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Savaitės 
Įvykiai

PASITARIMAI VVASHINGTONE 
TAUTYBIŲ KLAUSIMAIS

JAV prez. Fordas paprašė 
kongresą paskirti 25 mil. dol. 
nukentėjusiem nuo žemės dre
bėjimo Italijos gyventojam su
šelpti. Katastrofos vietoj lankėsi 
viceprez. Rockefelleris. Žuvu
siųjų priskaičiuojama per 
900.

Suomijos koalicinė vyriausy
bė atsistatydino, nes komunistų 
partija atsisakė vyriausybę remti 
dėl jos noro uždėti prekėm pa
pildomus mokesčius.

JAV vyriausybė pareiškė, 
kad, prieš svarstant Angolos į 
JT priėmimo klausimą, iš jos tu
rėtų pasitraukti Kubos kariai.

Istanbule, Turkijoj vyksta 42 
išlžtmo religiją išpažįstančių 
valstybių užs. reik, ministerių 
konferencija, kur bus svarstoma 
Art. Rytų, Kipro salos reikalai 

/ ir visų jų ekonominės ir užsie
nio politikos klausimai.

Ispanijos 126 konservatyvūs 
parlamento nariai pasisakė prieš 
vyriausybės vedamą .liberalią 
politiką ir pareikalavo, kad kara
lius Juan Carlos I nesikištų į 
politiką.

Valst. sekr. Kissingeris Balti
morės žydam pareiškė, kad prez. 
Fordas palankiai žiūri į Izraelio 
politinius, ūkinius ir karinius 
reikalus ir nevers Izraelio pri
imti politinių sprendimų.

Pasibaigus Oklahoma, Luisi- 
ana, Kansas, Nebraska, VVest 
Virginia ir Connnecticut pirmi
niam rinkimam prez. Fordo rei
kalai dar labiau pašlijo ir prezi
dentiniai kandidatai turi tiek 
konvencijų delegatų balsų: 
prez. Fordas 325, Reagan 415; 
o demokratai: Carter 596, Udall 
206, Jackson 203 ir VVallace 143. 
Pastangos pristabdyti Carter kol 
kas nebuvo sėkmingos.

Nepaisydama arabų demon
stracijų, Izraelio vyriausybė nu
tarė be jau turimų 68 žydų ko
lonijų arabų užimtpse žemėse 
tokių kolonijų įkurti dar daugiau 
vakariniame Jordano krante ir 
Gaza ruože. JAV Izraelį įspėjo, 
kad ji šių kolonijų nelaikys pa
grindu arabų žemių okupacijai 
pateisinti.

Ryšium su JAV 200 metų 
sukaktimi čia 10 dienų vizitui 
atvyko Sov. S-gos dvasininkų 
delegacija, vadovaujama metro
polito Juvenalio. Delegacijoj da
lyvauja Latvijos liuteronų baž
nyčios arkivysk. Janis Matulis, 
Armėnijos apaštalinės baž
nyčios vysk. Nerses Bozaba- 
lian, okup. Lietuvos R. katalikų 
diecezinis kancleris kun. Vladas 
Rabašauskas, kun. S. Lidys bei 
Maskvos žydų rabinas Jakov 
Fišman. /

Lenkijos kard. Stefan Wysz- 
ynski protestavo, kad daugelis 
Lenkijos katalikų, bijodami ne
tekti darbo, nedrįsta prisipažin
ti katalikais, ir, popiežiaus pa
siuntiniui arkivysk. Luigi 
Poggi girdint, pareiškė, kad nie
kas negalės Bažnyčios Lenkijoj 
nutildyti.

Libano parlamento 66 nariai 
nauju prez. išrinko krikščionį 
bankininką Elias Šarkis, bet kai
rieji jo išrinkimu nepatenkinti, 
nors ir prižadėjo bendradarbiau
ti, jei jis neleis Sirijai kištis į 
Libano reikalus. Susišaudymai 
vyksta ir toliau, ir žmonės žūs
ta.

Bolivijos ambasadorius
Prancūzijai JoaęĮuin Zenteno 
Anaya Paryžiuje buvo nužudy
tas tarptaut. Che Guevaros bri
gados narių už tai, kad gen. 
Anaya vadovavo kariuomenės 
apygardai, kur buvo pagautas ir 
nužudvtas Che Guevara.

Prez. Fordas vetavo kongreso 
priimtą užsienio pagalbos įstaty
mą, nes jis perdaug suvaržąs 
prezidento teises.

Baltuosiuose Rūmuose, Wa- 
shington, D.C., gegužės 5 įvyko 
plataus masto konferencija, kuri 
buvo skirta tautybių ir jų kolo
nijų reikalam. Konferencija pra
sidėjo 9 v. ir baigėsi 5 v. po
piet.

Pasitarimui buvo duotas 
bendras pavadinimas: Ethnicity 
and Neighborhood Revitaliza- 
tion. Pasitarimą sušaukė prezi
dento patarėjas etniniam reika
lam, ukrainietis drA Myron Ku- 
ropas.

Rengėjai talkininkai
Pasitarimų organizavime taip 

pat dalyvavo: National Center 
for Urban Ethnic Affairs, Catho- 
lic Conference of Ethnic and 
Neighborhood Affairs, Re- 
publican Heritage Group ir ki
tos organizacijos.

Pasitarime taip pat dalyvavo 
kun. Kazimieras Pugevičius, 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tar
nybos reikalų vedėjas ir Kuni
gų Vienybės vicepirmininkas.

Dar dalyvavo Gražina Krivic- 
kienė, spaudos atstovė, bet ji vi
so laiko neišbuvo, nes susirgo. 
Trečias lietuvis buvo dr. Ričar
das Krickus, jaunas politinių 
mokslų profesorius, neseniai pa
rašęs knygą — Ethnic Politics 
and the American Dream. Jis 
buvo šio pasitarimo vienas iš pa
grindinių kalbėtojų.

Valdžios atstovai
Pasitarimuose iš JAV valdžios 

dalyvavo: William Baroody, pre
zidento padėjėjas visuomeni
niam reikalam; Constance New- 
man, Assistant Secretary, De
partment of Housing and Urban 
Dėvelopment; Samuel Marti- 
nez, Director of Community 
Services Administration;
Mitchell Kobelinski, Administ- 
rator of the Small Business Ad
ministration; Alex Armendaris, 
iš Office of Minority Business 
Enterprises; dr. Michael P. Bal- 
lano, Director of Action.

Pats prezidentas Fordas tarė 
trumpą, bet prasmingą žodį. Jis 
apgailestavo, kad tautinės kolo
nijos, parapijos ir mokyklos 
nyksta. Anot jo, visos tos institu
cijos padariusios didelį įnašą į 
Amerikos gerovę, tad tų institu-

pijų nereikia taip lengvai už
miršti ir nežinioj palikti.

Prezidentas visiem dalyviam 
dar paspaudė ranką.

Ką galvoja mažumos
William Baroody, prezidento 

patarėjas visuomeniniam reika
lam, pasakė, kad šis pasitarimas 
yra vienas iš daugelio, kuriuos 
yuoš prezidento Fordo administ
racija. Administracija nori iš
girsti, ką galvoja įvairūs šio 
krašto elementai, kaip jie atsako 
šių laikų klausimus.

Kai miestai griaunami
Msgr. Geno Baroni, National 

Center for Urban Ethnic Af
fairs pirmininkas, dienos

pagrindinėj kalboj priminė, kad 
ateivių iš Europos gyvenimas 
buvo surištas su gyvenimu mies
tuose. Ateiviai miestuose sukūrė 
visokiausių institucijų, kurios 
pagerino Ameriką. Bet valdžia 
dabar nesaugo miestų ir jų tau
tinių bendruomenių — kolonijų. 
Valdžia tik rūpinasi miestų grio
vimu, o tai dažnai išskaido bu
vusias gražias kolonijas. Iki šiol 
miestai buvo mokslo, meno, dar
bo, pramonės centrai, o dabar 
mes iš jų bėgame. 1

Prekybos sekretoriaus žodis
Prekybos sekretorius Elliot 

Richardson pabrėžė, kad jis su-

(nukelta į 5 psl.)

Lietuvių pranciškonų A. Galdiko vardo galerijos atidaryme 
pranciškonų provincijolas Tėv. J. Gailiušis, OFM, ir Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis. Gilumoje dail. K. Žoromskio 
paveikslas. Nuotr. P. Bivainio

ANGLIJOJ 
VEIKIAMA UŽ 
NIJOLĘ SADŪNAITĘ

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnyba sužinojo, kad Anglijoj 
veikianti organizacija, vardu Aid 
to the Church in Need, turin
ti tris tūkstančius narių, yra pla
čiai paskleidusi Nijolės Sadū- 
naitės kalbos anglišką vertimą. 
Be to, ji yra išsiuntinėjusi N. 
Sadūnaitės reikalu informaciją 
Anglijos spaudai; pasirūpino, 
kad šiuo reikalu būtų išspaus
dintas straipsnis plačiai skai
tomame Catholic Herald laikraš
ty; iškėlė klausimą parlamen
te dėl N. Sadūnaitės negautų 
— grąžintų Kalėdų sveikinimų; 
painformavo Amnesty Inter- 
national organizaciją;painforma
vo garsų Londono laikraštį Lon- 
don Times.

Dabar minėtoji Aid to the 
Church in Need organizacija, 
kurios reikalų vedėjas yra Phi- 
lip Vickers, St. Norbert’s, 
Heathfield Road, Keston Kent 
BR26BA, England, žada platin
ti pfer savo narius peticiją už 
Nijolės Sadūnaitės išlaisvinimą.

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnyba nuo kovo 1 yra įsikū
rusi New Yorke: 64-09 56th*Rd., 
Maspeth NY 11378; tel . 212 
894-7351. Tėn pat yra ir Lietu
vių Katalikų Religinė šalpa.

SENATAS PRIĖMĖ REZOLIUCIJĄ Nr. 406
JAV senatas gegužės 4-5 ilgai 

svarstė šio krašto santykių su So
vietų Sąjunga klausimą (rezoliu
cija Nr. 406). Buvo svarstoma 
ir senatoriaus Curtis rezoliucija 
Nr. 319 Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos reikalu.

Po ilgų diskusijų buvo sutarta 
priimti 406-ąją rezoliuciją, į ją 
įjungiant rezoliucijos Nr. 319 
tekstą. Rezoliucija Nr. 864, pa
našaus turinio, kaip ši Nr. 319, 
atstovų rūmų jau seniau priimta.

Čia pateikiam Baltijos valsty
bes liečiančios rezoliucijos Nr. 
406 dalį.

-o-
(Sekcija 5. a) Kongresas nusta

to, kad (turima galvoj ir atsto
vų rūmų priimtoji rezoliucija. E)

1) trys Baltijos tautos — Es
tija, Latvija ir Lietuva — nuo 
antrojo pasaulinio karo pradžios 
buvo neteisėtai Sovietų Sąjun
gos okupuotos;

2) atrodo, kad Sovietų Sąjun
ga laiko, jog Europos saugumo ir. 
bendradarbiavimo konferenci
jos Baigiamasis Aktas, pasirašy
tas Helsinky, suteikia pastovų 
statusą Estijos, Latvijos ir Lietu
vos neteisėtai sovietinei aneksi
jai; ir

3) nors ryšium su Baigiamojo 
Akto pasirašymu Helsinky nei

Prezidentas nei Valstybės De
partamentas neišleido specifi
nio paneigimo, paryškinančio, 
kad Jungtinės Valstybės vis dar 
nepripažįsta Sovietų šių tautų 
užgrobimo jėga, tiek Preziden
tas savo 1975 liepos 25 pareiš
kime, tiek ir Assistant Secretary 
of Statė for European Affairs 
savo pareiškime Subcommittee 
on International Political and 
Military Affairs of the House 
Committee on International 
Relations visai aiškiai pasisa
kė, kad ilgalaikė oficiali Jungti
nių Valstybių politika nepripa
žinti Baltijos valstybių aneksijos 
ir inkorporacijos į Sovietų Są
jungą nėra paveikta Europs sau
gumo konferencijos re rezultatų.

b) Nepaisant, kaip Sovietų Są
junga ar kita kokia valstybė be
mėgintų interpretuoti Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
Baigiamąjį Aktą, Helsinky pasi
rašytą, Kongresas laiko 1) kad 
Jungtinių Valstybių ilgalaikė 
politika nepripažinti trijų Bal
tijos valstybių — Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos — neteisėto So
vietų užgrobimo ir aneksijos nė
ra pasikeitusi ir 2) kad ir toliau 
Jungtinės Valstybės jokiu būdu 
nepripažins Baltijos kraštų so
vietinės okupacijos. (Elta)

Paskutiniu laiku didelį susi
jaudinimą sukėlė valstybės 
dep-to patarėjo Helmuto 'Son- 
nenfeldto pastabos, padarytos 
Londone praeitų metų gruo
džio mėn. Amerikos ambasado
riam Europoj. Ir visiškai pama
tuotai. Pavartodamas nevykusius 
išsireiškimus Sonnenfeldtas pa
sakė, kad Amerikos politika Ry
tų. Europos atveju turėtų “siekti 
tokio išsivystymo, kuris pada
rytų santykius tarp Rytų Euro
pos ir Sovietų Sąjungos organiš
kus” (valstybės dep-to duota 
santrauka, New York Times, 
1976 balandžio 6). Taigi kaip 
dabar suprasti, ką jis turėjo min
ty, pavartodamas terminą “orga
niškus”?

Apgindamas Sonnenfeldtą, 
Kissingeris patikėjo, kad jis 
galvojęs apie daugiau “istori
nius” santykius. Bandydamas 
pasiaiškinti, pats Sonnenfeldtas 
pareiškė, kad jis turėjęs minty 
pasakyti ką nors panašaus į “la
biau tolerantiškus”,, “labiau 
komplikuotus” santykius, kurie 
rodytų daugiau pakantumo Rytų 
Europos tautom jų tautinių sie
kimų atžvilgiu.

Kokia bebūtų tų paaiškinimų 
prasmė, vis tiek pasilieka aiš
ku, kad tas sujauktas pareiški
mas apie JAV politiką padarė 
slegiantį įspūdį rytų europie
čiam, kurie negalėjo pasidaryti 
kitokios išvados, kaip tik tą, kad 
JAV visiškai priima ir pripažįs
ta sovietų įtaką ir vyravimą tose 
bloko šalyse. Esą nepripažinti 
tokios realybės ir padrąsinti pasi
priešinimą toj srity galėtų tiktai 
iššaukti trečią pasaulinį karą, 
nes santykiai tarp bloko kraštų 
ir Sovietų Sąjungos yra nenatū
ralūs, kurie gali baigtis karu; to
dėl mūsų vienintelė politika tu
rėtų būti “atsiliepianti į labai 
aiškiai matomus Rytų Europps 
siekimus susidaryti daugiau 
savarankišką gyvenimą, palikai 
ją stiprios sovietų geografinės į- 
takos struktūroj.”

Šitų Sonnenfeldto pareiškimų 
problematiškumas yra tas, kad 
jie, kaip atrodo, daugiau reikš( 
mės skiria visiškam pasidavi
mui sovietų galybei, negu pa
skatinimui tautinių siekimų 
sovietų įtakon patekusių ir jų 
engiamų kraštų. Aš manau, kad 
čia nelaimingu būdu yra sukeis
tos vertybės. Daugeliui ameri
kiečių atrodo, kad dabar mes 
esame toli atsiriboję nuo šalto

jo karo retorikos ir komunizmo 
baimės, todėl manom, kad pavo
jaus iš tikrųjų daugiau nebėra. 
Aš suprantu, kad dabar turime 
1970-uosius, bet ne 1950-uosius 
metus, tačiau aš manau, kad mes 
pamiršom, jog komunizmas vis 
dar yra realus pavojus dauge
lio tautų gyvenimui ir laisvei vi
same pasauly. Tik pažvelkim į 
žemėlapį, ir greitai pamatysim, 
kaip lengvai pažeidžiama yra 
visa Rytų Europa. Šios administ
racijos neseniai padaryti perspė
jimai dėl galimo komunistų 
atėjimo į valdžią Vakarų Euro
pos kraštuose rodo, kad į komu
nistų ideologijos išplitimo sie
kimus negalima lengvabūdiškai 
žiūrėti.

Tas ginčas apie Sonnenfeldto 
pastabas vėl atkreipė dėmesį į 
Rytų Europos sritį, kuria mes, 
deja, nesirūpinom daugelį metų. 
Amerikiečiai apskritai nedaug 
ką težino apie šį pasaulio kam
pą. Antrojo pasaulinio karo pa
baigoj mes, atrodo, nesupratom, 
kaip rimtai Rytų Europos kraštai 
pateko į sovietų kontrolę. Mūsų 
atsakymas buvo “sulaikymo 
politika”, kuri sutrukdė sovietų 
plitimą daugiau, negu paprastai 
yra manoma. Eisenhowerio 
valdžios metais valstybės sekre
torius J.F. Dulles turėjo viziją, 
kad reikia atstumti atgal Sovietų 
Sąjungą iš Rytų Europos. Ta
čiau įvykiai Rytų Berlyne 1953, 
Lenkijoj ir Vengrijoj 1956 ir Če-. 
koslovakijoj 1968 parodė, kad 
mes susilaikėm nuo kariško įsi
kišimo.

Gal būt, yra tikra ironija, kad

Šio straipsnio autorius kon
gresmanas Ronald A. Sara- 
sin.

I
kaip tik šioj pasaulio daly mes 
turim tikrus savo draugus. Dau
geliui gali atrodyti kaip seniai 
praėjusių laikų liekana, tačiau 
iš tikrųjų ten dar yra daug žmo
nių, kurie žiūri į vakarus su vil
tim atgauti savo laisvę. Kai ki
tose pasaulio dalyse mes randa
me daug priešiško amerikiečiam 
nusiteikimo, tai aš manau, kad 
būsiu teisingai įvertinęs, jog to
kio prieš amerikiečius nusiteiki
mo yra mažai Rytų Europoj.

Amerika ten turi daugiau įta
kos, negu paprastai yra manoma, 
ir ta įtaka gali būti panaudota 
geram tikslui. Sovietų sąjunga 
labai godžiai siekia gauti iš va
karų prekių ir technikos. Mes 
neturime jiem visa tai duoti, ne
reikalaudami jokių nuolaidų, 
ypatingai reikia reikalauti nuo
laidų, kad jie duotų daugiau 
laisvės ir savarankiškumo tau
tom, patekusiom po jų jungu. 
Sovietų Sąjunga mano, kad ji 
gali gauti ir pasinaudoti vakarie
čių gamybos ir technikos pažan
ga, visiškai atmesdama kitus va
karų kultūros požiūrius. Tačiau 
taip negali atsitikti. Jeigu mes 
vakaruose pasiekėme tokių di
delių laimėjimų, tai tik todėl, 
kad turim laisvo verslo sistemą 
ir laisvą idėjų pasikeitimą. So
vietų valdomi šmonės tai supras 
ir pareikalaus daugiau laisvių iš 
savo vyriausybės.

Daug yra kalbama apie Euro
pos saugumo ir bendradarbiavi
mo konferenciją Helsinky. Aš 
manau, kad, jeigu mes nuolat 
priminsim sovietam reikalą 
prisilaikyti nuostatų, suminėtų 
tos konferencijos Baigos akte, tai 
tuo būdu mes rimtai paremsim 
siekimus nerusiškų tautų, pate
kusių jų valdžion. Mes turim 
nuolat juos spausti, kad, pasira
šydami Baigos aktą, jie pripa
žino “laisvę asmeniui išpažinti 
ir praktikuoti .... religinius įsi
tikinimus, pagal jo paties są
žinės diktavimą . . . lygias teises 
tautom ir jų apsisprendimo tei
sę .. . sutikimą palengvinti lais
vą judėjimą ir santykius ...” 
Mes turim įspėti sovietus, kad 
visa tai nėra tik tušti žodžiai, 
bet principai, į kuriuos mes va
karuose visai rimtai žiūrim, ir tai 
yra principai, kurių mes reika
laujam laikytis, atsižvelgiant į 
esminį žmogišką orumą.

Kartu su daugiau kaip šimtu 
kitų atstovų rūmų narių, aš pa
rėmiau įstatymo projektą, pasiū
lytą kongreso narės Millicent 
Fenwick iš New Jersey, kad 
būtų sudaryta Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo komisija, 
kuri prižiūrėtų, kaip sovietai 
laikosi Helsinky priimtų nuo
statų. Tai būtų įrankis, kuriuo 
mes galėtume padaryti spaudi
mą sovietam ir parodytume, kad 
mes imam tą reikalą rimtai, to
dėl negalima niekų daryti su 
laisve ir lygybe. Žinoma, tai pa
lies jų skaudamą žaizdą, tačiau 
tuo būdu duosim žinoti sovietų 
valdžios engiamom tautom, 
ypač baltų tautom, kad JAV rim
tai vertina jų tautines pastangas 
siekti laisvės ir nepriklausomy
bės. Tos tautos yra nusipelniu
sios bent tiek iš mūsų susilaukti.
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SVEIKINA ...4

kunigų vienybės 
PIRMININKAS 
PREL. J. BALKŪNAS, P.A.

Su džiaugsmu ir pasitenki
nimu minime DARBININKO 
60-tuosius metus. Jis gimė idea
lizmo ir kovos laikais. Jo tėvai 
buvo darbininkų Šv. Juozapo 
Sąjunga. Sąjungos tikslas buvo 
tautinį sąmoningumą išeivijoje 
reikšti pozityvia veikla lietu
vybei išlaikyti, savai kultūrai 
kurti ir jaunajai kartai auklėti. 
Šv. Juozapo Sąjunga kūrėsi tais 
laikais, kai katalikų akcija Ame
rikoje vystė pirmus pradus. Kan. 
Fabijonas Kemėšis, baigęs so
cialinius mokslus Katalikų

Savaitės 
įvykiai

■ ■■.U —  ...........................................1
Prez. Fordas, esą, vengdamas 

gadinti pirminių rinkimų rezul
tatus, atidėjo iškilmingą su Sov. 
S-ga sudarytos sutarties dėl po
žeminių atominių užtaisų dy
džio x apribojimo pasirašymą, 
nors inicialai po šia sutartimi jau 
padėti.

Kandidato į prez. Jimmy Car- 
ter štabo pareigūnai teigia, kad 
Sov. S-gos pareigūnai labai sten
giasi užmegzti su jais santykius, 
leisdami suprasti, kad Sov. S-ga 
galėtų savo politiką priderinti 
prie JAV gyventojų nusiteikimo.

Sov. S-gos spauda Nobelio 
premijos laureatą Andrei Sacha
rovą pasmerkė, bet didžioji en
ciklopedija jam skyrė 75 žodžių 
aprašą, pažymėdama, kad jis 
buvo 3 kartus apdovanotas so
cialistinio darbo didvyrio titulu, 
tik užmiršdama priminti Nobe
lio taikos premijos jam sutei
kimą.

Ispanijos min. kabinetas pa
siūlė sudaryti 2 rūmų parla
mentą, kurio visi žemesniųjįį rū
mų ir didelė dalis senato narių 
būtų renkami tiesioginiu balsa
vimu, ir leido darbininkam su
daryti darbo unijas, nepriklau
sančias valstybės tvarkomiem 
darbininkų sindikatam.

Portugalijos usocialistai re
mia armijos štabo v-ko gen. An- 

tonio Ramalho Eanes kandi
datūrą į prezidentus.

Etiopijos vyriausybė aprūpina 
krikščionis ūkininkus gink
lais kovom su Eritrėjos partiza
nais, kurių dauguma yra maho
metonai. Už šią pagalbą jiem ža
dama duoti žemės.

Aliejų eksportuojančios val
stybės paskyrė 400 mil. dol. at
silikusių valstybių maisto gamy
bai didinti.

Buv. Argentinos prez. Izabel 
Martinez de Peron su keliais ki
tais artimesniais bendradarbiais 
yra apkaltinta viešųjų fondų iš
eikvojimu.

Vakarų ir rytų Europos komu
nistų partijos sutiko dalyvauti R. 
Berlyne įvyksiančiame kongre
se Italijos parlamento rinkimam 
praėjus.

8 savaites trukusi JT jūros į- 
statymų konferencija nepajėgė 
suderinti nuomonių skirtumų 
tarp jūros ir sausumos valstybių.

Sovietų aukšč. tarybos prezi
diumas pakėlė Leonidą Brežne
vą į maršalus.

Tautinės nuomonės tyrimo 
instituto direktorius kun. And- 
rew M. Grėeley metiniam Ame
rikos žydų komiteto susirinki
mui pareiškė, kad pirmiausia pa
tys žydai turėtų ištirti savo stip
rų prieš katalikus nusistatymą.

Britanijos liberalų partijos lai
kinuoju vadu vieton dėl šantažo 
pasitraukusio Jeremy Thorpe 
buvo paskirtas Jo Grimond.

Britanijos vyriausybė nutarė 
. pradėti gaminti vandenilio bom
bai reikalingą tritiumą ir atsipa
laiduoti nuo JAV priklau
somybės.

universitete Washingtone, ak
tyviai reiškėsi lietuviškoj vi
suomenėj, rūpindamasis jos iš
laikymu įmanomoje vienybėje, 
suglaudinti ją tautiniais ir dva
siniais ryšiais, kad paskiras tau
tos narys domėtųsi kitų reikalais 
ir visos tautos siekimais. Kuni
gai Urbanavičius, Juras, Švagž- 
dys, Juškaitis, Virmauskis ir kiti 
buvo kan. Kemėšio bendradar
biai, kurie DARBININKO pus
lapiuose dėstė ir aiškino tuos 
idealus, siekiant gimtojo krašto 
laisvės ir nepriklausomybės.

DARBININKAS, kaip darbo 
žmogaus laikraštis, išėjo ginti 
demokratijos ir socialinės gero
vės principų prieš totalitarines 
jėgas, kurių tarpe buvo mūsų so
cialistai ir komunistai. Žvelgiant 
į DARBININKO 60-ties metų 
nueitą kelią, nesunku pastebėti, 
kad ir jam reikėjo nugalėti sun
kias kliūtis, kol įgijo savęs ver
tą pripažinimą, reikėjo nu
galėti ir materialinius sunku
mus. Kun. P. Juras ne kartą 
laikraštį iš bėdos ištraukdavo sa
vais pinigais, kol atėjo tėvai 
pranciškonai į pagalbą. Tėvams 
pranciškonams buvo pasiūlyta 
gelbėti DARBININKĄ ir apsi
gyventi Brooklyne. DARBININ
KO dėka turime pranciškonus 
Brooklyne. Vietos vyskupas 
juos priėmė kaip spaudos 
apaštalus.

DARBININKO kelias nebuvo 
ir nebus lengvas. Jis leidėjams 
ir redaktoriams neš vis naujų 
rūpesčių ir reikalaus iš jų naujų 
pastangų, nes keičiasi ne tik 
žmonės, bet ir aplinka. Ši sukak
tis kaip tik ir yra DARBININ
KUI susimąstymo proga — ko
kių priemonių ieškoti, kad lie-' 
tuviškas laikraštis bet kurioje 
pasaulio dalyje tarnautų tik lie
tuviams ir lietuvybei, kad jis 
jungtų ir skatintų, kad jis išlai
kytų didesnę tautinę vienybę, 
krikščionišką idealizmą ir pasi
ryžimą nenusileisti aplinkos ne- 
lemčiai. Mano linkėjimai DAR
BININKUI ištesėti savo krikščio
niškoje ir tautinėje pasiuntiny
bėje, kad ir ateityje jis jungtų 
lietuvius katalikus bendriems 
tautos tikslams. Telaimina Die

vas Jus ir Tėvus Pranciškonus.

Prel. Jonas Balkūnas
Kunigų Vienybės pirmininkas

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS
V. NATKEVIČIUS, M.A.

Mūsų gimnazijos mokytojai, 
mokiniai ir aš labai vertiname 
DARBININKĄ, jį uoliai skaito
me dėl jo gero stiliaus, geros lie
tuvių kalbos ir įdomiai parašytų 
straipsnių. Ypač visi esame dė
kingi Jums ir kitiems laikraščio 
redaktoriams už mūsų gimnazi
jai rodomą palankumą, spausdi
nant apie ją tik objektyvią ir tei
singą informaciją.

Lai DARBININKAS dar ilgai 
ilgai gyvuoja ir toliau tarnauja 
lietuviškiems reikalams, būda
mas geru pavyzdžiu kitiems lie
tuviškiems laikraščiams!

Sėkmės!
V. Natkevičius, M.A. 
Vasario 16 gimnazijos 
direktorius

RAŠYTOJŲ D-JOS 
PIRMININKAS 
L. ANDRIEKUS

LB NEW YORKO 
APYGARDOS PIRMININKAS 
A. VAKSELIS

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ {STAIGA. Greitas IšsluntF 
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą,' sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūšų 
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 patsmau- 
įama Iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tei. 296-5359.

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.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368*3733, namų — vakarais — (516) 787- 
4296.

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir oaorastus.
4 linas patarnavimas jdėdanf 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., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
rni1, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutuai 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

ATEITININKŲ
FEDERACIJOS VADAS
DR. P. KISIELIUS

DARBININKĄ, 60 metų tėk
mėje ištikimai, bei nepailstamai 
skleidusį lietuviškos spaudos 
žodį išeivijai, sveikiname.

Ir ateityje ta pati meilė lie
tuviui bei ištikimybė atviram 
žodžiui telieka Jūsų darbų kel
rodžiu.

Petras Kisielius, MD 
Ateitininkų Federacijos 
vadas

LŽS CENTRO VALDYBOS 
PIRMININKAS
J. VAIŠNYS, S.J.

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos vardu sveikinu 
DARBININKĄ, sulaukusį gar
bingo amžiaus, bet visuomet 
jauną ir pažangų savo drąsiais 
straipsniais. Linkime dar ilgai 
vesti mūsų išeiviją ryžtingo dar
bo ir tiesos keliu į mūsų tė
vynės prisikėlimą.

J. Vaišnvs, S.J.
LŽS centro valdybos 
pirmininkas

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Coronė, 
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

Lietuviškas žodis skamba pa
saulyje beveik tūkstantį metų. 
Lietuviškas spausdintas žodis 
ateinančiais metais švęs 430 me
tų sukaktį. Lietuviško žodžio, 
polėkių, kultūros ir kasdieninio 
gyvenimo veidrodžiu yra mūsų 
spauda. Spauda registruoja, 
bet taip pat ji ir formuoja nuo
mones.

Nesavoje žemėje, toli nuc 
Lietuvos, lietuviškas raštas yra 
ypatingai reikalingas, svarbus ir 
didžiai reikšmingas. Turime 
nemaža lietuviškų laikraščių, ta
čiau nedaug tokių, kurie suge
bėtų realiai ir gyvenimiškai pa
justi šio tremties laikotarpio rei
kalavimus; kurie rimtai nusta
tytų, kas šiuo laikotarpiu yra 
pirmiausia reikalinga, kas svar
biausia; kurie formuotų skaity
tojų nuomones svarbiausia lietu
viams linkme — tai kovos už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę prasme, lietuviškos kultū
ros puoselėjimo linkme lietuvy
bės išlaikymo dvasioje. DARBI
NINKAS buvo ir yra tas laikraš
tis, kuris labai gerai suprato sa
vo paskirtį. Dėka to mes Nevv 
Yorke , ir apylinkėje kreipiame 
savo jėgas ir pastangas kovai su 
Lietuvos priešais, bet neke
liame ginklo lietuvis prieš 
lietuvį.

