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Savaitės i; 
įvykiai

Argentinos karinės pajėgos, 
nesulaukdamos prez. Martinez 
de Peron atsistatydinimo, įvyk
dė perversmą, kuriam vadovavo 
armijos v-kas gen. Jorge Rafael 
Vilela, karo laivyno v-kas adm. 
Emilio Massera ir Karo aviaci
jos v-kas brig. Orlano Agost. 
Prezidentė buvo nušalinta ir lai
koma apsaugoj, kongresas pa
leistas, svarbesniųjų darbo uni
jų prižiūrėtojais paskirti kariai, o 
krašte paskelbta karo būklė. JAV 
paskubėjo valdžios pasikeitimą 
pripažinti.

JT saugumo tarybos debatuo
se dėl Izraelio okupuotose Ara
bų srityse vykstančių neramumų 
JAV ambasadorius William 
Scranton pareiškė, kad Jeru
zalės klausimas galįs būti iš
spręstas tik derybomis, o ne 
vienašališkais veiksmais, ir kad 
žydų sodybos okupuotose arabų 
srityse sudaro didelę kliūtį tai
kai pasiekti. Izraelis dėl to sku
biai protestavo, bet valst. d-tas 
pareiškė, kad tokie pareiškimai 
sutinka su valst. d-to politika.

Libano prezidentas Franjeh, 
nors ir spaudžiamas iš visų pu
sių, dar neatsistatydino. Vykstan
čiuose susirėmimuose tuo tarpu 
laimi kairieji mahometonai, 
remiami palestiniečių.

Tailando vyriausybė parei
kalavo, kad JAV atitrauktų visus 
savo karius, išskyrus 270 karinių 
patarėjų, iki liepos mėn. Ten 

dar yra apie 3000 karių, aptar
naujančių karinius įrengimus.

JAV susirūpino, kad Kubos 
įtaka stiprėja Karibų jūros vals
tybėse, ypač Guyanoj ir Jamai
koj, kurios abi pritarė Kubos 
kišimuisi į Angolos reikalus.

Rodezijos vyriausybės dery
bos su juodųjų vadu Joshua 
Nkomo nutrūko, nes vyriausy
bė reikalavo, kad pereinamasis 
valdymo laikotarpis iki valdžios 
atidavimo į daugumos rankas 
truktų 10-15 m.

Valst. sekr. pakartotinai įspė
jo Kubą, kad JAV netoleruos jos 
kišimosi net ir į baltųjų mažu
mos valdomas Afrikos valstybes. 
Tuo pačiu metu buvo įspėta ir 
Sov. S-ga, kad JAV ir Sov. S- 
gos santykiai neišgyvens antro
sios Angolos.

Britanija pasiūlė Rodezijai 
savo finansinę ir politinę para
mą, jei Rodezija sutiktų pri
pažinti daugumos valdymo prin
cipą ir įvykdytų parlamento rin
kimus per 2 m.

Siaurės Karolinos pirminiuo
se. rinkimuose Ronald Reagan 
pirmą kartą surinko daugiau bal
sų už prez. Fordą ir tai pakėlė jo 
viltis. Prez. Fordas gavo 46, o 

Reagan — 52 proc. Iš demokra
tų Carter surinko 54, Wallace 35 
ir Jackson 4 proc. balsų. Demo
kratai susirūpino, kaip sustabdy
ti Carter laimėjimus. Wallace 
viltys laimėti smunka.

Italijos krikšč. dem. vyku
sioj konferencijoj gynybos min. 
Arnaldo Farlani reikalavo ne
bendradarbiauti su komunistais, 
bet reformuoti savo partiją, ta
čiau į partijos vadus jis nebu
vo išrinktas. Partijos vadu liko 
tas pats Benigno Zaccagnini, 
linkęs į tam tikro laipsnio bend
radarbiavimą su komunistais.

Indonezijos kariuomenė pasi
traukė iš Portugalijai priklausiu
sios rytinės Timoro salos dalies.

Pasaulio sveikatos org-ja pa
skelbė, kad P. Vietname plinta 
malarija, maras, raupsai, tuber
kuliozė ir venerinės ligos.

P. Afrikos vyriausybė painfor
mavo JT, kad ji numato ati
traukti savo karines pajėgas iš 
Angolos, jei Atigolos duoti per 
trečią partiją patikinimai pasi
rodys tikri.
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STULPAI BE RŪPINTOJĖLIŲ
Pavergtieji lietuviai pasiryžę ištverti

Paryžiuj išeina aukšto lygio 
mėnesinis žurnalas lenkų kalba 
— Kultūra. Jo 1976 sausio-va
sario laidoj (nr. 1/340-2/341), 
skyriuj “Lietuviškoji kronika”, 
išspausdintas ilgokas E. Žagiel- 
lio straipsnis apie dabartinę Lie
tuvą. Autorius, atrodo, gerai mo
ka lietuvių kalbą ir bus lan
kęsis Lietuvoj.

Straipsnis pradedamas že
maitišku posakiu — “Kas bus, 
kas nebus, o žemaitis nepražus”. 
Tai rodo pasiryžimą ištverti, iš
laikyti savo tautinę ir kultūrinę 
tapatybę.
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Turistų judėjimas tarp Lietu

vos ir Lenkijos, o taip pat gi
minių lankymas, yra apsunkin
tas ir ribotas, Gyvenimo sąlygų 
paveikti, žmonės į tai žiūri su 
įprastu cinizmu — juk ne tiek 
rūpi aplankyti gimines kitoj pu
sėj, kiek uždirbti prašmuge- 
liavus prekes per sieną. Aukso 
ir brangenybių kainos Lie
tuvoj yra žymiai pigesnės ir ap
simoka tuos daiktus vežti Len
kijon. Sovietų gaminiai yra men
kiausios kokybės ir be jokio pa
sirinkimo. Kas nori padoriau ap
sirengti, stengiasi nuvažiuoti į 
satelitines respublikas. Batai ir 
vaistai — iš Vengrijos, namų

Aleksandras I. Solženicynas į- 
spėjo Ispanijos liberalus ne
spausti per daug vyriausybės 
dėl politinių reformų, nes ir šiuo 
metu Ispanija yra daug laisves
nis kraštas už Sov. S-gą.

106 JAV advokatai apeliavo į 
Jugoslavijos prez. Tito paleisti iš 
kalėjimo advokatą Srdja Popo- 
vič, nubaustą 1 m. kalėjimo už 
tai, kad jis pritarė jo ginto kal
tinamojo nuomonei.

Prez. Fordas paragino kongre
są paskirti 135 mil. dol. gyvento
jų skiepijimui prieš numatomą 
iųfluencos epidemiją.

Italijos komunistų partija yra 
taip pat įsivėlusi į kyšininkavi
mus ir dėl to keli aukšti parti
jos pareigūnai buvo priversti 
atsistatydinti. Taip pat tvirtina
mą, kad ji nėra laisva ir nuo 
Sov. S-gos jai teikiamos finansi
nės paramos, siekiančios apie 5 
mil. dol. kasmet.

JAV pasirašė su Kanada su
tartį, pagal kurią visi lėktuvų 
grobikai, pasikėsintojai į prezi
dento ar min. pirm, gyvybes, 
teroristai ir narkotikų pirkliai ga
lės būti išduodami.

Prieš Lenkijos konstitucijos 
reformas buvo atsiradusi didelė 
opozicija ir dėl to drastiški kons
titucijos straipsniai buvo arba iš
mesti ar bent sušvelninti. Nors 
komunistų partijai pripažintas 
pagrindinis vaidmuo, bet Len
kijos vardas nebus pakeistas į 
liaudies respubliką.

Ispanijos min. kabinetas pa
siuntė parlamentui įstatymo 
projektą, praplečiantį politinių 
organizacijų teises, bet ir toliau 
draudžiantį veikti tom partijom, 
kurios pripažįsta diktatūrinį val
dymą.

Prez. Fordas JAV ambasado
rium Kinijai paskyrė buv. Eisen- 
hovverio gynybos sekr. Thomas
S. Gatės.

Kandidatas į prez. Shriver pa
sitraukė iš kandidatų, bet dem. 
partijoj atsirado naujas kandida
tas, senatorius Frank Church.

Maršalas Viscount Mont- 
gomery of Alamein, žymiausias 
Britanijos karys iš 2 pasauk ka
ro laikų, mirė, sulaukęs 88 m. 
amžiaus.

JAV ambasada Maskvoj pas
kutiniu laiku gauna nemažai 
grasinimų telefonu ir kartą turė
jo būti evakuota dėl grasome 
susprogdinimo. Tai, matyti, yra 
atsakymas į pasikėsinimus prieš 
sovietų įstaigas New Yorke. 

apyvokos prekės — iš Rytų Vo
kietijos, ir t.t. Kai žmogus grįž
ta iš užsienio, jo neklausia, kas 
nauja politikoj, o tik ką ten gali
ma pigiai nusipirkti; Taigi vizų 
gavimas yra laikomas tam tikru 
atpildu, ir jos duodamos savo 
žmonėm, kad ir nepartiečiam, 
bet tokiem kombinatoriam, ku
rie, patys uždirbdami, duos ir 
kitiem uždirbti. Kitiem, t.y. 
tiem, kurie parems jų pastangas 
gauti vizą arba ją išduos.

“Blat”, neišverčiamas rusų žo
dis, kurio prasmę autorius aiš
kina kaip “ranka ranką plauna”, 
žydi ir tarpsta, sudarydamas 
naujai kylančią kombinatorių 
klasę, kuri gyvena labiau pasi
turimai, negu gyventojų vidur
kis. Lietuviai geria šiandien 
daug daugiau negu prieš karą, 
bet vis dar'daug mažiau už ru
sus. Priklausymas prie partijos 
nesmerkiamas, nes esą geriau, 
kad joj balsą turėtų lietuvis, o ne 
rusas. Tais pačiais sumetimais 
veržimasis į mokslą yra nepa
prastai didelis.

Vienos inteligentų šeimos 
metinio uždarbio vidurkis yra 3 
tūkstančiai rublių, dažniausiai 
yra du dirbantieji. Tokios šei
mos bute paprastai rasi televi
zorių, radiją, magnetofoną, šal
dytuvą, skalbimo mašiną ir bal
dus. Valgomais produktais ap
rūpinimas 1975 rudenį buvęs 
kiek geresnis negu Lenkijoj, 
bet kitomis prekėmis — žymiai 
blogesnis. Prekybos organ žaci- 
ja dar netobulesnė negu Lenki
joj — neproduktyvus laiko gaiši
nimas ir pasirinkti tegali tarp 
blogos ir dar blotesnės prekių 
rūšies. Skaitmenimis palyginti 
su Vakarais to bendrai žemo 
gyvenimo standarto negalima, 
nes butai, kuras, elektra, papras
ta duona yra labai pigūs, o moks
las neapmokamas. Užtat kitos 
prekės labai brangios. Palygini
mas: vieno asmens maisto meti
nis minimumas yra 500 rublių.
Ir tokiem uždarbiam bei kai

nom esant, kombinatoriai statosi 
vienos šeimos namelius, perkasi 
automobilius už 5000 rublių ir 
daugiau. Girdėti, kad Kaunas 
procentaliai turi daugiausia pri
vačių automobilių visoj Sovietų 
Sąjungoj. Prisideda prie to ir iš 
užsienio gaunami siuntiniai ir 
didesnė negu Rusijoj darbo pro
dukcija Baltijos kraštuose.
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Senatorius Henry M. Jackson apkabina Simą Kudirką, kuris 
remia Jacksono kandidatūrą į prezidentus ir aktyviai veikia 
jo išrinkimo kampanijoj.

Sistema, kur darbo produkty
vumas, o ypač kokybė, nėra atly- 
lyginami, neskatina sąžinin
gumo ir verčia dirbti bet kaip, 
nesirūpinant darbo kokybe. Ru
sai ir kitos tautos jau į tą įsi
traukė. Baltai, dar senu papro
čiu, dirba sąžiningiau: ūkininkai 
savo pushektariniuose sklype
liuose ūkininkauja sumaniai. Be 
to, vėliau sukurtoji pramonė yra 
modernesnė. O gal ir sovietų 
valdžia, norėdama prisigerinti 
tiem nenuoramom lietuviam, 
kurie siunčia protestus Jungti
nėm Tautom ir turi daugiau kon
taktų su užsieniais per savo emi
graciją, suteikia jiem “mažą sta- 
biliškumą” ūkio srity?

Paradoksas yra tai, kad valsty
bėj, kuri susikūrė tarptautinio 
proletariato solidarumo šūkiu, 
susidarė sąlygos nacionalizmui. 
Lietuviai sukandę dantis, soli
dariai ir atkakliai kovoja su rusi
fikacija ir kolonizacija. Nemaža 
kunigu yra “perkandę” marks
izmą-leninizmą, o lietuviai dar
bininkai naudoja kovos meto
dus, per pusę šimtmečio išto
bulintus Sovietų Sąjungoj. Ru
sui sudaromos sąlygos kokiai 
nors malversacijai ar kokiam 
“išdavikiškam” pareiškimui — 
po to eina skundas ant ruso. 
Liudininkų niekuomet netrūks
ta. Jis išlekia iš savo vietos, kurią 
užima arba naujai atsiųstas ru
sas, arba lietuvis. Kaip žinoma, 
daugiausia rusų yra Vilniuj, ma
ža Kaune ir provincijoj. Bet yra 
naujų pramonės gyvenviečių, 
statytų kvalifikuotų rusų darbi
ninkų, kurie pradžioj stato, o 
paskui papildo tų įmonių kadrus 
ir taip sudaro rusiškąsias salas. 
Alytuj esą ištisi rusiški kvarta
lai.. Tarptautiniame Vilniuj vis
kas sumaišyta, bet provincijoj 
kartais pasitaiko tikrų rusiškų 
getų.

Televizijos programos — pu
siau rusiškos. Mokslo konfe
rencijose vartojamos dvi kalbos, 
bet lietuvių tekstai verčiami į 
rusų kalbą, kai tuo tarpu rusiš
kieji ne — visi turi suprasti.
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Lietuviai tuo tarpu nemato 

rausvų prospektyvų ateičiai, o 
dabartis irgi nėra linksma, tad 
akis kreipia į praeitį. Palaiko se
nus papročius, tradicijas, o taip 
pat, pavėluotai, rūpinasi apsau
goti praeities paminklus ir neuž
terštą gamtą. {Bus daugiau)

(tąsa iš praeito nr.)
1954 baigęs universitetą, pra

dėjau dirbti TSRS valstybinio 
banko Lietuvos respublikinėj 
kontoroj. Skyriuj lietuvių ne
buvo. Rusai, išdirbę čia 10 ir 
daugiau metų (kai kurie iš jų 
dirbo Lietuvoj 1940-41), nemo
kėjo nė žodžio lietuviškai ir nie
ko nežinojo apie Lietuvą. Aš ne
galėjau jų įtikinti, kad lietuvių 
kalba nėra vokiečių kalbos dia
lektas, kad lietuviai nebend
radarbiavo su vokiečiais II-ojo 
pasaulinio karo metu, kad Lietu
va buvo vienintelė iš vokiečių 
okupuotų kraštų, kur jiem nepa
vyko suorganizuoti SS legijonų 
(už ką ir buvo uždarytos visos 
lietuvių aukštosios ir kai kurios 
vidurinės mokyklos). Manęs 
klausinėdavo, kokia kalba aš kal
buosi su savo dukra ir į kokią 
mokyklą ruošiuosi ją atiduoti. 
Tekdavo paaiškinti, kad lietuvių 
savimonė yra aukštesnė už so
vietinės šiaurės klajoklių. O ko
kie būdavo mano pokalbininkų 
veidai, kai išklodavau jiem isto
rinius faktus apie tai, kad savo 
laiku tokie slavų miestai, kaip 
Kijevas, Kurskas, Minskas, Smo
lenskas, buvo valdomi lietuvių ir 
kad dabartinę Odesą įkūrė didy
sis Lietuvos kunigaikštis Vytau
tas! Ir prasidėjo kalbos, kad aš 
esąs nacionalistas. Pasipylė 
skundai į KGB. Biurokratai 
įkalbėjo kontoros valdytoją Kny- 
vą pašalinti mane, ir 1955 rude
nį buvau perkeltas į Dzeržins
kio skyrių su mažesniu atlygi
nimu. Betgi “atlydis” po Stalino 
mirties dar tęsėsi, ir valdytojas 
grąžino mane į valstybinės val
dybos viršininko pavaduotojo 
pareigas ir leido mokytis stacio
naro aspirantūroj.

Vienas iš padarinių, kuriuos 
iššaukė Stalino mirtis, buvo lie
tuviškų mokyklų organizavimas 
etnografiškosiose lietuvių žemė
se, prijungtose prie Baltarusijos 
TSR. Prie šio judėjimo, kuriam 
vadovavo akademikai Balčiko
nis ir Ivanauskas, prisijungiau ir 
aš. Kartu su studentais važinė
davau į Baltarusijos TSR, lanky
davau lietuviškas gyvenvietes, 
veždavau ten lietuviškus tarybi
nius laikraščius, lietuviškas tary
bines knygas. Tuo pat metu 
lietuviškose žemėse, kurios buvo 
lenkų valdžioj, buvo kuriamos 
lietuviškos mokyklos. Susira
šinėjau su tų mokyklų mokyto
jais, siunčiau jiem lietuviškas 
tarybines knygas. Nelaikiau, kad 
mano veiksmai prieštarauja tary
binei konstitucijai. Bet KGB bu
vo kitokios nuomonės. Jie įter
pė į veikėjų už lietuviškas mo
kyklas gretas savo agentą Titlių, 
Vaizdo spaustuvės darbuotoją. 
Jis pasiūlė V. Laugaliui sukurti 
pogrindžio organizaciją, Liau
dies Frontą , ir primygtinai rei
kalavo, kad jos centre būtų eko
nomistas . Vengrijos įvykių 
metu Laugalis pakvietė mane į 
vieną iš savo bendraminčių susi
rinkimų. Atėjo tik vienas Lauga- 
lio draugas — J. Semėnas, kurį 
aš mažiau pirmą kartą. Išsiskirs
tėm nieko neišsprendę. Po kele
to mėnesių Laugalis kreipėsi į 
mane su prašymu gauti per Tit
lių iš spaustuvės tipografinį 
šriftą. Aš atsisakiau. Tuo ir bai
gėsi mano “pogrindinė” veikla. 
“Vengriškoji dvasia” greit išga
ravo. Nurimo ir lietuviškieji 
“suokalbininkai”. Laugalis iš
vyko mokytojauti į rajoną. Ta
čiau, praėjus metam po mūsų 
pirmojo ir paskutiniojo susirin
kimo, KGB nutarė mus suimti.

Krata per 1957 Kūčias nedavė 
laukiamo rezultato. Aš buvau 
tardomas be perstojo dvi paras. 
Tardymas buvo vykdomas nau
dojant akademiko Pavlovo 
mokslo pasiekimus sąlyginių 
refleksų srity. Kai tai nepadėjo, 
buvo panaudoti stipriai veikią 
narkotikai. Kapitonas Kolgovas 
(dabar papulkininkis) įkalbinėjo 
mane išgerti butelį limonado . . . 
Po to visai savaitei aš pasida
riau abejingas ne tik savo, bet ir 
savo artimųjų likimui. Kapitonui 
diktuojant, parašiau “nuoširdų 
prisipažinimą”.

KGB kalėjime buitinės sąly
gos buvo dar pakeliamos. Visos 
pastangos buvo sutelktos sukelti 
moralines kančias. Tarsi atsitik
tinai, pasodino į 27-tą kamerą, iš 
kurios langelio kas rytą galėjau 
matyti troleibuso sustojime savo 
nėščią žmoną, lydinčią mūsų 
ketvertų metų dukrą į vaikų dar
želį. Visą mėnesį manęs nesku- 
to, o po to atvežė parodyti tė
vam, kad pakankintų juos mano 
išvaizda, o mane — tėvų ašaro
mis. Pamatę, kad aš gerai pake
liu kalinimą vienutėj, į mano ka
merą pervedė jėzuitą tėvą 
Aleksandrą Markaitį. Jis pateko 
Čia jau trečią kartą, palaužtos 
sveikatos, kankinamas baimės, 
kad štai vėl bus iškviestas pas 
Lietuvos KGB pirmininko pava
duotoją Martavičių, kur jį vėl 
žvėriškai sumuš, kaip kad 1949. 
Tyliais pavasario vakarais kaž
kur šalia būdavo leidžiamas įra
šas mano vaikų balsų . . .

Be dalyvavimo “nacionali
niam fronte”, buvau kaltinamas, 
kad griaunu tarybinės marksisti
nės filosofijos pagrindus ir pla
tinu TSRS aukščiausiosios tary
bos deputato, lietuvių literatū
ros klasiko Antano Vienuolio pa
sisakymą bei testamentą. 1955 
gruodžio 1 sesijoj Vienuolis pa
smerkė Vilniaus krašto sulenki- 
nimą, o 1957 sesijos metu A. 
Vienuoliui nebuvo leidžiama 
užstoti mūsų Sibiro tremtinių. 
Tačiau abi Vienuolio kalbos ir 
testamentas, kuriame jis prašė 
pastatyti kryžių ant jo kapo, pa
plito lietuviškoj pogrindžio 
spaudoj.

Net parengtinis tardymas ne
siryžo įtraukti į bylą tokios “kal
tinamosios medžiagos”. Betgi 
tai suvaidino savo vaidmenį ski
riant bausmę. Prokuroras V. Ga- 
linaitis teismo pertraukų metu 
dažnai lakstydavo į užkulisius 
ir ilgai tardavosi su teisėju. 
Prokuroro rankose mes matėm 
fotokopijas minėtos “medžia
gos”.

Nebuvo užmiršti ir mano ry
šiai su Baltarusijos ir Lenkijos 
lietuviais. Nors, tardytojo Pilia- 
lio žodžiais, jie neatitinka 
baudžiamojo kodekso raidės, 
bet charakterizuoja mane kaip 
lietuvišką nacionalistą.

Antitarybinės agitacijos, ku
rią, esą, aš vykdžiau filosofijos 
seminarų metu, įrodyti nepavy
ko, ir aš buvau nuteistas “tik
tai” 4 metam. Nuteisė ne už 
įvykdytus veiksmus, o už tai, ką 
galėjau įvykdyti, jei to nebūtų 
sutrukdę budrūs čekistai.

Prie tos pat bylos buvo pri
jungti dar 7 man nežinomi Vil
niaus inteligentai. Vienas iš jų 
buvo apkaltintas už platinimą 
lietuvių literatūros klasiko Vaiž
ganto rinktinių laiškų, nors jis 
miręs 1933, o taip pat ir už 
V. Mykolaičio-Putino eilėraščio 
“Vivos plango” platinimą, kuris 

buvo parašytas 1943 ir kaltino 
hitlerinį terorą Lietuvoj (teismas 
“nustatė”, kad eilėraštis yra pa
rašytas 1947 ir todėl yra anti
tarybinis) . . .

Pasibaigus teismui, kapitonas 
Chlopovas (šiuo metu papulki
ninkis) tikino mane, kad “at
šiaurus klimatas ir sunkus fizi
nis darbas išvalys mano naciona
lizmu užterštas smegenis”. Ir 
dar kaip valė! Vienoj iš Ozer- 
lago statybų teko paragauti kar
čios duonelės skonį.

Grįžus į tėvynę, bailūs biuro
kratai laikė, jog mano smegenys 
dar nepakankamai pravalytos, 
kad užimčiau ekonomisto parei
gas su 100 rublių atlyginimu. 
Pagaliau man pavyko įsidarbin
ti dispečeriu.

Stovyklose liko daug draugų. 
Su kai kuriais iš jų pastoviai 
susirašinėjau. Tai nepatiko 
KGB. Sekimas buvo sustiprin
tas. Buvo bandoma užverbuoti 
net mano artimą giminaitį pra
nešinėti apie mane. Apie savo 
negandus parašiau į stovyklą 
J. Skeiveriui.

(Bus daugiau)
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CONNECTICUT APYGARDA
Hartford — pirm. Justinas 

Guntulis — 7 Kimberly Rd., 
West Hartford, Conn. 06107, na
riai — Vacį. Nenortas ir Zigmas 
Strazdas.

VVaterbury — pirm. Jonas Bra
zauskas — 27 Robbins St., Wa- 
terbury, Conn. 06708, nariai — 
Jonas Raugalis, Vincas Skladai- 
tis, Vacį. Kuzmickas, Juozas Val
kauskas.

Nevv Haven — pirm. Jonas 
Šaulys — 22 Frank St., Branford, 
Conn. 06405, nariai — Bronius 
Strimaitis, Zenonas Merkevi
čius.

Stamford — pirm. Gintas 
Žemaitaitis — 35 Esųuire Rd., 
Norvvalk, Conn. 06851, tel. 847- 
1779, nariai — Adolfas Deikis, 
Juozas Daniliauskas.

Bridgeport — pirm. Jonas 
Butkus — 34 Park Terr., Bridge
port, Conn. 06604, tel. 366-0226, 
nariai Jonas Karys, Vladas Ba
rius

Putnam — pirm. dr. Anta
nas Matukas — P.O. Box 494, 
Putnam, Conn. 06260, nariai — 
K. Baltramejūnas, sesuo M. Pai
ni fra.

New Britain — pirm. Juozas 
Petuška — 765 Myrtle St., Nevv 
Britain, Conn. 06053, nariai — 
Juozas Balčiūnas, J. Raškys.

Nevv London — pirm. Balys 
Kondratas — 66 Bloomingdale 
Rd., Quaker Hill, Conn. 06375, 
narys S. Rajeckienė.

NEVV YORKC APYGARDA
I-oji Nevv Yorko — pirm. Bill 

Kumet — 321 Lesley La., Nevv 
York, N.Y. 11553, nariai — Balys 
Gedeika, Juozas Rudys, Emili
ja Landravičienė, Vincas Skrip- 
kus, Petras Jakaitis, Denis Mig- 
lomskis.

VVoodhaven — pirm. Aloyzas 
Balsys — 525 West End Avė., 
Nevv York, N.Y. 10024, tel. TR 4- 
1538, nariai — Vladas Sidas, 
Bronius Bobelis, Janina Gerdvi- 
lienė.

Bushvvick — kun. Pr. Gied
gaudas — 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207, nariai— 
Paulius Jurkus, Albina Zum- 
bakienė.

Queens — pirm. Petras Ži
lionis — 317 W. 99 St. Nevv 
York, N.Y. 10025, nariai — Re
gina Budrienė, Marija Jasėnie- 
nė.

Great Neck — pirm. Henry 
Miklas — 10 Church St., Great 
Neck, N.Y. 11023, tel. HU 2- 
0196.

Maspeth—pirm. A. Pumputis 
—81-40 VVoodhaven Blvd.,Glen- 
dale, N.Y. 11227, tel. 847-1423, 
nariai — Gediminas Rajeckas, 
Ašebergas.

Manhattan-Bronx — pirm. 
Antanas Dėdinas — 74-15 88 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421, 
tel. 296-7254, nariai — Stasys 
Balsys, Mečislovas Razgaitis.

FLORIDOS APYGARDA
St. Petersburg — pirm. Adol

fas Pupelis, 3900 Belle Vista Dr. 
E., St. Petersburg Beach, Fla. 
33706, nariai — Jurgis Giparas, 
Laima Jakušovienė, Juozas Li- 
nartas, Ona Petrikienė.

Auksinio Kranto — pirm. Vy-
- tautas Mošinskas, nariai — Jonas 

Vainauskas, Elena Balčiūnienė.
Palm Beach County — pirm. 

Stasys Balčiūnas, nariai — Albi
nas Štaras, Adolfas Šalkauskas.

NEW JERSEY APYGARDA
Elizabeth — pirm. Juozas Stri

maitis — 977 Byron Avė., Eli
zabeth, N.J. 07208, tel. EI 3- 
2600 nariai — Albinas Stukas, 
Vanda J arini c nė

Jersey City — pirm. Leonar
das Šimkus — 814 Riverbend 
Dr., Clark, N.J. 07066, tel. FL 
1-7378, nariai — A. Raudienė, 
K. Bakšys.

Keamy — pirm. Povilas Šukys 
— 99 Magnolia Avė., Kearny, 
N.J. 07032, tel. 998-2963, nariai 
— Ona Dargienė, Marija Meli‘ 
nienė.

Linden — pirm. Stasys Vai
čiūnas — 550 E. 2nd St., Roselle, 
N.J. 07203.

Nevvark — pirm. Petronėlė 
Pliskaitienė — 12 VVarvick St., 
Nevvark, N.J. 07105, tel. 344- 
<1087, nariai — Kazys Šipaila, 
Vytautas Vaitiekūnas.

Paterson—pirm .Algis Šaulys— 
164 Kiel Avė., Kinnelon, N.J. 
07405, tel. 838-2570, nariai —■ 
Juozas Sabaliauskas, Juozas 
Jackūnas, Klemas Praleika, Vy
tautas Gružas.

OHIO APYGARDA
Pittsburgh — pirm. kun. Vac

lovas Karaveckas — 2114 Sarah 
St., Pittsburgh, Pa. 15203, nariai 
— Gintautas Taoras, Vyt. Yucius.

Cleveland — pirm. Kazys 
Gaižutis — 18108 Hiller Avė., 
Cleveland, Ohio 44119, nariai 
—Bronius Bernotas, Juozas 
Kaklauskas.

Buffalo (Lietuvių Klubas)— 
pirm. Romas Masiulionis — 56 
Lovering Avė., Buffalo, N.Y. 
14216, tel. 876-8776, nariai — 
Petras Rudgalvis, Alfonsas Sa
kavičius.

Rochester — pirm. J. Laukai
tis — 88 Reąua St., Rochester, 
N.Y. 14617, nariai—dr. A. Kli
mas, Ž. Tamošiūnienė.

PIETRYČIŲ APYGARDA
Baltimore — pirm. Antanas 

Diljonas — 2012 Griffis Avė., 
Baltimore, Md. 21230. Nariai — 
Igoris Kučiauskas, Juozas Gaile- 
vičius.

Pietinės New Jersey — pirm. 
Julija Jurskienė — 408 Arch St., 
Delran, N.J. 08075, nariai — 
Ona Šalčiūnienė, Virgus Voler- 
tas.

