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Savaitės 
įvykiai

SAUGUMO ORGANAI VIS 
SAVIVALIAUJA

JAV ir Sov, S-ga susitarė dėl 
atominių sprogdinimų galingu

mo taikingiem reikalam apribo
jimo 150 kilotonų bet, sovie
tam reikalaujant, buvo sutikta, 
kad tam tikros sprogdinimų se
rijos gali būti ir galingesnės kaip 
150 kilotonų. Sovietai sutiko su 
sprogdinimų inspekcija, bet, 
kaip ji bus vykdoma, dar ne
neskelbiama.

Sirija įvedė į Libaną ir tam 
tikrą skaičių savo kariuomenės 
ir užblokavo ginklų pristatymą 
kairiesiem, kurie surengė prieš 
tai demonstracijas. Nors susi
šaudymai tebevyksta, bet lai
koma, kad paliaubos tebegalioja.

Libano parlamentas nutarė 
pakeisti konstituciją ta prasme, 
kad jo prezidentas gali būti 

■ pakeistas ir nepasibaigus jo ter
minui. Pakeitimą turi pasirašy
ti dabartinis prez. Suleiman 
Franjieh. bet už mėnesio pakei
timas įsigalios ir be jo parašo.

JAV pasirašė su Graikija su
tartį, pagal kurią JAV karinės ba
zės galės veikti Graikijoje 4 me
tus. JAV pažadėjo Graikijai per 
tą laiką 700 mil. dol. karinės 
paramos.

Sov. S-gos Amnesty Interna- 
tional sekretorius Andrei Tver- 
dochlebov už Sov. S-gos žemi
nimą buvo nuteistas 2 metam 
tremties; Vilniuj Valery Mare- 
cin už atsisakymą liudyti Ko
valiovo byloj buvo nuteistas 6 
mėn. darbui valstybės naudai ir 
1/4 jo gaunamo atlyginimo bus 

sulaikoma valstybei.
Į Omską išvykę Andrei D. Sa

charovas su žmona dalyvauti tei
siamo totoriaus Mustafa Džemi- 
lev byloj buvo trumpam laikui 
policijos areštuoti už tai, kad su
sikibo su policijos pareigūnais.

JAV lėktuvnešis Saratoga ir du 
naikintojai prisijungė prie 7 ka
ro laivų grupės, plaukiojančios 
rytinėj Viduržemio jūros daly.

Japonijos aukšč. teismas pa
skelbė, kad jos rinkimų sistema 
yra nekonstitucinė, nes negaran
tuoja vienodo visiem atstovavi
mo ir visų balsuotojų balsų ly
gybės.

Čekoslovakijos 
partijos kongresas 
sišką pasitikėjimą 
metė bet kokį
ir paskelbė atvirą kovą vakaram. 
Dubčeko šalininkai galį grįžti 
į partiją, tik pareiškę jai visišką 
ištikimybę.

Kambodijos nauju prezidentu 
buvo paskelbtas Khiem Sam- 
phan, o min. pirm. —niekur 
dar negirdėtas Tol Sat.

Time žurnalas tvirtina, kad 
Kambodijoj nuo komunistų val
džios perėmimo iki dabar buvo 
sunaikinta pusė mil. gyventojų. 
Buvo naikinamos ne tik atskiros 
šeimos, bet ir ištisi kaimai ir 
miesteliai. Daugelis buvo gyvi 
užkasti buldozeriais, o kiti už
dusinti plastikiniais maišais.

Saudi Arabija paskelbė, kad ji 
pradės prekiauti su kitomis vals
tybėmis, jei JAV imsis priemo
nių prieš tas firmas, kurios sutin
ka su arabų Izraeliui paskelb
tu boikotu.

Europos laisvosios prekybos 
organizacijos valstybės — Šve
dija, Šveicarija, Austrija, Norve
gija ir Suomija — nutarė suda
ryti 100 mil. dol. kapitalą Por
tugalijos pramonei padėti.

Izraelis slapta supirkinėja iš 
arabų žemes vakariniame Jorda
no krante ir steigia jose žydų 
kolonijas, nes Jordano įstatymai 
mirties bausme draudžia arabam 
parduoti jų žemes žydam.

Panamos prez. gen. Omar Tor- 
rijos Harrera pareiškė, kad Pa
namos kanalo zonoj kils rimti 
neramumai, jei zona iki 1977 ne
bus perduota panamiečiams.

Iš Lietuvos Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 20

Lietuvos TSR Saugumo
Komiteto Pirmininkui

Nuorašai: Kauno arkivysku
pijos ir Vilkaviškio vyskupijos 
vyskupams.

Kun. Sigito Tamkevičiaus, 
Simno parapijos vikaro, gyv. 
Alytaus raj., Simne, Kreivo
ji 3,

Pareiškimas
1974 kovo 20 keturi Saugumo 

komiteto pareigūnai padarė pas 
mane kratą ir paėmė:

10 magnetofono kasečių su 
pamokslais,

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos” 7 ir 8 numerius,

Rašomosios mašinėlės seg
mentą be raidžių,

Užrašų knygutę, pamokslo 
planą ir keletą rašinių.

Po kratos jau praėjo pusant
rų metų, bet paimtų daiktų man 
iki šiol nesugrąžino.

LTSR BPK 114 str. reikalauja, 
kad į kratos protokolą būtų įra
šyti visi krėtėjai, tačiau buvo įra
šytas tik vienas kapitonas Pile- 
lis, o trys praleisti. Kratos pro
tokole taip pat nebuvo įrašyta, 
dėl kokios bylos padaryta krata.

Nuvykęs į St. Petersburg, Flo
ridą, pailsėti, balandžio 15, šir
dies smūgio ištiktas, ligoninėn 
nugabentas, mirė Šv. Jurgio Ro- 
chester, N.Y., parapijos klebo
nas Tėv. Jonas Dyburys, OFM.

Velionis buvo gimęs 1921 ba
landžio 13 Gintališkų km., Pla
telių parapijoj, Kretingos apskr., 
ir buvo pakrikštytas Alberto 
vardu. Išėjęs pradinį mokslą, 
mokėsi Kretingos pranciškonų 
gimnazijoj. 1939 birželio 29 į- 
štojo į pranciškonus ir, įvilktu- 
vių metu gavęs Jono Krikštyto
jo vardą, Pajūrio vienuolyne, 
Tauragės apskr., pradėjo naujo
kyną. Jį baigęs, 1940 birželio 30 
padarė laikinuosius įžadus.

Bolševikam atėmus visus 
pranciškonų vienuolynus, jau
nas klierikas tais pačiais metais 
viršininkų buvo pasiųstas į Vo
kietiją, kad ten ruoštųsi kunigys-

Kapitonas PileliS iškrėtė mane 
asmeniškai, tačiau asmeninės 
kratos protokolo taip pat nesura
šė. Šie pavyzdžiai rodo, kad Sau
gumo komiteto pareigūnai savi
valiauja, pasinaudodami žmonių 
nesiorientavimu juridiniuose 
klausimuose.

Dviejų tardymų metu tardyto
jai Pilelis ir Rimkus neteisėto
mis priemonėmis bandė išgauti 
iš manęs jiems pageidauja- tei. Laimingai perėjęs sieną, 
mų parodymų, nors LTSR BK 
187 str. tai draudžia.

I

Tėv. Jonas Dyburys, OFM.

ATOMINIO KARO PAVOJUS ART. RYTUOSE

komunistę 
pareiškė vi- 
Maskvai, aU 
revizionizmą

Jau nepaslaptis, kad Izraelis 
turi pasigaminęs 13 atominių 
bombų, turinčių po 20 kilotonų 
jėgą. Šios bombos buvo karštli
giškai paruoštos 1973 karo su 
Egiptu metu, kada Egiptas at
mušė pirmąsias Izraelio atakas 
pagal Suezą ir padarė Izraeliui 
didelių nuostolių ir kada jo ka
riuomenė buvo priversta pasi
traukti. Esą gynybos min. Mos
he Dayan įspėjo min. pirm. Gol
dą Meir apie Izraeliui gresiantį 
pavojų, ir Goldą Meir sutiko, 
kad būtų paruoštos atominės 
bombos. Kiekviena paruošta 
bomba buvo skubiai pasiųsta ka
ro aviacijos daliniam, bet karo 
laimė pakrypo Izraelio naudai, 
ir bombos buvo grąžintos į Si
najaus dykumoj esančius sandė
lius.

Sovietai apie jų buvimą patyrė 
iš Cosmos satelito ir spalio 13 
pasiuntė savo atominius sviedi
nius iš Nikolajevo karinės bazės 
į Aleksandriją, kur buvo išdėsty
tos Scud raketos. Apie sovietų 
žygius JAV patyrė per SR-71 
žvalgybinį lėktuvą, paskelbė vi
sų karinių pajėgų parengties 
būklę ir tuo įspėjo Maskvą.

O prie pačių bombų gamybos 
Izraelis priėjo taip: Izraelio 
mokslininkam buvo pavykę 
Negev dykumoje iš fosfatų pa
sigaminti žemo laipsnio urani- 
jaus ir sunkiojo vandens. Pasi
keičiant žiniomis su Prancūzija, 
Izraeliui buvo leista 1953 susi
pažinti su Prancūzijos atomine 
programa ir dalyvauti Saharos 
dykumoj įvykdytuose ban
dymuose. 1957 Prancūzija davė 
Izraeliui pirmą branduolinį re-

aktorių ir padėjo pastatyti Dimo- 
na atominių tyrimų stotį Nege- 
vo dykumoj. 1967 m. 6 dienų ka
ro metu Moshe Dayan, nežiū
rėdamas opozicijos, pradėjo sta
tyti separacijos įrengimus, nes 
pagal jį Izraeliui kito pasirinki
mo nėra: Izraelis negalįs kas 
kartą pirktis vis daugiau ir dau
giau tankų ir lėktuvų, nes jam 
trūksta žmonių. Projektas buvo 
baigtas 1969 , ir tada prasidėjo 
bombų gamyba.

Jokiam lėktuvui, net ir Izrae
lio, neleidžiama praskristi virš 
Dimona srities: 6 dienų karo 
metu Izraelio lėktuvas per 
klaidą užskridęs buvo numuštas 
raketa, o 1973 Libijos keleivi
nis lėktuvas, skridęs iš Bengazi 
į Kairą ir užklydęs į šią sritį, 
buvo Izraelio karo lėktuvų nu
šautas. Tuo metu čia žuvo 108 
keleiviai.

Beveik visų tardymo protoko
lų nepasiraSiau, nes nemačiau 
reikalo liudyti ten, kur nepada
ryta jokio nusikaltimo. Tikin
čiųjų persekiojimus už “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ką” laikau neteisėtais, nes Vi
suotinė žmogaus teisių deklara
cija kiekvienam tarybiniam pi
liečiui suteikia teisę platinti bet 
kokią tikrą informaciją.

Jeigu ateityje būčiau panaSiais 
klausimais tardomas, iš anksto 
atsisakau bet ką liudyti.

Prašau patvarkyti, kad Saugu
mo komiteto. pareigūnai sugrą
žintų visus kratos metu paimtus 
daiktus ir rašinius.

Simnas, 1975 rugsėjo 28
Kun. S. Tamkevičius

FORDAS UŽ RYTŲ
EUROPOS LAISVĘ

KONTROLIUOS 
HELSINKIO 
PAŽADUS

JAV LB visuomeninių reikalų 
taryba praneša, kad balandžio 13 
senato užsienio reikalų komisija 
vieningai pritarė sudarymui 11 
asmenų komisijos, kuri sektų 
Helsinkio aktą pasirašiusių 35 
valstybių paklusimą akte esan
tiem žmogaus teisę liečiantiem 
paragrafam. Šis įstatyminis prie
das, apsiūlytas šen. Clifford P. 
Case iš N.J., ir papildytas šen. 
Claibome Pell iš R.I., nu
mato komisiją, sudarytą iŠ 
4 senatorių, 4 atstovų rūmų 
narių ir 3 JAV administracijos 
narių. Kas šeši mėnesiai komisi
ja pateiktų raportą dėl Sovietų 
Sąjungos ir kitų valstybių pa
klusimo. Minimas įstatyminis 
priedas yra prijungtas prie už
sieniui paramos įstatymo ir bus 
siunčiamas prez. Fordui patvir
tinti.

Disidentui rusų rašytojui, pa
garsėjusiam savo knyga Ar išliks 
Sov. S-ga iki 1984 m.?, Andrei 
Amalrik ir jo žmonai buvo leis
ta emigruoti į Izraelį, nors jie 
nėra žydai. Jie numato vykti į 
Olandiją, o iš ten — į JAV.

REGISTRUOTI 
MASKVOS 

NUSIKALTIMUS
Senatorius Henry M. Jackson 

(dem., Wash.) rūpinasi, kad būtų 
sudaryta speciali komisija, kuri 
informuotų kongresą ir Ameri
kos visuomenę, kaip Sovietų 
Sąjunga laikosi Helsinkio susita
rimu priimtų nuostatų. Savo kal
boj kongrese jis pabrėžė, kad 
Sovietų Sąjunga ir Rytų Europos 
valstybės įsipareigojo leisti lais
viau judėti žmonėm ir laisviau 
reikštis idėjom. Tačiau be nuo
latinio Vakarų demokratijų bu
dėjimo jos neatleis varžtų. Rei
kia skelbti, kur Sovietų Sąjun
ga ir jos dominuojami kraštai 
laužo įsipareigojimus.

Toliau senatorius Jackson 
pabrėžė, kad pareiškimai apie 
Rytų Europos organišką vie
nybę su Sovietų Sąjunga neati
tinka JAV žmonių pažiūrom. 
Svarbu, kad Amerika pagerbtų 
teisėtus tautų laisvės siekimus. 
Taip pat jis pasisakė už plačią 
paramą Free Europe ir Liberty 
radijo programom.

Baltųjų Rūmų spaudos sekre
toriato įstaiga balandžio 2 data 
praneša iš Milwaukee, kad ten, 
kalbėdamas etninių grupiųrorga- 
nizacijom, prez. Fordas pažymė
jo, jog JAV politika Rytų Eu
ropos atžvilgiu yra pilnai ir aiš
kiai dokumentuota, kaip tai 
l įvo pareikšta estų, lietuvių, 
ukrainiečių, latvių kilmės ameri
kiečiam: JAV stipriai remia tau
tų laisvės, tautinės nepriklauso
mybės siekimus visur, įskaitant 
ir Rytų Europoj.

“Aš laikiausi tos politikos savo 
vizituose Rytų Europoj ir susiti
kimuose su Rytų Europos va
dais čia ir užjūry. Mūsų politi
ka — jokiu būdu, pabrėžiu tai, 
jokiu būdu nepriimti Rytų Euro
poj Sovietų Sąjungos dominavi
mo ar kokios nors organiškos 
vienybės.

Taip pat mūsų politikoj nėra 
linkimo priimti tokio dominavi
mo konsolidacijos. Priešingai, 
JAV siekia paremti ir kiek ga
lima atsakingai paskatinti Rytų 
Europos siekimus didesnės au
tonomijos, nepriklausomybės ir 
normalesnių santykių su kitomis 
pasaulio šalimis.

Tai politika, kurią aš tęsiu 
kantriai, tvirtai ir patvariai, — 
politika, dėl kurios JAV nesvy
ruos”.

chester, N.H., universitetą. Kai 
buvo atidaryta Šv. Antano gim
nazija, jis joj dėstė lietuvių, grai
kų, lotynų ir vokiečių kalbas.

Tėv. Jonas Dyburys buvo že
maitis, kalbėjo gryna žemaičių 
dounininkų kalbą, buvo labai 
nuoširdus ir paprastas, dėl to 
tiek jaunimas tiek svečiai vasa
rotojai jį maloniai prisimena.

Perkeltas į Rochesterį klebo
nu, uoliai ėjo savo pareigas ir 
dalyvavo visuose lietuvių susi
rinkimuose ir renginiuose. Mirė 
netikėtai ir nelauktai. Buvo 
smulkutis ir santūrus ir niekad --- ----------- --------------------- y --- -----

Lietuvos pranciškonų . niekam nesiskundė savo svei
kata. Su Tėv. Jono Dyburio mir
timi Lietuvos pranciškonų pro
vincija neteko darbštaus nario, o 
Rochesterio parapija uolaus kle

bono.
Tėv. Jono Dyburio kūnas bu

vo pervežtas į Rochesterį, kur 
balandžio 20 rytą, dalyvaujant 
parapiečiam įvyko laidotuvių 
apeigos. Iš ten tą pačią dieną 
buvo pervežtas Brooklyno vie- 
nuolynan, kur šio vienuolyno 
kunigai aukojo už jo sielą mi
šias ir kartu su velionio draugais 
palydėjo į Šv. Jono kapines, pa
laidojo Lietuvos pranciškonų 
kapuose. Šiuose kapuose jau pa
laidoti: Tėv,. Norbertas Švam- 
baris, Tėv. Modestas Stepaitis, 
br. Didakas Pauliukaitis ir br. 
Antanas Trumpa.

apie pusę metų buvo priverstas 
dirbti Berlyne, kolj gavęs leidi
mą, galėjo vykti į Bavariją ir ten 
Bad Tueltz pranciškonų kunigų 
seminarijoj tęsti mokslą. Čia be
simokydamas, 1946 gegužės 11 
padarė amžinuosius įžadus ir tų 
pačių metų rugsėjo 29 gavo ku
nigystės šventimus. Baigęs se
minariją, apaštalavo vietos-virši- 
ninkų dispozicijoj, kol 1949 ru
denį atvyko į Kanadą ir apsigy
veno St Catharines, Ont., tais 
metais J 
įkurtame vienuolyne.

