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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS 
KULTŪRINIO GYVENIMO

Savaitės 
Įvykiai

TAUTŲ IR ŽMONIJOS ATEITIS 
POPIEŽIAUS PAULIAUS VI 
ENCIKLIKOJ

Izraelio min. pirm. Yitzhak 
Rabin, varginamas įvairių pini
ginių nesklandumų, atsisakė 
kandidatuoti darbo partijos var
du į min. pirmininkus ir pasi
traukė iš darbo partijos vado vie
tos, nors parlamento rinkimai į- 
vyksta gegužės 17.

Nors JAV derybos su Sov. S- 
ga dėl strateginių ginklų apribo
jimo ir nepavyko, tačiau 55 proc. 
JAV gyventojų ir toliau remia 
prez. ,Carter vedamą užsienio 
politikos liniją.

Valst. d-tas pažadėjo Egipto 
prez. Anwar el-Sadat palankiai 
svarstyti jo prašymą aprūpinti 
Egiptą moderniais ginklais Sov. 
S-gos įsigalėjimui Afrikoj su
trukdyti.

Pietų Libane vėl vyks - 
ta kovos tarp ten įsitvirti- 
sių Libano dešiniųjų ir juos 
pradėjusių pulti palestiniečių. 
Izraelis savo ginklų ugnim tal
kina dešiniesiem.

Graikija sutarė su JAV palikti 
ten 4 JAV karines bazes. Anks
čiau Graikijoj veikė 7 karinės 
bazės.

Valst. d-tas pageidauja, kad 
kongresas nenutrauktų karinės 
pagalbos Pietų Amerikos valsty
bėm, nors jos ir pažeidinėja 
žmogaus teises.

Vadinamos fronto linijos Afri
kos valstybių (Tanzanijos, Zam
bijos, Angolos, Botswanos ir 
Mozambique) galvos tarėsi dėl 
Sov. S-gos ir Kubos jom paža
dėtos karinės pagalbos kovoti 
prieš Rodeziją.

Etiopijos vyriausybė sušaudė 
9 aukštus pareigūnus už tai, kad 
jie prieš kurį laiką nužudė 9 
priešrevoliucine veikla apkal
tintus darbininkus.

Kongo prezidentu vietoj nu
žudyto Marien Ngouabi buvo 
paskirtas pik. Yhombi Opango, 
kuris tuoj pat paleido parlamen
tą.

Austrijoj vykusi Kipro salos 
graikų ir turkų vadų konferen
cija nepasiekė jokio susitarimo.

Brazilijos prez. Ernesto Gei- 
sel paleido kongresą, nes pas
tarasis nesutiko priimti jo pasiū
lytos teisminės reformos.

Prez. Carter asmeniškais laiš
kais paragino pramonines va
karų valstybes prisijungti prie 
JAV ir suteikti Portugalijai fi
nansinę pagalbą.

Chade rengtas perversmas 
prieš prez. Felix Malloum nepa
vyko, ir 4 perversmininkai buvo 
likviduoti.

Švedijos policija areštavo 11 
gyventojų, kurių tarpe buvo ir 6 
svetimšaliai, planavusių teroris
tinius veiksmus.

Sov. S-ga ir Mozambiųue pasi
rašė draugingumo sutartį. Mo- 
zambique yra pagrindinė parti
zanų bazė prieš Rodeziją.

Prancūzijos prez. Giscard d’ 
Estaing pareiškė, kad neleidi
mas Concorde keleiviniam lėk
tuvui naudotis New Yorko aero
dromu galįs turėti ir politinių 
pasekmių.

Ispanijos aukšč. teismas atsi
sakė pareikšti savo nuomonę 
dėl komunistų partijos legalu
mo, ir jos įteisinimo reikalas 
grįžo į vyriausybės rankas.

Švedija perdavė V. Vokietijai 
du teroristus — Norbert Erich 
Kroecher ir Manfred Richard 
Adomeit — už kėsinimąsi pa
grobti buv. Švedijos min. kabi
neto narę Anna Agreta Leijon.

Naujos sovietų SS-18 raketos, 
ginkluotos didelio pajėgumo 
daugiagalviais sviediniais, su
daro pavojų JAV žemėj įtvirtin
tam raketom.

Nuo svarbaus socialinio Baž
nyčios dokumento — popiežiaus 
Pauliaus VI enciklikos “Popu- 
lorum progressio” — paskelbi
mo kovo 26 suėjo 10 metų. 
Enciklika pirmoj eilėj kalba apie 
vadinamo trečiojo pasaulio kraš
tų pažangą. Tačiau ji yra aktua
li ir visam pasauliui, ypač ko
vojant už teises tų tautų, kurios 
tebėra naujojo kolonializmo au
komis.

Apie encikliką “Populorum 
progressio” savo nuomonę iš
reiškia Lietuvos diplomatijos 
šefas ministeris Stasys Lozo
raitis.

-o-
Popiežiaus Pauliaus VI en

ciklika apie “Tautų pažangą” 
yra sukėlusi visuotinį susidomė
jimą civilizuotame pasauly, ne 
tik katalikų, bet ir visų tikybų 
žmonių tarpe. Šventasis Tėvas 
susilaukė šito plataus ir palan

Lietuvių delegacija pas atstovų rūmų pirmininką T. O’Neill, Jr., kovo 31 Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimo proga. Iš k.: Altos vicepirm. Teodoras Blinstrubas, Lie
tuvos atstovas dr. Stasys Bačkis, atstovų rūmų kapelionas kun. Edward Latch, minė
jime invokaciją sukalbėjęs kun. dr. Juozas Prunskis, atstovų rūmų pirm. Thomas O’ 
Neill, kongresmanas Daniel J. Flood, Amerikos Balso tarnautoja Jolanta Raslavičiūtė, 
dr. Jonas Balys, Amerikos Balso lietuvių skyriaus vedėjas Alfonsas Petrutis.

Čekoslovakijoj pradėjo par
davinėti kai kuriuos Vakarų laik
raščius.

Nesėkmingai gindamasi nuo 
iš Angolos įsiveržusių karių, 
Zairo vyriausybė nutraukė dip
lomatinius santykius su Kuba.

Inter-American Press sąjunga 
pareiškė, kad Argentinoj, Brazi
lijoj, Nikaragvoj, Panamoj, EI 
Salvadore, Čilėj, Kuboj, Haiti, 
Peru ir Urugvajuj nėra spaudos 
laisvės.

Sovietų organai areštavo ir į 
psichiatrinę ligoninę patalpino 
baptistų veikėją Aleksandr Vo- 
loščuk ir jį gelbėti kitus ragi
nusį Aleksandr Podrabinek.