VVashington — pirm. Aldona 
Bačkaitienė — 937 Leigh Mill 
Rd., Great Falls, Va. 22066, na
riai — Kazys Varnas, Rūta Pen- 
kiūnienė.

Philadelphia — pirm. Felik
sas Andriūnas — 155 Green- 
wood Avė., Wyncote, Pa. 19095, 
nariai — Henrikas Misliauskas, 
Benedikta Misliauskienė, Vy
tautas Šuopys, Vytautas Sušins- 
kas, Justinas Gečiauskas.

VIDURIO VAKARŲ 
APYGARDA

Aurora — pirm. Domicėlė 
Vizgirdienė — 70 So. Chestnut 
St., Aurora, III. 60507, tel. 896- 
5749, nariai Marytė Vizgirdienė, 
Bonaventūras Jablonskis.

Bridgeport — pirm. Sergejus 
Radzvickas — 3356 So. Emerald 
Avė., Chicago, 111. 60616, tel. 
376-9331, nariai — Jadvyga 
Skvarčienė, Jonas Jareckas.

Brighton Park — pirm. Jo
nas Spurgis — 4239 So. Fairfield 
Avė., Chicago, III. 60632, tel. 
847-5027, nariai — Simas Jokū
baitis, Juozas Žadeikis.

Cicero — pirm. Alfonsas 
Venclovas — 1938 48 Ct., Ci
cero, III. 60650, tel. 652-5349, 
nariai — J. Arštikys, P. Budinin- 
kas, K. Dočkus, A. Pračkailienė, 
L. Radvilienė, A. Kliorienė, S. 
Barkauskas.

Gage Park — pirm. Izabelė 
Stončienė — 7143 So. Hamlim 
Avė., Chicago, III. 60629, tel. 
284-7251, nariai —Vytautas Sin
kus, Stasys Gečas, Julė Smilgie- 
nė, Andrius Povilaitis.

Hot Springs, Ark.—pirm. Pet
ras Balčiūnas — 113 Brandiles 
Lane, Hot Springs, Ark. 71901 
tel. 767-6230, nariai — Aldona 
Ingaunienė, Jonas Miceika.

Kenosha-Racine — pirm. 
Eduardas Šilingas — 1837 Roe 
Avė., Racine, WI 53404, nariai 
— Stasys Gedgaudas, Juozas 
Plečkaitis.

Lemont — pirm. Raimondas 
Paškus — 7340 Leonard Dr., 
Darien , 111. 60559, tel. 323-54 
23, nariai — Liudas Šmulkštys, 
Modesta Umbrasienė, Janina 
Mozeliauskienė, Stasys Būda, 
Kazys Balčiūnas.

Marųuette Park — pirm. Zig
mas Moliejus — 7200 So. Wash- 
tenaw Avė., Chicago, III. 60629, 
tel. 778-2442, nariai — Kos- - 
tas Juškai tis, Bronius Prial- 
gauskas, Liudas Šimaitis, Ona 
Roznikienė, Romas Tervydis.

Melrose Park — pirm. Bronius 
I. Murinas — 1214 No. 16th St., 
Melrose Park, III. 60160, tel. 
343-9081, nariai — Romualdas 
L. Barauskas, Kęstas Valavičius.

VVaukegan— pirm. Pranas 
Petroliūnas — 1928 Walnut St., 
Waukegan, III. 60085, tel. 336- 
9119, nariai — Pr. Kruzikas, K. 
Šalys.

Milwaukee — pirm. Vytautas 
Janušonis — W347-S4948-CTH- 
G, Dousman, Wis. 53118, nariai

Vita Aleksandrūnaitė, Lilija Bal- 
kaitytė.

East St. Louis, III. — pirm. 
Vytautas Gavelis — 1411 Ex- 
change Avė., East St. Louis, 111. 
62205, nariai — Veronika Juoda- 
kienė, Vincas Vosylius.

Beverly Shores Lietuvių Klu
bas — pirm. Jonas Eigelis — 
P.O. Box 415, Beverly Shores, 
Ind. 46301, tel. 874-6081, nariai
— Juozas Noreika, Jonas Kava
liūnas.

Omaha — pirm. Vincas Šar
ka — 4817 Holmes St., Omaha, 
NE 68117, tel. 734-0524, nariai
— Algis Antanėlis, Julija Nava- 
kienė.

VAKARŲ APYGARDA
Los Angeles, Calif.—pirm. V. 

Tamošaitis—4221 Nevvdale Dr., 
Los Angeles, CA 90027, tel. 
662-0791, nariai — D. Žygaitė, 
R. Barauskaitė.

Phoenix, Ariz. — pirm. V. 
Mieželis — 2220 W. Belmont, 
Phoenix, AZ 85021, tel. 995- 
3078, nariai — V. Ruseckas, J. 
Sinkienė.

Santa Monica, Calif. —pirm. 
J. Kojelis — 747 23rd St. Santa 
Monica, CA 90402, tel. 395- 
8355, nariai — G. Mažiulienė, 
A. Gricius.

BOSTONO APYGARDA
Boston — pirm. Andrius Ke

turakis — 61 Thomas Park, So. 
Boston, Mass. 02127, tel. 268- 
6498, nariai — Pranas Averka, 
Gintas Vaičaitis, J. Valiuko- 
nis.

Brockton — pirm. Liuda Šu
kienė — 52 Albert St., Brockton, 
Ma. 02402, tel. 583-2830, nariai
— Aldona Dulskienė, Milda 
Brandtnerienė, Julija Šaulienė.

Cape Cod — pirm. Ernestas 
Bliudnikas — 42 Fuller Rd., 
Centerville, Ma. 02632, tel. 775- 
8073, nariai — Stasys Mineika, 
I. Jansonienė.

VVorcester — pirm. Juozas 
Šteinys — 132 Hoyston St., Wor- 
cester, Ma. 01604, tel. 798-2791, 
nariai — Jonas Tamošauskas, 
Marija Židžiūnienė.

Providence, R.I. — pirm. Sofi
ja Šakalienė — 140 Phillips Rd., 
Greenvich, R.I. 02818, tel. 884- 
3048, nariai — Antanas Valiuš- 
kis, Aldona Kairienė.

(nukelta į 3 psl.)

Paremkim Jacksoną, kandidatą 
į prezidentus

DOVANA — i. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas išsiunti
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir 
pirmadieniais patarnaujama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296- 
5250. DOVANA, 80-14 Jamaica Ąve., 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 koplyčia, Alr- 
conditioned, A.J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

AN' ANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel.441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

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

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

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

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

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

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liųuors ”, 146 E. Main St., Nevv 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 esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.
—..............      i ,  ............. ........ ..... i, i, i.,, ;i ■ i, ■

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. 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., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

Demokratų kandidatas į prezidentus Henry M. Jacksonas 
priėmė lietuvių ir latvių delegatus. Iš k. dr. Jonas Genys, 
Henry M. Jackson, Edvardas Šumanas, Baltų komiteto rei
kalų vedėjas, Amerikos latvių tarybos atstovas Talivadis 
Smits. Delegatai jam padėkojo už prisidėjimą prie Baltų re
zoliucijos.

Mes kreipiamės į jus mieli 
lietuviai, paremti mūsų kandi
datą į Amerikos prezidentus, 
kuris balandžio 6 dalyvaus Nevv 
Yorko valstijos demokratų parti
jos rinkimuose.

Mes remiam senatorių Henry 
(Scoop) Jacksoną ne tik dėl jo 
išskirtinės veiklos per 35 metus 
JAV kongrese, ekonominėj ir so
cialinėj srity, bet ir dėl to, kad 
jis daugiau negu bet kas kitas 
dabartinėj Amerikos politinėj 
arenoj efektingai remia stiprią 
Amerikos užsienio politiką.

Šen. Jacksonas nuolat kri
tikuoja Kissingerio vienašališką, 
“detentės” politiką su Sovietų 
Sąjunga — ginklavimesi, preky
boj, žmogaus teisėse ir Helsin
kio deklaracijoj. Jis yra vienas iš 
Amerikos prezidentinių kandi
datų, kuris aiškiai supranta ir ak
tyviai veikia, kad išlaikytų šį 
kraštą stipriausia karine jėga pa
sauly. Jis giliai užjaučia sunkią 
žmonių padėtį Sovietų vergijoj 
ir aktyviai veikia jiem padėti.

— Senatorius Jacksonas yra 
autorius 1972 amendmento, ku
ris pareiškia JAV kongreso nuo
monę prieš vienašališkas strate
ginių ginklų sutartis su Sovietų 
Sąjunga.

— Šen. Jacksonas yra autorius 
1974 Amendmento, paneigian
čio Amerikos prekybos lengva
tas Sovietų Sąjungai ir kitiem 
komunistiniam kraštam, kurie 
pažeidžia savo gyventojų laisvo 
emigravimo teisę; ši teisė yra 
nepaprastai svarbi išskirtom šei
mom, kaip pvz., Jurgučių šei
mai, kuriai Jacksonas asmeniš- 
kai’bando padėti.

— Šen. Jacksonas Amerikos 
senate yra vienas pagrindinių

rėmėjų rezoliucijos Nr. 319, kuri 
patvirtina JAV nepripažinimą 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos in
korporavimo į Sovietų Sąjungą.

— Šen. Jacksonas yra pagrin
dinis disidentų, tautinių ma
žumų ir politinių kalinių komu
nistiniuose kraštuose užtarėjas; 
tokių žinomų žmonių kaip Sa
charovas, ir taip pat tūkstančių 
kitų drąsuolių mažiau žinomų.

— Šen. Jacksonas atsklei
dė visuomenei faktus apie katas
trofinį 1972 kviečių pardavimą 
Sovietų Sąjungai.

— Šen. Jacksonas suorganiza
vo Solženicyno priėmimą JAV 
kongrese, kada prezidentas For
das ir valstybės sekretorius Kis- 
singeris atsisakė pakviesti šį iš
tremtą rusų rašytoją į Baltuosius 
Rūmus, bijodami užgauti So
vietų valdžią.

Mes tikim, kad Jacksonas bū
damas Amerikos prezidentu, ves 
šį kraštą teisingu keliu ir atnau
jins laisvės trokštančių žmonių 
viltį. Šiuos siekius padėsit į- 
gyvendinti balsuodami už šen. 
Henry M. Jacksoną balandžio 6 
Nevv Yorko valstijos demokratų 
partijos rinkimuose.

Irena Banaitis 
Susan K. B o ros kas 
Roberts M. Brieze 
G.A. Bushmann 
Algimantas Gečys . 
Uldis Grava 
Daiva ir Romas Keziai 
Simas Kudirka 
Jokūbas Stukas 
Eligijus Sužiedėlis 
Edvardas Šumanas 
kun. dr. Tomas Žiūraitis 
Regina Žymantaitė

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

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

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

---------------------------- ----------- --------- T 
Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

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

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

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

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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DARBININKAS
Glenside, Pa., JAV Lietuvių LB KRAŠTO VALDYBOS VEIKLOS APŽVALGA

Bendruomenes krašto valdybos
nariai vasario 19 ir 26 buvo

Nauji pavojai Lietuvai
Laikraštininkai Rowland 

Evans ir Robert Novak Wash- 
ington Post kovo 22 ir 26 pa
skelbė tik dabar aikštėn iškilu
sią žinią, kad Londone 1975 
gruodžio mėn. vidury įvykusiam 
JAV-bių ambasadorių suva
žiavime valstybės departamento 
patarėjas Helmut Sonnenfeldt 
pareiškė, jog “JAV politika turi 
krypti į tokią evoliuciją, kur 
santykiai tarp Rytų Europos ir 
Sovietų Sąjungos sudarytų orga
nišką vienetą”.

, Esą dabar, kol Sovietų Sąjun
ga neturi pilno užtikrinimo Ry
tų Europoj, ji yra priversta rem
tis grynai karine jėga, besiek
dama sau apjungti Rytų Euro
pą. Nesant organiškos sąjungos, 
Rytų Europos troškimas išsi
veržti iš Sovietų Sąjungos kont
rolės auga, ir tie “nenatūralūs 
ryšiai gali vėliau ar anksčiau 
sprogti, sudarydami trečiojo pa
saulinio karo priežastį”.

Žodžiu, oficialus valstybės de
partamento patarėjas H. Son
nenfeldt skelbia reikalą suda
ryti organišką Rytų Europos su
jungimą su Sovietų Sąjunga; 
tai reikštų priimti Maskvos do
minavimą Baltijos kraštuose.

Nors laikraštis pažymi, kad šis 
pareiškimas sukėlė didelių gin
čų Fordo vyriausybėj, tačiau 
kartu pasako, kad Helmut Son
nenfeldt yra dešinioji Kissin- 
gerio ranka, kad jis paprastai 
yra ištikimas savo šefo politikos 
veidrodis ir kad tuo visu nori
ma išryškinti JAV poziciją — sie
kiant pasaulio taikos, stabili
zuoti Sovietų Sąjungos impe
riją Rytų Europoj. Tai būtų aiš
kus Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės išdavimas.

Lietuviai raginami rašyti laiš
kus prezidentui Fordui per dr. 
Myron Kuropą, neseniai paskir
tą asistentą etniniam 
reikalam, kad būtų pa-
/

skelbt? nauji pareiškimai Balti
jos valstybių atžvilgiu. Išreikšti- 
nas protestas prieš tokius valsty
bės departamento aukšto parei
gūno pareiškimus.

Laiškai nukreiptini adresu:

Dr. Myron Kuropas, 
Special Assistant to the 
President for Ethnic Affairs, 
The White House, 
Washington, D.C. 20500.

Laiške išreikštinos kad ir to
kios mintys:

We were shocked to read on 
March 22, 1976, in the Washing- 
ton Post, that a high administ- 
ration official such as Statė 
Department Counselor Helmut 
Sonnenfeldt feels that United 
Statės policy mušt “strive for an 
evolution that makes the rela- 
tionship between the Eastern 
Europeans and the Soviet 
Union an organic one.”

Se would be most apprecia- 
tive, if you would look into these 
remarks attributed to Mr. Son

nenfeldt, and clarify this entire 
unfortunate disclosure by 
columnist Robert Novak.

We hope your response is re- 
assuring that Mr. Sonnenfeldt’s 
doctrine is not the policy of the 
United Statės.

Pasinaudokim rinkiminiais 
metais! Reikalaukim, kad prezi
dentas Fordas aiškiai pasisakytų 
mum rūpimu Lietuvos klausi
mu.

Taip pat visi lietuviai, kurie 
dar nesikreipė į savo senatorius, 
prašomi nedelsiant į juos kreip
tis ir raginti, kad kuo greičiau 
JAV senate būtų priimta rezoliu
cija 319. Ši rezoliucija pakarto
tinai pabrėžia, kad JAV vyriau
sybė nepripažįsta Lietuvos in
korporavimo į Sovietų Sąjungą.

Visi vieningon talkon!

suvažiavę antrojo šiais metais 
posėdžio.

Parama Dainavos ansamb* 
liui ir Rytų sporto apygardai

Krašto valdyba naujuosius 
metus pradėjo su palyginti 
kukliais finansiniais ištekliais. 
Pagal iždininko P. Mitalo prane
šimą, sausio 1 ižde buvo 
10^744.88 dol. Pažymėtina, 
kad į šią sumą taip pat įei
na ir visuomeninių reika
lų tarybos finansai, nes ji savo 
atskiro iždo neturi. Vis dėlto bu
vo nutarta paskirti Chicagos 
Dainavos ansambliui 500 dol., 
paremiant ansamblio pastangas 
bestatant “Pamario pasaką”. Ry
tų sporto apygardai, kuriai da
bar vadovauja Irena Jankauskie
nė, paskirta 200 dol., sporto 
šventės išlaidom palengvinti.

LB centrinė apylinkė
Tautiečiai, gyveną toli nuo lie-, 

tuviškų kolonijų ir už apylin
kių ribų, gali priklausyti prie 
centrinės apylinkės. Vicepirm. 
Rimas Česonis, tvarkąs šios 
apylinkės reikalus, painfor
mavo, kad apylinkė jau turi per 
70 užsiregistravusių narių. Soli
darumo įnašus^atsiuntęs net Ira
ne gyvenąs JAV karinio laivyno 
aviacijos majoras Algirdas Ba- 
čanskas ir iš Alaskos gydytojas 
dr. Albinas Šmulkštys. Su cent
rinės apylinkės nariais palai
komi ryšiai, informuojant juos 
apie LB darbus, vajus, spaudos 
platinimą ir t.t. Artėjant LB ta
rybos rinkimam, buvo nutarta 
pranešti visų LB centrinės apy
linkės narių turimus adresus ati
tinkamų rinkiminių apygardų 
rinkimų komisijom, kad ir jiem 
būtų sudarytos sąlygos balsuoti. 
Norį registruotis LB centrinėj

apylinkėj gali rašyti Rimui Če
soniui, 809 Meeting House 
Rd., Cinnaminson, N.J. 08077.

JAV LB įstatų ir taisyklių 
leidinys

Krašto valdyba išleido didelio 
formato JAV LB įstatų ir taisyk
lių rinkinį. Rinkiny: Lietuvių 
Charta, JAV LB aktas, įstatai ir 
taisyklės, LB tarybos rinkimų 
nuostatai, garbės teismo taisyk
lės ir labai smulkios susirinki
mų tvarkos taisyklės. Pastarąsias 
paruošė penktosios LB tarybos 
sekretorius Arvydas Barzdukas, 
pasiremdamas amerikiečių tos 
rūšies leidiniais. Vadovaujantis 
šiomis taisyklėmis, buvo 
pravedamos LB tarybos sesijos. 
Krašto valdyba tikisi, kad tos 
taisyklės prigis ir apylinkių susi
rinkimuose.

Šio leidinio technikiniame pa
ruošime krašto valdybai talkino 
Vytautas Kamantas ir Vaclovas 
Kleiza, kuriem posėdy buvo iš
reikšta nuoširdi padėka. Leidi
nys išsiuntinėtas visom apylin
kėm ir gaunamas krašto valdy
boj. Kaina 2 doleriai.

LB tarybos rinkimai
Posėdy paaiškėjo, kad kandi

datų siūlymas į aštuntąją LB 
tarybą vyksta tvarkingai, tačiau 
eilė apylinkių dar nėra suda
riusios rinkiminių komisijų ar 
bent apie tai nėra pranešusios 
krašto valdybai. Nutarta tas apy
linkes per apygardų rinkimines 
komisijas priskirti artimiausiom 
apylinkėm arba sudaryti sąlygas 
jų nariam balsuoti paštu. Nutar
ta visas rinkimines komisijas su 
pirmininkų adresais skelbti 
spaudoj. Svarstant balsavimo ir 
balsų skaičiavimo procedū
ros stebėtojų klausimą, buvo 
priimtas tuo reikalu krašto val

dybai atsiųstas projektas. Pa
gal priimtą projektą: a. kandida
tų siūlomąjį raštą pasirašę vra 
jų siūlomų kandidatų in
teresų saugotojai, b. siūlomą 
raštą pasirašę turi teisę skirti 
stebėtojus prie apylinkių ar apy
gardų rinkiminių komisijų, c. 
rinkimų komisija leidžia ir ki
tiem stebėti jos darbą, jei sąly
gos leidžia, bet ji taip pat nusta
to ir stebėjimo sąlygas, d. ste
bėtojam nurodžius prasilenkimą 
su taisyklėmis, komisija prie
kaištą tuoj svarsto. Nepasie
kus vietoj susitarimo, priekaiš
tas įrašomas į balsavimo eigos 
užrašus, ir priekaišto kėlėjai gali 
tuo reikalu paduoti skundą rin
kimų taisyklių nustatyta tvarka.

Parama iš Bicentennial komi
teto

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba pateikė Philadelphijos 
Bicentennial komitetui lietuvių 
pasirodymo, minint Amerikos 
200 metų sukaktį, projektą. Šis 
projektas buvo amerikiečių pri
imtas. LB-nei paskirta 5,000 do
lerių. Smulkią lietuvių pasirody
mo finansinę apyskaitą paruošė 
Charles H. Zerr, visą projektą 
amerikiečiam pristatė vicepirm. 
Aušra Zerr, atstovaujanti lietu
vių tautinei grupei Philadelphi
jos Bicentennial komitete. Kraš
to valdybos posėdy buvo nu
tarta: tam tikslui atidaryti at
skirą einamąją banko sąskaitą, 
viso projekto direktorium pa
skirti vicepirm. Rimą Česonį, 
o legaliu patarėju patvirtinti vi- 
cėpirm. adv. dr. Antaną Nova- 
sitį. Lietuvių pasirodyme Phi- 
ladelphijoj pagrindinę programą 
atliks Čiurlionio ansamblis iš 
Clevelando.

Vytautas SUVALKIJOS ŪKININKO
ATSIMINIMAI
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Kirkilų kaime — stambūs ūki
ninkai, Lietuvos vokiečiai repa
triantai. Namai tušti. Laukuose 
matyti nunokę rugiai ir kviečiai. 
Radome jau tokių žmonių, kaip 
mes, su mašina piaunant ir ku
riant rugius ir kviečius. Prista
tė ir mus prie darbo.

Kirtom ir kūlėm rugius ir kvie
čius, o vokiečiai pro Sudargą 
juos vežė į Vokietiją.

Kada darbai pasibaigė, lau
kėm, gal kas pasikeis, ir galė
sim grįžti į namus. Bet ir to
lyn važiuoti neleido. Daug šei
mų vokiečiai nuvarė į 
šiaurinę Nemuno pusę.

Persikėlėm į Ramoniškių kai
mą, ant pat Nemuno kranto.

Vokiečiai buvo surinkę iš 
ūkininkų apie 150 karvių. Tų 
karvių tvarkytojas buvo Šakių 
kooperatyvo buvęs vedėjas p. K. 
Turėjo tris piemenis. Du agro
nomai ir mūsų vaikas nakčiai 
tas karves suvarydavo į vieno 
ūkininko aptvertą sodą. Jas ga
nydavo po Nemuno lankas. Mo
terys susirinkdavo karvių milž
ti. Namo eidamos, nešdavosi po 
puskibirį pieno.

Šio dalinio viršininkas liepė 
man iš p. K. perimti karves, 
jas gerai suskaičiuoti ir pranešti 
jam. Apie tai pranešiau. Jis man

ir sako: “Nežinau, ką dary
sim. Tų karvių trūksta, tik ne
žinau kiek.” Vieną naktį karvės 
atsidarė aptverto sodo vartus ir 
išsiskirstė po Nemuno lankas. 
Subėgo vokiečiai ir jų keturi be
laisviai ukrainiečiai. Visą naktį, 
kol prašvito, gaudė karves. Bet 
vis dar ilgai ieškojo 14 karvių.

Perėmęs karves, pranešiau 
viršininkui, kiek jų perėmiau. 
Esesininkas pareiškė, kad 14 
karvių prapuolė.

Sumanumas visą reikalą iš
sprendė. Buvo vilkas sotus ir ož
ka sveika.

Vienam buvo smagu perduoti, 
kitam perimti.

Man pasidarius vyriausiu pie
meniu, čia buvo pasilikęs tik 
vienas esesininkas — Krasma- 
nas. Jis tvarkė visą ūkį. Buvo 
neblogas vyras. Daug tų karvių 
išmainiau su ūkininkais. Galėjo 
duoti bet kokią karvę ir pasi
rinkti, kokią norėjo. Tos karvės 
buvo atimtos iš lietuvių, neva 
buvo surinktos iš tų, kurie re- 
patriavo į Vokietiją. Vienas lie
tuvis, gyvenąs netoli Smalinin
kų, išsimainė net dvi karves.

Krasmaną prašiau, kad duotų 
man vieną avį, kurių buvo apie 
40. Davė. Kada avis vakare par
gindavo į tvartą, aš savo avį ves-

JAV LB krašto valdyba posėdžiauja. Iš k. ižd. P. Mita
las, sekr. A. Gailiušis, vicepirm. R. Česonis, pirm. J. Gaila, 
vicepirm. B. Raugas, visuomeninių reikalų tarybos pirm. 
A. Gečys.

davausi, kur gyvenu. Vieną ry
tą Krasmano nebuvo matyti. Į 
lauką avies neginiau, o v.akare 
vedžiausi kitą avį kaip savo. 
Nejaugi svetimam dovanai tar
nausi ir savo valgysi?

Kartą man kalbėjo viena mote
ris: “Kokios didelės tų avių vil
nos! Tur būt, niekam jų nerei
kia.” Paklausiau, gal norėtų ko
kią nusipirkti. Moteris atsakė: 
“Būtų gerai. Ten, kur mes gy
venam, yra ratelis. Tai susiverp
čiau siūlų ir kokias pirštines nu- 
simegzčiau, nes, važiuojant iš 
namų, jokių pirštinių nepasi- 
ėmėm.” Sakau jai: “Ateik rytoj 
rytą. Žirkles turim. Tik prastos.”

Rytojaus rytą moteris atėjus 
rado avį su didelėm vilnom. 
Pusę avies nukirpo. Avis pabėgo 
ir nubėgo pas kitas avis į pane
munę. Tada, greitai nubėgęs, 
parsivariau avis į tvartą. Tą avį 
parsivedžiau atgal. Pasitaikė 
toks laikas, kad niekas nematė. 
O jei Krasmanas būtų matęs, 
būčiau pasiteisinęs, kad kirpau 
savo avį.

Toji moteris daug pergyveno.

Pervažiuojam sieną
Spalio 6 rusų lėktuvai visai 

arti prie mūsų gyvenamosios 
vietos pakabino ore dvi lempas, 
kurios apšvietė plačią apylinkę. 
Spalio 8 Krasmanas pranešė vi
siem, kad rytoj išvažiuojam į 
Vokietiją.

1944 spalio 9 septynios lietu
vių šeimos ties Sudargu per
važiavom Lietuvos-Vokieti-

jos sieną. Visai nepagalvojom, 
kad išsiskiriam su tėvyne amži
nai. Jei būtume tai žinoję, tik
riausiai būtume su ašarom aky
se pabučiavę žemę.

Vos tik spėjom pervažiuoti 
sieną, iš Nemuno šiaurinės pu
sės rusai pradėjo apšaudyti iš 
minosvaidžių karves, kurias pie
menys buvo pasiruošę varyti 
paskui mus į Vokietiją. Keletą 
karvių užmušė. Tada karvių va
rytojai, matydami pavojų gyvy
bei, palikę karves, atbėgo pas 
mus.

Sunku pasakyti, kas būtų atsi
tikę, jei rusai būtų pradėję šau
dyti kokia 15-20 minučių anks
čiau. Tur būt, būtų tekę ir mūsų 
kolonai. Iš mūsų septynių šeimų 
būtų buvę daug nelaimingų.

Krasmanas mum liepė važiuo
ti toliau į Vokietiją.

Kelionė per Vokietiją
Porą dienų pavažiavus nuo 

Sudargo muitinės, mūsų koloną 
sudarė 104 vežimai. Kolonai va
dovavo vienas vokiečių žanda
ras. Pervedęs per savo apskritį, 
jis mus perdavė kitos apskrities 
žandarui.

Nakvodavom miesteliuose ar
ba dideliuose kaimuose. Kaimo 
pryšaky mus pasitikdavo vokie
čiai ūkininkai. Jie vesdavosi po 
vieną šeimą pas save nakvy
nės. Duodavo visai šeimai vieną 
kambarį ir pavalgyti, o arkliam 
— pašaro. Pusryčių duodavo ka
vos, duonos ir marmelado. Pa
pusryčiavę važiuodavom į gatvę, 
kur žandaras jau rikiuodavo ve
žimus j eilę.

Amerikiečiai finansuoja LB 
ruošiamus simpoziumus

Federalinės valdžios National 
Endovvment for Humanities į 
staiga finansavo LB krašto val
dybos sausio 31 — vasario 1 
Philadelphijoj suruoštą studijų 
savaitgalį. Prelegentais daly
vavo: Vliko valdybos narys Bro
nius Bieliukas, dr. Algirdas 
Budreckis, dr. Ričardas Krickus, 
dr. Elona Vaišnienė ir dr. Vy
tautas Vygantas. Krašto valdyba 
dėkinga visiem prelegentam ir 
amerikiečių Great Issues pro
gramos koordinatorėm už fi
nansinę ir technikinę talką. Pa
našaus pobūdžio studijų savait
galis, talkinant tai pačiai ameri
kiečių organizacijai, yra numa
tytas kovo 27-28 Philadelphi
joj.

Labai įdomu, ar nors vienam 
lietuviui, tuo laiku keliaujant 
per Rytprūsius, atėjo mintis į 
galvą, kad keliaujam per buvu
sią Lietuvą, kur visai neseniai 
gyveno lietuviai. Jeigu apie 50 
metų anksčiau būtume čia kelia
vę, visur būtume susitikę vy
resnio amžiaus žmonių, kalban
čių lietuviškai.

Daugeliui mūsų bendroj kolo
noj keliauti nepatiko. Kai kas 
įžiūrėjo pavojų, kad vokiečiai 
gali tokią koloną nuvesti kur 
nors kasti apkasų; ypač tai grėsė 
vyram. Kolona pradėjo mažėti 
ir per savaitę visai sutirpo. Ta
da niekas jos nebevedė. Kolo
nai išsiskirsčius, žmonės jautėsi 
laisvesni. Kiek norėdavo, tiek 
per dieną nuvažiuodavo.

Keliavom dvi šeimos kartu. 
Privažiavom vieną miestelį. Jau 
buvo laikas susirasti nakvynę. 
Mūsų bendrakeleiviai, * trijų 
žmonių šeima, nakvynei vietą 
gavo. O mes, penkių žmonių 
šeima, vietos neradom. Krei
piausi į miestelio burmistrą. Tas 
visai neparodė mum dėmesio. 
Tada jam pakišau savo diplomą, 
kurį buvau gavęs iš vokiečių už 
pavyzdingą ūkininkavimą. Bur
mistras tuoj pasodino mane į 
kėdę, prikrovė kišenę cigarų, te
lefonu iššaukė žandarą. Žanda
rui pasakė: “Šito žmogaus žmo
na serga. Tu jį nuvesk į tokį 
kaimą (kuris buvo už pusantro 
kilometro) ir apnakvink.” Žan
daras, dviračiu važiuodamas, 
mus palydėjo. /D , . .v (Bus daugiau)

LB leidinys “The Violations of 
Human Rights in Soviet 

Occupied Lithuania
Jau penkti metai LB-nė Vasa

rio 16-osios proga išleidžia ang
lų kalba leidinį, kuriame angliš
kai kalbančiam pasauliui prista
tomi okupanto prasižengimai 
žmoniškumui Lietuvoj. 1972 šis 
leidinys tebuvo tik 64 puslapių, 
gi šiemet jau 140 puslapių. 1973 
jis buvo išleistas ispaniškai, 

Pietų Amerikos kraštam, gi 
1974, 1975 ir 1976 krašto val
dyba, talkindama Kanados Lie
tuvių Bendruomenei, išleido ka- 
nadiškąsias laidas.

