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Savaitės 
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Britanijos min. pirm. Harold 
Wilson, negalėdamas sustabdyti 
ūkinio Britanijos smukimo, ne
tikėtai pasitraukė iš min. pirm, ir 
darbo partijos vado pareigų, bet 
sutiko pareigas eiti, kol parla
mento darbo partijos atstovai iš
rinks įpėdinį. Į jo vietą tikisi 
būti išrinkti dabart. užs. reik, 
min. James. Callaghan ir kiti 
žymesnieji; partijos šulai, kaip 
Roy Jenkins, Anthony Crosland, 
Anthony Wedgewood.

Sov. S-gai uždraudus Indijai 
aprūpinti Egipto sovietų gamy
bos lėktuvus atsarginėmis dali
mis, Egipto prez. Anwar el- 
Sadat nutraukė 1971 sudarytą su 
Sov. S-ga draugystės ir bendra
darbiavimo sutartį.

P. Afrika painformavo Ango
los vyriausybę, kad ji yra pasi
rengusi atitraukti savo karines 
pajėgas iš Angolos, jei Angolos 
vyriausybė sutiks garantuoti P. 
Afrikos interesus ir pasieny sta
tomos hidroelektrinės jėgainės 
ir irrigacijos įrengimus, į ku
riuos P. Afrika yra investavusi 
400 mil. dol.

Laos beveik kasdien vyksta 
partizanų puolimai ir jų sureng
tos pasalos. Į sovietų atstovy
bės kiemą čia buvo įmesta 
granata, sužeidusi 4 rusus.

Time žurnalas tvirtina, kad 
paskutiniais mėnesiais sovietų 
ir kiniečių karinės pajėgos ke
lis kartus buvo susirėmusios 
tose pat vietose, kaip ir 1969 
— prie Usuri ir Amūro upių, 
bet dėl įvairių išskaičiavimų 
nei viena pusė apie tai nekal
ba.

ČIA tvirtina, kad Izraelis turi 
pasigaminęs iki 20 atominių 
bombų.

Sov. S-ga aštriai pasmerkė 
Egiptą už sutarties nutraukimą, 
nes šis Egipto žingsnis jai bu
vo labai netikėtas ir gali pa
kenkti jos santykiam su trečio 
pasaulio valstybėmis.

Ekvatorinei Gvinėjai paskel
bus JAV ambasadorių ir konsulą 
nepriimtinais asmenimis, JAV 
suspendavo su ja dipl. santykius.

Pagal ČIA žinias sovietų erd
vės programa yra netvarkinga ir 
nepajėgi išlaipinti astronautus 
mėnuly. Sovietų mokslas nesu
geba pritaikyt pažangios techno
logijos, pav. pastatyti laisvą nuo 
dulkių patalpą elektroniniam į- 
taisam montuoti; net trys erdvės 
raketų pastiprintojai susprogo 
bebandant, O sovietų žvalgybi
nių satelitų programa yra net ke
leliais metais atsilikusi nuo JAV.

Žinovai teigia, kad artimoj 
ateity Art. Rytų problemų spren
dimas nepajudėsiąs iš vietos ir 
kad didžiausio rūpesčio sudary
siąs tik bandymas dabartinę pa
liaubų būklę išlaikyti ilgesnį 
laiką.

JAV ir kitos valstybės susirū
pino, kad Čilė gali nepajėgti 
mokėti savo skolų užsieniui ir 
prašyti mokėjimą išdėstyti ilges
niam laikui ir sudaryti pretekstą 
panašiai elgtis ir kitom P. Ame
rikos valstybėm.

Nusmukus Britanijos svaro 
ir Italijos liros vertei, Prancūzi
ja nutarė neleisti jos frankui plū
duriuoti ir susirasti savo vertę 
pasiūlos ir pareikalavimų rinkoj.

Libijos prez. pik. Muammar 
el-Quaddafi įsakė 3000 egiptie
čių išvykti už tai, kad Egiptas 
areštavo kelias dešimtis asme
nų, įtariamų šnipinėjimu Libi
jai.

Vakarų Jordane ir senojoj Je
ruzalėj esą arabai beveik kas
dien rengia demonstracijas prieš 
žydus ir jų veržimąsi į arabų 
sritis. Demonstrantam išsklaidy
ti Izraelio policija naudoja ir 
šaunamuosius ginklus.
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UŽ KĄ ČEKISTAI MANE TERORIZUOJA
Antano Terlecko raštas TSRS valstybės saugumo komiteto 
pirmininkui J.V. Andropovui
1974 gruodžio 23 penki čekis

tai ir du komjaunuoliai aktyvis
tai apsireiškė pas mane “pasvei
kinti” su Šv. Kalėdom. Jų šven
tinė “dovana” buvo orderis kra
tai. Lyg ir savotiškas jubiliejus, 
nes pirmoji krata buvo padary
ta mano tėvų namuose (Kriva- 
salio kaime, Ignalinos rajone). 
. 1944-47 mane daug kartų kra
tė be prokuroro sankcijos. 1945- 
55 čekistai buvo perdaug užsi
ėmę, kad gaišintų laiką kratom. 
Paprasčiausiai iškviesdavo į 
karinį komisariatą ir iš ten per- . 
gabendavo į MGB.

Po XX partijos suvažiavimo 
mane kratydavo dažniausiai su 
formalia prokuroro sankcija. Kai 
kada mano butas būdavo iškre- 
čiamas ir slapta. Pavyzdžiui, 
1964 spalio 16 čekistai atvyko 
pas likusią namie mano žmonos 
motiną Uršulę Keraitienę ir iš
vežė ją “pasikalbėti” apie žento 
reikalus, kuris, pagal juos, retai 
lanko bažnyčią, o dėl kovos su 
tarybų valdžia susidėjo su rusais 
ir net žydais. Kiti čekistai tuo 
metu tikrino mano knygas ir už
rašus.

Už ką KGB terorizuoja mane 
štai jau daugiau kaip 30 metų?

Mano tėvai turėjo tik 3 ha 
žemės, ir jiem dažnai tekdavo 
kumečiauti pas dvarininkus. 
1940 tarybų valdžia jiem davė 
3 ha žemės, o 1944 — 7 hekta
rus. Mano motinos brolis 1940- 
41 dažnai įtikinėjo tėvą, kad 
tik Stalinas išgelbėjo mūsų šei
mą nuo skurdo. Tačiau jį patį 
su žmona ir mažamečiais vai
kais 1941 birželio 14 išvežė į 
Sibirą. Pakeliui į stovyklą jį at
skyrė nuo šeimos, o jis pats po 
kelių mėnesių žuvo stovykloj. 
Badu mirė ir jo žmona. 1941 
metų naktis iš birželio 14 į 
15 liko mano atminty visam lai
kui. Tėvai išėjo atsisveikinti su 
tremiamais į Sibirą. Aš, trylika
metis berniukas, belaukdamas 
jų, brendau. Tą naktį mano sie
loj užgimė nesunaikinama 
neapykanta Stalinui. .. Kai, bū
damas studentu, klausydavau 
paskaitų apie nesavanaudišką

Sovietų žmogaus teisės ir 
Connecticut kongresmanai
Bridgeporto Žmogaus Teisių 

Koalicinio Komiteto, įsistei
gusio praėjusį rudenį, nariai lan
kosi pas Connecticut valstijos 
kongresmanus ir senatorius, in
formuodami juos apie Sovietų 
vykdomus Žmogaus Teisių 
pažeidimus.

Jau aplankyti atstovai Sarasin 
ir Giaimo. Abu buvo prašomi į- 
traukti Žmogaus Teisių klausi
mą Sovietų Sąjungoj į Connec
ticut valstijos rinkiminę platfor
mą. Ir respublikonas Ronald A. 
Sarasin ir demokratas Robert N. 
Giaimo pažadėjo paramą Žmo
gaus Teisių komitetui, kai kreip
sis tuo reikalu į Connecticut 
Platform Delegation.

Artimoj ateity bus aplankyti 
likusieji Connecticut valstijos 
kongresmanai ir abu senatoriai.

Pasiskelbęs Libano guberna
toriumi Beiruto įgulos v-kas g 
gen. Abdel Azis al-Ahdab ir 
du trečdaliai parlamento narių 
pareikalavo, kad Libano prez. 
Suleiman Franjieh atsistaty
dintų, bet prezidentas nesutin
ka. Savo įtakai stiprinti Sirija 
įvedė į Libaną dar daugiau sa
vo kariuomenės.

Nigerijoj buvo sušaudytas 
buv. gynybos min. gen. I.D. Bi- 
salia ir kiti 31, įsivėlę į są
mokslą, per kurį žuvo valstybės 
prezidentas gen. Murtala Ramat 
Muhąmmed.

Stalino meilę mano mažai lietu
vių tautai, neapkenčiau ir tų, 
kurie tvirtino tą melą.

1941 metų birželį rusus 
pakeitė vokiečiai. Žmones 
šaudė vien už tai, kad jie 
gimė žydais. Visa širdim nekęs
damas fašizmo ir teroro, džiau
giausi galimybe padėti rusų be
laisviam. Bet, mano nuostabai, 
1942 Švenčionėliuose rusiškai 
kalbą prižiūrėtojai manęs prie 
jų neprileisdavo. Tik žiemą, kai 

apsaugą pakeitė palyginti ge
resni seni vokiečių kareiviai, 
galėdavau nunešti belaisviam 
paskutinį duonos kąsnį.

Mano tėvai ne kartą priglau
dė bėgusius iš nelaisvės rusų 
kareivius, jiem padėjo. Bet 1945 
pavasarį grįžusi tarybinė armi
ja “atsidėjojo” tėvui areštu. Tie
sa, jis atsipirko, gavęs mušti. 
Liepos 27 buvau areštuotas “už 
dalyvavimą Geležinio Vilko po
grindžio organizacijoj”, apie ku
ria neturėjau jokio supratimo. 
Kada NKVD kareiviai perdavė 
mus, šešis “vilkus”, Švenčionė
lių KPZ, ten išplūdo kareivius 
už tai, kad jie nesušaudė mūsų 
vietoj, nes, esą, “visi lietuviai 
— fašistai ir banditai”. Tie “ban
ditai” tuo metu buvo nuo 13 iki 
16 metų amžiaus. Ne tik mano 
šeimoj, bet ir visame kaime nie
kas netarnavo okupantam. Į šau
kiamąjį vokiečių kariuomenės 
punktą atvyko tik vienas jaunuo
lis, bet ir tas greitai pabėgo. 
Niekas nestojo ir į raudonąją 
armiją. Krivasalio kaimo jauni
mas išėjo į partizanus (kuriuos 
jūs vadinat banditais). Aš nepa- 
pasekiau jų pavyzdžiu, nes bijo
jau ginklo, kraujo ir tikėjausi 
išgyventi to meto siaubą niekur 
nedalyvaudamas. Tačiau KGB 
organai neleido išlikti pašalie
čiu stebėtoju.

Pirmasis mano suėmimas 
1945 tesitęsė duxmėnesius. Jis 
nedaug ką mane pamokė apie 
tarybinių organų metodus ir 
apie jų vykdytojus. Leitenantas 
Mikolaičik ir seržantas Pavlov, 
mušdami buožėmis, grūstuvais 
ir kitokiais “ginklais, mankštino
si ant manęs ir mano draugų. 
Net inscenizuodavo sušaudymą, 
liepdami kasti sau duobes . . . 
Nežiūrint į tai, iš kalėjimo neiš- 
sinešiau neapykantos jausmo 
savo budeliam. Greitai viską 
užmiršau, viską atleidau. Bet 
saugumo organai neužmiršo nie
ko. Matyti, jie manė, kad jiem 
per du mėnesius nepavyko ma
nęs padaryti “susipratusiu lietu
viu”, ir pradėjo sekimą. Dažnai 
kratė, net kelionėse — autobu
suose, traukiniuose.

1946 rudenį atvykau mokytis į 
Vilnių ir kartu su technikumo 
draugu išsinuomojau kambarį. 
Mes buvom skirtingi žmonės. V. 
tėvas ir brolis jau 1945 buvo nu
teisti, o kitas brolis, partizanų 
būrio vadas, 1945 kovo mėnesį 
žuvo Labanoro girioj kovoj tarp 
400-500 lietuvių partizanų ir 
NKVD kariuomenės. V. drau
gai, Juozas Buika ir Adolfas Ku
rila, nebuvo mano draugai, Ne
žiūrint į tai, 1949 gegužės 19 
mane nuvedė į MGB ir apkalti
no ryšiais su jais. Išaiškėjo, kad 
Kurila buvo suimtas, o Buika už
verbuotas ir pasiųstas į vieną iš 
partizanų dalinių. V., su kuriuo 
daugavo Buika ir Kurila, net ne
buvo iššauktas į MGB. Kodėl?

Ar ne todėl, kad 1945 V. pa
sislėpė nuo suėmimo mūsų “by
loj”, o man buvo suteikta gali
mybė susipažinti su tarybiniu 
kalėjimu ir MGB akyse aš buvau 
laikomas pavojingesnių nei jis?

1950 metų balandį mane vėl 
nuvedė į MGB. Kadangi 1949 
birželį įstojau į komjaunimą, 

čekistai man pasiūlė išaiškinti 
Buiką, kaip išdavusį organus. 
Taip pat pavedė sekti studentų 
nuotaikas ir pranešti telefonu. 
Nė karto nepaskambinau ir ku
riam laikui buvau paliktas ramy
bėj.

1952 balandžio 24 buvo suim
tas mano draugas A., apkaltinus 
jį pasikėsinimu į LTSR aukš
čiausios tarybos prezidiumo pir
mininką J. Paleckį. Kapitonas 
Danilčevas (dabartiniu metu 
MGB papulkininkis) įkalbinėjo 
mane, kaip komjaunuolį ir ne
turtingų tėvų vaiką, padėti de
maskuoti buožės sūnų A. Man 
atsisakius, kapitonas MGB orga
nų vardu pagrasino keršyti visą 
gyvenimą. Tų pačių metų rude
nį, spiriant Vilniaus valstybinio 
universiteto kadrų skyriaus vir
šininkei Monochinai, buvau pa
šalintas iš komjaunimo. Grasė 
išmesti iš universiteto ir paimti 
į kariuomenę. Išgelbėjo sociali
nė kilmė ir, svarbiausia, Stalino 
mirtis. Čekistas Bulyginas (šiuo 
metu advokatas) grasino “paso
dinti”, bet ir jam tą įvykdyti 
sutrukdė Stalino mirtis.

(Bus daugiau)

Buenos Aires, Argentinoj, Vasario 16 proga katedroj mi
šias aukojo Buenos Aires vyskupas ir kun. J. Petraitis. 
Vyskupas pasakė gražų pamokslą. Katedra buvo pilna žmo
nių. Giedojo lietuvių parapijos choras. Minėjimą rengė 
organizacijų ir spaudos taryba. Nuotraukoj jaunimas po 
pamaldų neša vėliavas ir vainiką prie Argentinos laisvės 
paminklo.

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS METAI

Pasaulio Lietuvių Kunigų 
Vienybė šiuos 1976 metus skel
bia Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
metais.

Popiežius Pijus XI pasirūpino 
įsteigti nuo svetimųjų arki
vyskupijų ar vyskupijų nepri
klausomą Lietuvos bažnytinę 
provinciją. Jis tai padarė 1926 
balandžio 4 raštu “Lituanorum 
gente”.

Jungiamės su visais lietu
viais kunigais pasauly šiai 50 
metų sukakčiai paminėti: asme
niškai, susirinkimuose, suvažia
vimuose, studijuojant Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios padėtį; per
sekiojimo faktų skleidimu, kovo
jant už brolių ir sesių tikėji
mo ir religinės išraiškos laisvę; 
atnaujinant ir stiprinant tikin
čiųjų lietuvių bendruomenes 
laisvajam pasauly.

Pasaulio Lietuvių Kunigų 
Vienybė susirinks iškilmingo 
posėdžio Tarptautinio Eu
charistinio Kongreso metu rug
piūčio 1-8 Philadelphijoj, Pa. 
Tą savaitę (rugpiūčio 1-8) skel
biam Maldos Savaite už Lietu
vos Bažnyčią. Kviečiam lietu
vius pasauly jungtis su mumis 
maldoj.

Su malda junkim ir auką. 
Kongreso lietuvių programa at
sieis apie $75,000. Prašom ne
atidėliojant padaryti rinkliavas 
bažnyčiose ir pasiųsti: Lithua-

RŪMUOSE
JAV LB krašto v-bos ryšinin

kas prie valstybės departamento 
Algimantas Gureckas vasario 27 
Baltuosiuose Rūmuose buvo 
priimtas prezidento Fordo spe
cialaus patarėjo etniniam reika
lam dr. Myron B. Kuropo, su 
kuriuo buvo paliesta eilė LB 
rūpimų problemų.

Pokalbio metu dr. Kuropas iš
reiškė susirūpinimą, kad prez. 
Fordo pareiškimas prieš Helsin
kio konferenciją Baltijos valsty
bių aneksijos nepripažinimo 
klausimu JAV lietuvių visuome
nės, atrodo, neįtikino. A. Gurec- 
ko atsakyta, kad išleidimas Bal
tijos valstybes liečiančių para
grafų iš prezidento pareiškimo 
spaudai sudarė labai neigiamą 
įspūdį. Peršasi mintis, kad pre
zidento pareiškimai buvę pada
ryti tik vidaus rinkai ir tikrovėj 
neatstovauja JAV nusistatymui 
ar kad valstybės sekretorius pa
keitęs prezidento nutarimą. Dr. 
Kuropas iškėlė trečią galimybę:, 
kad prezidentas išleidęs vieną 
ar du paragrafus norėdamas su
trumpinti savo pareiškimą. Pa
reikšta, kad, nors taip ir galėjo 
įvykti, tačiau tokiu aiškinimu 
sunku įtikinti žmones.

Į dr. Kuropo klausimą, kas 
darytina, kad lietuvių visuo
menė patikėtų prez. Fordo nuo
širdumu, buvo atsakyta, kad ne
užtektų pasisakymų, skirtų vien 
tik baltam. Reikia pareiškimo 
visai Amerikos visuomenei ir 
spaudai.

Ta proga dr. Kuropas paprašy
tas tarpininkauti, kad pagaliau 
būtų ištaisytos dar vis pasitai
kančios bei pasikartojančios 
klaidos valdžios įstaigų leidžia
muose žemėlapiuose, kurios ne- 

nian Committe for the Eucharis- 
tic Co’ngress, 1913 Wallace St., 
Philadelphia, Pa. 19130.

Visi į darbą!

Prel. Jonas Balkūnas
Pasaulio Lietuvių Kunigų 

Vienybės pirmininkas

Valst. šekr. Kissingeris griež- . 
tai įspėjo savo artimuosius d-to 
pareigūnus Alfred L. Atherton ir 
Harold H. Saunders už žurnalis
tam paslapčių atskleidimą.

Buv. šen. James O. Eastland 
štabo narys Kenneth R. Tolliver 
prisipažino buvęs sovietų agen
tu, bet tvirtina tai daręs su FBI 
žinia. Kiti šaltiniai teigia, kad 
dvigubu agentu jis pasidarė tik 
tada, kai FBI pradėjo jį tardyti.

Indijos centrinė vyriausybė 
perėmė valdyti paskutinę sava
rankiškai besitvarkiusią Gujarat 
valstiją ir areštavo apie 100 
politinių vadų.

Europos bendr. rinkos valsty
bių parlamentą nuo 1978 rinks 
visi šių valstybių gyventojai. 
Dabar juos renka atskirų valsty
bių parlamentai.

Jugoslavijos teismas buv. 
Kroatijos min. pirm. pav. Dus- 
an Brkic, Tanjug žinių agentū
ros redaktorių Milivoje Steva- 
novic ir kitus du nuteisė nuo 7 
iki 10 m. kalėjimo už bandymą 
nuversti vyriausybę.

siderina su Baltijos valstybių 
įjungimo į Sov. Sąjungą nepripa
žinimu. Dr. Kuropui įteikta JAV 
LB krašto valdybos susirašinė
jimų su JAV valdžios įstaigomis 
žemėlapių reikalu nuorašai. 
Taip pat prijungta ir įteiktų me
morandumų nuorašai ryšium su 
aukštais muitais siuntiniam į pa
vergtą Lietuvą ir joj lankymosi 
varžymus. Dr. Kuropas pagei
davo gauti papildomos infor
macijos žemėlapių klausimu.

Iš pokalbio susidarė įspūdis, 
kad dr. Kuropas didelę reikš
mę skiria etninio švietimo klau
simui, ypač kiek tai liečia moki
nių supažindinimą su daugia- 
tautiniu JAV charakteriu. A. Gu- 
re6kui pasiūlius federalinės val
džios paramą tautinėm grupėm 
skirti Kanados pavyzdžiu, savo 
nuomonės nepareiškė.

Paliečiant detentės klausimą 
ir JAV linkimą į pataikavimo 
politiką, jausta, kad dr. Kuropas 
nelinkęs advokatauti H. Kissin- 
gerio politinei linijai.

A. Gureckas dr. Kuropui į- 
teikė JAV LB leidinį “Violations 
of Human Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania — a Report for 
1975”. Artimoj ateity vėl sutar
ta pasimatyti pasiaiškinti rūpi
mais klausimais.

LB Inf.

EKONOMIJA 
SOVIETIJOJ

Eiliniai Sovietų Sąjungos gy
ventojai nedaug tesidomėjo de
šimt dienų trukusiu komunistų 
partijos kongresu Maskvoj, kiek 
jų gyvenimo ekonominiais trū
kumais — pradedant dešrelė
mis ir baigiant automobilių pa
dangomis. Nežiūrint gražių kal
bų, pateiktoji 1971-75 ir 1976- 
80 penkmečių statistika rodo, 
kad Sąjungos vartotojam artinasi 
dideli sunkumai. Kai kurie Wa- 
shingtono žeinės ūkio srities 
specialistai-sovietologai nu
mato, kad duonos ir ypač mėsos 
nepriteklius tampa labai opiu 
klausimu. Dėl pašarų trūkumo 
rudenį prasidėjęs gyvulių 
skerdimas ligi 1980 skaudžiai 
atsilieps mėsos produktų tieki
mui. Atrodo, jog vyriausybė bus 
leidusi mažinti gyvulių skai
čių, kad gyventojam liktų dau
giau duoninio maisto. Savo gy
vuliam išlaikyti kolchozininkai 
visokiais būdais supirkinėja grū
dus iš viešųjų krautuvių. Todėl, 
nors savo privaliem sklypam 
naudoja vos tik 3 proc. dirba
mos žemės, jie gamina 25 proc. 
visų žemės ūkio gėrybių. (Pa
gal “Time”, 1976 kovo 1). (E)

LIETUVIŲ 
DRAUGAI

Vasario Šešioliktosios progą- 
JAV Kongrese papildomai kal
bėjo šie senatoriai ir kongresi- 
ninkai. Senatorius Adlai E. Ste- 
venson (D.IL). Kongresininkai: 
Robert F. Drinan (D.MA), Milli- 
cent Fenwick (R.NJ), Daniel J. 
Flood (D.PA), Martin A. Russo 
(D.IL), William F. Walsh (R.NY), 
Joshua Eilberg (D.PA), Matt- 
hew P. McHugh (D.NY), Henry
J. Nowak (D.NY), Bob Traxler 
(D.MI), John D. Dingell (D.MI), 
Femand J. St. Germain (D.RI), 
Robert McClory (D.IL), Robert 
A. Roe (D.NJ), Melvin Price (Dv 
IL), James M. Handley (D.NY), 
Frank Horton (D.NY), Eligio de 
la Garza (D.TX), Robert J. Mik- 
va (D.IL), James A. Burke (D. 
MA), R. Lawrence Coughlin (R. 
PA), Alphonzo Bell (R.CA), Wil- 
liam J. Green (D.PA), Floyd V. 
Hicks (D.WA), Henry J. Hyde 
(R.IL), Richard L. Ottinger 
(D.NY).

Tokiu būdu imtinai iki 1976 
kovo 4 apie Lietuvą JAV Kong
rese kalbėjo 14 senatorių ir 53 
atstovai. (Elta)

IŠ LIETUVOS 
IŠVYKO DAIL. 

VL. ŽILIUS
Kovo 12 iš Lietuvos išvyko 

dail. Vladislovas Žilius, kuris ne 
kartą buvo protestavęs, kad nėra 
krašte kūrybinės laisvės. Jam 
pasisekė išvažiuoti į Vieną, gi 
kovo 18-19 jis jau turėjo būti 
Romoj.

y*
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Savaitės —]TIESA“AUŠROS” ŠVIESOJ
Įvykiai Viliaus Bražėnot

-U
Prez. Fordas pareiškė pas jį 

atsilankiusiem žydų org-jų atsto
vam, kad jis, nepaisydamas jų 
ir Izraelio vyriausybės protestų, 
parduos Egiptui 6 C-130 kari
nio transporto lėktuvus^;, nes; 
Egipto prez. Sadat esąs nuosai-^>(v^ 
kus ir turįs būti remiamas. 

' Illinois pirminiuose rinki- 
> muose surinko balsų: prez. For- •! 

das 60 ir Reagan 39 proc., o 
demokratai Carter 48, Wallace 
27, Shriver 17 ir Harris 8 proc. 
Šie ir kitų valstijų pirminiai 
rinkimai rodo, kad vis labiau iš
kyla Fordo ir Carter kandida
tūros.

JAV, įpykusios ant Sov. S- 
gos už Angolos reikalus, atidėjo 
kelis kabinetinio rango jungti
nių komisijų posėdžius neribo- 

, tam laikui. Bet tos komisijos 
nėra svarbios. - i -

Šveicarijos parlamentas pa
tvirtino vyriausybės planą 
pirkti iš į kyšininkavimą įsivė- 

; lusios Northrop korporacijos 72 
r kovos lėktuvus. •

, Italijos socialdemokratų parti
jos vadas Mario Tanassi buvo 
pašalintas^iš partijos posto už 
įsivėlimą į kyšių ėmimą iš Lock-

, heed korporacijos.
Sov. S-ga savo žemės ūkio didelis inteligentas, perdaug 

min. Dmitri S. Polyanski pakei- mokytas tikėti tokiais prietarais, 
kaip laisvė savai tautai. Gal di
dysis mokslininkas Sacharovas 
ir intelekto milžinas Solženicy
nas sugėdins juos: šie būdami 
rusais, reikalauja laisvės lietu-

(tąsa iš praeito nr.)

“Kaip beviltiškai nužmogė- 
jom, kad už kuklų ėdalą atiduo- 
sim višus principus, savo sielą, 
visas mūsų protėvių pastangas, 
visas galimybes dėl busimųjų 
kartų, kati tik nesuardytume 
savo menkos egzistencijos.”

-o-
Naujosios AUŠROS šviesoj tu

rėtume atpažinti melą ir patiem 
sau. Paklauskim save tie mūsų 
kurie išgali aukoti ir aukotis, 
ar mes tai darom pagal savas iš
gales, ar savo auką lyginam 
su auka tų, kurių lietuviška są
žinė yra apaugusi svetimais tau
kais. Taip pat nebūtinai tiesa, 
jog mūsų kovotojų mažėjama: 
nežiūrint fiziškai retėjančių ei
lių, į kovos frontą ateina daugiau 
laiko skirti galį žilieji pulkai, 
pensininkų armija. Žmogus yra 
tiek jaunas, kiek jauni jo siekiai, 
tiek senas, kiek jį pančiojanti 
baimė. Priedu, naujoji AUŠRA 
gal pažadins ne vieną tų, kurie 
nuklydo nuo tautos kelio, prisi
gėrę marksistinio tvaiko aukšto
siose mokyklose. Vienas kitas 
vengia net Vasario 16-osios mi
nėjimų, kadangi mano esąs per

tė Valentinu K. Mesjats.
Italijos min. pirm. Aldo Moro 

pirmą kartą tarėsi su komunistų 
partijos vadu Enriko Berlinguer 
dėl liros smukimo ir ūkinės 
krašto būklės.

Airijos min. pirm. Liam Cos- 
grave, kalbėdamas jungtiniam 
JAV kongresui, prašė neremti 
Airijos kraštutinių grupių.

JT prasidėjo 156 valstybių 
jūrų teisės konferencija, numa
čiusi priimti teisinius dėsnius 
sąsiauriam ir okeanų dugnų eks
ploatacijai reguliuoti.

Prez. Fordo rinkiminės akci-
? jos stabo vą^yas Howąrd.H. 