Prez. Carter numato buv. se
natorių Mike Mansfield paskirti 
ambasadorium Japonijai ir Yale 
univ. prezidentą Brevvster — 
Anglijai.

1974 iš Sov. S-gos pabėgęs 
slaptosios policijos agentas 
Alexei Nyagkor buvo atsakytas 
pabėgėlio teisių ir iš Olandijos 
ištremtas į V. Vokietiją, nes ne
turėjo Olandijoj darbo.

Sov. S-gos rašytojas Lev Ko- 
pelov buvo pašalintas iš rašyto
jų unijos už jo parodytą paramą 
disidentam.

Prez. Carter numato JAV pa
naikinti tuos atominius reakto
rius, kurie iš sunaudoto atomi
nio kuro pagamina gryną pluto- 
nijų, naudojamą atominėm bom
bom gaminti. Manoma, kad už
sienio valstybės JAV pavyzdžiu 
nesutiks pasekti. 

kaus atgarsio tiek dėl encikli
kos kilnios humaniškos dva
sios, tiek dėl joj skelbiamų gai
rių svarbos ekonominiam bei so
cialiniam reikalam tvarkyti da
bar ir ateity.

Enciklika yra skiriama visiem 
geros valios žmonėm ir visom 
tautom, taigi ir katalikiškai lie
tuvių tautai. Žinoma, lietuviai, 
nustoję savo nepriklausomos 
valstybės, negali laisva valia 
tvarkyti savo ekonominio ir so
cialinio gyvenimo, kaip kad jie 
tai darė nepriklausomoj Lietu
voj. Tačiau ir dabartinėj mūsų 
krašto padėty, kad ir tose varžo
mose ribose, kurios yra jam 
primestos, mūsų tauta gali vado
vautis enciklikos pagrindiniais 
dėsniais savo dvasiniam gyveni
mui ir civilizacijai tobulinti.

Suvedant enciklikos mokslą į 
esminius dalykus, galima pa
sakyti, jog trys pagrindiniai dės

LIETUVA PRISIMINTA 
ATSTOVŲ ROMUOSE

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimas kovo 31 paminėtas 
Washingtone, JAV atstovų rū
muose.

Sovietinis aukšč. tarybos pre
zidiumas atėmė sovietų piliety
bę Aleksandro Solženicyno 
žmonai Natalijai.

Libano prez. Elias Šarkis nau
ju kariuomenės vadu paskyrė 
pik. Victor Khoary, nors Libano 
krikščionys pageidavo, kad ka
riuomenės vadovybė būtų palik
ta ta pati.

Naujoji Indijos min. pirm. 
Morarji Desai vyriausybė paža
dėjo grąžinti gyventojam pilieti
nes teises, panaikinti visus tas 
teises varžančius vyriausybės 
aktus ir spaudos cenzūrą ir In
dijos užsienio politiką padaryti 
tikrai nesusijusią su jokiais blo
kais.

Meksika atnaujino dipl. santy
kius su Ispanija.

Prez. Carter įgaliojo gynybos 
d-tą peržiūrėti 420,000 Viet
namo karo meto negarbingai iš 
kariuomenės paleistų karių by
las ir, kur galima, atleidimą pa
daryti garbingu. Paleistieji turės 
patys paprašyti jų bylas per
žiūrėti.

Buvęs Laos karalius Savang 
Vatthana su žmona ir sosto įpė
diniu yra perauklėjami nuošalioj 
kalnynų srity ir augina daržoves. 

niai iškeliami kaip būtini tautų 
pažangos veiksniai. Būtent, pa
garba žmogui ir jo teisėm, tei
singumas ir solidarumas žmonių 
savitarpiuose santykiuose ir 
tarptautinėj plotmėj.

“Išsilaisvinti iš skurdo”, skel
bia Paulius VI, “užsitikrinti pra
gyvenimą, sveikatą, pastovų dar
bą, daugiau dalyvauti atsakin
guose sprendimuose, esant ap- 
saugotiem nuo bet kurios prie
spaudos, nuo aplinkybių, pažei
džiančių žmogaus savigarbą, 
įgyti daugiau mokslo, vienu žo
džiu, daugiau nuveikti, žinoti 
ir turėti, kad asmenybė būtų 
praturtinta: tokie yra šių die
nų žmonių siekiai, o tuo tarpu 
vis dėlto daugeliui žmonių ten
ka gyventi tokiomis sąlygomis, 
kurios paverčia tuos siekius iliu
zoriniais.” Toliau sakoma, kad 
žmonijos vystymasis “neapsiri-

(nukelta į 2 psl.)

Prieš posėdį invokaciją sukal
bėjo kun. dr. J. Prunskis.

Iškeldami dabartinę prie
spaudą Lietuvoj, pabrėždami 
Lietuvos teises į laisvę bei 
skelbdami JAV-bių prielankumą 
Lietuvos nepriklausomybei, kal
bas pasakė kongresmanai: D.J. 
Flood (dem. , Pa.), M. Fen- 
wick (resp., N.J.), M.F. McHugh 
(dem., N.Y.). E.J. Dervvinski 
(resp., 111.), F.J. St. Germain 
(dem., R.I.), J.W. Wydler (resp., 
N.Y.(, G. Yatrom (dem., Pa.), 
R.F. Lederer (dem. Pa.), J.H. 
Dent (dem., Pa.), E.I. Kock 
(dem., N.Y.), M.L. Marks (resp., 
Pa.), J. Eilberg (dem., Pa.), J.J. 
Howard (dem., N.J.), N.F. Lent 
(resp., N.Y.). Kai kurie kongreso 
nariai savo kalbas Lietuvos rei
kalu pasakė anksčiau.

Stebėtojais posėdy dalyvavo 
Lietuvos atstovas dr. St. Bačkis, 
Altos vicepirm. T. Blinstrubas, 
dr. J. Balys, Amerikos Balso lie
tuvių skyriaus nariai.

Rytojaus dieną maldos už Lie
tuvą tekstas ir kongresmanų kal
bos buvo išspausdintos “Con- 
gressional Record”, kurio tiražas 
yra 50,000 egz.

Amerikos Balsas plačiai pra
nešė Lietuvos žmonėm apie šį 
JAV atstovų rūmuose, Washing- 
tone, įvykusį Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo mi
nėjimą.

— Kovo 23 Lietuvoj mirė 
Kauno dramos teatro direktorius 
aktorius Romualdas Tumpa. Gi
mė 1927 rugsėjo 13 netoli Kau
no, prie Jiesios. Lankė Kauno 
teatro dramos studiją, 1952 bai
gė Lunačarskio teatrinio meno 
institutą Maskvoj. 1952-59 vai
dino Kauno muzikiniame teatre, 
nuo 1959 perėjo į Kauno dramos 
teatrą, nuo 1962 iki mirties buvo 
to teatro direktorius. Yra sukū
ręs ryškių vaidmenų, reiškėsi ir 
kaip režisierius.