Šio leidinio autorius, su
redagavęs visas penkias laidas, 
ir toliau pasilieka anonimas. 
Jam ir technikinio darbo tal
kininkam — Aldonai Zailskaitei 
ir Sauliui Kupriui — nuoširdi 
krašto valdybos padėka.

Kasmet šio leidinio gerokas 
skaičius skiriamas nemokamai 
mūsų diplomatam ir kai kuriom 
organizacijom. Posėdy vėl buvo 
nutarta paskirti 200 egz. Batu- 
nui, 200 egz. mūsų atstovybei ir 
po 100 egz. konsulatam. Valdy
bos finansinę naštą palengvino 
Antanas Adomėnas iš Santa Mo- 
nica, California, paaukoda
mas 500 dolerių, kad leidiniu 
būtų vėl aprūpinta mūsų diplo
matinė tarnyba.

Radijo programos anglų kalba
Šiemet, kaip ir praeity, Va

sario 16-osios proga krašto val
dyba paruošė dvi 28 minučių 
radijo programas anglų kalba. 
Vieną jų įkalbėjo Rima ir Gab
rielius Mironai, kitą — Birutė 
Gailienė ir Rimas Česonis. Mu
zikinį apipavidalinimą ir įrekor- 
davimą atliko Juozas Gaila. Bu
vo užprašytos 25 programos ir 
išsiuntinėtos nemokamai. Po 
vieną ar dvi programas translia
vo radijo stotys šiose vietovėse: 
Baltimorėj, Beverly Shores, 
Ind., Detroite, Hartforde, Hot 
Springs, Ark., New Yorke, Oma- 
hoj, Nebr., Los Angeles, Seton 
Hali, N.J., Philadelphijoj, Wor- 
cester, Mass.

I
Krašto valdybos nariai Vasario 
16-osios minėjimuose

Krašto valdybos pirmininkas 
Juozas Gaila kalbėjo LB Auksi
nio Kranto Pompano Beach ir 
Palm Beach apylinkių ir Lake 
Worth Lietuvių Klubo bend
rame minėjime Floridoj, vice
pirm. Algimantas Gečys — LB 
Cicero apylinkės surengtame 
minėjime, vicepirm^ Balys 
Raugas —- minėjime Eliza- 
beth, N.J., vicepirm. Rimas Če- 

• sonis pristatė kongr. Edwin B. 
Forsythe Philadelphijos minė
jime, k.v. atstovas Washingtone 
Algimantas Gureckas buvo pa
grindiniu kalbėtoju minėjime 
Baltimorėj.

Trumpos pirm. Juozo Gailos ir 
visuomeninių reikalų tarybos 
pirm. Algimanto Gečio kalbos 
buvo perduotos per Laisvės 
Varpą Bostone, Laisvės Žiburį, 
N.Y., Bendruomenės Balsą Phi
ladelphijoj, Margutį Chica- 
goj, Lietuvos Atsiminimų va
landėlę N.Y.-N.J., Tėvynės Gar
sus Hartforde, Radijo Programą 
Lietuviam Baltimorėj, Tėvynės 
Garsus C leve landė ir liet. Radi
jo valandėles Detroite. j.g.

KOMISIJŲ SĄRAŠAS
(atkelta iš 2 psl.)

Kennebunkport, Me. (Seniū
nija) —kun. Leonardas Andrie- 
kus, OFM — Franciscan Mo- 
nastery, Kennebunkport, Me. 
04046, tel. 967-2011.

DETROITO APYGARDA
Grand Rapids — pirm. Kęstu

tis Stepšys — 1322 Hamilton 
NW, Grand Rapids, Mich. 
49504, tel. 454-5236, nariai — 
Stasys Asttas, Jonas Treška.

Detroit — pirm. Algis Baraus
kas — 401 W. Grand Blvd., Det
roit, Mich. 48216, tel. 554-4368, 
nariai — E. Skiotys, Česlovas 

Staniulis, Vladas Staškus, Juozas 
Gruzdąs, Vacius Lelis, Vincas 
Šarka, Elžbieta Paurazienė.

Antanas Gailiušis
JAV LB K. Valdybos sekretorius
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SEPTINTOJI DAILĖS PARODA

Praeitoj parodos apžvalgoj bu
vo paminėti 8 parodos dalyviai. 
Paminėta alfabeto tvarka. Dabar 
ta apžvalga tęsiama toliau.

Česlovas Janušas, tapytojas, 
buvo šios parodos bene didžiau
sias realistas. Jo 6 paveikslai 
vaizdavo daugiausia pajūrio sce
nas (net 5), vienas Žemaitijos 
kampelį su gubomis. Jūros sce
nos ramios, idiliškos, iš viršaus 
apšviestos. Nors pačio šviesos 
šaltinio ir nesimato, bet šviesa 
paliečia bangas ir valtis. Tapo jis 
aliejumi ant drobės.

Paulius Jurkus išstatė 6 pa
veikslus. Keturi (akrilis ir alie
jus) vaizduoja gamtą, Vilniaus, 
aikštelę, Žemaitiją. Du mišrios 
technikos, modernaus traktavi
mo, eksprėsionistinės nuotai
kos.

Albinas A. Jurpalis dalyvavo 
pirmą kartą šiose parodose. Tai 
jaunas vaikinas, gimęs Vokieti
joj, išsimokslinęs čia. Iš keturių 
darbų vienas buvo aliejinė tapy
ba, vaizdavo Vokietiją, kiti trys ginti, 
vario raižiniai, atlikti gana 
kruopščiai. Vienas iš jų, Priešo 
veidas, gavo garbės pažymėji
mą. Paveikslai mažo formato.

Vytautas Kašuba išstatė Min
daugą, studiją nr. 2, bronza, 
patipuotas gipsas. Skulptūra 6 
pėdų aukščio. Pakelta, ant pe- 
destalo, atrodė labai įspūdingai. 
Tai buvo visos parodos centras, 
susilaukęs daugiausia lankytojų 
dėmesio. Kūrinys gavo dvi pre
mijas. Jury komisija paskyrė jam 
už tautinę tematiką, lankytojai 
jam nubalsavo populiarumo 
premiją. Tai buvo vienas iš gra
žiausių parodos kūrinių. Sun
kus, galingas, į šarvus įlindęs, 
tas Mindaugas iškyla lyg iš ko
kios sunkiai įžvelgiamos seno
vės. Jo formos paprastos, nesudė
tingos, bet tvirtos. Jis pats pasi
rėmęs ant didelio kardo. Žemai 
prie jo pedestalo kaip žiedų 
lapai sudėti įvairių miestų her
bai. Reikėtų šį gražų kūrinį realistiniu 
kur -nors viešai-įstatyti;,! kad 
jaunoji karta pajuj^ ir pergy
ventų šio valdovo jėgą ir seno
vę.

Elena Kepalaitė — skulptorė. 
Jos bronza santūri, rami, uždarų 
formų, moderni ir skoninga. Tuo 
pačiu laiku Manhattane vierioj 
galerijoj ji turėjo savo vienos pa
rodą. Prie tų apkrautų sąlygų ji 
turėjo progos ir čia dalyvauti. 
Buvo ir jury komisijos narė.

Vytautas Kerbelis pasirodė su 
dviem aliejinės tapybos pa
veikslais, abu simbolinės nuo
taikos.

Birutė Kidolienė bando gobe
leno techniką. Išsiuvinėti du 
darbai, vienas — dail. K. Kuraus- 
ko Aušros Vartų kopija.

Vidos Krištolaitytės 6 akrili
niai, darbai buvo iš jos vasaros 
atostogų Bermudos salose. Pa
daryti greitu teptuko judesiu, 
dominuoja brūkšniai, Vaizduo- 

’ ja ^debesis, žemę ir jūrą. Vie
nas iš jų, “Debesys ir žemė II”, 
buyo apdovanotas sidabro me
daliu.

Regina Kudžmienė^, kera
mikė, jau yra dalyvavusi šiose

parodose. Dabar buvo keturi 
jos darbai — vazos ir puodu
kas. Pilka vaza gavo garbės 
pažymėjimą.

Marta Legeckis dalyvavo pir
mą kartą. Ji grafikė. Trys jos pa
veikslai buvo raižiniai — me
džio ir linoleumo, kur dominuo
ja ramus, kondensuotas pieši
nys. Ketvirtas paveikslas — Gri
mų pasakos iliustracija — atliktas 
tušu ir akvarelė.

Anna S. Mažeika, dalyvavusi 
ir ankstesnėse parodose, dirba 
batikos technika. Visi 6 jos kūri
niai nuotaikingi, patrauklūs, du 
lietuviškos tematikos. Mėgsta
miausia jos bus bene pelėdos 
tema.

Giedrė Montvilienė, praeitų 
metų parodoj dalyvavusi pirmą 
kartą ir gavusi aukso medalį, 
yra portretiste. Iš 4 parodoj iš
statytų darbų 3 buvo portretai. 
Jos stilius — šių laikų ameri

kiečių realizmo stilius, kur sten
giamasi neperkrauti, neišmar-

Irena Nemickienė-Vakselytė 
akrili naudoja akvarelės techni

ka, trys jos darbai vaizdavo gam
tą.

Gelia Geld Palokas, gimusi ir 
augusi ir dabar gyenanti Penn- 
sylvanijoj, dalyvavo pirmą kartą. 
Dirba aliejų maišydama su smė
liu ir dėdama storai, kad gautų? 
si reljefas. Du jos parodos dar
bai vaizdavo medžius ir gėles.

OnąPaškevičienė-Dokalskaitė 
daugelio parodų dalyvė, puiki 
piešėja, šiai parodai davė tris 

paveikslus — du aliejus, vieną 
pastelę. Mėgsta ji tapyti gamtą ir 
žmones. Už vieną paveikslą — 
Naturmortą ji gavo tradicinio 
meno premiją.

Antanas Petrikonis pirmą kar
te dalyvavo šiose parodose. Ke
turi jo darbai, atlikti mišria tech
nika, dinamiški abstraktai.

Robertas Prapuolenis, pirmą 
kartą pasirodęs, dirba saikingu 

impresionistiniu 
stiliumi, kruopščiai atbaigdamas 
detales. Iš parodos trijų paveiks
lų du buvo pajūrio scenos.

Rolandas Rasimas dalyvavo 
pirmą kartą. Jis dar tęsia meno 
studijas Buffalo universitete. Iš
statyta buvo viena skulptūra ir 
trys piešiniai. Piešinių fantazija 
veda jį į surrealistinį pasaulį. 
Vienas jo kūrinys — Kunigaikš
tis kalakutas — atžymėtas garbės 
pažymėjimu.

Mečys Razgaitis — vienas dar
bas, aliejus, abstrąktas.

Jonas Rūtenis — 6 akriliniai 
darbai, dirba ant popieriaus, do
minuoja simbolinis traktavimas, 
kur temos vos įžiūrimos.

Vytautas Sakalauskas —vie
nas didelis darbas — Debesų 
sonata, akrilis.

Petras Sandanavičius, dalyva
vęs jau ir praeitoj parodoj, šioj 
parodoj pratęsia pernykštes tra

dicijas ir trijuose paveiksluose 
vaizduoja įvairių formų ju
desius.

Juozas Sodaitis parodė 6 dar
bus. Jie atlikti jo susiformavu
siame plakatiniame stiliuj, kur 
pabrėžiamas lietuviškas plokš-

Septintojoj dailės parodoj iš k. Vytautas Kašuba ir jo sukurta skulptūra Karalius Min
daugas. Už šią skulptūrą jis laimėjo dvi premijas — premiją už tautinę tematiką ir 
populiarumo premiją. Ona Paškevičienė, laimėjusi premiją už tradicinį meną, Vida Krištolai
tytė, laimėjusi sidabro medalį. Nuotr. L. Tamošaičio

čias, raižinius primenąs, trakta
vimas. Lietuviškos jo ir tema
tikos.

Elena Urbaitytė davė 6 mažo 
formato kolažus. Paveikslai turi 
surrealistinės nuotaikos, nes 
koks realus daiktas įklijuotas į 
nerealią aplinką. Už vieną jos 

kūrinį — Prarasti angelai — ga
vo ji aukso medalį.

Zenonas Ūselis daro tik paste
les. Šioj parodoj išstatė 6 darbus. 
Mėgsta jis susimbolinti gamtą. 
Vienas jo kūrinys — Iš gimto
jo kampelio — gavo garbės pažy
mėjimą.

Aleksandros Vitkauskaitės- 
Merker buvo dvi skulptūros. 
Viena padaryta iš plastikos pu
tos, kita akriliu dažytas medis. 
Traktavimas modemus.

Judita Žiliūtė jau pažįstama 
iš ankstesnių parodų. Šioj paro
doj buvo du jos paveikslai: vie
nas sesers ir broliuko portretas, 
kitas — gamtovaizdis.

Marijos Žukauskienės šeši 
darbai, atlikti paletės peiliu, 
vaizduoja gamtą ir pajūrį. Dirba 
ji paviršių smulkiai suskaldy- 
dama.

Jaunųjų skyrius
Pirmą kartą bandyta įsivesti 

jaunimo skyrių. Pati idėja nebu
vo išpopuliarinta jaunimo tarpe, 
tai palyginti nedaug jų ir tedaly
vavo. Šiame skyriuj buvo šie 
jaunuoliai:

Ričardas Nemickas, 8 metų^ 
vienas paveikslas. Jis gavo pini
ginę dovaną.

Dalia Nemickaitė, 10 metų, 
du darbai, akvarelė.

Erikas Macijauskas, 10 metų, 
du darbai, aliejus.

Venessa Macijauskaitė, 11 
metų, du darbai, aliejus.

Gailė Vazbytė, 11 metų, trys 
darbai, pieštukai ir pastelės. Už 
piešinį Kalėdos paskirta pinigi
nė dovana.

Audronė Česnavičiūtė, 12 
metų, vienas darbas, pastelė.

Lina Bobelytė, 13 metų, vie
nas darbas, tempera.

Lina Ridikaitė, 13 metų, vie
nas darbas, akvarelė.

Rita Sabalytė, 15 metų, du 
darbai, pieštukas ir akrilis. Ji 
mėgsta piešti portretus, ir šioj 
parodoj buvo Romo Kalantos 
portretas, pieštukas.

Daina Jurkutė, 17 metų, trys 
papiermache skulptūros, viena 
iš jų grupinė (dviejų figūrų). 
Jos komiška galva, pavadinta 
“Trenktas”, apdovanota pinigi
ne premija.

D. Jurkutė ir R. Sabalytė lan- 
]co Art and Design High School.

-o-
Baigiant šią apžvalgą, noris 

prašyti rengėjų, kad jie jau da
bar pradėtų projektuoti naują 
parodą. Taip bus išvengta sku
bėjimų. Bus galima geriau at
likti visus įrengimus ir pačią 
parodą padaryti stamantresnę, 
geresnio lygio, (p.j.)

LB MAROUETTE PARKO BYLA
BAIGTA

Septintojoje dailės parodoje svečiai ir dailininkai. Iš k. Sėdi — A. Vitkauskaitė- 
Merker, J. Jurašas, E. Mickeliūnienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, O. Paškevičienė, 
A. Varnas, G. Montvilienė, I. Nemickienė, stovi Č. Janušas, V. Krištolaitytė, V. Padvarietis, 
A. Vakselis, P. Gaubys, M. Žukauskienė, V. Kerbelis, J. Bagdonas, J. S odai tis, J. Rūtenis, 
Z. Ūselis, EI. Kepalaitė, A. Elskus, V. Kašuba, M. Paškevičius, A. Mažeika, A. Jurpalis, 
R. Kudžmienė, B. Grincevičiūtė, A. Bružaitė, P. Sandanavičius, G. Vazbytė, A. Jurašienė, 
P. Jurkus. Nuotr. L. Tamošaičio

Mūsų spaudoj yra pasirodę 
pranešimai, kad amerikiečių 
teismas Chicagoj yra išsprendęs 
LB Marquette Parko apylinkės 
bylą. Kad nesusidarytų įspūdis, 
jog LB kam nors buvo užvedusi 
bylas amerikiečių teismuose, 
norime painformuoti apie įvy
kių eigą, privedusią prie minė
tos bylos.

1. 1974 balandžio 7 LB Mar- 
quette Parko apylinkės metinia
me susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba, kurios pirminin
ku tapo V. Velža. Buvęs tos apy
linkės pirm. J. Vaičiūnas su sa
vo valdyba nesutiko skaitytis su 
susirinkusiųjų valia, jis ir to
liau skelbėsi vadovaująs Mar- 
quette Parko apylinkei, ir tuo 
būdu apylinkėj atsirado dvi val
dybos.

2.1974 rugsėjo 30 JAV LB gar
bės teismas, pirmininkaujant dr. 
B. Nemickui, apsvarstęs iškilu
sius LB Marquette Parko apylin
kės skundus, nusprendė, kad tos 
apylinkės valdybą turi sudaryti 
6 buvusios valdybos nariai, pa- 
silieką dar vieneriem metam, ir 
5 naujosios valdybos nariai, iš
rinkti ateinantiem dvejiem me-

* tam.
3. V. Velžos vadovaujama val

dyba sutiko su šiuo garbės teis
mo sprendimu skaitytis, tačiau 
J. Vaičiūnas atsisakė. Pastarasis 
jau buvo inkorporavęs Mar- 
quette Parko apylinkę amerikie
čių įstaigose be krašto valdybos 
žinios ir kai kurioj mūsų spaudoj 
skelbėsi esąs teisėtas, legalus ir 
registruotas tos apylinkės val
dybos pirmininkas.

4. 1974 lapkričio mėn., Padė
kos dienos savaitgalį, į Chicagą 
pas J. Vaičiūną atvyko krašto 
valdybos pirm. J. Gaila ir vice- 
pirm. B. Raugas, prašydami lai
kytis JAV LB garbės teismo 
sprendimo, sudaryti pagal tą 
sprendimą valdybą, panaikinti me, be minėto advokato, atsto- 
padarytus inkorporavimus ir vavo Altos vicepirm. V. Šimai- 
grąžinti ramybę į šią apylinkę. 
J. Vaičiūnas su tuo nesutiko.

5. 1975 pradžioj V. Velža krei
pėsi į J. Vaičiūną, siūlydamas
abiem valdybom atsistatydinti, 

sušaukti naują susirinkimą ir 
leisti susirinkusiem išsirinkti 
kitą valdybą. J. Vaičiūnui nesu
tikus ir su tuo, kovo 9 buvo 
sušauktas visuotinis LB Mar- 
quette Parko apylinkės susirin
kimas, išrinkta nauja valdy
ba su pirmininku P. Indreika.

6. Vykstant tiem nesutarimam, 
Chicagos Savings and Loan As- 
sociation, kurioj buvo laikomi 
LB Marquette Parko apylinkės 
pinigai, kreipėsi į teismą, kad 
būtų išaiškinta, kam priklauso 
tie pinigai.

7. 1975 vasario mėn. J. Vaičiū
nas, A. Ūselis ir K. Januška per 
advokatą Jonah Rosenberg iškė
lė bylą Chicago Savings and 
Loan Ass., reikalaudami 50,000 
dol. kompensacijos už pinigų
neperdavimą jiem ir kitą bylą 

V. Ve Ižai, J. Gramui, P. Šuky
tei ir R. Kronui kad jie, susi
tarę su kai kuriais krašto valdy
bos nariais, sulaužę įstatymus, 
už patirtus nuostolius iš pasta
rųjų reikalaudami taip pat 
50,000 dol. kompensacijos.

JAV LB krašto valdybai neli
ko kitos išeities, kaip samdyti 
advokatus ir ginti į teismą pa
trauktus LB darbuotojus. Prasi
dėjus teismo eigai, krašto valdy
ba 1975 birželio 5 raštu kreipė
si į J. Vaičiūną, A. Ūselį ir
K. Janušką šiais žodžiais: 
“. . . Jūs, nesiskaitydami nei su 
tautine savigarba, nei su lietu
vių visuomenės nuotaikomis, 
nei su LB institucijų pasisaky
mais, panūdote ieškoti tariamos 
teisybės šio krašto teisme, o ne
bandote nesusipratimų išlyginti 
tarpusavio pasikalbėjimais. 
Krašto valdyba dar kartą kreipia
si į Jus asmeniškai, prašydama 
bylos kėlimą pergalvoti, ją nu
traukti, kad grįžtų ramybė, dar
na į Marquette Parko apylinkę, 
ir kad lietuvių visuomenės pi
nigai nebūtų eikvojami ameri
kiečių teismuose.”

Visi trys kaltintojai mūsų 
spaudoj pasiskelbė, kad jie nie
kam bylos nėra iškėlę ir kad 
tai esąs šmeižtas, tačiau byla jų 
vardu buvo tęsiama ir jiem teis-

tis, J. Bagdžius ir kiti. Susipa
žinęs su byla, teisėjas pasiūlė 
abiem pusėm susitaikyti ir bylą 
nutraukti. LB atstovai su krašto 
valdybos pritarimu pasiūlė įšal
dytus pinigus bendru susitarimu 
paaukoti Balfui ar kitai labdarin
gai organizacijai ir tuo būdu nu
traukti bylą. Anoji pusė atmetė 
ir šį pasiūlymą.

Š. m. kovo 10 byla buvo iš
spręsta Cook County Circuit 
Court teisme. Pagal sprendimą:

GAVĖNIOS RIMČIAI
SUSIMĄSTYK!

' Maulbroono vienuolyne, Vo
kietijoj, yra įdomus kryžius. Tie
sa, pats kryžius — kaip ir visi. 
Nieko ypatingo. Įdomu tik tai, 
kad jis stovi tamsiame kambary. 
Visai tamsiame. Tik sienoj prieš 
jį yra mažas langelis. Saulėtą 
dieną pro tą langelį veržiasi sau
lės spinduliai. Įspūdingiausia, 
kai saulė šviečia tiesiai pro jį. 
Tada šviesos spinduliai krinta 
ant Nukryžiuotojo. Tai labai 
įspūdingas momentas. Atrodo, 
lyg Nukryžiuotasis išnyra iš tam
sos, kad primintų: “Žiūrėkit, ką 
dėl jūsų padariau”.

Daug kam Nukryžiuotasis yra 
lyg tamsoj. Dienos rūpesčių ve
jamas žmogus jo nemato. Užtat 
Gavėnia, lyg anas mažas lange
lis vienuolyno kambary, meta 
spindulius ant mūsų Išganytojo, 
idant apmąstytume jo meilę ir 
mūsų pačių gyvenimą.

Kai dailininkas Thorvvaldsen 
nupiešė Alyvų darže besimel
džiančio Kristaus paveikslą, tai 
pasikvietė savo mokytoją ir 
klausė jo nuomonės. Šis gi pa
veikslą apžiūrėjo iš visų pusių 
ir tarė: “Paveikslas puikus. Nuo
stabiai puikus. Bet kažin ko 
trūksta. . . Nė aš pats nežinau, 
ko čia jam trūksta”. Tada Thor- 
waldsen šypsodamasis jam pa
aiškino: “Tikrai taip. Jei nori 
matyti pilną paveikslo grožį, tai 
žiūrėk į jį atsiklaupęs”. Ir tikrai: 
žiūrint į jį atsiklaupus, jis visai 
kitaip atrodo.

Taip ir mes Gavėnios metu 
raskim progos atsiklaupti prieš 
Nukryžiuotąjį. Tada pilnai su
prasim jo meilę žmogui, leng
viau išgirsim Mokytojo žodžius: 
“Štai, ką aš padariau tau! O tu ką 
man padarei?”

Kun. V. Pikturna

a. įšaldyti pinigai perleidžiami 
JAV LB k.v. pirmininkui Juozui 
Gailai. Krašto valdyba nuspren
džia pinigų naudojimo būdą. b. 
Nesutarimai, kilę dėl LB Mar- 
quette Parko apylinkės rinkimų, 
yra sprendžiami LB krašto val
dybos, ir jos sprendimas yra 
galutinis, c. Visi skundai ir ieški
niai prieš apkaltintuosius yra pa
naikinami. d. Visos kitos petici
jos ir reikalai, surišti su šia by
la, yra panaikinami. '

JAV LB krašto valdyba apgai
lestauja, kad Chicago Savings 
and Loan Association turėjo ne
malonumų ir išlaidų ryšium su 
ta byla, taip pat atsiprašo buvusį 
Vidurio Vakarų apygardos pirm. 
R. Kroną, buv. Marquettė Par
ko apyl. valdybos pirm. V. Vel- 
žą ir narius P. Šukytę,‘J. Gra
mą už patirtus nemalonumus.

JAV LB krašto valdyba

EUROPOS 
KONGRESAS

Vasario 5-7 Briusely įvyko Eu
ropos kongresas, kurį suorgani
zavo Europėjinis Sąjūdis.

Kongreso atidarymo iškilmin
gą posėdį savo atsilankymu pa
gerbė Belgijos karalius Bau- 
douin.

Šio kongreso tema: “Europos 
apsįjungimas”. Pagrindines pa
skaitas skaitė L. Tindemans — 
Belgijos ministeris pirmininkas 
ir G. Spenalė — Europos par
lamento pirmininkas.

Europos kongrese Briuselyje 
buvo apie 2000 dalyvių iš 24-rių 
Europos kraštų. Europėjinio Są
jūdžio lietuvių komitetui atsto
vavo inž. A. Venskus — šio 
komiteto gen. sekretorius ir 
pavergtų tautų delegatas E.S. 
egzekutyve.

Gausiai kongrese dalyvavo ei
lė V. Europos vyriausybių narių, 
parlamentarų, senatorių, politi
nių partijų lyderių ir kt.

Europos kongreso proga jo 
dalyviam priėmimus suruošė 
Belgijos užsienio reikalų mi
nisteris R. Van Eslande, parla
mento pirmininkas A. Dequae, 
Belgijos senato pirmininkas P. 
Harmel, Briuselio burmistras P. 
Van Haltaren ir kt.
(E.S.L.K. inf.)
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LAISVINIMO VEIKSNIŲ SĄRANGOS IR
JŲ SUSIKLAUSYMO SIEKIANT
Broniaus Bieliuko, Vliko valdybos nario, paskaita
(tąsa iš praeito nr.)

Prieš keletą metų Vincas 
Rastenis yra gana smulkmeniš
kai nagrinėjęs dvi konkuruojan
čias bendruomenės sąvokos 
sampratas. Pagal vieną iš jų —- 

bendruomenė yra visi laisvojo 
pasaulio lietuviai. Pagal kitą
— Liet. B-menė yra organizacija, 
kuriai gali priklausyti visi lietu
viai. Idealistiškai galvojant, sie
kiama, kad Lietuvių Bendruo
menės organizacijoj būtų visi 
lietuviai. Bet jeigu, nors ir galė
dami, ne visi yra, tai vis tiek 
neginčytina, kad Bendruomenės 
organizacija yra visų lietuvių 
veiklusis branduolys. Jeigu jis 
visiem atviras ir jeigu tvarkosi 
demokratiškai, tai nėra pagrindo 
abejoti jo reprezentatyvumu.

Lietuvių Bendruomenės idėja 
po pastarojo karo kilo VLIKe. 
VLIKas 1949 birželio 14 paskel
bė Lietuvių Chartą ir Laikinuo
sius PLB santvarkos nuostatus. 
Tad reikia sutikti su PLB gar
bės pirmininko Stasio Barzduko 
nuomone, kad “Bendruomenei 
idėjinius ir teisinius pagrindus 
padėjo VLIKas”. Anot to paties 
Stasio Barzduko: “Kiekvienam 
apsisprendusiam lietuviui
Bendruomenė palikta atvira. 
Kiekvienam sudarytos sąlygos 
joje' rinkti ir būti renkamam į 
jos organus. O lietuvybe remia
si visa išeivijos lietuvių veikla
— ■ ir švietimas, ir kultūra, ir 
Lietuvos laisvinimas. Sąmonin
gąją lietuvybę Bendruomenė 
supranta plačiąja prasme: tai ne 
tik lietuvių kalbos vartojimas 
bei branginimas, ne tik lietuvių 
kultūros pažinimas nei puoselė
jimas, bet ir tautinės lietuvio 
misijos suvokimas bei valsty
binės (Lietuvos) nepriklau
somybės siekimas”. Taip su
prasta Bendruomenė įsikūrė vi
sur, kur gyvena lietuvių.

PLB turi seimą, kurį sudaro 
kraštų bendruomenių išrinkti 
atstovai. Turi PLB seimo išrink
tą ^valdybą, vykdomąjį organą. 
Tad vyriausias PLB organas yra 
jos seimas, tačiau jis taria tik 
visus tuos reikalus, kurie 

nepriklauso atskirų kraštų bend
ruomenėm”.

Atskiruose kraštuose veikia 
kraštų bendruomenės. Jos tvar
kosi savarankiškai, pagal vietos 
sąlygas. Tačiau visada savo 
vadovaujančius organus — tary
bas ir valdybas — išsirenka ta
me krašte gyveną lietuviai.

Aišku, kad PLBendruomenės 
organizacija, apimanti laisvojo 
pasaulio lietuvius, yra demokra
tinė bendruomenė.