Gailaway turėjo laikinai pasi
traukti, nes buvo apkaltintas pa- nurnato jį vetuoti.

prezidentinių kandidatų; pasi
trauks, tur būt, ir Shriver, bet 
jų vietas užims nauji — senato
rius Church ir Kalifornijos gub. 
Edmund G. Brown, kaip prote
guojamas sūnus, turėsiąs demo
kratų konvencijoj 280 balsų.

JAV kongresas priėmė įstaty
mą, panaikinantį vadinamą 
Hatch Act, kuris draudė federa- 
liniam tarnautojam dalyvauti po
litinėj veikloj, bet prezidentas

kalba

veikęs JAV pareigūnus nuomo- 
jant federalinę žemę jo turimam 
slidinėjimo resortui praplėsti.

Prancūzija ištrėmė sovietų 
žurnalistą Jevgeni F. Ivanov 
už tai, kad jis norėjęs paspaus
ti ten gyvenantį sovietų emi
grantinį rašytoją Andrei D. Si- 
niavskį.

Buv.
Milton J. Shapp pasitraukė

Pennsylvanijos gub.
iš

Valst. d-tas pareiškė, kad nu
mato ir toliau mažinti Taiwane 
turimas karines pajėgas.

Jugoslavija prisipažino tei
kianti karinę ir diplomatinę pa
ramą P. Afrikos išlaisvinimo są
jūdžiam.

Vakarų Europos valstybės la
bai susirūpino, ar JAV norės ir 
sugebės ir toliau vadovauti va
karų pasaulio užsienio politikai.

Vasario 17 Atstovų rūmuose VVashingtone. Pirmoj eilėj — 
dalis kanklininkių; Il-je eilėj stovi iš k. I. Bublienė, T. Mor- 
gan, I. Grigaliūnaitė, I. Abadlo, O. Mikulskienė, Walsh, 
A. Varnas, kun. J. Prunskis, Urbaitis, A. Mikulskis, Tėv; T. 
Žiūraitis, OP. Nuotr. V. Bacevičiaus
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LIETUVIŲ KATALIKŲ RELIGINĖS 
ŠALPOS RĖMĖJAI

Išleido

LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKĄ II DALį

Kaina: minkštais viršeliais 3.50 dol., kietais — 5 dol.

LKB KRONIKA, III DALIS
bus išleista iki š.m. liepos mėn.

Atsilyginkite už LKB Kroniką I ir II dalį visi, Kurie 
dar neatsilyginote už gautas knygas pavieniai ar paimtas 
platinti (už išplatintas), nes knygų leidimas daug kainuo
ja ir reikia turėti nemaža lėžų jom išleisti.

Atsilyginimą už LKB Kronikos knygas, užsakymus plati
nimui, aukas persekiojamai Bažnyčiai okupuotoj Lietuvoj 
remti — visa tai siųsti adresu: L.K. Religinės Šalpos Rėmėjų 
Vyr. Valdyba, 6825 So. Talman Avė., Chicago, III. 60629.

LKRŠ Rėmėjų 
Vyr. Valdyba

vių tautai. Mūsų, vyresniųjų, pa
reiga nušviesti šį gėdingą para
doksą AUŠROS šviesa.

Kaip amerikiečiai turim steng
tis įnešti šviesos ir į šio krašto 
tamsiuosius politinius už
kampius, kad, pradėję atbusti 
ir dalykų eigą pakeisti reikalau
ją žmonės, bebėgdami nuo vil
ko, nepapultų ant meškos. Neri
botos galios siekią didžturčiai, 
jiem parsidavę politikai, parazi
tiniai intelektualai, rausvieji ži
nybos propagandistai ir raudo
nosiom skerdynėm visada pri
tarę partiniai komunistai yra su
simokę prieš šį kraštą ir prieš 
jo darbo žmogų, prieš mokes
čių mokėtoją, įstatymų gerbėją, 
tvarkos palaikytoją. Nesi- 
tikėkim laisvės Lietuvai iš 
sąmokslininkų! Mūsų pareiga 
kudirkiškai nušviesti šią gaują 
tiesos prožektoriais ir padėti 
Amerikos patriotam, kurie sten
giasi hušluoti į istorijos sąšlavy
ną pasaulio laisvės duobkasius, 
ruošiančius pasaulinio masto 
Gulago archipelagą. Reikalas 
paprastas: jei jie laimės, mes 
pralaimėsim. Stovėti nuošaly 
nėra tiktai neatsakinga pra
banga: tai yra nusikaltimas prieš 
Lietuvą, Ameriką ir save.

-O-
AUŠROS šviesoj gal kitaip 

matysim ir savo pačių veiklą 
bei tarporganizacinę nesantaiką. 
Nepamirškim, kad nei Andrėj 
Gromyko, nei Henry Kissinger 
negali pakeisti mūsų skelbiamos 
tiesos ir vieningo balso, kuris iš
blaško “detentines” miglas. 
Nesistebėtume, jog ir vienas, 
ir kitas kurstytų nesantaikos ug
nelę. Tačiau, iš protėvių pavel
dėję kovingumą, ir be pašalinių 
agentų pagalbos mes mokam pa
sipešt!.. Bėda, kad savo įgimtą 
kovingumą per dažnai pamirš
tam nukreipti į priešą. Diskusi
jos, debatai, ginčai dėl kovos 
metodų nebūtinai yra blogi da
lykai. Jei du žmonės visada ir 
visur sutinka, sakoma, jog vienas 
jų negalvoja. Tačiau dar blogiau, 
kai du negalvodami ir nesiklau
sydami, ką kitas sako, nesutinka.

Ir vienybė tik vienybei nebū
tinai naudinga Lietuvos bylai. 
Vieningai sėdėti, pavalgyti, nu
gerti ir išsiskirstyti ųėra ta vie
nybė, apie kurią giedam himne: 
“Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi”. Vardan Lietuvos! Tad 
jos vardan mes čia, mažuosiuo
se lietuviškuose centruose, susi
rinkdami ir dirbdami tolimuose 
Amerikos pakraščiuose, kelkim 
balsą, reikalaudami iš mūsų or
ganizacijų vadovų vienybės dar
bui, vienybės laisvės šauksmui, 
vienybės įspėjimui laisviesiem 
dėl komunizmo klastos ir žiau
rumo. Siūlyčiau,, kad šios 
Vasario 16-osios proga Floridos 
lietuviai pasiryžtų pasipriešinti 
iš didžiųjų mūsų veiklos centrų 

/ sklindančiom nesantaikos baci
lom. Pradėkim bendro darbo, 
sutartinio darbo bandymus iš 
apačios, kiekvienas savoj parapi
joj, savame kaime, “vardan tos 
Lietuvos” remdami pečius į 
laisvinimo vežimą.

Nelaukdami, kol viršūnės su
sitars, ieškokim bendrų darbų, 
kurie suburtų ir duotų progos 
atšalti organizaciniam ir as
meniniam užsikirtimam. Dar
bas yra geriausias vaistas tuš
čiom mintim iš galvos išguiti. 
“Ir šviesą, ir tiesa...” AUŠ
ROS šviesoj atpažinkim tie
są ir “jų” pusėj ir netiesą 
“mūsų” pusėj. Neturim teisės 
pasitraukti iš darbuotojų bei au
kotojų eilių vien dėl to, kad 
mūsų vadovaujančių organiza
cijų centrai ne visada sutaria 
ar net barasi. Ta negerovė gali 
būti ir dėl mūsų kiekvieno kal
tės, dėl per mažo veiklos rėmi
mo. Priešingai, padvigubinkim 
savo paramą kas kuo galim. Pa- 
remkim kiekvieną Lietuvai nau
dingą žygį, nesvarbu, kieno jis 
sumanytas ir kieno vadovauja
mas.

Čia, Floridoj, kaip ir visur 
kitur, pradėkim nuo Amerikos 
vyriausybės ir kongreso įtaigoji- 
mo už pavergtųjų laisvę, veikim 
prieš Sovietų stiprinimą ir prieš 
Am. Jungtinių Valstybių vidaus

saugumo bei gynybos silpni
nimą. Tam suorganizuokim laiš
kų rašymo grupes ir būrelius. 
Apie tai daug kalbėta, bet mažai 
padaryta. Šiam darbui galima 
panaudoti ir dažnus šeimyni
nius pobūvius, juos tuo įpras
minant. Priedu, šiemet rinki
muose galim įsijungti į kongre
so apvalymą nuo “liberalų” ir 
priešamerikinių radikalų. Be jų 
teikiamos pagalbos sovietinė 
vergų imperija būtų seniai suby
rėjusi.

-o-
Ką bedarytume, nė vienas mū

sų negali pasakyti perdaug pa
daręs ar davęs Lietuvos ir pasa- 
saulio laisvei. Ar mes galim 
savo pastangas ir aukas sulygin
ti su tuo, ką atidavė nepriklau
somybės kovų savanoriai bei 
juos rėmę Lietuvos kaimiečiai? 
Tada lietuviai dažnas atidavė 
Lietuvos laisvei paskutinį vilnų 
kuokštelį, paskutinę lašinių pal- 
telę, vienintelį žirgą, vienintelį 
sūnų. Kuris mūsų drįstume savo 
aukas ir pastangas palyginti su 
Lietuvos partizano ir jį rėmusio 
pamiškės ūkininko auka? Su 
auka šių dienų disidentų, KRO
NIKOS ir AUŠROS drąsuolių, 
su auka Sadūnaitės, inžinieriaus 
Tamonio, profesoriaus Kazlaus
ko, kunigo Šeškevičiaus, su auka 
gyvųjų laisvės žibintų, kaip Ka
lanta?

Nežiūrint to, kad mes nedrįs
tame ir lygintis su pavergtųjų 
drąsa, nežiūrint, kad ne visi mū- 
sų pakankamai dalyvauja patrio
tinėj veikloj, mūsų veikla nera
mina mūsų priešą ir stebina 
draugus bei kaimynus. Neseniai 
Amerikos lenkų spaudoj buvo 
rašoma: “Kaip nepavydėti lietu
viam?!” Mūsų kultūrinė ir poli
tinė veikla randa vis didesnį 
ir platesnį atgarsį.

Su Lietuvos byla pagaliau pra- 
siveržiam net į mum nepalankią 
žinybą, kur lietuviai dažnai mi
nimi, jei ne su meile, tai bent 
su atsargia pagarba. Kas tai pa
darė? Pirmiausia, žinoma, mūsų 
tautos didvyriai tenai, po to — 
nepailstą, pasiaukoją, dažnai ty
lūs ir negarsinami įvairių orga
nizacijų veikėjai čia, laisvėj.

Ši diena— gera proga ne tik 
trūkumus pastebėti, bet ir atsie- 
kimais pasidžiaugti. Iki čia, ka
me esam, mus atvedė Vliko, 
Amerikos Lietuvių Tarybos, 
Lietuvių Bendruomenės, įvairių 
sąjūdžių, sąjungų, klubų, kuopų, 
draugovių garsūs ir nežinomi 
veikėjai, vadovai ir talkininkai. 
Ir šis minėjimas nebūtų įvykęs 
be daugelio galvų ir rankų dar
bo. Už visų metų triūsą geros 
valios veikėjam, visiem drauge, 
be diskriminacijos, vietiniam ir 
tolimiesiem tautos darbinin
kam širdingai padėkokim.

Geriausia padėka, žinoma, 
būtų, jei vis dar stipriau įsijung
tume į bendras pastangas atgau
ti Lietuvai laisvę. AUŠROS 
tiesa mum nurodys į Lietuvos 
laisvę kelią, kuris yra pilietinės 
ir tautinės pareigos atlikimas. 
Nepalikim kitiem, dažnu atveju 
mūsų priešam, spręsti Lietuvos 
ir Amerikos likimo. Jau senovės 
Graikijos istorikas Herodotas 
įspėjo, jog pavojinga stovėti 
nuošaly. “Vieninga Graikija bus 
stipri ir atlaikys priešo įsiverži
mą”, sakė jis. “Tačiau, jei kai 
kurie išduoda, gi kiti stovi 
nuošaly ir maža lojalių, yra pa
grindo bijotis, kad visa Graikija 
gali žlugti.”

-o-
Nesiduokim priešo klastin- ' 

gam šnibždėjimui, kad mes nie-., 
ko nereiškiam ir negalim. Gal 
tik tavęs tereikia nusverti svars
tyklėm laisvės pusėn. Manau 
labiausiai šiai dienai tinkama 
mintis yra išreikšta trumpu saki
nėliu pirmame atgimusios AUŠ
ROS numery Solženicyno para
šytame straipsny:

“O mes galime — viską!”
i ' r

Argi tai netinka ir mum? Mes 
juk esam laisvėj gyveną gar
bingos lietuvių tautos vaikai— 
sūnūs ir dukros. Su šia AUSROS 
mintim kiekvienas pradėkim 
Naujuosius Tautinius Metus 
ir jų veiklą. Mes viską galim!' 
Tik turim pasiremti tiesa. Tie
sai atpažinti reikia šviesos. Tą 
jau skelbė Vincas Kudirka.

“Ir šviesa, ir tiesa mus žings
nius telydi!”

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ {STAIGA. Greitas išsiunti
mas, specialus {pakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti {vai
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, šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir 
pirmadieniais patarnaujama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296- 
5250. DOVANA, 80-14 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčią, Air- 
conditioned, A.J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Pubiic, 660 Grand St., Brookiyn, 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.)

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 paprastus. 
Pilnas patarnavimasjdedanf naujas dalis. Aptarnaųjam 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 ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mu, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
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!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liquors”, 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 pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esanĮprista- 
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

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

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

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brookiyn, 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. I

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. VVSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. KezyS, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel. 
212) 229-9134.

į

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 — 471-5909.

----------- -—............  —...............   rr
Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuvišku 
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., 
Brookiyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “LithuanianCookery”.......... egz. už .... .dol.
Persiuntimas...............

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip

■ r-y

..į v



1976 kovo 26/nr. 13 • DABININKAS • 3

DARBININKAS I™““’
341 H i g h I a n d Blvd. Editorial Office (212) 827-1352 
Brooklyn, N. Y., 1 1 2 07 Business Office (212) 827-1351

' ' . ' . ' i <

Second-class postage paid at Brooklyn, N. Y., Post Office

Subscrlption per year — $12.00. Single Copy 25 cente

Eina nuo 1915 m., 1951 m. sujungė AMERIKĄ, LOS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS • Pre
numerata metam $12.00 • Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra • 
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Už skelbimų turinį 
ir kalba redakcija neatsako.

Redaguoja REDAKCINE KOMISIJA

Išnaudokime rinkiminius metus
Kaip žinome, šiemet vyksta 

šio krašto valdžios rinkimai. Jie 
yra visai kitoki, negu Sovietų 
Sąjungoj. Ten komunistų partija 
sudaro tik vieną sąrašą, kandi
datų yra tiek, kiek reikia iš
rinkti. Sovietų Sąjungoj visi gy
ventojai iš anksto žino, ar jie 
balsuos, ar nebalsuos, vistiek 
kandidatai bus išrinkti.

Kitaip yra Amerikoj. Čia yra 
laisvės kraštas. Čia žmonės lais
vai pasirenka kandidatus ir už 
juos balsuoja. Niekas čia iš anks
to negali žinoti, kas bus išrink
tas. Nulemia balsuotojai. Turi
me pavyzdžių, kad spauda jau 
buvo vainikavusi savo favori
tus kandidatus, net buvo savo 
laidas išleidusi su jų laimėji
mais, bet paaiškėjo, kad paskuti
nieji daviniai jiem buvo nepa
lankūs, ir jie rinkimus pra
laimėjo.

Tai ir verčia mus, etnines ma
žumas, aktyviai įsijungti į šią 
balsavimo sistemą.

Pirmiausia, mum reikalingos 
ir naudingos abi partijos. Būtų 
blogai, jei lietuviai susitelktų 
į kokią vieną partiją. Taigi, tegu 
abiejų partijų įtakingi žmonės į 
rinkimines platformas įrašo ir 
Baltijos klausimus. Tai yra pato
gu dabar, kai sakomos rinkimi
nės kalbos, kai tokie kandidatai 
gali kritikuoti kitus savo kole
gas ir ta proga gali iškelti skau
džios tiesos. Tada savaime Lie
tuvos reikalas vėl būtų gyvas ir 
aktualus.

Jei kas ir nėra partijoj, tegu 
ir tas dalyvauja rinkimuose labai 
aktyviai, tegu savo aktyvumu už
krečia pasyvuosius. Rinkimai — 
tai mūsų demokratinio gyveni
mo forma. Pasinaudokime ja!

-o-
Dabar kandidatai mėgsta už

eiti į susirinkimus, pasakyti kal
bas, net pažadėti. Tuo jie ieško 
balsų. Toks atsilankymas duoda 
gerą progą arčiau susipažinti su 
kandidatu. Tada bus patogu 

aprūpinti tinkama literatūra, bus 
patogu išaiškinti, kas mum ak
tualiausia ir svarbiausia. Tokia 
asmeninė pažintis, glaudesni 
kontaktai labiau užangažuos ir 
patį kandidatą.

Būtų gera, kad tokiom asmeni
nėm pažintim būtų galima pa
naudoti mūsų bendruomenės 
mokytus žmones, profesorius, 
advokatus, gydytojus. Kandi
datas iš jų daugiau patirs apie 
bendrus mūsų reikalus, pagaliau 
ir mus pačius labiau vertins.

Kartą Kennebunkporto vasa
ros atostogų metu apsupo lietu
vių daktarų grupelė Maino se
natorių Muskie. Ir jis tikrai 
nustebo, kad jie visi yra aukšto 
mokslo, visi užima dideles atsa
kingas vietas. Ir tai jam padarė 
gerą įspūdį.

-o-
Čia yra paprotys, kad partijų 

štabai kartais šaukiasi pagalbos 
prieš rinkimus. Kam yra įmano
ma, tegu prisideda prie tos rū
šies darbo. Bus proga įsigyti 
daugiau draugų amerikiečių, 
bus proga paskleisti ir savo 
interesus, plačiau informuoti, 
susigyventi.

-o-
Beliktų tik viena konkreti pa

moka iš rinkimų — tai sugyve
nimas ► Kartais abi šalys gana 
audringai prabyla, sutelkia juo
dų debesų, bet po rinkimų vis
kas yra užmirštama. Gyvenimas 
vėl rikiuojamas sugyvenimo 
principais.

To ypač reikėtų pasimokyti 
mum. Kartais savo tarpe įsi
audrinama. Kai reikia užmiršti, 
taip lengvai nesidaro. Dar ilgai 
nešiojami rūstybės žaibai ir pa
niekos dažai, kad nuolat ir nuo
lat būtų galima kitą juodinti ir 
niekinti. Bet ar prasminga ir 
verta nešioti panieką ir kokį 
šmeižtą, kai esame skirti kur kas 
didesnėm naštom — meilės naš
tom.

Šio pasisakymo apie man čia 
pasvarstyti pasiūlytą dalyką ne
siryžtu vadinti paskaita. Atrodo, 
kad geriau tiks jį pavadinus tik 
paskaitos santrauka. Be to, norė
čiau pridėti, kad čia dėstomo
sios mintys yra tik mano asme
niniai samprotavimai, niekieno 
nesvarstyti, todėl dar niekieno 
ir neįsipareigoti remti ar ginti.

Yra vienas valstybinis, taigi 
politinis veiksnys, kuris netelpa 
šios temos rėmuose, bet kurį 
paminėti reikia. Tai Lietuvos 
Diplomatinė Tarnyba. Ji neįei
na į visuomeninių veiksnių są
rangą, net netrauktina į ją, nors 
ji ir turi didelės reikšmės Lie
tuvai ir lietuviam.

Kalbant apie politinio darbo 
veiksnius, nepamirštini ir kiti 
veiksniai, kurių paskirtis nėra 
laisvinimas, bet kurie sudaro ar
ba lengvina sąlygas dirbti lais
vinimo veiksniam. Pvz., lėšų 
aukotojai laisvinimo fondam. Be 
jų aukos, be jų duodamų lėšų 
atsižadėjimo, lėšų, kurios kartais 
jiem patiem net labai reikalin
gos, politikos veiksnių darbas 
būtų neįmanomas. Taip pat 
nepamirštinos didelės ir mažos 
organizacijos, kaip ir paskiri 
lietuviai, kurie, turėdami ry
šius su veiksniais, o kai kurie iš 
jų ir jokio ryšio neturėdami, am
basadoriauja Lietuvai, kuo nors 
pasireikš darni, kur nors dalyvau
dami kitataučių tarpe, rašydami 
straipsnius, laiškus, kalbėdami. 
Spauda, radijas ir kitos susižino
jimo priemonės — tai stiprūs 
veiksniai, kurie palaiko tarp mū
sų ryšį, kurie informuoja, ska
tina, siunčia pasiūlymus, kelia 
ir ryškina pastebėtas problemas. 
Pagaliau neužmirštini (nors čia 
minimi paskutiniai, bet nukelti- 
ni į pirmąsias gretas) mūsų kul
tūros puoselėtojai, kūrėjai, 
mokslininkai. Nemanau, kad 
pasakysiu perdaug, teigdamas, 
kad kiekvienas esam tam tikras 
laisvinimo veiksnys, nes visi 
norim, kad mūsų tauta būtų lais
va. Kiekvienas iš mūsų — tai 
lėšomis, tai kūryba, tai darbu — 
prisidedam prie tautos išsilais
vinimo.

Suprantu, kad man pavesta 
kalbėti apie tam tikras laisvini
mo organizacijas ir jų sąrangas, 
— būtent, apie VLIKą, PLB, 
kraštų bendruomenes, ALTą.

Politinės Lietuvos grupės, Vo
kietijos okupuotoj Lietuvoj per 
pusketvirtų metų, nors veikė, tu
rėjo savo kad ir slaptą, bet iš ša
lies nediktuojamą spaudą, nors 
manė, kad reikia tautai vienos 
politinės vadovybės, vis dėlto 
tik 1943 lapkričio 25, kaip tautos 
politinės minties reiškėjos ir 
vykdytojos, susirinkus jų atsto
vam bendro posėdžio, sudarė 
vieną bendrą Vyriausiąjį Lietu-

LAISVINIMO VEIKSNIŲ SĄRANGOS IR
JŲ SUSIKLAUSYMO SIEKIANT
Broniaus Bieliuko, Vliko valdybos nario, paskaita Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės politinių-visuomeninių studijų savaitgaly, 
vasario 1 Philadelphijoj

vos Išlaisvinimo Komitetą, 
VLIKą. Jo pagrindinis tikslas — 
“išlaisvinti Lietuvą iš okupaci
jos ir atstatyti Lietuvos valsty
bės suvereninių organų sveti
mos jėgos laikinai sutrukdytą 

veikimą”. Manau, kad dabar, 
1976, čia reikia pataisos. Kai 
VLIKas buvo Lietuvoj, tai tiko 
jam žodžiai “išlaisvinti Lietu
vą”, bet dabar, kai VLIKas yra 
užsieniuose, jis kukliau nusako 
savo tikslą, tardamas ne “iš
laisvinti Lietuvą”, bet sakyda
mas “padėti tautai išsilaisvinti iš 
okupacijos ir atstatyti Lietuvos 
valstybės suvereninių organų 
svetimos jėgos laikinai sutruk
dytą veikimą”.

VLIKo sąranga per tris de
šimtmečius keliskart mažiau ar 
daugiau keitėsi. Keitėsi jį suda
rančių grupių vardai, atėjo stei- 
gimosi dieną nebuvusios jo na
riais grupės. Ilgą laiką jis netu
rėjo seimo, neturėjo tarybos, val
dybos, o buvo tik Vyriausias 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tas. Tik Komitetas.

Vliko valdybos narys Bro
nius Bieliukas LB politinių- 
visuomeninių studijų dienų 
metu Philadelphijoj skaito 
paskaitą laisvinimo veiksnių 
sąrangos klausimu. Nuotr. V. 
Šalčiūno

VLIKui įsisteigus, jam pa
kluso grupių spauda, pakluso ir 
tauta. Kitaip tariant, VLIKas 
buvo tautos pripažintas, kaip jos 
vadovybė, ir išliko pripažįsta
mas, kaip vadovaujantis veiks
nys laisvajam pasauly pasklidu
sių lietuvių, jų veiksnių ir orga
nizacijų.

Atsidūręs Vokietijoj, VLIKas 
veikė per du organus: patį ko
mitetą ir specialų vykdomąjį 
organą. Neturėjo seimo, bet tu
rėjo visuomenės politines kon
ferencijas.

Šiandien VLIKas veikia kaip 
seimas, kaip taryba ir kaip val
dyba. Valdyba yra vykdomasis 
organas, taryba sudaro valdybą 
ir prižiūri jos veikimą, pla
nuoja laisvinimo darbo uždavi
nius. Seimas išklauso valdybos 
ir tarybos pranešimus ir sufor
muluoja jame iškeltaisiais reika
lais savo nutarimus — rezoliu
cijas.

Kaip Lietuvoj, taip ir čia da
bar VLIKas tebėra sudarytas ne 
rinkimais, bet dalyvaujančiom 
grupėm skiriant į jį savo atsto
vus. Lietuvoj buvo deleguojama 
tik po vieną atstovą į komite
tą, o čia dabar — po vieną 
atstovą į VLIKo tarybą ir po 
tris į jo seimą.

Negalėčiau sutikti su mintimi, 
kad VLIKas sudarytas nede
mokratiniu būdu. Tiesa, jis su
darytas ne rinkimų būdu, tuo 
ryškiausiu demokratiniu meto
du vadovybėm sudaryti. Betgi 
VLIKe nėra grupių, kurios ma
nytų, kad Vlikas turėtų reikšti 
pretenzijų į valstybės valdymą 
tada, kai tauta nebebūtų sveti
mos jėgos sutrukdyta rinkimais 
pareikšti savo valią. VLIKo de
mokratiškumas remiasi ne rinki
mais, kurių dabartinėmis Lietu
voj esamomis sąlygomis negali 
būti, bet savo laiku tautos pa
rodytu pripažinimu, o dabar — 
pripažinimu ir “išeivių tautos”, 
kaip mus, išeivius, yra gražiai 
pavadinusi dr. Elona Vaišnienė.

Jeigu mūsų tauta būtų laisva, 
tokio veiksnio, kaip VLIKas, ne
būtų. Tauta savo vadovybę, tiks
liau sakant, savo valdžią sudary
tų ne grupių susitarimu, bet 
tautos rinkimais. Taigi galėjimas 
pasinaudoti rinkimų principu 
siejamas su laisve. Tik laisva 
tauta rinkimų keliu gali pasi
rinkti savo valdžios sandarą ir iš
sirinkti valdžios pareigūnus.

Dar gerokai prieš VLIKo su- 
siorganizavimą Lietuvoj, 1940 
spalio 15 \Vashingtone, Ameri
kos lietuvių ideologinių grupių 
delegacijos sudarė Lietuvai Gel
bėti Tarybą, 1941 pavadintą 
Amerikos Lietuvių Taryba. Tai
gi ALTa sudaryta Amerikos lie
tuvių ideologinių grupių susi
tarimu. Yra ALTos valdyba, yra 
ALTos metiniai suvažiavimai. 
Šaukiami Amerikos lietuvių 
kongresai. ALTos veiklos sritis 
politinė.

Jeigu klaustume, ar ALTos su
darymo būdas jos suorganizavi
mo laiku buvo demokratinis, 
tektų, mano manymu, atsakyti: 
taip. Iki ALTos sudarymo Ame
rikos lietuvių politinė mintis 
reiškėsi paskirų organizacijų pa
sisakymais. Tada Amerikos lie
tuviai nebuvo susiorganizavę į 
bendrinę organizaciją, kokia da
bar ’ yra Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė, ir todėl nemokė
jo, — jeigu norit, kad švelniau 
išsireikščiau, — negalėjo rinki
mų keliu sudaryti visiem bend
ros vadovybės. Tačiau ideologi
nių grupių susitarimu sudaryta 
ALTa tada įgijo Amerikos lietu
vių pripažinimą. Tad ALTos 
demokratiškumas tada rėmėsi 
ne klasiškuoju demokratijos rin
kimų metodu, bet grupių susita
rimu ir plačiu, beveik visuoti
niu lietuvių išeivijos pripažini
mu.