_ Rašytojui Vladui Dautartui 
penkiasdešimtojo gimtadienio 
proga (g. 1927) suteiktas Lietu
vos TSR nusipelniusio kultūros 
veikėjo vardas. Proginėse iškil
mėse, kurios įvyko kovo 21 
Respublikinėj bibliotekoj Vil
niuj, buvo surengta rašytojo gy
venimo ir kūrybos paroda, jo kū
rinius skaitė aktorė G. Urbonai
tė, kūrinių ištraukas inscenizavo 
Novelės teatro aktoriai, dainavo 
moterų ansamblis Romuva.

— Kovo 25 Lietuvoj buvo pa
skelbta vaikų knygos savaitė, 
bet užteršta degutiniais šūkiais: 
“Lenino keliu, Spalio keliu”. 
Respublikinėj bibliotekoj Vil
niuj atidaryta (kovo 26) vai
kų knygos paroda, ku
rioj gausiai dalyvauja kny
gos vaikam iš “broliškų” res
publikų. Ne tik Vilniuj, bet ir 
kituose miestuose buvo rengia
mi iškilmingi propagandiniai 
minėjimai.

— Kovo 20 Kauno Lėlių teat
re parodyta J. Degutytės vei
kalo “Aš ieškau fleitos” prem
jera. Režisavo S. Ratkevičius. 
Dailininkė — J. Stauskaitė. Ko
vo 25 Panevėžio dramos teatre 
įvyko V. Petkevičiaus veikalo 
“Dainuojantis milžinkapis” 
premjera. Režisierius—V. Blė
dis, dailininkas — A. Niuniava, 
kompozitorius — B. Kutavičius.

— Vilniaus Kompozitorių na
muose kovo 3 perklausoj buvo 
atlikti keli nauji lietuvių kom
pozitorių kūriniai: V. Juozapai- 
čio sonata birbynei, L. Abariaus 
penki romansai balsui ir forte
pijonui, J. Širvinsko kvartetas 
fleitai, obojui, violončelei ir 
klevasinui. Kovo 10 cenzoriai 
susipažino su J. Juozapaičio 
opera “Marių paukštė” (S. Sa
jos libretas).

— Lietuvos Mokslų akademi
jos lietuvių kalbos ir literatū
ros instituto dabartinės lietu
vių literatūrinės kalbos sekto
riaus vadovas Aleksandras Va
nagas spaudoj paskelbė apie 
Akademijoj sukauptą didžiulį 
lietuviškų vardų lobį. A. Vana
gas jį pavadino “Milijoniniu 
vardyno fondu”. Tą vertingą lie
tuviškų vardų medžiagą rinkti 
pradėjo Vaižgantas, ypač daug 
surinko K. Būga. Rinkimo dar
bas tęsiamas ir dabar. Iš viso 
esą apie milijoną kortelių. Jos 
jau sudėstytos alfabetine tvarka. 
Lietuvos vietovardžių yra keturi 
šimtai tūkstančių kortelių. Pa
vardžių yra trys šimtai tūkstan
čių kortelių. Tačiau tos medžia
gos išleista dar nedaug: 1963 iš
leistas Lietuvos upių bei ežerų 
vardynas, kuriame duota vie
nuolika tūkstančių upių ir ežerų 
vardų; kitas dviejų tomų leidi
nys — Lietuvos administracinio- 
teritorinio suskirstymo žinynas 
(1974-76) — apima dvidešimt 
keturis tūkstančius kaimų, vien
kiemių, miestų ir miestelių pa
vadinimų. Mokslininkus dau
giausia domina vandenų vardai. 
Kada ta vertinga ir įdomi vardų 
medžiaga, moksliškai apdorota, 
bus išleista, nė pats sektoriaus 
vadovas negali numatyti.

— Paskutinę kovo savaitę 
Maskvoj vyko sąjunginis prof
sąjungų suvažiavimas, kuriame 
propagandinę kalbą pasakė ir 
diktatorius L. Brežnevas. Sovie
tinėj imperijoj profsąjungos tėra 
prievartinė valdžios organizaci
ja darbininkam engti. Ir šiame 
suvažiavime svarbiausiu profsą
jungų uždaviniu buvo paskelb
tas — socialistinio lenktyniavi
mo organizavimas (darbininko 
“savanoriškas” jėgų iščiul- 
pimas).

— Maskvos Dailės akademijoj 
kovo pabaigoj atidaryta tarptau
tinė karikatūrų paroda. Spauda 

rašo, kad parodoj išstatyta 600 
darbų iš 24 kraštų. Tarp 158 
“tarybinių” dailininkų yra ir 16 
lietuvių. Dovanas laimėjo F. Sa- 
muko ir J. Juozapavičiaus 
satyriniai plakatai. Parodos šū
kis buvo: “Satyra kovoje už tai
ką” (Sovietų Sąjunga visada kal
ba apie taiką, o grėsmė taikai 
tėra tik iš Sovietuos).

— Vaikų literatūros derlius. 
Vilniaus Pedagoginio instituto 
literatūros dėstytojas (vaikų lite
ratūros tyrinėtojas) Vincas Au- 
ryla šių metų Literatūros ir 
Meno Nr. 12 apžvelgia 1976 
metais Lietuvoj išleistas vaikų 
literatūros knygas. Jis rašo, kad 
per metus išleista arti 20 origi
nalių prozos ir poezijos knygų 
vaikam. Teigiamai vertinama 
debiutantės O. Survilaitės lite
ratūrinių pasakų knyga “Kam 
žydėjo pienė”, kurioj autorė 
vaizduoja gamtą, naudoja liau
dies pasakų poetiką, pasižymi 
lakia, vaiko pasauliui artima, 
fantazija. V. Petkevičiaus gamtos 
pasakojimų knyga “Visi prieš 
vieną” mėgina vaizduoti žmogų 
kaip gamtos išnaudotoją, kenkė
ją, pabrėžia žmogaus moralinę 
atsakomybę. R. Sadausko gamti
nių miniatiūrų rinkinys “Mažas 
girios dienoraštis” atskleidžia 
vaiko santykį su gamta trijose 
plotmėse: senelių gyvenimas 
Dzūkijos gamtoj, vaiko įspūdžiai 
su tėvais gyvenant mieste ir to 
paties vaiko viešnagė pas sene
lius, betarpiškas jo paties susi
dūrimas su gamtos reiškiniais.
L. Grudzinsko publicistinių vaiz
delių knyga “Laiškai beržo tošy
je” jausmingai pateikia gamtos 
pažinimo medžiagos. Išleistos 
dvi nuotykių knygos. E. Uldukis 
knygoj “Aštuntasis Divonio jū
reivis” atskleidžia spalvingų 
žvejų gyvenimo nuotykių, bet 
per mažai dėmesio kreipia į 
psichinius išgyvenimus. V. Mi
sevičius knygoj “Vaikelio Kuko- 
riaus nutikimai” pasireiškė anti
religiniu propagandistu. Prie 
ateistinės publicistikos pri
klauso ir P. Pečiūros “Šventieji 
klaidžiojimai” ir R. Kalonaičio 
“Saulė eina žvėrių ratu”. Pakar
totinai išleista J. Mačiulio pasa
kojimų knyga apie P. Cvirkos 
vaikystę “Augo diemedis”. 
Vaikam skirta ir kolektyvinė pa
sakojimų knyga “Pirmoji per
galė”, kurioj įdėta V. Petkevi
čiaus, J. Dovydaičio, R. Šavelio, 
J. Mačiukevičiaus, E. Balionie
nės, V. Misevičiaus ir keleto 
kitų pasakojimų.

