
Savaitės 
Įvykiai

PREZIDENTAS DĖKOJA ČESONIUI

Bolivijoj buvo numalšintas 
parašiutininkų dalinio ruoštas 
perversmas prieš prezidentą 
gen. Luis Garcia Meza.

sui sumažinti socialinės apdrau- 
dos mokėjimus pasitraukiantiem 
į pensiją nesulaukus 65 m! nuo 
dabar mokamų 80 proc. gausi
mos pensijos iki 55 proc. ir pa
daryti veikiančiame įstatyme ke
letą kitų pakeitimų, kurie būtų 
taikomo tik naujai išeisiantie- 
siem, o ne jau pensijas gaunan- 
tiem. Socialinės apdraudos įna
šai nepajėgia padengti jos išlai
dų, dėl to ieškoma būdų išlai
dom sumažinti.

Sovietų karo laivų eskadra, iš
buvusi Karibų jūroj visą mėnesį, 
išplaukė atgal.

Šiaurinės Airijos kalėjime lai
komas už britų kareivio nušovi
mą IRA narys Francis Hughes, 
išbadavęs 59 dienas, reikalau
jant politinio kalinio teisių pri
pažinimo, mirė. Dėl to buvo su
ruošta demonstracijų. Akme
nimis ir Molotovo kokteiliais ap
mėtyti britų karių autovežimiai.

Čekoslovakijos saugumo or
ganai areštavo “Prahos pava
sario” metu buv. užsienio reika
lų ministerį Jiri Hajek ir 19 kitų 
kovotojų už žmogaus teises.

Ipanijos min. pirmininkas 
Leopoldo Calvo Sotelo pareiškė, 
kad Ispanijos teroristinius veiks
mus organizuoja jo neišvardintos 
užsienio valstybės.

Salvadoro vyriausybė yra 
arežtavusi 6 karius, įtariamus 
prieš kurį 
amerikietes 
pasaulietę.

Lenkijos 
jaunuoliai, išgirdę gandus, kad 
policijos stoty yra kankinami du 
areštuotieji, padegė policijos 
stotį, o atvykusiem gaisro ge
sinti gaisrininkam 
pjaustė vandens žarnas.

Kambodijos princas
dom Sihanouk pareiškė, kad Ki
nija pasiūlė jam ginklų apgink
luoti trim tūkstančiam vyrų, jei 
jie kovotų prieš vietnamiečius 
Kambodijoj.

1946 m. į Britaniją be pinigų 
atvykęs Lietuvoj gimęs Kaganas 
greit ten praturtėjo, ir 1970 
m. karalienė jam suteikė lordo 
titulą. Bet praėjusiais metais jis 
buvo nuteistas kalėti 10 mėn. už 
įvairias suktybes ir vagystes iš 
savo paties sukurto tekstilės 
konglomerato Gannex. Dėl to jis 
neteko ir lordo titulo.

V. Vokietijos kancleris Hel- 
mut Schmidt, pripažindamas pa
lestiniečiam teisę į laisvą apsi
sprendimą ir pavadindamas Sau- 
di Arabiją svarbiausiu V. Vo
kietijos partneriu šalia JAV ir ki
tų Vakarų valstybių, pateko į Iz
raelio min. pirmininko Mena- 
chem Begin nemalonę ir buvo 
apkaltintas, kad iki karo galo iš
liko ištikimas Hitleriui.

V. Vokietijoj nežinomi teroris
tai nušovė Hessen provincijos 
ūkio reikalų ministerį Heinz 
Kairy jo bute.

Costa Rica nutraukė diplo
matinius santykius su Kuba už 
tai kad pastaroji ją apkaltino 
persekiojant politinius kalinius.

r r h u a n i a

laiką nužudžius 3 
vienuoles ir vieną

Otwoch miestelio

su-

Noro-

fė, kur dalyvavo ir lietuviai. Lietuvių skyrių rengė to 
universiteto Lietuvių Studentų Draugija. Prie stalo stovi iš 
k. Linas Balsys, Juozas Adomaitis, Ritonė Ivaškaitė, Kazys 
Martiniais, Regina S tan kaitytė. Nuotr. Rimo Balsio
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Rimas Cesonis, JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybos na
rys ir demokratų partijos darbuo
tojas, pereitais metais dalyvavo 
Madrido konferencijoj, JAV de
legacijos sudėty. Kai kurie vei
kėjai ir jiem talkinanti spauda 
stengėsi suniekinti Cesonio 
Madrido konferencijoj dalyva
vimo reikšmę. JAV prezidentas 
yra kitokios nuomonės, kaip tai 
galima suprasti iš 1981 balan
džio 27 d. R. Česoniui pasiųs
to Baltųjų Rūmų laiško:

UKRAINIEČIAI PRIEŠ JALTOS 
SUSITARIMŲ PANAIKINIMĄ

JAV LB krašto valdybos atsto
vas Washingtone Algimantas 
Gureckas ir JAV Jaunimo Są
jungos politinės komisijos narys 
Viktoras Nakas balandžio 27 
lankėsi pas John Basarab, Ukrai
niečių kongreso komiteto atsto
vą Washingtone ir Informacijos 
tarnybos direktorių.

Nuoširdžiame ir atvirame po
kalby buvo aptarta lietuvių ir 
ukrainiečių patirtis su rusų ir 
lenkų išeivijos organizacijomis 
ir tų tautų disidentais Vakaruo
se. Taip pat buvo pasidalinta 
savo patirtim, informuojant ame
rikiečių visuomenę apie sovietų 
pavergtus kraštus.

Tai jau antras toks Lietuvių 
Bendruomenės atstovų susitiki
mas su ukrainiečių atstovu Wa- 
shingtone. Pirmame susitiki
me kovo 18 buvo aptartos lietu
vių — ukrainiečių bendradar
biavimo galimybės ir santykiai 
su lenkais. Tada taip pat buvo 
pasikeista nuomonėmis ir infor
macija apie Jaltos susitarimus ir 
lenkų pastangas juos panaikinti. 
Dabar J. Basarab pranešė pa
grindinės Amerikos ukrainiečių 
organizacijos, Ukrainiečių kong
reso komiteto, nusistatymą 
griežtai priešintis visiem bandv- 

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos
( atkelta ii 1 psl.)

leidiniu, iškeliančiu Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios persekio
jimo faktus. Kad tikintieji yra 
persekiojami, tai žinau iš savo 
gyvenimo patirties. Buvau tik 14 
metų, kai vienas mano brolis 
(kun. Zenonas Navickas — Red. 
pastaba) padavė pareiškimą į 
Kunigų seminariją, tada valdžios 
pareigūnai pradėjo jį visaip per
sekioti. Saugumo darbuotojai 
stengėsi jį atkalbėti, gąsdindami, 
kad vis tiek į Seminariją neįsto
siąs. Atvažiavęs į namus, apylin
kės pirmininkas Diomkinas lie
pė tėveliui uždrausti sūnui stoti 
į Kunigų seminariją ir net ketino 
tėvelius primušti, tik pusbrolis 
juos apgynė. Vėliau mano brolį 
pašalino iš darbo. Mane pačią 
vidurinėje mokykloje gąsdino, 
jei brolis įstos į Seminariją, tai 
aš negalėsiu užbaigti vidurinės 
mokyklos ir niekur neįstosiu. 
Nors Kunigų seminarija brolį 
buvo priėmusi, bet valdžia jį 
atmetė ir į Seminariją nebuvo 
priimtas. Šie įvykiai mane labai 
paveikė, — supratau, kad tikin
tieji yra tikrai persekiojami. Ir
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Dear Mr. Chesonis:

Thank you very much for your 
valuable service to our country 
in your role as Public Member 
of the United States Delega- 
tion to the Review Meeting of 
the Conference on Security and 
Cooperation in Europe. Ambas- 
sador Kampelman, who is 
heading our delegation, has 
reported to me that you were of 
great assistance to him and to 

mam Jaltos konferencijos susita
rimus anuliuoti, nes tai 
reikštų naują Ukrainos, Lietuvos 
ir Gudijos padalinimą.

LIETUVIŠKŲ SODYBŲ (KORIMAS

Apskaičiavus dalinius JAV LB 
Socialinių reikalų tarybos sta
tistinius duomenis, paaiškėjo, 
kad didžiulė dauguma vyresnio 
amžiaus lietuvių pasisako už bū
tiną reikalą įkurti lietuviškas so
dybas. Š. m. gegužės 7 ir 8 Soc. 
reikalų tarybos atstovai prof. 
dr. Regina Kulienė, sociologė 
Galina Sužiedėlienė ir dr. Anta
nas Butkus lankėsi Washingtone 
ir Federalinės valdžios konsul
tantų įstaigose teiravosi bei stu
dijavo galimybes tokių sodybų 
įkurdinimo reikalais. Paaiškėjo, 
kad yra realios galimybės priei- 
namom sąlygom lietuviškas so
dybas įkurti. Tad Soc. reikalų 
taryba vieningai sutarė imtis 
konkrečių žygių pagrindinai iš
studijuoti sąlygas Chicagos, Cle- 
velando, Detroito ir Floridos 
lietuvių kolonijose. Susitarus su 
vietiniais lietuvių visuomenės 
atstovais, paruošti planus ir iŠ- 

vėliau daug kartų teko patirti, 
kaip tikintieji ir kunigai būdavo 
persekiojami, pažeminami ir 
baudžiami. Visi “LKB Kroni
koje” užrašyti faktai yra tikri, o 
ne šmeižtas, ir prašau Teismą 
atkreipti į tai dėmesį. Kalta ne
prisipažįstu”.

