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Savaitės ] KAIP LAIDOJAMAS REŽIMUI 
'vykiai NEPATAIKAVĘS KUNIGAS

Prancūzijos savivaldybių rin
kimus daugely miestų laimėjo 
socialistų ir komunistų koalici
ja, surinkdama 52.5 proc. balsų. 
Dešiniųjų blokas surinko 45.5 
proc. Dėl Paryžiaus miesto bur
mistro vietos vyks pakartotiniai 
rinkimai, kuriuose buv. min. 
pirm. Jacąues Chirac rungsis su 
socialistų kandidatu.

Zaire (buv. Kongo) pietinėj 
srity, kur yra vario kasyklos, 
vyksta karo veiksmai su iš An
golos įsiveržusiais buv. Katan- 
gos provincijos žandarais. JAV 
vyriausybė pasiuntė į Zaire įvai
rių reikmenų už 2 m ii. dol. vy
riausybės karinėm pajėgom stip
rinti.

Pakistano parlamento rinki
mus pralaimėjusi opozicija di
desniuose miestuose surengė 
streikus, kurie keliom dienom 
paralyžavo miestų gyvenimą. 
Opozicija reikalauja, kad min. 
pirm. Zulfikar Ali Bhutto atsi
statydintų ir paskelbtų naujus 
parlamento rinkimus. Tvarkai 
atstatyti turėjo būti pašaukta ka
riuomenė.

Prez. Carter skirta delegacija, 
vadovaujama automobilių uni
jos prez. Leonard Woodcock, 
išvyko į Vietnamą tartis dėl ten 
dingusių be žinios JAV karių 
galutinio atsiskaitymo ir galimo 
santykių užmezgimo. Tapati de
legacija vyjcs ir į Laos. Delega
cija buvo šiltai sutikta.

Laos organai areštavo prieš 
kurį laiką atsistadydinusį karalių 
Savang Vatthana ir jo šeimos na
rius už tai, kad buv. dešinių
jų koalicijos kariai vis dar te
bekovoja karaliaus vardu su 
komunistais.

JAV kongresas panaikino va
dinamąjį Byrd pakeitimą, įgali
nusį JAV įsivežti iš Rodezi- 
jos chromą, nors pagal JT pri
imtą rezoliuciją JAV neturėjo tu
rėti jokių prekybinių santykių su 
Rodezija.

Londono Sunday Telegraph 
vasario 20 paskelbė straipsnį, 
įrodinėjantį, kad Sov. S-ga su 
Kuba siekia įsistiprinti pietva
karių Afrikoj, iš kur ji galėtų 
kontroliuoti laivų susisiekimą 
apie Cape iškyšulį. Esą vakarų 
valstybės, prieš nuspręsdamos 
perleisti valdžią juodųjų daugu
mai turėtų įsitikinti, kad toji dau
guma nebūtų marksistinė.

Jugoslavijos prez. Tito pasky
rė vieton lėktuvo nelaimėj žu
vusio min. pirm. Džemai Bi- 
jedic nauju min. pirm. Veselin^fc 
Dj uranovic.

Vakarų spaudžiami sovietų or
ganai paleido iš kalėjimo gyd. 
Michail Štem, nuteistą 8 m. ka
lėjimo už kyšių ėmimą iš pa
cientų, bet suėmė ukrainietį di
sidentą Anatoli Ščaransky, prieš 
kurį laiką apkaltintą bendradar
biavimu su ČIA.

Kubos prez. Fidel Castro ap
lankė Afrikos valstybes — Alži- 
rą, Libiją, Somaliją ir Etiopiją, 
o Sov. S-gos prez. Nikolai V. 
Podgomy — Tanzaniją, Zambi
ją ir Mozambique. Esą tais vizi
tais norima sutrukdyti Egipto, 
Sirijos ir Sudano pastangas įsi
tvirtinti Raudonosios jūros srity
se.

Libano pilietinių kovų metu 
kairiesiem ir palestiniečiam 
vadovavęs drūzų sektos vadas 
Kamai Jumblat buvo nužudytas 
nežinomų asmenų. Bijoma, kad 
šis įvykis vėl neatnaujintų pilie
tinių kovų.

Sov. S-gos spaudoj padažnėjo 
įspėjimų, kad prez. Carter pa
reiškimai dėl žmogaus teisių 
pažeidimo gali pabloginti dery
bų dėl strateginių ginklų apri
bojimo sutarties sudarymo at
mosferą.
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1976 birželio 21 mirė Lietu
voje gerai žinomas savo gerumu 
ir kilniu gyvenimu kun. Zigmas 
Neciunskas, Kalvių klebonas. 
Su dideliu skausmu rinkosi ve
lionio draugai ir parapiečiai į 
mylimo kunigo laidotuves. Ir 
kas buvo nepatyręs kun. Zigmo 
geros širdies? Ir pokario parti
zanai, ir kelių parapijų tikintie
ji, ir ilgamečiai lagerio draugai, 
ir broliai kunigai. Tačiau buvo 
žmonių, kurie Z. Neciunsko ne
kentė. Kaišiadorių bedieviai 
planavo sutrukdyti laidotuves. 
Išvakarėse Kalvių apylinkės pir
mininkas įsakė, kad kunigai prie 
bažnyčios nestatytų mašinų ir 
nedarytų demonstracijų. Birže
lio 23 gedulingoms pamaldoms 
Kalviuose vadovavo Kaišiadorių 
vyskupijos valdytojas kan. J. 
Andrikonis. Viskas buvo taip su
tvarkyta, kad laidotuvės praeitų 
kuo blankiau. Pamokslininkas 
kun. Valatka pasakė blankų pa
mokslą, visai neužsimindamas 
apie velionio kun. Zigmo asme
nį. Kunigai ir tikintieji buvo į- 
žeisti ir įskaudinti: kaip toli nu
eita pataikaujant bedieviams ir 
valdžiai! Kaišiadorių kurija apie 
kun. Neciunsko mirtį nepranešė 
savajam vyskupui Vincentui 
Sladkevičiui, kuris velionį ger
bė, o velionis vyskupą nuošir
džiai mylėjo.

Kun. Z. Neciunsko artimieji 
nutarė velionį palaidoti tėviškė
je — Santaikos kapinėse. Išly
dėjus į šventorių, pasirodė, kad 
nėra sunkvežimių karstui ir 
žmonėms vežti į Dzūkiją. Paaiš
kėjo, kad Kaišiadorių rajono vyk-

JAV LB 25 metų veiklos minėjime Hartforde iš k. B. Raugas, L. Raškevičius, R. Kudukis, 
A. Gečys, D. Banevičienė, H. Dapkus, prel. J. Balkūnas, St. Zabulis, R. Česonis, A. G ai Ii u- 
šis, dr. E. Lenkauskas, F. Andriūnas. Nuotr. A. Dziko

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMISIJOS KONFERENCIJA
Kovo 13 New Yorke įvyko mū

sų veiksnių atstovų ir Lietuvio 
žmogaus teisių komisijos narių 
konferencija.

1976 gruodžio 23 Vlikas suor
ganizavo Lietuvio žmogaus tei
sių komisijos branduolį: pirmi
ninkas — prof. dr. D. Krivickas, 
nariai — kun. K. Pugevičius, 
prof. dr. J. Genys ir Daiva 
Kezienė. Dabar komisijos sudė
tis yra užbaigta. Į ją įteikti šie 
asmenys: Aušra Zerr, prof. dr. 
J. Balys ir J.R. Simanavičius.

Konferencijos dalyviai
1. išklausė ir išdiskutavo Lie

tuvio žmogaus teisių komisijos 
pirmininko prof. dr. D. Krivic
ko paruoštus projektus,

2. apžvelgė ligšiolinius mūsų 
veiksnių paruošiamuosius dar- 

domojo komiteto pirmininko pa
vaduotojas su Kaišiadorių auto
inspekcija nuvarė mašinas į Kai
šiadoris, motyvuodamas, kad ku
nigo laidotuvėms neturėję teisės 
panaudoti kolūkio mašinų, nors 
gerai žinojo, kad rajonas laidoji
mui neturi specialių mašinų ir 
visi naudojasi valdiškomis trans
porto priemonėmis. Padėtį iš
gelbėjo velionio Zigmo lagerio 
draugas kun. Alfonsas Svarins
kas. Kun. Neciunsko karstą įdė
jo į kun. A. Svarinsko “Žiguli” 
furgoną, aprišo virvėmis, nes da
lis karsto kabojo ore, ant karsto 
sudėjo vainikus, ir, lydimas 
vilkstinės lengvųjų mašinų, išva
žiavo į Santaiką. Žmonės prašė, 
kad mažinos važiuotų lėtai, ir ge
rą kilometrą išvargę ir verkda
mi lydėjo savo ganytoją į amži
no poilsio vietą. Deja, daugelis 
žmonių dėl Kaišiadorių bedie
vių savivalės negalėjo nuvykti į 
Santaiką.

Jiezno kryžkelėje laukė di
džiulės minios tikinčiųjų su gė
lėmis. Po trumpo sustojimo ma
šinos pajudėjo Santaikos link. 
Žmonės raudojo ir bėrė ant ke
lio gėles.

Santaikoje gedulingą procesi
ją pasitiko minios žmonių ir Su
valkijos kunigai. Po gedulingų 
pamaldų Dzūkijos smėlyje išdy
go naujas tauraus lietuvio ir uo
laus kunigo kapas. Pasipiktini
mo banga Kaišiadorių bedievių 
elgesiu nusirito ne tik per visą 
Dzūkiją, bet ir per visą Lietu
vą. Tarp kolūkiečių ir akademi
niuose sluoksniuose visi vieno
dai kartojo: “Kaip ateistai galėjo 

bus Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos Bel
grade proga, kad konferencija 
būtų panaudota mūsų valstybės, 
tautos ir atskiro lietuvio žmo
gaus teisėm ginti,

3. pasitarė, dar kokią medžia
gą Lietuvio žmogaus teisių ko
misija ir kiti veiksniai turėtų 
gauti iš mūsų visuomenės,

4. išsiaiškino, kokius darbus 
lietuvio žmogaus teisių gynimui 
turi atlikti visi veiksniai,

5. susitarė, komisijai sušau
kus, susirinkti tokios konferen
cijos artimiausiu laiku.

Konfemcijoj dalyvavo: Lietu
vio žmogaus teisių komisijos 
pirmininkas prof. dr. D. Krivic
kas, Vliko atstovai — dr. J. K. 
Valiūnas, J. Valaitis, A. Vedec- 

šitaip padaryti? Ko verta tarybi
nė Konstitucija, jei šitaip elgia
masi?”

Religijų reikalų tarybos įgalio
tinis rugpiūčio 20 išsikvietė į 
savo įstaigą kun. Alfonsą Sva
rinską ir stengėsi kaltę dėl šių 
laidotuvių suversti kunigams, 
organizavusiems šias laidotuves.

Kun. Zigmo Neciunsko kapas 
mokys jaunąją kartą Dievo ir Tė
vynės meilės.

-o-
Kodėl tarybinės valdžios pa

reigūnai nekentė kun. Z. Ne
ciunsko? 1946 gruodžio 4 buvo 
suimtas Nedzingės klebonas 
kun. Z. Neciunskas. Po metų 
jis gavo 10 metų lagerio ir 5 me
tams neteko piliečio teisių. Iki 
rugpiūčio 3 kalėjo Lukiškyje, o 
paskui buvo išvežtas į tolimą 
Kareliją, kur jam teko gerokai 
pavargti prie miško darbų. Čia 
jis rado 500 vyrų ir 300 merginų 
lietuvių. Po vienerių metų jį 
nugabeno į Mordoviją, kur teko 
dirbti futliarų ceche ir tris mė
nesius sirgti dėl širdies dekom
pensacijos. Pats būdamas silp
nos sveikatos ir netinkamas sun
kiam fiziniam darbui, jis net 8 
metus gydė ir slaugė kitus kaip 
lagerio felčeris. 1955 pabaigoje, 
pilnai atlikęs bausmę, jis buvo 
paleistas ir pirmiausia aplankė 
savo vyskupą Teofilių Matulionį 
invalidų namuose Mordovijoje.

Jautri kun. Zigmo širdis neri
mo Lietuvoje, — tiek daug jo 
tautiečių dar gyveno Sibiro pla
tybėse! Porą mėnesių pabuvęs 
Tėvynėje, kun. Zigmas savo
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kas, B. Bieliukas ir J. Audė
nas, PLB valdybos atstovas prie 
Vliko valdybos K. Jankūnas, Al
fos atstovai — T. Blinstrubas ir 

prof. dr. J. Genys, Lietuvių 
katalikų tarnybos atstovas kun.
K. Pugevičius, Lietuvos Laisvės 
komiteto atstovas prof. dr. B. 
Nemickas, JAV LB atstovai — 
Aušra Zerr, Daiva Kezienė ir Br. 
Vaškaitis, Kanados LB atstovas 
J. R. Simanavičius, Balfo atsto
vas prof. dr. J. Balys.

Žmogaus teisių pažeidimo 
reikalais medžiagą iki balandžio 
5 siųsti adresu: Dr. D. Krivic
kas, 5808 King Arthur Way, 
Glenn Dale, Md. 20709. Tel. 
(301) 262-7164.

(Elta)

KAIMO VALGYKLOS
Dabartiniai okupuotos Lietu

vos valdytojai, atimdami iš ūki
ninkų žemę, juos visus padarė 
sovietinės ūkinės sistemos 
samdiniais. Tiesa, formaliai tik 
vadinamųjų tarybinių ūkių 
(sovchozų) darbininkai yra tie
siogiai valstybės apmokami pa
gal nustatytus tarifus. Kolektyvi
nių ūkių žemdirbiai laikomi tų 
ūkių, tariamų kooperatyvų, na
riais. Jų gaunami uždarbiai, ap
skritai, yra apie 25% mažesni ne
gu tarybinių ūkių darbininkų. 
Dar veik pusė kolūkiečio šei
mos pajamų gaunama iš priva
čiai apdirbamo sodybinio skly
po, paprastai vadinamo asmeni
niu pagalbiniu ūkiu. Tokiais 
sklypais (jie siekia iki pusės 
hektaro) naudojasi ir tarybinių 
ūkių darbininkai bei tarnautojai. 
Asmeniniuose pagalbiniuose 
ūkiuose ne tik užsiauginama sa
vo šeimos reikalam bulvių, dar
žovių ir visų gyvulininkystės bei 
paukštininkystės produktų, bet 
ir žymi jų dalis parduodama tur
guj ar pačiai valstybei. Iš vadi
namojo visuomeninio ūkio sek
toriaus tenka apsirūpinti grūdi
nėmis kultūromis duonai ir pa
šaram. Veik visi šie žemdir
biai, gyvendami šeimomis, ir 
patį maistą pasiruošia namuose.

Tačiau dabartiniame Lietuvos 
kaime yra visa eilė ir žemės 
ūkio specialistų bei tarnautojų 
(agronomų, veterinorių, elektro
technikų, traktorininkų bei ma
šinistų, kombainininkų, bu
halterių, ekonomistų etc.). Nu
rodoma, kad žemės ūkio ga
myboj dirba 4,900 specialistų, 
turinčių aukštąjį išsilavinimą, ir 
32,000 su specialiuoju viduriniu 
mokslu; be to, darbuojasi 44,000 
traktorininkų bei mašinistų ir 
kombainininkų (Liaudies Ūkis, 
1976 Nr. 9). Daugumas jų yra 
jauni vyrai, be Seimų, todėl turi

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Vilniaus universiteto 400 
metų sukakčiai paminėti lei
džiamas trijų tomų veikalas 
“Vilniaus universiteto istorija”. 
Veikalą leidžia Mokslo leidykla. 
Vyriausias redaktorius yra pats 
universiteto rektorius J. Kubi
lius. Atskirus veikalo skyrius ra
šo keli autoriai. Pirmasis tomas, 
kuris apima laikotarpį nuo 1579 
iki 1803, jau išėjo iš spaudos. 
Antrasis tomas apims laikotarpį 
nuo 1803 iki 1940. Suprantama, 
kad veikalas rašomas marksisti
niu metodu, bet daugiausia tuš
čios propagandos bus trečia
jam tome, kuris apims laikotarpį 
nuo 1940 iki šių dienų ir kuria
me bus kalbama “apie universi
teto suklestėjimą tarybinės san
tvarkos metais”.

— Pagarsėjęs Vilniaus kvarte
tas, kuriame groja A., Vainiū- 
naitė, P. Kunca, D. Katkus ir A. 
Vasiliauskas, vasario mėnesį 
gastroliavo Šiaurės Kaukazo 
miestuose.

— Spalio revoliucijos 60-ties 
metų sukaktis jau pradeda už
gožti visą pavergtos Lietuvos 
gyvenimą. Teatras, literatūra, 
muzikinis gyvenimas jau ski
riami sukakties propagandai, o 
darbo žmogus įmonėse, įstaigo
se ir sukolektyvintam žemės 
ūky kinkomas į “savanoriškas” 
soclenktynes. Štai kovo pradžioj 
Kaune buvo sušauktas Lietuvos 
“liaudies teatrų skaitovų sąskry
dis”, kuriame dalyvavo Kauno, 
Vilniaus, Marijampolės, Telšių, 
Raseinių, Jurbarko, Mažeikių 
teatrų artistai. Renginys buvo 
pavadintas “Skaitovų dienos — 
77”. Skaitiniai garbino komunis
tinę revoliuciją, kėlė jos “nuo
pelnus” liaudžiai.

— Penki Lietuvos miestai pa
skelbti urbanistikos paminklais: 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Tra
kai ir Kėdainiai. Respublikos 
biudžete skiriama lėšų tų mies
tų kultūrinių paminklų restaura
vimui. Restauravimo darbų jau 
atlikta Vilniaus senamiesty. 
Tvarkoma Kauno rotušės aplin

maitintis viešose valgyklose — 
bent pietus jose valgyti.

Tiesos dienraščio korespon
dentas, apvažinėjęs į praeitų 
metų pabaigą Joniškio rajoną, 
pavaizduoja gana liūdną šių vie
šojo maitinimo įmonių padėtį.

Gataučių tarybinio ūkio val
gykla yra pati pirmoji, įsteigta 
Joniškio rajone. Ji yra pačiame 
ūkio gyvenvietės centre, pato
gioj vietoj, Šiaulių plento šalike
lėj. Tačiau joj telpa vos keturi 
staliukai, patalpa apleista, todėl 
rajono sanitarinė priežiūra graso 
ją uždaryti. Kas antrą dieną virė
jos turi važiuoti Joniškin 
produktų parsivežti, o ūkio va
dovai tam mašiną duoda labai 
nenoriai. Valgykla neturi šal
dytuvo žuviai laikyti. Net rudenį 
ten patiekalai be bulvių ir dar
žovių.

Ziniūnų tarybinis ūkis verčia
si sodininkyste, todėl jo valgyk
la galėtų pagaminti įvairių pa
tiekalų iš savų vaisių bei dar
žovių. Deja, net kompotui vai
sius virėjos gabenasi iš Joniš
kio.

Neblogai sutvarkyta Linkaičių 
kolūkio valgykla — ūkis jai nu
pirkęs šaldytuvus ir elektrinę 
mėsos malimo mašiną. Tačiau 
ir čia bėda: kai prireikia šiuos 
įrengimus taisyti,- tai remonti
ninkų iš maitinimo įmonių susi
vienijimo neprisišaukia. Valgyk
la turi naudotis sena malkine 
krosnim, nes jei nusipirktų 
elektrinę krosnį, kolūkis turėtų 
samdytis dar vieną specialistą — 
elektrinių prietaisų remonti
ninką.

Visame rajone yra tik viena 
pavyzdinė valgykla, būtent Min- 
daugių tarybiniam ūky. Jos virė
ja baigusi kulinarijos kursus, 
gauna aukščiausios kategorijos 
atlyginimą. Ji ruošianti skanius, 
sočius ir įvairius patiekalus. 
Ūkis savikaina tiekia mėsos pro-

( nukelta į 2 psl.)

ka. Klaipėdoj restauruojami se
nieji prekybos sandėliai. Prade
dami darbai ir Kėdainių sena
miesty, kur yra senų prekybos 
pastatų, senoji rotušė, liuteronų 
ir kalvinų bažnyčios.

— Vilniaus Valstybinėj kon
servatorijoj iškilmingai paminė
ta ilgalaikės tos konservatorijos 
profesorės Aldonos Dvarionie- 
nės 70 metų amžiaus sukaktis.

— Prisiminta ir Marijos Peč- 
kauskaitės-Šatrijos Raganos šim
to metų gimimo sukaktis. Lite
ratūros ir Meno savaitrašty pa
skelbtas palyginti objektyvus 
Viktorijos Daujotytės straipsnis. 
Kovo 7 Vilniaus Respublikinėj 
bibliotekoj atidaryta Marijos 
Pečkauskaitės gyvenimo ir kūry
bos paroda. Kovo 10 ten pat 
buvo minėjimas, kuriame kalbė
jo kritikai J. Lankutis, A. Vaitie
kūnienė, rašytojai V. Bubnys ir 
A. Pocius. Iš Šatrijos Raganos 
kūrybos ištraukas skaitė aktorės
G. Urbonaitė ir J. Valančienė. 
Koncertinę dalį atliko Liaudies 
buities muziejaus muzikos tru
pė, vadovaujama P. Mataičio.

— Kovo 6 Valstybinės filhar
monijos Kauno skyriuj simfoni
nis orkestras, Kauno valstybinis 
choras ir solistai N. Ambrazai
tytė, V. Kuprys atliko L. Beet- 
hoveno “Missa solemnis”. Diri
gavo J. Domarkas. Kovo 7 kū
rinys pakartotas Valstybinėj fil
harmonijoj Vilniuj.

— Vasario 17-24 lengvosios 
muzikos kompozitorius B. Gor- 
bulskis viešėjo Seinuose ir 
Punske. Vietinis ansamblis Pu
nia, talkinant iš okup. Lietuvos 
nuvykusiems solistams N. Tal- 
lat-Kelpšaitei ir S. Liupkevičiui, 
atliko svečio sukurtas kompo
zicijas.

(nukelta į 4 psl.)

— Kun. Pranciškus Staškūnas,
Siesikų klebonas, mirė kovo 15 
okupuotoj Lietuvoj. Palaidotas 
Siesikuose. Buvo gimęs 1909, į 
kunigus įšventintas 1935.
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Andrei D. Sacharovas ir 20 
kitų sovietų disidentų prez. Car- 
ter pasiųstame laiške ragina 
prezidentą, kad jis ir toliau gin
tų, žmogaus teises.

International Rescue Com- 
mittee reikalauja, kad, prieš už
mezgant santykius su Kuba, ji 
turėtų suteikti amnestiją politi
niam kaliniam, kurių pagal jų 
pačių prisipažinimą ten esą 
5,000. Per 18 Castro valdymo 
metų jokia amnestija dar nebu
vo paskelbta.

Čekoslovakijos disidentas ir 
chartos 77 signataras prof. Jan 
Patocka mirė Prahos ligoninėj 
dėl kraujo išsiliejimo į smege
nis. Jo laidotuvėse kitiem disi
dentam nebuvo leista dalyvauti.

Sov. S-ga pažadėjo dovanoti 
Rumunijai įvairių mašinų griu
vėsiam valyti už 22 mil. dol.

Prieš mėnesį areštuotas Mask
vos žydų aktyvistas Joseph Be- 
gun apkaltintas valkatavimu, 
nes jis bandė įeiti į JAV am
basadą.

Ispanijos vyriausybė paskelbė 
naują amnestiją, kuri palies apie 
170 politinių kalinių.

Socialističeskaja Industria ap
kaltino vakarų valstybių komu
nistų partijas, kad jos, kritikuo- 
damos Sov. S-gą dėl žmogaus 
teisių pažeidimų, nuodija atmos
ferą prieš būsimą Belgrado kon
ferenciją.

Prez. Carter strat. ginklų ap
ribojimo sutarčiai su Sov. S-ga 
sudaryti paskyrė jungtinių štabų 
v-ko įgaliotinį gen. ltn. Edward 
L. Rowny.

Iranas, Pakistanas ir Turkija 
pasirašė bendradarbiavimo su
tartį.

Etiopijos vyriausybė perėmė 
pasaulio liuteronų federacijos 
laikomą radijo stotį.

Prez. Carter pareiškus, kad 
Izraelis turėsiąs su mažom iš
imtim pasitraukti į seniau turė
tas sienas, Egipto prez. Anwar 
el-Sadat pareiškė, kad arabai 
neužleisią nei vienos pėdos 
savo žemių.

Prez. Carter kalbos JT visu
mai išklausyti ir jo garbei ruo
šiamam priėmime dalyvauti bu
vo pakviesti ir Š. Korėjos, Viet
namo ir Palestinos išlaisv. org- 
jos atstovai.

Čekoslovakų disidento Jiri 
Hajek gyvenamas namas ir ap
linkinės gatvės yra stropiai sau
goma policijos, kad pašaliniai 
žmonės jo negalėtų lankyti.

Prez. Carter savo kalboj JT 
pareiškė, kad JAV vyriausybė 
sieks teisingos pasaulio taikos, 
abipusio ginklų apribojimo ir 
kariuomenės sumažinimo tarp 
JAV ir Sov. S-gos bei teisin
gesnio turtų pasidalijimo su at
silikusiom valstybėm. Jis vėl 
ypač pabrėžė pagrindinių žmo
gaus teisių gerbimą ir pareiškė, 
kad šiais laikais niekas nega
li teigti, kad žmogaus teisių 
pažeidimas savo piliečiam yra 
tik vidaus reikalas.

Prez. Carter pareiškimas, kad 
palestiniečiai turi teisių turėti 
savo tėvynę, arabų sluoksniuose 
sukėlė pasitenkinimą, o Izraely 
— susirūpinimą.

duktus, pieną, bulves, daržoves. 
Ūkio direktorius tolygiai rūpina
si valgykla, kaip ir laukais.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko 
administracijoje.

Aplankęs Gegužės 1-osios ko
lūkį, korespondentas rado, kad 
ūkis pastatęs valgyklai atskirą 
namą, įrengęs virtuvę su van
dens šildymais ir dujinėmis vi- 
ryklomis, ledainę produktam 
laikyti. Tačiau visa tai matęs tik 
pro valgyklos langą, nes jau 
antri metai ji uždaryta — nesu
randama jai darbuotojų . . .

Joniškio rajono žemės yra vie
nos iš geriausių visoj Lietuvoj. 
Įvairių maisto produktų ir dar
žovių užauginama ir dabar. O 
vis dėlto veikiančios valgyklos 
jais labai blogai aprūpinamos. 
Anot korespondento, jose bemaž 
ištisus metus vietoj bulvių per
ša makaronus, kruopas, veik 
nesti daržovių. Mat, valgyklos 
nebegali apsirūpinti produktais 
iš vieno ūkio, nes praktiškai 
kiekvienas ūkis dabar speciali
zuojasi tik vienoj gamybos šakoj 
(pieno gamyboj, kiaulių ar 
paukščių auginime, sodininkys
tėj etc.). Pagaliau atskiri ūkiai 
pirmiausia yra susirūpinę išpil
dyti produktų pardavimo prie
voles valstybei, o ne mainais 
perleisti jų dalį kaimyniniam 
ūkiui. Gi pačiuose kolūkiuose 
viešajam maitinimui sunaudoti 
produktai neįskaitomi ūkiui į 
valstybinio supirkimo planus. 
Tuo tarpu pastaruoju metu tie 
įvairiašakės gamybos gretimi 
ūkiai, norėdami racionaliau iš
naudoti turimas mašinas, yra į- 
sijungę į tarpūkinius susivieni
jimus. Tie tarpūkinio bendra
darbiavimo ryšiai galėtų būti 
praplėsti ir į valgyklų produk

tais aprūpinimo sritį. Tuomet 
reikėtų skirti ūkiam produktų 
kiekius, galimus panaudoti vie
šojo maitinimo įmonėm aprū
pinti, ir nustatyti ekonomiškai 
pagrįstas tarp atskirų ūkių at
siskaitymo kainas.

Žinoma, korespondentas ne
drįsta pasiūlyti, kad valgyklos 
galėtų įsigyti daugumą pro
duktų, ypač daržovių, pirkda
mos juos iš kolūkiečių pagalbi
nių ūkių, jei jom būtų leista mo
kėti už juos reikiamas kainas. 
Pagaliau pačios valgyklos siūlo
si užsiauginti bent daržovių, 
jei ūkiai paskirtų jom atitinka
mus žemės sklypelius. Deja, vi
siem tiem pagerinimam reika
lingas, anot korespondento, 
aukštesnių organų pritarimas, 
atseit kompartijos palaiminimas 
ir, žinoma, atitinkamų planų 
pakeitimas . . .

Tad ir toliau kaimo valgyk
los, norėdamos apsirūpinti pro
duktais, turi kreiptis į rajono 
centro vartotojų kooperaciją, nes 
valgyklų aprūpinimas jai pri
klauso. Faktiškai toji kooperaci
ja pirmoj eilėj stengiasi produk
tus tiekti miesto ir darbininkų 
valgyklom.

Antra, korespondentas nuro
do, kad kadrai — tai rimčiau
sia kaimo valgyklų problema. 
Daugumas virėjų neturi profesi
nio parengimo ir blogai apmoka
mos. Kandidatų pasiuntimu į ati
tinkamus kursus nesirūpina nei 
vartotojų kooperacija, nei atskiri 
ūkiai. O partija susirūpinusi, 
svarbiausia, propagandistų ir 
agitatorių parengimu. Tai aiškiai 
matyti iš davinių, paskelbtų “Jo
niškio rajono vizitinės kortelės”

vardu (Tiesa, 1976 Nr. 153). 
Rajone būta 1976 pradžioj: gy
ventojų — 32,300; kolūkių — 24; 
tarybinių ūkių — 10; žemės ūkio 
naudmenų — 79,059 ha; žemės 
ūkio specialistų — 680; propa
gandistų bei agitatorių — 
1,153 plūs 530 Žinijos draugi
jos lektorių (faktiškai — politi
nių švietėjų); komunistų — 
1,629.

Vadinas, kiekvienam ūkiui 
tenka po 20 žemės ūkio specia
listų, o propagandistų, agitatorių 
bei lektorių — net po 50, atseit 
tų neproduktyvių varovų išlai
koma pustrečio karto daugiau, 
kaip žemės ūkio gamybos spe
cialistų . . .

Pačiame rajone tėra devynios

skurdžiai veikiančios kaimo val
gyklos su 250 vietų.