šiandien mes švenčiame 
DARBININKO 60-ties metų gy
vavimo sukaktį — 60 metų pasi
šventimo ir tarnybos Lietuvai ir 
lietuviam. Tai ir yra jau didžiau
sias paminklas lietuvių tautos is
torijoje, tai yra didžiausios pa
garbos pareiškimas ir nuopelnų 
pripažinimas lietuvių tautos 
mastu.

Mes čia susirinkę, lietuvių

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
vardu maloniai sveikinu DAR
BININKĄ, sulaukusį 60 metų 
amžiaus.

DARBININKO žygis per ilgą 
ir nelengvą išeivijos gyvenimą 
yra labai garbingas. Jis buvo ir 
tebėra gyvas švyturys, skleidžiąs 
šviesą tiesos ieškančiam lietu
viui. Be DARBININKO sunku 
būtų įsivaizduoti mūsų praeitį 
Amerikoje. Ji atrodytų tamsesnė 
ir skurdesnė.

Rašytojai yra dėkingi DARBI
NINKUI ypač už literatūros 
puoselėjimą. Per tuos 60 metų 
daug išspausdinta knygų recen
zijų, eilėraščių, novelių, apy
sakų, dramų . .. Taip pat DAR
BININKAS nemaža išleido ir li
teratūrinių knygų, teikė net pre
mijų.

Rašytojai linki jam ir ateity 
šviesti žmones religijos bei 
tautybės spinduliais.

Leonardas Andriekus 
Lietuvių Rašytojų D-jos 
pirmininkas

bendruomenės nariai ir narės, 
reiškiame padėką ir pagarbą 
visiems tiems, kurie šią mūsų 
lietuviškos spaudos tvirtovę, 
mūsų DARBININKĄ, leido ir 
leidžia, kurie prirašė tūkstan
čius jo puslapių; kurie pagyvino 
ir pailiustravo DARBININKĄ 
vaizdais; ir tiems, kurie DAR
BININKĄ rėmė ir remia prenu
meratomis ir aukomis.

Reikšdami savo pagarbą ir pa
sididžiavimą DARBININKU, 
per jo leidėjus Tėvus Pranciš
konus ir vyr. redaktorių Tėvą dr. 
Kornelijų Bučmį, OFM, linkime 
DARBININKUI lankyti lietuvių 
šeimas, tobulėti ir sveikam ir ne
sužalotam savo pasirinktoje 
kryptyje sulaukti 100-osios su
kakties, švenčiamos jau laisvoje 
ir nepriklausomoje Lietuvoje.

A. N akselis
LB New Yorko apygardos 

valdybos pirmininkas

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

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Frlendly Spirite Wlnes & 
Liquors”, 146 E. Maln St., New Britain, Conn. 06051. Tol. 224-4800. 
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- 
rlal, įv. biznio mašinos—pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

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. 31 s pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland BtvcL, 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpų:

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

Vardas, pavardė

Miestas, valstija, Zip ............ ........ ........ ........... ..... __—-
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DARBININKAS
341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y., 11207

Praeitų metų lapkričio 23 
pranciškonų, ordino generolas 
Konstahtinas Koser, OFM, išlei
do ypatingą encikliką visiem 
pranciškonam, kad jie kukliai 
paminėtų serafiškojo tėvo šv. 
Pranciškaus mirties 750 metų 
jubiliejų.

Šiuos 1976 metus pranciškonų 
generolas visam pranciškoniš
kajam pasauliui paskelbė kaip 
pranciškoniškus metus.

Jubiliejus yra panašus į dvi
pusį veidrodį. Vienoj pusėj — 
praeitis, kitoj — ateitis. Tačiau 
abiejose pusėse regim savo pa
čių atspindį.

Pranciškonai, žiūrėdami į 
ordino jubiliejų, į “savo dvipusį 
veidrodį”, pirmiausia dvasioj 
nukyla į praeitį, į viduramžius: 
1182-1205, 1209-1212, 1215-
1216, 1221-1223-1224-1225-
1226 ir 1228 metus Italijos Umb- 
rijoj, Asyžiuj, San Damijone, 
Romoj ir Alvernoj. Čia matom 
13-tąjį amžių: begriūvančią Kris
taus Bažnyčią ir jos pašauk
tuosius misionierius Pranciškų 
ir Domininką.

Enciklika prasideda svar
biais šv. Pranciškaus žodžiais: 
“Fratres, incipiamus ...” —
Broliai, pradėkim, nes iki šiol 
dar mažai padarėm! (1 C 103). 
Liečia pranciškonų ordino ir jų 
brolių dvasinį gyvenimą, ordino 
regulą ir šv. Pranciškaus tes
tamentą . . . Ragina atsinaujinti * 
pagal šv. Pranciškaus dvasią ir 
tinkamai paminėti šv. Pranciš
kaus 750 mirties jubiliejų pa
skirose pranciškonų provinci
jose.

Ta proga neatsilieka ir lietu
viai pranciškonai. Šv. Pranciš
kaus Varpelis jau sausio mėne
sio numeriu pradėjo jubilieji
nius šv. Pranciškaus metus. Kul
tūros žurnalas Aidai irgi ruošiasi 
išleisti numerį, skirtą šv. Pran
ciškui. Darbininkas protarpiais 
spausdins savo bendradarbių te
mas apie šv. Pranciškų. Galiau
siai rudenop pranciškonai Kul
tūros Židiny Brooklyne ruo- 

- . ~ - šiasi tą jubiliejų paminėti iškilį-L.*,
Pės — ukrainietis. Baltuo- minga menine akademija.
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Žodžiai šokių šventei

Rugsėjo 5 Chicagoj bus Penk- dės suprasti, kad Amerika visa
toj! Tautinių Šokių Šventė, da padėjo kitiem žmonėm. Fes- 
Šventei rengti komitetas jau 
seniai veikia. Komitetas susi- 
tvarkė kaip organizacija ir įsi- 
korporavo Illinois valstybėj kaip 
Lithuanian Folk Dance Festiv- 
als, Ine. Ši korporacija nesie- 
kai pelno. Ji atleista nuo visų 
mokesčių.

Šio įsikorporavimo reikėjo dar 
ir kitam reikalui. Amerika, besi
rengdama minėti savo 200 metų 
sukaktį, sukūrė American

< Revolution Bicentennial Ad- ; 
ministration. Toj įstaigoj yra ir 
etninių grupių komitetas.

Lietuvių Tautinių Šokių
? Šventės rengėjai da dabar buvo 

priimti į šį komitetą kaip teisė- 
tas narys. Pats vyriausias admi
nistratorius John W. Warner at
siuntė laišką Lietuvių tautinių

- Šokių Šventės komitetui pra
nešdamas, kad lietuviai yra etni-

> nių grupių komiteto narys.
Laiško pradžioj administrato

rius džiaugiasi ir sveikina naują “ 
narį — Lietuvių Tautinių Šo
kių Festivalį.

Toliau laiške rašo, kad Jungti- 
___ nės Amerikos Valstybės, švęs

damos savo 200 metų sukaktį, 
i daug dėmes io-.skiria ir kitom or- mas. Baltuosiuose 
ganizacijom. Tos organizacijos

tivalis taip pat padės suprasti 
ir lietuvių kultūrą, istoriją ir 
Amerikos lietuvių įnašą į Jungti
nes Amerikos Valstybes.

Ši bicentennial minėjimo 
administracija padovanojo vė
liavą Lietuvių Tautinių Šokių 
Festivaliui. Vėliava jau pasiųs
ta Chicagon. (Jos nuotrauka 
buvo įdėta Darbininko 19 
mery).

nu-

-o-
Tai rodo, kad Amerikos 

riausybė vis labiau respektuoja 
tautines aspiracijas, tų tautų kul
tūrinius apsireiškimus. Kas 
buvo seniau prislopinta, dabar 
nupustoma nuo dulkių, kad 
tautos pasireikštų savo indi
vidualybe, savita saplva. Tos 

spalvos kaip kokioj mozaikoj 
sudaro vieną daugialypės Ame
rikos paveikslą.

Ši nauja pažiūra atnešė ir kito
kius nusiteikimus. To paveiktas, 
ir prezidentas Fordas sutiko būti 
Tautines Šokių Šventės garbės 
globėju.

“ė- e . .
Vyriausybė, atrodo, nori su

prasti etninių grupių proble- 
Rūmuose 

tiem reikalam yra net patarė-

vy-

“^Š'ąyo minėjimų programose ir jas, pats kilęs iš etninės gru 
>en?pąrodo, kokia įvairi ir individua-' pės — 1 ...........

Ii yra Amerikos bendruomenė. šiuose Rūmuose pradėtos šaukti 
konferencijos, kuriose daly-Suteikdamas tokį pripažint

mą, nori pasakyti, kad Ameri- vauja etninių grupių atstovai ir 
1 ; ka yra sudėta iš įvairių etni- 1 ’’ • ’ • • •’ ’ •

nių grupių, skirtingų kultūrų, 
kurios visos drauge sudaro pliu
ralistinę Ameriką. Sukaktis tai 
nėra tik praeities prisiminimas.
Sukaktis drauge leidžia žvelgti 
ir į ateitį. Tokia pliuralistinė 
bendruomenė gali geriau tar
nauti aukštesniam siekimui. Tik 
demokratija leidžia sugyventi 
tom daugybėm formų, tam di
džiam įvairumui. Iš čia išauga 

v.ir harmonija, ir koooperavimas, 
ir jėga.

. Ir lietuvių šokių šventė pa-

kalbasi savo svarbiais reikalais. 
Tokioj konferencijoj jau daly
vavo kun. K. Pugevičius. (Jo 
pranešimas spausdinamas at
skirai). Dabar rengiama kita 
konferencija. Į ją yra pakvies
tas mokytojas Antanas Masionis.

-o-
Su dideliu dėmesiu sekame 

šiuos naujus posūkius ir norime 
tikėti, kad jie atneš visai naujas 
galimybes tautinėm grupėm. O 
būtų gera, kad ir lietuviškieji 
kultūros reikalai susilauktų val
džios paramos!

DARBININKO
60 METŲ
SUKAKTIS T. JUSTINAS vaSkys, OFM
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Prėl. P. Juras visada palaikė 
artimus santykius su pranciško
nais Lietuvoj. Jiem ten kurian
tis, jų klierikam savo lėšomis 
pastatydino dviejų aukštų prie
statą prie vienuolyno Kretingoj. 
Dosniai rėmė Šv. Antano kolegi
jos statybą. Kretingoj įkurtajai 
Šv. Antano kolegijai paau
kojo nemažą biblioteką, fizikos 
kabinetą ir įvairių eksponatų 
mineralogijos muziejui.

Trokšdamas, kad Lietuvos 
pranciškonai labiau įsijungtų į 
spaudos darbą, 1933 nupirkęs 
Bostone spaustuvę, prelatas ją 
pasiuntė Kretingon. Savo ly
dimame laiške T. Augustinui 
Dirvelei jis rašė: “Su gerais 
prieteliais sumanėme tėvynės 
pajūryje įkurti katalikišką spaus
tuvę. Nupirkau mašinas, su
kroviau į laivą ir pasiunčiau 
Kretingos pranciškonams. Nuva- j 
žiuokite į Klaipėdą atsiimti. Ti
kiu, kad Lietuvos Vyriausybė už 
tokią dovaną muito neims. Jūsų 
Drietelius Kun. P. Turas.” 
Prelato dėka įkurtoj pranciškonų 
spaustuvėj buvo spausdinamos

įvairios knygos ir du jų leidžia
mi laikraščiai — Sursum Corda 
ir Šv. Pranciškaus Varpelis. Ko
munistai 1940 liejpos mėn... 
spaustuvę konfiskavo.

Jau mūsų pirmutiniame susiti
kime New Yorke prelatas skati
no mane, nieko nelaukiant, pra
dėti leisti Šv. Pranciškaus Var
pelį. Su T. Juvenaliu Liauba, 
OFM, laikinai įsikūrę Pitts- 
burghe (1941 rugp. 2), tuoj 
ėmėm rūpintis Varpelio išleidi
mu. Prel. P. Jurui ir M. Klei- 
notienei parėmus finansiškai, 
1941 gruodžio mėn. pasirodė 
pirmas Šv. Pr. Varpelio numeris. 
Pirmojo ir antrojo Varpelio buvo 
išspausdinta po 14,000 egzem- 
plorių. Šv. Pr. Varpelis, religi
nio bei tautinio turinio žurnaliu
kas, buvo spausdinamas Darbi
ninko spaustuvėj So. Bostone.

1949 lietuviam tremtiniam 
Vokietijoj ėmus skirstytis į įvai
rius kraštus, lietuvių kultūros 
žurnalo Aidų leidimas labai pa
sunkėjo. Kazio Bradūno (nuo 
1945) sumaniai redaguojamas 
žurnalas turėjo didelės reikšmės

ASYŽIUS IR JŲ VARPŲ GAUDIMAS
750 metų nuo šv. Pranciškaus 
Asyžiečio mirties; šie metai pa
skelbti pranciškoniškaisiais 
metais

BENVENUTAS 
RAMANAUSKAS, OFM

“Čia yra visų didžiausias — mū
sų šv. Pranciškus Asyžietis”

Žymus Amerikos kapucinų 
misionierius Venancijus rašo: 
“Kartą aš buvau užėjęs su drau
gu į dar neužbaigtą episkopalų 
Šv. Jono nuo Dievo kated
rą New Yorke. Vaikš
čioji po tą didingą pastatą, ati
džiai žiūri ir stovinėji, kartu 
klausais, ką iš šalies tau sako 
vadovas. Jis aiškina, kalba apie 
įvairius šoninių altorių koplyčių 
šventuosius. Mes priartėjom 
prie šv. Pranciškaus. Vadovas 
sako: ‘Čia yra visų didžiausias 
— mūsų šv. Pranciškus Asyžie
tis!’ Draugas man pašnibždėjo: 
‘Taip, mielasis, Pranciškus taip 
pat ir jiem priklauso. Kiti šven
tieji nėra jų, tačiau Pranciškus — 
jiem, nes jis yra visų šv . 
Pranciškus; jis priklauso visam 
pasauliui!”

Asyžius ir jų varpų gaudimas
Šv. Pranciškaus bazilikos var

pų gaudimas piligrimui ataidi 
spalio 4, kai jis iš Porciunkulės 
įeina Asyžiaus miestan. Tuomet 
pats miestas pavirsta neišpa
sakytu džiaugsmu, darniai susi
liejančiu į vieną akordą — kaip 
veržiantis dangun Te Deum, 
kaip gėlių puokštė, kurią mies
tas laiko prieš Viešpatį, idant 
šlovintų jo gėrį ir gailestingumą.

Kartu su varpais džiūgauja ir 
šv. Pranciškus:

-o-
“Tebūnie garbinamas, o Viešpa
tie,

Jkad Tu man leidai prie šios

Asyžiaus miesto bendras vaizdas, kairėj — pranciškonų 
vienuolynas ir bazilika.

krikštuvės tapti Tavo vaiku. 
Tebūnie garbinamas, o Viešpa
tie,

kad Tu man šiame name 
vienai gerai motinai padova
nojai meilę ir supratimą.

Tebūnie garbinamas, o* Viešpa
tie,

kad Tu man prie šio šulinio 
linksmus jaunystės draugus 
dovanojai, kurie vėliau tą patį 
kelią ėjo, kaip ir aš.

Tebūnie garbinamas, o Viešpa
tie,

kad Tu mane Šventajame 
Damijone ištraukei iš supa
saulėjusių ateities svajonių ir į 
mane prakalbėjai: ‘Pranciškau, 
eik, atstatyk mano begriū
vančią Bažnyčią!’

Tebūnie garbinamas, o Viešpa
tie,
kad Tu čia Šv. Damijone se
selei Klarai — kaip ištikimiau
siai Šv. Evangelijos užlaiky- 
tojai — leidai surasti į Tave 
kelią.

Tebūnie garbinamas, o Viešpa
tie,

kad Tu čia leidai pirmą kartą 
giedoti prieš vienuolę Klarą 
visiem tvariniam Tavo meilės 
giesmę.

Tebūnie garbinamas, o Viešpa
tie,

kad Tu man prie Santa Maria 
Maggiore pavedei, idant Tave 
kaip vienatinį Tėvą garbin
čiau.

Tebūnie garbinamas, o Viešpa
tie,
kad Tu, užtariant Tavajai šv. 
Motinai, mum vargšam žmo
nių vaikam suteikei Porciun- 
kulėj visų nuodėmių bausmių 
atleidimą, kai mes tik sutrinta 
širdim prie Tavęs ateinam.

Tebūnie garbinamas, o Viešpa
tie,

kad Tu man palapinių kapi
tuloj, kurioj dalyvavo penki 

tūkstančiai brolių, mano 
gyvenimo tikrumą patvirtinai. 

Tebūnie garbinamas, o Viešpa
tie,

kad Tu man leidai Porciunku
lės pavėsy numirti.

Tebūnie garbinamas, o Viešpa-
3, i
kad prie mano karsto atvyksta 
visų tautų, religijų ir rasių 
žmonės, idant kaip broliai ir 
seserys susitaikymą ir ramybę 
iš čia į visą pasaulį nuneštų.”

-o-
Ar tai nauja Saulės giesmė?! 

Taip ji aidi kiekvienam, kai gau
džia Šv. Pranciškaus bazilikos 
varpai . . .

1239 Asyžiuj buvo užbaigti 
Šv. Pranciškaus bazilikos bokš
tai. Į juos buvo įkelti keli didin
gi varpai su įrašais ir datomis.

Ir taip nuo to laiko jjfe skamba 
kiekvienam piligrinHii ir kelei
viui, skelbdami šv. Pranciškaus 
garbę.

Šv. Pranciškus laimina Asyžių
Netoli Porciunkulės, prie 

raupsuotųjų ligoninės, Pranciš
kus liepė pastatyti neštuvus; 
broliam prilaikant jo rankas, jis 
atidžiai žiūrėjo pro pusakles ir 
ašarotas akis į miestą. Pakėlęs 
savo žaizdotą ranką, laimino sa
vo gimtinę: “Palaimintas tu 
Viešpaties, Dievui ištikimas ir 
šventas mieste! Tavo dėlei bus 
išgelbėta daug sielų; tavyje gy
vens daug Dievo tarnų, ir iš ta
vęs bus daug išrinkta arhžinojo 
gyvenimo karalystei!”

Šie šv. Pranciškaus palaimos 
žodžiai lotyniškai yra įrašyti virš 
Portą Nova Asyžiaus mieste (Cfr. 
Spec. perf. 12).

Palaiminimas visiem padarė 
gilų įspūdį. Žmonių minia šven
tojo Asyžiaus Beturčio sielą pa
lydėjo amžinybėn.

Padavimai pasakoja: mirštant 
šv. Pranciškui, Asyžiaus Šv. Ste
pono bažnytėlės varpai patys 
pradėjo skambėti.

Šv. Pranciškus mirė 1226 spa
lio 4.

Tai buvo kaip pavasaris, ateinąs 
į pasaulį!

“Trijų dfaugų legendų” (1246) 
knygos įžangoj apie šv. Pranciš
kų rašoma: “Kaip Šviečianti auš
ra ir aušrinė žvaigždė, kaip už
tekanti saulė užliejo pasaulį ir 
nešė jam derlių, taip pasirodė 
Pranciškus. Šiai saulei užte
kant, pasaulis snaudė, taip sa
kant, žiemos speige sustingęs, 
tamsybėj ir be gyvybės. Jo žo
dis ir jo darbai buvo kaip pui
kus šviesulys: tiesa žėrėjo, mei
lė degė, dorybė — daugelio 
nuopelnų motina — turėjo jėgą, 
kuri pasaulį budino naujam, gra
žesniam gyvenimui. Kaip koks 
sodas su įvairiausiais vaisme
džiais, sužydėjo trys brolijos, ku
rias jis įkūrė. Koks nuostabus 
derlingumas! vaisingumas! na
šumas! Tai buvo kaip pavasa
ris, ateinąs į pasaulį!”

Velykų šventės Greccio 
vienuolyne

Prie Greccio, netoli Asyžiaus, 
per vienas Velykų šventes vie
nuolyno viršininkas paruošė 
puikias vaišes. Stalas buvo pa
dengtas balta staltiese. Buvo pa
dėtos stiklinės. Šventasis, iš
vydęs prabangą, pasiskolinęs el
getos kepurę ir lazdą, įėjo vi
dun, tartum piligrimas, prašė iš-

(nukelta [ 5 psl.)
✓

visam lietuvių kultūriniam gy
venimui.

Visų lietuvių kultūrininkų rū
pestis buvo neleisti Aidam su
nykti. Tad jų akys nukrypo į JAV 
besikuriančius Lietuvos pran
ciškonus. Imtis Aidų leidimo 
buvo didelis užmojis. Būdami 
patys tremtiniai, pranciškonai 
neturėjo nei savo spaudos darbe 
patyrusių žmonių, nei savos 
spaustuvės. Be to, įsikūrę Ken- 
nebunkporte, Me., gyveno toli 
nuo lietuvių vietovių.

Nežiūrint, kad ateitis nebuvo 
aiški, 1949 rudenį pranciškonai 
ryžosi perimti Aidų leidimą. Re
daktorium buvo pakviestas An
tanas Vaičiulaitis. Dr. Juozas 
Girnius, kuris turėjo lemiamos 
reikšmės Aidų perėmime, su
telkė Aidų bendradarbius ir su
organizavo platų platintojų tink
lą lietuvių kolonijose. Nuo 1965 
dr. Juozas Girnius taip pat ėmė-v 
si redaguoti Aidus ir juos reda
guoja iki šiol. Dėka Darbininko 
spaustuvės vedėjo Antano Pel- 
džiaus, kuris savo gyvenimą 
buvo paaukojęs katalikiškos 
spaudos reikalam, buvo sudary
tos palankios sąlygos Aidus 
spausdinti Darbininko spaustu
vėj Bostone.

Leidėjų pasiaukojimu, re
daktorių bei bendradarbių 
idealizmu bei ištverme, Aidai 
buvo išsaugoti ir jper 32 metus 
(JAV-bėse 27 m.) išvarė gilią va
gą kultūriniame lietuvių gyveni
me.

Savaitraščių sujungimas
Išgelbėję Aidus, pr-anciškonai 

savo dėmesį nukreipė į katalikų 
savaitraščius, kurie turėjo dide
lių finansinių sunkenybių ir 
skurdo savo turiniu. Savo pasi
kalbėjimuose su prel. P. Juru ir 
Antanu Peldžium dažnai kėliau 
mintį sujungti savaitraščius ir 
leisti jų vietoj vieną gerai reda
guojamą ir patrauklų, stipriai

stovintį katalikiškų principų bei 
tautinių reikalų sargyboj. Buvau 
įsitikinęs, kad, sujungus savait
raščius, sumažės jų administ
racijų išlaidos, padidės jungtinio 
savaitraščio prenumerata ir jis 
bus pakankamai pajėgus suorga
nizuoti stiprų redakcinį kolekty
vą, bendradarbius bei korespon
dentus didesnėse lietuvių ko
lonijose.

Prel. P. Juras ir Darbininko 
administratorius Antanas Pel- 
džius buvo ypatingai susirūpinę 
Darbininko ateitim. Mirštant 
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 
(LDS) nariam, apmirė Sąjungos 
veikla, pasunkėjo LDS namų 
Bostone išlaikymas, spaustuvė 
taip pat nedavė jokio pelno.

(Bus daugiau)

Prel. Pr. Juras, P.A., nuoširdus pranciškonų globėjas, įkūręs Alkos muziejų Putname, kur 
yra saugomi visi Darbininko numeriai. Muziejų jis aprodo Hartford Times redakcijos repor
teriui Charles La Freniere. Jam aiškina paveikslą — karalius Steponas Batoras įkuria Vil
niaus universitetą. Paveikslą piešė dail. A. Smetona. Nuotr. Lou Edman
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MUZIKA

BICENTENNIAL SAVAITĖ BOSTONE
Savaitė, skirta lietuviam Bos

tone parodyti savo kultūrinius 
bei meninius sugebėjimus, vyko 
nuo balandžio 26 iki 30 repre
zentaciniame istoriniame pa
state Statė House. Ten, šalia 
nuolatinės tautodailės bei meno 
parodos kas dieną 12 vai. vidu
dienį vyko ir meniniai pasirody
mai.

Pirmadienį iškilmes įžanginiu 
žodžiu atidarė klebonas kun. 
Antanas Baltrušiūnas. Tą pačia 
dieną smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas astliko solo, be forte
pijono akompanimento, Antano 
Račiūno “Sonatą-Fantaziją” ir 
Jono Švedo “Andante” iš smui
ko sonatos.

Antradienį Berklee kolegijos 
mokytojai kompozitoriaus Je
ronimo Kačinsko bendradarbiai, 
smuikininkas Gerald Mordis ir 
pianistas Michael DeWart atliko 
Kačinsko sonatą smuikui ir for
tepijonui.

Trečiadienį programą atliko 
vaikų choras iš Brocktono, veda
mas Nukryžiuotojo seselių. 
Klausytojai sakė, kad tai. geriau
sia programa. Nemoką lietuviš
kai kalbėti vaikai dainavo lie
tuviškas dainas, deklamavo lie
tuviškus eilėraščius, šoko tauti
nius šokius. Programa tęsėsi 
apie dvi valandas.

Ketvirtadienį Berklee kole
gijos saksofonų kvartetas — 
Joseph Viola, Roger Jannota, 
John La Portą ir Robert Hores 
— atliko Jeronimo Kačinsko su
kurtą saksofonų kvartetą.

Penktadienį susirinko di
džiausias skaičius žmonių, nes 
tą dieną atsilankė gubernato
rius Dukakis. Violeta Balčiūnie
nė padainavo tris dainas: Stasio 
Šimkaus “Pamylėjau vakar”, 
Broniaus Budriūno “Šauks
mas” ir “Dainos gimimas”. Jai 
akomponavo Saulius Cibas. Gu
bernatorius pasakė gana trafa
retinę kalbą, nes jis tų kal
bų sako labai daug, s o ir įvai
rių tautinių mažumų Massachu- 
setts turi nemažai. J^rA svarbiau
si buvo tie 5000 balsų, kurių jis 
tikisi. Labai įdomią kalbą pa
sakė kun. A. Kontautas: pateikė 
trumpą Amerikos lietuvių istori
ją-

Plačioj salėj buvo išdėstyti 
mūsų rankdarbiai ir kabėjo keli 
paveikslai — Viktoro Vizgirdos, 
Prano L Lapės ir Inos Nenortie- 
nės. Buvo ir medžio bei gintaro 
dirbinių, bet nedaug. Geriausiai 
buvo reprezentuojamos juostos. 
Ten pat sėdėjo ponia Girulienė, 
dėvinti gražų lietuvišką kostiu
mą, ir audė lietuvišką juostą. 
Jų buvo apsčiai. Priėjusi prie 
manęs amerikietė teiravosi, ką 
jos reiškia ir kas iš jų daroma. 
Aiškinau, kad jos sudaro mūsų 
tautinio kostiumo dalį, jas vyrai 
dėvi vietoj kaklaraiščio, iš jų 
daromos pagalvėlės, jos deda
mos kaip papuošalas ant sta
lelių ir šiaip naudojamos papuo
šimui. Iš išstatytų trijų medžio 
dirbinių dėmesio vertas buvo 
rūpintojėlis, atneštas prel. Pr.

Pianistė Claire Stankus

JAUNA 
PIANISTĖ

Claire Stankus, Frances ir Al
fonso Stankų dukra, iš Warring- 
ton, Pa., gegužės 15 sėkmingai 
koncertavo Philadelphijos Mu- 
sical Academy salėj. Claire yra 
17 metų amžiaus ir piano mu
ziką studijuoja 12 metų. Koncer
te atliko Bach, Beethoven, Cho- 
pin ir Shostokovitch kūrinius.—
F.S.

Juro iš jo Alkos muziejaus. Jis 
traukė ne vieno žiūrovo akį.

Buvo išstatytos I. Nenortienės 
lėkštės. Viena buvo padovanota 
gubernatoriui. Jis ja džiaugėsi. 
Su gubernatorium nusifoto
grafavo ponia Girulienė. Jis 
pagyrė jos kostiumą, megztą A. 
Tamošaitienės.

Po programos dalyviai buvo 
pavaišinti skaniais sumuštiniais 
ir keptais grybais. Žmonės 
vaikščiojo ir šnekučiavosi, besi
dalindami įspūdžiais iš buvusių 
programų.

Šv. Kazimiero parapijos choro 
pavasarinis koncertas

Choras šiandien yra retenybė, 
bent mūsų Bostone ir jo apylin
kėse. Garbė klebonui kun. Pet
rui Šakaliui, kad jo parapijos 
vardą nešioja prieš dvidešimt 
penkerius metus sukurtas 
kompozitoriaus Juliaus Gaidelio 
vokalinis vienetas. Šiandieną jis 
yra čia vienintelis.

Šio choro koncertą girdėjom 
gegužės 1 Lietuvių Piliečių Klu
bo salėj So. Bostone.

Koncerto repertuare buvo šios 
J. Gaidelio dainos: “Tėviškės 
laukai”, “Augo putinas”, “Pasė
jau dobilą”.

Gaidelio kūryba yra indivi
duali, ypač instrumentalinė kū
ryba, kurios jis yra sukūręs daug 
(vien aštuonios simfonijos). Jo 
vokaliniai kūriniai atspindi tą 
patį ritmą, bet yra-suvaržyti jų 
atlikėjo pajėgumo. Vis tiek jie 
yra saviti, modernūs ir gražūs.

Kontrastą Gaidelio dainom su
darė St. Šimkaus “Žolelė žydė
jo”, K.V. Banaičio “Ant kalno 
klevelis”, Br. Budriūno “Piovė 
lankoj šieną” ir St. Sodeikos 
“Šiaurės pašvaistė”. Tai yra dai
nos, mūsų girdėtos jau ir senes- 
niaiš laikais. Vien jų melodija 
jau mus “už širdies griebia”.

RELIGINIS KONCERTAS 
APREIŠKIMO BAŽNYČIOJ
BROOOKLYNE

Algirdo Kačanausko vadovau
jamas Apreiškimo lietuvių pa
rapijos choras kiekvienais me
tais gavėnios metu surengia reli
ginės muzikos koncertą. Šiais 
metais toks koncertas įvyko ba
landžio 11 parapijos bažnyčioj. 
Programos atrakcija buvo T. Du- 
bois kantata “Septyni paskuti
nieji Kristaus žodžiai”.