Paskui, pakviestas į JAV, 
Brooklyno vienuolyne kurį laiką 
(1952-53) buvo Aidų žurnalo 
administratorium. Pagaliam 
1953 vasario mėnesį paskirtas 
Kennebunkport, Me., vienuo
lyno viršininku-gvardijonu, per
sikėlė į šį vienuolyną. Šiame 
vienuolyne, su mažomis per
traukomis, jis viršininkavo iki 
1973 rudens. Tada jis buvo pa
skirtas Šv. Jurgio lietuvių para
pijos Rochester, N.Y., klebonu 
ir vienuolyno viršininku.

Būdamas Kennebunkport, 
Me., vienuolyno gvardijonu, 
Tėv. Jonas Dyburys vasaros me
tu globodavo berniukų stovyk
lą ir svečius, o žiemą studi
juodavo, važinėdamas į Ro-

AMERIKAI REIKIA 
DIDŽIŲ VYRŲ!

“Tarptautinėj diplomatijoj N$ra abejonės, kad iš siekian- 
kartais pasitaiko atvejų, kadc čiųjų JAV prezidento posto as- 
JAV-ių prezidentas turėtų likti 
namie!” Tai JAV senate tarti 
žodžiai vieną savaitę prieš įvyk
siančią Helsinkio konferenciją. 
Juos tarė Henry Jackson, vienas 
iš pagrindinių demokratų kandi
datų nominacijai į JAV-ių prezi
dento postą/ Savo kalboj šen. 
Jackson tada nepamiršo ir Balti 
jos tautų, iškeldamas faktą, kad nuo 1952 metų senate. Jo gilų 

komunistinio pavojaus suprati
mą nušviečia jo taikli frazė, pri
lyginanti Sov. Sąjungą viešbučio 
vagiui, kuris tikrina visų kam
barių duris, tikėdamas, kad ras 
vienas iš jų esant neužrakintas.

Antikomunistiniais metodais 
šen. Jackson yra priešingybė 
senatoriui J. McCarthy, jo pir
maisiais buvimo atstovų rūmuo
se metais smarkiai pagarsėju
siam valstybės vyrui. Nepritarė 
Jackson tada McCarthy meto
dam, jų nepasisavino ir vėliau. 
Šen. Jacksono tikėta, kad geriau
sias ginklas Sov. Sąjungai pasi
priešinti ir jos eksportuojamam 
komunizmui sulaikyti yra kariš
kai stipri Amerika. Per ilgus me
tus kongrese Jacksono būta vie
no iš tvirčiausių JAV ginkluotų 
pajėgų rėmėjo, kad tik jos viršy
tų sovietus. Ginkluotų pajėgų 
rėmimas jam iš liberalų yra už
tarnavęs konservatoriaus de
mokrato etiketę.

Tačiau šen. Jacksono esama 
žymiai komplikuotesnio as
mens, kad jis išsitektų po kon- 
servatoriška etikete. Ekonomine 
prasme jis liberalas, remiąs dar
bininkų unijas, žmogaus teises, 
pirkėjus (consųmers), energijos 
stokos kaltės suvertimą ant 
aliejaus gamintojų, gamtos Sva
rinimą. Įsitikinimuose jis griež
tas, kalboj atsargus, stokojąs hu- 

(nukelta į 2 psl.)

“tris dešimtmečius sovietai 
siekė gauti formalų Vakarų pri- 
pažinimą savo dominacijai Ry
tų Europoj, kaip lygiai jie ban
dė gauti tarptautinį pripažini
mą Baltijos valstybių užgrobi
mui”. “Prezidento parašas ant 
Europos saugumo konferencijos 
deklaracijos sovietų bus laiko
mas kaip ženklas Vakarų pasi
traukimo nuo svarbaus princi
pinio taško”, pranašiškai pa
stebėjo šen. Jackson.(ALT Inf.)

dalyvavę šen. Henry Jackson pagerbime, jam ati-Philadelphijos lietuviai, balandžioPhiladelphijos lietuviai, balandžio 7 _ _
darant pirminių rinkimų kampaniją Pennsylvanijoj. Iš k. į d. JAV LB krašto valdybos 
pirm. Juozas Gaila ir vicepirm. Balys Raugas, senatorius H. Jackson, Rima Mironienė, LB 
visuom. reik, tarybos pirm. Alg. Gečys, Birutė Valašinienė, Vytautas Radikas, Antanas Kru- 
šinskas, Gabrielius Mironas. Nuotraukoje trūksta Kęstučio Pliuškonio. Nuotr. K. Cikoto

menų tarpo, tiek demokratų, 
tiek respublikonų, šen. Jacksono 
nusiteikimas prieš komunizmą 
yra pastoviausias, be bet kokių 
nukrypimų į šalį ar proginių 
išimčių. Jo antikomunizmas yra 
ryškus nuo pat pirmųjų žingsnių 
Amerikos politiniame gyvenime 
— 12 metų atstovų rūmuose ir
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LB NJ APYGARDOS KANDIDATAI 
l JAV LB 8-TĄ TARYBĄ

Jurgis Augius, 35 m., baigęs 
lituanistinę mokyklą, studijavęs 
chemijos mokslus Chicagos 
Loyolos ir Iowa univ., kur įsi
gijo chemijos mokslų doktoratą. 
Studijuodamas priklausė prie 
Grandies korporacijos ir kurį lai
ką buvo jos pirmininku. Sukūrė 
lietuviSką Seimą. Nuo 1974 yra 
LB Keamy apyl. pirmininkas.

Kun. Viktoras DabuSis, 65 m., 
lietuvių Šv. Kazimiero parap. 
klebonas, Paterson, N.J. Veikia 
katalikų ir LB organizacijose, 
vienas Dainavos stovyklos stei
gėjų, LB buv. tarybų ir jų pre-

Savaitės Į
Įvykiai t

Indija užmezgė diplomatinius 
santykius su Kinija.

Jordano vakarinio kranto sa
vivaldybių rinkimus laimėjo ara
bų radikalūs nacionalistai ir ko
munistai.

JAV atstovų rūmai priėmė 
karinį biudžetą 2 bil. dol. dides
nį kaip prez. Fordas prašė. Pa
pildomi pinigai bus skiriami ato
minio lėktuvnešio ir 2 kreiserių 
ir Trident tipo pov. laivam sta
tydinti.

Kanados min. pirm. Pierre El- 
liott Trudeau pasiūlė parlamen
tui paruošti Kanados konstitu
ciją, kuri pakeistų prieš šimtą 
metų Britanijos parlamento 
priimtą Kanados statutą.

JAV ambasadorius Izraeliui 
Malcolm Toon kritikavo žydų 
pastangas paveikti prez. Fordą, 
kad jis padidintų Izraeliui paža
dėtą paramą 500 mil. dol., ir vėl 
užsitraukė didelę žydų nemalo
nę.

Britanijos užs. reik, sekreto
riumi buvo paskirtas darbo par
tijos intelektualas Anthony 
Crossland.

Šveicarija įsakė išvykti buv. 
Portugalijos prez. Spinolai už 
tai, kad jis buvo įsivėlęs į poli
tinę veiklą, nors buvo pažadė
jęs to nedaryti.

Iš Angolos į Portugaliją atbė
go jau antras Kubos kareivis, ir 
Portugalija suteikė jiem politinę 
globą.

Indija, įsivaizdavusi, kad jos 
saugumui graso Kinija ir Pakis
tanas, sukūrė 1,100,000 vyrų 
ginkluotas pajėgas ir karinę pra
monę, pagaminančią beveik vi
sus jai reikalingus ginklus.

Izraelis privertė nusileisti 
Saudi Arabijos karinio trans
porto lėktuvą, užskridusį į Izrae
lio erdvę, bet netrukus leido jam 
vėl išskristi.

Kissingeris įspėjo, kad įsi
leidimas komunistų į Italijos vy
riausybę sudarys pagrindą ir ki
tom vakarų valstybėm priimti 
juos į vyriausybę.

JAV vyriausybė stengiasi pa
gerinti savo strategines atomi
nes pajėgas, įgalinančias apsau
goti tarpkontinentines balistines 
raketas, ir tam tikslui siekia sta
tydintis Trident klasės pov. lai
vų, B-l bombonešių ir pagerin
ti pačias raketas.

zidiumo narys, spaudos bendra
darbis.

Danguolė Didžbalienė, 37 m., 
kelerius metus dirbanti Dr. V. 
Kudirkos šešt. mokykloj, šiuo 
metu taip pat mokytojauja ir Šv. 
Petro ir Povilo parap. mokyk
loj. Veikli LB ir kitų organiza
cijų narė. Bauginusi šeimą. Tę
sia universitetines studijas. Lie
tuvių mokytojų studijų savaičių 
dalyvė.

Audronė Klimaitė, 25 m., stu
dijavo psichologijos mokslus Se- 
ton Hali univ., magistrės laips
nį įsigijo Montclair Statė Col- 
lege. Priklauso prie LB Paterso
no apyl. ir nuolat jai talkina įvai
riuose darbuose. Yra tautinių 
šokių grupės Baltijos narė.

Antanas Masionis, 67 m., ryt. 
pakraSčio lituanistinių mokyklų 
inspektorius, lietuvių mokytojų 
studijų savaičių organizatorius, 
veiklus LB Patersono apyl. ir pa
rapijos tarybos narys, spaudos 
bendradarbis, etninių studijų 
prie Rutgers univ. dalyvis.

Pranas Puronas, 76 m., N.J. 
Lietuvių Tarybos ir N.J. Baltų 
Tarybos valdybų narys ir veikė
jas, lietuvių respublikonų orga
nizatorius ir veikėjas, daugelio 
kitų lietuviškų organizacijų na
rys. Būdamas pensininku, daug 
laiko skiria įvairiai lietuviškai 
veiklai, dalyvaudamas įvai
riuose suvažiavimuose, semi
naruose ir bendradarbiaudamas 
spaudoj.

Valentinas Šernas, 37 m., To
ronto universitete įsigijęs baka
lauro, magistro ir daktaro laips-

nius iš inžinerijos. Šiuo metu 
profesoriauja Rutgers univ. Gy
vendamas Kanadoj, vadovavo 
lietuvių skautų draugovei ir 
skautam vyčiam. Šiuo metu yra 
Dr. V. Kudirkos šešt. mokyklos 
tėvų komiteto iždininkas, pri
klauso prie LB Elizabetho apyl., 
atstovauja lietuviam etninių 
studijų seminaruose prie Rut- 
gerš univ.

Rozalija šomkaitė, 50 m., stu
dijavo farmaciją St. John univ. 
Brooklyne; Wisconsin univ. 
įsigijo magistrės laipsnį, o 
Rutgers Statė univ. — doktoratą 
iš farmacijos. Veikli it pareigin
ga LB ir kitų organizacijų narė, 
žymi pinigų teikėja ir aukotoja 
įvairiem lietuviškiem reikalam, 
dabartinės LB tarybos ir jos 
kontrolės komisijos narė, LB 
Newarko apyl. valdybos narė.

AMERIKAI REIKIA DIDŽIŲ VYRŲ!
(atkelta iš 1 psl.)

moro, bekompromisiškas, tačiau 
jautrus, draugiškas, tiesus, varge 
esantį žmogų ar tautą atjaučiąs 
ir bandąs padėti. Nelankstus 
charakteris ir nenoras kiekvie
nam pataikauti yra pakenkęs 
šen. Jacksono populiarumui, ta
čiau vertai jį yra iškėlęs į valsty
bininkus. Ryškiausias pavyzdys 
jam teikiamo pasitikėjimo yra 
tai, kad jį, prez. Kennedy lai
kais buvusį demokratų partijos 
pirmininką, respublikonas prez. 
Nixonas kvietė į gynybos minis- 
terio postą. Net ir žiūrintieji per 
savosios partijos akinius pa
stebėjo šen. Jacksono sugebė
jimus.

Šen. Jackson nėra prieš deten- 
tės idėją, kiek tai liečia įtampos 
tarp sovietų ir JAV mažinimą. 
Jis tačiau yra prieš naivų ameri
kiečių turimą detentės idėjos su
pratimą, viską atiduodant sovie
tam ir nieko negaunant sau. 
1973 su savo įstatyminiu priedu 
jis užblokavo JAV administraci
jos peršamą su sovietais preky
bos sutartį, pravesdamas, kaip 
sąlygą sutartim naudotis, reika
lavimą nustoti neigti žmogaus 
teises Sov. Sąjungoj. Jis parei
kalavo teisės iŠ Sov. Sąjungos iš
emigruoti, sujungimo išskirtų 
šeimų, laisvai Sov. Sąjungoj ke
liauti, laisvai išpažinti savo tikė
jimą. Sovietai tokių sąlygų pri
imti negalėjo ir prekybos sutar
tim teikiamų kitų lengvatų buvo 
priversti atsisakyti.

Kai kas šen. Jacksono antiso- 
vietišką poziciją yra linkę laikyti 
kaip bandymą pataikauti žydam. 
Tačiau taip nėra. Tereikia pasi
skaityti jo senate pasakytas kal
bas, kad įsitikintume, jog jam 
tūpi visi pavergtieji. Ne vienu 
atveju jis mini baltus. Žydai ta
čiau pagirtini už sugehėjimą 
geriau už mus pakelti protesto 
balsą, geriau suvokti šen. Jack
sono antikomunizmą ir jį panau
doti savųjų gelbėjimui.

Lietuva ir lietuviai šen. Jack- 
sonui yra konkretūs žodžiai- 
Mes nesam jam Sov. Sąjungos 
mažuma. Kai jis kalba apie žmo
giškųjų teisių paneigimą, jis 
kalba apie Sov. Sąjungą, Armė-

niją, Ukrainą, Baltijos valstybes. 
Jis darbavosi Simo Kudirkos iš
laisvinimui. Kudirkai atvykus į 
Ameriką, šen. Jackson buvo vie
nas iš pagrindinių jo pagerbimo 
kongrese iniciatorių. Savo dė
mesį skyrė taip pat ir Georgi 
Vins, dr. Andrėj Sacharovui, Va- 
lentin Morozui. Rūpinosi ir Jur- 
gučių šeimos sujungimu. Jo pa
stangų dėka Leonid Pliušč, Pa- 
vel Litvinov. Vladimir Markman 
ir kiti sovietų disidentai jau yra 
laisvėj. Laisvėj esąs Simas Ku
dirka šiandieną stipriai dar
buojasi už jo išrinkimą JAV pre
zidentu.

Jacksono dėmesys Lietuvai 
dažnas, štai Santa Monicos LB 
apylinkės pirmininkui Arv. Gri
ciui jis rašo, kad jo įstatyminis 
priedas “yra pritaikytas sovietų 
kongrolėj esančiom Baltijos tau
tom lygiai, kaip ir pačiai Sov. Są
jungai”. Alabamoj gyvenančiai 
G. Šatienei jis rašo, kad “būtų 
neprotinga ir neapsimokėtų JAV 
atsisakyti mūsų principais pa

grįsto nusistatymo, kiek tai lie
čia Lietuvą, Latviją ir Estiją”. 
Į valstybės departamento pa
tarėjo Helmut Sonnenfeldto 
“doktriną”, propaguojančią or

ganinę Rytų Europos-Sov. Są
jungos uniją, H. Jackson atsakė 
pareiškimu, kad Sonnenfeldto 
“pažiūros neatstovauja ameri
kiečių pažiūrom. Yra baisu, kad 
privataus pobūdžio pareiškimai

gali kursuoti užsieny, lyg jie bū
tų JAV politika”. Sonnenfeldto 
komentarą šen. Jackson paly
dėjo pareiškimu spaudai, pasisa
kančiu už komisijos sudarymą 
Helsinkio sutarčių vykdymui 
stebėti ir reikalavimu intensy
vinti Radio Liberty ir Radio 
Free Europe transliacijas į Rytų 
Europą. '

Jacksono kandidatūrą į JAV 
prezidentus remia eilė baltų: 
Pasaulio Latvių Sąjungos pirm. 
(Jidiš Grava, kapitonas Roberts 
M. Brieze, estų visuomeninin
kas G.A. Bushman, lietuviai Ire
na Banaitienė, Daiva ir Romas 
Keziai, prof. dr. Jokūbas Stukas, 
Eligijus Sužiedėlis, Regina Žy
mantaitė, kun. dr. T. Žiūraitis, 
Zuzana Boraskienė, Edv. Šuma
nas ir kiti, šie asmenys yra vedi
ni Solženicyno žodžiais. Neatsi
darius Baltųjų Rūmų durim, šen. 
Jackson Solženicynui sudarė 
progą prabilti į JAV kongreso 
narius:

“Greitu laiku, gal net per 
greit, jūsų valstybei reikės ne tik 
išskirtinių, bet didžių vyrų. Su- 
raskit juos savo sielose. Suraskit 
juos savo širdyse. Suraskibjuos 
savo tautos širdy”.

Ne vienas lietuvis šen. Henry 
Jacksono asmeny tikisi suradęs 
Amerikai taip šiuo metu reika
lingą didį vyrą.

Algimantas S. Gečys

TORONTO, ONT.

ESTRADINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Toronto lietuviam estradinės 
muzikos koncertą surengė vieš
nia iš okupuotos Lietuvos — 
lengvos muzikos dainininkė 
Ona Valiukevičiūtė. Koncertas 
įvyko Lietuvių Namų Mindau
go menėj vasario 22. Klausytojų 
prisirinko apie 600.