ALTarybos organizacinė su
dėtis per kelis dešimtmečius ir
gi pasikeitė, ALTai įtraukiant 
savo nariais eilę tokių Ameri
kos lietuvių organizacijų, kurių 
iš pradžių Taryboj nebuvo. 
Kaip VLIKas, taip ir ALTa sie
kia laisvės lietuvių tautai, kad 
ji, atsikračiusi okupacijos, rin
kimų būdu galėtų susidaryti val
domuosius valstybės organus. 
Tačiau, kai VLIKo įsteigta Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė 
tapo realybe ir kai JAV Lietu
vių Bendruomenė pasiekė im
pozantiško aktyvių dalyvių skai
čiaus, ALTa, mano manymu, de
mokratiškumo nustojo. Ameri
kos lietuviai gyvena ne okupuo
tame, bet laisvame krašte. Jie 
dabar jau gali išsirinkti savo 
vadovybę. Ir išsirenka.

Kitas laisvinimo veiksnys — 
tai Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė.

(Bus daugiau)

Vytautas SUVALKIJOS ŪKININKO
ATSIMINIMAI

^-<4 .......................    —

Po poros dienų tuos tris vo
kiečius pas mane atvežė Pilviš
kių valsčiaus ūkininkas. Jiem 
davėm du kambarius ir mais
tą. Tris savaites kiekvieną dieną 
vežiojau vokiečius po valsčiaus 
laukus, daugiausia tai po miš
kus, kur jie vedė niveliaciją 
būsimai vokiečių autostradai. 
Šitaip pasiekėm Aleksoto vals
čiaus ribas, tiesiai prie Maisto 
fabriko.

Po to vienas vokietis išvažiavo 
į Vokietiją. Maniau, kad tuoj su
grįš ir tada aš juos visus nu
vešiu į Aleksoto valsčių. Po sa
vaitės išvažiavo ir likusieji du 
vokiečiai. Tuo laiku buvo žinių, 
kad rusai pralaužė vokiečių 
frontą.

Jei vokiečių svajonės būtų iš- 
sipildžiušios, tai čia būtų buvusi 
didžiausia pasauly autostrada: 
Berlynas-Ryga. Šeši keliai į 
vieną pusę ir šeši į antrą. Vi
durys tarp kelių — 50 metrų. 
Vokiečiai sakė, kad jis būsiąs 
apsodintas gėlėm. Autostrada 
būtų kirtusi Lietuvos-Vokie- 
tijos sieną. Būtų ėjusi nuo Ky
bartų į pietus 11 kilometrų, tarp 
Kaupiškių ir KiirpikųTaimų, per 
Vilkaviškio miesto rytų pusę, 
per Parausių kaimą, tiesiai per 

ežeraitį. Kauno-Kybartų gele
žinkelį būtų kirtusi už pusės ki
lometro į vakarus nuo Bagoto- 
sios stoties. Būtų ėjusi per Kaz
lų Rūdos miškus į Maisto fab
riką.

Laukų matavimas
Teko girdėti, kad net po ke

lias grupes matininkų dirbo 
kiekvienoj apskrity, ypač Suval
kijoj. Planavo ūkius po šimtą 
margų. Karui pasibaigus, būsią 
vergam darbo. Planuojamuose 
ūkiuose gyvensią vokiečiai.

Tokia viena grupė Vilka
viškio apskrity, nuo Alvito į 
šiaurę, matavo plačiąsias lygu
mas.

Lietuvos vokiečiam repatrijan- 
tam grįžus į Lietuvą, buvau iš 
valsčiaus paragintas važiuoti į 
Kybartus, prie Lietuvos-Vo- 
kietijos sienos, prie pereinamo 
punkto. Ten rasiu žmonių, ku
riuos reikės paimti ir nuvežti, 
kur jie nurodys. Buvo pasakyta, 
kad važiuočiau ilgu vežimu, ku
riame būtų daug vietos susėsti 
žmonėm.

Nurodytu laiku buvau Ky
bartuose, prie pereinamo punk
to. Radau laukiančius tris žmo
nes. Kiti jau buvo nuvažiavę 

su kitais vežimais. Tai buvo ma
no kaimynai, tik ne mūsų, o 
Vilkaviškio apskrities, Pilviškių 
valsčiaus. Mano žemė su Vilka
viškio apskrities žemėmis susi
ėjo. Nesusiėjo tik per Pilvės 
upę.

Kaptainį nuvežiau į jo paties 
gražų ūkį Nendrinių kaime, 
prie kelio Pilviškiai-Vinčai. Kitą, 
kurio pavardę jau pamiršau, taip 
pat nuvežiau į jo paties ūkį 
Puodžiškės kaime. Trečias kai
mynas buvo man artimiausias, 
iš Gaisrių kaimo. Nors gyveno 
tik už pusės kilometro nuo ma
nęs, bet jo pavardės jau nepri
simenu. Jį tada nuvežiau į Ąžuo
lų Būdą, prie plento Kaunas- 
Marijampolė, į žydo ūkį.

Kelias nuo Kybartų ligi namų 
— 35 kilometrai. Tai turėjom 
gražaus laiko su kaimynais pa
sikalbėti apie vokiečių laimėji
mus ir ateities planus.

Kaptainis sakė, kad dabartinis 
ūkių dalinimas yra tik laikinis. 
Kada karas pasibaigs, tai tada 
bus galutinis padalinimas. Pir
miausia duos kareiviam, vėliau 
tiem, kurie kuo nors prisidėjo 
prie karo laimėjimo. Kitas sakė 
man: “Tau, kaimyne nereikia 
nusigąsti, jei turėsi skirtis su kai
mynu Kriščiūnu. Vienas turėsite 
keltis toliau. Po karo visi ūkiai 
bus po 100 margų.” Aš paklau
siau:- “Tai kas tuos ūkius ap
dirbs, jei jie bus po 100 margų?” 
Kaimynas atsakė: “Rusai ir 
lenkai bus mūsų vergai.” Aš 
pridėjau: “Ir lietuviai.” Jis atsa

kė: “Ne, lietuviai nebus vergai. 
Jie fiureriui nenusikalto.” Tada 
pastebėjau, kad visi trys, vienas 
į kitą pažiūrėję, nusijuokė. Su
pratau, kad meluoja, apgaudinė
ja. Jei vokiečiai būtų karą lai
mėję, tai ir lietuviai būtų buvę 
tokie pat vergai, kaip rusai arba 
lenkai.

Iš vokiečių planų buvo gali
ma suprasti, kad jie buvo tikri 
karą laimėsią. Bet labai apsiriko.

Buvo daug lietuvių, kurie 
orientavosi geriau negu vokie
čiai. Kada amerikiečiai išėjo į 
karą, nebebuvo vokiečiam gali
mybių karą laimėti.

Prieš paliekant namus
Rusai bolševikai 1944 spaudė 

vokiečius, grąžindami juos atgal 
į vakarus. Tai reiškė, kad vienas 
okupantas iš Lietuvos pasi
trauks, bet ateis kitas. Mum rei
kėjo apsispręsti, ką daryti. Bol
ševikų agentai, vietiniai komu
nistai, varė savo propagandą. 
Dabar jau bolševikai nesą tokie, 
kokie buvo pirmiau. Bet, prisi
minus bolševikų žiaurumus, 
visai buvo neįtikima, kad jie ga
lėtų pasikeisti.

Ruošėmės namus palikti. Jei 
pas įtrauksim, tai dar gali pasi
sekti išlikti gyviem, o nepasi
traukdami tikrai žūsim. O gal ka
ras tuo ir baigsis?

Artėjant bolševikam, naktimis 
kasėm į žemę vertingesnius 
daiktus. Laikinai pasitraukę, su
grįžę tuos daiktus rasim.

Pažįstami miestelėnai prašė 

paimti jų vertingesnius daiktus, 
kad parsivežęs paslėpčiau, nes 
kaime saugiau negu mieste. Į 
kalnelį sukasėm 16 nemažų dė
žių: vieno krautuvininko dėžę 
su medžiagom kostiumam, kitą 
dėžę su vyriškais ir moteriš
kais batais, su moteriškom ir vy
riškom kojinėm, taip pat ir savo 
geresnius daiktus ir bidoną su 
30 kvortų spirito. Sunku pasaky
ti, ar viskas sunyko, nes vienam 
miestelėnui, pasilikusiam Lie
tuvoj, parodžiau, kur kas su
kasta.

Būnant Pilviškių miestely, 
vieni žmonės davė man ir žmo
nai nedidelį paketėlį ir prašė, 
kad paslėptume jį pas save na
mie. Sakė: “Jei mes liksim gyvi, 
jūs mum paketėlį grąžinsit; jei 
žūsim, tai jūs juo pasinaudosit.” 
Mes atsisakėm iš tų žmonių tą 
paketėlį paimti, nes ir taip jau 
daug buvom paėmę. Prarasi sa

vo daiktą, tai prieš nieką neat
sakysi. O kas bus, kai prapuldy- 
si svetimą daiktą? Supratom, 
kad tas paketėlis yra vertingas. 
Taip atsisakėm net iš daugiau 
šeimų paimti paketėlius, nes 
prieš akis buvo tamsi ateitis.

Jei būtume žinoję, kad pa
sieksim Kanada, tai paketėlius 
tikriausia būtume paėmę, nes jų 
artimi giminės gyveno New Yor
ke, kiti Jeruzalėj, su kuriais net 
susirašinėjom; būtume galėję 
paketėlius atiduoti jų giminėm. 
O gal būčiau ir tuos paketė
lius į tą kalnelį sukasęs?

Jau 1944 metų liepos 30 die

na. Žūt būt, reikia pasitraukti iš 
namų. Matydamas vokiečių 
žiaurumus, norėdavau, kad vo
kiečiai karą pralaimėtų. Bet pri
siėjo bėgti kaip tik į Vokietiją. 
Tai jau ženklas, kad bolševikai 
buvo baisesnis žvėris.

Paliekam namus
Vos išvažiavus iš namų, bolše

vikų lėktuvai bombardavo Ba- 
gotosios geležinkelio stotį. Bet 
labai netaikliai. Tik prie perva
žos prie vieškelio padegė gele
žinkelio tarnautojo namuką ir 
čia pat ūkininko Asevičiaus porą 
rugių krūvų. Viskas greitai su
degė.

Įvažiavę į vieškelį Pilviškiai- 
Barzdai, susitikom daug žmonių, 
bėgančių iš Pilviškių į Barzdų 
pusę. Jie pasakojo, kad bolševi
kų tankai ties Mikų kaimu per
sikėlė per Šešupę, atvažiavo į 
Pilviškius ir nuvažiavo Vilkaviš
kio link. Reiškia, bolševikai ne
trukdomi nuvažiavo per trumpą 
laiką nuo Nemuno ligi Vilkaviš
kio apie 80 km.

Pradžioj mūsų planai buvo 
važiuoti Virbalio link, bet, kada 
ta kryptim nuvažiavo bolševikų 
tankai, tada pasukom į Sudar
gą. Rytojaus dieną privažiavom 
kažkur ties Šakiais, ta kryptim, 
Šešupę. Pašešupy apsistojom. 
Ieškojom vietos, kur būtų gali
ma persikelti į vakarinį Šešu
pės krantą. Čia mus pasigavo vo
kiečiai rudmarškiniai ir nusivarė 
į Kirklių kaimą.

(Bus daugiau)
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AR IŠLIPSIM?
VYTAUTAS VOLERTAS

Milžino organizacija
Esam ruošę, ruošiam ir vilia

mės ruošti didesnės apimties 
renginius, kaip šokių ir d dai
nų šventes, mokslo ir kūrybos 
simpoziumus, PLB seimus, jau
nimo kongresus. Ribotos yra 
mūsų jėgos, skurdūs piniginiai 
ištekliai. Tačiau sėkmė nesi
traukia, nes dirbam atkakliai, 
pasitikėdami ne laime, bet įsi
pareigojimų pildymu.

Šiais metais (rugpiūčio 1-8) 
Philadelphijoj susirenkąs 41 
Tarptautinis Eucharistinis 
Kongresas turėtų būti milžiniš
ko masto. Jame laukiama milijo
no su viršum dalyvių, o tuo laiku 
vyraus ir JAV 200 metų valsty
binio jubiliejaus įkarštis. Taigi 
miestas galėtų užtrokšti, jei iš 
anksto nebūtų ieškoma priemo
nių prasiskverbti orui.

Toks įvykis privalo surinkti 
pakankamai žmonių, besirū
pinančių jo tvarka. Už kongreso 
linkmę yra atsakinga 44 narių 

taryba, sudaryta iš dvasininkų, 
visuomenininkų, įvairių sričių 
specialistų, pramonininkų ir 
verslininkų. Jai vadovauja kardi
nolas Krol, Philadelphijos ar
kivyskupas. Administracinis 
vicepirmininkas yra vysk. M. 
Lohnmuller, o generalinis sek
retorius — prel. W. Convvay, bu
vęs bažnytinio tribunolo narys 
ir Šventųjų metų koordinatorius. 
Šioj taryboj randam dar 12 vys
kupų, buvusį Philadelphijos 
burmistrą, Pennsylvanijos ape
liacinio teismo teisėją, planavi
mo bendrovės prezidentą. Ša
lia tarybos veikia 10 pagrindinių 
komisijų ir eilė komisijėlių. Iš 
viso į kongreso vadovybę įjung
ta 600 galvų. Be to, kiekviena 
tautybė, jų tarpe ir lietuviai, tu
ri savo komitetus, dirbančius ry
šy su pirmine kongreso vadovy
be. Taip pat šiam reikalui gelbs
ti pasamdytos kelionių transpor
to, “Public relations” ir panašios 
įstaigos.

Dalyviam, kongresan vykstan- 
tiem iš JAV, yra angažuoti ke
lionių biurai visuose didesniuo
se miestuose. Jau prieš pusmetį 
yadovybė rezervavo viešbučius, 
(notelius, universitetų ir semi
narijų bendrabučius, mokyklų ir 
vienuolynų patalpas, esančias 
100 mylių spinduliu nuo Phila
delphijos. Be to, kiekvienoj pa
rapijoj yra registruojamos šei
mos, už atlyginimą galinčios pri
glausti atvykusius. Taip vilia
masi parūpinti 20,000 kambarių.

Pastangos yra didelės, tačiau 
jose nematom mum dar nepažįs
tamų priemonių. Šioj srity, tur 
būt, atradimų nepasitaikė, ir lie
ka eiti “konservatyviais” keliais, 
į kuriuos suplaukia spaudos, ra- 
.dijo, plakatų lapelių, TV rek
lamos. Pasiekti žmogų, atkreipti 
jo dėmesį ir įkalbinti kelionei, 
atsieinančiai pinigų bei vargo, 
tačiau žadančiai dvasinį pasiten

Waterburio Šv. Juozapo parapijos choro moterų grupė, kuri Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime atliko dalį programos, Grupei vadovauja muzikas Jonas Beinoris. Iš k. M. Marū- 
nienė, M. Laureckienė, O. Pakalnienė, S. ir J. Shilginskaitės. C. Kondrašienė, V. Ambrazai
tienė; stovi kleb. kun. J. Vilčiauskas, A. Budzinauskienė, J. Puodžiukaitienė, N. Kanapkienė 
ir muzikas J. Beinoris. Nuotr. T. Kabelkos

kinimą, sudaro svarbiausią ren
gėjų rūpestį ir šiandien.

i

Pagrindiniai įvykiai
Kongresas siekia pagilinti ir 

sustiprinti Eucharistijos pažimą. 
Aštuonios dienos yra skirtos li
turgijai, religinėm konferenci
jom, muzikai, menui ir parodom. 
Kongresas atidaromas sekma
dienį (rugpiūčio 1) Šv. Petro ir 
Povilo katedroj Philadelphijoj. 
Tą pat dieną vakare vyks proce
sija su žvakėmis. Atskiros die
nos yra skirtos šeimom, kenčian
čiai žmonijai, dvasininkam, 
maldininkam, jaunimui ir tauty
bėm. Pagaliau sekmadienį, rug
piūčio 8, uždarymo iškilmės. 
Šalia šių įvykių numatyti dra
mos renginiai, religinio meno 
parodos, koncertai, tautybių 
pasirodymai. Jokios formalios 
registracijos dalyviam nėra. Li
turginiuose įvykiuose įeinama 
nemokamai, nors kitais atvejais 
bus parduodami bilietai.

Užsiėmimų, skirtų miniai ir 
intelektualam, tvirtai tikintiem 
ir ieškantiem Dievo, laiko turin
tiem ekskursantam ir pasiauko- 
jusiem maldininkam, yra apstu. 
Išskiriant centrinius taškus, kas
dien keletas šių įvykių yra su
gretinti tuo pačiu laiku. Taigi

LIETUVOS BAŽNYTINĖS
PROVINCIJOS JUBILIEJUS

Po didvyriškų pastangų bei 
didžių aukų 1918 vasario 16 
mūsų tautai vėl sušvito laisvė ir 
nepriklausomybė. Laisvę lai
mėjusi, džiaugsmo triumfe ji 
pradėjo naują kūrybos gadynę, 
apimančią visą tautinio gyveni
mo plotmę.

Šia prasme pagalbon atėjo ir 
Kristaus vietininkas popiežius 
Pijus XI. Lankydamas Lietuvą 
1920 pradžioj, Pijus XI matė mū
sų tautos nepalaužiamą tikėjimą, 
išlaikytą ir sunkiose jos gyveni
mo valandose. Ir jis šios reikš
mingos tikrovės neužmiršo.

Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybės ir visos tautos pastan
gų dėka 1926 balandžio 4 iškil
mingu raštu “Lituanorum 
gente” Pijus XI įkūrė Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios nepriklauso
mą provinciją.

“Popiežiaus Pijaus XI pir
maeilės istorinės reikšmės dar
bas, bažnytinės provincijos su
darymas, užbaigė nepriklauso
mos Lietuvos kūrimo darbą”, — 
taip šį žygį įvertino vysk. P. 
Būčys.

Lietuvos bažnytinės provinci
jos steigimas, turėjęs didžios 
reikšmės lietuvių tautai ir vals
tybei, šiais metais mini 50 metų 
sukaktį.

Šioj istorinės reikšmės su
kakty dalyvauja pavergtieji lie
tuviai savo kančiomis ir nepa
laužiama ištikimybe tėvų žemei 
ir Kristui Rūpintojėliui. Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronika 
drąsiai skelbia tai visam lais
vajam pasauliui.

dalyviam yra paliktas rinki
masis, nes, tur būt, kongrese 
laukiamos žmonių masės ne
būtų galima pasukti viena kryp
tim.

Mūsų dalyvavimas
Šiuo metu jau yra išryškėję 

ir pagrindiniai lietuvių organi
zuoto dalyvavimo keliai. Nors 
visos smulkmenos dar nežino
mos, tačiau stambesnieji įvykiai 
numatyti ir pradėti ruošti. Tai 
eisena su dėmesį patraukiančio
mis priemonėmis, iškilmingos 
mišios, kurių metu giedos Čiur
lionio ansamblis, tautodailės pa
roda, masinis informacinės bro- 
šiūros skleidimas, mokslinio 
veikalo išleidimas ir t.t.

Apie šiuos įvykius — apimtį, 
laiką ir vietą — visuomenei 
bus pranešta vėliau. Tačiau jau 
dabar yra svarbu, kad būtų ruo
šiamasi dalyvauti. Komitetas 
numato atvykstantiem teikti in
formaciją ir padėti rasti nakvy
nes. Darbas yra sunkus, reika
laująs vargo ir išlaidų.

Eisim į masę, kurioj lengva 
paskęsti ar apsilaužyti šonkau
lius. Tačiau mūsų tikslas — iš
plaukti virš galvų, kad minia 
neštų. Pasitikint ir atkakliai dir
bant, kapstantis bei spirian- 
tis, žmonėm sekasi išlipti aukš
tyn. Gal ir mum pavyks.

Šio didelio jubiliejaus proga 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė, jungianti visus laisvajam 
pasauly esančius lietuvius, 1976 
metus skelbia LIETUVOS KA
TALIKŲ BAŽNYČIOS ME
TAIS. Ji kartu kviečia visus lais
vojo pasaulio lietuvius švęsti 
šiuos jubiliejinius metus lietu
vybės bei krikščioniškojo at
sinaujinimo dvasioj.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

VERTAI PAMINĖKIM 
LIETUVOS BAŽNYTINĖS 
PROVINCIJOS SUKAKTĮ

Šiais metais balandžio 4 su
kanka 50 metų svarbiam Lietu
vos istorijos įvykiui — Lietuvos 
Bažnytinės provincijos įsteigi
mui. Tai didelės reikšmės įvy
kis, kuris turėjo daug įtakos į- 
vairių gyvenimo sričių vysty
muisi nepriklausomoj Lietuvoj. 
Atskiros bažnytinės provincijos 
buvimas turi daug reikšmės ir 
šiandien. Katalikų Bažnyčios ad
ministravime Lietuvos bažny
tinė provincija yra savaran
kiškas nepriklausomas vienetas, 
ir Šventasis Sostas palaiko 
su Lietuvos Bažnyčia tiesiogi
nius ryšius, kiek leidžia šio me
to sąlygos.

Todėl mes ir kreipiamės į 
organizuotus laisvojo pasaulio 
lietuvius katalikus, kviesdami 
imtis iniciatyvos Lietuvos baž
nytinės provincijos įsteigimo 50

Alkos valdybos nariai, dalyvavę posėdyje. Iš k. sėdi Regina Taunienė-Matukaitė, prel.
Pranciškus Juras, P.A., sesuo Margarita Bareikaitė, stovi prel. Vytautas Balčiūnas, dr. Alfon
sas Stankaitis, dr. Vytautas Vygantas, Juozas Vembrė. Nuotr. L. Tamošaičio

Kultūros Židinio posėdžių 
kambary vasario 1 įvyko meti
nis Amerikos Liet. Kat. Mokslo 
Akademijos susirinkimas, kuria
me dalyvavo virš 20 narių ir sve
čių. Connecticut valstybėj in
korporuotos L.K.M. Akademijos 
pirmininkas dr. V. Vygantas 
padarė pranešimą apie valdybos 
nuveiktus darbus ir rūpesčius. 
Iš pranešimo paaiškėjo, kad Aka
demijai yra padovanotas prel. P. 
Juro surinktas “Alkos” archyvas 
bei muziejus ir prijungtas 
“Krikščionis Gyvenime” knygų 
serijos leidimas. Apie “Alkos” 
padėtį informavo prel. P. Juras, 
o apie “Krikščionis Gyvenime” 
veikalus — prel. V. Balčiūnas.

Iždininkas J. Vembrė padarė 
pajamų ir išlaidų pranešimą. 
Gale buvo “Alkos” valdybos 
posėdis. Po susirinkimo Akade
mijos mecenatė — ponia E. Mic-1 
keliūnienė susirinkusius pa
vaišino kavute ir pyragaičiais.

metų sukakčiai tinkamai at
žymėti, organizuojant viešas pa
maldas, akademijas, paskai
tas, koncertus, parašant apie šią 
sukaktį vietos spaudoj. Mes 
esam įsitikinę, kad šios su
kakties prisiminimas prisidės 
prie lietuvių katalikų tarpusavio 
solidarumo; tai teigiamai atsi
lieps į mūsų parapijas ir orga
nizacijas. Taip pat linkim, kad 
visa tai paskatintų mus visus bū
ti aktyvesniais ir drausmin- 
gesniais Katalikų Bažnyčios na
riais, kokiu buvo ir tebėra Lie
tuvos bažnytinė provincija.

Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos centro valdyba

BRIDGEPORT, CONN.

Vyskupijos kunigai pasisako 
už Žmogaus Teises pavergtiem

Kun. F. Pranckaus, Šv. Jurgio 
parapijos klebono, pastangomis, 
Bridgeporto vyskupijos Kuni
gų Taryba kovo 1 posėdy nuta
rė kreiptis į Amerikos Katalikų 
Vyskupų Konferenciją su pra
šymu, kad Amerikos vyskupai 
viešai pasisakytų už pagrindi
nes žmogaus teises visiem, o 
ypatingai tiem, kurie yra Sovie
tų Sąjungos ir kitų komunisti
nių režimų priespaudoj.

Kun. F. Pranckus kreipėsi į 
Kunigų Tarybą tuoj po Žmogaus 
Teisių minėjimo, įvykusio Brid- 
geporte 1975 gruodžio 10 d. 
Jį stipriai parėmė vikaras kun. B. 
Scanlon. Kiti Kunigų Tarybos 
nariai taip pat pabrėžė, kad 
krikščioniškoji dvasia reikalauja 
būti jautriem kitų kančiom, ne
žiūrint, kaip dideli fiziniai nuo
toliai skirtų juos nuo mūsų.

— Prel. V. Mincevičiaus Ro
moj rūpesčiu ir pastangomis iš
leistas penktas tomelis italų kal
ba spausdinamos serijos “Litua- 
nia”. Jis pavadintas “Lietuva — 
Katalikų Bažnyčia audroj”. Tai 
yra gerai dokumentuota pirmos 
rusų okupacijos apžvalga, iliust
ruota ir lengvai skaitoma. (E)

GAVĖNIOS RIMČIAI

TIKROJI ATGAILA
Šv. Jonas perspėja neprisirišti 

prie šio pasaulio, nes jame vieš
patauja kūno pageidimas, akių 
pageidimas, turtų troškimas bei 
jų vaikymasis ir puikybė. Tie 
trys pageidimai žmoniją labiau
siai vargina, ypač mūsų laikais. 
Žmonės pasidaro neatsparūs kū
no geismam, vaikosi turtų, o pui
kybė — garbės troškimas taip 
klesti, kad net rodos, jog iš 
žmogaus nieko neišgausi, jei 
nepaliesi jo puikybės stygų.

Mes pagerinom gyvulių rases, 
bet nepasisekė pagerinti žmo
gaus.

Kai kuriose srityse žmogaus 
pageidimai pasireiškia ypatingai 
ryškiai. Pavyzdžiu galim imti 
skaistybę. Ji šiuo metu laikoma 
nieku ir nebranginama.

Kristus, pasninkavęs 40 dienų 
pradėjo skelbti evangeliją žo
džiais: “Darykite atgailą, nes 
dangaus karalystė artinasi”.

Atgaila yra išorinė ir išvidinė.
Išvidinė atgaila yra apgailėji

mas, kad savo nuodėmėm įžei- 
dėm Dievą. Po gailesčio eina 
pasiryžimas daugiau nebenu
sidėti. Be šitokios atgailos nėra 
jokios nuodėmės atleidimo.

Nuo šios vidinės atgailos rei
kia skirti atgailos sakramentą — 
išpažintį. Tai yra Kristaus dova
na, palengvinanti susitaikyti su 
Dievu.

Gavėnia jau įpusėjo. Nedels
dami ruoškimės ir nuoširdžiai 
atlikim išpažintį.

Be to, Gavėnios metu daugiau 
laiko skirkim maldai. Malda turi 
tą ypatybę, kad žmogų padaro 
išmintingesnį, atsargesnį, (dva- 
siškai stipresnį. Kas moka mels
tis, moka gyventi.

Pasninkas yra svarbi prie
monė stiprinti valiai. Amerikoj 
daugiausia savižudybių žmonės 
padaro šaukštais ir šakutėmis 
kimšdami maistą sau į bumą. 
Persivalgydami nutunka. O po 
nutukimo atsiranda arterijų skle
rozė, kankina širdies atakos, 
ateina ankstyva mirtis. Tiem da

lykam išvengti nereikia brangių 
receptų. Pakanka gyventi Ga
vėnios mintimi, savanoriškai 
bent kiek susilaikant valgyme.

Yra žmonių, kurie Gavėnios 
metu atsisako alkoholinių gėri
mų. Yra ir tokių, kurie per Ga
vėnią nerūkys ir sutaupytus pi
nigus atiduos misijom, labdary
bei.

Po paskutinio visuotinio Baž
nyčios susirinkimo Bažnyčia 
davė savo tikintiesiem daugiau 
asmeninės atsakomybės. Kiek
vienas pats asmeniškai turi dau
giau skaitytis su savo sąžine, 
pats daugiau rūpintis savo sielos 
išganymu. Bažnyčia mano, kad 
tie, kurie iki šiol pasninkavo, 
pasninkaus ir toliau laisva valia; 
o kurie nepasninkavo, tų są
žinė neapkraunama įsakymu', 
kurio iki šiol vis tiek nevykdė.

Dar vienas dalykas: žmonės 
daug laiko sugaišta prie televizi
jos, baliuose, pokalbiuose. O 
kiek laiko skiriama gerai kny
gai? Dažniau paimkim į rankas 
Šv. Raštą.

Taigi Gavėnios metu daugiau 
laiko skirkim maldai, būkim 
dosnesni labdarybei, šio bei to 
atsisakykim laisva valia.

Tik tuo būdu tinkamai pasi
ruošim brangiom Velykų šven
tėm.

