Kraši'n prisi
pažino, kad iš jo grasinimais iš
gauti prisipažinimai sovietų 
KGB organų buvo panaudoti 
Sergejui A. Kovalevui apkaltinti. 
Kovalevas buvo nuteistas 7 m. 
kalėjimo ir 5 m. tremties. Sa
vo metu Krasin kartu su Peter 
Jakir buvo nuteisti 3 m. kalėji
mo ir 3 m. tremties, bet buvo iš 
kalėjimo paleisti ir spaudos kon
ferencijoj prisipažino kaltais.

P. Afrikos vyriausybė, norėda
ma įrodyti, kad ji yra palanki 
juodųjų gyventojų nepriklauso
mybės siekimam, bet turi atsi
žvelgti į jų pasirengimą nepri
klausomam gyvenimui, Xhosa 
genties gyventojam numato spa
lio m. suteikti nepriklausomy
bę ir būsimą valstybę pavadinti 
Transkei vardu. Kitos Afrikos 
valstybės tuo labai nepatenkin
tos, nes mano, kad P. Afrika są
moningai siekia savo gyventojus 
suskaldyti.

JAV, Kanados, Prancūzijos, 
Japonijos ir Britanijos aliejaus 
korporacijos jau kuris laikas 
slaptai derasi su Š. Vietnamu 
dėl aliejaus ieškojimo Kinijos jū
roj ir laukia, kad valst. d-tas leis
tų jom pasirašyti atitinkamas 
sutartis.

Mandžūrijoj per kovo 8 įvyku
si meteorų lietų 3894 svarų me
teoras išmušė didžiausią žinomą 
duobę — 6 pėdų diametro ir 20 
pėdų gylio.

Viceprez. Nelson Rockefeller, 
aplankęs Tunisą, Prancūziją, 
Iraną, Malaysia, Singapūrą, 
Australiją ir N. Zelandiją, pa
reiškė, kad jos nori geresnių san
tykių su JAV, smerkia JAV ne
ryžtingumą Angoloj ir bijo, kad 
JAV nepasitrauktų į izoliaciją. 

tik saugumui, o niekur kitur ne
sikreipti.

Panašūs atsitikimai nieko gero 
nežada. Kareiviai labai dažnai 
savivališkai pabėga iš karinių 
dalinių, girtuokliauja ir užkabi
nėja žmones. Savo grasinimus 
jie visiškai pajėgūs išpildyti. Iki 
šiol neišaiškinta, kaip sudegė 
Sangrūdos, Batakių ir Gaurės 
bažnyčios.

Liudvinavas
Spalio 25 naktį nežinomi pik

tadariai išniekino Liudvinavo 
bažnyčią — išlaužę didžiąsias 
duris, įsiveržė į zakristiją, išplė
šė tabernakulį ir padarė daug 
materialinių nuostolių. Liudvi
navo bažnyčia kun. Jono Maks
vyčio rūpesčiu buvo ką tik atre
montuota.

Panašiais atvejais tarybinės 
prokuratūros darbuotojai visiš
kai nesistengia surasti nusikaltė
lius.

Panevėžys
1975 išplėšta Vaškų bažnyčia 

ir išniekintas Švč. Sakramentas.
Piktadariai taip pat buvo įsi

brovę į Zarasų ir Ramygalos baž
nyčias.

V. VOKIETIJA 
BE LAIKRAŠČIŲ 

Balandžio 27 V. Vokietijos 
laikraščių spaustuvių profesinių 
sąjungų federacija paskelbė vi
suotiną streiką. Pagrindiniai di
dieji dienraščiai ir eilė popu
liariųjų savaitraščių paskutinį 
kartą išąjo balandžio 28.

Streikas nepalietė lokalinių 
mažųjų laikraščių ir magazinų. 
Viso streikuoja 145,000 spaustu
vės darbininkų. Iš jų yra 80,000 
federacijos nariai ir streiko metu 
gauna 80 procentų algospašalpą.

Eilė įmonių, solidarizuo- 
damos streikuojantiem, atsisakė 
toliau leisti laikraščius ir sava
noriškai pačios užsidarė, taip pa
likdamos darbininkus be darbo.

Dabar profesinių sąjungų fe
deracija, norėdama pritraukti ir 
tuos, kurie nebuvo jų sąjungose, 
tuos darbininkus užtaria, nes jie 
negauna jokios pašalpos. Jie at
sisakė tartis su darbdaviais, kol 
nestreikuojantieji bus atgal pri
imti į darbą ir kada jų spaus
dinami laikraščiai vėl pasirodys.

Streikas gali ilgai užsitęsti ir 
gali kitus laikraščius visai su
žlugdyti, nes dabar federacijos 
ir darbdavių pariūros išsiskyrė. 
Federacija reikalauja pakelti at
lyginimą 9 procentus, o darbda
viai siūlo tik 5,4 procento.

Baltuosiuose Rūmuose įvykusioj tautinių grupių vadovų kon
ferencijoj prez. G. Fordas sveikina JAV LB ryšininką su 
Valstybės departamentu Algimantą Gurecką. Vidury dr. My
ron B. Kuropas, specialus Baltųjų Rūmų patarėjas etniniam 
klausimam.

Smilgiai
Aštuonmetės mokyklos direk- 

torius Vaičiulėnas atleido iš 
darbo mokyklos virėją Petriko-
nienę už tai, kad ji padėdavo 
Smilgių bažnyčioje (Biržų raj.) 
papuošti altorius.

Simnas
1975 spalio 30 kun. S. Tam- 

kevičius buvo iškviestas į Simno 
m. vykdomąjį komitetą ir čia vie
nas Alytaus saugumietis jam 
davė perskaityti iš Vilniaus Sau
gumo komiteto atsiųstą atsaky
mą — kratos metu paimtų daik
tų likimas bus išspręstas pareng
tinio tardymo metu, o “LKB 
Kronika” esanti prijungta prie 
baudžiamosios bylos.

Spalio mėnesį Religijų reika
lų tarybos įgaliotinis K. Tumė
nas (Lietuvoje vadinamas “rau
donuoju vyskupu”). įsakė Kuri
jai' iškelti Simno vikarą kun. S. 
Tamkevičių iš Simno ir paskirti 
Kybartų ir Virbalio parapijų kle
bonu. Tikintieji ir kunigai nuo
gąstauja, kad naujoje vietoje, kol 
tikintieji kunigo dar gerai nepa
žįsta, kun. S. Tamkevičius gali 
būti areštuotas arba net fiziniai 
likviduotas.

Didelėje ir pamaldžioje Sim
no parapijoje paliekamas tik vie
nas senas klebonas.

IŠPLATINTA
N. SADŪNAITĖS KALBOS 

ANGLIŠKOJI LAIDA
Pernai, vos pasirodžius Nijolės 

Sadūnaitės kalbos jos teismo 
metu lietuviškai laidai, Nekaltai 
Pradėtosios Marijos vienuolijos 
seselė Ona Mikailaitė susisiekė 

su Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnybos vedėju kun. K. Pu- 
gevičium, siūlydama tą kalbą 
išleisti angliška laida.

Gavus Kunigų Vienybės sku
bų sutikimą apmokėti spaus
dinimo išlaidas, seselė Ona su
projektavo patrauklų viršelį su 
N. Sadūnaitės nuotrauka, išvertė 
tekstą sklandžia anglų kalba ir 
parašė trumpą įvadą.

Putnamo seselių leidykla Im- 
maculata išspausdino šios kny
gutės 10,000 egzempliorių. Kun. 
Viktorui Dabušiui, Paterson, 
N.J., lietuvių parapijos klebonui 
bei Kunigų Vienybės iždininkui, 
koordinuojant knygutės buvo 
išsiuntinėtos į Kanadą, Australi
ją, Angliją, Europą. Paskutinio
sios knygutės išskrido net į Pie
tų Afriką. Jas gavo visi Ameri
kos vyskupai.

Per keletą mėnesių 10,000 
egz. tiražas jau baigiamas išsem
ti. Planuojamas antras, didesnis, 
tiražas. Knygutės gaunamos per 
kun. V. Dabušį, 147 Montgome- 
ry PI., Paterson, N.J. 07501.

Federalinis JAV Bicentennial komitetas VVashington, D.C., 
Isuteikė nario diplomą ir vėliavą Penktajai Lietu - 
vių Tautinių Šokių Šventei, kuri įvyks rugsėjo 5. Gautą dip
lomą ir vėliavą laiko V. Venskutė, R. Zubrickaitė iv R. Stan
kutė, Chicagos tautinių šokių šokėjos. Nuotr. V. Noreikos

TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 
RUGSĖJO 5 D. CHICAGOJ
Gauta National Bicentennial vėliava
Penktosios lietuvių tautinių 

šokių šventės rengime jau at
likta dąug paruošiamųjų darbų, 
minėtų spaudoj. Daugėja ir 
darbininkai. Jų skaičius šventės 
komitete šiuo metu siekia 70 
asmenų.

Didelės reikšmės įvykis šven
tei buvo Tautinių Šokių Insti
tuto suruošti tautinių šokių mo
kytojų kursai Dainavoj su 90 
kursantų.

LB JAV krašto valdybai prita
riant, atlikus formalumus, tauti
nių šokių šventė buvo inkorpo
ruota Illinois valstijoj 1975 spa
lio 2, kaip Lithuanian Folk Dan- 
ce Festivals, Ine., nesiekianti 
pelno korporacija. Jos direktorių 
tarybą sudaro 6 LB atstovai ir 4 
Tautinių Šokių Instituto atsto
vai. Visi nuo mokesčių atleidi
mo žygiai Internal Revenue Ser
vice buvo užbaigti 1976 vasario 
19 advokato P. Žumbakio pa
stangomis; už tai jam priklau
so didelė padėka. Inkorpora
vimo statusas buvo reikalingas 
ne tik atleidimui nuo mokes
čių, bet ir registracijai Chica
go Bicentennial Committee, II- 
linois Bicentennial Commissiori 
ir American Revolution Bicen
tennial Administration, Wash- 
ington, D.C.-

Penktoji tautinių šokių šventė 
š.m. kovo mėn. buvo priimta 
nariu į Nacionalinį Bicentennial 
Etninių Grupių Komitetą. Jau. 
yra gautas Certificate of Official 
Recognition, pasirašytas vy
riausio JAV Bicentennial ad
ministratoriaus John W. Warner. 
Kartu gauta ir National Bi
centennial vėliava, dedikuota 
penktajai lietuvių tautinių šokių 
šventei.

Šventės lėšų telkimo komite
tas jau atliko didelį darbą, kovo 
27 Chicagoj surengdamas iškil
mingą banketą, kuriame daly
vavo apie 250 asmenų. Pelno 
gauta apie $8,000. Chicagoj bei 
apylinkėse pradėtas ir aukų rin
kimo vajus apmokėti šokėjų ke
lionėm. Visos kitos vietovės, kur 
yra tautinių šokių vienetai, yra 
paprašytos sudaryti vietinius lė
šų telkimo komitetus, rinkti au
kas vietovėse, telkti lėšas paren
gimais, nes šventės sąmatoj nėra 
pakankamai pajamų apmokėti 
pusės šokėjų kelionėm. Dar ne
aišku, ar bus gauta finansinė pa
rama iš federalinės valdžios. 
Jos gali ir nebūti. Dideles ke
lionių išlaidas turi grupės iš 
Anglijos, Venecuelos ir Brazi
lijos. Dar neaišku, ar galės at
vykti šokių grupė Ratukas iš Vo
kietijos. Šiuo metu atrodo, kad 
šventėj bus apie 2,200 šokėjų.

Visos grupės labai intensyviai 
ruošiasi šventei. Programos di
rektorė G. Gobienė tikisi, kad 
visi šokėjai tinkamai pasiruoš. 
Muzikinius šventės reikalus ad
ministruoja muzikinis direkto
rius Algis Modestas. Himnam ir 
keturiom dainom su šokiais at
likti šventėj pakviesti pagrindi
niai Chicagos lietuvių chorai. 
Šiam jungtiniam šventės cho
rui diriguos muz. A. Jurgutis. 

Tautinių šokių muziką atliks 
amerikiečių profesionalų orkest
ras ir tautinių instrumentų an
samblis. Visa vienuolika šventės 
darbų komisijų sėkmingai atlie
ka savo pareigas, ir visi komi
teto nariai bei jų talkininkai, 
vieningai dirba visus šventės 
darbus. Tautinių šokių grupių 
vadovės ir vadovai rodo pasi
tikėjimą šventės rengimo komi
tetui. Tarp visų vyksta vienin
gas bendradarbiavimas. Jau 
pradėta šventės reklama spaudoj 
ir paruošti plakatai lietuvių ir 
anglų kalbomis.

Amerikos Bicentennial minė
jimas penktąja liet, tautinių šo
kių švente amerikiečių priimtas 
labai palankiai, su dideliais pa
gyrimais. Šventės komitetas bu
vo pakviestas dalyvauti su prog
rama ir Illinois Bicentennial mi
nėjime. Susitarus su tautinių 
šokių grupių vadovėmis, šią rep
rezentaciją atliks visos tautinių 
šokių grupės Chicagoj, prie jų 
prisijungiant choram bei tauto
dailės parodai. Šventės komite
tas kviečia ir visus kitus liet, 
tautinių šokių vienetus kituose 
miestuose ar valstijose dalyvauti 
amerikiečių Bicentennial mi
nėjimuose su mūsų tautiniu 
menu.

Šventės garbės komitetas jau 
sudarytas. Į jį sutiko įeiti visi 
kviestieji. Komitete yra 36 asme
nys. Tikimasi, kad visi garbės 
komiteto nariai ir daug kitų gar
bės svečių dalyvaus ir pačioj 
šventėj.

Šventės programos bilietų 
kaina nuo $3.00 iki $8.00 ir po 
$12.50 ložėse. Paštu bilietus 

galima gauti rašant čekius Lith
uanian Folk Dance Festivals, 
Inc. vardu ir siunčiant Jonui 
Spurgiui, 4239 So. Fairfield 
Avė., Chicago, III. 60636. Nuo 
birželio 1 visi šventės bilietai bus 
gaunami asmeniškai Marginiuo
se, 2511 W. 69th St. Chicago, 
III.

Šventės šokėjų registracija ir 
nakvynėmis rūpinasi Joana Kru- 
tulienė, 7255 So. Richmond St., 
Chicago, III. 60629. Nakvynių 
rezervacijomis moteliuose rei
kia apsirūpinti jau dabar.

Jau pradėti platinti šventės 
banketo bilietai. Jų kaina — po 
$15.00 asmeniui (šventės prog
ramos dalyviam — po $10.00). 
Juos jau galima gauti pas A. Ma-* 
žeikienę, Paramos krautuvėj, 
2534 W. 69th St., Chicago, III. 
60629, čekius rašant Lithuanian 
Folk Dance. Festivals, Inc. 
vardu.

Penktosios lietuvių tautinių 
šokių šventės šūkis, minint JAV 
200 metų nepriklausomybę, yra 
paskutiniai a.a. Romo Kalantos 
žodžiai: “Laisvės Lietuvai!” Vi
si lietuviai iš visų kraštų kvie
čiami dalyvauti šioj šventėj ir 
šventės šūkį paskleisti, kiek ga
lima, plačiau laisve besidžiau
giančiam pasauly.

Bronius Juodelis
Šventės komiteto pirmininkas
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DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas Išsiunti
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 5. Sekmadieniais Ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

DARBININKĄ

SVEIKINA ...2
VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

MINISTERIS
DR. S.A. BAČKIS

DARBININKUI švenčiant 60 
metų sukaktį, malonėkite pri- 
imtinuoširdžiausiussveikinimus 
tiek Tamstai asmeniškai, tiek vi
siem redakcijos bei administra
cijos kolektyvo nariam ir laikraš
čio leidėjams, bendradarbiams.

Gėrėdamasis DARBININKO 
nuolatiniu tautinės sąmonės pa
laikymu bei puoselėjimu ir 
valstybinio sąmoningumo idėjų 
kėlimu, linkiu jam geriausios 
sėkmės ir ateityje, ypačiai bu-

Savaitės 
įvykiai

Afrikos vienybės org-jos ir 
Arabų lygos valstybės pasirašė 
susitarimą, pagal kurį pasižadė
jo taikingai bendradarbiauti, 
respektuoti viena kitos suvere
nitetą, saugumą ir teritorinį ne
liečiamumą, nesikišti į viena ki
tos vidaus reikalus ir visus gin
čus spręsti taikingomis priemo
nėmis.

JAV vyriausybė nesipriešina 
kitų Vakarų valstybių pastan
gom parduoti Kinijai ginklų be 
NATO valstybių neoficialaus 
koordinacinio komiteto oficia
laus pritarimo.

Popiežius Paulius VI paskyrė 
19 naujų kardinolų, kurių tarpe 
ir Washington, D.C., arkivysku
pą William Wakefield Baum. 
Dviejų naujų kardinolų pavar
dės viešai neskelbiamos.

Rodezijos min. pirm. Ian D. 
Smith, spaudžiamas iš visų pu
sių perduoti valdžią juodųjų 
daugumai, pakvietė į vyriausybę 
4 genčių vadus ministeriais, o 
kitus 6 — ministerių padėjė
jais. Juodųjų nacionalistų vadai 
tokį žygį pasmerkė.

Trečiojo pasaulio valstybės 
yra nepatenkintos lėta vykstan
čios ekonominio bendradarbia
vimo konferencijos pažanga dėl 
žemės turtų pasidalijimo su pra
moninėmis valstybėmis.

Sov. S-gos gynybos ministeris 
maršalas Andrei A. Grečko mirė 
širdies liga, sulaukęs 72 m. Jo 
įpėdiniu paskirtas Dimitri Usti- 
nov.

Sovietų ekonomistai tvirtina, 
kad, Sov. S-gai atsisakius nuo su 
JAV sudarytos prekybos sutar
ties, ji kitose vakarų valstybėse 
užsakė įvairių prekių už 1.9 
bil. dol.

Čekoslovakija importavo iš 
Vietnamo 3,600 darbininkų jų 
trūkumui krašte pašalinti. Jie čia 
per 2 metus bus apmokomi 
gamybinėm pareigom.

Rodezijos vyriausybė įsivedė 
griežtą spaudos ir kitų susiži
nojimo priemonių cenzūrą kovai 
su terorizmu ir sąmokslais pa
lengvinti.

Portugalijos sostinėj Kubos 
ambasados pastate buvo išsprog
dinta stipri bomba, užmušusi 2 
ir sužeidusi 4 kubiečius.

P. ir Š. Vietnamai išrinko 
bendrą parlamentą, kuris turės 
243 P. ir 249 Š. Vietnamo at
stovus.

dint lietuvių išeivijos ir lietuvių 
tautos teisių bei interesų sar
gyboje.

Gilia pagarba

Dr. S.A. Bačkis 
VVashington, D.C.

Sveikinu Tave, DARBI
NINKE, minintį savo amžiaus 
60-tąją sukaktį! Šia tavąja sukak
timi tebūna pagerbti visi lietu
viškosios spaudos pionieriai 
Amerikoje, ypač tie, kurie tave 
pagimdė, kurie tau leido ilgai 
gyventi ir vargo dienose padėjo 
tau nešti sunkiąją naštą, kurie 
ir šiandien dėl tavęs dar aukoja
si, kad tavasis žodis būtų lietu
vių išgirstas toli ir arti.

Telaimina Dievas visus tavuo
sius darbininkus, geros sėklos 
sėjėjus, jos laistytojus bei palai
kytojus. O ši sukaktis tebūna 
jos rengėjams ir jos dalyviams 
didžio džiaugsmo šventė.

Nuoširdžiai Jūsų

Antanas Deksnys 
Vakarų Europos lietuvių 
vyskupas

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJOS 
REKTORIUS
PREL. L. TULABA, P.A.

Su noru ir džiaugsmu siun
čiu savo sveikinimus ir linkėji
mus DARBININKUI, minint 60 
metų sukaktį. Turime lenkti visi 
ir kiekvienas galvą prieš tuos, 
kurie ėmėsi iniciatyvos leisti šį 
jau 60 metų istoriją turintį lie
tuvišką laikraštį; kurie per šį 
laiką jį leido, redagavo, tobu
lino. Jų vardai liks aukso raidė
mis įrašyti lietuviškos išeivijos 
kultūros istorijoje. Ateičiai lin
kiu sėkmės, kviesdamas visus 
talkinti bei visokeriopai remti 
DARBININKĄ, kad jis būtų 
mums visiems vis gražiau švie
čiąs lietuviškas žiburys, vis pla
čiau skambąs varpas, žadinąs

LIETUVOS GENERALINIS KONSULAS 
A. SIMUTIS

Nors mūsų lietuviškoji perio
dinė spauda, lyginant su didžio
siomis tautomis, yra jauna, bet 
dar gyvų lietuviškų laikraščių 
šeimoj šešių dešimčių metų 
amžiaus sukaktį švenčiantį 
DARBININKĄ tenka priskirti 
prie vyresniųjų. Be bendra
amžių, už jį vyresnių yra vos 
keli.

Šiandien okupuotoj tėvynėj 
nėra likę nė vieno DARBININ
KO bendraamžio bei bendra
minčio — juos visur brutalia jė
ga sunaikino okupantas.

Nežinau nė vienos kitos tau
tos, kurios spausdintas žodis 
taip būtų buvęs persekiojamas, 
kaip lietuvių. Gal toji aplinky
bė ir išugdė tą ypatingą meilę, 
kurios dėka šiandien visi mūsų 
laikraščiai išeivijoj išsilaiko ne 
todėl, kad jų leidimas apsimokė
tų ekonomiškai, bet kad jie yra 
būtinai reikalingi išlaikyti mūsų 
tautos idealams.

Kaip prieš 93-jus metus pasi
rodžiusioj! AUŠRA, taip ir DAR
BININKAS gimė ten, kur jų ne
pasiekė rusiškojo cenzoriaus 
ranka. AUŠRA gimė Didžiosios 
Lietuvos pašonėje, DARBI
NINKAS — kelių tūkstančių 
mylių nuotolyje, bet abiejų tiks
las tas pats — tarnauti lietuvių 
tautai.

lietuvius neužmigti, bet kovoti 
už Lietuvos laisvę ir tikėti į jos 
prisikėlimą.

Jūsų

Prel. Ladas Tulaba 
Popiežiškos Šv. Kazimiero 
Kolegijos Romoje rektorius

ALTS-GOS 
PIRMININKĖ 
E. ČEKIENĖ

Šiandien visi matome, kaip 
laisvame pasaulyje vyksta visuo
tinė kova tarp tiesos ir melo, o 
taip pat matome, jog tos kovos 
didžiausias ginklas yra spauda.

Dar didesnės reikšmės visais 
laikais ir šiandien turi mūsų 
lietuviškoji spauda, nes tik jos 
dėka skelbiama kova už religijos 
laisvę, palaikoma tautinė gyvy
bė, žadinama meilė savam kraš
tui, formuojama tautinė sąmonė 
ir organizuojama kova už Lietu
vos išlaisvinimą.

Laikraščio 60 metų sukak
tis ne taip lengvai sulaukiama, 
nes jos rūpesčiai apima ne vieną 
žmogų ar šeimą, bet visą išei
viją ir tautą. Laikraštis kuria 
ateitį ne sau pačiam, o visai tau
tai, rūpinasi jos tęstinumu iš
eivijoje, krauna kultūrinį kraitį

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

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.)

DARBININKAS, panašiai, 
kaip ir keli kiti dar gyvi bend- 
ramečiai, gimė Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo išvaka
rėse toli nuo Lietuvos, už jū
rų marių, bet iš jo tikslų ir 
užsimojimų atrodė, lyg jis būtų 
gimęs Lietuvos ir lietuvių tautos 
problemų širdyje. DARBININ

KAS ir jo skaitytojai džiaugėsi 
prisikeliančios Lietuvos laisvės 
prošvaistėm, liūdėjo dėl Lietu
vos nelaimių, protestavo kartu 
su savo skaitytojais prieš naują 
raudonų rusų ant Lietuvos už
mestą vergiją.

Tie didieji mūsų tautos užda
viniai, kurie pagimdė DARBI
NINKĄ prieš šešiasdešimt metų, 
tebegalioja ir šiandien, būdami 
net ryškesni — palaikyti ir puo
selėti lietuvių tautos laisvės 
dvasią ne tik išeivijoje, bet ir 
okupuotoje tėvynėje.

Sveikindamas DARBININKO 
redaktorius, bendradarbius, lei
dėjus ir rėmėjus, kartu su skai
tytojais noriu pasidžiaugti, kad 
sukaktuvininkas niekada nenu- 
krypo nuo pagrindinio lietuvių 
tautos idealo — Lietuvos nepri
klausomybės ir lietuvių tautos 
laisvės.

A. Simutis
Lietuvos generalinis 
konsulas

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 soalvotus ir Daorastuš. 
pilnas patarnavimas^dėdant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
rni1, 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

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 — Silvėr Bell Bakino Co. Lietuviška ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia Ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156. '

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y? 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos Ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

L ■ ■ ■ T.- —.............., 1_______ — - - - ■ ■ - --------------------------------- ------------------------------------------- -----

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Llquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagaUma- 
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma Į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

-------  ---------- - SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
. , . riai,įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir-

ne į vieną skrynią, bet pa- mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
skleidžia jį po visą laisvą pašau- Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
lį išblaškytiems lietuviams.

Kaip laikraštis gyvena visų 
tautiečių rūpesčiais, taip jis ne
gali pats vienas sulaukti tokios 
ilgos sukakties be daugelio ran
kų ir protų nuolatinės talkos, 
todėl ir tas jubiliejus yra ne vien 
jo paties, ne tik pirmųjų steigė
jų ar leidėjų, bet visų išeivijoj 
lietuvių didelė šventė.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Valdyba nuoširdžiai 
sveikina laikraštį DARBININ
KĄ, sulaukusį šios garbingos 60 
metų sukakties, o taip pat ir tuos 
nepailstančius darbuotojus, ku
rių dėka ir nepailstančiu darbu 
tos didžios šventės sulaukė.

Emilija Čekienė
Amerikos Lietuvių Tautinės

Sąjungos pirmininkė

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurlnskas, 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 New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tei. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Juozas Bagdonas 
Sekretorius

— Hanau gimnazijos paskuti
niosios — 1949 m. — laidos 
abiturientų ar toj klasėj buvu
sių mokinių suvažiavimas kvie
čiamas rugsėjo 5 Chicagoj Dar
bo dienos savaitgaly — Tautinių 
šokių šventės proga. Tos klasės 
draugės ir draugai prašomi pra
nešti apie savo dalyvavimą Sta
sei Damijonaitienei adresu, 687 
Prospect St., Elmhurst, III. 
60126, telef. 312-279-4225. Su
sitikimas bus šeštadienį, rugsėjo 
4, o sekmadienį visi galės da
lyvauti Tautinių šokių šventėj ir 
bankete. Visi kviečiami ir lau
kiami su šeimomis.