Solistė skoningai apsirengusi, 
laisvai ir grakščiai užsilaikė sce
noj. Ji dėkojo gausiai susirinku
siem ir iš dainų bei muzikos 
garsų kvietė pajusti Lietuvos

Lietuvos vyčių vid. Atlanto nariai kovo 10 Apreiškimo parapijoj minėjo Šv. Kazimierą. 
Globojo vyčių 41 kuopa. Po mišių ir komunijos pusryčiai vyko parapijos salėj. Po to 
buvo posėdis. Sėdi iš k.: Tėv. V. Gidžiūnas, OFM, dr. J.J. Stukas, Tėv. B. Mikalauskas, 
OFM, kleb. kun. P. Raugalas, S. Kudirka, A. Mažeika, dr. E. Vaišnienė. Stovi iš k.: 
kun. S. Raila, E. Mickeliūnienė, M. Shalins, L. Janonis, E. Sandanavičienė, J. 
Bulevičius.

(
DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greita* lš*luntl- 
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net Ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 Iki 6, ketvirtadieniais Ir penktadieniais nuo 10 Iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama Iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Awe., 
VVoodhaven. N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air 
conditloned, A.J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Publlc, 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’way St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus Ir D*Dr*stus.
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens Ir apy- 

• linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

JUOZO ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
me, 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
t ___ ___ ________ ■ ■ ■ - - - - - ......... ~

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklno 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!______  ___________ _____ 4 _

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirite Wines & 
Llųuors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4805. 
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.

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.

grožį, Nemuno upės srovę ir 
rūtų kvapą.

Valiukevičiūtė ' padainavo 
apie 20 dainų. Dainavd prita
riant Lietuvoj įgrotom ir iš ten 
atvežtom garsiajuostėm. Muzi
kos garsus nevyko tinkamai su
reguliuoti. Įvykdavo ir nesusi- 
derinimų tarp įgrotų garsų ir so
listės dainavimo.

Beveik visos dainos sukurtos 
lietuvių kompozitorių ir tekstai 
parašyti lietuvių rašytojų. 
Dviem dainom (“Sūpuoklės” ir 
“Kai užges diena”) žodžius pa
rašė Aleksandras Churginas. 
Korespondencijos autoriui teko 
su juo savu laiku lankyti tas pa
čias klases “Aušros” gimnazijoj.

Estradinė muzika atėjo į Lie-' 
tuvą iš Rusijos, kai rusai prisi
jungė Lietuvą. Nors dainų žo
džiai yra lietuviški ir muzika* 
kaip tvirtino solistė, yra lietuvių 
kompozitorių sukurta, tačiau nei 
dainų turinys, nei muzikos kom
pozicija nieko lietuviško ne
išreiškia. Čia mažiau ar daugiau ; 
vyksta sekimas ir pamėgdžioji
mas rusų estradinės muzikos ša
kos, kuri šiuo metu yra la
bai populiari Sovietų Sąjungoj.

Vieną dainą “Lik sveika mano 
meilė” solistė padainavo ang
liškai.

Gėlėm solistę apdovanojo ir 
padėkos žodį tarė buv. Kauno 
operos solistė Radzevičiūtė.

O. Valiukevičiūtė vieši pas sa
vo tėvelį, kurį pirmą kartą savo 
gyvenime išvydo tik Toronte.

Buvęs

Aidai —
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

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 Jarhes įsigijo 

krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Llncoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hllh N.Y. 
11418; ir Garezva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojal. 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 greitas patarnavimas. Darbo valandos — ketvirtadieniais 
ir penktadieniais nuo 10 iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 10 Iki 4 v. popiet 
Adresas: 94-08 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 441-4712, 
namų 327-7992.

--------- ------------------- --------------------------------------—, 
Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

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

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

Vardas, pavardė

Numeris, gatvė

Miestas, valstija, Zip
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SUKAKTIES ŽENKLE
Darbininkas šią. savaitę rengia 

savo 60 metų sukakties šventę. 
Ta šventė bus balandžio 24, 
šeštadienį, 7:30 v.v. Kultūros Ži
diny Brooklyne. Prie šventės 
jungiamas ir jaunatviškas kon
certas su jaunute soliste Anita 
Pakalniškyte ir Bostono vyrų 
sekstetu, kuriam vadovauja 
kompozitorius Julius Gaidelis.

Reikia pastebėti, kad Darbi
ninko laikraščio tikroji 60 metų 
sukaktis suėjo ne šiemet, bet 
praeitais metais — 1975 rugsėjo 
19. Bet laikraštis tuo metu su
kakties nepaminėjo. Skubėjo jis, 
organizuodamas kitus aktualius 
dabarties darbus ir žygius. Kon
krečiam darbui, dabarties dina- 
minimui bei judinimui buvo ati
duota pirmoji vieta, o praeitis 
buvo palikta nuošaly.

Dabar, susidarius sąlygom, 
rengiama iškilminga šventė ir 
prisimenama Darbininko laik
raščio praeitis, ji aptariama, ji 
susumuojama, kad būtų geriau 
žvelgti į ateitį.

-o-
Darbininko laikraštis pasirodė 

1915 rugsėjo 19 Bostone. Jį su
organizavo ir išleido kun. Fabi
jonas Kemėšis, tuo metu Ameri
koj plačiai veikęs, vėliau grįžęs 
į nepriklausomą Lietuvą ir bu; 
vęs Dotnuvos Žemės Ūkio Aka
demijos profesorius.

Tuo metu buvo aštri kova tarp 
kairiųjų ir dešiniųjų. Kairiuosius 
tada sudarė ir socialistai ir ko
munistai drauge. Kad būtų at
sverta jų įtaka žmonėm, ypač 
darbininkų tarpe, buvo suorga
nizuota Šv. Juozapo katalikų 
darbininkų draugija. Suorgani

zavo tas pats kun. F. Kemėšis. 
Tos draugijos laikraščiu ir buvo 
padarytas Darbininkas. Jis ir 
buvo pavadintas Darbininku, 
taikytu darbininkam. Savo tu
riniu jis buvo jau ne kairusis, 
bet — dešinysis.

Laikraštis tada ėjo tris kartus 
per savaitę, nuo 1925 metų — 
du kartus per savaitę, 8 pus
lapių. Dabar — vieną kar

te per savaitę — 12 puslapių.
1920 draugija Bostone buvo į- 

sigijusi namus ir nemažą spaus
tuvę, bet vėliau jos organizaci
nės jėgos išseko. Apie 1949- 
1950 metus laikraštis turėjo fi
nansinių sunkumų. Tada jį leisti 
perėmė tėvai pranciškonai, 1951 
balandžio mėn. perkėlė į Brook- 
lyną ir čia sujungė su Brookly
ne ėjusia Amerika ir Pittsburghe 
ėjusiom Lietuvių Žiniom.

Taigi šiemet yra ir kita sukak
tis — 25 metai, kaip Darbinin
kas išeina Brooklyne, leidžia
mas tėvų pranciškonų.

Steigėju ir pirmuoju redak
toriumi buvo kun. F. Kemėšis, 
vėliau ilgai vyr. redaktoriumi 
buvo prel. K. Urbanavičius, ra
šytojas. Redakcijoj dirbo: A. 
Kneižys, Pr. Gudas, kun. V. Taš- 
kūnas, J. Laučka, K. Čibiras, J. 
Lapinskas. Nuo 1950 sausio 20 
redagavimą perėmė prof. Simas 
Sužiedėlis. Brooklyne į redakci
jos kolektyvą įsijungė: prof. J. 
Brazaitis, kun. V. Dabušis, A. 
Gražiūnas, P. Jurkus, T.M. Ste- 
paitis, OFM, S. Sužiedėlis. Da
bar redakcijoj dirba: Tėv. Korne
lijus Bučmys, Paulius Jurkus, 
Leonardas Žitkevičius.

-o-
Atžymėdarni sukaktį, lenkiam 

galvas prieš tuos, kurie turėjo 
tiek energijos laikraštį sukurti ir 

jį išlaikyti, jį išugdyti. Lenkiam 
galvas prieš tuos rėmėjus, 
kuriem kartais trūko mokslo, bet 
kurie turėjo daug širdies, gilų 
patriotizmą ir gilų reikalų supra
timą. Jų dėka, jų aukomis, pa
rama ir sumanių organizatorių 
vadovaujamas, Darbininkas išsi
laikė ir įnešė savo dalį į lietu
viškąją išeiviją, į lietuviškąją 
tautinę kultūrą.

Lenkiam galvas ir visiem 
buvusiem redaktoriam, kurie 
nesigailėjo nei laiko, nei darbo, 
kad laikraštis augtų ir būtų ge
resnis, įtakingesnis, kad labiau 
patarnautų lietuviškiem inte
resam.

(nukelta į 5 psl.)
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Teisme gynėjas reikalavo 
mane išteisinti, nes mano kaltė 
nebuvo įrodyta. Vi s vien buvau 
nuteistas vieneriem metam. 
Daugiau “išspausti” negalėjo. 
Reikia pripažinti, kad šiandien 
mūsų teismas jau ne toks, kaip
1958. Dabar jau būtina turėti 
bent formalius kaltės įrodymus. 
O vieneri metai pas mus iki 
šiol nelaikomi bausme. Be to, 
iki teismo išsėdėjus 7 mėnesius, 
negalima tikėtis, kad būsi ištei
sintas. Tokių dalykų pas mus ne
būna.

Likę, 5 mėnesiai tykojo dar di
desniais pavojais. Nežiūrint 
mano prašymo būti vienutėj,, 
mane nusiuntė į bendrą kamerą. 
Čia greta su kriminalistais sun
ku būdavo apginti savo orumą. 
Atimdavo daiktus, silpnesnius 
mušdavo. Aštuoniolika mušdavo 
vieną. Vertė dalyvauti mušime 
ir mane. Man atsisakius, grasino, 
kad mirties atveju paliudysią, 
jog aš buvau muštynių pradi
ninkas ...

1974 sausio 18 patekau tarp 
750 nusikaltėlių, sėdinčių Vil
niaus griežto režimo stovykloj, 
esančioj buvusioj Jėzaus Širdies 
bažnyčioj (vienuolių vizitiečių) 
ir vienuolyne prie šios bažny
čios. Čia taip pat jautėsi budri 
KGB akis. Ta akim buvo opera
tyvinis įgaliotinis majoras Iva
novas. Stovykla buvo pilna pro
vokatorių, kurie visais būdais 
siūlė savo paslaugas, stengėsi 
įtraukti į savo pinkles. Paskutinę 
mano buvimo šioj stovykloj 
naktį buvo išvogtas sandėlys, 
kuriame aš dirbau. Provokatoriai 
paskleidė gandus, kad tai įvykdė 
mano draugai. Prasidėjo tardy
mai. Laimei, liudytojų neatsi
rado ...

Grįžęs į šeimą, tikėjausi, kad 
už savo politines ir nacionalis
tines pažiūras būsiu prisikentė- 
jęs pakankamai, kad KGB 
pagaliau paliks mane ramybėj. 
Bergždžios buvo mano viltys. Po 
keletos dienų kviečia milicijos

Rusu Laimėjimas.
šelpime bsdnojan&u, gelbėr, 
me ligonių, atstatyme itkni, 
reikaluose mokyklų, o c:a
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auda Lietuvoje vėl uždrausta?!
Metai I. Organas Am. Lietuviu Rynickatalibi šv. JuozapoĮDarbininkų Sąjungos. TcL 620 No 70

Darbininko vinjetė iš 1916 metų (eilės nr. 70-112) Vinjetėj panaudoti to meto būdin
gi simboliai. Kairėj — priekalas, kūjis, skrėstuvas, kampainis — darbo simboliai, viduryje — 
kryžius, alyvų šakelės, dešinėje — mokslo simboliai — knygą, plunksna ir Lietu
vos vytis. >

VIENERI METAI KALĖJIMO
— NE BAUSMĖ
Antano Terlecko raštas TSRS valstybės saugumo komiteto pir
mininkui J.V. Andropovui

kapitonas Deneikinas, po to lei
tenantas Ganatauskas. Elgiasi 
labai grubiai. Pastarasis, pavyz
džiui, pareiškia turįs teisę pen- 
kerių metų būvy kas mėnesį 
kviesti mane “perauklėjimui”, 
kad aš nesugalvočiau pavogti, 
na, kad ir guminės gaisrininkų 
žarnos iš teatro, kur tuo metu 

dirbau gaisrininku.
1974 gruodžio 2 atvykau į 

teismą, kuris buvo laikomas 
^‘atviru”. Buvo teisiamas mano 
pažįstamas Petras Plumpa su 
draugais. Įleido, bet jau kitą 
dieną įsakė palikti teismo salę.

Gastroliuojant Vilniuj ameri
kiečių baleto trupei “City Cen
ter Jofffey Ballet”, KGB įsakė 
neprileisti manęs prie savo dar
bo vietos. Tuomet aš užėjau kaip 
žiūrovas. Tuojau pat atsekė 
priešgaisrinės apsaugos virši
ninkas Mykolas Sližys, neleidęs 
man užeiti net į tarybinį bufetą 
išgerti bokalo alaus. Net į tua
letą mane lydėjo trise, vadovau
jant KGB šefui Vilniaus teatri
nėm įstaigom sekti vyr. leite
nantui V. Gulbinui.

Po amerikiečių išvykimo su 
manim kalbėjosi minėtas pil. 
Sližys, kadrų skyriaus viršininkė 
Lupšicienė ir buvęs teatro di
rektorius Laurušas. Man buvo 
aiškinama, kad operos ir ba
leto teatras yra ideologinė įstai
ga, lietuvių kultūros lopšys, 
specobjektas N r. 1, kurio ap
sauga pavesta KGB, o pastaroji ir 
reikalaujanti pašalinti mane iš 
čia, nes aš, esą, “daug matau ir 
girdžiu”. Direktoriaus žo
džiais, jei žmogus, baigęs du 
fakultetus, dirba tokioj vietoj už 
65 rublius per mėnesį, tai arba 
jis nesveikas, arba turi kitus tiks

lus . . . Pasiūlė parašyti pareiški
mą “savanoriškai” pasitraukti iš 
darbo. Kreipiausi į prokurorą su 
prašymu apginti nuo diskrimi
nacijos. Tada 9 mėnesiam buvau 
pervestas budėti į uždarą auto
matinės priešgaisrinės apsaugos 
patalpą, kad negalėčiau paveikti 
tikrai tarybiškai galvojančių 
žmonių . . .

1974 gruodžio 23 kelyje ma
nęs laukė čekistai, atvežė atgal į 
butą ir viską išvertė, ieškodami 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos. Majoras Kalakauskas 
labai nustebo, kad aš, jo nuo
mone, rusų nekentėjas, skaitau 
rusiškas knygas. Ar nebijąs su
rusėti? Čekistus užtikrinau, 
kad net mano anūkai nesurusės. 
Liečiant mano neapykantą, tai 
šiandien ne mane vieną piktina, 
kada valdininkas, išdirbęs Lie
tuvoj 30 ir daugiau metų, gru
biai pasako: “Kalbėkit rusiškai!” 
arba: “Nesuprantu jūsiškai”.

Štai vienas iš daugelio faktų. 
1972 užsakiau atvežti dujas. Ne
atvežė ir po pakartotinio už
sakymo. Priežastis — užsakiau 
lietuvių kalba. Savo pasipiktini
mą išreiškiau ne LKB Kronikoj, 
bet nusiunčiau LKCK organui 
Tiesai. Nors pareiškimo taip ir 
neišspausdino, bet vis dėlto 
dujofikacijos valdyba pradėjo 
priiminėti užsakymus gimtąja 
kalba. Tačiau po mano arešto ' 
šeimai atkeršijo: ilgai nevyk
dydavo užsakymų arba atvež
davo nepilnus dujų balionus. 
Šiuo metu vėl nebepriiminėja 
užsakymų gimtąja kalba. Teks iš 
naujo siekti to, kas garantuota 
jūsų konstitucijoj. Ne visi jūsų 
įstatymai man patinka, bet, bū
damas tarybiniu piliečiu, turiu

juos gerbti. Tačiau reikalauju, 
kad ir mano teisės būtų gerbia
mos.

Mano vaikai taip pat yra KGB 
dėmesy. Majoras Krasnikovas 
kratos metu paklausė mano žmo
nos motiną, ar žentas nekliudo 
anūkam tapti tarybiniais žmo
nėmis. Apie juos ne kartą tar

dymų metu primindavo man. 
Mokykloj į juos kreipiamas 
“ypatingas” dėmesys. Pvz., 
1974 gegužės 14 sūnaus Gintau
to auklėtoja iškvietė mano žmo
ną ir perdavė jai mokyklos vado
vybės susirūpinimą, kad mūsų 
15-metis sūnus “tokią dieną” 
(tai buvo Romo Kalantos susi
deginimo metinių diena) kažkur 
dingo visai valandai . . . Bet vi
sas tas “rūpestis” mano vaikus 
veikia vargu ar daugiau nei pats 
gyvenimas. O gyvenimas gero
kai skiriasi nuo to, ko jie moko
mi mokyklose. Kratos, areštai, 
kvietimai į KGB mano vaikus 
veikia labiau nei antitarybinė ar 
tarybinė agitacija. Juos kratė dar 
negimusius (1957 žmona buvo 
aštuntamenėštumo mėnesy, 1968 
balandžio 25 ji taip pat buvo 
nėščia ir po kelių dienų pirma 
laiko pagimdė sūnų Ramūną). 
Vėliau kratė jų knygų spintas, 
vaikiškus rūbelius. Kai 1972 
mane išvežė KGB mašina GAZ- 
69, tada trejų metų Ramūnas 
nuo to laiko bijo tos markės ma
šinų . . . Grįžęs iš teismo salės, 
bobutei pareiškė, kad užaugęs 
išsprogdins visus kalėjimus. O 
juk jo niekas neagitavo . . .