Pasisakius kitų mūsų laisvini
mo veiksnių sąrangos reikalu, 
labai trumpai belieka paliesti 
šio krašto — JAV Lietuvių Bend
ruomenę, apimančią šio krašto 
lietuvius. Apie ją tenka mažai 
kalbėti ne todėl, kad nebūtų ko 
pasakyti, bet kad ji mum visiem 
geriausiai pažįstama. ALBend- 
ruomenė — tai mes, šio krašto 
lietuviai, norintieji aktyviai 
reikštis per ALBendruomenę, 
būdami jos nariais, visokeriopai 
ją remdami ir laisvais rinkimais 
išsirinkdami vadovybę. Šiame 
krašte yra Bendruomenės seniū
nijos, apylinkės, apygardos, yra 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės valdyba — vykdomasis or
ganas, yra atskirų sričių reika
lam rūpinti sudarytos tarybos, 
yra ALB taryba, kuri sudaro 
valdybą.

ALB tarybą sudaro apygar
dose lietuvių išrinkti atstovai. 
Rinkimai iš anksto skelbiami, 
sudaromos rinkimų komisijos, 
yra teismas. Sudaromi rinkėjų 
ir renkamųjų sąrašai. Rinkimuo
se gali dalyvauti visi lietuviai, 
kurie tik nori. Neabejotina, kad 
ALB yra demokratinė.

■Amerikos Lietuvių Bendruo
menės veiklos sritis labai plati. 
Ji apima, kaip ir kitų kraštų 
bendruomenės jų kraštuose, ne 
tik kultūros, švietimo, bet ir po
litikos sritį.

Kiek ji daug per pastaruosius 
metus yra padariusi, skaitom 
JAV LB Visuomeninių Reikalų 
Tarybos 1976 vasario 1 lietuvių 
visuomenei Vasario 16 proga iš

leistame keturių puslapių leidi
nėly, kurio trijuose puslapiuose 
suminėti šiais metais atliktieji 
darbai ir net paminėti svarbesni 
ateities veiklos planai.

ALB pradžia — 1951 metai. 
Jeigu visuose kituose kraštuose 
bendruomenė nesusilaukė prie
šų, tai JAValstybėse dar prieš jos 
susiorganizavimą pradėta prie
šinga akcija iki šiol nėra nuri
musi, nors JAValstybių Bend
ruomenė vien jos tarybos rinki
muose dalyvaujančių jau turi 
per 10,000.

Štai kodėl, atrodo, šio pokal
bio organizatorė — ALB Visuo
meninių Reikalų Taryba — no
rėjo, kad būtų kalbama ne 
tik apie laisvinimo veiksnių 
sąrangą, bet ir apie jų susi
klausymo galimybes. Susiklau
syti reiškia kalbėtis, tartis, pa
klausyti vienam kito ir po to 
elgtis, kaip sutarta.

Kaip, tur būt, atsimenat, 1974 
spalio 26-27 įvyko iš anksto su
tarta veiksnių vadinama Lietu
vos laisvinimo darbo konferen
cija. Joj dalyvavo, tarp kitų, ir 
čia minėtų laisvinimo veiksnių 
atstovai — VLIKo, PLB, ALB, 
ALTos. Nors toj konferencijoj, 
bent jos pradžioj, buvo aštrių, 
akmenis skaldančių pasisaky
mų, bet taip pat žinoma, kad 
vėliau susidarė visai gera dar
bo nuotaika ir atmosfera. Laimė
jo patarimas kitam, paklausymas 
kito, žodžiu — buvo susiklausy
mo.

Pasižadėta ir toliau panašiai 
susiklausyti. Tačiau, kaip atsi
menam, 1975 balandžio 12, t.y. 
vos po kelių mėnesių, VLIKo, 
PLB, ALB ir ALTos sutarta kon
ferencija Chicagoj nepavyko. Ir 
dar kaip nepavyko! Nesusiklau
syta. Kodėl?

Lyg iš anksto tai numatęs, į 
šį klausimą jau 1974 gruodžio 7 
iš dalies atsakė Jurgis Valaitis, 
VLIKo v-bos vicepirmininkas 
visuomeniniam reikalam, savo 
pranešime VLIKo seimui: “Lie
tuvos laisvinimo darbo organiza
cijos sąrangos sėkmingai mes 
neišspręsime, kol nebus suras
tas patenkinamas sprendimas iš
lyginti JAV L. Bendruomenės 
ir ALTos santykiams. Nesusi
pratimų priežastys yra pačiose 
organizacijose, jas išaiškinti ir 
pašalinti yra pačių organizacijų 
uždavinys ir pareiga.” Ir toliau 
jis kalbėjo: “ . . .atrodo, kad šią 
problemą išspręsti lengviausiai 
sektųsi bendros laisvinimo dar
bo organizacijos sąrangos plot
mėje.”

Baigdamas — ir manydamas, 
kad pagrindinis JAV esančių 
mūsiškių veiksnių nesutarimų 
šaltinis yra jų perteklius, yra 
dvi vadovybės, drįstu siūlyti 
konfliktų šaltinį panaikinti tokiu 
būdu. Kadangi JAV lietuviai ne
gali atsisakyti savo teisės suda
ryti savo vadovybę rinkimų bū
du, tai ALTa turėtų JAV lietu
viam šią jų teisę pripažinti. 
Kita vertus, taip pat žinom, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos var
das yra geras. Amerikos Lie
tuvių Bendruomenė turi Švieti
mo Tarybą, Kultūros Tarybą, Vi
suomeninių Reikalų Tarybą. At
rodo, kad Amerikos Lietuvių 
Bendruomenei nebūtų sunku 
savo Visuomeninių Reikalų Ta
rybą pavadinti Amerikos Lietu
vių Taryba, įtraukus į ją ir tuos 
veikėjus, kurie dabar vadovauja 
ALTai. Dvilypumas būtų už
baigtas. Ietys — sudegintos.

Gali kilti klausimas: ką reikė
tų daryti, kad ALTa pakeistų 
savo nusistatymą palankia ALB 
kryptimi? Atrodo, kad per tiesio
ginius ALB ir ALTos kontaktus 
tokio susitarimo negalima būtų 
pasiekti. Vietoj to reikėtų spau
doj šia prasme dažniau ir išsa
miau pasisakyti. Kartu reikėtų 
kalbėtis ir su ALTos valdyba, 
su jos nariais, taip pat su įta
kingaisiais nariais tų organiza
cijų, kurios turi savo atstovus 
ALToj. Reikėtų įtikinėti ALTos 
organizacijas, ypač jos politines 
grupes, kad teisinga ir būtina 
pripažinti Amerikos lietuviam 
vadovybės išsirinkimo teisę, ir 
kad jų nariai ne tik nesišalintų 
nuo ALB rinkimų, bet kad akty
viai juose dalyvautų, kad kandi
datuotų ir balsuotų.

Žinoma, šiai problemai iš
spręsti yra ir kitų metodų. Ta
čiau man atrodo — kol bus du 
politiniai Amerikos lietuvių 
veiksniai, tol bus nesutarimų, 
konferencijų ardymų ir kitokių 
nemalonių kovos reiškiniu.

- ■ • i

Kaip žinot, VLIKo valdybos 
asmeninė sudėtis yra kiek pasi
keitusi. Jau einant į naujosios 
valdybos rinkimus, tarp kitų^ 
buvo keliamas reikalas veiksi
mus konsoliduoti. Nebuvo siū
loma, kaip jie turėtų būti konso
liduoti, bet buvo keliama min
tis, kad VLIKas pastoviai ir at
kakliai vestų neoficialius pasita
rimus atskirai su ALTos ir atski
rai su ALB veikėjais. Tai daug 
žadanti mintis.

4NAUJOS KNYGOS į
I' Angliškai:

LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas ....
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos $10.-
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas

$6.- 
$6.

6.—
Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BROADWAY, 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 iSKirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti
( . 

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

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

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

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

)
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Trečio jaunimo kongreso proga Urugvajuj ir Brazilijoj pa
sirodė Argentinos lietuvaičių oktetas “Žibutės”. Nuotr. A. 
Šeštoko

“AUSTRALAM" NEPATINKA 
STUDIJOS
Išvyka į trečią jaunimo kongresą (7)

Sausio 3 mano dienoraštiniai 
užrašai prasideda taip: “Blogai 
su laiku. Nebežinau, kuri šian
dien savaitės diena.” Reiškia, 
esu praradęs kasdieniško gyve
nimo tempą. Vakar vakare lijo, 
ir buvo šaltoka. Ir be lietaus 
vakarai ,studijų dienų vietovėj 
pakankamai šalti (miegant prisi- 
reikdavo antklodžių). Tačiau šią 
dieną, kaip įprasta, pusę de
šimtos iš ryto jau karšta.

Dvi savaites po Pietų Ameri
ką pakeliavę jauni svečiai, at
vykę į Vilą Kotską, buvo pri
pratę prie tradicinio pasivėlavi
mo. Žinoma, buvo išimčių. Pa
vyzdžiui, sausio 3 studijų dieno
se įvyko Trijų Karalių šventė— 
trimis dienomis per anksti.

Kongreso atstovų susirinkime . 
trys atstovai iš Australijos pa
reiškė, jog jų nuomonės nebuvo 
gerbiamos ir dėl to jie pasi
traukia iš studijų dienų. Faktiš
kai jie nesitikėjo, kad taip smar
kiai jiems jaunimo kongrese teks 
dirbti. Nesupratę kongreso tiks
lų, jie buvo apvilti griežtos stu
dijų dienų tvarkos. Visa tai yra 
suprantama. Tiesa, tvarka buvo 
griežta, tačiau daugumas atsto
vų tai pilnai priėmė. Tokio sa
vanoriško griežtumo — visai pa
girtino — nesu matęs nė vienoj 
studentų stovykloj Šiaurės Ame
rikoj.

Galima ir tiem “australam” 
atleisti, kad nežinojo, jog kong
rese jų laukia dideli darbai. 
Tur būt, čia pasitaikė komuni
kacijos problema, kad jie nebu
vo atitinkamai informuoti. Ta
čiau pareiškimas, kad jų nuomo
nė negerbiama, buvo nonsensas. 
Kaip tik šiame kongrese buvo 
tikro atvirumo ir dažno skirtin
gų nuomonių konflikto.

Šie trys “karaliai” yra peikti
ni ne todėl, kad jie pareiškė savo 
nuomones (tai buvo jų teisė ir 
net jų pareiga), bet todėl, kad 
jie visiškai pasitraukė iš studijų 
dienų. Vienas susirinkimo daly
vis juos paklausė, ar, jei būtų 
jiem duotas pasitikėjimo balsas, 
jie pasiliktų studijų dienose. 
Atsistojęs “karalius” pareiškė, 
kad nesvarbu, kaip suvažia
vimas nubalsuos, jie visvien iš
važiuoja. Reiškia, jie skundėsi, 
kad jų nuomonės negerbiamos, 

bet kaip tik jie patys visiš
kai nesiskaitė su kitų nuomone. 
Suvažiavimas balsavimu pa
tvirtino savo pasitikėjimą trimis

JAV LB Krašto valdybos atstovai VVashingtone lanko kongr. 
Millicent Fenwick, rezoliucijos, siekiančios prižiūrėti Sov. Są
jungos prisilaikymą Helsinkio konferencijos sutarimų, autorę. 
Iš k. vicepirm. Rimas Česonis, štabo pareigūnas Larry Ro- 
senshein, vicepirm. Aušra Mačiulaitytė-Žerr, kongr. M. Fen-
wick ir JAV LB Visuom. reikalų tarybos pirm. Algimantas 
Gečys. Nuotrauka Kęst. Česonio

Sausio 3 rytą JAV atstovas Vy
tautas Radzivanas trumpai api
būdino Lietuvos vyčių veiklą. 
Po jo poetas Klemensas Jūra 
skaitė paskaitą “Lituanistikos 
svarba”. Jis pabrėžė lietuvių 
kalbos gerbimo svarbą ir įrodė, 
kaip ir kodėl reikia tą kalbą iš
saugoti. Gaila, ponas Jūra visiš
kai prašovė pro taikinį. Pirma, 
keli lituanistikos studentai 
jaudinosi, kad, anot jų, ponas 
Jūra įvėlė visokių faktiškų ne
tikslumų apie lietuvių kalbą. 
Antra, paskaita buvo gražbylys
tės tipo, kuris labai tinka Va
sario 16-osios minėjimuose, bet 
jokiu būdu ne jaunimo kongreso 
studijų dienose. Studijų dienų 
paskaitos turėjo būti pirmoj vie
toj provokacinės, klausimus ke
liančios ir gaires rodančios, ant
roj vietoj informacinės. Pono 
Jūros mintys nebuvo intelektua
liai provokuojančios, ir kai ku
riose vietose buvo abejotino 
tikslumo.

Popietinę paskaitą skaitė 
poetė Marija Saulaitytė. Jos 
tema — “Lietuvių egzilės lite
ratūra: Pietų Amerikos rašytojų 
įnašas”. Marija klausytojam iš
dalino pluoštą Armino, Jūrps ir 
Babicko poezijos. Be jų, M. Sau
laitytė taip pat nagrinėjo Mo- 
šinskienės veikalus. Paskaita 
buvo įdomi ir informatyvi.

Sausio 3 vakarą įvyko literatū
ros ir Čiurlionio vakaras. Pabai
goj buvo aukojamos mišios.

-o-
Sekmadienį, sausio 4, nebuvo 

rytinės paskaitos. Jos vietoj Vik
toras Nakas padarė trumpą pra
nešimą apie lietuvius politinius 
kalinius Sovietų Sąjungoj ir 
kvietė studijų dienų dalyvius 
prisidėti prie politinių kalinių 
gelbėjimo projekto.

Likęs laikas buvo skirtas dar
bo komisijom. Kadangi iš darbo 
komisijų plaukė beveik visos III 
PLJK rezoliucijos, kai kuriom 
komisijom vis trūko laiko. Todėl 
studijų dienų vadovybė šiek tiek 
pakeitė sausio 4-osios darbotvar
kę, kuo daugiau laiko duodama 
darbo komisijom užbaigti pradė
tus darbus.

Raštinė, spaustuvė ir redaga
vimo komisija per naktį sausio 
4-5 dirbo, ruošdamos rezoliuci
jas atstovų susirinkimo svarsty
mui. Sausio 4 vakarinėj progra
moj buvo filmų ir skaidrių va
karas.

ĮiŠ visurJ
— Prof. Vanda Tumėnienė, 

sulaukusi 96 m. amžiaus, mirė 
kovo 24 Chicagoj, Šv. Kryžiaus 
ligoninėj. Velionė buvo gimusi 
1880 sausio 8 Anykščių vals
čiuj. Buvo pagarsėjusi kaip vai
kų ligų specialistė. 1924-44 
buvo VDU vaikų katedros ir kli
nikos vedėja.

— Dr. Myron B. Kuropas, 
prezidento Fordo asistentas et
niniam reikalam, dalyvaus JAV 
LB tarybos sesijoj balandžio 3-4 
Philadelphijoj.

— Bronius Nainys, PLB val
dybos pirmininkas, dalyvaus 
JAV LB tarybos sesijoj Philadel
phijoj ir skaitys paskaitą “Lie
tuvių Bendruomenės dabartis ir 
ateitis.”

— Inž. Vytautas Volertas JAV 
LB tarybos sesijoj Philadelphi
joj praneš apie Eucharistinį 
Kongresą, kuris įvyks Phila
delphijoj rugpiūčio 1-8.

— St. Petersburgo, Fla., lietu
viam gavėnios rekolekcijas ba
landžio 12-14 praves Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM. Pa
mokslai bus sakomi 5-6 vai. 
Gulfporte, Fla., Šv. Vardo kata
likų parapijos bažnyčioj.

— JAV LB Floridos apygar
doj į 8-tąją LB tarybą kandida
tuoja: Bronius Aušrotas, kun. 
Jonas Gasiūnas, Angelė Kar- 
nienė, Veronika Kulbokienė 
(Maminskaitė), Danutė Valerija 
Liūte rmozienė, dr. Henrikas 
Lukaševičius.

— Charles H. Percy, JAV se
natorius iš Illinois, sutiko įeiti į 
V tautinių šokių šventės garbės 
komitetą.

— Prof. Liudviko Rėzos 200 
metų sukaktis bus minima Bos
tono Kultūros klubo balandžio 
24. Programą rengia Lituanisti
kos Institutas. Kalbės prof. S. 
Sužiedėlis, Ant. Mažiulis ir dr. J. 
Gimbutas.

— Vysk. V. Brizgys sutiko bū
ti V liet, tautinių šokių šventės 
garbės komiteto nariu.

— JAV LB Connecticut apy
gardoj į 8-tąją tarybą sutiko kan
didatuoti: Alfonsas Dzikas, Juo
zas Muraška, Zigmas Strazdas, 
Viktoras Vaitkus, dr. Petras Vi
leišis, Steponas Zabulis.

— VVaterbury, Conn., tauti
nių šokių grupė Ratelis ruošia 
koncertą-balių balandžio 24 Šv. 
Juozapo mokyklos salėj. Progra
mą atliks Ratelio jaunių ir vete
ranai Sūduvos šokėjai. Gros Bob 
Mobilio orkestras. Stalus iš 
anksto rezervuoti pas Vaitkų 
Spaudoj.

— Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas praneša, kad “Mūsų 
Šokiai” (antroji laida) gaunama: 
Draugas, 4554 West 63rd Street, 
Chicago, III. 60629; Gifts Inter- 
national Ine., 2501 West 71st 
Street, Chicago, III. ,60629; Mar
giniai, 2511 West 69th Street, 
Chicago, 111. 60629; Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207; V. Stankus, 7056 
So. Campbell, Chicago, III. 
60629. Kaina 4 dol., neįskaitant 
persiuntimo išlaidų.

— Jonas Dainauskas, teisės is
torikas ir bibliografas, sutiko 
tvarkyti lietuviškų knygų bei 
leidinių skyrių, kuris bus įruoš
tas Draugo rengiamoj senosios 
lietuvių išeivijos gyvenimo, 
veiklos ir darbų parodoj. Paroda 
vyks balandžio 2-4 Chicagoj, 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj.

— Muz. B. Kiveriui pasitrau
kus, Sydney lietuvių chorui 
“Daina” vadovaus Zita Belkutė.

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

—Nauji Darbininko skaityto
jai: P. Čiabis, BS.As., Argenti
na, J.J. Andre ws, Inverness, 
Fla., J. P. Masso, Valparaiso, 
Ind., R.A. Wallash, Aldan, Pa. 
Užsakė kitiem: J. Dowbenko, 
Philadelphia, Pa. — Wm. H.J. 
Sneck, Philadelphia, Pa. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Naujiems skai
tytojams Darbininko prenume
rata pirmiem metam tik 10 dol. 
Atnaujinant prenumerata visiem 
12 dol. metam.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO
— Jono Avyžiaus romanas 

“Sodybų tuštėjimo metas” yra 
pasiūlytas kandidatu Lenino 
premijai. Pasiūlė rusiškas 
žurnalas “Družba narodov” ir 
Lietuvių Rašytojų sąjunga.

— Paminėta Balio Sruogos 
80 metų- gimimo sukaktis. Ta 
proga paskelbta straipsnių 
spaudoj apie rašytojo literatūrinį 
palikimą. Plačiau sustota ties 
“Dievų mišku”, ypač ties teat
ruose statomu “Pajūrio kurortu” 
— drama, parašyta pagal socia
listinio realizmo reikalavimus. 
Pakalbėta ir apie B. Sruogai 
pagerbti jo buvusiam bute į- 
rengtą memuarinį muziejų.

— Paminėta Prano Vaičaičio 
100 metų gimimo sukaktis. Ta 
proga Vilniaus valstybinėj 
bibliotekoj suruošta spaudos pa
roda: išstatyta ne tik poeto iš
spausdintos kūrybos rinktinės, 
bet ir senieji laikraščiai, kur 
bendradarbiavo poetas (Varpas, 
Vienybė Lietuvninkų), vado
vėliai ir chrestomatijos, kur įdė
ta Vaičaičio eilėraščių. Ten pat 
vasario 23 buvo surengtas lite
ratūros vakaras. Pagrindinis mi
nėjimas buvo Sintautuose, vidu
rinėj mokykloj, kur kalbėjo keli 
ten nuvykę rašytojai (A. Zalato
rius, S. Geda, P. Naujokaitis). 
Aplankytas ir poeto kapas. 
“Vagos” leidykla išleido Pr. Vai
čaičio raštų rinktinę, kurioj 
sutelkta visa poeto kūryba, ver
timai, išspausdinta laiškų, atsi
minimų. Leidinį paruošė ir ko
mentarus parašė A. Zalatorius.

ALOE ARBORESCENS LAPAI
JURGIS GLIAUDĄ

Aloe arborescens, lietuviškai
— alavijas, yra gydomas augalas. 
Jo lapai, įvairiai juos paruošiant, 
naudojami naminiam vaistam 
gaminti. Reikia vidurius pralais- 
vinti, reikia nudegimą pagydyti
— alavijo lapai nepakeičiama 
gydomoji priemonė.

Tas pat augalas tradiciškai lie
tuviškai vadinamas alijošium. Jis 
auga kambary Lietuvoj, Pietų 
Kalifornijos daržuose. Auga pa
prasto ir neįdomaus augalo tei
sėmis. Alijošius skamba ana
chronizmu, nelyginant arielka 
greta degtinės. Tačiau pavadini
mo antika poetiškesnė už be
dvasį modernizmą. Mūsų tauto
sakoj dažnai skamba arielka- 
arielkėlė, o ne degtinė-degtinė- 
lė. Alijošius yra iškarpa iš mo
čiučių farmacijos užkulisių.

Tas alijošius tebėra gyvas, 
judrus, sklidinas gydomųjų sa
vybių, kurių jis buvo sklidinas 
per šimtmečius. O gyduolių pa
gaminimas — jau individualus 
menas; jis priklauso nuo gamin
tojo, nuo jo “trade mark”. Ne
lyginant iš tos pat odos gabalo 
pasius batus socialistiškai lenk
tyniaująs batsiuvys Sovietuose 
(tik medžiagą sudraikys) ir bat
siuvys kapitalistiniame “praga
re” (džiugins batai patvara ir 
išvaizda). Taip ir su mikstūro
mis, užpiltynėmis etc. Medžiaga 
ta pati, bet kokybė įvairi. 
“Trade” marke “Dr. S. Aliū- 
nas” turim patikėti.

Dr. S. Aliūno laboratorijos 
alijošius regimai gydo juodą me
lancholiją, baltą pasididžiavimą, 
raudoną raudonligę. Jis gydo

jį»i W^'"' 
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Lietuvos atstovybės priėmime Vasario 16 Washingtone. Iš k. 
L. Čaplinskienė, R. Viliamienė, P. Labanauskas, A. Mikulskis, 
Tėv. T. Žiūraitis, OP, O. Bačkienė, B. Tautvilienė, Vai- 
Čiulaitytė. Nuotr. V. Bacevičiaus.

— Sovietinamo kaimo temati
ka parašytais keliais romanais 
pagarsėjęs beletristas Vytautas 
Bubnys (g. 1932) “Pergalėj” 
spausdina romaną “Nesėtų ru
gių žydėjimas”, kuriame liečia 
mieste dirbančių ir gyvenan
čių žmonių sovietinę tikrovę, 
pašlijusią moralę, šeimų irimą. 
V. Bubnys sugeba giliau įžvelg
ti į vaizduojamų žmonių vidų.

— 1975 m. pabaigoj išleistas 
naujas Vytauto Sirijos Giros ro
manas “Bėgimas nuo šešėlio”, 
kuriame atlupinėjamos jau bai
giamos užgyti sovietinamos Lie
tuvos pokario žaizdos. Visi vei
kėjai turi psichinių traumų, ku
rios yra likusios iš vadinamojo 
“klasių kovos” laikotarpio. Lais
vės kovotojai vaizduojami pagal 
sovietinį standartą — žiaurūs 
nekaltų žmonių žudikai, moterų 
prievartautojai, o sovietiniai vei
kėjai — nekalti avinėliai, ken- 
čią nuo banditų. Tfckie praeities 
atspindžiai dabarty* o dabar be- 

' veik visų romano veikėjų kelio 
galas yra ligoninė. Jūrine tema
tika V. Sirijos Gira buvo ver
tas dėmesio. “Bėgimas nuo še
šėlio” rodo rašytojo nusidėvėji
mą, išsisėmimą.

— Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio kelias. M.K. Čiurlio
nio 100 metų gimimo sukaktis 
pavergtoj Lietuvoj buvo išskirti
nai ir visokeriopai paminėta. 
Viena iš didžiojo menininko 
pagerbimo formų yra ir M.K. 
Čiurlionio kelio iš Varėnos į 
Druskininkus papuošimas ko-

ideologinį vidurių paleidimą, 
visuomeniškų skerspūčių sukel
tus kosulius ir čiaudulius, san
tuokines problemėles, net sun
kias pagirias (Antano Gustaičio 
liudijimas) .

Kas tai per alchemiškas elik
syras? Tai 88 puslapių humoris
tinių eilių rinkinėlis “Alijošiaus 
lapai”. Eiles parašė dr. S. Aliū
nas. Įvadą — Antanas Gustai
tis. Pikantišką viršelį nupiešė 
dail. Marija Ambrozaitienė. Iš
leido Lietuviškos Knygos Klu
bas.

Kalbant “mokslinčiškai”, 
“Alijošiaus lapų” eilės yra la
koniški mini arba maksi proble
mų sprendėjai. Sprendimai pa
remti loginėmis prielaidomis. 
Eilių lakonizmas
yra fraseologinis embrioniz- 
mas. T. y. problema su
griebta už ragų be pašalinių į- 
vadų, ąiškinimų, daugžodžiavi- 
mų ir didaktinių priedelių. 
Sprendimai silogizmų premisų 
sandūros metodu atrodo šitaip:

Jei a yra b, premisų suker
gimas pagimdo c. Gaunam nau
ją premisą abc. “Kultūrų sujun
gimas” (psl. 10) rodo, kaip susi- 
kergia vyžos ir karališkas batas. 
Įrodyta, kad dešras su kopūs
tais užpilti šampanu yra mūsų 
kultūrėjimo pažanga. “Pagundų 
obuoliai” (psl. 45) silogizmų 
argumentaciją vykdo kitu me
todu. Jei a yra a, kuriem galam 
mum ieškoti b? Iš rojaus išsi
neštą obuolį, pažangai pažen
gus, gali graužti ir bedantis, jei 
jis turi geras protezes!

Savaime aišku, autorius turi 
būti dėkingas visuomenei, kuri 
jį supa ir dosniai teikia jam vi- 

plytstulpiais. Kultūros minis
terija suvežė į Perloją žymiau
sius liaudies dailės meistrus iš 
visos Lietuvos. Visą 1975 rug
piūčio mėnesį jie intensyviai 
drožė medžio stuobriuose įvai
rias figūras, simbolizuojančias 
Čiurlionio gyvenimą ir kūrybą. 
Paminklinėj lentoj pasirašė 19 
liaudies menininkų. 1975 “Kul
tūros Barų” Nr. 10 išspausdinti 
trumpi tų menininkų pasisaky
mai ir duotos jų kūrinių nuo
traukos. Koplytstulpiai čia vadi
nami stogastulpiais ir yra labai 
nutolę nuo autentiško lietuvių 
liaudies koplytstulpių meno. 
Lietuviškuose koplytstulpiuose 
visada vyravo religinė mintis. 
Tokius koplytstulpius buvo 
pamilęs ir Čiurlionis. O dabar
tiniuose stogastulpiuose pridro- 
žinėta visokių “balvonėlįų”. Kai 
kurių net ornamentika ir stogo 
forma labiau primena budistų 
pagodas negu lietuviškas pake
lių koplytėles. Taigi ir šis Čiur
lionio pagerbimas užtemptas ant 
lenininio ideologinio kurpa
lio ir visiškai sugadintas.

— Justino Marcinkevičiaus 
drama-poema “Katedra” yra iš
versta į rusų kalbą ir išspaus
dinta žurnale “Družba naro- 
dov” 1975 m. paskutiniam nu
mery. Išvertė D. Samoilovas. Ta 
proga Maskvoj įvyko literatūros 
Seminaras, į kurį buvo pakvies
tas autorius ir kritikas J. Lan
kutis. Plačiau kūrinį nagrinėjo 
J. Lankutis, po jo kalbėjo keli 
rusų rašytojai ir kritikai. Kūri
nys buvo vertinamas palankiai.

Pr.N.

I

šokių kazusų ligonius. Pluralis- 
tinėj egzilės visuomenėj auto
rius turi tokių ligonių spiečius, 
kur alijošiaus lapų reikia veži
mais. Asmeninės ir grupinės ko
vos, veikėjų persieikvojimas per 
patriotinį lenktyniavimą, akty
vus vyrų išsilaisvinimas, spon
taniškas žmonų vyriškėjimas, re
zidencijų ir nuosavų jachtų kul
tas, vaikučių self-realizacijos • 
gaivalingas judėjimas, visiškas 
ištautėjimas, radikaliai keičiant 
“arielką” šampanais ir konja
kais, madų parodų primatas 
prieš literatūrinės balanos ga
dynę, veikėjiška autoglorifikaci- 
jos epidemija, amžinos santuo
kinio kočėlo temos ... — ši 
multispalvinė srovė dunda kaip 
į bedugnę besiverčiąs krioklys, 
kaip griaustinis. Tas griaustinis 
multiakordais atskamba “Alijo
šiaus lapų” puslapiuose.

Geras daiktas humoras, be 
kurio neišsiverčia nė Šekspyro 
tragedijos. Humoras ^nepliekia, 
nęčaižo, kaip sarkazmas ar saty
ra. Humoras net sukelia simpa
tijas jo objektam. Dr. S. Aliū
no vyrai ir moteriškaitės laimi 
mūsų dėmesį jiem.

Kas nepamylės poeto:
Neša kurmį šlapia metafizika, 
Aš einu į gigantišką tolį, 
patikėti manim jokia rižika, 
Minkau žodį, kableli ir molį.

(Psl. 22)
Kas nepritars abiturientės pa

saulėjautai: ...
Baigiau mokyklą, ir kaip dru

geliui 
Dienas vilionei man reikia 

skirt, 
Ir dar ne vienas tautietis gali 
Pražūt, pažvelgęs į mini skirt.

(Psl. 40)
Tokia embrioninė frazeologija 

atskleidžia plačios problemos 
akiračius. ' Susirūpinkim lietu
viška mini-mini. “Mini skirt” , 
platybėse glūdi lietuviškos egzi
lės populiacijos prieauglio peF- - 
spektyvos. x

Arba: Čia brolis artojas konja
ką sau semia (psl. 15). Arba vėl: 
Dabar geri Martelį naujų namų 
rūsy (psl. 55).