Šis kūrinys parašytas trim so
listam ir mišriam chorui su var
gonų palyda. Tai 80 puslapių 
partitūra, padalinta į septynias 
dalis, koncertinio žanro stam
bokas veikalas. Nors T. Dubois 
neparodė naujų kūrybinių išra
dimų, vartojo tradicinę harmoni
ją, tačiau chorinė faktūra para
šyta gana išradingai. Pats tekstas 
įtaigoja dramatiškai elegišką tu
rinį, pilną ypatingų nuotaikų — 
švelnių ir audringų, kupinų iš
gyventų epizodų. Tam tekstui 
kompozitorius parašė tokią kan
tatą, kuri šiandien pateko beveik 
į visus bažnytinės muzikos re
pertuarus, visame krikščio
niškame pasaulyje.

Kantatą atliekant, po įžanginio 
ramios nuotaikos preliudo tuoj 
pasigirdo stiprokas sopranas 
Louise Senken. Ji savo partijoj 
per visą kantatą buvo ryški fi
gūra, imponuojantis balsas. Rei
kėtų daugiau dinaminės dife- 
rencijos^ypač švelniose frazėse.

Pirma dalis prasidėjo baritono 
solo partija, kurią giedojo iš rei
kalo sodrus bosas Fręd Lučka. 
Jis yra reto gabumo muzikos mė
gėjas. Gaila, kad jam neteko 
daugiau dainos mene pasila- 
vinti.

Po kelių baritono solo frazių, 
Allegro con fuoco tempe, galin
gai sugaudė choras; net šiur
pas apėmė klausytojus, kai pir
moji impozantiška dalis, pare
miama vargonų palyda, kurią 
atliko Albinas Prižgintas, sudre
bino bažnyčios sienas.

Antra dalis, “Hodie mecum 
eris in paradiso” (Šiandien su 
manim būsi rojuj), yra graži te
noro arija, kurią puikiai atliko 
Liudas Stukas. Bendrai jo giedo

Gaidelio choras per ilgą laiką 
yra gerai susidainavęs. Skambe
sys yra švarus, harmonija tiksli, 
melodija vedama lygiai ir gražiai.

Šalia choro mes girdėjom Bos
tono vyrų sekstetą. Jis yra pasį- 
daręs beveik profesionalinis; 
gerai žino savo repertuarą ir dai
nuoja lengvai, neforsuodamas. 
Seksteto programą sudarė Bud
riūno “šauksmas”, Kairiūkščio 
“Paparčio žiedas”, Bražinsko 
“Nemunėli” ir Gaidelio “Gė
riau, gėriau’^, kur solistu buvo
N. Lingertaitis. Norėčiau para
ginti solistą Lingertaitį, kad jis 
suruoštų savo rečitalį, nes vieną 
esam girdėję. Jis turi malonų te
norą, ir nėra ko jam slėptis 
seksteto šešėly, kada yra pajė
gus savo rečitaliui. Tai tik pa
gerintų ir sekstetą.

Programos perlu buvo kantata 
“Lietuviškam žodžiui”, sukurta 
Juliaus Gaidelio, jo choro atlie
kama jau antrą kartą (bent man 
girdint). Apie tą kantatą jau esu 
rašiusi. Galėčiau pridėti, kad ji 
daro didesnį įspūdį, kada jos 
klausaisi antrą kartą; manau, 
mielai klausysiuos ir toliau. 
Kantatos žodžių autorius — 
poetas Bernardas Brazdžionis.

Solistais buvo Daiva Mongir- 
daitė ir Stasys Liepas. Jie abu 
yra puikūs solistai. Mongirdai- 
tės balsas yra pačiam pajėgume, 
ir gaila, kad mes ją taip retai 
girdim.

Akompanimentas neša visą 
gaidelišką modernizmą. Reikia 
stebėtis nedidelio ūgio, labai 
jaunai atrodančia mergaite (21 
metų amžiaus), taip puikiai pa
lydinčia chorą. Tos mergaitės 
net pavardė neįrašyta į prog
ramą. Ji yra profesionalė, bet ne 
lietuvaitė.

Koncertas neužmirštamas. 
Prašom kompozitorių Gaidelį 
dar kurti.

Elena Vasyliūnienė

jimas šiame kūriny buvo teigia
mas įnašas.

Ketvirtoj daly ilgą baritono 
partiją solistas atliko visai vyku
siai. Balsas stiprus, tikro boso, 
tamsios spalvos, plačios skalės, 
ypatingai ryškus žemose gaido
se, bet aukštesnėj skalėj per
daug uždaras.

Penktos, ilgiausios, ir šeštos 
dalies didumą atliko choras su 
solistais. Sudėtingesniuose 
harmoniniuose bei chromati
niuose perėjimuose buvo jau
čiamas susigiedojimo trūkumas. 
Bet paskutinė dalis, “Adoramus 
te, Christe”, nuskambėjo meniš
koj dispozicijoj.

Bendrai choras savo uždavinį 
atliko gerai. Buvo bendra gera 
žymė—tai sąskambio grynumas 
ir paklusnumas dirigento mos
tam. Žinoma, būtų daug meniš- 
kesnis giedojimas, jei būtų gali
ma išbalansuoti balsus. Viduri
nių balsų proporcija buvo vienas 
prieš du kraštutinius.

Solistų, choro ir vargonų gar
sai jungėsi į harmoningą visu
mą, o ta darni visuma tai diri
gento Algirdo Kačanausko nuo
pelnas. Tam darbui jis turi kvali
fikacijas, talentą, muzikos meno 
pažinimą ir autoritetą.

Pačioj programos pradžioj bu
vo pagiedota Hatton “O Dieve”, 
kun. L. Budrecko Malda už 
Ameriką (Bacho choralo stiliuj, 
žodžiai sesers M. Leonos, OSF) 
ir Ward “Gražioji Amerika”. Šie 
numeriai nesudarė reikiamo 
įspūdžio. Užbaigai buvo atliktas 
Ch. Gounod penkių dalių mote
tas “Gailia”, suitos formoj, gi
laus religingumo ir elegancijos 
faktūra. Buvo giedama stiliaus 
dvasioj, ypač “Vide Domine” 
ir “Jerusalėm”, su soprano solo. 
Šviesi, optimistinė nuotaika. 
Atlikta meniškai.

Vargonų virtuozas Albinas 
Prižgintas iš tikrųjų yra koncer
tinės vargonų muzikos interpre
tatorius. Jis, mūsų laimei, yra 
nepamainomas bažnytinio gie
dojimo akompaniatorius (to ne
sakyčiau apie piano akompani
mentą). Su solo vargonų muzi-

Darbininko sukaktuviniame koncerte kompozitoriai su soliste. 
Iš k. Juozas Stankūnas, Anita Pakalniškytė, Julius Gaidelis.
Nuotr. L. Tamošaičio

NEW YORKO — NEW JERSEY 
MUZIKINĖ KRONIKA

Irena Stankūnaitė-Silva, Pa- 
tersono Lyric Operos kolektyvo 
narė, balandžio mėn. Ch. Gou- 
nog operoj “Fauste” atliko Mar
garitos rolę. Pirmesniuose ope
rų pastatymuose ji vaidino 
Puccinio “La Bohemoj”, 
Mozarto “Don Giovanni”, “Fi
garo vestuvėse” ir Fr. Leharo 
“Linksmojoj našlėj”. Operos di
rigentas prof. Armen Boyajian 
yra ir Irenos balso mokytojas; 
žada jai paruošti kelią į New 
York City teatrą.

-o-
Muzikos mokytojas solistas

Liudas Stukas kartu su Irena 
Stankūnaite ir menininke Irena 
Veblaitiene prof. dr. Jokūbo 
Stuko vadovaujamo Lietuvos At
siminimų radijo 35 metų sukak
ties minėjime gegužės 1 Newar- 
ko lietuvių parapijos salėj atliko 
meninę programą. Po keleto 
solo numerių abu solistai kartu 
padainavo tris duetus: J. Stankū
no “Meilės balsai”, L. Stuko 
“Nesek rožės” ir J. Kelp
šos “Oi, berneli vientury”. Į- 
tarpuose poetas Romualdas Ki
sielius skaitė savo humoristinius 
eilėraščius. Pianu palydėjo 
komp. Juozas Stankūnas. Pro
gramos vedėju buvo Alfonsas 
Pętrutis, iš Washingtono.

-o-
New Jersey lietuvaičių kvar

tetas Vilija, vadovaujamas Liu
do Stuko, Naujosios Anglijos lie
tuvių radijo korporacijos 42 
metų sukakties koncerte kovo 28 
Bostone atliko koncertinę pro
gramos dalį. Kvarteto vadovas 
solo atliko šešis numerius, o jo 
kvartetas padainavo 10 dainų, 

kos numeriu — Ch. įves “Varia
cijos Amerikos temomis” — jis 
koncertą atidarė ir su Charles 
“Tournemire” uždarė. Įžanginis 

' variacijų formų kūrinys bažny
čioj, tokioj rimtoj atmosferoj, ne
labai tiko, nes kai kurios 
variacijos labai artimos šokių 
muzikai. Paskutinis vargonų nu
meris, avangardinės grupės vei
kalas, buvo savotiškai įdomus ir 
įnešė tam tikro naujumo. 
Tik gaila, kad mūsų žmonės ne
turi kantrybės išklausyti grojimo 
iki galo.

Po tokių muzikinių “rekolek
cijų” bažnytinės muzikos kon
certo globėjas kun. Pranciškus 
Raugalas visiem menininkam ir 
auditorijai nuoširdžiai padėkojo 
ir visus pakvietė į parapijos salę 
arbatėlės.

Tokios muzikinės atgaivos yra 
tikrai dvasinis stiprybės šaltinis. 
Todėl mes reiškiam pagarbą 
ir dėkingumą šių programų ren
gėjam ir atlikėjam.

Juozas Stankūnas 

Solistui akomponavo talentingas 
pianistas Saulius Cibas, o prog
ramai sumaniai vadovavo mu
zikos kritikė Elena Vasyliū
nienė. .

-o-

Ona Zubavičienė, solistė, ir 
Birutės Vaičiūnaitės vadovau
jama New Jersey lietuvių tauti
nių šokių grupė Liepsna vasario 
mėn. Clark miestelio knygyno 
salėj gražiai pasirodė su menine 
programa. Pianu palydėjo komp. 
Juozas Stankūnas.

Šio miestelio lietuvio bur
mistro Yarusavage (Jaruševi
čiaus) rūpesčiu, Bicentennial 
Amerikos nepriklausomybės 
sukakties proga buvo suorgani
zuotas propagandinis lietuvių 
vakaras. Parodytas lietuvių liau
dies menas: muzika, skulptūra, 
drožiniai, audiniai bei gintaro 
dirbiniai. Čia daug pasidarbavo 
Ona Klemm, Ona Zubavičienė, 
Ona Jaruševičienė, burmistro 

žmona ir dr. Jokūbas Stukas.
-o-

Angelė Kiaušaitė, solistė, ir 
Genovaitė Mazur, Keamy lietu
vių parapijos vargonininkė, ge
gužės 3 Harrisono miestelio 
knygyno auditorijoj surengtoj 
lietuviam pagerbti vakaronėj 
kultūringai pasirodė amerikie
čių tarpe, padainuodamos ke
letą dainų iš lietuvių dainų lo
byno. Pianu akomponavo kylan
ti jauna muzikė Danutė Kiau
šaitė.

-o-

Neseniai turėjom dvi viešnias 
iš Kanados, kurios Kultūros Ži
diny New Yorke žavėjo mūsų 
publiką. Tai buvo jauniausioji 
dainininkė, kylanti žvaigždė 
Anita Pakalniškytė, turinti visus 
privalumus pasiekti dainavimo 
viršūnes, ir jau aukštai esanti 
Gina Čapkauskienė, neseniai 
New Yorke Carnegie Recital 
Hali turėjusi dainų rečitalį ir ap
važiavusi koncertines estradas 
Amerikoj, Europoj ir Australi
joj. A. Pakalniškytei akompona
vo Albinas Prižgintas, o G. 
Čapkauskienei — Aldona Ke
palaitė.

-o-

Vita Talandienė, lyrinis sopra
nas iš Rochesterio, gegužės 8 
Kultūros Židiny, Moterų Vieny- 
bėSzpavasario baliuj pirmą kartą 
dainavo lietuviam New Yorke. 

Publikos buvo priimta šiltai, 
nes jos dainavimas padarė gerą 
įspūdį. Dainavo pakilia dvasia 
ir parodė muzikinį subrendimą.

Juozas Stankūnas

MUZIKŲ 
PASAULYJE

Pasitraukė Scalos operos 
direktorius

Milano garsiosios La Scala 
operos direktorius Paolo Grassi 
pasitraukė iš pareigų. Pasitraukė 
todėl, kad vyriausybė atšaukė 
Scalos operos gastroles Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. 
Gastrolės turėjo prasidėti birže
lio mėnesį Kennedy Kultūros 
Centre Washingtone.

Italijos vyriausybė buvo pa
žadėjusi iš savo iždo apmokėti 
Scalos kolektyvo kelionės išlai* 
das. Pragyvenimo ir visas kitas 
išlaidas buvo apsiėmęs sumo
kėti Kennedy Kultūros Institu
tas.

Po antrojo pasaulinio karo 
1947 Milane Paolo Grassi buvo 
įkūręs Piccolo teatrą ir jam vado
vavo. Teatras labai pagarsėjo. 
Dabar, pasitraukęs iš Scalos, jis 
atsisakė ir kitų pasiūlymų. Vy
riausybė jam buvo pasiūliusi 
tvarkyti Italijos radiją ir televizi
ją. 6pl)

Vienijasi pasaulio operų 
direktoriai

Balandžio pradžioj į Hambur
gą Vokietijoj buvo suvažiavę 
dviejų dienų konferencijai pa
saulio didžiųjų operų direkto
riai. Jie aptarė savo sunkūmus 
— dainininkų žvaigždžių reika
lavimus. Dėl tų reikalavimų 
kenčia operos administracija, 
kenčia ir operą mėgstanti pub
lika.

Konferencijoj buvo kalbėta 
apie 300 asmenų, kurie už vie
ną spektaklį gauna nuo 800 iki
6,500 dol. atlyginimo.

Pranešimą padarė Hamburgo 
operos intendantas. Prieita išva
da, kad reikalavimų sumažinti 
šiuo metu negalima. Visi sutar
tinai nutarė siekti dabartinių są
lygų stabilizavimo.

Konferencijoj dalyvavo Lon
dono, Stockholmo, Berlyno, 
Hamburgo, Muencheno ir San 
Francisco operų direktoriai. 
Kita konferencija įvyks rudenį 
Vienoj. Laukiama, kad šioj kon
ferencijoj galės dalyvauti kur 
kas daugiau operų direktorių. Ir 
šioj konferencijoj buvo pažadėję 
dalyvauti daugiau direktorių, 
bet paskui atvykti negalėjo, nes 
baigiasi operos sezonas, (jpl)

Mirė violončelistas virtuozas
‘Balandžio 9 Muenchene, Vo

kietijoj, sulaukęs 79 metų, mirė 
kompozitorius, violončelistas 
virtuozas Enrico Mainardi.

Buvo gimęs Milane, Italijoj. 
Kaip ir kitas jo tautietis, Fe- 
ruccio Busoni, studijas baigė 
Berlyne pas Hugo Becker. Bai
gęs pasiliko gyventi Vokietijoj.

Jo repertuare buvo patys sun
kiausi violončelės veikalai. Jau 
1913 jis pirmą kartą grojo ką 
tik parašytas Max Regerio kom

pozicijas.
Jis buvo vienas iš to garsio

jo trio, prie kurio priklausė 
Edwin Fischer ir Georg Kulen- 
kampff. Kelis kartus apvažiavo 
pasaulio muzikos centrus, konJ 
certuo damas su dideliu pasise
kimu. Buvo laikomas D’Annun- 
zio palikuoniu. Kaip kompozito
rius priklausė prie Molipiero ir 
Pizzetti grupės. Jam diriguojant 
kamerinius koncertus, nesunku 
buvo atpažinti garsiųjų italų 
maestro dirigavimo formas.

Šešiasdešimt .metų jis buvo 
vienas iš garsiausių violončelis
tų. Muzikai ir kritikai stebėjo
si jo virtuoziškumu ir jo naujom 
atlikimo spalvom. Net nesu
dėtingą veikalą grodamas, jis 
ieškodavo nuotykių, lyg tuo 
atlikimu norėtų išlaikyti sunkų 
egzaminą.

Gyveno savo viloj netoli 
Muencheno , prie Ammersee. 
Dėstė Muencheno konservatori
joj, davė ir privačias pamokas 
nedidelei mokinių grupei. Mu
zikų ir kitų menininkų buvo la
bai mėgstamas ir vadinamas 
“gerąja dvasia”. Kas tik galėjo, 
prašė jo patarimų, o jis su didele 
meile tai visiem dalindavo.

j »/

Italija jį gerbs ir didžiuosis, 
Vokietija skųsis, o Muenchenas 
liūdės netekęs tikro draugo, (jpl)
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LB ATSTOVAI PAS AUSTRALIJOS
AMBASADORIŲ

Rezoliucijom remti komiteto vadovybė posėdžio metu. Vir
šutinėj nuotraukoj iš k. L. Valiukas — pirmininkas, dr. J. 
Žmuidzinas, dr. Z. Brinkis, A. Kulnys, vidurinėj nuotrau
koj: dr. Z. Brinkis, A. Kulnys, A. Reins (latvis), Mrs. A. 
Piirisild (estė), apatinėj nuotraukoj: A. Piirisild (estas), dr. Ž. 
Brinkienė, J. Kojelis ir L. Valiukas. Nuotraukos L. Kanto

PADĖKIM LIETUVAI ATGAUTI 
PILNĄ LAISVĘ IR
NEPRIKL AU S OM YBĘ
Padėkime visomis išgalėmis 

Rezoliucijom Remti Komitetui 
naujame žygyje JAV Kongrese 
dėl Pabaltijo kraštų pilnos lais
vėm ir nepriklausomybės!

. . . . « Į - . . . r

“Negalime tenkintis JAV 
Kongrese pravedamomis rezo
liucijomis, kuriomis tereikalau
jama tik status quo (sovietų oku
pacijos nepripažinimo Pabalty- 
jy!) Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Turime reikalauti tiem kraštam 
pilnos laisvės ir nepriklausomy
bės. Sovietai turi pasitraukti iš 
Pabaltijo kraštų, ir Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai turi būti sugrąžin
ta pilna laisvė ir nepriklausomy
bė”. Tai kongresmano Alphonzo 
Bell (R.-Calif.) pareiškimas šio
mis dienomis amerikiečių spau
dai. ,Be abejo, geros valios lietu
viai, kurie rūpinasi greitesniu 
laisvės rytojumi Lietuvai, pilnai 
pritaria kongresmano A. Bell 
žodžiams.

Kongresmanas A. Bell ir eilė 
kitų legislatorių Washingtone 
(jau virš 30) yra įnešę (pavieniui 
ar grupėmis) JAV Kongrese stip
rias rezoliucijas, kuriomis reika
laujamas Lietuvai, Latvijai ir 
Estijai pilnos laisvės ir nepri
klausomybės sugrąžinimas. 
Kongresmano A. Bell rezoliuci
ja JAV Kongrese yra žinoma kaip 
H. Con. Res. 368.

Naujųjų ir stipriųjų rezoliuci
jų pravedimo JAV Kongrese žy-

/
giui vadovauja Rezoliucijom 
Remti Komitetas, kuris savo lai
ku (1961-1966) yra pravedęs 
garsiąją H. Qon. Res. 416 (89th 
Congress) rezoliuciją. Stengia
masi naujųjų ir stipriųjų rezoliu
cijų skaičių JAV Kongrese didin
ti iki maksimumo ir vieną iš 
tų rezoliucijų pravesti Atstovų 
Rūmuose ir Senate. Visam tam 
žygiui reikia visų galimų darbo 
rankų ir visos galimos paramos. 
Visi geros valios lietuviai kvie
čiami darban.

1976 pradžioj tūkstančiai lie
tuvių yra gavę medžiagos šio 
žygio reikalu. Visi kviečiami ta 
medžiaga pasinaudoti. Jei jūsų 
kongresmanas ir abu senatoriai 
dar nėra įnešę stiprių rezoliu
cijų, malonėkite dar kartą juos 
paspausti, parašydami visiem 
trim po laišką ir pasiųsdami 
jiem kongresmano A. Bell rezo
liucijos tekstą.

Netrukus Rezoliucijom Remti 
Komitetas išleidžia specialų 
biuletenį, kuriame bus duoda
ma visa galima informacija šio 
žygio reikalu. Tas biuletenis bus 
pasiųstas nemokamai visiem, 
kurie tik atsilieps, duodami savo 
adresą. To biuletenio ir visais 
kitais naujųjų rezoliucijų prave
dimo JAV Kongrese klausimais 
rašyti: Rezoliucijom Remti Ko
mitetas, Post Office Box 75893, 
Los Angeles, Califomia 90075.

RRK

Australijos ambasadorius 
Washingtone Nicholas F. Par
kinson gegužės 11 priėmė JAV 
LB delegaciją, kurią sudarė 
krašto valdybos pirm. J. Gaila, 
A. Barzdukas, A. Gureckas, D. 
Lukienė ir K. Vasaitis.

Delegacijai prisistačius, Juo
zas Gaila papasakojo ambasa
doriui, kad 1974 gruodžio mėn. 
PLB pirmininkas Bronius Nai
nys, lankydamas Australijos lie
tuvius, pasimatyme su tuometi
niu opozicijos vadu William M. 
Snedden ir parlamento nariu 
John McLeavy prašė juos dėti 
visas pastangas, kad Australijos 
valdžios įvykdytas Lietuvos 
aneksijos pripažinimas būtų at
šauktas ir padaryta moralinė žala 
pavergtai lietuvių tautai atitai
syta. Tai buvo pažadėta, ir šian
dieną lietuviai visame pasauly 
yra dėkingi Australijai už pripa
žinimo atšaukimą.

Ambasadorius buvo paprašy
tas perduoti JAV LB raštą, skir
tą Australijos ministeriui pirmi
ninkui Malcolm Fraser, kuriame 
išreikšta padėka už šį Australi
jos vyriausybės žygį ir pareikš
ta viltis, kad Australija ir atei
ty pripažins Baltijos tautų teisę 
į laisvę ir nepriklausomybę, gins 
jų bylą Jungtinėse Tautose ir ap
skritai tarptautiniame forume.

Ambasadorius savo kalboj pa
brėžė, kad, opozicijos partijai 
laimėjus rinkimus ir atgavus val
džią, jos pirmas žingsnis diplo
matiniame lauke buvo Baltijos 
valstybių inkorporavimo į So
vietų Sąjungą pripažinimo at
šaukimas. Jis pats asmeniškai 
puikiai pažįstąs sovietinę san
tvarką, nes 1958—61 tarnavęs 
diplomatiniame poste Maskvoj.- 
Noris būti optimistu, bet netoli
moj ateity nenumatąs Sovietijoj 
pasikeitimų teigiama linkme. 
Bijąs, kad, žydų emigracijai iš 
Sovietų Sąjungos pasibaigus, 
ten galįs prasidėti dar didesnis

asmeninių laisvių varžymas. 
Helsinkio konferencija paverg
tiem buvo nenaudinga, nes suta
rime įrašytas dabartinių sienų 
neliečiamumas lyg ir įteisina tų 
kraštų okupaciją. Arvydo Barzdu- 
ko užklaustas apie Australijos 
lietuvius, pareiškė, kad tai labai 
balsinga (highly articulate) gru
pė, su kuria skaitomasi; “kaip 
matot iš rezultatų”, šypsoda
masis pridūrė.

Tolimesniame pokalby LB at
stovas Washingtone Algimantas 
Gureckas supažindino amba
sadorių su JAV LB organizacija, 
jos tikslais ir darbais, pabrėž
damas, kad JAV Lietuvių Bend
ruomenė yra narė Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės, prie ku
rios priklauso ir Australijos lie
tuviai. Ambasadoriui buvo įteik
ta knyga “Lithuania 700 Years”

pavyzdžiais painfor- 
ambasadorių, kaip 

laužo Helsinkio konfe- 
sutarimus ir kad atly-

ir leidinys “The Violation of 
Humin Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania”, kurį apibū
dino Arvydas Barzdukas. Dalia 
Lukienė ir Kazys Vasaitis kon
krečiais 
mavo 
sovietai 
rencijos
džio politika niekuo nepaleng
vino mūsų tautiečių padėties 
okupuotoj Lietuvoj ir užsienio 
lietuvių ryšių su jais. Amerikoj 
ar Australijoj gyveną lietu
viai, norėdami padėti okupuotoj 
Lietuvoj gyvenantiem tėvam ar 
artimiesiem, turi mokėti ne
žmoniškus muitus; gi norėdami 
juos aplankyti, susiduria su sun
kumais, neturinčiais pavyzdžio 
jokiam kultūringame krašte.

Šis priėmimas tęsėsi apie va
landą. Be ambasadoriaus 
Nicholas F. Parkinson, jame 
dalyvavo ir ambasados politinis 
patarėjas.

VLIKO PINIGINĖ APYSKAITA
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto 1975 piniginę apy
skaitą Vliko taryba patvirtino 
1976 vasario 23 įvykusiam po
sėdy.

Apyskaitą patikrino ir tarybai 
tvirtinti pateikė tarybos narių 
komisija, susidedanti iš Vytau
to Vaitiekūno (pirm.), Antano 
Skėrio ir Leono Virbicko.

Komisijos surašytas apyskai
tos patikrinimo aktas rodo, kad 
1975 Vlikas iš Tautos Fondo 
gavo 49,268 dol., iš kitų šaltinių
— 478 dol., 1974 metų likutis
— 124.24 dol.; iš viso metinių 
pajamų — 49,870,24 dol.

Išlaidų turėta 48,564.86 dol. 
Bendriesiem reikalam — patal
pų nuomai, paštui, telegrafui, 
telefonui, raštinei, raštinės per
sonalui, kelionėm ir nenumaty
tiem reikalam — išleista 11,103 
dol.

Kelionėm išleista 2,697.96 
dol. Į tą sumą įeina dvi didės-

SIMAS KUDIRKA KALBĖS JAV VYSKUPAM

Bicen- 
Global

liepos

Simas Kudirka buvo pakvies
tas padaryti pranešimą Ame
rikos episkopato ruošiamoj kon- 
vokacijoj, pavadintoj 
tennial Convocation on
Justice. •

Konvokacija įvyks
14-16 Maryknoll, New York, se
minarijos patalpose. Kudirka 
kviečiamas pačią pirmą dieną 
JAV episkppato atstovus pain
formuoti apie žmogaus teisių pa
neigimą Sovietų Sąjungoj, ypač 
Lietuvoj. Vyskupai yra pareiškę 
ypatingą susidomėjimą S. Kudir
kos asmenine patirtim.

Per ištisus praeitus metus 
Amerikos hierarchija, norėdama 
tinkamai paminėti JAV dvišimt- 
mečio jubiliejų, atliko eilę pana
šių apklausinėjimų įvairiomis 
temomis.

Šia proga, kada vyskupų kon
ferencija kreipėsi į Amerikos

ASYŽIUS
(atkelta iš 3 psl.)

•

j.g-

PASITARIMAI WASHINGTONE

(atkelta iš 1 psl.)

sirūpinęs mūsų kolonijų išsi
barstymu ir mūsų miestų griovi
mu. Jis pageidavo, kad bankai 
ir taupymo bei skolinimo bend
rovės daugiau investuotų pinigų 
į miesto pastatus. Dabar jie pa
skolas duoda tokiom sąlygom, 
kad tai žmones vilioja iš miesto.

Smulkiosios pramonės 
administracija

Smulkiosios pramonės direk
torius Mitchell Kobelenski, Chi- 
cagos lenkas, ypač pasmerkė kai 
kurių bankų politiką. Tie bankai 
neduoda paskolų miesto namų 
savininkam, namų pirkėjam. Tai 
stumte stumia žmones keltis 
kitur.

Jis priminė, kad yra prieina
mos paskolos lietuviam preky
bininkam. Paskolos duoda
mos lengvom sąlygom, kad tuo 
galėtų savo prekybą stiprinti. 
Tai drauge stiprintų ir savo ra
joną.

Parapijų išlikimas
Diskusijose buvo paliesta tau

tinių parapijų likimas. Iš tų dis
kusijų ir paaiškėjo, kad jos iš
liks tvirtos, kol apylinkės liks 
tvirtos ekonomiškai ir sociališ- 
kai. Parapijos ir apylinkės liki
mas priklauso nuo įvairių socia
linių ir ekonominių įtakų. Tik 
visų bendrom pastangom pa
jėgsime ateičiai išlaikyti mūsų 
parapijas ir kolonijas.

ALKT Inf.

maldos. Kai broliai sėdosi prie 
stalo, jis atsisėdo greta prie ug
niavietės ir dūsavo: “Vis tiek sė
džiu ten, kur privalo sėdėti ma
žesnysis brolis. Bet, kai pirmiau 
įėjau ir radau taip gražiai pa
ruoštą velykinį stalą, netikėjau 
patekęs pas beturčius mažes
niuosius brolius, kurie kasdien 
privalo suelgetauti savo maistą, 
eidami nuo durų prie durų” 
(2Č61).

Tai įvyko pirmomis šv. Pran
ciškaus atsivertimo dienomis. 
Pop. Paulius VI apie šv. 
Pranciškų

Popiežius Paulius VI 1969 va
sario 24, prieš pradėdamas savo 
šešių dienų metines rekolekci
jas, kuriose dalyvavo eilė kardi
nolų, pareiškė: “Šiais laikais ne
bėra reikalingas viduramžių at
gailojimo būdas. Jei nūdien gy
ventų šv. Pranciškus, vaikščiotų 
pėsčias arba jotų ant asilo ar 
arklio. Jis galėtų taip pat važi
nėti automobiliu ir vis dėlto ves
tų atgailos gyvenimą.”

Atsiųsta 
paminėti

Lietuvių Katalikų Tarnybą, šioji 
pasiūlė S. Kudirką, kaip nese
niai dėl žmogaus teisių nukentė- . 
jusį.

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnyba, Katalikų Federacijos 
bei Kunigų Vienybės įgaliota, 
nuo kovo 1 savo būstinę turi 
tose pačiose patalpose, kaip 
Religinė Šalpa, 64-09 56th Rd., 
Maspeth, N.Y. 11378; tel. 212 
894-7351.

nės kelionės į užsienius: Ele
na Kulber buvo deleguota į 
Mexico City atstovauti Lietu
vos moterim Tarptautinių Mo
ters Metų proga suruoštoj kon
ferencijoj, ir Simas Kudirka de
leguotas į Akademiko A. Sacha
rovo vardo tarptautinį apklausi
nėjimą (tribunolą) Kopenhagoj, 
Danijoj, liudyti apie žmogaus 
teisių nebuvimą Lietuvoj ir So
vietų Sąjungoj.