Nenuostabu, kad sunku ūkiam 
gauti reikiamą skaičių išmoks
lintų jaunų žemės ūkio darbuo
tojų. Anot korespondento, naujai 
atėję žmonės, jauni specialis
tai, pirmiausia būtinai paklau
sia, ar turįs ūkis valgyklą. Iš 34 
rajono ūkių valgyklos neturi net 
25 ūkiai.

Tad valgyklų trūkumas yra 
viena iš daugelio kitų priežas
čių, kodėl okupuotos Lietuvos 
kaimas netraukia sumanesnių 
jaunų žmonių. Jame pasilieka 
daugiausia pagyvenę žmonės ir 
be reikiamo sumanumo bei išsi
lavinimo jaunuoliai, prižiūrimi 
gausingų partinių varovų. Visai 
natūralu, kad tokia ūkininka
vimo sistema neduoda propa
guojamų rezultatų — pakelti ka
tastrofiškai menką žemės ūkio 
našumą. J. Pžm.

Kaip laidojamas režimui 
nepataikavęs kunigas

Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 24

(atkelta iš 1 psl.)

noru važiuoja pas tautiečius į 
Maklakovą Krasnojarsko srityje. 
Čia jis aptarnavo tikinčiuosius 
pustrečių metų 300-500 kilomet
rų spinduliu. Vėliau grįžus į 
Tėvynę, jam neleidžiama kuni
gauti.

Dar būdamas Sibire, jis 1957 
kovo mėn. apsilankė kun. j. 
Gusto įrengtoje koplyčioje Kras
nojarske. Kun. J. Gustas greitai 
Krasnojarske mirė, ir ten pat 
kun. Šeškevičius jį palaidojo.

Kun. Z. Neciunskas buvo žmo
gus iki aukščiausio laipsnio iš- 
vystęs visas geriausias dzūko sa
vybes, — jį žavėjo kiekvienas 
sutiktas žmogus, nes sugebėda
vo greitai jame pastebėti ką nors 
gero. Turėdamas gyvą ir karštą

širdį, jis giliai atjausdavo kitų 
rūpesčius, nelaimes ir skaus
mus. Jis mokėjo žmogų paguos
ti, padrąsinti ir pakelti jo nuo
taiką. Išganytojo pavyzdžiu jis 
pirma žmogui padėdavo, pa
guosdavo, o paskui aprūpindavo 
jo dvasinius reikalus.

Kaip kunigas velionis buvo 
uolus ir pareigingas, gerbė Baž
nyčios vyriausybę ir gražiai su
gyveno su broliais kunigais, o su 
daugeliu jį rišo gilaus draugiš
kumo saitai, todėl jo laidotuvėse 
matėme arti šimto kunigų.

-o-
Kitame numery spausdinsime 

kun. Zigmo Neciunsko paruoštą 
skundą Lietuvos TSR Prokuro
rui, kurio, draugams 
dar nebuvo išsiuntęs.

patariant,

/

Taip buvo vežamas laidoti a.a. kun. Neciunskas

CHICAGO, ILL

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA NEVV 
YORKE. Greitas išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. 
Negalint atvykti, sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsa
kymus. SUDAROMI GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. 
Persiunčiamas iš Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo 
valandos: trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 12 iki 
6 vai. Šeštadieniais nuo 10 vai. iki 4 vai. Sekmadieniais, pirma-; 
dieniais ir antradieniais patarnaujame iš anksto susitarus telefonu* 
296-5250. 80-14 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel., 
296-5359.

NEVV 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. VVSOU-FM

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. što
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.

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

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air- 
conditioned, A.J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 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’vvay St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimas įdedanTnaujaš dafiš. 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
mu, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

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

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

MOVĖ D TO LARGER OUARTERS — KORDOL 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, pąltams ir suk 
nelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vi 
nonės skaros ir šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spt 
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir Įsi* 
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEi, sav., “Friendly Spirits Wine$ & 
Liquors ’, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais Ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima- 
jną kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

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

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 Lincoin ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

vykstaKazimiero parapijos salė, kuriojAtremontuota Šv.
Los Angeles lietuvių kolonijos veikimas. Nuotr. L. Kanto

Clevelando Grandinėlė Chi- 
cagoj kovo 5 gausiai susirinku
sią publiką žavėte žavėjo. Mari
jos aukštesniosios mokyklos salė 
buvo pilnutėlė žiūrovų. Visa 
programa buvo lyg vientisa šo
kių pynė. Pirmoj programos da
ly Grandinėlės šokėjai vikriai 
sukosi pašokdami kepurinę, 
kadrilį, našlinį, jonkelį, tolšokį, 
mikitą, trapuką ir žemaitišką • 
klumpakojį. Antroj daly žiūrovai 
žavėjosi gražiais šokiais: suval
kiečių gaidžiu ir gaidžiukais, 
kregždelės šokiu. Buvo įvesti ir 
sudėtingi jaunimo žaidimai. 
Paskutinėj programos daly sve
čiai pašoko Užgavėnių papročių 
kelis šokius. Be to, dar pašoko 
viliotinį, dzūkų atbulinį, bergž- 
dininkes, vestuvinį šokį, rez- 
ginėlę ir tryptinį. Programos pa- ' 
baigai dar pašoko lietuviško pa
mario keletą šokių. Šokius pa
ruošė vadovas Liudas Sagys. Šo
kiam grojo savas orkestras. 
Grandinėlės vienete dalyvauja 
apie 60 dalyvių. Chicagoj kon
certą rengė PLB valdyba ir spe
cialus komitetas. Pelnas skiria
mas ateinančią vasarą ruošia
mam lituanistikos seminarui pa
remti

generalinė konsule J. Daužvar- 
dienė. Atidarymo metu pro kon- 
sulę paradu pražygiavo keli šim
tai skautų-čių. Atidarymo iškil
mėm vadovavo Kernavės skau
čių tuntas. Šiais metais skautiš
kas jaunimas ypatingai kruopš
čiai pasiruošė mugei. Buvo viso
kių dirbinių, gražių rankdarbių 
ir žaislų. Lankytojų buvo keletas 
tūkstančių iš Chicagos ir kitų 
vietovių. Ypač gausiai mugę ir 
jos metu suruoštas pramogas 
lankė jaunimas. Kaziuko mu
gėj visi turėjo progos prisipirkti 
meniškų gaminių ir įvairių do
vanų, kuriuų kitose krautuvėse 
negausi. Veikė skautų akade
mikų vadovaujamas knygynas, 
dvi valgyklos, keturios užkandi
nės ir kavinės. Lankytojai viską 
išpirko. Skautai džiaugiasi su
telkę lėšų vasaros stovyklai pa
gerinti.

J. Kaunas

Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

r

Kaziuko mugė šiais metais 
Jaunimo Centre vyko kovo 6. Ją 
suruošė 4-rių tuntų skautai ir 
skautės. Mugę atidarė Lietuvos

LIETUVOS AIDAI
Radijo programa iš W0PA — 1490 
AM banga penktad. 9:30-11 v. ir 
šeštad. 7-7:30 v. vakarais.
Iš WJOB—1230 AM banga sekmad. 
9:30 iki 10 vai. ryto. Vedėja K. 
Brazdžionytė, 2646 W. 71 St. 
Chicago, III. 60629 Tel. (312) 
778-5374.

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

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

11 1 1 . .............. —...... 1» t
Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

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

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

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

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

Miestas, valstija, Zip ..................................................................
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Švietimo reikalais
Mūsų lietuviškoj veikloj švie

timo reikalai niekada nesibai
gia. Kitam atrodo, kad šiuo laiku 
tokį klausimą prisiminti neverta, 
nes senieji mokslo metai dar ne
pasibaigė, o naujieji — neprasi
dėjo. Kai mokyklos išsijudins, 
tada pakalbėsime.

Tačiau tada jau bus per vėlu. 
Jau reikės konkrečiai vykdyti 
tai, kas suplanuota.

-o-
Štai Maironio lituanistinė mo

kykla Brooklyne daro vieną nau
ją šuolį kitais mokslo metais — 
įsiveda beskyrinę siste - 
mą, įsiveda ne į visą mo - 
kyklą, o tik į dalį. Mokyk
la bando naujus būdus, kad 
mokinį labiau patrauktų dės
tomąja medžiaga, nauju bū
du, nauja metodika. Kas gi yra 
ta beskyrinė sistema? Ar ji mum 
pritaikoma?

Kam tenka dirbti konkrečiai 
klasėj, tas susiduria su tokiu 
faktu — klasė labai nelygi. Tik 
keli yra geri, ar net labai geri, 
o kiti yra vidurkyje. Iš to vi
durkio dar keletas yra silpnes
nių. Vienas mažiau žino grama
tiką, kitas silpniau skaito irt.t.

Tai ir privertė apsidairyti, 
kaip iš tos padėties išeiti. Čia 
buvo susisiekta su mokytoja p. 
Penkiūniene, kuri Washingtono 
lietuvių mokykloj įvykdė tokią 
reformą. Buvo susipažinta, kaip 
ji tai padarė ir kokie gavosi re
zultatai. Tie rezultatai ir pra
džiugino ir Maironio lituanis
tinę mokyklą paskatino. Moki
niam yra įdomiau ir įvairiau, nes 
jie kas valandą keičia grupes ir 
klases. Kai dėstymas pritaikytas 
prie jų lygio, jie daugiau iš
moksta.

Teigiamai vertindami šią nau
jovę Maironio lituanistinėj mo
kykloj, norim priminti ir vie
ną jos didelį rūpestį — mokyk
la turi išsivystyti į 10 metų dės
tymo sistemą, vadinas, turi tu
rėti bent dvi aukštesniosios mo
kyklos klases.

Tokia aukštesnioji Maironio 
lituanistinė mokykla veikė porą 

metų, bet šiemet — jai nebu
vo mokinių. Ir kodėl? Argi mum 
užtenka lituanistinio mokslo? 
Ne. Neužtenka. Bet New Yorko 
mokykla per ilgai veikė tik 8 me
tus. Veikė, nes 10-čiai metų ne
buvo patalpų. Taip ir įsigalėjo 
tradicija, kad su 8 skyriumi vis
kas baigiasi.

Tokia pažiūra tikrai nuskriau
džia New Yorką. Visur aplinkui 
veikia 10, net 12, kitur net 14 
metų sistemos, o mes pasitenki
name tik 8 mokslo metais, tik 
pradiniu susiaurintu kursu. Mo
kykla dabar turi patalpas. Leng
vai gali veikti visos 10 metų 
klasės. Bus ir mokytojai suorga
nizuoti. Tad bereikia padėti tik 
pastangų — pastangų išjudinti 
tėvus, uždegti mokinius, kad jie 
trokštų didesnio lituanistinio iš
silavinimo. Jei kitur galima, tai 
kodėl negalima pas mus, New 
Yorke, kodėl čia pasitenkinama 
tik 8 skyriais.

-o-
Visose mokyklose dirba eilė 

naujų mokytojų. Jie dirba gerai, 
moka prieiti prie jaunųjų, su
rasti bendrą kalbą ir suprasti. 
Bet jiem dar reikia žinių, peda
goginių žinių, padrąsinimo, pa- 
simokymo, Juos reikia nusiųs
ti į lituaninius kursus, kurie kas
met rengiami Dainavoj.

Tikrai yra labai svarbu, kad 
jaunieji mokytojai patektų į to
kius kursus. Iš jų grįš daug di
desni, nei nuvažiuos.

Iniciatyvos turi imtis mokyk
los vadovybė. Jai tegu talkina tė
vų komitetas, kuriam taip pat rū
pi mokyklos lygis ir mokytojų 
paruošimas. Tada reikia ieškoti 
įvairių būdų, kaip sutelkti lėšų, 
kad būtų kuo daugiau pasiųs
ta į mokytojų studijų savaitę. 
Reikia kreiptis į vietos Liet. 
Bendruomenės padalinį. Jie 
niekada neatsisakys. Padės, kiek 
jų lėšos leis. Reikia ieškoti ir 
mecenatų, kurie prisidės prie 
bendro mokytojų stovyklinio 
fondo.

Organizuokime jau dabar, nes 
vasara ir atostogos nebetoli.

I. Žmogus Romos imperijoje: 
siekia sukurti bendriją ir tapti 

savitu
Kiekvienas amžius yra prabė

gąs amžius. Laikas nelūkuriuo
ja. Praeity būta amžių su laiko 
kriokliais. Tai ypatingi amžiai, 
kai didžios idėjos mėtėsi iš kraš
to į kraštą, žmonės su nerimu 
veržėsi iš vietos į vietą, visuo
meninės gijos iro ir vėl mez
gėsi, politiniai ir ekonominiai 
veiksniai žuvo ir gimė. Tokie 
laiko kriokliai išplauna šaknis 
ne tik pavieniams, bet ir bend
rijoms. Žmonės ima gyventi 
lūkesčiu ir nerimti. Nerimo nuo
taika paaitrina žmogaus būties 
klausimus. Gyvenimas pasirodo 
atviras iš abiejų šonų: praei
tis byra, o ateities gijos dar ne
užmestos. Žavesys, skiriamas 
praskubančiom naujovėm, ro
dosi nesaugus. Žmogus arba 
truks-pliš remsis praeitimi, arba 
visu glėbiu griebs tai, kas į- 
prasmintų jo lūkesčius ir nerimą. 
Dabartis gi labai nesaugi, nes 
paženklinta įrašu: “Keičiasi be 
įspėjimo!”

Žmogaus lūkesčiai ir nerimas 
verčia jį ieškoti saugumo. Vieni 
bando patys suprasti visatą ir 
gyvenimo prasmę, o kiti metasi 
į įvairių išganytojų įmantrius 
pažadus ir į paslaptingas formu
les, gaudami greitus ir lėkštus 
atsakymus. Amžius su laiko 
kriokliu yra patogus metas reli
gijai bei pasaulėžiūrai, kurios 
užtikrina, ir valdžiai, kuri apsau
go gatves nuo plėšikų ir sienas 
nuo priešų. Įprastoms bendrijos 
gijoms sutrukus, pavieniai blaš
kosi baugiame ir mįslingame 
pasaulyje, būriuojasi su kitais, 
išgyvenančiais panašius rūpes-
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čius ir lūkesčius. Ieškoma pras
mingos bendrijos dalintis 
bendru likimu.

Jėzus gimė ir krikščionybė į- 
sišaknijo amžiuje su laiko kriok
liais. Apraiškos raštu, kurios pa
siekė mus iš ankstyvosios krikš
čionybės, ir yra mūsų Naujasis 
Testamentas. Šiame apraiškų 
rinkinyje randame ir žodinius 
padavimus, kurie ateina iš Jė
zaus, ir rašytus dokumentus, ku
rie atspindi vėlesnį Jėzaus 
Bendrijos vystymąsi. Jų margu
mas rodo įvairius kelius, kuriais 
jaunutė krikščionių Bendrija 
(Bažnyčia) ėjo, augdama savita 
teologija, kultūra ir organizacija.

Jėzaus Bendrija, davusi mums 
Naująjį Testamentą, save laikė 
praeities vilties ir laukimo pa
veldėtoja. Naujojo Testamento 

(autorių įsitikinimu, Dievo paža
dai senajam Izraeliui per Mo
zės Įstatymą ir Pranašus perėjo 
išsipildymo slenkstį jų dienose 
ir tuojau pat pasieks pilnatvę. 
Todėl buvo jaučiama, kad du 
svarbūs uždaviniai stovi jai prieš 
akis:

1. Dievo Tautos Bendrija turi 
būti iš naujo aptarta;

2. Senasis Testamentas — ti
kėjimo kraitis — turi būti iš 
naujo įsisavintas ir peraiškintas.

Naujojo Testamento Bendrija 
save suprato kaip Jeremijo iš
pranašautą Naujos Sandoros 

Tautą (Jer 31) vietoje Senosios 
Sandoros Tautos — Izraelio. 
Krikščionys buvo įsitikinę, kad 
jie ne tik gali, bet ir turi aiš
kinti senojo Izraelio Raštus nau
joj šviesoj. Jie taip pat supra
to, kad Naujosios Sandoros Tau
ta negali apsieiti be Senosios 

andoros Tautos, taip, kaip Nau
jasis Testamentas rodo atgal į 
benąjį. Bendrijos aptarimas iš 
naujo ir praeities vilties bei lau
kimo pasisavinimas tampa Baž
nyčios ir Naujojo Testamento 
ašimi.

Karas ir taika: nuo Aleksandro 
Didžiojo iki Cezario Augusto

Jėzaus gimimo atpasakojimas 
pagal Luko evangeliją (Lk 2, 1- 
20) visiems yra labai gerai žino
mas. Jis mums pasako, kad krikš
čionybė prasidėjo valdant Okta- 
vianui, kurį pažįstame kaip Ce
zarį Augustą (27 m. prieš Kris
tų iki 14 m. po Kristaus). Cezaris 
Augustas buvo pirmasis ir, tur 
būt, vienas pačių didžiausitj Ro
mos imperatorių. “Anomis die
nomis išėjo ciesoriaus Augusto 
įsakymas surašyti visus valsty
bės gyventojus” (Lk 2,1). Augus
tas buvo laikomas išvaduotoju ir 
išganytoju. Ir labai teisingai. Jo 
dėka grumtynės dėl valdžios 
tarp Romos galiūnų, kilusios po 
Julijaus Cezario nužudymo (44 
m. prieš Kristų), pasibaigė. Jo 
dėka Viduržemio jūra buvo ap

valyta nuo piratų ir tapo saugi 
keliautojams bei prekybinin
kams. Jo dėka buvo sutriuš
kinti priešui, dešimtmečių de
šimtmečius puldinėję Romos 
imperijos sienas. Svarbiausia gi, 
jo dėka soje imperijoje, ir 
miestuose, ir užkampiuose, vy
ravo taikos ir darnos nuotaika. 
Nenuostabu tad, kad jūrininkai, 
atplaukę į uostus, viešai garbin
davo Augustą, o Italijos žemdir
biai jam lenkėsi už don s ir dar
nos grąžinimą.

Cezaris: išganytojas ir dieviš
kas karalius. Romos imperijos 
gyventojai garbino Augustą ne 
tik kaip guvų ir išradingą išga
nytoją iš karų ir nedarnos, bet 
ir kaip dievišką karalių. Švento
vės buvo statomos jo garbei, au
kos ir smilkalai buvo deginami 
ant altorių. Rodos, net uostą jo 
garbei įrengė (Cezarėja). Jis taip 
pat Samarijos kalvose atstatė se
ną žydų miestą Samariją, duoda
mas jam naują Sebastės vardą 
(Sebastė reiškia Augustą graikų 
kalboje). Mieste stovėjo balto 
kalkakmenio Augusto šventykla. 
Žydai, tiesa, Augusto dievu ne
laikė ir jo negarbino, bet kitos 
artimųjų rytų tautos pagal savo 
senus papročius Augustą dievi
no. Pats Augustas purtėsi impe
ratoriaus titulo ir net stengėsi 
viešai pasirodyti esąs tik vienas 
iš vadovaujančių imperijos pi
liečių.

Šis visuotinis Augusto garbini
mas nebuvo naujas Viduržemio 
jūros tautoms. Jau ketvirtame 
amžiuje prieš Kristų jaunas prin
cas iš Makedonijos, vardu 
Aleksandras (356-323 m.), buvo 
apskelbtas dievišku karaliumi 
Egipte, Mažojoje Azijoje ir be
veik visoje vakarinėje Azijoje. 
Jam ir “didysis” buvo prie vardo 
pridėtas. Aleksandro Didžiojo 
sėkmė kare rėmėsi kaip tik tuo 
išpažinimu, kad jis dieviškas ka
ralius ir todėl jam priešintis ne 
tik neprasminga, bet stačiai be
dieviška.

Nors Augustas pats sau die
viškos pagarbos nereikalavo, ta
čiau jis jos susilaukė iš Vidur
žemio jūros tautų, kurios jį, 
kaip ir Aleksandrą, laikė dieviš
ku karaliumi, nes jis buvo įkūręs 
damą ir taiką tuometinei žmoni
jai iki pat Indijos sienų. Die
viško karaliaus garsas ir aureolė 
padėjo Augustui plėsti imperiją 
nuo Nilo ligi Senos, nuo Gib
raltaro ligi Jeruzalės.

(Bus daugiau)

<§atri jos Ragana

11 Viktutė
Ir ra

dos man taip liūdna, kad pra
dėjau dainuoti sau melodija to 
valso, kurį tamsta tada daugiau
sia dainavai ir kuris man ausyse 
skambėjo, tą dainelę. Paskui už
rašiau ją . . .

Norėjau pasakyti, kad jis da
bar jau neturi teisės taip dai
nuoti, negali sakyti:

Kur tik pažvelgsi — svetimi 
žmonės,

Šaltos jų širdys kaip ledas...”, 
nes mūsų visų širdys yra jam 
labai šiltos, mylime jį, lyg 
seniai seniai pažįstamą . . . Bet 
kaip visados, daug jausdama, 
užsimirštu turinti liežuvį burno
je, taip ir šį kartą negalėjau nie
ko pasakyti. Tik akyse pajutau 
ašaras ir, bijodama, kad nenu
kristų, pašokusi sušukau:

— Tai koks tamsta! Na, ži
nosiu! Taip moki meluoti! Ne
moku rašyti, nemoku! Gerai 
nemoki! Nebegaliu dabar tamsta 
tikėti . . . Gal ir tame sonete pa
melavai, gal visai nemalonu 
klausyti, “kaip skamba stygos po 
mano piršteliais” . . . Tai tik 
komplimentas, žinau!

Ir dainuodama nubėgau nuo 

aukšto, o daktaras paskui.
Jau buvome beketiną pradėti 

lietuviškai skaityti, tik su
skambėjo varpelis, ir įėjo ponas 
Juozas. Geras jis žmogus, bet 
šiandien buvo reikalingas lyg 
penktas ratas vežimui: neleido 
mums skaityti, daugiau nieko. 
Eilių neatidaviau, prašiau, kad 
paliktų persirašyti. Nedaug tesu 
skaičius gražių lietuviškų eilių; 
kokia graži kalba poezijoje! Ir 
daktaro eilės, jei būtų lenkiš
kos, rodos, nebūtų tokios gra
žios, tokios melodingos.

17 gruodžio.
Atvažiavo ponas Jonas. Neuž

miršo nieko, ką sakiausi norin
ti pamatyti: atvežė visokių žmo
nių kaulų preparatų, ir gaidų, 
ir kelias lietuviškas knygeles. 
Labai jam esu dėkinga už tai. 
Įdomus mokslas ta anatomija, 
ir ponas Jonas gerai pasakoja; 
bet mano nelaimė, kad negaliu 
daug tais pamokymais naudotis. 
Jis rodo kokį kaulą, ima aiškin
ti, iš ko jis sudarytas, kaip su
jungtas su kitais kaulais ir t.t., o 
aš tuo tarpu, žiūrėdama į tą 
kaulą, vis mąstau sau: kas buvo 
tas žmogus, kaip praėjo jo gy

venimas, ką veikė, kuo džiau
gės ... Ir taip paskęstu tose 
mintyse, kad nebegirdžiu, ką 
kalba ponas Jonas. Ateina tos 
mintys nenoroms, ne mano tai 
kaltė. Ką padarysiu, kad žmo
gaus siela man įdomesnė už kū
ną.

Džiaugiuos gavusi gaidų: yra 
kelios lietuviškos dainos dviem 
balsam, galėsime dainuoti su 
daktaru. Ponas Jonas visai ne
muzikalus. Vieną sykį grojau 
Šopeno maršą, o jis, vargšas, 
manė, kad tai polka. Gražiai jis 
atrodo dabar: plaukai užaugo ir 
gražiai banguoja, toks linksmas, 
kas ne visados esti. Pasi
džiaugiau dėl to, o jis sako, kaip 
nebūsiąs linksmas, pas mus par
važiavęs. Dėkojo už laiškus; sa
kos žinojęs visados, kada gau
siąs, nes prieš tai sapnuodavęs, 
kad gaunąs laišką iš manęs. 
Juokiausi stebėdamos, kaip ga
lėjo tie mano laiškai, pusiau len
kiški, pusiau lietuviški, tiek 
džiaugsmo patiekti. Tuojau pasi
gyriau, kiek jau išmokau lietu
viškai, ką skaičiau, ką žinau. 
Jis, žinoma, nudžiugo, sakyda
mas, kad, jei taip toliau eisiąs 
man mokslas, tai netrukus aš ir jį 
pralenksianti.

Visados turėjome daug temų 
kalbėtis, o dabar dar daugiau. Jis 
pasakojo apie profesorius, apie 
lekcijas, draugus, apie visą tą 
studentų gyvenimą, kurs man 
yra tiek įdomus. Vieną sykį 
šokęs lietuvių vakare. Pasakiau, 
kad nepavydžiu panelėms, ku
rioms jis teko už kavalierių.

Iš tikro, šoka prastai. Žinoma, 
norėdamas galėtų išmokti, bet 
jis į šokius ir apskritai į judė
jimų ir kitų paviršutinių formų 
gražumą žiūri ironiškai ir jų 
nepripažįsta. Apie vieną mūsų 
pažįstamą kadaise pasakė:. “Ge
ras būtų žmogus, kad nebūtų 
elegantas.” O visa jo elegancija, 
kad visuomet švariai. ir tvarkin
gai apsirengęs.

18 gruodžio
Pasirodė, kad ponas Jonas pa

žįsta daktarą: porą metų kartu 
buvę gimnazijoje, tik daktaras 
aukštesnėse klasėse. Šįvakar 
juodu ėmė minėti gimnazijos 
laikus, senus draugus, atsitiki
mus.

Ponas Jonas papasakojo to
kią istoriją: jis turėjęs vieną 
draugą, kurio tėvai norėję, kad 
būtinai pasiliktų kunigu. Jie bu
vę neturtingi sodiečiai, bet pa
sakę, kad, jei sūnus eisiąs į 
seminariją, galėsią gauti kiek pi
nigų ir duosią jam, o jei ne — 
nematysiąs nė skatiko. Sūnus 
neturėjo jokio noro eiti į kuni
gus, tačiau, nežinodamas, kur 
dingti, pasisakė važiuosiąs į se
minariją. Paėmęs porą šimtų iš 
tėvų, nuvažiavo, pabuvo ten 
porą mėnesių, o paskui išbėgo 
ir pėsčias, taupydamas savo ka
pitalą, nukeliavo į Maskvą ir į- 
stojo į universitetą.

Ponas Jonas papasakojo tą 
atsitikimą su pasigėrėjimu, su 
dideliu džiaugsmu, kad dar atsi
randą tokių narsių ir taip tvir

tai einančių į tikslą žmo
nių. Juokės iš jo gudrybės, 
džiaugdamasis, kad taip gerai 
pasisekė jam apgauti tėvus ir se
minariją. Aš tylėjau, bet jaučiau, 
kad jis ne visai teisingai pasi
elgė; mąsčiau, kaip aiškiau iš
reikšti savo nuomonę apie tai. 
Bet štai daktaras, lyg atspėda
mas ją, tarė:

— Negerai jis padarė ... ir nė
ra čia kuo džiaugtis.

Ponas Jonas pašoko iš vietos.
— Ką tamsta sakai? Negerai? 

Tai jam reikėjo likti kunigu, 
neturint jokio noro?! Negerai 
padarė, kad neužkasė seminari
joj savo gabumų, neužtemdė 
proto seminarijos mokslais?!

— Negerai padarė, apgavęs 
tėvus, — atsakė daktaras, o jo 
akys žibtelėjo, kaip visados, kai 
jį kas erzino. — Apgavimas — 
negeras darbas ir, nors būtų 
dėl geriausio tikslo padarytas, 
bus negeras visados. Gerai jis 
padarė, nėjęs į kunigus, jei netu
rėjo noro, bet reikėjo eiti į sa
vo tikslą tiesesniu keliu. Aš ne
pripažįstu teorijos, kad tikslas 
pateisina priemones. Mano 
nuomone, dėl jokio daikto, nors 
jis būtų aukščiausias ir geriau
sias, nieko blogo daryti nega
lima.

— Na, netoli tamsta tenueisi 
su savo nuomone!

— O man rodos, kad ir tams
tai tas pasielgimas patinka vien 
dėl to, kad čia buvo apgauti 
kunigai ir seminarija, ar ne? 
Jeigu jis, varu nuvarytas Į 

universitetą, turėdamas pašauki
mą į dvasišką luomą, taip ap
gautų tėvus ir bėgtų į semina
riją, kas žino, kaip tuomet 
žiūrėtumei į tokį jo darbą?

Taip. Daktaras lyg iš burnos 
man tuos žodžius išėmė. Maniau 
taip pat. Negeras darbas visados 
yra negeras. Jis galėjo kitonišku 
būdu eiti į tikslą, galėjo darbu 
surinkti pinigus; daug yra tokių 
neturtingų studentų, kurie dėlto 
neapgaudinėja nieko. Kaip tas 
daktaras teisingai apie viską kal
ba! Kokios jo nuomonės grynos 
ir tiesios!

19 gruodžio.
Taip mane ponas Jonas su

erzino, kad lig šiol dar negaliu 
nurimti.

Paprašiau, kad duotų man dar 
kokią lietuvišką knygą pasiskai
tyti. Atnešė. Tuojau ėmiau skai
tyti, bet, peržiūrėjus porą pusla
pių, mečiau knygą. Buvo tai bai
siausias paskvilis ant Dievo Mo
tinos; jos gyvenimo aprašymas 
toks biaurus ir melagingas, kad 
negaliu nė atsiminti ramiai. 
Rankos man ėmė drebėti, paju
tau akyse ašaras. Ilgai negalvo
dama, pagrobiau knygutę ir įme
čiau į degantį pečių. Paskui 
mažne verkdama pasakiau po
nui Jonui

— Dėl ao - ,msta laikai tokias 
knygpalaikes? Gaila laiko to
kioms biaurybėms skaityti! Ko
kios teisės turite rašyti ir platin
ti tokius raštus?

(Bus daugiau)



4 • DARBININKAS • 1977 kovo 25, nr. 12

KONCERTAS,
kuris pagražino sukaktį

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Bostono Lietuvių Bendruo
menės 25 metų sukakties baliuje, 
kuris tęsėsi 5 valandas, kol pra
dėta šokti, viena valanda buvo 
skirta koncertui. Kon^«rio atli
kėjais buvo Brigita Pumpolytė, 
smuikas, Genė Ugianskienė, 
sopranas, ir Saulius E. Cibas, 
pianas.