Artojėliai tapo doleriniais ku
nigaikščiais. Rūsys, turim pa
aiškinti sovietiniam literatam, 
yra prabanginė dolerinės pilies 
buveinė, kur jungiasi modernu
mas ir šimtaprocentinis patrio
tizmas bei meilė Lietuvai.

Nors po ranka kaskados šam
pano ir konjakėlių, tebėra mie
las lietuviškam gomuriui dešrų 
ir kopūstų kokteilis. Rūsys yra 
šaunus finale visų ambicingų 
siekių. Rūsys yra savo rūšies 
maudymosi baseinas: galima
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Aušra ir Jonas Jurašai, atvykę į Nevv Yorką, apsilankė Lietuvos nepriklausomybės šventės 
proga surengtame priėmime. Kairėj Aušra Jurašienė, Jonas Jurašas, sūnus Joris sveikina
si su Lietuvos gen. Konsulu A. Simučiu, toliau P. Simutienė ir Vliko pirm. dr. K. 
Valiūnas. Nuotr. L. Tamošaičio

TRETIEJI VAINIKAI JAU ČIA Atsiųsta paminėti

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvo garsios dvi poezijos 
antologijos — Pirmieji vainikai 
(1928), Antrieji vainikai (1938). 
Jų redaktorius buvo Kazys Bin
kis. Į tuos du tomus buvo su
dėti nepriklausomos Lietuvos 
laikais labiausiai pasireiškę poe
tai. Pirmajame tome buvo vyres
nieji (Putinas, Kirša), antrajame 
tome —jaunesnieji (Aistis, Braz
džionis, Miškinis).

.'Dabar štai po 36 metų pasiro
dė Tretieji vainikai. Tai yra poe 
zijos knyga. Ir kaip ji atsirado 
ir ką mum sako?

Minint didžiosios tremties 30 
metų sukaktį (1974) buvo išleis
ta poezijos antologija, pavadin
ti “Lietuvių poezija III”. Pir
mieji du tomai išleisti okupuo- 
tbj Lietuvoj.

maudytis vynuose.
Tokios raiškios yra dr. S. Aliū

no embrionizmo frazeologijos 
apraiškos. Čia neturim vietos 
analizuoti “Ikaro sonatos”, “Ryt
metinių mžildų” graboriaus, ad
vokato, smuklininko ir daktaro, 
ii- visos 55 eilėraščių sumos. 
Tik susižavėję sustojame ties 
afitoriaus parodijomis. Jis pa
teikė mum tris literatūrinės pa
rodijos šedevriukus. Kiekvie
nas, kas per metus perskaito 
bent tris lietuviškas knygas, te- 
atspės kurių autorių literatūrinį 
braižą ir štampą parodijuoja dr.
S. Aliūnas:

Pirmasis:
Ateina pranašas per Sadukė- 

jos girią,
Ir čia prie stalo jis tyliai su

stoja
Ir taręs “Viešpats dovanų 

daug skyrė”,
Drąsiai išlaužia kurkei vieną 

koją.
Kitas: (Psl. 16)
Cinzanas liejas, kaip fonta

nas,
Į dangų šaudamas strėles, 
Ir puola senas donžuanas 
Tabaką uostyt, kaip gėles.

. (Psl. 18) 
Ir trečias? u
Man svetimą duoną valgant 

kurį laiką,
Buvo kąsnį nuryt sunku, 
Dabar ne, nes didelį steiką 
Užlieja konjaku;

(Psl. 20)
Šios trys parodijos rinkinio 

nomenklatūroj yra lyg trys skir
tingi motyvai, kurie kontra
takuoja bendrąjį leitmotyvą. Tos 
parodijos teikia polifoninį skam
besį, skamba kaip fono būgnai 
ir būtini pilnam orkestro tonui.

“Alijošiaus lapai”, tariant iš 
esmės, yra smigių, malonių da
lykų sąvadas. Autorius primena 
ir įtikina, kad smagu spurdėti 
pasauly, kur tiek įdomiausių 
ydų, kur tiek puikių ligų, ku
riom gelbsti dr. S. Aliūno far
macija (vaistų gamybos ir jų 
dozavimo menas).

Tos ligos, nėra kalbos, nieka
da nebus pagydytos. Todėl 
“Alijošiaus lapų” gydknygė vi
sada bus reikalinga. Tai žada 
šiai gydknygei ilgus ir našius 
metus gyventi amžinai negaluo- 
jančioj mūsų egzilėj.

Į čia redaguotos “Lietuvių 
poezijos” III tomą pateko nema
ža autorių gana įvairaus lygio. Į 
tą antologiją nepatekusių tarpe 
kilo mintis — sudaryti naują pa
pildomą tomą. Privati iniciatyva 
ir ėmėsi tai organizuoti. Buvo 
sudaryta redakcija, į kurią įėjo 
Paulius Jurkus, Anatolijus Kai
rys, Pranas Naujokaitis. Tekstą 
parengiant, daugiausia dirbo 
Pranas Naujokaitis. Jau 1974 
metais tekstas buvo parengtas 
spaudai. Išleidimu daugiausia 
rūpinosi Anatolijus Kairys. Jo 
pastangomis ir knyga buvo iš
leista Dialogo leidyklos. Knyga 
išleista gražiai ir patraukliai, 
įrišta į kietus viršelius.

Tretieji vainikai atsigręžė į 
nepriklausomos Lietuvos laikus 
ir pratęsė jos tradicijas — iš
leisti poezijos vainikus, nes be 
šių vardų nebus pilno poezijos 
vaizdo.

Knygoje dalyvauja šie auto
riai: Marija Aukštaitė, Apolina
ras P. Bagdonas, Pranas Bastys- 
Imsrys, Aldona Baužinskaitė- 
Kairienė, Elena Buračaitė, Genė * 
Buračaitė, Stasys Džiugas, Ba
lys Gaidžiūnas, Antanas Gašlū
nas, Zigmas Gavelis, Antanas 
Giedrius-Giedraitis, Stasys Jakš
tas, Paulius Jurkus, Anatolijus 
Kairys, Vilmantą Karečkaitė, Vy
tautas Karosas, Ada Karvelytė, 
Jonė Kliknaitė, Kazys Kunca- 
Kuncevičius, Pranas Lembertas, 
Nelė Mazalaitė-Gabienė, Dana 
Mickutė-Mitkienė, Sesuo Ona 

'Mikalaitė, Juozas Mikštas-Ši- 
lainis, Jonas Minelga, Pranas 
Slaujokaitis, Daiva Nauragytė,, 
Česlovas Valdemaras Obcars- 
kas, Juozas Parojus, Danutė 
Paškevičiūtė, Teresė Pautieniū- 
tė-Bogutienė, Stasė Stasė Pra- 
buolenytė, Aldona Prižgintaitė, 
Pranas Pusdešris, Nadas Ras- 
enis, Alė Rūta, Jonas Rūtenis, 
Petras Sagatas, Antanas Skirka, 
Marija Slavėnienė, Viktoras Ši
maitis, Viktorija Šmaižienė, Lai
mutis Švalkus, Žentą Tenisonai- 
tė, Regina Varanavičiūtė, Myko
las Veclauskas, Antanas Venys, 
Antanas Vilutis, Aldona Zails- 
kaitė, Bronius Žalys, Rokas Ži- 
džiūnas.

Viso knygoje yra net 51 auto
rius. Iš jų vyriausias yra gimęs 
1891, jauniausias — 1956.
Toks didelis laiko skirtumas, di
delis ir forminis skirtumas, ta
čiau visus juos jungia ta pati 
lietuvių kalba, jungia ir tie patys 
poezijos motyvai — visi jįe dau
giau ar mažiau dainuoja apie sa
vo sielvartą, apie tėvynę, išsa
ko s&vo santykius su Dievu. 
Visa tai vaizduoja savitais žo
džiais ir vaizdais. Tai paliudija 
lietuvių sielos poetinį nusitelki- 
;ną ir grožio pajautimą.

Vainikai — tai graži minčių 
jr jausmų pynė, tai graži dova
na Lietuvai.

-o-
Knyga turi 288 psl., kaina 6 

dol. Galima gauti: Dialogas, 
4304 W. 55th Street, Chicago, 
III. 60632. Spaudos darbus atli
ko S. Morkūno spaustuvė Chi
cagoj. (p.j.)

Prel. Aleksandras Dambraus
kas-Jakštas — UŽGESĘ ŽIBU
RIAI. Biografijų ir nekrologų 
rinkinys. Išleido Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademija. Roma 
1975. Iliustruota nuotraukomis. 
Perspausdinta fotomechaniniu 
būdu. Perspausdinimo išlaidos 
apmokėtos p. Elenos Mickeliū- 
nienės. Didelio formato. XVI ir 
502 psl.

Pirmą kartą ši knyga buvo iš
leista 1930 Kaune. Vyresnie
siem skaitytojam bus miela ją 
iš naujo perskaityti. Turėtų bū
ti sava ji ir jauniesiem, besi
domintiem savo tėvų kraštu, iš
kiliaisiais lietuviais ir Lietuvai 

pažįstamais iškiliaisiais kitatau
čiais.

A. Dambrauskas - Jakštas 
(1860-1938), šios knygos auto
rius, buvo šviesi ir šakota as
menybė. Lietuviij Enciklopedi
joj Vaclovo Biržiškos jis mini
mas kaip “prelatas, katalikiškos 
visuomenės ideologas, tautinio 
atgimimo veikėjas, enciklopedi
nio pločio mokslininkas, poetas 
ir kritikas, daugelio laikraščių 
steigėjas, redaktorius ir bendra
darbis”.

Knygos prakalboj, auto
riaus rankraščio faksimėlėj, sa
koma: “Gerb. skaitytojai šiuose 
mano paminėjimuose ras nu
šviestą nevieną svarbų mūsų ne
tolimos praeities įvykį, nevieną 
įdomią aplinkybę bei smulk
meną. Tatai džiuginu save vil
timi, kad šis mano veikalas ne
bus be naudos mūsų kultūros 
istorijai ir mūsų maža te pažįs
tančiam žmones jaunimui.” Ra
šyta 1929 lapkričio 12. Tačiau 
tai tinka ir dabarčiai.

Knygos pirmojoj daly auto
rius rašo apie 22 lietuvius, antro
joj — apie 15 kitataučių.

Pažymėtina, kad šį biografijų 
ir nekrologų rinkinį. redagavo 
šviesaus prisiminimo kan. Juo
zas Tumas-Vaižgantas.

Šia knyga LKM Akademija 
pradeda leidinių seriją, pavadin
ta “Negęstantieji žiburiai”, ku
rią redaguoja kun. Antanas Liui- 
ma, S.J.

Andrius Norimas — MIRŠTA 
TIK ŽMONĖS. Romanas. Išlei
do Lietuvių Veteranų Sąjungos. 
Ramovė, Los Angeles Skyrius, 
1975. Viršelis dail. Marijos Žy- 
mantienės-Biržiškaitės. Tiražas 
750 egz. 328 psl. Kaina 6 dol. 
Platinama per L.V.S. Ramovę.

Romano autoriaus talentą liu
dija premijos, kurias jis yra ga
vęs trijuose Dirvos laikraščio 
konkursuose ir LB jaunimo skai
tinių konkurse, nors literatūros 
kritikų nuomonė yra gal ir ne vi
sai tokia.

Romanas užsklendžia
mas šiomis mintimis: “Mirš
ta tik žmonės, o idėjos ir 
darbai gyvena. . . . Gar
bė tveria ilgiau, kaip gyvybė. 
Meilė gi — tik iki mirties. Jei 
vienas mylinčiųjų išgyvena il
giau, meilė ir vėl tveria tik iki 
antrojo mirties. O garbę įsigiju
siam mirus, jo garbė gyvens 
šimtmečius — pradžioje tautos 
pagarbiame atminime, o vėliau 
tik knygose, enciklopedijose ir 
legendose.”
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ETNINĖS GRUPĖS 
BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
Kelios pastabos jų konferencijos proga

Daugiau kaip 100 etninių- 
tautinių grupių atstovų bei sve
timomis kalbomis leidžiamų 
laikraščių redaktorių kovo 9 da
lyvavo Baltuosiuose Rūmuose 
sušauktoj konferencijoj. Darbi
ninke kovo 19 buvo išspausdin
tas konferencijos trumpas proto
kolinis aprašymas. Šiuo straips
niu siekiama pateikti keletą bū
dingesnių minimą konferenciją 
liečiančių pastabų.

Tenka pasidžiaugti gausiu lie
tuvių atstovų skaičium. Šalia 
centrinių organizacijų atstovų 
— Altos (dr. K. Bobelis), JAV LB 
(Alg. Gureckas ir Aušra Zerr), 
lietuvių respublikonų (K. Oksas,
J. Talandis, dr. J. Genys), Jung
tinės Baltų Tarybos (E. Šu
manas), dalyvavo ir spaudai 
atstovavę M. Zujus, G. Krivic- 
kienė ir R. Žymantaitė. Lietuvių 
skaičius būtų buvęs dar dides
nis, jei būtų atvykę dar kiti 
kviestieji. Stebint pakviestųjų 
skaičių į Baltųjų Rūmų konfe
renciją, sugriūva kai kurių sklei
džiamas mitas, jog tik jų orga
nizacija yra žinoma ir tik jie vie
ni yra JAV įstaigų pripažįstami. 
Kartu įrodoma, kad mūsų spau
dai amerikiečiai skiria reikiamą 
dėmesį.

Konferenciją organizavo nese
niai į naujai įkurtą specialaus 
prezidentinio patarėjo postą 
Baltuosiuose Rūmuose paskirtas 
dr. Myron B. Kuropas. Tai žy
maus ukrainiečių ankstesnės 
emigracijos veikėjo sūnus, kuris, 
nors ir gimęs Amerikoj, gyvai į- 
sijungė į ukrainiečių veiklą ir 
įkūrė Ukrainiečių Respublikonų 
Federaciją. Kreditą už etninį 
nusistatymą dr. Kuropas pir
miausia atiduoda savo sąmonin
gai šeimai. Du kartus lankėsi 
pavergtoj Ukrainoj. Ten patirta 
laisvės stoka ir matytas žmogiš
kųjų teisių paneigimas jį smar
kiai paveikė. Šie įspūdžiai dr. 
Kuropą palankiai nuteikia ir 
lietuvių tautos siekimam.

Dr. Kuropas savo dabartinia
me poste deda pastangas Baltuo
sius Rūmus padaryti labiau pri
einamus etninių sąjūdžių atsto
vam. Antradieniais planuojama 
organizuoti konferencijas, pa
vadintas “Antradienis Baltuo
siuose Rūmuose”, kur sukviesti 
atstovai bus supažindinami su 
vienu kuriuo nors specifiniu 
klausimu, galinčiu būti įdomiu 
visom grupėm. “Trečiadienis 
Baltuosiuose Rūmuose” apims 
konferencijas, skirtas vienai tau
tinei — etninei grupei, jas apri
bojant ne daugiau kaip 30 asme
nų. Į antradieniais ir trečiadie
niais vykstančias konferencijas 
dr. Kuropas planuoja kviesti at
sakingus valdžios ministerijų 
pareigūnus, kurie ne tik galėtų

tinkamai atsakyti į keliamus 
klausimus, bet taip pat, tiesio
giai patyrę problemas, jas galėtų 
administraciniu būdu išspręsti. 
Taip pat ruošiami planai Baltųjų 
Rūmų konferencijas iškelti į ki
tus didmiesčius, tuo sudarant są
lygas kaip galima didesniam 
skaičiui “etnikų” jose dalyvauti.

Bendra prasme dr. Kuropo 
planai vertintini teigiamai. Ne
tenka abejoti jo geromis intenci
jomis. Norisi tikėti, kad tie 
planai nėra tik respublikonų 
partijos priešrinkiminė strategi
ja tautinių grupių balsam me
džioti, o nuoširdus noras jom su
teikti prideramą dėmesį.

Konferencijoj vienu kitu atve 
ju jaustas gilesnio supratimo 
trūkumas tautinių grupių atsto
vų interesam. Tai ypač buvo ryš
ku iš gretimo pastato atstovus 
nuvedus į Baltuosius Rūmus pa
simatyti su prez. Fordu. Tikėta
si, kad prezidentas teiksis tarti 
žodį, kad bus sudaryta proga at
sakyti į atstovų pateiktus klausi
mus. Deja, prezidentas, kuris 
suranda laiko pirminių rinkimų 
tikslu aplankyti eilę valstybių 
ir atsakinėti į gatvės minios už
klausimus, šiuo kartu pritrūko 
laiko ir trumpam žodžiui, ir 
klausimam. Per keliolika minu
čių daugiau kaip 100 atstovų 
žąsele buvo pravaryti pro pre
zidentą. Bespaudžiant prezi
dentui ranką, kiekvienas atsto
vas buvo dviejų fotografų foto
grafuojamas, kiekvienam su- » 
darant progą prieš kaimynus 
pasididžiuoti turima indivi
dualine nuotrauka su prezi
dentu. Susidarė įspūdis, kad 
nuotrauka su prezidentu esi pa
perkamas, kad neįvertinta yra ta
voji dvasinė erudicija, nesu
prantami yra tavieji, su pragma- 
tiškumu nieko bendro neturį, 
tautiniai interesai.

Popietinės konferencijos 
valstybės departamente būta 
svarbiausios, nes jos metu buvo 
liečiami ir su Baltijos valstybėm 
susiję klausimai. Valstybės sek
retoriaus pavaduotojas Europos 
reikalam Arthur A. Hartman kal
bėjo apie detente politiką, pri
statydamas ją kaip būtinybę 
šiais atominio karo galimumo 
laikais. Tai būta kalbos, atsto
vaujančios H. Kissingerio 
propaguojamai politinei linijai, 

nors A. Hartman ir drįso iškel
ti sovietų įprastą sutarčių nesi
laikymą. Palietė ir Helsinkio 
konferenciją, aiškindamas, jog ji 
nepripąžinusi Rytų Europos sie
nų neliečiamumo ir Baltijos 
valstybių inkorporavimo.

Iš keturių dalyvavusių lietu
vių pateiktų užklausimų, būdin
giausių būta Aušros Zerr, Alg. 
Gurecko ir R. Žymantaitės.

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

I kainą įeina visa transportacija, pirmos klasės viešbu
čiai, taksai, pervežimai, maistas, vizos sutvarkymas Ir 
visi patarnavimai!

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

REGISTRUOKITĖS DABAR — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

A. Zerr klausė, ar valstybės 
departamentas pritaria kongr. 
M. Fenwick į atstovų rūmus į- 
neštai rezoliucijai, siūlančiai į- 
steigti komisiją, kuri prižiūrėtų 
Helsinkio sutarimų vykdymą. 
A. Hartman jautėsi pagautas ne
malonaus klausimo. Numykė, 

kad nėra tikras, ar valstybės 
dept. pritaria. Be to, rezoliuci
jos priėmimas, jo nuomone, 
reikštų suteikimą patikimumo 
(credence) Helsinkio konfe
rencijos baigiamajam aktui. 
(Kam J.A. Valstybės tą ak
tą rašėsi, jei nenorėta jam teik
ti patikimumo, nesiteikė pa
minėti. Ant. V.) Savo atsakymą 
A. Hartman užbaigė sakiniu: 
“Aš iš tikrųjų neatsakiau į jūsų 
klausimą”.

A. Gureckas kėlė JAV LB 
krašto valdybos seniai klibinamą 
JAV žemėlapiuose Baltijos vals
tybių žymėjimo klausimą. Jis pa
stebėjo, kad daugumas čia esan
čiųjų pritaria iš detentės politi
kos išplaukiančiai militarinės 
konfrontacijos vengimo koncep
cijai. Tačiau yra sunku suprasti, 
kodėl JAV vengiančios ideologi
nės demokratijos ir komuniz
mo konfrontacijos, valstybės de
partamentui ne vienu atveju 
bandant išsaugoti komunizmo 
savigarbą. Baltijos valstybių že-

LOS ANGELES, 
CALIFORNIA

Radijo sukaktis
Los Angeles mieste 1969 va

sario 16 buvo suorganizuota lie-' 
tuvių radijo programa, kuri kiek-; 
vieną šeštadienį nuo 12:30 iki 
1 vai. girdima iš KTYM radijo 
stoties AM 1460 banga. Sukak
tuvinė vasario 14 d. programa 
buvo 364 toji. Tas skaičius rodo, 
kiek laiko ir darbo tai pareika
lavo iš programos paruošėjų bei 
aukų iš jos rėmėjų.

Malonu lietuviškos programos 
ir žinių paklausyti. Radijo va
landėlės vadovybė iš klausytojų 
pageidauja labai nedaug — vos 5 
dol. metam. Išdalinus, neišeina 
net 10 centų už vieną translia
ciją. Kiekvienas klausytojas, į- 
mokėjęs radijo klubo kason ne
mažiau 5 dol., yra klubo narys ir 
gauna sprendžiamą balsą visuo
tiniame metiniame klubo susi
rinkime, kur renkama radijo klu
bo vadovybė ir aptariami visi 
radijo programų reikalai. Visi, 
vertiną lietuvišką žodį, muziką, 
jo reikšmę lietuvybės išlaikymui 
šiame krašte, kviečiami stoti į 
radijo klubą nariais. Radijo klu
bo valdybą sudaro: pirm. Vla
das Gylys, I vicepirm. Juozas 
Mitkus, II vicepirm. Juozas 
Gedmintas, sekr. Danutė Kaš- 
kelienė, finansų sekr. — Pranas 
Gustas.

J.G.

TRUMPAI
.— Naujos salės reikalai — ak

tualiausias klausimas Šv. Kazi
miero lietuvių parapijoj. Tvirtai 
tikima, kad planai bus įvykdyti 
šiais metais, minint Amerikos 
nepriklausomybės 200 metų su
kaktį.

Gavėnios rekolekcijos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj vyks 
balandžio 7-11. Jom vadovaus 
Tėv. Leonas Zaremba, S.J. Re
kolekcijų pabaigoj bus religinės- 
tautinės muzikos koncertas. Pir
mą kartą bus atlikta komp. Bro
niaus Budriūno nauja kantata 
“Tu Vilniuj pasilik, Valdove”. 
Atliks parapijos choras ir so
listai.

Radijo valandėlės vakaras bus 
balandžio 24, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Kazimiero parapi
jos salėj.

Los Angeles šaulių balius 
bus gegužės 8, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. irgi parapijos salėj.

Jaunimo šventė įvyks birže
lio 13 Hollywood Palladium 
salėj. Šioj tautinių šokių ir dainų 
šventėj dalyvaus ir estai bei lat
viai.

Lietuvių diena, rengiama Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos, 
bus birželio 27, Meninę dalį at
liks solistai St. Baras, D. Stan- 
kaitytė ir J. Važnelis. Pelnas bus 
skiriamas parapijos salės remon
tui užbaigti.

Vytautas BAndžiulis ir Arvy
das Gricius, kolegijų studen
tai, pastebėję Herald-Examiner,

mėlapiuose nežymėjimą iškėlė 
kaip pataikaviriią Sov. Sąjungai, 
bijant ją užrūstinti. A. Hartman 
pažadėjo šiuo klausimu pasi- 
informuoti.

Džiugu, jog politiniuose klau
simuose tautinių grupių vadovai 
nepasimetė; jie tvirtai laikėsi sa
vųjų interesų. Dr. Kuropo komp
limentas, kad “etniniai vadovai 
nėra nedrąsūs — pasisako svar
biais klausimais; ir taip turi 
būti!” nebuvo pareikštas vien 
tik mandagumo dėlei.

Konferencijoj dalyvavo ir len- 
kų-amerikiečių kongreso prezi
dentas Aloysius Mazevvski. Šalia 
jo stovėjusi JAV LB krašto val
dybos vicepirmininkė Aušra 
Zerr kreipėsi į jį su klausimu, 
ar, buvusios Lietuvos-Lenkijos 
istorinės unijos šviesoj, lenkai 
nesutiktų su lietuviais “dalin
tis” generolu Tadu Kosciuška, 
kuris buvęs lietuvis. Užkluptas 
diplomatinio klausimo ir LB at
stovės šypsnio, A. Mazewski 
klausimą pavadino abiem pu
sėm esančiu “jautriu”. Tačiau 
jis su lietuviais dialogą norėtų 
užvesti. Lietuvių nusistątymas 
jam žinomas iš jo gaunamos lie
tuviškos spaudos. Mūsų veiks
niam gal vertėtų dialogo siūly
mu susidomėti.

Ant. Vaidievutis

Los Angeles, Calif., dienrašty 
Jono ir Aušros Jurašų pasikal
bėjimą apie dabartinę padėtį 
okupuotoj Lietuvoj, abu parašė 
redakcijai argumentuotus padė
kos laiškus.

Saldainių ir šokolado išparda
vimas sulaukė rekordinių rezul
tatų. Vasario mėn. 272 Šv. Ka
zimiero mokyklos mokiniai par
davė šokolado plytelių už 
13,000 dol. ir davė mokyklai 
7,000 dol. gryno pelno. Pirmą 
vietą laimėjo Daina Petronytė, 
pardavusi 25 dėžes šokolado už 
450 dol. Už tai ji gavo Zenith 
televizijos aparatą ir apmokėtą 
kelionę į Disneyland.

Parapijos salės remonto dar
bai prasidės gegužės mėnesio 
pradžioj. Ypatingai padidinta 
bus apatinė salė ir įvesta įvairių 
pagerinimų.

Šv. Kazimiero parapija 1975 
metais Lietuvių Religinei Šalpai 
surinko 4,693 dol. ir vėl užėmė 
pirmąją vietą tarp JAV ir Kana
dos lietuvių parapijų savo dos-

PHILADELPHIA, PA.

Atvyksta Grandinėlė
Po veik ketverių metų per

traukos su nauju repertuaru vėl 
Philadelphijon atvyksta Cleve- 
lando Grandinėlė. Ši šokėjų gru
pė, žavėjusi Pietų Amerikos, 
Europos, JAV ir Kanados žiū
rovus (jų tarpe ir popiežių Pau
lių VI), Philadelphijon atvyksta 
trečiąjį kartą. Balandžio 24, At
velykio šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
sparčiai besipuošiančiuose Lie
tuvių Namuose (2715 E. Alle- 
gheny Avė.) mūsų reprezenta
cinis vienetas pateiks šokių 
spektaklį, atskleidžiantį lietu
viškos buities, papročių, so
džiaus žmonių gyvenimo dalelę.

L. Sagio vadovaujama Grandi
nėlė atvyksta savo pilnu, arti 
50 asmenų, sąstatu — šokėjai, 
šokių kapelos muzikantai, admi
nistracinis personalas. Arti dvie
jų valandų trunkančioj prog
ramoj žiūrovai turės progą šalia 
žinomųjų šokių matyti ir nema
tytus — Atbulinį, Rasodėlę, 
Bergždenikes ir kitus.

Šio lietuviškų šokių reprezen
tacinio vieneto atvykimas į Phi- 
ladelphiją sutampa su JAV 200 
metų nepriklausomybės jubi
liejum. Nors šokių spektaklis 
vyksta savoj Lietuvių Namų pa
stogėj, tačiau tikimasi, kad pa
vyks susilaukti gražaus būrio 
amerikiečių, ypač antrosios ir 
trečiosios kartos lietuvių. Juk šo
kio menas nereikalauja kalbėti 
ir visiem yra suprantamas! 
Tremtiniai yra skatinami JAV 
jubiliejaus proga prisiminti jiem 
pagelbėjusius Amerikos lietu
vius ar, jiem jau iš gyvųjų tarpo 
pasitraukus, jų vaikus, padova- 
nojant jiem bilietą į Grandinė
lės koncertą. Parodykim, kad 
po 25 ar daugiau metų nepa
miršom jų parodyto geraširdiš
kumo būnant “sponsoriais”, liu-

Lietuvos operos solistė V. Leskaitienė sveikina Birutę 
Dabšienę Los Angeles, Calif., sėkmingai atlikusią Saffi rolę 
“Čigonų barono” pastatyme.

Kalifornijos Lietuvių Radijo klubo valdyba. Iš k. sėdi: Danutė 
Kaškelienė — sekretorė ir Vladas Gilys — pirm., stovi: 
Pranas GustAs — fin. sekr., Juozas Mitkus — vicepirm. 
ir ižd., Juozas Gedmintas — vicepirm. Nuotr. L. Kanto

numu. Nuo 1959 šiam tikslui iš 
viso surinkta 18,444.50. Šiais 
metais tokia speciali rinkliavą 
bus liepos 15 — rugpiūčio 15.

LB rinkimai vyks balandžio 
24-25. San Francisco ir Orego-
no apylinkių lietuviai, norį 
balsuoti kreipiasi į Lietuvių 
Bendruomenės Vakarų apygar
dos rinkimų komisiją adresu:
I. Tamošaitienė, 4221 Newdale 
Dr., Los Angeles, Calif. 90027.

Pirmoji vaikučių komunija 
Šv. Kazimiero parapijos bažny-
čioj šiais metais bus gegužės
2. Bus dvi atskiros grupės: lie
tuvių ir anglų kalba. — L.Ž.K.

dijant priimant JAV pilietybę, 
talkinant darbo suradime, finan
siškai paremiant pirmuosius 
emigranto žingsnius svečioj 
Amerikoj.

Grandinėlės koncertą rengia 
Philadelphijos ir Pietinės New 
Jersey LB apylinkės, talkinant 
eilei geros valios lietuvių. Pa
grindinę koncerto atsakomybę 
tenka nešti Philadelphijos LB 
apylinkės valdybos vicepirmi
ninkui Vyt. Matoniui (rūpinantis 
šokėjų priėmimu ir programos 
koordinavimu) ir uoliajam Piet. 
N.J. LB apylinkės veikėjui Al
girdui Joniui (naudojančiam 
savo ypatingus gabumus versli
ninkų rėmėjų suradime). Vyt. 
Šuopiui atiteko nelengvos vy
riausiojo bilietų platinimo vado
vo pareigos.