— Dail. Valdos Šiugždaitės 
114 realistinių tapybos darbų 
ir abstraktų paroda įvyko Jauni
mo Centre, Chicagoj. Dailinin
kė yra gimusi Kulme, Lenkijoj, 
vidurinį išsilavinimą gavo V. 
Vokietijoj, Vasario 16 gimnazi
joj, meno studijas baigė valsty
biniam Ohio universitete. Ji da
bar ten dėsto dailę ir tobuli
nasi savo srity. Gyvena Mount 
Gilead, Ohio.

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

Agronomas 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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Tautos Fondas kviečia

Lietuvos laisvinimo darbas, 
užsitęsęs tiek metų, deja, nėra 
palengvėjęs. Priešingai, net pa
sunkėjo. Yra norinčių tuos reika
lus visai užmiršti ir padėti kur 
nors nežinioj, kad nekliudytų 
bendradarbiauti su sovietais. 
Tad reikia kur kas labiau dirbti, 
organizuoti, judėti ir skardenti, 
kad Lietuvos byla būtų visada 
gyva.

Šiuo ypač rūpinasi Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
— Vlikas. Jo veikla anksčiau 
buvo dalinai finansuojama 
Amerikos Lietuvių Tarybos — 
Altos. Ta parama būdavo nevie
noda. Kartais Vlikas gaudavo 
mažiau, kartais daugiau. Buvo ir 
tokių metų, kadparama buvo la
bai maža.

Taip Vlikui teko pačiam susi
kurti savo fondą ir jį išsiaugin
ti, kad galėtų savo veiklą tęsti 
ir net plėsti. Toks fondas ir buvo 
suorganizuotas, pavadintas Tau
pos Fondu.

Tautos Fondo veikla pamažu 
augo ir stiprėjo, ypač sustiprė
jo paskutiniais metais. Taip ir 
Vliko veikla pasidarė kur kas 
našesnė, nepriklausoma nuo ki
tų veiksnių.

Vlikas dabar išlaiko savo raš
tinę ir leidžia Eltos biuletenius 
įvairiom kalbom. Savaime su
prantama, kaip reikalingi ir 
naudingi yra tie Eltos biulete
niai. Jie skleidžia žinias ir įvai
rią medžiagą apie Lietuvą. Jie 
informuoja pasaulio spaudą apie 
Lietuvos bylą.

Vlikas nori eiti dar toliau. 
Vasario 16 proga išleido atsi
šaukimą, kad kuriamas infor
macijos biuras. Fondas kviečia 
pasidaryti to biuro talkininkais. 
Toks informacinis biuras bus 
organizuojamas profesiniais pa
grindais, jis įvykdys pagrindi
nius ir didžiuosius dokumenta
cijos ir informacijos uždavinius, 
susijusius su Lietuvos byla.

Tokio biuro išlaikymas parei
kalaus nemaža lėšų, bet Tautos

DARBININKO
60 METŲ
SUKAKTIS T. JUSTINAS VAŠKYS, OFM

Pranciškonai, prieš 25 metus 
įsikūrę Brooklyne ir sujungę tris 
lietuvių katalikų savaitraščius — 
Darbininką, Ameriką ir Lietuvių 
Žinias, pradėjo leisti jungtinį 
Darbininko laikraštį. Pirmasis 
toks Darbininko numeris pasiro
dė 1951 balandžio 16.

Šios sukakties proga verta 
prisiminti pirmuosius Darbinin
ko leidėjus — Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungą — ir jų Bostone 

1915 rugsėjo 19 pradėto leisti 
LDS organo Darbininko išeitą
jį kelią.

Nežiūrint sunkumų bei kliū
čių, Darbininkas, skleisdamas 
gyvybės bei veiklos šviesą, per 
60 m. gaivino JAV lietuvių reli
ginę tautinę sąmonę.

Kadangi prel. Pranciškus Ju
ras buvo glaudžiai susijęs su 
Darbininko leidimu bei jo išlai
kymu ir kadangi su juo artimai 
bendradarbiavau lietuvių ka
talikų savaitraščių sujungime 
bei Darbininko perėmime, ry
žausi kovo 10 prelatą aplankyti 
Matulaičio Namuose, Putname, 
Conn., ir su juo pasidalinti pra
eities įspūdžiais.

Nežiūrint savo senyvo am
žiaus (birželio 16 šiais metais
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Fondas ryžtasi šiam žygiui, nes 
tai tikrai prisidės prie Lietuvos 
bylos nuolatinio kėlimo ir gar
sinimo.

Tautos Fondas kviečia būti 
to Fondo nariais, kasmet Fondui 
paaukoti 100 dol. Tokie nariai 
galės dalyvauti Fondo suvažia
vime, galės dalyvauti Tarybos 
rinkimuose.

Prašomos bei kviečiamos ir at
skiros patriotinės organizacijos 
pasidaryti tokiais Fondo nariais. 
Prašomos iš savo išteklių paskir
ti Fondui auką.

Šiemet gegužės mėnesį Fon
das vėl skelbia savo vajų, 
ypač kreipiasi į New Yorko 
lietuvius, kurie anksčiau, vykdy
dami įvairias statybas, yra atsi
likę su savo įnašais.

Gegužės mėnesio gale Kultū
ros Židiny vyksta Tautos Fondo 
suvažiavimas, (jau antrasis). To 

suvažiavimo proga ir norima 
sutelkti daugiau lėšų, norima 

persitvarkyti, išrinkti naują tary
bą, kad Fondas vėl būtų galin
gas ir pajėgus.

Savaime suprantama, kad Lie
tuvos okupantam nepatinka Lie
tuvos laisvinimas. Per savo 
agentus jį visokiais būdais truk
do. Trukdo Vliko ir kitų patrio
tinių organizacijų veiklą. 
Taip pat trukdo ir Tautos Fon
do veiklą. Jiem svarbu, kad Fon
das būtų kuo mažesnis, kuo 
silpnesnis. Tada jis negalis išlai
kyti nei informacijos biuro, nei 
remti Vliko veiklos.

Fondas dabar viešai neskelbia 
savo pajamų, nei išlaidų, nes tai 
patarnautų tik Lietuvos priešam. 
Finansines apyskaitas peržiūrės 
specialios revizijos.

Čekius prašom rašyti Lithua
nian National Foundation vardu 
ir siųsti adresu: 64-14 56th 
Road, Maspeth, N.Y., 11378.

Tautos Fondas yra inkorpo
ruotas, aukos nurašomos nuo 
mokesčių.

švęs savo 85 m. gimtadienį), 
prel. Pranciškus Juras yra kupi
nas energijos ir pasiryžimų. Visą 
gyvenimą buvo labai judrus, bet 
dabar žingsnius turi sulėtinti. 
40 metų su viršum klebonauda
mas Šv. Pranciškaus parapijoj, 
Lawrence, Mass., jis plačiai reiš
kėsi įvairiose lietuvių katalikų 
organizacijose bei sąjūdžiuose, 
būdamas įvairių centrinių or
ganizacijų pirmininku ar valdy
bos nariu. Be prel. Pr. Juro ne
apsiėjo įvairūs suvažiavimai, 
konferencijos, posėdžiai bei pa
sitarimai. Visas lietuviškasis vi
suomeninis gyvenimas buvo 
glaudžiai susijęs su prel. Pr. 
Juro asmenim.

Kai prel. Pr. Juras 1912 spa
lio mėn. ruošėsi vykti į Jungti
nes Amerikos Valstybes, Lietu
vą dengė tamsi rusų priespau
dos naktis. Caras, pasiryžęs kaip 
galima greičiau surusinti lietu
vius, pirmoj vietoj puolė katali
kybę ir lietuviškąjį raštą. Kaip 
rusų priespaudos metu vysku
pas M. Valančius lietuviškuoju 
raštu gaivino lietuvių tautą, taip 
ir prel. Pr. Juras, atkilęs iš už 
marių, sekdamas jo pėdomis, 
dėjo visas pastangas, kad rašyto

Parlamento rūmuose Ottavvoj 
kovo 10 įvyko Kanados Baltų 
Federacijos ruošiamas vakaras. 
Tai jau ketvirtas toks vaka
ras parlamento rūmuose. Sten
giamasi parlamentarus, senato
rius ir kviestus svečius supažin
dinti su Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos esama padėtim. Pereitais 
metais tokiame vakare buvo ir 
Simas Kudirka, kuris trumpu 
jspūdingu žodžiu kvietė padėti 
persekiojamiesiem Sovietų 
Rusijoj.

Baltų vakarą globojo specia
liai susidaręs parlamentarų 
komitetas, pirmininkaujant se
natoriui Paul Yuzyk ir parlamen
tarui Chas. L. Caccia; kiti komi
teto nariai, atstovaują visom par
lamente esamom partijom buvo 
senatoriai C.W. Carter, G.L. 
Molgat, A. Thompson ir parla- 
fnento nariai S. Haidasz, L. 
Alexander, E. Allard, Jake Epp,
O. Jelinek, K. Robinson, J. Roy 
ir M. Saltsman.

Įspūdingą invokaciją anglų ir 
prancūzų kalbomis perskaitė 
kun. dr. V. Skilandžiūnas, Otta- 
wos lietuvių kapelionas.

Senatorius P. Yuzyk, vienas iš 
parlamentarinio komiteto pirmi
ninkų, savo sveikinimo kalboj 
minėjo, kad JAV kongresas 
1975.XI.20, Kanados parla
mentas 1976.11.26 ir senatas 
1976.III.2 priėmė rezoliucijas, 
jog Sovietų Rusijos įvykdyta ne
legali Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos aneksija yra nepripažįstama.

Antras komiteto pirmininkas,
C.L. Caccia, italų kilmės parla
mento narys iš Toronto, sveiki
nime minėjo, kad daug iš čia 
esančių yra kanadiečiai pagal 
pasirinkimą, bet ne pagal gimi
mą, kuris nepriklauso nuo mūsų 
pačių valios.

Baltų vakaras Kanados parlamento rūmuose kovo 10 Ottawoj. 
Iš k. Renaud Lapointe, senatorė, Kanados senato pirminin
kė; Lietuvos konsulas Kanadai dr. J. Žmuidzinas ir R. Pe- 
tersoo, Kanados Estų Tarybos pirmininkas.

žodžio šviesa pasiektų visus lie
tuvius išeivijoj, kad juos gaivin
tų bei stiprintų ir neleistų pa
skęsti svetimųjų jūroj.

Per visą savo gyvenimą su 
dideliu užsidegimu jis puose
lėjo lietuviškąjį raštą, jam skir
damas visas savo jėgas ir lėšas, 
ir nūn, senatvėj, jis džiaugiasi, 
kad lietuvių tauta išliko gyva ir 
kad, nežiūrint komunizmo grės
mės pasauliui ir priespaudos 
Lietuvoj, ji susilauks laisvės 
rytojaus.

Kartu su prel. P. Juru aplan
kiau jo suorganizuotą kultūros 
archyvą bei muziejų Alką. Prela
tas įdėjo daug triūso ir pinigo 
($100,000 su viršum) statydamas 
Alkos namus ir į juos, lyg bitu
tė, suvilkdamas brangius tauti
nės kultūros turtus. Čia jo su
rinkta gausi istorinė medžiaga ir 
įvairūs dokumentai, susiję su 
lietuvių tautos istorija bei jos 
kultūra. Čia sutalpinti įvairūs 
Lietuvos etnografiniai rinkiniai, 
lietuvių kryžių modeliai bei lie
tuvių dailininką paveikslai. 
Šiame lietuviškosios kultūros 
lobyne prel. Pr. Juras praleidžia 
kasdien nemaža valandų.

Pirmieji Darbininko leidėjai
Alkoj kartu sklaidėm pirmojo 

Darbininko numerio pagel
tusius puslapius ir kartu stebė
jomės pirmųjų leidėjų ryžtu pra
dėti sunkiose sąlygose leisti 
Darbininką.

Lietuvių Darbininkų Sąjunga 
(LDS), iš savo narių pasiskoli

BALTŲ VAKARAS KANADOS PARLAMENTE

Žymūs svečiai
Vakare dalyvavo 200 su vir

šum kviestų svečių; tiek, kiek 
buvo vietų banketo salėj. Atsi
lankė 21 senatorius ir 41 par
lamento narys; jų tarpe buvo Ka
nados senato pirmininkė senato
rė Renaud Lapointe, vyriausy
bės vadas senate šen. R. Per- 
rault, ministerio pirmininko pa
vaduotojas Mitchel Sharp, už
sienio reikalų ministeris A. Mac 
Eachen , darbo ir daugiakultū- 
rinių reikalų min. John Munro, 
žemės ūkio min. Eugene Whe- 
len, sveikatos ir gerovės min. 
Mare Lalonde ir parlamento 
opozicijos lyderis Joe Clark. 
Taip pat dalyvavo JAV ambasa
doriaus pirmasis sekretorius 
S.B. Bartlett, Venecuelos amba
sadorius dr. R. Carpio ir karo at- 
tache pulk. L. Lammersdorf ir
V. Vokietijos ambasados atsto
vas ministeris R. Wolff. Dalyva
vo baltų konsulai Kanadoj: Lie
tuvos — dr. J. Žmuidžinas, Lat
vijos — dr. E. Upnieks ir Estijos 
— I. Heinsoo. Buvo ir keletas 
žymių spaudos atstovų, kaip 
Charles Lynch, parlamento 
spaudos galerijos prezidentas, 
Lubor Zink, parlamento spau
dos atstovas, John Best iš World- 
wide Press ir D. Warrington iš 
Canadian Press.

Pagrindinės kalbos
Šių metų vakaro tema buvo 

“Baltų pasiekimai Kanadoj per 
25 metus”. Šia tema kalbėjo 
prof. dr. Romas Vaštokas iš 
Trent universiteto. Savo kalboj 
planingai ir vaizdingai aptarė 
bendrą imigrantų įtaką kraštui ir 

nusi $3,000 ir įsigijusi mažą 
spaustuvėlę So. Bostone, 1915 
rugsėjo 19 pradėjo leisti keturių 
puslapių Darbininką, išeinantį 
tris kartus per savaitę.

Pirmasis Darbininko redak
torius buvo kun. Fabijonas Ke
mėšis, jau Lietuvoj bendra
darbiavęs įvairiuose laikraš
čiuose, patyręs visuomeninin
kas ir gerai susipažinęs su socia
liniais klausimais. Jis buvo taip 
pat nuoširdus kovotojas už dar
bininkų teises. 1914 atvykęs į 
JAV, Chicagoj redagavo Draugą.

1914 rugsėjo 23-25 Chicagoj 
įvykusiame Katalikų Federa
cijos susivažiavime kilo mintis į- 
kurti lietuvių katalikų darbinin
kų organizaciją. Šiam suma- 
nimui realizuoti kun. F. Ke
mėšis vyko į Bostoną ir čia 1915 
birželio 10 įvykusiame lietuvių 
darbininkų susirinkime įkūrė 
Lietuvių Katalikų Darbininkų 
Sąjungą (LDS). Susirinkimas 
priėmė kun. F. Kemėšio pa
ruoštus Sąjungos įstatus ir nuta
rė taip pat įsteigti spaustuvę 
ir leisti savo laikraštį.

Įkurtosios LDS tikslas buvo 
rūpintis pagerinti lietuvių darbi
ninkų gyvenimo sąlygas, kurios 
tuo metu buvo labai sunkios. 
Darbininkų atlyginimas buvo 
labai mažas. Be to, jie neturėjo 
jokios ligos bei senatvės apdrau
dos. Sąjunga taip pat turėjo ginti 
darbininkų teises, siekti sociali
nio teisingumo ir savo veiklą 
pagrįsti socialiniais, religiniais 
bei tautiniais principais. LDS

Baltų vakaras Kanados parlamento rūmuose kovo 10 Ottawoj. 
Senatoriam Paul Yuzyk ir C.W. Carter įteikiama Baltų Fe
deracijos garbės narių pažymėjimai ir gintarinės sagos marš
kinių rankogaliam. Iš k. Irena Šemaitė-Mikeljohn, Kanados 
LB vicepirmininkė, J.R. Simanavičius, Kanados Baltų Fede
racijos pirmininkas, šen. Paul Yuzyk ir šen. C.W. Carter.

besikeičiančias nuomones dėl 
imigracijos ir imigrantų savos 
kultūros išlaikymo. Didžioji lie
tuvių, o ypač latvių ir estų imi
gracijos banga į Kanadą buvo po 
karo maždaug prieš 25 metus. 
Tai buvo politinė emigracija. Vi
si naujieji emigrantai pradėjo 
nuo paprasčiausių darbų, bet da
bar gerovės atžvilgiu stovi aukš
čiau, kaip bendras Kanados 
vidurkis; turi daugiau kaip 20 
savo bažnyčių, kultūrinių namų, 
6 kredito unijas su smarkiai iš
augusia apyvarta ir eilę pramo
nės, statybos ir prekybos įmo
nių. Baltai be sunkumų įsijun
gia į Kanados gyvenimą, bet kar
tu išlaiko savo tautinį ir kultū
rinį palikimą. Daug baltų pasie
kė aukštas tarnybines vietas; 
sporte ir kitose šakose atstovau-' 
ja Kanadai tarptautiniuose įvy
kiuose. Procentais imant, baltų 
studentų ir profesorių skaičius 
universitetuose yra tolygus Ka
nados vidurkiui, bet šitas pro
centas yra dvigubai didesnis in
žinierių ir gydytojų atžvilgiu ir 
kelis kartus prašoka dantistų ir 
architektu skaičium.

Ministeris John Munro savo 
kalboj trumpai palietė dabartinę 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
valstybių politinę padėtį; pla
čiau palietė daugiakultūrės poli
tikos tikslus Kanadoj. Lietuviai; 
latviai ir estai Kanadoj yra ypa

taip pat rūpinosi, kad lietuviai 
darbininkai nepatektų į socialis
tų pinkles. Tuo metu socialistai 
su dideliu įnirtimu spaudoj ir 
savo susirinkimuose puolė Kata
likų Bažnyčią, sėjo nesantaiką 
tarp darbininkų ir ardė lietuvių 
organizuojamas katalikų para
pijas, siūlydami kurti nepriklau
somas tautines parapijas. Įsi
jungę į tarptautinį proletariato 
judėjimą, lietuviai socialistai 
buvo priešingi Lietuvos nepri
klausomybės atgavimui bei pa
ramai atsikuriančiai tėvynei.

Atsistojęs lietuvių katalikų 
darbininkų sąjūdžio priešaky, iš
leisdamas pirmąjį Darbininko 
numerį, jo vedamajame kun. F. 
Kemėšis rašė: “Darbininkas išei
na į platųjį pasaulį budinti, kel
ti ir rinkti į krūvą brolių dar
bininkų vardan To, kuris atnešė 
ant žemės ramybę geros valios 
žmonėms. Darbininkui rūpės 
visų pirma gyvieji darbininkų 
reikalai. Tie, kurie iki šiol buvo 
paėmę į savo rankas rūpestį 
šiais reikalais — užvylė. Jie lei
dosi į pragaištingą prieštikybinę 
kovą, gyvieji darbininkų rei
kalai liko kaip ir užmiršti. Tuo 
tarpu gi tie reikalai yra taip labai 
svarbūs, kad seniai jau laikas 
pradėti rimtai jais rūpintis. Dar
bininkai yra labai išnaudojami. 
Su šviesa, dora, darbštumu, 
vienybėn susispietę, daug ga
lime nuveikti. Tad Dievui pade
dant, visi į darbą. Ateitis priguli 
mum.” (Darbininkas, Organas 

tingoj ir sunkioj padėty tuo at
žvilgiu, kad jų kultūrinis gyveni
mas negali būti sustiprintas emi
grantais bei kultūros įnašu iš jų 
gimtųjų kraštų. Pasidžiaugė bal
tų gražių įnašu Kanados gyveni
mam Nors dabar taupymo metai- 
bet parama daugiakukūriniam 
reikalam nebus mažinama. Da
bar galvojama pradinę programą 
kiek keisti; gal daugiau dėmesįč 
skirti plačiosios Kanados visuo
menės supažindinimui su įvai
riomis Kanados etninių grupių 
kultūromis, daugiau paremti 
etninę spaudą.

Baltų atstovų mintys
Įžanginį žodį tarė J.R. Sima

navičius, dabartinis Baltų Fede
racijos Kanadoj pirmininkas (kas 
dveji metai pirmininkai keičiasi 
rotaciniu būdu). Jis padėkojo 
Kanados parlamentui už vasario 
26 priimtą rezoliuciją, kad 
Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių legalinė de jure pa
dėtis dėl Helsinkio susitarimų 
nėra pakeista. Ypatingai padė
kojo dr. Stanley Haidasz, parla
mento nariui iš Toronto, įnešu-’ 
šiam šią rezoliuciją į parlamento 
posėdį. Senatorius C.W. Carter 
panašią rezoliuciją įnešė į sena
tą, ir ji buvo vieningai priimta. 
Toliau kiek panagrinėjo Helsin-

(nukelta į 4 psl.)

Kun. Fabijonas Kemėšis, 
Darbininko laikraščio stei
gėjas ir pirmasis redakto
rius.

Lietuvių Rymo Katalikų Šv. Juo 
zapo Darbininkų Sąjungos, So 
Bostone, 1915 m. rugsėjo 19 d 
Metai I, Nr. 1.)

Pirmasis Darbininko numeri: 
buvo sutiktas dideliu džiaugs 
mu. LDS nariai uoliai platinc 
laikraštį lietuvių kolonijose. 
1917 Darbininko skaitytojų skai
čius pasiekė 6000.

Kun. F. Kemėšio rūpesčiu 
1920 So. Bostone buvo įsigyti 
nuosavi Sąjungos namai, kuriuo
se buvo įkurdintos spaustuvė, 
Darbininko administracija, re
dakcija ir centro valdybos raš
tinė. 1924 buvo įsteigta daugiau 
kaip 100 LDS kuopų.

(Bus daugiau)
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Draugo dienraštis Chicagoj 
balandžio 2-4 Jaunimo Centro 
didžiojoj salėj suruošė ypatingai 
vertingą parodą, vaizduojančią 
lietuviškosios išeivijos gyve
nimą.

Paroda skirta paminėti šiom 
sukaktim: Amerikos nepriklau
somybės dviem šimtam metų, 
lietuvių masinės emigracijos į 
Ameriką ir organizuoto gyve
nimo šimtmečiui, Draugo laik
raščio, pradėto leisti 1909, o nuo 
1916 virtusio dienraščiu, šešias
dešimtmečiui.

Rėmuose ir ant specialių stalų 
buvo išstatytas keletas tūkstan
čių eksponatų. Paroda kruopš
čiai apipavidalinta. Jos vyriau
sias organizatorius Bronius 
Kviklys su eile talkininkų paro
dė didelius sugebėjimus, skonį 
ir gerą nuovoką.

Ant stalų išdėstyti įvairiausi 
seniausi leidiniai tave nukelia į 
lietuviškosios išeivijos gyve
nimą prieš šimtą ir daugiau me
tų. Leidiniai pageltę, sutrūniję, 
tačiau iškalbingai liudija apie 
anų laikų rašto žmones, lietuvių 
tautinį gyvastingumą ir didžias 
pastangas. Keliauji toliau, 
žvelgi į rėmuose suglaustus eks
ponatus.

Štai pėdsakai Aleksandro 
Kuršiaus, pirmojo žinomo lietu
vio emigranto Amerikoj net 
1659. Ir Tadas Kosciuška 
Amerikoj 1776. Sutinki 1863 
metų sukilėlius, laimingai Ame
rikoj prisiglaudusius. Čia ir Jo
no Šliūpo įmintos pėdos, ir kun. 
Aleksandro Burbos darbai, ir 
pirmosios lietuvių draugijos.

Gausūs rinkiniai lietuvių 
spaudos, leistos Amerikoj , kal
ba apie ano meto spausdinto 
žodžio reikšmę. Spaudos takais 
ateini iki šių dienų, iki sukak
tuvininko Draugo.

Vaizdžiai išryškinta lietuviš
kųjų kolonijų gyvenimas, jose 
veikusios organizacijos, parapi
jos, žymieji kolonijų, organiza
cijų, parapijų veikėjai, klebonai. 
Lietuvių pastangos statant baž
nyčias, savas mokyklas. Stipriai

CAO
CXC0
03

Dalis žiūrovų lietuvių išeivijos parodoj, kurią suruošė 
Draugo dienraštis balandžio 3-4 Jaunimo Centre Chicagoj. 
Dešinėj eksponatus fotografuoja dr. Jonas Lenktaitis, kuris iš 
New Yorko nuvyko į Chicagą ir padėjo parodą įruošti. Nuotr. V.

• Noreikos

BALTŲ VAKARAS
(atkelta iš 3 psl.)
kio konferenciją ir pareiškė, kad 
yra skaudu žiūrėti, jog tiek tiki
masi iš detentės ir Vakarų pa-: 
saulis daro tiek nuolaidų Rusijos 
komunistam.

Latvių Bendruomenės Kana
doj vardu baigiamuosius vakaro 
žodžius pasakė dr. L. Lukss, 
Baltų Federacijos vicepirminin
kas. Jis pabrėžė, kad baltai nori 
perduoti kanadiečiam savo 
skaudų patyrimą, kas įvyksta 
kraštam patekus į Sovietų anek
siją. Tai yra įspėjimas visiem 
gyvenantiem demokratiniuo
se ir laisvuose kraštuose ir no- 
rintiem išlaikyti demokratinį gy
venimą.

Banketas ir koncertinė 
programa

Vakaras prasidėjo priėmimu, 
po kurio buvo iškilminga vaka
rienė pačioj puošniausioj parla
mento salėj. Speciali vakarienės 
dalis buvo “baltų dezertas”. Ant 
rožėmis, žvakėmis ir tautinėmis 
lėlėmis papuošto stalo buvo di
džiulis raguolis, “lietuviški ba
ravykai”, Žagarėliai ir tortai. 

prasiveržia lietuvių religinis gy
venimas.

Fotografijų gausa, įvairūs ap
rašymai spaudoj plačiai ryškina 
šakotą lietuvių draugijų veiklą, 
draugijų veikėjus.

Su nuostaba stebi Amerikos 
lietuvių kovas dėl Lietuvos. 
Kiek daug ir sėkmingų pastangų 
įdėta ano meto lietuvių, dirbant 
Lietuvos laisvei atgauti ir išsau
goti. Susimąstai prie Amerikos 
lietuvių pinigais išleistų knyge
lių apie Kražių garsiąsias sker
dynes, prie skerdynių plakatų; 
prisimeni dabarties tautos kan
kinius, apie kuriuos rašė M. 
Raišupis.

Štai ir mūsų tautos patriarcho 
dr. Jono Basanavičiaus prieš ka
pą metų rašyti originalūs laiškai. 
Čia tau primena ir Amerikos 
lietuvių kovas už sostinę Vilnių.

Ir taip slenki parodos takais, 
stabteli prie kiekvieno įrėminto 
eksponato. Susipažįsti su Lie
tuvos diplomatine ir konsulari- 
ne veikla, pastudijuoji JAV lie
tuvių ’ ryšius su nepriklausoma 
Lietuva, gerokai įsigilini į ša
kotą JAV lietuvių kultūrinę, po
litinę, sportinę veiklą, transat
lantinius skridimus. Ilgiau priri
ša dėmesį lietuviškos knygos, 
periodika, įvairūs spaudiniai, 
senosios išeivijos plakatai, Lie
tuvos prezidento Antano Smeto
nos dienos Amerikoj.