“Nors iš ateistų pusės patyriau 
daug skriaudų, ■— tęsė kalbą G. 
Navickaitė, — bet dirbdama me
dicinos seserimi visus — ateis
tus ir tikinčiuosius — rūpestin
gai slaugiau ir rūpinausi jų svei
kata”.

Paskutiniame žodyje Navic
kaitė išreiškė įsitikinimą, kad 
teismas ją pripažins nekalta, o 
jei ir bus nuteista, tai dar labiau 
pajus tą skriaudą, kurią pergyve
no ankstyvoje jaunystėje. Sugrį
žusi iš lagerio, ji vėl vienodai 
nuoširdžiai slaugys tikinčius ir 
netikinčius.

Onos Vitkauskaitės gynimosi 
kalba ir paskutinis žodis (užra
šyta iš atminties — Red. pas
taba).

Teisiamoji kalbėjo, jog LTSR 
Konstitucija garantuoja sąžinės, 
tikėjimo ir spaudos laisvę, tačiau 
Lietuvoje daugeliui jaunuolių, 
norinčių įstoti į Seminariją, val
džia neleidžia ten patekti, todėl 
daug parapijų yra be kunigų. 
Skaudu žiūrėti, kaip mokykloje 
prievartaujami vaikai, prievarta 
mokomi ateizmo. Tėvai skun
džiasi, kad jų vaikai auklėjami 
prieš jų įsitikinimus. Ir kitose 
tarybinėse respublikose tikin
čiųjų padėtis yra baisi. “Tei
sėjau, pabūkite minutėlę tikid- 
čiu ir suprasite, ar tai įmano
ma ...”

Teisėjas pertraukia Vitkaus
kaitės kalbą, sakydamas, kad 
kalbėtų tik apie tai, kas liečia

“Teisėjau, — tęsė kaltinamoji, 
— ką aš kalbu, tai betarpiškai 
ir liečia bylą, nes iš to paaiš- 

' kėja, kad Bažnyčia Lietuvoje yra 
* persekiojama ir “Kronika” ne- 

šmeižia valdžios, o rašo tiesą. 
"LKB Kronika” gina tikinčiųjų 
teises. Už jos dauginimą reikė-

2641114th St, Rlchmond HM. M.Y. 114UT«L >12 441-2911.

Judge Bell during the first phase 
of those meetings.

you will continue to maintain a 
keen interest in the Conference 
and in the continuation of a 
process to which our Govern
ment is committed. I have asked 
our Delegation in Madrid to 
keep you fully informed of 
future developments.

Sincerely,
Ronald Reagan

Bendruomenės atstovai įteikė 
Ukrainiečių informacijos įstai
gai keletą savo paskutiniųjų lei
dinių ir kitos medžiagos. Sutar
ta ateity palaikyti pastovius kon-> 
taktus abiem tautom rūpimais 
klausimais.

AUCE*S FLORI8T SHOF, lietuviškam valone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės (vairiom progom. 2454454-9527; vakaro: 835-4149 
107-04 Jame ica Avė., Richmoad Hffl, N.Y. čia veikia Darbininko spau
dos kloakas.

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 24-02 Jameica Avė. (prie Forest 
P'way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotuves. 
Koplyčios parūpinamos visos* miesto dilyso. Tol. 295-2244.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Modom! koplyčia, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, UcsMatf Manager and Notary 
Public, 220 Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, MarioTabtalra,Jr. laidotuvių direktorius, Nutv
erk Office: 422 Lafayette St (Cor. Wilwn Ava.), telef. 344-5172. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

dirbti finansavimo, administra
vimo, sveikatos apsaugos ir kt. 
detales šių sodybų įkūrimo rea
lizavimui.

Minėtose lietuvių kolonijose 
pirminiai kontaktai su visuome- * 
nės atstovais jau užmegzti ir iš jų 
pusės parodytas noras bei ryžtas 
šias sodybas įkurdinti. Ateity 
kreipsimės ir į platesnę visuo
menę ją informuodami, patarimų 
bei pagalbos prašydami. Tiki
mės, kad ateity ir kitos lietu
vių kolonijos susidomės lietu
viškų sodybų kūrimu, o Soc. 
reikalų taryba ir jom mielai tal
kins.

JUOZO ANDRIUŠIO Reti Estete, namų pardavimas, visų rūšių apdrau- 
dlmaL Incoms Taz pildymas, (staiga vikis naujo) vietoj — OHLERT- 
RUGGIERE, Ine., 99-11 Jamalca Avė., Moodhaven, N.Y. Telef. 847-2323 
(nemų telef. 547*4477). įstaigoj kreipiantis paminėti, kad esate ar 
norite būti J. Andriulio klijentais.________________________________

VYTAUTAS BELECKAS IR SŪNUS JONAS, sav. Wlnter Garden Tavom. 
1583 Madison St, Ridgewood, N.Y. 11227. Taief. 521*5440. Salė vestu
vėms ir kt pramogoms Be to, duodami polaldotuvinlal pietūs. Pirmos 
rūšies lietuviškas maistas prieinama JuIm.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sllvrr BoH Baklng Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėm, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. -43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N.Y. 11352. Telef. 779-5155.

SPARTA—Rašomos mailnOlės įv. kalbomis, radlo, spalv. TV, compiuto- 
riai, (v. biznio mašinos-plgiauslai. Pramikite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tai. (516) 757-0055.

JAV LB SOCIALINIŲ 
REIKALŲ TARYBA
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tų ne teisti, o atkreipti ypatingą 
dėmesį į kai kurių pareigūnų 
elgesį. “Kronikoje” iškelti faktai 
yra teisingi, todėl vyriausybė tu
rėtų pasistengti, kad panašūs 
atsitikimai nesikartotų”.

Baigdama gynimosi kalbą, O. 
Vitkauskaitė pabrėžė, kad save 
kalta nelaiko ir iš teismo malo
nės neprašo. Kartu išreiškė nuo
skaudą, kad teismas ją apšaukė 
šmeižike, nors gyvenime nieko 
nėra apšmeižusi ir visuomet 
stengėsi būti sąžininga. “Ir 
Kristus nekaltai kentėjo ant kry
žiaus, buvo visų paniekintas ir 
apšmeižtas. Laisvė, žinoma, vi
siems brangi, tačiau jei būsiu 
nuteista, tai savo kančią paauko
siu už Lietuvos ateitį, Lietuvos 
jaunimą, kad jis būtų geras, kad 
visi mylėtų vieni kitus ir kad 
kiekvienas galėtų laisvai gy
venti ir tikėti’’.

Po ilgos pertraukos buvo skai
tomas nuosprendis: “Teismas 
pilnai įrodė kaltę ir, atsižvelg
damas į geras charakteristikas iš 
darboviečių, bausmę sušvelni
na”. Genovaitei Navickaitei ski
riama 2 m. bausmė, atliekant ją 
bendro režimo lageryje, o Onai 
Vitkauskaitei — 1,5 bausnhė, ją 
atliekant irgi bendro režimo la
geryje.

Po nuosprendžio salėje buvę 
giminės ir liudininkai, dėkoda- 
mos nuteistosioms už jų auką, 
įteikė gėlių.

Iš salės saugumiečiai ėjo keis
tai suglumę, atrodo, aiškiai su
vokdami, kad nusikaltimas buvo 
padarytas ne “LKB Kroniką” 
perrašant, bet čia, šioje teismo 
salėje. Nuteistųjų artimieji ir pa
žįstami skirstėsi su džiaugsmo 
ašaromis: toks teismas — tai 
Bažnyčios triumfas ir tironijos 
žingsnis į prarają.

1.
LORENCE CONTRACTIMG CO., INC.

Antanas ir Edvardas Lorencą atlieka įvairiausius namų {rengimo, 
patobulinimo ir pataisymo darbus, {rengiamos modernios Hollywood 
stiliaus virtuvės, vonios kambariai, atliekami staliaus darbai, narnąs 
apklojamas sliuminijaus plokštimis, taisomi stogai, atliekami dažymo 
darbai, įdedami aliumkigaus langai, sutvsrkomaa šildymas ir kiti kanaiI- 
zacijos įrengimai, Įrengiamas rūsys, atlekaml cemento darbai ir kitokie* 
patarnavimai. Adresas: 95-36 59th St,Woedhaven, N.Y. 11421.
Telefonas 212 549-2731 arta 441-2419. Kalbama angliškai, lenkiš
kai Ir ukralnietiškai.

NĖW JERSEY, NEW YORK — Lietuvos Atsiminimai, Uštad. WEVD 
M vai. vak. 97.9 FM. Dr. J. J. Stekas, Dlr. adresas: 234 SunlH 
Dr, Watchung, N-I. 07050. Tstof. (201)753-5635.

NEW YORK — NEW JERSEY — Laisvės Žburys, sekmadieniais 2-10 
vaL ryto WHBI 1054 FM. Romas Kezya, 217-25 54th Avė, Bayslde, 
N.Y. 11354. ToL 212 229-9134.

asdirjo

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | V MAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. (STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 
Phones: 326-1282 326-3150

u TAI MOŠŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ_

K.VECAS
JONAS 

1,33 +1,1,

KELIONĖS į LIETUVĄ — 1981

Laiškai redakcijai
DATOS PATIKSLINIMAS

Prie pašnekesio su manimi 
(žiūr. "Darbininko” 1981 balan
džio 24 dienos numerį!) įdėta 
nuotrauka. Paraše po nuotrauka 
yra netikslumas. Garsioji H. 
Con. Re*. 416 (89th Congress) 
rezoliucija buvo pravesta JAV 
Senate 1966 metų spalio antroje 
pusėje, o ta nuotrauka padaryta 
JAV Senato rūmuose 1966 metų 
spalio pradžioje.