Susidaro įspūdis, kad visos 
KGB pastangos mane “perauk
lėti” yra tik man įgąsdinti, sie
kiant palaužti mane fiziškai ir 
morališkai ir paversti paklusniu 
robotu. Daugelis čekistų be 
skrupulų yra apie tai sakę tie
siai į akis. Dar 1958 kapitonas 
Jankevičius (dabar papulkinin
kis, atsargoj) kalbėjo: “Gąsdinti 
jus reikia, kad bijotumėt. Ant
raip pradėsit į mus šaudyti iš. už 

kampo. Jeigu praeinant pro 
KGB pastatą, tavo kojos dar ne
dreba iš baimės, tai drebės, kai 
grįši iš Sibiro.” 1972 vasario 15 
kapitonas Markevičius (dabar 
majoras) gyrėsi, kad visus jo tar
dytuosius teismas nusiuntė į aną 
pasaulį. Tuo metu į kabinetą 
įbėgo majoras Kažys ir greita 
kalba išpylė: “Tarleckas? Ar jūs 
dhr ne kalėjime?

(Bus daugiau)

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ 
STUDIJINIS POKALBIS TORONTE

Tarptautinių moters metų 
ženkle Pasaulio Lietuvių Katali
kių Moterų Organizacijų Sąjun
gos Taryba ir gausi Toronto vi
suomenė susirinko studijiniam 
pokalbiui. Jį pradėjo dr. O. Gus
tainienė, šio suvažiavimo pirmi
ninkė. Moderatore buvo pa
kviesta dr. A. Lukienė.

-o-
Pirmoji pokalbio tema — Lie

tuvos katalikės moters asmeny
bės ugdymas. Pokalbį pradėjo ir 
jam kryptį davė dr. A. Janačie
nė. Ji sutrauktai pavaizdavo ap
verktiną vadinamojo “trečiojo 
pasaulio” moters padėtį, kur 
moteris yra tik antros eilės žmo
gum. Nauji laikai atnešė žmoni
jai naujus reikalavimus ir naujus 
siekius religiniame, visuomeni
niame bei politiniame gyve
nime. Šie laikai stato ir lietu
vei moteriai neatlaidžius rei
kalavimus išsiugdyti ne tik kil
nią, bet ir stiprią asmenybę, 
plėsti savo mokslo akiratį ir rim
tai pasiruošti visuomeniniam 
gyvenimui.

Tiesa, ištekėjusi moteris turi 
nelengvas, labai atsakingas, bet 
ir labai kilnias motinystės ir 
šeimos pareigas. Šeima — tau
tos pagrindas. Bet šeimą, kata
likišku požiūriu imant, sukuria 

du žmonės, vyras ir žmona. 
Jie abu sudaro tą gražų židinį 
ir palaiko tą jaukią šilumą. Vis
pusiškas ir darnus vaikų auklė
jimas taip pat priklauso jiem 
abiem. Mes visi gerai žinom, 
kad motina atiduoda visas savo 
jėgas vaikam ir šeimai. Tačiau 
labai nepilna bus ta šeima, kur 
vyras ne visada, o tik atsitikti
nai tedalyvauja šeimos rūpes
čiuose ir vaikų auklėjime.

Panašų trūkumą tenka konsta
tuoti ir visuomeniniame gyve
nime, kur dominuoja vieni vy
rai, o moterys tik retai kur te
matomos. Kalbėtoja pabrėžė, jog 
moters gyvenime šeima, profesi
ja ir visuomeninė veikla yra su
derinamos sritys, reikia tik iš
minties. Moters kūrybinė vaiz
duotė yra plati ir turininga, jos 
tautinis gajumas stiprus ir iš
radingas. Moteris yra nenuilsta
ma tautos laisvės ir teisingumo 
gynėja. Religiškai gili, moraliai 
stipri, kultūriškai aukštai iškilu
si lietuvė moteris gali ir turi bū
ti palankiai sutinkama ir mielai 
priimama visose gyvenimo sri
tyse, kad aktyviai dirbtų, pilnai 
kūrybiškai reikštųsi ir kartu su 
kitais žengtų bendru keliu į tei
singesnę ir geresnę visuomenę.

-o-
Antroji pokalbio tema — Lie

tuvė katalikė šeimoj. Referente 
buvo A. Garbaliauskienė. Kalbė
jo su giliu įsijautimu, sakytume, 
šventai apie moters paskirtį šei
moj. Ji nupiešė moterį kaip Ma
rijos paveikslą, kaip kuklumo, 
nuolaidumo ir didelio nusižemi
nimo asmenį, o kartu ir įkvė
pėją. Motina šeimoj turi būti 
širdim ir vadove į kilnumą. Ji 
turi sugebėti ir pajėgti sukurti 
tokį židinį, kuris visus šeimos 
narius jungtų, o tame junginy 
klestėtų palaima ir santaika. Mū
sų laikais šeimos santaika yra 
pats šviesiausias ir pats vertin
giausias namų turtas.

-o-
Trečioji pokalbio tema — Lie

tuvė katalikė moteris visuome
nėj. Prelegente buvo A. Dumb- 
rienė. Ji, kaip istorikė, savo te
mą gvildeno istoriniu keliu. Vi
suomenę nusakė plačiąja ir siau
resne prasme. Plačiąja prasme 
visuomene reikia suprasti visą 
žmoniją, o siauresne prasme tai 
žmonių susibūrimai ir jų 
organizacijos. Visuomenininke 
būti nepakanka noro, reikia tu
rėti prigimties suteiktų gabumų, 
organizacinio patyrimo ir su
brendimo. Kalbėtoja skiria , vi- 
suomenininkes į organizuotas ir 
neorganizuotas moteris. Pirmo
siom išryškinti ji siekia net 13 
ir 14 amžius, kai kunigaikštienės 
savo įgimtu visuomeniškumu 
buvo kunigaikščių dvaro patarė
jomis. Iš viso senovėj moterys 

buvo gerbiamos ir mylimos. 
Sunkesnėse tautai valandose 
moterys savo drąsumu ir suma
numu daug padėdavo sunkumus 
palengvinti ir pavojus pašalinti. 
Vėliau moterys uoliai platino ka
talikybę, o spaudos draudimo 
metais buvo sumanios knygne
šės.

Organizuotis lietuvės katali
kės moterys pradėjo 1908, su
kurdamos Katalikių Moterų 
Draugiją, kurios šūkis buvo: są
moninga katalikė, šviesi tautie
tė. Draugijos steigėja ir pirmi
ninke buvo žymi visuomeninin
ke E. Vaitkevičienė. Nuo to 
laiko katalikės moterys reiškėsi 
ir dirbo organizuotai katalikiš
kumui stiprinti ir tautos reika
lam ginti. Lietuvos nepriklauso
mybės laikais katalikės moterys 
organizacijų tinklą išplėtė po vi
są Lietuvą ir tapo viena gausin
giausių narių skaičium organiza
cijų. Sųjnanių vadovių dėka 
veiklos laukas buvo labai platus. 
Jos dirbo socialinėj, labdaros", 
spaudos, švietimo ir politinio 
gyvenimo srityse. Puoselėjo tau
tinį meną ir gyvai reiškėsi jo 
kūryboj. Visų visuomenininkių 
moterų vardus čia sunku išminė
ti, bet giliausią vagą yra išvariu
si mūsų Sąjungos garbės pirmi
ninkė Magdalena Galdikienė. 
Šių iškiliųjų moters metų proga 
Moters redakcija sutiko išleisti 
specialų Moters žurnalo numerį, 
skirtą Magdalenai Galdikienei.

Albina Dumbrienė stipriai pa
brėžė mintį, kad ir dabar mum 

yra labai svarbu jungtis į pasau
lio katalikių moterų organizaci
jas, kur, dirbdamos ir aktyviai 
reikšdamosi, galėsim daug pa
siekti Lietuvos laisvės bylos iš
ryškinimui ir pavergtos Lietu
vos kančių sumažinimui.

-o-
Diskusijose nuomonės kartais 

skyrėsi vienu ar kitu klausimu, 
bet kryptis pas visas kalbėto
jas buvo ta pati. Moteris turi rū
pintis ne tik gražiai išaugti, bet 
ir savo asmenybę gilią ir pa
trauklią išsiugdyti. Išaugti gra
žiai fiziškai nėra sunku, jei gam
ta nepagailėjo savo dovanų. Su
siformuoti asmenybei reikia jau 
kruopščių pastangų, reikia noro 
intelekto lavinimui, valios stip
rinimui, aukštų idealų siekimui. 
Tos vertybės nėra pasiekiamos 
be aukos, be atsisakymo mažiau 
svarbių dalykų.

Gerai išugdytai asmenybei. 
nebus didelių sunkumų šeimos 
gyvenime. Ji visada suras bū
dus, nesklandumam pašalinti net 
ir tuo atveju, jei vyras kartais 
susvyruotų savo šeimos pareigo
se. Jei šeima patenka į sunku
mus, tai dažniausiai dėl to, kad 
nė vienas neparodo reikiamos 
išminties antrosios pusės atžvil
giu. Jei bent viena pusė paro
dys daugiau nuolaidumo ir au
kos šeimos labui, nesusipratimai 
pranyks ir palaima sugrįš atgal 
į namus.

Mūsų laikais šviesiai moteriai 
neužtenka vien šeimos pareigų. 
Kaip vyras, taip ir moteris turi 
pareigą rūpintis savo aplinkos 

gyvenimu, savo krašto ir savo 
tautos likimu. Moteris tautos ir 
visuomenės gyvenime ne ma
žiau reikalinga, kaip vyras. Jos 
nebuvimas ten yra nuostolingas 
ne tik visuomenei, bet ir pačiai 
šeimai. Visuomenėj pasireišku- 
sios negerovės atsiliepia ir šei
mose, sveikoj aplinkoj bus ir 
šeima sveika. Reikia rūpintis ne 
tik šeimos, bet ir aplinkos tyru
mu, nes ji liečia šeimos gyveni
mą dideliu veržlumu. Todėl 
moters reiškimasis tos aplin
kos, o taip pat visuomenės ir tau
tos gyvenime pasidaro būtinas.

-o-
Po diskusijų buvo meninė 

dalis. Ją atliko Toronto lietuvai
čių oktetas. Oktetą suorganiza
vo L. Underienė, o jį paruošė 
D. Viskontienė. Oktetas susida
ręs iš jaunųjų dainos mėgėjų, 
pasiryžusių ugdyti savy ir savo 
aplinkoj lietuviškos dainos gro
žį. Jos pasirinko eilę senoviškų 
dainų, kurias atliko švelniai ir 
gražiai. Tai labai girtinas ir sek
tinas pavyzdys ir kitom lietuvių 
kolonijom.

Po meninės dalies PLKMO 
Sąjungos pirmininkė dr. A. Ja
načienė padėkojo pokalbio va
dovei dr. A. Lukiėnei už gražų 
pokalbio pravedimą, oktetui už 
dainas, o Toronto visuomenei už 
gausų atsilankymą.

Programai pasibaigus, vaišin
gos Toronto lietuvės katalikės 
pakvietė viešnias ir svečius prie 
skoningai papuoštų ir sumaniai 
paruoštų vaišėm stalų.

Marija Lušienė
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SUSITIKIMAS SU LB TARYBOS KANDIDATAIS
CLEVELAND, OHIO

Bendruomenė, kaip jau rodo 
ir pats jos vardas, turi rūpintis 
bendraisiais mūsų reikalais. 
Taip yra Kanadoj, Australijoj, 
Vokietijoj, Šveicarijoj ir kt. kraš
tuose. Tai trukdoma Jung. Ame
rikos Valstybėse, kur siekiama 
veikti taip pat partiniu pagrin
du, nors pačios partijos tėra 
likusios daugiau praeities sim
boliai. Tad čia atsiranda tam tik
rų įtampų, kurios dabar jaučia
mos besiruošiant JAV LB VIII 
tarybos rinkimam.

Ligi šiol Bendruomenė vy
riausiąjį savo organą išsirinkda
vo. Dabar atsirado grupė žmo
nių, norinčių tvarkytis federaci
niu pagrindu, nors jie patys ne- 
siskelbia ir niekam neaišku, ku
rios mūsų organizacijos jiem da
vė savo mandatus naujai orga
nizuotis. Kai tokio aiškumo nėra, 
kyla rimtas įtarimas, kad jie vei
kia savo pačių iniciatyva, kitaip 
tariant savivaliauja. Bet partinė 
mūsų spauda tam tikros drums- 
ties į mūsų gyvenimą bei nuotai
kas įneša, tad ir Bendruomenės 
tarybos rinkimai įgyja didesnę 
reikšmę: įdomu žinoti, kokios 
orientacijos yra pasiūlytieji kan
didatai. Šiuo tikslu LB Ohio 
apyg. valdyba sudarė sąlygas 
besidomintiem su jais susitikti.

Susitikimas įvyko balandžio 
11 Clevelande Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos liet, para
pijoj. Iš 14 kandidatų į jį atvy
ko 10. Pokalbius tvarkė apyg. 
valdybos pirm. Jonas Virbalis. 
Pradžioj visi kandidatai abėcė
lės tvarka atsakė į du klausimu: 
kodėl aš į LB tarybą kandida
tuoju? ko taryboj sieksiu išrinki
mo atveju?

Štai jų atsakymai:

Dr. Henrikas Brazaitis: Bend
ruomenė yra verpetuose, reikia 
tarybai naujų žmonių. Darbą grį

APLANKYKIME
LIETUVĄ — EUROPĄ

Liepos 12

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

LIETUVĄ.

Aplankius protėvių žemę, per MASKVĄ vyksime į VIENĄ, 
iš kurios grįšim Į Baltlmorę — VVashlngtoną liepos 26.

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

Vadovauja THOMAS COOK, INC.

Dėl rezervacijų ir informacijų kreiptis:

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

Air fares subjectto change and/or government approval

Vaizdas iš vaidinimo “Meškiukas Rudnosiukas”. Vaidinimą surengė Maironio lituanistinė 
mokykla kovo 28 Kultūros Židiny. Į vaidinimą buvo įtraukta daug mokyklos mokinių. Nuotr.
P. Bivainio

šiąs tolerancija, vieningumu ir 
derinimu. Kadangi LB yra visa 
išeivija, tad jos vadovybė turi 
būti išsirenkama. Esančios dvi 
pagrindinės “partijos” — tai 
konservatorių ir liberalų. Vado
vybę reikia sudaryti jų koalici
jos pagrindu.

Romas Bublys: Kandidatuojąs 
tuo pačiu motyvu kaip ir dr. Bra
zaitis: tarybai reikia naujų žmo
nių. Veiklai reikia kompromisų. 
Sieks, kad ko daugiau lietuvių 
pasiektų mūsų periodinė spau
da.

Jadvyga Budrienė: Kandi
datuoja paprašyta, o dirbti norin
ti. Bendruomenei reikia toleran
cijos, atsižvelgti į kiekvieną 
žmogų. Reikia daryti tai, kas 
naudinga daugumui. Rūpės jau
nimas. Sieks mokyklų programų 
pakeitimo.

Dr. Antanas Butkus: Buvo 
aktyvus N. Zelandijos ir JAV 
liet, bendruomenėse. Bendruo
menė tėra priemonė tikslui siek
ti. Tačiau idealios Bendruome
nės nepavyko sukurti, nes nėra 
nė idealių žmonių. Reikia žiūrė
ti ne savęs, bet skaitytis su žmo
nių valia. Į LB tarybos sudėtį 
reikia įsileisti organizacijas. 
Kenkia nesantaika, tad puo tai
kos reikalą negalima praeiti už- 
merktom akim. Sieks sunor- 
muoti Bendruomenės ir Altos 
santykius. PLB dab. valdyba tu
rės sudaryti taikinimo komisiją, 
nepaskelbtos net šiuo reikalu 
priimtas PLB seimo nutarimas.

Raimunddas Kudukis: Tobu
liausias būdas vadovybei išrink
ti yra rinkimai, išreiškią visų 
gerą valią. Bet demokratiją rei
kia prigydyti. “Reorganizuotos 
LB” reikalą būtina sutvarkyti, 
su Altą bendrą kalbą reikia rasti 
susitarimo keliu. Dabar vykstąs 
ribotų mūsų jėgų ir pinigų eik
vojimas. Labai jaučiama veik
laus jaunimo problema. Ligi šiol 

LB taryboj dirbęs politiniame 
komitete.

Dr. Edmundas Lenkauskas: 
Bendruomenę vaizduojąsis ne 
organizaciją, bet mūsų tautą iš
eivijoj. Pasisakąs už jos demo
kratinę santvarką. Demokratinės 
tvarkos taip pat laikosi ir LB ta
ryba, kurioj jis dirbo: klausimai 
čia svarstomi rimtai, tvarkingai, 
prisilaikant “Robert’s Rules” 
procedūrinių taisyklių. Taip 
pat rimtai į darbą žiūrėsiąs jei 
būsiąs išrinktas.

Jurgis Malskis: Jaučiąs parei
gą Bendruomenėj dirbti. Negali
ma leisti liuksuso jos nepažinti 
ir jai kenkti. Išrinktas į LB tary
bą rūpintųsi ypačiai jaunosios 
kartos atvedimu į Bendruo
menę. Reikia taip pat peržiū
rėti LB įstatus bei taisykles, 
pritaikant gyvenimui.