Į scenų išėjo liekna blondinė 
su smuiku rankoj. Salėj pasijuto 
įtampa: žiūrima į kažką nematy
tą arba labai retai matytą. 
Šį vakarą jauna moteris grojo 
smuiku, ir grojo gerai. Jos 
smuiko laikymas yra imponuo
jantis. Dešinė ranka veda smi
čių lygiai ir lengvai- kairė, iš
tiesta lygiomis linijomis, grakš
čiai laiko ši sunkų instrumentą. 
Tikėkit manim, koks tas instru
mentas yra sunkus: aš pati juo 
penkerius metus grojau, ir kar
tais jis man atrodė sunkesnis už 
sunkų akmenį.

B. Pumpolytė turi lengvą 
techniką. Be geros technikos ne
galima atlikti sunkesnių veikalų. 
Jos buvo pasirinkti sunkiausieji 
veikalai, grojami virtuozų.

Pažvelgus į programą, galima 
žinoti, koks yra atlikėjas. Gal 
nemėgsi jo interpretacijos, bet 
žinai, kad jis yra pajėgus meni
ninkas. Ji atliko “perlus” iš 
smuiko literatūros: C. Saint- 
Saens — Introdukcija ir Rondo 
capriccioso, Opus 28, F. Kreisler 
— Liebesfreud, H. Wieniaws- 
ki — Romanza iš antro smui
ko koncerto ir Sarasate — Zigeu- 
nerweisen, Op. 20. Bisui pagrojo 
Monti — Čardašą.

Ko jai verkiant reikia — tai 
geresnio instrumento. Jos 
instrumentas yra geras moki
niui, kuriuo ji nėra. Brigita Pum
polytė yra gera smuikininkė, so
listė, ir norėtųsi ją išgirsti jos 
pačios koncerte; tam ji tikrai yra 
pajėgi.

Jos akompaniatorius Saulius 
Cibas auga ir bręsta kas valandą: 
jo grojimas darosi gilesnis, for
mos pajautimas tobulesnis, ir 
malonu jo klausytis.

LIETUVIŠKA INICIATYVA
CALIFORNIJOS MUZIEJUJ

Los Angeles, Calif., prie Ca- 
lifornijos mokslo ir industrijos 
muziejaus yra įsteigtas pelno 
nesiekiąs fondas, skleidžiąs įvai
rių formų kultūrą. Muziejaus 
patalpose vyksta dailės parodos, 
koncertai. Ten pernai įvyko la
bai įdomi lietuvių kultūros paro
da JAV Bicentennial iškilmių 
proga.

Tėv. Bruno Markaitis, SJ, pa
kviestas šio muziejaus koncertų 
organizatorium. Pereitų metų 
gale ir šių metų sausio 29-30 
ten vyko daugiaformiai koncer
tai, kuriem muziką sukūrė išim
tinai kompozitorius Tėv. Br. 
Markaitis. Jis pats koncertuose 
ir dirigavo. Prie muzikinių kūri
nių, atliekamų orkestro, buvo 
prijungta ir baletas, ir Califomi- 
jos berniukų choras. Baletą pa
lydėjo pianino muzika, sukurta 
to paties kompozitoriaus.

Jis yra gimęs Lietuvoj, gyve
nęs Vokietijoj, Italijoj ir Angli
joj, paskutiniu metu gyvena Chi
cagoj ir Santa Monica, Calif. 
Yra daug keliavęs po Europą ir 
Pietų Ameriką, buvęs lietuvių 
jėzuitų provincijolu. Dabar atsi
duoda muzikinei kūrybai.

Kompoz. Tėv. Br. Markaitis 
yra sukūręs apie 100 instrumen
tinių ir vokalinių muzikos kūri
nių, kurie buvo atlikti televizi
jos bei radijo programose bei 
koncertų salėse. Žymesni jo kū
riniai: religinė kantata “The 
Night of Sorrow”, atlikta Came- 
gie Hali 1958; kantata “Vil
niaus varpai”, atlikta 1965 Chi- 
cagos simfoninio orkestro ir Chi
cagos Lietuvių oper *s horo, da
nguojant A. Kučh j pianino 
koncertas Nr. 1, atliktas Balti- 
morės simfoninio orkestro, diri
guojant Elyakum Miapira, da
bartiniam Oslo simfoninio or
kestro dirigentai; oratorija “Šim
tas sauk' ;” pirmą kartą atlikta

Antroji Šio koncerto dalininkė 
buvo Genė Ugianskienė, sopra
nas. Verčiau programą ir šiaip 
ir taip, ieškodama mažo priede
lio —mezzo. Sodrus solistės bal
sas skamba mezzosoprano spal
va, ir labai sunku įtikėti 
kad ji yra tik sopranas. Balsas 
lygus, kaip siūlas, vidutinio stip
rumo, malonus ausiai. Ji atliko 
šiuos kūrinius: Gaižausko — Ra
munėlė, Budriūno — Tykiai, ny
kiai Nemunėlis, Gudauskienės 
— Akimis tau parašysiu, Vana
gaičio—Ašarėlės, Karnavičiaus 
Ką veikti dabar (iš Gražinos ope
ros) ir F. Cilea — Io son 1’ umile 
ancella.

Solistė yra pajėgi dainininkė, 
interpretuoja veikalus su įsijau
timu, naudodama judesius opti
niam įspūdžiui padidinti. No
rėtųsi ją išgirsti individualiam 
rečitaly, kur jos balsiniai ir 
sceniniai gabumai būtų išryš
kinti.

Tenka pastebėti, kad dviejų 
pajėgių muzikų koncertas turėtų 
būti perskirtas tiesia linija: 
smuikininkė ir dainininkė turė
tų užimti atskiras vietas. Tas 
maišymas išėjimų (čia smuiki
ninkė, čia dainininkė) yra laiko 

gaišinimas. Tai daroma mokinių 
koncertuose, kur atlikėjas nėra 
pajėgus ilgesnį laiką išsilaikyti 
scenoj, bet ne solistų koncertuo
se. Antra — So. Bostono Pi
liečių klubas turėtų įsigyti tin
kamą koncertinį fortepijoną.

Solistėm linkėtina gero vėjo, 
o jų akompaniatoriui dirbti ir ne
pavargti.

Elena Vasyliūnienė

— Prof. dr. Ben. Mačiuika 
iš Connecticuto universiteto, 
kviečiamas Toronto ateitininkų 
sendraugių, skaitys paskaitą Pri
sikėlimo parapijos parodų salėj 
kovo 27, sekmadienį, 3 vai. po 
pietų tema: Ekonominės sovietų 
politikos įtaka socialiniam ir 
kultūriniam okupuotos Lietuvos 
gyvenimui.

Chicagoj (ištraukos parodytos 
televizijoj). Šiuo metu komp. 
Br. Markaitis kuria muzikinį kū
rinį, pavadintą “Trys ir pusė 
apaštalo”. Artimoj ateity pla
nuoja sukurti siuitą keturiem so
listam ir kvintetui pagal poeto 
Bernardo Brazdžionio žodžius. 
Taip pat yra numatęs parašyti 
operą.

Muzikinė jo kūryba atliekama 
šalia pastoracijos darbų ir rašy
mo. Angliškai yra parašęs kny
gą “Depths of the Heart” ir 
apie 150 įvairių straipsnių.

Pereitų ir šių metų muziejaus 
koncertus Los Angeles lietuviai 
gausiai lankė ir jais grožėjosi. 
Gaila, kad programose nebuvo 
pažymėta, jog šis kūrybingas jė
zuitas yra lietuvis.

Alė Rūta

Kompozitorius Tėvas Bruno Markaitis, SJ, ir Los Angeles 
burmistras Bradley

Atlikę koncertinę programą JAV 25 metų veiklos sukaktu
viniame bankete. Iš k. — smuikininkė Brigita Pumpoly
tė, pianistas Saulius Cibas ir solistė Genė Ugianskienė. Nuotr. 
A. Dziko

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ AMSTERDAM, N.Y.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventę surengė Lietuvos vyčių 
100-toji kuopa. Specialios pa
maldos buvo vasario 12 d. 5 
v. popiet. Kun. Antanas Jurgelai
tis, O.P., Lietuvos vyčių centro 
valdybos dvasios vadas, pasakė 
pamokslą. Daniel Kabasin, bu
vęs vargonininkas ir 100 kuopos 
narys, dabar gyvenąs Rochester, 
N.Y., vadovavo chorui, kuris gie
dojo lietuviškas giesmes. Aukas 
atnešė kuopos pirmininkas
Anthony J. Radzevich, vicepirm. 
Miss Genevieve Gobis ir jaunų
jų globėja Mrs. Regina Kot.

Tuoj po pamaldų parapijos sa
lėj buvo pietūs. Dalyvavo apie 
200 žmonių. Buvo svečių iš Sy- 
racuse, Rochester, Albany, Me- 
nands, Schenectady, Bostono, 
Jersey City. Invokaciją sukal
bėjo kun. K. Balčys, o pirmi
ninkas Anthony Radzevich pa
sveikino svečius. Pietum vado
vavo Donald Nikštėnas. Paval
gius maldą sukalbėjo kun. An
tanas Grigaitis.

Mrs. Polly Ziausys (Apolonija 
Žiausienė), 100 kuopos narė, 
paskaitė savo eilių apie kryžius 
ir dvi tėvynes. Ji yra parašiusi 
per 200 eilėraščių.

Miss Gobis paskaitė New Yor
ko valstybės gubernatoriaus 
Hugh L. Carey ir Amsterdamo 
miesto burmistro John P. Go- 
mulka proklamacijas, kurios 
skelbia vasario 16 Lietuvos die
na New Yorko valstijoje ir Ams
terdamo mieste. Buvo perskaity

tas ir kongresmano Samuel S. 
Stratton laiškas, nes jis pats ne
galėjo dalyvauti minėjime. Laiš
ke rašoma, kad jis džiaugiasi 
prez. Carterio pareiškimu apie 
žmogaus teises. Tikisi, kad tai 
pakartos ir kita proga ir specia
liai prisimins Lietuvą ir kitus so
vietų dominuojamus kraštus. 
Laišką baigė — “Long Live 
Lithuania”. Jei jis būtų buvęs 
minėjime, būtų baigęs lietuviš
kais žodžiais: Kas bus, kas ne
bus, o Lietuva nepražus.

Pagrindinę kalbą pasakė kun. 
Antanas Jurgelaitis, OP, ispanų 
kalbos profesorius Providence 
kolegijoj, Providence, R.I. Jis 
kalbėjo apie dabarties aktualijas, 
apie religijos persekiojimą Lie
tuvoj, kaip žmonės ten kovoja už 
žmogaus teises. Jo kalba buvo 
labai įspūdinga, ir jis buvo pa
gerbtas atsistojimu ir griausmin
gais plojimais.

D. Nikštėnas tada pristatė Ro- 
chesterio tautinių šokių grupę — 

Lazdyną. Tos grupės vadovė 
Jadvyga Reginienė supažindino 
su šokiais. Grupė pašoko gyva- 
tarą, kepurinę, oželį ir k. Akor
deonu palydėjo Regina Urba- 
nienė. Ir šokiai visiems padarė 
didelį ir gražų įspūdį. Jau daug 
metų praėjo, kai šiame mies

te, Amsterdame, buvo lietuvių 
tautiniai šokiai.

Buvo pakviestas žodelį tarti ir 
Syracuse vyčių kuopos pirmi
ninkas. Frank Petrauskas. Jis 
pasakė apie būsimus to miesto 
lietuviškos veiklos įvykius.

Centrinis stalo papuošalas, 
dekoruotas lietuviška vėliava, 
buvo padovanotas Mrs. Rose 
Ligmal, gi M r. Mrs. Edward 
Ziausys padovanojo lietuvišką 
kryžių Mrs. Mary Sweet.

Miss Genevieve Gobis, šio 
renginio pirmininkė, padėkojo 
visiem už dalyvavimą šioj Lietu
vos nepriklausomybės šventėj. 
Priminė, kad menišką progra
mos viršelį padarė Mr. ir Mrs. 
John Kot.

Kiti šio renginio komiteto na
riai buvo: kun. K. Balčys — pro
gramos reikalam, Mrs. Sophie 
Olbie ir Mrs. Ann Czervv — bi
lietų reikalam, Mrs. Virginia Va- 
likonis — vaišėm, Mrs. Fran- 
ces di Bart ir Mrs. Annacetta 
Guzielek — priėmimo reikalam, 
William Liberis ir Joseph Shatas 
— atgaivai. Taip pat komite
te buvo Mrs. Regina Kot, Mrs. 
Regina Hartvigas, Polly Ziausys. 
Taip pat pažymėtini ir kiti, pri
sidėję prie šio renginio: Mr. ir. 
Peter Sargalis, Donald Holler-

(atkelta iš 1 psl.)

— Spaudoj nusiskundžiama, 
kad Dailės krautuvėse negalima 
gauti paveikslam rėmelių (defi
citinė prekė!), bet yra įrėmintų 
ir įstiklintų nevykhsių repro
dukcijų. Žmonės, nusipirkę, tas 
reprodukcijas išmeta ir savam 
įsigytam paveikslui panaudoja 
tik rėmus ir stiklą. Tai anekdo
tiški dalykai, bet imti iš “tary
binės” tikrovės, atsispindinčios 
ir valdžios leidžiamoj spaudoj.

— Kovo 1 Lietuvoj įsigaliojo 
sąjunginis paminklų apsaugos į- 
statymas. Ta proga Kultūros mi
nisterijos muziejų ir kultūros 
paminklų apsaugos viršininkas 
Jonas Glemža davė spaudai 
pasikalbėjimą, pasidžiaugda
mas, kad dabar apsauga būsianti 
tikresnė, kad atsakomybė ten
kanti ne tik paminklo šeiminin
kui, bet ir ministerijom. Iš pasi
kalbėjimo sužinom, kad Lietu
voj yra 10,465 saugotini kultū
ros paminklai. Dailės pamink
lų yra 4361, archeologijos — 
3360, architektūros — 1038, isto
rijos — 1100. Viršininkas nusi

LIETUVIŠKOSIOS SKAUTIJOS FONDAS — 
SKAUTIŠKOS ATEITIES UŽTIKRINIMAS

Nė viena jaunimo organizaci
ja neišsiverčia be kitų paramos. 
Lietuviškoji skautija įkyriai jos 
niekada neieškojo, o vertėsi sa
vųjų pastangomis sutelktais iš
tekliais. Bet dabartinis gyveni
mas atveria didesnius veiklos 
plotus, iškelia painesnius ir at- 
sakingesnius uždavinius, ku
riem reikalinga finansinė bazė.

Skautija turi daug bendramin
čių ir geraširdžių. Tik jie nedaž
nai buvo užkalbinti ar paskatin
ti jungtis bendrai skautų para
mai.

Užtat, beišsiskleidžiant nau
jiem planam ir skautiškiem rū
pesčiam, lietuvių skautų vado
vybė 1975 vidury įsteigė Lietu
viškosios Skautijos Fondą skau
tiškojo jaunimo darbam remti.

Lietuviškosios Skautijos Fon
das yra moderniais pagrindais 
suorganizuotas Lietuvių Skautų 
Sąjungos iždo skyrius. Jam val
dyti ir tvarkyti yra priimti LSF 
nuostatai ir Sąjungos vadovybės 
patvirtinta valdyba. Fondo ka

pitalas naudojamas pagal LSS 
Tarybos pirmijos nutarimus lie
tuviškajam auklėjimui, skautiš- 
kajai literatūrai leisti, lavinimo 
priemonėm ir kitiem prasmin
giem darbam.

LSF aukotojų kategorijos pa
gal sumas: fundatoriai, garbės 
rėmėjai, rėmėjai ir aukotojai. 
LSF valdyba: Česlovas Kiliulis
— pirm., dr. Jurgis Gimbutas
— vicepirm., Florentina Kurgo- 
nienė — vicepirm., Kostas Ne
nortas — ižd., Saulė Šatienė
— sekr., Julius Špakevičius — 
narys.

ATEITININKŲ KONGRESO ATSTOVŲ RINKIMAI

Devintasis ateitininkų kong
resas įvyks 1977 rugsėjo 1.-4 
Cleveland, Ohio. Ateitininkų 
kongresas yra vyriausias ateiti
ninkų federacijos reikalų spren
dėjas. Jis: 1) priima ir keičia 
federacijos konstituciją, 2) iš
klauso Federacijos valdybos 
pranešimą apie federacijos pa
dėtį ir nustato gaires federaci
jos ateities veiklai ir 3) spren
džia kitus federacijos valdybos 
ar federacijos tarybos jam pa
teiktus arba federacijos konstitu
cijos jam spręsti numatytus klau
simus. Kongrese sprendžiamuo
ju balsu dalyvauja rinkti kong
reso atstovai, federacijos garbės 

an, Mr. ir Mrs. Anthony Rad
zevich, Mr. Mrs. Albert Luzinas, 
Nellie Liberis, Mr. Leo Czerw 

ir John Whelly.
Pažymėtina, kad vasario 16 

prie miesto valdybos namų bu
vo iškelta Lietuvos vėliava. Už 
tai esame dėkingi Anthony J. 
Radzewich, kuris matėsi su 
miesto burmistru John P. Go- 
mulka ir gavo iš jo leidimą iš
kelti vėliavą.

Genevieve Gobis 

skundė, kad iki šiol buvę sun
ku išsaugoti kai kuriuos pamink
lus, patekusius į kolūkių nuosa
vybę: traktorininkai, meliorato
riai, kelių tiesėjai ardė piliakal
nius, naikino etnografinės reikš
mės turinčias sodybas, senus pa
status. Dabar esančios numaty
tos apsauginės zonos, daugiau 
galios būsią suteikta paminklų 
apsaugos inspektoriam.

— Kovo 8 visoj Sovietijoj 
švenčiama moters diena. Ta pro
ga giriamasi, kad tik sovietinė 
santvarka sudariusi sąlygas mo
teriai pilnai pasireikšti, suteiku
si lygias teises ir padariusi “mo
terį aktyvia komunizmo statybos 
dalyve”. Kokią vergijos naštą so
vietinė santvarka moteriai už
krovė, gerai žino moterys, sto
vėdamos prie krautuvių eilėse, 
ieškodamos trūkstamų prekių 
juodojoj rinkoj, sunkiausius dar
bus dirbdamos statybose, kelių 
tiesime, “savanoriškose”
soclenktynėse. Sovietinės val
džios pasigyrimai spaudoj tėra 
skaudi ironija, pasišaipymas iš 
moters padėties . . .

Pr. N.

Per metus nuo įsisteigimo į 
Fondo iždą aukomis ir paliki
mais įplaukė per 18,000 dol. Už 
tą sumą per metus jau arti tūks
tantinė palūkanų.

Fondo atstovai: Juozas Mas- 
lauskas — Anglija, Romas 
Bričkus — Bostonas, Aleksas 
Karaliūnas — Chicaga, Vladas 
Bacevičius — Clevelandas, Jo
nas Asminas — Detroitas, Kazys 
Matonis — Elizabethas, Vaclo
vas Nenortas — Hartfordas, Va
lentinas Varnas — Los Angeles, 
Irena Jankauskienė — New 
Yorkas, Dalia Jakienė — Phila- 
delphija, Rimvydas Tamošiūnas 
— Rochesteris, Antanina Bulo
tienė — Waterburis, Raminta 
Molienė — Worcesteris, Vladas 
Morkūnas — Torontas.

Fondo valdybos užsimojimas 
platus, prasmingas ir reikšmin
gas. Stipriai pajudėta visu fron
tu. Vyresnieji Fondu suintere
suoti ir tikisi gerų rezultatų. Jei 
būtų toks fondas gimęs prieš 
20 metų, tai šiandien jau tik 
iš palūkanų galėtume planuoti 
didžius darbus.

Lietuviškosios Skautijos Fon
do centrinė: Česlovas Kiliulis, 
17 Tyler Road, Lexington, Mass. 
02173. Tel. 617 861-1465.

Čekiai siunčiami: Lithuanian 
Scouts Assoc. , Ine. — LSF, 
Kostas Nenortas, 44 Alban St., 
Boston, Mass. 02124.

Aukodami LS Fondui, padėsit 
mūsų skautiškam jaunimui išlik
ti sąmoningais lietuviais. LSF 
valdyba kviečia visus įsijungti į 
šį žygį už lietuviškosios skauti
jos šviesią ateiti.u C c. A O v •A. Samušis

pinnininkas, federacijos garbės 
nariai, federacijos taryba, fede
racijos valdyba, kontrolės ko
misija ir sąjungų centro valdy
bos. Patariamąjį balsą kong
rese turi kiekvienas ateitininkas.

Ateitininkų federacijos valdy
bos nutarimu kiekvienas ateiti
ninkų vienetas (skyrius, draugo
vė, kuopa) renka vieną kongre
so atstovą nuo 10 narių arba li
kučio, pav. 53 nariai — 6 atsto
vai. Jei vienete yra mažiau ne
gu 10 narių, renkamas vienas at
stovas .

Visi ateitininkų vienetai kong
reso atstovus turi išsirinkti iki 
birželio 1. Atstovų vardus, pa
vardes, adresus ir amžių bei vie
neto narių skaičių prašome pra
nešti at-kų fed. generaliniam 
sekretoriui Vacį. Kleizai, 10000
S. Bell Avė., Chicago, 111. 60643, 
tel. 312 881-8778 ne vėliau 
birželio 15.

At-kų vienetai yra prašomi at
likti šią svarbią pareigą, nes 
kongreso atstovai spręs mūsų or
ganizacijos ateities darbų kryp
tį ir turinį.

Ateitininkų federacijos valdyba
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SU JULIUM ŠILGALIU 

ATSISVEIKINUS

Žemės sauja nėra vien negy
vos smiltys. Iš jų atsimuša žmo
gaus siekių, džiaugsmo bei ne
vilties tolimi tolimi aidai, šimt
mečius praskrodę. Kai pirštuose 
girgžda Lietuvos juodžemis, ro
dosi, matom pilių pleškėjimus, 
suuodžiam kuorų dūmus ir žem
dirbių prakaitą. Kai traiškom 
amerikietišką grumstą, girdim 
vargdienių skundą, dusliai kar
šyklų angomis plaukiantį, už 
fabrikų triukšmo besislepian
tį. Chicagos ir kitų didmiesčių 
kapinės su lietuviškomis pa
vardėmis paminklų miškuose 
liudija, kad ir šioj žemėj turi 
būti mūsų dulkių. Ieškota lai
mės. Bėgta nuo caro. Slėptasi 
nuo Stalino. Išnyko carai, nu
grimzdo Stalinas, iš lenktynių su 
Amerika pasitraukė Chruščio
vas. Tik priespauda nedingo, ir 
laikas nesustojo.

Sausio 22 (1977) miręs, sausio 
26 Baltimorėj žemėn grįžo Ju
lius Šilgalis. Mūsų rųastais kal
bant, amžinon žemėn, never- 
tinančion šypsnio, kuris buvo 
toks dažnas ant Juliaus lūpų, 
nepažįstančion pykčio, kurio ve
lionis niekam nebuvo parodęs. 
Baltimorės lietuviai per
gyvena didelį praradimą.

J. Šilgalis buvo pats iš pir
mųjų žmonių Baltimorėj, rūpi
nęsis LB augimu nuo jos pra
džios, ir vos ne vienintelis, šį 
rūpestį jau tada (apie 1955} 
grįsdamas darbu. LB jam mažiau 
rūpėjo organizaciniu rūbu, kaip 
savo prasme. Jos svarbą jis matė 
išeivijos išlikime, — būti savo 
tarpe su individualiomis nuotai
komis, silpnumais ir stipry
bėmis. Pats nieko neįžeidęs ir 
neužgavęs, su žmonėmis bend
ravo ne juos pakeisti stengda
masis, 'bet sukaupti ir bendru 
darbu sujungti. Todėl skaičium 
maža Baltimorės vietovė pajėgė 
atlikti jai skirtus įpareigojimus, 
nors dirbti teko ne su turtingais, 
bet vos nuo vargo apsiginančiais 
žmonėmis. Ir pats Julius duoną

ATVIRO ŽODŽIO, PLAČIOS TOLERANCIJOS
KUNIGAS IR LAUREATAS

JURGIS JANUŠAITIS

Kada tik užsuksi į didesnį ar 
mažesnį kultūrinį renginį, Jau
nimo Centre sutiksi neaukšto 
ūgio, akiniuotą, tamsaus veido, 
kiek rūstokos išvaizdos kun. 
Juozą Vaišnį, SJ. Tačiau, kai jam 
paspaudi ranką ar jį apsupa pa
žįstamųjų būrelis, jo veidą nu
spalvina maloni šypsena.

Būdamas malonus pokal
bininkas, jis turi gerai išmąs
tytą, visas lietuviškąsias proble
mas liečiantį žodį. Visada atvi
ras, nuoširdus. Drąsiai sako tie
są. iačiau visada kantrus iš
klausyti kitų nuomonę. Kartais 
paoponuoja. Visada ieško aukso 
vidurio.

Šį gilaus išsilavinimo, aukštų
jų mokslų kunigą ne visi su
pranta. Už atvirą žodį vienu ar 
kitu klausimu jo oponentai ban
do jį nuvertinti.

Nežiūrint to, kun. dr. Juozo 
Prunskio įsteigtoji žurnalistikos 
premija už 1976 atiteko kun. 
Juozui Vaišniui, SJ.

Komisiją sudarė prof. J. Puzi- 
nas, D. Bindokienė, kun. Vyt. 
Bagdanavičius, Vi. Būtėnas ir 
Emilija Pakštaitė. Kandidatų 
premijai buvo apstu. Tūkstan
čio dolerių premija kun. J. Vaiš
niui, SJ, buvo paskirta už krikš
čioniškos minties modemų 
skleidimą tikinčiųjų tarpe, už il
gametį darbą redaguojant Laiš
kus Lietuviams ir už nuopelnus 
vadovaujant Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungai dvi kadencijas.

Laureatui premija buvo iškil
mingai įteikta Spaudos baliaus 
metu sausio 29 Chicagoj. Jį tada 
pasveikino 600 baliaus dalyvių.

-o-
Laureatas — marijampolietis. 

1975 užvertė savo gyvenimo ka- 

pelnė sunkiai: atviram lauke, 
vasarą karšty, žiemą šalty.

LB apylinkei J. Šilgalis pir
mininkavo 15 metų, o prieš tai 
dar bent penkerius metus ėjo 
kitas valdybos pareigas. Net ir 
šis Vasario 16 minėjimas Balti
morėj ruošiamas dar jo patari
mais vadovaujantis, nors juos 

x reiškė jau rengdamasis atsisvei
kinti visam laikui. Rūpestingai 
šeimininkaudamas, gyvenimą 
sekė ir už LB ribų. Matydamas 
Lietuvių Svetainės didelę reikš
mę, buvo jos nariu, dirbo val
dyboj, iki mirties ėjo sekreto
riaus pareigas, ragino žmones 
įsijungti. Mokytojavo lituanis
tinėj mokykloj. Išgirdęs apie 
naujai Baltimorėn atsikėlusius, 
globojo juos, kad nuo lietuviško
jo gyvenimo nepasislėptų, neuž
sidarytų. Todėl net jaunos šei
mos buvo Šilgalių bičiuliai, pas 
juos svečiavosi, p. Emilijai Šil- 
galienei šiltai priimant, su Ju
lium kartu dirbo. Po mirties ne 
vienas jų su rūpesčiu jį paly
dėjo poilsin ir pagelbėjo arti
miesiem.

Rūpestingumas, darbštumas, 
pareigingumas, dėmesys išeivi
jos nuotaikom, kuklumas ir geras 
būdas, mokąs patraukti ir su
jungti darbui žmones, nužymėjo 
J. Šilgalio kelią, nors ne kartą 
visuomeniniame darbe jam teko 
sunkiai padejuoti.

J. Šilgalis gimė gausioj (9 
vaikai) šeimoj 1911 gegužės 25 
Kretingos apskrity, Darbėnų 
valsč., Vaineikių kaime. Senelis ' 
buvo miškų eigulis, tėvas — 
miškų žvalgas, prižiūrėję pla
čiąsias Vaineikių girias. Jų pė
domis ėjo ir Julius, pasukęs 
į miškų specialybės sritį. 1933 
baigęs Kauno Aušros berniukų 
gimnaziją, stojo į Alytaus miškų 
mokyklą. Po poros metų ją bai
gė ir buvo paskirtas: Tytuvėnų 
urėdijoj girininku. 1939 pavasarį 
sukūrė šeimą, vesdamas Emili
ją Semėnaitę. Tačiau Julius troš
ko daugiau mokslo ir tų pat me-

Kun. J. Vaišnys, SJ

pos metų lapą. Mokėsi Marijam
polėj, Rygiškių Jono gimnazijoj. 
Į Kristaus vynuogyno darbus iš
ėjo jaunutis, įstodamas į jėzuitus 
nepriklausomoj Lietuvoj. Pa
gryžuvy atliko noviciatą.

1937 išvyko į Austriją. Studija
vo Innsbrucko universitete. Na
ciam užėmus Austriją, persikėlė 
į Italiją. Netoli Milano, Gallara- 
te universitete, baigė filosofijos 
mokslus. Persikėlė į Romą, kur 
1943 buvo įšventintas į kuni
gus. Dar porą metų Romoj 
gilino studijas, o po to įsijun
gė į pastoracinį darbą.

Novaros provincijoj aktyviai 
dirbo su jaunimu. Mokytojavo 
Genujos jėzuitų gimnazijoj. 
Šiaurinėj Italijoj, Torine, ėjo jė
zuitų namų viršininko pareigas.

1949 atvyko į Chicagą. Tuoj 
pat įsijungė į visokeriopą, šako
tą lietuvišką veiklą. Nuo 1950, 
su poros metų pertrauka, iki šiol 
sėkmingai redaguoja religinės 
minties žurnalą Laiškai Lietu
viam. Šis žurnalas nagrinėja 

daug aktualių šių dienų religi
nio ir visuomeninio, o kartais ir 
politinio gyvenimo problemų.

Julius Šilgalis

tų rudenį įstojo į Dotnuvos že
mės ūkio akademijos miškų sky
rių. Po metų miškų skyrius buvo 
prijungtas prie Vilniaus univer
siteto, gamtos-matematikos fa
kulteto. Vilniaus universitetą 
Julius Šilgalis baigė 1943, įsi
gydamas miškininko diplomą. 
Tais pačiais metais buvo paskir
tas Kretingos miškų urėdo pava
duotoju. Ši buvo pirmoji uni
versiteto išleista miškininkų lai
da. Ją baigusieji turėjo perimti 
Lietuvos miškų tvarkymą.