1976 išleistos ir 5 poezijos 
knygelės vaikam. Tarp pirmau
jančių yra R. Skučaitės “Žvan
gučiai” — gamtinės tematikos 
eilėraščiai, pasižymį lengva, 
tobula išviršine forma. Gamtos 
grožio subtiliu išgyvenimu, 
jautria romantine nuotaika pasi
žymi ir J. Degutytės eilėraščiai 
rinkiny “Kregždės lopšinė”. 
Laki poetės vaizduotė, iš gamtos 
tikrovės imti simboliai, grožio 
ir gėrio pirmavimas prieš blogį 
J. Degutytės eilėraščius iškelia 

į vaikų poezijos viršūnę. J. Vai
čiūnaitės rinkinys “Balkonas 
penktame aukšte” yra ataustas 
miesto motyvais ir socialine 
problematika. Gėris, žmogaus 
jautrumas kenčiančiam ir J. Vai
čiūnaitės eilėraščiuose ryškina
ma vaiko pasauliui artimais vaiz
dais (balandis, katinėlis, meš
kiukas). Pilietinės, politinės te
mos įsiskverbia ir į vaikų litera
tūrą. Tačiau R. Skučaitė, J. 
Degutytė ir J. Vaičiūnaitė suge
ba ir partinius reikalavimus į- 
vilkti į poetinį drabužį, neryš
kinti tendencinio kryptingumo. 
Sunkiau politinė tematika pasi
duoda kitom dviem vaikų poezi
jos kūrėjom. Ir A. Puišytės, ir 
R. Girkontaitės knygelėse duok
lė partijai atiduodama retoriniu, 
deklaratyviniu eiliavimu. Bet ir 
juodviejų eilėraščių vertė pri
klauso nuo gausių gamtinių ir 
tautosakinių motyvų. A. Puišytė 
išleisdino rinkinėlį “Sidabro 
varpelis”, R. Girkontaitė — 
“Neonų miestas”.

V. Auryla džiaugiasi, kad 1976 
vaikų poezija “ūgtelėjo kieky
biškai ir kokybiškai”.

Pr. N.
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kalbom. Taip pat lietuvių die
nos, tautos šventės, koncertai, 
vakarai, parodos, minėjimai ir 
kiti renginiai apylinkių bei apy
gardų mastu rodo, kad Bendruo
menės darbų barai iš tikrųjų pla
tūs, prasmingi ir naudingi. 
Bendruomenė atsiliepia į oku
puotos lietuvių tautos šauksmą, 
ypačiai rūpindamasi jaunimu ir 
stengdamasi jam perduoti prose
nelių bei tėvų išlaikytą tautos 
gyvybę, kad amžinai gyventume. 
Tai didelių darbų didelė talka, 
todėl didelę naštą taip pat kelia 
daug rankų. Turimomis sąly
gomis Bendruomenė savo pa
skirtį ir uždavinius atliko: tu
rėjo jos darbui atsidėjusių žmo
nių, parodžiusių ir idealizmo, ir 
entuziazmo.

Tačiau nieko nėra tobulo, 
kas kvla iš žmonių ir kuriama 
jų rankomis. Tad, minėdami JAV 
Lietuvių Bendruomenės 25-erių

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ IŠTAIGA NEW 
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.

NEW YORK — Lietuvos atsimi
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. 
Music of Lithuania, pirmad. 
7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu
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., Brookiyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

Hartforde kovo 12 iškilmingai paminėta JAV LB 25 metų veikla. Kalba dabartinis JAV LB 
krašto valdybos pirmininkas A. Gečys. Nuotr. A. Dziko

DVIDEŠIMT PENKERI METAI 
IR KAS TOLIAU?

metų sukaktį, taip pat gerai ma
tome ir jos trūkumus.

Visų pirma dar ne visi lietu
viai po Bendruomenės stogu. 
Netrūksta pasyvių ir jai abejin
gų. Priežasčių nesunku rasti. Ta
čiau ar jos iš tikrųjų jau tokios 
svarbios ir rimtos? Ar ne dau-

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

SHAL9NS 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.

Algimanto Gečio, JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto 
valdybos pirmininko, kalba, pa
sakyta Hartforde kovo 12, mi
nint JAV LB 25 metų sukaktį

Minime JAV Lietuvių Bend
ruomenės dvidešimt penkerių 
metų sukaktį. Šis jau ketvirčio 
šimtmečio kelias įgalina mus 
žvelgti į padėtį, kurioj dabar 
esam, pasvarstyti, ką esam lai
mėję ir ko trūksta, taip pat pa
sidaryti išvadas tolimesnei savo 
ateičiai, kad, Lietuvių Chartos 
žodžiais, galėtume vykdyti Visa
galio valią ir laisvo žmogaus pa
šaukimą.

Lietuvių Charta nurodė įpa
reigojimus lietuvio tautinei sąži
nei: liktis lietuviu visur ir vi
sada, gerbti lietuvių kalbą, kurti 
lietuvišką šeimą, puoselėti tauti
nę kultūrą, ginti ir išlaikyti ne
priklausomą Lietuvos valstybę, 
remti lietuvišką mokyklą, pri
klausyti lietuviškom draugijom, 
palaikyti lietuvišką laikraštį bei

knygą, branginti savo tautos pra
eitį bei papročius, ugdyti tauti
nį solidarumą, būti lojaliam gy
venamajam kraštui. Šiam tikslui 
visi turime jungtis vieningoj Pa
saulio Lietuvių Bendruomenėj. 
1951 lapkričio 18 dienos JAV 
Lietuvių Bendruomenės Aktu 
mes taip pat pasirinkome Bend
ruomenės kelią.