Visi apylinkės lietuviai yra 
kviečiami pasigrožėti iškiliosios 
Grandinėlės spalvingais šokiais. 
Bilietai gaunami Šv. Andriejaus 
parapijoj ir pas platintojus. Į pla
tinimo darbą yra įsijungus ir vie
tos tautinių šokių grupė Aušri
nė.

Koncerto pelnas skiriamas 
spaudai, šokių šventei ir vietos 
bendruomeninei veiklai pa
remti.

Po programos — šokiai, gro
jant geram orkestrui, ir bufetas.

A. Gč.

— LB Vakarų apygardoj į 8-tą 
LB tarybą /kandidatuoja Vladas 
Bakūnas, Arvydas Gricius, Li
nas Kojelis, Rimvydas Mulokas 
ir Jūratė Pažėraitė.

— Virginija Inkrataitė, Syd- 
ney, Australijoj gyvenanti lietu
vaitė, neseniai dalyvavo Sydney 
konservatorijos suruoštose var
žybose ir laimėjo Muzikos stu
dentų fondd 2000 dol. premiją. 
Ji gerai žiifbma ir Sydney lietu
vių visuomenei, kurijos laimėji
mais didžiuojasi.

Ateitininkei, Gyvataro 
šokėjai (per 10 metų), kuri 4 
metų dramos studijas baigė 
per 3 metus BA with honors 
in theater ir dabar tęsia savo 
MA Toronto upiversitete, te
galini palinkėti tik laimės! 
Dalyte,

“Tėvų danguj aukšta žvaigž- 
, dė įsiliepsnos

Ir širdis kenčiančias gyveni
mui uždegs . ..
Būk kibirkštis tos Amžinos 

Liepsnos, 
Akloj nakty būk parkeliau

jančių žvaigždė.”

Tave mylintys tėvai:

ELENA IR JONAS 
STEIBLIAI, 

Hamilton, Ont.

AN INVITATION
Peter Lasauskasinvites all who dream of visiting Lith- 

I uania to join him on a pleasant 15 day tour to Vilnius, 
Moscovv, Leningrad and Warsaw, with optional side trips, 

į from June 21 to July 5, 1976. For information and reserva- 
| tions, apply to: Petras Lasauskas, Gintaras Tours, 11 
į Weilesiey Street, Mapievvood, N.J. 07040. Tei. (201)' 
Į 761-5472 (home) or (212) 254-8779 (NYC).

š *
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Globoja LŠST Naujosios Anglijos Rinktinė

55 Welles Avė., Dorchester, Mass. 02124

LŠST VISUOTINIS 
SUVAŽIAVIMAS

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
Tremtyje organizuotumui ir vie
ningumui patikrinti, šauliškos 
idėjos būtinumui visuomenėj 
kelti ir Sąjungos vadovybei rink
ti bei Sąjungos reikalam ap
svarstyti kas treji metai yra šau
kiami jos atstovų visuotiniai su
važiavimai.

Pirmą kartą toks suvažiavimas 
įvyks balandžio 24-25 Kanadoj 
— Toronte, 1573 Bloor St. West, 
Toronto Lietuvių Namuose.

Šeštadienį, balandžio 24, nuo 
8 vai. ryto vyks atstovų ir svečių 
registracija. 10 vai. ryto — iškil
mingoji dalis: suvažiavimo ati
darymas, invokaciją, mirusių ir 
žuvusių šaulių pagerbimas, 
sveikinimai, šauliam laikrašti
ninkam premijų įteikimas, šau
lio B. Bieliuko paskaita “Lie
tuvių tautos resistencija”. 12

ŠAULIŲ SĄJUNGOS TREMTYJE 
JUBILIEJINĖ KULTŪROS SAVAITĖ

LŠST centro valdybai pave
dus, Naujosios Anglijos šaulių 
rinktinė organizuoja visos Šau
lių Sąjungos Tremtyje jubilieji
nę kultūrinę savaitę. Ji įvyks lie
pos 3-10 lietuvių pranciškonų 
vasarvietėj, Kennebunkport, 
Maine.

Gražiai užlaikoma ir pagarsė-

Martyno Jankaus šaulių 
kuopa, Brockton, Mass.

Pranešama, kad kovo 13 vi
suotiniame šaulių kuopos narių 
susirinkime išrinkta š’ kuopos 
valdyba: pirmininkas — Romas 
Bielkevičius, vicepirm. — Pet
ras Šaulys, vicepirm. — Mikas 
Klimas, sekretorė — Stasė Go- 
fensienė, iždininkas — VI. Jaki
mavičius. Revizijos komisija: A. 
Jurkštas, A. Baškauskienė.

Valdyba išrinkta dvejiem me
tam. Kuopos garbės teismo na-_ 
riai ir atstovai į Sąjungos su
važiavimą nebuvo renkami.

-o-
Jono Vanagaičio šaulių 
kuopa, Boston, Mass.

LŠST centro valdybos leidžia
mai dr. Kosto Jurgėlos parašytai 
knygai išspausdinti iš kuopos 
kasos paskirta 100 dol. Surinktos 
prenumeratos: leidėjas — 100 
dol., J. Stašaitis; garbės prenu
merata, 25 dol. — Steponas Min
kus. Prenumeratos po 15 dol.: 
St. Augonis, K. Šimėnas, P. Tyla, 
E. Juciūtė, dr. J. Gimbutas, E. 
Vaitkevičienė, A. Šležas, inž. R. 
Veitas, inž. Č. Mickūnas, inž.
J. Vasys, inž. B. Galinis, inž. B. 
Makaitis, inž. A. Kriščiūnas, inž. 
J. Štuopis, inž. V. Eikinas, inž. 
A. Girnius ir inž. V. Izbic- 
kas.

Dr. J. Gimbutas ir suminėtie
ji inžinieriai yra ALIAS Bostono 
skyriaus nariai. Už parodytą so
lidarumą Lietuvos Šaulių Sąjun
gai ir už paramą jos leidžiamai 
dr. K. Jurgėlos knygai “Lithua
nia Outpost of Freedom”. Jono 
Vanagaičio šaulių kuopos nariai 
nuoširdžiai dėkoja. 

Pranciškonų vienuolyno sodyba Kennebunkporte, Maine, 
kur Įvyks šių metų šaulių kultūrinė savaitė.

vai. — darbo posėdis: prezidiu
mo, komisijų sudarymas, Sąjun
gos pirmininko V. Tamošiūno 
žodis, dalinių pirmininkų ir ko
misijų pranešimai, S-gos pirmi
ninko ir naujos vadovybės rin
kimai, 8 vai. vakaro— banketas.

Sekmadienį, balandžio 25, Pri
sikėlimo bažnyčioj, 1011 Colle
ge St., vyks pamaldos; mišias 
aukos ir pamokslą pasakys S-gos 
kapelionas kun. J. Borevičius, 
S.J. 1 vai. p.p. Toronto Lietuvių 
Namuose — baigiamieji posė
džiai; po jų — atsisveikinimo 
vaišės ir suvažiavimo uždary
mas.

Kuopų pirmininkai iki balan
džio 5 pasiunčia suvažiavimui 

•ruošti komiteto pirm. St. Jokū
baičiui suvažiavime dalyvaujan
čių atstovų sąrašus. Visais reika
lais rašyti: St. Jokūbaitis, 23 Al- 
hambra Avė., Toronto, Ont., Ca
nada, M6R 2S4.

-----------------------------------------------

jusi savo grožiu net visoj Ameri
koj Kennebunkporto vasarvietė 
yra prie Atlanto vandenyno di
delio paplūdimio. Pačioj vasar
vietėj yra didelis šilto jūros van
dens baseinas, gražus parkas, 
sporto aikštės, graži salė su di
dele scena, tinkama vaidini
mam, modernūs kambariai, tele
vizijos kambarys, erdvūs valgo
mieji kambariai, dailininko V.K. 
Jonyno puošta šventovė, daug 
paminklų, gražūs fontanai, gė
lynai. Visa tai sudaro nepa
prastai gražią aplinką, kurioj 
greit pamirštami kasdieniniai 
rūpesčiai ir taip lengva pailsė
ti ne tik fiziškai, bet ir dva
siškai.

Kultūrinės savaitės metu, lie
pos 4, švęsim 200 metų JAV 
nepriklausomybės šventę. Tą 
dieną pranciškonai ruošia Lietu
vių Dieną, į kurią lietuviai su
važiuoja net iš labai tolimų vie
tovių. Bus gera proga susitikti 
ir pabendrauti su pažįstamais. 
Šaulių Sąjungai bus proga pa
demonstruoti savo gretas.

WORCESTER, MASS.
Dr. Vinco Kudirkos šaulių 

kuopos gražus pobūvis
Vos dviem savaitėm praėjus 

nuo metinio kuopos susirin
kimo, kuriame buvo išrinkta 
nauja valdyba, sausio 24 Mairo
nio Parke vėl buvo sušauktas 
šaulių susirinkimas. Tik Šį sykį 
jį šaukė ne naujoji valdyba, bet 
nariai. Nustebusi valdyba vyko į 
susirinkimą, bet rado tik gra
žiai paruoštus stalus pobūviui. 
Pasirodo, sesės šaulės, pasikvie- 
tusios į talką kult. reik., vedė
ją V. Gedmintą, nutarė padėko
ti senajai valdybai ir paskatin
ti naująją našiai veiklai.

Pobūvį pradėjo V. Gedmintas, 
pakviesdamas visus vakarienės. 
Pobūvy tarp kitų dalyvavo: N.A. 
rinktinės pirm. J. Stašaitis, Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
didelis šaulių rėmėjas, kun. A.

Naujosios Anglijos šaulių rinktinės nariai apžiūri Kennebunk
porto, Maine, tėvų pranciškonų vasarvietę, kur numatoma 
surengti jubiliejinę šaulių savaitę.i Iš k. E. Gorodeckienė, 
VI. ir O. Pajėdai, vienuolyno viršininkas Tėv. L. Andrie
kus ir A. Zenkus. Nuotr. J.'Stašaičio

Tad kviečiam visus rezervuoti 
savo atostogų vieną savaitę Šau
lių Sąjungos kultūrinei savaitei, 
o ji paliks neužmirštamus įspū
džius visam gyvenimui.

Registracijos tvarka ir sąlygos 
artimiausiu laiku bus pasiųstos 
rinktinių ir kuopų vadovybėm, o 
taip pat bus paskelbtos ir 
spaudoj.

-o-
Kovo 7 Naujosios Anglijos 

šaulių rinktinėj sudaryta komisi
ja — pirm. J. Stašaitis, vicepirm. 
A. Zenkus, sekret. E. Gorodec
kienė ir nariai O. ir V. Pajėdai 
— lankėsi Kennebunkport, Mai
ne, kur su pranciškonų vienuo
lyno vyresniuoju tėvu L. And- 
riekum aptarė šaulių jubiliejinės 
kultūrinės savaitės reikalus.

Miciūnas, LB Worcesterio apy
linkės pirm. VI. Židžiūnas, Mai
ronio Parko pirm. K. Adomavi
čius, Organizacijų Tarybos 
pirm. P. Molis, LŠST garbės na
riai A. ir S. Mantautai ir L.M.M. 
Ratelio pirm. V. Roževičius . . .

Po vakarienės programą vesti 
buvo pakviestas šaulys K. Čės- 
na; jis ją vedė įdomiai, su humo
ru.

Sofija Pūtvytė-Mantautienė 
papasakojo savo atsiminimus iš 
šaulių stovyklos Palangoj. Tai 
nepaprastds atminties ir pasiry
žimo moteris. Nors ligos pri
spausta vežiojamoj kėdėj, bet

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

Negi mes tiek atbukom 
per tą keliasdešimt tremties me
tų, kad mūsų neveikia net tokie 
Simo Kudirkos žodžiai, pasakyti 
sovietų teisme: “1950-tuose me
tuose tūkstančiai senų ir jaunų 
lietuvių buvo grūdami į kon
centracijos stovyklas be nusikal
timo. Nors Stalino mirtis išgel
bėjo mano tautą nuo greito ir vi
siško sunaikinimo, bet padėtis 
tik tiek pasikeitė, kad dabar mes 
naikinami lėtesniu tempu.”

Pavergta lietuvių tauta tikisi ir 
laukia iš mūsų ne prisitaikymo, 
ne kompromiso, bet kovos, 
besąlyginės kovos už Lietuvos 
laisvę. Kad tokia viltim okupuo
tos Lietuvos sesės ir broliai gy

nenustoja sielotis šaulių veikla 
ir reikalais.

Kiti kalbėtojai pasidžiaugė 
Šaulįų veikla Worcestery ir lin
kėjo. ir toliau dirbti ir bendrau
ti su kitomis organizacijomis. 
Ypač Buvo pabrėžtas jaunimo 
klausimas, nes tai busimieji šau
liai.

Nepamiršta ir meninė dalis: 
A. Maskeliūnienė paskaitė savo 
eilėraštį, K. Čėsna — J. Cijū- 
nėlienės humoristinį eilėraštį, 
V. Ramonas parodė iš kuopos 
gyvenimo svarbesnių įvykių 
filmą.

Po meninės dalies kalbėjo se
sių šaulių vardu O. Pajėdienė, 
iškeldama valdybos narių gerą
sias ir blogąsias puses. Kuopos 
šaulių vardu žodį tarė V. Ged
mintas.

Baigiant kuopos pirm. A. Zen
kus padėkojo nariam už sureng
tą gražų pobūvį, pažymėdamas, 
kad nė viena valdyba nepajėg
tų tiek padaryti, jei neturėtų 
šaulių stipraus užnugario.

Jauniausiajam kuopos šauliui 
E. Meilui Jr. grojant akordeo
nu, dar ir pasišokta.

Vakaras praėjo darnioj, šeimy
niškoj nuotaikoj, dar labiau suar
tinęs seses ir brolius šaulius 
bendram darbui. Valdybos var
du kuopos nariam ir atsilanku- 
siem svečiam šauliškas ačiū!

Valdybos narė

vena, patvirtino Simas Kudirka 
sovietiniame teisme, sakyda
mas: “Per 10 metų mūsij miško 
broliai — partizanai kovojo tikė
dami, kad vakaruose jų žūtbū
tinė kova yra žinoma ir remia
ma.” Tame pačiame teisme Si
mas pareiškė: “Mes nenorim 
mirti! Prašau, duokit mano gim
tajam kraštui laisvę.”

Laisvoj Lietuvoj, visiem gerai 
buvo žinomi į Laisvės Varpą 
įrašyti žodžiai: “O skambink per 
amžius vaikams Lietuvos, tas 
laisvės nevertas, kas negina 
jos.”

Mum, deja, antrosios nepri
klausomybės pabaigoj neteko 
tautos laisvės ginti. Aplinkybės 
tada tokiu milžinišku svoriu su
sidėjo mūsų nenaudai, kad bet 
koks ginkluotas pasipriešinimas 
būtų buvęs betikslis ir nerei

kalingas kraujo praliejimas. Bet 
tai nereiškia, kad viltis į laisvę 
dabar jau žuvo. Mes, šauliai, tu
rėtume būti tos vilties puoselė
tojai ir skleidėjai ir skelbti šūkį: 
“Tas laisvės nevertas, kas nesie
kia jos.” Toks įrašas šiuo metu 
turėtų būti ne vien tik šaulio, 
bet ir kiekvieno Jietuvio širdy.

Sėkmingai laisvinimo kovai 
vesti reikalingi du dalykai — 
masė ir vienybė. Iš įvairių arti
mos praeities pavyzdžių matyti, 
kad ginklas, kuris skaudžiau
siai pataiko okupantui į širdį, 
yra prieš jį sukilusi viešoji pa
saulio opinija. Kad toji prielai
da yra tikra, aiškiai įrodo raudo
niju suminkštėjimas Sovietijos 
žydų atžvilgiu. Kai pasaulio žy
dai pradėjo prieš sovietus masi
nes, plataus masto demonstraci
jas ir demaršus, kai susprogdi
no kelias bombas sovietų amba
sadose, Sovietijos žydam staiga 
atsivėrė durys emigracijai į 
Izraelį.

Tos prielaidos tikrumą rodo 
taip pat faktas, kad, kai pasau
lis balsiai subruzdo prieš sovie
tus už paneigimą Aleksandrui 
Solženicynui įgimtųjų ir teipėtų 
laisvo žmogaus teisių, sovietai 
nedrįso jo likviduoti ar uždary
ti, o davė jam laisvę.

Kad ši nuomonė yra tikra, pa
tvirtina ir Simo Kudirkos iš ka
lėjimo paleidimas. Juk jei latvis 
Briezė nebūtų Simo reikalo iš
kėlęs viešumon ir laisvame pa
sauly gyveną lietuviai, daugiau
sia jaunimas, nebūtų sukrutę 
protestuoti ir demonstruoti, tai 
Simo likimas okupanto būtų bu
vęs išspręstas taip, kaip jis buvo 
išspręstas dešimčiai tūkstančių 
lenkų karininkų Katyno miške.

Taigi turim ginklą prieš oku
pantą. Kodėl jo nenaudojam? 
Atsakymas — trumpas ir pa
prastas: nepajėgiam!

Sakėm, kad sėkmingai laisvi
nimo kovai vesti reikia masės 
ir vienybės. Mūsuose nėra nei 
vienos, nei kitos. O už tai, kad 
nėra mūsuose vienybės, kad ne
pajėgiam suorganizuoti masių, 
kad laisvės siekimo dvasia mū
suose nyksta, kad besilankan
čių į šventes skaičius mažėja, 
negalima kaltinti vien tik eilinio 
tautiečio. Manau, kad dides
nioji kaltės dalis tenka mūsų 
veikėjam. Apstu yra vadinamųjų 
veikėjų (yra jų ir Šaulių Sąjun
goj), kurie galvoja, kad be jų 
kitą dieną saulė danguj nepa
tekėtų. Tai asmenys, kurie, ne
suvaldomo savo garbėtroškumo 
vedami, visur lenda, visur ver
žiasi užimti vadovaujamas vietas 
organizacijose, visur dominuoti, 
visur bent keletą banalių, be
reikšmių žodžių pasakyti. Tokiu 
būdu jie užstoja kelią tiem, ku
rie ir geriau sugeba, ir dirbti no
rėtų. Gal būt, kad tokiuose jų 
veiksmuose nėra blogos valios, 
o nuodėmė yra vien tik tame, 
kad jie apie save yra geresnės 
nuomonės, negu kiti apie juos 
galvoja. Jie primena kitataučių 
posakį, kad gaidys apie save yra 
tokios geros nuomonės, jog gal
voja, kad saulė kas rytą anksti 
teka vien tik todėl, kad nori jo 
kakariekavimo pasiklausyti. 
Tokių “veikėjų” veikla dažniau
siai tik erzina, atstumia kitus ir 
laisvinimui jokios naudos 
neatneša. Tai asmenys, kurie 
okupantui yra naudingesni negu 
mum, nes okupanto tikslas kaip 
tik ir yra mus užliūliuoti vado
vybėj tokių bekūrybinių “veikė
jų”, kuriem asmeninė garbė 
stovi aukščiau už tėvynės laisvę. 
Jie laisvinimo darbe yra berei
kalingas balastas — šalinkim 
juos!

Tai aštrūs žodžiai, sutinku. 
Bet atsiminkim, kad gyvenam 
dar aštresnėj, dar žiauresnėj 
epochoj. Gyvenam žūtbūtinės 
kovos dienas. Kiekvieną mūsų 
sklystelėjimą, kiekvieną mūsų 
nerangumo ar nesugebėjimo 
klaidą, kiekvieną mūsų silpny
bę ir neapdairumą okupantas iš
naudoja ir atsuka ginklo pavida
lu prieš mus.

Ne vien tik suminėtieji “vei
kėjai” yra kalti, kad tautini*; 
švenčių ir minėjimų lankytojų 
skaičius mažėja. Daug priekaiš
tų galima padaryti tų švenčių 
rengėjam ir prelegentam. Pagal
vokim, ką mes matom ir ką 
girdim nuėję į šventes. Daž
niausiai vis tą patį! Kasmet vis 

matom tuos pačius veidus, gir
dim tuos pačius trafaretinius, 
pernai girdėtus žodžius, kurie 
pernai buvo paimti iš užpernai 
metų. Ir taip tas užburtas ratas 
sukasi. Jokios kūrybos, jokios 
naujovės.

Tikra bėda yra su mūsų pre
legentais. Paimkim Vasario 16- 
osios minėjimą. Susidomėjęs 
mirtingasis, sėdėdamas kur nors 
auditorijoj, ausis atkiša, dėmesį 
įtempia, net į priekį kėdėj pa
svyra, kad tik nugirstų kiekvie
ną kalbančio žodelį. Ir ką jis iš
girsta? Tą patį, ką girdėjo per
nai, užpernai, prieš dešimt 
metų, būtent: Lietuvos Taryba 
1918 vasario 16 paskelbė atsta
tanti Lietuvos nepriklausomy- ...... 
bę, ir t.t. Ir kalbėtojas, įsisiū
bavęs toj siauroj temos vėžėj, 
prakalba valandą, aktualiųjų 
laiko problemų nepalietęs. Jei 
minima Lietuvos kariuomenės 
•atkūrimo diena, kartojasi tas pats 
apie kariuomenę.

Žodžiu, mūsų prelegentai 
kažkodėl užsispyrę mum vis 
mėgsta pasakoti, kur mes bu
vom, bet vengia pasakyti, kur 
mes esam ir kur einam. Turim 
pripažinti nemalonų faktą, kad 
mūsų švenčių prelegentai, nors 
dažnai ir gilūs žmonės, neturi 
tos žiežirbos, kuri, nukritusi tarp 
kelių sausų spyglių, sukelia 
miško gaisrą.

Mūsų prelegentai neturi to 
asmenybės magnetizmo, kuris 
sutraukia minias klausytojų. Jų 
žodžiuose nėra tos oratoriškos 
kibirkštėlės, kuri klausytojuose 
iššaukia spontanišką užsidegimą 
revoliucijai. Ir tokių prelegentų 
dėka mes šiandien stokojam 
klausytojų. Nenuostabu tad, 
kad JAV-bėse plinta paprotys 
vaišėmis ir kavutėmis vilioti 
žmones į minėjimus. /

Šauliai, sukruskim, gelbėkim 
padėtį ir nebijokim reformų, 
bet reformų tėvynės laisvės nau
dai. Iš savo švenčių, minėjimų 
šalinkim tuos, kurie nepajėgia ir 
nesugeba. Tokie trukdo. Ša
linkim tuos, kurie migdo klausy
tojus, ir suraskim naują — sa
vo prelegentų kadrą. Klausytojas t 
šiandien negyvena 19-tame i 
šimtmety, kada užteko lietu- 1 
viškos maldaknygės, seno lietu
viško laikraščio ar kur nors kluo
no klojime suvaidinto vaidinimo 
“Amerika pirtyje”. Šių dienų 
klausytojas yra daug pažanges
nis ir daug daugiau iš prelegen- ? 
to reikalauja. Jam neįdomu yra 
išgirsti, ką jis jau žino iš vai
kystės ar kasdien gali pasiskai
tyti laikrašty. Jis nori, kad pre
legentas už jį būtų pranašesnis, 
gudresnis ir jam papasakotų ir 
paaiškintų tai, ko jis nežino ar 
nesupranta.

Prelegentas yra pats svarbiau
sias šventės ar minėjimo asmuo. 
Jo pareiga yra ne tik pažadinti 
klausytoją, ne tik sudrebinti jo 
sielą ir uždegti jo jausmuose 
naują tėvynės meilės ugnį, bet j. 
taip pat jame įskiepyti pasiryži
mą sukilimui prieš okupantą. 
Tik tada, kai mūsų minėjimai 
ir šventės vėl taps dvasinio at
sinaujinimo manifestacijomis, 
mes galėsim atsikvėpti ir švie
sesnėmis akimis žiūrėti į ateitį. 
Šauliai, būkim pirmieji tos min
ties vykdytojai. Dar yra daug 
tautiečių, norinčių išgirsti gero 
prelegento žodį.

Žodžiai ‘ ‘vienybė” ir “skaldy
mas” šiuo metu mūsuose yra 
pernelyg dažnai kartojami. Yra 
tam priežastis. Bendra tautos ne
laimė, rodos, turėtų visus mus 
cementuoti vieną prie kito; 
bendras tėvynės laisvės tikslas 
turėtų, kaip rytmečio žara, išde
ginti tarpusavio nesusipratimus, 
barnius, ginčus.

Amerikiečių folklore yra labai 
reikšmingas posakis: “When 
you are down, the only way to 
go is UP!” Tai išminties žodžiai, 
kurių turėtume paklausyti. Bet 
jie prašvilpia, kaip vėjas, pro 
mūsų ausis, tartum jie mum ne
galiotų. Užuot atsikėlę, nusi
purtę praeities nesėkmių bei ne
susipratimų dulkes stoti bend- 
ron kovon, mes voliojamės po 
nesantaikos nešvarumus. Mes 
niekinam vienas kitą, nuodijam 
ir sunkinam tėvynės laisvi
nimo pastangas, statom savo as
mens garbę aukščiau švenčiau- 
siųjų mūsų tikslų.

(Bus daugiau)
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Baltimorės ir VVashingtono tautinių šokių grupė Malūnas

ŽINIOS IŠ JAUNIMO VEIKLOS

BALTIMORE, M E) Mt. St. Mary’s kolegijoj Emmits- 
burg, Maryland.

Registracija į Šv. Alfonso mo
kyklą vyksta šiuo metu. Visi 
kviečiami savo vaikus siųsti į 
lietuvių Šv. Alfonso parapijos 
mokyklą. Tokiu būdu išsilaikys 
ir pati mokykla, ir jaunimui bus 
suteiktas geras katalikiškas auk
lėjimas. Dabar registruojami 
vaikai ateinantiem mokslo me
tam.

Verbų sekmadienį, kaip ir 
kiekvienais metais, pamaldos 
prasidės verbų šventinimu lau
ke prie bažnyčios. Verbos bus 
išdalinamos. Bus tada procesija 
į bažnyčią. Procesijoj dalyvaus

Šv. Alfonso suaugusių Klu
bas turėjo metinius pusryčius 
kovo 28 Šv. Alfonso mokyklos 
salėj. Daug narių dalyvavo mi
šiose ir po mišių pusryčiuose, 
kur buvo aptarta ateities veiki
mo planai.

Jautienos kepsnių balių su
rengė Lietuvių Posto 154 Le
gionieriai kovo 21 Eastern Cen- 
ter salėj. Dalyvavo nemažas 
skaičius žmonių ir daug kas lai
mėjo loterijoj premijų. Šokiam 
grojo geras orkestras. Pelnas pa
skirtas Posto reikalam. ______

Šv. Vardo draugijos vyrai tu- §v> Alfonso mokyklos vaikai ir 
giedos kartu su didžiuoju para
pijos choru pamaldų metu. Vi
si parapijos nariai ir lietuviai 
kviečiami dalyvauti Didžiosios 
savaitės pamaldose savo bažny
čioj, kuri yra viena iš gražiau
sių Baltirnorėj.

Daina, vyrų choras, kuris per 
metus dalyvauja įvairiuose lie-

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos suvažiavimas įvyks balan
džio 10-11 Washingtone. Tai 
bus pirmas pokongresinis visos 
Amerikos jaunimo susirinkimas. 
Paskaitai “Jaunimo kongresas ir 
kaip jis įpareigoja Jaunimo Są
jungą” pakviestas stud. Viktoras 
Nakas iš Michigano universi
teto. Apie JAV LJS politinę 
veiklą plačiau praneš stud. Li
nas Kojelis iš Los Angeles. Be 
to, bus susitelkta ties Sąjungos 
skyrių steigimo reikalu. Tam 
ruošiamas simpoziumas, kurį 
moderuos stud. Jonas Juoze- 
vičius iš Chicagos. Suvažiavimo 
dalyviai — JAV LJS tarybos na
riai ir III PLJK atstovai — 
taip pat svarstys kitas Sąjun
gos veiklos sritis, pasiskirstyda- 
mi darbo būreliais, kaip buvo 
daroma kongreso studijų dieno-

rėš svarbų susirinkimą sekma
dienį, balandžio 4, Šv. Alfonso 
mokyklos kambariuose tuoj po 
8:30 vai. mišių. Pirmininkas 
Algirdas Veliuona kviečia visus 
narius gausiai dalyvauti, nes bus 
aptarti ateities planai ir meti
nis draugijos seimas, kuris į- 
vyks balandžio 25, sekmadienį,

VISIT LITHUANIA 
WITH UNION TOURS

Leader in Travel to Eastern Europe since 1931

AIR FRANCE

tuviškuose parengimuose ir gie
da Šv. Alfonso bažnyčioj, šiomis 
dienomis repetuoja kiekvieną 
abtradienio vakarą Lietuvių 
svetainės salėj. Vyrai ruošiasi po 
Velykų išleisti plokštelę. Lin
kime jiem sėkmės.

Jonas Obelinis

Baltimorės-VVashingtono tau
tinių šokių “Malūno” grupė ge
rokai sujudo, besiruošdama tau
tinių šokių festivaliui Chicagoj 
rugsėjo 5. Norėdama sudaryti lė
šų kelionei į Chicagą, grupė su
ruošė viešus pietus Lietuvių 
svetainėj vasario 22. Pietūs gerai 
pasisekė ir davė gražaus pelno. 
Gegužės 22 numatoma surengti 
“Malūno” šokių koncertą Balti- 
morėj. Grupė noriai dalyvavo 
Vasario 16-sios minėjimuose. 
Vasario 8 šoko Washingtono 
L.B. apylinkės surengtam minė
jime Latvių salėj Rockville, 
Md., o vasario 22 programą at
liko L.B. apylinkės Vasario 16- 
sios minėjime Lietuvių svetai
nės salėj. (Nerimantas Radžius)

se Brazilijoj. JAV LJS valdyba, 
kuriai vadovauja Daiva Vaitke
vičiūtė, pateiks pokongresinės 
veiklos planą. Šiomis dienomis 
tarybos nariam ir kongreso at
stovam bus išsiuntinėtas aplink
raštis suvažiavimo reikalais.

Kanados Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos naujoji valdyba bus 
Londone, Ontario. Jau baigiama 

ji sudaryti. Joje jau yra šie na
riai: J. Valaitis, R. ir K. Viliai, 
A. Jusys, S. ir L. Dragūnai, I. ir 
A. Čerškai ir N. Gverzdytė. Są
jungos suvažiavimas numatytas 
gegužės 29-30 Windsore arba St. 
Catharines.