Leonardas Valiukas
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SOCIALINIŲ REIKALŲ 
TARYBOS ANKETA

Lietuvių spaudoj pasirodžius 
mūsų visuomenę bauginančiai 
klaidinančių informacijų apie 
Šiuo metu LB Socialinių reikalų 
tarybos vykdomą 60-ties ir vy
resnio amžiaus lietuvių sura
šymą, JAV LB Vakarų rajono ir 
Vidurio Vakarų apygardos šuva-, 
žiavimuose buvo pageidauta 
spaudoj paaiškinti šiuos klausi
mus:

1. Kieno pavyzdžiais remian
tis yra sudaryta Jūsų anketa? Ji 
paruošta remiantis Washingtono 
Katalikų Universiteto anketa, 
kuri, buvo naudojama Washing- 
tono-Baltimorės apylinkėse gy
venančių vyresnio amžiaus as
menų, kilusių iš aštuonių Euro
pos tautų, apklausinėjimui. Jų 
tarpe buvo apklausinėti ir 89 
lietuviai. Tos anketos duomeni
mis paremta studija buvo pa
grindas išsirūpinti Baltųjų Rūmų 
leidimą ir finansinę paramą 
surengti taip vadinamas mini- 
konferencijas euroamerikiečių 
senėjimo problemom studijuo
ti. Viena tų konferencijų bu
vo Baltimorėj, kita — Clevelan- 
de. Jose suformuluoti specifiniai 
pageidavimai europiečių kilmės 
žmonių reikalavimam patenkin
ti bus pateikti šių metų rudenį 
kas 10-ti metai įvykstančioj Bal
tųjų Rūmų konferencijoj senat
vės problemoms spręsti 
(WHCOA). Tikime, kad toji kon
ferencija atneš naudos ir vyres
nio amžiaus lietuviam ruošiant 
Federalinės valdžios įstatymus 
pagalbai gauti.

Mūsų anketa truputėlį praplės
ta, įrašant keletą lietuvybės iš
laikymo reikalą liečiančių klau
simų. Anketą ruošė šios srities 
specialistai-profesionalai su 
magistro ar doktorato laipsniais 
ir dirbą mokslinį, pedagoginį 
ar socialinės srities darbą uni
versitetuose, mokslo įstaigose ar 
valdžios įstaigose.

2. Koks anketos uždavinys? 
Surašymo tikslas trumpai ir aiš
kiai nusakytas antroj šios anke
tos laidoj lietuvių ir anglų kal
bomis: a) surinkti demografines 
žinias; b) sužinoti, kam reikalin

Taip atrodė sugriautas paminklas Clevelande prie DMNP 
bažnyčios. Nuotr. V. Bacevičiaus

IŠ PASAULIO LIETUVIŲ 
VEIKLOS
(atkelta iš 3 psl.)

menės Fondas atleidžiamas nuo 
mokesčių, bet ir aukos PLB 
Fondui gali būti nurašomos nuo 
valstybinių mokesčių sumos. 
PLB Fondo numeris: IRS No. 
36-3097269.

Dr. P. Kisielius — PLB sei
mo rengimo pirmininkas. VI Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo, įvykstančio 1983 Chica- 
goj II-ųjų Pasaulio Lietuvių 
Dienų metu, rengimo komiteto 
pirmininku pakviestas dr. Petras 
Kisielius, ilgametis JAV LB tary
bos narys, uolus visuomeninin
kas, gyvenąs Cicero, JAV.

R. šoliūnaitė vyksta į Pietų 
Ameriką. Veikli visuomeninin- 
kė ir jaunimo vadovė, muzikė, 
mokytoja Rasa Šoliūnaitė yra 
PLB IR PLJS pakviesta vykti į 
Kolumbiją ir Argentiną ir ten pa
dirbėti 10 savaičių su lietuvių 
jaunimu. Ji aplankys ir Urugva
jų. Ii Chicągos į Kolumbiją iš
vyks birželio mėnesio pabaigoj.

PLB leidžia perspausdintą po
grindžio spaudą. PLB perspaus
dino Lietuvos pogrindžio Vyčio 
5-tą numerį. Leidinys plačiai 
skleidžiamas išeivių lietuvių 

ga mūsų visuomenės pagalba;
c) sužinoti pažiūras apie projek
tuojamas “lietuviškas sodybas”;
d) patirti, kas konkrečiai prisi
dėtų prie sėkmingesnio lietuvy
bės išlaikymo, ir e) palyginti lie
tuvių socio-ekonominę būklę su 
kitom etninėm grupėm, kas 
žymiai palengvins mūsų pastan
gas valdžios paramai išrūpinti.

3. Kodėl tiek daug klausimų 
reikia atsakyti? Tiesa, jų nema
žai, bet visus labai lengva atsa
kyti, nes kiekvienam klausimui 
yra parinkti galimi atsakymai. 
Tenka tik atsakymus atitinkantį 
numerį ratuku apvesti. Antra, 
norime kuo pilnesnio vaizdo 
į visus penkis antram klausime 
išvardintus uždavinius, nes tokį 
didelį darbą pradėjus reikia jį 
labai gerai atlikti. Trečia, anke
tos klausimai-atsakymai paruošti 
kompiuterio statistinei analizei. 
Gi kompiuteriui, kuris tegali at
sakyti tik taip ar ne, deja, ten
ka klausimą labai suprastinti, at
seit vietoj vieno pilno klausimo 
reikia jį susmulkinti į kelis, kad 
gautųsi pilnas ir aiškus statisti
nis apskaičiavimas apie lietuvių 
socio-ekonominę būklę.

4. Ar būtina visus klausimus 
atsakyti? Ne. Prie kiekvieno at
sakymo pasirinkimo yra duotas 
numeris 9 — jį apibraukus reiš
kia, kad į tą klausimą nenori- 
na atsakyti.

5. Ar nukentėtų rezultatai ne
atsakius visų klausimų? Savai
me aišku, kad kuo daugiau atsa
kymų, tuo statistiniai duomenys 
bus tikslesni. Pakartotinai tenka 
pabrėžti, kad šios anketos tiks
las nėra individualių žinių su
rinkimas apie kiekvieną asmenį, 
o tik bendro pobūdžio statisti
nių duomenų apskaičiavimas, 
pasiremiant anketose surinktais 
duomenimis. Individualios ži
nios niekur nebus vartojamos, 
nes, į kompiuterio juostą duo
menis įrašius, anketos yra sunai
kinamos. Antra vertus, anketoj 
nei pavardžių, nei jokių kitų as
mens atpažinimo žinių nėra. 
Tad ir tos anketos, kuriose ne- 

tarpe. PLB planuoja ir daugiau 
Lietuvos pogrindžio leidinių 
perspausdinti šiais metais ir 
skleisti išeivijoj.

Politinė konferencija. Lietu
vių Bendruomenė, drauge su 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, 1981 
birželio 12-13 New Yorke šaukia 
politinę konferenciją. Jos orga
nizavimu rūpinasi JAV LB vi
suomeninių reikalų tarybos 
pirmininkas Algimantas Gečys.

Knyga apie išeivijos vaidmenį 
atkuriant Lietuvos nepriklauso
mybę. Istorikas Vincentas Liule- 
vičius yra parašęs veikalą “Išei
vijos vaidmuo nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimo darbe”. Kny
gos išleidimu ir finansavimu rū
pinasi PLB kultūrinių reikalų 
komisija, vadovaujama Vaclovo 
Kleizos. Knygos apipavidalini
mas pavestas dailininkui Petrui 
Aleksai. Jis suprojektuos ir vir
šelį. Numatytas tiražas — 600 
egzempliorių, kietais viršeliais. 
Tekstą ir kalbą peržiūrėjo kun. 
Juozas Vaišnys, S J. Spausdina 
Mykolo Morkūno spaustuvė 
Chicagoj. Iš Lietuvių Fondo 
knygai gauta 2,700 dol. pa
ramos.

bus atsakyta į visus klausimus. 
Ims labai naudingos bendram 
anketas užpildžiusių skaičiui 
pakelti ir tuo pačiu pagerinti 
statistinių apskaičiavimų tikslin
gumą.

Pagaliau, anketos esmę, pras
mę ir jos pagalba siekiamus 
tikslus supratus, bus labai lengva 
į visus ar bent daugumą klau
simų atsakyti. O atsakyti tuos 
klausimus lengva — vos 10 ar 15 
minučių laiko tereikės. Nejaugi

PHILADELPHIJOS ATEITININKŲ
METINĖ ŠVENTĖ

Pagal nusistovėjusią tradiciją 
visi Philadelphijos ateitininkų 
padaliniai gegužės 3 turėjo me
tinę šventę, prasidėjusią pamal
domis Šv. Andriejaus bažnyčioj. 
Po sumos parapijos salėj pa
minėta žurnalo Ateitis 70 metų 
sukaktis.

Kun. K. Sakalauskui sukalbė
jus maldą, Jūra Viesulienė susi
rinkusiem pristatė paskaitininką 
Paulių Jurkų, rašytoją ir vieną 
iš Darbininko redaktorių. Jis net 
trimis atvejais yra buvęs ir Atei
ties redaktorium.