Tautinių vertybių gradacijoj 
šiame kelyje du tikslai yra pa
grindiniai. Tai tautine mūsų są
mone paremta lietuvybė ir vals
tybinė Lietuvos laisvė, sudaran
ti lietuvybės ugdymo bei išliki
mo sąlygas. Tad šiais dviem tiks
lais rėmėsi ir visi JAV Lietuvių 
Bendruomenės darbai per dvi

dešimt penkerius metus. O jų 
atlikta ir daug, it didelių. Vi
suotinės dainų ir tautinių šokių 
šventės. Kultūros kongresai ir 
mokslo bei kultūros simpoziu
mai. Talka Lietuvių Fondui ir 
pasaulio lietuvių jaunimo kong 
resam. Knygos ir vadovėliai bei 
pratimai lietuviškom mūsų mo
kyklom. Mokytojų ir jaunimo 
studijų bei poilsio savaitės. 
“Gimtoji kalba” ir “Švietimo 
gairės”. Lietuvos laisvinimo pa
stangos bei darbai visos šalies ir 
net pasauliniu mastu. Kasme
tinis teisių pažeidimo leidinys 
“The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith
uania” ir kiti leidiniai svetimom

giau tik asmeninio pobūdžio? 
Bet nei pasyvumu, nei abejingu
mu niekas niekad nieko nelai
mėjo. Tad kviečiame šias savo 
nuotaikas peržiūrėti ir atitinka
mai keisti. To reikalauja Bend
ruomenės darbai, stiprėjimas, 
ateitis. To iš mūsų tikisi ir Lie
tuva.

Su apgailestavimu taip pat rei
kia pastebėti, kad netrūksta nė 
tokių, kurie Bendruomenei ne
gatyvūs. Tai ją griaunančios bei 
skaldančios jėgos, nesiskaitan- 
čios nei su visuomenine morale, 
nei su priemonėmis. Opoziciją 
demokratiniame gyvenime lai
kome normalia apraiška, taigi ją 
kviečiame savo kritiką grįsti fak
tais bei konstruktyviais siūly-

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

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

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

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

KATALIKŲ PASAULIS MELDŽIASI UŽ 
NETURINČIUS TIKĖJIMO LAISVĖS

POPIEŽIAUS 
ENCIKLIKOJ
(atkelta iš 1 psl.)

boja tik ekonominiu pietojimu- 
si. Kad jis būtų tikras, turi būti 
pilnutinis, t.y. turi kelti kiekvie
ną žmogų ir visą žmogų”.

Teisingas pasaulio sutvarky
mas yra Šventojo Tėvo apibū
dintas šiuo nurodymu: “Reikia 
pastatyti tokį pasaulį, kuriame 
kiekvienas žmogus, be rasės, ti
kybos, tautybės skirtumų, galėtų 
turėti pilnai žmonišką gyveni
mą, laisvą nuo vergovės, kylan
čios iš pačių žmonių ar dėl ne
pakankamo gamtos suvaldymo.”

Pagaliau popiežius primena 
tarptautinio solidarumo parei
gą: “Vis veiklesnis pasaulio 
solidarumas turi leisti visom 
tautom tapti pačiom savo likimo 
kūrėjomis. Praeity tautų santy
kiai labai dažnai buvo remiami 
jėga: teateinie tad diena, kada 
tarptautiniai santykiai pasižy
mės tarpusavio pagarba ir drau
giškumu, tarpusavio priklauso
mybe bendradarbiavime ir 
bendru žengimu pirmyn, kiek
vienam dalyvaujant jame savo 
atsakomybe.”

Jau šitos kelios ištraukos pa
vaizduoja popiežiaus susirūpini
mą tautų, visos žmonijos atei
tim, kuriai apsaugoti jis nurodo 
tikrų išganingų priemonių. Tų 
priemonių tarpe pirmoj vietoj 
yra žmonėm ir tautom daromų 
skriaudų pašalinimas, prie
spaudos ir išnaudojimo panaiki
nimas. Retai dabar kur kitur yra 
girdimas toks kilnus, teisingas 
ir apaštališkai drąsus balsas. Ir 
aš manau, kad reta kuri kita tau
ta taip giliai atjaus širdim ir 
įsidėmės protu šį Šventojo Tė
vo balsą, kaip lietuvių tauta, ku
ri yra surišta su Kristaus įpėdi
niu žemėj, su popiežium, nenu
traukiamais, nesunaikinamais 
ryšiais.

Popiežius Paulius VI per didį
jį Maldos Apaštalavimo sąjūdį 
kviečia viso pasaulio katalikus šį 
balandžio mėnesį ypatingai 
melstis už tuos, kurie negali 
laisvai išpažinti savo tikėjimo, 
kurie negali laisvai pasinaudoti 
šventa religinės laisvės teise. 
Tokių yra milijonai ne tik Eu
ropoj, bet ir kai kuriuose kituo
se pasaulio kontinentuose.

Popiežius Paulius VI dažno
mis progomis primena pasauliui 
šią nepaprastai skaudžią jo 
žaizdą.

Mūsų laikų pasaulis yra pada
ręs didelę pažangą visose gy
venimo srityse. Jungtinių Tautų 
paskelbtoji Visuotinė Žmogaus 

Teisių Deklaracija liudija, kad ir 
moralinėj-etinėj srity šiuolaiki
nis pasaulis stovi ant tvirtų pa
grindų. Tie tvirti pagrindai yra 
išaugę per du tūkstančius metų 
iš Kristaus paskelbtojo krikščio-

niškosios dorovės įstatymo.
Kas kovoja prieš Kristų, 

neišvengiamai griauna pasaulio 
dorovinius pagrindus. Kas kovo
ja prieš Dievą, tas neišvengia
mai tampa ir žmogaus priešu. 
Kas kovoja prieš krikščioniškąją 
moralę, tas neišvengiamai tam
pa taikos ir tvarkos, socialinės ir 
kultūrinės žmonijos pažangos 
griovėju. Dėl to Šv. Tėvas šį 
balandžio mėnesį kviečia ypa
tingai melstis už persekiojamus 
tikinčiuosius, kad Dievas jiem 
duotų ištvermės; ir už persekio
tojus, kad Dievo šviesa grąžintų 
juos į tiesos, teisingumo ir žmo
niškumo kelią.

“Persekiojimą ir priespaudą 
kenčiančios tikinčiųjų bendruo
menės težino, kad jos nėra už
mirštos, — kalbėjo Paulius VI 
1972 metų Velykų proga. — Mes 
užtikrinam jom savo solidarumą 
tikėjime ir meilėj”.

mais, ne prasimanymais, ne 
demagogija bei insinuacijom, 
ne dirbančių žmonių bei institu
cijų diskriminacija. Natūralu, 
kad opozicija siekia tapti pozi
cija, bet toks siekimas negali iš
krypti iš teisinių normų ribų. 

tas1"1 Tad brendimas demokratinio 
tvarkymosi procesui turi taip pat 
būti vienu Bendruomenės užda
viniu.