Kun. V. Pikturna

— Prel. V. Mincevičiaus 
pastangomis Romoj išleista italų 
kalba brošiūrėlė apie Nijolę 
Sadūnaitę. (E)

— Kun. Ričardas T. Saudis, 
priklausąs Chicagos arkivys
kupijai, paskirtas Anchorage, 
Aliaskoj, arkivyskupijos apašta
liniu administratorium. Kun. R. 
Saudis yra gimęs Chicagoj 1930 
vasario 17, kunigu įšventintas 
1955 gegužės 3. Dirbęs vikaru 
keliose lietuvių parapijose, aš
tuonerius metus profesoriavo 
Quigley North seminarijoj, kol 
1968 išvyko drabuotis į Aliaską.

MALDA IR AUKOMIS 
GELBĖKIME MŪSŲ TAUTOS 
KILNUMĄ, GELBĖDAMI TIKĖJI

MĄ OKUPUOTOJ LIETUVOJ
AUKAS SIŲSTI:

L.K. Religinė Šalpa — Lithuanian Catholic 
Religious Aid 

64-09 56th Rd., Maspeth, N.Y. 11378 
arba

L.K. Religinės Šalpos Rėmėjai — 
Lithuanian Cath. Religious Aid Auxiliary 

6825so. Talman Avė., Chicago, III. 60629 USA

Aukokime kiekvienas pagal Išgales. Nariai rėmėjai au
koja metam nemažiau kaip 5 dol., amžinieji nariai — 100 
dol. ir mecenatai 1000 dol.

Visiem aukotojam Išduodami kvitai, ir jų aukos 
Amerikoj yra nurašomos nuo federaiinių mokesčiu; *
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VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS
PHILADPI PHIA, PA.

Philadelphijoj vasario 15 vy
kęs Lietuvos nepriklausomybės 
Šventės minėjimas su kolonijos 
gyvenimu artimai nesusipaži
nus iam tautiečiui gal ypatinges
nio įspūdžio ir nesudarytų. Pa
našaus turinio minėjimai vyksta 
ir kituose miestuose, tik veidai 
skiriasi. O vis dėlto Šiais metais 
Philadelphijoj vieSpatavo kita 
dvasia! Vasario 16-oji nebuvo 
šabloniškas lietuvių tautos lai
mėjimo paminėjimas, tradicijos 
vardan atliktina pareiga, bet 
entuziazmu persunktas liudiji
mas kolonijos noro išlikti gyvai 
ir darbuotis dėl Lietuvos lais
vės. Tegul tad skaitytojas atlei
džia, jei šis reportažas atspindės 
ne tai, kas normaliai pabrėžia
ma, bet tai, kas rodo Phila- 
delphijos lietuvių gyvastingumą.

Minėjimo dieną Šv. Andrie
jaus parapijoj LB apylinkės už
prašytose mišiose už žuvusius 
dėl laisvės pirminį dėmesį pa
traukė gausiai atstovaujamos or
ganizacijų vėliavos. Tačiau su 
pirmaisiais nuskambėjusios 
giesmės žodžiais dėmesys nu
krypo į Vilties chorą, kuris 
skambėjo tvirčiau, su dvel
kiančiu entuziazmu. Ne vienas 
kėlėm akis vargonų link, kur po 
daugiau kaip metų pertraukos, 
kiek pasitaisiusius sutrikusiai 
sveikatai, vėl choro prieky ma
tėm sugrįžusį dirigentą Leoną 
Kaulinį. Popiety, minėjimo me
tu, kai vėl scenoj pamatėm 30- 
ties su viršum asmenų Vilties 
chorą atliekant “Maldą už žuvu
sius”, su L. Kauliniu priešaky 
(akomponuojant Vyt. Matoniui), 
turėtas nerimas chorą prarasti iš
nyko. Belieka laukti choro kon
certo ir džiaugtis, kad Vilties 
choras gyvuoja.

Antra didžioji naujiena — 
Vasario 16-osios proga į gyveni
mą išėjimas Marytės Radikienės 
vadovaujamos jaunimo šokių 
grupės Aušrinės. Karštos minėji
mo dalyvių katutės palydėjo šį 
pirmąjį jų pasirodymą visuo
menei, ypač vertinant jų vado
vės pasišventimą. Tenka pami
nėti, kad kitą dieną ši grupė 
šoko amerikiečiam Pennsylvani- 
jos kasyklų rajone esančiam 
Pottsville miestely. Turimas pa
kvietimas liepos mėn. pradžioj 
Hershey mieste šokti prez. G. 
Fordui, prieš pakeliant sparnus į 
JAV LB ruošiamą tautinių šokių 
šventę Chicagoj.

Nepriklausomybės šventės 
minėjimas vyko Lietuvių Na
muose. Prieš keliolika metų salę 
buvom apleidę ir Vasario 16- 
osios minėjimus pradėję ruošti 
universitetų auditorijose, puoš- 
nesnėj aplinkoj. Tačiau savoj 
pastogėj jaukiau, o dabar, Namų 
valdybai ir tarybai vykdant pla
taus užsimojimo remontus, gra- 
žėjama ne mėnesiais, bet savai
tėmis. Atvykę tautiečiai ir vėl 
matė sėkmingą progresą, jų dė
mesį patraukiant žymiai padi
dintai scenai. Tautinių šokių 
šokėjai jos tvirtumą minėjimo 
metu patikrino. Scena atlaikė. 
Galutinį meistrų ir inžinierių 
darbo įvertinimą atliks balan
džio 24 Philadelphijoj koncer
tuoją Grandinėlės šokėjai iš Cle- 
velando. Pažymėtina, kad Lietu
vių Namai priklauso visiem lie
tuviam ir iš visų laukiama fi
nansinės paramos ir darbo talkos.

rhiladelphijoj sausio 25 buvo Balto koncertas. Iš k. Balto 
skyriaus pirm. Juozas Lukas taria padėkos žodį, akompo- 
navusi Dana Stankutė ir solistė Ona Šalčiūnienė. Nuotr.
Vinco Šalčiūno

Nemažesnį pasididžiavimą 
kėlė minėjimo metu pasirodę 
LB V. Krėvės vardo mokyklos 
mokiniai. Mokytojos O. Pliuško- 
nienės vadovaujamas mokinių 
choras padainavo trejetą dainų. 
Mokytoja M. Radikienė į sceną 
išvedė net dvi mokyklos tauti
nių šokių grupes. Tai mūsų at
žalynas, kuris užtikrins ateitį 
Vilties chorui, Aušrinės ir Žilvi
no (vadovė E. Bendžiūtė-Was- 
hofsky) tautinių šokių grupėm. 
Chorą ir šokėjus akordeonu pa
lydėjo J. Puodžiūnas.

Minėjimas pradėtas Philadel- 
phijos LB apylinkės pirmininko 
Juozo Luko atidaromuoju žo
džiu. Amerikos himną sugiedojo 
solistė Ona Šalčiūnienė, pia
ninu palydint Vyt. Matoniui. In- 
vokaciją sukalbėjo Šv. Jurgio pa
rapijos vikaras kun. Pr. Jaraška, 
lyg ir pratęsdamas mišių metu 
Šv. Andriejaus parapijoj pa
reikštas kun. K. Sakalausko pa
mokslo mintis. Proklamacijas 
perskaitė S. Czeplo (atstovavęs 
Penna. valstijos gubernatoriui) 
ir Philadelphijos miesto ugnia
gesių departamento komisionie- 
rius J. Rizzo (atstovavęs savo 
broliui miesto burmistrui). JAV 
LB krašto valdybos vicepirm.
R. Cesonio pristatytas, kalbėjo 
JAV atstovų rūmų narys kongr. 
E.B. Forsythe. Jis pasisakė už 
Lietuvos laisvę, iškeldamas 
svarbą artimiausiu laiku suda
ryti komisiją, kuri prižiūrėtų 
Helsinkio konferencijos sutari
mų vykdymą. R. Cesonis savo 
žody prašė kongresmaną padėti 
gelbėti Sibire esančius politi
nius kalinius.

Ilgi plojimai pasitiko pa
grindinį kalbėtoją Simą Kudirką. 
Kalbėjo jis apie Lietuvos kan
čią, tautos herojiškumą, kvietė 
nepalūžti, ištverti, būti vienin
gais, kančios kryžių nešti iki lai
mingos pergalės. Jį publikai pri
statė jam daug talkinanti phila- 
delphietė Rima Mironienė, kuri 
taip pat perskaitė JAV preziden
tinio kandidato šen. H. Jacksono 
sveikinimo telegramą.

Rezoliucijas perskaitė anks
tesniųjų emigrantų kartos atžala, 
jaunutė advokatė dr. Onutė Va- 
lašinaitė. Malonu ją matyti jun
giantis į mūsų organizacijas ir 
palaikant artimus ryšius su lietu
viais.

Minėjimą rengė Philadelphi
jos ir Pietinės Nevv Jersey LB 
apylinkės, talkinant vietos orga
nizacijom. Programai vadovavo 
dr. J. Stiklorius. Atsilankė arti 
400 asmenų. Seniai tiek tautie
čių minėjime bematyta. Rink
tos aukos laisvinimo darbui pa
remti, aukotojui suteikiant apsi
sprendimo teisę, kuriam veiks
niui auka skiriama. Surinkta 
$2,160. Ši suma paskirstyta 
šiaip: JAV LB — $1793, Vli- 
Icui — $192, Altai — $175. Į 
šią sumą neįeina Piet. Nevv Jer
sey LB apylinkėj surinktos au
kos. Minėjimas baigtas prasmin
gu Piet. New Jersey LB apylin
kės pirmininkės Onos Šalčiū- 
nienės žodžiu ir tautos himnu.

Išskirtinai tenka paminėti LB 
darbuotojų pastangas siekiant su 
lietuvių tautą ištikusia tragedija 
supažindinti kitataučius. Vasa
rio 14 per radijo stotį WTEL 
buvo perduota pusės valandos 
radijo programa anglų kalba, o 
vasario 15 per radijo stotį 
WFLN — skirtinga programa 
vėl anglų kalba. Abi pro

gramos paruoštos JAV LB krašto 
valdybos rūpesčiu, prie jų pa
ruošimo ar išrūpinimo priside
dant B. ir J. Gailam, R. ir G. Mi
ronam, R. Česoniui ir T. Gečie
nei. Apie sukaktį užsiminta radi
jo stoty KYW ir trumpai vietos 
amerikiečių spaudoj. Romos 
Cesonienės pastangomis Cam- 
den Courrier Post vasario 14 
išspausdino išsamų straipsnį, 
aprašant šio dienraščio reporte
rio pokalbį su Simu Kudirka. 
Taip pat pokalbį su Kudirka tu
rėjo Philadelphijos Evening 
Bulletin kolumnistas Adrian 
Lee, tačiau, jam skubiai išvykus 
pas žemės drebėjimo Gvate
maloj paliestus artimuosius, mi
nimas straipsnis, tikimasi, pa
sirodys jam sugrįžus.

Alg. Gečys

Mokiniai paminėjo
Vasario 16-ąją

Philadelphijos V. Krėvės var
do lituanistinės mokyklos moki
niai vasario 14 iškilmingai pami
nėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę. Tą dieną visi moki
niai susirinko pasipuošę tauti
niais drabužiais, o kiekvienas 
skyrius išpuošė savo klasę pat
riotiniais motyvais.

Prieš savaitę mokiniai para
šė savo tėveliam asmeniškus 
kvietimus dalyvauti mokyklos 
ruošiamam minėjime, ir štai be
veik visi tėveliai teikėsi atvykti. 
Tėvų komitetui prie gražiai pa
dengtų stalų visus pavaišinus 
priešpiečiais, mokiniam ir tė
veliam susėdus pusračiu, pradė
tas minėjimas.

Įnešus vėliavas, vyko trispal
vių žvakių uždegimas. Geltoną 
žvakę uždegti buvo pakviestas 
Šv. Andriejaus parapijos kle
bonas kun. J. Degutis, žalią— 
iš toliausia atvykstanti mo
kinė Aldona Botyriūtė, raudoną 
— daugiausia metų mokykloj iš
dirbusi mokytoja Darija Dragū- 
nienė.

Sugiedojus tautos himną, mo
kiniai pasirodė su dainomis, tau
tiniais šokiais, deklamacijomis, 
o darželio vaikučiai su vėliavė
lių rateliu. Vėliau ir tėveliai 
buvo įtraukti į ratelius ir dainas. 
Mokiniai ir tėveliai kartu šoko 
“Pučia vėjas”, “Noriu miego”, 
“Suktinį”, “Du gaidelius”, o 
taip pat ir “Vijo siūlą”. Linsmin- 
tasi, nes Vasario 16-oji yra Lie
tuvos džiaugsmo šventė; ji yra 
įrodymas, jog Lietuva vėl kelsis 
laisvam gyvenimui.

Visiem s ustojus dideliu ratu ir 
susikabinus rankomis, minėji
mas baigtas sudainuojant “Lie
tuva brangi”.

Minėjime dalyvavo iš New 
Yorko atvykusi Genė Kudirkie
nė su dukra Lolita ir sūnum 
Evaldu.

Pagalba politiniam 
kaliniam

Atsiliepdami į JAV LB krašto 
valdybos kreipimąsi prisiminti 
Sibire esančius lietuvius politi
nius kalinius, Vasario 16-osios 
minėjimo savaitės išvakarėse 
visi lituanistinės mokyklos mo
kiniai kepė sausainius, kad 
sutelktų lėšų politinių kalinių 
paramai. Tie sausainiai po Phi
ladelphijoj vasario 15 Lietuvių 
Bendruomenės suruošto Nepri
klausomybės šventės minėjimo 
buvo pardavinėjami suaugu- 
siem. Gauta 78 dol. pelno.

Kovo 12 pasiųstas pirmas 
siuntinys Sibire (Mordovijoj) ka- 
linamiem Jonui Simokaičiui ir 
Petrui Paulaičiui. Į siuntinį bu
vo supakuoti prieš ketverius me
tus mokinių į Washingtone esan
čią Sov. Sąjungos ambasadą vež
ti daiktai, prašant, kad jie bū
tų persiųsti kalėjime esančiam 
Simui Kudirkai. Sovietų amba
sada tų daiktų nepriėmė. Dabar 
jie pasiųsti į Sibirą gavus pri
tarimą iš Simo Kudirkos. Be
veik visa mokinių sausainių iš
pardavimu sutelktoji suma su
mokėta už siuntinių agentūros 
patarnavimą ir muitą.

Trumpos žinios
Philadelphijos lituanistinės 

mokyklos tėvų komitetą šiais 
mokslo metais sudaro: Jonas Vi
gelis — pirmininkas, Leonora 
Balten — sekretorė, Aldona Ia- 
cono — iždininkė, Danutė Jo- 
vaišienė ir Algis Danta — nariai.

JAV LB Krašto valdybos nariai su senatorium Clifford Case 
VVashingtone. Šen. Case yra rangu aukščiausias respubliko
nas Senato Užsienio Reikalų Komisijoj ir autorius rezoliuci
jos, siūlančios įsteigti komisiją prižiūrėti, kad sovietai laiky
tųsi Helsinkio konferencijos sutarimų. Iš k. į d. LB Visuom. 
reikalų tarybos pirm. Alg. Gečys, vicepirm. Aušra Mačiulai- 
tytė-Zerr, senatorius C. Case ir vicepirm. Rimas Cesonis. 
Nuotrauka Kęst. Česonio

-O-
V. Krėvės mokykla naudojasi 

Šv. Andriejaus parapijos patal
pomis. Paslaugaus klebono kun.
J. Degučio dėka mokyklos vado
vybei yra suteikta teisė laisvai 
tvarkytis, ir klasėmis su niekuo 
kitu netenka dalintis. Tai žymiai 
palengvina mokytojų darbą.

-o-
Vasario 14 įvyko angliškai 

kalbančiųjų mokinių tėvų pasi
tarimas su mokytojomis ir mo

A.A. KUN. DR. JONAS PETRAITIS
Jo mirtis buvo tikrai netikėta. 

Bene pirmąjį kartą savo gyveni
me turėjo širdies smūgį ir jo ne
atlaikė. Mirė 1976 vasario 11, o 
palaidotas vasario 16 Mintarde, 
Koelno arkivyskupijoj.

Kun. dr. Jonas Petraitis buvo 
gimęs 1912 gegužės 1 Stakių 
parapijoj. Baigęs gimnaziją, įsto
jo į Kauno Kunigų seminariją ir 
1937 gegužės 22 buvo įšventin
tas kunigu Kauno arkivyskupi
jai. Vikaravo Viduklėj, Kauno 
bazilikoj, Šiauliuose, o 1944 va
sario pabaigoj pasitraukė į Vo
kietiją. Čia kurį laiką patarnavo 
lietuviam Miunchene, bet ne
trukus išvyko į Romą, kur An- 
geįikumo universitete įsigijo 
teologijos daktaro laipsnį. Tada 
vėl grįžo Vokietijon, kur 
pirmiausia (nuo 1955 iki 1958) 
kapelionavo Vasario 16 gimnazi
joje, kartu dėstydamas ir lotynų 
kalbą. 1958 rudenį perėmė lie
tuvių kapeliono pareigas Mem- 
mingene ir čia išbuvo iki 1970 
lapkričio mėnesio. Memminge- 
ne beveik visą laiką buvo kartu 
ir Lietuvių Bendruomenės apy

4 NAUJOS KNYGOS
? Angliškai:

i
LITHlANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... $6.
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas $6.

Lietuviškai:

PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $10. 
į ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,
!« novelių rinkinys, V. Alantas

6.—
Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-7730, vakarais — 282-2759

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

Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti

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

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

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

56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.
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kyklos vedėja. Buvo pasidalinta 
mintimis, kaip daugiau atsiekti 
mokant angliškai kalbančiuosius 
lietuvių kalbos. Nors visi vaikai 
yra iš mišrių šeimų, mokyk
loj daroma graži pažanga. Tė
vai noriai kooperuoja su mo
kytojomis ir rodo daug entu
ziazmo mokyklai. Angliškai kal
bančiųjų pagalbinėj klasėj mo
kytojauja Birutė Gailienė; dar
želio pagalbinę klasę veda Ni
jolė Botyrienė.

T.M.G.

linkės pirmininku. 1970 lap
kričio pradžioj persikėlė į Koel
no arkivyskupiją, manydamas 
galėsiąs kartu dirbti vokiškoj pa
rapijoj ir aptarnauti apylinkių 
lietuvius. Kurį laiką tai ir atli
ko, bet vėliau, tėv. Konstanti
nui Gulbinui padarius daktaratą, 
praktiškai lietuviškąjį darbą per
davė jam, pats likdamas Mintar- 
do parapijos klebonu.

Laidotuvėse dalyvavo visa jo 
parapija, kuri per eilę metų bu
vo prie kun. dr. J. Petraičio 
prisirišusi. Dalyvavo daug 
vokiečių kunigų ir 8 lietuviai. 
Tėv. K. Gulbinas pasakė pa
mokslą vokiškai, taip pat vokiš
kai tarė atsisveikinimo žodį Lie
tuvių sielovados direktorius 
prel. dr. Jonas Aviža ir dabarti
nis Memmingeno lietuvių ka
pelionas kun. Augustinas Rubi- 
kas. Visi lietuviai kunigai 
koncelebravo mišias už velionį. 
Tarp daugelio vainikų buvo vie
nas ir nuo lietuvių kunigų. Lai
dotuvėse taip pat dalyvavo ir vi
sa eilė tautiečių iš Koelno ar
tumos. B.L.

I 
i
J

|l£ VISUrT
— Lietuvos diplomatijos šefas 

S. Lozoraitis pasiuntė Australi
jos užsienio reikalų ministeriui 
raštą, kuriame lietuvių tautos 
vardu pareiškia gilią padėką už 
Australijos vyriausybės nutari
mą atšaukti ankstyvesnės dar- 
biečių valdžios suteiktą Baltijos 
valstybių prievartinio įjungimo į 
Sovietų Sąjungą pripažinimą.

Savo rašte S. Lozoraitis pažy
mi, kad šis kilnus Australijos 
vyriausybės aktas, patvirtinąs 
nekintamą Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teisę atstatyti savo nepri
klausomybę, liks tarptautinių 
santykių istorijoj kaip svarbus į- 
našas į sukūrimą tikros tarptau
tinės bendruomenės, pagrįstos 
teisingumu ir sugebančios pasi
priešinti neteisėtumui.

— Gavėnios metu lietuvių pa
rapijose yra telkiamos lėšos Lie
tuvių Katalikų Religinei Šalpai 
paremti. Omahoj, kur iki šiol Re
liginės Šalpos rėmėjų skyriaus 
nėra, kun. Juozui Tautkui ragi
nant, susidarė vienkartinis ko
mitetas. Jurgiui Damui pirmi
ninkaujant, šis komitetas antrąjį 
gavėnios sekmadienį, kovo 14, 
Šv. Antano parapijos salėj su
ruošė pyragų pardavimą ir pasi- 
vaišinimą kava bei skanumy
nais. Rezultate susidarė gryno 
pelno virš 500 dol., įskaitant ir 
pinigines aukas, gautas ta proga.

— Šokėjų grupės iš Anglijos 
ir Vokietijos atvyksta į V-tąją 
tautinių šokių šventę, kuri įvyks 
rugsėjo 5 Chicagoj. Ši šventė 
bus pagrindinis visų lietuvių 
Amerikos Bicentennial minėji
mas, registruottas Bicentennial 
įstaigose VVashingtone, Spring- 
field ir Chicagoj.

— Dail. V. Vizgirdos tapybos 
paroda kovo 26-28 įvyks Toron
to, Ont., Prisikėlimo parapijos 
parodų salėj. Ta pačia proga 
rengiamas ir Leonardo Andrie- 
kaus poezijos vakaras, kuriame 
bus pristatyta jo naujausia eilė
raščių knyga “Už vasaros vartų”. 
Dalyvaus ir autorius.

— Adlai E. Stevenson, JAV 
senatorius, aj^u.ntė malonų suti
kimą įeiti į Penktosios tautinių 
šokių šventėm sarbės komitetą.

— Simpoziumas anglų kalba 
“Lietuvių kultūrinis palikimas 
(heritage) — praeity, dabarty ir 
ateity” rengiamas JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos kovo 28 
Philadelphijoj, Šv. Andriejaus 
parapijoj, 12 vai., tuoj po lietu
viškų mišių. Simpoziume daly
vauja kun. K. Pugevičius, dr. 
Elona Vaišnienė ir dr. Carolyn 
Golab Plocha. Moderuos 
Charles Zerr.

— Jugoslavijos komunistų ofi
ciozas “Review of Intemational 
Affairs”, gautas BATUNo įstai
goj, pereitų metų lapkričio 20 
pateikia informaciją apie Austra
lijos vyriausybės Baltijos kraš
tų pripažinimą Sovietam ir apie 
sukilusią protesto reakciją prieš 

tokį premjero Whitlam žygį ne 
tik Australijoj, bet ir Japonijoj, 
kur irgi plačiai buvo protestuo
jama.

— Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos (Amerikoj), Krikš
čionis Gyvenime administra
cijos ir muziejaus ALKA naujas 
ir pastovus adresas nuo kovo 1 
yra toks: P.O. Box 608, Putnam, 
Conn. 06260.

— Ieškomi asmenys: Stasys, 
Juozas ir Mykolas Pulukor- 
das ir Marija Žalnienė. Jie patys 
arba apie juos žinantieji prašomi 
pranešti adresu: Lionė Bieliaus
kaitė, 347 Queens Dr., Toronto, 
Ont. Canada, M6L 1M6.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios per vasaros atostogas 
dirbti lietuvių senelių namuo
se, gali kreiptis adresu: Matu
laitis Nursing Hortie, Thurber 
Rd., Putnam, Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Grikis, Nashua, N.H., A. 
Sneganas, Vokietija, A. Push, 
Flushing, N.Y., dr. J. Slavėnas, 
Buffalo, N.Y. Užsakė kitiem:
D. Torchia, Patchogue, N.Y. —
R. Misewich, Minnetonka, 
Minn. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metaji 
tik 10 dol. Atnaujinant prenume
rata visiem 12 dol. metam.
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Apie dail. Kajetoną Šklėrių

PARODOS apžvalgą reikia 
pradėti nuo dail. Kajetono Sklė
riaus. Šiemet liepos 27 sueina 
100 metų nuo jo gimimo. Tai 
vienas iš žymiųjų lietuvių ak- 
varelistų, pasireiškęs jau prieš 
pirmąjį pasaulinį karą, nepri
klausomos Lietuvos laikais įsi
jungęs į valstybės atstatymo dar
bą, ėjęs įvairias parei
gas, buvęs Kauno Meno 
mokyklos mokytojas ir direkto
rius (1925-29). Mirė Kaune 1932 
sausio 14. Jo našlė tebegyve
na Vokietijoj. Ji čia porą kartų 
lankėsi, atveždama savo vyro 
akvarelių.

Dr. Antanas Starkus buvo 
meno mėgėjas, buvo supirkęs 
gana daug paveikslų. Jis įsigijo 
ir 6 K. Sklėriaus akvareles. Pra
eitais metais jis kėlėsi į naują 
butą, taip savo meno turtus ge
rokai sumažino. Tas akvareles 
padovanojo Tėv. Petrui Baniū- 
nui, OFM, Darbininko admi
nistratoriui.

Tokiu būdu šie 6 originalai ir 
buvo pasiskolinti. Sklėriaus sky
rius buvo įrengtas didžiojoj sa
lėj, prie scenos. Ten buvo pa
statyti parodos balti skydai, taip 
palenkti, kad patys stovėtų. Prie 
vieno skydo buvo pakabinta po 
du paveikslus. Dešinėj pusėj 
dar buvo pakabintas įrašas, ku
ris paaiškino, kas buvo tas Ka
jetonas Šklėrius, kokios jo gyve
nimo svarbiausios datos.

Pačiame centre, prieš skydus 
žemai, buvo padėtas didelis 
gėlių krepšis, kuris puošė visą 
parodą.

Ką akvarelės vaizduoja?
Akvarelės buvo iš 1929 ir 1931 

metų laikotarpio. Viena vaizdavo 
Capri salos dvi uolas, išsikišu
sias iš vandens. Datuota 1929. 
Antrą§ paveikslas — Upelis, pri
menąs upelį, kuris teka prie Pa- rodą Phoenix galerijoj New 
langos. Datos nematyti, gal ją 
uždengia paveikslo pasparta. 
Trečias paveikslas — eglės ir 
pušys žiemą. Pirmame plane 
matosi trys eglės ar pušys. Apa
čioj minkštas sniegas, toliau nu
eina viskas į melsvą koloritą. 
Datuota 1929. Ketvirtas paveiks
las — žiema Kaune, o gal ir ki
tur, kur panašūs namukai. Vaiz
duojamos kelios sniego apneš
tos trobelės. Gal tokios trobelės 
buvo kur Meno mokyklos artu
moj.

Penktas paveikslas — Palan
gos pajūris su namuku smėly. 
Datuota 1931.

Šeštas paveikslas — žiema 
Kaune, Kauno pirmiesty. Deši
nėj matosi nedidelis namelis. 
Kairėj eina žmonės pasivaikš
čioti. Už jų matosi Kauno vaka
ro vaizdai. Datuota 1931.

Atrodo, kad paveikslai Jau yra 
šiek tiek priblukę. Gal juos pa
lietė kokios drėgmės, gal buvo

Lietuvių svetainė Melboume
Melboume Australijos lietu

viai turi gražius Lietuvių Na
mus. Po didelių pastangų ir ilgo 
darbo saviem minėjimam, kon
certam, vestuvėm turima erd
vios patalpos, skoningai deko
ruotos lietuviškais motyvais. 
Koncertų salė turi 400 vietų, 
pobūvių salėj telpa 200 svečių, 
atskirų organizacijų susirinki
mam ir mažesnio pobūdžio pri
ėmimam yra menė, o kavutėm 
— moterų seklyčia. Dar įreng
tas jaunimo kambarys, meno 
galerija, biblioteka, patogios pa
talpos Liet. Kredito Kooperaty
vui Talka, tautiniam susikaupi
mui ir maldai koplyčia. Pasi
svečiavimui ir poilsiui įrengta 
svetainė, o šalia jos erdvi 
virtuvė ir sandėliukai.

Daug iniciatyvos ir pastan
gų namų pertvarkyme parodė 
Lietuvių Klubo taryba: V. Ado
mavičius, A. Klimas, S. Tamo
šauskas, M. Didžys, V. Žio
gas, J. Kvietelaitis, A. Rama
nauskas.

Namų pertvarkymą vykdant, 
Klubo Tarybai artimai talkino 

blogai įrėminti. Šį įrėminimą 
reikėtų pakeisti, nes rėmai per 
platūs, spaudžia pačias akva
reles.