P. Jurkus, kiek užgriebęs se
nuosius laikus, konstatatavo, 
kad, vysk. M. Valančiui rūpi
nantis, kaimuose, ypač Žemaiti
joj, reiškėsi didelis religingu
mas. Tačiau kai kuriose Lietu
vos vietose per dvarus ir klebo
nijas pradėjo sverbtis lenkiškoji 
dvasia bei kalba. Užsieniuose 
studijuojantis jaunimas pasidavė 
tuo metu vyravusiai nihilizmo 
įtakai, pradėjo nutraukti ryšius 
su religija bei viskuo, kas kil
nu. 1883 d.r J. Basanavičiui iš
leidus Aušrą, prasidėjo naciona
linės spaudos gadynė. Atgavus 
spaudą ir norint užkirsti kelią 
bedievybės plėtimuisi, vienas 
po kito pradėjo reikštis katali
kiški laikraščiai, jų tarpe pasiro
dė ir aukšto kultūrinio lygio 
Adomo Jakšto-Dambrausko re
daguojamas Draugijos žurnalas, 
prie kurio kaip priedas 1911 
pradėta leisti Ateitis. Jos tikslas 
— išsaugoti moksleiviją nuo li
beralinių, nihilistinių įtakų ir joj 
įskiepyti patriotizmo bei idea
lizmo dvasią. Pasirodžius Atei
čiai, įvairiose mokyklose pradė
ta steigti ateitininkų kuopelės, 
turinčios tuos pačius tikslus, 
kaip ir minėtas žurnalas. Sutar
tinio darbo vaisiai buvo labai 
pozityvūs.

Pasak paskaitininko, atgavus 
nepriklausomybę, 1919 karo 
mokykloj apie 90 nuošimčių ka
riūnų buvo ateitininkai. Nepri
klausomybės karuose žuvusių 
lakūnų bei karininkų daugumą

WORCESTER, MAS S.
Vyksim į šokių šventę

Tenka tik džiaugtis, kad atsi
rado iniciatoriai, kurie gegužės 
31 Hartforde rengia tautinių šo
kių šventę. Didelė dalis priau
gančio jaunimo dėl nemažo at
stumo negalėjo pereitais metais 
dalyvauti panašioj šventėj Chi
cagoj.

Worcesterio LB tautinių šokių 
grupė Žaibas, vadovaujama N. 
Pranckevičienės ir I. Markevi
čienės, šventei rūpestingai ruo
šiasi. Reikėtų jaunimo ir vado
vių darbą bei pasišventimą ir fi
nansiškai paremti.

Organizacijų taryboj
Maironio Parke balandžio 10 

buvo sušauktas Worcesterio Lie
tuvių Organizacijų Tarybos at
stovų susirinkimas. Apsvarstyti 
ateities planai. Perrinkta ta pati 
valdyba, nes jos kadencija bai
gėsi. Tarybos valdybą sudaro: 
pirm. P. Molis, vicepirm. V. Kar- 
rytais, sekr. B. Miliauskaitė, 
ižd. K. Podolskis, narys E. Mei
lus Jr.

Taryba rengia “Worcester 
Center” — lietuvių kultūrinę 
savaitę birželio 8-13. Kiekvieną 
vakarą bus skirtinga programa.

Saulių veikloj
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopos susirinkimas vyko balan
džio 11 Maironio Parke. Atida
rė pirm. A. Zenkus ir pakvie
tė sekr. E. Gorodeckienę per

tiek kad ir labai brangaus, laiko 
mes negalėtume paaukoti jeigu 
ir ne sau, tai kitiem vyresnio 
amžiaus lietuviam, kuriem pa
galbos ranką mes juk mielai no
rime ištiesti. Tą malonią parei
gą mum uždeda ne tik krikščio
niška artimo meilės pareiga, bet 
taip pat ir lietuviškas tautinis so
lidarumas.

Antanas Butkus
JAV LB Socialinių 
Reikalų Tarybos 
Pirmininkas

sudarė ateitininkai. Religiniam 
bei tautiniam atgimimui nūdie
nėj Lietuvoj taip pat labai dide
lės įtakos turi ateitininkų iškel
tos idėjos.

Kalbėtojas dar pridėjo, kad 
Ateityje moksleiviai turėjo ir 
turi galimybės pasirodyti su
savo pirmaisiais literatūriniais 
bandymais bei naujų idėjų kėli
mu. Joj prozinius bei poezinius 
dalykėlius pradėjo spausdint ei
lė vėliau žymių rašytojų bei 
poetų: Aistis, Brazdžionis, Miš
kinis, Paukštelis, Būdavas, Gri- 
gaitytė, Tulauskaitė, Bradūnas, 
Mačernis ir kiti.

Šiuo metu Ateitį redaguoja 
kun. dr. Kęstutis Trimakas su 
jaunų žmonių kolektyvu. Turi
niu bei apipavidalinimu žurna
las yra labai patrauklus. Jame 
stipriai reiškiasi jaunoji gene
racija. Jurkaus manymu, Ateitis 
turi gražią ateitį.

Gegužės 2, šeštadienį, ateiti
ninkai moksleiviai ir studentai 
pokalbius bei diskusijas turėjo 
Volertų namuose, Delran, N.J.

TRUMPAI
Juozė Augaitytė, buvusi Lie

tuvos operos solistė, ilgametė 
L.M.K. Federacijos Phildelphi- 
jos klubo pirmininkė (tose parei
gose jau 27 m.), gegužės 3 Lie
tuvių Namuose artimųjų tarpe 
kukliai atšventė 75 m. amžiaus 
sukaktį. Vicepirm. Sniegai Jurs- 
kytei pasveikinus narių vardu, 
sugiedota Ilgiausių metų. Solis
tė nuo 1949 turi dainavimo 
studiją, kurią lankė daugelis ki
tataučių ir lietuvių, jų tarpe pla
čiai žinomos Ona Pliuškonienė 
ir Ona Šalčiūnienė. Dvejus me
tus Augaitytė dainavimą dėstė 
vienoj Philadelphijos kolegijoj.

Antanina ir Vladas Bigeniai, 
nuoširdūs labdaringų darbų rė
mėjai, gegužės 3 bičiulių tarpe 
atšventė 30 metų vedybinio gy
venimo sukaktį.

B.V.

skaityti šaulių maldą ir protoko
lą.

Pirm. A. Zenkus perskaitė 
LŠST centro valdybos aplink
raščius. Pasitarta apie kuopos 
veiklos 10 metų sukakties minė
jimą, kuris įvyks lapkričio mėne
sį.

Šiais metais rinktinės kultū
rinis savaitgalis įvyks lietuvių 
pranciškonų sodyboj rugsėjo 6- 
7. Jau dabar laikas užsisakyti 
kambarius. Birželio mėnesį nu
matoma surengti gegužinę.

Susirinkusius pradžiugino E. 
Meilaus Sr. ir jo žmonos daly
vavimas susirinkime, nes jie abu 
anksčiau sunkiai sirgo. Prie dr. 
Vinco Kudirkos šaulių kuopos 
priklauso ir jų sūnus.

Kuopos nariui P. Štarui, mirus 
jo broliui, reiškiama užuojauta.

šv. Kazimiero šventė
Lietuvos, jaunimo ir parapijos 

globėjo šv. Kazimiero šventė 
atšvęsta kovo 1, 10 vai. mišias 
aukojo ir pamokslą pasakė kun. 
B. Uždarinis, MIC.

Maironio Parke 1 vai. įvyko 
parapijos pietūs. Pasveikino 
kleb. kun. A. Miciūnas, MIC. 
Programai anglų ir lietuvių kal
bomis vadovavo E. Meilus Jr. 
Invokaciją sukalbėjo kun. B. Už
davinis, MIC.

Pietus paruošė Maironio Par
ko šeimininkė E. Kauševičienė 
su savo personalu.

Joana Vaičiulaitytė Vasario 16-tos gimnazijoje pas pirmokes.

KAS NAUJO VASARIO 
16-OSIOS GIMNAZIJOJ?

Vasario 16 — tos gimnazijos 
patalpos gražios ir patrauklios, 
net blizga, bet — mokinių ma
žoka — tik gera kapa su vir
šum. Šiemet gimnazija susilau
kė keletos gerų kvalifikuotų mo
kytojų.

Ilgametis direktorius Vincas 
Natkevičius pasitraukė. Į jo vietą 
iš Amerikos atvyko Jonas Ka
valiūnas, mokytojas, su ilgamete 
praktika, visuomenininkas. In
spektore yra Vincenta Pancerie- 
nė, prityrusi pedagogė. Berniu
kų internato, sporto ir muziki
nės veiklos vadovu yra naujas 
mokytojas Ronaldas Tesnava, 
kuris, net pertraukęs studijas, at
vyko darbuotis į lietuvišką gim
naziją.

Iš Amerikos atvyko dvi jaunos 
mokytojos — Lalia Grybinaitė ir 
Joana Vaičiulaitytė. Šalia lietu
vių dar dirba ir keletas vokie
čių — atskirų sričių specialistų. 
Matematikas yra net vokiečių 
gimnazijos direktorius.

Taigi — gimnazija turi tikrai 
aukšto lygio pedagogus.

Šiemet abiturientai sėkmingai 
parašė rašto egzaminų pirmąją 
dalį, dabar laukia antros dalies 
— žodinio egzamino. Pati gim
nazija ir lietuviškoji visuomenė 
tikrai džiaugtųsi, jei daugiau lie
tuviškų šeimų siųstų savo vaikus 
čia mokytis ir gimnaziją baigti, 
nes tai vaikam nesudaro kliū
čių toliau siekti aukštojo mokslo.

Parapijos vyrų choras, vado
vaujamas vargonininkės O. Ker- 
šytės, padainavo keletą dainų. 
Šv. Kazimiero mokyklos moki
niai dainavo ir deklamavo, o taip 
pat pašoko 3 tautinius šokius. 
Vaikučius paruošė mokytojos N. 
Pranckevičienė, J. Dabrilienė ir 
Šv. Kazimiero seselės.

J.M.
—“ ;-------------------- ;------- ; 7 nų dienos, po šv. Kazimiero —

Juodos varnos „e> nuplaus., ]aukiame Velykų.
nei numazgosi. j k d.