Neilgai jam teko šiose pa
reigose būti. Karas jį su šeima 
nubloškė Vokietijon, o 1949 pa
vasarį atvyko į JAV, į Baltimo- 
rę, kur jau ir neteko jam savo 
specialybėj dirbti.

Karas tragiškai palietė Juliaus 
tėvus. Okupacijos metu tėvas 
mirė Lukiškių kalėjime, ir neži
noma, kur yra palaidotas. Moti
na mirė Sibire.

Jo žmona Emilija, mokytoja, 
taip pat yra dirbusi šeštadieni
nėj lituanistinėj mokykloj Bal
timorėj. Šilgaliai užaugino du 
sūnus: Eugenijų ir Rimą. Abu 
baigė Baltimorės lituanistinę 
mokyklą. Vyresnysis pasiekė 
daktaro laipsnį elektronikoj. Jis 
yra medicininės technologijos

Redaguojamas patraukliai, ne
maža vietos skiriama jaunimo ir 
šeimų problemom.

Dirbo ir dirba su skautais. 
Buvo Brolijos, visos skautų są
jungos ir Seserijos dvasios vadu. 
Apdovanotas aukščiausiais skau
tuos žymenimis — Lelijos, Pa
dėkos ir Geležinio Vilko or
dinais.

Su didele kantrybe ir meile 
dirba ir JAV LB švietimo tary
boj. Atidavė duoklę Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijai, ei
damas Chicagos skyriaus pirmi
ninko pareigas. Ilgametis Chica
gos jėzuitų namų viršininko pa
vaduotojas.

Prieš maždaug šešerius metus 
kun. J. Vaišniui, SJ, atiteko ir 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos vairas. Čia šį 
vyrą teko daug arčiau pažinti, 
dirbant drauge net dvi kadenci
jas. Kaip pirmininkas, jis visada 
pasakydavo savo nuomonę. Į iš
keltas problemas žiūrėdavo ra
miai, protingai ir jas spręsda
vo gyvenimiškai. Mes kartais 
oponuodavom, bet jausdavom 
pagarbą jam ir vienas kitam.

Kai spaudos puslapiuose mir
gėdavo jo pavardė, kai būdavo 
baramas, mokomas ir kaltina
mas, jis tik atlaidžiai nusišyp
sodavo, tačiau iš darbų lauko 
nesitraukė. Skubėjo į Lituanisti
kos Institutą ir jaunimui skiepi
jo meilę lietuvių kalbai ir Lie
tuvai. Kaip spaudos vyras, ašt
ria plunksna ne kartą ragino tau
tiečius neeikvoti savitarpio ko
vom jėgų, kada bendras prie
šas prie Nemuno.

Laureatui kun. Juozui Vaiš
niui, SJ, neseniai tyliai atšven
tusiam' šešiasdešimties metų 
amžiaus sukaktį, linkėtina dar 
daug darbingų metų, kad jo aštri 
plunksna gyva širdim kalbėtų 
išeivijos lietuviam dar ilgus 
metus, juos burdama didiesiem 
idealam, mūsų tėvynės laisvei.

PITTSBURGH, PA.
Vasario 16-osios minėjimas 

čia vyko vasario 27. Buvo pra
dėtas mišiomis Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos bažnyčioj. Mi
šias aukojo ir pritaikytą pamoks
lą lietuviškai pasakė kun. V. Ka- 
raveckas. Pamaldų metu buvo 
sugiedota keletas lietuviškų 
giesmių ir Lietuvos himnas. 
Bažnyčion susirinko gražus lie
tuvių būrys. Gražų įspūdį teikė 
Neries tautinių šokių grupė su 
savo tautiniais drabužiais.

Po pietų minėjimas buvo tę
siamas Šv. Kazimiero parapijos 
salėj. Pradėtas Amerikos himnu. 
Kun. V. Karaveckas su susirin
kusiais sukalbėjo maldą. Po to 
programos vedėjas Vyt. Jucius 
perskaitė dr. K. Bobelio atsi
šaukimą Altos vardu.

Pagrindinė kalbėtoja buvo se
selė Josephina (Bukšaitė). Jos 
kalba buvo kruopščiai ir meto
diškai paruošta. Pradėjo nuo ne
priklausomybės atkūrimo laiko
tarpio. Priėjo prie 1940 metų, 
kada, sovietam įsiveržus į Lie
tuvą, mūsų tauta ir vėl turėjo 
kovoti dėl laisvės. Lietuva įro
dė, kad ji tebėra didvyrių že
mė ir naujųjų laikų kankinių 
kraštas. Seselė kvietė visus daly
vauti laisvės kovoj, skelbti pasau
liui tautos kančias. Iškėlė Simo 
Kudirkos ir Nijolės Sadūnaitės 

specialistas, dėsto Clevelando 
valstybiniam universitete ir 
Cuyahoga Community kolegijoj. 
Sukūręs lietuvišką šeimą, augi
na dukrą Iną ir sūnų Danių. 
Jaunesnysis, Rimas, liko sų 
motina.

Julius Šilgalis mirė tik po 
aštuonių mėnesių jam išėjus į 
pensiją. Ir iš to trumpo poil
sio laikotarpio bent tris mėne
sius paėmė sunki liga.

Kils pavasaris. Išryškėjęs Ju
liaus kapas artimuosius užtvin- 
dys dar didesniu skausmu. Žmo
nos Emilijos ir sūnų širdžių 
gėlas apramins tik žinojimas, 
kad Tobuloji Ramybė, jei esam 
verti, priglaudžia visus. O žemė 
priima kiekvieną. Nebyli, kurti, 
iš savęs garinanti gyvybę ir 
mirtį. Žemė laukia.

Vytautas Volertas 

MANYLAND BOOKS LEIDINIŲ 
PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS

(nuo kovo 25 iki balandžio 25)
/ ■ .■

GROŽINĖ LITERATŪRA
Aloyzas Baronas: THE THIRD VVOMAN (romanas) $5.— 

dabar $2.50
Jurgis Gliaudą: SONATA OF ICARUS (apie M. K. Čiurlionį) 

$5.— dabar $2.50
Vincas Krėvė: THE TEMPTAION $3.— dabar $2.—
Ignas Šeinius: REJUVENATION OF SIEGFRIED IMMER- 

SELBE (romanas, kuriame išjuokiamas vokiškas rasizmas, 
išspausdintas Hitlerio galybės metais) $5.— dabar $2.—

Ignas Šeinius: ORDEAL OF ASSAD PASHA (linksmi Miss 
America nuotykiai) $2.— dabar $1.—

Mykolas Vaitkus: THE DELUGE (apie biblinį tvaną) $3.95 dabar 
$1.50

Ant. Vaičiulaitis: NOON AT A COUNTRY INN (novelės) $3.95 
dabar $2.—

Vaižgantas: SIN AT EASTER (apysakos) $5.95 dabar $3.—
Vincas Krėvė: HERDSMAN AND THE LINDEN TREE 

(apysakos) $3.95 DABAR $2.—
Vincas Kudirka: MEMOIRS OF A LITHUANIAN BRIDGE 

(apysakos ir Varpas) $2.— dabar $1.—
Decker & Angoff: MODERN STORIES FROM MANY LANDS 

(pabaltiečių kūryba taip pat reprezentuojama) $7.95 dabar 5.— 
Stepas Zobarskas: YOUNG LOVE & OTHER INFIDELlTlES 

(novelės) $4.95 dabar $2.50.
Stepas Zobarskas: BOBBY VVISHINGMORE (apysaka vaikams) 

$1.95 dabar $1.00
Alg. Landsbergis: FIVE POSTS IN A MARKET PLACE (drama 

apie partizanus) $4.— dabar $2.50
Marija Saulaitis: AND YOU (eilėraščiai) $2.95 dabar $1.—
Danguolė Sealey: RECOLLECTIONS OF A CHILDHOOD (eilės) 

$4.— dabar $1.—
Danguolė Sealey: REGIONS OF NO ADMITTANCE (eilės) 

$4.— dabar $1.—

ISTORIJA, ATSIMINIMAI IR KITOS KNYGOS

J. Daumantas: FIGHTERS FOR FREEDOM (išgarsėjusi vieno iš 
partizanų vadų knyga) $9.95 dabar $8.—

Stasys Yla: A PRIEST IN STUTTHOF (lietuviai nacių 
kone, stovykloje) $7.95 dabar $4.—

Dr. A. Gerutis, ed. LITHUANIA: 700 YEARS (4-ji laida) $12.— 
DABAR $10.00.—

Jurgis Gliaudą: SIMAS (istorija apie jūrininką Simą Kudirką) 
$5.— dabar $2.50

z
Neužmirškit pridėti 40 centų už pirmąją knygą ir po 20 centų už 
sekančias knygas pašto ir persiuntimo išlaidoms padengti.

ČEKIUS IR PERLAIDAS SIŲSKIT ŠIUO ADRESU: 
MANYLAND BOOKS, INC. 
84-39 90th Street
Woodhaven, N.Y. 11421

žygius. Kalbą baigė savo lietu
viškos širdies atsišaukimu į Die
vą, pasaulio tautų Kūrėją, kad 
jis suteiktų stiprybės mūsų tau
tos vaikam jų kovoj už laisvę. 
Kalba buvo paįvairinta partiza
nų eilėraščiais ir dainomis 
(“Lietuva brangi”, “LeiskiL į 
tėvynę”), kurias publika sudai
navo akordeonu pritariant Vyt. 
Juciui. Tai buvo tikrai įspūdin
gai- '

Šiltai sutikę seselės Josephi- 
nos kalbą, klausytojai buvo nu
stebinti jos sklandžia ir gražia 
lietuviška tarsena, puikia gra
matika, žodynu ir stilium. Ji yra 
gimus ir savo vaikystę pra
leidus Amerikoj, Detroite. Augo 
lietuviškoj šeimoj, kur tėvai iš 
pat mažens mokė savo vaikus 
kalbėti, melstis jr skaityti lietu
viškai, pasakodavo savo vaikam 
apie Lietuvą, jos patys il
gėjosi . . . Seselė dar niekada nė
ra mačius Lietuvos. Jos didžiau
sias troškimas būtų aplankyti 
savo seniai mirusių tėvelių gim
tinę, bet tik tokią, kokią jie su
kūrė jos vaizduotėj — laisvą ir 
nepriklausomą. 1972 ji yra at
šventusi savo auksinį jubiliejų; 
50 metų nenuilstamai veikė 
Dievo ir tautos tarnyboj.

Po seselės kalbos kun. V. Ka
raveckas į susirinkusius prabilo 
angliškai, gražiai iškeldamas de
mokratinės santvarkos svarbumą 
tautų sugyvenime ir apsispren
dime.

Po to Neries tautinių šokių 
grupė pašoko keturis šokius, va
dovaujant M. Aglinskaitei.

Surinkta apie 600 dol. aukų; 
įteikta Altai. Aukų rinkimo me
tu buvo padainuota keletas lie
tuviškų dainų. Dainavimui va
dovavo seselė Francesca.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Po programos svečiai 
buvo pakviesti į žemutinę salę, 
kur jų laukė skaniai pagaminti 
lietuviški užkandžiai. Čia links
mai ėjo laikas, dalinantis įspū
džiais ir dainuojant. Namo skirs- 
tytasi nenorom, neužmirštant tų 
mūsų lietuvių moterų, kurios 
kasmet darbu ir aukomis prisi
deda prie vaišių pasisekimo.

Dar reikėtų pridurti, kad 

prie šio minėjimo pasisekimo 
nemažai prisidėjo ir mūsų dvi 
lietuviškos radijo valandėlės. 
Tai Echoes of Lithuania, vado
vaujama Vyt. Juciaus, ir Povilo 
Dargio radijo programa, jau vei
kianti daugiau kaip 40 metų. 
Abi programos gražiai informuo
ja Pittsburgho ir plačios apylin
kės lietuvius. Girdimos kiekvie
ną sekmadienį nuo 12 iki 1 
vai. po pietų. Abi šiemet (kaip 
ir visuomet) skyrė gražaus laiko 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimui ir jo garsinimui.

Beje, parapijos salėj buvo 
labai pasigesta mikrofono, kuris 
tokiam žmonių suėjimui yra 
būtinybė. P.J.

Atsiųsta 
paminėti

A LITHUANIAN CEMETE- 
RY. St. Casimir Lithuanian Ce- 
metery in Chięago, 111. Redaga
vo Algimantas Kezys, S.J. Iš
leido Lithuanian Photo Library 
and Loyola University Press. 
Spausdino Morkūno spaustuvė 
Chicagoj. 1976. Tiražas — 1,000 
egz:. Gausu nuotraukų. Didelio 
formato. Kietais viršeliais. Virše
lių aplanke — paminklo detalė 
(skulptoriaus Ramojaus Mozo- 
liausko). 248 psl. Kaina 19.95 
dol.

Tai prabangus leidinys — al
bumas lietuvių ir anglų kalbo
mis, Algimanto Kezio nuotrau
komis vaizduojąs Šv. Kazimiero 
lietuvių kapines Chicagoj. Teks
tų autoriai: Jonas Dainauskas 
(Lietuvių kapinės senovėje ir 
dabar), Birutė Pūkelevičiūtė 
(lyrinės introdukcijos — Misere- 
re, Subvenite, Libera me, De 
profundis, Angelus Domini), 
Leonardas Šimutis (Šv. Kazi
miero lietuvių kapinės).

Šis albumas yra pirmasis to
mas leidinių serijos, angliškai 
pavadintos “Pictorial Encyclo- 
pedia of Lithuanian Culture in 
the U. S.A.”

APVAIZDOS SKIRTUOJU 
KELIU. Arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio gyvenimo vaizdai. 
Marijonų vienuolijos leidinys. 
1977. Viršelis Sės. M. Mercedes. 
Iliustruota nuotraukomis. Spaus
dino Draugo spaustuvė Chica
goj. Didelio formato. 40 psl. Kai
na 3 dol.

Šiemet suėjo 50 metų nuo 
arkivyskupo Jurgio Matulaičio 
mirties (mirė 1927 sausio 21). 
Ta proga išleistas šis leidinė
lis. Turiny — trumpi skaitiniai 
su nuotraukomis iš arkivyskupo 
gyvenimo, jo aplinkos ir pomir
tinio jo prisiminimo. Yra ištrau
kų ir iš jo užrašų bei laiškų. 
Trumpai peržvelgiamas jo gy
venimo kelias nuo vaikystės lig 
paskutiniųjų darbų.

VARPAS. Žurnalas Tautos bei 
žmogaus laisvei, tautinei kultū
rai ir lietuvybei. Nr. 14, 1976 m. 
Įsteigtas 1889 m. Redaktorius 
— Antanas Kučys, 9032 Utica, 
Evergreen Park, 111. 60642. Ad
ministratorius — Titas Briškai- 
tis, 1214 N. 16 Avė., Melro- 
se Park, 111. 60160. Leidžia Var
pininkų Filistesrių Draugija. 
Šiame numery — 208 puslapiai.

Straipsnių autoriai: Antanas 
Kučys, dr. Bronis Kazlas, Petras 
Klimas, Aleksandrai Solženi
cynas (vertimas), Sofija Pūtvy- 
tė-Mantautienė, Mečys Macke
vičius, Alena Devenienė, Jonas 
Daugėla, dr. Kazys Karvelis, J. 
Ktr. Eilėraščių autoriai: Kotryna 
Grigaitytė, Juoze Krištolaitytė, 
R. Girkontaitė, R. Vanagas, J. 
Marcinkevičius, V. Skripka, 
Vanda Giedrytė.

Skyriuje “Mūsų Literatūroje” 
rašo R. Spalis, V. Čižiūnas ir kiti. 
Rašoma apie V. Alanto “Šventa
ragį”, Pr. Naujokaičio “Lietu
vių literatūros istoriją”, Ei. Ju- 
ciūtės “Pėdas mirties zonoje” 
ir kitas knygas bei žurnalus.

Skyriuje “Gyvenimas ir Idė
jos” J. Audėnas rašo apie Vac
lovą Čižiūną, Jonas Kutra — 
apie dr. Petrą Joniką (šių kul
tūrininkų jubiliejų proga). Yra 
čia ir kitų lietuviškų aktualijų.

Numeris iliustruotas nuotrau
komis ir dailės darbais. Dailės 
darbų autoriai: Vladas Žilius 
(jo ir viršelis), Bronius Murinas, 
Jokūbas Dagys, Žibuntas Mik
šys, Paulius Varis. .

t
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LIETUVOS
VYČIŲ

DARBAI 
IR DIENOS
Redaguoja Vytautas ir Birutė Radzivanai 
84-16 110 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

LIETUVIŠKAS VAKARAS 
HOLYOKE, MASS.

Vienas iš praėjusių metų 200 
metų JAV sukakties minėjimo 
gerų rezultatų buvo suaktyvin
tas susidomėjimas etninėmis 
grupėmis ir jų įnašu į Amerikos 
gyvenimą. Daug amerikiečių, 
kurie iki šiol nesidomėjo savo 
ar savo tautine kilme, dabar pra
dėjo ieškoti siūlo galo. Ta 
“tautine epidemija“ užsikrėtė 
visų tautybių Amerikos piliečiai 
ir stengėsi įrodyti savo kilmę, 
savo įsikūrimą šioj žemėj, savo 
pasiektus tikslus. Neatsiliko ir 
lietuviai.

Pasinaudodami Amerikos 
šventės minėjimu, lietuviai Ka
lėdų švenčių metu VVistoria- 
hurst muziejuj surengė lietuviš
ką vakarą. Laimingas sutapimas: 
amerikiečių moterų organizacija 
“Daughters ofthe American Re- 
volution” tuo pačiu metu mu
ziejuj rengė savo parodą. Paroda 
lietė revoliucijos laikotarpį. Ta 
tema pasinaudodami, lietuviai 
savo parodoj išstatė 1776 metų 
JAV revoliucijos karo herojų 
Tadą Kosciušką ir žymesnius žy
gius, pažymėdami, kad Kosciuš
ka buvo lietuviškos kilmės.

Parodoj buvo išstatyti Prano 
Baltuonio, iš Montrealio, darbų 
eksponatai: iš šaknų meniškai 
atvaizduotos pelėdos, tupinčios 
medy, pora gandrų ir skrendą 
paukščiai. Žiūrovai stebėjosi 
skulptoriaus sumanumu įdėti 
tiek gyvybės šaknim. Kai kas ly
gino jo darbus su renesanso lai
kų Michelangelo kūriniais — 
“Dovydu“, laisvės simboliu, ir 
“Pieta“, meilės simboliu. Šie 
Baltuonio kūriniai turėtų būti 
įvertinti kaip 20-ojo amžiaus gy
vybės esmės kūriniai.

Šias skulptūras parodai pa
skolino Albert Laframboise ir 
Anthony Ruggles šeimos, veik

lūs Holyoke, Mass., vyčiai, kurie 
ir vadovavo šiam lietuviškam 
vakarui surengti. Gražiai buvo 
atvaizduoti Lietuvos miškai, pu
šys ir kiti medžiai bei krūmai, 
kurių kvapas gaivino lankytojus. 
Šis miško atvaizdavimas baltų 
muziejaus sienų fone ryškiai 
skyrėsi ir suteikė visai parodai 
tam tikrą malonią nuotaiką ir 
dailų vaizdą.

Ypatingą žiūrovų dėmesį 
atkreipė Antano Petrikonio, iš 
Chicagos, dailė: akrilika, ak
varelė ir aliejus. Visa tai buvo 
išstatyta muziejaus Gallery II. 
Petrikonis studijavo Vilniuj ir 
kitose Europos mokyklose. Jo 
Lietuvos gamtos ir pajūrio vaiz
dai buvo naujiena Holyoke apy
linkės žmonėm. Lankytojam 
ypač patiko “Namas girioj”, gi
lių spalvų ir stambios technikos 
paveikslas. Šiaudinė stogo in-

Lietuvos vyčiai priėmime pas Lietuvos gen. konsulą. Iš k. Antanas Mažeika, Jr., už jo 
Kazytė Visockaitė-Fitzgerald, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Francis B. Stankus — New 
Yorko Times korespondentas, Dagmar Vallers — latvių korespondentė, Barry Farber -— ra
dijo asmenybė, Birutė Radzivanienė, kun. Kazimieras Pugevičius, Helen Kulber, Peter 
Vytenus. Nuotr. C. Binkins

terpretaėija tarp aukštų medžių 
gražiai vaizdavo ramaus kaimo 
gyvenimą, koks jis buvo Lietu
voj prieš daugelį metų. Antano 
Petrikonio paveikslus paskoli

no parodai Viktoras Vaitkus, 
Spaudos savininkas, iš Waterbu- 
ry, Conn.

Irena Petkaitienė ir dr. Izi
dorius Alis dainuoja “Tėvy
nė Lietuva” lietuviškoj pro
gramoj VVistoriahurst muzie
juj Holyoke, Mass.

Vyčiai ir Vasario 16-osios minėjimas
Trys 41-os kuopos vyčiai dir

bo šių metų Vasario 16 minė
jimo parengime. Minėjimas įvy
ko vasario 20 Kultūros Židiny.

Petras Wytenus, N.Y. Altos 
pirmininkas, vėl išrūpino pro
klamacijas iš N.Y. valstijos gu
bernatoriaus Hugh Carey ir New 
Yorko miesto burmistro Abra- 
ham Beame. Antanas Mažeika 
Sr. ir Helen Kulber išsiuntinė
jo 80 korespondencijų kitataučių 
spaudai. Antanas Mažeika Jr., 
anksčiau priklausęs prie 41-os 
kuopos, pristatė programos me
tu tarptautinį korespondentą 
Washingtone Arthur Friendly 
J r., dėl sniego pūgos negalėju
sį atvykti į minėjimą. Pastarojo 
kalbą telefonu priėmė ir užra
ko rdavo juostelėj Daiva Kezie- 
nė. Publika kalbėtojo žodžius 
priėmė gausiai plodama.

Po minėjimo Helen Kulber 
dalyvavo telefoninio pasikal
bėjimo programoj, surengto) 
WABC radijo stoties. Pasikalbė
jimo tema buvo JAV ir Sovietų 
detentės politika. H. Kulber pra

Muziejaus muzikos salėj įvy
ko lietuvių meninė programa. 
Ją atidarydama, Joan Lafram- 
boise pasveikino susirinku
sius ir padėkojo Wistoriahurst 
muziejaus direktorei Marie 
Quirk už lietuvių pakvietimą 
.dalyvauti su savo programa mu
ziejaus patalpose. Gražioj salės 
aplinkoj visus lietuvius apgaubė 
lietuviškas tautinis jausmas, ir 
visi jautė lyg atnaujintą ryšį su 
savo protėviais. Margaret Picard 
skaitė ištraukąs iš Adomo Mic
kevičiaus “Pono Tado“ ir apibū
dino Mickevičiaus gyvenimą, jo 
meilę savo tėvynei Lietuvai. 
Dar papasakojo apie Mindaugo 
sapną ir Vilniaus miesto įkūri
mo legendą.

Salės akustika gražiai tiko so
listam Irenai Petkaitienei, iš 
Hartford, Conn., ir dr. Izidoriui 
Aliui, iš Springfield, Mass. Jų 
parinktas repertuaras tiko susi
rinkusiai publikai. Puikiai su
dainavo duetus “Gyvenki, juo
kis ir mylėk“ (K. Židžiūno) ir 
“Tėvynė Lietuva” (Algio Bra
žinsko). Baritonas- dr. Alis solo 
sudainavo “Išėjo tėvelis į žalią 
girelę“ ir “Tamsiojoj naktelėj“. 
Sol. I. Petkaitienė jautriai atli
ko S. Šimkaus “Kur bakūžė 
samanota”, o jaunimui skyrė dar 
amerikiečių dainas Evans ir Li- 
vingston “Wish Me a Rainbovv“ 
ir Richard Rogers “Edelvveiss“. 
Baigiant programą, abu solistai 
dar padainavo duetus “Eikime 
mudu abudu“ ir “Atjok, berne
li, vakare“. Solistam akompona- 
vo Jurgis Petkaitis, kuris taip pat 
pasižymi meniniais gabumais.

Pažymėtina, kad Jurgis Pet- 
kaitiš 1976 birželio 25 buvo vie
nas iš 32 tautybių atstovų, ku
rie buvo pagerbti Conn. guber- 
natorėš Ella Grasso (iš viso 96 
asmenys) Conn. valstijos “20 
amžiaus piligrimų“ sostinėj 
Hartforde, iškeliant imigrantų į- 
našą Amerikos gyvenime. Jis 
buvo pasiūlytas JAV LB Hart
fordo apylinkės valdybos.

Programa ir paroda tikrai ge
rai pasisekė. Parodoj lietuviška
sis menas sutraukė daugiausia 
žiūrovų. Koncertą lydėjo gau
sus rankų plojimas. Tai rodo, 
kad lietuviai pagavo apylinkės 
visuomenės skonį ir tai jiem 
prisidėjo prie pasisekimo.

Margaret Picard

nešimas buvo perduotas oro 
bangomis daugeliui klausytojų. 
Ji paminėjo Vasario 16 šventę, 
papasakojo apie Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimą
prieš 59 metus. Kalbėjo apie 
Sovietų prievartinę Lietuvos 
okupaciją, apie dabartinę Lietu
vos padėtį, kaip Sovietai laužo 
Žmogaus Teisių chartą, nors ir 
pasirašė Helsinkio sutartį. H 
Kulber priminė klausytojam Si
mo Kudirkos išdavimą ir prane
šė, kad jis dabar dalyvauja pats 
Vasario 16 minėjime.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju DAR

BININKO redakcijai už pristaty
mą mano pavardės Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos centro val
dybai, kad būčiau atžymėta už 
bendradarbiavimą DARBININ
KE.

“Vyčių Darbai ir Dienos” 
puslapio redaktorė Birutė 
Radzivanienė

“Lithuania: The Outpost of Freedom” knygos pristatyme VVashingtone. Iš k. Regina Petru- 
tienė — lietuvaičių skaučių pirmininkė VVashingtone, dr. Kostas Jurgėla — knygos 
autorius, Antanas Miner — Lietuvos vyčių centro valdybos pirmininkas , Ieva Migo- 
nis — Lietuvos vyčių 142 kuopos pirmininkė, dr. Stasys Bačkis — Lietuvos atstovas VVash
ingtone ir A. Bačkienė.

SOSTINĖS VYČIAI Į TALKĄ LIETUVAI
Lietuvos vyčių 142-oji kuopa 

sausio 15 Army & Navy Club 
patalpose VVashingtone pristatė 
visuomenei naują dr. Kosto R. 
Jurgėlos veikalą “Lithuania: the 
Outpost of Freedom“. Kuopos 
pirmininkė Ieva Migonytė, apsi
rengusi tautiniais drabužiais, su
pažindino 60 svečių su autoriaus 
veikla ir pristatė Chicagos kong- 
resmaną Edw. Derwinskį.

Kongresmano žodžiais, ne
paprastai yra svarbu “išsaugoti 
savitą Lietuvos kultūrą, kalbą 
ir tradicijas“, kai Lietuvoj visa 
tai naikinama ir vykdomas rusi
nimas. “Todėl mum čia laisva
jam pasauly, ypač jum, kurie 
esat lietuvių kilmės, dera, kur 
tik sąlygos leidžia, visomis išga
lėmis išlaikyti savo kultūrinį 
veidą ir padėti Lietuvos laisvės 
bylai“. Jis ragino “palaikyti to
kias organizacijas, kaip Lietuvos 
vyčiai, ir remti visas programas 
lietuvių kultūrai puoselėti lais
vajam pasauly .... Ateis diena, 
kada jūs padėsit atstatyti laisvą 
Lietuvą. Daktaro Jurgėlos dar
bai metų būvy buvo aiškus gai
rių ir ryžto pavyzdys, siekiant 
nugalėti sunkias kliūtis”. Sakėsi 
esąs tikras, kad šis veikalas pa
gelbės pavergtiesiem.

Lietuvos atstovas Washingto- 
ne dr. Stasys A. Bačkis tarp kit
ko atkreipė dėmesį, kad sausio 
15 yra istorinė: “ . . . Klaipėdos 
kraštas buvo išlaisvintas, ir tose 
išlaisvinimo kovose dr. Jurgėla 
kaip tik yra dalyvavęs ir buvo 
sužeistas. Ne tik diena yra istori
nė, bet savo tarpe turim ir isto
rinį vyrą, kuris visas savo jė
gas, savo talentą, visą (savo gyve
nimą ir darbą paskyrė Lietuvos 
labui“.

Naują veikalą apžvelgė dr. 
Aleksandras Plateris. Anot jo, ši 
anglų kalba parašytoji knyga 
kitataučius įgalina suprasti lie
tuvių santykius su rusais ir nuo
sekliai pavaizduoja lietuvių 
kovą už laisvę ir jų sudėtas 
sunkias aukas.

Iš Worcesterio atvykęs Lie
tuvos vyčių centro valdybos 
pirm. Antanas Miner priminė, 
kad “ši knyga, kuri šių dienų 
sąlygomis ypatingai buvo reika
linga, yra parašyta buvusio ir te
besančio vyčių nario“. Jis ragino 
visas vyčių kuopas šiuo veikalu 
aprūpinti svarbesnių miestų, 
universitetų bibliotekas ir poli
tinius veikėjus ir patiems jį įsi
gyti. “Šis veikalas yra didelis į- 
rankis pastangose padėti Lie
tuvai išsikovoti laisvę ir nepri
klausomybę.“

Dr. Jurgėla padėkojo gausiai 
susirinkusiem, nepaisant sniego 
audros, visiem Lietuvos laisvės 
draugam ir pažįstamiem. Jis pa
pasakojo, kaip Lietuvos Šaulių 
Sąjunga Tremty jį pakvietė pa
rašyti veikalą apie lietuvių lais
vės kovas. Leidėjai šauliai pa
skyrė istoriko Jono Švobos va
dovaujamą detroitiėčių komisi

ją, kurios nariai gaudavo pa
skirus skirsnius ir darė savo pa
stabas. Rankraštį peržiūrėjo dr. 
A. Plateris, Juozas B. Laučka ir 
Kęstutis Čižiūnas. Veikalas bu
vo užbaigtas praeitų metų pra
džioj. Jis esąs dėkingas visiem 
bendradarbiam ir Šaulių Sąjun
gai. Dabar tenka tą ginklą nau
doti. Jis buvo sujaudintas Lietu
vos vyčių talkos. Prie tos organi
zacijos priklausė jaunystėj, kada 
nariais tegalėjo būti ne vyresni 

kaip 32 m. amžiaus žmonės; 
eilę metų vadovavo N.Y. ir N.J. 
apskritim. Tačiau kaip lais
vės kova nesibaigia, taip Lietu
vos vyčių veikla nesibaigia ir 
reikalauja talkos. Jis yra dėkin
gas už leidimą naujai įsijungti į 
Lietuvos vyčių gretas.