Prie šių stendų ir buvo svar
biausioji vieta. Visi skaitė pa
grindinius sveikinimus, sakė 
kalbas.

-o-
Toks dailininko pagerbimas 

tikrai papuošia parodą ir ją pra
turtina. Žmonės turi progos susi
pažinti su praeitimi. Tegu ren
gėjai to neišleidžia iš akių, te
gu suranda ir kitai parodai kokią 
sukaktį.

Pagal katalogą
Parodoj paprastai einame 

viena tekančia kryptimi. Čia pa
sinaudosime katalogo tvarka, 
taip bus lengviausia iš arčiau 
susipažinti su kitų kūriniais ir 
juos nors trumpai aptarti.

Albina Ambraziejus, Brook
lyne gimusi lietuvaitė, šiose pa
rodose dalyvauja ne pirmą kar
tą. Buvo išstačiusi 4 aliejinius 
kūrinius. Ji tapo pajūrio scenas, 
gamtos nuotaikas pajūry. Tapo 
realistiškai, nors į detales nenu- 
grimsta. Stengiasi pagauti visu
mą, kas yra svarbiausia. Gamto
je įsižiūri į tam tikrą ritmą, 
todėl ir paveikslus pavadino 
— Scherzo, Crescendo ir k. 
Paveiksluose vyrauja šalta 
gamta, niūri ir paslaptinga gam
tos nuotaika. Visi keturi alieji
niai kūriniai vaizdavo Kenne- 
bunkportą, Maine, kur ji dažnai 
vasaroja.

Juozas Bagdonas, moder
nistas, abstrakčiojo meno šali
ninkas, vienas iš pirmųjų šių 
parodų organizatorių, buvo iš
statęs 4 drobes. Visos pavadin-

Apie Elenos Kepalaitės parodą
Elena Kepalaitė vasario 14- 

kovo 5 turėjo savo skulptūrų pa-

Yorke. Ji yra reto darbštumo 
menininkė. Šalia tiesioginio 
darbo visą savo laiką ir energi
ją skiria menui. Menas jai yra 
viskas.

Per baletą, per išraiškos šokį 
atėjusi į plastinį meną, pirma ji 
buvo tapytoja, paskui pabudo ir 
jos skulptorės talentas. Tas ju
desys bei ritmas, kurį jautė ir 
kūrė savo išraiškos šoky, čia 
atsinaujino ir gavo skulptūrines 
formas.

skulptorių

-o-
Kartą New Yorke, patekusi į 

skulptūros liejyklą, sutiko pa
saulinio garso 
Jacąues Lipschitz, kilusį iš
Druskininkų, visada prisi
menantį Lietuvą. Šis žymus me
nininkas su nuoširdumu jai pa
dėjo, parašė net įvadą vienam 
parodos katalogui. Tai ypatingai 
pakėlė jaunos skulptorės pres
tižą. Drauge tai skatino dar 
labiau dirbti.

architektai A. Klimas ir J. Zai
kauskas bei dail. A. Vingis.

Svetainė dekoruota jūros tema 
— dail. A. Vingio modernia 
versija pagal tautinių pasakų 
motyvus: Eglė žalčių karalienė 
trijuose paveiksluose ir Jūratės 
ir Kastyčio bareljefas. 

Melboumo lietuvių namai. Sienoje reljefas 
Kastytis, dailininkas A. Vingis.

tos tuo pačiu vardu — kompo
zicija. Kaip ir kitoj jo kūryboj, 
taip ir čia vyrauja aštrios skrai
dančios formos, vyrauja gilus 
erdvės pajautimas ir judesys.

Audronė Bružaitė dalyvavo 
pirmą kartą šioj parodoj. Ji dar 
studijuoja meną universitete. 
Buvo išstatyti trys darbai, visi 
skirtingų technikų — anglis, tu
šas, akrilis. Dominuoja ryškus 
daiktinis siužetas ar žmonės.

Aldona Daukantienė, jau 
anksčiau dalyvavusi šiose pa
rodose, išstatė spalvotus medžio 
raižinius. Raižinių piešiniai mo
dernūs, spalvos pridusintos.

Paulius Gaubys, dalyvavęs 
ankstesnėse parodose, čia su 
dviem paveikslais pratęsia savo 
tradiciją. Vienas aliejus, kitas — 
pastelė. Tapo labai realiai.

Irena D. Griežė pasirodė vi
sai su naujais darbais. Tai še
šios modernios pastelės. Pa
stelės uždėtos lyg kokios akva
relės spalvos, palikta daug bal
tos vietos, išgauta daug oro vir
pėjimo. Traktavimas modemus. 
Vienas darbas, Verba, buvo 
apdovanotas bronzos medaliu.

Birutė Grincevičiūtė, jauna 
mergina, neseniai baigusi meno 
mokslus, dalyvavo pirmą kartą 
šios rūšies parodose. Mišri tech
nika — rašalas, tempera, spalvo
ti pieštukai. Daug fantazijos, 
skverbimosi į simbolinį, sur- 
realistinį pasaulį.

Regina Ingelevičienė, dauge
lio šių parodų dalyvė, išstatė 
6 skirtingų technikų paveiks
lus. Jų siužetai daugiausia imti 
iš gamtos, bet yra ir simboli
nio turinio paveikslų. Ir šie 
paveikslai buvo jos ankstybes- 
nio stiliaus pratęsimas. Ji dažo 
paviršių suskaldydama, lyg visą 
tikrove matytų pro tinklą. Dau
giausia mėgsta rudą koloritą, 
(p.j.)

(Bus daugiau)

Darbo aistra ją vis vedė į 
liejyklą, kur buvo liedinamos 
jos skulptūros. Vargu kitas meni
ninkas taip rūpestingai prižiū
rėjo ir atbaigė savo kūrinius, 
kaip Elena Kepalaitė. Tad ne
nuostabu, kad į jos kambarį vis 
rinkosi nauji kūriniai. Su tokią 
gausia atsarga jai buvo lengva 
dalyvauti bent keliose parodose 
tuo pačiu laiku. £

Ši Phoenix galerijoj surengtoji 
paroda buvo ketvirtoji paroda, 
rengta šioj galerijoj. Kai pirmo
sios trys buvo naujų kelių ieš
kojimas, nauji kūrybiniai prasi
skleidimai, tai ši buvo lyg ap
žvalginė. Menininkė ėmė ir atsi
gręžė atgal. Pažiūrėjo, ką ji su
kūrė, kas tai kūrybai charak
teringa. Iš kelerių metų ji pasi
rinko savo geriausius kūrinius, 
kurie sudarė parodos vienumą. 
Iš to laikotarpio buvo išjungti 
jos aluminijaus vamzdžių ir alu- 
minijsus plokščių kūriniai.

Išstatytoj skulptūroj domina
vo rimtis. Anksčiau jos bronzi
nė skulptūra buvo labai dina
miška, nerami, suskaldyta į 
smulkius paviršius. Dabar pasi
baigė tas kunkuliuojantis laiko
tarpis, formos pasidarė papras
tos, kondensuotos, ramios. Įsi
vyrauja kažkoks mistiškas slėpi
nys, surastas gamtoj ir jos šir
dy.

Prie šių bronzų pridėjo pieši
nių ir naujų paveikslų. Čia do
minuoja geometriškai suprastos 
kompozicijos. Mėgstama giliai 
mėlyna spalva. Tame fone si
metriškai išbrėžiamos baltos Ii-

Skulptorės Elenos Kepalaitės kūrinys, iš neseniai vykusios 
jos parodos. Bronza. Nuotr. Otto E. Nellson

nijos, kurios sudaro tam tikras 
figūras.

-o-
Paroda buvo skelbta šio kraš

to žurnaluose. Apie ją labai gra
žiai parašė “Park East” laikraš
tis, kuriame apibūdinama daug 
parodų. Ten rašoma:

“Tai puiki paroda su nuosta
biu pajautimu, kas yra jėga ir 
pozityvi kryptis. Visos bronzos 
pirmarūšės, su įvairiausia pa
tina, atrodo beveik neįtikėtinos. 
“Opposition”, mažas gabaliu
kas, toks aiškus savo samprato
je ir žvilgantis savo šviesia pati
na. “Caged” patina sudaro žvil
gančio medžio įspūdį, gi pats 
kūrinys nuostabiu būdu sujun
gia planus ir sferą. “Martha

DAIL. J. JUODŽIO
VIEŠNAGĖ CLEVELANDE

Clevelande sausio 10-11 į- 
vyko dail. Jurgio Juodžio meno 
kūrinių paroda. Ji vyko naujuo
se Lietuvių Namuose ir buvo su
rengta LB Clevelando apylinkės 
valdybos. Dail. Juodis su žmona 
buvo atkeliavę iš St. Petersbur- 
go, Floridos, kur neseniai išsi
kėlė iš New Yorko.

Dail Juodžio stilius yra savi
tas ir originalus, kuriame spal
vos ir perėjimai vystosi ra
tais, spinduliais ir bangomis. Jo 
paveiksluose beveik visur figū

ruoja tautinis motyvas.
Parodą oficialiai atidarė p. 

Malskis, LB Clevelando apylin
kės pirmininkas. P. Karalius ati
darymo kalbą pradėjo žodžiais, 
kad paroda “kitokia, negu anks
čiau čia buvusios parodos”. Jis 
apibūdino J. Juodžio gyvenimo 
biografinius bruožus, įvykius, 
dalyvavimą meno pasauly Lie
tuvoj ir išeivijoj. Įžvalgiai su
pažindino dalyvius su J. Juo
džio kūrinių stiliumi, temomis, į- 
takomis ir tikslais. Cituodamas 
prancūzo filosofo Jacųues Mari- 
tain žodžius, kad yra tapytojų, 
nusipelniusių kūrybinių ieškoji
mų sąjūdy, siekiančių grožio sa
vo kūryboj, P. Karalius įskaitė 
ir J. Juodį į šių menininkų ei
les, linkėdamas jam sėkmės toli
mesnėj kūryboj.

Buvo perskaityta gauta tele
grama iš dailininko kolegų St. 
Petersburge, kuri jį sveikino pa
rodos proga.

Toliau pats dailininkas tarė 
trumpą žodį. Sakė, kad leis pa
veikslam patiem už save kalbėti. 
Jis parodą skyrė Lietuvos didvy
rių garbei. Į jų tarpą jis į- 
skaitė ne tik senovės karžygius 
ir šių dienų Romą Kalantą, Si
mą Kudirką, bet ir tuos, kurie 
per savo tylias aukas įkvėpė tė
vynės meilę, kaip kad knygne
šiai, motinos prie ratelių ir šių 
dienų lietuviškos mokyklos. Jis 
skatino mus jų neužmiršti, per
daug savo likimu nepasitenkinti, 
bet vis justi tikrąją patriotizmo 

Graham” padaryta su meile, ir į- 
braižytas veidas atskleidžia jos 
asmenybės grožį. “Unit of 
Three” vaizduoja atskirus, bet 
giminingus elementus, aštriai 
apibrėžtom linijom šalia vienas 
kito.

Dailininkės išstatytos kelios 
pastelės ant popieriaus pavaiz
duoja jos gerą spalvos ir kom
pozicijos pajautimą. “Voyager” 
yra gražiai patrauklus. Viena 
maža pastelė yra studija dides
niam akrilio darbui, pavadintam 
“Metallic Sky.” Tapyboje daili
ninkė mėlyną spalvą naudoja 
stipriai, kad pagautų akį.”

Šią recenziją pasirašė H.G.L.
(p.j.)

dvasią. Baigė su mintim, kad 
kiekvienas duotų tėvynei tai, ką 
jis gali.

Pirmininkas Malskis pasi
džiaugė atvežta “saule” iš Flori
dos ir pakvietė visus prie vaišių.

Parodą perėjo per 300 asme
nų, jų tarpe ir nemaža ameri
kiečių. Buvo išstatyti 49 pa
veikslai (34 aliejiniai, 15 tempe
ra) ir 2 skydai (aliejus medy)— 
Amerikos ir Lietuvos herbai. Pa
veikslų parduota 11. Nors kai 
kuriem J. Juodžio menas atrodo 
“senoviškas”, penkis paveikslus 
įsigijo jauni žmonės, tarp 20-35 
metų amžiaus.

Paveikslų temos apėmė lietu
vių tautos praeities ir dabarties 
įvykius, jos buvusius ir esamus 
herojus. Juose buvo matomi Lie
tuvos vaizdai, žirgai, žmonės ir 
dažnai simboliškai išreikšti troš
kimai. Kiekvienas paveikslas pa
rodė ir išvystė tam tikrą pasaką. 
Paveikslai buvo realūs, tačiau 
kupini ne tik vaizdų, bet ir tu
rinio.

-o-
Dailininko laki vaizduotė per

žengia ribą, kuri leidžia tik kai 
kuriem suprasti ar interpretuoti 
meną. Jo paveikslai, ar tai būtų

Dalis publikos dail. J. Juodžio parodos atidaryme Cleve
lande. Pirmoj eilėj dailininkas su žmona. Nuotr. V. Bacevičiaus

NAUJOS OPEROS

Lietuvių Opera Chicagoj, mi
nėdama savo dvidešimtmetį ir 
kartu JAV Bicentennial, kviečia 
visus bet kada Operoj dainavu
sius solistus ir choristus, visus 
joj dirbusius įvairiose pareigose 
ir visą lietuvių plačiąją visuo
menę iš visų JAV miestų ir 
Kanados ruoštis atvykti į Chica- 
gą ir dalyvauti trijų lietuviškų 
operų pastatymo spektakliuose.

Yra statomos šios operos: Ka
činsko “Juodas Laivas”. Gaide
lio “Gintaro Šaly” ir Marijo- 
šiaus “Priesaika”.

Spektakliai įvyksta gegužės 8, 
9, 15 ir 16. Bilietus jau da
bar galima užsakyti paštu. Jie 
bus išsiųsti pagal užsakymo ga
vimo eilę. Jų kainos — partery
je: 12.50, 10, 8, 6 ir balkone: 
11, 7.50 ir 5. Užsakant paštu, 
prašome pažymėti spektaklio 
datą ir čekį siųsti šiuo pavadi
nimu ir adresu: Lithuanian Ope
ra, 6905 S. Artesian Avė., Chi
eago, Illinois 60629.

BALTI MORE, M D
Jautienos kepsnių balių su

rengė Lietuvių Posto 154 legio
nieriai kovo 21 Eastern Center 
salėj. Namaža žmonių dalyvavo 
ir daug kas laimėjo loterijoj pre
mijų. Šokiam grojo geras orkest
ras. Pelnas paskirtas Posto reika
lam. Legionieriai su savo padė
jėjom šventė Amerikos Legio
nierių gimtadienį kovo 14, sek
madienį, savo kambary Lietuvių 
Svetainės namuose.

Registracija į Šv. Alfonso 
parapijos mokyklą vyksta visą 
kovo mėnesį. Visi kviečiami sa
vo vaikus siųsti į lietuvių Šv. 
Alfonso parapijos mokyklą. To
kiu būdu išsilaikys ir pati mo
kykla, ir jaunimui bus suteiktas 
geras katalikiškas auklėjimas. 
Reikia džiaugtis tais tėvais, ku
rie net iš toli atveža vaikus į 
šią mokyklą, bet yra ir tokių, 
kurie gyvena netoli, o vaikus lei
džia į viešas mokyklas. Dabar 
registruojami vaikai ateinantiem 
mokslo metam

Pirmoji Komunija Šv. Alfonso 
bažnyčioj bus gegužės 2. Tė 
vai, kviečiami registruoti vaikus 
į ypatingą ruošimo klasę pas 
sesutes kovo mėnesį.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
metinius pusryčius rengia kovo 
28 Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Visi nariai kviečiami dalyvauti 
8:30 vai. mišiose Šv. Alfonso 
bažnyčioj. Po mišių — pusry
čiai. Po pusryčių bus trumpas 
susirinkimas, kuriame bus aptar
ta ateities veikla.

Juozas Gurinskas, gimęs ir au
gęs Baltimorėj, staiga mirė savo 
namuose Beechfield Avenue 
kovo 16. Juozas buvo veiklus At
letų klube, kol klubas veikė. 
Velionis dalyvaudavo lietuviš
kuose parengimuose. Gedulin
gos mišios už jo sielą Šv. Al
fonso bažnyčioj aukotos kovo 20.

Jonas Obelinis

“lietuviška” tema ar ne, turėjo 
universalų bruožą. “Išeivė”, 
“Ugnies laisvė” ir kiti išreiš
kia jausmus, pažįstamus ne vien 
tik lietuvių tautai.

Yra nemažas darbas teptuku 
drobėj išreikšti mintį. Ją apipa
vidalinti ir jai įkvėpti dvasią yra 
dar didesnis užsimojimas, kurį 
dail. Juodis sugeba įvykdyti.

rasa
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Sportininkų veidai ir vaizdai
RYTU APYGARDOS PIRMENYBĖSE 1976

Visos nuotraukos Joseph Di Fabio

Šauniai pažangėjančios Nevv Yorko LAK tinklininkės (moterų ir mergaičių A kl. meis- 
terės). Žemutinėj eilėj (iš k.): D. Gvildytė, D. Jasaitytė, R. Vilgalytė, D. Vebeliū- 
naitė; aukštutinėj eilėj: A. Katinaitė, G. Vebeliūnaitė, E. Zikaraitė ir V. Katinaitė

Jei valdžia šypsosi, reiškia — viskas tvarkoj. Naujoji Rytų sporto apy
gardos vadovė Irena Jankauskienė ir penkerius metus vadovu išbuvęs Pra
nas Gvildys, kuris laiko gautąją dovaną — medžio drožinį “Sportininkas”

tinklinio rungtynių Baltimo- 
Bostono Grandis. Po aukšto 

Bostono laimėjo 2-0

Akimirka iš vyrų 
rėš LAK (kairėj) ■ 
lygio dvikovės vyrai iš

Vytautas Eikinas (Bostono Grandis) — didysis 
tinklinio žadintojas Rytų sporto apygardoje. 
Žemutinė nuotr.: Visi mato, kad mes lietuviai

Bostono Grandis — vėl vyrų tinklinio 
meisteris. Klūpo (iš k.): J. Auštras, 
R. Veitas, L. Dabrila; stovi: A. Kuncai- 
tis, A. Šukys, Edv. Auštras, V. Eikinas

Danutė Gvildytė (N.Y. LAK), 
14 metų, stalo teniso meisterė mo
terų grupėj ir mergaičių A klasėj

Vanda Vebeliūnienė, Nevv Yorko 
LAK tinklinio vadovė—jai padeda 
treneriai: J. Landsbergis, V. Kulpa

Įtampa prie krepšio baigminėse vyrų 
rungtynėse Nevv York LAK — Philadei- 
phijos Aras. Nevv Yorkas laimėjo 53-47

Stalo teniso atžalėlės, kurios žaidžia už Nevv Yorko LAK. Klūpo (iš 
k.): R. Bobelytė, Loreta Klivečkaitė, K. Česnavičiūtė; stovi: Livija 
Klivečkaitė, V. Jurytė, R. Jasaitytė, A. Česnavičiūtė ir R. Gvildytė

h *
!H» >
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Redaguoja Maironio aukštesniosios mokyklos mokiniai. Medžiagą siųsti 
Ritonei Ivaškaitei, 37 Patmar Dr., Monroe, Conn. 06468

Jeigu aš būčiau gyvenusi 1918 m. Lietuvoj žiema

Jeigu aš būčiau gyvenusi 1918 
metais, kai Lietuva išsilaisvino, 
aš būčiau norėjusi būti namų 
statytoja. Man būtų reikėję sta
tyti moderniškus namus, mies
tus, miestelius ir kaimuose gy
venamuosius namus. Man būtų 
reikėję daug pagalbos statyti 
mokyklas, fabrikus ir dirbtuves. 
Akmenimis grįstas gatves reikė
tų pakeisti asfaltu.

Lietuvos išvaizda pasikeistų. 
Per tą laikotarpį ji padarytų to
kią nuostabią kultūrinę, ekono
minę ir politinę pažangą, kad 
net svetimi kraštai stebėtųsi.

Mum reikėtų išrinkti prezi
dentą ir išmokti patiem save val
dyti. Žemės ūkio, ekonomijos ir 
švietimo atstatymas būtų buvęs 
mūsų uždavinys.

Kiekvienas žmogus myli lais? 
vę, jos siekia, ja džiaugiasi ii 
brangina. Taip pat ir kiekvieną 
tauta trokšta laisvės, nori gyvuo
ti savu, nepriklausomu gyve
nimu. Milijonai žmonių istorijos 
bėgy padėjo savo gyvybes tautos 
laisvei. O lietuviai daugiausia 
padėjo savo gyvybių dėl tautos 
laisvės gynimo.

Kiekvienas lietuvis stengėsi 
prisidėti prie Lietuvos laisvės 
išlaikymo. Aš myliu Lietuvą ir 
noriu jai laisvės. Kaip kiekvie
nas geras lietuvis 1918 stengė

PAUKŠČIAI

Aš labai daug paukščių matau 
pro savo langą. Aš matau mels
vuosius kėkštus, genius, juoduo
sius strazdus, varnas ir žvirb
lius. Vasarą jie kiekvieną rytą 
čiulba savo lizduose. Aš kartais 
jiem padedu grūdų, kad jie ga
lėtų pasilesti.

Žiemą jie išskrenda į šiltes
nius kraštus. Žvirbliai neskren
da į pietus, tai aš jiem padedu 
grūdų. Gali irgi pastatyti inki
lėlį jiem.

Yra visokių inkilėlių. Labai 
lengva padaryti. Nereikia iš me
džio būtinai padaryti. Gali iš 
pieno kartonų. Kai pabaigi, pri
dėk grūdų ir įkelk į medį. Pa
matysi, kiek daug paukščių 
atskris.

Rūta Bobelytė, 6 sk.

VASARIO 16
1918 vasario 16 Lietuva pasi

skelbė nepriklausoma. Ta diena 
tapo Lietuvos nepriklausomy
bės švente. Lietuviai vasario 16 
švenčia su minėjimais ir para
dais ir meldžiasi, kad Lietuva 
vėl būtų laisva.

Ričardas Tauras, 3 sk.

VASARA
Vasarą nėra mokyklos. Mes ei

sim į pliažą. Aš moku plaukti. 
Gal mes važiuosim pas močiutę 
ir tėvuką. Mes turim piknikus 
vasarą. Gal važiuosim kitur.

Tomas Šaulys, 3 sk.

Maironio lituanistinės mokyklos 2 skyriaus mokiniai atlie
ka programą Lietuvos nepriklausomybės minėjime, kuris 
buvo vasario 14 pamokų metu mokyklos patalpose. Nuotr. 
G. Peniko

si savo tautai padėti, taip ir aš 
norėčiau būti jai naudinga.

Neringa Žadeikytė, 7 sk.

Jei aš būčiau gyvenusi Lietu
voj 1918 metais, aš būčiau labai 
laiminga. Aš daryčiau daug ką, 
ko rusai neleido, kaip eiti į baž
nyčią ir skaityti lietuviškas kny
gas ir laikraščius. Mes kalbėtu
me lietuviškai, o ne rusiškai.

Daug žmonių numirė per ka
rą, tai mes padėtume vaikam, 
kurių tėveliai mirė. Visi padėjo 
Lietuvai. Mes pastatėm daug 
naujų gražių pastatų. Lietuva 
pasidarė labai graži!

Kristina 'Žukauskaitė, 7 sk.

Jei aš būčiau gyvenusi 1918 
m. Lietuvoj, aš būčiau mačiusi 
Didžiojo karo pabaigą ir Lietu
vos valstybės atstatymą.

Lietuvos savanoriai parodė 
daug pasiaukojimo ir tikros tė
vynės meilės. Jie išvalė Lietuvą 
nuo visų jos priešų ir lei
do Lietuvai atsistoti tarp 
kitų valstybių Europoj. Lietu
va greitai pasivijo kitas tautas. 
Žmonės buvo laimingi, kad ga
lėjo patys būti šeimininkai savo 
krašte.

Vilija Jurytė, 7 sk.

Jei aš būčiau 
Kalėdų senis

Manau, kad aš būčiau labai 
geras Kalėdų senis ir mane visi 
mylėtų. Man visi vaikučiai bū
tų geri. Žinoma, aš neščiau gra
žesnes dovanėles vaikučiam, 
kurie yra neturtingi ir negali 
patys nupirkti. O juk visi vai
kai nori turėti daug daug žaislų 
ir žaisti dieną ir net naktį, 
kol užmiega.

Savo briedžius pavadinčiau 
“Jonas, Rimas, Tadas, Ričardas, 
Viktoras ir Kęstas”. Ant rogių 
padėčiau gražius skambaliukus. 
Būtų labai smagu važinėti per 
sniegą su rogėm, prikrautom 
daugybe dovanų. Matyčiau viso 
pasaulio vaikučius, gerus ir blo
gus.

Man labai patiktų būti Kalėdų 
seneliu ir šaltą šaltą naktį lėkti 
per miestus ir laukus.

Rūta Sperauskaitė, VI sk.

MANO ŠUO VAŽIUOJA 
PAS DAKTARĄ

Vieną naktį mano šuo Sargis 
atėjo namo su ežio spygliais no
syje. Mano mama ir tėtė pamė
gino ištraukti, bet negalėjo. Ta
da mano tėvelis nuvežė jį pas 
daktarą, ir daktaras ištraukė 
spyglius. Bet kai mano tėtis grį
žo, jis sakė, kad Sargis turėjo 
pas daktarą miegoti. Kitą die
ną mano tėtis nuvažiavo ir par
vežė Sargį.

Rasa Alksninytė, 3 sk.

Žiema labai šalta. 
Reik uždėti paltą.
Lauke žaidžia vaikai
Ir labai gerai.

Lauke baltas sniegas 
Ir baltas kaip pienas.
Žiemą labai smagu 
Ir labai gražu.

Aras Vebeliūnas, 3 sk.

SLIDINĖTI
Man patinka slidinėti. Aš bu

vau slidinėti kalnuose. Ričardas 
važiavo ir Darius važiavo. Jie 
mano pusbroliai. Mes norėjom 
maudytis, bet mes negalėjom to
dėl, kad buvo uždaryta. Mes 
sėdėjom ant kėdės, kuri skrenda 
į kalnus.

Tadas Nemickas, 3 sk.

MANO GIMTADIENIS
Man labai patinka gimtadie

niai. Ypač mano gimtadienis. 
Tada aš gaunu daug dovanų. 
Aš gaunu didelį gimtadienio 
pyragą. Kitą gimtadienį aš turė
siu net devynias žvakutes ant to 
pyrago, nes aš būsiu jau devy- 
nerių metų. Dažniausiai aš 
švenčiu savo gimtadienį Nerin
gos stovykloj. .1

Asta Lukoševičiūtė, 3 sk.

ŽIEMA
Žiemą yra labai šalta. Reikia 

apsirengti šiltai. Prie mūsų na
mų yra didelis kalnas. Kai yra 
daug sniego, aš pasiimu roges ir 
einu pasivažinėti.

Mano tėvelis nusiveža mane 
ir sesutę į čiuožyklą. Aš labai 
mėgstu čiuožti. Žiemą aš mėgs
tu padaryti sniego senį. Kai 
draugai ateina, mes mėtomės 
sniego gniūžtėmis.

Andrius Slavinskas, 3 sk.

RAKETA VYTIS
Buvo 1976 rugpiūčio 18, kai 

kapitonas Jonas Aiskaida žadėjo 
skristi į erdvę su 569 žmonė
mis. Du žmonės buvo vaikai: 
berniukas ir mergaitė. Vienas 
vaikas atsivežė su savim savo 
katę Rainių. Pagaliau jie įlipo į 
raketą. Raketos vardas buvo Lie
tuvos Raketa Vytis. Ji buvo pa
statyta slaptame fabrike Lietu
voj, kur nors. Reikėjo 300 žmo
nių t&L atlikti.

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-0 .. . su
šuko kapitonas — Skrendam!!! 
Ž-ū-ū-ū-ū-ū-ū-s-s-s-s !!!!!!

Raketos misija nebuvo skristi į 
tas planetas, kurias mes pažįsta
me, nes kiti žmonės ten jau 
buvo. Jie skrido į................ SAU
LĘ!!!!! Ten niekas dar nebuvo 
nuvažiavęs.