Patalpų nuomai buvo išleista 
3,948.25 dol. Du penktadalius 
šios sumos 1,579.28 dol., su
mokėjo Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas, kuris kartu su Vil
ku turi bendrą patalpą.

Nenumatytiem reikalam iš
leista 2,913.85 dol. Į šias išlai
das įeina vienam studentui, va
saros metu dirbusiam Vlike, mo
kėtas atlyginimas.

Konferencijom išleista
3,396.57 dol. Tarp jų yra ir Vil
ko pirmininko dr. Kęstučio Va
liūno kelionė į Helsinkį ir Stock- 
holmą, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijų 
proga. Dr. Valiūnas, už šią ke
lionę gavęs 1,868.11 čekį, jį pa
sirašė ir paaukojo Tautos Fon
dui.

Eltos informaciniam biulete
niam, leidžiamiem lietuvių, 
anglų, ispanų italų ir prancūzų 
kalbomis, išleista 15,507.92 dol. 
Radijo stotim, kurios kas dieną 
transliuoja lietuvišką programą 

pavergtajai Lietuvai, išleista 
7,063 dol. Bražinskų bylai iš
leista 5,234.05 dol. (Elta)

ŽINIOS APIE KELIONES į LIETUVĄ 
1976 VASARAI PARUOSTOS DVI 

PROGRAMOS:

Pirma kelionė: LIETUVA IR NORVEGIJA

Leningrade 2 dienos, Vilniuj 5 dienos, Maskvoj 2 dienos 
Norvegijoj 4 dienos.

Išvykstama Iš JAV ir Kanados birželio 16 Ir 30, liepos 14. Birželio 
14 ekskursiją palydės aktorius Vitalis P. Žukauskas.

Antra kelionė: LIETUVA IR LENKIJA

Varšuvoj 3 dienos, Krokuvoj 2 dienos, Vilniuj 4 dienos, Druski
ninkuose 2 dienos, Vilniuj 1 diena, Varšuvoj 1 diena.

Dar yra likęs ribotas rezervacijų skaičius šiom kelionėm: 
birželio 20, liepos 4 ir 18, rugpiūčio 8, rugsėjo 5 ir 19 /

i

Dėl rezervacijų kreiptis:

BALTIC-AMERICAN 
HOLIDAYS

BY

ROBERT J. ELLYN TRAVEL INC

501 FIFTH AVENUE (at 42nd Street) 
SUITE 1605

NEW YORK, N.Y. 10017
Tel. (212) 687-0250

I

LIETUVIŲ TAUTOS IR 
VALSTYBĖS ISTORIJA. Tre
čioji dalis. Istorijos vadovėlis li
tuanistinių mokyklų XI skyriui 
arba VII klasei. Redagavo Vin
centas Liulevi&us. Išleido JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo Taryba. Chicago. 1975. Lei
dimą parėmė Lietuvių Fondas. 
192 iliustracijos. Du spalvoti že
mėlapiai. Didelis formatas. Kieti 
viršeliai. 208 psl. Kaina 5 dol. 
Užsisakyti galima šiuo adresu: 
Antanas Kareiva, 7030 So. Rock- 
well St., Chicago, 111. 60629.

Pirmosios dvi šios istorijos 
dalys mūsų spaudos bei visuo
menės buvo įvertintos palan
kiai, nors jos ir labai skyrėsi 
nuo įprastinių vadovėlių ir savo. 1 
žvilgsniu į praeitį, ir jos atsklei
dimo metodu.

Ši, trečioji, dalis, kaip ir anks
tesniosios, parašyta, kaip jos re- ? 
daktorius pažymi, lietuviškos 
talkos būdu.

Knygoj penki skyriai. I skyrių 
(Lietuvių santykiai su rusais) pa
rašė Saulius A. Girnius, II sk. 
(Lietuvių santykiai su lenkais) 
— Antanina Kliorienė ir Vytau
tas Kamantas, III sk. (Lietuvių 
santykiai su vokiečiais) — Vin
centas Liulevičius, IV sk. (Lie
tuvių santykiai su švedais) — 
Antanas Dundzila, V sk. (kitos 
tautos Lietuvos valstybės sieno
se) — Danguolė Kviklytė.

Pratarmėj sakoma: “Redakto
rius, turėdamas prieš akis JAV 
LB Švietimo tarybos naują pro
gramą ir vadovėlio apimtį, talki
ninkų parašytus skyrius, kur rei
kėjo, siaurino arba platino.”

Tarp kitko, skaitytojo dėmesį 
pagauna šis redaktoriaus pasisa-' 
kymas: “Jau seniai buvo laikas 
lenkų įpirštą lietuvių istorijoje 
terminą “unija” pakeisti į “su
tartis”. Kad būčiau tikras dėl 
daromo sprendimo teisingumo, 
atsiklausiau istorikus kun. dr. 
Viktorą Gidžiūną, prof. dr. Juo
zą Jakštą, dr. Konstantiną Jurgė'- 
lą, prof. dr. Antaną Kučą, prof. 
Simą Sužiedėlį ir teisės istori
ką Joną Dainauską. Jie visi pri- . 
tarė, todėl šiame vadovėlyje vie
toj anksčiau kartoto unijos termi
no rasite jau sutarties pavadini
mą.”

Andrius Baltinis — VYSKU
PO BORISEVIČIAUS GYVE
NIMAS IR DARBAI. Išleido 
Lietuvių Katalikų Mokslo Aka
demija. Spaustuvės išlaidos ap
mokėtos kun. Antano Vilkaičio. 
1975. Roma. Didelio formato. 
180 psl. Kaina 8 dol.

Citata iš autoriaus įvado: “Pa
gal turėtas galimybes, šioje kny
goje yra mėginta pastatyti pa
minklą vienam iš mūsų tautos 
iškiliausių sūnų, kuris savo gy
venimą ir darbus yra paaukojęs 
Dievo galybei skelbti ir tėvynės 
meilei liudyti. . .”

Knygoj keturios dalys: Tėvų 
namai ir mokslo metai, Poaukš- 
čiai kunigystėje ir visuomenėje, 
Darbai katalikų organizacijose, 
Žmogus, dvasininkas, patriotas. 
Tos dalys suskirstytos Į skyrius, 
kurių paskutinysis pavadintas 
“V. Borisevičius bolševikų ka
lėjimuose ir teismuose”; jame 
autorius cituoja partizanų vado 
J. Daumanto žodžius: “Tarp 
daugelio žuvusių ir sušaudytų 
rezistencijos metais sustoja dė
mesys prie vieno iš ganytojų 
Vincento Borisevičiaus, Telšių 
vyskupo, kuriam teko valdyti 
trumpai pačiu neramiausiu me
tu, 1944-1946 metais.”

Knyga yra vertingas pamink
las vyskupui kankiniui, kurio 
mirties vieta mum nežinoma.

Šia knyga pasistatė sau pa
minklą ir jos autorius — filoso
fas ir žurnalistas kun. dr. And
rius Baltinis, miręs 1975 rugsė
jo 5. Anksčiau, tų pačių metų 
birželio 23, baigiant knygą 
spausdinti, mirė jos mecenatas 
kun. Antanas Vilkaitis.

Aidai—
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?
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GERBKIM LIETUVĘ MOTINĄ
Gražiausias metų mėnuo yra 

skirtas Dangiškajai Motinai 
Marijai, jos garbei. Tą patį 
mėnesį pagerbiam ir viso pasau
lio motinas, minėdami Motinos 
dieną.

Gal būt, ne vienas iš mūsų 
jau pamiršom šios dienos tik
rąją reikšmę, gal būt, jau ir šią 
dieną sukomercinom, kaip su- 
komercinom ir daugelį kitų 
Švenčių, pamiršdami su jomis 
susietus papročius. Bet grįžkim į 
praeitį, į tuos laikus, kada Mo
tinos dieną šventėm Lietu
voj .. . Juk tais laikais beveik 
visas gegužės mėnuo buvo kaip 
ištisa Motinos diena.

Dar ryškiai matau gegužines 
pamaldas, kiekvieną dieną lai
komas visose Lietuvos bažny
čiose, išpuoštus Marijos altorius, 
girdžiu gražius litanijos žodžius 
ir iš širdžių gilumos skamban
čias Marijos garbei giesmes.

Prisimenu, kaip stengdavo
mės išmokti Motinos dienai ei
lėraštuką, kad juo pasveikintu
me mamytę, kaip bėgdavom pas 
gerąją tetulę, į jos darželį, ar į 
laukus priskinti ievų, kad 
tik gražesniu žiedu mamytę 
apdovanotume. Tie laikai, atro
do, taip seniai praėjo, taip laiko 
dulkėmis apsinešė, kad greitai 
atrodys, jog tai buvo tik sapnas.

Tačiau tie visi ilgi metai ne
atleido mūsų nuo pareigos — 
gerbti savo motinas — lietuves 
motinas.

Lietuvę motiną galima pa
vadinti didvyre, kankine, ne tik 
ištverminga patriote, švietėja. 
Prisiminkim visiem taip gerai 
žinomą Vargo Mokyklos vaiz
delį — ten motina mokė savo 
vaikus pažinti raides, ten ji, nors 
ir primityviai, prie ratelio, švie
tė ateinančią kartą. Prisiminkim 
motinas išleidžiančias savo vai
kus nežinion, kryžiaus ženklu 
palaiminančias sūnus, išeinan
čius ginti savo krašto. Prisimin
kim motinas laukiančias ir ne
sulaukiančias sūnų, iš karo 
lauko grįžtančių be skundų, be 
aimanų, tik vis labiau vagotu 
veidu, vis karščiau kalbamais 
maldos žodžiais išreiškiančias 
savo rūpestį ir sielvartą.

Prisiminkim motinas, kurios

TAVO MOTINA
Ne vien tiktai gyvenk šalia sa

vo motinos — mylėk ją.
Ne tiktai praeik pro ją — stab

telk ir apkabink ją.
Ne tiktai pažiūrėk į ją — nu

sišypsok jai.
Neskubėk, kai ji kalba — ieš

kok progų pasikalbėti su ja.
Ne tiktai papasakok jaisavo rū

pesčius — tarkis su pasitikėjimu.
Neišnaudok jos pareigingumo 

— naudokis tiktai jos išmintim ir 
ištikimybe.

Nedrausk jai klausti—būk ma
lonus.

Neplok jai per petį — pabu
čiuok ją.

Neslėpk savo planų ir idėjų — 
padaryk ją savo ateities dalim.

Nenagrinėk jos gabumų — 
mokykis iš jos pavyzdžio.

Nepamėgdžiok jos savotišku
mų — laikykis jos mokymo.

Nematuok jos juosmens — bet 
gėrėkis jos gerais darbais.

Netemdyk jos akių — būk jos 
akių šviesa.

Nevenk jos liūdnos —būk jos 
ramstis.

Nepalik jos vienišos — laiky
kis arti jos, kad ir laiškais.

Tenepraeina nė viena diena, 
kad nepagalvotum apie ją.

Melskis už savo motiną ir dė
kok Dievui už ją.

Per skautybę — lietuvybei!

išleido savo sūnus į miškus, į 
tėvynės gynėjų partizanų eiles, į 
nežinią. Jos ne kartą buvo dabar
tinio okupanto tardomos, kanki
namos, kad išduotų partizaną, 
jos stovėjo turgaus aikštėj, žiūrė
damos į savo nužudytus vaikus, 
negalėdamos net jų lavonų pa
imti padoriai palaidoti, bet kant- 

kentėdamos okupanto pa- 
^HHBBknus ir niekinimus. Pri- 
sirtlfiSBTfh ir tas, kurios išlydėjo 
savo vaikus į Sibiro platybes,

Kas naujo pas Brazilijos skautus
Rašo v.s. Antanas Saulaitis, S J

Prieš pat jaunimo kongresą, 
po pusantrų metų pasauly, su
grįžo kun. H. Šulcas, kuris prieš 
trejetą metų atkūrė lietuvius 
skautus Sao Paulo. Per tą laiką 
30-40 vaikų vienetui vadovavo 
Eugenija Bacevičienė. Abiejose 
(jaunimo kongreso proga) sto
vyklose varėm gan griežtai skau
tišką programą, ir vienuolika 
davė įžodį. Vienetas tikrai gra
žiai veikia, vaikai taip savaime 
prisiima skautišką dvasią. Iš
mokę Morzės abėcėlę, dabar ke
li susirašinėjam slaptais ženk
lais. O vienas vyrukas, sunkiai 
susirgęs, ligoninėj savo ir šalia 
budinčios motinos rankas surišo 
policijos kilpa, kad ji pabustų, 
kai jis sujuda. Ir mokėjo stovyk
loj išmoktą mazgą pritaikyti . . .

Iš mūsų skautiškųjų svajonių 
reikėtų pažymėti šią: šiais me
tais šiaurės Amerikos vasarą nu
siųsti į skautų-skaučių stovyklas 
vadovę E. Bacevičienę ir gal po . 
skautą ir skautę, kurie kiek vy-

ATLANTO RAJONO SPORTO 
ŠVENTĖ

Šių metų Atlanto rajono skau
tų-čių sporto šventė įvyks birže
lio mėn. 26-27 Maironio Parke, 
Shrewsbury, Mass.

Nors šventės oficialus atidary
mas yra 10 vai., sesių tinklinio 
rungtynės, reikalui esant, pra
sidės 9 vai. ryto. Komanda, kuri 
vėluosis daugiau kaip dvi minu
tes į aikštelę, bus diskvalifi
kuota.

Sporto šventės atidaryme ir 
uždaryme sesės dalyvauja su 
tvarkingom sportinėm unifor
mom.

Pilnas mokestis sportininkei 
yra $12.00; į jį įskaitomas ir re
gistracijos mokestis, kuris yra 
$2.00 ir privalomas atsiųsti kartu 
su registracijos lapais.

Registracija baigiasi birželio 
7 Registracijos, gautos po šios 
dienos, bus grąžinamos neati
darytos atgal, ir tos komandos 
negalės dalyvauti varžybose. 
Būtų labai gaila, kad dėl vado
vių neapsižiūrėjimo sesės ne
galėtų dalyvauti šventėj. Regist
racijos lapai su $2.00 mokesčiu 
nuo kiekvienos sportininkės 
siunčiami man: Irena Jankaus
kas, 105-20 107th Avė. Ozone 
Park, N.Y. 11417.

Šių metų sporto šakos: tinkli
nis, stalo tenisas, lengvoji at
letika (šokimas į tolį, 50 ir 100 
m bėgimas, estafetė), lauko 
tenisas (jei gausime aikšteles).

Lengvosios atletikos atskirų 
šakų varžybos įvyks, jei dalyvaus 
bent trys vietovės. Lengv. atl. 
vienas asmuo gali dalyvauti tri
jose šakose.

Minėtose sporto šakose daly
vaujančios skautės sportininkės 

nebežinodamos, ar kada dar pa
matys juos.

Prisiminkim motinas, kurios 
tremty atsisakydavo duonos 
kąsnio ir sausesnio kampelio, 
kad palengvintų savo vaikų da
lią. Kurios savo kūnu prideng
davo vaikus, krintant kulkom, 
nežiūrėdamos savo pačių saugu
mo, kad tik jų vaikai išliktų 
sveiki.

Prisiminkim motinas, kurios 
dar ir šiandien vargsta — ar 
Sibiro tremty, ar toj tremty jau ir 
mirusias; sukalbėkim už jas bent 
vieną Sveika Marija, tuo įver
tindami jų ilgą ištvermę, jų kan
čias ir pasiaukojimą. Tuo pačiu 
nepamirškim ir savo motinų, dė
kodami Dievui, kad mes jas dar 
galim pasveikinti, kad jų vei
duose dar galim įžiebti Šypseną.

Gal būt, jum, jaunieji broliai 
ir sesės, šie žodžiai atrodys per 
jautrūs, gal juokingi, bet sustokit 
ir pagalvokit, ir jūsų motina 
pasidarys jum daug vertesnė, 
negu iki šiol atrodė. Žinau tai 
gerai, nes mano motina po 34 
metų Sibiro tremties jau ilsisi 
amžinai, ir jai negaliu pasakyti 
tokių žodžių, kuriuos jūs savo 
motinom galite tarti.

s. B. Kidolienė

resni ir gerai susigaudytų naujoj 
aplinkoj. Žiemos atostogos neil
gos, tik liepos mėnuo, bet mum 
tikrai reikalinga ruošti ateičiai 
vadovus. Kitais metais galėtų va
žiuoti kiti.

Pernai su skautų, ateitininkų 
ir Putnamo seselių pagalba nu- 
siuntėm dvi mergaites, kuriom 
(ir mum) buvo labai naudinga jų 
patirtis ir atsivežtos nuotaikos. 
Vienintelė didesnė bėda, aišku, 
yra lėšos lėktuvui, nes ten sto
vyklose ir šeimose globa 
kuo puikiausia. Dar kita svajonė 
yra Vl-oji tautinė stovykla, kuri 
įvyks 1978 Australijoj. Norė
tume bent du nusiųsti. Jau dabar 
galvojame, kaip sutelkti 
lėšas . . .

P.S. Brolis Antanas retkar
čiais aplanko mus savo laiškais. 
Jo laiškai kupini naujienų apie 
Brazilijos gyvenimą ir tenykštę 
lietuvių veiklą. Iš jų sužinom 
ir apie brolius ir seses skautus ir 
jų veiklą tame tolimame kon
tinente. Red.

skirstomos į tris grupes: 1) jau
nutės, 11-14 metų imtinai, 2) jau
nės, 15-17 metų imtinai, 3) sen- 
jorės nuo 18 metų.

Jei vietovė turi keblumų su
daryti komandą, į ją gali įeiti 
2 žaidikės iš kitos amžiaus gru- 
įės. Viena vietovė negali turėti 
dviejų komandų toj pačioj am
žiaus grupėj.

Rungtynių eiga vyks burtų ke
liu, ir vietovės bus informuotos, 
jei jom reikės pradėti žaisti 9 vai. 
ryto.

Bus paukštyčių lengvoji atleti
ka, kuri įvyks sekmadienį, birže
lio 27. Jų registruoti nereikia.

Stalo tenisas bus vykdomas tik 
individualiai. Iš vietovės gali 
dalyvauti 3 žaidėjai kiekvienoj 
klasėj.

Čia yra pateikti tik pagrindi
niai sporto šventės punktai ir da
tos. Jei yrą klausimų, prašau 
rašyti ar skambinti man vakarais 
212-641-4906, ir aš atsiųsiu pil
nas žaidimų taisykles.

Linkiu visom sesėm sportinin
kėm daug laimės ir sėkmės šioj 
sporto šventėj.

s. Irena Jankauskienė
AR sporto vadovė

SĄSKRYDIS
“Aušros spindulių” vyr. skau

čių, skautų vyčių, gintarių ir 
jūrų budžių sąskrydis įvyks ge
gužės 28-31 Beaumont Scout 
Camp, Rock Creek, Ohio valsti
joj.

Sąskrydžio dalyviai — tik 
davę įžodį, vyr. skautės, skautai 
vyčiai, gintarės ir jūrų budžiai,

Paskutiniais nepriklausomos Lietuvos metais Kauno skautai iškilmingai mini šv. Jurgio 
šventę. Jų sukurtas gyvasis paveikslas vaizduoja lietuvaites įvairiuose pašaukimo keliuo
se. Už jų gilumoj matosi skautų gretos.

ŠV. JURGIS SKAUTŲ GLOBĖJAS

Pasaulio skautų globėjo šven
tės proga norėčiau dar kartą pri
minti, be abejo, jau girdėtą le
gendą, charakterizuojančią šv. 
Jurgio gyvenimą.

Sirijoje, netoli Beiruto mies
to, buvęs didelis pelkėtas eže
ras, kuriame gyveno biaurus sli
binas. Jis pagaudavęs ir prary
davęs labai daug žmonių. Prie
taringi tos šalies gyventojai bai
sųjį slibiną pradėjo laikyti dievu 
ir nutarė, kad jam permaldauti

NAUJAM ATLANTO 
RAJONO
LSB VADEIVAI 
PRADEDANT DARBĄ

Mieli broliai vadovai, skautai, 
skautų tėveliai!

Balandžio 2, Lietuvių Skautų 
Brolijos vyriausio skautininko 
pakviestas, pradėjau eiti Atlanto 
rajono vadeivos pareigas. Smagu 
vėl po keleto metų grįžti į dar
bą, kurį esu taip labai pamėgęs. 
Kaip vyriausiam skautininkui 
pažadėjau imdamas šias parei
gas, taip dabar dar kartą jum pa
kartosiu, jog stengsiuos, kiek 
mano išgalės leis, sąžiningai ir 
kruopščiai paimtą darbą atlikti.

Tur būt, daugeliui jūsų ma
no asmuo jau iš seniau yra pa
žįstamas, nes daugelio jūsų vei
dai dar mano atminty nėra iš
dilę. Gal jaunesniųjų vadovų 
tarpe nelabai esu atmenamas, 
bet darbas gi suartina žmones, 
prisiminimai grįžta.

Vienas žmogus kalnų nenu
versi. Tad, mieli broliai, kviečiu 
visus į talką. Mūsų rajonas vi
suomet buvo vienas iš pirmau
jančių Sąjungoj; taigi ir sten
kimės jį tokioj aukštumoj išlai
kyti. Mūsų visų pareiga rūpin
tis, kad išaugintume savo jauni
mą — mylinčius savo tėvų kraš
tą, paklusnius šio svetingo kraš
to piliečius ir garbingus, pildan
čius savo įstatus skautus.

Mieli broliai, leiskim sau pri
taikyti buvusio JAV prezidento 
a.a. J. Kennedy posakį: “Nežiū- 
rėkim, ką mes galim iš skauty- 
bės gauti, bet klauskim patys sa
vęs, ką mes jai galim duoti”. 
Taigi su šiuo posakiu mintyse 
kviečiu visus į darbą, o darbų 
rasime begales.

Budėkim!
s. Juozas Raškys
Atlanto rajono vadeiva 

turį tuntininko-ės rekomen
daciją.

Sąskrydžio metu vyks rank
darbių ir tautodailės paroda. 
Prašom atvežti eksponatų, ku
riuos gali pagaminti įvairaus am
žiaus skautai.

Šis sąskrydis — penktasis. No
rima suruošti nuotraukų lentas 
iš praėjusių keturių suvažia
vimų. Prašom atsivežti nuotrau
kų, laužo pasirodymą, naujų 
dainų, talentą.

Tuntininkai-ės registraciją 
prašomi prisiųsti šiais adresais:

Broliai: v. si. Remigijus Bel- 
zinskas, 19318 Chorokee 
Avenue, Cleveland, Ohio 44119.

Sesės: v. si. Eglė Janavičiūtė, 
17416 East Park Dr., Cleveland, 
Ohio 44119.

reikia aukų.Sugalvojo kad jam 
reikia aukoti gražiausias to kraš
to mergaites. Jau daug mergai
čių godusis slibinas buvo surijęs, 
kai atėjo eilė ir karalaitei. Liau
dis ir jai nedarė jokios išimties. 
Verkiančią ir drebančią ją nune
šė prie ežero ir surišę paliko, 
kad būtų permaldautas žiaurusis 
slibinas.

Kaip tik tuo metu paežere jo
jo ant balto žirgo jaunas, gra
žus riteris. Pastebėjęs verkian
čią nepaprasto grožio mergaitę, 
jis prijojo arčiau ir paklausė, 
koji verkianti. Karalaitė atsakiu
si, kad ji turi būti paaukota slibi
nui, kurs tuoj iššoks iš vandens 
ir ją sudraskys. Taip jiems bekal
bant, susisuko ežere vandens sū
kurys, ir išlindo pasibiaurėjimą 
kelianti baisenybė — biauru- 
sis slibinas. Plačiai atvėręs 
nasrus, jis slinko prie karalaitės. 
Ji iš baimės net akis užmerkė ir 
laukė, kada biaurioji pabaisa įjos 
kūną suleis aštrius dantis. Bet 
pajuto tik švelnią riterio ranką ir 
išgirdo žodžius:

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

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

13 dol. — L. Amante, High
land Park, N.J.

Po 8 dol. — M. Gečas, To
ronto, Ont. Canada, A. Kainaus- 
kas, Plainsville, Conn., P. Luko
ševičius, Woodhaven, N.Y.

Po 6 dol. — B. Batalin, Mas- 
peth, N.Y., S. Slikas, Brooklyn,
N. Y., V. Radys, Chieago, 111.

Po 5 dol. — kun. J. Prabul- 
bickas, Elizabeth, N.J., dr. S. 
Pragulba, Highland Park, Mich.,
O. A. Dorn, Corning, N.Y., A. Pu- 
zinas, San Mateo, Calif.

Po 4 dol. — L. Alinskas, Clif- 
ton, N.J., J. Jasinskas, Woodha- 
ven, N.Y., A. Jurkštas, Brockton, 
Mass.

Po 3 dol. — A. Matjoška, 
Dorchester, Mass., J. Bliznikas, 
V. Mamaitis, J. Narušis, Eliza
beth, jtf.J., J. Raudys, M. Rau
dys, S. Stravinskis, Chieago, III., 
B. Nemickas, Jericho, N.Y., B. 
Neverauskas, Sterling Hts., 
Mich., B. Kukler, Bridgeport, 
Conn., M. Kasper, Hudson, 
N.H., A.P. Neviera, Braintree, 
Mass., P. Gaižutis, Oakville, 
Conn., I. Smolskis, Waterbury, 
Conn., G. Baltrušaitis, Santa 
Ana, Calif., V. Lelis, Rochester, 
N.Y., S. Mazilis, Fishkill, N.Y., 
dr. J.C. Grigas, Nashua, N.H., P. 
Šimonis, Chester, Pa., J. Radas, 
Livonia, Mich., O. Žukas, Glen- 
dale, Calif., N. Shumbris, Bay- 
side, N.Y., V. Valukas, New Ha- 
ven, Conn., I. Gasiliūnas, Jamai
ca Estates, N.Y.

Po 3 dol. — S. Kuša, Tama- 
rac, Fla., F. Laurinaitis, Doug- 
laston, N.Y., V. Kuskis, Hollis, 
N.Y., V. Veršelis^ Kings Park, 
N.Y., V. Naronis, Jericho, N.Y., 
A. Bačinskas, W. Babylon, N.Y., 
R.A. Žinąs, Bethlehem, Pa., A. 
Beard, Forest Hills, N.Y., H.F.

— Kelkis, atsimerk ir neverk, 
karalaite. Štai slibinas jau guli 
paplūdęs kraujuose nuo ma
no kardo mirtino smūgio. Sėsk 
ant žirgo, aš gavę grąžinsiu tė
vam.

Koks džiaugsmas užviešpa
tavo karaliaus pilyje ir visoje ša
lyje! Karalaitė grįžo gyva ir svei
ka, o šalis vėl pasijuto laisva, jau 
nereikėjo bijoti biaurios pabai
sos. Žmonės pamatė, kad tas sli
binas nebuvo dievas. Jie papra
šė, kad riteris papasakotų apie 
tikrąjį Dievą, ir daugumas jų 
tapo Kristaus sekėjais.

Jeigu tai ir ne tikras įvykis, tai 
graži legenda — šv. Jurgio gyve
nimo sintezė. Visas jo gyveni
mas buvo pašvęstas kovai su 
blogiu, ginant savo sielą — tą 
gražiąją, skaisčią karalaitę. To
dėl nenuostabu, kad ir skautų 
organizacija, kurios nariai ryžta
si naikinti pikta pasaulyje, prade
dant nuo savęs pačių, pasirin
ko šv. Jurgį savo globėju. Kiek
vieno skauto ir kiekvienos skau
tės gyvenimo tikslas ir idealas 
— nugalėti tą slibiną, kurs 
įvairiais būdais stengiasi apgau
ti ir praryti jų sielas.

V. s. Juozas Vaišnys, S.J.
1964

Satinskas, Doylestown, Pa., A. 
Venckus, Dorchester, Mass., M. 
Mikolaitis, Amityville, N.Y., V. 
Žmuidžinas, Rochester, N.Y., S. 
Wain, Great Neck, N.Y., J. Siru- 
sas, Flemington, N.J., A. Molis, 
Worcester, Mass., A. Jurgėla, 
Glendale, N.Y., M. Jasėnas, 
Jackson Hgts, N.Y., A. Balsys, 
N.Y. City, K. Trečiokas, Union, 
N.J., J. Gruodis, Monticello, 
N.Y., A. Matulionis, Plattsburgh, 
N.Y., K. Praleika, Little Falls,
N. J., A. Jonys, Delanco, N.J.,
O. Vaičiūnas, Dorchester, 
Mass., S. Bakutis, St. Peters- 
burg, Fla.

Po 2 dol. — A. Bortkevičie- 
nė, H. Butkus, Woodhaven, 
N. Y., A.M. Wackell, B. Žemai
tis, Worcester, Mass., P. Bal
čiūnas, H. Springs, Nat. Pk., 
Ark., K. Palčiauskas, St. Peters- 
burg Beach, Fla., E. Putvytė, 
Fall River, Mass.

Po 2 dol. — S. Liogys, L. Ta
mošaitis, Woodhaven, N.Y., M. 
Matusaitis, Brooklyn, N.Y., S. 
Rimas, So. Boston, Mass., J. Sta- 
rinskas, Belmont, Mass., J. Juod
valkis, Chieago, III., M. Gofen- 
sas, Brockton, Mass.

Po 2 dol. — B. Sudzinskas, 
Industry, Pa., V. Povilauskienė, 
Astoria, N.Y., D. Seilei, Far- 
mington, Conn., V. Ūselis, 
Flushing, N.Y., E. Pilis, Noank, 
Conn., O. Linartas, Elizabeth, 
N.J., V. Dapšis, Glendale, Calif., 
A. Brown, Methuen, Mass., J. 
Kairys, No. Providence, R.I., 
A.I. Rygelis, Kinnelon, N.J., J. 
Gimbutas, Arlington, Mass., I. 
Malėnas, Cleveland, Ohio.

Po 1 dol. — V. Gamziukas, 
Buffalo, N.Y., A.J. Audronis, Los 
Angeles, Calif., K. Naikelis, 
Millbury, Mass., M. Varneckas, 
Clark, N.J., P. Vasiliauskas, 
Woodhaven, N.Y., P. Kidolis, 
Hartford, Conn., J.B. White, 
Avon Park, Fla., J. Sventickas, 
Detroit, Mich., R. Švainauskas, 
Studio City, Calif., V. Mim- 
gaudis, Quincy, Mass., V.-Labu
tis, Meriden, Conn.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkinga Darbininko administra
cija.
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Brazilijos platybėse
Išvyka į trečią Jaunimo kongresą (12)

Paskutinę praeitų metų dieną 
į Sao Paulo suvažiavo ir pasku
tiniai jaunimo kongreso daly
viai, dar likę Montevideo mies
te. Naujus Metus kartu sutiko 
1000 lietuvių su viršum gražioj 
salėj. Tik patekti į ją nebuvo 
taip lengva. Toj gatvėj, prie ku
rios buvo prisiglaudusi salė, vy
ko tradicinės sporto rungtynės 
— bėgimas ir eitynės. Kas 
tuoj po vidurnakčio buvo išėję 
į gatvę, matė, kaip pro abiejo
se gatvės pusėse triukšmaujan
čią minią viduriu gatvės pranešė 
gyvą Naujų Metų kūdikėlį.