Dr. Algirdas Nasvytis: Buvo 
LB pirmųjų keturių tarybų na
rys. Esąs už rinkimus, nes jie 
yra susiję tiek su rinkėjų, tiek 
išrinktųjų atsakomybe. Nereikė
tų Bendruomenėj per daug pa
brėžti politinio momento. No
rįs būti išrinktas, nes norįs tu
rėti aktyvų balsą. Bendruome
nės santvarka turi remtis visais, 
ne jų organizacijomis. Mūsų ne
laimė: esame emigrantai, daug 
kas nesupranta Bendruomenės

SPORTAS
New Yorko Lietuvių Atletų 

Klubo sportininkai žiemos sezo
no dar neužbaigė ir šiuo metu 
sparčiai ruošiasi gegužės 8-9 
ŠALFAS Sąjungos pirmenybėm 
Toronte. Tinklininkės CYO lygos 
varžybose atsidūrė pirmoj vie
toj, kartu su St. Benedict Joseph 
parapijos mergaitėmis. Meiste
rio vardui išaiškinti abi ko
mandos dalyvauja ir specialiam 
gimnazijos amžiaus mergaičių 
tinklinio turnyre St. Ben. Joseph 
parapijos salėj. Toronte New 
Yorko tinklininkės tikisi daly
vauti moterų B klasėj ir mergai
čių A ir B grupėj.

Krepšinio sekcijoj dar vis 
veikli jaunių B komanda, kurios 
vadovas sugeba rasti prie
šininkų pirmenybių pasiruo
šimo rungtynėm. Šiemet Nevv 
Yorko jaunių B komanda rim
tai pasiryžusi parsivežti iš To
ronto meisterio titulą. Kitos dvi 
jaunių ir vyrų B komanda dar 
neapsisprendusios vykti į To
rontą, nors būtų labai gaila, 
nes ypač Nevv Yorko vyrai šie
met tikrai pelnytai laimėjo Ry
tų sporto apygardos pirmeny
bes.

Toronte numatyta įvykdyti ir 
stalo teniso bei šachmatų tarp- 
apygardines pirmenybes. Stalo 
tenise Rytų apygardai atstovaus 
daugiausia Nevv Yorko žaidėjai, 
su Washingtono pagelbininkais, 
o šachmatuose — Nevv Yorko ir 
Bostono pajėgos.
Visiem sportininkam nuga
benti yra pasamdytas autobu
sas, kuris išvyks gegužės 7, 
penktadienį, B vai. ryto iš K. 
Židinio kiemo. Kelionės kaina 
•—30 dol. asmeniui. Iš Long Is- 
land Republic Airport į Torontą 
skris ir specialus lėktuvas penk
tadienio vakarą arba šeštadienio 

esmės, perdėti politinių grupių 
reikalavimai. Reikia sulaikyti 
negatyvią kritiką ir prasidėjusį 

skilimą.
Kazys Žiedonis: Bendruo

menėje dirbąs jau seniai. Į 
Bendruomenę žiūrįs kaip į lie
tuvybės išlaikymo pagrindą. 
Lietuvos laisvinimo darbo reika
lu Bendruomenė ir politiniai 
veiksniai turi susitarti. Nenor
malu, kai į LB tarybą patenką 
nesidomį net Bendruomenės 
apylinke. Apylinkių pirminin
kam reikia rasti vietą LB taryboj. 
Būtina reformuoti LB tarybos 
sesijų darbą: per daug laiko jose 
skiriama pranešimam, per maža 
aktualiem reikalam. Bend
ruomenės primininkas turįs būti 
santaikos atspindys.

Po pranešimų savo klausimų 
pateikė ar į diskusijas leidosi 
St. Barzdukas, Benokraitis, Pr. 
Karalius, P. Bielinis, Alg. Kasu- 
laitis, K. Karalis, O. Jokūbai- 
tienė, V. Rociūnas, J. Žilionis, 
V. Augulytė, V. Akelaitis, Grėb- 
liūnas, J. Virbalis, kun. G. Ki- 
jauskas, SJ, (jis taip pat yra LB 
tarybos kandidatas, bet dėl sek
madienio pareigų bei darbų į 
susitikimą atėjo pavėlavęs). At
sirado čia ir “vaikų siuntimas į 
pionierių stovyklas bei studentų 
siuntimas į Vilniaus universite
to kursus”, ir “prokomunistiniai 
vadovėliai” bei ok. Lietuvos lei- 

rytą. J Lėktuvas grįš į Nevv Yor
ką sekmadienį, gegužės 9, o au
tobusas vėlai sekmadienio naktį. 
Kelionė lėktuvu — tik 40 dol. 
asmeniui. Ir lėktuve ir autobu
se dar yra likę ribotas skaičius 
vietų. Norį nuvykti su sporti
ninkais į Torontą prašomi 
kreiptis į Lietuvių Atletų Klubo 
vadovybę.

Šį sekmadienį atgyja ir New 
Yorko futbolininkai. Abi mūsų 
komandos žaidžia Leif Ericson 
aikštėj, 65 St. ir 8 Avė. Brook
lyne prieš norvegų Gjoa klubą. 
Rezervinė pradeda 2 vai., o pir
moji 4 vai. po pietų.

Vidurio Vakarų apygardos 
laimėtojai

Balandžio 3-4 Chicagoj įvyku
siose pirmenybėse vyrų A klasės 
krepšinio laimitojų tapo Chi-X 
cagos Lituanika, nugalėjusi Nerį 
81:72. Jaunių A grupėj laimė
jo Neris prieš Lituaniką 50:44. 
Jaunių B — irgi Neris, 34:24 
prieš Lituaniką. Jaunių C grupėj 
Neris ypatingai stipri, laimi 
prieš Lituaniką 63:17, o mažiu
kų D grupėj Clevelando Žaibas 
12:4 prieš Chicagos Žarą.

Vyrų tinklinį laimėjo Neris 
prieš Žarą, o jaunių grupėj daly
vavo tiktai dvi Neries koman
dos. Mergaičių tinkliny išaugo 
nauja jėga — Chicagos Žaros 
klubas, laimėjęs A, B ir C gru
pėse pirmąsias vietas. Moterų 
grupėje Neris laimėjo prieš Det
roito kovietes. (Kur dingo Cle
velando Žaibas?)

Iš šių pasekmių matosi, kad 
Chicagos Neris tebepirmauja 
jaunių krepšiny, o Lituanikos 
vyrų laukia sunki kova prieš iš
kiliąsias Bostono ir kanadiečių 
komandas. Tinkliny daug var
žovų ir laimėtojus sunku prama
tyti. Šių metų ŠALFAS Sąjungos 
pirmenybės Toronte žada būti 
tikrai gyvybinga ir įdomi lietu
vių sporto šventė. §

NEVV JERSEY VALSTIJOS 
LIETUVIAM 

RESPUBLIKONAM
Atsižvelgdama į rinkiminių 

metų svarbą, į Statė Department 
vedamos politikos pavergtom 
tautom nepalankią kryptį ir į 
National Republican Heritage 
Groups (Nationalities) Council 
metinį suvažiavimą, įvyksiantį 
gegužės 20-23 Ben Franklin 
Hotel, Philadelphia, Pa., Nevv 
Jersey Lietuvių Respublikonų 
Klubo valdyba kviečia visuotinį 
Nevv Jersey lietuvių respubliko
nų suvažiavimą šiem ir kitiem 
svarbiem reikalam aptarti ir nau
jai vadovybei išsirinkti.

Suvažiavimas įvyks 1976 ba
landžio 27, antradienį, 7:30 vai. 
vak. Lietuvių Svetainėj, 269 
Second Street, Elizabeth, N.J.

Maloniai visus kviečia

Klubo Valdyba

diniai, ir agentai bei mažapro
čiai, ir Bendruomenės darbai 
bei pinigai, ir rinkimai bei fede
racija. Kalbėtasi bičiuliškai, o 
kartais pasisakyta ir aštriau, bet 
ribos neperžengtos. Į visus ilgus 
svarstymus smulkiau šiame ap
rašyme leistis neįmanoma, tad 
tesitenkinam viena kita pozity
via mintimi. Bendruomenėj ski
limas yra, ir reikia su juo skai
tytis (R. Kudukis). Mūsų spauda 
apie Bendruomenę neinformuo
ja, tad nežinom, kaip skilimo 
klausimą LB taryba net keliose 
sesijose svarstė. Jei žinotume 
faktus, padėtį ir LB tarybos iš
vadas, į reikalą žiūrėtume ki
taip (dr. Lenkauskas). Toleranci
ja yra teisybės ieškojimas, ger
biant kito nuomonę, bet neat
sisakant nė savo pažiūrų. Mes 
nuo tokio tolerancijos suvokimo 
esame labai toli, todėl neranda
me nė bendros kalbos (dr. Bra
zaitis). Demokratijoj nediktuoja
ma, bet klausimai diskutuojami. 
Jei mane išrinko, vadinas, man 
pareiškė.pasitikėjimą, kad varto
čiau savo protą (R. Kudukis). 
Tolerancija — geras dalykas, bet 
ne visagalis: reikia dar ir sveiko 
proto (dr. Nasvytis). Negalima 
klausimų taip svarstyti, kaip kad 
mes kai kurie dažnai darom: 
iš vienos kokios detalės tuojau 
pat sprendžiam ir apie visumą. 
Ok. Lietuvoj lietuviai už savo 
raštą sunkiai bei kietai kovo

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

Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti

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

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

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

56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.
..„.HM     ..... 1.*^—I II III ■■■»*■■*—————

KELIONĖS Į LIETUVĄ

Gegužės 19 , 779 Rugsėjo 22 779
Spalio 27 745

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

PRAŠYKITE BROŠIŪRŲ

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP ST.

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

SAV. ROMAS KEZYS

VISIT LITHUANIA 
VVITH UNION TOURS

Leader in Travel to Eastern Europe since 1931

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

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

SAS
1 Night Moscovv — 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 vvith 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
NEVY YORK, N.Y. 10016

(212) 679-7878

ja ir išleidžia gerų bei vertingų 
knygų. Tik jas skaitydami, gali
me matyti, kurios teiktinos ir ku
rios nepriimtinos (kun. Kijaus- 
kas). Reikia laikytis mūsų visų 
veiksnių susitarimo dėl santy

kių su Lietuva: “Kiek įmanoma 
okupacinio režimo varžtų ri
bose, laisvojo pasaulio lietuviam 
tikslinga puoselėti ir plėsti ry

šius su pavergtoj Lietuvoj gyve
nančiais tautiečiais išeivijos tau
tiniam tapatumui su savo tauta 
išlaikyti ir solidarumui su ja ug
dyti. Tuos ryšius mezgant ir pa
laikant, išeivijos lietuviam tenka 
vadovautis savo sveika nuovoka, 
sąžinės jautrumu ir tautiniu są
moningumu” (dr. Brazaitis).

Susitikimas truko daugiau 
kaip porą valandų. Visi iš jo iš
ėjo patenkinti: daug kas labiau 
paaiškėjo, daug kas labiau iš
ryškėjo, o svarbiausia tai, kad 
Ohio apygarda gali būti paten
kinta savo kandidatais į LB ta
rybą. Jie aktualiais klausimais 
gerai orientuojasi, turi savo nuo
mones, geba jas reikšti ir ginti. 
Jų pasisakymuose sužibėdavo 
tikrų deimančiukų. Tokių vi
suomeninių diskusijų reikėtų ir 
dažniau.

JAV LB tarybos rinkimai — 
blandžio 24-25. Ohio apygardoj 
balsuojama ne daugiau kaip už 6 
kandidatus.

S. Papartis
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Svarstymai apie Baltijos kraštus
5-oji AABS konferencija New Yorke

Netrukus turėsim progos Nevv 
Yorke pasiklausyti apie 100 pa
skaitų, svarstymų ir diskusijų į- 
vairiomis Baltijos kraštus lie
čiančiomis temomis. Tai bus 
priešpaskutinį gegužės savait
galį (gegužės 10-23) Columbia 
universitete, kur įvyks penktoji 
AABS (Pabaltijo Studijų Puose
lėjimo Draugijos) konferencija. 
Čia bus galima sutikti moksli
ninkų (baltų ir nebaltų) iš viso 
pasaulio. įskaitant ir tolimąją 
Australiją ir Japoniją.

Bus daug temų, dominančių 
lietuvius, kurias svarstys nelie
tuviai profesoriai. Suminėsim 
čia kai kurias; gi lietuviai pro
fesoriai ir jų Temos bus sumi
nėti vėliau.

Šeštadienio rytą (gegužės 22) 
meno sekcijoj bus net dvi pa
skaitos apie Čiurlionį. Vieną 
skaitys iš tolimos Japonijos at
vykęs profesorius Ichiro Koto, 
kitą — lietuviam gerai pažįsta
mas estas profesorius Aleksis 
Rannit, iš Yale universiteto. 
Apie baltų tapybos sroves kal
bės prof. L.D. Larsen iš Danijos.

Tuo pat metu, paralelinėse 
sekcijose, bus paskaitų ir disku
sijų iš kitų sričių. Bibliografi
jos sekcijoj bus svarstoma bal
tistika įvairiose Amerikos ir kitų 
kraštų bibliotekose; medžiagos 
apie Pabaltijį tarptautinis telki
mas ir informacijos tinklo su
kūrimo galimybės.

Naujųjų laikų istorijos sekcijoj 
bus tokia tema: “Trys baltai 
sušaudyti su Tuchačevskiu” (už 
sąmokslą nuversti Staliną 1937 
iš lietuvių buvo sušaudyti gen. 
V. Putna ir gen. J. Uborevi- 
čius — A.S.); be to: Baltijos kraš
tai ir Tautų Sąjunga ir kitos pa
skaitos.

Socialinių mokslų sekcijoj, 
irgi Šeštadienio rytą, bus svars
tomos tokios temos: “Baltų 
identitetas amerikinėj ir sovie
tinėj aplinkoj” ir “Etninio išli
kimo strategija”.

Visuotinėj sesijoj, šeštadienį 
po pietų, tarptautinės teisės pro
fesorius B. Meissner, iš Vakarų 
Vokietijos, skaitys paskaitą “Bal
tijos tautų suverenitetas”.

Tai tik vienos dienos dalinė 
programa.

Norintieji dalyvauti ketvirta
dienio ir penktadienio progra
moj (geg. 20 ir 21) galės įdo
miai praleisti ir tas dienas Co
lumbia universitete.

Penktadienio rytą (geg. 21) 
istorijos sekcijoj bus kelios pa
skaitos apie Didžiąją Lietuvos 
Kunigaikštiją: viena apie jos su
siformavimą ir etninę sudėtį, 
kita apie jos kovas dėl persvaros 
Rytų Europoj, trečia apie jos ag
rarinę politiką 16 amžiuj.

Po pietų bus kelios lietuviam 
įdomios istorinės temos — “18 
amžiaus Pabaltijo prekyba”, 
“Senovės Pabaltijo gintaras”, 
“Rusifikacija prieš I pasaulinį 
karą” ir keletas paskaitų sovietų 
ir vokiečių okupacijos temomis. 
Bibliografijos sekcijoj bus svars
tomi sovietų statistikos Šaltiniai, 

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ

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

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

GRUODŽIO 22 — $875.00

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

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

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

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

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

Savininkė: Aldona Adomonienė
Air Fares Subject to Changes and Government Approval 
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos. sutvarkome reikalaujamus 
iškvietimo dokumentus

o socialinių mokslų sekcijoj 
— sovietinių mažumų padėtis 
tarptautinėj teisėj.

Taip pat penktadienį po pietų 
literatūros sekcijoj bus diskusi
jos apie Pabaltijo dramą; jas ves 
prof. A. Straumanis, kuris vado
vauja projektui statyti Ohio 
Statė universitete baltų dramos 
veikalus. Šios diskusijos, kurio
se dalyvaus ir studentai, tu- 
tėtų būti įdomios ir mūsų dar 
tebestudijuojančiam jaunimui.

Ketvirtadienio (geg. 20) po- 
pietinėj sesijoj vyks diskusijos, 
liečiančios JAV kolegijų progra
mas ir baltistikos studijavimo 
galimybes. Vėlesnėj popietinėj 
sesijoj amerikiečiai studentai, 
Columbia universiteto “gra- 
duantai” iš prof. Allvvorth semi
naro “Sovietinių tautybių pro
blemos” skaitys 5 referatus į- 
įvairiomis Pabaltijo temomis.

Šeštadienio vakarą (geg. 22) 
įvyks iškilmingas banketas Ar
mėnų salėj — apie 400 žmonių; 
tikimasi sulaukti ir rinktinės lie
tuvių visuomenės. Čia bus pro
ga Nevv Yorko baltam ir Balti
jos kraštais besidomintiem 
mokslininkam kartu pabend
rauti. Stalai jau sudarinėjami.

Norintieji kaip klausytojai 
dalyvauti konferencijoj gali re
gistruotis raštu: AABS Con- 
ference, 366 86th Street, Brook
lyn, New York 11209; telefonu: 
Dr. V. P. Vygantas (516) 466- 

3013, arba Alina Staknienė (212) 
523-8517. Dalyvavimas: viena 
diena — $10.00 (studentam
$5.00), visos trys dienos — $25.00 
(studentam $12.50), visuotinė 
sesija šeštadienio popietį — 
$5.00 (studentam — $2.50). Ban
ketas — $20.00 asmeniui. Užsi
registravus po gegužės 12 — kai
nos bus aukštesnės.

A. St.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso suaugusių klubas 

turėjo metinį banketą balandžio 
23 gražioj Lafontaine Rouge sa
lėj. Šokiam grojo geras orkest
ras. Rengimo komitetas dėkoja 
visiem dalyvaim.