Liet, liaudies patarlė

ATOSTOGOS 
KENNEBUNKPORTE

Lietuviai pranclėkonal kviečia jua praleisti savo ato- 
. stogas Kennebunkporto vasarvietėje*

Sezones prasideda liepos 3 Ir baigiasi rugsėjo 7

AJblla I AsieAAAė * HlUi ■•ISvIjSI

Frančleean Guost House 
Konnebunkport, Maine 0SO4S 

TEL. (207) M7-2911

Advento giedonės buvo ad
vento metu. Sekmadieniais visi 
mokiniai ir lietuviai mokytojai 
drauge giedojo advento ir kalė
dines giesmes.

Kalėdų eglutės proga buvo to
kios kūčios, kurių dar niekas 
nebuvo matę. Po to mokiniai 
išvyko Kalėdų atostogų. Moks
leiviai iš Amerikos, Kanados, 
Australijos prisiglaudė pas kai 
kuriuos lietuvius Vokietijoj. Po 
atostogų baigėsi ir pirmasis 
mokslo semestras.

Lankėsi. Iš Romos lankėsi jau
nas klierikas Danielius Staniš- 
kis, iš New Yorko — rašytojas 
Algirdas Landsbergis.

Dažnai čia lankosi majoro J. 
Valiūno darbo kuopų vyrai iš 
Švecingeno. Jie daug pagelbsti 
gimnazijai.

Gimnazijos sukaktis buvo Vasa
rio 16. Gimnazijai jau 30 metų. 
Tą dieną buvo tik vėliavos pakė
limas ir pamaldos už gimnazijos 
geradarius. Pats minėjimas buvo 
vasario 21. Buvo pakviesta ir vo
kiečių svečių. Kalbėjo buvęs tos 
gimnazijos mokinys Vincas Bar
tusevičius, dabar turįs atsakingą 
vietą vokiečių švietime. Jis kal- 
l>ėjo vokiškai ir prisiminė gim
nazijos praeitį. Dainavo gimna
zijos choras, šoko tautinių šokių 
grupė, skambino gitarom, grojo 
akordeonais. Atsilankė ir latvių 
gimnazijos direktorius iš Miuns- 
terio su pora abiturientų.

Daug padėjo ir padeda gim
nazijai: I. Švedas, H. Giesė. 
Iš Australijos atvykusi metus čia 
svečiavosi ir talkino R. Sinkevi
čienė, nes buvo čia atvežusi savo 
sūnų mokytis. Ji daug padėjo 
vimnazijai. Toliau — F. Lucie- 
nė, A. Veršelis, L. ir B. Rite
riai, O. Bartusevičienė, C. Lip- 
šienė, J. Lukošius. Ačiū jiem 
visiem už talką.

Dabar po užgavienių ir Pele-
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PALM BEACH, 
FLA.

Klara Virlkuvienė, kiaušinių 
dažymo menininkė, buvo labai 
gražiai aprašyta balandžio 17 
vietos laikrašty The Post. 
Straipsniui duota antraštė “Lith- 
uanian Family Resurrecting 
Easter Traditions of Old Count- 
ry” ir patalpinta ryškioj vietoj 
su jos pačios ir jos gražiai iš
margintų kiaušinių nuotrauko
mis. Be to, gražiai aprašyti ir ki
ti mūsų tradiciniai velykiniai 
valgiai.

LB Palm Beach apylinkės val
dyba savo posėdy, įvykusiame 
balandžio 22 Elenos ir Povilo 
Mikšių bute, pasiskirstė parei
gom: pirm. Irena Manomaitienė, 
vicepirm. spaudos reikalam Po
vilas Mikšys, vicepirm. socia
liniam reikalam dr. Kotryna Gi- 
niotienė, vicepirm. kultūros rei
kalam Antanas Ščiuka, ižd. Li
nas Staškūnas, sekr. Adolfas 
Deikis, sekr. anglų kalba Ju
lija Staškūnaitė. Valdyba iš turi
mo metinio pelno paskyrė po 
100 dol. LB Švietimo tarybai, 
Vasario 16 gimnazijai ir Lietu
vių Fondui, po 30 dol. šiem 
laikraščiam: Draugui, Dirvai, 
Darbininkui, Pasaulio Lietuviui, 
Bridges, Tėviškės Žiburiam ir 
Eglutei.

Albinas ir Jonas Štarai buvo 
išvykę į Usterį, į savo a.a. brolio 
Stasio laidotuves.

Aldona ir Napoleonas Martin- 
kos, iš Chicagos, atvykę aplan
kyti savo draugę Meilutę Ku
lienę, nusipirko Juno Beach vie
name kondominium pastatų gra
žų butą, nors jiem pensininkų 

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Žiemelytė su jumis, solistė 
dainuoja šias dainas: Grąžink 
mus Tėvynėn, Kažkur toli, toli, 
Kad aš našlaitėlė, Štai ji mano 
žemė, Žvaigždelė, Neverk, mo
tule, Malda, Dedikacija, Belais
vis, Kodėl?, Mano dalia, Mirtis
ir mergaitė, Avė Maria.

Antanas Keblys, baritonas, 
dainuoja: Ko vėjai pučia, Oi 
griežle, griežlele mano, Tų mer
gelių dainavimas, Jei nori valioj 
būti, Gale tėvo sodo, Stok ant 
akmenėlio, Eik, Jonuli, namo, 
Dėdės Jono Polka, Ar ateis, Kai 
širdį tau skausmas, Marija, Moti
na malonės, Neapleisk mūsų, 
Motinėle, Klajūnui, Rūta, Gar
sus mano Vilnius, Udrio daina. 
Kur bakūžė samanota.

Abi plokštelės po 7 dol., per
siuntimui pridedama 1 dol. Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY. 11207.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės f SUSI V. CENTRĄ, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New York© 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 EMerts La ne, Woodhaven, N.Y. 11421, tol. Ml 7-8837.

Užsakyk it vieną knygą sau.

Soviet Genocide in Lithua
nia, by Joaeph PaJauJIs- 
Javls. 246 psl., Įrišta. Kaina 
11 dol. Siunta 1 dol.

Adreeas

LOS ANGELES
Velykų švenčių proga Sv. Ka

zimiero lietuvių parapijoj šiais 
metais surinkta 13,340 dol. Per
nai tokia proga surinkta 11,026 
dol.

dienos dar toli.
Lietuvių kapinių sekcijos 

pirų*. Jonas Jakubauskas prašo 
visų lietuvių dalyvauti Amerikos 
veteranų pagerbime, kuris įvyks 
gegužės 24, sekmadienį, 2 vai. 
popiet Royal Palm Memorial 
Gkrdens kapinėse. Kapinių ad
ministracija kviečia lietuvių 
bendruomenę dalyvauti su vė
liava ir veteranų pagerbimui 
vainiku.

Apolonija Papievienė, kurios 
vyras a-a. Juozas prieš kelerius 
metus čia mirė, išvyksta nuolati
niam apsigyvenimui į Myrtle 
Beach, So. Carolina, arčiau prie 
savo dukros Dianos ir jos šei
mos. Apolonija per trumpą laiką 
visiem buvo pasidariusi labai 
draugiška. Rūpestingai supirk
davo vertingus daiktus ir nuolat 
juos siųsdavo savo giminaičiam, 
esantiem už geležinės sienos.

P. Mikšys

NAUJAUSI 
LEIDINIAI

Jonas Vizbaras-Sūduvas, Al- 
šėnų Kunigaikštytė. Premijuotas 
romanas. 8 dol.

J. Savasis, Laisvos atostogos. 
Novelės. 6 dol.

Janina Narūnė, Pirmūnės aka- 
demikės. 12 dol.

APIE LIETUVĄ 
ANGLIŠKAI

Lithuanian National Costume, 
by A. & A. Tamošaitis. Dide
lio formato, gausiai iliustruota, 
įrišta. 26 dol.

Lithuanian Pioneer Priest of 
New England, by W. Wolko- 
vich. 6 dol.

Opposition to Soviet Rule in 
Lithuania 1945-1980, by Tho-
mas Remeikis. 680 psl. {rišta. 
16 dol.

Soviet Genocide in Lithuania, 
by Joseph Pajaujis-Javis, 246 
psl. Įrišta. 11 dol.

Lithuania Minor, by Martin 
Brakas. 302 psl. Įrišta. 15 dol.

Lithuania 700 years, reda
guota dr. A. Geručio. 458 psl. 
Įrišta. 15 dol.

Persiuntimui pridedamas 1 
dol.

Šios bei kitos knygos lietuviš
kai arba angliškai apie Lietuvą 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Knygoj duodami tikslas 
faktai, paremti dokumentais, 
statistikomis, Iliustracijomis. 
Gaunama Darbininko admi
nistracijoj: 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

DaiL Ant— Petrikmrio pe- 

joc 40 metų sukakties ir Lietu
vių. dienos proga birželio 21 pa
rapijos patalpose. Dali. A. Petri- 
konis gyvena Floridoj ir su savo 
parodomis yra apkeliavęs dau
gelį Amerikos mieštu.

Draugo dienraščio skelbto ro
mano konkurso premija balan
džio 5 įteikta Los Angeles Sv. 
Kazimiero parapijos salėj. Kaip 
jau anksčiau Darbininke buvo 
skelbta, iškilmes surengė Kunig. 
Gražinos Vyr. Skaučių būrelis, 
šia proga spaudai remti susida
rė 4,735 dol. pelno, kuris įteik
tas Draugo dienraščio atstovui 
Tėv. V. Rimšeliui, MIC.

PREZIDENTUI REIKALINGA 
PILIEČIŲ PARAMA

JAV prezidentas Ronald Rea
gan, prieš laimėdamas rinki
mus, pažadėjo reikalingų refor
mų. Dabar savo politinius paža
dus jis nori įvykdyti. Washingto- 
no biurokratija turinti būti su
naikinta.