Žodžiu, sutelktoji parodos 
medžiaga — istorinės vertės, 
liudijanti išeivijos lietuvių di
delį ir vertingą įnašą į šio kraš
to gyvenimo įvairias sritis ir jų 
didelį darbą lietuvybei ir Lietu
vai.

Per keletą valandų žiūrovas 
tegali parodą apžvelgti tik pra
bėgomis. Čia reikia ištisų dienų, 
kad galėtum smulkiau pažinti 
didžiuosius lietuvių atliktus dar
bus ir tolyn nuskubėjusią reikš
mingą lietuvių gyvenimo 
praeitį.

Parodą aplankė labai daug 
žmonių, jų tarpe lituanistinės 
mokyklos, organizacijos ir 
ankstesnės kartos lietuviai, ku
rie čia atpažino patys save (nors, 
žinoma, anų laikų veikėjų di-

Kepsniai, ypač kanadiečiam ne
matyti raguolis ir “baravykai”, 
turėjo didelį pasisekimą.

Koncertinę dalį atliko visos 
trys tautybės. Montrealio Ginta
ro jaunesnysis liaudies instru
mentų ansamblis Gintarėlis la
bai darniai pagrojo 4 liaudies 
dainas, paruoštas Z. Lapino. An
samblį sudaro 6 jaunos kankli
ninkės ir 4 berniukai su birby
nėmis, skudučiais ir tabalais; 
ansambliui vadovauja J. Zurke- 
vičius ir Z. Lapinas. Visus labai 
domino originalus liaudies in
strumentų panaudojimas.

Pagarsėjusio estų mergaičių 
gimnasčių ansamblio Kalev-Es- 
tienne grupė iš 5 merginų labai 
tiksliai atliko sudėtingą gimnas- 
tikos-šokio programą. Latvių tri
gubas vyrų kvartetas Kalvis iš 
Toronto gražiai padainavo 4 ti
piškas latvių liaudies dainas. 
Koncertinė programa buvo iš
skirstyta tarp kalbų ir visų atsi
lankiusių buvo šiltai priimta.

Ketvirtasis Baltų vakaras Ka
nados parlamento rūmuose pra
ėjo labai sklandžiai, ir gauta daug 
gerų atsiliepimų iš atsilankiusių 
parlamento narių ir svečių.

Dns.

Draugo dienraštis suruošė lietuvių išeivijos parodą balandžio 
3-4 Jaunimo Centre Chicagoj. Atidarant kalba tos parodos 
vadovas ir organizatorius redaktorius Bronius Kviklys. Toliau 
stovi parodos direktorius kun. P. Cinikas, Lietuvos gen. kon- 
sulė J. Daužvardienė, žum. St. Pieža, vysk. V. Brizgys, mari
jonų vienuolijos provincijolas kun. J. Dambrauskas ir JAV 
200 metų sukakčiai ruoišti centrinio komiteto narys St. Bal- 
zekas, įteikęs specialų diplomą. Nuotr. Jono Kuprio

delis procentas jau yra iškelia
vę į amžinybę, mum palikę 
savo gilias pėdas dokumen
tuose).

Ši paroda pamatytina ir kitose 
lietuvių vietovėse. Yra žinių, 
kad norimąją parodyti New Yor
ke, Detroite ir kitose didesnėse 
lietuvių kolonijose. .

Į parodos organizavimą įdėtas 
milžiniškas darbas. Tad ją pama-

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ 
VYRIAUSIA TARYBA PASISAKO

Lietuvių Fronto Bičiulių Vy
riausios Tarybos suvažiavime 
Detroite kovo 6-7 buvo priimti 
pasisakymai Vliko ir Altos 
pirmininkam. Jiem ir buvo pa
siųsti priimtieji nutarimai. Su 
pasisakymų turiniu supažindi
nami Darbininko skaitytojai.

-o-
— Lietuvių Fronto Bičiulių 

Vyriausioji Taryba remia inicia
tyvą Vlik’e, kad Lietuvos vada
vimo organizacijos sąranga ir 
veikla būtų pritaikytos laiko rei
kalavimam, nepaneigiant Lietu
vos grupių simbolinės reikš
mės, tačiau pasitelkiant ir išei
vijos gyvąsias jėgas Lietuvos va
davimo organizacijos ir veiklos 
paveikumui sustiprinti bei jų 
tęstinumui užtikrinti.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
Vyriausioji Taryba pasisako už 
sudarymą bendro Lietuvos 
vadavimo informacijų centro, 
kurio vienu pagrindinių uždavi
nių turėtų būti supažindini
mas su Lietuvos ir lietuvių tau
tos padėtimi buvusių kolonijų, 
tapusių nepriklausomomis 
valstybėmis ir Jungtinių Tautų 
nariais, ir užtikrinimas jų palan
kumo Lietuvai. Lygiai svarbus 
antras tokio informacinio cent
ro uždavinys būtų studijuoti pa
dėtį okupuotoj Lietuvoj ir su tos 
padėties reikalavimais atitinka
mai derinti laisvųjų lietuvių 
talką pavergtajai tautai.

-o-
— Lietuvių Fronto Bičiulių 

Vyriausioji Taryba pagarbiai nu
silenkia mūsų senosios išeivijos 
vadovavusių politinei išminčiai 
bei ryžtui suorganizuoti vienin
gą Amerikos Lietuvių Tarybą 

Darbininko spaudos kioskas Darbininko sukaktuviniame koncerte. Prie knygų Tėv. Petras . 
Baniūnas, Darbininko administratorius, brolis Pranciškus Matukas ir Onutė Dzeteveckaitė. 
kuri prižiūri Kultūros Židinį. Nuotr. L. Tamošaičio

tyti turėtų kuo didesnis lietuvių 
skaičius.

Parodą sekti palengvina Br. 
Kviklio gerai suredaguotas 
Draugo išleistas specialus leidi
nėlis — Lietuviškoji išeivija 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. *

Po kelių valandų studijų pa
likdamas parodos salę, nuo
širdžiai tari padėką parodos ren
gėjam.

kovai dėl Lietuvos išvadavimo. 
Nusilenkia Amerikos Lietuvių 
Tarybos didelėm ir sėkmingom 
pastangom organizuojant Bend
rąjį Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondą, gelbstint Europoj D.P. 
padėtį nuo sovietinių užmačių 
ir provokacijų, rūpinantis įstaty
mu dėl D.P. imigravimo į Jung
tines Valstybes, apdairiai prave
dant JAV kongreso komiteto su
darymą sovietinei agresijai prieš 
Baltijos valstybes tirti ir t.t. Ta
čiau iš pagarbos Amerikos Lie
tuvių Tarybos pozityviajai veik
lai ir jos rezultatam Lietuvių 
Fronto Bičiulių Vyriausioji Ta
ryba su juo didesne širdgėla ap
gailestauja Amerikos Lietuvių 
Tarybos mūsų išeivijos tautinei 
gyvybei nuostolingą nepalan
kumą Lietuvių Bendruomenės 
organizacijai nuo pat jos pradi
nės užuomazgos iki šių dienų.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
Vyriausioji Taryba labai vertina 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
organų pastangas ir laimėjimus 
tiek išeivijos lietuvybei ugdy

ti, tiek ir talkinant mūsų tautos 
siekimam Lietuvos valstybinei 
nepriklausomybei atstatyti ir 
sovietiniam okupantui priversti, 
kad gerbtų žmogaus pagrin
dines teises bei laisves.

—Lietuvių Fronto Bičiulių 
Vyriausioji Taryba, turėdama 
prieš akis abiejų organizacijų — 
Altos ir JAV LB — teigiamą 
indėlį išeivijos ir Lietuvos la
bui, bet konstatuodama tarp šių 
dviejų organizacijų kilusią ir vi

są išeiviją palietusią nedarną, 
nuoširdžiai prašo abiejų organi
zacijų vadovybes nedelsiant im-

EUCHARISTINIS KONGRESAS

VEJANTIS LAIKĄ

Spauda
Negalima prįsnūsti, norint iš

tverti vienoj eilėj su laiku. Jis 
linguoja pirmyn, įkyriai minda
mas, nekeldamas triukšmo, nesi- 
reklamuodamas, net nesižvalgy
damas ir nekreipdamas dėme
sio, ar jo elgesiu kas piktinasi, 
ar ne.

Kai lietuviai pradėjo rūpintis 
Eucharistiniu Kongresu, prie
šais dar tįsojo daugiau kaip me
tai. O šiandien jau yra likę vos 
tys mėnesiai. (41 Tarptautinis 
Eucharistinis Kongresas vyksta 
rugpiūčio 1-8 Philadelphijoj.) 
Tad kokiais būdais, vydamiesi 
laiką, mes rengiamės dalyvauti?

Sunkiausias, didžiausias ir 
svarbiausias darbas yra išleidi
mas rimto, akademinio veikalo 
apie šiandieninę religijos padė
tį okupuotoj Lietuvoj. Jo auto
rius yra Vytautas Vardys, politi
nių mokslų profesorius Oklaho- 
mos universitete, kelių knygų 
autorius, politikos žurnalų 
bendradarbis, žinomas tarptauti
niu mastu, plačiai cituojamas 
pasaulinėj politinių klausimų li

tis konkrečių žingsnių tarpusa- 
viam susipratimui ir vieningam 
bendradarbiavimui pasiekti.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
Vyriausioji Taryba reiškia dide
lį susirūpinimą dėl prasidėjusio 
Amerikos lietuviuose pasirausti- 
nio bandymo JAV Lietuvių 
Bendruomenės organizaciją 
sprogdinti iš vidaus, kiršinti iš
eiviją tarpusavy ir kliudyti bei 
kenkti Amerikos lietuvių organi- 
zuotom pastangom savo tautinei 
gyvybei ir tautiniam solidaru
mui puoselėti bei išlaikyti.

LFB Vyriausioji Taryba

HOLLAND, PA. 
Šv. Kazimiero šventė
Seselės kazimierietės savo 

globėjo šventę atšventė iškil
mingomis mišiomis, pritaikyto
mis giesmėmis, pamokslu ir 
maldomis. Pagiedojo šv. Kazi
miero himną. Koplyčios altoriai 
buvo išpuošti gyvomis gėlėmis.

Šv. Kazimiero dieną vidurinė 
mokykla buvo uždaryta. Tačiau 
išvakarėse mokinės surengė se
selių kazimieriečių ir jų kapelio
no pagerbimą. Jos visos sugie
dojo šv. Kazimiero mėgtą gies
mę (“Omni die dic Mariae”), 
pasikeisdamos nušvietė jo gyve
nimą ir asmenį, pabrėždamos 
lietuvių meilę ir prisirišimą prie 
savo tautos globėjo.

Penktadienį, kovo 5, mišios 
mokykloj buvo aukojamos šv. 
Kazimiero garbei. Pasakytas ati
tinkamas pamokslas. Pačios 
mokinės paruošė maldas, prašan
čias šv. Kazimiero užtarimo. Be
veik visos mokinės priėmė ko
muniją. K.Š. 

teratūroj. Knyga — The Soviets 
and The Catholic Church in 
Lithuania—turės 14 skyrių, apie 
350 ar 400 puslapių. Jos tiks
las — analizuoti ir nupiešti Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios padėtį, 
valdant SSSR, ypač pabrėžiant 
vėliausius įvykius. Medžiagą 
veikalui sudaro originalūs pačių 
sovietų leidiniai ir įstatymai, lie- 
čią religiją, lietuvių ir rusų po
grindinė spauda, vakariečių tu
rima informacija, pokalbiai su 
liudininkais, dalyvavusiais vė
liausiuose įvykiuose. Šios kny
gos išleidimas lietuviam atsieis 
$15,000 su viršum.

Antras užmojis — masinis pa
skleidimas nedidelės apimties 
informacinio spaudinio, skirto 
kasdienos žmogui. Į mokslinius 
veikalus nelinkęs ar laiko ne
turįs asmuo, prabėgomis mesda
mas akį, čia ras pagrindinius fak
tus , liečiančius religiją oku
puotoj Lietuvoj. Leidinėlis bus 
patrauklus, iliustruotas, kad jį 
gavęs į rankas nemestų šalin, 
pirma jo nepaskaitęs. Be to, ra
šomas lengvu pasakojimo sti
lium, kad pirmosios eilutės ne
sukeltų nuobodulio; čia liečia
mas žmogus, bet ne politika ar 
doktrina, kurios daugelį atgraso. 
Autorius ir dailininkas yra šioj 
srity patyrę profesionalai, dirbą 
milžiniškos organizacijos rek
laminiame skyriuj. (J. Miirphy ir 
Gražina Raugienė). Leidinio nu
matoma paskleisti 100,000 eg
zempliorių, tačiau su juo iškyla 
du svarbūs uždaviniai: lėšos ir 
juodas darbas. Paruošimui ir 
spausdinimui teks sukaupti 
$12,000 su viršum. Platinimas 
šauksis rankų. Prisiminkim, kad, 
vienam žmogui išdalinant šio 
spaudinio 200 egzempliorių, 
šimto tūkstančių išplatinimui 
reikia 500 asmenų. Viliamasi, 
kad Philadelphijos lietuviam 
darbe pagelbės ir kitų vietovių 
žmonės.

Parodos
Kongreso metu, visas aštuo- 

nias dienas, bus atidarytos dvi 
lietuvių parodos. Pirmoji lan
kytojus supažindins su pagrin
diniais lietuvių tautos bruožais. 
Tai tautodailė ir gyvenimo bū
das, abu perduoti patrauklia for
ma, su dailininko R. Viesulo 
menine priežiūra. Antroji kalbės 
apie religijos persekiojimą 
okupuotoj Lietuvoj. Šiom paro
dom, įskaitant patalpų nuomą, 
eksponatų surinkimą, erdvės 
paruošimą eksponavimui ir pa
rodų priežiūrą, reikia apiė 
$8,000.

Simpoziumas
Ketvirtadienio popietę (rug

piūčio 5) lietuvių pastangomis ir 
jų priežiūroj yra organizuojamas 
simpoziumas Katalikų Bažny
čios už geležinės uždangos klau
simais. Simpoziumas bus aka
deminio pobūdžio. Jo galės 
klausytis kiekvienas kongreso 
maldininkas. Referatai bus iš 
anksto patikrinti ir komisijos pri
imti. Kiekvienam referatui skir
tas laikas yra griežtai ribotas. 
Čia dalyvaus kelios tautybės. 
Jos dalinsis išlaidas, kurias su
daro aukšta patalpų bei vaiz
dinių priemonių nuoma ir įvy
kio priežiūra. Kiek šis įvykis at
sieis mum, kol kas tiksliai neži
noma.

Kiti užmojai
Nenorint pervarginti skaityto

jų, kitų įvykių paminėjimas ati
dedamas kitam kartui. Tačiau 
juos čia bent dera išvardinti: 
dalyvavimas atidarymo parade, 
Nations and Statės procesijoj, 
bendrose mišiose už laisvę ir 
teisingumą; mūsų iškilmingos 
mišios Philadelphijos katedroj 
(šeštadienį, rugpiūčio 7), Čiur
lionio ansamblio koncertas 
penktadienį, kasdieninės mišios 
lietuvių bažnyčiose, svečių 
priėmimas ir kt.

Kovojant su laiku, tikimasi 
greitų ir stambių lietuvių aukų. 
Jas prašoma siųsti: Lith. Com. 
for the Eucharistic Congress, 
1913 Wallace St., Philadelphia, 
Pa. 19130.

T. Burčinas
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Jaunimo talentai Urugvajuj
Išvyka į trečią jaunimo kongresą (10)

daugiau atrodė kaip Kolizėjaus 
likučiai — arkos be durų. Iš 
čia ir plaukė klegesys, kai di
džiojoj salėj vyko talentų pro
grama.

Per keletą Darbininko nume
rių buvo tęsiami studijų dienų 
dalyvio Viktoro Nako įspūdžiai. 
Padėkoję jaunimo atstovui, vėl 
grįšime prie trečiojo jaunimo 
kongreso dalyvių — turistų ke
lionės.

Atidarę trečią jaunimo kong
resą Buenos Aires mieste, jauni
mo atstovai ir turistai (vyresnieji 
ir jaunesnieji ne atstovai) skubė
jom prie autobusų, kurie vežė 
į uostą.

Uoste mūsų jau laukė viduti
niško dydžio laivas “General Jo
se Artigas”, specialiai išnuo
motas lietuviam, tik įgula buvo 
nelietuviška, o šiaip visur skam
bėjo lietuviška kalba, nors ir su 
įvairiausiais atspalviais.

Laive buvo ir gera valgykla 
ir kelios užkandinės, tad atsi
gaivinti galimybių netrūko. Tik 
kiek vargingiau buvo su nakvy
ne. Iš viso keliavom 459 lietu
viai. (Vėliau kai kurie kelionės 
aprašytojai skelbė, kad lietuvių 
laive buvę apie 550. Tegu, negi 
gaila.) Kajučių buvę apie 80, tad 
dauguma bandėm rasti galimy
bę pasnausti atlošiamoj laivo kė

dėj. Kai kurie skubesni spėjo 
įsitvirtinti ir gulsčioj pozicijoj 
per tris kėdes. Dauguma išsirai- 
tėm atlošiamoj kėdėj ir šeik tiek 
užsnūdom.

Paryčiais grožėjomės gražia 
nauja diena (nors naktį ir audros 
būta) ir Lietuvos trispalve laivo 
stiebe. Tik artėjant prie Monte- 
video, ji buvo nuleista.

Urugvajuj, Montevideo uoste 
gana linksmai nuteikė vietiniai 
tarnautojai labai primityviai ga
bendami mūsų čemodanus iš 
laivo į muitinės salę. Susiradę 
čemodanus, buvom autobusais 
nugabenti kas į viešbučius, kas į 
Lietuvių Kultūros Klubą, kur jau 
buvo laukiančių Urugvajaus lie
tuvių.

Vakare rinkomės į Urugvajaus 
Klubo salę Montevideo miesto 
centre. Vos įžengus pro pagrin
dines duris, į viršų vedė platūs 
laiptai. Pasijunti kaip Vatikano 
rūmuose, žengdamas marmuro 
laiptais į popiežišką audienciją. 
Čia pagrindinė salė irgi didin
ga, su visokiais ornamentais ir 
paveikslais. Tik šalutinės salės

Bandomapailsėti laive pakeliui į Urugvajų. Nuotr. A. Šeštoko

Pradžioj vyko grakšti oficia
lioji dalis — apie 15 minučių. 
Po Urugvajaus ir Lietuvos him
nų kalbėjo Urugvajaus jaunimo 
kongreso komiteto pirmininkas 
Gvidas Mačianskas, PLB pirm. 
B. Nainys, Lietuvos atstovas P. 
Amerikai A. Grišonas ir A. Sau- 
laitis — šio kongreso pirminin
kas.

Vakaro programą lietuviškai ir 
ispaniškai pranešinėjo dr. Alfre
das Stanevičius ir Birutė Ma- 
čianskienė.

Daivai Vaitkevičiūtei iš Chi
cagos padeklamavus K. Bin
kio “Gėles iš šieno”, Urugvajaus 
kanklininkai, vadovaujami V. 
Dorelio, atliko eilę dainų. Po 
Sao Paulo pianistės Kris
tinos Valavičiūtės scenoj 
pasirodė Argentinos Žibuo
klių oktetas. Jos publiką žavė
jo gražia pramoginių dainų 
pyne. Po kanadiečių — Rūtos 
Sulytės ir Anelės Kaminskaitės 
— dueto pasirodė Lietuvių 
Centro tautinių šokių grupė iš 
Buenos Aires. Po dviejų pianis
čių — Janės Žaidytės ir Zitos 
Zubrickaitės— teko stebėti Bal
tijos ansamblį iš Kanados. Danu
tei Bankaitytei iš Clevelando 
paskambinus kanklėmis Lietu
višką rapsodiją, tautinius šokius 
šoko Ąžuolyno grupė iš Urugva
jaus. Talentų vakarą užbaigė šio 
vakaro žvaigždė, talentingiausią 
iš visų talentų, vos 14 metų su
laukusi Adriana Jocytė, solistė iš 
Berisso, Argentinos. Pritardama 
gitara, ji padainavo keletą lietu
viškų dainų su tokiu įsijautimu 
ir pajėgumu, kad tikrai duoda 
puikių vilčių ateičiai. Jei jai bus 
duota gera mokykla, galėsim 
sulaukti žavios solistės.

(Bus daugiau)
Kornelijus Bučmys

Atsiųsta 
paminėti
Vladė Butkienė-Čekonytė — 

IŠMARGINTA DROBĖ. Poezi
ja. 1975. Išleido Vilties Draugi
jos Leidykla, Cleveland, Ohio. 
Iliustravo V. Butkienė. 96 psl. 
Kaina 3.50 dol.

Autorė, seniai mum žinoma 
kaip lietuviškos spaudos bend
radarbė, šiuo savo eilėraščių rin
kiniu debiutuoja. Tai lyrika, ku
rios tematika nujaučiama iš ke-

LIETUVIŲ PARODA

LOS ANGELES, CALIF.

Los Angeles lietuvių Bicen- 
tennial paroda Museum of Arts 
and Sciences patalpose vyko va
sario 14 — balandžio 4. Jai su
ruošti ir muziejuj parodyti dirbo 
daug žmonių. Į egzekutyvinį 
komitetą įėjo Tėv. Bruno 
Markaitis, S J — pirminin
kas, architektas Rimas Mulo- 
kas — koordin. pirmininkas, 
arch. Edmundas Arbas, Irena 
Tamošaitienė — koordinatorė, 
Vytautas Tamošaitis.

Meno skyrių tvarkė I. Tamo
šaitienė, R. Mulokas ir E. Arbas, 
o katalogavo Jūratė Koklienė ir 
Alfa Pažiūrienė. Taip pat daug 
dirbo dr. Arvydas Kliorė ir Ri
mas Vizgirda.

Istorijos skyriui vadovavo V. 
Plukas, V. Tamošaitis ir A. Pa
žiūrienė. Buvo išstatyta senų že
mėlapių, 1493 m. Nuernbergo 
kronikos lapas su Lietuvos vaiz
du bei aprašymu — originalas, 
iliustracija daryta Albrecht Due- 
rer mokytojo.

Teisės skyriuj buvo-1529 m. 
Lietuvos Statuto ištraukos, ku
rias išvertė Rūta Kulikauskienė, 
Irena Tamošaitienė ir Vyt. Ta
mošaitis.

Muzikai pritaikyti vadovavo 
inž. Jonas Navickas. Labai įvai
rią ir įdomią lietuvių kompozi
torių muziką paruošė Povilas Ja
siukonis. Liaudies instrumentų 
nuotraukas padarė Vincas 
Štokas.

Pinigų kolekciją paruošė, 
iliustravo ir aprašė Edmundas 
Kulikauskas. Pinigai buvo išsta
tyti nuo Kęstučio iki nepriklau
somybės laikų.

Spaudos skyrių sutvarkė ar
chitektai R. Mulokas, E. Arbas ir 
prof. J. Kuprionis. Buvo išstaty
ta dauguma Amerikoj leidžiamų 
laikraščių ir žurnalų. Įdomesnis 
dalykas — tai 1698 m. Londone 
spausdintas Bern Connor, M.D., 
aprašymas apie Lietuvą laiško 
formoj. Tai gali būti vienas iš 
pirmųjų spaudinių anglų kalba 
apie Lietuvą.

Tautodailės skyriui vado
vavo Giedrė Gustaitė, Irena Ta
mošaitienė, Dalia Jasaitytė, Jū
ratė Pažėraitė, Juozas Venckus, 
Jūratė Ugianskienė, Aušra Ma
tulaitytė, inž. Lapšys. Įdomesni 
eksponatai — iš žmonių gauti 
puikūs gintarai. UCLA tautodai
lės skyrius paskolino savo liet, 
rinkinio dalį. Daug rankdarbių 
ir tautinių drabužių buvo gauta 
iš įvairių asmenų — skolintojų. 
Velnias gautas iš p.p. Raulinai- 
čių iš Fresno.

Šio skyriaus įrengime darbu 
prisidėjo Juozas ir Linas Raibiai, 
Vladas Pažiūra, inž. Cez. Ugi- 
anskis, L. Reivydas, E. Jarašiū
nas, V. Bapšys, L. Venckus. Labai 
daug dirbo dr. Arvydas Kliorė, 
Rimas Vizgirda, Alfa Pažiūrienė.

Paprašius paskolinti mene- 
kenus tautiniam drabužiam, 
Vyt. Burokas savo pinigais nu
pirko ir atvežė, išleisdamas ke
lis šimtus dolerių. Paprašius pa
rūpinti draudimą pervežimui iš 
UCLA tautodailės eksponatų, 
Albinas Markevičius sumokėjo 
virš šimto dolerių iš savo kiše
nės.

Išskyrus vietinį laikraštį, kuris 
pakritikavo, visur gavom tik pa
ramą. Žmonės neatsisakė ati
duoti savo paveikslų ar žemėla
pių nuo sienų, nors kitiem liko 
plikos sienos namie. Moterys 
skolino savo geriausius gintarus.

ALIAS inžinieriai, vado
vaujant pirmininkei Dan
guolei Vizgirdienei, suruošė 
šaunų šampano su žagarėliais ir 
pyragaičiais priėmimą.

Parodą atidarė V. Tamošaitis, 
pagrindinis kalbėtojas — R. Mu
lokas. Sveikino dr. K. Bobelis, 
prel. J. Kučingis. Ilgesnį žodį 
tarė poetas B. Brazdžionis.

Tautinius šokius pašoko O. 
Razutienės vadovaujamas jau
nimo ansamblis.

Atidarymo iškilmėse sve
čių būta apie 700 žmonių. Tai 
apskaičiavo muziejaus policija.

Paroda buvo gana populiari. 
Kiekvieną dieną praėjo šimtai 
žmonių. Per vieną dieną išdalin

ta apie 400 brošiūrų apie Lie
tuvą.

Skaidrės buvo paruoštos Rū
tos ir Rimos Mulokų. Aukštai 
buvo trys ekranai, kur nuolat 
buvo rodoma mūsų menininkų 
kūryba, o apačioj — Lietuvos 
vaizdai.

Parodos išlaidom padengti 
buvo sudarytas finansų komite 
tas. Jam vadovavo inž. Vyt. 
Vidugiris, Vladas Pažiūra, Al
fonsas Tumas, Romas Nelsas. 
Visas suruošimas kainavo apie 
3000 dol. Gautas leidimas nuo 
mokesčių nurašyti šiam tikslui 
skiriamas aukas.

Visa parodos koordinacija 
buvo R. Muloko rankose, kuris 
paskutinę savaitę praleido die
nas ir naktis parodos patalpose. 
Jam labai daug padėjo jo žmona 
Rūta. Negeriau buvo paskutinę 
savaitę ir Tamošaičiam.

Paroda turėjo didelį pasiseki
mą. Rengėjai dėkingi visiem už 
pagalbą ir kooperavimą. Reikia 
tikėtis, kad publika bus dėkinga 
rengėjam.