Lituanistinė stovykla šiais 
metais numatyta rugpiūčio 15- 
27 netoli Clevelando. Tai jau 
trečioji Šiaurės Amerikos lietu
viu jaunimo lituanistinė stovyk
la kurią ruošia Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos Ryšių 
Centras Chicagoj. Kalbos daly
kus dėstyti sutiko kun. J. Vaiš- 
nys (iš Chicagos) ir prof. dr. A. 
Klimas (iš Rochesterio). Su pa
skaitų ciklu apie Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį atvyksta 
prof. dr. B. Mačiuika (iš Con- 
nectidut). PLJS Ryšių Centras 
praneša, jog netrukus bus pa
skelbta stovyklos programa ir 
pradedama registracija. Besi
domintiem patariama nedelsiant 
rašyti PLJS Ryšių Centrui, 2422 
W. Marąuette Rd., Chicago, 111. 
60629. Kursantų skaičius ribo
tas. Dalyvaujantieji turi galėti
f" 1 . .....................................

lengvai susikalbėti, rašyti ir 
skaityti lietuviškai ir turi būti 
baigę gimnaziją. Kaina su 
maistu ir nakvyne — $100 as
meniui.

Jaunimo kongresui skirtas 
specialus Pasaulio Lietuvio 
numeris jau baigtas spausdinti. 
Jame gausu informacijos apie 
Pietų Amerikoj įvykusį pasaulio 
lietuvių jaunimo trečiąjį kongre
se. Reportažus šiam specialiam 
numeriui parašė J. Raslavičiū- 
tė, G. Juozapavičiūtė, M. Saulai- 
tytė, V. Nakas; R. Kasparas, J. 
Šlajus ir R. Sakadolskis. Kituose

5 Nights Vilnius — 1 Night Moscow — 7 Nights Paris
Depart New York June 10 — Return June 24 

Totai Price: $1,099.00 $140.00

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

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

, Single Supplement: $75.00

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

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

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

(212) 679-7878

-o-
Veiklus, lietuviškos veiklos 

baruose plačiai užsimojęs kun. 
Kazimieras Pugevičius šiomis 
dienomis palieka Baltimorę ir 
apsigyvens New Yorke. Čia 
jis ir toliau ves Ame r i - 
kos lietuvių katalikų tar
nybą ir, be to, dar tvarkys Reli
ginės šalpos, Kunigų vienybės ir 
vyčių reikalus.

Balandžio 4, sekmadienį, 3 
v. popiet Šv. Alfonso parapijos 
salėj rengiama su kun. K. Puge- 
vičium atsisveikinimo popietė. 
Jai suruošti sudarytas komitetas 
iš Baltimorės Lietuviškų organi
zacijų tarybos, L.B-nės apy
linkės valdybos ir vietos ateiti
ninkų atstovų: dr. Elenos Ar- 
manienės, Stasės ir Cezario Sur- 
dokų, Aldonos Marcinkienės, 
Juozo Bradūno, Marijos Norei- 
kienės ir Aleksandro Radžiaus.

A. Ratelis

L

1976 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Gegužės 10 iki gegužės 
Gegužės 16 iki gegužės 24 
Gegužės 31 iki birželio 15 
Birželio 14 iki birželio 29 
Birželio 28 iki liepos 12 
Liepos 5 iki liepos 19 
Liepos 12 iki liepos 26 
Liepos 19 Iki rugpiūčio 2 
Rugpiūčio 9 iki rugpiūčio
Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30

19

23

*

Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
N r. 10
Nr.11
Nr.12 Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7
Nr.13
Nr.14
Nr.15
Nr.16
Nr17
Nr.18

Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28
Spalio 4 iki spalio 18
Spalio 11 iki spalio 19
Lapkričio 1 iki lapkričio 9
Gruodžio 7 iki gruodžio 15
Gruodžio 20 iki sausio 4

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) .........

Maskva, Vilnius, Ryga .............................
Maskva, Vilnius, Roma .........................
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 

Maskva, Vilnius, Roma .......................
Maskva, Vilnius, Šveicarija ..................
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma .........................
Maskva, Vilnius, Šveicarija .................
Maskva, Vilnius, Ryga ..........................
Maskva, Vilnius (vienė savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga ..........................

Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga ......................

A •

760.00 
931.00 

1180.00 
1051.00 
.1160.00 
.1206.00 
1051.00 
1160.00 
1206.00 
1051.00

760.00
931.00 
760.00 
677.00 
677.00 
876.00

KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEW YORKO ARBA BOSTONO. 
NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI $119.09

p

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! Į

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH WESTERN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60643 TEL. (312) 238-9787

i

Air fares subject to change and/or government approval. B If

Pasaulio Lietuvio numeriuose 
numatyta spausdinti papildomų 

straipsnių pereitojo kongreso 
temomis.

Bostono lietuvių studengų 
klubas, vadovaujamas Marijaus 
Žiaugros, ruošia jaunimo velyki
nius šokius.

Chicagos lietuvių studentų 
klubas ruošia Baltų jaunimo stu
dijų dienas spalio pabaigoj. Te
mos — JAV užsienio politika, 
Amerikos kultūros ir etninės 
kultūros konfliktas ir etninis 
švietimas. — R.S.—ŠALSS c.v.

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

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCH ALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

mėsos, lietuviška duona ir kiti produlctai
Užeikite - įsitikinsite!

15 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 15
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgevvoode: 56-54 Myrtie Avenue — VA 1-7068 
Astor įjoję: 28-28 Steinvvay Street —- AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Fleld Rd. 516 757-0801 
Franklln Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 
White Plalns, N.Y., The Cheese Pltt —

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

Route 59 — Tel.: 914-623-4265

5-2552
5-1154

Cent,

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

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

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

Norwood, Mass.: Meat and VVursthaus —101 Centrai St. 
Tel.: 617 769-2895 i

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

'8
JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS | LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

B

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N.Y. 10019. Tel.—581-6590; 581-7729 
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių 
pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų Įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

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

Atidaryta kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais Ir sekma
dieniais nūo 9 Valandos ryto Iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
' Miami Beach, Fla. 33139 1201 17 St.

Aiientnwn, Pa. 126 TUgtunan Street ....
Baltimorę 31, Md. •” 1900 Fleet Street ........................... .................... ................................
Brookiyn, N. Y. 11218 *85 McDonald Avenue ........
Buffalo 12, N. Y. __ 701 Fillmore Avenue .................. . .................... ................................
Chicago 22, UL __ 1241 No. Ashland Avenue ................................. ...............................
Chicago, 11). 60629 — 2608 West 69 Street ....  -.................... ..........................
Chicago, UI. 60609 — 1855 WeSt 47 Street
Cleveland 13, Ohio -* 1028 Kenilworth Avenue ....... ......................... ...........................
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue - ----------- ----------- --------------------------
Fanmngdale, N.* J. Freewood Aeres Rt. 9
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue
Hartford 6, Conn. —> 122-126 Hillside Avenue
Los A opeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue .........................................................

New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue .....................
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ............................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenue .............. ......
Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy..„......
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue .................. ..
Silver bprings, Md. — 622 Ellsworth Dr...................................... .
South River, N. J. — 41 Whitehead Avenue .............—.......
Svracuse. N. V 13204 — 515 Marcelin* St*eet ..............
VVoodhaven, Queens, N.Y. 11421 — 80-14 Jamaica Avė...............

N. Y. *— 963 Bleeker Street ........... .............................. .

>«$«

r

I
i

305-673-8220
..... 435-1654
..... 342-4240
... 633-0090
..... 8954)700
„.... 486-2818

925-2787
.....  376-6755
..... 771-0696
..... 365-6780
.......363-0494
..... 365.6740
......246-2348
.....  385-6550

..... 674-1540

..... 475-7430

...  760-4507
602-942-8770
.... 881-8800
301-589-4464
..... 257-6320
...... 475-9744

... 296-5250
•••• 732-7476 s

■FW» HMM?i
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Pagrindinis įvažiavimas į Sunny Hills vietovę Floridoj

LIETUVIAI KURIASI 
SUNNY HILLS, FLORIDOJ

Puzinas — liuksusinė spalvota 
monografija — 25 dol.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika II dal. minkštais virš. — 
3.50 dol., kietais — 5 dol.

Petras Jurgėla, Lietuviškoji 
Skautija — 12 dol.

Atspindžiai ūkanose, V. Alan
to novelės, 6 dol.

Devintoji pradalgė, litera
tūros metraštis su kietais virše
liais, 8.50 dol.

Mūsų šokiai, II-roji laida — 
,4 dol.

Mano pirmoji komunija, spal
votas vadovėlis tėvam ir vaikam 
-t- 5 dol.

Rudenys ir pavasariai, A. Ba
ranausko, 6 dol.

Bukolikos — Georgikos, P. 
Vergilijaus Marono, 6.50 dol.

Paguoda, B. Railos, I tomas — - 
5 dol., II tomas — 5 dol., III 
tomas — 6.50 dol.

Kelionė aplink pasaulį, J. ’ 
Kaributo, 5 dol.

Lithuanians in America, dr. A. 
Kučo (anglų kalba), 6 dol. 
z The Brothers Domeika, L. 
Dovydėnas, 6 dol.

Kun. Petras Urbaitis, Kinija— 
Azijos Milžinas — 15 dol., prie
das — 5 dol.

Šviesa tamsoje, A. Grauslio, 
premijuota, 8 dol. /

Lietuviškoji skautija, P. Jurgė- 
los; 12 dol.

Fragmentai iš praeities miglų, 
kietais virš., 15 dol.

B. Sruoga atsiminimuose, 10 
dol.

Hestera, V. Kavaliūnas, 4.50 
dol.

Pėdos mirties zonoje, E. Ju- 
ciūtė, 10 dol.

VI. Putvinskio gyvenimas ir 
raštai, 10 dol.

“—------------------------------- Lietuvių literatūros istorija,
Pr. Naujokaičio, I tomas — 10 

j ■ d°l-, II tomas — 10 dol.
Šios bei kitos naujai išleistos 

lietuviškos knygos ir lietuviškos 
plokštelės gaunamos adresu: 
Darbininko administracija, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Persiuntimui pridedama 
50 c.

Marco Island ir Pine Ridge.
8.Pirkimas nuosavybės Sunny 

Hills nėra spekuliacinis. Nuo
savybės pirkimas yra geras in
vestavimas tiek sau ar vėliau 
parduoti — perleisti su pelnu. 
Kadangi pasirinkimas sklypų 
mažėja ir kainos kas pusė me

tų pakeliamos —patartina lietu
viam, kurie domisi, kuo grei
čiau susipažinti su galimybėmis 
įsigyti nuosavybę lietuvių pasi
rinktų rajonų vietovėj. Dėl pla
tesnių paaiškinimų prašome 
kreiptis į aukščiau minėtus 
komiteto narius arba skambinti 
New Jersey Jonui Zubavičiui 
201 381-3198 ir New Yorke Vyt. 
Beleckui 212 382-6440.

Savaime aišku, jei 
Hills mieste apsigyvens dides
nis lietuvių skaičius, tai nebus 
sunku turėti balsą miesto savi
valdybėj bei turėti lietuviškus 
klubus, lietuviškas mišias, net

Sunny

Lietuvių kolonija šiaurinėj Flo
ridos daly kuriasi ir palengva au
ga,.. Darbininke jau buvo iš
spausdinta Jono Zubavičiaus 
straipsnių serija apie Sunny 
Hills vietovę. Aš norėčiau tik — 
trumpai supažindinti su lietuvių 
grupe, kuri jau turi nusipirkusi 
nuosavybę ir kviečia kitus lietu
vius, kurie ruošiasi iš šiaurinės 
Amerikos dalies vėliau keltis į 
šiltesnį ir sausesnį klimatą.

Šiuo metu yra sudarytas iš lie
tuvių žemės savininkų Sunny 
Hills, Fla., komitetas. New York 
šiame komitete atstovauja: Vyt. 
Beleckas, Julija Čepukienė, Bi
rutė Labutienė, kun. Ant. Rač
kauskas, Petras Šlapelis ir Hen
rikas Zitikas, New Jersey apy
linkei atstovauja: Marytė Bal
čiūnienė, Vincas Mamaitis, kun. 
Juo z. Pragulbickas, prof. Jokū
bas Stukas, Julius Veblaitis ir Jo
nas Zubavičius.

Po ilgesnių tyrinėjimų apie —gaJ įr lietuvišką parapiją.
Sunny Hills miesto kūrimąsi yyt Beleckas
tenka paminėti keletą svarbes
nių — pozityvių faktų:

1. Sunny Hills klimatas, atro
do, būtų lietuviam tinkamiausias 
iš visos Floridos, nes yra aukš
čiausioj vietoj (300 pėdų virš jū
ros lygio), ežerų aplinkoj ir be to 
nejaučiama Floridos drėgmės 
nei karščių. Vietovė yra tik 35 
mylios nuo Panama City ir gar- 

’siųjų golfo “Miracle strip” mau
dynių.

3. Floridos valstijoj nuosavy
bės mokesčiai vieni iš pigiausių 
visoj Amerikoj.

4. Kiekvienas sklypas turės iš
vestas gatves, vandenį, dujas, 
kanalizaciją, elektrą, etc.

5. Iš 20,000 akrų Sunny Hills 
plane palikta 5,000 akrų natū-

. raliai gamtai, parkam, etc. Pažy
mėtina, kad miesto ribose yra 11 
ežerėlių. Vienas, iš jų didžiau
sias (525 akrų dydžio), vadina
mas “Gap Lake”. Sunny Hills 
miesto plane, be statybai sklypų, 
paskirta prekybom 424 akrai, 
bažnyčiom 125 akrai, mokyklom, 
124 akrai, ligoninei bei medi
cinos centrui 30 akrų, parkam ir 
golfui 855 akrai.

6. Sunny Hills buvo išplanuo
tas ir oficialiai pradėtas išpar
duoti 1971 birželio mėn., o da
bar iš 35,000 sklypų jau išpar
duota 20,000. Jau pastatyta 200 
namų, kat. bažnyčia, maisto 
krautuvė etc. Po penkerių metų 
bus sunku S*unny Hills beatpa- 
žinti. •

7. Šio miesto planavimą, išpar-, 
davimą bei statymą vykdo viena 
iš patikimiausių ir finansiškai 
stipriausių Floridos bendrovių, SalFAS Sąjungos pirmenybės

f

New Yorko LAK futbolinin- Į 
kam pavasaris nieko gero neat
nešė. Iki šiol sužaistos trejos 
rungtynės davė tiktai pralaimėji
mus. Pirmoji komanda pralaimė
jo prieš Olympiacos 0:5, prieš 
Brooklyną 2:5 ir prieš rumunų 
Banatul 1:4. Rezervinė prieš tas 
pačias komandas pralaimėjo 0:1, 
0:5 ir 0:1 pasekmėm. Šiam se
zone mūsiškiam liko žaisti dar 
trejos rungtynės , nuo kurių pri
klausys pirmosios komandos iš
silaikymas lygoj. Mūsų koman
dos pasirodys aikštėj tik už po
ros savaičių — balandžio 25,
prieš norvegų Gjoa klubą Brook- Stereo 6 dol. 
lyne.

Nežiūrint nepasisekimų fut
bolo lygoj, LAK futbolo koman
da planuoja išvyką Darbo Die- 

_ nos savaitgalį į Chicagą, atnau- 
’ jinti metinių rungtynių tradiciją 

prieš Lituaniką, vienintelį lietu
vių futbolo varžovą Amerikoj.

-o- >
Po Rytų sporto apygardos žai

dynių New Yorke jaučiasi tam 
tikras sporto atoslūgis. Treniruo
tės K. Židiny prarado intensy
vumą, nes lyg ir nebesimato 
priešininkų, prieš kuriuos reiktų 
kovoti. Mokyklose besibaigiant 
krepšinio sezonui, net ir iškilio
ji New Yorko jaunių B komanda 

■ sunkiau randa varžovus. Reikia 
tikėtis, kad mūsų laimėtojai ne
užmigs ant laurų, nes metinės

t.y. Deltona Corp. Ši bendrovė 
jau išplanavusi ir pastačiusi 
7-ius Floridos miestus: Deltona, 
Spring Hills, Citras Springs, St. 
Augustine Shores, Marion Oaks,

nėra jau taip toli. Šiemet jos į- 
■ vyks gegužės 8-9 Toronte, visa
da veikliam ir gyvam lietuvių 
sporto centre.

‘FOR LFSS THAN f 9 KR DAY

PARENTS . . . GIVE JA'į 
\ YOUR CHILD A SUMMER 
) TO REMEMSER

ft

DAY CAMPS ... FOR BOYS AND GIRLS (AGES 4-15) 
FULL DAY PROGRAMS for pre-schoolers, elementary youngsters 
and junior high taans. There's a counselor for each 5, 6 or 7 children. 
dapamfing on age group. Camp seseions are 2, 4, 6 or 8 vveęks.
•FOR LE8S THAN M PER OAY for an S-WMk program. Reglster nowl Eaay paymerrt pian 
j*Mi no exfra cherge. Door4o-door transportatton. Loca! camps serving the Graatar NY area: 
Nasaeu $ SuftoK 9 borougha, Weatcheetar, and Graenwtch. Conn. Each owned and oparat- 
odbyaprofossionaloducalor. gar|y bird discount now available till April 15

FOH COMPLETE INFORMATION CALL NOW, DAY OR NIGHT
SHflNGRI-Lfl DflY CAMPS

risSMU (616) 486-6262/Man. & Bnx. (212) 591-1106AX>e«M (212) 695O090A>inn. (Ž03) 
•e»-73O67Suffo* (516) 249-3000, <Westch. (914) *72-6150

t graėfoyh A staian Mano (£12) 855-7109
* , .<*MM»OMBa/0N!ca,Sh«>grHaDayC»nwQ^

. - tS3gPM»A^,1BMnw,N.Y. 11716 ' • ' '

NAUJOS KNYGOS 
SUAUGUSIEJI — Amerikoj įvykusį (Lone 

Pine, Calif.) tarptautinį turnyrą 
laimėjo buv. pasaulio meisteris
T. Petrosianas, surinkęs 5.5 taš
ko iš 7 galimų, drauge paglemž- 
damas $8000 prizą. Jo įkandin 
sekė devyni varžovai, vos pus- 
taškiu atsilikę nuo jo, būtent: 
Quinteros, Panno, Smyslovas, 
Forintos, du jauni kaliforniečiai 
Christianssen su Rogoffu, JAV 
didmeisteris W. Browne ir Ar
gentinos didmeisteris Najdorf, 
visi po 5 tš.; Bisguier, Wein- 
stein, Grefe, Shamkovich, Er- 
win ir Brasket po 4.5 tš., Pe-, 
terš, Martz, Benko ir Commons 
po 4 taškus.

HIGH CHAPARRAL
FRONTIER RANCH CO-ED 7-16 YRS VACATION 

ON YOUR 0WN HORSE
Real western cowboys. Fee includes riding, teen- 
tours. Lake George water skiing, rodeos, pack 

i’trlps, ride In our famous quadrille, all sports.
When inquiring statė age and telephone number.
Write:EASTJEWETT, N.Y. 12424 Tel.: 518-589-9830 

!--------------------------------------------------------------------------

f HANDYMAN
PLUMBING

Į CARPENTRY BASEMENT & ATTIC FINISHING
< WASHERS DRYERS DISHWASHERS INSTALLED 
i & REPAIRED
; JACK ES 6-7815

I 
t 
i 
i 
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

f

f

I EXPERIENCED NOTEXPENSIVE 
CARPENTRY

| ALL ALTERATIONS, PANELLING, CEILINGS, ETC. 
fCOMMERCIAL OR RESIDENTIAL. CALL NOW FOR 

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

I
L' '

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 

CALL US FOR ALL YOUR 
ELECTRICAL NEEDS VERY VERY REAS.

FREE ĖST. 24 HR. SERVICE 821-3418

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

Kun. Vyt. Gorino dainos. 14 
lietuviškų dainų, paties solisto 
parašyta ir įdainuota. Kaina 6 
dol:

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

i

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

Broniaus Budriūno vyrų kvar- ' 
tetas (Detroite). 15 lietuviškos 
muzikos dainų. Stereo 6 dol. 

i O ramunėle, pasakyk, B. Ta
mošiūnienės II-roji laida, 6 dol.

Svajonių sodas, lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys, ste
reo 6 dol. '

Kalnuos dainuoja, kvintetas 
“Baltija” ir Neo-Lituania orkest- < 
ras, 12 dainų, 6 dol. ■!

Kur lygūs laukai, lengvos “ | 
muzikos 9 dainos, stereo, 6 dol.

Su šokiu ir daina, išleido 
Korp. Neo-Lituania, stereo, 10 
dainų, 6 dol.

Keliaujame su daina, Hamil
tono mergaičių choro “Aidas” 
antroji plokštelė, stereo, 6 dol. t

Yakutis, sol. K.R. Yakučio lie
tuviškos dainos ir arijos, stereo, 
6 dol.

Persiuntimas 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.

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

THE NEXT TIME YOU HAVE A PARTY IN YOUR 
HOME, ENTERTAIN THEM WITH A FLOVVER 
SHOW ... THEY’LL LOVE IT.

FRANK LAZZARO 
HOME FLOVVER SHOVVS 

Elegance in dry flowers, fru i t baakets, plants, 
giftware at low prices. Beautiful gifts for the 

hostess. Call for our brochure today.
(212) 835-5636

ABOVE AND
BEYOND CAMPGROUND
ON THE SIDE OF AN ADIRONDACKCAMP

MOUNTAIN WITH A MAGNIFICENT VIEW NATURE 
TRAIL WOODED SITES SWIMMING POOL 
LAUDROMAT FACILITIES ABOVE AND BEYOND 
THE ORDINARY THE GREGSON FAMILY

SCHROON LAKE N.Y. 12870 518 532-9384

IVY LEAGUE DAY CAMP — 
SMITHTOVVN

2 Distlnct 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. Swlm daily. 3 pools. Tennts Gym- 
nastlcs. Fine Art. All Sports. Mature Staff 211 

Brookslte Dr., Smlthtown 516 265-4177

i
i

i
! I

l
r

Į

Lietuviško stiliaus paminki? 
sukuriami ir velhii pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticiit 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

Ull

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

629569 MOVĖ DAY OR NITE REAS. FLAT RATE

ALBANY AREA
< Perfect opportunlty to establlsh your practlce In 
' an ever growlng suburb of the capital distrlct 

Will bulld to sult your needs.
InquIries L. Seraflnl Realtor & Developer 518 
393-2066; 518 355-4720

l A

PAINTING, CARPENTRY, STUCCO SPANISH 
""''TURE STAINED VVOODBEAMS INTERIORS 

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

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

RY VVORK CALL FOR FREE ESTIMATE
86 FAIRVIEVV AVĖ. TEANECK, N.J. 201837-3051J

I

t 
FPLASTER FIELDSTONE

6 PIECES (4 SQ. FT.) $4.99 PLASTER COMPOUND
5 GALLONS $8.99 DO IT YOURSELF & SAVE

(212) 846-0168

WHEATLY 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

MOVING? THINK SUNNY DAYS CALL 
RAINBOW MOVERS

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

VVEDDING PHOTO SPECIAL
1 BRIDAL & 2 PARENT ALBUMS 72 PHOTOS IN 
ALL FOR ONLY $245 90 PHOTOS $305 — 108 
PHOTOS $355 ALL W0RK GUARANTEED & 
READY FOR YOU 2 WEEKS AFTER YOUR 
WEDDINGDAY. ALL CUSTOM COLOR. THE NEW 

STUDIO, NUTLEY, 667-2459
1__ ----------------------------------------------------------------------
I
į TENNIS CENTER
i RESERVATION TAKEN FOR SUMMER SEASON 
į 76 & 77 WINTER SEASON 6 INDOOR COURTS 
I FULLY AIRCONDITIONED. RESERVED COURTS

OPEN COURT HOURS. LESSON LEAGUES PRO
SHOP 485 LOCUST STREET LAKEWOOD N.J.

CALL 201 367-3600

FOR SALE
Campground 161 altes office & store wlth Apt 
above, pool, rec. room, laundry. City water & 
sewage, Intersectlon of 2 main Statė Roads. 
Excellent gross, selling for personai reasons. 
Terms. Also other businesses & home available. • 
Reply — West Realty Ine. Realtor A-1-A & į 
16th Street St. Augustine Beach, Florida 32084 

Phone 904 824-1667

I
ALLEN—FOR THE PERSONAL 

TOUCH
Ėst. 1946. Diverslfied Program Ages 3-13. Teens' 

M14-16. All Sports. Speclalties 2 Filtered Pools I 
Hot Lunches Free Swim Sults & Towels. Camp 

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

i-ggai tgmv. iw' *'

LAMESTA FUNERAL HOME 
Serv Ice Ava ilable in All Communitles 

646 Liberty Avenue — Brooklyn 
Call 277-1246

ELECTRICAL CONTRACTOR 
OFFERING LOW, LOW PRICES 

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

(201) 471-4168

DICK TUCKER VALENTINE MUSIC 
VVEDDINGS — PRIVATE PARTIES 
TODAY & YESTERDAYS SOUNDSI 
(516) Ll 1-2757 (516) PY 9-6112

i

Remodeling, Renovatlng, Extensions, 
Palnting, Paperhanglng 

Done At Unbeatable Prices 
Call For Free Ėst 

776-7889

INDIAN HEAD SPORTS CAMP 
Conducted by the INDIAN HEAD TENNIS CLUB 
PROFESSIONAL STAFF. 8 Fully Alr-Condltioned 
Courts. All Outdoor Sporte. Swlmming. Free door 
to door transp. Much, Much More! Reservatlons 
Llmlted Call at Once 275 Indlan Head Rd. Kinge 
Park 516 269-6300

I

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

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

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

COUSINS GENERAL CONTRACTING
CARPENTRY CEMENT WORK ROOFING & 

SIDING GUTTERS LEADERS REPLACEMENT 
VVINDOVVS 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 MEIl!
ALUMINUM SIDING ROOFING GUTTERS & 

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

NO JOB TOO BIG OR SMALL
FRANK 845-6702

HOME IMPROVEMENTS WE FIX KITCHENS 
BATHROOMS ROOFS WE FINISH BASEMENTS 
GARAGES PATIOS ETC. FREE ESTIMATES LIC.

SKILLMAN GENERAL 
CONTRACTORS

55-04 ROOSEVELT AVENUE VVOODSIDE, N.Y. 
(212) 639-8425 & 651-1087

I

DEXTER PARK
H PHARMACY K

Wm. Anastasi, B. S. “
77-01 JAMAICA AVET9UE 

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

SINGLE? LIKĘ LOTS OF RIDING 
LOTS OF WINTER SPORTS! < 

Then come on up and |oin the fun for a great 
i weekend or vacatlon. VVinter season starte Dec. 
' 6th. Snowmoblllng, skatlng, tabagganing, skeet 

shooting. 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) 

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

A & C REPAIRS
Refrigerators (Commercial & 

Domestic) and Phone Answerlng 
Machlnes 

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

BEAMON MOVING 
INC 

Local & Long Distance 
24 Hour Service 

Call 756-2978

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

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END VVORK 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 ESTIM ATE 

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

H. ANDERSON 
MOVING & DELIVERY 

SPECIAL OUT OF TOWN RATES 
KNOWN FOR OUTSTANDING W0RK 

& COURTESY TO RELIGIOUS 
ORGANIZATIONS 

CALL CY 4-1835

1

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus! 
GERIAUSIA RŪŠIS 

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 

SCHRAGER’S l

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),

New York City Tel.: TR 9-0400

Atidarą kasdien iki s vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą
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RINKIMŲ 
ĮKARŠTIS

Ne tik pretendentai į Baltuo
sius Rūmus šiuo laiku siaučia 
visam krašte, bet ir lietuviško
ji išeivija užvirė vyriausiojo sa
vo organo — JAV LB tarybos 
rinkimų įkarščiu. Apygardų rin
kiminės komisijos skelbia kan
didatų sąrašus, kandidatų siūly
tojai veda propagandą už savo 
pasiūlytus kandidatus, dar kiti 
aiškina rinkimų nuostatus, o visi 
lietuviškojo darbo judintojai ra
gina visus kuo gausiau dalyvau
ti balsavimuose.

Į šią, jau iš eilės aštuntąją, 
JAV LB tarybą renkame 60 at
stovų. Jie bus, proporcingai bal
savusiųjų skaičiui, paskirstyti 
LB apygardom, kurių šiuo laiku 
turime 10. Dabartinėj, t.y. 7- 
ojoj, LB taryboj New Yorko apy
garda turi tik 3 atstovus (nes 
mažas skaičius anuokart balsa
vo). Į 8-tąją LB tarybą New 
Yorko apygarda turime pasiū
lę 15 kandidatų, parinktų veik 
iš visų lietuviškosios veiklos sri
čių. Balsuosime tik už 4 kandi
datus, tačiau tai nereiškia, kad ir 
išrinksime tik keturis. Galime 
išrinkti ir daugiau. Pav., jei vi
soj Amerikoj balsuotų 12,000 
lietuvių, tai kiekvienam atstovui 
tektų (12000:60) 200 balsų; ir jei 
New Yorke balsuotų 2000 (tai 
nėra neįmanomas skaičius), tai 
New Yorkas gautų (2000:200) 
10 atstovų.

Ateity Darbininke bus infor
macijos apie kiekvieną mūsų 
apygardos kandidatą, kad rinkė
jai galėtų lengviau apsispręsti, 
už kuriuos atiduoti savo balsą.-

Balsavimai vyks balandžio 24 
ir 25. Balsuoti galima asmeniš
kai rinkimų būstinėje arba iaiš- 
ku.

LB Woodhaveno apylinkės 
rinkimų būstinė yra Juozo And- 
riušio Real Estate įstaigoje — 
86-09 Jamaica Avė., Woodha- 
ven,N.Y. 11421, tel.: 847-4477.

Balsavimo laikas: šeštadienį, 
bal. 24, 9 vai. r. iki 8 vai. 
v., sekmadienį, bal. 25, 12 vai. 
d. iki 6 vai. v.