Panašūs politiniai pažadai pa
prastai gyvuoja tiktai rinkimų 
laikotarpy. Prezidentą prisaikdi
nus ir jam užėmus savo postą, 
senieji biurokratai, Ly. senatoriai 
ir kongresmanai, jį, kaip naujai 
išrinktą, priverčia “užmiršti” 
savo pažadus. Man prisimena, 
Kaip Jimmy Carter, buvęs prezi
dentas, pažadėjo panaikinti 
“laisvą limuziną”. Yra apie 100 
laisvų mašinų, kuriomis senato
riai, kongresmanai ir kiti aukšti 
valdininkai laisvai, be mokes
čio, naudojasi. Bet po rinkimų 
biurokratų politinė jėga pasakė 
prez. Carteriui, kad tą sistemą 
paliktų “ramybėj”. Iš tikrųjų 
prez. Carteris tuo savo paža
du manė sutaupyti milijoną ar 
daugiau dolerių.

Prez. Reagan irgi yra patekęs 
į panašią padėtį. Kai naujas pre
zidentas užima postą, jis pasida
ro bejėgis, nes randa patyrusius

LITHUANIAN FEDERAL 
CREDIT UNION

LIETUVIŲ KREDITO UNIJA 
LIETUVIAMS

Ateikite, arba raštu kreipkitės šiuo adresu: 
86-01 114 St Richmond Hill, N.Y. 11418 

arba paskambinkite (212) 441-6799
Čia mokamos aukščiausios palūkanos: 

7% už nuolatines santaupas 
ir šiuo metu 12% už Share Certificates, 
arba 16.6% už Money Market Certificates
Čia taip pat lengvomis sąlygomis duodamos 

paskolos ir suteikiami finansiniai patarimai visiem, 
lietuviam.

Kasoje kiekvieno asmens santaupos Federal- 
nių Įstaigų apdraustos iki 100,000 dolerių sumos.

Kasos įstaiga savaitės dienomis veikia iki 9 vai. 
vakaro, o penktadieniais iki 6 vai. ir šeštadieniais 
iki 5 vai.

Kasoje kiekvienas lietuvis yra laukiamas 
svečias.

Maloniai kviečiame atostogaujančius Cape Code, Mass., 
apsilankyti istoriniame Sandwich miestelyje ir praleisti savo 
atostogas

SPRING HILL MOTOR LODGE 
351 ROUTE 6 A

EASTSANDWICH, MA. 02537
Jūra ir smėlis — pusantros mylios atstume
Dėl rezervacijų skambinti:

617 — 888-1456

AUGĖ IR VYTAS RASTONIAI

ATIDARYTAS NAUJAS DANTŲ GYDYMO 
CENTRAS

Dr. Donatas Aleksandravičius,
Vedėjas

MASTERCHARGEVISA

METRO DENTAL SERVICE, P.C.

116-09 Myrtle Avenue 
Richmond HHI, N.Y. 11418

SKAMBINTI: (212) 441-0909

DEXTER PARK
PHARMACY BĮ 

RF Wm. AnastaM, B. B. ~
77-01 JAMAICA AVESTŲ■

Weodhaven, N.Y. 114*1

296-4130

Prašau atsiųsti knygą “Sovtet Genocido In Lithuania andrellabteperaon wlth ex-

HOUSEKEEPER/COMPANION 
$200. Sleop-in, Manhattan

ar universiteto biblioteka L

7140.

TOU. FREE ($00) 223-7983 
NY STATE (212) 96S-1SSS

rldden) permanant poal- 
tlon. MUŠT apeak Eng- 
llsh and fluent Ylddlsh, 
Koaber styte cooklng, 
personai hyglenlc caro, 
llght houaovrork. Want

Mūsų prezidentas nori įvyk-

želio 7J
piet Hollywood ____ _____________
talpose, 6215 Sunset BlvtL, HoL to hitarisdepresiia smarkiai su- 
lywood, Caltf. Šventėj dalyvaat- per 9 mėnesfus fii dabar
ja apie 250 jaunuolių iš Los An- depresija tęsiasi jau daugelį me-

Dalyvans latvių ir estų tautinių 
šokių grupės. Informacijas teikia 
Ona Razutienė 661-0041 ir D. 
Varnienė 394-6078.

tų draugija metiniame susirin
kime perrinko tą pačią valdy
bą: pirm. Kazys Karuža, sekr. 
Arūnas Banionis, ižd. Gregorius 
Radvenis. — L.Ž.K.

biurokratus, o jis, dar nepatyręs, 
be biurokratų nežinotų, ką da
ryti.

Būdamas pasišventęs, idealis
tas žmogus, prez. Reagan nori iš
gelbėti šį kraštą iš ekonominės 
krizės. Piliečiai turi moralinę 
ir legalią teisę stipriai paremti 
prezidento planus.

Prezidento norai ir nusistaty
mai teisingi ir reikalingi. Jis 
priėmė priesaiką su atsakomy
be, be diskriminacijos, jis yra 
JAV galva.

Iš tikrųjų jo planai negali būti 
pilnai įvykdomi, kadangi jis per
ėmė valstybės vairą su sulūžu
sia “politine mašina”.

Pasirodo, kad mūsų demokra
tijos ir laisvės likimas yra klaus
tuko ženkle. Pagal konstituciją 
prezidentas turi teisę tvarkyti 
mūsų kraštą taip, kaip yra reika
linga. Apgailestaujama, kad jis 
perėmė sulūžusią “politinę ma
šiną” ir yra keturios nepastovios 
politinės grupės, kurios jo pla
nam nepritaria. Pirmoji grupė
— juodosios rasės vadai, antro
ji — kai kurių unijų vadai, tre
čioji — komunistai, ketvirtoji
— žydų vadai. Be šių grupių

Skaityk pranciškonų leidžia
mą spaudą Ir paremk ją.

ORBITAIR INTERNATIONAL LTD. IR JONAS ADOMĖNAS RUOŠIA 

ATOSTOGAS PRIE BALTIJOS
• Penktos kelionės • VIa Flnnalr — CSA
• Pirmos klasės sąlygos • Palyda I* JAV

Prieinamos kainos

dienos vizitas Į Trakus

ORBfTAIR INTERNATIONAL, LTD. 
20 KAST 46TH STREET

U.S. News 1981 gegužės 4 ražo, 
kad sveikatos apsauga šiais me
tais, spėjama, kainuos vienam 
žmogui $14116, o 1990 —

Plačioji šio krašto visuomenė 
turi žinoti, kad prez. Reagan yra 
susirūpinęs ateitim.

Mūsų kraštas yra demokrati
nės sistemos, nežiūrint, kas be
būtum—demokratas ar respubli
konas.

Be realios politikos mes nega
lim gyventi. Pvz., šiame laiko
tarpy yra 36 milijonai vyresnio 
amžiaus žmonių, kuriem moka
mos pensijos. Kai kurie sako, 
kad pensijos yra per mažos. Aš 
su tuo sutinku. Sakoma, kad So
čiai Security sistema turėtų būti 
pakeista. Nuo turtingų asmenų 
turėtų būti atimti išmokėjimai; 
turėtų būti padidinti neturtin- 
gesniem. Su ta mintimi irgi su
tinku ir jai pritariu. Tačiau pa
gal JAV konstituciją diskrimi
nuoti piliečius yra draudžiama. 
Tokie reiškiniai gali būti komu
nistinėj sistemoj, bet ne demo
kratiniame pasauly. Pvz., Petras 
kas mėnesį gauna $500 pensi
jos, kurios jam neužtenka pragy
venimui, o milijonieriai irgi 
gauna $1,500, ir tos sumos jų 
pragyvenimui nėra reikalingos.

Todėl Soc. Sec. įstatymai tu
rėtų būti pataisyti. Prez. Reagan 
yra pažadėjęs tai padaryti. Jau 
čia veikia politika. Beneficiatai, 
jų šeimos ir pažįstami gali su
daryti 100 milijonų balsuotojų. 
Todėl nereikia bijoti, kad prez. 
Reagan panaikintų Soc. Sec. sis
temą,, paverčiant ją privačia sis
tema. Tik būkim darbštūs ir išti
kimi šio demokratiško krašto pi
liečiai.

Adv. Charles P. Kai

Prieinamos kainos, modemas Įrengimai, patogus priva
žiavimas Jamalcs kr Myrtls Avė. autobusais, atidaryta* 
kasdien vakarais Ir šeštadieniais.

Susitarti dėl laiko Ir pasitikrinti kalnas

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO

Darbininko skaitytojai, atsiųs
dami prenumeratos mokestį, pri
sidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patiūnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

14 dol. — dr. R. Ayre, New 
York, N.Y.

Po 12 dol. M. Gečienė, To
ronto, Ont, Canada, L. Vaitke
vičius, Woodside, N.Y.

Po 10 dol. — J. Ardys, Fair- 
view, Pa., I. Dvorak, Richmond 
Hill, N.Y., B. Baroniūnas, New 
Hyde Park, N.Y.

Po 7 dol. — A. Andriukas, 
Roselle Park, N.J., R. Edelman, 
Philadelphia, Pa., Z. Venc- 
lauskas, Los Angeles, Calif., E. 
Vargis, Cloucester, Mass., V. 
Paprockas, Brooklyn, N.Y., A. 
Čampė, Waeterbury, Conn., A. 
Poderis, Southfield, Mich., E. 
Skopas, Meriden, Conn., P. 
Ąžuolas, Woodhaven, N.Y., B. 
Spūdis, Woodhaven, N.Y., P. 
Tutinas, Brooklyn, N.Y.

Po 5 dol. — V. Bakūnas, Pem- 
broke, Ont., Canada, E. Vaišnys, 
Mount Carinei, Conn., M. Ulė- 
nienė, Richmond Hill, N.Y., R. 
Gurinskas, Woodhaven, N.Y.