Liet, vyčių pirm. A. Miner ir 
kuopos pirm. I. Migonytė įteikė 

NEW YORKO ALTOS PIRMININKAS
— LIETUVOS VYČIŲ NARYS

Šiais metais Amerikos Lietu- 1964-65 pasaulinės parodos
vių Tarybos New Yorko sky
riaus pirmininkas yra Petras C. 
Wytenus, žinomas lietuvių vei
kėjas New Yorke ir veiklus Lie
tuvos vyčių 41-os kuopos Brook- 
lyne narys. Susipažinkim dau
giau su juo ir jo veikla.

Petras C. Wytenus gimė Beth- 
lehem, Pa. Vaikystę praleido 
Hazleton, Pa.; ten pat baigė kr 
mokyklas. Baigęs gimnaziją 
1936, persikėlė gyventi į Wil- 
liamsburgą Brooklyne. Čia dir
bo dienomis ir studijavo vaka
rais New Yorko universitete ir 
kitose kolegijose penkerius 
metus.

Šiuo metu Petras Wytenus 
dirba kaip bendros apdraudos 
agentas ir priklauso prie eilės 
profesinių organizacijų. Jo spe
cialybė yra biznio korporacijų 
finansai ir apdrauda. Jau ilgus 
metus yra įsijungęs į bendruo
meninį gyvenimą ir veiklą ame- 
kiečių ir lietuvių visuomenėj. 
Jo iniciatyva suorganizuota jo 
kaimynystėj “Unified Com- 
munity of Bushwick Organiza- 
tion”, kuri iškovojo pastiprintą 
policijos apsaugą vietiniam gy
ventojam; jis deda pastangas vi
sais būdais kovoti prieš krimina
linius nusikaltimus. Jis taip pat 
yra vicepirmininkas Bushwick 
Policijos Taryboj, narys “Com- 
munity Planning Board Nr. 4” 
ir pirmininkas Piliečių Komite
to vandalizmui sustabdyti Flush
ing Meadow-Corona parke. Pet
ras Wytenus yra kandidatavęs 
į New Yorko valstijos atstovų 
rūmus iš 36 Assembly District 
ir buvo pirmininkas lietuvių ko
miteto remti gubernatoriaus 
Malcolm Wilson perrinkimą.

Lietuviškame gyvenime Pe
tras Wytenus yra ilgametis Lie
tuvos vyčių narys, veikiąs 
Brooklyn-Queens 41-oj kuopoj.

autoriui dailininkės Reginos 
Petrutienės medy skoningai iš
degintą Vytį. Meninę programą 
atliko Elena Aldona Jurgėlai- 
tė, padainuodama kelias lietu
viškas dainas ir vieną ariją itališ
kai. Jai pianinu pritarė Kristina 
Hagan.

Didesnė svečių dalis buvo 
lietuviškos kilmės amerikiečiai, 

/jų tarpe eilė karininkų, valdi
ninkų, tarptautinio banko tar
nautojų. Svečiai išpirko 20 egz. 
knygų, kuriose autorius pats 
pasirašė. Kiti knygą užsakė paš
tu. Charles Laukaitis atsiuntė 
$25 čekį veikalui panaudoti. 
Pirm. I. Migonytė vieną kny
gos egz. įteikė Art Buchwaldui, 
žinomam publicistui, kuris no
rėjo geriau susipažinti su Lie
tuvos byla. p.

New Yorke metu P. Wytenus 
buvo vienas iš “spiritus mo- 
vens ” pastatyti lietuvišką 
kryžių, kuris ir dabar stovi buv. 
parodos parke — Flushing 
Meadow -Corona. Kryžiaus 
priežiūros komitetui vadovauja 
P. Wytenus. Jis artimai dirbo su 
Lapkričio 13 Žygio į Jungtines 
Tautas ir į Washingtoną organi
zatoriais. Jam teko būti kelias 
kadencijas LB Maspetho apy
linkės pirmininku; dalyvavo Al
tos New Yorko skyriaus veikloj 
ir šiais metais, rotaciniu būdu 
Katalikų Federacijai perimant 
pirmininkavimą, tapo N.Y. sky
riaus pirmininku.

Petras Wytenus gyvena Rid- 
gewood kaimynystėj su žmona 
Bette ir dviem dukrom — Chris- 
tine, baigusia Hunter College su 
slaugės bakalauro laipsniu, ir 
Lauraine, baigusia Fashion 
Institute of Technology.

— Pr. Dovydaičio stovyklą 
Inglebumo stovyklavietėj sau
sio pabaigoj surengė Sydnėjaus 
ateitininkai. Stovyklautojam va
dovavo komendantas A. Krami- 
lius ir adjutante J. Burokienė. 
Mišias aukojo kun. P. Butkus, 
giedant Dainos choristam, ap- 
lankiusiem stovyklautojus. Jau
nimas pareiškė pageidavimą, 
kad ateitininkų stovykla būtų 
surengta ir kitais metais.

— Dresdeno teatre, R. Vokie
tijoj, premjeros susilaukė naujoji 
Reinerio Kuandos opera “Lietu
viški fortepijonai“, sukurta pa
gal to paties pavadinimo Tilžėj 
gimusio rašytojo Johanes Bo- 
brovskio romaną, kuriame vaiz
duojamas ir K. Donelaitis. Lib
retą parašė Gerhardas Wolfas. 
Scenovaizdžius sukūrė dailinin
kai R. Zimmermannas ir H. He- 
ningas.
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Gruodžio 18 buvo suruošta 
kūčių vakarienė, kuri įėjo į 200 
metų Amerikos sukakties Lietu
vių Komiteto planą. Dalyvavo 
apie 150. Nemaža buvo ir ameri
kiečių ir ne lietuvių kilmės. 
Kūčios praėjo sėkmingai. Tai 
reikia mūsų mažoj kolonijoj 
laikyti geru pasisekimu.

Beje, prieš tai buvo to paties 
Komiteto suruošti kūčių valgių 
gaminimo kursai. Dalyvavo per 
60 asmenų.

Sausio 23 įvyko Balfo vakarie
nė, per 100-tą dalyvių sutrauku
si lietuvių ir net kitataučių, ku
riem patinka lietuviški patie
kalai. Meninę programą atliko 
sol. Benediktas Povilavičius.

Nors jaunimo čia labai mažai, 
bet vis tik jis susiorganizavo į 
jaunuosius vyčius. Turi 16 narių, 
judrūs, jaunatviški, kas mėnuo 

daro susirinkimus. Parapijoj 
vykstant parengimam, judriai ir 
noriai patarnauja. Pirmininkė 
yra 3-čios kartos sumani Mar
ce Krecioch, globėjais jos moti
na Rūta ir teta Birutė Stoškienė.

Vyresnieji vyčiai intensyviai 
ruošiasi visuotiniam Lietuvos 
vyčių seimui, kuris įvyks čia 
rugpiūčio 17-21.

Čiurlionio ansamblio koncer
tui, kuris įvyks čia per 2,000 
talpinančioj Veterans Autido- 
rium salėj balandžio 24-tą dieną 
3 vai. popiet, bilietai jau 
siuntinėjami į gretimas lietuvių 
kolonijas platinimui. Tikimasi 
daug dalyvių iš Bostono, Brock- 
tono, Worcesterio, Hartfordo ir 
kitų kaimyninių lietuvių koloni-

VASARIO 16-OJI CLEVELANDE
Lituanistinėj mokykloj

Šeštadienį, vasario 19, Šv. Ka- 
zimięro lituanistinė mokykla 
minėjo Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo šventę. Tuoj 
po pirmojo skambučio, lydimi 
lietuviškų maršų garsų, moki
niai, mokytojai ir nemažas bū
relis tėvų įžygiavo į bažnyčios 
aikštę, kur stovi žuvusiem dėl 
Lietuvos laisvės paminklas. Mo
kiniai pakėlė vėliavas, sugiedo
jo Lietuvos himną, padėjo vai
niką. 12-ojo skyriaus seniūnė 
Rūta Staniškytė išreiškė visų 
viltį pamatyti laisvą Lietuvą.

Nuo paminklo tik keli žings
niai iki bažnyčios, kur klebonas 
kun. Gediminas Kijauskas, 
SJ, pravedė trumpą susikaupi
mo valandėlę. Kiekvieno sky
riaus atstovai uždegė po žvaku
tę ir pasakė pačių mokinių su
kurtas maldeles.

Pusantros valandos pasimokę 
klasėse, mokiniai suėjo į salę, 
kur jų .jau laukė kiek anksčiau 
susirinkę tėveliai ir svečiai. 
Valandos ilgumo programą su
planavo ir pravedė 11 ir 12 sk. 
mokiniai. Sugiedojus himną ir 
uždegus tautinių spalvų žvakes, 
pranešėja Dalia Miškinytė į 
sceną pakvietė Altos skyriaus vi
cepirmininkę Ingridą Bublienę 
pristatyti rašinėlių konkurso lai
mėtojus: Andrių Kazlauską, Pau
lių Staniškį, Joną Bankaitį, Vili
ją Banionytę ir Rimą Apanavi- 
čiūtę. Jie čia pat ir perskaitė sa-_ 
vo klasėj rašytus rašinėlius apie 
Lietuvą, didvyrių žemę. Meni
nėj programos daly vaikų darže
lio, 1, 2 ir 5 sk. mokiniai padek
lamavo, 6, 7 ir 8 sk. berniukų 
choras padainavo, o aukštesnio
sios mokyklos mokiniai suvai
dino Pūkelevičiūtės vaizdelį 
“Rimas pas Kęstutį”. Jie patys 
pasidirbo dekoracijas ir buta
foriją, pasisiuvo kostiumus, tvar
kė šviesas ir garsus. Režisavo 12 
sk. mokinė R. Staniškytė, o pa
grindinius vaidmenis atliko A. 
Kazlauskas, L. Balčiūnaitė, A. 
Miškinis, S. Lenkauskaitė ir P. ir 
V. Palūnai. Vaizdelis ir visa 
programa baigėsi gyvu paveiks
lu, kanklių orkestrui skambinant 
“Lietuva brangi”.

Šia proga mokiniai Vlikui su
aukojo $42.72.

Pagrindinis minėjimas
Pagrindinis Vasario 16-osios 

minėjimas, surengtas Altos Cle- 
velando skyriaus, įvyko sekma
dienį, vasario 20. 9:45 vai. ryto 

jų. Bilietai: suaugusiems 5 dol., 
jaunimui 2.50 dol.

Vasario 16-tos minėjimas įvy
ko vasario 27. Staigmeną Pro- 
videncui padarė Worcesterio 
šaulių kuopa, atvykusi su savom 
vėliavom ir per 20 dalyvių į 
pamaldas. Iškilmingas pamaldas 
atlaikė ir pritaikytą pamokslą 
pasakė kun. kleb. Vacį. Martin- 
kus.

Po pamaldų Kaz. Kriaučiūno 
ir Vyt. S o f. Šakalių šeimos atvy
kusius svečius šaulius pasikvie
tė į savo namus, kur su lietu
višku nuoširdumu juos pavaiši-' 
no.

Popiet 3 vai. vietos lietuviai 
ir svečiai rinkosi į kun. Jono 
Vaitekūno (parapijos) salę, kur 
įvyko pats minėjimas. Sugiedo5- 
jus himnus, prie stalo buvo 
pakviesti savanoriai-kūrėjai: Fe
liksas Keršys, Kazys Prapuolenis 
iš Worcesterio ir Kazys Kriau
čiūnas iš Providence. Jaunosios 
vytės jiem prisegė gėles, o daly
viai sukėlė ovacijas.

Algirdas Zenkus savo kon
densuotai paruoštam žody pri
minė dalyviam varganą mūsų 
tautos nueitą kelią, dabarties lie
tuvių nedalias tėvynėj ir opti
mistiškai nuteikė dalyvius ne
nusiminti dėl mūsų tėvynės ir 
tautos ateities.

P. Jeane Coughlin, lietuvių 
Bicentennial Komiteto energin
ga pirmininkė, iškėlė mintį, jog 
lietuviškos problemos turėtų 
būti prieinamai pristatytos ne- 
mokantiem lietuviškai. Pažymė
tina, kad ji dar kalba gerai lie
tuviškai, nors 3-čios kartos lietu
vaitė ir 2 dukros priklauso prie 
jaunųjų vyčių kuopos.

DMNP bažnyčios aikštėj organi
zacijų atstovai pakėlė vėliavas ir 
padėjo vainiką, o savanoriai kū
rėjai ant aukuro įžiebė liepsną. 
Abiejose lietuvių bažnyčiose 
buvo aukojamos iškilmingos pa
maldos, organizacijom dalyvau
jant su vėliavomis.

Iškilmingą minėjimą, kuris 
prasidėjo 4 v. po pietų DMNP 
parapijos salėj, atidarė Altos sky
riaus pirmininkas Algis Rukšė
nas. Himnus giedojo solistas Ju
lius Kazėnas, invokaciją skaitė 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ. 
Tylos minute buvo prisimintas 
prieš 50 m. miręs dr. J. Basana
vičius. Savanorius kūrėjus mi
nėjimo dalyviai pagerbė katutė
mis ir atsistojimu.

Po įprastų sveikinimų, prokla
macijų skaitymo ir svečių pri
statymo Batuno pirm. Kęstutis 
Miklas pasakė pagrindinę kalbą. 
Jis visus lietuvius skatino vie
ningai dirbti, įsteigti informaci
jos centrą ir stengtis Lietuvos 
bylą iškelti Jungtinėse Tautose, 
nors ji iš pirmo karto ir nebū
tų laimėta.

Dr. V. Stankus moksleivių ra
šinių konkurso laimėtojam įtei
kė dovanas ir pažymėjimus.

Po pertraukos solistė Violeta 
Balčiūnienė iš Bostono padaina
vo B. Budriūno Šauksmą, Ty
kiai tykiai, Dainos gimimą ir 
Mano protėvių žemę, dvi arijas 
iš Puccini La Boheme ir Mada- 
ma Butterfly, Rūtelės ariją iš 
Banaičio operos Jūratė ir Kasty
tis ir Gudauskienės Jaunystę. Jai 
akomponavo pianistas Vytautas 
Smetona.

Clevelando ramovėnų cho
ras, vadovaujamas Juliaus Kazė
no, padainavo Rinkevičiaus Ar
tojų maršą, Karsokienės harmo
nizuotą Jauna sesė, Štarkos Tuš
ti paliktieji namai, partizanų dai
ną Aras, Sodeikos Šiaurės pa
švaistė ir Banaičio Pirmyn į ko
vą. Publikai garsiai plojant, dar 
padainavo Jau atvertos dvaro 
stonios. Jiem akomponavo Genė 
Karsokienė.

Pertraukos metu buvo renka
mos aukos visiem pagrindiniam 
Lietuvos laisvinimo veiksniam 
ir pasirašoma peticija prieš tau
tybių radijo programų pa
naikinimą.

Kas norėjo, galėjo po minėji
mo žemutinėj salėj pasivai
šinti, pabendrauti, pasidalyti 
dienos įspūdžiais ir susipažinti 
su prelegentu bei soliste.

V. Augulytė

Kun. V. Martinkus pažvelgė į 
dabartinę gyvenimo tikrovę Lie
tuvoje, dėl nežmoniškai apsun
kinto siuntinių pasiuntimo pa
tarė tas lėšas geriau aukoti Lie
tuvos vadavimo veiksniam.

Vladas Gedmintas, Worceste- 
rio šaulių rinktinės kultūros rei
kalų vadovas, ragino ir Pro
vidence organizuotis šauliam ir 
platino literatūrą angliškai kal- 
bantiem susipažinti su Lietuvos 
problemomis.

Nuotaikingą ir šiltai publikos 
priimtą meninę programą atliko 
Worcesterio Meno Mėgėjų rate
lio penketukas: Valis Roževi- 
čius, Uršulė Roževičienė, Elena 
Gradeckienė, Irena Savickienė 
ir Kristina Naikelienė, pianinu 
palydint Albinui Tamošiūnui. 
Jie padainavo 8 populiarias dai
nas.

Šis “ansambliukas” jau gy
vuoja eilę metų, bet buvo 
“atostogose” metus, nes neturė
jo pianisto. Dabar eina sklan
džiai. Linkėtina jiem aplankyti 
artimesnes ir tolimesnes lietu
vių kolonijas. Kas juos pasi
kviestų, liktų patenkintas. Dai
nininkai vakarieniavo ir nuotai
kingai praleido keletą valandų 
klebonijoj. Jiem priklauso gili 

padėka.

Aukų teko: Lietuvių Bend
ruomenei 188 dol., Tautos Fon
dui 163.50 dol., Altai 37 dol.

Šį pasisekusį minėjimą or
ganizavo Lietuvių Bendruo
menės sekretorė Sofija Šaka- 
lienė, Worcesterio šaulių iškvie
timu ir jų priėmimu rūpinosi 
Kazimieras Kriaučiūnas, bend
radarbiaudamas su klebonu.

Padėka priklauso Worcesterio 
šauliam ir jų pirmininkui K. 
Prapuoleniui, kalbėtojui Algir
dui Zenkui, dainininkam.

kvm.

HARTFORD, CONN.
LIETUVOS LAISVĖS ŠVENTĖ

Vasario 13, sekmadienį, atžy
mėjote mūsų tautos didžiąją 
šventę, kurioj visi prisiminėm 
Lietuvos savanorių sudėtas au
kas tėvynei, jų iškovotą laisvę 
savo tėvų žemei ir partizanų 
kovas su priešais. Kartu tenka 
pasidžiaugti, kad išeivijos lietu
viškasis jaunimas vis labiau su
tampa su vyresniąja karta bei 
Lietuvių Bendruomenės dvasia 
ir kartu veda ryžtinga kovą su 
pavergėju. Spaudoj dažnai pa
stebim, kad plačių kolonijų jau
nimas gyvai dirba Lietuvos lais
vei. Taip pat ir mūsų nedi
delėj apylinkėj Birutė Zdanytė, 
PLJS pirmininkė, Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga 
parašė “The Hartford Courant” 
rašinį, iškeldama Helsinkio kon
ferencijos ir jos vykdymo re
zultatus. Jaunasis dr. Jonas Zda
nys savo išsamiu straipsniu pra
bilo į amerikiečius ir kitatau
čius apie Lietuvos paskutinę 
vergiją.

Vasario 9 LB atstovai — pirm. 
Steponas Zabulis, Danguolė Ba
nevičienė, Elytė Baltauskaitė ir 
Zina Drezliutė — aplankė mies
to burmistrą G. Athanson ir įtei
kė jam buv. trijų Lietuvos pre
zidentų medalį. Burmistras iš
leido proklamaciją, o gubem. 
Ella Grasso parėdymu Lietuvos 
trispalvė minėjimo dieną plevė
savo Kapitoly.

Lietuvos laisvės šventė prasi
dėjo vasario 13 iškilmingomis 
mišiomis Svč. Trejybės bažny
čioj. Mišias aukojo kleb. kun. 
Juozas Matutis už kenčiančią 
Lietuvą ir kritusius kovotojus. 
Dalyvavo organizacijos ir visuo
menė.

Oficialioji dalis vyko Lietuvių 
klube, 3 v. popiet. LB pirm. S. 
Zabulis atidarė minėjimą. Sa
bonio posto veteranam ir ra- 
movėnam įnešus vėliavas, dr. 
Izidorius Alis sugiedojo JAV ir 
Lietuvos himnus. Jam akompo
navo muz. J. Petkaitis. Kleb. 
kun. Juozas Matutis sukalbėjo 
invokaciją. Susikaupimui jaus
mingai trimitavo Petras Petkai
tis. Pagerbti trys Lietuvos sava
noriai: Jurgis Dragūnevičius, A. 
Ramanauskas, P. Špakauskas. 
Ketvirtajam savanoriui M. Palu-

{nešamos vėliavos į Lietuvos nepriklausomybės šventės 
minėjimą Hot Springs, Arkansas. Vėliavas įveda Danutė 
Garbonkienė. Kairėj prieky (su šviesiu drabužiu) Ona Ro
kienė.

Hot Springs, Arkansas, Vasario 16 minėjimo dalyviai. Iš k. 
Mrs. Shmidt, dr. Shmidt, miesto burmistras T. Ellsvvorth, 
prof. T. Dambrauskas. Už jų — publika.

HOT SPRINGS, ARK.
Tautos šventė

Lietuvių Bendruomenė, Altą 
ir Atgimimo Sąjūdis vasario 19 
suruošė iškilmingą Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo minė
jimą. Minėjimą atidarė ir jam va- 

binskui esant poilsio namuose, 
jis buvo LB narių aplankytas 
ir ten atskirai pagerbtas.

Gubem. Ella Grasso ir miesto 
burmistro proklamacijas per
skaitė Ramunė Bernotaitė ir 
Regina S tankai tytė. Latvių atsto
vas sveikino žodžiu, perskai
tytas estų sveikinimas.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
prof. dr. Jokūbas Stukas. Jis jaut
riai ir įdomiai kalbėjo svarbiau
siais Lietuvos laisvės, mūsų kal
bos išlaikymo ir tautiečių dar
naus sugyvenimo reikalais. 
Miesto burm. G. Athanson kal
ba, kaip visuomet, buvo ugnin
ga. Toliau pirm. S. Zabulis trum
pai kreipėsi angliškai į atvyku
sius svečius.

Pabaigoj Vyt. Raškevičius per
skaitė rezoliuciją JAV prez. J. 
Carteriui. Ji visų priimta.

Aukų surinkta 1,410 dol. Pro
porcingai atskaičius 245 dol. iš
laidų, pinigai išsiųsti pagal au
kotojų pageidavimą: Tautos 
Fondui 420.60, Altai 100.40 dol. 
ir LB centrui — 644 dol.

Po pertraukos meninę progra
mą atliko tautinių šokių grupė 
Berželis ir Švyturio mokyklos 
jaunimas, vadovaujamas vedė
jos Dalios Dzikienės. Programa 
gražiai paįvairinta deklamacija. 
Švyturio mokyklos auklėtinis Si
monaitis perskaitė savo paruoš
tą tekstą ir paminėjo dr. Jono 
Basanavičiaus darbus bei jo mir
ties 50 m. sukaktį. Vėliau buvo 
paskelbtas spaudos vajus. Tam 
tikslui daug kas užsisakė laik
raščių ir knygų. Minėjimas už
darytas pirm. S. Zabulio nuo
širdžia padėka.

Nepriklausomybės šventė 
buvo paminėta per lietuvių radi
ją su LB paruošta angliška pro
grama ir perduota dr. Jokūbo 
Stuko kalba minėjimo dieną.

M. Petrauskienė

Hartfordo “Tėvynės Garsų” 
lietuvių radijo valanda nuo va
sario 6 prailgino savo laiką. Da
bar jos programos girdimos nuo 
4:30 iki 5:30 vai. popiet. Vasa
rio 20 programų vedėjas klausy
tojam perdavė iš New Yorko 
gautą Specialią juostą, paruoštą 
Daivos Kezienės ir Antano Ma
žeikos. Nepriklausomybės šven
tės minėjimo proga programa 
specialiai Lietuvos reikalais pa
ruošta anglų kalba. (J.B.) 

dovavo S. Ingaunis, LB apylin
kės pirmininkas.

Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Burkus, Įnešus JAV ir Lietuvos 
vėliavas, moterų oktetas, akom- 
ponuojamas muz. L. Diedrich, 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus.

T. Dambrauskas angliškai pa
sakė įžanginę kalbą. Trumpai 
nušvietė Lietuvos praeitį, da
bartinę padėtį ir Lietuvos viltis į 
nepriklausomą gyvenimą. Jis 
pristatė susirinkusiem garbės 
svečius: miesto burmistrą T. 
Ellsvvorth ir prekybos rūmų at
stovą dr. Shmidt su žmona. Bur
mistras perskaitė savo proklama
ciją, kuria jis paskelbė vasario 19 
kaip lietuvių dieną Hot 
Springs mieste. Abu garbės sve
čiai savo kalbose susirinkusiem 
linkėjo sėkmės kovoj už Lietu
vos laisvę.

Gauta sveikinimo telegrama iš 
kongresmano John P. Hammer- 
schmidt. Ją perskaitė J. Sirutie
nė. Nepriklausomybės aktą per
skaitė V. Sklerienė.

Pagerbti savanoriai — kūrėjai 
Jonas Bagdonavičius, Petras 
Petrulionis, Augustas Tomaitis 
bei Sibiro tremtinės Stefanija 
Rūkienė ir likimo draugė Onu
tė. Pagerbti ir kritusieji kovoj už 
Lietuvos laisvę.

Minėjimo pagrindinę kalbą 
pasakė inž. Pr. Čiukus iš 
Memphis, Tenn.

Meninėj daly gražiai padai
navo sol. Gintaras Aukštuolis ir 
vietos moterų oktetas, kuriame 
dainuoja D. Garbonkienė, E. 
Užemienė, V. Sklerienė, J. Siru
tienė, L. Gudelienė, S. Stasiu- 
naitienė, L. Tamošaitienė ir Z. 
Grigaitienė. Akomponavo L. 
Diedrich.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
surinkta 1000 dol. su viršum. 
Minėjimą uždarė Altos pirm. 
Kostas Plepys. Visi sugiedojo 
Marija, Marija.

Minėjimo dalyviai pavaišinti 
vietos moterų paruoštais ska
numynais ir kavute.

HARTFORD, CONN. 
Koncertas

Hartfordo ir apylinkių lietu
viai turės puikią progą išgirsti 
koncertą, kurio programą Hart
forde pirmą kartą atliks Worces- 
terio Moterų sąjungos choras. 
Programos turinį paruošė ener
ginga J. Mack. Choro vadovė 
yra G. Kaneb. Visi kviečiami 
atsilankyti į šį Hartfordo Mo
terų sąjungos 17-tos kuopos 
Connecticut apygardos suvažia
vimo proga rengiamą koncertą, 
kuris įvyks kovo 27, sekmadienį, 
3 vai. po pietų Hartfordo lietu
vių klube, 227 Lawrence St. 
Įėjimo auka, įskaitant ir vakarie
nę, 5 dol. — S.S.
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— Kardinolas J. P. Cody, 
Chicagos arkivyskupas, prisiun
tė vysk. V. Brizgiui tūkstantį 
dolerių perduoti Lietuvių katali
kų religinei šalpai. Laiške prašo 
vysk. V. Brizgio paraginti kuni
gus savo parapijose taip pat su
sirūpinti kenčiančios Lietuvos 
religine šalpa.

— Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
lietuvių pranciškonų provinci

jolas, kovo 28-30 dalyvaus Santa 
Barbara, Calif., vykstančiame 
Amerikos pranciškonų provinci
jolų suvažiavime.

— Tėv. Juozapas Bacevičius, 
OFM, iš Kennebunkport, 
Maine, šios gavėnios metu va
dovaus rekolekcijom Detroite, 
Daytone, Clevelande ir Toronte. 
T. Bernardinas Grauslys, 
OFM, vadovaus rekolekci
jom Providence, R.I., T. Leonar
das Andriekus, OFM — Mont- 
realy, Kanadoj, Tėv. Rafaelis Ša
kalys, OFM— Rochestery, N.Y.

— L.M. Klubų Federacijos 
Hartfordo klubo rengiamas tra
dicinis Velykų stalas įvyks ba
landžio 3, Verbų sekmadienį, 3 
vai. po pietų Hartfordo Lietu
vių klubo patalpose, 227 Law- 
rence St.

— Dr. Elona Vaišnienė vasa
rio 27, sekmadienį, dalyvavo 
televizijos diskusijose apie už
miesčių gyventojų tradicijas 
“Dialogue with Laurel Vlock” 
programoj.

— Lietuvaitės studentės, no
rinčios vasaros atostogų metu 
dirbti Lietuvių senelių namuo
se, gali kreiptis adresu: Matu
laitis Nursing Home, Rt. 44 & 
Thurber Rd., Putnam, Conn. 
06260.

— Connecticut apygardos LJS 
tarybos rinkimai įvyks sekma
dienį, balandžio 3, Vyčių Klu
be, 85 Green St., Waterbury, 
Conn. Balsavimai prasidės 2 
valandą. Visas lietuviškos kil
mės jaunimas nuo 16-kos iki 30 
metų amžiaus gali balsuoti. Norį 
kandidatuoti į JAV LJS tarybą 
turi būti nuo 18-kos iki 30 metų 
amžiaus. Kandidatai turi pra
nešti Pauliui Bernotui prieš rin
kimus. Tel.: 529-8691. Adresas: 
1800 Berlin Trpke., VVethers- 
field, Conn. 06109.

— Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas praneša, kad rugpiū
čio 21-28 Dainavoj, 15100 Aus- 
tin Rd., Manchester, Mich. 
48158, įvyks tautinių šokių mo
kytojam ir vadovam kursai. 
Kviečiami dalyvauti tautinių šo
kių vienetų vadovai arba jų į- 
galioti ir rekomenduoti asme
nys, nejaunesni kaip 17 metų 
amžiaus. Dėl smulkesnių in
formacijų kreiptis adresu: 
Jadvyga Matulaitienė, 188 
Logan St., Brooklyn, N.Y. 11208. 
Telef. 212 235-6453.

— Moterim rekolekcijos Put
nam, Conn., įvyks kovo 25-27. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
vienuolyne. Rekolekcijom va
dovaus kun. dr. Valdemaras Cu- 
kuras. Apie dalyvavimą prašome 
skubiai pranešti raštu arba tele
fonu: Sesuo Felicija, ICC, Put
nam, Conn. 06260. Telefonas — 
(203) 928-5828.

— Nashua, N.H., Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos biuletenis 
beveik kiekvieną savaitę duoda 
žinių apie Lietu
vą ir lietuvių gyvenimą oku- 
puotoj Lietuvoj ir išeivijoj. Ypač 
gausu lietuviškų žinių buvo va
sario mėnesį, ruošiantis minėti 
nepriklausomybės atkūrimo su
kaktį ir po to.