V. Tamošaitis

TRUMPAI

Velykų švenčių metu Sv. Ka
zimiero parapijoj aukų surinkta 
8,028 dol. Visos šios aukos per
vestos salės statybos fondui. 
Darbai pradedami netrukus ir 
tikimasi vasaros metu juos už
baigti.

Lietuvių Diena, rengiama Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos, 
šiais metais vyks birželio 27. 
Meninėj programoj dalyvauja 
solistai Stasys Baras, Dana Stan
kaitytė, Jonas Vaznelis ir pianis
tas Alvydas Vasaitis iš Chica
gos. Pianistė Raimonda Apeiky- 
tė pirmą kartą lietuvių publikai 
atliks komp. G. Gudauskienės 
kūrinį, specialiai parašytą Ame
rikos nepriklausomybės jubilie
jui paminėti.

Pabaltiečių dainų ir tautinių 
šokių šventė įvyks birželio 13, 
sekmadienį, 3:30 vai. po pietų 
Hollywood Palladium salėj 
Amerikos 200 metų jubiliejaus 
ženkle. Bilietai užsakomi iš 
anksto pas Oną Razutienę, tel. 
661-0041.

Lietuvos atstovas Pietų Amerikai Anatolijus Grišonas ir 
Darbininko redaktorius Tėv. dr. Kornelijus Bučmys, OFM, 
pokalby Lietuvos atstovybėj Montevideo, jaunimo kong
reso atstovų ir svečių priėmime.

WORCESTER, MASS.

Radijo valandos parengimas

Lietuvių radijo valanda, kurią 
globoja Worcesterio Lietuvių 
Organizacijų Taryba, jau antri 
metai veikia du kartu savaitėj — 
trečiadieniais 8-9 v.v. ir 
šeštadieniais 6-6 v.v. per WICN 
95.5 FM, “non-profit", visuome
nės išlaikomą radijo stotį, kurioj 
nėra apmokamų skelbimų. Radi
jo valandos tikslas: ugdyti lietu
vybės išlaikymą savųjų tarpe ir 
supažindinti plačiąją visuomenę 
su Lietuva, jos pavergimu ir 
teise būti nepriklausoma valsty
be. Radijo valandos pajamas su
daro aukos iš lietuvių organi-

NEW BRITAIN, CONN.
Metinis LB susirinkimas

Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos salėj kovo 28 įvyko LB 
New Britaino apylinkės susirin
kimas.

Pradžioj LB apylinkės pirm. 
Vincas Vilčinskas pranešė apie 
valdybos nuveiktus darbus. Su
rengtas Bostono vyrų seksteto 
koncertas, gegužinė, Kalėdų 
eglutė ir kt.

Ižd. Kazys Zavickas pranešė, 
kad valdyba išleido anglų kalba 
knygą “Bicentennial Cook- 
book”. Ją suredagavo Marija- 
Elena Vaznelytė.

Apie Vasario 16-tosios mi
nėjimą pranešė vicepirm. Algis 
Dūda. Iš rinkliavų salėj ir baž
nyčioj bei likučio iš bufeto gauta 
779.44 dol. Pinigai pagal aukoto
jų pageidavimus persiųsti veiks
niam.

Šiem metam naujon valdybon 
perrinkti tie patys asmenys: Vin
cas Vilčinskas — pirm., Algis 
Dūda — vicepirm., Aldona Pleč
kaitienė — sekr., Kazys Zavickas
— ižd., Elzbieta Liudžiuvienė
— visuomeniniam reikalam, 
Juozas Leiberis — kultūriniam 
reikalam, Juozas. Liudžius — 
valdybos narys.

Tarp sumanymų klebonas kun. 
Edvardas Gradeckas pranešė 
apie Philadelphijoj vyksiantį 
Eucharistinį kongresą. Lietuvių 
programai remti kvietė padaryti 
renginį ir sutelkti aukų.

Apie lietuvių būklę ir kovas 
dėl laisvės okupuotoj Lietuvoj 
pranešė Juozas Balčiūnas.

Juozas Petuška, buvęs litua
nistinės mokyklos mokytojas, 
pranešė, kad, pereitų metų ru
denį nesusidarius pakankamam 
mokinių skaičiui, lituanistinė 
mokykla šiais metais neveikia.

Jonas Bernotas

Los Angeles Dramos Sambū
ris rugsėjo mėn., Lietuvių Bend
ruomenės rengiamos Lietuvių 
Dienos proga, rengiasi pasta
tyti Anatolijaus Kairio trijų 
veiksmų veikalą “Sidabrinė die- 
na .

Los Angeles birutietės turi 
naują valdybą: pirm. T. Serei- 
kienė, vicepirm. A. Balsienė, 
sekr. V. Andrašiūnienė, ižd. E. 
Skirmantienė, narė S. Puikūnie- 
nė. Revizijos komisijon įeina 
L. Stadalninkienė ir B. Venckie
nė. Korespondentė — N. Apei- 
kienė.

— L.Ž.K.

zacijų ir pavienių klausytojų 
metiniai įnašai.

Gegužės 15, šeštadienį, 7 v.v. 
Maironio Parke, 52 South 
Quinsigamond Avė., Shrews- 
bury, Mass., įvyksta radijo va-; 
landos pirmas metinis parengi- Į 
mas. Ten bus Maironio Parko ’ 
paruošta skani vakarienė. Wor- : 
cesterio tautinių šokių ansamb- 'i 
lis “Žaibas” atliks specialią pro- j 
gramą. Vėliau šokiai, grojant ge- Į 
ram orkestrui.

Radijo valandos komitetas ; 
kviečia visus gausiai dalyvauti ir i 
paremti radijo v alandos darbą. i 

E.M. .
-o-

(

VVorcesterio LB apylinkėj 
vykstant JAV LB 8-tos tarybos 
balsavimam, balsų gavo: Henri
kas Čepas 66, Donatas Jančaus- 
kas 73, Bronius Kruopis 22, Ju
lius Paškevičius 49, Elena Vasy- 
liūnienė 54. Balsavo 94 asmenys 
(vienas balsas rastas negalio- | 
jantis).

Moterų Sąjungos 5-ta kuopa * 
gegužės 15, šeštadienį, nuo 10 
vai. ryto iki 5 vai. p.p. Šv. Ka
zimiero parapijos salėj pardavė- į 
nės vartotus daiktus. Veiks vir- > 
tuvė su puikiu lietuviškos garny- Į 
bos maistu. Virtuvei vadovaus į 
šeimininkė M. Dabrilienė.

Kun. Albinas Yankauskas į 
gegužės 16, sekmadienį, švenčia j 
kunigystės sidabrinį jubiliejų. j 
Aušros Vartų parapijos bažny- • 
Čioj 4 vai. popiet jubiliatas su j 
kitais kunigais koncelebruos pa- ! 
dėkos mišias. Maironio Parke i 
5:30 vai. popiet jubiliato kun. | 
Yankausko pagerbimo banketas, t 
-J.M.

BALANDŽIO
AIDAI

I 
[

Straipsniai: Juozas Vitėnas — i 
Jo kapas nežinomas (Julijono < 
Būtėno 25 m. žuvimo sukakties 
proga); Bronius Povilaitis — 
Mūsų fizinė aplinka; Jolita Ka- < 
valiūnaitė — Kai kurie XVIII 
amžiaus prancūzų romano žmo
gaus dvasios aspektai; Dr. Al- • 
bertas Gerutis — Kybartų aktai. ;

Iš grožinės literatūros: Pranas 
Visvydas — Eilėrraščiai; Jurgis < 
Jankus — Tupu-tu-tupu (Ištrau
ka iš “Severiuko”).

Apžvalgoje: K.Ž. — Petro Juo
delio gruoblėtas gyvenimo kelias į 
pasibaigė; B. Ciplijauskaitė — į 
Lietuviški paukščiai ir mo-
dernus braižas — Antano Tarno- • 
šaičio kūrybinis pasaulis; Algis i 
Šimkus — Chicagos “Dainavos” • 
ansamblio “Pamario pasaka”; I 
Mūsų buityje.

Recenzijos: Viktoras Gidžiū
nas, OFM — Amerikos lietuvių 
istorija anglų kalba (Dr. Anta
nas Kučas: Lithuanians in 
America); Atsiųsta paminėti.

Šis numeris iliustruotas dail. 
Antano Tamošaičio tapybos kū
rinių nuotraukomis ir piešiniu 
Ex libris. Taip pat A. Tamošai
čio, J. Būtėno, Kybartų aktų, 
P. Juodelio, St. Pilkos, Br. Jo
nušo ir R. Skipičio nuotrau
komis.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, MA 
02122; literatūros apžvalgų ir 
techninis redaktorius — Leonar
das Andriekus, OFM, Kenne
bunkport, ME 04046; leidžia 
Tėvai Pranciškonai; administ
ruoja T. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207; spausdi
na Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

tūrių rinkinio skyrių pavadi
nimų: Namų ilgesys, Atodūsiai, 
Iš močiutės pasakų, Gyvenimo 
cikle, Ledai ir ašakos, Išmargin
ta drobė.

Rinkiny ryškus autorės nuo
širdumas. Tačiau jos posmai 
(daugiausia ketureiliai), nepre
tenduodami į naujoves, toli atsi
lieka nuo daugelio “senųjų” 
poetų posmų. Tai patvirtina jau 
pirmasis rinkinio eilėraštis (Tė
viškės vėjas):

Pakluonėmis aidi tiktai sker
džiaus ragelis,

O mano širdyje jis griausti
niais sudunda:

Seni gluosniai milžinkapių 
didvyriais kelias,

Šešėliai prabyla jaunystės 
pagundom . . .

Geresnis yra paskutinysis 
(Nejausta mintis):

Mano mintys pabyra, kaip 
pievoj rasa,

Stiklo šukėmis suskamba 
graudžiai . . .

Nebežinau, nebežinau, kurias 
Į savo margą audeklą {au

džiu.
Įdomios pačios autorės dviejų 

spalvų iliustracijos (modernes
nės negu eilėraščiai).

Marius Katiliškis — APSA
KYMAI. Išleido Algimanto Mac
kaus Knygų Leidimo Fondas, 
Chicago, III. 1975. Aplankas ir 
titulinis puslapis Algirdo Ku- 
rausko. Kietais viršeliais. 256 
psl. Kaina 8 dol.

Knygos autorius — lietuviško
sios buities spalvingas vaizduo
tojas, jaunuoliu Albinu Vaitkum 
literatūriniame pasauly pradėjęs 
reikštis dar nepriklausomoj Lie
tuvoj, o išeivijoj savo ankstesnė
mis knygomis kaip talentingas 
rašytojas labai išpopuliarėjęs. Ši, 
naujoji, knyga į skaitytojų tar
pą įnešė kiek kontroversijos. Yra 
nuomonių, kad vaizdavimas lie
tuvių išeivijoj Katiliškiui ne vi
sai prie veido. Jo stiprybė esan
ti ne čia. Bet ir čia jis lieka 
talentingas.

LIETUVOS KATALIKŲ Baž- 
NYČIOS KRONIKA. Antras to
mas. Išleido L.K. Religinės 
Šalpos Rėmėjai. Chicago, III. 
1975. Viršelis ir iliustracijos — 
Seselės Mercedes. 416 psl. Kai
na — 3.50 dol. minkštais vir
šeliais, 5 dol. kietais viršeliais.

Šis tomas apima Lietuvos po
grindžio leidinių aštuonis nu
merius (8-15), išleistus 1974-75.

Leidėjų žodyje'sakoma:
“Slaptai leidžiamos LKB Kro

nikos okupuotoje Lietuvoje 
konkrečiais faktais parodo žiau
rų tikėjimo persekiojimą ir dide
lį persekiojamųjų tikinčiųjų 
didvyriškumą, jų nepaprastą pa
siryžimą išlikti tikinčiais ir ko
voti už tikėjimo laisvę.”

“Kartu su tikinčiųjų perse
kiojimu* okupantas stengiasi pa
laužti tautos moralę ir jos pasi
priešinimo dvasią. Tikintieji, iš
laikydami tikėjimą ir moralę, 
daug prisideda prie tautiškumo 
išlaikymo tautos kovoje už eg
zistenciją, siekiant laisvės ir ne
priklausomybės.”

Pirmąjį Kronikų tomą reda
gavo a.a. prof. Juozas Brazaitis. 
Šio antrojo, tomo redaktorius 
yra Ed. Jurgėnas. Knygos mece
natės -— Elena Mickeliūnienė ir 
Barbora Jasaitienė.

Juozas Vaišnora — THE 
FORTY YEARS OF DARK- 
NESS. Translated by Joseph 
Boley. Franciscan Press. 1975. 
Published by Rev. Msgr. Joseph 
A. Karalius. 60 psl.

Versta iš originalo: Lietuvių 
spaudos draudimo laikotarpis, 
VELS Centras, Bad Woerisho- 
fen, 1974.
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JUBILIEJINĖ KULTŪRINĖ
ŠAULIŲ SAVAITĖ

LŠST centro valdybai pa
vedus, Naujosios Anglijos šau
lių rinktinė ruošia Šaulių Sąjun
gos jubiliejinę kultūrinę savaitę, 
kuri įvyks liepos 3-10 Kenne
bunkporte, Maine, gražioj Tėvų 
Pranciškonų vasarvietėj.

Nepaprastai graži aplinka, 
geras maistas, jūros vandens ba
seinas ir Atlanto vandenyno pa
plūdimys sudaro tinkamą vietą 
atostogom, poilsiui ir suteikia 
gerą progą ir šauliškom žiniom 
pagilinti.

Numatoma plati ir įvairi prog
rama: paskaitos, šaudymas, spor
tas, laužas ir pasilinksminimai 
su menine programa.

Vasarvietėj yra 75 kambariai, 
talpiną apytikriai iki 150 as
menų. Todėl prašom kaip gali
ma greičiau, bet ne vėliau birže
lio 1 registruotis, ir tik užsire- 
gistravusiem bus rezervuoti 
kambariai.

Registracijos mokestis — $10 
suaugusiam asmeniui; jis bus į- 
skaitomas į kambarių mokestį. 
Registruojantis nurodyti, kokio 
norima kambario, kartu pasi
renkant ir antrą, jei nebūtų 
pirmo.

Registraciją veda šaulė Elena 
Gorodeckienė, 66 Fifth Avė., 
Worcester, Mass. 01607, tel. 617 
757-7984.

Nurodyti stovyklautojo vardą, 
pavardę ir šaulių dalinio pavadi
nimą. Čekį rašyti National 
Guard of Lithuania, Ine.

Norį ilgiau vasarvietėj pasi
likti privalo nedelsdami regist
ruotis, nes kitom savaitėm gali 
pritrūkti vietų. Registracijos mo
kestis mokamas tik už pirmą 
savaitę. Kitai savaitei kambarių 
kainos gali būti aukštesnės, nes 
šaulius Tėvai Pranciškonai lie
pos 3-10 sutiko priimti 1975 
kaina.

Kambariai
A — Su viena lova ir prau

sykla vienam asmeniui — $9, jei 
toks kambarys yra laisvas. Šiaip 
ir vienam asmeniui reikia mo
kėti pilną kainą, jei jame yra dvi 
lovos.

B — Su dviem lovom ir prau
sykla tiek vienam, tiek dviem 
asmenim, mediniame ir mūri
niuose pastatuose — $12. Jei 
kambary nori gyventi daugiau 
asmenų negu du, už kiekvieną 
lovą bei rankšluosčius dar 
primokama 1 dol. dienai. Atsar
goj turima sulenkiamų lovų.

A ir B kambariai — be pri
vačių vonių. Kainos nurodytos 
vienai dienai.

C — Kambarys su dviem siau
rom lovom ar su viena siaura, 
antra plačia, su privačia vonia — 
$17 dienai.

Pranciškonų vienuolyno vasarnamiai su Tėv. Jonu Dyburiu, 
ilgamečiu šio vienuolyno viršininku — gvardijonu, kuris 
staiga mirė balandžio 14. Šiemet čia bus šaulių kultūrinė 
savaitė.

D — Butas su dviem sujung
tais kambariais, vonia ir su trim 
lovom — $27 dienai.

Kambarius reikia palikti ne 
vėliau, kaip 12 vai. vidudienį. 
Diena kambariui prasideda nuo 
4 vai. po pietų. Jei kambarys 
laisvas, galimąjį ir anksčiau už
imti.

Jaunimo iki 18 metų amžiaus 
be tėvų ar giminių nepriimama.

Maistas
Suaugusiem ir jaunimui nuo 

15 metų amžiaus — $9 dienai. 
Jaunimui nuo 10 iki 15 metų 
amžiaus — $6 dienai. Vaikam iki 
10 metų amžiaus — $4 dienai.

DR. V. KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA
VVORCESTER, MASS.

Maironio Parke kovo 27 įvyko 
Dr. Vinco Kudirkos šaulių kuo
pos susirinkimas. Atidarė ir su
sirinkimui nustatytą darbotvar
kę perskaitė pirm. A. Zenkus. 
Susirinkime dalyvavo Naujosios 
Anglijos šaulių rinktinės pirm. J. 
Stašaitis, Brocktono Martyno 
Jankaus šaulių kuopos pirm. R. 
Bielkevičius ir tos kuopos gar
bės pirmininkas, dabartiniu lai
ku gyvenąs su žmona Worces- 
tery, Aleksandras Mantautas.

Pirmininkas informavo apie 
balandžio 24-25 Toronte įvyks
tantį Šaulių Sąjungos Tremtyje 
atstovų suvažiavimą. Mūsų kuo
pos atstovai: pirm. A. Zenkus, 
vicepirm. K. Prapuolenis, sekr. 
E. Gorodeckienė ir A. Grabaus
kas.

Kuopos metinė šventė įvyks 
gegužės 29-30 Maironio Parke. 
Gegužės 29, šeštadienį, 7 vai. 
vak. bus koncertas, sesių šaulių 
pagaminta vakarienė ir šokiai. 
Koncerto programą atliks mūsų 
kolonijai gerai pažįstama solistė 
G. Čapkauskienė iš Montrealio.

Sekmadienį po pietų — iškil
mingas susirinkimas, naujų na
rių priesaika.

Liepos 3-10 centro valdybos 
pavedimu Naujosios Anglijos 
rinktinė pas Tėvus Pranciš
konus, Kennebunkport, Maine, 
rengia kultūrinę savaitę, kurioj 
dalyvaus visos Amerikos ir Ka
nados šaulių kuopos. Registraci
ją vykdo mūsų kuopos sekretorė 
E. Gorodeckienė, telef. 757- 
7984. Registracijos laikas bai
giasi birželio 1.

Kuopa sutiko būti mecenate 
ir paskyrė 100 dol. auką Kosto 
Jurgėlos anglų kalba leidžiamai 
knygai “Lithuania-Outpost of 
Freedom”. Šią knygą leidžia

Vincas Tamošiūnas, LSST pirmininkas, 1972 liepos 8 
Kennebunkporte, Maine, atidaro šaulių kultūrinę savaitę. 
Nuotr, K. Sragausko

Duodama: pusryčiai — nuo 8 
vai. iki 10 vai. ryto, užkandžiai 
— nuo 12 vai. iki 1 vai. p.p., 
pietūs — 6 vai. vakaro.

Pastaba. Labai pakilus maisto 
kainom, už atsitiktinai praleistą 
kokį valgį mokestis neatskai- 
tomas. Privataus virimo pato
gumų nėra.

Naujosios Anglijos Šaulių 
Rinktinė

LŠST centro valdyba ir prašo vi
sas kuopas prisidėti.

Lietuvių radijo valandai pa
skirta 50 dol. auka. Tokia auka 
numatyta skirti kiekvienais 
metais.

Sekr. E. Gorodeckienė prane
šė, kad iš centro valdybos mote
rų sekcijos vedėjos O. Mikuls-

LŠST rinktinių ir kuopų pirmininkai, dalyvavę Wasaga Beach, 
Kanadoje, 1975 metais.

ŠAULYS 
IŠEIVIJOJ

Karolio Milkovaičio, Jūrų 
šaulių KLAIPĖDA pirmininko, 
paskaitos tąsa iš pereito šau
lių skyriaus Darbininke

O Lietuvos okupantas džiaugs
mu netvefia ir šaipydamasis šau
kia: “Bravo, gerai darot, lietu
viai išeiviai, Piaukitės tarpu
savy, kaip pikti šunes, aš kaip tik 
to tikiuos ir noriu. Tokioj tarpu
savio nesantaikos ir rietenų pa
dėty jūs esat man naudingiausi, 
nes skaldot savo jėgas ir silpni
nat kovą prieš mane.”

Kas šiandien galėtų užginčyti, 
kad mūsuose tokie dalykai ne
vyksta? Kas gyvęna Cicero, žino, 
kad taip yra. Kas gyvena Mar- 
quette Parke, žino, kad taip yra. 
Kas skaito lietuvišką spaudą, 
žino, kad taip yra. Priėjom prie 
to, kad, jei viena organizacija, 
sakysim, vadovaujama Jono, Va
sario 16-osios proga organizuoja 
viešą tautinės vėliavos pakėli
mą, su Lietuvos himnu, su pat
riotinėmis kalbomis, miesto 
aikštėj, dalyvaujant ameri
kiečiam, miesto pareigūnam, tai 
organizacija, vadovaujama Pet
ro, atsisako toj demonstracijoj 
dalyvauti. Priežastis: Petras su 
Jonu nesikalba ir vienas prieš 
kitą veda aršią apkalbų, net 
šmeižto propagandą. Liūdniau
sias yra faktas, kad Jono ir Pet
ro organizacijos dar neseniai bu
vo viena organizacija. Tai ne iš 
piršto išlaužtas pareiškimas. To
kie kurjozai vyko Chicagoj. 

kienės gauta anketa, kurią reikia 
užpildyti pažymint sesių pagei
davimus.

Yra užsilikusių neaiškumų iš 
praėjusių metų vienų šaudymo 
pratybų, dėl kurių kai kurie na
riai iki šiol laiko nėra patenkin
ti. Šaudymo vadovas š. A. Kau- 
ševičius visa tai paaiškino. Susi
rinkimas nutarė gerai šaudžiu- 
siem šauliam, surinkusiem ne
maža taškų, o negavusiem trofė
jų, įteikti diplomus. Diplomai 
bus įteikti šauliui A. Šarkauskui 
ir E. Meilui, Sr.

Broliai šauliai ir sesės šaulės,
Jei mūsų kuopos žiniose ran- 

dat kartais klaidą, liečiančią bro
lį šaulį ar sesę šaulę, nekaltin
kit dėl to valdybos bet pra- 
neškit kuopos korespondentei, 
ir klaidą mielai atitaisysim, nes 
tik tas klaidų nepadaro, kad nie
ko nedaro.

J.M.

Tokie reiškiniai gerą lietuvį 
verčia sudrebėti. Kada Rusijos 
koncentracijos stovyklos pri
grūstos ne kriminalinių nusikal
tėlių, bet lietuvių — jūsų ir ma
no tėvų, sesių, brolių; kada de
šimtys tūkstančių Lietuvos ti
kinčiųjų, nepaisydamimgresian- 
čio pavojaus, rašo, pasirašo ir 
siunčia peticijas Jungtinėm Tau
tom, maldaudami bent tikybi
nės laisvės; kada Lietuvos jauni
mas slaptomis šiapus atgabenta
me laiške prašo jų neužmiršti 
ir bent moraliai juos remti sun
kioj kovoj už laisvę, — mes 
čia nepasidalinam įtakos sfero
mis bei organizacijų postais.

Vienas žinomas lietuvis pat
riotas, rašytojas, redaktorius, 
viename Chicagos lietuvių dien
rašty, rašydamas apie carinės 
Rusijos emigrantų išnykimą, 
tarp kitko, pažymėjo: “Nevie
ninga, suskaldyta rusų emigraci
ja pasidarė nepajėgi, bolševi
kams nebepavojinga. Šios emi
gracijos sunykimo priežastys ir 
mums įdomios. Reikėtų pasimo
kyti, nes, atrodo, atėjo laikas.”

Tai yra be galo rimti, liūdni 
ir įsidėmėtini žodžiai.

Mes, šauliai, negalim ir netu
rim būti skaldymo ar skaldymo
si nei iniciatoriai, nei dalyviai, o 
vien tik nuliūdę stebėtojai. Nes 
skaldymo sėkla, nežiūrint kada, 
kieno ir kokiu tikslu pasėta,

.. ■— — ■I....................................................... ...............III ..........— 

Naujosios Anglijos rinktinės šauliai nuoširdžiai svei
kiname naują L.Š.S.T. pirmininką

jūrų šaulį KAROLĮ MILKOVAITĮ
ir naująją centro valdybą, linkėdami su šauliška daina Iš
tiesti visas bures į šauliško darbo okeanus. Gero vėjo!

Naujosios Anglijos Rinktinė

MARIJA

Iš kvepiančių rūtų vainikus tau pynėm,
Iš gaivinančios ryto rasos.
Suklupę mes tyliai maldaujame tave:
Marija, neapleisk Lietuvos.

Juk tau paaukojom mažytį mūs kraštą,
Kur noko, kaip auksas, javai,
Kur kilo bažnyčios į aukštąjį dangų,
Tau statė jas tavo vaikai.

Karštai pamylėjo tave artojas,
Mergaitės tau skyrė giesmes gražias,
Motinai tarp pirštų rožančius sukos,
Ji skyrė tau savo maldas.

Netroškom garbės mes nei turto,
Užteko mums duonos savos.
Nuo knygnešių, nuo laiko seno
Kovojom dėl savo kalbos.
Palaimink, Marija, tą žemę smūtkelių
Iš Vilniaus, nuo Vartų Aušros,
Grąžinki mums laisvę, kurios mes netekom, 
Neleisk mums vergaut niekados.

Anelė

yra žalinga. Viena piktžolė už
veisia kitą, vienas blogis pagim
do kitą. Ant šaulio užkritusios 
tos negerovės neprivalo prie jo 
prilipti. Šaulys, kaip iš vandens 
išlipusi antis, privalo nusipurty

ti, kad visi nešvarumai nuo jo 
nubyrėtų.

VI. Pūtvis auklėjo Lietuvos 
šaulius, kad jie pasidarytų dva
siškai stiprūs, vieningi, pasiryžę 
aukotis ir ginti Lietuvą nuo vi
daus ir išorės priešų. Lyg prama
tydamas Lietuvos okupaciją ir 
tautos tremtį, Pūtvis štai ko
kius nurodymus mum davė:

“Turime išugdyti blaivų ir 
taurų lietuvį, kad visi Tėvynės 
meile sucementuoti galėtumėm 
pastatyti tvirtovę, kurios am
žiais niekas neišgriautų. Kurios 
bent viena plyta bet kur pasau
lyje atsiradusi liudytų apie Lie
tuvą, keltų jos vardą ir dirbtų 
jos laisvės labui.”

Tai Vi. Pūtvio direktyva trem
ties šauliam. Ja privalom vado
vautis šiame sunkiame tremties 
laikotarpy. Ar sąžiningai mes ją 
vykdom? Ar pajėgsim vykdyti ją 
ateity? Kokiame stovy yra Lietu
vos Šaulių Sąjunga Tremtyje?