Vytas Adomaitis 
pagalbinė klasė

LIEŽUVIO
LAUŽYTOJAI

(Mūsų 6 skyrius)

Cukrus skęsta skystoj sriuboj.
Elenutė Baltrulionytė 

Šeši šikšnosparniai su šešiais 
šikšnospamiukais

Ramunė Rygelytė
Penki paukščiai perlėkė per 

pūką.
Tadas Birutis 

Žalia žolė žaliai žaliuoja.
Livija Klivečkaitė 

Liežuvių laužytojai laužo 
liežuvį.

Ričardas Kezys
Piktas pipiras perlėkė per pilną 

prūdą.
Saulė šildo šaltą sniegą.

Elenutė Baltrulionytė 
Šilta sriuba šąla šiltoj saulėj.

Ramunė Rygelytė

Pagelbinė klasė atlieka programą Maironio lituanistinės mo
kyklos Vasario 16 minėjime. Nuotr. G. Peniko

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudą parėmę:

Po 8 dol. — V. Muraška, Phi
ladelphia, Pa., V. Balchunas, 
Hartford, Conn.

Po 5 dol. — A. Lileika, Beth- 
page, N.Y., R. D. Jakas, Nor- 
ristown, Pa., S. Lūšys, Braintree, 
Mass., A. Pliskaitis, Nevvark,
N.J., S. Makauskis, Somerset, 
N.J., V. Banevičius, Philadel
phia, Pa., kun. A. Babonas, Roy- 
al Oak, Mich., E. Gerulski, Cats- 
kill, N.Y., P. Greičiūnas, Cleve
land, Ohio, A. Damušis, South- 
field, Mich., K. Brazauskas, Hol- 
lyvvood, Calif., J. Walaitis, Dear- 
bom, Mich., D. Bura, Mays 
Landing, N.J., M. Aleliūnas, 
Pittsburgh, Pa.

Po 3 dol. — B. Pabedinskas, 
Toronto, Ont. Canada, Girnius, 
Madison, Wisc., J. Skrusdis, 
Oakville, Conn., T. Banys, 
Cambridge, Mass., V. Mėlinis, 
Hazlet, N.J., I. Bartašius, Wil- 
liamstovvn, N.J., M. Aukštaitė, 
Downsview, Ont. Canada, T. 
Slapšys, Bellerose, N.Y., dr. P. 
Jucaitis, Rocky River, Ohio, A.B. 
Wilkich, Toms River, N.J., J. 
Stepanovvich, Lovvell; Mass., M. 
Kasperavvich, Fair Lawn, N.J.,
J. Botyrius, J. Černius, E. Dai- 
dynas, V. Geibavičius, P. Gir- 
nys, J. Igganaitis, A. Jurkšaitis, 
T. Klova, T. Končius, A. Kača
nauskas, P. Kerdock, V. Sadaus
kas, A. Sirgėdas, J. Sirutis, A. 
Skarulis, J. Stanat, A. Yonaitis,
S. Yeremskis, E. VVilchinskas, 
Brooklyn, N.Y., O. Karalius, S. 
Kligys, V. Lazauskas, M. Veliuo
na, Baltimorė, Md., A. Hinten- 
dorf, F. Janonis, Brockton, 
Mass., P. Averka, T. Bogušas, 
A. Keturakis, J. Liutkonis, K. 
Merkis, K. Paszkus, So. Boston, 
Mass., J. Arlauskas, J. Jankaus
kas, J. Janušaitis, K. Keblis, P. 
Pupius, A. Skrupskelis, Chica
go, III., L. Banis, G. Juškė- 
nas, L. Krivickas, S. Laniauskas,
S. Lazdinis, Cleveland, Ohio,
M. Gapšis, F. Jankūnas, V. Kir- 
velevičius, U. Maceikoms, J. 
Miežaitis, A. Pocius, J. Valaitis, 
Elizabeth, N.J., J. Dapkus, A. 
Dragūnevičius, J. Janušauskas, 
A.J. Pateckis, P. Špakauskas, 
Hartford, Conn., V. Butkys, K. 
Garbauskas, J. Valaitis, Great 
Neck, N.Y., R. Dovydaitis, kun. 
V. Palubinskas, Los Angeles, 
Calif., L. Kulikauskas, A.D. 
Ratas, V. Solomonas, Ozone 
Park, N.Y., V. Bublys, J. Šuo- 
pys, Detroit, Mich., R. Ambra
ziejus, M. Goras, B. Venckus, 
Nevvark, N.J., P. Jakaitis, A. Gai
galas, M. Grebliauskienė, G. Ra
moška, Č. Tamašauskas, Phila
delphia, Pa., B. Arminas, A. 
Budraitis, J. Dabužinskas, J. Gu
delis, K. Motuzas, M. Simonai
tis, K. Sirgėdas, J.M. Urban, 
Richmond Hill, N.Y., A.R. Igau- 
nis, J. Kanapka, M. Kleinaitis, 
S. Kuzminskas, kun. J. Ruokis,
K. Sapetka, E. Slivinskas, M. 
Stankevičienė, Waterbury, 
Conn., J. Abazorius, E. Bublai- 
tienė, A. Butas, V. Gintautas, 
V.A. Jankauskas, M. Kleiza , A. 
Malinauskas, P. Minkūnas, J. 
Sakalauskas, K. Skobeika, J. Na
vickas, J. Povilaitis, A. Rimy- 
dis, E. Vainienė, VVoodhaven,
N. Y., Ch. Česna, Z. Matusaitis,
P.P. Marcinkus, J. Ch. Le Blanc,
B. Mudėnas, B.A. Victor, W. Ži

džiūnas, VVorcester, Mass., K. 
Zavickas, Nevv Britain, Conn., 
A. Keblys, Montreal, Que. Cana
da, A. Šetikas, Old Saybrook, 
Conn., T. Alinskas, V. Gadliaus- 
kas, Ridgevvood, N.Y., B. Chla- 
mauskas, Kennebunk, Me., J. 
Šaulys, Branford, Conn., B. Stri
maitis, Mt. Carmel, Conn,, H. 
Gineitis, Dorchester, Mass., A. 
Baltutis, Landing, N.J., V. Rasto
ms, VVrentham, Mass., A. Vai- 
culis, W. Mifflin, Pa., I. Bučmys, 
Daytori, Ohio, J. Štuopis, Sha- 
ron, Mass., A. Zautra, Nashua, 
N.H., S. Kunkulis, Niagara Falls, 
N.Y., A. Skruodys, Jersey City, 
N.J., G. Stačiokas, Athol, Mass.,
J. Ambrozaitis, Middlebury, 
Conn., V. Tumelis, Linden, N.J.,
J. Prapuolenis, Rahvvay, N.J., N. 
Šalkauskis, Hollyvvood, Fla., A. 
Jonynas, Bronx, N.Y., P. Krivins- 
kienė, Hamilton, Ont. Canada, 
A. Ambrozaitis, Somer- 
ville, Mass., A. Liobis, Green 
Brook, Nevv Jersey, R. Pet
kevičius, Levviston, Me., A. By- 
laitienė, Keamy, N.J., A. Voke- 
taitis, Nevv Haven, Conn., S. Na- 
koneczna, Far Rockavvay, N.Y.,
R. Barauskaitė, Pomona, Calif.

Po 2 dol. — A.R. Bridžius, 
Cleveland, Ohio, A. Kazlaus
kas, VVorcester, Mass., K. Baru- 
nas, Hingham, Mass., M. Ze- 
ringienė, VVestfield, Mass., P. 
Miller, Bloomfield, N.J., A. Vil- 
gosas, Philadelphia, Pa., J. Mi
kėnas, Amsterdam, N.Y., R.J. 
Didžbalis, Linden, N.J., S. Sli
vinskas, Cincinnati, Ohio, V. 
Zenkus, W. Bridgevvater, Mass., 
A. Giedraitis, VVorcester, Mass.,
J.A. Jalinskas, W. Hartford, 
Conn., P.A. Janavičius, So. Bos
ton, Mass., H. Bajalis, Los An
geles, Calif., K. Vaitaitis, VVest- 
brook, Conn., V. Vaičiūnas, Is- 
lington, Ont. Canada. I. Ku- 
čiauskas, Baltimorė, Md., L. 
Eurkoos, VVashington, D.C., Z. 
Petrauskas, Dorchester, Mass., 
A. Stero, Huntington Sta., N.Y., 
V. Ardzavvich, Turkhannock, 
Pa., S. Vaškelis, Framingham, 
Mass., M. Savickas, Nashua, 
N.H., L. Davidonis, Athol, 
Mass., T. Augulis, Bloomfield, 
N.J., A. Pietaris, Kearny, N.J.,

BALTIJOS KELIONĖ
15 DIENŲ

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

LENINGRADAS
VILNIUS (6 DIENOS SU DIENOS

EKSKURSIJA į KAUNĄ)
RYGA 
TALINAS 
HELSINKIS

J kainą Įeina visa transportaciĮa, 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

Jeigu aš būčiau 
Kalėdų senis

Po kiekvie.nų Kalėdų aš vėl 
pradėčiau daryti žaislus visiem 
vaikam. Kai jie bus gražiai nu
dažyti ir aprėdyti, mano pagelbi- 
ninkai padėtų man gražiai supa
kuoti. Aš per visus metus užsa
kinėčiau medžio, plastikos ir vi
sokių kitokių dalykų žaislam. 
Kai jie būtų supakuoti, aš 
uždėčiau ant dovanų užrašus, 
pasakant, kam jos yra. Tada ant 
savo gražaus mėlyno trauki
nio aš uždėčiau žaislus, kad nu
vežtų į mano žaislų sandėlį, 
kur jie galėtų stovėti. Kai trau- 
kiniukas grįžtų paskutinį kartą 
prieš Kalėdas, aš prikraučiau 
visą traukinį žaislų ir nuvažiuo
čiau su traukiniu į savo sandė
lį, pilną gražių dalykų. Ten sto
vėtų viename sandėlyje mano 
rogės su visais žaislais geriem 
vaikam. Tada aš susirasčiau sa

vo rūpestingas stirnas ir pradė
čiau kelionę, dalindamas žaislus 
vaikam.

Ramunė Rygelytė, 6 sk.

J. Kučinskas, Miami Beach, Fla., 
P. Stanelis, St. Petersburg 
Beach, Fla., M. ParzeI, Jersey 
City, N.J., M. Buividienė, 
Brockton, Mass.

Po 1 dol. — K. Dūda, J. Vemb
rė, So. Boston, Mass., C. Sur- 
dokas, Baltimorė, Md., J. Moteu- 
nas, S. VVindsor, Conn., V. Vaš- 
kys, Crovvnsville, Md., A. Ve- 
degys, Cleveland Hts., Ohio, A. 
Orantas, VVaterbury, Conn., J. 
Skudzinskas, Dorchester, Mass., 
A. Navikas, VVilkes-Barre, Pa., 
A. Šermukšnis, Morningdale, 
Mass., K. Teleiša, Bethpage, 
N.Y., A. Žitkus, Hartford, 
Conn., K. Marcinka, OPA 
Locka, Fla., V. Kolyčius, Toron
to, Ont. Canada, kun. J. Krivic
kas, Stuyvesant Falls, N.Y., V. 
Dabrila, F. Šablinskas, Worces- 
ter, Mass., O. Bagiel, A. Raguc- 
kas, Baltimorė, Md., J. Žekonis, 
Aurora, III., T. Petraitis, Eliza
beth, N.J., J. Mačėnas, Chicago, 
III., A. Krusha, Pittsburgh, Pa.,
K. Matusevic, Lawndale, Calif., 
P. Mitalas, Melrose Park, Pa./ 
D. Kazlauskas, Hartford, Conn.,
A. Metalonis, Du Bois Pa., V. 
Petraitis, Henderson, Ark., J. 
Damas, Omaha, Neb.

Po 1 dol. — M. Vitkus, Lake 
Ronkonkoma, N.Y., K. Adomavi
čius, D. Antanavičius, VVorces
ter, Mass., R. Ugintas, A. Valai
tis, Philadelphia, Pa., V.J. Ku
dirka, Norwood, Mass., V. Kul
bokas, Gulfport, Fla., J. Miški
nis, Rochester, N.Y., S.J. Bukas,
B. O. Miniatas, Chicago, 111., T. 
Kašiuba, Brooklyn, N.Y., Z. Or- 
vidas, Hamilton, Ont. Canada, 
Z. Grabickas, Orlando, Fla.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.
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Mirė Veronika 
Kavaliauskienė
Veronika Mastauskaitė Kava

liauskienė (Covalesky), sulau
kusi 84 metų amžiaus, gyvenu
si R.D. 2, Dalton, Pa., kovo 13 
mirė Mercy ligoninėj, Scranton, 
Pa., kur praleido ir paskutinę 
savo gyvenimo savaitę. Ligoni
nėj ją aplankė visi jos vaikai. 
Ligonė iki pat gyvenimo pa
baigos išlaikė sąmonę ir šviesų 
protą, buvo aprūpinta šventais 
sakramentais.

Velionė Veronika Kavaliaus
kienė buvo gimusi Vilniuj, try
likos vaikų motina. Jos vyras 
Vaclovas mirė 1956. Nuliūdime 
liko 5 sūnūs, 3 dukros, 39 anū
kai (iš jų dvi grupės dvynukų 
ir viena trynukų), 6 proanūkiai.

Velionės sūnūs Juozapas ir 
Silvestras gyvena Dalton, Pa. 
Viktoras J. Covalesky, M.D., 
dirba kaip neuropsichiatras su 
Community Medical Center 

.Scranton, Pa. Bernard M. Co- 
valesky, M.D., vadovauja akuše- 
rijos ir ginekologijos departa
mentui-Bei dalyvauja egzekuty- 
viniame komitete Dover Gene- 
ral ligoninėj, Dover, N.J. Jo 
žmona yra Margaret M. Martin, 
registruota slaugė, baigusi 
Scranton Statė ligoninėj nu
statytą kursą. Dr. Andrius J. Co
valesky praktikuoja kaip dantų 
gydytojas Levittovvn, Pa.

Velionės dukra Ona, medici
nos technikė, gyvena Dalton, 
Pa. Dukra Rosalie Slavetskas, 
kun. Pauliaus Slavetsko motina, 
gyvena Binghampton, N.Y. 
Dukra Agnietė Cignavitch gyve
na West Orange, N.J. Jos sūnus

KELIONĖS į LIETUVĄ

(dvi savaites)

Kovo 24 $679 Rugsėjo 22 779
Balandžio 14 735 Spalio 27 745
Gegužės 19 779 Lapkričio 17 679
Birželio 10 — 1099 Gruodžio 15 679

PRAŠYKITE BROŠIŪRŲ

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP ST.

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

SAV. ROMAS KEZYS

Vilnius

Greičiausias ir tiesiausias kelias į Lietuvą 
1976 m. kelionės Į Lietuvą
*

Vienos savaites kelionės i Lietuvą: 6 naktys Vilniuj, 
1 diena Kaune, 1 naktis Frankfurte 
balandžio 15-23 — 729 doL 
gegužės 13-21 — 779 dol.

Dviejų savaičių kelionės į Lietuvą, Austriją, Bavariją,. 
Vokietiją: 6 naktys Vilniuj, 3 naktys Vienoj, 4 naktys 
Miunchene 
gegužės 20 — birželio 3 — 979 dol.
birželio 17 — liepos 1 —1099 dol, 
liepos 15-29 — 1099 dol.
rugpiūčio 19 — rugsėjo 2 — 1099 dol.

Kainos bazuojamos pagal oro kelionių iš Bostono, New Yorko 
Ir Montrealio kainas. Dėl informacijų kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS
8 White Oak Road 
Newton, Mass. 02168 
Tel.: 617 969-1190 k

OR 
GALAXY TOURS & TRAVEL

141 Linden Street
Wellesley, Mass. 02181
Tel.: 617 237-5502

Jonas antrus metus studijuoja 
teisę Seton Hali universitete.

Velionės miręs sūnus Wesley 
buvo elektro-chemijos inži
nierius ir dirbo Washington, 
D.C. Jo sūnus dr. Jerome Co- 
vel dirba kaip dantų gydytojas 
Virginijoj. Velionės miręs brolis 
Frank B. Mast (Mastauskas) bu
vo teisės profesorius Loyola uni
versitete ir prokuroro padėjė
jas Cook apskrity, Chicagoj, Ca- 
pone laikais. 1922 jam pasisekė 
išgauti Lietuvos vyriausybės 
pripažinimą iš Harding admi
nistracijos. Už tai ir kitus nuo
pelnus jis buvo apdovanotas Ge
dimino Ordinu. Jis taip pat rašė 
eilėraščius ir 1963 jo žmona juos 
išleido knygoj “The Poetic 
Works of Frank M. Mast”. Ad
vokato Mast žmona, Constance 
A. O’Britis, M.D., buvo gar
si Chicagos akušerijos spe
cialistė. Ji taip pat kurį laiką 
tarnavo kaip patarėja moterų li
goninėj Saudi Arabijoj pagal 
karaliaus Ibu Saud pageida
vimą.

Velionės vyro brolis dr. Juo
zas Kavaliauskas yra gydytojas 
ir gyvena Kaune. Jo sveikata 
šiuo metu gana silpna. Velionės 
sesuo Emma Sarnovvski gyvena 
Scranton, Pa., o Constance Har- 
vilchuk — Montdale, Pa.

Laidotuvių mišios buvo auko
jamos kovo 15 Šv. Juozapo lie
tuvių parapijos bažnyčioj, Scran
ton, Pa. Pamaldas laikė anūkas 
kun. Paul Slavetskas ir kun. 
Justinas iš Binghampton, 
N.Y. Kun. Ožalas, Šv. Juozapo 
parapijos klebonas, kun. Pauliui 
priminė faktą, kad velionė Kava
liauskienė buvo stambiausia 
aukotoja Šv. Juozapo parapijos 
istorijoj. — M.C.

LB Bostono apylinkėj rinki
mam į 8-tą LB tarybą pravesti 
komisiją sudaro pirm. A. Ketura
kis ir nariai: Pr. Averka, J. Va- 
luk^nis ir G. Vaičaitis.

Birutė Ona Aleksaitė, prieš 
keletą metų baigusi Varšuvos 
konservatorijos dainavimo kla
sę, atvyko dainavimo studijų 
gilinti į Naujosios Anglijos kon
servatoriją. Kovo 14 konservato
rijos rečitalių salėj įvyko jos kon
certas magistro laipsniui. Jai 
akomponavo stud. Laurence Bo- 
gue. Profesorių parinkta progra
ma buvo įvairiomis kalbomis, 
įvairių kompozitorių: J.B. Lully,
J. Phylipe, R.F. Philidor, F.P. 
Schubert, S. Moniuszko, K. 
Szymansky, S. Prokofiev, K.V. 
Banaitis, St. Šimkus. Viskas bu
vo dainuojama originaliomis 
kalbomis. Koncerto klausėsi ir 
daug lietuvių.

Už a.a. Kazio Mockaus, peda
gogo, visuomenininko ir žurna
listo, vėlę, kovo 14 Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj 
kleb. kun. A. Baltrušiūnas auko
jo mišias. Jų metu giedojo so
listas Benediktas Povilavičius ir 
vyrų choras, pasitaikinęs 
tris studentus iš konserva
torijos, kur muzikas Jeronimas 
Kačinskas profesoriauja. Jis yra 
ir šios parapijos vargoninin
kas. Po pamaldų giminės ir 
draugai buvo Marijos Mockie
nės namuose pavaišinti.

Whist party — lošimas korto
mis — įvyks kovo 28, sekma
dienį, 2:30 vai. po pietų Šv. Pet
ro lietuvių parapijos salėj, 492
E. 7th St., So. Bostone. Žaidi
mus parapijos naudai ruošia so- 
dalietės. Bus kavutė ir užkan
džiai. Balandžio 4, sekmadienį, 
2:30 vai. po pietų tokius žai
dimus rengia Lietuvos vyčiai 
sendraugiai. Bus užkandžių. 
Pelnas skiriamas parapijai.

Iš New Jersey Baltų 
Komiteto veiklos

New Jersey Baltų Komitetas 
įsisteigė 1964. Jo vieninga veik
la susilaukia gražių vaisių. Ne
sigilinant į platesnę Komiteto 
kultūrinę bei savitarpio bendra
darbiavimo veiklą, jis labai ak
tyviai reiškiasi politinėj srity. 
Kiekvienai rezoliucijai, kuri lie
čia visas tris baltų valstybes, t 
Komiteto pastangomis gaunama 
abiejų senatorių ir Rūmų atsto
vų pritarimas ir parama. Ir pas
kutinę rezoliuciją, įneštą Rūmų 
atstovės M. Fenwick (resp.-N.J.), 
reikalaujančią įsteigti komitetą, 
kuris sektų Helsinkio susitarimų 
vykdymą ir registruotų prasilen
kimus, Baltų Komiteto pastango
mis parėmė ar įnešė panašią 
naują abu N.J. senatoriai ir visi 
15 Rūmų atsotvų. Todėl Bal
tų Komitetas pataria nebera
šyti N.J. senatoriam ar Rūmų 
atstovam laiškų, prašant tą rezo
liuciją paremti, bet prašo kiek
vienam savo apylinkes atstovui 
parašyti trumpą padėkos laiškutį 
už tos rezoliucijos parėmimą. 
Be to, visi prašomi rašyti laiš
kus Užsienio Reikalų Komitetui 
(The Foreign Relations Com- 
mittee), prie kurio priklauso ir 
N.J. senatorius Clifford P. Case, 
kad paskubėtų tą rezoliuciją pa
teikti svarstymui. Jos priėmi
mas, atrodo, būtų lengvas, nes 
jau 60 senatorių pažadėjo pa
ramą.

Baltų Komitetas stipriai reiš
kėsi ir laiškų rašyme prieš Hel
sinkio konferenciją. Taip pat 
įsijungė į laiškų rašymą dėl 
Amerikos Balso radijo išlaikymo.

P. Puronas
BK atstovas lietuvių spaudai

EKSKURSIJA
Į Vilnių, Maskvą, Lenin
gradą, Varšuvą. 15 die
nų: nuo birželio 21 iki lie
pos 5. Dėl rezervacijų 

1 kreiDtis adresu:
Petras Lasauskas 
Gintaras Tours
11 VVellesley St.
Maplewood, N.J. 07040

I \' Telefonai:
(201) 761-5472 (namų) 

j (212) 254-8779 (NYC)

JAV LB tarybos rinkimai įvyks 
balandžio 24-25. Bostono LB 
rinkimų apygardą sudaro 
penkios LB apylinkės: Bostono, 
Brocktono, Worcesterio, Cape 
Cod ir Providence, be to, visi 
lietuviai, gyveną Maine, Massa- 
chusetts, New Hampshire, Rho- 
de Island ir Vermont valstijose. 
Bostono rinkiminėj apygardoj į 
8-tą tarybą sutiko kandidatuoti 
Henrikas Čepas, Donatas Jan- 
čauskas, Bronius Kruopis, Julius 
Špokevičius ir Elena Vasyliū- 
nienė. Bostono LB rinkiminėj 
apygardoj kiekvienas balsuoto
jas gali balsuoti ne daugiau kaip 
už tris kandidatus, bet gali bal
suoti ir už mažiau kandidatų. 
Kiekvieno lietuvio tautinė pa
reiga ir savigarba — balsuoti ir 
išrinkti savo LB valdžią.

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujama seniausia lietuviš
ka radijo programa Naujojoj 
Anglijoj kovo 28 švęs 42 -.metų 
sukaktuves So. Boston Lietuvių 
Piliečių dr-jos salėj trečiam 
aukšte. Koncerto programą at
liks solistas Liudas Stukas ir jo 
vadovaujamas Vilijos moterų 
kvartetas. Solistui ir duetam 
akomponuos Saulius Cibas. 
Kvartetas Bostone pasirodys pir
mą kartą. Sveikinimo kalbą 
sakys Elena Vasyliūnienė iš 
Cambridge. Linksmoji valanda 
2-3 vai. p.p. Koncerto pradžia 
3:30 vai. po pietų. Bus galima 
skaniai ir sočiai pavalgyti lietu
viškų valgių, gamintų šeiminin
kės Monikos Plevokienės ir jos 
talkininkių.

Minkų radijo koncerte kovo 28 dainuos Vilijos kvartetas. 
Iš k.: Regina Malakienė, Aldona Pitkunigienė, Liudas Stu
kas, Edna Rinkevičienė, Loreta Stukienė. Nuoitr. R. Kisieliaus

EXCURSION TO LITHUANIA
16 DAYS

AUGUST 18 TO SEPTEMBER 2, 1976
Jonas Adomėnas, experienced in world travel has with 

the cooperation of Finnair, arranged a most unique 
and enchanting tour focussing on Lithuania.

Departing from New York, the tour begins with a brief 
stay in Helsinki moving on for a two day visit to Moscow 
before the 6 day highlighted excursion of Vilnius. The 
Lithuanian experience includes a full day trip to Kaunas 
and a half day journey to Trakai, one of the most scenic 
places in all Lithuania. The tour will also include a 2 
day visit to Leningrad and conclude with an exciting 3 day 
visit to Copenhagen.

The tour price of $1230 includes:
— All international a ir fares
— Breakfast and dinner in Helsinki and Copenhagen
— Special dinner at Tivoli Garden in Copenhagen
— Three meals a day in Lithuania, Moscow and 

Leningrad
— All transfers and sightseeing in each city
— First class hotels throughout
— This tour will be escorted by Jonas Adomėnas
Please make your reservations as early as posslble 

in that this tour is expected to fili up rapidly. For reservation 
and information, contact FINNAIR, 10 East 40th St. New 
York, N.Y. 10016. Tel. 212 689-9300.

1976 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
X

Nr. 2 Gegužės 10 iki gegužės 19 Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00
Nr. 3 Gegužės 16 iki gegužės 24 Maskva, Vilnius (viena savaitė) .......... 760.00
Nr. 4 Gegužės 31 iki birželio 15 Maskva, Vilnius, Ryga ................ ,,tf......... 931.00
Nr. 5 Birželio 14 iki birželio 29 Maskva, Vilnius, Roma ........................... 1180.00
Nr. 6 Birželio 28 iki liepos 12 Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051.00
Nr. 7 Liepos 5 iki liepos 19 Maskva, Vilnius, Roma ........................ 1160.00
Nr. 8 Liepos 12 iki liepos 26 Maskva, Vilnius, Šveicarija ................... 1206.00
Nr. 9 Liepos 19 Iki rugpiūčio 2 Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 1051.00
Nr.10 Rugpiūčio 9 iki rugpiūčio 23 Maskva, Vilnius, Roma ......................... 1160.00
Nr.11 Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30 Maskva, Vilnius, Šveicarija .................. 1206.00
Nr.12 Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7 Maskva, Vilnius, Ryga ........... „............. 1051.00
Nr.13 Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28 Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00
Nr.14 Spalio 4 iki spalio 18 Maskva, Vilnius, Ryga .......  931.00
Nr.15 Spalio 11 iki spalio 19 Maskva, Vilnius (viena savaitė) 760.00
Nr.16 Lapkričio 1 iki lapkričio 9 Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.00
Nr17x Gruodžio 7 iki gruodžio 15 Maskva, Vilnius (viena savaitė) 677.00
Nr.18 Gruodžio 20 iki sausio 4 Maskva, Vilnius, Ryga .............  876.00

KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO. 
NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI $119.00

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISOS GRUPĖS BUS 1 DIENĄ VEŽAMOS Į 
KAUNĄ TAIP PAT IR Į TRAKUS 1/2 DIENOS.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH WESTERN AVENUE 
CHICAGO, ILLINOIS 60643 TEL. (312) 238*9787

A

Air fares subject to changę and/or government approval.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

15 DIDŽIULIU KRAUTUVIŲ 15
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinvvay Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hlllslde Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A La r k Field Rd. 516 757-0801 
Franklln Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Jackson Helghts: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 
Whlte Plalns, N.Y., The Cheese Pitt —

200 Hamllton Avė. — Tel.: 914-949-0226
Nanuet, N.Y., Nanuet Mali Shopping Cent, 

Route 59 — Tek: 914-623-4265

Saddlebrook, N.J. — Saddlebrook Mali—
Tel.: 201 843-0029

Bristol, Conn., Bristol Gourmet Shop, Route 202 
Junct 229 — Tel.: 203-589-0300

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Maln St. — 
Tel.: 203-744-6857

Norvvood, Mass.: Meat and Wursthaus —-101 Centrai St. 
Tel.: 617 769-2895

Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali —
Tel.: 201-785-0542



10 • DARBININKAS • 1976 kovo 26. nr. 13

Krepšinio pabaigtuvės
Kovo 21 Kultūros Židiny su

žaistos Rytų apygardos pirmeny
bių jaunių A kl. baigminės rung
tynės tarp dviejų New Yorko 
LAK penketukų. Prieš savai
tę pasipuošę B kl. meisterio var
du, gi A kl. varžybose žaidę 
už LAK II komandą ir sužibė
ję pergale prieš Hartfordo Gran
dį 58-57, jaunieji krepšininkai 
nuskynė ir antrąjį pirmenybių 
žiedą.