Nauji Darbininko skaitytojai: 
A.Bliudžius, Los Angeles, 
Calif., K. Radvila, Chicago, 111., 
V. Rutelionis, Rockville, Md., 
kun. P. Gillis, Columbia, Miss. 
Užsakė kitiem: E. Sandanavi- 
čienė, Brooklyn, N.Y. — M. San- 
danavičiūtei, Santa Monica, Ca
lif., A. Keturakis, So. Boston, 
Mass. — A.C. Plevokas, So. 
Weymouth, Mass. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant Darbininko prenumerata 
visiem 12 dol. metam.
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Veda Kazys Merkis

Pasaulio pretendentai jau įpu
sėjo savo rungtynes. Jiem pa
skirta sužaisti po 12 partijų. 
Spaskis su čeku Hortu Reykja- 
vike jau sužaidė septynias parti
jas ir veda santykiu 4:3. Rotter- 
dame vengras Portisch pirmauja 
prieš daną Larseną 4-2, taigi 
Portisch jau galima sakyti laimės 
savo mačą, nes jam bereikia
2.5 taško surinkti iš likusių 6 
partijų. Šiose pretendentų var
žybose laimi, kas pirmas surinks
6.5 taško. Polugajevskis pirmau
ja prieš brazilą Meckingą Luzer- 
ne santykiu 3.5-2.5. Petrosjano- 
Korčnojaus rungtynės Italijoje 
tėra 2-2; jiedu keturias partijas 
baigė lygiomis, o tolesnės rung
tynės kuriam laikui nutrauktos 
pačių italų, kurie tas rungtynes 
rengia netoli Lucca vietovės.

Kereso atminimo turnyre, 
kuris jau baigiamas Taline, te
bepirmauja dm M. Talis turėda
mas po 14 ratų 11 tš., dm Ro- 
manišinas 9.5, Gipslis 9, Bron-« 
šteinas, Gulko ir Rytų Vokieti
jos dm Uhlmann po 8.5 tš.

Dr. V. Palčiauskas JAV ko
mandos sudėty. “Correspond- 
ence Chess Olympiade VIII” 
varžybose dalyvavo 34 koman
dos trijose grupėse. JAV koman
da, kurios sudėty pasigėrėtinai 
sužaidė mūsų dr. V. Palčiauskas, 
dalyvavo II grupėj. Tos grupės 
laimėtojai išsirikiavo šitaip: 
Vengrija 44.5 tš., JAV 44, Šve
dija 43.5, Olandija 38.5, Pran
cūzija 33, Argentina 34„Bulgari
ja 30.5, Izraelisi23, Portugalija 
19, Kolumbia 10.5, Indija 10 tš. 
JAV komandos dalyviai surinko 
taškų: I lentoj — Muir 6, II- 
Cross 6, III-Preo 7.5, IV-Calla- 
ghan, Jr. 8.5, V-Kolish 8, VI- 
Palčiauskas 8 taškus. Muir at
sistojo tarp pirmos lentos žaidi- 
kų ketvirtu, Cross-penktu, Preo- 
pirmu, Callaghan-pirmu, Kolish- 
antru, o Palčiauskas pasidalino 
pirmą vietą su švedu Huliųuist 
ir olandu Staal, surinkę visi trys 
po 8 taškus.

Bostono tarpklubinėse kovo 
11 mūsų vyrai laimėjo paskuti
nes rungtynes prieš Brandeis 
universitetą 5-0, nes jų koman
da pasidavė be kovos, negalė
dama sudaryti reikiamo sąstato 
tom rungtynėm.

Rytų apygardos pirmenybėm 
kovo 26-27 į N. Yorką Bostonas 
rengiasi pasiųsti savo gabiuosius 
jaunuolius: Ričardą Grauslį, To
mą Girnių, Darių Ivašką su 
pora vyresnių.

1977 GINTARAS TOUR
VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 25 — spalio 3 $942.00
2 naktys Maskvoj, 6 dienos Vilniuj su dienos ekskursija 
į Kauną. Kainon įskaitoma: kelionė lėktuvu ekonominėj 
klasėj GIT (šios kainos Įsigalioja 1977 balandžio 1), visi 
dokumentai ir viza, pirmos klasės viešbučiai, du kamba
ry, trys valgiai kasdien, miestų apžiūrėjimas, bagažo 
pernešimas.

Maža grupė — dėl rezervacijų kreiptis:

PETRAS LASAUSKAS
y KOBASNIUK TRAVEL INC.

157 SECOND AVENUE
NEW YORK, N.Y. 10003

(212) 254-8779 (201) 761-5472

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Svvitzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, fallihg hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor- 
in'g natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grev 100%. Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P.

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

DARBININKO SKAITYTOJAM

LIETUVIŲ KATALIKŲ
SUSIVIENIJIMAS |

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus* I

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

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. MI7-6637.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą deda
mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu: 
Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1977 metams

5
Vardas ir pavardė ..................................................................................

Adresas .....................................................................................................

Darbininko prenumerata yra 12 dol. metam. Naujiem skai
tytojam pirmiem metam tik 10 dol.

Siunčiu už prenumeratą $...................
Už kalendorių $...................
Spaudai paremti $....................
Siunčiu skolą už 1975-6 m. $...................

P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą 
už 1975-6 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio, 
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimus. DARB ADM.

ST. PETERSBURG, FLA.
LB apylinkė

Lietuvių Bendruomenės 
apylinkės metiniame susirinki
me kovo 9 A. Ragelis išsamioj 
ir kruopščiai paruoštoj paskaitoj 
dalyvius supažindino su paliki
mų ir testamentų sudarymo įsta
tymais Floridoj. Ypač užakcen
tavo, kad palikėjai neužmirštų 
Lietuvių Fondo ir kitų lietuviš
kų institucijų. A. Ragelio pa
skaitą papildė Al. Jančys. Jis pa
pasakojo apie galimybes paliki
mus persiųsti gyvenantiem oku- 
puotoj Lietuvoj.

Išrinkta apylinkės valdyba pa
reigomis pasiskirstė taip: pirm. 
Pr. Stanelis, vicepirm. A. Gruz
dys, sekr. V. Gruzdienė, ižd. K. 
Urbšaitis ir ryšininkas anglų kal
boj V. Ugėnas.

Kontrolės komisijon išrinkti:: 
pirm. K. Palčiauskas, nariai V.

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Šv. Vardo draugijos vyrai sa
vo metinius pusryčius turėjo 
kovo 13, sekmadienį. Mišias au
kojo jų dvasios vadas kun. A. 
Dranginis. Vyrų choras Daina 
giedojo per mišias. Po mišių 
visi susirinko parapijos salėn. 
Pirmininkas Algirdas Veliuona 
draugijos vardu visus pasveiki
no; padėkojo sodalietėm, kurios 
pagamino pusryčius. Pagrindi
nis kalbėtojas buvo policijos ka
pitonas Walter Coryell.

Lietuvių Posto 154 nariai ir jų 
padėjėjos minės savo Posto įkū
rimo sukaktuves su ypatingomis 
iškilmėmis sekmadienį, kovo 
27, savo kambariuose Lietuvių 
svetainėj. Rengimo komiteto va
das Balys Brazauskas ragina le
gionierius kuo gausiau dalyvauti. 
Programoje bus rodomas įdo
mus filmas. Kalbės kun. A. 
Dranginis. Po programos bus 
gardžių valgių. Sukaktuvės pra
sidės 2 vai. po pietų.

Palaimintojo Jono garbei 
mišios bus aukojamos Šv. Alfon
so bažnyčioj sekmadienį, kovo 
27, 11:30 vai. ryto. Mišias au
kos Baltimorės arkivyskupas 
William Borders. Pamokslą sa
kys kardinolas Lawrence 
Shehan. Palaimintasis Jonas 
Neumannas buvo Šv. Alfonso 
parapijos klebonas nuo 1851 
sausio 2 iki 1852 kovo 28, kai 
buvo konsekruotas vyskupu Šv. 
Alfonso bažnyčioj ir tapo Phila
delphijos arkivyskupijos ketvir
tuoju vyskupu.

Jonas Obelinis

Kulbokienė ir A. Ragelis.
Atstovai į apygardos suvažia

vimą: J. Pupelienė, J. Jasins- 
kas ir B. Kliorė.

Lietuvių klube kovo 30, tre
čiadienį, 6 vai. vak. įvyks links- 
mavakaris. Programoj dr. Br. 
Ze lbienės vaizdelis “Rugiapiū- 
tės užbaigtuvės”, baleto studi
jos mokinių pasirodymas, seks
tetas, šokiai ir kavutė. Rengia 
LB apylinkės kultūros komisija, 
vadovaujama V. Kulbokie- 
nės, ir sekstetas, vadovaujamas 
Gr. Jezukaitienės.

LB apylinkės Lietuvių Fondo 
komisija, vadovaujama A. Rage
lio, metų laikotarpy Lietuvių 
Fondui surinko ir pasiuntė 1,365 
dol. įnašų.

Pr. S.

LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Lietuva Tėvynė mūsų. Dai
nuoja Toronto vyrų kvartetas, 
Čiurlionio ansamblis ir kiti: Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos himnai, 
Lietuviais esame gimę, Mes su 
rūtom, Lietuva brangi, Kada 
noriu, verkiu, Kur lygūs laukai, 
Vai kelkitės vaikeliai, Tėviškėle, 
tėviškėle, Gaudžia trimitai, Pra
žydo jazminai, Prieblandoj ža
vingoj, Rožę, kurią man dovano
jai, Trubadūrai, Verdi, Vien viltį 
turiu, O, kaip puikiai pievos ža
liuoja. Kaina 6 dol.

Šokime. Dainuoja solistai si 
vokalinio instr. ansamblio pa
lyda: Lauksiu tavęs, Dar kartą 
apie meilę, Gražiausia mergina, 
Pakalbėkim dar apie meilę, 
Krantų gėlė, Meilės istorija, 
Meilės vasara, Oi, gimtine my
lima. Mėlyna daina, Sulaukti ne
galėsiu, Čigonų berniukas, Vy
nas ir gitara, Valsas. Kaina 6 
dol.

O ramunėle, pasakyk. Sol. B. 
Tamošiūnienės įdainuota: Gra
nada, Pavasaris už lango, Su ta
vim kartu, O ramunėlę,pasakyk, 
Tavo akys, Žalingos naktys, Se
nam sode, Niekad sekmadienį, 
Jauna kai buvau, Kaip ir aš, 
Šiąnakt, Pavydas. Kaina 6 dol.

Grojame jums. L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuania orkestras groja ir 
solistai dainuoja: Spaudos ba
liaus valsas, Tau, tiktai tau, 
Oi, sudieu, sudieu, Vieversys, 
Mano gitara ir bybabaliula, tan- 
gai valsai. Kaina 6 dol.

Su šokiu irdama. Neo-Lithua
nia dainos-šokiai su orkestro pa
lyda: Prisimink, Labamba,
Aguona, Kalnuos dainuoja, Moti
nos valsas, Lauksiu tavęs atei
nant. Aš laukiu, Bon Soir, 
Meilės daina iš “Godfather”. 
Kaina 6 dol.

Kokiais keliais aš keliaučiau. 
Dainuoja kvintetas “Baltija” 
su Neo-Lithuania orkestro paly
da: Karių daina, Kauno gimna
zistų valsas, Kokiais keliais be
keliaučiau, Užstalės daina, Vy
rai prie jūros, Batukai, Pilki ke
liai, Mėlynos akys, Dobiluos, 
Kai pamačiau aš ją, Oi, neverk, 
motinėle. Kaina 6 dol.

Kalnuos dainuojam. “Baltija” 
kvintetas dainuoja, Neo-Lithua
nia orkestras palydi: Gimtinės 
kloniai, Kalnuos dainuoja, Švel

ni gitara, Vyšnių sodai, Beržas, 
Meilės sapnai, Vakaras, Stovyk-

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už ka
lendorių ar šiaip spaudą pa
rėmę:

10 dol. — J. Žilionis, Cleve- 
land, Ohio.

Po 8 dol. — Vi. Kilius, Flush- 
ing, N.Y., I. Kazlauskas, Great 
Neck, N.Y., A. Matus, Shaker 
Heights, Ohio, L. Virbickas, St. 
Petersburg Beach, Fla., A. Jaras, 
Kenosha, Wisc., V. Sinkevičius, 
Chicago, 111., J. Radzevičius, 
New Britain, Conn., L. Leve,

Hartford, Conn., J. Caesar, 
Windsor, Conn., V. Česnavi- 
čius, Richmond Hill, N.Y., O. 
Ivaškienė, So. Boston, Mass., A. 
Malinauskas, Arlington, Mass.

7 dol. — J. Leonaitis, East 
Hartford, Conn.

Po 5 dol. — A.B. Wilkich, 
Toms Rlver, N.J., S. Jankaus
kas, Hot Springs, Ark., O. Kadas, 
Woodhaven, N.Y., J. Gedmintas, 
Los Angeles, Calif., R.J. Leimo- 
nas, Ft. Devens, Mass., N. John
son, Stanhope, N.J.

Po 4 dol. — A. Pupelis, St. 
Petersburg Beach, Fla., M. Si
monaitis, Richmond Hill, N.Y., 
J. Bartkus, Richmond Hill, N.Y.

Po 3 dol. — F. Dippel, N. 
Massapequa, N.Y., A. Kubilius, 
Easton, Pa., kun. J. Grigonis, 
J. Strazdas, Woodhaven, N.Y., K. 
Krinickas, Maspeth, N.Y., V. 
Akelaitis, Cleveland, Ohio, J. I. 
Lalas, So. Waymouth, Mass., A. 
Zautra, Nashua, N.H., K. Ciuo- 
deris, Fort Lee, N.J., A. Ble- 
chertaitė, Maspeth, N.Y., J. 
Briedis, Tuxedo Park, N.Y., V. 
Audėnas, Union, N.J., P. Na- 
kutavičius, Richmond Hill, N.Y., 
V. Galinis, Richmond Hill, N.Y., 
P. Kidolis, Hartford, Conn., P. 
Miliauskas, Chicago, 111., dr. V. 
Norvaiša, Surfside, Miami 
Beach, Fla., kun. dr. A. Pupšys, 
Middletown, Conn., S. Marti
šauskas, Brighton, Mass., K. Vai
cekauskas, Worcester, Mass., P. 
Tribuisis, Providence, R.I., P. 
Šaulys, Brockton, Mass., S. Lu- 
kauskas, Fort Myers, Fla., B. 
Užusienis, Chicago Ridge, 111.,
M. Pūkas, Woodhaven, N.Y., V. 
Prižgintas, Los Angeles, Calif., 
A. Krulikienė, Richmond Hill,
N. Y., V. Savukynas, Woodhaven,
N.Y., A. Liudvinaitis, Linden, 
N.J., V. Balčiūnas, Daytona 
Beach, Fla., kun. A.E. Gradek, 
New Haven, Conn., K. Šidlaus
kas, So. Boston, Mass., V. Guo- 
baitis, Edgefield, S.C., E. Pilis,

laujančių daina, Kokie žali me
džiai, Tris dienas, tris naktis, 
Suolelis, Nors nėr tavęs čionai. 
Kaina 6 dol. /

Kur lygūs laukai. Solistų į- 
dainuota: Tu žeme gimta, Kur 
lygūs laukai, Ko nerimsti tu, šir
die, Dar nežinai, Kalnų sakmė, 
Kam atskyrei mus, Už kalnelio 
saulė leidžias, Nebark manęs, 
Daina be galo. Kaina 6 dol.

Kiekvienos plokštelės kaina 6 
dol., persiuntimas 50 c. Šios bei 
kitos plokštelės gaunamos: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Tadas Paegle, iš New Jersey, laimėjo pirmą vietą gita
ros grojime. Jam dovaną įteikia jo mokytojas G. Johnson. 
Nuotr. Gražinos Paegle

Noąnk, Conn., M. Liaukienė, 
Huntington, Conn., kun. V. Za
karas, Putnam, Conn., M. Liu- 
berskis, Richmond Hill, N.Y., I. 
Kutelis, Waterbury, Conn., J. 
Perminąs, Providence, R.I., A. 
Yurkštas, Brockton, Mass., B. 
Neverauskas, Sterling Hts., 
Mich., V. Umbrazas, Brooklyn, 
N.Y., E. Aleksa, Cleveland, 
Ohio, J. Lukošius, Brooklyn, N. 
Y., V. Tuskenis, Santa Monica, 
Calif., J.A. Milius, Brooklyn, 
N.Y., P. Simononis, Chester, Pa., 
T. Augulis, Bloomfield, N.J., R. 
Viliamas, Washington, D.C., J. 
Kučinskas, Miami Beach, Fla., 
B. Oniūnas, Juno Beach, Fla., 
B. Užemis, Hot Springs, Ark., 
J. Zdanys, W. Hartford, Conn.,
E. Radionovas, W. Hartford, 
Conn., M. Mockapetris, Dor- 
chester, Mass., A. Kulponas, So. 
Boston, Mass., G. Čijunėlis, 
Brockton, Mass., S. Vaikutis, 
Stamford, Conn., J. Kazlauskas, 
Stamford, Conn., V. Stašaitis, 
Nevvington,. Conn., M. Jakulis- 
Jasbn, Green'vvich, Conn., A. Re- 
ventas, Gulfport, Fla., B. Karma
zinas, Groton, Conn., G. Stukas, 
So. Boston, Mass.

Po 2 dol. — P. Švitra, Wood- 
haven, N.Y., B. Burchikas, Up- 

Putnamo seselių vedamos stovyklos

NERINGA
Box 134 c, R.F.D. No.4 

W. Brattleboro, Vermont 05301
Berniukų (7-14 metų) — birželio 26-liepos 9 
Mergaičių (7-16 metų) — liepos 10-30 

(Putnamo piknikas liepos 24)
Lietuvių kilmės, anglų kalba mišri, 7-16 metų— 

liepos 31-rugp. 13
Atlanto Apygardos At-kų — rugp. 14-27

Vietų skaičius ribotas! Pereitais metais vietų pritrūko! 
Registracijai ir informacijai kreipkitės:

Camp Neringa 
I.C. Convent 
Putnam, Conn. 06260

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, 7 dol.
Amerikos Lietuvių Taryba, L. Šimučio, 10 dol.
Amerikos lietuvių istorija, A. Kučo, 10 dol. 
Sukilimas, K. Škirpos atsiminimai, 15 dol. 
Pranas Dovydaitis, J. Girniaus, 15 dol. 
Mykolas Krupavičius, P. Maldeikio, 15 dol. 
Kazys Pakštas, J. Ereto, 13 dol.
S. Kolupaila, J. Gimbuto ir J. Danio, 12 dol.
Vysk. V. Borisevičius, A. Baltinio, 8 dol.
Pasakyta parašyta, A. Smetonos kalbos, 10 dol.
Senasis Vilnius, A. Šapokos, 5 dol. 
Paskutinis posėdis, J. Audėno, 4 dol.
Gana to jungo, K. Bielinio, 5 dol.
Dialogas su lietuviais, B. Railos, 7 dol.
Anglų novelės, P. Gaučio, 8 dol.
Krikščionybė Lietuvoj, J. Gutausko, 6 dol.
Lietuvis tautoj ir valstybėj, S. Barzduko, 6 dol. 
Žurnalistika, J. Prunskio, 6 dol.
Išeivio dalia, J. Kapačinsko atsiminimai, 7 dol. 
Siaubingos dienos, J. Kapačinsko, 4 dol.
Jonas Aistis, poezija, 6 dol.
Tretieji vainikai, poezija IV, 6 dol.
Vyno stebuklas, A. Niliūno poezija, 5 dol.
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus poezija, 3 dol.
Po Dievo antspaudais, L. Andriekaus, 3 dol.
Šekspyro sonetai, versta A. Tyruolio, 3 dol.
Mūsų šokiai, II-roji laida, 4 dol. t

Lietuvių kalbos žodynas su paveikslėliais, 6 dol.
Mano žodynas, spalvotas, lietuvių-anglų kalbom, 5 dol.
Lietuvos spalvotas žemėlapis, 4 dol.

Šios bei kitos naujai išleistos lietuviškos knygos ir lietuviš
kos plokštelės gaunamos adresu: Darbininko administracija, 341 
Highland Blvd., N.Y. 11207. Persiuntimui pridedama 50 c.

per Darby, Pa., W. Calitis, 
Woodhaven, N.Y., W. Labutis, 
Meriden, Conn., J. Morkūnas, 
Philadelphia, Pa., N. Mimgau- 
dis, Quincy, Mass., M. Janilio- 
nis, Dunnville, Ont., Canada,
K. Naikelis, Millbury, Mass., L. 
Šimkus, Clark, N.J., V. Povilaus- 
kas, Astoria, N.Y., M. Bundonis, 
Lanstowne, Pa., Z. J. Strazdas, 
Wethersfield, Conn., D. Drau
gelis, Hartford, Conn., T. Janu 
kėnas, Dorchester, Mass., E. 
Šliogerienė, W. Hartford, 
Connecticut, kun. V. Paulaus
kas, Thompson, Conn., S. Rei
nys, Escondido, Calif., J. Ka
činskas, So. Boston, Mass.

1.50 dol. — P. Pečkaitis, Wor- 
cester, Mass.

Po 1 dol. — J. R. Yerus, Ho- 
verhill, Mass., A. Strazdas, Ro- 
selle, N.J., J. Buikus, Glaston- 
bury, Conn., P. Sablinskas, Wor- 
cester, Mass., J. Matulis, New- 
ark, N.J., V. Račiūnas, Chicago, 
III., K. Karuža, Los* Angeles, 
Calif., J. Juodis, St. petersburg 
Beach, Fla., P. Balčiūnas, 
Hot Springs, Ark., R. Axtin, 
Methuen, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.
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LOS ANGELES, 
CALIF.

Dr. Julius J. Bielskis, ilgame
tis Lietuvos garbės konsulas, 
sulaukęs 85 m. amžiaus, mirė 
1976 gruodžio 26. Jo žmona 
Ona Bielskienė, sulaukusi 80 m. 
amžiaus, mirė š.m. vasario 25.
Los Angeles lietuviai a.a. Lietu
vos konsulo ir jo žmonos pager- 
bimą-minėjimą rengia kovo 27, 
sekmadienį, 12 vai. Šv. Kazimie
ro parapijos salėj. Minėjimo ini
ciatoriai yra Altos skyrius, LB 
Vakarų apygarda, Balfo skyrius, 
Tautinės sąjungos skyrius, ra- 
movėnai, šauliai ir LSS Ramiojo 
vandenyno rajonas.

Metinės rekolekcijos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj vyks 
nuo kovo 30 iki balandžio 3. 
Jom vadovaus Montrealio Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas kun. dr. Feliksas Ju
cevičius. Rekolekcijos baigia-
mos religiniu koncertu, kurio 
programą atliks Šv. Kazimiero 
parapijos choras, vadovaujamas 
komp. Br. Budriūno, ir solistai 
Rimtautas Dabšys, Stasė Pautie- 
nienė, Janina Čekanauskienė ir 
Birutė Dabšienė.

Tradicinį pavasario balių ba
landžio 16, šeštadienį, 8 vai. 
vak. Riviera Country Club, Pa- 
cific Palisades, Calif., rengia 
Los Angeles skautų-skaučių sto
vyklavietės komitetas. Meninę 
programą atliks A. Polikaičio va
dovaujamas mergaičių sekstetas.

Šv. Kazimiero šeštadieninės 
mokyklos vakaras vyks balan
džio 23, šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Šv. Kazimiero parapijos di
džiojoj salėj. Pelnas skiriamas 
jaunimo kelionėm į Dainavoj 
rengiamus lituanistikos kursus.

lš k. dr. Ričardas Kontrimas, jo tėvai Simas ir Jadvyga 
Kontrimai, prel. J. Kučingis ir V. Kazlauskas Los Angeles 
parapijos kieme. Per Kalėdas Kontrimai buvo atvykę iš 
Newarko, N. J., pas savo sūnų, kuris gyvena Viejo, Calif. 
Nuotr. L. Briedžio

PATERSON, N.J.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjime, vasario 13 
surengtame LB Patersono apy
linkės, Lietuvos laisvinimui 
aukojo:

100 dol. — J. Krukonis (t.p.), 
70 dol. — Alg. R. Gudeliai, 45 
dol. — Br. A. Stankaičiai.

Po 30 dol.: J. Iškauskas, G. 
Klimas, J. Kontautas, M.K. Senu
liai.

Po 25 dol.: kun. V. Dabušis, 
V.O. Baltučiai, Vyt. Gružas, P. 
Juška, Ant. A. Masioniai, A. Vir
bickas.

Po 20 dol.: A.J. Aidukai, V.R. 
Čižiūnai, Alg. I. Eitmanai, K. 
Jankūnas, J.L. Litvaičiai, E. 
Liaugaudienė, M. Šaulienė, 
T.P. Tallat-Kelpšai.

Po 15 dol.: A. Diškėnas, A. 
B. Kažukauskas, J. Kalėda, K.L. 
Praleikos, Pr. Vilimas.

Po 10 dol.: H. Adams, V. Ado
mavičius, E. Augulienė, Br. O. 
Babušiai, K.O. Bogumirskai, A. 
Gelažius, M. Iškeliūnienė, J. 
Jackūnas, J. Jokūbavičius, kun. J. 
Kinta, E. Klupšienė, Vid. V. Ma- 
tusaičiai, J.D. Meižiai, J. Ma- 
jauskienė, P. Naujokaitis, M. 
Naruševičius, V. Povilonis, A. 
Pristemiek, H. Schell, J.O. Re- 
kešiai, A. Rugys, A. Rubonis, 
J.J. Sabaliauskai, S. Senulytė,

O. Stankaitienė, G. Slepako- 
vienė, V. Stanaitis, V.Z. Šauliai, 
A. Visockis, G. Yesolites.

Po 6 dol.: A.J. Kepeniai.
Po 5 dol.: J. Arnas, S. Ado

maitis, M. Balčietis, St. DeLas- 
ky, J. Juška, J. Mečionis, Alg. 
Rugys, J. Sabaliauskas, Jr., J. 
Sprainaitis, J. Stankaitis, D. Sta
naitienė, P.Tamauskas, J. Žilius.

Nuoširdžiai dėkojame už 
aukas.

LB apylinkės valdyba

Lietuviškos radijo valandėlės 
balius įvyks balandžio 30, Šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Šv. Ka
zimiero parapijos salėj.

Pirmoji vaikučių komunija Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj 
bus teikiama gegužės 1, sekma
dienį. Bus dvi skirtingos grupės 
— lietuviškai ir angliškai kal- 
bantiem.

Palikimas, laureatės Birutės 
Pūkelevičiūtės drama, pirmą 
kartą Los Angeles mieste bus 
statoma gegužės 7 King Jr. vidu
rinės mokyklos salėj, netoli nuo 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čios. Dramą stato Los Angeles 
lietuvių dramos sambūris, kuris 
šį kūrinį ir premijavo. Režisuo
ja Dalila Mackialienė.

Rasos Arbaitės, Califomijos 
universitete meno studijas bai
giančios dailininkės, meno kūri
nių paroda Tautiniuose namuo
se vyks gegužės 7-8. Parodą ren
gia Los Angeles lietuvių dra
mos sambūris.

Sutvirtinimo sakramentas Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj 
šiais metais bus teikiamas gegu
žės 8. Jau yra užsiregistravę 
120 kandidatų.

Gintaro paroda, rengiama vyr. 
skaučių kunigaikštienės Graži
nos būrelio, Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj vyks gegužės 22.

Pranas Speecher, Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos komite
to pirmininkas, buvo paguldytas 
ligoninėn. Po sėkmingos vidu
rių operacijos jis sveiksta na
muose, žmonos Nancy priežiū
roj.

Naujas koncertinis pianinas 
puošia Šv. Kazimiero parapijos 
salės sceną. Pianino pirkimo iš
laidom padengti kovo 5 vyko 
puikus koncertas. Šalia numa

JUNO BEACH, FLA.
PARAMA LIETUVIŠKAI 

SPAUDAI IR LIET. 
BENDRUOMENEI

JAV LB krašto valdyba savo 
bendrarašty, išleistame 1977 va
sario 7, skatino visas LB apy
linkes savo aukomis paremti lie
tuvišką spaudą. LB Palm Beach 
County apylinkės valdyba, va
sario 28 susirinkusi savo posė
džio, be pirmojo punkto, svarstė 
ir kitus reikalus. Jie čia sumi
nimi.

1. Iš 1977 vasario 22 Užga
vėnių vakaronės gautojo pelno 
nutarta paskirti 100 dol., po 20 
dol. kiekvienam, šiem laikraš
čiam: Darbininkui, Dirvai,
Draugui, Pasaulio Lietuviui ir 
Tėviškės Žiburiam.

2. Apylinkės valdyba nutarė 
paskatinti visus savo narius kuo 
gausiausiai dalyvauti LB Flori
dos Auksinio Kranto apylinkės 
(Pompano Beach) ruošiamame 
dr. J. Basanavičiaus 50 metų 
mirties sukakties minėjime (jis 
įvyko kovo 13).

3. Vasario 16 proga Lake 
Worth Lietuvių Klubo parengi
me Lietuvių Bendruomenei 
buvo surinkta 195 dol.; per kraš
to valdybos atsiųstus lapus 
surinkta 145 dol. Visa suma, 
340 dol., persiųsta LB krašto 
valdybos iždininkui F. Andriū- 
nui.

4. Kovo 27 LB Palm Beach 
County apylinkės valdyba šau
kia savo narių ir bendraminčių 
metinį susirinkimą; jis įvyks Ju- 
no Beach, Fla., Metodistų baž
nyčios salėj 2 vai. popiet. Visi 
tautiečiai kviečiami kuo gau
siausiai dalyvauti.

Bronius Aušrotas 
vicepirm. informacijos reikalam 

tytos programos sulaukta ir kele
tas staigmenų. Poetas Bernardas 
Brazdžionis skaitė šiai progai 
sukurtą saryrinį eilėraštį. Kon
certe dalyvavęs svečias solistas 
John Lombardi padainavo duetą 
su Florence Korsak. —L.Ž.K.

NEWARK, N. J.
Parapijos veikla

Balandžio 3, Verbų sekmadie
nį, Lietuvos vyčių 29 kuopa 
po kiekvienų mišių pardavinės 
pyragus parapijos salėj. Pelnas 
skiriamas Švč. Trejybės parapi
jai. Bus duodama ir kava.

Lietuvių veteranų posto pa- 
gelbininkės 2 v. popiet rengia 
kortų žaidimus. Bus duodama ir 
atgaiva.

Kazys Laurinaitis staiga mirė 
kovo 7. Buvo Šv. Cecilijos cho
ro uolus narys, dažnai dainuo
davo ir solo. Koncelebravo mi
šias prel. J. Scharnus ir kun. 
Petras Barauskis, MIC, iš 
Thompson, Conn. Solo giedojo 
Angelė Kiaušaitė, vargonais gro
jo Genevieve Mazur. Palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse North 
Arlington, N.J.