Bendruomenė yra atvira kiek
vienam lietuviui, tad joj reiškia
si taip pat skirtingos nuotaikos 
bei nuomonės. Tai natūralu. Bet 
žalinga tai, kad viena nuomonė 
visiškai nesiskaito su kita ir 
neša į gyvenimą trintį, skaldy
mą, anarchiją.

Jei reikia ką nors mūsų spren
dimuose pakeisti, tokius pakeiti
mus darykime teisine tvarka, 
ne asmenine savo valia.

Tai tokie mūsų džiaugsmai ir 
rūpesčiai, kuriais norėjom 
sukakties proga su Jumis pasi
dalinti. Bendruomenė tokia, ko
kie mes patys. Jai rūpi mus vi
sus jungti, kad mes visi do- 
mėtumėmės tautiniais savo rei
kalais, kad vieni kitus geriau 
pažintume, artimiau tarp savęs

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.

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. b

Spauda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant 
dėl mūsų taut&sA laisvės 
Paremk ją savo auka!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEi, sav., “Friendly Spirits VVines & 
Liąuors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal Ima- 

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., Brookiyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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.

LB ŠVIETIMO TARYBA
SKELBIA SPAUDOS VAJŲ

Lietuvybės palaikymui ir 
klestėjimui reikalinga spauda: 
laikraščiai ir knygos. Ypač 
kreiptinas dėmesys į mokyklinio 
amžiaus jaunimą.

Kviečiam platinti spaudą li
tuanistinių mokyklų mokytojus, 
tėvų komitetus ir tėvus. Tiki
mės, kad šiais metais į spaudos 
vajų įsijungs lituanistinės mo
kyklos.

LB Švietimo Taryba skelbia 
balandžio mėnesį lietuviškos 
spaudos ir LB Švietimo Tarybos 
leidinių platinimo mėnesiu li
tuanistinėse mokyklose. Tėvai 
prašomi patys skaityti ir pratinti 
savo vaikus skaityti lietuviškus 
laikraščius. Visom lituanisti
nėm mokyklom Švietimo Ta
ryba išsiuntinėjo aplinkraščius 
ir Švietimo Tarybos leidinių 
katalogus.

Netoli mokslo metų pabaiga. 
Todėl jau laikas užsakyti kny
gas dovanas baigiantiem mo
kyklą. Kviečiam visų mokyklų 
vadovybes pasinaudoti Švietimo 
Tarybos leidinių platinimo va
jum ir pasirūpinti reikalingų

knygų dovanom. Knygas sau ir 
dovanom prašome užsakyti 
adresu: Švietimo Tarybos kny
gyno vedėjas A. Kareiva, 7030 
So. Rockwell Avė., Chicago, 111. 
60629. Visom knygom duodama 
25 proc. nuolaida.

Švietimo Tarybos leidinių 
reklamos vedėjas

bendrautume bei bendradar
biautume, labiau vieni kitus pa- 
kęstume bei gerbtume ir kad bū
tume gyvi savo tautos vaikai. Ti
kėjome savo Bendruomene, jai 
dirbome ir tesėjome per pirmuo
sius dvidešimt penkerius metus, 
ryžkimės visi ją ugdyti bei stip
rinti ir toliau, nes jos reikia Lie
tuvai ir mūsų pačių tautinei atei
čiai.

Lietuviais esame mes gimę, 
lietuviais turime ir būt!

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

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., Brookiyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų
I 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., I 

j Brookiyn, 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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Ar tik margučių šventė?
Atvelykis yra tokia šventė, 

kurios nepažįsta ir didysis žinių 
šaltinis — lietuviškoji enciklo
pedija. Tik Pr. Skardžiaus ir St. 
Barzduko Lietuvių kalbos žody
nas pažymi, kad tai “sekmadie
nis po Velykų”.

Atvelykio pobūdį nusako gy
venimo praktika. Antai, radijas 
ir spauda skelbia, kad tai mar
gučių šventė. Tik ateikite, sako, 
bus gražu, bus skanu, bus lietu
viška, bus linksma. Taip, bus 
linksma ir bus džiaugsmo!

Apie džiaugsmą kalba ir tai 
dienai skirtoj evangelijoj šv. Jo
nas. Apie džiaugsmą Kristaus 
mokinių, kada jiem pasirodė 
Kristus, prisikėlęs Kristus. O jie 
taip buvo nusiminę, įsibaiminę. 
“Dėl žydų baimės” net duris 
buvo užsidarę. Tarp jų pasirodė 
Kristus, prisikėlęs Kristus, ir 
jiem tarė: “Ramybė jum”. Ir 
“mokytiniai, pamatę Viešpatį, 
džiaugėsi”.

Džiaugsmas pakeitė nusimi
nimą, nes Kristaus prisikėlimas 
sustiprino jų tikėjimą Kristum. 
Prisikėlimas buvo jiem, o taip 
pat visiem amžiam, liudijimas, 
kad Kristus nėra tik didysis žmo
gus, tik pranašas. Jis yra tas, ku
ris nugalėjo visa naikinančią 
mirtį. Tegalėjo ją nugalėti tik 
Kristus Dievas.

Šv. Jono vaizdą naujesniais 
laikais Solovjovas pakeičia Anti
kristo vaizdu. Antikristas ne
neigia, kad Kristus yra mesijas. 
Antikristas galvoja: po Kristaus 
Dievas gali siųsti kitą mesiją, 
galingesnį už buvusį. Tik Anti
kristas neigia, kad Kristus yra 
Dievo sūnus. Betgi yra faktas, 
kad Kristus prisikėlė. Kas gi ki
tas gali mirtį nugalėti, jei ne 
Dievo sūnus? Dievo sūnus — 
tai nepriimtina Antikristui, nes, 
jei Kristus prisikėlė, tai Jis yra ir 
bus.

Ne tikėjimas Kristų-Mesiją yra 
tikroji krikščioniškosios sąmo
nės žymė, bet tikėjimas Kristaus 
prisikėlimą. Antikristas gali da
lyvauti mūsų Kalėdose ir stovė
ti prie Kristaus prakartėlės; jis 

gali giedoti su mumis “Verkite, 
angelai” Didįjį Penktadienį; ta
čiau Antikristas niekados neda
lyvaus Velykų Prisikėlimo pro
cesijoj. Prisikėlimo idėja yra ka
lavijas, kuris perskiria dvasias.