Po 4 dol. — J. Orentas, Rid- 
gewood, N.Y., M. Slavinskas, 
New Hyde Park, N.Y., Iz. Ke- 
raitienė, Paterson, N.J., H. Petri
kas, Rego Park, N.Y.

Po 2 dol. — R. Pundzevi
čius, Great Neck, N.Y., P. Sakas, 
Glendale, N.Y., kun. J. Grabys, 
Waterliet, N.Y., S. Srupsas, Elm- 
wood, Conn., L. Vlavianos, Mil- 
lersville, Md., S. Pusvaškis, Lo- 
misa, Ont., Canada, A. Klupša, 
Toronto, Ont., Canada, A. Kuo
las, Toronto, Ont., Canada, kun. 
P. Šakalis, Brockton, Mass., B. 
Markevičius, Worcester, Mass., 
M. Lietuvninkas, Darien, Conn., 
V. Kliorys, Cleveland, Ohio, Z. 
Dreslius, Hartford, Conn., C. 
Barisas, Shrewsbury, Mass., V. 
Vilčinas, Racine, Wisc.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.
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Kun. prof. Antano Rublio kny
gos “Raktas į Naująjį Testamen
tą“ II tomo pristatymas įvyks ge
gužės 24, sekmadienį, 4 vai. 
popiet žemutinėje Kultūros Ži
dinio salėje. Su knyga supažin
dins Sesuo Ona Mikailaitė, teo
logijos magistrė, iš Putnamo. Po 
knygos pristatymo — kavutė, ku
rios metu bus galima įsigyti kny
gą su paties autoriaus autografu. 
Knygos pristatymą ruošia ir vi
sus atsilankyti maloniai kviečia 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demijos New Yorko židinys.

Kapų lankymas bus gegužės 
30, šeštadienį. 10 vai. mišios 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje. Po mišių bus lankomi 
mirusių ramovėnų bei šaulių ka
pai ir papuošiami gėlėmis. Po 
lankymo — vaišės Kultūros Ži
dinyje. Rengia ramovėnai, sava
noriai kūrėjai, Birutietės, šauliai.

N.Y. vyrų choras Perkūnas 
savo metinį pavasario koncertą 
rengia birželio 6, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. Choras atliks 
naują programą. Duetus dai
nuoja Rasa Bobelytė ir Petras 
Tutinas. Kokteiliai prasideda 
6:30 v.v., o koncertas — 7:30

Maironio lituanistinėje mo
kykloje prasidėjo egzaminai. 
Mokslo metai baigiami birželio 
6. Mokslo metų užbaigimo aktas 
bus birželio 7 Kultūros Židiny. 
Kaip įprasta, gegužės gale vieną 
šeštadienį, gegužės 30, pamokų 
nebus.

Putnamo seselių naujas vie
nuolynas šventinamas birželio 
20, šeštadienį. Šventinimo apei
gos bus 2 v. popiet, mišios 
— 3 v. Po mišių — vaišės ir 
pastato apžiūrėjimas. Nekaltai 
Pradėtosios Marijos seserys 
kviečia atsilankyti visus savo bi
čiulius ir geradarius.

Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė 
iš Santa Barbara, Calif., buvo at
vykusi pas savo dukrą Giedrę 
Zauniūtę, gyvenančią Cranford, 
N.J., svečiavosi apie mėnesį lai
ko, aplankė visus bičiulius, da
lyvavo įvairiuose parengimuose 
K. Židinyje. Gegužės 16 išskri
do atgal į Santa Barbara.

Great Neck lietuviai yra vėl 
pakviesti dalyvauti Great Neck 
Memorial Day parade, kuris į- 
vyks gegužės 25, pirmadienį. 
Great Neck LB apylinkės valdy
ba visų lietuvių vardu parado 
komiteto pakvietimą priėmė ir 
sutiko parade dalyvauti. Paradas 
prasidės punktualiai 9 vai. ryto 
nuo Sckenck Avė. (antra gatvė 
už geležinkelio stoties kairėj 
pusėj). Visi lietuviai prašomi 
šiame parade kuo gausiau daly
vauti. Turį tautinius drabužius, 
prašomi su jais pasirodyti para
do eisenoj. Po parado, 1 vai. 
popiet Kings Point parke (įva
žiuoti per Redbrook Road) ruo
šiamas lietuvių piknikas. Pikni
ke nei maistas nei gėrimai ne
bus parduodami. Visi yra pra
šomi maistu bei gėrimu patiem 
apsirūpinti.

JAV Lietuvių Kunigų Vieny
bės New Yorko — New Jersey 
provincijos narių susirinkimas 
įvyko gegužės 12 šv. Petro ir Po
vilo parapijos klebonijoj, Eliza- 
beth, N.J. Susirinkime dalyvavo 
14 lietuvių kunigų. Aptartas lie
tuvių kunigų rekolekcijų reika
las. Rekolekcijos įvyks birželio 
9-11 Putname, Marijos Nekalto 
Prasidėjimo seselių vienuolyne. 
Rekolekcijom vadovaus pranciš
konas Tėv. Vytautas Zakaras. 
Kunigų Vienybės metinis sei
mas įvyks rugpiūčio 19-20 
Scranton, Pa. Išrinkta nauja 
New Yorko-New Jersey provin
cijos Kunigų Vienybės valdyba. 
Pirmininku perrinktas iki šiol 
buvęs pirmininkas kun. Petras 
Žemeikis, Elizabetho lietuvių 
parapijos klebonas. Sekretorium 
išrinktas kun. Stasys Raila, o iž
dininku — kun. Antanas Kardas. 

Nutarta baisųjį birželio mėnesį 
paminėti visose šios Kunigų 
Vienybės provincijos lietuvių 
bažnyčiose: Brooklyne, Eliza- 
bethe, Nevvarke, Keamy ir Pa- 
terson.

Už u. Magdalenos Galdikie
nės sielą mišios mirties metinių 
proga bus aukojamos gegužės 
23, šeštadienį, 8 vai. ryto lietu
vių pranciškonų koplyčioj 
Brooklyne. Mišias užprašė Pa
saulio Lietuvių Katalikių Mo
terų Organizacijų Sąjunga. Bi
čiuliai bei artimieji kviečiami 
atsilankyti.

Skautų vadovų suvažiavimas 
buvo gegužės 16, šeštadienį, 
Kultūros Židiny. Iš rytinio pa
kraščio buvo suvažiavę 32 vadai. 
Iš Los Angeles buvo atvykęs 
LSB vyr. skautininkas Vytautas 
Vidugiris. Suvažiavimą globojo 
New Yorko skaučių tuntas 
Neringa.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
Rytinio pakraščio apygardų ir 
apylinkių vadovybių konferen
cija gegužės 16 įvyko Kultūros 
Židiny, Brooklyne. Dalyvavo 
JAV LB Krašto valdybos pirm. 
V. Kutkus ir vicepirm. J. Urbo
nas iš Detroito, Visuomeninių 
reikalų tarybos pirm. A. Gečys 
iš Philadelphijos, LB tarybos 
prezidiumo pirm. V. Izbickas iš 
Bostono, Socialinių reikalų tary
bos pirm. dr. A. Butkus iš Cle- 
velando ir daug kitų. Plačiau ki
tame Darbininko numery.

A. a. muzikas Mykolas Cibas 
mirė prieš pusę metų. Už jo vė
lę iškilmingos mišios bus auko
jamos gegužės 31, sekmadienį, 
11 vai. Aušros Vartų bažnyčio
je, New Yorke. Jo draugai ir pa
žįstami kviečiami mišiose daly
vauti.

M0NY — Dr. M. Siemoneit, 
lietuvis, draudžia sveikatą, ne
darbingumą, pensijas, gyvybę. 
(N.Y, N.J. ir Conn.) Apsidraus
dami pas jį, sutaupysit 30%-50% 
premijos mokėjimą. Draudimo 
įvairios grupės, kurias galite pa
sirinkti. Skambinti dieną: 201 
964-3500. V ak., savaitgaliais: 201 
654-3756.

Birželio įvykių minėjimą bir
želio 13, šeštadienį, Kultūros 
Židiny rengia JAV LB Visuome
ninių Reikalų Taryba ir LB 
New Yorko apygardos valdyba. 
Bus prisiminti birželio trėmimai, 
birželio mėnesio sukilimas ir lai
kinoji vyriausybė. Kalbą pasakys 
laikinosios vyriausybės narys dr. 
Adolfas Damušis iš Detroito. 
Meninę programos dalį atliks 
dramos aktorė ir rašytoja Birutė 
Pūkelevičiūtė.

Vladą Šakalį aprašė New Yor
ke leidžiamas savaitinis laikraš
tis Globė gegužės 26 dienos 
numeryje. Laikraštis išleidžia
mas savaitę anksčiau. Čia apra
šomas jo pabėgimas iš Sovietų 
Sąjungos. Įdėta ir nuotrauka.

Dail. A Kairys dalyvauja Sal- 
magundi klubo metinėje meno 
parodoje, kuri vyksta Fifth Avė. 
47, tarp 11 ir 12 gatvių. Pa
roda vyksta nuo gegužės 11 
iki 29. Lankymo laikas kasdien 
ir sekmadieniais nuo 1 iki 5 
vai. popiet.

Už a.a. pulk, lt Praną ir Jad
vygą Bitėnus mišios bus auko
jamos birželio 7, sekmadienį, 10 
vai. ryto lietuvių pranciškonų 
koplyčioj Brooklyne. Jadvyga Bi- 
lėnienė mirė prieš metus gegu
žės 30 Long Island, N.Y. Jos 
vyras, Pranas Bilėnas-Bilevičius, 
buvo rusų areštuotas 1941 birže
lio 14 ir išvežtas į Sibirą, kur 
jis žuvo 1943 metais. Giminės ir 
pažįstami kviečiami pasimelsti 
už abu mirusiuosius.