Reiškiame gilią užuojautą ve- 
lionies seserim — Sophie Draz- 
dovvski ir Ann Sheb bei kitiem 
artimiesiem.

F.V.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS

Lietuvos vyčių 29 kuopa 
Newarke kovo 6 paminėjo šv. 
Kazimiero šventę. Mišias aukojo 
Tėv. Vytautas Balčiūnas, OFM, 
ir pasakė tai dienai pritaikytą 
pamokslą. Prieš mišias kuopos 
narius į bažnyčią lydėjo lietu
vių veteranų postas su vėliavo
mis. Bažnyčioj pradžioj sugiedo
tas Amerikos himnas. Mišių 
metu giedojo Šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujamas muziko Kle
menso Bagdonavičiaus. Aukas 
atnešė Albinas ir Rožė Žukaus
kai.

Pamaldos baigtos vyčių him
nu. Tuoj pat parapijos salėj bu
vo pusryčiai, kuriem vadovavo 
Rožė Žukauskienė. Maldą su
kalbėjo prel. J. Scharnus. Jis taip 
pat tarė sveikinimo žodį. F. Vaš
kas pristatė viešnią kalbėtoją — 
Betty Foley, Jersey Journal laik
raščio religinio skyriaus redak
torę. Ji dažnai rašo apie šios 
apylinkės lietuvių religinę ir so
cialinę veiklą. Savo kalboj apsi
džiaugė, galėdama būti lietuvių 
tarpe. Lietuvius ji gerai pažįs
tanti, nes jų tarpe gyveno Mt. 
Carmel, Pa. Pusryčiavę jai su
kėlė dideles ovacijas, kai ji 
baigė savo kalbą.

Kuopos pirmininkas Kazys Ši- 
paila dar pristatė buvusį pirmi
ninką Kazį Strolį ir Mary York, 
12-tos kuopos pirmininkę New 
Yorke. Albinas Žukauskas įteikė 
Lietuvos prezidentų medalį 
Helen Radisch už jos gražią 
veiklą vietos kuopoj.

Šventę aprašė Newarko Star- 
Ledger ir Jersey Journal.

F.V.

VISIT LITHUANIA IN 1977 
WITH UNION TOURS AND

TOUR DEP. DATE CITIES & NO. NIGHTS PRICE*

401 May 8 Vilnius (5), Moscovv (1), 
Copenhagen (1)

$ 859.00

402 May 12 Vilnius (5), Leningrad (1), 
Copenhagen (1)

859.00

403 Jun 20 Leningrad (1), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (2)

1149.00

4031 Jul 18 Leningrad (1), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (2)

1149.00

404 Aug 15 Leningrad (1), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (2)

1149.00

405 Sep 22 Vilnius (5), Leningrad (1), 
Copenhagen (1)

859.00

Christmas - 
New Year Dec. 19

Warsaw (3), Vilnius (5), 
Riga (5), Copenhagen (1)

1067.00

Prices based on air fares as of 
November 1976 and subject to 
change.

UNION TOURS, INC.
6 East 36th Street
New York, N.Y. 10016
Telephone (212) 67S-7878

ST. PETERSBURG, FLA.

ALRK Moterų Sąjungos 76 
kuopos metinis susirinkimas

Metinis Moterų Sąjungos 76 
kuopos susirinkimas, įvykęs 
tėvų pranciškonų salėj, buvo į- 
domus. Sulaukta daug rimtų nu
tarimų.

Susirinkimą atidarė kuopos 
pirmininkė Donna Kamm. Prel. 
J. Balkonas sukalbėjo maldą ir 
gausiai susirinkusias dalyves pa
sveikino, nors truputį pavėluotai, 
Naujųjų Metų proga.

Pirmininkė pasidžiaugė, kad 
susirinkime dalyvauja net keturi 
kunigai, ir pristatė pranciškonų 
provincijolą Tėv. J. Gailiušį, 
OFM, kuris tarė savo tėvišką 
žodį. Pristatytas buvo ir vieti
nis kun. J. Gasiūnas, kuris savo 
kalboj taip pat visas sveikino.

Namų šeimininkas ir kuopos 
dvasios vadas Tėv. Tadas Degu
tis, OFM, skaitė paskaitą “Mo
ters begaliniai uždaviniai”.

Stasės Stanelienės skaitytas 
protokolas buvo visų priimtas.

Pirmininkė sveikino iš šiau
rės sugrįžusias K. Keblinskie- 
nę ir V. Kulbokienę ir prašė 
jų talkos kuopos veikime. Vieš
nia, atvykus iš New Haven, 
Conn., atvežė linkėjimus pirmi
ninkei ir kuopai nuo visuomeni- 
ninkės Marijos Jokubaitės.

Prel. J. Balkūnas pasisakė no
rįs, kad būtų suruoštas gražus 
arkivysk. Jurgio Matulaičio 50 
metų mirties minėjimas. Mano, 
kad bus galima aukoti mišias 
Šv. Jono bažnyčioj, St. Peters- 
burg Beach. Prašė, kad kuopos 
narės pasirūpintų iš dalies aka
demija ir vaišėmis.

Vyko diskusijos. Narės prašė, 
kad prelatas sutiktų būti minėji
mo komisijos garbės pirminin
ku, o Donna Kamm — pirmi
ninke. Abu sutiko. Kalbėdamos 
apie vaišes, visos nutarė ruošti 
karštą vakarienę. Vyriausiomis 
šeimininkėmis sutiko būti Ona 
Jakubauskas ir Bronė Uiški, tal
kininkėmis — Stasė Stanelienė, 
Mary Boza, Ona Juška, Veronika 
Kulbokienė, Liuda Sprendžiū- 
nas, Jean Sadauskas ir Emilija 
Mikalauskas. Nutarta minėjimą 
pradėti mišiomis 10 vai. ryto, o 
akademiją ruošti 3 vai. po pietų 
kovo 17.

Kadangi šie metai yra Moterų 
Sąjungos šeiminiai metai (sei
mas vyks rugpiūčio 17-20 Wor- 
cestery, Mass., globojamas 5- 
osios kuopos, kuriai pirminin
kauja sumanioji ir energingoji 
Julia Mack), pirmininkė prašo, 
kad visos apsispręstų tuo metu 
pasiimti atostogas ir visos kartu 
važiuotų į seimą.

Numatoma, kad sesijos vyks 
gražiame Holiday Inn.

Susirinkimas susilaukė naujos 
narės — Marijos Poltoraitis, ku
rią pristatė K. Keblinskienė ir 
kurią visos džiaugsmingai pri
ėmė.

Baigiant susirinkimą, prieita 
prie naujos valdybos rinkimo. 
Kadangi pereitame susirinkime 
valdyboj įvyko du pasikeitimai, 
vieningai nutarta palikti tą pa-

Kongresmanas Joe Moakley 
kalba Lietuvos nepriklau
somybės minėjime Bostone. 
Jis gerai pažįsta Lietuvos 
dabartinę padėtį. Nuotr. J. 
Plikšnio

čią: Donna Kamm — pirminin
kė, Ona Juška — vicepirminin
kė, Stasė Stanelienė — užrašų 
sekretorė, Nell Sinkevich — fi
nansų sekretorė, Mary Boza — 
iždininkė, Liuda Sprendžiūnas
— iždo globėja.

Baigus susirinkimą malda, 
pirmininkė paprašė, kad narės, 
viešnios ir kunigai pasiliktų ir 
kartu pasivaišintų. Vaišių stalas 
puošniai buvo apdėtas įvairiais 
patiekalais, valdybos narių su
neštais. Dar prisidėjo kugelio 
ekspertės Ona Jakubauskas ir 
Liuda Sprendžiūnas. Emilija 
Mikalauskienė patiekė didžiulį 
“napoleoną”. Tikrai buvo su
ruošta graži vakarienė, praėjusi 
puikioj atmosferoj.

Kitas susirinkimas įvyks gra
žiame Seminole parke balan
džio 21, 12 vai. Prašome visas 
katalikes moteris ir jų dukras at
vykti, ir su mumis iš vieno 
veikti, o darbelio bus įvairaus.—
S. ir K.

Jūros šaulių Palangos kuopa 
išrinko naują valdybą: J. Butkus
— pirm., J. Kalpokas — vice
pirm., A. Urbonas — sekr., P. 
Pocius — ižd., A. Lukienė — 
parengimų vadovė, A Lu
kas — narys. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: A. Budrikis, J. Ba- 
činskas ir M. Rederis.

— Trečio jaunimo kongreso 
įvykiai Brazilijoj paliko maž
daug tiek pinigų, kiek suaukojo 
Brazilijos lietuviai tūkstan
tiniam kruzeirų vajui. (Taigi vi
sos kitos kongreso išlaidos pa
dengtos svečių iš JAV ir kitur!) 
Brazilijos jaunimo kongreso ko
mitetas ir finansų komisija nuta
rė pinigus skirti stovyklavietei į- 
sigyti. Parinktas 25 hektarų plo
tas ant kalno prie Atibaia, ku
rortinio miesto į šiaurę nuo 
Sao Paulo. Kad galėtų tuoj pra
dėti statybą, komitetas par
davė 50 sklypų po 1,000 kv. 
metrų lietuvių šeimom, palikda
mas 200,000 kv. m stovyklai ir 
senelių sodybai.

— Lietuvio visuomenininko 
premija už 1976 bus skiriama 
š.m. balandžio mėn. Tai penk
toji tokia premija. Jų mecena
tas kun. dr. J. Prunskis išmokės 
500 dol. Premija skiriama asme
niui, kuris savo visuomeniniu 
veikimu daugiausia pasitarnavo 
lietuvybės ir krikščioniškos kul
tūros idealų skiepijimui ir plė
timui lietuviuose. Premijai gauti 
kandidatus gali siūlyti visi lietu
viai, pateikdami iki balandžio 1 
motyvuotą raštą vertinimo ko
misijai, kurią sudaro pirm, 
dr. Juozas Petrikas, sekr. dr. Al
dona Valienė, nariai — prel. Jo
nas Balkūnas, kleb. kun. Jonas 
Gasiūnas, Adolfas Paleckis. Ko
misijos adresas: Dr. A. Valis, 
7665 Sun Island Dr. So., Apt. 
305, So. Pasadena, Fla. 33707.

— VVilkes-Barre, Pa., vasario 
16 radijo WYZZ FM bangomis 
Lietuvos šventė buvo minima 
11:30 vai. ryto ir 7:30 vai. vak. 
Stoties direktorius D. Evans api
būdino Lietuvos okupaciją, de
portacijas. Taip pat priminė, 
kad laisvojo pasaulio lietuviai 
šią šventę visur mini su dvasios 
pakilimu ir viltimi vėl atgauti 
laisvę. Po D. Evans kalbos 
skambėjo Lietuvos himnas. Šio 
minėjimo finansinis globėjas 
buvo Ford automobilių prekybi
ninkas J.S. Lopattos Jr., Ply- 
mouth, Pa.

— Cleveland, Ohio, Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagal
bos lietuvių parapijoj rekolekci
jom kovo 28 — balandžio 3 
vadovaus kun. J. Vaišnys, SJ, da
bartinis Laiškų Lietuviams re
daktorius.

Kristijono Donelaičio litua
nistines mokyklas Chicagoj 
kovo 5 vizitavo LB Švietimo ta
rybos pirm. Br. Juodelis ir vice
pirm. R. Mačiulis. Gausus moki
nių skaičius, tvarka, drausmė 
ir puikus mokytojų kolektyvas 
rodė, kad ši mokykla gerai at
lieka svarbų lituanistinio švieti
mo darbą. Ta proga mokyklai 
buvo įteiktas Lietuvių Fondo 
skirtas čekis vadovėliam leisti. 
Jį priėmė dir. J. Širka ir tėvų 
komiteto pirm. J. Variakojis.

Algimantas Gureckas, JAV LB 
krašto valdybos ryšininkas 
Washingtone, sausio 4 Baltuo
siuose Rūmuose aplankė JAV 
prezidento specialų patarėją et
niniam reikalam dr. Myron B. 
Kuropą, kuriam išreiškė nuo
širdžią LB padėką už jo rodytą 
dėmesį lietuviškiem klausimam. 
Pokalbio metu buvo plačiau pa
liesta svarba tokį postą turėti 
ir prez. Carterio administra
cijos laikotarpy. Dr. Kuropo 
nuomone, truks porą metų, kol 
jo turėtas postas bus vėl atgai
vintas. Kol tai įvyks, yra būti
na Washingtone įkurti etnikus 

( reprezentuojančią organizaciją, 
i JAV LB krašto valdyba pirm, 
i Alg. Gečio laišku dr. Kuropui 
I taip pat padėkojo.

— Amerikos Lietuvių daili- 
i ninku sąjunga išsirinko naują 
valdybą: inž. Mik. Ivanauskas — 

’ pirm., M. Šileikis ir B. Morkū- 
i nienė.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolaida. 
Kreiptis: Darbininkas, 341 High- 

. land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
■ 11207.
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KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
1 SAVAITĖ

balandžio 6, 27 
gegužės 2, 7, 12 
rugsėjo 21

Kaina Ii New Yorko 
nuo 721 iki 829 dol.

2 SAVAITĖS 

gegužės 18, 25, 29 
birželio 15, 19, 29 
liepos 3,13, 17, 27 
rugplūčio 7,10 
rugsėjo 4, 7,18 
gruodžio 21

Kaina iš New Yorko 
nuo 983 iki 1,189 dol.

Šių kelionių, otaip pat visais kelionių reikalais kreiptis:

VYTIS 
2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229 
TEL. (212) 769-3300

(įfr SPORTAS

O kaip su tinkliniu?
Rytų sporto apygardos žaidy

nėse šį savaitgalį vyraus dvi 
sporto šakos: krepšinis ir tinkli
nis. Krepšinio mėgėjai galės šeš
tadienį arba sekmadienį aplan
kyti St. Mary Gate of Heaven 
Ozone Parke mokyklos salę ir 
stebėti jaunių ir vyrų varžybas. 
Jaunių A (iki 19 m.) baigmės 

rungtynės bus sekmadienį, 
11:30 ryto, o vyrų 2:45 po pietų. 
Jaunių B (iki 16 m.) ir jaunių 
C (iki 14 m.) laimėtojai taip pat 
paaiškės sekmadienį. Tradici
niai newyorkiečių krepšinio lai
mėjimai šiemet gali neišsipildy
ti, nes Hartfordas, Bostonas, Wa- 
shingtonas ir Philadelphia atsi
veža taip pat stiprias 
das.

Tuo tarpu Kultūros 
kur vyks stalo teniso 
matų pirmenybės,
centre bus vyrų, moterų ir mer
gaičių tinklinis. Šeštadienio rytą 
rungsis New Yorko, Baltimorės 
ir Bostono moterys, o po pietų 
vyrai. Moterų grupėje jau keli 
metai laimi New Yorko LAK, 
bet šį kartą laimė gali irgi pasi
keisti. Visos LA Klubo žaidėjos

koman-

Židiny, 
ir šach- 
dėmesio

yra tiktai jaunių amžiaus, o Bal- 
timorė ir Bostonas greičiausiai 
atsiveš labiau patyrusių mote
rų tinklinio komandas. Moterų 
tinklinio baigmė numatyta sek
madienį, 1 vai. p.p. K. Židiny.

Vyrų grupėj Bostonas ir Bal- 
timorė jau yra pasidarę tradici
niai varžovai. Abu klubai turi 
puikių tinklininkų, bet iki šiol 
Bostonas vis sugeba paimti vir
šų. Bostono Grandis ne tik RSA, 
bet ir ŠALFASS pirmenybėse 
jau keli metai nešioja meiste
rio titulą. Baltimorės LS Klubas 
tačiau nėra praradęs vilties ir 
gal būt šiemet pasistengs Bosto
ną priblokšti. Baltimorei ir Bos
tonui po kojų maišysis Phila- 
delphijos Aras (šiuo metu ne
žinomo pajėgumo komanda) ir 
gal būt atgims kadaise gerų 
vilčių davusi, bet greitai užge
susi New Yorko vyrų komanda. 
Vyrų tinklinio baigmė bus sek
madienį, 11 vai. ryto K. Židiny.

Mergaitės šiemet visai pa
miršo krepšinio bandymus ir su
sikoncentravo tinklinio varžybo
se. New Yorko LAK turi pakan
kamai žaidėjų visom jaunių am
žiaus grupėm, todėl neatvyks- 
tant iš kitur B amžiaus mer
gaitėm, newyorkietės pastatys 
dvi jaunių A komandas. Bosto
no A jaunės yra tvirtos, bet ne-

turėtų duoti bėdos pirmajai N.Y. 
jaunių A komandai. Jaunių C 
varžovės bus taip pat iš Bos
tono. Visos mergaičių tinklinio 
rungtynės vyks sekmadienį K. 
Židiny.

Šia proga norisi keliais žo
džiais paminėti New Yorko Lie
tuvių Atletų Klubo tinklininkių 
veiklą. Šiuo metu CYO ir 
USVBA lygose dalyvauja trys 
komandos: jaunių, gimnazijos 
amžiaus ir pradžios mokyklos 
amžiaus mergaitės. Pirmose 
dviejose komandose žaidėjų są
statas yra beveik tas pats, tik su 
tuo skirtumu, kad “gimnazisčių” 
komandoj leidžiama daugiau pa
sireikšti jaunesnėm ir mažiau 
pajėgiom žaidėjom. Tuo būdu 
USVBA jaunių komandą sudaro 
Daiva, Gina ir Rima Vebeliū- 
naitės, Vilija ir Audronė Kati- 
naitės, Rasa Vilgalytė, Eglė Zi
karaitė, Dana Liogytė ir Debbie 
Didžbalytė. Gimnazisčių ko
manda: Rita Liogytė, Laura Na- 
ronytė, Nida Milukaitė, Danu
tė Miklaitė, Lina Alksninytė, 
Audronė Česnavičiūtė ir Vilija 
Jurytė. Jom padeda ir aukščiau 
suminėtos jaunių komandos žai
dėjos. Pradžios mokyklos smer- 
gaičių lygoje žaidžia Kristina 
Česnavičiūtė, Rama Gvildytė, 
Monika Vygantaitė, Dalė Ne- 
mickaitė, Rima Jasaitytė, Auksė 
Jankauskaitė, Rūta Bobelytė, 
Ramunė Jasaitytė ir Gailė Kati- 
naitė. Šios mergaitės sudaro gra
žų naują LAK mergaičių 
nio prieauglį.

Mergaičių komandom 
ruotis padeda Vidmantas
saitis, bet daugumoj jos pačios 
organizuojasi ir tvarkosi. Vienai 
komandai vadovauja Regina Ga- 
linytė, bet daugiausia darbo ir 
pastangų įdeda Daiva Vebeliū- 
naitė, iš savo mamos paveldė
jusi mergaičių tinklinio sekcijos 
tvarkymą. Daug padeda ir akty
vus kai kurių mergaičių dalyva
vimas savo mokyklų komando- 

žaidžia 
ir Rima
Valley, 

D. Mik-

tinkli-

treni- 
Matu-

A PROGRAM FOR
Secure Living

FOR PERSONS OVER 65 REGARDLESS 
OF RAČE, CREED OR NATIONAL ORIGIN

MADISON HOUSE
The Presbyterian Home ——

NO WORRIES:
• about having your sav- 
ings used up by on unex- 
pected health emergency
• the difficufty and expense 
of home caro and repairs
• about living alone and 
feeling insecure.

MEDICAL PLAN INCLUDED:
• Doctors care • Nurting care for residents
• Assistance in dressing and bathing for inter- 

mediate care residents

PROVIDING:
• 3 meals per day • a 
room or rooms • weekly 
house cleaning and linens
• electricity • freedom 
from household care plūs 
companionship.

Come See For Yourself y

Mr. Conklin, Administrator
(609) 344-8191

123 S. Illinois Avė., Atl. City, N.J. 08401

BALTIC 
TOURS

GEGUŽĖS 18 (su Vak. Europa)
GEGUŽĖS 25—$999
BIRŽELIO 15—81119

v

JANITORIAL AND GENERAL 
CLEANING. SAVE

OFFICE BUILDINGS SCHOOLS CHURCHES, 
BANKS, EMPTY APTS., ETC.

MARTINEZ CLEANING CO.
212 429-0842

HAVE YOUR CAR PAINTED FOR ONLY $90 
ALSO BODY WORK DONE 

EXPERT JOB DONE IN 1 DAY 
CALL 446-9357

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Vienos savaitės iš BOSTONO, NEW YORKO, MONTREALIO

BALANDŽIO 6—$721 GEGUŽĖS 7—$829
BALANDŽIO 27—$735 GEGUŽĖS 12—$829
GEGUŽĖS 2—$829 RUGSĖJO 21—$815

Dviejų savaičių iš BOSTONO, CHICAGOS, NEW YORKO, 
MONTREALIO

BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, 
LIEPOS 27, RUGPIŪČIO 10— 
iš CHICAGOS $1257 
iš NEW YORKO $1136

Rugsėjo 7 — $999 
Gruodžio 21 — $983

Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu 
mokesčiu.

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS! 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Ma. 02127,Tel. (617) 268-8764

Darbo valandos: kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7, 
šeštadieniais uždaryta.

Sav. Aldona Adomonienė

Prices based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government Approval.

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome iškvietimo 
dokumentus.

bą. Rezervinė išeis į aikštę 9:30, 1 
o pirmoji komanda 11:15 vai. I 
ryto. Pirmam rate prieš Istria j 
buvo pralaimėta 0:2 pasekme, j

Tinklinis į

Baltimorės lietuvių sporto 
klubas dalyvaus New Yorko 
sporto šventėj, kuri įvyks kovo 
26-27. Dalyvaus trys tinklinio 
komandos: viena mergaičių ir 
dvi vyrų. Sporto klube yra apie 
60 narių. Sporto vadovas yra Au
gustinas Uleckas. Tinklinio ko
mandos kapitonai yra Vincas 
Dūlys, Viktoras Sajauskas ir Pet
ras Okas. (Nerimantas Radžius)

HOMEOWNERS SAVE UPTO 30% ON YOUR HOME 
HEATING BILLS

BY CALLING MR. CAPPY
L0W WINTER PRICES ON ALUMINUM SIDING 
WITH DOUBLE INSTALLATION FREE ESTIMATES 
SIGN UP N0W FOR SPRING & SAVE ON WINTER 
PRICES ALSO ROOFING & SEAMLESS GUTTERS 

212 343-8376 516 488-2531
NY735195,H3304030000

4,.

CARL M. PETERSON 
CLOCKMAKER

EXPERT REPAIRS ANTIOUE CLOCKS ANY TIME 
PIECE PARTS MADE. FINE WATCH REPAIRING 

30 WHITE ST. RED BANK, N.J.
CALL 201 741-5588

GROCERY STORE
Long Established.

Mušt sėli because of family lllness. Located 
on maln hlghway centrai Penna. Attached living 
quarters consist of liv. & din. rms., kltchen, 
3 bdrms, 1 1/2 bths., ladry. rm„ full bsmt., 
blt-in swimmingpool.Gross Income1976$312,000. 
Asklng $230,000. Call (717) 494-0361 Ask for Louls 

Karsos only.

WHISTLE CARPET CLEANING 
. SPRING CLEANING
ICARPET CLEANED ON PREMISES 

FREE ĖST.

(212)868-3330

ECONOMY HOME IMPROVEMENTS 
CARPENTRY, MASONRY, ALŲ M INU M 

REPAIRS OR GENERAL CONTRACTING 
LIC. NO. 734762 375-0625 OR 951-8309

CAMPLAVVRENCE 
FOR BOYS 

AGES 8-15 
BEAR ISLAMO

LAKE ffINNIPESAUKEE. N.H.

SAILING — MOUNTAIN & BICYCLE TRIPS 
SPORTS SWIMMING CANOEING 

LAWRENCE YMCA 
40 LAWRENCE STREET 

LAWRENCE, MASS, 01840 
(617) 686-6191

FALMOUTH, walk to Maln St. & Surf Drtve 
I Bch. Older home In top cond. 4-5 bdrms. Ex- 

ceptional country klt Frpl. Ilvrm., famrm., 2 full 
bths. Thls solld 45 yr. old offers the charm, 
comfort & convenlence you’ve often looked for & 
seldom found. Guest house lic. incl. Under 
$50,000. Call owner, 617 548-6382.

NEIL G. LEONARD
YOUR RURAL REALTOR

OTSEGO CO. HIGHWAY NO. 3 MT. UPTON, N.Y. 
13809 TEL.: (607) 783-2211 WRITE FOR EARLY 

SPRING LISTINGS

MOVING & STORAGE LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING PACKING, CRATING, CONGENIAL 
SERVICE FOR THE SELECTIVE CONSUMER. NO 
ADVANCED PAYMENTS ON STORAGE. LICENS
ED AND BONDED. ALSO LICENSED PIANO 
MOVERS LICENSE NO DOT 1614 FREE 

ESTIMATES (212) 726-8400
ANGELA MOVING

& STORAGE

WILK’S WINE & LIOUOR 
STORE

OPEN 6 DAYS A WEEK FINEST OF WINES & 
LIOUORS IMPORTED & DOMESTIC WE DELIVER 
GREENWOOD LAKE, NEW YORK CALL

914 477-8163 •

se. Vadovė Daiva 
Queens College, Gina 
Vebeliūnaitės Locust 
L.L, o R. Vilgalytė ir
laite Great Neck, L.I., gimna
zijose. Labiausiai užsiėmusi yra 
Danutė Gvildytė, kuri suspėja 
žaisti st. teniso turnyruose ir da
lyvauti Peter Stuyvesant gimna
zijos ir Staten Island USVBA 
tinklinio komandose. Ją ir visas 
kitas New Yorko jaunąsias tink- 
lininkes pamatysime Kultūros 
Židiny šį savaitgalį, bekovojan- 
čias Rytų apygardos sporto pir
menybėse. Tikimės, kad gausūs 
žiūrovai parems mūsų jaunimo 
pastangas.

Alg. Š.
Futbolas

LA Klubo futbolininkai pradė
jo pavasario sezoną kovo 20 
su rezervinės komandos rungty
nėm prieš ukrainiečius, kurias 
pabaigė lygiomis 2:2.

Šį sekmadienį abi komandos 
žais prieš jugoslavų Istria klu-

TELETAXSERVICE
FasL Reliable Tax Preparotion. Copie% 
Made, Low Roles, Notary Public.

Call now 777-1335

į

Į

1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ
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VIENOS SAVAITĖS KELIONĖS Į LIETUVĄ: 1 naktis 
Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su dienos ekskur
sija Į Kauną, 1 naktis Maskvoj.

Balandžio 24—gegužės 2—$858, rugsėjo 18-26—$858, 
spalio 9-17—$826

DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, VOKIETIJĄ IR 
ANGLIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys Vilniuj su 
dienos ekskursija Į Kauną, 4 naktys Miunchene ir 3 naktys 
Londone.

Birželio 26 —liepos 10—$1,253, liepos 17-31— $1,253 
SPECIALI DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖ į LIETUVĄ, VOKIETI
JĄ IR PRANCŪZIJĄ: 1 naktis Maskvoj, 6 dienos ir 5 naktys 
Vilniuj su dienos ekskursija Į Kauną, 4 naktys Miunchene 
ir 3 naktys Paryžiuj. Birželio 8 — birželio 22 — $1,276

KAINON ĮSKAITOMA: kelionė lėktuvu ekonominėj klasėj GIT, pirmos klasės viešbučiai, 
du kambary, trys valgiai kasdien, pusryčiai ir vakarienė Miunchene, Londone ir Paryžiuj, 
miestų apžiūrėjimai, bagažo pernešimas. Kiekvienai kelionei vadovaus prityręs vadovas.

Kelionių kainos sudarytos pagal oro kelionių kainoraštĮ, ĮsigaliojantĮ balandžio 1. Kelionės 
kainon įeina kelionė iš Bostono, New Yorko arba Montrealio PAN American World 
Airvvays ar kitom IATA priemonėm. Dėl informacijų kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS TELEF. (617) 969-1190
BALTIC TOURS
8 WHITE OAK ROAD
NEWTON, MASS. 02168

Kiekvienai kelionei yra 
galint anksčiau.

ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą kiek

OUEENSBORO FOREIGN 
CAR, INC.

MERCEDES-BENZ AND BMW 
ELECTRONIC FUEL INJECTION SPECIALIST. 
HIGHLY EOUIPPED AND TRAINED MECHANICS. 
ASK US WHAT KIND OF MILEAGE YOUR CAR 
SHOULDGET. — FREE EXHAUST EMISSION TĘST. 
ŠAME DAY SERVICE ON SMALL JOBS TEL.: 
(212) 729-7235 — 42-48, 27 St., LONG ISLAND 
CITY (1 1/2 BL. FR. Q. BORO BRIDGE)

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END W0RK 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

LICENSED CARPENTER
FULLY EXPERIENCED. ALUMINUM SIDING, 
ROOFING & THE NEW STAINLESS STEEL SIDING. 
ALL HOME IMPROVEMENTS DONE AT REASON- 
A8LE PRICESI W0RK FULLY GUARANTEED. NO 

JOB TOO SMALL
CALL ŠERI (516) 889-2483

jDRaTony
For ai mosi forty years, the Priests and Brothers 
of the Congregation of the Oratory of St. 
Phiiip Neri have been living, working, and 
growing with the people of South Carolina. 
We are a community without vows, freely 
living the evangelical counsels in a spirit 
of love and joy. Our works are as varied 
as the needs of the people of God in our 
area. Help us to grow. Write:

Father Joseph, C.O. 
The Oratory 
P.O. Box 11586 
Rock Hill, S.C. 29730

i
CARVEL

Gross over $100,000. $40,000. Down 
Excellent Area. Rockville Center. Call 

betvveen 11 AM and 6 PM.
516 766-8365 Mon.-Sat.

RYDER MOVING & STORAGE 
LOCAL MOVING 49-02 70TH AVĖ. WOODS1DE,

OUEENS CALL 458-3773 849-4114
ANYTIME

WE HAUL ANYTHING ANYWHERE NYC 
1974 Intl 20’ w/lift gate, bonded 

CARONE TRUCKING CO. INC. 
2110 1st Avė., N.Y.C 289-2794

BRIDAL GOWNS WEDDING GOWNS 
MATILDA LASZLO

EUROPEAN DRESS DESIGNER GORGEOUS 
ORIG. CREATIONS ONLY 76-14 172 ST., FRESH 

MEADOW (212) 969-3816 BY APPT.

i——CATERING i ■■ 
HOME CATERING FOR SMALL 

PARTIES — DELICIOUS FOOOS
Call 263-1160

Ali Specialties

• ..... HAIRPIECES

CUSTOM MADE MEN’S
HAIRPIECES

REASONABLE 
Ask For TONY 

212-896-5619

WM D. FOLEY ASSOCIATES. INC
201 322-8270

223 PAR K AVENUE 
SCOTCH PLAINS, NEW JERSEY

VVILLIAM D. FOLEY 
VALUATION CONSULTANTS

"■^"■“PLUMBING.................