Būdinga tad yra stebėti, kaip 
labai mūsų dienomis prisikėli
mo idėja yra gesinama. Dabar
tinis pasaulis mielai klauso ati
trauktų svarstymų apie Dievą ir 
Jo apvaizdą, apie dieviškąjį pra
dą, gyvenantį žmoguje. Bet kai 
tik nurodoma, kad šis ryšys, 
nesuardomas, nepaneigiamas, 
yra Jėzuje Kristuje, kad Jis įsi
kūnijo, gimė, mirė ir prisikėlė; 
kad Jis vėl ateis, bet šį sykį 
jau teisti pasaulio, dabartinis pa
saulis pradeda arba tyčiotis ar
ba pastebi, kad šią valandą jis 
neturįs laiko klausyti tokių įdo
mybių . . .

O tai todėl taip mūsų am
žius to vengia, kad norima turė
ti Kristų — be Kryžiaus, Kris
tų neįpareigojantį jokiam atsi
žadėjimui, jokiai aukai,

Velykos kreipė dėmesį labiau 
į prisikėlusį Kristų. Atvelykis 
kreipia dėmesį labiau į Kristaus 
mokinių pergyvenimus — nusi
minimą ir džiaugsmą.

Nusiminimas ir džiaugsmas 
lydėjo ir tebelydi žmonijos isto
riją. Senasis pasaulis gyveno nu
siminimu dėl visa ką naikinan
čios mirties, dėl prisikėlimo idė
jos nepažinimo. Kristaus prisi
kėlimas atnešė revoliucinį per
versmą pažiūroj į mirtį. Mirtis 
po Kristaus yra nebe galutinė, 
o tik laikinė, tik praeinanti. 
Šv. Povilas pastebėjo šį radikalų 
perversmą su prisikėlimo faktu, 
nes be prisikėlimo joks žygis 
ir jokia auka neturi gilesnės 
prasmės, “jei mirusieji nesi
kelia”.

Kristaus prisikėlimas laidavo 
visų prisikėlimą ir tuo pačiu pa
grindė tikėjimą žmogaus nemir
tingumu. Štai dėl ko pirmieji 
krikščionys buvo pažymėti 
džiaugsmo žyme.

Žmogus ėda žmogų. Atėjo lai
kas, kad ėda nebe ant iešmo pa
sikepęs, bet kitaip. Karuose, ka
lėjimuose, koncentracijos sto
vyklose. Ėda ir viešai bijo pasi
sakyti, kad ėda, todėl žmogaus 
ėdimo stovyklas pavadino gra
žiu perauklėjimo stovyklų var
du.

Tautos irgi ėda tautas. Ir vis
kas todėl, kad žmogaus minties 
ir neprasmingų norų mostam 
ribų nėra. Dėl to ir daugelis 
tautų patenka galingesnio prie- 
spaudon, daugelis visiškai negy
vai sunaikinamos, ir tik vardas 
belieka, kad toj vietoj kada bu
vusi tauta, o kartais ir to ne
belieka, kaip nebeliko kapų tų 
mūsų brolių ir seserų, išžudytų 
“perauklėjimo” stovyklose, ir 
daugelio tų, kurie buvo sudoro
ti net pačiam gimtajam krašte. 
Bet ir tautos, ir asmenys kar
tais išlieka. Tautų nepriklauso
mybė kartais tik prigęsta, di
desnė jėga jas nuskandina tik 
prieblandon, ne visiškon tamsu- 
mon. Lietuva tokioj prieblandoj 
išbuvo ilgiau negu šimtmetį ir 
vėl išėjo į šviesą. O išėjo tik 
todėl, kad nebuvo užgesusi vil
tis gyventi. Dabar ji vėl prie
temoj, bet ir vėl nepalaidoja 
vilties. Tos vilties stiprumą liu
dija pogrindinė spauda Lietu
voj, leidžiama neapsakomai sun
kiose sąlygose, ir viltingas, nors 
dar ir labai partizaninis, lais
vam pasauly esančių lietuvių ju
dėjimas.

Neseniai Vasario Šešiolik
tosios šventei į Rochesterį buvo 
atvažiavusi Elena Juciūtė, Pėdų 
mirties zonoje autorė, aštuone
rius metus iškankinta rusų ka
lėjimuose. Ji buvo praradusi
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bet kokią viltį pamatyti savąjį 
kraštą, bet lemta buvo visiškai 
kitaip: ne tik į savo gimtąjį 
kraštą grįžo, bet pasiekė net 
Ameriką, kur be jokios baimės 
puikioj knygoj pasidalino savo, 
visos lietuvių tautos ir apskritai 
žmogaus kentėjimais rusų “ne- 
imperialistinės” imperijos
naguose.

Iš paviršiaus ji smulkutė, 
trapi, jog negali net galvoj tilp
ti, kaip ji aštuonerius metus iš
kentė sunkius tardymus, didžiu
liu kūju akmenis skaldė, mišką 
kirto, iš upės rąstus į statų 
krantą ritino ir atliko daugybę 
kitų darbų, į kuriuos laisvės 
kraštų moterys nė pažiūrėti ne
norėtų. Ir svarbiausia, kad ji nei 
savo kančiomis, nei ištvėrimu 
nesididžiuoja, nesikelia į hero
jes, į tautos didvyres, nesideda 
ant galvos kankinės karūnos, bet 
palieka kukli, neišsiskirianti iš 
daugumos, savo paprastumu su
siliejanti su paprastaisiais, bet 
kartu savo vidiniu tvirtumu ir 
vyraujanti. Nesididžiuoja net, 
kad jos Pėdos mirties zonoje 
jau išėjo ketvirtąja laida. Pus
penkto tūkstančio knygų mūsų 
buity tai yra nepaprastas skai
čius. Ji nesiskundžia, kad tą 
knygą leisti atsisakė visi mūsų 
didieji knygų leidėjai. Nesi
skundžia, kad iš tos knygos jo
kios piniginės paramos ne
gauna. Jai užtenka, kad knyga 
eina, kad žmones pasiekia žinia, 
kaip tikrai tenai yra.

Iškentėjusi ir sveikatą atida
vusi “socialistinio gyvenimo lai
mei”, “čia”, sako, “praturtėjau iš 
ligų”. Gatve einančią mašina 
aplaužė, už tuos kentėjimus įbi- 
ro pora tūkstantėlių; po širdies 
sugriuvimo socialinis draudimas 
pripažino nedarbingumo pen
siją. “Taip ir gyvenu, ir neturiu 
kuo skųstis,” sako. Ne tik netu
ri kuo skųstis, bet, kol dirbo fab
rike, už dešimt tūkstančių do
lerių siuntinių išsiuntinėjo to
kiem pat, kokia buvo ji, kol te
begyveno anoj “palaimintoj” ša
ly: kenčiantiem kalėjimuose, iš 
jų paleistiem, bet negalintiem 
gauti darbo, kaip ir ji pati nega
lėjo. O tokių, bendros nelaimės 
draugų, paliko ten daugiau, 
negu jos menki ištekliai galėjo 
sutekti. Kai, tą sužinojęs, nuste
bau, ji tik nusišypsojo ir pe
čiais truktelėjo: “Kiek čia man 
vienai tereikia. Drabužių gatavų 
irgi neperku, pati pasisiuvu.
Medžiagos čia pigios.”