Man asmeniškai labai rūpi 
Sąjunga ir jos ateitis. Ne viskas 
joj yra gera — yra negerovių, 
kurias reikia šalinti. Būtų ne
gudru tai paneigti. Bet mum nė 
prieš vieną kitą išeivijos or
ganizaciją nereikia linkčioti ar 
kepurę kelti. Lietuvos Šaulių 
Sąjunga Tremtyje yra gerai orga
nizuota, pažangi, elitinė lietuvių 
patriotų organizacija. Jos tvir
tovė pastatyta ant tvirtų, gar
bingų pamatų, atsivežtų iš lais
vos tėvynės. Jos mokslas ir idea
lai sukurti ant krikščionybės gar
bės ir tėvynės meilės pagrindų. 
Joj nėra vietos kolaborantam, 
apsileidėliam, trukdytojam, vien 
tik asmeninės garbės ieškan- 
tiem.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje uždaviniai yra kilnūs 
ir garbingi. Todėl, vykdydami 
Vi. Pūtvio direktyvą, mes nega
lim ir neturim sutikti su plin
tančiu tautiniu nuosmukiu. Mes 
privalom mokyti kitus lietuvius 
būti patriotais. Tremties šaulys 
privalo tapti tautinės — patrio
tinės minties puoselėtoju, sklei
dėju, misionierium. Šaulys pri
valo tapti šių dienų aušrininku, 
varpininku, klystančių atvertėju, 
miegančių žadintoju. Gali atei
ti laikas, kada Lietuvos Šau
lių Sąjunga Tremtyje liks vienin
telė pajėgi išeivijos organizaci
ja, ištikima tautinės meilės ir lie
tuvybės principam, 
negarbės, be kompromisų, kovo
janti už pavergtos tėvynės lais
vę-

Naujos aplinkybės, nauji lai
kai uždeda naujas, papildomas 
pareigas bei atsakomybę ne vien 
tik S-gos centro organam, bet 
taip pat dalinių pirmininkam, 

valdybom, šauliam. Naujos ap
linkybės reikalauja intensy
vesnės, apdairesnės, drausmin- 
gesnės Šaulių S-gos politikos. 
Jeigu norim išlikti pažangūs 
ir neatsilikti nuo laiko reika
lavimų, tai turim šviestis ir 
auklėtis. Gyvenam laikotarpy, 
kuriame turim atkreipti daugiau 
dėmesio į šaulių kokybę, ma
žiau į kiekybę. Taip darydami, 
mes turim siekti viršūnės, tobu
lybės, kad vieną dieną galėtu
me paskelbti šūkį: “Būti šauliu 
reiškia būti aukščiausios rūšies 
lietuviu.”

Lietuvos Šaulių S-gos vieta 
darosi svarbi lietuviškoj bend
ruomenėj, ir turim pasiruošti 
tą poziciją tinkamai reprezen
tuoti ne vien S-gos centro, bet 
ir dalinių plotmėj. Todėl tarp ki
tų dalykų, man atrodo, atėjo lai
kas S-gos kultūros vadovo etatą 
plaplėsti, paverčiant jį S-gos 
kultūros ir mokymo sekcija — 
štabu, susidedančiu ne iš vie
no, bet iš kelių asmenų.

Šis štabas, greta esamų kultū
ros vadovo pareigų, rūpintųsi 
šaulių mokymu — tautiniu auk
lėjimu, ruoštų ir periodiškai 
siuntinėtų daliniam trumpus 
pranešimus, referatus įvairiomis 

šaulį liečiančiomis temomis. 
Šie rašiniai būtų skaitomi ir dis
kutuojami daliniuose įvairių 
susirinkimų metu. Tai pa
lengvintų pirmininkų darbą, 
suartintų ir užmegztų nuolatinį 
ryšį centro su daliniais ir žy
miai praplėstų šaulio patriotinį 
bei visuomeninį akiratį.

Taip pat, man atrodo, reika
lingi trumpalaikiai, sakykim, 
trijų dienų, kursai dalinių pirmi
ninkam, kuriuose, tarp kitų da
lykų, būtų mokoma: a) S-gos or
ganizacinė struktūra; b) šauliš- 
koji ideologija ir etika; c) statu
tas ir drausmė; d) dalinio vado 
pozicija ir orumas visuomenėj; 
e) valdinių mokymas ir santy
kiai vado su valdiniu; f) dali
nys šventėj ir parade; g) kova ir 
kovos metodai su komunistine 
propaganda; h) santykiai su kito
mis organizacijomis; i) tautinė 
ir tarptautinė, Lietuvą liečianti, 
politinė paditis ir visi kiti daly
kai, su kuriais šaulių dalinio pir
mininkui tenka susidurti.

Ta pačia proga iš naujo keliu 
leidinio “Šaulio vadovas” reika
lingumu. Visa tai koordinuotų 
— suvienodintų ir pagyvintų 
S-gos veiklą. Per 20 su viršum
metų nuo Sąjungos atkūrimo 
S-ga savo veiklos potencialo vir
šūnės nepasiekė. O galim! Tu- 

nesutepta rim tam reikalingas pajėgas.

Taigi darbo yra begalės. Su
kruskim! Keiskim, kur reikia, 
savo veiklos ir kovos ginklus bei 
taktiką. Bet pradėkim tai vykdyti 
dabar — ne ryt, ne poryt, bet 
dabar — šiandien. Mes neturim 
laiko atidėlioti. Mes negalim il
giau tylėti ir vesti švelnutę pū
kinę politiką.

Gyvenamasis laikotarpis ir 
padėtis mūsuose bei pavergtoj 
tėvynėj reikalauja, kad taptume 
liūtais, tautiniais smogikais, su 
savita — patriotiškai šauliška po
litika. Esama tautinė ir tarptau-,

(nukelta į 7 psl.)
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BALTIMORĖS ŽINIOS
Ateitininkai veikia

Baltimorės Stasio Šalkauskio 
moksleivių ateitininkų kuopa ir 
šiais metais pagerbė Lietuvos 
globėją šv. Kazimierą. Kovo 7 
visi dalyvavo Šv. Alfonso bažny
čioj mišiose. Po jų parapijos mo
kyklos patalpose moksleiviai 
kartu su sendraugiais paruošė 
puikius pusryčius.

Programos pirmai daliai vado
vavo Linas Surdokas. Dvasios 
vadas kun. K. Pugevičius sukal
bėjo pritaikytą maldą. Kęstutis 
Čižiūnas, svečias iš Washingto- 
no, kalbėjo apie šv. Kazimierą 
įdomiai ir naujoj šviesoj..

Sendraugių pirmininkas 
Aleksandras Radžius pasveikino 
svečius, o Nerimantas Radžius 
moksleivių kuopai paaukojo 100 
dol. Ateitininkų himnu baigta 
pirma dalis.

Meninęi programos daliai va
dovavo kuopos pirm. Daina Bul
vytė. Pradžioj suvaidintas vaiz
delis iš dabartinio pavergtos 
Lietuvos gyvenimo. Tema— re
ligijos persekiojimas. Medžiaga 
buvo parinkta iš L.K. Bažnyčios 
Kronikos.

D. Buivytė pianinu paskam
bino William Gillock Sonatiną. 
Mergaičių kvartetas — Dana Di- 
jonaitė, Aldona Glemžaitė, Eglė 
Mildažytė ir Daina Buivytė — 
padainavo tris dainas. Stud. 
Marytė Dambriūnaitė paskaitė 
šventei pritaikytą eilėraštį. Al
dona Glemžaitė paskambino 
Chopino Polonaise.

Moksleiviai ateitininkai padė
kojo Stasei ir Cezariui Surdo- 
kam už paaukotą laiką, pagalbą 
ir globą, įteikdami jiem dovanė
lę. — D.B.

-o-

Pirmosios Komunijos iškil
mės Šv. Alfonso bažnyčioj vyko 
gegužės 2, sekmadienį, per 8:30 
mišias, kurias aukojo kun. Anta

nas Dranginis. Po mišių pirmos 
komunijos vaikučiai nusifo
tografavo su parapijos kunigais.

Gražios vestuvės įvyko Sv. Al
fonso bažnyčioje gegužės 1. Su
situokė Juozo ir Vandos Kudirkų 
dukra Julė su Raymond Hens- 
berger. Jų moterystę palai
mino kun. A. Dranginis.

Šeimų Komunijos diena įvyks 
gegužės 9, sekmadienį, per 8:30 
vai. mišias. Tai viena iš gražiau
sių dienų Šv. Alfonso parapijos 
gyvenime. Didysis choras, kuris 
gieda per sumą kiekvieną sek
madienį 10 vai., giedos per šei
mos mišias. Kunigai ragina visas 
šeimas dalyvauti.

Gegužės mėnesio metinė pro
cesija, skiriama Marijos garbei, 
įvyks tą sekmadienį 4 vai. 
popiet.

Matulioniai rengia savo kole
gom įdomią programą.

Edvinas Vyšniauskas, 47 metų 
naujosios kartos lietuvis, mirė 
Šv. Agnietės ligoninėj balandžio 
21. Edvinas, bedirbdamas savo 
vasarnamyje prie Chesapeake 
Bay vandenų, staiga susirgo ba
landžio 16 ir buvo nuvežtas į 
ligoninę. Edvinas buvo linksmo 
ir malonaus būdo vyras. Nuo pat 
atvykimo dalyvavo lietu
viškuose parengimuose ir buvo 
Šv. Alfonso parapijas narys. Ge
dulingos mišios aukotos už jo 
sielą Šv. Alfonso bažnyčio
je balandžio 24. Palaidotas Lou- 
don Park kapinėse. Dideliame 
nuliūdime liko motina Stefanija, 
tėvas Jonas ir giminės.

Jonas Obelinis
Baltimorėj ateitininkų šventėj iš k. K. Čižiūnas, J. Vitėnas, 
p. Vitėnienė ir Daina Buivytė.

JAV LB VISUOMENINĖS VEIKLOS 
ŽINIOS

IŠ VISUR
LB tarybos sesijoj, kuri vyko 

balandžio 3-4 Philadelphijoj, 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos pirm. Alg. Gečys pada
rė pranešimą apie Lietuvos pa
siuntinybės Washingtone sun
kėjančią padėtį, kiek tai liečia 
diplomatinės tarnybos tęstinu
mo užtikrinimą ir dažnėjančius 
kai kurios amerikiečių spau
dos nepalankius pasisakymus. 
LB taryba nutarimu įgaliojo LB 
krašto valdybą kontaktuori kitus 
veiksnius dėl jungtinės akcijos 
plano sudarymo ir jo vykdymo.

Daina, vyrų choras, su savo 
šeimomis rengia gegužinę-pik- 
niką Gordono ir Eleonoros Matu
lioniu namuose ir sode, kurį šei
mininkai vadina “Kybartais”, 
prie Liberty ežero. Gegužinė 
bus gegužės 23, sekmadienį.

C. Surdokas ir kun. K. Pugevičius

Dalis Baltimorės moksleivių ateitininkų šventės dalyvių.
Visos nuotraukos A. Radžiaus

Penkti metai iš eilės JAV LB 
krašto valdyba aprūpina Kinijos 
Liaudies Respublikos misiją 
prie Jungtinių Tautų savo kas
metiniu leidiniu “Violations of 
Human Rights in Soviet Oc- 
cūpied Lithuania”. Šiais metais 
su leidiniu pasiųstame lyd
rašty plačiau informuojama apie 
1975 metų pabaigoj Australijos 
vyriausybės įvykdytą Baltijos 
valstybių įjungimo į Sov. Są
jungą pripažinimo atšaukimą.

Vytautas Janušonis, jaunes
niosios kartos visuomenininkas 
ir Mihvaukee LB apylinkės pir
mininkas, balandžio 2 atstovavo 
JAV LB-nei Mihvaukee įvyku
siame susitikime su prezidentu 
G. Fordu. Susitikimas vyko iš
taigingame restorane, kur daly
vaujant daugiau kaip 500 tauti
nių grupių vadovų, prezidentas 
kartu pietavo, kalbėjo rūpimais 
klausimais ir atsakinėjo į klau
simus, taip praleisdamas arti 
dvejeto valandų.

Kazys Jankūnas, JAV LB New 
Jersey apygardos valdybos pir
mininkas, nežiūrint darbo naš
tos, vadovaujant JAV LB tarybos 
vyr. rinkiminei komisijai, laiš
kais kreipėsi į prez. G. Fordą, 
reikšdamas nepasitenkinimą 
Sonnenfeldto doktrina, ir į šen. 
Clifford P. Case, prašydamas 
remti sudarymą komisijos, kuri 
tikrintų Helsinkio sutarimų 
vykdymą. Gauta palankūs laiš
kai iš Baltųjų Rūmų ir šen. 
Case, kuris pranešė, kad komisi
jos sudarymo siūlymas šiomis 
dienomis buvo priimtas senato

užsienio reikalų komisijos ir 
pasiųstas senatui patvirtinti. Da
bartiniu metu K. Jankūno įeina
ma į redakcinę komisiją, besirū
pinančia JAV nepriklausomybės 
jubiliejaus proga išleisti anglų 
kalba leidinį, nušviečiantį New 
Jersey etninių —tautinių grupių 
istoriją. Leidinys bus išleistas 
šių metų pabaigoj.

JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos Great Issues projektui 
suruoštus anglų kalba, simpo
ziumus lietuvių išeivijos klausi
mais teigiamai įvertino projekto 
vadovų atsiųsti stebėtojai — 
prof. Ludvik Nemec (Rosemont 
kolegija) ir dekanė dr. Gharlotte 
Fiechter (Pennsylvanijos uni
versitetas). Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininkui inž. Al
gimantui Gečiui atsiųstame 
laiške rašoma, kad Philadelphi
joj vykę simpoziumai “perdavi
mu, klausimo parinkimu ir vy
kusiomis diskusijomis buvo tiek 
sėkmingi, kad net prof. Michael 
Novak, autorius knygos “Rise of 
Unmeltable Ethnics”, būtų pa
tenkintas, matydamas, kaip bal
tieji etnikai — lietuviai gynė sa
vo tapatybę”.

LB Omahos apylinkės valdy
ba, kurios pastangų dėka šen. 
Gari T. Curtis į JAV senatą 
yra įnešęs rezoliuciją Nr. 319, 
nepripažįstančią Baltijos valsty
bių inkorporacijos Helsinkio su
tarčių kontekste, sėkmingai reiš
kiasi ir amerikiečių informavi
mo srity. Vasario 16-sios proga 
Lietuva straipsniais buvo mini
ma šiuose laikraščiuose: Omaha 
Ethnic Newsletter (vasario 
mėn.), Omaha World Herald

(vasario 15 ir kovo 21), The 
Catholic Voice (vasario 12). 
Ypač sveikintinos iniciatyvos 
svetimųjų kontaktavime yra pa
rodę Alb. Reškevičius, Juozas 
Navakas ir dr. Martynas Traut- 
rimas. Taip pat paminėtina, kad 
Vasario 16-osios minėjimą fil
mavo ir vakaro žinių metu jo 
ištraukas perdavė visos trys 
Omahos televizijos stotys. Ra
dijo stotis KIOS teikėsi per
transliuoti JAV LB krašto val
dybos paruoštą pusvalandinę 
radijo programą anglų kalba.

Aušra Mačiulaitytė-Zerr, JAV 
LB krašto valdybos vicepirmi
ninkė, balandžio 7 LB-nei atsto
vavo Baltch Institute, Phila
delphijoj, švedų emigracijos į 
JAV parodos atidaryme. Parodą 
atidarė JAV belankąs Švedijos 
karalius Karolis Gustavas.

Antanas Adomėnas, sėkmin
gas Santa Monicos verslininkas 
ir LB Vakarų apygardos valdy
bos vicepirmininkas, $750 auka 
parėmė LB laisvinimo darbą. 
Ši suma panaudota naujausiu 
“Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania” 
leidiniu nemokamai aprūpinant 
Lietuvos pasiuntinybę Washing- 
tone (200 egz.), New Yorko ir 
Chicagos konsulatus (po 100 
egz.) ir Batuną (200 egz.).

Buffalo lietuvių klubas, turįs 
vos keliasdešimt narių, veikiąs 
ir kaip LB padalinys, gali būti 
pavyzdžiu, kaip ir negausi kolo
nija gali pajėgti atkreipti ameri
kiečių dėmesį į pavergtos tau
tos kančias. Vasario 16-osios 
proga Lietuvą paminėjo The 
WNY Catholic (vasario 12) ir 
Buffalo Evening News (vasario 
15 ir vasario 18). Klubo pirmi
ninku yra dr. Algirdas Gamziu- 
kas, o sekretorium — Romas 
Masiulionis.

i

I

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.

— Dail. Romas Viesulas bu
vo pakviestas atrinkti dviejų di
mensijų meno darbam South 
Carolina valstybės metinėj me
no parodoj. Į šią kategoriją į- 
ėjo tapyba, grafika ir piešiniai. 
Dailininkas taip pat turėjo reko
menduoti S. Carolina meno ko
misijai, kurie parodos darbai 
turėtų būti perkami valstybės 
kolekcijom. Paroda vyko ba
landžio 3-29 Gibbes meno 
muziejuj, Charleston, S. Caroli
na.

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

ŠAULYS 
IŠEIVIJOJ
(atkelta iš 6 psl.)

tinė padėtis mum draudžia il
giau būti tik ložės kovotojais, 
mes turim būti pirmose fronto li
nijose. Kiekvienas mūsų! Anot 
vieno kalbėtojo, mes turim iš
mokti, jei reikia, degti ant laužo, 
kaip kadaise degė Pilėnų kuni
gaikštis Margis, kaip Kalanta.

Chicagoj man teko kalbėti su 
vieno buv. mūsų kariuomenės 
karininko žmona, kuri tuo metu 
tik prieš dvi savaites buvo grį
žusi iš Lietuvos. Ji sakėsi Lie
tuvoj senų pažįstamų ir artimų
jų rately atsargiai užsiminusi 
Romo Kalantos tragediją. Jų 
atsakymas į tai buvęs graudus ir 
nedviprasmiškas: “Mūsų dau
gelis mielai susidegintume, jei 
žinotume, kad tuo Lietuvai lais
vę atsieksim.” Ar reikia kam to
limesnių paaiškinimų ir įtikinė
jimų? Kažin, ar ir toks pareiš
kimas nepaveiktų ir nesugėdin
tų čionykščių mūsų kolabo- 
rantiškai nusiteikusių okupanto 
klapčiukų?

Šis Lietuvoj kenčiančių brolių 
pareiškimas tesuteikia mum 
naujo ryžto ir kovos dvasios. Te 
kiekvienas mūsų darbas byloja 
okupantui, kad nenurimsim ir 
nenusileisim, kol pavergta tė
vynė nebus išlaisvinta. Težino

okupantas, kad ne tam pirmieji 
Lietuvos kariuomenės savano
riai, kariai, šauliai ir kiti Lie
tuvos sūnūs kraują liejo ir mirė, 
kad be kovos ją dabar jam vėl 
atiduotume.

Kiekvienoj savo kalboj sakiau 
ir kartoju: te kiekviena mūsų 
demonstracija, kiekviena pa
sakyta kalba , kiekviena iškelta 
tautinė vėliava, kiekviena šau- 
liška uniforma, kiekvienas tau
tiškas ženklas ant krūtinės oku
pantui, kaip skardi pavojaus si
rena, šaukia, kad mes — trem
ties šauliai, esam atviros ir aršios 
kovos stovy su juo.

Tad į darbą, į kovą už myli
mos tėvynės laisvę! Atsiminkim, 
kad tėvynė nevertins mūsų pa
gal tai, kiek medalių ant krūti
nės parsivešim, bet pagal tai, 
kiek randų, įgytų kovoj už pa
vergtos tėvynės laisvę, mes tu
rėsim.

Negaliu baigti nepakartojęs 
jau kita proga mano užsiminto 
jausmingo nuotykio. Vienas 
senukas kunigas, prieš eilę mė
nesių, baigdamas pamokslą 
Chicagos Jaunimo Centro Tėvų 
Jėzuitų koplyčioj, pasakė šiuos 
žodžius: “Neseniai grįžau iš ke
lionės po Europą. Lankiau lietu
vius, kur tik žinojau jų esant. 
Bet jau nedaug jų beradau. Lie
tuviai, mylėkim vienas kitą, 
nes mūsų jau nedaug beliko.”

Mielosios sesės ir broliai, my
lėkim vienas kitą! Vardan tos 
Lietuvos vienybė težydi! v

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N.Y. 10019. TEL.— 581-6590; 
581-7729. Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, 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
Miami Beach, Fla. 33139-1201 17 St..................................
Allentovvn, 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, 111. 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. 
Rahvvay, N.J. — 47 East Milton Avenue ..........................
Silver Springs, Md. — 622 Ellsworth Dr............................
South River, N.J. — 41 VVhitehead Avenue .....................
Syracuse, N.Y. 13204 — 515 Marcelius Street ..... ...........
Woodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė. 
Utica, N.Y. — 963 Bleeker Street .......................................

•v

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
.... 381-6&O0
301-589-4464
......  257-6320
.....  475-9746
.... 296-5250
....  732-7476

— Times-Leader, Wilkes- 
Barre, Pa., dienraštis, įdėjo 
skaitytojų pasisakymų skyriuj 
baltam palankų dr. Aleksandro 
V. Berkis laišką, o vėliau ir prof. 
V. Romano padėką.

— Hartford, Conn., Motinos 
dienos minėjimą rengia Lietu
vių Bendruomenė gegužės 9, 
sekmadienį. Mišios 10:15 vai. 
Švč. Trejybės bažnyčioj. Tuoj po 
mišių motinų pagerbimas ir 
programa parapijos salėj.

— Okupuotus Įuietuvos Moks
lo Akademijos visuotinio susi
rinkimo sesija Vilniuj įvyko ba
landžio 14-15. Išrinkta nauja 
akademijos vadovybė: pirm. J. 
Matulis, vicepirm. J. Požėla ir 
A. Žukauskas, prezidiumo vy
riausias mokslinis sekretorius K. 
Meškauskas. (E)

— Tautinių šokių šventės ban
ketas ruošiamas po šventės pro
gramos rugsėjo 5 d. 7 vai. vak. 
puošniose McCormick rūmų sa
lėse. Stalai po 10. asmenų. Ban
keto bilietai (15 dol. svečiam ir 
10 dol. šokėjam) gaunami dabar 
pas A. Mažeikienę, “Parama” 
krautuvėj, 2534 W. 69th St. Chi
cago, III. 60629. Čekius rašyti: 
Lithuanian Folk Dance Festi- 
vals Ine. vardu. Šokėjai bilietus 
užsako per savo grupės va
dovybę.

— “Malūnas”, Baltimorės- 
Washingtono tautinių šokių gru
pė rengia vakarą-koncertą, 3-jų 
dalių rugiapiūtės vaizdelį. Jame 
tautiniai šokiai bus perpinti dai
nomis ir vaidyba. Po progra
mos veiks baras, bufetas ir šo
kiai. Vakaras įvyks Baltimorės 
lietuvių svetainės salėj gegužės, 
22, šeštadienį, 7:30 v.v. Bilietus 
jau dabar platina M. Dambriū
naitė Washingtone, o Baltimorėj 
R. Veliuonienė.

Vokietijos lietuvių jaunimo 
sąjungos narių Eei darbuotojų su
važiavime Romuvoj kovo 5-7 
dalyvavo ir visi devyni šio krašto 
atstovai trečiame jaunimo kong
rese. Per Sekminių atostogas nu
matoma sušaukti jaunimo gausų 
suvažiavimą.

— Lietuvių Fondo narių vi
suotinis suvažiavimas įvyks 
Chicagoj, Jaunimo Centre, ge
gužės 15.-

— Nauji Darbininko skaityto
jai: E. Cliild, W. Hartford, 
Conn., M.J. Trayan, Winooski, 

Vt., A. Skrebūnas, Mississauga, 
Ont. Canada, K. Lopas, xStam- 
ford, Conn., A. Gedmintas, Del- 
hi, N.Y. Sveikinam naujus skai
tytojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbininko 
prenumerata pirmiem metam tik 
10 dol. Atnaujinant Darbininko 
prenumerata visiem 12 dol.

, metam.
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SEASON’S GREETINGS 
ANDERSONSHIPPING SERVICE INC. 
MOVING — PACKING — CRATING TELE: Kl 2-1795 
SHIPPING TO WEST INDIES, CENTRAL & SOUTH 
AMERICA G. ANDERSON 1100 STEBBINS AVĖ.

BRONX, N.Y. 10459

SEASON’S GREETINGS
POMETO REALTY

719 86TH STREET BROOKLYN
CALL SH 8-5088 OR SH 8-4600 REAL ESTATE 

INSURANCE ACCOUNTING TAXES

SEASON’S GREETINGS
BREEZYHILL DELI

FINEST OUALITY COLD CUTS & MEATS OPEN 
7 DAYS TILL 9 PM SUNDAY TILL 8 PM WE ALSO 

DO CATERING — PI2ZA TEL 516 334-6355
55 LENOX AVĖ., VVESTBURY, NY 11590

SEASON’S GREETINGS
SCHENECTADY BUSINESS 

MACHINE
785 STATĖ ST. SCHENECTADY. N.Y. 

(518) 393-6200 '
(518) 393-7930

CAMP GOOD NEWS ON CAPE COD 
Separate campus for boys & girls e-16 42nei 
season, šame management, 207 aeres. Sports, 
trips, swimmlng, canoeing, sailing, handlcrafto, 
tennis, tutorlng. Teenage programs. Resident 
M.D. & R.N. We alm to bulld Chrlstian character. 
3 1/2 weeks $300., 7 weeks $550. Wrlte Chaplaln 
Wyeth VVIIIard Box 302, VValtham, Mass. 02154. Tel. 
617 893-3087.

TERMITE KING 
EXTERMINATING INC.

SERVING BKLYN, STATEN ISLAND AND OUEENS 
AREA HOMES COMMERCIAL & INDUSTRIAL 

PLACES WE TAKE PRIDE IN OUR WORK 
CALL 439-8400 MR. GEORGE NELSON

“WILL FORMS”
Make Your Own Will Easily! Ready to fili 
in. Maill $2.00 (2 for $3.50) To FORMS

P.O. Box 3609 New Haven, Conn. 06525

BALTIJOS KELIONĖ 
15 DIENŲ
LIETUVA

SEASON’S GREETINGS 
BACCI’S CHARCOAL HAVEN 

STEAKS, FRANKS, BURGERS COMPLETE 
DINNERS REASONABLE PRICES 

2561 HYLAN BOULEVARD STATEN ISLAND, N.Y. 
TAKE OUT ORDERS. CALL 351-9783

HAPPY MOTHER’S DAY
COCKE FAIR BROTHERS INC. 

MOVING AND STORAGE
29 CONGER STREET 
BLOOMFIELD, N.J. 
CALL 201-748-1161

BOOKERS REPAIR SHOP
COMPLETE AUTO REPAIRS ROAD SERVICE AND 
TOVVING EXPERT MECHANICS N.Y. STATĖ 
INSPECTION STATION OPEN 7 DAYS A WEEK 

CALL 864-9556 OR 864-8638

Aašydartias adresą, rašyk aiš
kiai, neužmušk pridėti ir “zlp” 
numerio.

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

SEASON’S GREETINGS
WILLIAM D. FOLEY ASSOCIATES 

INC.
223 PARK AVENUE SCOTCH PLAINS, N.J. 