Naujų Metų popietėj lietuvių 
parapijos bažnyčioj Vilią Zelina 
buvo aukojamos mišios. Čia jau 
atvyko ir vysk. A. Deksnys bei 
prel. L, Tulaba iš Romos. Su 
jais koncelebravo ir jaunimo 
kongrese dalyvaują lietuviai ku
nigai. Pamokslą pasakė kun. dr. 
K. Trimakas.

Po pamaldų klebonas kun. 
J. Šeškevičius visus pakvietė 
vaišių į parapijos salę. Čia prog
ramą atliko Argentinos jaunųjų 
Žibuoklių oktetas, akompo- 
nuojant akordeonu ir gitarom. 
Sveikinimo žodį tarė dr. P. Ki
sielius.

Ne visi jaunuoliai, dalyvavę 
jaunimo kongrese, buvo atstovai 
Studijų dienose. Tik šie paskuti
nieji išskubėjo į užmiesty esan
čias patalpas pradėti studijų 
dienų. Apie šias studijų dienas 
Darbininke išsamiai rašė jų da
lyvis stud. Viktoras Nakas.

Jaunieji ne atstovai ir vyrės-

Montevideo lietuvių parapijos salėje jauniausias jaunimas atlieka programą kongreso sve
čiams. Nuotr. A. Šeštoko

BALTI MORE, MD

Šv. Alfonso suaugusiųjų klu
bas metinę gegužinę turėjo ge
gužės 18 gražiame Patapsco Sta
tė Parke, prie Hollowfield Shel- 
ter, Baltimorės priemiesty. Ren
gimo komitetas dėkoja visiem 
dalyvavusiem.

Malūnas, Baltimorės tautinių 
šokių grupė, kviečia visus į jų 
rengiamą šokių vakarą šeštadie
nį, gegužės 22, Lietuvių Svetai
nės didžiojoj salėj. Vakaras 
prasidės 7:30 v.v. Savo dalyvavi
mu paskatinsime jaunimą toliau 
tęsti jų kilnų darbą. Visas 
pelnas skiriamas kelionei į šo
kių šventę Chicagoj.

Gėlių darželius įrengė lietu
vės prie savo namų Baltimorėj 
ir priemiesčiuose. Vienas iš gra
žiausių darželių yra Elenos Tri- 
Bulškienės.

Lietuvių Festivalį rengia Balti
morės lietuvių draugijos ir orga
nizacijos birželio 5 ir 6. Rengi
mo komitetas kviečia visus lie
tuvius gausiai dalyvauti festiva
lio atidaryme, kuris bus 12 vai. 
birželio 5. Invokaciją sukalbės 
prie lietuviško kryžiaus ir bakū
žės kun. A. Dranginis. Pasveiki
nimo žodį tars miesto majoras ir 
lietuvių bičiulis J. Donald 
Schaeffer. Bus stalai su lietuviš
kais ir kitais valgiais, kurių bus 
galima nusipirkti. Taip pat bus 
stalai su lietuviškais rankdar
biais, drožiniais, knygomis ir 
plokštelėmis. Meninę programą 
atliks trys tautinių šokių grupės 
ir vyrų choras Daina.

Bicentennial mišias Jungtinių 
Valstybių nepriklausomybės 
200 metų sukakčiai paminėti 
ruošia Baltimorės lietuvių orga
nizacijos ir draugijos sekma
dienį, birželio 6, 11:30 Šv. Al

nieji dalyviai per likusias kelias 
dienas buvo pavėžinti po Sao 
Paulo apylinkėj esančias gražes
nes vietas. Sausio 2 aplankėm 
Campo de Jordao, esantį 2030 
metrų aukštumoj. Tai esan
ti aukščiausia vieta Brazili
joj. Nors ir gana aukštai iški
lom bet nei sniego nei uolų ne
simatė — viskas aplink gražiai 
žaliuoja. Ir bananų medžių viso
kių rūšių čia gausu.

Pačiam Sao Paulo mieste ir 
apylinkėse teko pastebėti dar 
Kalėdų ir Naujų Metų puoš
menų likučių — sidabrinių po
pierėlių juostelėm ir spalvotom 
lemputėm papuošti palmių ir, 
panašūs medžiai. Čia eglučių 
neteko pastebėti.

Sausio 3 vakarą netoli lietu
vių parapijos bažnyčios, jaukioj 
Sao Miguel kolegijos salėj vie
tinės ateitininkų pajėgos 
suvaidino Antanos Škėmos dvie
jų veiksmų dramą “Žvakidė”. 
Prieš vaidinimą Sesuo Margari
ta, Marijos N.P. Seserų vyriau
sioji vadovė, perskaitė lietuviš
kų ir religinių minčių paskaitą.

Dvi jaunuolės pristatė vaidi
nimą ir vaidintojus, kurie visi 
jau gimę Brazilijoj, išskyrus Al
girdą Sliesoraitį. Vaidintojai 
reiškėsi gražia lietuvių kalba.

Per visą vakarą vos kelios klai
delės tepasitaikė. Tai tikrai pa
girtinas artistų darbas, įdedant 
tiek pastangų Veikalui pa
statyti.

(Bus daugiau)
Kornelijus Bučmys

fonso bažnyčioj. Visi kviečiami 
dalyvauti tose mišiose. Vyrų 
choras Daina giedos per mišias. 
Po mišių bus paradas nuo Šv. 
Alfonso bažnyčios ir jis baigsis 
Lietuvių Festivaly. Savo dalyva
vimu įrodysime, kad esame dė
kingi, kad gyvename Amerikoj. 
Lietuvių Posto Legionieriai ir jų 
padėjėjos žygiuos su savo vėlia
vomis. Šokių grupės dėvės tauti
nius drabužius, sportininkai ir 
lietuviškos organizacijos ragina
mi dalyvauti parade.

Jonas Obelinis

LOSANGELES,CALIF.
Santa Monica LB apylinkės 

valdyba gegužės 22 Bay Wo- 
man’s Club salėj rengia koncer
tą — balių. Meninę programą 
atliks solistė L. Zaikienė ir solis
tas H. Paškevičius. Jie dainuos 
naujausius komp. G. Gudaus

kienės lengvosios muzikos kū
rinius. Akomponūoja R. Apeiky
tė.' Scenoj šoks R. Alseikaitė. Šo
kiam gros Latvalos orkestras.

Ateitininkų metinė šeimos 
šventė įvyks gegužės 23. Mišios 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje bendros vaišės ir žaidimai 
_ gamtoj.

Graduacijos iškilmės Šv. Kazi
miero parapijos mokykloj bus 
birželio 5, šeštadienį, 4 vai. po 
pietų bažnyčioj su iškilmingo
mis mišiomis. Šiais metais 8-tą 
skyrių baigia 32 moksleiviai.

Vincės Jonųškaitės-Zaunienės 
paskaita Sv. Kazimiero parapijos 
patalpose bus birželio 6, tuoj po 
pamaldų.

Lietuvių diena, rengiama Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos, 
šiais metais bus birželio 27. 
Meninėj programoj dalyvauja 
solistai iš Chicagos Dana Stan- 
kaitytė, Stasys Baras ir Jonas

JAV LB krašto valdybos v vicepirmininkė Aušra Mačiulaitytė-Zerr kovo 27 liudijo demokratų 
partijos pravestuose apklausinėjimuose Providence, R.I. Posėdžio metu nuotraukoj maty
ti Rhode Island valstybės gubernatorius ir demokratų partijos platformos komisijos pirmi
ninkas Philip W. Noel (pirmas iš k.), Aušra Zerr (ketvirta iš kairės).

KAIP ATRODO IŠ KITOS PUSĖS

Kadangi šio krašto spauda, ra
dijas ir televizija perduoda tiktai 
liberalizmui naudingas žinias, 
konservatoriai jaučia didelį trū
kumą faktais pagristų žinių. Jau
čia ir mato laisvam pasauliui 
naudingų įvykių sumenkinimą, 
iškraipymą ar visišką užslopini- 
mą (news NOT fit to print).. . 
Bediskutuojant šį klausimą su 
kitais konservatoriais, buvo pri
eita išvada, jog mum reikia bur
tis, informuojant vieniem kitus. 
Šia proga dėkojam Darbininkui

PATERSON, N.J
Mirė Pranas Toleikis

Pranas Toleikis, gyvenęs 384 
E. 36th St., Paterson, N.J., su
laukęs 80 metų, mirė kovo 24. 
Sirgo kepenų vėžiu.

Patersono Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos bažnyčioj už velio
nį mišias aukojo kleb. kun. Vik
toras Dabušis. Dalyvavo daug 
velionies draugų ir pažįstamų.

Palaidoti buvo nuvežtas lėktu
vu į V. Vokietiją, Kassel-Oberz- 
wehren kapines. Palaidotas šalia 
savo dukters Jadvygos, mirusios 
prieš 28 metus. Toks buvo ve
lionies noras, ir jis tam ruošėsi 
iki pat mirties.

Vokietijoj prie karsto vietos 
kunigas R. Koenig pasakė gražų 
atsisveikinimo žodį. Jis gerai 
pažino velionį, nes anksčiau 
daug lietuvių gyveno Matten- 
bergo stovykloj. “Negalėdamas 
sugrįžti į savo tėvynę Lietuvą, 
sugrįžo į amžinąją tėvynę pas 
Dievą ir amžinam poilsiui atsi
gulė šalia savo mylimos dukters 
Jadvygos”, — pasakė savo kalboj 
kun. Koenig.

Vokietijoj ant velionies kapo 
buvo gėlių, vienas lietuvių vai
nikas ir vienas velionies pa
žįstamų vietos gyventojų vai
nikas. Ant karsto buvo užberta 
Lietuvos žemių sauja, sausų 
gėlių lapelių ir gintarėlių gaba
liukų nuo Baltijos krašto. Palai
dotas balandžio 2. Tegu jam bū
na lengva Vokietijos žemė.

A.G.

Vaznelis. Jiem akomponuos A. 
Vasaitis ir R. Apeikytė. Pelnas 
skiriamas salės remonto fondui.

— L.Ž.K.

už leidimą pasisakyti jo pusla
piuose.

Perduosim vidaus ir užsienio 
politikos žinias, turinčias įtakos 
Lietuvos laisvinimui, bei žvilg- 
telėsim į savo pačių darbus. 
Čia nebus ginčijamasi tarpusa
vy. Atrodo, kad daugelis tų gin
čų kyla vyresniųjų lietuvių tar
pe; tai mum, išeivijoj subrendu- 
siem, daro labai blogą įspūdį ir 
teikia nesektiną pavyzdį.

Kviečiam talkon visus konser
vatorius — respublikonus, de
mokratus ar neįsijungusius į 
partijas. Straipsniai turi būti pa
grįsti faktais, ne asmenine nuo-, 
mone.

-o-

Genocido sutartis
Vieno pasaulio šalininkai vėl 

senate pajudino genocido su
tartį.

Š’ sutartis yra Jungtinių Tautų 
padaras jau nuo 1948-49. Po to 
pasiūlyta Jungtinėm Valstybėm 

ją ratifikuoti. Lig šios dienos 
bandoma prastumti ją pro kong
resą. Paskutinis toks bandymas 
įvyko 1973 balandžio mėn. Pre
zidentai Eisenhoweris, Ken- 
nedy ir Johnsonas paliko šią su
tartį snūduriuoti senato užsienio 
reikalų komitete, gi prezidentas 
Nixonas, H. Kissingeris ir da
bartinis viceprezidentas Rocke- 
felleris šiai sutarčiai pritaria.

Genocido sutartis (Genocide 
Treaty) anksčiau buvo žinoma 
kaip genocido seimas (Genocide 
Convention). Šį pavasarį ji buvo 
išleista iš Senate Foreign Rela- 
tions Committee su rekomen
dacija senatui ją ratifikuoti.

Pažiūrėkim, kas yra toji ge
nocido sutartis.

Tai yra dar vienas žingsnis 
vieno pasaulio link, po Jungti
nių Tautų vėliava, pašalinant 
atskirų tautų nepriklausomybes, 
sujungiant ir paverčiant jas 
Jungtinių Tautų provincijomis. 
Šis sutartis siūlo sudaryti tarp

BALTIJOS KELIONĖ 
15 DIENŲ 

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

LENINGRADAS
VILNIUS (6 DIENOS SU DIENOS 

EKSKURSIJA Į KAUNĄ) 
RYGA
TALINAS 
HELSINKIS

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

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

REGISTRUOKITĖS DABAR — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

tautinį tribunolą Jungtinių Tautų 
jurisdikcijoj; jis viršytų visus ra
tifikuojančių tautų vietinius 
teismus. Tautos, pasirašančios 
genocido sutartį, sutinka leisti 
savo piliečius teisti tarptauti
niam tribunolui už genocidą bet 
kuriame pasaulio kampe.

Genocidas pagal šią sutartį yra 
ne vien gyvybės atėmimas, bet 
fizinis ir protinis kankinimas, 
užgauliojimas, grasinimas, vaikų 
vežimas nuo vienos grupės pas 
kitą ir kitoks etninių, rasinių ir 
religinių mažumų kankinimas. 
Tačiau genocido sutartis nelie
čia Maskvos, ir pavergtos tau
tos negali šia sutartim pasi
naudoti. Sovietų Sąjungos reika
lavimu politiniai žudymai ar 
kankinimai buvo iš genocido su
tarties išskirti, ir Sovietų pilie
čiai nebus teisiami už nusikalti
mus pavergtiesiem.

Šios sutarties ratifikacija, kaip 
dabar parašyta, nepalengvins 
kenčiančių dalios. Todėl, kiek
vienai progai pasitaikius, turė
tume priminti savo senatoriam, 

kad už tokią vienpusišką su
tartį nebalsuotų, nes tai yra tik 
savo rankų surišimas.

Pagal JAV konstituciją sutartis 
viršija vidaus* įstatymus ir gali 
būti ratifikuota dviejų trečdalių 
tą dieną susirinkusių senatorių. 
Jei, sakysim, kurią nprs dieną 
senate pasirodys trys senatdriai 
(tai kartais pasitaiko), dviejų už
tenka tai sutarčiai ratifikuoti, jei 
trečias tyli. Tokios dienos kaip 
tik ir laukia vieno pasaulio šali
ninkai, kad įsteigtų pasaulinį 
teismą laisvo pasaulio žmonėm 
teisti.

s

Sveikiname su saulėtu pava
sariu mūsų gerb. svečius ir bi
čiulius. Esame vėl pasiruošu
sios jus sutikti savo vienuoly
no sodyboj poilsiui nuo kas
dieninės rutinos ir sunkių dar
bų. Prašom pranešti Jūsų atsi
lankymo laiką adresu: Sister
M. Rita, Imm. Conc. Convent, 
Putnam, Conn. 06260. Tel. 203 
928-5828.

IŠ visu/?/

— Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnyba nuo kovo 1 yra įsikū
rusi New Yorke: 64-09 56th Rd., 
Maspeth, N.Y. 11378. Tel. 212 
894-7351. Ten pat yra ir Lietu
vių Katalikų Religinė Šalpa.

— Roma Mastienė, Chicagos 
lietuvių operos solistė, neseniai 
koncertavusi Kolumbijoj, vėl 
išvyksta į P. Ameriką. Šį kartą 
ją kviečia Argentinos lietuviai. 
Birželio 13 ji dainuos Buenos 
Aires mieste ir koncertą sujungs 
su birželio įvykių minėjimu. 
Birželio 20 dainuos Montevi
deo lietuviam. Rugsėjo 26 nu
matytas jos rečitalis Jaunimo 
Centre, Chicagoj.

— Susipažinimas su L. And- 
riekaus nauja poezijos knyga 
“Už vasaros vartų” balandžio 22 
vyko Ver. ir VL Kulbokų na
muose, Gulfport, prie St. Peters- 
burgo, Floridoj. Susirinko gero
kas būrys besidominčių literatū
ra. Knygą pristatė VI. Kulbo
kas. Kalbėjo ir pats autorius. 
Jis taip pat paskaitė ir naujųjų 
eilėraščių.

— Dail. Stasės Smalinskienės 
tapybos darbų paroda rengiama 
gegužės 29-30 Anapilio salėj To
ronte, Kanadoj. Rengia Anapilio 
moterų būrelis.

— L.K. Mokslo Akademijos 
Ottavvos židinys gegužės 16 su
rengė prof. dr. Antano Ramū
no minėjimą Ottavvos universi
teto pedagoginiam institu
te. Mišias koncelebravo kun. dr. 
V. Skilandžiūnas ir kun. prof. dr. 
A. Paškus. Prof. dr. Vytenis Da- 
mušis kalbėjo apie dr. A. Ramū
ną kaip mokslininką, rašytoją, 
auklėtoją. Aktorius Vitalis Žu
kauskas kalbėjo apie velionį 
kaip žodžio menininką.

— Stud. Vytautas Bandžiulis, 
Los Angeles, Calif., balandžio 
25 įvykusiame JAV LJS-gos sk. 
valdybos posėdy perėmė šios 
valdybos - pirmininko pareigas. 
Jis jaunimo sąjungos skyriui 
vadovavo ir praėjusių metų 
veiklos kadencijoj.

* — Birutė Plučaitė, Kanados 
stalo teniso jaunių klasės čempi- 
jonė, balandžio 16-18 Etobicoke 
Olympium salėj vykusiose Ka
nados stalo teniso jaunių kla
sių pirmenybėse iškovojo pirmą 
vietą. Dvejetų pirmenybėse 
pirmą vietą iškovojo Birutė Plu
čaitė ir Glorija Našukaitytė. Bi
rutė jau dveji metai dalyvauja 
Kanados stalo teniso moterų 
rinktinėj, kuri žaidė Britanijoj, 
Kinijoj, Japonijoj, Australijoj. 
Birutė laimėjo ir Ontario provin
cijos stalo teniso jaunių klasės 
pirmą vietą. Ji vadovauja Toron
to Aušros klubo stalo teniso sek
cijai.

— Margutis, lietuviška radijo 
programa Chicagoj, po 45 metų 
transliacijų paskutinę trans
liaciją perdavė balandžio 23, nes 
radijo stotis svetimų kalbų pro
gramom skirtą laiką skirs mo
derniai muzikai. Margučio kas
dieninės programos Chicagos 
lietuvių buvo labai mielai 
klausomos.

— Talino, Estijoj, sena arki
vyskupo katedra paversta mu
ziejumi.

— Sakalienė, Emilija, d. Pet
ro, gyvenanti Vilniuj, ieško savo 
brolio Jono Maišelio, anksčiau 
gyvenusio Ukmergės apskr. Pra
nešti S. Narkėliūnaitei, 200 
Highland Blvd.* Brooklyn, N.Y. 
11207.

— Vaclovas Romanas, Wilkes 
Barre, Pa., lietuvių parapijos 
vargonininkas, žinomas muzi
kas, sunkiai susirgo. Ligoninėj 
jam padarytos dvi vidurių opera
cijos.

— VVashingtono LB apylinkės 
susirinkimas įvyko gegužės L 
Po pirm. Kazio Vasaičio ir ižd. 
Joanos Vaičiulaitytės praneši
mų pririnkti nauji nariai į valdy
bą. Dabartinė valdyba yra ši: 
pirm. Rūta Penkiūnienė, ižd. Vi
da Zubkienė, vicepirm. Jurgis 
Vodopalas, sekr. Tadas Mickus, 
nariai dr. Jonas Genys ir Edvar
das Šumanas. Valdybos adresas: 
R. Penkiūnas, 5901 Sutters 
Court, Bowie, Md. 20715. Tel. 
202 262-2380.
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Pabaltijo studijų penktosios 
konferencijos programos dalis

Gegužės 20-23 Columbijos 
universitete New Yorke vyksta 
Pabaltijo studijų (AABS) penkto
ji konferencija. Ten bus skaito
ma gana daug paskaitų. Visos 
paskaitos skaitomos angliškai, 
tik kelios vokiškai. Čia surašome 
dalį tos programos, kuri liečia 
lietuvius ir bendrai visą Pabal
tijį-

Gegužės 20, ketvirtadienį
8:30 — registracija.
10-11 —visuotinė sesija. Įžan

ginį žodį taria prof. R. Misiūnas.
1:30-3:30 — diskusijos tema — 

Baltistika ir kolegijų problemos. 
Tarp kitų dalyvauja prof. V. Kle
mas ir prof. A. Šlepetytė-Jana- 
čienė.

3:30-5:30 — Columbijos uni
versiteto seminaro “Sovietinių 
tautybių problemos” penki refe
ratai Pabaltijo temomis.

Naujoji istorija — Pabaltijo 
prekyba 18 amžiuj.

Socialiniai mokslai — Sovieti
nių mažumų padėtis tarptau
tinėj teisėj. Keturios paskaitos, 
tarp jų prof. dr. J. Genys, ir V. 
Markus — 2 temos.

Literatūra — Dramatinis šuo
lis per Atlantą — pabaltiečių 
drama. Diskusijos . Dalyvauja 
E. Juodvalkytė.

3:30-5:30
Literatūra — Moderniosios 

lietuvių dramos aspektai — A. 
Landsbergis.

Viduramžių istorija — Seno
vės Pabaltijo gintaras.

Naujoji istorija — Reakcijos į 
svetimųjų okupacijas pasaulinių 
karų metu. Keturios paskaitos.

7-8:30
Jono Meko filmas iš kelionės 

po Lietuvą.

\

Gegužės 21, penktadienį
9-10:30
Lingvistika — lietuvių kalbos 

konservatiškumo redefinicija — 
Janina Rėklaitis.

Viduramžių istorija — trys pa
skaitos apie Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštiją.

Socialiniai mokslai — Pabalti
jo ekonomijos sovietizacija — 
prof. B. Mačiuika.

10:30-12
Diskusijos — Pabaltijo ekono

mijos tolimesnis vystymasis.
Diskusijos — mokslinių tyri

mų puoselėjimas ir ugdymas.
12-12:30
Priešpiečių pokalbis — Isto

riją aplankius — prof. R. Misiū
no įspūdžiai iš kelionės po Len
kiją.

1:30-3:30
Bibliografija — caristiniai ir 

sovietiniai informacijos šalti
niai, išgavimo ir interpretacijos 
problemos, trys paskaitos.

Gegužės 22, šeštadienį
9-10:30
Bibliografija — Baltistikos rin

kimas ir informacinio tinklo su-

darymo problemos. Amerikos 
lietuvių spauda — J. Balys.

Socialiniai mokslai — Pabalti
jo identiteto problemos sovieti
nėj ir amerikinėj aplinkoj. Etni
nio išlikimo strategija.

Literatūra (iki 12 vai.), tarp 
kitų — Sąlyčio taškai tarp Ra
dausko, Mandelštamo ir Paster
nako — R. Šilbajoris. Dabartinė 
lietuvių poezija — V. Skupske- 
lytė.

Naujoji istorija — Trys pa- 
baltiečiai, sušaudyti su Tucha- 
čevskiu.

10:30-12
Menas — Čiurlionis ir meno 

sintezės problema — Ichiro 
Kato. Čiurlionio simboliai — 
Aleksis Rannit. Pabaltiečių ta
pybos linkmė — paskaita vokiš
kai.

Naujoji istorija — Pabaltijis ir 
Tautų Sąjunga. Voldemaro 
diplomatija — J. Slavėnas.

2-4:00
Visuotinė sesija. Pabaltijo 

tautų suverenitetas—B. Meiss- 
ner. Diskusijos — Pabaltijo 
studijų ateitis.

7:30 — banketas armėnų salėj.
A. St.

PO CHICAGOS DANGUM

Vytauto D. šaulių rinktinės 
namų pašventinimas įvyko ge
gužės 1. Susirinko keli šimtai 
šaulių ir svečių. Iškilmes pradė
jo V.D. rinktinės pirm. V. Iš
ganantis. Pakvietė programą ves
ti garbės teismo narį A. Budrec- 
ką. Pagerbtos įnešamos vėliavos, 
sugiedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai. Invokaciją sukalbėjo 
vysk. V. Brizgys. Namus pašven
tino rinktinės kapelionas kun. A. 
Zakarauskas. Buvo daug sveiki
nimų žodžiu ir raštu. Meninę 
programą atliko solistai D. Stan- 
kaitytė ir A. Brazis. Akompona
vo A. Vasaitis ir Aldona Bra
zis. Gražiai pasirodė šaulių rink
tinės choras, vadovaujamas 
muz. P. Vasbergo. Po progra-

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo mcidemiškus apdraudos planus.

mos prasidėjo puikios vai
šės. Šokiam grojo A. Markausko 
vadovaujamas orkestras. Svečių 
nuotaiką kėlė namų puošnumas: 
šviesūs žėruojantys žėrandėliai, 
sienos išpuoštos Lietuvos di
džiųjų veikėjų paveikslais, sce
na papuošta Vytimi, vėliavomis 
ir puošniomis užuolaidomis. 
Rinktinės pirm. V. Išganaitis pa
baigoj dėkojo sveikintojam, sve
čiam, programos atlikėjam ir 
mecenatam. Jis pabrėžė, kad šie 
namai yra visų rinktinės šau- 

liųvieningo ir bendro darbo re
zultatas.

Vargonų koncertą Švėkšniškių 
draugija surengė gegužės 2 Gi
mimo Švč. M. Marijos bažny
čioj. Programą atliko muzikas 
Jonas Žukas. Prisirinko apy
pilnė bažnyčia muzikos gerbėjų, 
kurie gėrėjosi rinktinės religi
nės muzikos melodijų maloniu 
skambėjimu.

LB Vidurio vakarų apygardos 
suvažiavimas įvyko gegužės 1

Jaunimo Centre. Suvažiavimą 
pradėjo ir jam pirmininkavo 
Modestas Jakaitis. Invokaciją 
sukalbėjo kun. J. Borevičius, SJ.

Apygardos pirm. M. Jakaitis 
sveikindamas pranešė, kad apy
gardoj veikia 14 apylinkių, ku
rios atlieka tautinį kultūrinį lie
tuvišką darbą. Buvo ir nesklan
dumų. Reorganizuotos bend
ruomenės veikėjai buvo iškėlę 

teisėtai LB Marąuette Parko 
apylinkės valdybai bylą, kurią 
amerikiečių teismas teigiamai 
išsprendė teisėtos LB naudai. 
Reorganizatoriai padavė apelia- 
ęiją, kurią teismas atmetė. Apie 
veiklą pranešė švietimo v vado
vas J. Plačas. Jaunimo atstovas 
Algis Avižienis pasidžiaugė jau
nimo kongreso pasisekimu ir dė
kojo apygardai už gausią finansi
nę paramą. Šv. Kazimiero lietu
vių kapinių komiteto pirm. Al
gis Regis pasidžiaugė iškovoto
mis teisėmis. Bronius Juodelis 
pranešė apie V-tą tautinių šokių 
šventę, kurią sutiko globoti 
prez. Fordas. Šventėj dalyvauti 
užsiregistravo 101 šokių grupė 
ir 2000 su viršum šokėjų. Ši 
šventė rengiama JAV nepriklau
somybės 200 metų sukakčiai pa
minėti. Kostas Dočkus padarė 
kontrolės komisijos pranešimą. 
Slaptu balsavimu į apygardos 
valdybą išrinkti: Algis Avižie
nis, Modestas Jakaitis, Vytautas 
Kamantas, K. Laukaitis ir Ange
lė Katiliškytė. Į kontrolės ko
misiją išrinkti: J. Ardys, dr. A. 
Razma ir V. Šilas. Po pietų per
traukos vyko apylinkių pirmi
ninkų pranešimai ir diskusi
jos. Suvažiavime buvo trečdalis 
jaunesnės kartos atstovų, kurie 
gyvai reiškėsi svarstymuose. 
Nutarta daugiau dėmesio kreipti 
į kultūrinę švietimo veiklą, ne
kovoti prieš brolį lietuvį, kaupti 
jėgas Lietuvos laisvei. Suvažia
vime dalyvavo iš 14 apylinkių 
98 atstovai ir kelios dešimtys

svečių. Suvažiavimas pade
monstravo LB ryžtingą ir gyvą 
veiklą. LB nekreips dėmesio į 
kai kurios spaudos išpuolius ir 
šmeižtus, bet dirbs lietuvišką 
kultūrinį tautinį švietimo darbą, 
laikysis demokratinių principų, 
paklus daugumos valiai ir rems 
Lietuvos laisvinimo veiklą. Su
važiavimas baigtas Lietuvos 
himnu.

— Nashua, N.H., Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos savaitinia
me biuleteny, šalia parapijos 
skelbimų ir religinių žinių, 
kiekvienam numery skelbiama 
žinių ir iš bendro JAV lietuvių 
gyvenimo, apie naujas svarbes
nes lietuviškas knygas ir pan.

J. Kaunas

— Išeivijos estų masinis su
važiavimas, dainų šventė ir tau
tinių šokių šventė numatyta 
rengti liepos 5-11 Baltimorėi.

— Per Madrido radijo stotį 
lietuviška radijo programa, anks
čiau transliuota kiekvieną die
ną, naujo Ispanijos informacijų 
ministerio patvarkymu trans
liuojama tik du kartus savaitėj 
— trečiadieniais ir šeštadie
niais. (E)

Pranciškonų vasarvietė Kennebunkporte, Maine. Čia šią vasa
rą bus šaulių kultūrinė savaitė, ateitininkų savaitė. Čia 
bus gyvas kultūrinis judėjimas. Čia suvažiuos daug vasaro
tojų. Nuotr. P. Ąžuolo

PRANCIŠKONAI MALONIAI KVIEČIA 
VISUS ATOSTOGAUTI PAS JUOS 

KENNEBUNKPORTE

Atostogų sezonas: liepos 4-rugsėjo 6

PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖ TURI VISUS PATOGUMUS

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

GRADUATE COURSES
III. “Institute in Human Sexuality” 

WHERE: Presbyterian Church, North Broadway, 
Route 9, Irvington two miles south of Tappan 
Zee Bridge — across street from Immaculate 
Conception Church. Three weeks — 4-6 PM and 

7-9:30 PM June 28 thru July 16
SIX CREDITS — Tuition $250 payable at first 
class session. Sponsored by Canlsius College 
Graduate School of Educatlon, Buffalo, New York 
FuH Accreditationa and Certification $15 
appllcatlon fee for first time studentą Registra- 
tion and tuition payments at first class session 

No Pre Registratlon 
INF. DR. EDVVARDS 203 239-7568

i
Kambarių pasirinkimasįvalrus.Maistasgeras. Aplinka graži 
— prie pat Atlanto. Maudymosi baseinas, teniso aikštė, 
kavinė. Gausūs kultūriniai renginiai: koncertai, literatūros 
vakarai, paskaitos, dailės parodos. Taip pat skaityklą, 
biblioteka...

KAINOS VISIEM PRIEINAMOS. INFORMACIJAI ADRESAS:

Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967-2011

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo Nevv Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. MI 7-6637.