Sodalietės rengia bingo žaidi
mus balandžio 30, penktadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Alfonso mo
kyklos salėj. Veiks bufetas, kur 
bus galima gauti skanių valgių. 
Bus gražių ir vertingų premijų. 
Visi maloniai kviečiami į šį va
karą.

Šokių vakarą rengia Baltimo- 
rės tautinių šokių grupė Kalve
lis balandžio 24, šeštadienį, 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Jaunimas maloniai kviečia 
visus kartu su jais pasilinksmin
ti. Veiks bufetas, šokiam gros ge
ras orkestras.

Pirmosios komunijos iškilmės 
Šv. Alfonso bažnyčioj įvyks ge
gužės 2, sekmadienį, per 8:30 
vai. mišias. Sodalietės bendrai 
priima komuniją tą sekmadienį. 
Po mišių vaikučiai nusifotogra
fuos su parapijos kunigais mo
kyklos salėj.

Bostono vyrų sekstetas su vadovu komp. J. Gaideliu. Sekstetas dalyvauja Darbininko ju
biliejinio koncerto programoj balandžio 24 Kultūros Židiny. Iš k.: Norbertas Linger*aitis, 
Helmutas Lingertaitis, Vytautas Bruzgys, komp. Julius Gaidelis, Ričardas Lizdenis, Pranas 
Šimkus, Vytautas Eikinas.

BOSTONO SEKSTETAS ATVYKSTA Į 
DARBININKO KONCERTĄ

Bostone gyvena kompozi
torius Julius Gaidelis. Jis mėgs
ta dirbti su chorais. .Kiek anks
čiau turėjo didelį vyrų chorą, 
dabar sėkmingai vadovauja Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
chorui Brocktone. Su tuo choru 
yra ne kartą koncertavęs pačia
me Brocktone ir Bostone, giedo
jęs net televizijoj, kai Bostono 
kardinolas laikė mišias.

Prieš keletą metų iš balsingų 
vyrų jis suorganizavo sekstetą, 
kuris taip pat ne kartą yra kon
certavęs Bostone ir kituose 
miestuose. Nevv Yorke jis pasi
rodė 1974 gruodžio 1 Religinės 
Šalpos rengtame koncerte, atli
kęs dalį to koncerto programos.

Motinos Dieną, gegužės 9, 
sekmadienį, Šv. Alfonso bažny
čioj per 8:30 mišias įvyks Šei
mos Komunija. Tai viena gra
žiausių dienų Šv. Alfonso para
pijoj, kada šeimos bendrai pri
ima komuniją. Visi kviečiami 
dalyvauti tose pamaldose. Didy
sis choras giedos per tas mišias.

Marijos garbei metinė proce
sija šiemet bus gegužės 9, sek
madienį, 4 vai. popiet. Sodalie
tės neš Marijos statulą. Jas lydės 
mokyklos vaikučiai, parapijos 
draugijos ir kiti Marijos gerbė
jai.

Jurgis Belas, pirmos kartos 
lietuvis, ilgai gyvenęs Baltimo- 
rėje, po ilgos ligos mirė balan
džio 9 Union Memorial ligoni
nėj. Jurgis buvo susipratęs lie
tuvis ir, kai sveikata leido, da
lyvavo lietuviškuose parengi
muose. Už jo vėlę mišios buvo 
aukotos balandžio 12 Šv. Alfon
so bažnyčioj. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Anelė, sūnus 
Leonardas.

SUKAKTIES 
ŽENKLE
(atkelta iš 3 psl.)

Šioj šventėj su jaunatvišku 
žvilgsniu žiūrime ateitin. Darbi
ninkas turi ir toliau dirbti, nes 
darbų labai ir labai daug. Vi
som jėgom ir pastangom turime 
išlaikyti Darbininką, nes tik 
spauda yra lietuviškojo gyveni
mo puoselėtoja, tik spauda mus 
suburia, mus palaiko ir už
dega, tik spauda mūsų pilką kas
dienybę padaro šviesesnę ir lie
tuviškesnę.

Ir skaitytojai, ir bendradarbiai, 
ir redaktoriai, ir leidėjai, vienas 
kitą suprasdami, glaudžiai bend
radarbiaudami, pajėgsime Dar
bininką dar ilgai išlaikyti, nes 
reikia telkti visas priemones, vi
sus protus ir širdis, kad būtų 
pavergtas Lietuvos kraštas iš
laisvintas, kad lietuviškoji kul
tūra ir kūryba pasauly turėtų 
savo vertę ir būtų visų pripa
žinta. Tai dideli Darbininko 
darbai ateičiai!

Dabar atvyksta antrą kartą su 
nauja programa.

Kas tą sekstetą sudaro?
Tenorų tarpe randame du bro

lius Norbertą Lingertaitį ir Hel
mutą Lingertaitį. Vienas jų Nor
bertas, ir yra seksteto pirminin
kas. Norbertas yra baigęs ir N. 
Anglijos konservatoriją ir ‘yra 
šio vieneto solistas.

Baritonų tarpe yra Vytautas 
Bruzgys ir Ričardas Lizdenis, 
bosai — Pranas Šimkus ir Vy
tautas Eikinas.

Su sekstetu atvažiuoja ir pats 
kompozitorius Julius Gaidelis.

Seksteto charakteris
Kuo charakteringas šis Bosto

no sekstetas? Pirmiausia jis turi 
puikų vadovą — kompozitorių 
Julių Gaidelį. Vadovas sekstetą

Jonas Majauskas į Baltimorę 
atvyko prieš dvidešimt metų 
iš Vokietijos su savo žmona 
Elena ir dviem dukrom Aldona 
ir Ona. Tuoj įsijungė į lietuviš
ką veikją. Kaip susipratęs lietu
vis dalyvavo parapijos ir kituose 

lietuviškuose veikimuose. Jo
nas buvo malonaus būdo žmo
gus ir didelis patriotas. Po sun
kios ligos mirė balandžio 13. 
Gedulingos mišios su trimis ku
nigais už jo sielą buvo aukotos 
Šv. Alfonso bažnyčioj balandžio 
19. Palaidotas Loudon Park ka
pinėse. Nuliūdime liko žmona 
Elena, dukros Aldona ir Ona 
ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis 

BALTIC HOMELAND TOURS
TO

VILNIUS 5 NIGHTS

WARSAW 2 NIGHTS

Eight Departures —------ —Reserve Your Date
FEBRUARY 23rd $679.00
MARČH 22nd $679.00
APRIL 12th $735.00 *
MAY 17th $779.00
SEPTEMBER 20th $779.00
OCTOBER 25th $745.00
NOVEMBfcR 15th $679.00
DECEMBER 13th $679.00
Program Inciudes:
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 b.andling
First-class accommodations with private bath, based on 

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

Warsaw)
Sightseeing tours in both cities

• English speaking guides throughout
j For Reservations Contact:

PAT KELTNER or LARRY GEMMELL
PHONE: 212 943-6995

AT
FIGARO TRAVEL INC.

17 BATTERY PLACE
NEVV YORK, N.Y. 10004

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

išugdė į drausmingą ir lankstų 
vienetą, kuris moka dainuoti, 
moka interpretuoti ir turi platų 
repertuarą.

Kai peržvelgi jų repertuarą, 
ryškėja ir seksteto linkmė, seks
tetas mėgsta populiarias svajin- ! 
gas, romantines dainas, mėgsta 
ir šlagerinio charakterio dainas. 
Jom randa ir lengvą, spalvingą 
interpretaciją. Sekstetas mėgsta 
dainuoti dabarties Lietuvos po
puliarias dainas, kaip Bražins
ko Nemunėli ir k.

Pradeda jie koncertą rimtai, 
paskui, daina po dainos, išsiju
dina ir pabaigoje jų .dainos paly
dimos plačiais mostais, jude
siais. Publiką patraukia savo 
nuoširdumu, savo jaukia in
terpretacija ir savo polėkiu.

Kokias dainas atsiveš šiam j 
koncertui, išgirsim pačiaine ' 
koncerte. Jie dainuos dviem 
išėjimais, viso 12 dainų. Tad 
visi kviečiami pasiklausyti, (p.j.)

— Marija Rudienė, Balfo pir
mininkė, maloniai sutiko įeiti į 
penktos lietuvių tautinių šokių 
šventės garbės komitetą.

— Muz. Aloyzo Jurgučio šei
mos iš okupuotos Lietuvos išga
vimo reikalu JAV kongreso narė 
Millicęnt Fenwick (N.J.), parašė 
laišką JAV katalikų vyskupų ta
rybos generaliniam sekretoriui 
vysk. James S. Rausch. Laiške 

išreiškiamas pageidavimas, kad 
šiame reikale talkintų JAV kata
likai.

’t------ ------------#
— Eucharistiniame kongrese 

Philadelphijoj rugpiūčio 1 įžan
giniam parade lietuviai daly
vaus apsirengę tautiniais dra
bužiais. Jie lydės lietuvišką kry
žių. Šiuo reikalu rūpinasi komi
sija, kuriai pirmininkauja Lie
tuvos vyčių atstovas Juozas Jo
nelaitis.

— Philadelphia, Pa., kas antri 
metai Nationalities Service 
Center suruošia konvencijų sa
lėj tarptautinę mugę, kurioj da
lyvauja apie 50 tautybių su paro
da ir tautiniais valgiais. Kaip 
prieš dvejus metus, taip ir šie
met, lietuviam atstovaus Lietu
vos vyčių 3 kuopa. Bus išstaty
ta rankdarbių, drožinių, au
deklų, juostų, margučių ir t.t. 
Bus išstatyta ir lietuviška bakū
žė, koplytstulpis ir šulinys. Tau
tinių šokių grupė Sūduva šoks 
penktadienį ir sekmadienį. Mu
gė atidara kasdien nuo vidurdie
nio iki 10 vai. vak.

— Muz. Jonas Žukas, baigęs 
Kauno konservatorijoj vargonų 
klasę, vėliau Paryžiaus kon
servatoriją, prpfesoriavęs Kauno 
konservatorijoj iki 1944, Švėkš
niškių draugijos pakviestas, kon
certuos Chicagoj, Švč. M. Mari
jos Gimimo parapijos bažnyčioj 
gegužės 2, sekmadienį, 7 vai. 
vak.

— Teismo sprendimas, patvir
tinąs Lietuvių Bendruomenės 
Marąuette Parko apylinkės teisę 
į pinigus, dėl kurių skundą pa
davė buvusi valdyba, pasiva
dinusi reorganizuota, buvo pa
tvirtintas balandžio 8. Teisme 
LB atstovavo apygardos pirm.
M. Jakaitis ir adv. V. Bylaitis, 
priešingai šaliai, padavusiai 
apeliaciją, atstovavo dr. V. Dar- 
gis, Bagdžius ir adv. Rosen- 
berg.

— Dail. Vlado Vaitiekūno, 
iš Willow Springs, III., kūrybos 
paroda Clevelande, Lietuvių 
tautinių namų salėj, įvyks gegu
žės 29-30.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, lotyniškai aukos mi
šias balandžio 25, sekma
dienį VVashington, D.C., 
domininkonų koplyčioj 2 vai. po 
pietų. Prieš mišias 1:30 vai. bus 
klausoma išpažinčių. Pamokslas 
bus lietuvių kalba. 142 kuopos 
Lietuvos vyčiai po mišių renka
si konferencijų kambary.

— LB Ohio apygardoj į 8-tą 
LB tarybą kandidatuoja: Aušra 
Babickienė, Henrikas Brazaitis, 
Romualdas Bublys, Jadvyga 
Budrienė, Antanas Butkus, Ze
nonas Dučmanas, Gediminas 
Kijauskas, Raimundas Kudukis, 
Edmundas Lenkauskas, Jurgis 
Malskis, Algirdas Nasvytis, Al
gis Širvaitis, Kazė' Vaiče- 
liūnienė, Kazys Žiedonis. Bal
suojama už šešis.

— JAV LB Pietryčių apygar
doj į LB 8-tąją tarybą kandida
tuoja: Rimas Česonis, Algiman
tas Gečys, Aniliora Mašalai- 
tienė, Henrikas Misliauskas, 
Vytautas Volertas. LB Pietry
čių apygarda apima apy
linkes ir lietuvius, gyvenan
čius Delaware, Maryland, Penn- 
sylvanijos, Virginijos, West Vir
ginijos valstybėse, Washington, 
D.C., ir Pietinę New Jersey 
LB apylinkę (išskyrus Pitts- 
burgho apylinkę).

— Dr. Alfonsas P. Stankaitis, 
Hartford, Conn., kovo 28 išrink
tas Alkos muziejaus archyvo ' 
direktorato pirmininku. Direk

toratas rūpinasi Alkos tvarkymu 
ir patalpų praplėtimu. Alką 
įkūrė, išaugino ir nuo 1922 glo
bojo Lietuvių Instituto garbės 
narys prel. P. Juras.

— Mokytojų studijų savaitė 
šiemet vyks rugpiūčio 8-15 Dai
navoj.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Mikatavage, Minersville, 
Pa., M. Pračkaila, S. Portland, 
Me., Marius Zandelis, Tel Aviv, 
Israel. Užsakė kitiem: A. Ma
sionis, E. Paterson, N.J. — A. 
Mikrut, Englishtown, N.J. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant prenumerata 
visiem 12 dol. metam.

I
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MES DĖKOJAM

Šių metų kovo 12 netikėtai 
mirus mūsų brangiam vyrui, tė
vui ir seneliui dr. Vaclovui Pap- 
rockui, mes nuoširdžiai dėkojam 
visiem giminėm, draugam, pa
žįstamiem ir pacientam, pager- 
busiem velionį gausiu atsi
lankymu, papuošusiem jo kars
tą gėlėmis, paaukojusiem lietu
viškai spaudai ar organizaci
jom, užprašiusiem už jo vėlę 
mišias, gausiai dalyvavusiem at
sisveikinime Haven Hill koply
čioj ir palydėjusiem į Cypress 
Hills kapines.

Ypatingai nuoširdžią padėką 
reiškiam Živilei ir Algiui Ra
tam bei Stellai ir Vytautui Ab- 
raičiam, kurių nepaprastai jautri 
ir vispusiškai didelė pagalba rė
mė mus nuo pirmos šio skau
daus įvykio valandos.

Taip pat nuoširdžiai dėkojam 
visiem draugam ir organizaci
jom, žodžiu, laiškais ir per spau
dą pareiškusiem mum užuo
jautas šio gilaus skausmo valan
dą. Visa tai mus ramino ir stip
rino dvasioj.

Bicentennial) .

Speciali padėka priklauso 
laikraščiam ir žurnalam, prisimi- 
nusiem velionio nuveiktus dar
bus medicinoj ir lietuviškuose 
dirvonuose. Tokią pat padėką 
reiškiam ir su velioniu atsisvei- 
kinusiem bei jo asmenybę į- 
vertinusiem: Lietuvos generali
niam konsului A. Simučiui, dr. 
V. Ingelevičiui, Fraternitas Li- 
tuanica korporacijos filisteriui — 
steigėjui, dr. B. Jankauskui, 
New Yorko Lietuvių Gydytojų 
Dr-jos atstovui, ir Vytautui Ab- 
raičiui, pravedusiam atsi
sveikinimą pagal mūsų pageida
vimus ir tarusiam paskutinį at
sisveikinimo žodį visų velionio 
asmeniškų draugų vardu.

Nuoširdi padėka priklauso 
Angelų Karalienės parapijos 
kun. V. Pikturnai, įspūdingai at
likusiam religines apeigas kop
lyčioj, aukojusiam mišias, 
asistuojant kun. J. Pakalniškiui, 
Tėvui P. Baltakiui, OFM, ir Tė
vui B. Mikalauskui, OFM, o taip 
pat pasakiusiam turiningą pa
mokslą bažnyčioj ir palydėju
siam į kapines.

Mūsų gili padėka Vytautui 
Alksniniui už giedojimą per mi
šias, asistuojant muz. Albinui 
Prižgintui vargonais. Dėkojam 
laidotuvių direktoriui J. Garš
vai, rūpestingai tvarkiusiam lai
dotuves, o ypač pagelbstint su
rasti tinkamą vietą amžinam 
poilsiui kapinėse jau kitą dieną 
po laidotuvių. Dėkojam A. 
Zupkuvienei už gražiai paruoš

tas gėles.

LB Bostono apylinkės metinis 
susirinkimas įvyko balandžio 10 
Tautinės S-gos namuose. Pirm. 
A. Matjoška pranešė apie perei
tų metų veiklą: surengti minė
jimai ir sudaryti komitetai (jau
nimo kongreso lėšom ir JA 
Valstybių
Apylinkė glaudžiai bendra
darbiauja su visomis lietuviško
mis organizacijomis ir jas remia 
pagal galimybes finansiškai, Va
sario 16-osios minėjimas anglų 
kalba valdybos rūpesčiu buvo 
perduotas amerikiečių vi
suomenei per 5-kias radijo sri
tis. Sumokėta 500 dol. Pagal į- 
status turėjo išeiti 3 valdybos na
riai, bet jie perrinkti dar dviem 
metam. Po rinkimų valdybą 
sudaro: A. Matjoška, B. Paliu
lis, B. Kruopis, G. Vaičaitis, St. 
Augonis, H. Čepas, stud. G. 
Žiaugra. Revizijos komisija: 
J. Kapočius, K. Merkis, A. Ke
turakis.

Laisvės Varpo, lietuviškos ra
dijo valandėlės, koncertas įvyks 
balandžio 25 Lietuvių Piliečių 
D-jos didžiojoj salėj. Pradžia 3 
vai. p.p. Programą atliks solistė 
Aldona Stempužienė, akom- 
ponuos muz. Jonas Švedas.