VVILLIAM D. FOLEY VALUATION CONSULTANTS 
CALL (201) 322-8270 i

HAPPY MOTHER’S DAY 
SETON HILL MEAT MARKET 

OUALITY MEATS
722 OLD BETHPAGE ROAD PLAINVIEVV, N.Y. 
OPEN 6 DAYS A WEEK TELE: 516 MY 4-2440

attte

SEASON’S GREETINGS
P. J. HORGAN’S PUB 

SERVING FINE FOOD AND DRINKS 
DINNER SPECIALS NIGHTLYSUNDAYBRUNCH 
42-17 OUEENS BOULEVARD SUNNYSIDE, N.Y.

EX 2-9442

HAPPY MOTHER’S DAY
GLEEK AND HOWARD OPTICIANS

289 North Broad Street 
Elizabeth, N.J.

ASK FOR MR. V. RUSSO AND MR. V. DIGERONIMO 
CALL 201 353-7374

SEASON’S GREETINGS 
FLORES PENNA DRAPERIES 

WE MAKE YOUR HOME BEAUTIFUL 
141 LOGAN AVĖ. JERSEY CITY, N.J.

CALL 201 432-1380

HAPPY MOTHER’S DAY 
PLAZA CLEANERS

966 PORT VVASHINGTON BLVD., 
PORT VVASHINGTON, L.I. ONE HOUR SERVICE 

WE PI CK AND DELIVER
EXPERTTAILORING CALL 516 767-9722

SEASON’S GREETINGS
LAGEM BOUTIOUE

33 UNION ST. DIVIDING CREEK N.J. 
OPEN 6 DAYS A WEEK 

CALL 609 785-0710

HAPPY MOTHER’S DAY 
R.G. VONLEHE 
PRINTING CO.

78 KERMIT AVĖ. STATEN ISLAND
CALL GI 7-1641

SPRING SPECIAL
ni’0 29™ per 

perion 
double occ. 
veekdays

NIGHT8 
breakfasts 
dinners
' -JJ' -52.00 

____________ ...Jonai
Gourmet Dinner at Fabulom 

M. ntauk Yacht Club’n New Cafe 
$2.95 per person—per day 

Country Club Golf & Tennis Prlvileges 
ALSO RESERVE NOW FOR OUR SALA 

4-DAY MEMORIAL DAY WEEKEND
V/rift for Brochuurt C

BOX 668
Montauk, 1.1, N.Y 11954 

(516) 668-9825

double occ. 
w«kenth

3 DAYS & 2
2 coniinental

2 gourmet
JUNE 7-JUNE 24 Addl S!
ir Special Feature—Optic 
Gourmet C"------

SEASON’S GREETINGS 
SALES AND RENTALS 

SETTLE REAL ESTATE NOTARY PUBLIC 
282 LYONS AVĖ NEVVARK, N.J.

CHARLES D.SETTLE LIC. REAL ESTATE BROKER 
AREA CODE 201 OFFICE 923-0547 

HOME 925-2327 MANAGEMENT MORTGAGES

ATLANTIC

SEASON’S GREETINGS
T & F AUTO BODY

FINE AUTO BODY
4 4TH AVENUE HUNTINGTON STATION

NEW YORK 11746 TEL 516 HA 3-3970

SEASON’S GREETINGS 
TOYOTA MIDTOVVN INC. 

757-0555 
1739 Broadway 

N.Y.C. 10019

SEASON’S GREETINGS 
JOE’S LANDSCAPING 

DESIGNING & MAINTENANCE CEMENT & 
BRICK W0RK TREES TOP SOIL SOD SPRAYING 
SERVICE PRUNING REASONABLE PRICES FREE 

ESTIMATES 50-39 210 STREET BAYSIDE, N.Y.
I 224-6234

SEASON’S GREETINGS
WASH — N — VUE
AUTO LAUNDRY 

Open 7 Days A Week 
799 River Road 
Edgevvater, N.J.

SEASON’S GREETINGS
THE JOLLYTAR

DISTINCTIVE GIFTS CARDS PLANTS
MR. ALBERT W. STENDER MRS. PATRICA W. 

STENDER 56 BRIDGE AVENUE CORNER 
BRIDGE & LAKE BAY HEAD N.J.

CALL (201) 892-0223

SEASON’S GREETINGS 
BAYSIDE FURNITURE & 

BEDDING CO. INC. 
615SUNRISE HIGHWAY WEST BABYLON, NEW 

YORK FINEST OF FURNITURE & BEDDING 
CALL 516 MO 1-4774

HAPPY MOTHER’S DAY 
PAPS WINES & LIOUORS 

500 Westminster Place 
LODI, N.J.

(201) 478-0313

BEACH RESORT
100 UNITS DIRECTLY ON OCEAN

*

★ Superb Dining Room
★ Intimate Cocktail Lounge
Ar Spacious Ac.commodaii.ont

★ Efficiency Aparimtntt
★ Fabulous Fithing
★ Ali the Šalty Sports
★ Swimming Pool, Sunning Patio

INN
MOTEI 1 RESTAURANT 

EOGEMERE ST., 
MONTAUK, N.Y.

ON BEAUTIFUL 
FORT POND LAKE

THE COMPLETE VACATION RUSKI .
C»ll or Write for Free Brochur* U.

EDGEMERE ST., MONTAUK, N.Y." 11954 '

Phone 5U-1M-5130

WEAVER'S STORE 
YARNS FOR 

WEAVING, KNITTING, 
. CROCHBTING 

AND ACCESSORIES 
spkcializiiIg m

CAMP ASSORTMENTS
271 AUBURN STREET 
NEWT0WN, MASS; 02166 
(617) 966-4089

Private Beach—WALK TO TOWN 
Luxurious Accommodations 
Free Coniinental Breakfast 
All rooms air cond., TV & Refrig. 
Golf & Tennis at Montauk 
Golf Club

L0W OFF SEASON RATES
PO. Box 936 C D

MONTAUK, N.Y. 11954 
(516) 668-5103-5104

I

SEASON’S GREETINGS 
AGOSTA JEVVELRY 

1361 OAK TREE ROAD ISELIN, N.J. 
DIAMOND APPRAISING JEWELRY REPAIRING 

JEWELRY DESIGNING DIAMOND SETTING 
WATCH REPAIRING CALL 201 283-3050

SEASON’S GREETINGS
TINO CONSTRUCTION CO. INC.

CURBS & SIDEWALKS
1809 CEDAR W00D DRIVE PISCATAVVAY, 

NEW JERSEY CALL: (201) 752-1393

The3Day$3|90-
Vacation

INClUMS

2 Continental Breakfasts 
2 Gourmet Dinners 
2NičhtslnADeluxe 

RoomWithCotorTŲ

UIriteforBrochure write to box c
SEASON’S GREETINGS 
FISHER’S CATERING 

THE NEXT TIME YOU GIVE A PARTY DO PLAN TO 
ENJOY IT YOURSELF L ET US HANDLE THE 

DETAILS THE MENU AND THE SERVING 
CATERING FOR ALL OCCASSIONS READY 
COOKED FOOD TO TAKE OUT. 406 MAIN STREET,

> HUNTINGTON 516 427-6383

RonĘ
RtSORT MOTEL-MOMhUK-LONC IStANO-NY.

r\

- - - - - - - - - - - - - - - - Ptione:'5l6j668-2112 J
April 30-May 27

■ June lst-June 1S Add $2 per pers n

LOVE ANDJOY COME TO YOU MAY YOU HAVE 
THE SORT OF HOLIDAY THAT LINGERS IN 
MEMORY. A HOLIDAY FILLED WITH PEACE 
OF SPIRIT AND HAPPINESS. PAX VOBISCUM 
AMEN FROM:

BERNARD PASOUALE, INC.
5616 — 16th Avenue Brooklyn, New York 11204

212 851-9201

SEASON’S GREETINGS
A.B.C.

DISPOSAL RUBBISH REMOVAL
246 CLIFFORD STREET NEW BEDFORD, MASS. 

NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL
CALL 617 995-0544

SEASON’S GREETINGS
JOHN’S VARIETY STORE 

Open 7 Days a Week 
13 Russells Mills Road 

South Dartmouth, Mass.
Call 617 994-8209

oo<x>o<x><x>oooo
X Treasure Hunt 
y on Your Vacation 

| čmerald 'Ualley 
Campground

Located Betvveen EI lis 
and Rišt Emerald Minės

*

Water and FJectr'C 
Dumping Station - Grassy Šitos 

Play Area for. Children

For a Small Additional Fee You 
can Mine for Emeralds and Other 

Precious Stones

IN OUR MCSEUM: 
the 'argest, single 

F.MERAi.D ■r,.s’al in 
North America. 
And lots- niore!

For Reservations: V
P.O. Box 6 0 

Hiddenite, NC 28636 A 
Phone; (704) 632-6779 Y

vvavecrest
INDOOR H'EATED POOL

SAUNA! 
TENNIS & GOLF! 

HORSEBACK RIDING! 
OUTDOOR POOL!

SEAVIEW COCKTAIL.LOUNGE 
& RESTAURANT 

MILĖS OF BEACH TO JOG! 
APARTMENTS. ROOMS, 

COTTAGES Į 
V/HERE YOUR SPRING 

VACATION .W!LL SHOW 
FOR THE RĘST OF THE YEAR! 

Dept. P'Montauk. L.I., N Y. ĮltS4
(91.6) 648-2141 (516) 668-2864

Honna Barbara 
Pro^ucHons, Ine.

J I

A Full Facility Park

Bicentenniol Area 
Horse Racing 

Outdoor Historical Drama 
Harper’s Ferry National 

Historical Park 
2 Arts and Crafts Festivals 

1 Hour by Amtrak Rail Service 
to VVashington, D.C.

$
Box 97, Harper’s Ferry, WV 25425 

Phone: (304) 535-2221

T

BONNIE BRAE
EDUCATIONAt-VOCATIONAl TREATMENT CENTER
Our program foeuses on the growth of our young 
people to inerease their knovvledge about selr, 
others and the realities of a demoeratie society.

i
Our goal is to return young people to their 
familieš and communities with a greater feeling of 
self vvorth, a sensitivity to others and direction for 
his life.

BONNIE BRAE
Valley Road

Millington, N.). 07946

201-647-0800
Mrs. Ruth E. Walsh, Executive Director 

Michael J. VViernasz, ACSW, Program Director

I
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LENINGRADAS
VILNIUS (6 DIENOS SU DIENOS

EKSKURSIJA Į KAUNĄ)
RYGA 
TALINAS 
HELSINKIS

I kainą Įeina 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

RETREATS FOR SISTERS 
St. Mary't Abbey/Delbarton 

Morristovvn, N. J. 07960
Beautiful Country Surroundings 

40 miles from N.Y.C. 
Monastic Atmosphere 

Full Liturgical Porticipation
Under Direction of Experienced Benedictine Monks

Group Retreati June 21 - 25, 5 days
Jum 28 - July 2, 5 days 

Aug. 15 - 21,6 days
Six day personai Directed Retreats 4 weeks in July 

For further information
Writ« or caH (201) 538-3231

R*><«rvations by June lst

A LUXURIOUS VACATION RESORT KAMPGROUND ON i-75
1974 Outstanding Kamp- 
ground of the Year Award 
Lake • Svvimming Pool 
A/C Rec. Building 
Award Winning Landscaping 
pver 50% Pull-thru Sites 
Paddle Boats • Fishing 
Shuffleboard Courts • Golf 
Basketbal! Courts 
Free Movies • Bike Rentals 
LP Gas • Open All Year 

27 miles S. of Downtown Cincinnati 
Take 1-75 Crittenden, Kentucky 
Exit 166 — Phone: (606) 428-2000

Kings Island * Cincinnati Zoo 
Bluegrass Horse Farms 
Riverfront Stadium, etc.

19 MEKENTUCKY

CINCINNATI
OHIO RIVER

F LORENCE

ORY RIOGE

CRITTENDEN

ENTRANCE

Visit Historic Williamsburg, 
Jamestown and Yorktawn

FAIR
FAMILY 
CAMPGROUND

$1.00 off 1st night with this AD

/

YOUR NEAREST FULL FACILITY CAMPGROUND
TO THE COLONIAL WILLIAMSBURG INFORMATION CENTER

Fovr miles northwest on Statė Route 646 between Raute 60 8 168—1-64

Courfeous • Friendly • Personai Service • T25 Spacious Sites • Clean • Quiet 
3,000 sq. (f. Sites • Grassy • Wooded r Open • Full Hookups • Primitive Sites 

Swimming Pool • Loundromat • On Sife Trailer Rentals • Open All Year

Explore our Fossll Bed—15 to 26 Million Years Old! Marinas & Oolf Course* Nearbyl

Reservations & Information: Rt. 3, Box 294A, Williamsburo, VA 23185—Ph> (804) 229-0574 or 229-4245

■

SPORTAS

^djFAMILYCAMPGRbŪND^^

Write:

R.R. 4 Box 1569

Daytona Beach, 
FL 32019

PHONE

(904) 767-0095

ALL facilities

• beautiful shaded ŠIT
• KIDDIE POOL
• HEATED SWIMMING PO
• 18-HOLE MINIATUKE G<
• minutes fbom the 

beISJ” MOST MA,<*

t*AY - OOG 8ACING - 
JAI ALAI

• ONLY 70 MINUTES TO
disney wosld

• LP GAS

NEAR SPACE CENTER

pertraukos, keičiant 
tarp Chicagos Detroi- 
Yorko, Cle ve lando ir 
Kadangi šiais metais

Toronto žaidynės
Ištrauka iš žaidynių informa

cinio biuletenio: “Gegužės 8-9 
Toronte, Ontario, įvyksta 26-tos 
Šiaurės Amerikos Lietuvių 
krepšinio ir tinklinio rungtynės. 
Šios žaidynės vyksta jau nuo 
1950 be 
vietoves 
to, New 
Toronto.
Kanadoj vyksta pasaulinė olim- 
pijada, šių metų lietuvių žaidy
nės vyks olimpinėj dvasioj. Da
lyvaus virš 70 komandų su 700- 
800 sportininkų. Tokio didelio 
mąsto rungtynės yra paskelbtos 
kanadiečių spaudoj, radijo ban
gomis ir televizijoj.”

Žaidynės vyks dvi dienas še
šiose salėse. Baigmės rungtynės 
bus moderniose patalpose — 
Toronto Etobicoke Olympium, 
o susipažinimo šokiai — Prisi
kėlimo parapijos salėj.

New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubo sportininkai iškeliauja į 
žaidynes šį penktadienį, 8 vai. 
ryto iš K. Židinio kiemo. Auto
buse dar yra vietų norintiem 
nuvykti į didžiąsias Toronto žai
dynes.

Futbolas
Pereitam Darbininko nu

mery, sporto skyriuj, buvo išleis
tos šios eilutės: “New Yorko 
LAK pirmoji futbolo komanda 
pagaliau pasiekė ilgai lauktų lai
mėjimą. Sekmadienį, balandžio 
25, žaidžiant prieš norvegų Gjoa 
klubą, abu broliai Sabaliauskai 
— Rimas ir Saulius įmušė po 
vieną įvartį, savo komandai už
pelnydami 2:1 pergalę. Rezer
vinė pralošė 0:5.”

Sekmadienį, gegužės 2, prieš 
turkus rezervinė komanda lai
mėjo 3:2, bet pirmoji vienuoli
kė neišventė nesklandumų ir 
pralošė 0:1. Paskutinės šio se

zono lygos rungtynės įvyks ge
gužės 16 prieš Passaic sporto 
klubą, New Jersey stadijone.

Alg. Š.

Viešbučio kainos
Nutarė skotas, apsilankęs 

Amerikoj, apsinakvoti viešbuty.
— Kiek imat už kambarį? 
paklausė.
— Pirmame aukšte dešimt do

lerių, antrame — aštuonis, tre
čiame — šešis, ketvirtame —- 
keturis

Pagalvojo skotas ir jau ruošė
si išeiti.

Kaip, nejaugi jūs manot, 
kad kainos per aukštos?

Ne, viešbutis per žemas ...

, .pkjjOY the VvORLOS MOST FAMOU8DAYTONA BEACHeieacm ■ v.s.t DISr.Ev

Politikas
Prityręs veikėjas buvo pa

klaustas, koks talentas, jo many
mu, reikalingas politikui.

— Jis privalo numatyti, kas 
[įvyks rytoj, ir sugebėti paaiškin- 
Įti, kodėl tai neįvyko ...



)

KONSULE S J. DAUŽVARDIENĖS 
PAGERBIMAS

Kaip jau spaudoj minėta, šių 
metų Lietuvių Fondo premija 
buvo paskirta Lietuvos gen. 
konsulei Juzei Daužvardienei.

Premijos įteikimo iškilmingas 
pobūvis vyko balandžio 4 Tauti
niuose Namuose, Chicagoj. Salė 
buvo gausiai pripildyta organi
zacijų atstovų — arti 300. Su
manaus ir energingo rengimo 
komiteto dėka, pobūvis buvo 
šventiškos nuotaikos.

Iniciatyva šiam premijos pa
skyrimui kilo Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos Chicagos 
klube. Anot pirmininkės Matil- 
dos Marcinkienės, kodėl pager
biami tik vyrai? Tad pasiūlyta 
pagerbti ir tokią moterį, kaip 
Lietuvos gen. konsulę. Tai min
čiai pritarė ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė, Altą, Balfas, 
ateitininkai, tautininkai ir kitos 
organizacijos.' Sudaryta komisija 
(iš Liet. Fondo atstovo dr. B. 
Baluko, JAV LB kultūros tarybos 
pirm. A. Kairio ir moterų fede
racijos atstovių) vieningai pa
skyrė premiją gen. konsulei J. 
Daužvardienei.

Rengimo komiteto pirminin
kė S. Semėnienė pradėjo iškil
mes iškeldama gen. konsulės 
Daužvardienės eilę nuopelnų, 
pabrėždama, kad ji yra pirmoji 
moteris generalinė konsule 
Lietuvos diplomatinėj tarnyboj. 
Vėliau programą vedė operos 
solistė I. Motekaitienė.

Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus, l?uvo pristatyti garbės 

svečiai: dr. G. Balukas, Matil
da Marcinkienė, Marija ir inž.

A. Rudžiai, vysk. V. Brizgys, 
Daužvardžiai (sūnus ir marti) 
A. Stephens, dr. K. Bobelis, dr.
K. Ambrozaitis, S. Semėnienė, 
A. Kairys, St. Pieža, Margarita 
Samatienė, kun. A. Trakis.

E. Diminskienė, premijos ko
misijos sekretorė, perskaitė ofi
cialų protokolą apie premijos 
paskyrimą gen. konsulei Dauž- 
yardienei. Dr. G. Balukas, Lie
tuvių Fondo tarybos pirminin
kas, pasveikinęs laureatę, per
skaitė Liet. Fondo valdybos 
pirm. dr. A. Razmos sveikinimą 
ir įteikė $1000 premiją. Marga
rita Samatienė perdavė sveikini
mus ir linkėjimus Lietuvių Mo
terų Klubų Federacijos centro 
New Yorke vardu. Dr. K. Bo
belis sveikino Altos vardu, Ma
rija Rudienė — Balfo centro val
dybos vardu, A. Kairys — Lie
tuvių Bendruomenės vardu. 
Raštu sveikino Vlikas, Lietuvos 
Dukterys, vyčiai, ateitininkai,
L. K. Moterų Susivienijimas, Ba- 
zeko muziejus, Ramovė, L.F. Bi
čiuliai, Gail. Seserų Sąjunga, 
Altos Chicagos skyrius, lietuviai 
respublikonai, neolituanai, 
Moterų Sąjunga, Chicagos ap
skrities šauliai, Tautinė Sąjunga, 
L. Gydytojų Draugija, birutinin- 
kės, Muzikologijos Archyvas, 
Ateitis, Aušros Vartų tuntas, Li-

tuanus, Istorijos Draugija, Liet. 
Evang. Taryba, Šv. Kazimiero 
seserys, Chicagos burmistras R. 
Daley, A. Gerutis (Šveicarija), 
diplomatijos šefas St. Lozoraitis, 
St. Lozoraitis Jr. (Roma), V. Ba
ltokas (Londonas), gen. kons. A. 
Simutis (New Yorkas), dr. Jasai
tis, V. Jonuškaitė ir eilė kitų. 
Perskaitytas sveikinimas ir iš 
prezidentienės Betty Ford.

Vysk. V. Brizgys, sukalbėjęs 
invokaciją, pasveikino J. Dauž- 
vardienę lietuvių kunigų ir ti
kinčiųjų vardu. Dr. K. Abrozai- 
tis sveikino konsulę L. Fondo 
pelno skirstymo komisijos var
du, pakviesdamas susirinkusius 
sugiedoti jai “Ilgiausių metų”.

Kongresmanas E. Denvinski, 
pristatytas St. Piežos, asmeniš
kai sveikino ir įteikė gen. konsu- 
lei JAV vėliavą, kuri plevėsavo 
virš kongreso rūmų Washingto- 
ne. Lietuvos vėliavą laureatei 
įteikė M. MaceviČienė.

Meninę programą atliko dai
nininkė Praurimė Ragienė, 
akomponuojant pianinu M. 
MotekaiČiui.

Šių iškilmių dalyvių pakili 
nuotaika parodė, kad gen. kon
sule Daužvardienė yra populiari 
tiek lietuvių, tiek kitataučių tar
pe. ši iškili moteij-s visuome
nininke yra pavyzdys visiem iš
eivijoj gyvenantiem .lietuviam, 
kad mūsų visų tikslas yra vienin
gai dirbti Lietuvos labui.

K.S.

MŪSŲ PADĖKA

STUDIJUOJA
ŽURNALISTIKĄ

Petras Bernotą, Jr., kilęs iš 
Waterburio, Conn., jau trečius 
metus studijuoja žurnalistiką^ 
Marąuette universitete Mil- 
waukee, Wiscorisin. Jis yra jau
nųjų demokratų pirmininkas.

Į universitetą atsilankė visi 
demokratų kandidatai į prezi
dentus. Jam teko daugiausia 
bendradarbiauti su Jimmy Car- 
ter, taip pat turėjo progos kal
bėti su George Wallace.

J universitetą buvo atsilankęs 
ir Daniel Patrick Moynihan, bu
vęs Amerikos ambasadorius prie 
Jungtinių Tautų. Jis čia kalbė
jo už šen. Henry Jackson.

< Universiteto leidžiamas laik
raštis pirmame puslapyje įsidė
jo nuotrauką, kur svečias svei
kinasi su jaunaisiais demokra
tais. Ten matosi ir Petras Berno
tą.

Tame pačiame numeryje ran
dame ir kitą lietuvišką pavardę. 
Padarytos nuotraukos iš univer
sitetų krepšinio rungtynių, nuo
traukų autorė 
Martis.

Ramunė

Š. m. balandžio 5 sukako 50 
metų nuo mudviejų “žiedelių 
sumainymo”. Tąja reta proga 
rinktiniai mūsų kaimynai su sa
vo prieaugliu suruošė mum sek
madienį, balandžio 4, šaunų ju
biliejinį parengimą, kokio mes, 
likę be savųjų tremty senti, nei 
laukėm, nei tikėjomės.

Tadgi — širdingas mūsų ačiū:
Rožei Barienei ir Elenai Ja- 

niūnienei — už iniciatyvą ir va
dovavimą talkai, atlikusiai darbo 
gausą;

šių ponių vyram ir vaikam — 
už kantrų talkinimą, 
sušaukimą tiek daug svečių, 
įvykdytus mum “derėjusius” as
meniškus patarnavimus ir už 
puikias .gėles (čia reikia paminė
ti Vladą, Aldutę, Angelą, Ed
vardą ir Raimundą Barius, Juo
zą ir Edmundą Janiūnus);

mūsų parapijos klebonui kun. 
Pr. Pranckui ir kun. Pranciškui 
Giedgaudui iš Pranciškonų vie
nuolyno Brooklyne — už rengė
jų užprašytas koncelebracines 
lietuviškas mišias bažnyčioj, o 
pastarajam dar ir už nepaprastai 
išmintingą pamokslą;

dr. Petrui Vileišiui, Mykolui 
Gureckui, Antanui Masioniui, 
adv. Thomas Griglun-Grigaliū- 
nui, Vacį, ir Valerijai Kuzmic
kam, Glor. Biliūnienei, Theresa 
Trainis, J. Butkui ir Juozui Juš-

kevičiui — už pasakytas gražias 
kalbas;

LB Bridgeporto apylinkės pir
mininkui inž. Ant. Ivaškai — už 
vadovavimą programai jaukioj 
puotos salėj. ' K

Ypatinga padėka čia pridera 
Aldonai Bariūtei, nešusiai-iš- 
nešusiai ant savo švelnių pete
lių dvi bene sunkiausias kalba
mo “triukšmelio” naštas — kan
celiarinę ir finansinę.

Gili paslaptis supo parengimą 
iki paskutinių valandų, — ren
gėjai siekė “kaltininkus” įmano
mai stipriau nustebinti. Tatai 
jiem, be abejonės, ir pavyko! 
Tik dėl to mes gal kam nors iš 
dalyvavusiųjų bei prisidėjusiųjų 
likom skolingi įprasta padėka. 
Tad mielieji, priimkite tą padė
ką dabar!

Besidžiaugdami, kad šitiek 
kelio drauge, pakenčiamoj tai
koj, mudu žeme nukeliavom, o 
ir mudviejų sunkaus poilsio die
nos dar ne perdaug gąsdinan
čiai temsta, šios savo “auksinės” 
šventės proga aukojam:

lietuviškom mokyklom iš
eivijoj — glėbį J.K. Kario para
šytų knygų, liečiančių istorinius 
Lietuvos pinigus, už 950 dol. 
(mokyklų vedėjai, atsiliepkit 
šiuo adresu: JKK, 60 Sims St., 
Bridgeport, Conn. 06604);

KultūrosmŽidiniui paremti — 
50 dol.

Joana ir Jonas Kariai

Daniel Patrick Moynihan sveikinasi su John Gentile, Mar- 
ųuette universiteto studentu. Viduryje stovi Petras Bernotas, 
Jr., jaunųjų demokratų pirmininkas. Nuotrauka paimta iš 
universiteto laikraščio Marguette Tribūne.

— Arėjas Vitkauskas, turįs 
savo kolumną “American 
Scene” kai kuriuose pasau
lio laikraščiuose, dažnai įdeda 
žinių ir iš lietuviško gyvenimo, 
pažymėdamas naujas lietuviškas 
knygas, svarbesnius lietuviškus 
įvykius, dominančius kitatau
čius.

— J. Avyžiui paskirta 1976 m. 
Lenino premija už lietuvius nie
kinantį romaną “Sodybų tuštė
jimo metas”.