Solisto Mečislovo Razgaičio 
koncertas nukeliamas iš gegužės 
24 į birželio 7, sekmadienį. Kon
certas bus 4 v. popiet Apreiški
mo parapijos salėje. Bus atlikta 
visai nauja, niekur negirdėta 
programa. Solistas dainuos savo 
sukurtas dainas, skirtas laisvės 
kovotojam, partizanam, tremti
niam. Visuomenė kviečiama at
sinešti ir savo rekorderius ir dai
nas užsirašyti į garsajuostę.

Bendras ramovėnų, birutiečių, 
šaulių susirinkimas buvo gegu
žės 15, penktadienio vakare, 
Kultūros Židinyje. Pradžioje ra
movėnų pirmininkas dr. Eugeni
jus Noakas susirinkusius paprašė 
atsistoti ir tylos minute pagerb
ti Romą Kalantą, kuris susidegi
no prieš 9 metus. Toliau kalbė
jo Vladas Šakalys. Jis taip pat 
prisiminė Kalantą, kalbėjo, kaip 
nuo 1972 metų į rezistenciją 
Lietuvoje įsijungia jaunimas, 
ryškino tos rezistencijos svar
besnius momentus. Po susirinki
mo buvo vaišės.

Skautų, skaučių sueigos gegu
žės 23 vyks kaip paprastai Kul
tūros Židinio patalpose. Sesės, 
kurios dar nesumokėjo nario 
mokesčio už šiuos metus, pra
šomos tai atlikti sueigų metu.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje užuojautoje 
įsibrovė korektūros klaida. Turi 
būti — dukrą Silviją, tetą Onytę 
Bieliūnaitę.

Metropolitan dailės muziejuje 
gegužės 15, penktadienį, vyko 
gimnazijos mokinių darbų paro
da. Iš 15 gimnazijų buvo at
rinkta arti 100 darbų vadina
moje Arts Enrichment progra
moje. Su savo darbais dalyvavo 
ir dvi lietuvaitės — Audronė 
Cesnavičiūtė ir Rūta Kidolytė, 
abi iš Richmond Hill H.S. Aud
ronės buvo išstatytas vienas ak- 
rylinis paveikslas, Rūtos — vie
nas akrylinis paveikslas ir vie
nas piešinys.

Dr. Jonas Lenktaitis, dalyva
vęs gegužės 17 Kultūros Židi
nio gegužinėj, pasinaudodamas 
Darbininko administracijos pa
skelbtu knygų išpardavimu, nu
sipirko lietuviškų knygų arti 500 
dol. vertės.

Vaikučių pirmoji komunija. 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
bus teikiama gegužės 31 , sek
madienį, 11 vai. mišių metu. 
Pirmajai komunijai vaikučiai 
ruošiami Maironio lituanistinėj 
mokykloj.

Balfb 100-jo skyriaus metinis 
susirinkimas buvo gegužės 17, 
sekmadienį, tuoj po jaunimo 
mišių Kultūros Židinyje. Susi
rinkimas išrinko naują valdybą 
— pirmininkę Janiną Gerdvilie- 
nę (perrinkta), Eugeniją Karpiū- 
tę, Vincą Padvarietį, Antaną 
Pumputį. Į revizijos komisiją iš
rinkta: Kazys Bačauskas, Apoli
naras Vebeliūnas.

Pabaltijo Moterų Tarybos me
tinė šventė buvo gegužės 17, 
sekmadienį, Estų namuose 
Manhattane. Kalbėjo Mrs. Sally 
Barcley iš Philadelphijos, vieno 
apsaugos komiteto narė. Ji kal
bėjo, kaip Sovietų Sąjunga iš 
visų pusių apsupo Ameriką. 
Amerikai belieka tik palaikyti 
gerus šantykius su savo sąjungi
ninkais — Vakarų Europa ir Ja
ponija. Pabaltijo Moterų Tarybos 
pirmininkės keičiasi kasmet ro
tacine tvarka. Pirmininkavo lat
vė Helga Ozolinš, dabar pirmi
ninkės pareigas perėmė estė 
Mali Jurma.

Perkūno choras savo metinio koncerto metu. Vidury — choro dirigentas Viktoras Ralys.
Nuotr. L. Tamošaičio

PERKŪNAS
į;NFW YORKO IILTUVIU VYRU CHORO

METINIS '

Birželio 6, ieitsdlenį, Kultūros Židinyje

PROGRAMOJE:

VYRŲ CHORAS
duotas — RASA BOBELYTĖ Ir PETRAS TUTINAS 
akomponuoja DALIA SAKAITĖ
diriguoja VIKTORAS RALYS

šokiams groja JOE THOMAS orkestras. Dainuoja JUOZAS NAKAS

Bulotas — Baras — Loterija

Kokteiliai — 6:30 v.v.
Koncertas 7:30 v.v. punktualiai

įėjimas 7 doL
Jsunimul iki 18 motų (prie (ėjimo) 5 dol.
Stalų rezervacijos reikalu skambinti 296-5655

MALONIAI KVIEČIAMI VISI

PAGERBS DARIŲ IR GIRĖNĄ
AERODROME

Floyd Bennet aerodromas 
mini 50 metų sukaktį. Minėjimas 
užims visą ilgąjį savaitgalį, ge
gužės 23-25.

Gegužės 23, šeštadienį, 1 v. 
popiet iškilmingas atidarymas. 
Po atidarymo iki 4 v. bus įvai
rios pramogėlės: modelių lėktu
vų klubų pasirodymai, pakrančių 
sargybų demonstracijos su ma
lūnsparniais, skrendančio ba
liono demonstracija ir Lt.

Gegužės 24, sekmadienis, 
nuo 9:30 v.r. iki vakaro, skirtas 
seminarui apie aviacijos ir Floyd 
Bennet aerodromo istoriją. 
Kalbės aviacijos žinovai ir istori
kai. Visas seminaras bus užra
šytas į video juostą, paskui bus 
rodomas televizijoje ir paliktas 
archyve kaip istorinė medžiaga.

Gegužės 25, pirmadienį, 
lauke bus įvairios malūnsparnių 
demonstracijos ir kita.

Per visas tris dienas veiks pa
roda apie aerodromo istoriją, taip 
pat ir apie aviacijos istoriją. Bus 
išstatytos nuotraukos ir kiti eks
ponatai, prisimenant anksty
vuosius aviacijos pionierius. Bus 
išstatytas L.E.M. erdvėlaivis, 
kuris nusileido ant mėnulio. Bus 
išstatyti ir akmenys, atvežti iš 
mėnulio. Visas tris dienas bus 
rodomi filmai iš aerodromo isto
rijos.

Mum lietuviam įdomu, kad 
Čia bus pagerbti Darius ir Girė
nas. Jie savo skridimą į Lietuvą 
ir pradėję iš šio aerodromo. Di
džiojoje parodoje jų nuotraukos 
stovės tarp kitų ankstyvųjų avia
torių. Parodoje bus ir atskiras jų 
skyrius, kur bus nuotraukos, paš
to ženklai, laikraščių ištraukos. 
O akademiniame seminare ge
gužės 24, sekmadienį, 10:15 
vai. ryto apie Darių ir Girėną 
kalbėti pakviestas jų skridimo 
rėmėjas, aukų organizatorius ir 
liudininkas Jonas Valaitis. Bus 
taip pat rodomas trumpas filmas 
apie Darių ir Girėną.

Lietuvių visuomenė kviečia
ma pagerbti Darių ir Girėną, 
kviečiama atsilankyti parodoje ir 
akademijoje. Paroda atidara jau 
nuo gegužės 18 organizuotom 
mokyklų ekskursijom, o bendrai 
publikai bus atidara gegužės 23- 
25. Akademijoje Dariaus ir Girė
no pagerbimas bus gegužės 
24, sekmadienį, 10:15 v.r.

Minėjimą ir programą rengia 
Gateway federalinės valdžios 
parkas. Dariaus ir Girėno įtrau
kimu į parodą ir į akademiją 
rūpinasi New Yorko Dariaus 
ir Girėno komitetas. Ryšius tarp 
komiteto ir Gateway vyriausybės 
užmezgė ir palaiko JAV LB 
I-oji apylinkė. Ji talkina ir komi
tetui.

AMERIKOS RYTINIO PAKRAŠČIO LIETUVIŲ 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖ 

RUOŠIA J.A.V. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ—HARTFORDO APYLINKĖ 
1981 GEGUŽĖS 31

TRINITY COLLEGE, FERRIS ATHLETIC CENTER 
BROAD STREET, HARTFORD, CT. 

PROGRAMOJE 300 ŠOKĖJŲ
JIEMS AKOMPOMUOS 30 ASMENŲ ORKESTRAS 

ŠEŠTADIENI GEGUŽES 30: 7:30 V.V. SUSIPAŽINIMO VAKARAS 
LIETUVIŲ KLUBE, TAURO RESTORANE, 227 LAWRENCE 8TM HARTFORD, CT.

SEKMADIENĮ GEGUŽES 31: MO V.R. ŠV. MIŠIOS ŠVČ. TREJYBES BAŽNYČIOJE, 
51 CAPITOL AVE^ HARTFORD, CT.

2:00 V.P.P. TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTE

PRAŠOME BILIETUS (VISI PO 86.00) IŠ ANKSTO ĮSIGYTI PAS BIRUTE MONACO, 
26 RICHARD R0^ MANCHESTER, CT. 06040, ČEKIUS RAŠYTI:

UTHUANIAN FOLK DANCE FE8T1VAL