GO VVEST YOUNG MAN GO VVEST
CND EDUCATIONAL TOURS

5 VVeek Camping Trip, Sightseeing, Fishing, Hiking 
See the Rockys, The Black Hills, Yellovv Stone National 

Park, Teton National Park
See VVildlife: Eik, Moose, Deer, Antelope, Mount. Sheep, 
Mount Goats. Fish in Blue Ribbon Trout Streams, & 

Lakęs etc.
PRICE $600.00 BOYS 11 THRU 18

STARTS JULY 13- AUG 16 
FOR INFO CALL-CARL KOTZAM 

OLDLYME CT. 06371 
TELE: 203 434-7496

House for sale. Baysvvater- 
Far Rockavvay. 4 bedrooms, 
9 years old, centrai air-condi- 

r tioning, den with white bar, 
garage, 2 and half bath, nevv 
appiiances, low taxes, patio, 
landscapes. Evenings and 
vveekends, Tel. 471-4432.

Namas pardavimui. Bays- 
water — Far Rockavvay. 4 mie
gamieji. 9 metų senumo, cent
rinis vėsinimas, poilsio kam
barys su baru, garažas, vo
niom du su puse kambario, 
nauji įrengimai, žemi mokes
čiai, veranda, sutvarkyta ap
linkuma. Vakarais ir savaitga
liais tel. 471-4432.

GERMANTOVVN STEVENS ACADEMY 
“APERSONAL APPROACHTO EDUCATION ...“ 
SMALL CLASSES CO EDUCATIONAL COLLEGE 

PREPARATORY
NOW ACCEPTING APPLICATIONS FOR 

SEPTEMBER 
SCHOOL HOUSE LANE AND GREENE STREET, 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19144 
TEL.: (215) VICTOR 3-9047

/
*

VISIT LITHUANIA 
VVITH UNION TOURS

Leader in Travel to Eastern Europe since 1931

AIR FRANCE

ST. JOSEPIl’S 
i! ACADEMY -r

McSherrytovvn, Pa. 17344

< BOARDING SCHOOL^ Į 
FOR GIRLS 

Gracles 7 thru 12
o 
o 

_____________________ o
WRITE OR CALL: 717 637-2227 < |

O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
-1

Conducted by Sisters of 
St. Joseph of Chestnut Hill

 For Information:

5 Nights Vilnius — 1 Night Moscovv — 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 Nevv York Oct. 3 — Return Oct. 11 $742.00 

Single Supplement: $75.00

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

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

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

(212) 679-7878
*

vvavecrest
INDOOR HEATED POOL

SAUNA! 
TENNIS & GOLF! 

HORSEBACK RIDING! 
OUTDOOR POOL! 

SEAVIEW COCKTAIL.LOUNGE 
& RESTAURANT 

MILES OF BEACH TO JOG!
APARTMENTS, ROOMS, 

COTTAGES 
WHERE YOUR SPRING 

VACATION JJVILL SHOW 
FOR THE RĘST OF THE YEAR!

Dept. P' Mcntauk, L.I., N.Y. liY54 
(51.6) 668-2141 (516) 668-2864

SPECIAL SPRING VVEEKEND PACKAGE
A Change of Pace . . . For the Whole Family! 

Restaurant • Private Beach • Pool • Game Room 
"V M a t e r Sports • Sauna/Sun Derk • 60 I)eluxe L nils. 

Many w/Kitchenettes Supervised children's Activities.
Rezerve Now For
MEMORIAL DAY <»lor Hooklet ‘T” on Request

ON

-d

I......._

** RESORT • MOTEL • MARINA* ' /
Rampajture Rd, Hampton Bay», NY 11946 516-728-1488 /

( i

v—TOS TAUTINIŲ ŠOKIŲ ŠVENTĖS LĖŠŲ 
TELKIMO KOMITETAS

RENGIA LOTERIJĄ.
Kviečiami visi lietuviai aktyviai įsijungti (ir laimėti) 

į šią kilnių tikslų loteriją.
Loterijos dovanos:

1976 Buick Century Special
Zenith spalvota TV — (dovanota Midland Savings — 

Frank Zogas, pres.)
1 savaitės atostogos Tabor Farm, Mich. — 2 asm. — 

(Valdo Adamkaus auka)
Dail. Murino tapybą' (autoriaus dovana)
Stereofoninė radijo sistema —* (Jono Evans sūnaus 

auka).
Dar 10 kitų vertingų laimėjimų.
Loterijos bilieto kaina-auka 10 dolerių.

Bilietų reikalais kreiptis į loterijos rengimo pirmininką 
Mr. John Evans, 6845 So. VVestern, Chicago, lllinois 60636, 
Telef. 737-8600.

SUNNY HILLS, FLA
Y ..

ir

>

Don't wnit to be

MUGGED or RAPED
You g i va tho tunalk your monoy and pray fhat'i all hewant<. N0W Protact 
iourtotf from furher harm with GUARDI AN Compact, liprtick »ao.

tart and simplo to u«a. Rrot up to 50 tprays to 10 ft. away. 
GUARtNAN inifantly disablei altacker for up 
to 15 minutes, and kavos a RED DYE for 
police identifirahon. C A ŪSE S NO PERMA- 
NENT INJURY. A Legal and Potent defenso 

devioe approved for ūse by the U.S; 
Government. NoJk available to public!

Only *2.95 each, 2 for *5.00 or 3 for »7.50 
Tax and postaga paid. Guaranteed.

Order by calling locally 723-6902 or write 
GUARD1AN

8'/i Chestnut Street, Binghamton, N.Y. 13905

Šiaurinėj Floridos trijų metų sezonų dalyje — kal
nuotoj ir ežerais puošiamoj aplinkoj kuriasi nauja lietu
vių kolonija.

Šis naujas miestas — SUNNY HILLS — savo gamta 
klimato švelnumu lietuviam turėtų patikti. 
Šiuo metu yra sudarytas iš lietuvių žemės savininkų

Sunny Hills Floridoj įsikūrimui padėti komitetas, į kurį Įeina 
iš Nevv Yorko apylinkės: Vyt. Beleckas (212 382-6440), 
Jul. Čepukienė, Birutė Labutienė, kun. A. Račkauskas, 
Petr. Šlapelis ir Henr. Zitikas. Iš Nevv Jersey apylinkės: 
Jonas Zubavičius (201 381-3198), Marytė Balčiūnienė, Vinc. 
Mamaitis, kun. J. Pragulbickas, prof. Jok. Stukas, Julius 
Veblaitis.

Platesnių įsikūrimo informacijų reikalu prašome 
kreiptis į minėtus komiteto narius arba tiesiog Į DELTONA 
KORPORACIJOS ATSTOVĄ:

ED CALDERARO 
FLORIDA PROPERTIES 
700 MATTISON AVĖ.
ASBURY PARK, N.J. 07712 
TEL. 201 988-0660
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XXVI žaidynės Toronte
KREPŠINIS IR . TINKLINIS

Jau ketvirtis Šimtmečio, Ičai 
Šiaurės Amerikos lietuviai spor
tininkai, tarytum mahometonai į 
Mekką, traukia į metines žaidy
nes. Be kupranugarių ir ne 
pėstute — vieni sėda į lėktu
vą, kiti nusisamdo autobusą, tre
ti šauna privačiais automobi
liais. Įvairiomis priemonėmis į- 
veikia šimtus mylių ir savaitgalį 
skiria krepšiniui bei tinkliniui. 
Metų tėkmėj žaidynės išaugo, 
pradinius rėmus vis daugiau rei
kėjo plėsti, ir jau ne pirmasis 
kartas, kai metiniam jėgų išban
dymui išsirikiuoja apie 500 
žaidikų.

Tokiam renginiui reikalinga 
daug darbščių rankų ir organiza
cinės išmonės. Dėl dalyvių gau
sos rungtyniaujama ne po vienu 
stogu — reikia dairytis papildo
mų patalpų, ir ne retai žaidynės 
vykdomos keturiuose — pen
kiuose pastatuose (Toronte žais
ta septyniuose). Samdomi profe
sionalai teisėjai (amerikiečiai ar 
kanadiečiai) — jiem sumokama 
daugiau kaip tūkstantis dolerių.

Nuo 1950 žaidynės, keičiant 
vietoves, vyko penkiuose mies
tuose: Chicagoj, Clevelande, 
Detroite, New Yorke ir Toronte.

Gegužės 8-9 Toronte ir buvo 
toks sudėtingas, šakotas rengi
nys. Sutelktinis Kanados sporto 
apygardos, Toronto Vyčio ir To
ronto Aušros darbas pavyko, pa
talpos buvo tinkamos (naujai pa
statytų mokyklų salės), o sekma
dienį susirinkta į neseniai baig
tą sportinės architektūros puoš
meną — Etobicoke Olympium.

Žaidynių programoj nu
skamba tokie Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos (ŠALFASS) 
valdybos žodžiai: “Mūsų aiškus 
ir tvirtas linkėjimas, kad ši tradi
cinė žaidynių grandinė kasmet 
Ilgėtų, stiprėtų ir jungtų Š. Ame
rikos lietuviškąjį jaunimą į di
džią sportinę šeimą”.

Ilgametė patirtis parodė, jog 
sportinis judėjimas neblėsta, iš
lygina nesąskambius ir metinė
se žaidynėse įrodo savo gajumą. 
Šiemet Toronte rungtyniavo 39 
krepšinio komandos (dar du 
vienetai, nors užsiregistravę, 
aikštėj nepasirodė) ir 22 tink
linio komandos.

Bostono LPD—vėl meisteris
Vyrų A grupėj dalyvavo 6 ko

mandos. Kadangi vyrų B gr. už
siregistravo daugiau kaip 8 pen
ketukai (tiek leidžiama), Cicero 
Ateitis, 1975 žaidynėse vyrų 
B gr. meisteris, šiemet įkelta į 
vyrų A gr.

Pasekmės: Toronto Aušra — 
Cicero Ateitis 93-82, Chicagos 
Neris — Clevelando Žaibas 112- 
77, Bostono LPD — Toronto 
Aušra 151-100 (rekordinis taškų 
skaičius per vienerias rungty
nes), Chicagos Neris — Chica
gos ASK Lituanica 84-83 (ASK 
Lituanica pirmą kėlinį baigė sa
vo naudai 34-45). Baįgjniėn iško
pė Bostono LPD — Chicagos 
Neris. Dėl trečios vietos Toron- 
to Aušra įveikė Chicagos ASK 
Lituanicą 77-76, o penktą vietą 
užėmė Cicero Ateitis (nugalėjo 
Clevelando Žaibą).

Baigminių rungtynių pirmam 
kėliny Chicagos Neris sužaidė 
pasiryžusiai ir parodė, jog savo 
kailio pigiai neparduos. Liko 
tik klausimas, ar vyrai iš Chica
gos atlaikys didžiulę spartą, 
kurią taip sėkmingai užkūrė. 
Kaip komanda, Neris buvo aukš
tumoj, ir Bostono LPD milžinai 
turėjo stipriai darbuotis, kad iš
laikytų pusiausvyrą.

Pasekmė daugel kartų svy
ruoja lyg ant svarstyklių. Neris 
veda 0-2, Bostonas užmeta 5-2, 
Neris išlygina 5-5, Bostonas per
sveria 9-5 ir 13-9, Neris atitai
so 15-15, veda 15-18, po to Bos
tono viršus 28-23, bet Neris išly
gina 28-28. Vėliau Bostonas 
tempia iki 41-35, tačiau Neris su
spindi devyniais taškais ir pir
mauja 43-44, 48-52 ir 50-53. 
Bostonas atsitiesia 53-53, dar 
porą kartų lygiosios: 57-57, 59- 
59 ir kėlinį Bostonas nulemia 
61-59.

Po pertraukos Neris perima 
iniciatyvą, veda 67-73 ir 74-79. 
Bostonui nevyksta mėtyti, daro 
žingsnius, paskui susistyguoja ir 
persveria 80-79. Susižeidžia 
Neries A. Butkus; Neris vėl lipa 
ant kulnų 83-86, bet neilgam. 
Žaidimas ne toks spartus, ir Ne
ries vyrai rodo nuovargio žymių. 
Bostonas turi pajėgesnių pakaitų 
— 1975 meisteris pakeliui į nau
ją pergalę. Lieka 7 minutės ir 
Bostonas veda 95-85. 5 min. 
prieš pabaigą už baudas išeina 
R. Butkus, nuostabiai žaidęs pir
mam kėliny, kai susmaigstė 29 
taškus Neries naudai. Daugiau 
nėra galvosūkio — Bostono LPD 
laimi 107-94.

Taškai: Bostono LPD: Ambro
se 36, Minishak 20, Ketvirtis 16, 
Baškauskas 13, Boutin 12, Mink- 
witz 6, Adams 2, Gineitis 2, A. 
Baika, R. Baika, Jungaitis; Chi
cagos Neris: R. Butkus 33, Jese- 
vičius 16, Stankūnas 15, Dagys 
12, A. Butkus 6, Vaitkus 6, Jan
kauskas 4, Moore 2, Picarillo.

Bostono LPD (treneris A. Ska
beikis) 1973 žaidynėse turėjo 
pasitenkinti ketvirtąja vieta, 
1974 antroj vietoj (pralaimėjo 
prieš New Yorko LAK), o 1975 ir 
1976 — meisteris. Chicagos Ne

ris (treneris Z. Sadauskas) pasku
tinį kartą meisteriu buvo 1971, o 
prieš tai buvo laimėję 5 kartus.

-o-
Vyrų B gr. 8 penketukai. Pa

sekmės: Hamiltono Kovas — 
Londono Tauras 74-28, Toronto 
Ąušra — Chicagos ASK Lituani
ka 47-46, Toronto Vytis — Det
roito Kovas 79-63, New Yorko 
LAK — Rochesterio Sakalas 64- 
39. Toliau Hamiltono Kovas nu
galėjo Toronto Aušrą 82-66 ir 
Toronto Vytis laimėjo prieš Nevv 
Yorko LAK 89-50. Baigmėj Ha
miltono Kovas įveikė Toronto 
Vytį 87-54. Trečią vietą užėmė 
Toronto Aušra (be rungtynių 
prieš Nevv Yorko LAK).

Nevv Yorko LAK komandai 
nugalėti Rochesterio Sakalą 64- 
39 pagelbėjo jaunių B kl. trene
ris Tomey — jis įmetė 22 tšk. 
Kiti pergalės taškai: Vytuvis 16, 
Krulikas 10, V. Mikalauskas 7, 
Balkus 4, Krivickas 2, Zikaras 
2, Landsbergis.

Jaunųjų krepšinis
Jaunių ir jaunučių krepšinis 

buvo įdomus — eilė brandžių 
penketukų, prieauglis šaunus ir 
turi ateitį.

Jaunių A kl. 8 komandos. Pa
sekmės: Chicagos ASK Lituani
ca — Clevelando Žaibas 65-44, 
Toronto Aušra— Detroito Kovas 
96-30, Hamiltono Kovas — Nevv 
Yorko LAK 67-49, Chicagos Ne
ris — Toronto Vytis 83-47. Pu- 
siaubaigmėj Chicagos ASK Li
tuanica nugalėjo Toronto Aušrą 
60-51, o Chicagos Neris įveikė 
Hamiltono Kovą 78-61. Dėl tre
čios vietos Toronto Aušra laimė
jo prieš Hamiltono Kovą 98-70. 
Baigmėj Chicagos Neris nugalė
jo Chicagos ASK Lituanicą 61- 
48. Taškai: Chicagos Neris: 
Stankūnas 25, Butkus 14, Picaril
lo 13, Moore 9; Chicagos ASK 
Lituanica: Bliūdžius 12, Lietuv
ninkas 12, Juozaitis 11, Vailo
kaitis 8, Ambutas 5.

Paguodos pusėj Clevelando 
Žaibas nugalėjo Detroito Kovą 
72-49 ir Toronto Vytis įveikė 
Nevv Yorko LAK 55-40, po to 
Clevelando Žaibas laimėjo prieš 
Toronto Vytį 72-55 ir užėmė 5 
vietą.

Jaunių B kl. 8 komandos. Pa
sekmės: Chicagos ASK Lituani
ca — Clevelando Žaibas 43- 
34, Nevv Yorko LAK be žaidi
mo užskaityta pergalė prieš To
ronto Vytį 2-0, Toronto Aušra — 
Bostono Grandis 65-29, Chica
gos Neris — Detroito Kovas 47- 
15. Pusiaubaigmėj Nevv Yorko 
LAK patenkino savo ambiciją ir 
nugalėjo Chicagos ASK Lituani
cą 55-46. Taškai: Nevv Yorko 
LAK: Šimkus 20, Birutis 11, 
Gvildys 10, Česnavičius 4, T. 
Lora 4, Naronis 4, Matulaitis 2, 
Janušas; Chicagos ASK Lituani
ca: V. Kleiza 18, Bikulčius 6, 
R. Kleiza 6, Lietuvninkas 6, 

Raudys 6, Skrebys 4. Kitose pu- 
siaubaigmės rungtynėse Chica
gos Neris įveikė Toronto Auš
rą 77-54. Dėl trečios vietos To
ronto Aušra nugalėjo Chicagos 
ASK Lituanicą 59-53.

Baigmėj Chicagos Neris po 
geros kovos laimėjo prieš Nevv 
Yorko LAK 47-44. Taškais dau
giausia vedė Neris, NY tik porą 
kartų buvo persvėręs 2-4 ir 33- 
34, nors dažnai Neries kapitalą 
buvo nudildęs iki vieno taško. 
Kai buvo likę 5 minutės žaisti, 
Neris vedė 41-40, bet tada trimis 
baudom stuktelėjo iki 44-40 ir 
NY galėjo pasekmę tik gražinti.

Taškai: Chicagos Neris: Sek- 
makas 16, Dacho ta 14, Jenin- 
gas 8, Saliklis 4, Žiupsnys 4, 
Florak 1, Balzaras, Bobelis, De
veikis, Martinkus, Matuzevičius; 
New Yorko LAK: Birutis 19, 
Matulaitis 9 (7 tšk. iš baudų), 
Šimkus 8, Gvildys 6, Naronis 2,
T. Lora, Česnavičius, Janušas.

NY LAK treneris Patrick Tor- 
ney sako, kad jo auklėtiniai pra
laimėjo puikiai komandai ir dėl 
to nėra ko rausti. NY sužaidė ge
rai, bet to neužteko pergalei, 
nes įvėlė klaidų, kurios buvo 
lemtingos. Gynyboj itin stipriai 
pasireiškė Gvildys ir T. Lora.

Jaunučių C kl. 8 penketukai. 
Pasekmės: Toronto Aušra be 
žaidimo prieš Chicagos ASK Li
tuanicą 2-0, Bostono Grandis — 
Clevelando Žaibas 35-32, New 
Yorko LAK — Toronto Vytis 42- 
20 (NY LAK taškai: Krivickas 17, 
Gvildys 15, Milukas 6, Didžba- 
lis 2, Janušas 2), Chicagos Ne
ris — Detroito Kovas 57-26. 
Pusiaubaigmėj Bostono Grandis 
nugalėjo Toronto Aušrą 46-14 ir 
Chicagos Neris įveikė Nevv Yor
ko LAK 56-25. Trečią vietą už
ėmė Toronto Aušra (be rungty
nių prieš Nevv Yorko LAK), o 
baigmėj Chicagos Neris rekordi
ne pasekme supylė Bostono 
Grandį 103-30.

Mergaičių A kl. krepšinį lai
mėjo Toronto Vytis (nugalėjo 
Nevv Yorko LAK 42-10 ir Toron
to Aušrą 25-21). Antroj vietoj To
ronto Aušra (nugalėjo Nevv Yor
ko LAK 22-14).

Kaip su tinkliniu?
Viena iš pajėgiųjų moterų 

tinklinio komandų, Chicagos 
Neris, pranešė, kad į žaidynes 
neatvyks. Cicero Vėtra taip pat 
suabejojo, ar verta jai važiuoti 
ir žaisti vienerias rungtynes 
prieš Clevelando Žaibą. Dėl to 
nutarta viena moterų grupė, kur 
pirmain rate kiekviena koman
da žais su kiekviena (po vieną 
setą), po to pirmosios dvi rung
sis dėl A gr. meisterystės, o kitos 
kovos dėl B gr. vietų.

Atrodo, jog tinklinis, bent Vi
durinių vakarų apygardoj, neiš
brenda iš sunkumų. Buvo nesu
sipratimų 1975 žaidynėse — 
randas liko ir šiemet. Šiaip ar 
taip, tinklinio varžybos pra
vestos. Kaip ir laukta, moterų 
gr. stipriausiai pasirodė Cicero 
Veria ir Clevelando Žaibas (be
je, Žaibo sudėtis pasikeitusi). 
Vyrų gr. atėjo eilė Rytams — 
Vytauto Eikino vadovaujama 
Bostono Grandis iškilo į pirmau
jančius vienetus.

Nors tinkliniu susidomėjimas 
nemažas, bet daug šešetukų, ku
rie pasirodė žaidynėse, dar turi 
smarkiai padirbėti, kol pasieks 
gero lygio. Tinklinio specia
listai Zigmas Žiupsnys iš Chi
cagos ir Algirdas Bielskus iš 
Clevelando sutaria, kad mūsų 
lygis dabar yra kritęs.

Vyrų gr. (4 komandos) meiste
ris Bostono Grandis, 2. Cleve
lando Žaibas. Jaunių A kl. (2 
komandos) 1. Chicagos Neris, 2. 
Toronto Aušra.

Moterų A gr. meisteris Cice
ro Vėtra, 2. Clevelando Žaibas. 
Moterų B gr. 1. Toronto Aušra,
2. Hamiltono Kovas. Iš viso mo
terų gr. užregistruotos 7 koman
dos (Clevelando Žaibo II išimta).

Mergaičių A kl. (5 komandos)
1. Chicagos Žara, 2. Cicero Vėt
ra, Mergaičių B kl. (4 koman
dos) 1. Chicagos Žara, 2. New 
Yorko LAK.

-o-
Oficiali žaidynių dalis buvo 

gegužės 9 prieš vyrų A gr. baig
mines krepšinio rungtynes. Va
dovavo K. Baronas iš Hamilto
no. Tautiniais drabužiais apsi
rengęs jaunimas įnešė Kanados 
ir Lietuvos vėliavas, nuskambė
jo himnai. K. Baronas painforma
vo apie žaidynes ir pakvietė jau 
žinomus laimėtojus, kurie išsiri
kiavo salėj. Vėliau tautiniais dra
bužiais apsirengę mergaitės 
jiem užkabino medalius. T. Au
gustinas Simanavičius, OFM, 
sukalbėjo invokaciją, sveikino 
Kanados LB Toronto apylin
kės pirmininkas Vyt. Bireta, 
ŠALFASS centro valdybos pir
mininkas P. Berneckas, žaidy
nių organizacinio komiteto pir
mininkas L. Baziliauskas. 
Žiūrovai ilgai plojo už pavyku
sias žaidynes.

K. Čerkeliūnas

PHILADELPHIA, PA.
Aušrinės jaunimo vakaras
Jau beveik metai Philadelphi- 

jos jaunimas ruošiasi dalyvauti 
penktojoj tautinių šokių šventėj. 
Kelis kartus per savaitę 23 jau
nuoliai ir mokytoja Marija Radi
kienė suvažiuoja iš įvairių Phila- 
delphijos ir pietinės New Jersey 
kampų mokytis tautinių šokių 
šventės repertuaro.

Gegužės 22 įvyks tautinių šo
kių grupės krikštynos Aušrinės 
vardu. B. Valašinienė, lie
tuviškų darbų rėmė
ja, ir K. Cheledinas, Liberty 
Federal Savings and Loan Asso- 
ciation prezidentas, buvo pa
kviesti būti jaunimo grupės 
krikšto tėvais. Ši neįprasta 
“šventė” įvyks per Aušrinės jau
nimo vakarą, kurį ruošia Aušri
nės tėvų komitetas. Tuo būdu 
norima sutelkti lėšų šokėjam 
nuskraidinti į Chicagą. Tėvų ko
mitetą sudaro: Vytautas Sušins- 
kas, pirm., S. Bagdonavičienė, 
V. Makarauskienė ir V. Starkie- 
nė.

Vakaras įvyks gegužės 22, šeš- 
tadienį“7 vai. vak., Lietuvių Na
muose, 2715 E. Allegheny Avė. 
Programą atliks pati Aušrinė, 
akordeonu palydint Jonui Puo
džiūnui, Vilties choras, diriguo
jamas Leono Kaulinio, pianistė 
Danutė Stankutė ir New Jer
sey moterų kvintetas Vilija, va
dovaujamas Liudo Stuko. Pasi
grožėjus grakščiais šokiais ir gra
žiomis dainomis, bus galima pa
silinksminti prie gero orkestro 
muzikos, pasivaišinti skaniu 
maistu ir atsigaivinti prie baro. 
Įėjimas — 5 dol. suaugusiem ir 
2 dol. studentam. Bus galima įsi
gyti bilietus prie durų.

Kviečiam visus praleisti šeš
tadienio vakarą draugų tar
pe ir tuo paremti Aušrinės tau
tinių šokių grupę.

Gintarė Gečytė

NASHUA, N.H.
Šv. Juozapo draugija 

minėjo savo globėjo dieną 
Čia veikia Šv. Juozapo draugi

ja, kuri yra senosios Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
65-tos kuopos palikuonis. Nariai 
kasmet mini šv. Juozapo dieną 
ir suruošia komunijos pusryčius, 
kurie ir šiemet praėjo sėkmin
gai, kaip ir pernai. Mokestį už 
šiuos metus užsimokėjo 40 na
rių. Pusryčius paruošė draugijos 
vicepirmininkas Stasys Jasala- 
vičius, kuriam talkino šeiminin
kės Julė Grauslienė, Virginija 
Jasalavičiūtė, Jenny Wollen ir 
Lilija Kubilienė. Rytą aukotos 
mišios už gyvus ir mirusius 
draugijos narius. Jų metu panelė 
Stanley, specialiai pakviesta, 
grojo vargonais, o solistas Sta

sys Maverick giedojo “Pulkim 
ant kelių” ir “Giesmę šv. Juo
zapui”. Po mišių visa bažny
čia sugiedojo Lietuvos himną.

Susirinkimas į valdybą šiem 
metam pirmininku išrinko Kazį 
Grauslį, vicepirmininku Stasį 
Jasalavičių, sekretorium Vytautą 
Sirvydą, iždininku Juozą Kubi
lių.

Buvo loterija, davusi 36 dol. 
pelno, kurį nutarta paaukoti mū
sų spaudai ir radijui:, 10 dol. 
Darbininkui ir po 10 dol. Min- 
kaus bei Viščinio radijo valandė
lėm.

Nevv Yorko Lietuvių Atletų Klubo vyrų krepšinio komahda — 
Rytų apygardos meisteris 1976. Klūpo (iš k.): P. Tomey, A. Vy
tuvis, E. Karmazinas, R. Krulikas; stovi: J. Landsbergis, V. 
Mikalauskas, R. Balkus, Š. Zikaras, S. Skeivys. Nuotr. J. DiFabio

UKRAINIEČIŲ LAISVĖS MANIFESTACIJA

Long Island, N.Y., gegužės 
8 ukrainiečiai savo didžiulėj 
salėj Uniondale mieste buvo su
ruošę laisvės manifestaciją, ku
rioj pagrindinę kalbą pasakė 

’ senatorius James L. Buckley.
Savo kalboj senatorius palietė 

Jungtinių Valstybių ir Sovietų 
Sąjungos santykius, žmogaus 

‘teisių Sovietuose paneigimą 
ir Helsinkio detente aktą. Šį ak
tą senatorius pasmerkė, nes jis 
labiau ginąs sovietų, o ne kitų 
interesus. Būdinga tai, kad 
Buckley daug kalbėjo apie lietu
vius, paminėdamas Vliko pirmi
ninko dr. Kęstučio Valiūno žy
gius Helsinky ir jo tenai suėmi
mą. Pabrėžė ir tai, kad jis, Buck
ley, prisidėjo prie dr. Valiūno 
ir kitų baltų iš arešto paleidi
mo.

Toliau senatorius susirinku
siem ukrainiečiam pasakė, kad 
senate jis visados remiąs paverg
tųjų tautų išsilaisvinimo klausi
mą.

Senatoriui savo kalbą bai
gus, buvo pakviestas tarti žodį 
ir Vliko tarybos narys bei Ba
tuno vykdomasis pirmininkas 
Kęstutis Miklas. Jis klausytojam 
nušvietė Lietuvos, Latvi

V. Vokietijos laikraščių streikas 
užsibaigė

Kaip jau buvo rašyta Darbi
ninke gegužės 7, dėl spaustuvių 
darbininkų streiko nuo balan
džio 28 V. Vokietija liko be pa
grindinių laikraščių.

Streiko priežastimi buvo dar
bininkų reikalavimas pakelti at
lyginimus 9 proc. Darbdaviai 
iš karto pasiūlė tik 5,4 
proc., o gegužės 6 pakėlė ligi 
5,9, tačiau profesinių sąjungų 
federacija “Druck und Papier” 
pasiūlymo nepriėmė ir derybos 
nutrūko.

Hesseno provincijos prity
rusiam vyriausybės nariui tarpi
ninkaujant, pavyko sušaukti 
naują posėdį Mainzo mieste ir 
po 20 valandų intensyvių dery
bų darbininkų delegąčija pri
ėmė 6,9 proc. atlyginimų pakė
limą. Tuo streikas užsibaigė.

Dvi savaites trukęs streikas 
vokiečių laikraščių leidyklom 
paliko gilias žymes. Kai kurie 
laikraščiai jau galvoja susijungti, 
o kiti net visai užsidaryti, jpl 
Anglijoj sustreikavo žurnalistai

Daily Telegraph, vienas iš 
Anglijos didžiųjų dienraščių, 
spausdinamas Londone ir Man- 
chesteryje, turįs 1,350,000 tiražo, 
taupymo sumetimais redakcijoj 
įvedė eilę patobulinimų, dėl ku
rių 42 žurnalistai buvo atleisti. 
Likusieji 220 jų kolegų solida
rizuodami atsisakė dirbti. Lei
dykla nusileido ir suspenduo
tuosius priėmė atgal, tačiau atsi
sakė mokėti už sugaištą laiką. 
Laikraštis išeina, bet ginčas dar 
nesibaigė, jpl

Inž. K. Daugėla per K. Graus
lį pateikė susirinkimui dailų 
albumėlį, sudarytą iš Vasario 16 
minėjimo nuotraukų. Nariai 
su dėmesiu jį vartė. Albu
mėlį p. Daugėla, kuris yra pri
tyręs fotografes, įteikė Balfo sky
riui, ruošusiam Vasario 16 mi
nėjimą.

Kor. 

jos ir Estijos padėtį sovie
tinėj okupacijoj. Drauge 
iškėlė klausimą, kad kova prieš 
Sovietų sąjungą būtų efektin
gesnė, jei būtų ji vedama 
sutartinai laisvojo pasaulio tau

tų. Dar kalbėjo ukrainiečių 
bendruomenės vadovai ir Long 
Island estų bendruomenės at
stovas Allan Pensą. (Elta)

HARTFORD, CONN.