FLY WITH ME
Come, visit Lithuania (Viinius/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 meals daily throughout the tour, 
and also all visa charges. For reservations, apply to: Peter 
Lisauskas, Gintaras Tours, 11 Wellesley Street, Maple- 
wooo, N.J. 07040, Tel. (201) 761-5472 or Kobasniuk Tra
vel, 157 Second Avenue, New York, N.Y. 10003 Tel. (212) 
254-8779.
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Grandinėlės šokėjai, atlikdami Laisvės Žiburio radijo programą, pagerbdami Ameriką 200 
m. jubiliejaus proga, pašoko “Virginia Reel”. Nuotr. C. Binkins

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Las Palmas tarptautinį tur
nyrą laimėjo sovietų dm Geleris, 
pelnęs 10.5 taško iš 15 galimų, 
sekė Danijos dm B. Larsen, 
JAV dm Robert Byme ir R. Vo
kietijos dm R. Huebner, surinkę 
po 9.5 tš., toliau dm L. Portiš 
(Vgr.), dm F. Gheorghiu (Rum) 
ir sovietų tm Ceškovskis — po 9 
tš. Pastarasis išpildė dm normą.

— Jugoslavijoj varžėsi keturi 
didmeisteriai dėl dviejų vietų į 
tarpzonines šių metų varžybas, 
vienok jų turnyras davė tris nu
galėtojus — čeką Smejkal, vo
kietį Uhlmann ir vengrą Ador- 
jan, surinkusius po 3.5 taško (iš
krito Jugoslavijos dm Velimiro- 
vič). Buvo numatyta, kad tokiu 
atveju reikės papildomo turny
ro, tačiau šiuokart didmeisteriai 
sutarė traukti burtus ir tam pri
tarė FIDE. Išdavoj Smejkal 
dalyvaus tarpzoninėse Švei
carijoj, o Uhlmann —Maniloj.

— Rytų apygardos jaunių 
šachmatų pirmenybės (indi
vidualinės) įvyks Bostone, gegu
žės 29-30. Jas rengia So. Bosto
no LPD Šachmatų klubas savo 
patalpose, 368 W. Broadway, So. 
Boston, MA. Pirmenybėse ga
lės dalyvauti Rytų sporto apy
gardoj registruoti jaunuoliai. 
Sporto klubam nepriklausą jau
nuoliai turės įstoti į RSApygar- 
dą iki įsirašymo termino (V.22). 
Pirmenybės vyks keturiose gru
pėse; gim. 1957, 1960, 1962, 
1964 ir vėliau. Grupių nugalė
tojai gaus RSA-dos skirtas dova
nas. Šių pirmenybių reikalu in- 
formuotis bei įsirašyti prašoma 
Kazio Merkio adresu: 115 G St., 
So. Boston, MA 02127, tel. 1- 
617-0853.

— 14-metis Bobby Fischer 
laimėjo 1957 JAV pirmenybes. 
Dabar girdime apie 11-metį Joel 
Benjamin, kuris garsiose Man- 
hattan Chess Club varžybose 
New Yorke sudorojo senior- 
meisterį A. Feuerstein (2335). 
Čia toji partija:

New York 1976

KEARNY, N.J.
; Laisvės Žiburio šventė

Laisvės Žiburio radijo de
šimtmetis paminėtas Grandi
nėlės ansamblio dalyvavimu 
balandžio 25 Kearny, N.J. Čia 
gyvenantiem ir iš toliau atvyku
siem lietuviam, o taip pat ir ki
tataučiam buvo gera proga pa
matyti lietuvių tautinių šokių 
meną — spektaklį užtrukusį 
su trumpom pertraukom dau
giau dviejų valandų. Nors lijo ir 
oras nebuvo palankus, bet Kear
ny aukštesniosios mokyklos salė 
ir balkonas buvo pripildyti. Da
lyvavo apie 850 asmenų.

Spektaklį atidarė Laisvės Ži
burio radijo direktorius Romas 
Kezys. Amerikos ir Lietuvos 
himnus sugiedojo Sopulingosios 
Dievo Motinos lietuvių parapi
jos vargonininkė Genevieve Ma- 
zur. Kalbą lietuviškai ir angliš
kai pasakė Lietuvos generalinis 
konsulas Anicetas Simutis, api
budindamas lietuvių didelį lais-

vės troškimą bei meninius suge
bėjimus.

Grandinėlės tautinių šokių 
spektakliu ir lietuviai ir kitatau
čiai buvo sužavėti. Tai meninis 
vienetas, kuriuo galima pasi
gėrėti ir pasididžiuoti. Spalvin
gi šokėjų drabužiai, geras tech
ninis šokių atlikimas ir savotiš
ki orkestro garsai kreipė visų dė
mesį.

Grandinėlė savo programą 
puikiai atliko. Buvo daug iki šiol 
nematytų šokių, kurie publiką 

domino. Grandinėlės šokėjai, 
vadovai Liudas ir Aleksandra 
‘Sagiai, orkestras buvo palydėti 
plojimais.

Gražiai išleistas Laisvės Žibu
rio radijo sukaktuvinis leidinys 
buvo duodamas visiem spektak
lio svečiam.

Lieka tik palinkėti tam lietu
vybę skleidžiančiam žiburiui 
geriausios sėkmės ateities de
šimtmečiam.

J. Mėl.

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 indudes: All fiights, f irs t class hotels with private 
bath based on double occupancy, transfers and baggage 
handling, all meals in USSR (Continental Breakfast eise- 
vvhere), 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

(212) 679-7878
Dutch Deferf

White: Black:
BENJAMIN FEUERSTEIN

1 N-KB3 P-KB4 14 N-Q4 B-Q2
2 P-KN3 N-KB3 15 NxN PxN
3 B-N2 P-KN3.. 16 Q-Q4ch K-Nl
4 P-N3 B-N2 17 P-K4 Q-N4
5 B-N2 0-0 18 P-KB4 Q-QR4
60-0 P-Q3 19 KR-K1 R-Kl
7 P-Q3 P-K4 20 B-Bl R/2-K2
8 QN-Q2 P-K5? 21 P-K5 PxP?
9 PxP PxP 22 B-B4ch K-Bl

10 NxP! NxN 23 RxP RxR
11 Q-Q5ch R-B2 ,24 PxR Q-N3
12 BxB KxB 25 R-Blch
13 QxN N-B3 Black Resigns

APLANKYKIME
LIETUVĄ — EUROPĄ

Liepos 12

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

LIETUVĄ.

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Gegužės 19

PRAŠYKITE BROŠIŪRŲ

Aplankius protėvių žemę, per MASKVĄ vyksime į VIENĄ, 
Iš kurios grįšim į Baltimorę — Washingtoną liepos 26.

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

Birželio 10 — 1099
(dvi savaites)

779 Rugsėjo 22 779
Spalio 27 745
Lapkričio 17 679
Gruodžio 15 679

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP ST. 

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

SAV. ROMAS KEZYS

Vadovauja THOMAS COOK, INC

Dėl rezervacijų ir informacijų kreiptis:

EDVARD BUDELIS 
6604 Marvin Avė. 
Eldersburg, Md. 21784 
Tel. (301) 795-9342

Air fares subject to change and/or government approval
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THE MILFORD ACADEMY 
"Famoua for Ita teachlng for alxty y e ars” Gradea 
4-PG Boya B a D Giria D. Educatora today aro 
only beginnlng to racognlzo the merlta of In- 
dlvlduallzed Inatruction — an approach to 
teachlng Mllford pioneored In 1916.
Tha atudant who wanta to be heard through 
aelf-eapretaion wlll appreciate our program. 
Mllford la located only 11/2 houra from New 
York.
Mllford Acadomy, 150 Gulf St., Mllford, Connecti
cut 06460. Jerry R. Pepper, Sr. — Headmaater 

Tale. 203 878-5921

ON THE BEACH
AT SHELTER ISLAND e NESTLED 

IN PICTURESQUE KOODLANDS

PECONIC LODGE
OFFERS

Famlly Bunxak>ws or Modern Lrdce Ac- 
Modified American orrommrrlatlons. Mod'ifiėii 

Enropean Plan.

Fishing Dock 
Boating 
Svimning 
Tennls Courts. •

Shuffle Board 
Badmlnton 
Sailing
Golf Available 
tfater Skiing

Finest Cuisine-—Cocktail Lounge
Season Openlng Special

Frl, June 20rti to Sun., June 26th
2 Gourmet Breakfasts

2 Gourmet Dinners Included 
(37.00 per person Double Occ. 

139.00 Single Occ.
Write r J Shore RdM Shelter lelanr*

Heighto, N.Y- <19“' (518) 749-01 rO
Brochure — F

MBRRY MERMAID
RBSORT MOTEL

AT THE HEAD OF THE HARBOI

EFFlCtEHCIES 
HEATED POOL 
PRIVATE BEACH 
AIR COND.-HEATED 
FREE TV
WALK TO ALL FISHING 
RSMINČ JETTY

WGLCO<ME
Sports Hshermen /; 

and
Families

OIPEN 
ALL YR.

A Dili iOSBlCKHjMfrteltl

WRITE FOR BROCHURE Z 
PHONE 516 668-2261 WEST LAKE DRIVE, 

MONTAUK HARBOR, N.Y.

ANNOUNCING THE FORMATION OF 
THE JOE KUBERT SCHOOLL OF 

CARTOON & GRAPHIC ART
A two year Inatltutlon approved in prlnclple by 
the Dept of Educatlon of the Stateo of New Jersey 
The "tolegraphlc” approach to the commercial 
art media. Llmlted Enrollment For further detalia 

wnte THE JOE KUBERT SCHOOL
P. O. Box 894, DOVER, N.J. 07801

(814)9274125 Cooksbvrg, Penna.
Facilities and Attračtions:

600 Sites • Electric. water. sewer hookups 
• Hot showers • Flush toilets 

Dumping. stations •. Tables, firewood A 
firė rings • Store • Recreation shelter • 

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

Pets on leash 
barn available for dancing

Season Datos: Monday atter 
Palm Sunday through mid-December

CAMP F ATIMA
Gilmanton I. W., N.H. 03837

Boys 7-15
June 27—Aug. 21 

$175—2 weeks 
$650—Season 

Contact; Box 1076 <0 
Concord, N.H. 03301

603-224-1285

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 
j Lake-In-Wood ♦ 
«, A Real Etperience in Family Camping
1 'Off St. Hwy. 625, */< mile E on Maple Grove 
’ ‘Rd., 1A mile S on Oaklyn Dr., then VA miles 

E on Yellow Hill Rd.—Signs.
► 5 Acre Lake for Svvimming, Fishing & 

‘ ’ Boatii

O

•o

e for Svvimming, Fishing & 
lating — Modern Facilities — Well 
Stocked Grocery Store — Many 

Planned Group Activities 
Nearby: Historical Attračtions 

in the Famous 
Pennsylvania Dutch Country £

Lancaater County +

WD 1, 379, Norvon, FA 17555 Į
(215) 445-3525 ♦

TRIFLEBROOK 
FARM CAMPGROVRD

OPEN ALL YEAR
MODERN FACILIT1ES—NO PETS 

LOCATED 3 MILĖS WEST OF 
HOPINEW JERSEY

Hiking—Reloxing—Wading 
Bothing—Noture—Fre* Hot 

Showers—Flush Toilets 
Laundromat—Dumping Station 
Mini-Bike Troil off Compground 

Comp Store
For Reeervatiom Wrltet 

Clarence LaBarre 
RFD 1, Bex 3B, 

I Blairstown, N.J. 07825 
(201)459-4079

13200 Ramblewood Drive

FITTERS

h

&

I

L

ISLAND, NEW 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 

&

JOE’S PAINTING 
$20 A ROOM 

INTERIOR & EXTERIOR 
CALL 638-1011

1OO t h 
ANNIVERSARY

lst class for ASME Code 
tanks and heat ex- 
changers for our new 
Chester piant Good pay, 
fringe benefits. Apply 
betvveen 8 AM and 3.30 
P.M.at:

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AV En UE 

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

WE DELIVER
TĖLEF. 296-4130

a
THE DEPOT TRAVEL PARK •

BROADWAY WEST CAPE MAY NEW JERSEY 
FAMILY CAMPING FULL HOOKUPS EXCELLENT 

FISHING AND BEACH SVVIMMING WITHIN 
WALKING DISTANCE (609) 884-2533

HOUSEKEEPER 
leikomaielmlnlnkė.AtakIras kambarys,televizifa, 
vonia. Great Necke gražOa namai au baeelnu. 
Du mokyklinio amžlaua valkai. Geras atlygini
mas. Reikia mokėti angllikal. ReferencIJos. Dėl 
pasimatymo skambinti (516) 487-4372

HACKS CANOE RETREAT 
ARISTOCRAT OF CANOEIKG 
RENTAL SALES STORAGE

Located in the center of Mt. Holly (#100 
Mill St.) offera thirty milas of beautiful. 
tranquil canoeing on the Rancocas River. 
Our principai produet remains courteous 
service. Canoe rentai by the hour. day and 
by the weekend is available. For further in
formation please call 

609-267-0080 or 0116
FREE PARKING

TALLY-HO MOBILE 
HOME ESTATES 

ADULT RETIREMENT 
COMMUNITY 

GUAUTY DIGNIFIED LIVINO 
TODAY

RT 22 DOVER PDAINS, NT 12522
(914) 877-3779

CAMP FOSS 
for giria, agea 7-14 

EASTERN DISTRICT YMCA. N.H.
A emali friendly camp, on, private lake wtth, 
200 aeraa of woodland and waterfront, stres- 
*lng personai growth and leadershlp through 
fun In aquatlcs, Arte and Crafts, Trips, Nature,, 
Horseback riding, Tennls, Sports, Dramatlcs* 
snd Camping.'

Mr. and Mr*. Kenneth Goebel, Dlrector* 
P.O. Box 2004 Rochester, N.H. 03867 

TeLJfiOą) 332-4340

rLAKE WAllENPAUPACK AREA

SAFARI 
CAMPGROUND^

In the Heart of the Blg 
Lako Region of the Poconos 

OPEN YEAR ROUND
• ItatsE saiaiariag peel
• $qaars feaaciag Sat. ai|ht< 

taiag Mauaer
2 mihs w«t of junetion of U.S. 6 on Rt. 590 w«st — 1 
milą in off Rt 590.
1-84 tok* Rt 191 to Rt 590 eost—10 milos from Hamlin 
—1 milo in off Rt. 590.

STAR RT 1, BOX 113, Howley, PA 18428 

PHONEt(7l7) 226-3317

All klnds ef b«y$ com to 
CAMP UNION 

Wh*ra they dhcsvsr aoch «th*r and tha 
ENVIRONMENT 

Rate A Regntrafion information 
(617) 482-1122 
Camp Dept. X 

BOSTON ymc UNION 48 BeyfetM Street, iMtan, MA 02116 ACA Accredited Camp 
Boy> 9-16 

ehska of 2-4-6-B y fa_

ELMWOODFARM
Fer leys and Gkh $ te 14

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

Farm Resort and
RIDING STABLE

GUIDED & UNGUIDED RIDING
8 troils fo lakei, streams, Mt. top Woter FaHs. 
Free Instruction Pony & Hay Ridės, Picnic & 
Camp Area

WHITEWATER 
RIVER RAFT RIDĖS 

anytime river is high—coli first.

Old Dominion 
Iron & Steel Co.

Chester, Va.
OVERTIME AVAILABLE

Equal Opportunity 
Employer

Old Dominion 
Iron & Steel Co.

DISCOVER THE NEW 
BASS RIVER KOA 

The Setting of a Statė Park with All 
the Comfort and 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.

I
i

WVW%»%W*VW******W*%**»V-----
1EIIRY BOAT 

CAMPSITES
Historical Ferry—150 Years 

in Operation 
Camping—Boating—Fishing 

Quiet and Peocef ui 
On the Scenie Snaąuehanna River 

Ph: (717) 444-3200 
2 MI. S. ON US HWY. 11 & 15 

LiVHFOOL, PA. 17045

i •

::
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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) 
“WITH 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 WAREHOUSE PACKING PIANO 
MOVING COMMERCIAL HOUSEHOLD TRUCKING 

FREE ESTIMATES 
678-2732

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

MINNESOTA 
CAMP MISHAVVAKA 

A camp In the north woods of Mlnnesota (Grand 
Raplds) for Boys (establlshed 1910) and for Girta 
(since 1963). Complete waterfront, sailing, canoe- 
Ing, boating, water skling, riflery, swimming, fish
ing; all sportą, tennls, soccer, baseball, golf, etc. 
wlth Instructlon, varledtrlps.bicycle, canoe.back- 
packlng, sailing in U.S. and Canada; nature and 
camping skilia, physlcal development, plūs horse
back rlding/jumplng and gymnastlcs for the giria. 
Experlenced 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. Speclalty 
Camp (tennls riflery, sailing) one week before; 
Family Camp one week followlng Contact Ernest 
W. Cockrell, Dlrector at 617 748-1495, in Marion 
Massachusetts for further Informatlon brochures. 
Boys and Girls are transported to Sun. Mass.

THE CHURCH FARM SCHOOL
A college preparatory, boardlng school for 

boys where the natūrai mothar and father are 
no longer living together.

Sons of actlve mllltary personnel and clergy 
excepted from this requIroment Grades 7 through 
12. Tultlon, room and board $700.00 per year.

Located 25 milas we*t of Philadelphia, write: 
Headmaster, Box S. Paoli, Pennsylvanla 19301

J & S KITCHEN CABINETS
COMPLETE KITCHENS REMODELED

INCLUDING PANELING, DROP CEILING8, 
COUNTER TOP8, PLUMBING 

COMPLETE SERVICE AT LOW PRICE8 
(212) 848-9063

DON’T READ THIS AD
unless you wlsh to sėli your dlamonds, g d d, 
estates for the hlghest prevaHIng price* to a 
private Indtvldual. Can't come to my office In 
Plalnview? I’II visit you. Call anytlme Includes 
evenings & Sunday. Mr. Jerold 516 433-4124.

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

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

Propr: Riek Martronardi 
Telefono: (21? 581-3794

CAMP BLAZING TRAIL
DENMARK, MAINE

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

02116 TELEPHONE: 617 536-7940 EXT. 15

F & L. MOVING & 
STORAGE

LOCAL & LONG DISTANCE FREE ESTIMATES 
FULLY INSURED PACKING & CRATING ALL 
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 join the fun for a great 
weekend or vacatlon. Wlnter season starta Dec. 
6th. Snowmobillng, skatlng, tabagganlng, skeet 
shooting. Skl popular Hollday Mtn. nearby. 
Evenlng entertalnment, Orchestra. Everything 
Incl. in our reasonable rates. VVrite 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.)

VALLEY BROOK 
School of Horsemanshlp 

Southwlck, Mass.
Hunt aeat epultatlon program for girta 8-16 
Professional quallfied rldlng masters, spaclous 
Indoor arena, hunt course, horse shows. WSI 
pool Instructlon c raita tennls 150 aeres wooden 

trails and beautlful grounds.
3 weeks $450; 6 weeks $875 July 11 to August 21 
Brochure: Priscllla Deveno College Hlghway, 
Southwlck, Mass. 01077 Tel. (413) 569-3223 

10TH YEAR

VAN & STATION WAGON FOR HIRE 
FOR DELIVERIES ALSO INSTALL WALL UNITS & 
LIGHT FIXTURES. REASONABLE RATES. CALL

212 836-4189 OR 212 836-4408

PERSONHOOD WOMANHOOD
An excelent school whlch prepares girls for the 
fullness of living, basically college oriented, our 
emali slze al1ows us to glve Indtvldual atten- 
tion to all motlvated studentą. Rev. Edwin H. 
Cromey, Hdm. Bdg. & day, gr. 7-12. Admlasion 
Dec. 1, Feb. 1, Sept. 1. ST. JOHN BAPTISTSCHOOL 

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

SMITH MT. LAKE
CRAZy hoRSE 
CAMpQROUNds

Svvimming Pool
Boat Stips—Dock—Ramp
Campers Store—LP Gas 
Laundromat
Dump Station
Boat Rentals with Motors
Canoes and Paddle Boats
Tiled Restrooms—Hot Showers 
Miniature Golf
Basketball and Volleybail Couit 
Pavilion for Planned Activities 
Full Hookups
Pull Thru Sites
Recreation Room—Playground 
Lake Svvimming and Fishing

Located: 13 mi. S. o: Moneta on Rt 122 
—turu left on Rt 616—6 mi. to entrance.

0N SITE CAMPER RENTALS

DAY VfSITORS—GROUP PICNIC

TRAILER & BOAT STORAGE
V ■ j

Write: Kari & Carole Kuhn
Rt. 1, Box 178A
Moneta. VA 24171
Phone: 703 721-2792

SUPER COMFORTABLE 100% HEAVY COTTON
ACTION SHORTS

Cut comfortably loose for wearing ease at all 
tlmes. Button fly front 5 front pockets, one back 
pocket. Rubber buttons too! Even waist sizes 
26-40, Send color cholcea between khakl Breton 
red, deep green, natūrai wheat Send check. 
Bank Amerlcard or American Express $16.00; 2 
for $30. Indicate 1st, 2nd or 3rd cholce color. 
Post paid, full back guarantee. Ask for 
free catalogue.

RUGGED WEAR LTD.
BOX 84 SLOCUM, R.l. 02877

PAINTING & CARPENTRY
Large & Smal; All Type, lnterlor-Exterior Quallty 
VVorkmanahlp Bldg. Landiord Speclal Ratea Alto 
Commercial Reaidenta Reasonable Ratea Free 
Eatlmatea Call VINCENT BRONX, N. Y.

(212) OL 4-0857

DELTA TERMITE CONTROL
FREE INSPECTION — NO OBLIGATION

ANY PROBLEM ANY AREA TREATED $79.95 
UP TO 10 LINULAR FT. 212 994-3884 518 249-3127

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

MUNDANO GROCERY
OPEN 6 DAYS A VVEEK FROM 6:30 AM TO 6:30 PM 

FINEST OF GROCERIE8 WE DELIVER 
1587 THERRIOT AVENUE BRONX, N.Y.

CALL TA 9-9334

MAPLE ROCK CAMP SITE
TENT AND TRAILER

CAMPER PARKING SPECIAL RATES FULL 
.HOOKUPS OPEN ALL YEAR THEATRES, ATTRAC-
TIONS — HEATED GAME ROOMS HEATED RE8T 
ROOMS — SPECIAL GROUP RATES RT. 719 2 1/2 
MIN. OF TANNERVILLE PHONE: 717 629-0100

NOW OPEN HARTFORD’S NEVVEST 
NURSING HOME

HILLSIDE MANOR
SKILLED NURSING HOME

151 HILLSIDE AVENUE, HARTFORD 203 278-1060 
FEATURING THE ULTIMATE IN CONVALESCENT 
CARE TRANSFERS VVELCOME ALL PATIENTS 

ACCEPTED MEDICARE MEDICAID 
WE OFFER YOU A PERSONAL TOUR

H & R LAWN 
MOWER SERVICE 

643 SAVVMILL RIVER ROAD 
ARDSLEY, N.Y.

CALL (914) 693-2300 ASK FOR RALPH

RIVER CARPENTRY &CONTRACTING
CUSTOM W00D WORK

REMODELING KITCHENS & BATHROOMS 
PAINTING INSTALLATION OF DOORS WINDOWS 

WALL UNITS CUSTOM HAND MADE

WHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

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

TELE: (516) 643-9810 ASK FOR JOE

WOOD FU R NITU R E PLASTIC COVERS 
& TABLE PADS MAOE TO ORDER 
42 HENRY STREET 875-5762

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

CALL 862-9298 M R. BROWN

PĖTER VILLANOVA 
REAL ESTATE

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

ANO BUSINESS PROPERTIES
CALL (518) 828-9134

AVĖ MARIA GIFT SHOP
58-26 CATALPA AVENUE RIDGEWOOD, OUEENS 

OPEN 7 DAYS A WEEK 
WE HAVE THE FINĖST OF GIFTS
CALL 366-7193 MR. JOE FINGER

E.S. PAINTING
CORNICES WIND0WS FIRESCAPES $25 PER 
BASKET, 2 COATS, SCAFFOLD LIC. FULLY INS. 
FREE ĖST. COMMERCIAL PRIVATE HOMES 

ROOFING VVATERPROOFING 680-0470 OR 
259-5602

SAM’S HOME IMPROVEMENT 
Carpentry, Panellng & Rooflng, Bathrooms, 

Kltchens & Atties Complete Basements Free 
Estimates — 212 846-3089

HOUSE OF SERENA 
Stalrwayto Sobriety

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 

STUMP REMOVALTOPPING MOVING CLEAN UPS 
BŪT NOT YOUR POCKETS 

LICENSED INSURED

FRANCINE'S BRIDALS
WE HAVE EVERYTiHING FOR THE BRIDE AND 

BRIDES MOTHER LA TĘST FASHIONS AT 
DISCOUNT PRICES

404 MAIN STREET CENTER MORICHE8, Ll. 
CALL (516) 878-2324

-

A.M. OUICK WAY PIZZA
OPEN 7 DAYS A WEEK 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 HIGHWAY, 

BKLYN. ASKF FOR ALFREDO « CLAUDIO

1

mario’S
AUTO INSPECTION SERVICE

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

TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 466-5607 CAPEMAY COURT H0U8E

COMPETITIVE PAINTING 
AT COMPETITIVE PRICES

INTERIOR AND EXTERIOR HOMES OFFICE8 ALL 
ROOMS VERY DEPENDABLE AL8O GENERAL 
CLEANING SERVICE CALL FOR FREE ESTIMATE 

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

APLANKYKITE 
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą 
Čia Jūs rasite 

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 

ŽEMŲ KAINŲ 
didelį pasirinkimą* 

SCHBAGER’S

Send for Brochure & Rotos
Accom. 34, Am. or furopoon Plon

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

1900 t 1972

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

7

CAMP S4INT BENEDICT
Ncwton, New Jersey 60 miles north of N.Y.C.
For boys: 7-15 8 weeks: June 26th - August 21st
$80 per w«el$ — twa week minimum — brothers' dltcounts

Conducted by Benedictines of St. Paul's Abbey
500 aeres of natūrai woodland — ęualified staff — all sports 

? — svvimming instructions — canoe trips — horseback riding
— riflės — archery — camping out — nature hik.es 
astronomy.

Accredited by American Camping Association

Write: Br. Luke O'ConnelI, OSB — Dept. Fw St. Paul's Abbey, 
Nevvton, N. J. 07860

F asolino
Memorials CO.

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

Tai yra mQsų vienintelį vieta 
Gausi parodų salė

k

Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

S C H R A G E R’S
. 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)

New York City Tel.: TR 9-0400

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai. 
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą;



LB RINKIMAI 
NEW YORKE

BENDRUOMENĖS RINKI- 
MUOSE New Yorko apygardoje 
šį kartą balsavo 697, — 10 % 
mažiau, kaip 1973 metais. 20 
kortelių negalėjo būti užskaityta 
dėl įvairių trūkumų, kelios de
šimtys balsuotojų balsavo už po 
mažiau, kaip keturis, tad kandi
datam skirstomų balsų išviso 
buvo 2585. Balsuojant tik ne 
daugiau kaip už keturis iš pen
kiolikos kandidatų, balsai pasi
skirstė taip, kad nė vienas kan
didatės nesurinko pusės visų 
balsavusių balsų skaičiaus. Dau
giausia balsų gavo Vytautas 
Alksninis — 291 (42% balsavu
sių). Toliau, kandidatai tapo iš
rikiuoti tokia pirmumo eile žy
giuoti į Bendruomenės Krašto 
Tarybą: antroji—Snieguolė Liau- 
kutė 249, trečias—Kornelijus 
Bučmys 243, ketvirtas—Kęstutis 
Miklas 214, penktas — Petras 
Sandanavičius 204, šeštas — Ta
das Alinskas 190.