Amerikos 200 metų nepriklau
somybės sukakties minėjimą 
rengia valstija. Dalyvauja ir lie
tuviai. Gubernatūros rūmuose 
nuo balandžio 25 iki 30 lietu
viam skirtas kambarys. Jame lie
tuviai išstatys savo tautodailę ir 
vietos lietuvių menininkų kūry
bą. Kasdien pietų metu bus pro
grama: smuik. Iz. Vasyliūnas, 
komp. Jeronimo Kačinsko due
tas, Brocktono lietuvių vaikų 
choras, prof. Kačinsko studentai 
atliks jo kūrinius, Onos Ivaškie- 
nės tautinių šokių ansamblis. 
Bus ir lietuvių kalbėtojų: kleb. 
kun. A. Baltrušūnas, L. Švelnis, 
A. Čaplikas, kun. Valkavičius, A. 
Budreckis, kun. Kontautas. Gu
bernatorius M. Dukakis irgi pa
žadėjo atsilankyti. Lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti.

Liudviko Gedimino Rėzos, 
Karaliaučiaus univ. profeso
riaus, 200 metų gimimo sukaktis 
bus minima LB Kultūros Klube 
gegužės 8 Tarptautinio Institu
to patalpose. Programoj prof. S. 
Sužiedėlio ir etnografo A. 
Mažiulio paskaitos. Dr. J. Gim
butas pavaizduos ekrane skaid-

rėm Rėzos tėviškę Kuršių Neri
joj. Minėjimą rengia Kultūros 
Klubas su Lituanistikos Institu
tu.

V. K. Jonyno parodos atidary
mas balandžio 24.

L.V.S. Ramovės Bostono sky
riaus naują valdybą sudaro: 
pirm. P.A. Janavičius, vicepirm. 
S. Griežė-Jurgelevičius, sekr. 
P. Bliumas, ižd. A. Baika.

Šv. Kazimiero parapijos 
Brocktone choro ir vyrų seks
teto koncertas įvyks gegužės 1, 
šeštadienį, 7 v.v. Lietuvių Pilie
čių D-jos salėj.

Lietuvos vyčių Naujosios 
Anglijos apskrities pavasarinis 
pusmetinis seimas įvyks balan
džio 25 Worcester, Mass., Šv. 
Kazimiero parapijoj. Klebonas 
Tėv. A. Miciūnas, MIC, ir vietos 
vyčiai globos šį seimą. 10 vai. 
mišios. 1 vai. seimo pradžia sa
lėj po bažnyčia. Kun. Vincas 
Valkavičius kalbės apie JAV 200 
metų minėjimą ir lietuvių įna
šą į šio krašto gyvenimą. Tėv. 
Antanas Jurgelaitis, OP, kalbės 
apie vyčių steigėją Mykolą Nor
kūną. Kviečiami visi lietuviai.

Steponas ir Valentina Minkai, 
seniausių lietuviškų radijo pro

gramų Naujojoj Anglijoj vedėjai, 
dėkoja visiem atsilankiusiem į 
jų programą 42 m. sukaktuvi
niam koncerte kovo 28. Dė
koja davusiem skelbimus ir svei
kinimus, šeimipinkėm už ska
numynus, aukotojam už pinigi
nes dovanas, Monikai Plevo- 
kienei ir jos pagelbininkėm už 
lietuviškus valgius, visiem už 
pagalbą, Vilijos moterų kvarte
tui ir jo vedėjui sol. Liudui Stu- 
kui bei skomp. Sauliui Cibui už 
gražią programą, Elenai Vasy- 
liūnienei už pasveikinimą.

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

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

ASSN.

DAN’S MOVING SERVICE
RATE 3 MEN VAN $28 PER HOUR F LA T RATES 

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

&

&

AVAILABLE 24 HOUR SERVICE LICENSED

ISLAND, NEW YORK CITY VVESTCHESTER 
LONG ISLAND ALSO SPRING CLEANUP 

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

c.

%

EKSKURSIJA

DEXTER PARK £ 
M PHARMACY K

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

SEASON’S GREETINGS 
GROWMORE REALTY

261 ADELPHI STREET BROOKLYN, N.Y. 
WE SELL HOMES & BUSINESS PROPERTIES 

CALL 522-0740

SEASON’S GREETINGS 
JOHN J. HEALEY 
FUNERAL HOME

2977 OCEAN AVĖ. BKLYN. THOMAS WIIL MGR. & 
JOSEPH F. SAUNDERS DIR. FOR INTEGRITY, 

DEPENDABILITY & ETHICS. TELE. 743-1388

SEASON’S GREETINGS 
RIVER ROAD 

AMACO SERVICE STATION 
8401 RIVER ROAD NORTH BERGEN, N.J.

TELE: (201) 869-9719

SEASON’S GREETINGS 
NICK’S CUSTOM & 

MOTORCYCLE SALVAGE CENTER 
USED MOTORCYCLES SOLD & TRADED NEVV 
USED & CUSTOM PARTS 159 LEBONAN AVENUE 
VVILLIAMSTOVVN, N.J. HOURS 10-9 MON-FRI. 
10-6 SAT. PHONE 609 728-9607 OR 629-3338 

“WE DO IT ALL”

F & L. MOVING & 
STORAGE

LOCAL & LONG DISTANCE FREE ESTIMATES 
FULLY INSURED PACKING & CRATING ALL 
MATERIALS FOR YOUR MOVĖ COURTEOUS & 
DEPENDABLE SERVICE 516 295-4037 212 471- 

3923 365 WESTMINSTER RD., CEDARHURST 
LICENSE NO. 1605

FAMILIES? LIKĘ LOTS OF RIDING 
LOTS OF WINTER SPORTS!

Then come on up and join the fun for a great 
weekend or vacatlon. Winter season starts Dec. 
6th. Snowmobiling, skating, tabagganing, skeet 
shooting. Ski popular Hollday Mtn. nearby. 
Evening entertalnment Orchestra. Everything 
incl. in our reasonable rates. VVrite or call direct 
N.Y.C. Phone 212 695-1757 (Open all Year)

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

ENGINEERS 
CIVIL — MECHANICAL — 

ELECTRICAL
Posltion open in publlc works dept. Navai Wea- 
pons Station Earie Colts Neck, N.J. Startlng salary 
$16,255 steps to $21,133. Degree in ėngineering 
& 3 yrs. experience in municipal or public works 

type field. Poeitlon has potential in growing 
office with liberal federal civil service benefits. 
Send resumeorapplicationform SF171 toCivilian 
Personnel Office, U.S. Navai Weapons Station 
Earie, Colts Neck, N.J. 07722. An Equal Op- 
portunity Employer.

Giliai apgailestaujam, kad ne
pajėgiam individualiai išvardin
ti visų asmenų ir organizacijų, 
kuriem taip pat esam nepapras
tai dėkingi už mum pareikštą 
paguodos žodį skausmo valandą.

Liūdinti šeima
Žmona Birutė
Duktė Kristina su šeima
Sūnus Vytautas

į Vilnių, Maskvą, Lenin
gradą, Varšuvą. 15 die
nų: nuo birželio 21 iki lie
pos 5. Dėl rezervacijų 
kreiptis adresu: 
Petras Lasauskas 
Gintaras Tours 
11 VVeliesley St. 
Maplewood, N.J. 07040

Telefonai:
(201) 761-5472 (namų) 
(212) 254-8779 (NYC)

D&R
MOVING & STORAGE

ICC NO. 73828
FLORIDA CALIFORNIA TEXAS

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

FIREPROOF VVAREHOUSE PACKING PIANO 1 
MOVING COMMERCIAL HOUSEHOLD TRUCKING I 

FREE ESTIMATES
678-2732 ♦ I

3531 Lawson Blvd., Oceanside L 
Oueens Tel. 212 347-2213

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

212 836-4189 OR 212 836-4408

PERSONHOOD VVOMANHOOD
An excellent school which prepares giria for the 
fullness of llvlng, basically college orlented, our 
small size allows us to glve individual atten- 
tion to all motlvated studentą. Rev. Edwln H. 
Cromey, Hdm. Bdg. & day, gr. 7-12. Admission 
Dec. 1, Feb. 1, Sept. 1. ST. JOHN BAPTISTSCHOOL 

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

I

Camjnrs Rudi

Campgronnd
r CHINCOTEAGUE ISLAND, VIRGINIA 23336

Electric & water hookups

600 large shaded sites

Sewer hookups

Dumping station

City water

Groceries

Tennis

Hot&cold showers 

Modern restrooms 

Recreation building 

Camping suppiies 

Swimming pool 

Beach suppiies 

Fishing tackle

Only a few minutes from Assateague Island 
National Seashore Park, offering: Lighthouse, 
Nature Trails, Clamming, Surf Fishing, Swim- 
ming in the Atlantic Ocean, Surfing, The Fa- 
mous Chincoteague Wild Ponies, Wildlife Ref- 
ugeand many other interesting attractions.

For reservations, vvrite or phone:

(804) 336-6371

Fasolino
Memorials CO.

PARENTS...GIVE
YOUR CHILD A SUMMER Vąjp 

TO REMEMBER 4-^
•FOR LESS THAN *9 PER DAY

DAY CAMPS . . FOR BOYS AND GIRLS (AGES 4-15)
FULL DAY PROGRAMS for pre-schoolers, elementary youngsters 
and junior high teens. There’s a counselor for each 5, 6 or 7 children, 
depanding on age group. Camp sessions are 2, 4, 6 or 8 wagks.
-FORLESS THAN $9 PER DAY for an 8-week program. Reglster nowl Easy payment pian 
ydth no extra charge. Door-to-door transportation. Local camps šarvinę the Graater NY area: 
Naaaau & Sufto*. 5 boroughe, Weetcheetar. and Greenwlch, Conn. Each ownad and oparaf- 
adbyaprofaaafonaleducator. tar|y bird discount now available till April 15

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

liaaeau (516) 4M-62M/M«i & Bnx. (212) 581-1105/Oueena (212) 8B5-0090/C«m. (Ž03) 
d«»-730fl/Sutf0fli (516) 249-3000, ‘YVaatch. (914)4724150

f !BKMUjfo*6tMan foiand (212) 88&7108'

ChntniOKc^ Shtngri-U DtyCumpCorp..
X85/*!fW.™n*,N.Y. 11710

MINI ARCADE RESTAURANT 
SPAGHETTI PARLOR, ICE CREAM PARLOR 

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

CALL OWNER(212) FA4-956312 NOON — 8PM

I

THE DEPOT TRAVEL PARK
BROADVVAY WEST CAPE MAY NEVV JERSEY 

FAMILY CAMPING FULL HOOKUPS EXCELLENT 
FISHING AND BEACH SVVIMMING VVITHIN 

VVALKING DISTANCE (609) 884-2533

LOTUS tVR, East Coastoldestdealer 
repą irs and complete machineshop 

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

201 322-8866

į

THE CHURCH FARM SCHOOL
A college preparatory, boardlog school for 

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

J & S KITCHEN CABINETS
COMPLETE KITCHENS REMODELED 

INCLUDING PANELING, DROP CEILINGS, 
COUNTER TOPS, PLUMBING 

COMPLETE SERVICE AT LOW PRICES 
(212) 848-9063

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

Located 25 miles west of Philadelphia, write: f 
Headmaster, Box S. Paoll, Pennsylvania 19301 !

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 skilng, rodeos, pack 
trips, ride in our famous quadrille, all aports. 
When inquirlng statė age and telephone number. 
Write: EAST JEVVETT, N.Y. 12424 Tel.: 518-589-9830

' ■ (
i : <

ALL MERCEDES BENZ 
TROUBLES SOLVED WITH 

EXPERT REPAIRS ON ALL MODELS i 
DIESEL & GAS

HANDYMAN 
PLUMBING 

CARPENTRY BASEMENT & ATTIC FINISHING 
VVASHERS DRYERS DISHVVASHERS INSTALLED

& REPAIRED
JACK ES 6-7815

UNIOUE COACH
212 -768-6405

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

WE HAVE MERCEDES BENZ BUSES FOR SALE '

I

HAMPTON BAYS AREA MONTAUK
20 UNITS POOL/TENNIS $75,000 CASH — 22 
UNITS RESTAUTANT/POOL $75,000 CASH — 50 
UNITS POOL OCEAN $150,000 CASH TERMS ON 

BALANCE.
FRANK CAPOZZOLA 516/668-2307

i

BELLAIRE VAN CO. INC.
ESTABLISHED 1906

LOCAL — LONG DISTANCE 
NASSAU SUFFOLK VVESTCHESTER

' į
PAINTING, CARPENTRY, STUCCO SPANISH • 
TEXTURE STAINED VVOODBEAMS INTERIORS ,

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

METROPOLITAN AREA UPSTATE COUNTIES 
L0W HOURLY RATES FLORAL PARK TEL. NO. 

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

... • • - • ■ v(- MAPLE ROCK CAMP SITE
TENT AND TRAILER

CAMPER PARKING SPECIAL RATES FULL 
„HOOKUPS OPEN ALL YEAR THEATRES, ATTRAC-..

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

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

POUGHKEEPSIE

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

FALCON MANOR 914-266-3859
OLINVILLE MOVING & STORAGE

24 HOUR SERVICE REASONABLE RATES. LOCAL 
AND LONG DISTANCE 45 MINUTES NOTICE 
FREE VVARDROBE AND BARRELS CALL 994-2220

RIVER CARPENTRY&CONTRACTING
CUSTOM VVOOD WORK 

REMODELING KITCHENS & BATHROOMS 
PAINTING INSTALLATION OF DOORS VVINDOVVS 

WALL UNITS CUSTOM HAND MADE

WHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

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

TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

VVOOD FURNITURE PLASTIC COVERS 
& TABLE PADS MADE TO ORDER 
42 HENRY STREET 875-5762 ELECTRICAL CONTRACTOR

OFFERING LOW, L0W PRICES 
ON ALL TYPES OF ELECTRICAL 

WORK. CALL DAY OR NIGHT.

(201) 471-4168' \

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

CALL 862-9298 MR. BROVVN

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

PETER VILLANOVA 
REAL ESTATE

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

AND BUSINESS PROPERTIES
CALL (518) 828-9134

BEAMON MOVING
INC

Local & Long Dlstance
24 Hour Service 

Call 756-2978
... .

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

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

A.M. OUICK WAY PIZZA
OPEN 7 DAYS A WEEK TILL 2 A.M. THE BEST
PIZZA AND HOT HEROS SLICE ,50c.LARGE PIE 
$3.75, SMALL PIE $3.25, SICILIAN $5.00 WE 

! DELIVER CALL 339-9888 934 KINGS HIGHVVAY, 
! BKLYN. ASKF FOR ALFREDO & CLAUDIO

i
E.S. PAINTING

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

ROOFING VVATERPROOFING 680-0470 OR 
259-5602

MARIO’S 
AUTO INSPECTION SERVICE 

j MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
' REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL W0RK 

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

COMPETITIVE PAINTING 
AT COMPETITIVE PRICES 

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

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

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

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

Tai yra mūsų vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

APLANKYKITE 
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą 
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 

ŽEMŲ KAINŲ 
didelį pasirinkimą

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

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

New York City Tel.: TR 9-0400
I

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

j

Į

i



1976 balandžio 23, nr. 17 • DARBININKAS • 7

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

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

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

GRANDINĖLĖ
VADOVAI — LIUDAS IR ALEKSANDRA SAGIAI

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

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

Bilietų kainos 6, 5 ir 4 dol. Visos vietos rezervuotos.

BILIETŲ PLATINTOJAI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTOBUSUS ORGANIZUOJA New Yorke M. ŠALINSKIENĖ
A. ZUBKUVIENĖ

Elizabeth, N.J. KUN. P. ŽEMEIKIS

PO GRANDINĖLĖS SPEKTAKLIO

POBŪVIS
Sopulingosios Dievo Motinos lietuvių parapijos salėje 

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

PRADŽIA 5 VAL. jŽANGA 5 DOL.

KELRODIS (iš N.Y. į Kearny, N.J.): Važiuoti pro Holland tunelį. Pravažiavus 
tunelį, sekti šiuos ženklus: pradžioj 1-9 kelias, po to — Kearny, po 
to Harrison. Šis kelias įveda į Harrison Avė. Važiuoti iki Davis Avė. (nuo 
tunelio iki Davis Avė. yra apie 5 mylios). Davis Avė. sukti Į dešinę 

Už 4 blokų yra IKearny High School.

Ii»

Pianistė Aldona Kepalaitė 
dalyvauja LMK Federacijos 
New Yorko klubo rengiamoj 
Atvelykio popietėj balan
džio 26 Kultūros Židiny. Ji 
atliks popietės koncertinę 
programą.

DOSTON, MASS.—WLYN 1360 
Ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S/ 
Minkus, 502 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

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.

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.

KUR IR KADA 
BALSUOJAMA?!

Šį savaitgalį, balandžio 24 ir 
25, vyksta Lietuvių Bendruome
nės rinkimai. Renkama VHI-ji 
taryba. Visi Didžiojo New Yorko 
lietuviai kviečiami balsuoti savo 
apylinkėse.

LB l-oji apylinkė
Balandžio 24, šeštadienį, nuo 

6 v.v. iki 10 v.v. — Kultūros 
Židinyje, Darbininko sukaktuvi
niame koncerte.

Balandžio 25, sekmadienį:
Apreiškimo parapijos salėj 

(259 North 5th ir Havemeyer 
gatvių kampas) nuo 8 v.r. iki 4 v. 
popiet.

Angelų Karalienės parapijos 
salėj (213 So. 4th St., Brooklyn,
N.Y.) nuo 8 v.r. iki 2 v. popiet.