Nepaprastas susirinkimas
Amerikos Lietuvių Piliečių 

klubo narių susirinkimas įvyko 
pereitą sekmadienį, 2 vai. Narių 
atvyko tiek mažai, kad vos už
teko susirinkimo teisėtumui. S. 
Baltauskas, einąs klubo pirmi
ninko pareigas, vadovavo susi
rinkimui. Svarstymui pateikti 
svarbiausi klausimai: dabartinių 
klubo įstatų pakeitimas, šėrų 
išleidimas, Grove Hill parko 
paędavima^

Pirmininkavęs klubo nariam 
pristatė ir dabartinę klubo blogą 
finansinę padėtį: neapmokėta 
už patalpų šildymą, neturima pi
nigų sumokėti verslo ir namo 
mokesčiam, turima skolos: Keis
toka, kad klubas neturi rinkto 
valdybos pirmininko, neturi 
ir nuolatinio klubo šeimininko.

Svarbiausias susirinkimo 
svarstymas buvo klubo įstatų pa
keitimas, bet valdyba pakeitimo 
projekto neturėjo. Vyko tik klau
simai, bet ne sklandus papunk
čiui svarstymas. Susirinkimas 
nutarė įstatus pakeisti ir klubą 
pavadinti Lietuvių Namų vardu. 
Pramatoma nauju vardu išleisti 
šėrus po 50 ir 100 dol. Įsta
tam pakeisti ir suderinti nutarta 
samdyti advokatą. Grove Hill 
parko nutarta neparduoti.

Dabartinio klubo patalpos 
turi: pirmame aukšte su 100 asm. 
vieta, virtuvę, dvi atskiras mažas 
sales, antrame aukšte yra virtu
vė ir salė apie šimtinei asmenų, 
trečiame aukšte yra 400 vietų 

salė su scena. Visom patalpom 
turimas tinkamas inventorius.

Hartfordo mieste ir jo apylin
kėse nuo seno yra apsigyvenę 
daug lietuvių. Šiuo metu koloni
ja yra stipri ir čia puikiai veikia 
Lietuvių Bendruomenės apy
linkė, Ramovėnai, Moterų Fe
deracijos klubas, lietuvių jauni
mo akademinis klubas ir daug 
kitų organizacijų. Visos orga
nizacijos įvairiomis progomis 
naudojasi klubo patalpomis, ir 
visiem aišku, kad tik šio klu
bo patalpos palaiko lietuvių kul
tūrinių organizacijų buvimą.

Pakeitus įstatus ir klubą pava
dinus Lietuvių Namais, būtų 
praktiška, kad visos organizaci
jos sudarytų sambūrį, kuris eitų 
šiem namam į vispusišką tal
ką, nes yra pavojus sulaukti klu
bo bankroto.

Hartfordo lietuviai kviečiami 
Lietuvių Namus laikyti savais 
namais ir įsipareigoti juos iš
laikyti savo darbu ir pinigu. Tik 
tada tie namai nežus, bet bus 
visų lietuvių pasididžiavimas.

Alfonsas Burneika
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THE COMPLETE VACATION RESORT

Phone 516-668-5630

SCENIC VIEW RV PARK

WE

-

t

OUNTAIN

* *

Gegužės 19 779
Pool -100 acre lake - Trails

1099

PRAŠYKITE BROŠIŪRŲ

SAV. ROMAS KEZYS

DELTA TERMITE CONTROL 
FREE INSPECTION — NO OBLIGATION 

ANY PROBLEM ANY AREA TREATED $79.95
UP TO 10 LINULAR FT. 212 994-3884 516 249-3127

Mail to:
Attitash. Bartlett, N.H. 03812

i

pasimatymo skambinti (516) 487-4372

Lotstodo-orjųst 
relax in a scenic moun- 
tain settmg. Indepen- 
dent activities for kids.

Great home - style 
cooking.

PO. Box 936 C D
MONTAUK, N.Y. 11954 

(516) 668-5103-5104

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

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

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

CALL 864-9556 OR 864-8638

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

CALL 862-9298 MR. BROWN

HOUSE OF SERENA 
Stairway to Sobriety

REHABILITATE ALCOHOLICS CALL 914 
MA 8-9823 MR. JOSEPH LO PICCOLO DIRECTOR

HOUSEKEEPER 
leikomažeimininkė. Atskiras kambarys,televizija, 
vonia. Great Necke gražūs namai su baseinu. 
Du mokyklinio amžiaus vaikai. Geras atlygini
mas. Reikia mokėti angliukai. Referencijos. Dėl

KELIONES Į LIETUVĄ

Call or Write for Free Brochure C.
EDGEMEKE ST., MONTAUK, N.xT‘nl)54

CAMP BLAZING TRAIL
DENMARK, MAINE

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

02116 TELEPHONE: 617 536-7940 EXT. 15

BONNIE BRAE
EDUCATIONAL-VOCATIONAL TREATMENT CENTER
Our program foeuses on the grovvth of our young 
people to inerease their knovvledge about self, 
others and the realities of a demoeratie society.

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

BONNIE BRAE
Valley Road

Millington, N.J. 07946

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

Michaei J. Wiernasz, ACSW, Program Director

WEA VER’S STORE 
YARNS FOR 

WEAVING, KNITTING,
. CROCHBTING 

AND ACCESSORIES 
SPECIALIZIŠG IN

CAMP ASSORTMENTS
271 AUBURN STREET 
NEWT0WN, MASS. 02166 
(617) 965-4089

MERKY MERMAID
RESORT MOTEL 

AT THE HEAD OF THE HARBOR

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

WELCOME 
Sports Fishermen 

and 
Families

O?EN 
ALL YR.

MERMAID MOTEL-
M.11UBPU iTgMU'R’a . FHONt 5'6 UI ;.'6l 
wcsr i*«t o«i»t. moviau* vį, k »

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

MONTAUK HARBOR, N.Y.

ANNOUNCING THE FORMATION OF 
THE JOE KUBERT SCHOOL OF 

CARTOON & GRAPHIC ART
J A two year institution approved in principle by 
« the Dept ofEducationof theStatė of New Jersey 

The “telegraphic” approach to the commercial 
art media. Limited Enrollment For further details 

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

Deer Meadow Campground
(814)927-8125 Cooksburg, Penna.

Facilities and Attractions:
600 Sites • Electric, water. sewer hookups 

• Hot showers • Flush toilets 
Dumping stations • Tables, firewood & 
firė rings • Store • Recreation shelter • 

Pavilion • Miniature golf • Horseshoes • 
Volleyball • Shuffleboard • Playground • 
Bicycle riding • Svvimming, riding stables 
nearby • Hiking & Snowmobile trails • 

Pets on leash
Barn available for dancing

Season Dates: Monday after 
Palm Sunday through mid-December

SUNNYBROOK
Fun .. .Frolic .. .Relax

For the entire family. Large filtered svvimming 
pool & patio. boating, fishing at your door, 
lawn sports. Eve entertainment, movies. Deiight- 
ful Ger.-Amer,. meals. Churches. Golf nearby. 
$83 to $99 wkly. Bklt & information phone or 
write (518) 943-3131 ERNEST BITTER, RD 1, 

CATSKILL 4, N.Y. 12414

DEZTĖR bark
iŠ PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVETtUE 

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

WE DELJVER
TELEF. 296-4130

Poems vvanted
The NEW YORK SOCIETY OF 
POETS is compiling a book of 
poems. If you have vvritten a 
poem and vvould likę our 
seleetion committee to con- 
sider it for publication, senti 
your poem and a self addres- 
sėd stamped envelope to: 

NEW YORK SOCIETY OF 
POETS

P.O. Box 727, Radio Station 
New York, N.Y. 10019

TALLY-HO MOBILE 
HOME E8TATE8 

ADU LT RETIREMENT 
COMMUNITY 

OUALITY DIGNIFIED LIVING 
TO DAY

RT 22 DOVER PLAINS, NY 12522
(914) 877-3779

JOE’S PAINTING 
$20 A ROOM 

INTERIOR & EXTERIOR 
CALL 638-1011

r
LAKE VVALLENPAUPACK AREA

SAFARI
CAMPGROUND^

In the Heart of the Big 
Lake Region of the Pocono* 

OPEN YEAR ROUND
• Naotad twimmi.( p«.l
• Sgaara loaciag Sat. nigkts 

dūrini t.mie.r
2 miles wa$t of junetion of U.S. 6 on Rt. 590 vvest — 1 
mile in off Rt 590.
1'84 take Rt 191 to Rt 590 east—10 miles from Hamlin 
— 1 mile in off Rt. 590.

STAR RT 1, BOX 113, Howley, PA 18428 
PHONE: (717) 226-3317

All klnds of boys eono to 
CAMP UNION 

Wh.r« th»y ditcev.r Mch othar and th» 

ENVIRONMENT 
Rate A Registration information 

(617)482-1122 
Camp Dept. X 

BOSTON yme UNION 
48 loytetan Stroot, Betton, MA 02116 

ACA Accredited Camp 
Boys 9-16 

choice of 2-4-6-B weeks

CANR> LA WWENCE
FOR BOYS 8-15

BEAR ISLAND
LAKE WINNIPE8AUKK, N.H.

FAMILY CAMP
AUG. 29-SEPT. 6 

CANHK FOR THE EMTIRE FAIHLY 
BEAR I8LAND 

UKEMNNIPESAUKFE, N.H.

LAWRENCE YMCA 
40UWRERCEST.

LAWRERCE, MASS. 01840 
617-686-6191

b

SUMMER RIDING SCHOOL
FOR BOYS AND GIRLS AGES 7 TO 17 

Complete program including instruction in 
equitation, forvvard seat hunters and jutnpers. 
Stadlum jumping rings. Huntcoursecross country 
course, miles of trails indoor arena. Also olympic 
svvimming pool, vvater skiing, 2 all vveather tennis 
courts, bąli sports, riflery, archery, crafts, horse 
shows, over night trips, Cook outs, dances 

Experienced Supervislon
FOX HILL SCHOOL OF HORSEMANSHIP 

BOX “TM” GREENFIELD PARK, N.Y. 12435 
(Member AMSA & ACA) TEL.: 914 647-6717

DEPT C.D.

ELMVOODFARM
Fer loys and Girls 6 te 14

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

EADOWS

ODGE

Killington, Vt. 05751
A casual 
friendly 

family Lodge

30 Thundering Brook Rd. 
Killington, Vt 05751 

(802) 775-1010

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Swit2;erland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It eures: dundruff, falling hair, itehing scalp, 
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P.

J.I.R LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 bougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J&J, 
2557 W. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 \V. 47th St. Chicago ; 
2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 X. Ashland Avė.

The Alpine Slide
OPENING JULY OF 76

at Attitash
.. LONGEST SLIDE IN THE VVORLD

; Irt the heart of VVhite Mountain vacation country. 
Attitash offers excitement and fun witb the ALPINE 
SLIDE. You're in the driver s seat and in complete 
control. Accelerate' or slow down as you safely 
descend the mountain through woods and over ski 
trails No special skills required. The ALPINE SLIDE 
combines a scenic skylift ride with a thrilling mil“ 
long descent — fun for the entire family
Tear out and maii m ad and receive full color brochure 
and FREE $2 25 tiekei for a ride anytime during the 
76 season. ATTITASH.' Bartlett. N.H.

(603) 374-2369

FREE 
$2.25 

TICKET
NAME
ADDRESS

INN
MOTEI i KESUURAHT

EOGEMERE ST., 
MONTAUK, N.Y.

ON BEAUTIFUL 
FORT POND LAKI

★ Superb Dining Room
★ Intimafe Cocktail Lounge
★ Spacious Accommodations
★ Efficiency Apartmen+s
★ Fabulous Fishing
★ Ali the Šalty Sports
★ Svvimming Pool, Sunning Patio

FERRY BOATJ:: -

-------------------------------- — --------------------,

<* 
<> 
. -
::

i j 

<»

CAMPSITES
Historical Ferry—150 Years 

in Operation 
Camplng—Boating—Fishing 

Ouiet and Peaceful 
On theJScenic fiutųuehanna River 

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

CAMPGOOD NEWS ON CAPE COD 
Separate campus for boys & girls 6-16 42nd 
season, šame management, 207 acres. Sports, 
trips, swlmming, canoelng, salllng, handicrafts, 
tennis, tutorlng. Teenage programs. Resident 
M.D. & R.N. We alm to build Chrlstian character. 
3 1/2 weeks $300., 7 weeks $550. VVrite Chaplain 
Wyeth Wlllard Box 302, VValtham, Mass. 02154. Tel. 
617 893-3087.

eres
CAMPING GROUNDS

RFO 2—Coatesville, Pa. 19320 
Ph.: (215) 857-3990

Modern Facilities—Svvimming 
Laundromat—-Grocery—ShadedArec,

Off U Hwy. 30 it Stote Kn. Ii tta 5 Milės E«t n Stote M 340 (sį«). 

M Eisi oflMKter-jS Milės VkI of fttoeljlM.

I

JAMES VVHITE 
FLOOR WAXING — 

FOR HOMES AND OFFICES 
CALL 516 623-2280

WE TAKE PRIDE IN OUR W0RK

ATIJ

J & S KITCHEN CABINETS
COMPLETE KITCHENS REMODELED 

INCLUDING PANELING, DROP CEILINGS, 
COUNTER TOPS, PLUMBING 

COMPLETE SERVICE AT LOW PRICES 
(212) 848-9063

BEACH RESORT
100 UHITS DIRECTLY ON OCEAN

The DAUGHTERS OF ST. PAUL are 
Contemplative-Active Sisters

Totally dedicated to God’s 
glory and the evangelization 
of all people, these Sisters 
spread God’s Word through 
the Media of Communica- 
tion: press, movies, radio, 
slides, cassettes, etc.

Age limit: 14-26 
DAUGHTERS OF ST. PAUL 

50 St. Paul’s Avenue 
Jamaica Plain, Boston, Mass. 02130

Rašydamas adresą, rašyk aiš
kiai, neužmiršk pridėti ir “zip” 
numerio.

i
TIOGA, PENNSVLVANIA. ENJOY THE FINEST 
V!EW IN PENNSYLVANIA COMPLETE HOOKUPS 
ALL SERVICES LARGE SHADED LOTS CAMP FUN 
AND ENTERTAINMENT FOR THE ENTIRE FAMILY 
WEST OF TIOGA 4 MILES OFF STATĖ HVVY. 
287 (717) 835-5727 UNDER C0NSTRUCTION AT 

INSPECTION 6-11-75

VALLEY BROOK 
School of Horsemanshlp 

Southwick, Mass.
Hunt seat epuitation program for girls 8-16 
Professional ąualified riding masters, spacious 
indoor arena, hunt course, horse shows. WSI 
pool instruction crafts tennis 150 acres wooden 

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

10TH YEAR

Plan Tour Pilgrimage To...---------

ST. ANNE’S SHRINE
ISLE LA MOTTE, VERMONT

SITE OF VERMONT'S F1RST MASS AND 
FIRST SETTLEMENT— 1666 —

SITE OF FAMED STATUE OF CHAMPLAIN 
SCULPTED AT EXPO 67

OPEN MAY 15th-CL0SES OCT. 17th

On the shores <rf beautiful Lake Champlain 
SUNDAY MASSES: 8:30,10,11:15 A.M.;4:00 P-M. 

Daily Mass: 11:15 A.M.
If your Society or group is planning a pilgrimage or outing, 

write or call St. Anne's Shrine, Isle La Motte, Vermont 
 ■ PHONE: (802) 928-8284

Intematlonal Gymnastlcs Camp 
Located Belgrade Lakęs, Maine 
“Tralo with the Best”

7 SESSIONS:
June 20-June 25
June 27 — July 2 
July 4 - July 9 
July 11 - July 16
July 18-July 23
July 25 - July 30
Aug. 1 - Agg. 6
RICK TUCKER — Director National Gymnast, NCAA champion member USA Team 1972-73-74 
TOBY TOVVSON — Six time national champion. Floor exercise, guest dance instructor Muriel 
Grossf eld School, Pr of ess ional dance ompany d irector. Featured on ABC Wid e World of Sports 
RICHARD MARTIN — NCAA Champion Professional Dančer
MUSAVVVVIR DANCE COMPANY — Gymnastics Dance Co. N.Y. City

FOR BROCHURE WRITE OR CALL
LEE ROBERTS

257 EAST BROAD ST EAST STROUDSBURG, PA. 18301 (717) 421-8557

Co - Ed Camp Boys accepted lst
two sessions only

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO 
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

T^asolino A hemorials
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, QUEENS

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

KVECAS
JONAS

19 33 +1976

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

DON’T READ THIS AD
unless you wish to sėli your dlamonds, geid, 
estates for the highest prevalllng prices to a 
private indlvidual. Can’t come to my office in 
Plainview? I’II visit you. Call anytime includes 
evenings & Sunday. Mr. Jerold 516 433-4124.

PAINTING & CARPENTRY
Large & Small; All Type, lnterlor-Exterior Ouallty 
Workmanship Bldg. Landlord Special Rates Also 
Commercial Resldents Reasonable Rates Free 
Estimates Call VINCENT BRONX, N. Y.

(212) OL 4-0857

X

FOREST GLEN INN
IN THE VVHITE MTS.

Modern Inn away from traffic, olose to 
town. Mountain scenery surrounds us. 
Tile bath, color TV, telephone, svvimming 
pools, recreation room. Lawn games on 
premises. Golf, tennis, fishing, mountain 
trails, movies nearby. $110 MAP a week in
cludes meals. Lovver children’s rates. Te
lephone (603) 356-5346. VVrite Box 471N 
North Conway, N.H. 03860.

I
Dimitris painting 

Interior and Exterior 
Private & Commercial 

$25 per Room & $3 per Window 
CALL 335-6508 AFTER 4 PM

NICK’S GENERAL HANDYMAN 
Painting & VVallpapering, Light 
Plumbing Locks Installed. Free 
Estimates Call (212) 835-1347

CATSKILL
COLD SPRING LODGE 

BIG INDIAN N.Y. 12410 
Housekeeping Cottages and Colonial Log Cabins 
Svvimming Pool, Recreation Hali, Spacious 
Grounds, Fishing on Property Stream. Beautiful 
Trails for vvalking & Hlking. Gamės & Organized 
events for the whole family. Acom. in the Main 
House. Ideal Resort for Families with Children 
Wrlte or Call for Free Brochure 914 254-5711

įSH. BAY AREA. Builders. Custom 
į Home Buyers, Investors! Beaut. 
■ Parcel nr. Shore Pkwy. Comp. 
; Package Ava ii. for 2 new 2 Fam. & 
I Bsmt. semidet brk. homes. Ready to 
; Build, Turtel, 212 646-3241.
i 

H & R LAWN 
MOWER SERVICE 

643 SAVVMILL RIVER ROAD 
ARDSLEY, N.Y.

CALL (914) 693-2300 ASK FOR RALPH

H1LLTOP HILL MANOR
70 BOYS 70 GIRLS

COMPLETE HORSEMANSHIP PROGRAM 
Separate camps on mountain lake. All land & 
water sports. Daily riding. Camp owned horses. 
Trips, horseback, canoe, pioneering, rock 
elimbing, caving. Ages 5-16. Inclusive fee 8 wks 
$1075, 6 wks $800, 4 wks. $575, Fine 52 year 
reputaion. Accred. ACA. Phone: 607 637-5201 

H.D. HILLMAN, HANCOCK, NEW YORK 13783

HILL’S THE FRIENDLY RESORT 
FOR NICE PEOPLE P.O. BOX 631 CALLICOON 
CENTER, N.Y. 12724 TIME TO MAKE PLANS FOR 
DECORATION DAY WEEKEND SPEND IT WITH USI 
YOU'L L LIKĘ IT! BROCHURE AND RATES ON

REOUEST VVRITE OR CALL 914 482-4729

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

ROOFING WATERPROOFING 680-0470 OR 
259-5602

SAM’S HOME IMPROVEMENT 
Carpentry, Paneling & Roofing, Bathrooms, 

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

Birželio 10
(dvi savaites)

(516) 872-0091 (516) 872-0016 
“FREE ESTIMATE”

MR. TREE
TREE REMOVAL LANDSCAPING PRUNING 

STUMP REMOVALTOPPING MOVING CLEAN UPS 
BŪT NOT YOUR POCKETS 

LICENSED INSURED

FRANCINE’S BRIDALS
WE HAVE EVERYTHING FOR THE BRIDE AND 

BRIDES MOTHER LATĘST FASHIONS AT 
DISCOUNT PRICES

404 MAIN STREET CENTER MORICHES, L.l.
CALL (516) 878-2324

NANTUCKET ISLAND, MASS.
Our dream house until tultion costs put us out of 
the bąli game. 4 Bedroom Cape with a little 
contemporary pizzaz. Close to beaches, golf 
course and riding trails. Need some finishing 1 
būt could be accomplished qulckly. Asking price 
$75,000. Call collect: (617) 758-4259.

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
P.EPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL WORK 

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

TERMITE KING 
EXTERMINATING INC.

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

PLACES WE TAKE PRIDE IN OUR W0RK 
CALL 439-8400 MR. GEORGE NELSON

Rugsėjo 22 
Spalio 27 
Lapkričio 17 
Gruodžio 15

779
745
679
679

I

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP ST. 

BROOKLYN, N.Y. 11229 
(212) 769-3300
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Moterų Vienybės metiniame pavasario baliuj dainuoja solistė Vita Valikonytė-Talandienė. 
Jai akomponuoja Susan Deltiera. Nuotr. L. Tamošaičio
Moterų Vienybės metiniame pavasario baliuj dainuoja solistė Vita Valikonytė-Talandienė. 
Jai akomponuoja Susan Deltiera. Nuotr. L. Tamošaičio

MOTERŲ VIENYBĖS PAVASARIO BALIUS
Moterų Vienybės pavasario 

balius buvo gegužės 8 Kultūros 
Židiny. Svečių atsilankė 250. 
Salė buvo papuošta medžio ša
kom, dideliais dekoratyviniais 
žiedais. Stalai taip pat puošnūs.

Publika rinkosi gana punktua
liai. Jau 7 v.v. buvo pilna sve
čių. Programą pradėjo Moterų 
Vienybės pirmininkė Elena 
Andriušienė, visus pasveikinda
ma ir pranešdama, kad Moterų 
Vienybė švenčia 43 metų 
snkaktį. Ji pakvietė' dainuoti čia 
dar negirdėtą solistę Vitą Vali- 
konytę-Talandienę, atvykusią į 
šį koncertą iš šiaurinės New 
Yorko valstybės dalies. Pirmu 
išėjimu ji padainavo Žuvytė — 

Schuberto, Juoko daina iš Šikš
nosparnio operetės — Johann 
Strausso, Vilią iš operetės 
Linksmoji našlė — Frank Le
haro.

Sveikinimo žodį tarė Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis ir LB 
New Yorko apygardos pirm. A. 
Vakselis.

Antru išėjimu solistė padaina
vo: Musetos valsą iš operos 
La Bohema, Puccini, Desert 
Song is operos Desert Song, 
Šigmund Romberg, 11 Bacio — 
Bučkis — Arditi. Bisui padaina
vo — Na tai kas — Kavecko.

Susirgus muzikui Algirdui Ka- 
čanauskui, akomponavo Susan 
Deltiera.

Pasirinkti kūriniai buvo ne
lengvi. Geriausiai solistei skam
bėjo ištrauka iš Linksmosios

NEW YORK — Lietuvos atsimi
nimų 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. Stu
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
Side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134

A.A.
KUN. JONUI RAIBUŽIUI, SJ, 

mirus, jo pusbroliui kun. Juozui Pragulblckui reiškiame gilių 
užuojautą.

našlės — Leharo.
Baigiant koncertinę dalį, Mo

terų Vienybės pirmininkė padė
kojo visiem, kurie padėjo su
rengti šį pavasario balių. Pa
kvietė Tėv. Paulių Baltakį sukal
bėti maldą. Tada jau ritosi iš 
virtuvės vežimėliai, ir prasidėjo 
vakarienė. Buvo geras patarna
vimas ir gera tvarka. Vaišes ir

Veda Kazys Merkis

— Kaunas. Atvirose šachmatų 
pirmenybėse greta Lietuvos 
šachmatininkų dalyvavo
Maskvos, Leningrado, Kalinin
grado ir Talino šachmatininkai 
bei šachmatininkės. Šias pir
menybes antrus metus iš eilės 
laimėjo kaunietis A. Butnorius 
surinkęs 9.5 taško iš 15 galimų. 
Tai penktoji Butnoriaus per
galė Lietuvos pirmenybėse. Da
bar jis išsikovojo teisę daly
vauti TSRS p-bių atrankiniame 
turnyre, kuris įvyks birželio 10- 
30 Rostove prie Dono. Butnoriui 
pirmenybių laimėjimą lėmė jo 
paskutinioji partija su tm Vla
du Mikėnu, kuri pasibaigė ly
giomis, nors po nutraukimo Mi
kėnas turėjo pėstininką viršaus. 
Sidabro medalį ir šachmatų 
meisterio vardą išsikovojo But
noriaus auklėtinis P. Ragelis, 
pasikrovęs 9 taškus. Trečiu bai
gė su tiek pat taškų meisteris iš 
Kaliningrado O. Domenijevas. 
Toliau —vilnietis G. Piešina ir 
meisteris iš Maskvos A. Don- 
čenka, abu po 8 taškus. Po jo 
— taliniėtis R. Etrukas 7.5, le
ningradietis Krutianskis, kau
nietis K. Kaunas ir Lietuvos 
šachmatų veteranas tm Vladas 
Mikėnas, visi po 7 taškus.

Moterų pirmenybes jau aš
tuntą kartą laimijo vilnietė V. 
Kašilaitė, nors tikroji laimėtoja 
buvo H. Krusniauk iš Talino, 
pelniusi 10 taškų iš 13 galimų. 
Sekė V. Kaušilaitė ir rygietė S. 
Gaile, abi surinkusios po 9 
taškus. Toliau vilnietė M. Karto- 
naitė su M. Rytovf* ^Talinas)

Agota ir Antanas Gurskis 
Birutė ir Antanas Pocius 

puikius valgius parengė Vy
tautas Beleckas. Greit prasidėjo 
ir šokiai. Grojo vokiečių orkest
ras, dainavo vokiškas šokių dai
neles. Loterijon buvo leidžiama 
daugybė įvairių dovanų. Šokių 
pertraukos metu ir vyko toji lo
terija.

Balius buvo nuotaikingas ir 
gražus, (p.j.) 

po 8.5 tš., S. Lakiūnaitė (Pane
vėžys) 7 tš. Viešnios rungėsi 
be konkurencijos, todėl aukso 
medalis atiteko V. Kaušilaitei, 
sidabro — M. Kartonaitei ir 
bronzos — S. Lakiūnaitei.

— *A. a. Leno Misiūno, buv. 
Lietuvos ir Latvijos bokso čem
piono, mirusio prieš metus Kau
ne (1975.III.10) vyriausias sū
nus Gerardas Misiūnas, 42 m., 
išsikovojo šachmatuose kandi
dato į meistrus vardą. 1950 
buvo Lietuvos jaunių it 1953 
Kauno vyrų vyrų čempijonas. 
Dalyvavo Lietuvos pirmeny
bėse. 4 metus žaidė už Lietu
vos jaunių rinktinę: Lenin
grade, Rygoje, Taline ir Rosto; 
ve. Dabar dalyvauja Kelių staty
bos medžiagų įmonių įstaigos 
šachmatų turnyre. Jo įstaigą 
Kauno zonos pirmenybėse lai
mėjo I vietą. Dalyvaus finale, 
kuris įvyks Vilniuj. Vien tik su 
jauniais šachmatininkais Kaune 
dabar dirba 5 treneriai.

— Jaunių dėmesiui, Neuž
mirškite, kad Rytų apygardos 
jaunių šachmatų varžybos įvyks 
Bostone gegužės 29-30. Įsirašy
mo terminas gegužės 22. Įsira
šymus siųsti Kazio Merkio ad
resu: 115 G. St., So. Boston, 
MA 02127. Tel. (617) 268-0853. 
Dalyvauti galės visi RSApy- 
gardoj registruoti jauniai. Varžy
bos bus keturiose grupėse, 
gim. 1957, 1960, 1962, 1964 ir 
vėliau. Nugalėtojam dovana: 
skiria Rytų Sporto apygarda

♦ — Anglas Anthony S. Miles 
laimėjo vasario mėn. didmeis- 
terio vardą, kuris bus jam su
teiktas ateinančiam FIDEs 
kongrese. Jo sėkmė išjudino ii 
kitus Anglijos meisterius sekti jo 
pėdomis. Dabar Sarajęvo turny
re Jugoslavijoj atsižymėjo jau
nas Anglijos meisteris William 
Horston, laimėdamas I vietą su 
9 taškais ir pralenkęs keturis 
didmeistrius (jugoslavus Vukič. 
Matulovič, Ivkov ir bulgarą 
Tringov), surinkusius po 8 taš
kus. Vienok Harstonui šiuokart 
trūko pustaškio iki didmeisteric 
normos.

Birminghame turnyro nuga
lėtoju tapo kitas jaunas Angli
jos meisteris Johnson Mastei

Ruošiama knyga 
apie tautines 
mažumas

New Jersey Bicentennial 
Celebration Commission, kurios 
pirmininku yra buv. N.J. guber
natorius Robert B. Meyner, yra 
nutarusi išleisti apie N* J. esan
čias tautines mažumas knygą, 
kurioj būtų trumpai pavaizduota 
jų kilmės krašto istorija, jų atsi
radimo JAV ir N.J. valstijoj prie
žastys, jų socialinis gyvenimas ir 
jų kultūrinis įnašas į Amerikos 
gyvenimą. Šios knygos vyr. re
daktore ir koordinatore komisi
ja paskyrė N.J. valstijos istori
jos doktorantę Rutgers universi
tete Barbara Cunniųgham.