Žiūrint, koks New Yorko apy
gardos balsuotojų skaičiaus san
tykis bus su viso krašto balsuo
tojų skaičium, bent trys , o grei
čiausia keturi ar penki, ar net ir 
visi šeši tie kandidatai gali gauti 
mandatus į Bendruomenės Kraš
to Tarybą.

Tolesnė kandidatų pirmumo 
eilė susidarė tokia: Irena Jan
kauskienė — 176, Ramona Aše- 
bergaitė — 171, Jonas Klivečka 
— 162, Česlovas Janušas — 150, 
Ignas Gasiliūnas — 134, Jonas 
Lenktaitis — 131, Barnabas 
Mikalauskas — 120, Juozas Bru
žas — 99, Juozas Vilpišauskas —
51.

Jurgis Valaitis, Vliko valdybos 
vicepirmininkas, balandžio 3-4 
dalyvavo JAV LB tarybos suva
žiavime Philadelphijoj, o sekre
torius Bronius Bieliukas balan
džio 24-25 Lietuvos Šaulių Są
jungos suvažiavime Toronte kal
bėjo apie Lietuvos rezistenciją. 
(E)

Kultūros Židinio A. Maceikos 
vardo biblioteka dėkoja Aleksan
drui Merkeliui, Vytautui Alksni
niu!, Albertui Ošlapui ir Vladui 
Lišauskui už dovanotas knygas.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
su savo žmona Marija išvyko 
vienai savaitei į Romą. Ten jis 
Romos lietuviam atliks vieno 
žmogaus teatro humoristinę pro
gramą.

Dr. Jonas Lenktaitis gegužės 
1 grįžo iš Vokietijos, kur išbu
vo visą mėnesį, tvarkydamas 
įvairius savo reikalus. Gegužės 
8 jis keliauja į lietuviškos ope
ros premjerą Chicagoj.

Manto Aukštuolio eiliuota 
knyga “Mūsų senolių žodžiai iŠ 
anapus” vaizduoja mūsų tautos 
būdą, žmoniškumą ir pasaulio 
sampratą. 306 psl. Kaina 5 dol. 
Apmokėtus užsakymus siųsti 
adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza- 
beth Avė., Springdale, Conn. 
06907. (Skelb.)

Adv. Antanas J. Šavelskis pra
neša, kad jo įstaiga perkelta į 
naujas patalpas 84-14 Jamaica 
Avė., Woodhavene. Tel. 
296-1600.

Kennebunkport, Maine, pran
ciškonų vasarvietėj sezonas 
prasideda liepos 4. Jau priima
mos rezervacijos. Franciscan 
Monastery, Kennebunkport, 
Maine 04046. Tel. 207 967-2011.

Staiga mirus
DR. JONUI JANKAUSKUI,

nuliūdimo valandoje nuoširdžiai užjaučiame jo žmoną p. 
Lionę Jankauskienę.

Vytas, Miką ir Romualdas Juozokai 
ir

Dr. Edvardas ir Catherine Juozokai

T. Paknienė savo a.a. vyro li
kusias knygas ir Lietuvių Encik
lopediją paaukojo Darbininkui.

Muz. Jonas Žukas, vargonų 
virtuozas, gegužės 2, sekmadie
nį, 7 vai. vak. davė labai sėk
mingą vargonų muzikos kon
certą Chicagoj, Gimimo Švč. 
Mergelės Marijos lietuvių para
pijos bažnyčioj. Programoj buvo 
atliekami J.S. Bach, Ch. M. 
Widor, Cesar Franck, S. Karg- 
Elert, Louis Vieme ir Jean 
Langiais kūriniai.

Vladislovas Geibavičius, nuo
latinis Darbininko skaitytojas ir 
rėmėjas bei Kultūros Židinio pa
laikytojas, švenčia 85 metų am
žiaus sukaktuves. Padė
kos mišios bus aukojamos ge
gužės 13, ketvirtadienį, 11 
vai. lietuvių pranciškonų kop
lyčioj prie Kultūros Židinio. Ta 
proga jis aukojo Darbininkui 6 
dol. ir Kultūros Židiniui 10 dol. 
Jubiliatas yra gimęs 1891 g ge
gužės 12 Rokišky, Kauno gu
bernijoj, rusų carų okupuotoj 
Lietuvoj.

Inž. Artūras Andrulis, buvęs 
Lietuvoj krepšinio koman
dos sportininkas, lankydamas gi
minaičius Gasiliūnus, Jamaica, 
N.Y., užsuko ir į Kultūros Ži
dinį, aplankė Darbininko įstai
gas. Andrulis kaip elektros inži
nierius dirba prie elektros jėgai
nės ir nuolat siunčiamas spe
cialiem darbam į Pacifiko van
denyno salas, EI Paso, Texas, ir 
kitur. Dabar gyvena Washing- 
ton, D.C.

Samuel Stratton (Dem., N.Y.) 
balandžio 14 JAV atstovų rū
muose pasakė kalbą, reikšdamas 
pasipiktinimą sovietų prie
vartine okupacija. Jis pabrėžė, 
kad kolonializmas turės išnykti 
ir Lietuvoj. Iškėlė faktą, kad 
laisvės užtikrinimai Helsinky 
Sovietų Sąjungos yra sąmonin
gai ignoruojami ir laužomi.

Algirdas Kačanauskas, Apreiš
kimo parapijos vargonininkas, 
apsirgo ir negalės akomponuoti 
nei Moterų Vienybės, nei Mai
ronio lituanistinės mokyklos ba
liuje. Jis yra susižeidęs koją.

Kazys Brazauskas, ilgus metus 
dirbęs pranciškonų spaustuvėj ir 
dabar išėjęs į pensiją, gyvenąs 
Los Angeles, su savo žmona at
vyko pasisvečiuoti į New Yorką. 
Svečiavosi pranciškonų spaustu
vėj, kur jam buvo surengtos 
vaišės. Svečiavosi pas M. Sama- 
tienę, Algį ir Rožę Daukšus, 
V. ir J. Rūtenius, S. ir H. Kačins
kus. Iš čia keliauja į Šveicariją 
ir į Prancūziją.

Maironio lituanistinės mokyk
los metinis balius bus gegužės 
15, šeštadienį, 8 v.v. Kultūros 
Židiny. Dainuoja solistė Louise 
Senken. Šilta vakarienė, gamin
ta Vytauto Belecko. Šokiam 
groja žinomas Radionovo orkest
ras iš Hartfordo. Bilietus iš 

anksto galima rezervuoti pas 
tėvų komiteto pirmininką VI. Si- 
dą (212) 849-8250 arba pas val
dybos narę Vidą Jankauskienę 
(212) 849-2260.

Darbininko įstaigose lankėsi. 
Atvykę į P. ir L. Vainių antro
jo sūnaus krikštynas, lankėsi 
Kultūros Židiny ir Darbininko 
įstaigose: P. Vindašius iš Raci- 
ne, Wisc., P. ir Z. Sakalai iš 
Hamilton, Ont., Canada, Vi. 
Vindašius iš Aylmer, Canada. 
Svečiai užsimokėjo Darbinin
ko prenumeratą bei paliko auką 
spaudai remti.

1
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ŽINIOS
Irenos Griežės ir V.K. 

paroda, vykusi ba- 
24-25 Piliečių klubo

Paskutinis dail. Adomo Galdiko tapytas paveikslas ir jo dažų paletė. Dail. Adomo Galdiko 
vardo galerija atidaroma gegužės 9 Kultūros Židiny. Nuotr. v. Maželio

Petras Jurgėla, lietuvių skau
tuos įkūrėjas, lankėsi Chicagoj. 
Balandžio 23 ten buvo suruoš
ta jo knygos “Lietuviškoji skau- 
tiją” sutikimas. Knygą aptarė 
Bronius Kviklys. Jurgėla dalyva
vo Lietuvių Skautų Sąjungos va
dovybės posėdy, vakaronėj ir 
balandžio 25 Šv. Jurgio šventėj, 
kur buvo susirinkus visa Chica- 
gos gausi skautija. Lietuviškoj 
televizijoj kun. Algimantas Ke- 
zys padarė pasikalbėjimą su sve
čiu. Be to, Petras Jurgėla buvo 
susitikęs su ramovėnų centro 
valdybos nariais. Kalbėta svar
biais klausimais. Iš Chicagos jis 
grįžo su dovanomis ir maloniais 
įspūdžiais.

Inžinierių Architektų Sąjun
gos New Yorko skyriaus valdy
bą sudaro: pirm. Juozas Butkus, 
sekretorius Jurgis Zabielskis. Iž
dininkas A. Mačionis pasitrau
kė, į jo vietą išrinktas Vytau
tas Radzivanas.

Į Perkūną, vyrų chorą, įsijungė 
naujas choro narys Viktoras Ra
lys. Naujas choristas yra Queens 
kolegijos muzikos departamento 
trečio kurso muzikos studentas. 
Šis gabus jaunuolis bus didelė 
parama Perkūno chorui.

Už a.a. Vladą Baltrušaitį, Per- **xxxxx« «^x «Ux^au

kūno choro steigėją, gegužės 16, Rrook^n““Bicentennial “'com- 
sekmadienį, 12 vai. Kultūros Zi-. mission, Room 5, 209 Joralemon 

St., Brooklyn, N.Y., 11201. Tel. 
522-2141 arba 522-2142 tarp 10 
vai. ryto ir 6 vai. vak.

JAV Atstovų rūmų užsienio 
reikalų pakomitety gegužės 4 
prasidėjo apklausinėjimas dėl 
pravedimo kongresininkės Mil- 
licent Fenvvick pasiūlymo (bill) 
įsteigti komisiją, kuri sektų žmo
gaus teisių pažeidimus Helsin
kio konferencijos dalyvių tarpe. 
JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba yra pristačiusi medžiagą 
apie Nijolės Sadūnaitės ir Mari
jos Jurgutienės bylas ir JAV LB 
1975 raportą apie žmogaus tei
sių pažeidimus Sovietų okupuo
toj Lietuvoj. Ši medžiaga buvo 
pristatyta poniai Fenwick ir taip 
pat Tarptautinių politinių ir ka
rinių reikalų pakomitečiui, kuris 
veda apklausinėjimus dėl kong
resininkės Fenwick rezoliucijos 
pravedimo. Laisvės Žiburio ra
dijas New Yorke yra transliavęs 
vedamąjį, prašydamas visuome
nę paremti šią M. Fenwick ini
ciatyvą, ir taip pat yra pasiuntęs 
šį vedamąjį JAV kongreso na
riam, užsienio reikalų pakomite
čiui bei įvairiem laikraščių ko
mentatoriam.

dinyje bus aukojamos mišios. 
Pamaldų metu giedos vyrų cho
ras. Prašoma visuomenė kuo 
gausiausiai dalyvauti pamal
dose.

Metinis BATUNo susirinki
mas sušauktas balandžio 21 Kli- 
večkų bute. Kalbėta apie BA
TUNo dešimties metų veiklos 
minėjimą, kuris įvyks birželio 5. 
Pasitarta festivalio rengimu — 
numatyta rugpiūčio 15. Į direk- 
toriatą buvo išrinkti direktoriais 
K. Miklas, E. Kulber ir Kristi
na Nomeikaitė. Antrininkais di
rektoriais: Dalia Bulgarytė, D. 
Banaitis ir J. Klivečka. Į kontro
lės komisiją išrinktas kun. B. Mi
kalauskas, OFM. Kiti du iš lat
vių ir estų pusės. Susirinkimas 
baigtas nuoširdžiu pašnekesiu.

Šv. Pranciškaus iškilminga 
šventė rengiama rudenį. Šven
tės metu bus atliekamos specia
lios Šv. Pranciškaus gies
mės, skaitoma jo Saulės giesmė. 
Paskaitą skaitys Simas Sužie
dėlis. Šventę rengia lietuvių 
pranciškonų provincija.

Tautos Fondo suvažiavimas 
šaukiamas gegužės 29-30 Kultū
ros Židiny New Yorke. Suvažia
vimas pradedamas šeštadienį, 
5 v.v. registracija. Pirmas po
sėdis 6 v.v., priėmimas — 8 v.v. 
Sekmadienį pradedama posė
džiauti 10 vai., pietūs 1 vai., 
trečias posėdis — 2 v. popiet. 
Suvažiavime bus padaryti šie 
pranešimai: prel. J. Balkūnas 
apie Tautos Fondo tarybą. Atski
rus pranešimus padarys Fondo 
valdybos nariai: pirmininkas A. 
Vakselis, iždininkas V. Kulpa, 
vajaus vadovas J. Bagdonas. AL 
skirus pranešimus padarys ir 
Tautos Fondo atstovai bei įga
liotiniai. Apie Tautos Fondo 
Statuto pakeitimą kalbės A. 
Daunys. Bus renkama taryba.

Ryšium su 200 Amerikos ne
priklausomybės sukaktimi 
Rockefellerio centre rengiama 
didelė paroda, kur bus pavaiz
duotos New Yorko atskiros tau
tos, jų kultūrine veikla. Ten bus 
ir lietuviškas skyrius.

Brooklyno Bicentennial ko
misija praneša, kad jau gauna
mi oficialūs sukaktuviniai meda
liai, išlieti iš bronzos. Kaina 7.50 
dol. Galima kreiptis adresu:

BROCKTON, MASS.
LKRŠ pusryčiai

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos Brocktono komitetas ge
gužės 16 rengia bičiuliškus pus
ryčius.

Tą dieną 10 vai. Šv. Kazimiero 
bažnyčioj Brocktone bus pa
maldos už nukankintus kunigus 
ir kovotojus už religiją. Po pa
maldų tos pačios parapijos salėj 
vyks bičiuliški pusryčiai trum
pos kalbos ir programa.

Yra sudarytas garbės komi
tetas, į kurį įeina prel. Pranciš
kus Juras, prof. kuii. Stasys Yla, 
seselė Anunciata, SJC, Brock
tono miesto majoras David Cros- 
by, prekybininkas Juozas Kai
rys ir Ipolitas Moncevičius. Ko
mitetas: Joseph Bloomstein, Po
vilas Gaigalas, dr. Pr. Kinkus, 
Alfonsas Miškinis, Antanina Su- 
žiedėlienė, Jonas Švagždys, Jo
nas Tamošiūnas, Rapolas Tamu- 
lionis ir Edvardas Vaitkus-Waitt.

Religinės Šalpos Brocktono 
komitetą sudaro: klebonas kun. 
Petras Šakalis — dvasios vadas, 
dr. Petras Bizinkauskas — 
pirmininkas, Liuda Senutienė 
— vicepirmininkė, Stasė Jan- 
čauskienė — iždininkė, Stasė 
Gofensienė — sekretorė, Vero
nika Bizinkauskienė ir Vaclovas 
Senuta — nariai.

Tikimasi, kad visuomenė, 
jausdama reikalo svarbumą, atsi
lankys į pusryčius ir parems 
persekiojamą ir kenčiančią Kata
likų Bažnyčią okupuotoj Lietu
voj.

V. Senuta

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš

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

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

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

Birželio 20 ir ruaoiūčio 8 — kaina $1136.60

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su papildomu 
mokesčiu, New Yorke

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Dail. 
Jonyno 
landžio 
patalpose Bostone, praėjo su tik
rai dideliu pasisekimu. Parodoj 
buvo išstatyta 46 kūriniai, iš ku
rių daugiau nei pusė, 24, buvo 
Bostono ir apylinkės lietuvių 
įsigyti. Parodą rengė vyr. skau
čių židinys, kuriam pirminin
kauja D. Eikinienė. Parodos ati
darymo dieną žodį tarė dail. Vik
toras Vizgirda, išsamiai apibū
dindamas abiejų dailininkų kū
rybos savumus ir jų individualų 
pasaulį. Parodą aplankė per 300 
lankytojų.

Laisvės Varpo, lietuviškos ra
dijo programos, vedėjas Petras 
Viščinis per 22 metus radijo pro
gramos gyvenime yra transliavęs 
1150 valandų radijo programos. 
Šių programų metu skambėjo 
lietuviškas žodis ir muzika. Va
sario 16-tosios ir birželio minė
jimų proga paruošiama progra
ma ir amerikiečiam. Programų 
išlaidom padengti renkamas na
rio mokestis ir daromi parengi
mai. 33-čias meninis renginys - 
buvo balandžio 25 Lietuvių 
Piliečių D-jos didžiojoj salėj. 
Dainavo solistė Aldona Stempu- 
žienė iš Clevelando. Jai akom- 
ponavo Jonas Švedas.

Blanche Kapochy-Šukytė, dr. 
Antano Kapochy našlė, mirė ba
landžio 23 St. Elizabeth ligoni
nėj. Nuliūdime paliko dukrą 
Dorothy G. Bradbury, keturis 
vaikaičius ir keturis provaikai
čius. Velionė priklausė Lietuvių 
Piliečių D-jai ir yra buvusi Ame
rikos Legiono Stepono Dariaus 
posto komanderiu.

Sandaros moterų klubas gegu
žės 16 pagerbs našlių karalienę 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

Bostono lietuvių tautinių šo
kių ansamblio banketas bus bir
želio 12 Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj.

Tragiškojo birželio minėjimas 
bus birželio 12 Šv. Petro para
pijos salėj po bažnyčia.

Lietuvių Fronto Bičiulių stu
dijų ir poilsio savaitė šiais 
metais rengiama Dainavoj, 
Mich., rugpiūčio 1-8. Registruo
tis ir kambarius užsakyti galima 
pas Viktorą Palūną, 518 Catalina 
Dr., Akron, Ohio 44319. Tel. 
216 644-5481.
r-....—.... ' 11 > ..........

Nauja knyga — lietuviams 
ir nelietuviams— apie 
lietuvių tautos kovą už 
savąjj žodi

THE FORTY 
YEARS
OF DARKNESS

Parašė Juozas Vaišnora 
Vertė Juozas Boley 
Gaunama
“Darbininke” — $2.00 
Kietais viršeliais—$3.00

RUGSĖJO 16 — $725.00 
RUGSĖJO 30 — 726.00 
GRUODŽIO 22 — $875.00

A.A.
JONUI MAJAUSKUI

mirus, jo žmonai Elenai, dukterims Aldutei ir Onutei su 
šeimomis Ir visiem giminėm reiškiu gilią užuojautą.

Stasys Balsys 1

IŠPARDAVIMAS
E.W. DECORATORS

87-14 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. Tel. (212) 441-0057

Big sale on custom made slipcovers, draperies, bed- 
spreads, plastic covers & window shades.

All work done on premises.
If you bring In this ad, you will save $5.00 on a sofa or 2 

chalr covers from our discount prices.
Closed on Saturday. Open on Sunday.

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 Approval 
Norintiems atsikviesti gimines Ii Lietuvos sutvarkome reikalaujamus 
iškvietimo dokumentus
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Meno Šventė įvyksta šį sekma
dienį, gegužės 9. Bus atidaryta 
lietuvių pranciškonų dail. Ado
mo Galdiko vardo dailės gale
rija. Dail. Viktoras Vizgirda kal
bės apie lietuvių išeivių dailę. 
Į šventę įjungiama literatūrinė 
popietė. Savo ktrybą skaito poe
tė Danguolė Sadūnaitė, poetas 
Leonardas Andriekus, rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis. Koncer
tinėj daly girdėsime pianistę 
Aldoną Kepalaitę ir solistę Giną 
Čapkauskienę. Bus atliekami 
lietuvių kompozitorių kūriniai. 
Šios meno šventės pradžia 4 vai. 
Prieš tai visi galės apžiūrėti 
meno galeriją. (Žiūr. skelbimą.)

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Moterų Vienybės pavasario 
balius bus gegužės 8, šį šešta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židiny. 
Pirmą kartą New Yorko lietu
viam pasirodys koloratūrinis 
sopranas Vita Valikonytė-Talan- 
dienė. Svečiai bus vaišinami Vy
tauto Belecko šilta vakariene.

Danguolė Sadūnaitė, poetė, 
išleidusi bent kelis eilėraščių 
rinkinius, dabar gyvenanti Put- 
name pas seseles, atvyksta į 
meno,šventę gegužės 9. Ji skai
tys savo poeziją.

Antanas Vaičiulaitis iš Wa- 
shingtono atvyksta į meno šven
tę, kuri bus gegužės 9 Kultū
ros Židiny. Jis skaitys savo kūry
bą.

Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM, Lietuvių rašytojų draugi
jos pirmininkas, atvyksta iš Ken- 
nebunkporto ir dalyvaus meno 
šventėj. Jis skaitys savo poeziją 
literatūros ir dainos popietėje 
gegužės 9.

Solistė Gina Čapkauskienė iš 
Montrealio dalyvauja meno 
šventėj gegužės 9 Kultūros Ži
diny. Ji atliks visą eilę lietuvių 
kompozitorių kūrinių.

Pianistė Aldona Kepalaitė da
lyvauja meno šventėj gegužės 
9 Kultūros Židiny. Ji skambins 
VI. Jakubėno kūrinius.

Lietuvių Kunigų Vienybės
New Yorko — New Jersey ap
skrities kunigų susirinkimas 
įvyks gegužės 11, antradienį, 3 
vai. p.p. Šv. Petro ir Povilo pa
rapijoj, Elizabeth, N.J,

Adolfas Jaseliūnas mirė vasa
rio 7 Suvalkų Kalvarijoj po ilges
nės ligos. Buvo gimęs Pakruo- 
piškių km., Kalvarijos valsč., 
Marijampolės apskr. Nuliūdime 
liko žmona, buv. Turūtaitė, ir 
du sūnūs. Mišios už a.a. Adolfo 
Jaseliūno sielą, užprašytos Sofi
jos ir Stasio Vaškių, bus aukoja
mos pranciškonų koplyčioj ge
gužės 15.

r "............ . "" — "

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny bus gegužės 16, sekma
dienį, 12 vai. Mišios bus aukoja
mos už a.a. Vladą Baltrušaitį. 
Mišias užprašė vyrų choras Per
kūnas. Vaišėmis rūpinasi skau
tai.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje motinos diena minima 
gegužės 8, šį šeštadienį, 12 vai. 
apatinėje salėje. Tėvai prašomi 
atsilankyti.

Mirus a.a. Tėv. Jonui Dybu- 
riui, OFM, dr. Juozas ir Irena 
Dičpinigaičiai paaukojo 50 dol. 
Kultūros Židiniui, o Pulcherija 
Turulienė — 25 dol. lietuviškam 
kryžiui statyti. Nuoširdus ačiū.

Amerikos Lietuvių R. Katali
kų Federacijos New Yorko ap
skrities metinis seimelis įvyks 
gegužės 16, sekmadienį, Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčioj 
ir salėj Brooklyn, N.Y. 11 vai. 
mišios gyvų ir mirusių federaci
jos narių intencija, 12 vai. sei
melio atstovų ir svečių vaišės, 
1 vai. po pietų posėdis, kurio 
metu bus paminėta Lietuvos 
katalikų bažnytinės provincijos 
50 metų įsteigimo sukaktis.

Maironio lituanistinės mo
kyklos tėvų susirinkimas buvo 
gegužės 1 mokyklos patalpose. 
Išrinktas naujas tėvų komitetas, 
į kurį įeina Vladas Sidas, Gintas 
Žemaitaitis, Bill Kum'et, Irena 
Alksninienė, Nijolė Žukaus
kienė. Kandidatais lieka Vida 
Jankauskienė, Ina Gvildienė. 
Pirmieji trys buvo senajame tė
vų komitete.

Kun. Kazimieras Pugevičius 
praeitą savaitgalį buvo išvykęs 
į Juno Beach, Fla., kur vedė lie
tuviam dviejų dienų rekolekci
jas. Grįždamas sustojo Wash- 
ingtone, kur antradienį, gegužės 
4, dalyvavo valdybos posėdy 
Catholic Conference for Ethnic 
and Neighborhood Affairs. Ge
gužės 5 dalyvauja etninių gru
pių konferencijoj Baltuose Rū
muose. Tada jau grįžta į New 
Yorką, kur jis .vadovauja Liet. 
Religinei Šalpai ir Liet. Katalikų 
Tarnybai.

Laura Šlapelienė, buvusio 
Kauno Meno mokyklos direkto
riaus Igno Šlapelio našlė, per 
Velykas susirgo ir buvo pagul
dyta ligoninėj. Dabar iš ligoni
nės išėjo ir gydosi pas savo duk
rą.

.......... ' "

Vaižganto Kultūros Klubo 
seminaras renkasi gegužės 11, 
antradienį, 7:30 v.v. Kultūros Ži
dinio posėdžių menėj. Praei
tame seminare, kuris buvo ba
landžio 13, įdomiai apie Lietu
vių Bendruomenę kalbėjo Vin
cas Rastenis.

Antanas J. Varnas, New Yorko 
Altos valdybos pirmininkas ir 
demokratų veikėjas, The Provi- 
dence Sunday Journal laikrašty 
minimas kaip pristatęs Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos reikalus de
mokratų partijos priešrinkiminei 
platformos komisijai.

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 
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.

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI

MOTERŲ VIENYBĖS 
PAVASARIO BALIUJE
Gegužės 8 dieną Kultūros Židinio salėje

Išgirsite pirmą kartą New Yorko koloratūrinį sopraną 
VITĄ VALIKONYTĘ-TALANDIENĘ

Akomponūoja 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

PENKTOSIOS PABALTIJO STUDIJŲ 

KONFERENCIJOS PROGA RENGIAMAS 
PABALTIEČIŲ

AKADEMINIS 
BALIUS

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS

BALIUS
GEGUŽĖS 15, ŠEŠTADIENĮ, KULTŪROS ŽIDINYJE

7 V.V. KOKTEILIS — ATGAIVA MAŽOJOJ SALĖJ

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 
pas dr. Vytautą Vygantą (516) 466-3031

Rengia pabaltiečių komitetas konferencijai paremti

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

GERI GĖRIMAI ANT STALO
ŠOKIAM GROS LABAI GERAS RADIONOVO 
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!

MENO 
ŠVENTĖ
įvyksta 1976 gegužės 9, sekmadienį, 4 v. popiet

S Literatūros popietėje dalyvauja: 
DANGUOLĖ SADŪNAITĖ 
ANTANAS VAIČIULAITIS 
LEONARDAS ANDRIEKUS

# Koncertą atlieka: 
solistė GINA ČAPKAUSKIENĖ 
pianistė ALDONA KEPALAITĖ

įeinant aukojama — 3 dol.

@ Atidaroma lietuvių pranciškonų Adomo 
Galdiko vardo dailės galerija

Kalba dail. VIKTORAS VIZGIRDA

Šią meno šventę rengia ir visus maloniai 
kviečia

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI

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

į

Leonardas Andriekus da
lyvaus meno šventėj ir skai
tys savo poeziją. Nuotr. K. Jan- 
kuvienės

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

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

Solistė Gina Čapkauskienė 
meno šventėj dainuos lietu
vių kompozitorių kūrinius.
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