Šv. Jurgio parapijos salėj (207 
York St., Brooklyn, N.Y.) nuo 8 
v.r. iki 2 v. popiet.

Rinkiminės komisijos pirmi
ninku yra B iii Kumet, 321 Les- 
ley Lane, Uniondale, N.Y. 
11553, tel. (516) 538-8985.

v

LB Woodhaveno apylinkė
LB Woodhaveno apylinkės 

rinkiminė būstinė yra Juozo 
Andriušio Real Estate įstaigoj, 
86-09 Jamaica Avė., Woodha- 
ven,N.Y. 11421. Tel. 847-4477.

Balsavimo laikas:
Balandžio 24, šeštadienį, nuo 

8 v.r. iki 6 v.v.
Balandžio 25, sekmadienį, 

nuo 12 v. iki 6 v.v.
Rinkiminės komisijos pirmi

ninku yra Vladas Sidas. Tel. 
849-8250.

LB Maspetho apylinkė
Balandžio 24, šeštadienį, nuo 

9 v.r. iki 5 v. popiet A. Pum
pučio bute, 81-40 Woodhaven 
Blvd., Glendale, N.Y.

Balandžio 25, sekmadienį, 
nuo 8:30 v.r. iki 4 v. popiet 
Maspetho parapijos salėj. 69-14 
56 Road, Maspeth, N.Y. Jei 
gražus oras, lauke prie bažny
čios.

LB Oueens apylinkė
Balandžio 24, šeštadienį, nuo 

1 iki 4 v. popiet M. Jasėnienės 
bute, 34-21 80 St., Jackson 
Heights, N.Y.

Manhattan-Bronx apylinkė
Balandžio 25, sekmadienį, 

nuo 10 iki 4 v. popiet Aušros 
Vartų parapijos salėj, 570 Broom 
St., Manhattane.

LB Great Necko apylinkė
Balandžio 25, sekmadienį, 

nuo 10 iki 5 v. popiet Henriko 
Miklobute, lOChurch St., Great 
Neck, N.Y.

Taip pat galima balsuoti paš
tu. Apylinkių rinkiminės komi
sijos išsiuntinėjo reikalingą 
medžiagą ir vokus. Prašom jais 
pasinautoti ir pabalsuoti, pra
šom neatidėlioti, tuoj pat pabal
suoti.

Visi dalyvaujame rinkimuose!

Maralin Niska, lietuviam arti
ma New Yorko operų prima
dona, New York City operoj ba-. 
landžio 18 dainavo Traviata ope
roj, o balandžio 24 dainuos “I 
Pagliacci” ir “Cavalleria Rusti- 
cana” pagrindinius vaidmenis. 
Gegužės 2 ji dainuos pagrindi
nes roles “I Pagliacci” ir “Ca
valleria Rusticana” operose, 
Washington, D.C., Kennedy 
Center, operos rūmuose.

. 

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

Grandinėlė 1976

KVIEČIAME Į LAISVĖS ŽIBURIO 
SUKAKTUVINĮ KONCERTĄ

Ši sekmadienį, balandžio 25, 
Laisvės Žiburio radijas nepa
prastu koncertu paminės savo 
dešimties metų sukaktį.

Laisvės Žiburio radijas pra
džią gavo iš 1975 lapkričio 13 
žygio. Šis radijas yra lyg ir pra
tęsimas to atmintino žygio, kuris 
siekė išgarsinti Lietuvos laisvės 
šūkį kuo plačiausiai. Laisvės Ži
burio klausytojai žino, kaip sėk-

— VVorcester, Mass., antri me
tai veikia nauja radijo valanda, 
perduodama du kartus savai
tėj: trečiadieniais 7-8 v.v. ir šeš
tadieniais 5-6 v.v. per WICN 
radijo stotį 90.5 FM banga.

mingai šios radijo transliacijos 
ištvėrė eidamos šiuo keliu.

Sukaktuviniam koncertui pa
kvietėm iškilųjį tautinių šokių 
ansamblį Grandinėlę iš Cle
velando.

Pirmą kartą Laisvės Žiburio 
renginys yra organizuojamas 
New Jersey. Ir reikia pasi
džiaugti, kad klaidos nepa- 
darėm: sukaktuviniame kon
certe Kearny, N.J., žmonių bus 
gal net daugiau, negu jų būna 
Laisvės Žiburio renginiuose 
New Yorke.

Šiuo renginiu paminėsim ne 
tik LŽ dešimtmetį, bet ir Ameri
kos dvišimtmetį. Šia proga trum
pai kalbės Kearny miesto bur

mistras D.C. Rowlands, kongres
manas Henry Helstoski ir Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis. 
Lietuvos ir JAV himnus giedos 
visa publika, vadovaujant 
Kearny lietuvaitei G. Mazur.

Po Grandinėlės koncerto bus 
pobūvis netoliese esančioj So
pulingosios Dievo Motinos lie
tuvių parapijos salėj.

Nuoširdžiai kviečiu šios apy
linkės visuomenę atsilankyti į 
Laisvės Žiburio sukaktuvinį 
renginį ir pasidžiaugti mūsų 
pažiba — Grandinėle. Savo atsi
lankymu paremsit ir Laisvės Ži
burį; už tai liekam visiem nuo
širdžiai dėkingi.

Norintieji gauti LŽ sukaktuvi
nį leidinį prašomi kreiptis į ra
dijo raštinę — 217-25 54 Avė., 
Bayside, N.Y. 11364.

Romas Kezys
Laisvės Žiburio vedėjas

VISUS KVIEČIAME DALYVAUTI

MOTERŲ VIENYBĖS 
PAVASARIO BALIUJE
Gegužės 8 dieną Kultūros Židinio salėje

Išgirsite pirmą kartą New Yorko koloratūrini sopraną 
VITĄ VALIKONYTĘ-TALANDIENĖ

Akomponuoja ALGIRDAS KAČANAUSKAS

Svečiai bus vaišinami Vytauto Belecko šilta vakariene

Šokiam gros geras Willie Vollerthun orkestras 
pirmą kart Kultūros Židinyje

Turtinga loterija. Įėjimo laimėjimas (Door prize)

Stalus užsisakyti pas Moterų Vienybės nares arba 
Elena Andrušis: EV 7-4477

Pradžia punktualiai '
7 vai. vakaro

Įėjimo auka asmeniui
$13.00

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS

BALIUS
GEGUŽĖS 15, ŠEŠTADIENĮ, KULTŪROS ŽIDINYJE

7 V.V. KOKTEILIS — ATGAIVA MAŽOJOJ SALĖJ

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

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

Auka mokyklai išlaikyt i: 
suaugusiem — $15 asmeniui 
jaunimui — $12 asmeniui

Stelai 10 žmonių. Prašom rezervuoti pas:
V. Jankauskienę (212) 849-2260 
V. Sldą (212) 849-8250
J. Ne m leki e nę (516) 938-1410 
V. Matusaltienę (201) 994-1229

PAREMKITE MOKYKLĄ! VISI KVIEČIAMI!
______________________________________________________

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS

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

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

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

1 vai. — PIETŪS mažojoje salėje. Rengia Liet.
Kat. Moterų Sąjungos 29 kuopa. Įėjimas — 
5 dol. Pelnas skiriamas Liet. Kat. Religinei 
Šalpai.

Visuomenė kviečiama dalyvauti 
pamaldose, minėjime ir pietuose <
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Šį savaitgalį vyksta Liet. 
Bendruomenės rinkimai. Pra
šom skaityti informacines žinias, 
kur ir kada balsuoti. Kviečiam 
dalyvauti rinkimuose.

Darbininko 60 metų sukaktis 
minima balandžio 24, šį šešta
dienį. Visi kviečiami į šią su
kaktį. Bus trumpa akademinė 
dalis ir paskui koncertas, kurio 
programą atlieka jauna solistė 

Anita Pakalniškytė, akomp. Al
binui Prižgintui, ir Bostono 
vyrų sekstetas, vad. Juliui Gai
deliui. (Žiūr. plačiau skelbimą ir 
vyrų seksteto aprašymą).

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
pranciškonų provincijolas, da
lyvaus Darbininko 60 metų su
kakties šventėj ir tars sveikini
mo žodj.

Aušra Marija Jurašienė, nese
niai su savo vyru režisieriumi 
Jonu Jurašu atvykusi iš pavergto 
krašto, Darbininko sukaktuvinėj 
šventės akademijoj kalbės apie 
Amerikos lietuvių spaudą ir pa
vergtą kraštą, koks tos spaudos 
vaidmuo, ką jis gali padaryti 
pavergtai savo tėvynei. Aušra 
Marija Jurašienė dabar tarnauja 
Laisvės Radijo lietuviškos pro
gramos skyriuj, parengdama 
specialias programas Lietuvai. 
Ji giliai jaučia dabartinę Lietu
vos padėtį, daug kur kalbėjo • 
apie ją, rašė laisvojo pasaulio 
lietuvių spaudoj.

Motinos dienos minėjimas 
bus gegužės 2, sekmadienį, Ap
reiškimo parapijos salėj. Prieš 
tai bus pamaldos bažnyčioj 11 
vai., po jų salėj minėjimas, o 1 
vai. pietūs mažojoj salėj. (Žiūr. 
skelbimą).

Atvelykio popietė, rengiama 
LMK Federacijos New Yorko 
klubo, bus šį sekmadienį, 4 v. 
popiet Kultūros Židiny. Popie
tės meninę programą atlieka 
pianistė Aldona Kepalaitė ir dar 
New Yorko lietuviam negirdėta 
čelistė Thirzah Bendokaitė. Po 
koncertinės dalies bus gražios 
vaišės— tradicinis Velykų sta
las.

n

ATVELYKIO 
POPIETĖ

t

bus balandžio 25, sekmadienį,
4 v. popiet Kultūros Židinyje

Muzikinę programą atlieka čelistė THIRZAH BENDOKAITĖ 
ir pianistė ALDONA KEPALAITĖ

Pulkus VELYKŲ STALAS

Loterljon leidžiamas dail. J. Paukštienės paveikslas

Popietę rengia ir visus atsilankyti maloniai kviečia

LMK Federacijos New Yorko 
Klubas

Dr. Jonas Jankauskas staiga 
mirė širdies priepuoliu balan
džio 19 vakarą, žiūrėdamas tele
viziją. Pašarvotas Bražinskų lai
dojimo koplyčioj Elizabethe. 
Laidojamas penktadienį, balan
džio 23, iš lietuvių Šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčios Šv. 
Gertrūdos kapinėse. Dirbo ligo
ninėj John E. Runnells df Union 
County, Berkeley Heights, N J. 
Buvo ligoninės direktoriaus pa
vaduotojas.

Vliko tarybos posėdis vyks ba
landžio 30, penktadienį, 7 vai. 
vak. Kultūros Židinio patalpose.

Už a.a. Agotą Podresienę, 5 
metų mirties sukakties proga, 
lietuvių pranciškonų koplyčioj 
bus aukojamos mišios balandžio 
23, penktadienį, 8 vai. ryto, o už 
Antaną Davnorow — 10 vai. 
ryto.

Akademinis balius, rengiamas 
baltų komiteto, bus ne gegužės 
29, kaip buvo skelbta Darbinin
ko 14 nr., (korektūros klaida), 
bet gegužės 22 armėnų salėj. 
Balius rengiamas penktosios Pa
baltijo studijų konferencijos pro
ga. Bilietas vienam asmeniui — 
20 dol., kas užsisakys iki gegu
žės 1. Po gegužės 1 — 25 
dol. Galima užsisakyti pas Eval
dą Remezą — (212) 740-1526.

Aleksandra Vitkauskaitė-Mer- 
ker dalyvauja su savo lietuviška 
koplytėle “Prisikėlimas” Mo- 
dern Ąrtist Guildos ruošiamoj 
parodoj. Paroda iki šio mėnesio 
galo vyksta Bergen Community 
Museum patalpose, Faraway 
End Ridgewood Avenue, Para- 
mus, N.J. Dailininkė yra šios ga
lerijos iždininkė ir egz. direkto
rė. \

Dail. Viktoras Vizgirda lankė
si Kultūros Židiny ir dirbo ku
riamoj naujoj galerijoj, tvarkė tos 
galerijos paveikslų ekspoziciją.

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

Parduodamas 2 šeimų namas 
iš 5 ir 6 kambarių, atskiras, su 
garažu, netoli Jamaica Avė., 
Richmond Hill. 44,000 dol. 
Skambinti V. Gerulaičio įstai
gon: 847-5522.

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

Lietuvi,-e! Dalyvauk JAV LB tary
bos rinkimuose balandžio 24-25 ne 
tik pats, bet paragink ir savo draugus 
bei pažįstamus juose dalyvauti.

Maironio lituanistinės mokyk
los balius bus gegužės 15, šeš
tadienį, Kultūros Židiny. Pra
džia 8 v.v. Bus duodama šilta 
vakarienė, > gaminta Vytauto 
Belecko, šokiam gros žinomas 
Radionovo orkestras. Iš anksto 
rezervacijas galima padaryti pas 
tėvų komiteto pirmininką Vi. Si- 
dą (212) 849-8250 arba pas ko
miteto narę V. Jankauskienę 
(212) 849-2260.

Monografija apie dail. Puziną 
gaunama Darbininko administ
racijoj. Tai viena iš gražiausių 
knygų, išleistų apie lietuvį dai
lininką. Didelio formato, spalvo
ta. Kaina — 25 dol.

Pranas Naujokaitis baigė 
rašyti keturių tomų “Lietuvių 
literatūros istoriją”. Šį veikalą 
leidžia JAV LB kultūros taryba. 
Du tomai jau išleisti, trečias 
spausdinamas, o ketvirtas bai
giamas ruošti spaudai.

L. I. Lietuvių Klubo susi
rinkimas įvyks balandžio 25, 
Atvelykio sekmadienį, 2 vai. po 
pietų vengrų Liberty Hali patal
pose, 2784 Ocean Avė., Lake 
Ronkonkoma. Iš L.I.E. Exit 59 
(ten, kur vyksta gegužinės). 
Adv. Duoba skaitys paskaitą 
apie testamentus. Po susirinki
mo klubiečiai bus puikiai ir ne
mokamai pavaišinti. Kviečia 
valdyba.

ELIZABETH, N.J.
Rinkimai į LB 8-tąją tarybą 

Elizabeth, N. J., apylinkėj 
vyksta balandžio 24-25. Balsuo
jama:

1. Prie Šv. Petro ir Povilo 
parapijos bažnyčios, Ripley PI., 
balandžio 24 nuo 6 iki 8 vai. 
vak. ir balandžio 25 nuo 10:30 
iki 12 vai. dienos.

2. Lietuvių Laisvės salėj, 269 
Second St., balandžio 24 ir 25 
nuo 7 iki 8 vai. vak.

Balsavimo kortelės gaunamos 
balsavimo vietoj. Norį gauti bal
savimo korteles iš anksto gali 
kreiptis į J. Strimaitį, tel. 353- 
2600, V. Jarmienę, tel. 289-5033 
ir A. Stuką, tel. 354-6315.

LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
TARYBOS RINKIMAI

1976 BALANDŽIO 24-25 D. BALSUOJAME

BALSAVIMO BŪSTINĖJE

Kiekviena LB apylinkė turi savo rinkimų būstinę. 
Prašome įsidėmėti nurodytą vietą ir laiką (valandą).

Visi lietuviai ne jaunesni kaip 18 metų turi teisę 
balsuoti. Iki šiol neįsiregistravę LB apylinkėje įre
gistruojami balsavimo metu. Jokių mokesčių balsuo
jant nereikalaujama.

LAIŠKAIS

Gavusieji balsavimo laišką, gerai prašome perskaity
ti nurodymus kaip balsuoti ir nedelsiant prašome pa
ženklinti 4 (ne daugiau! galima mažiau) savo parink
tus kandidatus, grąžinkite savo apylinkės rinkimų 
komisijai.

Kas negavo laiško ir norėtų jį gauti; kreipkitės .į 
betkurį rinkimų komisijos narį. L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

KANDIDATAI

Alinskas, Tadas 
Alksninis, Vytautas 
Ašebergaitė, Ramona 
Bružas, Juozas 
Bučmys, Kornelijus 
Gasiliūnas, Ignas 
Jankauskienė, Irena 
Janušas, Česlovas 
Klivečka, Jonas 
Lenktaitis, Jonas 
Liaukutė, Snieguolė 
Mikalauskas, Barnabas 
Mikias, Kęstutis 
Sandanavičius, Petras 
Vilpišauskas, Juozas

Padėkime savo kaimynam ir pažįstamiem . Visi esame Lietuvių Bendruomenės nariai, 
ir balsuoti yra kiekvieno lietuvio tautinė pareiga ir garbė.

KANDIDATŲ SIŪLYTOJŲ ĮGALIOTINIAI

iii

DARBININKO METŲ 
SUKAKTUVINE

!

Anita Pakalniškytė

1 ; j
B " "

pi

i

/

ŠVENTĖ
KONCERTAS

balandžio 24, šeštadienį, 7:30 v.v. Kultūros Židinyje,

361 Highland Blvd., Brooklyne, N.Y.

• Akademinė dalis

• Solistė ANITA PAKALNIŠKYTĖ 
akomponuoja ALBINAS PRIŽGINTAS

• Bostono vyrų sekstetas, vadovaujamas 
kompozitoriaus JULIAUS GAIDELIO

Po koncerto žemutinėje salėje — kavutė ir vakaronė, 
įėjimo auka — 4 dol.

\

A .
Visi maloniai kviečiami atsilankyti į šią 

Darbininko laikraščio šventę!
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