Kiekvienos tautinės mažumos 
skyriaus redaktoriumi turėjo pa
sirūpinti kiekviena etninė gru
pė. Kadangi šios komisijos ir 
N.J. veikiančio Ethnic Com- 
munities Congress darbuose jau 
kuris laikas dalyvauja LB N.J. 
apygarda ir N.J. Lietuvių taryba, 
todėl šių organizacijų atstovam 
teko rūpintis ir išteisimos kny
gos lietuvių grupę liečiančiais 
reikalais. Skyriui apie N.J. lietu
vius parašyti buvo pakviestas 
daugeliui gerai pažįstamas 
veikėjas, Lietuvos Atsiminimų 
radijo direktorius, universiteto 
profesorius ir knygų autorius 
dr. Jokūbas Stukas. Šiam 
skyriui parašyti reikalingą me
džiagą surinkti Sutiko LB N.J. 
apygardos valdybos pirm. Kazys 
Jankūnas. Parašytam apie lietu
vius skyriui, prieš perduodant jį

PADĖKIME 
SAVO JAUNIMUI

Elizabeth, N.J.
Jau ketverius metus išgyvenu

si LB NJ apygardos valdybos su
organizuota tautinių šokių grupė 
LIEPSNA pasiryžo dalyvauti 
rugsėjo 5-6 Chicagoj JAV ir Ka
nados LB rengiamoj tautinių 
šokių šventėj. Grupės šokėjų 
šiai šventei paruošimas jau se
nai pradėtas vykdyti, tačiau gru
pei iškyla svarbiausias rūpestis 
— kokiu būdu ji galėtų pa
siekti Chicagą ir dalyvauti taut. 
šokių šventėj su kitomis mūsų 
jaunimo grupėmis. Apytikriai 
skaičiuojant, vienam šokėjui ke- 

-lionė į Chicagą ir atgal lėktuvu 
ir pragyvenimas tenai galėtų 
kaštuoti iki 200 dol. Patys šokė
jai yra kolegijų ar aukštesniosios 
mokyklos studentai, todėl ne
pajėgūs tokią sumą šiam reika
lui išleisti. Nemaža yra ir tokių 
atvejų, kur net du šokėjai yra 
iš tos pačios šeimos, todėl jų 
kelionė ir tėvam sudarytų ne
maža išlaidų.

Per savo veiklos laikotarpį 
'grupė ne kartą yra šokpsi beveik 
kiekvienoj lietuvių kolonijoj per 
mūsų tautines šventes ir kito
kius renginius ir niekada nėra 
prašiusi būti už tai atlyginama. 
Kai kurių LB apylinkių valdybos 
už grupės pasirodymus skirdavo 
jai ir tam tikrą auk^, tačiau gru
pė nekartą šoko ir tik už ačiū.

Norėdama sutelkti bent dalį adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza
beth Avė., Springdale, Conn. 
06907. (Skelb.)

kelionei reikalingų lėšų, grupė 
rengia gegužės 22, šeštadienį, 
7 vai. 30 min. vakarą, kurio pro
gramą atliks ji pati. Be to, bus 
šokiai, grojant J. Gutauskų or
kestrui, veiks bufetas ir baras. 
Vakaras įvyks Lithuanian Li- 
berty Hali, 269 2nd St., Eliza- 
beth, N.J. Grupė tiki, kad kiek
vienas lietuvis atsilankys į šį va
karą ir savo dalyvavimu prisi
dės prie grupės kelionės į Chi
cagą išlaidų sumažinimo. Įėji
mas suaugusiems 4, o jaunimui 
2 dol. K J.

pelnęs 8 taškus iš 10 galimų 
Sekė Jugoslavijos dm Domjano- 
vič 7.5, toliau Spelman, Stean 
po 7 taškus, o kt. mažiau

taios—
LB Kultūros klube gegužės 

8 paminėta prof. Liudviko Gedi
mino Rėzos 200 metų gimimo 
sukaktis. (Gimė 1776 sausio 9 
Kuršių Neringoj). Minėjimą pra
dėjo klubo pirmininkas Ramū
nas Kondratas. Istorikas prof. Si
mas Sužiedėlis kalbėjo apie Rė
zos lietuviškumą, etnografas An
tanas Mažiulis kalbėjo apie Rė
zos tautosaką. Inž. dr. Jurgis 
Gimbutas rodė skaidres. Ten 
buvo portretai, Kuršių Nerin
gos vaizdai. Rodomas skaidres 
jis ir paaiškino. Susirinkimo pa
baigoj klubo pirmininkas prista
tė naują pirmininką afeinantiem 
metam. Tas pirmininkas yra dr. 
Mykolas Drunga. Kondratas 
išbuvo dvejus metus, nes nie
kaip negalėjo rasti žmogaus, ku
ris apsiimtų pirmininkauti. Baig
damas savo darbą, Kondra
tas padėkojo savo valdybos 
nariam: poniom Špokevičienei, 
Šležienei ir Ritai Kapočiūtei. 
Tai buvo paskutinis šio sezono 
susirinkimas.

Bostono miestas bankrotuoja. 
Vaikų vežiojimas atsieina ke
liasdešimt milijonų dol. Mokyk
lom skirti pinigai išleisti, tai 
miesto majoras norėjo mokslo 
metus užbaigti gegužės 15, kad 
taip sutaupytų pinigų, bet teisė
jas Garrity neleido.

knygos redaktorei, peržiūrėti ir 
savo pastabas pateikti bus su
kviesta platesnio masto lietuvių 
veikėjų komisija.

Šią knygą numatoma išspaus
dinti dar šiais JAV sukaktuvi
niais metais,

Visos N.J. esančios lietuvių 
parapijos, organizacijos, drau
gijos, kuopos ir klubai ir visos 
lietuvių įkurtos įmonės ar įstai
gos yra labai prašomos iki šio 
termino prisiųsti K. Jankūnui,
P.O. Box 95, Lodi, N.J. 07644, 
savo trumpas istorijas, nurodant, 
kada jos buvo įkurtos, kas jas 
įkūrė, kas buvo svarbesnieji jų 
veikėjai, jų dabartinių valdybos 
narių vardus ir pavardes ir svar-*' 
besnius atliktus darbus. Jei ku
rios parapijos ar organizacijos, 
minėdamos savo sukaktuves, yra 
išspausdinusios apie savo veiklą 
kokius nors leidinius, būtų labai 
gera tokio leidinio 1 egz. pri
siųsti tuo pačiu adresu. Pagei
daujamos ir jų gyvenimą pavaiz
duojančios charakteringesnės 
fotografijos. Tokios istorijos gali 
būti surašytos ir ranka, lietuvių 
ar anglų kalbom.

Kazys Jankūnas
LB N.J. apyg. pirmininkas
Valentinas Melinis
N.J.LT pirmininkas

Manto Aukštuolio eiliuota 
knyga “Mūsų senolių žodžiai iš 
anapus” vaizduoja mūsų tautos 
būdą, žmoniškumą ir pasaulio 
sampratą. 306 psl. Kaina 5 dol. 
Apmokėtus užsakymus siųsti

cccara

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ 
iš

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

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

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

Birželio 20 Ir 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 Ii Lietuvos sutvarkome reikalaujamus 
iškvietimo dokumentus

Tautinių šokių sambūrio vaka
ras bus birželio 12, šeštadienį, 
7 v.v. Liet. Piliečių draugijos 
salėj So. Bostone. Sambūriui 
vadovauja Ona Ivaškienės Ši 
grupė rengiasi šokių šventei, 
kuri bus rugsėjo 5 Chicagoj. Šis 
vakaras ir skiriamas grupei pa
remti, kad ji galėtų nukeliauti 
į Chicagą.

Tragiškojo birželio minėji
mas rengiamas birželio 12 Šv. 
Petro parapijos salėj So. Bos
tone.

Šventoji valanda ruošiama 
gegužės 23, sekmadienį, 3 v. 
popiet St. Matthias bažnyčioj, 
VVilson St., Marlboro, Mass. Tos 
bažnyčios administratoriumi yra 
kun. Vincas Valkavičius. Jis už
kvietė Lietuvos vyčių N. Angli
jos apskritį atsilankyti jo bažny
čioj ir dalyvauti šventoj valan
doj, kurią jis praves lietuviš
kai. Bažnyčia lengvai pasiekia
ma iš Bostono. Reikia važiuoti 
Mt. 128, išvažiuoti Weston 
Route 20 iki VVilson St.

exit

Šv. 
bū-

Rožančiaus pamaldos 
Petro parapijos bažnyčioj 
na pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadienisis iš ryto prieš 7 
valandos mišias parapijos salėj 
7-toj gatvėj.

Vaikų pirmoji komunija įvyko 
gegužės 9 Šv. Petro liėtuvių 
bažnyčioj. Mišias aukojo klebo
nas kun. A. Baltrušūnas. Pirmą
ją komuniją priėmė 34 vaikai, 
kuriuos paruošė Nukryžiuoto
jo Jėzaus seselės mokytojos.

Šv. Petro lietuvių parapijos 
mokyklos mokslo metai baigia
mi birželio 4. Tą dieną po 7 
v. mišių mokiniam bus išdalinti 
pažymėjimai ir įteiktos stipendi
jos.

Birutė O. Aleksaitė iš Bosto
no gegužės 1 atliko meninę 
programą Clevelande, Ateities 
klube.

Stepono u Valentinos Mmfcų 
radijo programos gegužinė įvyks 
rugpiūčio 8 lietuviškam Romu
vos parke, Brocktone.

BOSTON, VVORCESTER,
BROCKTON, MASS. — WHIL 
1430 ir FM 107.9, sekmad. 11-12 
vai. P. Viščinis, 173 Arthur 
St., Brockton, Mass. 02402. Tel. 
JU 6-7209.

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

Pirmą kartą taip 
vaizdingai aprašyta 
lietuvių spaudos 
draudimo laikotarpis

THE FORTY 
YEARS OF 
DARKNESS

Parašė Juozas Vaišnora 
Vertė Juozas Boiey

Gaunama “Darbininke”. 
$2.00.
Kietais viršeliais $3.00.

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

Vilniaus operos solistui

VALENTINUI ADAMKEVIČIUI
staiga mirus, reiškiam nuoširdžią užuojautą broliui ir 
likusiem giminėm.

Gudeliai ir Petrikai

IŠPARDAVIMAS
E.W. DECORATORS 

87-14 Jamaica Avė.
VVoodhaven, N.Y. Tel. (Ž12) 441-0057 

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

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

chair covers from our discount prices.
Closed on Saturday. Open on Sunday.
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YORKE®'
Kultūros Židinio administ

racijos bendras posėdis bus 
gegužės 25, antradienį, 8 v.v. 
Kultūros Židiny.

Darbininko skaitytojam admi
nistracija praneša, kad šiomis 
dienomis daugelis skaitytojų 
buvo paprašyti sumokėti prenu
meratą už 1976 metus. Dauge
liui atsiliepus, administracija 
nespėja visiem atsakyti. Greitu 
laiku Darbininke bus paskelbti 
visi, kurie prie prenumeratos 
pridėjo ir auką. Atvirukais 
bus atsakoma tik tiem, kurie 
siuntė grynais pinigais (cash), 
o ne čekiais. Visi skaitytojai, 
dar neatsilyginę už 1975-76 me
tus, prašomi kuo greičiau atsi
lyginti, nes pagal pašto nuosta
tus administracija negali siun
tinėti skolon. Šiem metam Dar
bininko prenumerata yra 12 dol.

LB VVoodhaveno apylinkės 
susirinkimas šaukiamas
gegužės 21, penktadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židiny. Pradžioj bus 
pokalbis — Žvilgsnis į tarpor- 
ganizacinį bendravimą, paskui 
valdybos ir kontrolės komisijos 
pranešimai. Bus renkama ir 
pusė valdybos narių. Po susirin
kimo kavutė ir pasilinksmini
mas prie lietuviškos muzikos. 
Apylinkės valdyba kviečia visus 
VVoodhaveno lietuvius atsilan
kyti.

Ramovėnai ir birutietės gegu
žės 22, šeštadienį, rengia žuvu
sių dėl Lietuvos laisvės ir savo 
mirusių narių minėjimą. Ta pro
ga 10 vai. ryto pranciškonų kop
lyčioj bus aukojamos mišios. Po 
mišių visi eina į kapus mirusių
jų kapų lankyti. Grįžus iš kapi
nių, Kultūros Židiny bus pa
bendravimas ir kavutė. Visi na
riai bei narės ir šauliai kviečia
mi dalyvauti.

Baisiojo birželio minėjimas 
rengiamas birželio 13, sekma
dienį. Pamaldos už Sibire miru
sius tremtinius bus 11 vai. Mas
petho lietuvių parapijos bažny
čioj. Akademija 4 v. popiet Kul
tūros Židiny. Kalbą pasakys Si
biro kalinė Elena Juciutė, kny
gos “Pėdos mirties zonoje” au
torė. Ji atveža ir Sibiro kalinių 
rankdarbių parodėlę Bus galima ‘ 
įsigyti jos knygų ir gauti jos au
tografą. Šį birželio trėmimų mi
nėjimą rengia Simo Kudirkos 
šaulių kuopa New Yorke. Orga
nizacijos pamaldose prašomos 
dalyvauti su vėliavomis.

Tautos Fondas iš Amsterdam, 
New York gavo palikimą 1022.50 
dol. Praeitų metų sąraše pali
kimas buvo įrašytas John Yudak 
vardu. Giminėm ir draugam pra
šant, įrašomas Jono Juodeikio 
vardu. Primename dar kartą 
naują Tautos Fondo adresą: Post 
Office Box 21073, Woodhaven 
Station, N.Y. 11421.

Pulkininkas Kazimieras Paže- 
mėnas netikėta mirtim mirė ge
gužės 6 Los Angeles, Calif. Ve
lioniui atminti birželio 5, šešta
dienį, 10:30 vai. ryto už jo vė
lę bus aukojamos mišios Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj Brook- 
lyne. Į pamaldas kviečiami Lie
tuvos kariuomenės karininkai, 
buvę Nuertingeno-Schwaebisch 
Gmuend mokiniai, Lolegos mo
kytojai, draugai ir bičiuliai. 
Kviečia sūnėnas Petras Baltru- 
lionis, dukterėčia Elena Andruš- 
ka su šeimomis.

GERIAUSIA DOVANA
šeimai ir artimiesiem — K. Bielinio fondo premijuota 

knyga PĖDOS MIRTIES ZONOJE. Jos autorė ELENA JU
CĮ ŪTĖ, septynerius metus iškalėjusi Sibiro tundrose ir 
vergų darbo stovyklose, aprašo savo pergyvenimus.

Šios knygos jau net tris laidas išleido LŠST Simo Ku
dirkos kuopa, New Yorke. Gaunama visuose knygų klos- 
kuose, pas platintojus ir tiesiog pas leidėjus, rašant ad- 
resu: K. Bačauskas, 84-55 86th Avė., Woodhaven, N.Y. 
11421. USA. Knygos kaina — 10 dol. (USA).

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis gegužės 14 dalyvavo ir 
kalbėjo New Yorko ukrainie
čių organizacijų suruoštame 200 
metų JAV nepriklausomy
bės ir MV metų nuo ukrainie
čių imigraciją pradžios sukak
čių minėjime. Minėjimo šventė 
ir mugė buvo pradėta ukrainie
čių mokyklų vaikų tautiniais šo
kiais ir dainomis. Dalyvavo ir 
kalbėjo kongresmanas Mario 
Biaggi, New Yorko gubernato
riaus ir burmistro atstovai, uk
rainiečių organizacijų vadai ir 
draugingų tautų atstovai.

Dail. Albino Elskaus piešinių 
ir vitražų paroda buvo ge
gužės 12-18 The National Art 
Club, 15 Gramercy Park, So. 
Manhattane.

Pabaltijo penktoji konferen
cija įvyks gegužės 20-23 New 
Yorke, Columbijos universi
teto International House patal
pose. Bus apie 100 paskaitų ir 5 
diskusinės grupės, liečiančios 
Pabaltijo tautas. Paskaitinin
kai suvažiuoja iš viso pasaulio. 
Programos vadovas yra prof. R. 

Misiūnas. Įvairiom sekcijom va
dovauja ir paskaitas skaito 20 lie
tuvių. Šeštadienį 7:30 v.v. Ar
mėnų salėj Manhattane vyks iš
kilmingas banketas — akademi
nis balius, kuriam vadovauja 
prof. R. Šilbajoris. Lietuvių vi
suomenė maloniai kviečiama 
dalyvauti konferencijoj ir ban
kete. Informacijai skambinti dr. 
V. Vygantui 516 466-3013 arba 
A. Staknienei 212 523-8517.

Už a.a. Jadvygos Trimakienės 
vėlę, mirties metinių proga, bi
čiuliai užprašė mišias, kurios 
bus aukojamos birželio 5,. šeš
tadienį, 10 vai. ryto lietuvių 
pranciškonų koplyčioj Brook- 
lyne.

POKALBIS APIE 
LIETUVIŠKAS OPERAS

Gegužės 11, antradienį, 8 v.v. 
Kultūros Židiny įvyko Vaižgan
to Kultūros Klubo seminaras, 
kuriame dr. Jonas Lenktaitis kal
bėjo apie tris naujas lietuviškas 
operas, kurios buvo pastatytos 
Chicagoj. Susipažinta su libre
tais, pasidalinta įspūdžiais apie 
pastatymus, išryškinta, kas jiem 
charakteringa. Buvo iškelta min
tis, kad operą reikia atvežti į 
New Yorką. Kalbėta apie įvai

rias galimybes. Baigdamas po
kalbį, dar prisiminė savo kelio
nę į Vokietiją, kur neseniai 
lankėsi. Visas seminaras užtruko 
dvi valandas. Kitas seminaras 
bus birželio 8, antradienį, 8 v.v. 
Kultūros Židinio posėdžių me
nėj.

ATSILIEPIMAI APIE ELENOS JUCIŪTĖS KNYGĄ

Elenos Juciūtės knyga “Pėdos 
mirties zonoje” turi bene di
džiausią pasisekimą. Per viene
rius metus išplatintos dvi laidos. 
Dabar štai išleista trečioji laida. 
Knyga gaunama pas spaudos 
platintojus ir Darbininko admi
nistracijoj.

Štai apie knygą rašo A. Grišo- 
nas, Lietuvos atstovas P. Ame
rikai.

“Pradėjęs ją skaityti, nenorė
jau nuo jos atsitraukti, kol už 
verčiau josios paskutinį lapą.

Rasa Pociūtė-Jarmienė, ba
landžio 22 labai gerais pažy
miais išlaikiusi reikalingus eg
zaminus Fairleigh Dickinson 
universitete, įsigijo magistro 
laipsnį iš klinikinės psichologi
jos. Naujoji magistrė dirba psi
chinėj klinikoj Perth Amboy, 
N.J.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
gegužės 16 lankėsi Ottawoj, Ka
nadoj, kur dalyvavo prof. A. Ra- 
mūno-Paplausko minėjime. Ge
gužės pradžioj jis buvo išvykęs 
į Romą, kur Romos lietuviam at
liko humoristinę programą.

Petras Melvidas mirė Lietu
voj. Už jo vėlę bus aukojamos 
mišios pranciškonų koplyčioj 
Brooklyne gegužės 21. Mišias 
užprašė velionies sesuo V. Kaz» 
lauskienė su broliu Petru.

A. a. Gediminui Šimukoniui 
atminti Kultūros Židiniui auko
jo: po 25 dol. — Živilė ir Ze
nonas Jūriai, Eugenijus ir Emili
ja Noakai, po 15 dol. — Ramu
tė ir Algirdas Česnavičiai, po 10 
dol. — Mirga ir Donatas Šulai- 
čiai, Ona ir Kazimieras Baraus
kai, Giedrė ir Jonas Stankūnai, 
Romas Šidlauskas, po 5 dol. — 
Birutė ir Antanas Bagdžiūnai, 
Giedrė Kulpienė. Nuoširdus 
ačiū.

Rūta Regina Ilgutytė, Alfon
so ir Ramutės Ilgučių, Ap
reiškimo parapijos choro narių, 
duktė pakrikštyta su mišiom Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj. 
Krikšto tėvai buvo Edmundas 
Vaičiulis ir Danutė Mikulskytė. 
Krikštijo kun. St. Raila. Vargo
nais grojo muz. A. Kačanaus
kas.

Akademinis balius, rengiamas 
Pabaltijo studijų konferencijos 
proga, busgegužės 22, šeštadie
nį, 7:30 v.v. armėnų salėj, 34 
St. ir 2nd Avė., Manhattane. Ba
lių rengia specialus komitetas 
konferencijai remti.

Liet. Darbininkų Draugijos 7 
kuopos margučių balius bus bir
želio 5, šeštadienį, 7 v.v. Fifi 
restorane, 94-25 Jamaica Avė., 
Woodhavene. Bus margučių pa
rodėlė, bus ir trumpa programa, 
skirta Amerikos 200 metų sukak
čiai paminėti. Visi kviečiami.

Dariaus Girėno minėjimas 
bus liepos 17 prie didvyrių pa
minklo Brooklyne. Pradžia 3 v. 
popiet.

Helen Johnson,gyvenanti 
Richmond Hill, daro žygių su
rengti lietuviškos muzikos 
koncertą Forest Parko muzikinėj, 
kur vasaros metu kiekvieną sek
madienį būna koncertai.

Aldona Dvarionaitė, pianistė, 
išbuvusi Amerikoj nuo spalio 
mėn., gegužės 12 grįžo atgal į 
Lenkiją, kur pastoviai gyvena.

Norwood, Mass.
Mirus Darbininko skaitytojai,
T. Yučienei, jos prenumeratą 
perėmė duktė Mary Virginski, o 
jai mirus, tą pačią prenume
ratą perėmė jos sesuo Ona su 
vyru Juozu Glebausku. Ji mum 
rašo: “Mes norime, kad Dar
bininkas mus vis lankytų. Mama 
skaitė, sesuo skaitė, ir dabar mes 
jį remsim.”

Tai tikras ir pilnas lietuvių 
tremtinių Golgotos tragedijos 
aprašymas, pradedant nuo Lie
tuvos baigiant Sibiro tundrose, 
apimąs beveik visas stadijas ne
apsakomų kančių, ligų, badavi
mų, katorginių darbų, panieki
nimų, begalinių tardymų su sa
distiniais kankinimais, nužmo
ginimais, mirtimis, kaina- 
navusių mūsų nekaltai, žiau
riai iškankintai ir mažai tautai 
beveik trečdalį josios gyventojų.

Mano išmanymu, ši knyga 
angliškame vertime sukeltų ne
mažesni pasipiktinimą visa
me pasaulyje, panašų kaip Sol
ženicyno “Gulago Salynas”.

Josios autorei kankinei Elenai 
Juciūtei mano giliausia pa
garba ir dėkingumas už josios 
drąsą paskelbti viešai pasauliui 
visą tiesą ir tikrovę,T<uriąLomu- 
nistai stengiasi nuslėpti visokiais 
būdais, o vakarų pasaulis vaiz
duoja nematąs dėl šventos ramy
bės, nes tai jų neliečia, arba tiki, 
kad jie išvengs panašaus liki- 
mo.

MAIRONIO 
/ LITUANISTINĖJ 

MOKYKLOJ
Maironio lituanistinėj mo

kykloj mokslo metai eina į pa
baigą. Baigiamieji egzaminai 
vyksta aštuntame skyriuje. Eg
zaminai prasideda gegužės 8. 
Vainikų dienos savaitgalį, gegu
žės 29, pamokų nebus. Mokslo 
metai baigiami birželio 5. Tą 
dieną mokykloj bus paskutinės 
pamokos, iškyla į parką. Iškil
mingas mokslo metų baigimo 
aktas bus birželio 6, sekmadienį, 
Kultūros Židiny. Pradžioj bus 
pamaldos, paskui iškilmingas 
aktas, baigimo atestatų įteiki
mas, gerųjų mokinių apdovano
jimas, vaišės.

Darbininko 60 metų jubilie
jaus proga su gražiais linkėji
mais prisiuntė 20 dol. sol. L. 
Mathews, Brooklyn, N.Y., po 10 
dol. E. ir P. Legeckai, Jamaica, 
N.Y. ir dr. V. Vygantas, Great 
Neck, N.Y., 5 dol. Tėv. dr. T. 
Žiūraitis, OP. Už aukas ir svei
kinimus dėkoja Darbininko 
administracija.

FEDERACIJOS 
SEIMELIS

Praeitą sekmadienį, gegužės 
16, Angelų Karalienės parapi
jos patalpose, Brooklyne, įvyko 
metinis Lietuvių Romos Katali
kų Federacijos New Yorko ap
skrities seimelis. Seimelio at
stovai ir svečiai dalyvavo 11 vai. 
lietuviškose mišiose ir pasiauko
jime Nekalčiausiai Marijos Šir
džiai.

Po pamaldų ir bendrų užkan
džių salėj dr. A. Skėrys, apskri
ties valdybos pirmininkas, ati
darė seimelį, o dvasios vadas 
kun. V. Pikturna sukalbėjo mal
dą. Tada pirmininkas prezidiu- 
man pakvietė A. Radzivanienę, 
E. Kezienę ir Br. Bobelį, rezo
liucijų komisijon — tėvą V. 
Gidžiūną, OFM, E. Šimanskie
nę ir K. Vainių, mandatų komi
sijon — S. Luką, P. Ramančio- 
nienę, P. Montvilą ir R. Kond- 
ratienę.

Seimelis, pirmasis šioj apylin
kėj, paminėjo 50 metų Lietuvos 
bažnytinės provincijos įstei
gimą. Sukaktis paminėta bažny
čioj kun. V. Pikturnos pamokslu 
ir salėj — tėvo V. Gidžiūno, 
OFM, paskaita.

Kun. V. Pikturna padarė pra
nešimą apie Tarptautinį Eu
charistinį kongresą, kuris į- 
vyks rugpiūčio 1-8, ir ragino pri
sidėti prie organizuojamų eks
kursijų autobusais. Kun. V. Pik
turna ekskursiją nori suorgani
zuoti rugp. 1, kad lietuviai galė
tų dalyvauti atidarymo procesi
joj, kur mūsų jaunimas neš lie
tuvišką kryžių ir plakatus: ‘Mes 
alkstam taikos ir teisybės!” 
Gera būtų nuvykti ir rugp. 7, nes 
tai — viso pasaulio tautybių die
na. Kun. J. Pakalniškis pranešė, 
kad Maspethe į ekskurisiją jau 
užsirašė 12 asmenų.

Valdybos pranešimus padarė 
pirmininkas ir iždininkas. Veik
los apyskaitą žodžiu ir raštu 
padarė ir kitų organizacijų atsto
vai. Po pranešimų ir diskusijų 
naujam terminui buvo patvirtin
ta senoji LRK Federacijos New 
Yorko apskrities valdyba.

Mandatų komisijos pranešimu 
seimely dalyvavo 32 asmenys, 
atstovavo 40 orgąnizacijų. Sei
melis baigtas tautos himnu.

T.V.G.

LB VVOODHAVENO APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Šaukiamas gegužes 21, penktadienį, 7 vai. vak. Kultūros Židiny

Pirmas darbotvarkės punktas—ŽVILGSNIS Į TARPORGANIZAČINĮ BENDRAVIMĄ, 
be kurio dažnai nukenčia mūsų bendrieji renginiai-minėjimai, o tuo pat ir paskirų 
organizacijų veikla. __ ___

Visi VVoodhaveno apylinkės lietuviai ir svečiai iš kitų apylinkių yra prašomi atsinešti 
konkrečių šiuo reikalu siūlymų ir gyvai įsijungti į svarstybas.

Kiti darbotvarkės punktai yra: apylinkės valdybos ir kontrolės komisijos pranešimai, 
pusė valdybos narių ir kontrolės komisijos rinkimai ir kita.

Po susirinkimo—kavutė, baras ir pasilinksminimas, grojant lietuviškai muzikai. 
Visus kviečiame — visų laukiame!

APYLINKES VALDYBA

Atidarant galeriją, į svečių knygą pasirašo LB New> Yorko 
apygardos pirmininkas Aleksandras Vakselis, už jo Marytė 
Šalinskienė. Nuotr. P. Bivainio

ŠVENTĖ GREAT NECKE
Long Islando lietuviai daly

vauja Great Necko Peninsula 
Bicentennial šventėj, kuri bus 
gegužės 23, sekmadienį. Prasi
deda 10 vai. ryto, baigiasi 6 v.v.

Lietuvių pasirodymas vyks 
dviem dalim. Nuo 10 vai. I. 
Vilgalienės pastangomis ruo
šiamas gintarų, tautinių audi
nių ir lietuviško meno stalas. 
Prie stalo visą dieną budės lietu
vaitės su tautiniais drabužiais.

Po pietų apie 4 v. bus didysis 
lietuvių pasirodymas. Amerikie
čių visuomenei bus pade
monstruoti lietuviški tautiniai 
šokiai. Šoka New Yorko tautinių 
šokių grupė Tryptinis, vado
vauja J. Matulaitienė.

Kviečiame visus lietuvius kuo 
gausiau dalyvauti.
L.B. Great Necko apylinkės v-ba

Bronė Macijauskas praneša, 
kad išnuomoja kambarius arba 
butus savaitėm, savaitgaliam ar
ba visam sezonui. 310 Forman 
Avė., Point Pleasant Beach, N.J. 
08742. Point Pleasant telef. 201 
892-6415. Kearny telef. 201 998- 
6797.

JONO DIRSOS ĮPĖDINIAM
Neseniai Amerikoj miręs Jo

nas Dirsa, taipgi žinomas kaip 
John Dirsen, 1971 surašytu tes
tamentu, savo turtą yra užrašęs 
brolio Steve Dirsen vaikam, ku
rių pavardės testamente pažy
mėtos taip: Vincas Dirsen, Paul 
Dirsen ir Regina Dirsen. Jų gy
venamosios vietos nenurodytos, 
bet iš testamento turinio atrodo, 
kad įpėdiniai gyvena okupudtoj 
Lietuvoj.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji malonėkite rašyti Lie
tuvos Generaliniam Konsulatui, 
New Yorke: Consuiate General 
of Lithuania, 41 West 82nd 
Street, New York, N.Y. 10024.

MASPETH, N.Y.
Prel. Jonas Balkūnas, P.A., 

ilgus metus buvęs V. Atsimai
nymo parapijos klebonu, šven
čia savo kunigystės auksinį ju
biliejų gegužės 29, šeštadienį. 
Koncelebracinėspadėkos mišios 
bus aukojamos 11 vai.

Vaikučių pirmoji komunija 
V. Atsimainymo parapijoj vyko 
gegužės 16 per 10 vai. mišias. 
15 vaikučių, gražiai seselių 
pranciškiečių paruošti, priėmė 
pirmąją komuniją. Mišias auko
jo ir tai progai pritaikytą pa
mokslą pasakė klebonas kun. Pr. 
Bulovas.

Parapijos metinis bazaras bus 
tris pirmuosius birželio mėnesio 

savaitgalius: birželio 4, 5, 6; 
11, 12, 13; 18, 19 ir 20. Penk
tadieniais ir šeštadieniais ba
zaras bus atidarytas 7 vai. vak., o 
sekmadieniais — 5 vai. Bazaras 
vyks parapijos salėj.

Pensininkė ieško New Yorko 
apylinkėj buto iš 3 kambarių 
arti autobuso ir didesnės maisto 
krautuvės. Skambinti po 6 vai. 
vakarais tel. 238-4177.

Jauna lietuviška profesionalų 
šeima, gyvenanti Greenwich, 
Conn., ieško moters prižiūrėti 
vaiką pradedant lapkričio mėne
siu. Tel. 827-1351 arba rašyti 
Darbininko adm., 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y.

Woodhavene parduodamas 
dviejų šeimų mūrinis namas su 
įrengtu rūsiu ir garažu. Namas 
yra 12 metų, su visais patogu
mais ir erdviais kambariais. Tel. 
296-0564 ar 296-3809.

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