Galimas daiktas, kad balsuoto
jų patogumui antra rinkimų 
būstinė bus atidaryta Darbinin
ko 60 metų jubiliejinio koncerto 
metu, balandžio 24 Kultūros 
Židiny.

Patogiausias balsavimo būdas 
yra balsavimas laišku. Pav., LB 
Woodhaveno apylinkės rinkimų 
komisija jau turi paruošusi ati
tinkamą skaičių informacinių 
lapų ir po du vokus kiekvie
nam norinčiam balsuoti laišku. 
Mažesnis vokas yra skirtas bal
savimo kortelei įdėti, o didesnis 
— su apylinkės rinkimų komisi
jos adresu — yra skirtas įdėti 
grąžinimui mažesniojo voko, su 
jame užlipinta balsavimo korte
le, rinkimų komisijai.

Apygardos rinkimų komisija 
jau baigia paruošti balsavimų 
lapelius su alfabetiniu kandida
tų sąrašu ir netrukus įteiks 
juos apylinkių rinkimų komisi
jom. Turėdama visą balsavimam 
reikalingą medžiagą, Woodha- 
veno apylinkės rinkimų komi
sija tuoj pasiųs ją savo regist
ruotiem LB nariam. Mūsų apy
linkės turima kartoteka nėra la
bai pilna. Kartais tik vienas šei
mos narys tėra įregistruotas ir jis 
praktiškai atstovauja visai šei
mai, kurioj yra net keli, galį 
dalyvauti balsavimuose. Pra
šome, kad visi, kurie negaus 
balsavimo lapelio, ir numatytų 
negalėsią rinkimų dienom nu
vykti į rinkimų būstinę, tuoj 
kokiu nors būdu susisiektų su

bet kuriuo savo apylinkės rinki
mų komisijos nariu, ir šis tuoj 
pasiųs balsavimui reikalingą 
medžiagą.

Gavęs balsavimo laišką, bal
suotojas paženklina 4 (ne dau
giau kaip 4) savo pasirinktus 
kandidatus balsavimo kortelėj, 
sulenkia ją, įdeda į balsavimo 
voką, jį užlipina ir įdeda į rin
kimų komisijai adresuotą voką. 
Ant šito voko, kitoj pusėje, už
rašo savo pavardę, vardą, adre
są ir pasirašo. Taip paruoštą 
ir užlipintą voką galima pasiųsti 
paštu ar kuriuo kitu būdu įteik
ti bet kuriam savo apylinkės rin
kimų komisijos nariui, bet kada, 
tik ne vėliau kaip balandžio 25 
d. pašto antspaudo data nors pats 
laiškas gali pasiekti rinkimų ko
misijos nurodytą adresą iki ant
ros po paskutinės rinkimų die
nos — antradienį.

Visais rinkimų reikalais pra
šome kreiptis į savo apylinkės 
rinkimų komisiją.

LB Woodhaveno Apylinkės 
Rinkimų Komisija: inž. Vladas 
Sidas — pirmininkas, tel. 849- 
8250, Aloyzas Balsys — sekre
torius, tel.: 874-1538 (846-75 
97), Janina Gerdvilienė — narė, 
tel.: 296-0288.

Rinkimų komisijos adresas: 
JAV LB VIII Tarybos Rinkimų 
Woodhaveno Apylinkės Komisi
ja, 86-34 91 St., Woodhaven, 
N.Y. 11421. Tel. 874-1538.

Balsuokime visi!
LB Woodhaveno Apyl. 

Rinkimų Komisija

Smuikininkui Iz. Vasyliūnui 
pagerbti balandžio 3, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. International Insti
tute patalpose, 287 Common- 
wealth Avė., Boston, Mass., ren
giamas koncertas, kurio progra
mą atliks pianistė Aldona Kepa
laitė ir poetas Tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM.

Kompozitorius Julius Gaide
lis, lietuvių Šv. Kazimiero para
pijos Brocktone vargonininkas 
ir choro bei vyrų seksteto din
ge nttas, buvo operuotas. Išbu
vęs apie porą savaičių ligoninėj, 
dabar sveiksta namuose.

Ramovės Bostono skyrius ba
landžio 4, sekmadienį, 3 vai. po 
pietų šaukia svarbų susirinkimą 
Lietuvių Piliečių D-jos patalpo
se, S. Bostone.

L. Rėzos 200 metų sukakties 
minėjimą rengia balandžio 
24 Kultūros klubas Tarptauti
nio Instituto patalpose.

Irenos Griežės ir Vyt. K. Jony
no dailės paroda vyks balan
džio 24-25 Lietuvių Piliečių D- 
jos II aukšto salėj.

Laisvės Varpo, lietuvių radijo 
valandos, pavasarinis koncertas 
įvyks balandžio 25 Lietuvių Pi
liečių D-jos III aukšto salėj.

Lietuvių savaitė Massachu- 
setts gubernatūros rūmuose į- 
vyks balandžio 26-30.

Lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos choro iš Brocktono kon
certas Lietuvių Piliečių D-jos 
salėj, So. Bostone, įvyks gegu
žės 1.

Bostono arkivyskupijos laik
raštis The Pilot atspausdino 
kun. William L. Wolkovich-Val- 
kavičiaus straipsnį apie lietu
vius Amerikoj — Zealous Mi- 
nority: Lithuanians in USA. Įdė
ta autoriaus nuotrauka, Šiluvos 
Marijos statulos Putname nuo
trauka. Straipsnyje aprašoma, 
kaip lietuviai imigravo į Ameri
ką, kaip jie tvarkėsi, organiza
vo savas parapijas, mokyklas, 
kūrė spaudą ir kaip dabar gyve
na. Šio straipsnio autorius yra 
kun. W. Valkavičius, ilgą laiką 
buvęs vikaru įvairiose lietuviš
kose parapijose. Brocktono se
nelių prieglaudos kapelionu, da

bar administruoja Šv. Margaritos 
parapiją Marlboro, Mass. Mėgs
ta jis muziką, pats dainuoja ir 
groja smuiku. Yra net koncer
tavęs .

Kultūriniame subatvakary va
sario 21 Tautinės Sąjungos na- 
miiose So. Bostone paskaitinin- 
kė buvo Elena Vasyliūnienė. 
Ji kalbėjo apie moterų judėjimą. 
Vakarui vadovavo pirm. Edmun
das Cibas. Po paskaitos ir gyvų 
diskusijų bei pokalbių buvo ka
vutė.
BOSTON, WORCESTER,
BROCKTON, MASS. — WHIL 
1430 ir FM 107.9, sekmad. 11-12 
vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., 
Brockton, Mass. 02402. Tel. JU 
6-7209.

BOSTON, MASS.—WLYN 1360 
ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. 
M inkus, 502 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

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

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

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

A.A.
VIDMANTUI VILENIŠKIUI

staiga mirus, gilią užuojautą reiškiame jo motinai, broliam 
ir seseriai Irenai Fairbanks.

Skautams Remti Tėvų 
Komitetas

A.A.
DR. VACLOVUI PAPROCKUI

* staiga mirus, gilią užuojautą reiškiu žmonai dr. Birutei, 
dukrai Kristinai, sūnui Vytautui, broliui Petrui, seserim 
Aleksandrai Matekūnienei, Konstancijai Šimaitienei ir ki
tiem artimiesiem

Vytautas Augustinas

A.A.
DR. VACLOVUI PAPROCKUI

ELIZABETH, N.J.

Statomas filmas
Filmų bendrovė Paramount 

suka naują filmą, kuriam duo
tas pavadinimas “Sorcerer”. 
Šio filmo dalis bus sukama Eli- 
zabethe, panaudojant Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos baž
nyčią, jos pastatus ir aplinkines 
gatves.

Vienoj iš filmo scenų bus 
pavaizduotos jungtuvės, kurios 
bus atliekamos Šv. Petro ir Povi
lo lietuvių parapijos bažnyčioj. 
Šioj scenoj dalyvaus kleb. kun. 
Petras Žemeikis ir kiti patarnau
tojai. Elizabetho gatvėse bus pa
vaizduotas bažnytinės rinklia
vos pagrobėjų gaudymas. Tam 
tikslui bus pastatytos reikalingos 
dekoracijos ir panaudota vietos 
policija, greitosios pagalbos ma
šinos, ugniagesiai ir kt.

Filmą režisuoja pasižymėjęs, 
dviejų Academy A wards laurea
tas Bill Fredkin, o vyriausią rolę 
vaidina Roy Schneider.

Kitos filmo scenos šiuo metu 
yra sukamos Pietų Amerikoj ir 
Europoj. Elizabethe filmavimo 
darbą pradės gegužės pradžioj 
ir tęs šešias dienas. Filmavi
mo metu galimiem nuostoliam 
padengti filmų bendrovė yra iš

ėmusi net dviejų milijonų dole
rių draudimą.

Vargonų remontas
Elizabetho Šv. Petro ir Povi

lo lietuvių parapijos bažnyčioj 
yra gan dideli ir stiprūs, trijų 
manualų vargonai, kurie yra sta
tyti maždaug prieš 65 metus. 
Kad jie būtų tinkami dar ilgiau 
naudoti, šiuo metu yra reikalin- 
ti neatidėliojamo remonto-at- 
naujinimo. Klebono kun. Petro 
Žemeikio rūpesčiu bei pastango
mis yra sudaryta sutartis su vie
na vargonų statybos firma, kuri 
už gan prieinamą kainą sutiko 
vargonus remontuoti-atnaujinti, 
o taip pat ir po atnaujinimo kiek
vienais metais už palyginamai 
mažą atlyginimą vargonus pri
žiūrės, juos derins. Vargonų re
monto išlaidom padengti para- 
piečiam yra išsiuntinėti laiškai, 
kuriuose prašoma aukų.

Tikimasi, kad parapiečiai į- 
vertins šias klebono pastangas ir 
aukomis šiuos darbus parems.

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

staiga mirus, p. Birutę, dukrelę Kristiną su šeima ir sūnų 
Vytuką nuoširdžiai užjaučiame

Lionė ir Jonas Jankauskai

Živilė ir Ričardas Bačkiai
Algis Bagdonas

A.A.
DR. VACLOVUI PAPROCKUI

nelauktai iškeliavus amžinybėn, liūdinčią žmoną Birutę, 
dukrą, sūnų ir visus gimines nuoširdžiai užjaučiame

Povilas ir Elena Legeckiai 
Elena Balandienė

A.A.
DR. VACLOVUI PAPROCKUI

mirus, žmoną Birutę su šeima, brolį Petrą ir visus gimines 

giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Marija ir Augustinas Laučiai,
Mt. Olive, Illinois

------------------------------------------------------ ,---------------------------------------------- ,

MAISTO SIUNTINIAI
Pranešu savo visiem klijentam, kad, labai padidėjus susidomė- 
jimui dėl maisto siuntinių persiuntimo į Lietuvą, vėl pradeda- i 
me siųsti iš Anglijos per mano siuntinių kontorą mūsų 
sustatytus standartinius siuntinius ar jūsų pačių parinktus pro
duktus iš katalogo. Dėl katalogo prašau kreiptis:

Ada Ustjanauskienė 
International Supermarket 
518 Park Street, Hartford, Conn. 06106 
Tel. (203) 246-9473

SIUNTINIŲ PAVYZDŽIAI:

No. 6a — $70.50 No. 11b — 105.50 No. 34 — $69.30
40 lbs. miltų

No. 11 — $93.00 
10 lbs. cukraus
10 lbs. ryžių
10 lbs. taukų
10 lbs. miltų

No. 11a — $113.00
10 lbs. cukraus
10 lbs. ryžių
10 lbs. taukų
10 lbs. sviesto

20 lbs. miltų
10 lbs. sviesto
10 lbs. taukų

No. 22 a — $97.00
5 lbs. sviesto
3 lbs. taukų
2 lbs. salami
2 lbs. sūrio
1 lbs. arbatos
2 lbs. kavos pupelių
1 lb. cacao
1 lb. pipirų
2 lbs. šokolado

5. lbs. cukraus
5 lbs. miltų
4 lbs. ryžių
2 lbs. kavos pupelių
1 lb. cacao
1 lb. arbatos
1 lb. šokolado

No. 35 — $83.00
4 lbs. salami
5 lbs. sviesto
5 lbs. taukų
4 lbs. miltų

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. WSOU-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.

BALTIC HOMELAND TOURS
TO

VILNIUS 5 NIGHTS

VVARSAVV 2 NIGHTS

Eight Departures —-------—Reserve Your Date
FEBRUARY 23rd $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 
Ali rail transportation to and from Warsaw and Vilnius 
Ali transfers to and from airports and railroad stations, plūs 

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

double occuDancy
Three meals per day in Vilnius (breakfast and dinner in 

Warsaw)
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 
NEW YORK, N.Y. 10004

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

v

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš

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

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

GRUODŽIO 22 — $875.00

DVI NAUJOS GRUPES 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 West Broadway, P.O. Box 116 

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

Savininkė: Aldona Adomonie*'''
Air Fares Subject to Cnang and Government Approval 
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome reikalaujamus 
Iškvietimo dokumentus
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Darbininko laikraščio 60 metų 
sukaktuvinis koncertas bus ba
landžio 24, šeštadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židinio didžiojoj salėj. 
Koncerto pradžioj bus trumpa 

akademinė dalis, skirta sukak
čiai paminėti. Po akademinės 
dalies koncertą atliks jauna ky
lanti solistė Anita Pakalniškytė, 
daug kur dainavusi ir laimėjusi 
visų simpatijas. Taip pat dainuo
ja Bostono vyrų sekstetas, vado
vaujamas kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio.

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė bus balandžio 4, šį sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Židi
nio mažojoj salėj. Bus poezijos 
antologijos “Tretieji vainikai“ 
sutikimas. Apie ją kalbės Pau
lius Jurkus . Bus paskaityta iš
traukų iš knygos. Pradžioj bus 
prisiminta ir pagerbta uolus 
klubo rėmėjas dr. Vaclovas Pa- 
prockas ir dramos aktorius Sta
sys Pilka. Apie juos kalbės Jo
nas Rūtenis. Po visos programos 
kavutė. Visi kviečiami atsi
lankyti į šją popietę.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj Eucharistinė diena, 
skirta Švč. Sakramento garbei, 
yra šį sekmadienį, balandžio 4. 
Viešam ir iškilmingam garbini
mui Švč. Sakramentas bus išsta
tytas tuoj po sumos. Iškilmin
gi mišparai, pamokslas ir palai
minimas 4 v. popiet. Pamokslą 
sakys kun. Valančius, dabar gy
venąs Elizabethe. Bus svečių 
kunigų. Gera proga prieš Vely
kas atlikti išpažintį.

Moterų Vienybės pavasario 
balius bus gegužės 8, šeštadienį 
Kultūros Židiny.

Šachmatininkai pastoviai ren
kasi kiekvieną penktadienį 8 
v.v. Kultūros Židiny palošti 
šachmatais. Numatoma suorga
nizuoti turnyrą.

Vidmantas, Vileniškis, 31 
metų, staiga mirė kovo 23 (ry
te lovoj rastas negyvas). Palai
dotas kovo 26, penktadienį, 
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Cypress Hills kapinėse. 
Liko motina Elvyra, sesuo Ire
na ir du broliai. Jo tėvas, Au
gustinas Vileniškis, stalius, 
buvo miręs prieš porą metų.

Janina ir dr. Pranas Bagdai 
vietoje gėlių prie dr. Vaclovo 
Paprocko karsto Darbininko 
laikraščiui paskyrė 30 dol. auką. 
Ačiū.

VAIŽGANTO KULTŪROS 
KLUBAS
balandžio 4, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio mažojoje salėje 
rengia poezijos antologijos

TRETIEJI VAINIKAI
sutikimą.

Apie knygą kalbės Paulius Jurkus
Ištraukas iš knygos paskaitys Bronius Balčiūnas

Prieš programą — DR. VACLOVO PAPROCKO ir 
aktoriaus STASIO PILKOS prisiminimas. 
Kalba — Jonas Rūtenis

Po programos — kavutė

Visi kviečiami atsilankyti!

DARBININKO 60 METŲ
JUBILIEJINĖ AKADEMIJA-KONCERTAS

ĮVYKS BALANDŽIO 24 KULTŪROS ŽIDINY

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS

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

IŠ BOSTONO

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Elena Mickeliūnienė kovo 20, 
šeštadienį, eidama gatve nusi

laužė koją. Ji tuoj buvo pagul
dyta Jamaica ligoninėj.

Skautų-čių paukštyčių ir vil
kiukų atskiros sueigos bus ba
landžio 3, šeštadienį, 1:30 v. 
popiet Kultūros Židinio patalpo
se.

Vyr. skaučių Židinio Vilijos 
sueiga bus balandžio 5, pirma
dienį, 7:30 v.v. pas Danutę 
Birutienę, 28 Ashford St., Brook
lyn, N.Y.

Lietuvos vyčių centro valdy
bos posėdis bus balandžio 3, 
1 v. popiet Šv. Kryžiaus lietu
vių parapijos salėj Dayton, 
Ohio. Posėdį globoja vietos vy
čių 96 kuopa, kuriai pirminin
kauja Judy Petrokas. Centro val
dybos pirmininku yra Anthony 
Miner iš Worcesterio, Mass.

S kautų-ateitininkų organizuo
jamų rekolekcijų II-ji dalis, jau
nimui lankančiam pradžios mo
kyklas ir gimnazijas, bus balan
džio 10-11 Kultūros Židiny. Jau
nimas bus suskirstytas pagal am
žių į grupes ir jiem vadovaus se
selės Ignė ir Onutė bei tėv. 
Paulius. Rekolekcijos prasidės 
tuoj pat po lietuviškos mokyk
los, 1:30 vai. p.p. ir šeštadienį 
tęsis iki 3:30 vai. Sekmadienį 
— nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. 
Maloniai laukiame nuoširdžios 
tėvelių talkos!

Labai sėkmingai praėjo I-ji 
skautų-ateitininkų organizuotų 
rekolekcijų dalis Putname. Da
lyvavo 34 iš New Yorko, 3 
iš Bostono ir 3 iš Philadelphi
jos. Dalyviam išreiškus norą, 
pradėti pokalbiai bus tęsiami 
balandžio 10 Kultūros Židiny. 
Plačiau kitame Darbininko nu
mery.

Patersone, N.J., mirus a.a. Pra
nui Toleikiui, Stasė ir Bronius 
Bobeliai, vietoj gėlių prie kars
to, aukoja 25 dol. Kultūros Ži
diniui. Velionio artimiesiem 
reiškiame nuoširdžią užuojautą, 
o aukotojam lietuvišką ačiū.

Onutės Gurinskaitės pagei
davimu “The Pension Board of 
the United Church of Chrigt” 
vietoj gėlių prie jos a.a. tėvelio 
ir a.a. mamytės karstų paaukojo 
50 dol. Kultūros Židiniui. Nuo
širdi užuojauta a.a. Gurinskų 
šeimai ir artimiesiem bei gili pa
dėka už prisiminimą Kultūros 
Židinio reikalų.

Studentų susitelkimas įvyks šį 
savaitgalį, balandžio 3-4, Kul
tūros Židiny. Pradžia — šeš
tadienį 5 v.v. Susitelkimui vado
vaus seselė Ignė Marijošiūtė. 
Pokalbiam temas pristatys: 
Manhattan College Šv. Rašto 
profesorius kun. A. Rubšys, dr. 
V. Vygantas ir tėv. Paulius Bal
takis. New Yorko ir apylinkės 
studentai maloniai kviečiami 
dalyvauti.

Jaunimo šokius rengia studen
tai ateitininkai ir skautai Vely
kų vakarą, balandžio 18, Kultū
ros Židinio mažojoj salėj. Pra
džia 7:30 v.v.

Antanas Matulaitis, nuvežęs 
jaunimą į rekolekcijas Putname, 
naktį iš kovo 26 į kovo 27 
susirgo. Šeštadienį, kovo 27, 
jis buvo paguldytas Putnamo 
miesto ligoninėj.

Perkūno vyrų choras praeitą 
savaitę išleido naują plokštelę, 
pavadintą “Kove galingas“. Įre- 
korduota jų sukaktuviniame 
koncerte su simfoniniu orkestru 
atlikta programa. Diriguoja Vy
tautas Strolia. Plokštelė pradėta 
platinti. Gaunama pas choro na
rius ir Darbininko administraci
joj. Kaina 6 dol.

The Forty Years of Darkness, 
Juozo Vaišnoros knyga apie lie
tuvių spaudos draudimą, išvers
ta į anglų kalbą Juozo Boley, iš
leista prel. Juozo Karaliaus lė
šomis, dabar platinama Ameri
kos bibliotekom ir universitetų 
bibliotekom. Tuo knygos plati
nimų rūpinasi pats Juozas Bo
ley. Knyga išleista praeitų metų 
gale. Spausdino ją pranciškonų 
spaustuvėBrooklyne.

Matilda Gurinskienė, apie 68 
metų, mirė kovo 21. Palaidota iš 
Aušros Vartų bažnyčios Šv. Ka
rolio kapinėse. Jos vyras mirė 
kovo 15. Ji buvo kun. J. Gurins- 
ko brolienė.

New Yorko valstijos Division 
of Human Rights įstaiga norėtų 
turėti visų etninių organizacijų 
sąrašą. Pageidauja, kad organi
zacijų vadovybės suteiktų šias 
žinias: organizacijos vardas, ad
resas, telefonas, pirmininko var
das ir pavardė. Žinias siųsti ad
resu: Elvira Kock, Statė of New 
York, Division of Human 
Rights, 2 World Trade Center, 
New York, N.Y. 10047.

L.B. Oueens apylinkės 
metinis susirinkimas

Metinis šios LB apylinkės su
sirinkimas įvyko kovo 21, sek
madienį, 3 v. popiet. A. Ošla- 
po bute. Dalyvavo 30 asmenų, 
narių ir svečių, kurių tarpe LB 
New Yorko apygardos valdybos 
vicepirm. Tėv. Barnabas Mika
lauskas, OFM.

Susirinkimą atidarė LB 
Queens apylinkės pirm. A. Oš la
pas, gražiai nušviesdamas meti
nę veiklą. Valdybos nariai ir re
vizijos komisija padarė praneši
mus, kurie buvo priimti. Tuoj 
buvo išrinkta nauja valdyba, 
kurion įeina Albertas Ošlapas 
— pirm., nariai J. Zabielskis, 
A. Milaševičius, Č. Sodaitienė ir 
E. Bublaitienė.

Po susirinkimo dailininkas 
Česlovas Janušas pademonstravo 
taip vadinamą piešimo “kon
certą”, kuris buvo labai įdo
mus. Per 40 minučių, publi
kai stebint, “nutapė gražią Pa
langos jūros akvarelę. Jis tą kū
rinį padovanojo LB apylinkei, 
kuri išleido loterijom Dar buvo 
pora vertingų fantų: arch. J. 
Okunio paveikslas ir lietuviškas 
rankšluostis.

Po to buvo vaišės ir šiltas, 
draugiškas pabendravimas. Da
lyviai skirstėsi namo po 8 v.v. 
(Koresp.)

New Yorko skautų-skaučių iškilmingoj sueigoj kovo 20 Kultūros Židiny Neringos tunto tunti- 
ninkės pareigas perima ps. Giedrė Stankūnienė iš v.s. Ramutės Česnavičienės. Nuotr. P. Bi- 
vainio

Lietuvių Diena — metinė ge
gužinė Kennebunkporte, Mai
ne, šiemet bus liepos 4. Tuo 
metu vasarvietėj vyks Šaulių 
sąjungos stovykla. Vasarojimo 
sezonas prasidės liepos 3.

Ona Stumburienė, Richmond 
Hill, N.Y., a.a. dr. Vaclovui 
Paprockui atminti, paaukojo 15 
dol. Kultūros Židiniui. Nuošir
dus ačiū.

Jonas Adomėnas, prityręs ke
liautojas, talkindamas Finnair . 
lėktuvų bendrovei, organizuoja 
16 dienų ekskursiją į Lietuvą 
nuo rugpiūčio 18 iki rugsėjo 2. 
Išvykstama iš New Yorko, lan
koma Helsinkis, Maskva, Vil
nius, Kaunas, Trakai, Leningra
das ir Kopenhaga. Patartina re
zervacijas daryti jau iš anksto. 
Kreiptis adresu: FINNAIR, 10 
East 40th St., New York, N.Y. 
10016. Tel. 212 689-9300. Ke
liautojus lydės pats Jonas Ado
mėnas.

LB l-MOS APYLINKĖS 
RINKIMAI

Pirmosios apylinkės rinkimi
nės būstinės veiks: balandžio 
24, šeštadienį, Kultūros Židiny
je, nuo 6 v.v. iki 10 v.v.; ba
landžio 25, sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos mokykloj nuo 8 
v.r. iki 4 v. popiet, Angelų Ka
ralienės parapijos salėj nuo 8 
v.r. iki 2 v. popiet, Šv. Jurgio 
parapijos salėj nuo 8 v. iki 2 
v. popiet.

Balsuoti taip pat bus galima 
paštu. Greit apylinkėj regist
ruotiem balsuotojam bus išsiųs
ta rinkiminė medžiaga.

Apylinkės rinkiminę komisiją 
sudaro: Bill Kumet — pirminin
kas, nariai: Balys Gedeika, Juo
zas Rudis, Emilija Sandanavi- 
čienė, Vincas Skripkus, Stasys 
Vaškys, Adelė Stramaitienė ir 
Petras Yakaitis.

LB NY I-mosios apylinkės 
valdyba bus renkama tuo pačiu 
metu, kaip ir taryba. Iki šiol į 
apylinkės valdybą kandidatuoja: 
Jonas Jankus, Algirdas Kača
nauskas, Vytautas Radzivanas, 
Eleonora Ramančionienė, Pet
ras Sandanavičius ir Helen Ze- 
dar. Kiti apylinkės nariai, kurie 
norėtų kandidatuoti į apylinkės 

valdybą ar revizijos komisiją, 
prašom skambinti: 441-2304 
arba 441-9720 iki balandžio 6. 
Šiuo metu I-mosios apylinkės 
pirmininku yra Vytautas Radzi
vanas.

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

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

For sale Woodhaven 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.

Inžinierių ir architektų Sąjun
gos New Yorko skyrius balan
džio 11, sekmadienį, 4 v v. po
piet Kultūros Židinio mažooj 
salėj supažindins su Stepono Ko
lupailos monografija, kurią pa
rengė dr. Jurgis Gimbutas ir 
Juozas Danys. Apie knygą kal
bės vienas iš jų autorių dr. J. 
Gimbutas iš Bostono. Taip pat 
atvyksta ir prof. dr. Jonas Kuo
dis.

Margarita Samatienė, Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
valdybos narė, balandžio 4 atsto
vaus Lietuvių Moterų Klubų 
Federacijai Lietuvos gen. kon- 
sulės Juzės Daužvardienės pa
gerbime ir ją pasveikins Fede
racijos vardu. Pagerbimas įvyks 
Tautiniuose namuose Chi
cagoj. Konsulei bus įteikta Lie
tuvių Fondo lietuvės visuo- 
menininkės premija. Šios pre
mijos sumanytojas yra LMKF 
Chicagos Klubas, kuriam 
pavesta suruošti šią iškilmę.

Margarita Samatienė jau ne 
pirmą kartą atstovauja lietuvėm 
moterim.*1970, lankydama Japo
niją, deleguota General Federa- 
tion of Women’s Clubs, sėkmin
gai atstovavo Pabaltijo Moterų 
Tarybai ir Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijai Azijos Moterų 
Klubų Tarptautinėj konvencijoj 
Tokyo. 1972 pakviesta New 
Hampshire Women’s Clubs Fe

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURIO ATLANTO APSKRITIES ĮSTEIGIMO 

60 METŲ SUKAKTUVĖS 
įvyks balandžio 24, šeštadienį.

6:30 v.v.'Šv. Mišios V. Atsimainymo parapijos bažnyčioj, 
64-14 56th Road, Maspeth, N.Y.

7:30 v.v. banketas, meninė programa ir šokiai. 
Bilietų kaina 10 dol.

Bilietus galima įsigyti iš anksto: 
Nevvarke: Kazys Šipaila 201 923-3975 

Brooklyne: Antanas Mažeika 212 VI 3-0667 
Bronxe — Larry Janonis 212 SY 2-8342 

2124 Ellis Avė., Bronx, N.Y.

Nuoširdžiai kviečiame visuomenę ir ypač buvusius 
L. vyčių narius.

LIETUVOS VYČIŲ
VIDURIO ATLANTO APSKRITIES VALDYBA

PENKTOSIOS PABALTIJO STUDIJŲ 

KONFERENCIJOS PROGA RENGIAMAS 
PABALTIEČIŲ

AKADEMINIS 
BALIUS

gegužės 29 d., 7:30 v.v.
armėnų salėje, 34 St. ir 2nd Avė., Mahhattane.

Gros Alex Perry orkestras.

Šilta vakarienė. Gėrimai.

20 dol. asmeniui, užsisakant iki gegužės 1. 
Po gegužės 1 — 25 dol. asmeniui.

Užsisakyti pas Evaldą Remezą — (212) 740-1526

Rengia pabaltiečių komitetas konferencijai paremti

deracijos pagrindine kalbėtoja. 
Jos kalba buvo plačiai paminė
ta amerikiečių spaudoj. Tų pa
čių metų vasarą ji vėl buvo pa
kviesta tarti žodį New Hampshi
re Pavergtųjų Tautų Savaitės 
minėjime. Reprezentuodama 
lietuves, M. Samatienė visada 
iškelia Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų išlaisvinimo troškimą. 
Kovo 28 M. Samatienė Federa
cijai atstovavo New Haven, Ct., 
klubo ruoštame Vytauto Smeto
nos piano koncerte ir pagerbi
me. Šį koncertą Federacijos 
New Haven klubas ruošė Ame
rikos 200 metų sukakčiai atžy
mėti. Koncertas įvyko Neighbor- 
hood Music School salėj, daly
vaujant amerikiečių visuome
nei. Šį jaifną ir gabų pianistą 
klubas pristatė plačiai New Ha
ven amerikiečių visuomenei ir 
tuo pabrėžė lietuvių muzikinį 
įnašą šio krašto kultūrai.

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