LAK I komanda , vyresnieji, 
ilgą laiką vedė (iki dvylikos taš
kų), bet į pabaigą II koman
da spustelėjo, išnaudojo keletą 
priešininko klaidų (jos davė 8 
greitus taškus) ir sugebėjo lai
mėti 56-49 (19-26). LAK II buvo 
geriau susižaidusi, o tik pirme
nybėms sutelkta LAK I — ag
resyvesnė; beje, jos keturi žai
dikai tą patį sekmadienį jau 
buvo atpylę futbolo rungtynes 
ir gal jautė nuovargį.

; Taškai: New Yorko LAK II: . 
Matulaitis 15, Naronis 14, Šim
kus 14, Birutis 6, Česnavičius 
5, Vilgalys 2, Gvildys, T. Lora, 
V. Lora; New Yorko LAK I: Šu- 
laitis 16, Kudžma 10, Kulpa 8, 
Galinis 7, Šilbajoris 6, Pocius 2.

Po rungtynių Algis Šilbajoris 
pristatė New Yorko LAK jaunių 
B kl. (dvigubas meisteris) žaidi- 
kus. Po vieną jie rikiavosi 
aikštėj ir apie kiekvieną buvo 
pasakyta keletas sakinių. Api
būdinimo tekstą buvo paruošęs 
treneris Pat Torney, kuris savo 
auklėtinių sezoninę pažanga 
gali būti patenkintas.

Vėliau linksmosios rungty
nės — aikštėj vėl New Yorko 
LAK B kl. jauniai, bet šį kartą 

•JU priešininkai — dažnai jų pa- — Birutei Labutienei. Dauguma iš 
čių tėvai. Suaugęliai parodė, kad jų ne įį]ę dirbo prie maisto tie- 
jie neužmiršo krepšinio (nors kimo, bet pačios ir produktus 
■metai ir aplėtino jų judesius), -paaukojo. Garbė New Yorkui, 

turinčiam tokias puikias mo
teris! Minint moteris, padėka 
taip pat Jadvygai Vytuvienei 
už kantrų darbą, renkant aukas 
prie sporto salės durų, ir Jani
nai Snieškienei už Mindaugo 
Jankausko padovanotos skulptū
ros loterijos bilietų platinimą.

Mintys po žaidynių

Rytų apygardos sporto žaidy
nės kovo 13-14 New Yorke buvo 
vienos iš geriausiai pavykusių. 
Dalyvavo gausus būrys sporti
ninkų iš įvairių vietovių: Balti
morės, Bostono, Hartfordo, Phi- 
ladelphijos, New Jersey, New 
Yorko ir Washingtono. ,Baltimo- 
rė šį kartą atvyko ne tik su vy
rų, bet ir su moterų tinklinio 
komanda. Philadelphija atsiuntė 
tris komandas, o Hartfordas net 
keturias. New Jersey parodė 
daug valčių su dviem prieaug
lio komandom, o Bostonas kaip 
ir visada gausus — su septy
niom komandom. Patys nevvyor- 
kiečiai irgi neatsiliko, dalyvau
dami visose srityse su pilnu są
statu: penkiom krepšinio ir pen
kiom tinklinio komandom, stalo 
tenisininkais ir šachmatų sek
cija. Washingtonas irgi paįvairi- 

—no varžybas, pristatydamas jau
nų st. teniso žaidėjų grupę.

Visiem atvažiavusiem ir daly
vavusiem sporto šventės rengė
jai nuoširdžiai dėkoja. Tokį gau
sų būrį dalyvių reikėjo ir paval
gydinti, ir palinksminti, ir ap
nakvinti. Didelė padėka ten
ka grupei visada nuoširdžiai ir 
pasišventusiai dirbančių mote
rų, kurios ir šį kartą ištisas dvi 
dienas taip nuostabiai atliko la
bai sunkų darbą. Ypatinga padė
ka pirmiausia Danutei Šilbajo- 
rienei ir jos pagelbininkėm: 
Danutei Birutienei, Rūtai Straz
dienei, Giedrei Kulpienei, Inai 
Jasaitienei, Irenai Vilgalienei, 
Rasai Miklienei, Pajautai Iva- 
šauskienei, Inai Gvildienei ir

kių vakaras buvo vienas iš ge
riausiai pasisekusių, nes visur 
matėsi energinga parengimų va
dovo ranka. Jo pagelbininkai 
taip pat atliko visus darbus be 
priekaišto.

Atskirai reikia padėkoti Tė
vam pranciškonam, ypač Tėvui 
Pauliui, už suteiktas K. Židinio 
patalpas ir prielankumą jaunie
siem sportininkam. Kęstučiui 
Čerkeliūnui padėka už taip greit 
ir taip puikiai parašytą žaidynių 
reportažą. Buvo susilaukta ir ga
na daug aukų, kurios labai pa
lengvino ruošimo ir vykdymo iš
laidas.

Pavieniam aukotojam ir orga
nizacijom širdinga padėka už 
parodytą gerą širdį ir suprati
mą mūsų pastangų. Jūsų dosnu
mas niekad nebus užmirštas. 
Ypač pažymėtinas L. Bendruo
menės dėmesys šiam lietuviško 
jaunimo sąskrydžiui. Aukojo: L. 
Bendruomenės krašto valdyba 
200 dol., L.B. New Yorko apy
garda 50 dol., L.M.F. New Yor
ko klubas 25 dol., dr. J. Snieš- 
kienė 20 dol., Moterų Vienybė 
15 dol., N.Y. - N.J. Dantų gyd. 
draugija, Liet. Tautinės Sąj. 
I skyrius, Altos New Yor - 
ko skyrius, M. Šalinskienė, S. 
Prapuolenis, I. Gasiliūnas — po 
10 dol., L. Milukienė, N. Kara- 
ša, J. Lapurka, K. Milukas, A. ir 
D. Šilbajoriai, V. Steponis, A. 
Daukša ir p. Liaukai po 5 dol. ir 
dar eilė asmenų aukojusių ma
žesnėm sumom. Kiekvienam au
kotojui nuoširdus, sportiškas 
ačiū.

Alikus ši didelį sporto žaidy
nių ruošimo ir pravedimo dar
bą, belieka tik džiaugtis jauni
mo laimėjimais, vadovų pasiau
kojimu ir visuomenės parama. 
Visiem linkiu sėkmės ateities 
žygiuose.

buv. pasaulio meisteris Tigran 
Petrosian, surinkęs 5.5 taško 
iš 7 galimų. Jo įkandin sekė 
net 9 vyrai, turėdami po 5 taš
kus, būtent kalifomiečiai Ro- 
goff ir Christianssen, didmeis- 
teriš W. Browne, buv. pasaulio 
meisteris Smyslov ir kt. Bosto- 
nietis Weinstein baigė su 4.5 
tš., jis su nugalėtoju Petrosianu 
sulošė lygiomis.

— Bostono “Sturgies Memo- 
rial” turnyre pasižymėjo mūsų 
jaunuolis Tomas Girnius, pa
sidalijęs pirmą vietą ir piniginį 
prizą su kitais Jrim. Jie surin
ko po 4 taškus iš 5 galimų. 
Kazys Merkis užbaigė su 2.5 
taško.

— “Draugas” kovo 5 ir 16 į- 
dėjo po vieną nuotrauką iš Ka
zio Škėmos simultano Detroi
te.

f DRESSMAKER AND
! ALTERATIONS
| REASONABLE RATES CALL 549-8443 

Mrs. Andre — Choice of Materials

rJ

i

LEI S RESTAURANT
HOME STYLE COOKING CHINESE JAPANESE 
AMERICAN FAMILY STYLE COOKING ALSO 
ORDERS TO TAKE OUT YOUR HOST EDDIE LEI 

317 KEARNY AVĖ. KEARNY, N.J. 
997-4505 OPEN 11 AM DAILY

I
i EXPERIENCED NOT EXPENSIVE 

CARPENTRY
j ALL ALTERATIONS, PANELLING, CEILINGS, ETC. 
COMMERCIAL OR RESIDENTIAL. CALL NOW FOR 

! YOUR FREE ESTIMATE (201) 854-2163 OR (201) 
868-4103 ASK FOR HARRY

i

----------------- T
Į 

A’S MOV’G SVCE. 5
20 RICHMOND PLAZA BX 731-2753 LIC. NO. 

629569 MOVĖ DAY OR NITE REAS. FLAT RATE

PAINTING, CARPENTRY, STUCCO SPANISH 
TEXTURE STAINED VVOODBEAMS INTERIORS 

EXTERIORS, AFTER 7 PM PETE ARROYO 
(212) 277-2521

BEAGLES FOR SALE
FULL AKC COMPLETE PAPERS ALSO GERMAN 
SHEPHERDS & POODLES BEING SOLO AT 
LOW PRICES BY DOG TRAINER. BEAGLES ARE

5 MONTHS OLD. CALL (215) 845-2885

24

MOVING? THINK SUNNY DAYS CALL 
RAINBOW MOVERS

HOUR 2 MEN $18 PER HOUR LICENSE
NO. 608 CALL 925-2640

J
5

t

ALBANY AREA
Perfect opportunity to establlsh your practlce in 
an ever growing suburb of the capital dlstrlct. 
Wlll build to suit your needs.
Inquiries L. Serafini Realtor & Developer 518 
393-2066; 518 355-4720

MASON
HIGH OUALITY WORK SENSIBLY PRICES COM
MERCIAL OR RESIDENTIAL BEST CRAFTSMAN- 
SHIP VERY DEPENDABLE ALLTYPES OF MASON- 

RY WORK CALL FOR FREE ESTIMATE
86 FAIRVIEW AVĖ. TEANECK, N.J. 201 837-3051

*

VVHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

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

TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

VVEDDING PHOTO SPECIAL
1 BRIDAL & 2 PARENT ALBUMS 72 PHOTOS IN 
ALL FOR ONLY $245 90 PHOTOS $305 — 108 
PHOTOS $355 ALL WORK GUARANTEED & 
READY FOR YOU 2 WEEKS AFTER YOUR 
WEDDINGDAY. ALL CUSTOM COLOR. THE NEW 

STUDIO, NUTLEY, 667-2459

FOR SALE
Campground 161 sites office & store wlth A.pt. 
above, pool, rec. room, laundry. City water & 
sewage, Intersection of 2 maln Statė Roads. 
Excellent gross, selling for personai reasons. 
Terma. Also other buslnesses & home avallable. 
Reply — West Realty Ine. Realtor A-1-A & 
16th Street St. Augustine Beach, Florida 32084 

Phone 904 824-1667

t 
I
K 
f

TENNIS CENTER
Z RESERVATION TAKEN FOR SUMMER SEASON 

( 76 & 77 WINTER SEASON 6 INDOOR COURTS 
| FULLY AIRCONDITIONED. RESERVED COURTS 
£ OPEN COURT HOURS. LESSON LEAGUES PRO

SHOP 485 LOCUST STREET LAKEVVOOD N.J.
CALL 201 367-3600

I

ALLEN—FOR THE PERSONAL 
TOUCH

Ėst. 1946. Diversified Program Ages 3-13. Teens t 
„14-16. All Sports. Specialties 2 Filtered Pools I

Hot Lunches Free Swim Suits & Towels. Camp? 

Allen 27 Brower Avė., Ocea nside 516 RO 4-6262 I fl

ELECTRICAL CONTRACTOR 
OFFERING LOW, L0W PRICES 

ON ALL TYPES OF ELECTRICAL 
WORK. CALL DAY OR NIGHT. 

(201) 471-4168

sesute

LAMESTA FUNERAL HOME
Service Avallable in All Communities 

646 Liberty Avenue — Brooklyn 
Call 277-1246

J. P. PIZZERIA
3682 — A NOSTRAND AVENUE BROOKLYN, 

NEW YORK OPEN FROM 11 A.M. TO 11 P.M.
WE DELIVER CALL: 891-1659

buvo pasiekę lygiųjų 28:28, bet 
pabaigoj jaunimas tarė savo žodį 
ir laimėjo 38-30. Taškai: New 
Yorko LAK B kl.: Birutis 8, 
Gvildys 8, Česnavičius 6, Šim
kus 6, T. Lora 4, Vilgalys 4, 
Naronis 2 (Matulaitis nežaidė); 
tėvai: Naronis 9, Gvildys 6, Vai
čaitis 6, St. Birutis-<5,- J. Žinoma, žaidynės nebūtų įvy

kusios be N.Y. Lietuvių Atletų 
Klubo pagalbos. Čia padėka klu
bo pirmininkui S. Prapuoleniui 
ir kiekvienam darbščiam klubo 
valdybos nariui. Iš jų ypač pa
žymėtini varžybinio komiteto 
pirmininkas Pranas Gvildys, pa
rengimų vadovas A. Matulaitis ir 
jų pagelbininkai. Dėka jų sklan
džiai vyko rungtynės, nes visi 
paruošiamieji darbai buvo su
tvarkyti: salės paruoštos, teisėjai 
parūpinti, rungtynių tvarkaraš
čiai nustatyti. O šeštadienio šo-

I. Jankauskienė
RSA vadovė

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

tis 4, Grajauskas, Šimkus.
-o-

Praeitam Darbininko nr., pir
menybių aprašyme, liko netiks
lumų. New Yorko LAK (moterų 
ir mergaičių A kl. dvigubas tink
linio meisteris) sudėty praleista 
V. Katinaitė, o D. Jasaitytė žai
dė abejose varžybose. Stalo te
nise mergaičių D kl. antrą vietą 
užėmė R. Bobelytė ir trečią 
R. Jasaitytė (abi New Yorko 
LAK), bet ne atvirkščiai.

K. Čk.

LITHUANIAN TRAVEL NEWS
WE ARE PLEASED TO OFFER TWO NEW COMBINATION 

TRAVEL PROGRAMS FOR THE SUMMER 1976

I T I N E R A R Y 1 — LITHUANIA AND NORWAY 
LENINGRAD 2 DAYS, VILNIUS 5 
DAYS, MOSCOW 2 DAYS, TOUR OF 
NORWAY 4 DAYS.

DEPARTURE DATES FROM THE U.S.A. AND CANADA:
JUNE 16, JUNE 30, JULY 14 

THE JUNE 16TH DEPARTURE WILL BE ESCORTED BY THE 
NOTED THEATER PERSONALITY, MR. VITALIS P. 

ŽUKAUSKAS.
AND 

I T I N E R A R Y 2 — LITHUANIA AND POLAND
WARSAW 3 DAYS, KRAKOW 2 DAYS, 

2 
1

VILNIUS 4 DAYS, DRUSKININKAI 
DAYS, VILNIUS 1 DAY, WARSAW 
DAY.

DEPARTURE DATES FROM THE U.S.A. AND CANADA: 
MAY 30, JUNE 20, JULY 4, JULY 18, AUGUST 8, 

SEPTEMBER 5, SEPTEMBER 19
FOR RESERVATIONS AND FURTHER DETAILS, 

PLEASE CONTACT:

BALTIC-AMERICAN 
HOLIDAYS

i!

— Skople (Jgsl.). Tarptauti
niam turnyre po 9 ratų pirma
vo pasaulio meisteris A. Karpo
vas, turėdamas 7.5 taško, sekė I 
jaunas amerikietis iš Kaliforni- t 
jos Taijan su Olandijos didmeis- f 
teriu Timmanu, abu surinkę po Į 
6.5 tš., toliau Rytų Vokietijos | 
didmeisteris 6(1) ir kiti.

— Švedijos didmeisteris U. 
Andersson iškovojo teisę daly- ! 
vauti tarpzoninėse, įveikęs le- Į 
miamose rungtynėse Bulgarijos 
didm. N. Padevskį 2.5-1.5.

— Taline įvykusias profsąjun- < 
gų pusfinalines varžybas lai- ’ 
mėjo rygietis J. Petkevičius, pel- » 
nęs 9 tš. iš 13. II-III v.v. pasi- ’ 
dalijo kaunietis A. Butnorius ir į 
kaliningradietis Malevinskis. ii 
Visi trys kvalifikavosi į kitų me- F* 
tų sovietų profsąjungų baigmi
nes.

— Vilniuj tarptautinės moterų 
dienos proga įvyko draugiškos 
Vilniaus ir Talino moterų rung
tynės. Pirmąjį susitikimą laimė
jo Talino moterys 6-4, o antra
sis baigėsi 5-5. Bendrai laimėjo ,* 
viešnios 11-9. Vilniaus koman- . 
doj žaidė ir taškų pelnė: M. Kar- j 
tonaitė 1 tš., J. Rozentalienė į 
1, J. Sklerutė 0.5, L. Melniko- i 
va 0.5, R. Nasvyrovaitė 2, J. j 
Blinkevičiūtė 0.5, V. Ručins- ; 
kaitė 0.5, I. Kilman 1, N. Vor- 
bej 0.5, R. Rūgytė 2 tš. Po to 
įvykusį “Žaibo” turnyrą laimė
jo M. Kartonaitė ir V. Kaušilai- 
tė, abi surinkusios po 7 taškus [ 
iš 8 galimų. |

— Lone Pine, Calif. Čia įvy- į 
kusį tarptautinį turnyrą laimėjo |

BY

ROBERT J. ELLYN TRAVEL, INC
501 FIFTH AVENUE (AT 42ND STREET)

J U OZ AS'i

I900 t 1912 ?'

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

SUITE 1605

NEW YORK, N.Y. 10017

TEL. (212) 687-0250

ALL TYPES OF CLEAN UPS
ATTICS YARDS CELLARS LOFTS GAR. STORES 
ETC. RUBBISH REMOVED REASONABLE RATES 

ALSO TREE REMOVAL WHITEWASHING 
PAINTING CALL JIMMY 272-2428

GLENDALE ELECTRICAL 
CONTRACTING 

CALLUS FOR ALL YOUR 
ELECTRICAL NEEDS VERY VERY REAS.

FREE ĖST. 24 HR. SERVICE 821-3418

SPRING CLEANING SPECIAL
20% OFF. WE ŪSE THE MOST MODERN STEAM 

EOUIPMENT AVAILABLE, COMMERCIAL & 
RESIDENTIAL, DEPENDABLE, 24 HOUR SERVICE 

CALL NOWFOR SPECIAL LOW ESTIMATE 
(201) 858-2106

COMFORTABLE ADULT 
HOME

IN LOVELY COUNTRY SETTING 
IN UPSTATE NEW YORK N0W HAS 
VACANCIES FOR THOSE NEEDING A 

GOOD HOMELIKE ATMOSPHERE 
CATHOLIC CHURCH IN AREA 

CALL 914 342-5048

/

»

Remodeling, Renovatlng, Extensions, 
Painting, Paperhanging 

Done At Unbeatable Prices 
Call For Free Ėst 

776-7889

i

JIM’S CARPET INSTALLATION 
Cleaning & Repą ir Pick-Up & Relay 

Reasonable Free Estimates 24 Hour
Service 335-6893 or 728-7268

INDIAN HEAD SPORTS CAMP 
Conducted by the INDIAN HEAD TENNIS CLUB 
PROFESSIONAL STAFF. 8 Fully Air-Condltioned 
Courts. All Outdoor Sports. Swimmlng. Free door 
to door transp. Much, Much More! Reservations 
Limited Call at Once 275 Indian Head Rd. Klngs 
Park 516 269-6300

COUSINS GENERAL CONTRACTING
CARPENTRY CEMENT WORK ROOFING & 

SIDING GUTTERS LEADERS REPLACEMENT 
WIND0WS DOORS FREE ESTIMATES — REASON
ABLE PRICES DEAL DIRECTLY WITH MECHANIC 
& SAVE LIC. NO 736957 CALL JOHN 212- 

296-9320 NICK 212 845-3824

ALUMINUM TRY MESI!
ALUMINUM SIDING ROOFING GUTTERS & 

LEADERS, STORMS & DOORS & WINDOWS 
INSTALLED. CARPENTRY & REPAIRS 

NO JOB TOO BIG OR SMALL
FRANK 845-6702,

H. ANDERSON 
MOVING & DELIVERY 

SPECIAL OUT OF TOWN RATES 
KNOWN FOR OUTSTANDING WORK 

& COURTESY TO RELIGIOUS 
ORGANIZATIONS 

CALL CY 4-1835

»
I

IVY LEAGUE DAY CAMP — 
SMITHTOWN

2 Dlstlnct Programs. Mini Day (ages 3-5). 10:15- 
3:15. Full Day (ages 4-14) 9 to 4:30. 4-6-8 
week sesslons. Door to door Trans. Lunch. 
Instructional. Swim daily. 3 poola. Tennts Gym- 
nastlcs. Fine Art. All Sports. Mature Staff 211 

Brookslte Dr., Smithtown 516 265-4177

Fasolino
Memorials CO.

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

Tai yra mūsų vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

--------------------------- ——
HENRY’S CONSTRUCTION CO. |

ALL TYPES HOME IMPROVEMENTS ATTICS 
BASEMENTS DORMERS ALTERATIONS 

PANELING EXTENSIONS OUALITY WORKMAN- 
SHIP FAIR PRICES 191 W. 22ND STREET 

HUNTINGTON LONG ISLAND 516 421-1438

i

A & C REPAIRS
Refrlgerators (Commerclal & 

Domestic) and Phone Ansvvering 
Machines

(212) 342-2930
SAVE THIS AD FOR LARGE DISCOUNT

BEAMON MOVING 
INC 

Local & Long Distance 
24 Hour Service 

Call 756-2978

PICCOLO AUTO REPAIR 8
31 WEST PROSPECT ST. NENUET, N.Y.

914 623-1876 SPECIALIZING IN ALL FOREIGN J 

CARS & DOMESTIC SMALL CARS FACTORY f 
TRAINED FIAT SPECIALISTS OPERATED 

LUCIANO NEVE & ANGELO MAIDA

fe. DEXTER PARK
M PHARMACY K

Wm. Anastasi, B. S. ™
77-01 JAMAICA AVETlUE 

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

BY hh

SINGLE? LIKĘ LOTS OF RIDING 
LOTS OF VVINTER SPORTS!

Then come on up and join the fun for a great 
Į weekend or vacation. Winter season starta Dęc. 
i 6th. Snowmobiling, skating, tabagganing, skeet 

shootlng. Ski popular Holiday Mtn. nearby. - 
Evening entertainment Orchestra. Everything 
incl. in our reasonable rates. Write or call direct 
N.Y.C. Phone 212 695-1757 (Open all Year)

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

FAMILY NURSING CARE
MODERN HEALTH CARE WITH OLD FASHIONED 
CONCERN RN’s — LPN’s AVAILABLE CALL 609 
663-7323 24 HOURS 811 CHURCH ROAD, CHERRY 

Hill, N.J. 08034 FRANCES GRANT, DIRECTOR

MARIOS 
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 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

COMPETITIVE PAINTING 
AT COMPETITIVE PRICES

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

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

JOBS
EARN EXTRA CASH — dona te blood 
plasma or whole blood — comfortable 
donor room. All blood types welcome. 
Malė and female donorą welcome 
who weigh at least 110 pounds, are In ' 
good health and are interested In 
donating blood to help provlde 
critlcally needed plasma for the treat- Į 
ment of hemophilia. Hours: Monday- 
Friday 8 am-4 pm. Interstate Blood i 
Bank, Ine. 2503 N. Broad St Phila., I 
Pa. 215 228-2343 and 135 S. 52nd St. I 

! 215 GR 2-2545 I

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą
* Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYROS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS

ŽEMŲ KAINŲ
didelį pasirinkimą

SCHRAGER’S \
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) ‘
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NEVV YORKE
Maironio lituanistinė mokykla 

kovo 20 pamokas turėjo ne įpras
tinėse patalpose 111 gatvėj, bet 
Kultūros Židiny. Čia buvo mo
kyklos vaidinimo repeticija. Vai
dinime dalyvauja labai daug vi
durinių skyrių mokinių. Repeti
cijos vyko didžiojoj salėj, o apa
tiniame aukšte buvo kelių sky
rių pamokos. Čia dirbo vaikų 
darželis, 8-tas skyrius ir 1-jo sky
riaus dalis. Mokyklos vaidini
mas įvyksta kovo 28, sekmadie
nį, Kultūros Židiny.

Apie dail. Albiną Elskų rašė 
Sunday News vasario 15 laidoj 
Brooklyno skyriuj. Įdėtos dvi 
nuotraukos, kurios vaizduoja, 
kaip dail. Albinas Elskus kuria 
vitražus, pažymėta, kad vitražai 
skiriami Šv. Jokimo ir Šv. Onos 
bažnyčiom Staten Island. Pačia
me straipsny aprašoma, kaip dai
lininkas kuria vitražus Loret- 
to bažnyčiai. Paminėta ir kitos 
bažnyčios, papuoštos jo sukur
tais vitražais.

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, skaitė paskaitą Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos Nevv 
Yorko židinio metiniame susi
rinkime. Jis kalbėjo valandą ir 5 
minutes tema — Lietuvos istori
jos šaltiniai slaptame Vatikano 
archyve. Taip pat atsakinėjo ir į 
klausimus. Prieš tai židinio pir
mininkė dr. Aldona Janačienė ir 
sekretorius Tėv. Gidžiūnas pa
darė veiklos pranešimą.

Filmus apie žmogų rodo atei
tininkų medikų korporacijos Ga
jos New Yorko skyrius. Balan
džio 4, sekmadienį, 2 v. popiet 
bus parodyti trys filmai: žmo
gaus kūno cirkuliacija, žmogaus 
širdis ir širdies chirurgija. Vi
suomenė kviečiama atsilankyti.

Dail. Albertas Vesčiūnas stai
ga širdies priepuoliu mirė kovo 
15 darbe. Palaidotas kovo 20. 
Jis gyveno nuo visų atsiskyręs, 
su lietuviais mažai tepalaikė ry
šius. Kaip dailininkas reiškėsi 
prieš kokia 15 metų. Jo paveiks
lų buvo įdėta ir Aidų žurnale. 
Rąskui, nusivylęs savo menu, 
nustojo kūręs. Dirbo kaip brai
žytojas. Velionis buvo per 50 
metų. Australijoje liko jo sesuo 
Aldona Janavičienė.

A.A. 
KAZIMIERUI VILKUI

mirus, p. S. Vilkienę, dukrą Aleksandrą, sūnų Eugenijų 
su šeimomis ir kitus artimuosius giliai užjaučiame ir kar
tu. liūdime

Aleksandra Daniūnienė, 
D. ir L. Siemaškos

AA.

DR. VACLOVUI PAPROCKUI

staiga mirus, jo žmoną, kolegę dr. Birutę, dukrą Kristiną 
Novickienę su šeima ir sūnų Vytautą bei artimuosius giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

New Yorko ir Neto Jersey 
Dantų Gydytojų Draugija

A.A. 
DR. V. PAPROCKUI

staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai Birutei, 
dukrai Kristinai, sūnui Vytautui ir artimiesiem.

V. Savickienė,
Janina ir Antanas Snieškai

Tėv. Alcuin Coyle, OFM

Tėv. dr. Alcuin Coyle, OFM, 
St. Bonaventūre universiteto, St. 
Bonaventūre, N .Y., profeso
rius, liepos 1 perima vadovavi
mą jungtiniam teologijos insti
tutui Chicagoj. Ėjęs įvairias pa
reigas pranciškonų Holy Name 
provincijoj ir kituose bažnyti
niuose sluoksniuose, jis buvo 
paskirtas dabartiniu lietuvių 
pranciškonų vizitatorium. Tėvo 
generolo Romoj skiriami vizita
toriai kas treti metai aplanko 
visus vienuolynus. Brooklyno 
vienuolyne vizitacija bus kovo 
24-26. Rūgs. 8 Kennebunkport, 
Mainė, bus visuotinis lietuvių 
pranciškonų suvažiavimas, ku
riame bus išrinkta nauja vadovy
bė ir paskirti vienuolynų virši
ninkai.

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė bus balandžio 4, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
dinyje. Bus kalbama apie naują 
poezijos antologiją “Tretieji vai
nikai”. Apie šią knygą praneši
mą pdarys Paulius Jurkus. Bus 
paskaityta ištraukų iš knygos. Po 
visos programos — kavutė.