SHANNON PLUMBING
Sewers & drains electrically cleaned 

Free Estimales Low Roles
(212)932-5505 

24 Hr. Service

FRANZ COX 
LIMOUSINE SERVICE

24 HOUR A DAY 7 DAYS A WEEK 
AIR PORT PIERS THEATERS WEDDINGS 

FUNERALS CALL 539-4331

INTERESTING (crochette)
WORK AVAILABLE1N YOUR 0WN HOMEGOOD 

PIECE W0RK PAY. CALL (212) 475-8065.

DOMENECH AGENCY
GENERAL INSURANCE, FIRE, LIFE AND AUTO 

DV REAL ESTATE, RENTALS, SALES, 
CONVENTIONAL FHA — GI MORTGAGES 

202 MAIN ST. HEMPSTEAD, N.Y.
CALL (516) 483-8512

. DEXTER PARK 
PHARMACY |0J 

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

RĘST HOME—BUDD LAKE, N.J. 
Room board & care for ambulatory & retarded 
adults. RN owner and operator. Llcensed by N J 
Dept of Health. Approx. 40 mlles Irom NYC off 
Rte. 80. Budd Lake, Call for appt. (201) 347-3604.

SMITH HOME 
CLEANING SERVICE 

EXPERT AND RELIABLE SERVICE 
5 DAYS FREE ESTIMATES 491-8394

WHEATLY SERVICE STATION 
ROAD SERVICE — TIRES BATTERIES AND 

ACCESSORIES STRAIGHT PATH & COUNTRY 
ROAD CALL 516 643-9610 WYANDANCH, L.l.

B & P ROOFING
GENERAL ROOFING & REPAIRS NEW FLATS & 

SHINGLE ROOFS LEADERS & GUTTERS 
CLEANED AND REPAIRED ASK FOR BILL 

\ 212 327-2519

OPERATORS
VVomen’s dresses. Piece work. Good pay, 
busy, clean vvorkshop. Come 8 am ready to 
work. Monday-Frlday. 782 Fifth Avė. corner 

29 St., Brooklyn. 212 768-5455

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

l^asolipo
A MEMORIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

AL—RICK CONSTRUCTION
BATHROOM MODERNIZATION PLUMBER 

į 24 HOUR SERVICE LEAKY FAUCETS & PLUMBING 
REPAIRS SEWERS & DRAINS CLEANED

CALL (212) 343-4144 (516) 352-3206

* s l a

✓

K.VECAS
JONAS

1933 b 197 6
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R. Stakauskas, J. Jakštytė ir E. Būtėnas—Antrojo Kaimo aktoriai vaizdely “Pasaka apie turis
tus”. Antras Kaimas atvyksta į New Yorką balandžio 16 ir pasirodys Laisvės Žibu
rio pavasario baliuje. (Žiūr. skelbimą 12 psl.)

MIRĖ KAZIMIERAS KRUŠINSKAS,

vienas iš seniausių Brooklyno lietuvių

Kovo 21, pirmadienio rytą, 
mirė Kazimieras Krušinskas, 
vienas iš seniausių Brooklyno 
lietuvių. Mirė eidamas 97 metus. 
Velionis buvo šviesus žmogus, 
katalikiškų organizacijų veikė
jas, labai daug dirbęs nepriklau
somos Lietuvos labui. Ir sulau
kęs gilios senatvės, jis pasiliko 
toks pat budrus, veiklus, supran
tąs bendrus reikalus.

Kai praeitais metais Darbi
ninkas minėjo savo 60 metų su
kaktį, jis neužmiršo Darbininko 
pasveikinti. Atsiuntė sveikini
mą, kuriame jis prisimena, kad 
Darbininką skaito nuo pat pir
mojo numerio, kad buvo narys 
tos draugijos, kuri leido Dar
bininką. Savo sveikinimą baigia: 
“Linkiu Darbininkui gyvuoti 
dar daug metų ir puoselėti kata
likybę ir lietuviškumą.” Pasira
šė — “96 metų senis, 60 metų 

Pranešama visiem draugam ir pažįstamiem, kad šių 
metų vasario 20 Philadelphijoį, Pa., mirė

A.A.
ADAM J. NORKUS

Velionis prieš 70 metų buvo gimęs Telšiuose. Amerikoj 
išgyveno 54 metus. Lietuvoj liko dvi seserys.

Laidotuvėmis rūpinosi laidotuvių direktorius D. Earami- 
nas, 2339 East Allegheny Avė.

A.A.
LIDIJAI TALLAT-KELPŠIENEI

Lietuvoje mirus, jos mielai dukrai dr. Irenai Giedrikienei 
ir sūnui Tadui Tallat-Kelpšai bei jų šeimoms nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

DEŠIMTIES METŲ MIRTIES SUKAKTIS
Šių metų balandžio 8 sueina 10 metų, kaip amžinybėn 
iškeliavo

A. a. pulk. leit.VLADAS GRUDZINSKAS
Šią liūdną mirties sukaktį minint, už Jo sielą bus auko
jamos Šv. Mišios balandžio 3, sekmadienį, 11 vai. ryto, 
Tėvų Pranciškonų vienuolyno koplyčioje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.
Prašome gimines, draugus ir pažįstamus dalyvauti Šv. 
Mišiose ir prisiminti Jį savo maldose.

Liūdinčios žmona Elena ir 
dukterys Eugenija Treimanienė

Nijolė Kentienė 
Aldona Grinienė 
Rima Gudaitienė 

su šeimomis

Darbininko skaitytojas — Kazys 
J. Krušinskas”.

Taip pat pridėjo 12 dol. auką, 
-o-

Kazimieras J. Krušinskas buvo 
gimęs 1880 balandžio 20 Kru- 
šinskų kaime, Zapyškio valsčiuj, 
Kauno apskrity. Į Ameriką atvy
ko dar praeitame amžiuje — 
1899. Atvyko jaunas, energin
gas, susipratęs lietuvis ir tuoj 
įsijungė į lietuviškų draugijų 
veiklą. Čia sužymime tik svar
biausią jo veiklą.

Penkerius metus pirmininka
vo Šv. Kazimiero draugijai. 1906 
įstojo į L. Romos Katalikų Su
sivienijimą ir 6 metus buvo 
centro valdybos sekretorius ir 
skyrių organizatorius bei susi
vienijimo spaudos platintojas. 
1912 pasitraukė iš sekretoriaus 
pareigų ir liko valdyboj vicepir
mininko pareigose.

Kazimieras J. Krušinskas, 
vienas iš seniausių Brook
lyno lietuvių, miręs kovo 
21

Kai buvo čia organizuojama 
Amerikos Lietuvių Romos Kata
likų Federacija, jis buvo vienas 
iš steigėjų ir organizatorių. Fe
deracijoj ėjo įvairias pareigas ir 
uoliai ją palaikė savo darbu ir 
aukom.

1916 Lietuvos dienos rinklia
vos komiteto narys, 1918 vienas 
iš New Yorko seimo organiza
torių, 1919 — Tautos Fondo sek
retorius. Kai New Yorke įsikū
rė Lietuvos konsulatas, jis buvo 
sekretoriumi 1923-35.

Buvo vienas iš Garso laikraš
čio pradininkų ir steigėjų. Di
džiai rėmė Lietuvos krikščionių 
demokratų partiją ir gavo garbės 
rėmėjo diplomą.

Net ir sulaukęs gražios se
natvės, jis lankė Kat. Federaci
jos suvažiavimus, ten tarė blai
vų ir išmintingą žodį. Mokėjo 
suprasti jaunuosius ir juos pa
remti.

Angelų Karalienės parapijos 
nariu jis išbuvo 80 metų.

-o-
Velionis buvo pašarvotas M. 

Šalinskienės šermeninėj Wood- 
havene, Atsisveikinimas buvo 
trečiadienio vakarą. Palaidotas 
kovo 24, ketvirtadienį, iš Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčios 
Šv. Jono kapinėse.

Paliko nuliūdime dvi dukros 
Teresė H. Barz (Barziliauskas) 
ir Antoinette J. Smith ir žentas 
Ralph; trys anūkės — dr. Tere
sė ir dr. Antoinette Barz ir Bar
bara Smith.

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

NAUJI LEIDINIAI 
VAIKUČIAM

Nykštukų mokykla — 3 dol., 
Karklų katinukai — 2 dol., Ma
no pirmoji Komunija — 5 dol., 
Kiškučio vardinės — 2.50 dol., 
Rimas pas Kęstutį — 2.50 dol. 
Šios ir kitos gražiai išleistos ir 
spalvotai iliustruotos knygutės 
gaunamos Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

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.

ŽINIOS
Lietuvių Bendruomenės Bos

tono apylinkė kovo 13 šventė 
gyvavimo 25 metų sukaktį. Šv. 
Petro lietuvių parapijos bažny
čioj kun. A. Baltrušūnas per pa
mokslą gražiai kalbėjo apie LB. 
3 vai. po pietų Lietuvių Piliečių 
d-jos salėj sukaktuvinį koncertą 
atidarė apylinkės pirm. A. Mat- 
joška. Programai vadovauti pa
kviestas Algirdas Budreckis. 
Apie LB paskirtį ir tikslus kal
bėjo LB tarybos prezidiumo 
pirm. R. Kudukis iš Clevelando. 
Meninę programą atliko smuiki
ninkė Brigita Pumpolytė, solistė 
Genė Ugianskienė ir pianistas 
Saulius Cibas. Vakarienės me
tu kalbėjo dr. Jurgis Gimbutas, 
inž. Bronius Galinis. LB krašto 
valdybos pirm. Algimantas Ge
čys kalbėjo apie LB darbus ir 
tikslus. Buvo išleista speciali 
knygelė su datomis ir asmeni
mis. LB Bostono apylinkės orga- 
nizacijį komitetą sudarė: adv. 
Jonas Grigalus, Stasys Lūšys, 
Aleksandras Čaplikas, Jonas Ja- 
nuškis, Kazys Mockus, Antanas 
Juknevičius, adv. Kazys Kali
nauskas, Antanas Matjoška ir Po
vilas Žičkus. Pirmąją rinktą apy
linkės valdybą, kuri ėjo ir apy
gardos pareigas, sudarė: adv. Jo
nas Grigalus — pirm., Povilas 
Žičkus — vicepirm., Aleksand
ras Čaplikas — vicepirm., Anta
nas Matjoška — ižd., Kazys Moc
kus — sekr., Jurgis Gimbutas — 
finansų sekr., Vytautas Iz- 
bickas — informacijos vedėjas, 
nariai: Jonas Kasmauskas, J.

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS 

SUSIRINKIMAS
New Yorko Aušros Vartų pa

rapijos narių susirinkimas įvyks 
kovo 27, sekmadienį, tuoj po mi
šių. Bus svarstomi svarbūs baž
nyčios reikalai, jos išsilaiky
mas.

Aušros Vartų bažnyčia, kuri 
yra New Yorko didmiesčio že
mutinė) daly, yra vienintelė lie
tuvių bažnyčia pasaulio centre. 
Ją galima priskirti prie istorinių 
lietuvių pastatų, angliškai ap
tariant — landmark. Pirmieji lie
tuviai emigrantai visi atvyko pro 
New Yorko vartus — Ellis Is- 
land. Tie, kurie nenorėjo vykti 
toliau į šalies gilumą, pasiliko 
vietoj, apsigyvenę įkūrė šią pa
rapiją ir pastatė bažnyčią, duo
dami jai garbingos Vilniaus 
šventovės vardą.

Kaip visos kitos lietuvių para
pijos Amerikoj dabar pergyvena 
sunkias dienas, taip ir New Yor
ko Aušros Vartų parapija ypatin
gai kenčia, stengdamasi išsilai
kyti.

Į susirinkimą kviečiami ne tik 
parapiečiai, bet kiekvienas lie
tuvis, kuris turi jausmą pareigos 
pagelbėti šiai istorinei švento
vei. Daug nereikalaujama, jeigu 
būtų mūsų daugiau. Didesnis ar 
mažesnis aruodas supilamas juk 
iš mažų grūdelių.

Aušros Vartų bažnyčia — 570 
Broome Street, prie pat Holland 
tunelio angos. Klebonija — 32 
Dominick Street. Požeminis 
traukinys IND linijos — Spring 
Street stotis. Parapietis 

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite \- įsitikinsite!

15 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 15
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Rldgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorljoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hlllside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Fleld Rd. 516 757-0801 
Franklln Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushlnge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 
Whlte Plalnn, N.Y., The Cheese Pltt —

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

Route 59 — Tel.: 914-623-4265

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

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

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

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

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

Tuinila, J. Januškis ir A. Jukne
vičius. Dabartinė valdyba: Anta
nas Matjoška — pirm. Bronius 
Paliulis — vicepirm., Henrikas 
Čepas — vicepirm., Bronius 
Kruopis — sekretorius. Gintau
tas Vaičaitis — iždininkas ir Ma
žius Žiaugra — jaunimo reika
lam. Jaunimo sekciją sudaro: 
Dalia Izbickaitė — pirm., Ginta
ras Subatis — vicepirm., Birutė 
Adomavičiūtė — sekr., Gytis 
Gavelis — ižd., Valentinas Ku
rapka — ryšininkas ir Edvardas 
Matjoška — vald. narys.

Kortų vakaras (Whist party) 
Šv. Petro parapijos naudai 
įvyks kovo 27, sekmadienį, 2:30 
vai. po pietų parapijos salėj, 
492 E. Seventh St., So. Bosto
ne. Laimėtojam skiriamos dova
nos. Šį renginį ruošia So. Bos
tono Lietuvos vyčiai.

Didžiosios savaitės pamaldos 
bus 7:30 vai. vakaro Didįjį Ket
virtadienį, Didįjį Penktadienį ir 
Didįjį Šeštadienį Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioj Flaherty 
Way, So. Bostone. Išpažinčių 
bus klausoma kiekvieną vakarą 
prieš pamaldas ir po jų.

Velykų rytą, balandžio 10, pri
sikėlimo apeigos ir mišios 6:30 
vai. ryto. Šv. Petro lietuvių baž
nyčioj. Kitos mišios Velykų die
ną: 9, 10:15, 11:30 vai. ryto. 
Parapijos salėj, 492 E. Seventh 
St., Mišios Velykų dieną 8 ir 10 
vai. ryto, kaip kiekvieną sekma
dienį.

Brocktono, Mass., naujai iš
rinktoji LB apylinkės valdyba 
pareigomis pasiskirstė taip: Juo
zas Rentelis — pirmininkas, 
Myk. Subatis — vicepirminin
kas, Liuda Šukienė — sekretorė, 
Stasė Jančauskienė — iždinin
kė, Vida Sužiedėlienė — narė.

SOVTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

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

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

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

DOVANA

rengia vienos savaitės ekskursiją į Lietuvą 
nuo balandžio 24 iki gegužės 1.

Kelionės kaina $795.00 
Registruokitės kuo skubiau!

ADRESAS: 
“DOVANA” SIUNTINIŲ įSTAIGA 
80-14 JAMAICA AVĖ. 
WOODHAVEN, N.Y. 11421

Telef. 296-5250, namų telef. 296-5359

Minkų radijo valandos filmų 
vakaras ir metinis koncertas 
įvyks kovo 27, šį sekmadienį, 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj.

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas — vakaras įvyks ba
landžio 17, sekmadienį, 3 vai. 
po pietų. So. Bostono Lietuvių 
Piliečių d-jos trečio aukšto salėj. 
Programą atliks aktorius Henri
kas Kačinskas iš New Yorko, 
sol. Praurimė Ragienė iš Chica- 
gos ir komp. Jeronimas Kačins
kas. Šis koncertas — vakaras bus 
36-tas šios radijo valandos kultū
rinis renginys. Juo bus mini
ma 23 metų veiklos sukaktis.

Birutė Vaičjurgytė puikiai va
dovavo specialiai Garso Bangų 
radijo programai, skirtai Vasario 
16-osios minėjimui. B. Vaič
jurgytė davė trumpą, tikslią ir į- 
domią Lietuvos istorijos apy
braižą, suprantamą amerikie
čiam. Iškelti lietuvių tautos lai
mėjimai, okupacijų kančios. Kal
ba buvo perpinta vokaline ir 
instrumentaline muzika. Ši prog
rama amerikiečių visuomenei 
suteikė galimybę suprasti, kokį 
kelią lietuvių tauta yra praėju
si ir kokia jos dabartinė padė
tis. (E.V.J

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

L AISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209
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Jaunimo-sportininkų pamal
dos Kultūros Židiny bus kovo 
27, sekmadienį, 12 vai. Po pa
maldų — vaišės ir rungtynių 
tąsa. Visas jaunimas kviečiamas 
atsilankyti.

Sporto žaidynės vyksta šį sa
vaitgalį Kultūros Židiny ir Gate 
of Heaven mokykloje. Plačiau 
apie tai sporto skyriuje ir šio 

puslapio skelbime.
Angelų Karalienės parapijos 

eucharistinė diena (40 valandų 
atlaidai) bus kovo 27, sekmadie
nį, 4 v. popiet. Bus lotyniški 
mišparai, pamokslą pasakys kun. 
K. Pugevičius.

Pabaltijo Moterų Tarybos 30 
metų sukaktis minima kovo 27, 
sekmadienį, 5 v. popiet Vengrų > 
namuose, Hungarian House, 
213 East 82 Street, Manhattane. 
Kalbą pasakys Barry Farber, 
žinomas radijo programos vedė
jas, komentatorius, uoliai rėmęs 
Simo Kudirkos išvadavimą, pla
čiai apie jį informavęs savo 
valandoj. Jis yra kandidatas į 
New Yorko miesto burmistrus. 
Muzikinėj programos daly pasi
rodys visos trys tautos. Lietuvių 
dalį atliks akordeonistė Rūta 
Raudytė iš Elizabetho, N.J. Šie
met Tarybai pirmininkauja lie
tuvaitė Regina Rūta Žymantaitė. 
Rotacine tvarka ji pirmininkavi
mo pareigas perduos latviam. 
Vaišes rengia LMK Federacijos 
New Yorko klubas. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Mišios už a.a. Vladą Baltru
šaitį, buvusį Apreiškimo parapi
jos choro vadovą, bus kovo 27, 
sekmadienį, 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Užprašė 
Petronėlė Gagienė ir dukra 
Frances.

Viktorijai Baliūnienei mirus, 
vietoj gėlių aukoja Kultūros Ži
diniui: 20 dol. — Vi. ir Gražina 
Biknevičiai, 10 dol. — G. ir P. 
Šlapeliai. Nuoširdus ačiū.

Apreiškimo parapijos choras 
balandžio 3, Verbų sekmadienį, 
mišių metu atliks W.C. Pe- 
ters Iškilmingas mišias in D 
su kamerinio seksteto palyda. 
Mišios giedamos lotyniškai. Mi
šių dalyse solo gieda Louise 
Senken, Vytautas Daugirdas, 
Leonardas Ralys. Chorui diri
guoja Viktoras Ralys, vargonais 
palydi Algirdas Kačanauskas. Be 
to, choras dar atliks Konrado Ka- 
vecko — O Kristau, pasaulio 
valdove (žodžiai Bern. Brazdžio
nio). Komunijos metu gieda so
listė Irena Stankūnaitė-Silva.

Simas Kudirka kalbės Ap
reiškimo parapijos choro ko
munijos pusryčiuose, kurie bus 
kovo 27, tuoj po sumos, Apreiš
kimo parapijos salėj.

Gurinskų-Gerulaičių šeimų 
paminklas pašventintas kovo 19 
St. Charles kapinėse. Ta proga 
tą pačią dieną 11 vai. pranciš
konų vienuolyno koplyčioj buvo 
pamaldos. Mišias konceleb- 
ravo kun. Jurgis Gurinskas, kun. 
Ladas Budreckas, kun. Juozas 
Aleksiūnas. Po pamaldų buvo 
surengtos gražios vaišės K. Ži
dinio posėdžių menėj. Vaišėse 
dalyvavo apie 40 svečių.

Muzikas Mykolas Cibas, bu
vęs operetės choro vadovas, pra
dėjo eiti vargonininko pareigas 
Vilniaus Aušros Vartų parapijoj 
New Yorke. Šioj bažnyčioj kiek
vieną sekmadienį 11 vai. yra 
laikoma suma lotyniškai pagal 
senus tradicinius papročius. 
Prie keleto esančių giesminin
kų kviečiami ir nauji, kad būtų 
palaikyta ši graži tradicija.

N.Y. ateitininkai paskirstė 
sėkmingai praėjusio kaukių 
baliaus pelną. Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos tomam leis
ti paskyrė 150 dol., Ateities žur
nalui — 100 dol. Dalis pelno 
palikta New Yorko ateitininkiš- 
ko jaunimo veiklai.

Jurgis Smalys, 86 metų, mirė 
kovo 21 d. 6 v.r. ligoninėj. 
Kilęs iš Ariogalos. Buvo Lietu
vos kariuomenės kavalerijos 
viršila. Į Ameriką atvyko 1951. 
Paskutiniu laiku gyveno 337 
Union Avė., Brooklyne. Ten 
buvo nusikėlęs prieš tris mėne
sius. Jokių artimųjų giminių ne
paliko.

Dail. K. Žoromskio apžvalgi
nė paroda, rengta kovo 19-20, 
Kultūros Židiny, praėjo sėkmin
gai. Buvo išstatyti 84 kataloguo
ti darbai. Paroda užėmė abi sa
les. Parduota 9 darbai. Publi
kos atsilankė per 300. Atidary
mo vakarą atsilankė apie 200. 
atidarymo metu jokių kalbų ne
buvo. Susirinkę buvo pavaišinti 
kavute ir pyragaičiais. Paro
dą rengė specialus komitetas, 
kurį sudarė Renata Alinskienė, 
Filomena Ignaitienė, Regina 
Kudžmienė, Alė Staknienė, Jad
vyga Vytuvienė.

Maironio lituanistinėj mo
kykloj Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga tarp moki
nių buvo renkamos aukos. Buvo 
paaiškinta, ką tas reiškia, kad 
visi turime iš pat mažens pratin
tis paremti savo tėvynės va
davimo reikalus. Mokiniai auko
jo iš savo kuklių santaupų, iš 
savo dienos pinigų. Tos aukos 
buvo mažos — 10, 25 centai, 
bet jos buvo aukos. Visoje mo
kykloje surinkta 24.65 dol. Dau
giausia suaukojo 8 skyrius. Mo
kyklos vadovybė, atsižvelgda
ma, kad mokyklą labiausiai re
mia Lietuvių Bendruomenė su 
savo padaliniais, visas aukas pa
siuntė JAV LB krašto valdybos 
iždininkui.

Inž. Vytautas Anonis yra iš
vykęs trim mėnesiam į Saudi 
Arabiją kaip firmos konsul
tantas transmisijos bokštų staty
bai. Prieš grįždamas į New 
Yorką, balandžio mėnesį su 
žmona Danute dvi savaites pa
atostogaus Graikijoj irTurkijoj.

Apreiškimo parapijos choro 
komunijos pusryčiai bus kovo 
27. Mišios 11 vai., po mišių 
— pusryčiai. Kviečiami visi cho
ristai ir kiti, kurie nori tą sek
madienio popietę nuotaikingai 
praleisti ir pabendrauti. Išlai
dom padengti aukojama 6 dol. 
Bilietus galima įsigyti pas cho
ristus.

Dail. Albinas Elskus dalyvau
ja parodoje “Trijų šimtų metų 
vitražai”. Paroda vyksta Wash- 
ington Irving galerijoj, 126 East 
16 St., Manhattane. Paroda tę
sis iki balandžio vidurio. Atida
rą nuo antradienio iki sekma
dienio 1-6 v.v., pirmadieniais 
uždaryta. Šioj parodoj dail. Al
binas Elskus yra išstatęs 7 savo 
vitražus.

Du religinio atsinaujinimo va
karai Kultūros Židiny rengiami 
balandžio 1, penktadienį, 7:30 
v.v., ir balandžio 2, šeštadienį, 
7 v.v. Pokalbius praves kun. 
Vytautas Bagdanavičius, MIC, 
gilių religinių studijų ir pa
mokslų autorius. Jam 
talkins kun. Kazimieras Pu- 
gevičius, dinamiškas religinės 
akcijos žmogus. Pasikalbėji
muose bus svarstomi mūsų ir 
Bažnyčios santykiai, mūsų as
meninės problemos. Ten pat 
bus klausoma išpažinčių. Visi 
kviečiami ir laukiami.

Tarptautinio žurnalo News
Digest Intemational redakto

rius Petras Kedys, atvykęs iš 
Australijos, kovo 25 penktadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židiny skaitys 
paskaitą — Tolimųjų Rytų poli
tika. Diskusijose galės būti pa
liesti ir kiti klausimai. Paskaitą 
ruošia Vaižganto klubas.

N.Y. vyr. skaučių židinys VILIJA

rengia

MINDAUGO 
JANKAUSKO 
skulptūros kūrinių

PARODĄ
balandžio 2-3 
Kultūros Židinyje

Paroda lankoma: šeštadienį nuo 1 iki 10 v.v., sekmadienį 
nuoi 12 iki 8 v.v.
Iškilmingas atidarymas balandžio 2, šeštadienį, 7:30 v.v.

Po atidarymo — vaišės

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

RYTŲ APYGARDOS
SPORTO ŽAIDYNĖS

Kovo 26 Ir 27 d.

NEW YORKE

Rungtynės vyks šeštadienį ir sekmadienį 
nuo 9 vai. ryto dviejose salėse:

KULTŪROS ŽIDINY — krepšinis, tinklinis, stalo 
tenisas ir šachmatai.

GATE OF HEAVEN MOKYKLOJE (105 St.,tarp 101 ir 103 Avė., 
Ozone Park) —- tiktai krepšinis.

BENDRA PARODA
Nevvark, N.J., LB apylinkes 

valdyba kviečia visus meninin
kus ir meno mėgėjus dalyvauti 
meno parodoj, kuri įvyks balan
džio 23-24 Švč. Trejybės para
pijos salėj Newarke. Iškilmingas 
atidarymas balandžio 23, šešta
dienį, 7 v.v. su pritaikyta pro
grama.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

Kultūros Židinyje pamaldos — sekmadienį, 12 vai.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
šeštadienį, 8 vai. vakaro. Šokiam gros orkestras. Vyresniųjų 

pobūvis žemutinėj salėj.

Įėjimo auka — 2 dol.

Rengia ir kviečia

Išnuomojamas 3 kambarių bu
tas VVoodhavene, 2 blokai nuo 
parko. Kreiptis kiekvieną dieną 
po 6 v.v., šeštadieniais ir sek
madieniais — visą dieną. Tel. 
296-8869.

Ridgevvoode išnuomojamas 2 
kambarių 1 asmeniui butas prie 
gero ir patogaus susisiekimo. 
Tel. 497-5748.

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJ

Po sunkios žiemos, galvo
dami apie vasaros atostogas, 
prisiminkite pranciškonų va
sarvietę Kennebunkporte, Mai
ne. Sezonas prasideda liepos 3

ir baigiasi rugsėjo 5. Nuo lie
pos 3 iki 16 ir nuo rugpiūčio 
21 iki rugsėjo 5 nuo kambarių 
duodama 20% nuolaida. Regist
ruokitės iš anksto. Pranciš
konai kviečia visus. Informa
cijai adresas: Vasarvietės Ve
dėjas, Franciscan Monas- 
tery, Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. 207 967-2011.

k

Rytų Sporto Apygarda

■ APREIŠKIMO PARAPIJOS
BAŽNYTINIS KONCERTAS

IR

ARKIVYSKUPO 
JURGIO MATULAIČIO

50 M. MIRTIES PAMINĖJIMAS
ĮVYKS

VERBŲ SEKMADIENĮ MIŠIŲ METU 
BALANDŽIO 3 D. 11 VAL. RYTO 

APREIŠKIMO PARAPIJOS BAŽNYČIOJE 
259 NORTH 5TH ST. BROOKLYN, NEW YORK

AKADEMIJA — MOKYKLOS SALĖJE 
TUOJ PO PAMALDŲ

KALBĖS: KUN. VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, M.I.C. 
SESUTĖ ONA MIKAILAITĖ

t

MENINĘ DALĮ ATLIKS:
1. PARAPIJOS CHORAS. DIR. ALGIRDAS KAČANAUSKAS
2. SOLISTĖ IRENA STANKŪNAITĖ-SILVA. AKOMP. D. SAKAITĖ

3. PETRAS TUTINAS SKAITYS ARKIVYSK. MATULAIČIO ŽODŽIUS
i

PROGRAMAI VADOVAUS ANTANAS MASIONIS

VISI MALONIAI KVIEČIAMI

pirmą kartą Kultūros Židiny, 341 Highland Blvd., Brooklyne
* v

šeštadienį, balandžio 16, laisvės Žiburio 

RADIJO 
mums r«asario 
mus

Visos vietos numeruotos. Bilietų kainos 7, 6 ir 5 dol. Blietus patartina 
Įsigyti iš anksto pas platintojus.

NEW YORKE
VVoodhaven: Haven Realty (Andriušis) VI7-4477 

Eug. Kezienė 296-0798
Richmond Hill: Alice’s Florist 846-5454 

B. Labutienė VI 7-5550 
VI. Vasikauskas VI 7-1286 
Kelionių agentūra “Vytis” 769-3300 
A. Diržys TA 7-8789 
R. Kezys 229-9134

Gienaaie S. Kačinskienė HY 7-5340 
Kew Gardens Ž. Jurienė 441-7831

Brooklyn:

Bayside

NEW JERSEY
A. Rugys 525-3344
V. Mamaitis 351-9057
B. Macijauskienė 892-6415

Iš Elizabeth, N.J., organizuojamas autobusas. 
Registruotis pas V. Mamaitį.

Bilietus galima užsakyti ir paštu prisiunčiant sau adresuotą su pašto ženklu 
voką ir atitinkamai sumai čekį Lithuanian Radio Club vardu 217-25 54 Avė., Bayside, 
N.Y. 11364.

Po programos šokiai ir balius abiejose KŽ salėse.
Gros AMOUR ORKESTRAS

Baliui stalus 10-čiai žmonių rezervuoti pas B. Labuticnę VI 7-5550

VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

I
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