A. a. Michelinai Braziūnienei 
mirus, J.F.K. Medical Center 

laboratorijos tarnautojos, Edi
son, N.J., reikšdamos nuoširdžią 
užuojautą savo bendradarbei 
Pelagijai Leveckienei, paaukojo 
25 dol. Kultūros Židiniui. Ačiū.

Skubiai pranešama meninin
kam, kad, kaip kiekvienais me
tais, taip ir šiemet, yra proga 
užsiregistruoti stipendijų (fel- 
lovvship) gavimui šių sričių 
meno darbuotojam (ne moki
niam): tapytojam, grafikam,
skulptoriam, muzikam, kom
pozitoriam, baletininkam, poe
tam, rašytojam, kino filminin- 
kam, fotografam ir t.t. Stipendi
jos nuo 3,500 dol. iki 10,000 dol. 
Iš viso bus parinkta apie 200 
asmenų, kurie gaus stipendijas 
12 mėn. laikotarpiui. Platesnes 
informacijas teikia dail. A. Kai
rys. Tel. IL 9-3760. Darbo pa
vyzdžių ir medžiagos pristatymo 
paskutinė data — balandžio 19.

Mirus a.a. Kazimierui Vilkui, 
Valencia, Calif., Rasa ir Hen
rikas Miklai reiškia nuoširdžią 
užuojautą sūnui Eugenijui Vil
kui ir vietoj gėlių aukoja 25 
dol. Kultūros Židiniui. Velionio 
artimiesiem reiškiam krikščio
nišką užuojautą, o aukotojam ta
riam lietuvišką ačiū.

Dr. Marija ir Aleksandras Že
maičiai, baigdami kelionę po 
Azijos kraštus, keliom dienom 
sustojo Bombay, iš kur atsiuntė 
sveikinimus Darbininkui.

DLK Birutės draugijos Nevv 
Yorko skyrius kovo 21 turėjo 
savo narių susirinkimą. Po išsa
mių veiklos pranešimų buvo 
naujos valdybos rinkimai. 
Narėm prašant, valdyba pasili
ko ta pati. Birutietės yra dėkin
gos p. Verutei Rūtenienei už 
nuoširdų ir gražų priėmimą.

“Dovana” — siuntinių įstaiga 
— gegužės, birželio ir liepos 
mėnesiais ruošia keliones į Lie
tuvą vienai ar dviem savaitėm 
prieinamom kainom. Padeda su
tvarkyti dokumentus norintiem 
vykti į Lietuvą privačia viza ir 
apsistojant pas gimines ilges
niam laikui. Norintiem atsi
kviesti gimines iš Lietuvos į 
svečius ar nuolatiniam apsigy
venimui sutvarko reikalingus iš
kvietimo dokumentus. Infor
macijų reikalu aplankykite įs
taigą: “Dovana”, 80-14 Jamaica 

! Avė., Woodhaven, N.Y., arba 
skambinkite 296-5250. Turi įvai
rių prekių ir medžiagų siunti
niam į Lietuvą.

Dr. Vaclovui Paprockui mirus, 
vietoj gėlių vainiko, skiriu 50 
dol. auką velionies mėgiamam 
laikraščiui — Darbininkui — 
paremti. Anne Trainis. (Už auką 
dėkoja Darbininko administraci
ja).

Lake Worth, Fla., Lietuvių 
klubo pirmininkas Antanas 
Rugys ir iždininkas V. Dovydai
tis atsiuntė gražų laiškutį Dar
bininkui. Šalia linkėjimų pridė
jo ir 10 dol. auką. Ačiū.

Brockton, Mass., LB apylinkė, 
įvertindama Darbininko talką, 
spaudos vajaus proga prisiųs- 
dama surinktas prenumeratas, 
pridėjo iš apylinkės iždo ir 15 
dol. auką. Ačiū.

Ateitininkų sendraugių New 
Yorko skyriaus valdyba kovo 20 
pasiskirstė pareigomis. Pirmi
ninku liko P. Ąžuolas. Kiti val
dybos nariai: kun. St. Raila — 
dvasios vadas, Kornelijus 
Bučmys, OFM — vicepirm. in
formacijos reikalam, Jonas Vai
nius — vicepirm. jaunimo reika
lam, Filomena Ignaitienė — iž
dininkė, Br. Bobelis ir K. Vai
nius — nariai, O. Balčiūnienė 
— N.J. atstovė. Sekretoriaus 
pareigas valdybos nariai atliks 

iš eilės.
UBA-BATUN šiemet švenčia 

savo veiklos dešimtmetį Jungti
nėse Tautose. Batunas buvo su
kurtas tuoj po Lapkričio 13 ma
nifestacijos Madison Square 
Garden Nevv Yorke ir po 15,000 
baltų žygio į Jungtines Tau
tas 1966 pradžioj. Per dešimt 
veiklos metų atliko tiek daug, 
kad šiandieną jau viso pasaulio 
valstybės žino apie Lietuvos, 
Latvijos bei Estijos nedalią ir 
dabartinę padėtį Sovietų prie
spaudoj bei troškimą ir daromas 
pastangas atgauti laisvę ir ne
priklausomybę. Ši veiklos su
kaktis bus iškilmingai paminėta 
metinėj konferencijoj birželio 5, 
Carnegie International Center 
patalpose prie Jungtinių Tautų 
New Yorke. Šiai sukakčiai 
yra išleidžiamas specialus 
leidinys, kuriame bus atžymėta 
Batuno veikla Jungtinėse Tauto
se. Šis istorinis bei sukaktuvi
nis leidinys bus gausiai iliust
ruotas. Leidimo išlaidos bus pa
dengtos iš gautų apmokamų 
sveikinimų ir skelbimų. Kas no
rėtų šios sukakties proga pasvei
kinti Batuną ar įdėti savo skel
bimą, prašom kreiptis į Batuno 
įstaigą, 2789 Schurz Avenue, 
Bronx, N.Y. 10465.

Jungt. Tautų Žmogaus Teisių 
Komisijai, kuri vasario ir kovo 
mėn. turėjo metinę sesiją Žene
voj, įteikė specialų memoran
dumą dėl Nijolės Sadūnaitės ir 
religijos priespaudos Lietuvoj. 
Į šį memorandumą buvo įtrauk
tas protestas ir dėl nuteistų estų 
Taline už persiuntimą jų memo
randumo JT gen. sekretoriui. 
Šis memorandumas, kartu su 
visa dokumentacija, buvo įteik
tas asmeniškai kiekvienai posė
džiaujančiai valstybei Batuno 
direktoriato atstovo, kuris buvo 

specialiai pasiųstas iš Nevv Yor
ko į Ženevą tai misijai atlikti. 
Dokumentacija bei leidiniai 
prie šio memorandumo buvd 
gauti iš VLIKo, JAV Lietuvių 
Bendruorrienės, Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės, Amerikos 
Lietuvių Kunigų Vienybės, Ar
gentinos Baltų Sąjungos, Brazi
lijos Lietuvių Bendruomenės ir 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Montrealy.

BATUN įstaigos darbo valan
dos nuo kovo 1 yra pakeistos. 
Įstaiga yra atidaryta nuo 1 vai. 
po pietų iki 8 vai. vakaro. Pa
keitimas padarytas baltų visuo
menei pageidaujant.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj, Brooklyn, N.Y., vasa
rio 15, minint Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą 11 vai. 
lietuviškas mišias aukojo kun. V. 
Pikturna ir pasakė pritaikytą pa
mokslą. Parapijos choras, vado
vaujamas muz. Albino Prižginto, 
pagiedojo: O, Kristau, pasaulio 
valdove — K. Kavecko, Viešpa
tie, pasigailėk — A. Prižgin
to, Garbė Dievui — S. Šimkaus, 
Tikiu Dievą Tėvą — G. Šukio, 
Apsaugok Aukščiausias — Č. 
Sasnausko, Sanctus ir Benedic- 
tus — Č. Sasnausko, Agnus Dei 
— L. Viadana, Lietuvos himną. 
Angelų Karalienės Bažnyčios 
lankytojai gėrisi gražia vargonų 
muzika ir puikiu choru giedoji
mu.

NEW JERSEY VINCO KUDIRKOS LITUANISTINĖS 
MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS MALONIAI KVIEČIA 
DALYVAUTI

PAVASARIO BALIUJE

1976 BALANDŽIO 3, ŠEŠTADIENĮ, 
ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJOS SALĖJE, 
207 ADAMS ST., NEVVARK, N.J.

VAKARIENĖ 7:30 VAL. VAK., ŠOKIAI 9:00 VAL. VAK. 
BILIETAI $12.50 ASMENIUI, JAUNIMUI $6.00
BILIETAI GAUNAMI PAS MOKINIŲ TĖVUS ARBA PAS 
DANGUOLĘ DIDŽBALIENĘ, TEL. 201-925-4761

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ

' \ / z

BOSTONO, MONTREALIO IR NEVY YORKO

BALANDŽIO 15 — $645.00
GEGUŽĖS 20 — $725.00 
GEGUŽĖS 26 — $899.00 
LIEPOS 14 — $1045.00

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

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1136.60

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

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTASl

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 VVest Broadvvay, 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 iš Lietuvos sutvarkome reikalaujamus 
Iškvietimo dokumentus

BALTIC HOMELAND TOURS
TO

VILNIUS 5 NIGHTS

WARSAW 2 NIGHTS

Eight Departures-----------------Reserve Your Date
FEBRUARY 2.3rd $679.00
MARCH 22nd $679.00
APRIL 12th $735.00
MAY 17th $779.00
SEPTEMBER 20th $779.00
OCTOBER 25th $745.00
NOVEMBER 15th $679.00
DECEMBER 13th $679.00
Program Includes:
Transatlantic flights via KLM and Aeroflot within USSR
All rail transportation to and from Warsaw and Vilnius
All transfers to and from airports and railroad stations, plūs 

baggage handling
First-class accommodations with private bath, based on 

double occupancy
Three meals per day m Vilnius (breakfast and dinner in 

VVarsavv)
Sightseeing tours in both cities
English speaking guides throughout
For Reservations Contact:

PAT KELTNER or LARRY GEMMELL
PHONE: 212 943-6995

AT
FIGARO TRAVEL INC.

17 BATTERY PLACE 
NEVV YORK, N.Y. 10004

Deposit of $ 100.00 will hold your reservation until 30 days 
before departure

Kęstutis K. Miklas, UBA- 
BATUN vykdomasis pirminin
kas, Vasario 16 minėjimų proga 
pasakė pagrindines kalbas va
sario 15 Bostone ir vasario 29 
Stamford, Conn.

NAUJAUSIOS KNYGOS
Atspindžiai Ūkanose, Vytauto 

Alanto novelių rinkinys. Išleido 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la. 376 psl. Įrišta į kietus vir
šelius. Kaina 6 dol.

The Brothers Domeika, Liudo 
Dovydėno populiaraus- romano 
vertimas anglų kalbon. Vertimą 
atliko Milton Starkus. Išleido 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la. 237 psl. Įrišta į kietus vir
šelius. Kaina 6 dol.

Abi knygos gaunamos ir Dar
bininko administracijoj.

LIEPOS 28 — $1045.00 
RUGSĖJO 1 — $925.00
RUGSĖJO 16 — $725.00 
GRUODŽIO 22 — $875.00

A.A. DR. VACLOVUI PAPROCKUI

Aukščiausiojo Kūrėjo valia pašauktam amžinybėn, šio 
didžiojo skausmo prislėgtus — jo žmoną Birutę, dukrą Kris
tiną, sūnų Vytautą, seseris Konstanciją ir Aleksandrą 
bei brolį Petrą su visais jų artimaisiais širdingai už
jaučiame ir jų pergyvenimais kartu dalinamės.

Buvę jo mokslo draugai Zarasuose, 
Vincas Tamošiūnas, Vaclovas Butkys 
ir Teodoras Slapšys su žmona

Tėvynę Lietuvą gražiausiu vyšnių ir liepų žydėji
mo metu galite aplankyti su

“DOVANA” IŠ VVOODHAVEN
Pirmoji kelionė truks savaitę: gegužės 21-28 (išvyk

sime penktadienio vakarą). Lankysime vien tik Lietuvos 
miestus: Vilnių, Kauną ir Trakus. Kadangi keliausime au
tobusu, tai turėsime galimybės pamatyti ir kitas Lie
tuvos vietoves. Kaina 745 dol.

Antroji kelionė truks dvi savaites: nuo liepos 27 iki 
rugpiūčio 11. Pirmiausia aplankysime Varšuvą ir Suvalkų 
trikampio lietuviškas kolonijas. Vilniuj išbūsime 6 dienas, 
tuo pačiu metu lankydami Kauną, Trakus, Druskininkus. Iš 
Lietuvos keliausime į Latvijos sostinę Rygą, kur praleisi
me 3 dienas. Estijos sostinėj Taline prabuvę 3 dienas, 
grįšime atgal. Kaina 1175 dol.

Pageidaujant, visus atutobusu organizuotai nuvešlme į 
aerodromą iš siuntinių Įstaigos

“DOVANA”
80-14 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 

11421
Savininkė: Irena Vellonskienė.
Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės į “Dovaną” ar

ba skambinkit telefonu 296-5250.
Prie šių grupių galima jungtis ir iš kitų miestų, su pa

pildomu mokesčiu. Paskubėkite, nes vietų skaičius ribotas.
SIUNTINIŲ ĮSTAIGA “DOVANA” DAR SlOLO ŠIUOS 

PATARNAVIMUS: Norintiem atsikviesti gimines iš Lietu
vos sutvarkome reikalaujamus iškvietimo dokumentus. 
Sudarant siuntinius Į Lietuvą, arba vežant dovanas, turi
me Įvairių prekių pasirinkimą žemomis kainomis. Ypač 
didelis medžiagų pasirinkimas. Suteikiame naudingus pata
rimus.
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Bendrose skautų-ateitinin- 
kų organizuojamose jaunimo re
kolekcijose, įvykstančiose šį sa
vaitgalį Putnamo seselių sody
boj, dalyvaus per 30 nevvyorkie- 
čių. Jaunimui talkins seselės Ig- 
nė, Teresė ir Onutė, bei kun. 
S. Yla ir tėv. Paulius Baltakis, 
OFM.

Jaunesnio amžiaus jaunimui, 
bei negalėjusiam dalyvauti Put- 
name, rekolekcijos bus praves
tos Kultūros Židiny balandžio 
10-11.

Susikaupimas studentam — 
balandžio 3-4 Kultūros Židiny. 
Susikaupimui vadovaus prof. 
kun. A. Rubšys ir dr. V. Vygan
tas.

Meškiuką Rudnosiuką vaidina 
Maironio lituanistinė mokykla 
kovo 28, sekmadienį, 3 v. po
piet Kultūros Židiny. Šis gražus 
pasakojimas, parašytas Vytės 
Nemunėlio, yra pritaikytas sce
nai, įvesta daug šokių ir dainų. 
Vaidinime dalyvauja daug moki
nių. Visi kviečiami apsilankyti ir 
pasidžiaugti jaunųjų pastango
mis ir jų darbu. Po vaidinimo 
bus kavutė, vaišės, loterijos. 
Pelnas skiriamas Maironio litua
nistinei mokyklai palaikyti.

Vasario 16 gimnazijos rėmė
jai kviečiami susirinkti kovo 28, 
sekmadienį, 12 vai., tuoj po pa
maldų, Apreiškimo parapijos sa
lėj. Tos gimnazijos direktorius 
Vincas Natkevičius padarys pra
nešimą, bus rodomi vaizdai. 
Kviečiami ne tik rėmėjai, bet ir 
visi kiti, kurie nori savo vaikus 
leisti į šią mokyklą.

Dr. A. Budreckis atvyksta iš 
Bostono ir skaitys paskaitą Korp. 
Neo Lithuanijos iškilmingoj su
eigoj kuri bus kovo 27, šešta
dienį, Kultūros Židinio mažojoj 
salėj. Po paskaitos — pobūvis.

Korp! Neo Lithuanijos iškil
minga sueiga bus kovo 27, šeš
tadienį, Kultūros Židinyje. 7 v.v. 
senjorų sueiga, 8 v.v. iškilmin
ga sueiga ir korporacijos šventė 
su dr. A. Budreckio paskaita.

Baltų Moterų Tarybos susirin
kimas šaukiamas kovo 28, sek
madienį, 4 v. popiet Estų na
muose, 243 East 34 Street. Kal
bėtoja bus Mrs. Joseph Ruscitti, 
New Yorko valstybės Moterų 
Klubų Federacijos pirmininkė. 
Šiame susirinkime Baltų Mote
rų Tarybos pirmininkės parei
gas perima Regina Žymantaitė. 
Pirmininkių pareigos keičiasi 
kasmet rotacine tvarka.

Pianistas Vytautas Smetona 
kovo 28, sekmadienį, 4 v. po
piet koncertuoja New Havene, 
Conn. Koncertas bus Neighbor
hood muzikos mokykloj, 100 
Audubon St., Nevv Haven. Pro
gramoj Bacho, Beethoveno, 
Schumanno ir Čiurlionio kū
riniai. Po programos vaišės. 
Koncertą rengia LMK Federaci
jos Nevv Haveno klubas. Apylin
kės lietuviai kviečiami atsilan
kyti.

LF Bičiulių Nevv Yorko sam
būrio susirinkimas kviečiamas 
kovo 28, sekmadienį, 2 v. po
piet Kultūros Židiny. Bus pada
rytas svarbus pranešimas apie 
LFB tarybos konferenciją, kuri 
buvo kovo 6-7 Detroite. Bus 
nagrinėjami ir kiti svarbūs lie
tuviškojo veikimo reikalai. Susi
rinkimas bus Kultūros Židinio 
posėdžių menėj.

Pranešama dailininkam, kad 
balandžio 30, gegužės 1-2, 7-9 
ir 14-16 yra ruošiama 47 - 
oji lauko meno paroda 
Rego Parko numatytose gatvėse. 
Parodoj gali dalyvauti visi, ne
žiūrint jų gyvenamos vietos. Pla
tesnes informacijas teikia dail. 
A. Kairys. Tel. IL 9-3760.

Nevv Yorko ateitininkai, taip 
nuoširdžiai rėmę Kultūros Židi
nio statybą, nepamiršta ir jo iš
laikymo bėdų. Iš gauto Užgavė
nių baliaus pelno prisiuntė vėl 
tradicinę 500 auką Kultūros Ži
dinio išlaikymui. Nuoširdus 
ačiū.

A. a. dr. Vaclovui Paprockui 
mirus, vietoje gėlių prie karsto, 
Jadvyga Urbanavičiūtė, Spring 
Valley, N.Y., paaukojo 15 dol. 
Kultūros Židiniui. Nuoširdus 
ačiū.

Korp! Neo Lithuania New Yorke savo metinę šventę ir sueigą rengia kova 27, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje.

PROGRAMOJE:
7 v.v. — senjorų sueiga, junjorų pakėlimas Į senjorus,
8 v.v. — iškilminga sueiga:

a. sueigos atidarymas, \
b. junjorų priesaika, \
c. dr. A. Budreckio paskaita.

Po visos programos — pobūvis.
Kviečiami atsilankyti New Yorko, Philadelphijos, Bostono ir kitų artimųjų 

apylinkių korporantai bei jų bičiuliai.
KORP! NEO LITHUANIA NEVV YORKO VALDYBA

DARBININKO 60 METŲ
JUBILIEJINĖ AKADEMIJA-KONCERTAS

ĮVYKS BALANDŽIO 24 KULTŪROS ŽIDINY 
V . /

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS

SOLISTĖ ANITA PAKALNIŠKYTĖ IŠ HAMILTONO 
VYRŲ SEKSTETAS VADOV. KOMP. JULIAUS GAIDELIO, 

IŠ BOSTONO

Juozas Gurinskas, 84 metų 
amžiaus, mirė kovo 15. Palaido
tas kovo 18 St. Charles kapinė
se. Buvo kilęs iš Galkiemo kai
mo, Kaupiškių valsčiaus, Vilka
viškio apskrities. Jis buvo kleb. 
kun. Jurgio Gurinskio vyriausias 
brolis.

Dr. V. Paprockui mirus, vietoj 
gėlių prie jo karsto Laisvės Ži
burio radijo valandėlei 25 dol. 
paaukojo Ona Milmantavičienė, 
Genovaitė ir Antanas Diržiai.

Pianistė Aldona Kepalaitė da
lyvauja Atvelykio stalo prog
ramoj. Atvelykio stalas bus ba
landžio 25 Kultūros Židiny. 
Rengia LMK Federacijos New 
Yorko klubas.

N.Y. lietuvių gydytojų draugi
jos susirinkimas įvyko kovo 14, 
sekmadienį, pas dr. A. ir J. 
Šnieškus. Šiame susirinkime tu
rėjo skaityti paskaitą ir velionis 
dr. V. Paprockas. Jis buvo pasi
rengęs kalbėti apie Lietuvos 
rusinimą. Tam reikalui buvo 
surinkęs nemaža medžiagos ir 
padaręs daug skaidrių.

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numeryje, aprašant dr. 
V. Paprocko mirtį, buvo pasaky
ta, kad liko sesuo Aleksandra 
Matukienė. Jos pavardė yra 
Aleksandra Matekūnienė.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
naujas Liet. Religinės Šalpos 
reikalų vedėjas, pamažu keliasi 
iš Baltimorės į Nevv Yorką. Jis 
apsigyvens pranciškonų vie
nuolyne. Kovo 18 lankėsi Darbi
ninko redakcijoj.

Atlanto rajono skautų-skaučių 
vadovų suvažiavimas įvyks ba
landžio 4, 11 vai. ryto, Lietuvių 
Laisvės salėj, 269 Second Street, 
Elizabeth, N.J. Suvažiavimą 
globos New Jersey skautų ir 
skaučių vienetai, padedant tėvų 
komitetui. Dienotvarkėj numa
tyta diskusijos, liečiančios šių 
metų sporto šventę, vasaros 
stovyklą, skiltininkų kursus,’ 
vilkiukų-paųkštyčių sąskrydį ir 
kitus rajono reikalus. Visi At
lanto rajono vienetų vadovai 
pasižymėkite datą ir sudarykite 
planus dalyvauti suvažiavime. 
Kviečia Atlanto rajono vadas.

Metropolitan Opera kovo 27, 
šį šeštadienį, 1:30 vai. po pietų 
New Yorko laiku transliuos 
Richard Strauss operą “Der 
Rosenkavalier”. Pagrindiniai so
listai: Teresa Zylis-Gara, Judith 
Blegen,. Tatiana Troyanos, Lu- 
ciano Pavarotti.

Reikalingas butas dviejų vy
resnio amžiaus asmenų šeimai 
pirmame arba antrame aukšte 
Woodhavene, Richmond Hill 
arba Rįdgevvoode. Skambinti: 
647-7969.

For sale VVoodhaven 6 family 
house, brick, four and a half 
rooms each apartment. AI condi- 
tion, one carfare to the city. 
Price 75,000 dollars. Very good 
income. Call from 5-8 PM VI 
7-3491.

VVoodhavene vyresnio am
žiaus moteris ieško kitos, kuri 
sutiktų gyventi, turėdama at
skirą kambarį be jokio mo
kesčio ir padėtų savininkei na
mų ruošoj. Tel. 846-4893.

Nevv Yorko skautų ir skaučių iškilmingoj tuntų vadovybės 
pasikeitimo sueigoj kovo 20 Kultūros Židiny iš k.: buv. 
LSS Tarybos vicepirm. v.s. Alfonsas Samušis, buv. tunti- 
ninkas ps. Jonas Vilgalys, naujas tuntininkas ps. Ričardas 

Krulikas, naujas Brolijos vyriausias skautininkas s. Sigi
tas Miknaitis iš Chicagos, buv. vyr. skautininkas v.s. Petras 
Molis iš VVorcesterio, naujas vyr. skautininko padėjėjas Iii. ps. 
Romas Rupinskas, buv. vyr. skautininko pad. v. s. Česlovas 
Kiliulis. Nuotr. P. Bivainio

PIANISTO
VYTAUTO SMETONOS
KONCERTAS

kovo 28, sekmadienį, 4 v. popiet 
Neighborhood Music School, 
100 Audubon St., Nevv Havene, Conn.

Programoje:
Bacho, Beethoveno, Schumanno ir 
M.K. Čiurlionio kūriniai

Po programos vaišės

Auka — 4 dol., studentam — 2 dol.
Apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti

Koncertą rengia:
Lietuvių Moterų Klubų Federacijos 
Nevv Haveno Klubas

MAIRONIO 
LITUANISTINĖ MOKYKLA
kovo 28, sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židiny,
361 Highland Blvd. Brooklyne, N.Y.
Vaidina

MEŠKIUKAS 

RUDNOSIUKAS

Įėjimas suaugusiem — 2.50 dol. 
jaunimui — 1.00 dol.

Po vaidinimo vaišės ir loterija

Visi kviečiami atsilankyti

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO 
10 METŲ SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ 
SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 25 D.

Bilietų kainos 6, 5 ir 4 dol. Visos vietos rezervuotos. Bilietus galima 
įsigyti paštu prisiunčiant atitinkamai sumai čekį ir sau adresuotą 
su pašto ženklu voką: LITHUANIAN RADIO CLUB 217-25 54 AVĖ. 
BAYSIDE, N.Y. 11364. Tel. (212) 229-9134 arba (212) 769-3300.

AUTOBUSUS ORGANIZUOJA Nevv Yorke M. ŠALINSKIENĖ
A. ZUBKUVIENĖ 

Elizabeth, N.J. KUN. P. ŽEMEIKIS

BILIETŲ PLATINTOJAI

11 vai. Apreiškimo par. bažnyčioje, Brooklyne, iškilhningos pamaldos 
už Laisvės Žiburio narius, rėmėjus ir darbuotojus. Giedos Apreiškimo 
par. choras, vad. A. KAČANAUSKO, ir PERKŪNO vyrų choras, 
vad. V. DAUGIRDO.

Naujas, dar niekur nematytas spektaklis, kurį atliks iškilusis tautinių 
šokių ansamblis iš Clevelando

GRANDINĖLĖ
VADOVAI — LIUDAS IR ALEKSANDRA SAGIAI

PRADŽIA 2 VAL.
KEARNY HIGH SCHOOL, 336 DEVON ST., KEARNY, N.J.

PROGRAMOJE: VARKIJIETIS, SIAUDELĖ, TRAPUKAS,
GAIDYS, KREGŽDELĖ, JAUNIMO 
ŽAIDIMAS “NAŠLĖ”, VILIOTINIS, 
ATBULINIS, BERGŽDENIKĖS, RASODĖ- 
LĖ, IŠTRAUKA IŠ “RUSNIEČIO” IR KT. 
PALYDI “GRANDINĖLĖS ORKESTRAS, 
VAD. JONAS PAŽEMIS

NEW YORKE
VVOODHAVEN: M. ŠALINSKIENĖ (Shalins Funeral Home) 

296-2244
J. ANDRIUŠIS Haven Realty VI 7-4477 

RICHMOND Hill: A. ZUBKO (Alice’s Florist) 846-5454
V. ir B. LABUTIS VI 7-5550

MASPETH: KUN. J. PAKALNIŠKIS 326-2236 
BROOKLYN: A. DIRŽYS TA 7-8789

AGENTŪRA “VYTIS” 769-3300
GLENDALE: S. KAČINSKIENĖ HY 7-5340
OZONE PARK: L. ir N. KULIKAUSKAS 845-6722

NEW JERSEY
KEARNY: KUN. D. POCIUS 998-4616

B ir P. MACIJAUSKAS 998-6797
J. MĖLYNIS WY 1-6608
J. KIaUSAS 482-0731

ELIZABETH: V. MAMAITIS 351-9057
KUN. P. ŽEMEIKIS 998-4616

PATERSON: A. RUGYS 525-3340
HARRISON: O. SKURVYDIENĖ 483-3108
N. ARLINGTON: J. AUGIUS 991-6773

PO GRANDINĖLĖS SPEKTAKLIO

POBŪVIS
Sopulingosios Dievo Motinos lietuvių parapijos salėje 

(pasiekiama pėsčiomis nuo Kearny High School) 
136 DAVIS AVĖ. KEARNY, N.J.

PRADŽIA 5 VAL. jŽANGA 5 DOL.

Dešimtmečio proga leidžiamas Laisvės Žiburio

SUKAKTUVINIS LEIDINYS
su gausia informacija apie Laisvės Žiburio 10 metų veiklą. Organi
zacijos, prekybininkai, pavieniai rėmėjai kviečiami dalyvauti su savo 
sveikinimais — skelbimais.

Nevv Yorko — Nevv Jersey — Conn. visuomenė kviečiama 
dalyvauti Laisvės Žiburio sukaktuvinėje šventėje
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