Ir kalboj salėj susirinkusiem 
ji nesileido į savo pačios išken- 
tėjimus, bet palietė tik tris svar
besnius momentus: Vasario 16 
šventė pavergtoj Lietuvoj ir ka
lėjime, tautą naikinąs komuniz
mu prisidengusio rusų imperia
lizmo beatodairiškumas ir nu
skriaustųjų viltis. Tas beatodai
riškumas toks triuškinąs, kad 
daugelis tenai, taip pat ir čia, 
praranda bet kokią viltį, jog 
kada nors viskas gali būti ki
taip, ir nuleidžia rankas. Ji ir pa
ti buvo nuleidusi rankas, nes 
nebeturėjo vilties kada nors iš
eiti iš kalėjimo, o ką bešnekė

ti apie tikrąją laisvę. “O dabar, 
matot, esu čia laisva, kaip paukš
tis. Dabar parašiau vieną knygą. 
Bet, jeigu būčiau turėjusi vilties 
išeiti, galėčiau parašyti gal ir de
šimt. Būčiau rinkusis medžiagos, 
būčiau išsikalbėjusi su kiekvie
na kaline, o jos turėjo papasa
koti tokių dalykų, kokie sveikam 
žmogui nė į. galvą negalėtų 
ateiti, bet dabar viskas dingo, 
nes buvau praradusi viltį išeiti 
gyva:, o ką bekalbėti apie atsi
radimą Amerikoj.

Iš tikrųjų, užėjus chuščiovi- 
niam atolydžiui, kai komisija at
važiavo į tą žmogaus naikini
mo salelę peržiūrėti, ar nėra te
nai paleistinų, Juciūtė buvoli- 
goninėj; kad kiek tenai ir būtų 
pasilikusi, bet geri žmonės už
metė ant pečių chalatą ir nuga
beno pusnuogę į komisiją, jau 
bebaigiančią darbus ir besiren
giančią išvažiuoti kitur. Gal to
dėl, kad komisija skubėjo, o gal 
ir todėl, kad matė moteriškę jau 
visiškai nusibaigusią ir vis tiek 
nebegyvensiančią, nusprendė 
ją paleisti ir net į pasą neį
rašė, kad sėdėjusi kalėjime. Jei
gu būtų įrašę, ir išėjusiai gyve
nimas būtų buvęs visiškai kitoks, 
o šio krašto visai nebūtų ma
čiusi. Tai va, kokių netikėtumų 
pasitaiko, ir tas tik parodo, kad 
vilties niekada nereikia pamesti, 
nes niekada nežinai, kas už durų 
laukia.

Nors tos vilties ir trūko, bet 
Vasario Šešioliktoji tenąi visada 
buvo didelė šventė. Ir prieš ka
lėjimą, ir kalėjime. Ypač kalėji
me. Tą dieną viena kitą sveikin
davo ir, į būrelius susimetusios, 
net himną pagiedodavo. Ir nepa
sitaikė, kad kas liežuvį būtų pa
kišęs. Ta diena jom būdavusi di
delis skausmas, o kartu ir dva
sios atsigaivinimas. Giedodamoš 
ašarą nusibraukdavo, o sargam 
ir šnipam kas — daina yra daina. 
Kalinės dažnai, susimetusios 
kur kamputy, jiem nesupranta
mų dainų padainuodavo; tik, ži
noma, jeigu tą vieną būtų iš 
kitų išskyrę, dainininkėm ir vie
tos karcery būtų pritrūkę. O gal 
nebūtų buvę gana ir karcerio, 
gal būtų už kontrrevoliuciją dar 
po dvidešimt penkerius pridėję.

Kalėjimas, karceris, lageris, 
dešimt ar dvidešimt penkeri me
tai tik retam, gyvenančiam čia 
laisvėj, šiurpuliu nueina per 
nugarą. Čia skaudžiau, kad 
sviestas pakilo dešimtuku, mėsa 
pusdoleriu, kava net patrigubė
jo, ar kad kaimynas išsikėlė į 
naują namą, o tu tebeturi sėdėti 
aplūžusiame rajone.

. (Bus daugiau)

6atn jos Ragana

14 Viktutė
Norėčiau praryti visas lietuviš
kas knygas ir gramatikas, kad tik 
kuo greičiausiai nejausčiau gė
dos nei sąžinės graužimo, jog, 
būdama lietuvė, nemoku lietu
viškai.

26 gruodžio.
Per tas kelias dienas neradau 

nė valandėlės laiko pažvelgti į 
savo dienraštį. Tik šiandien esu 
laisvesnė ir imu rašyti savo įspū
džius.

Per Kūčias visados atvažiuoja 
pas mus kalėdininkai. Šįmet sve
čiai susirinko ankstokai: ponas 
Jonas atvažiavo tuojau po pietų, 
klebonas ir kamendorius — vė
liau. Pasisveikinęs klebonas 
tarė:

— Tai jau ir esame, tik dar 
mūsų altaristos nėra. Kažin kur 
dingo, nė pietų nebuvo atėjęs. 
Tur būt, po ligonis važinėja.

— Pagrįžęs nuo ligonies, iš
važiavo su ponu Butautu me
džioti. Kūčių dieną kiekvienas 
tikras medžiotojas turi medžioti, 
— atsakė kamendorius.

Reikia žinoti, kad “altarista” 
klebonas vadina daktarą, nes jis 
gyvena buvusioje altarijoje ir 

pietauti vaikščioja į kleboniją. 
Buvo jis man apie tai minėjęs, 
kad šiandien norįs pamedžioti, 
bet prižadėjo sugrįžti penkio
mis. Tačiau nedaug jau betrū
ko lig to laiko, o jo dar nebu
vo. Mane ėmė baimė, kad gali 
pavėluoti, labai norėjau kartu 
pavalgyti kūčias. O čia, kaip ty
čiomis, klebonas vis ragina grei
čiau duoti vakarienę, nes rytoj 
reikią atlaikyti trejas mišias ir 
anksti atsikelti, taigi šįvakar 
anksčiau atsigulti.

Baigėme dengti stalą. Aš vis 
lyg netyčiomis, žvalgiaus pro 
langą. Pagaliau suskambėjo 
varpelis, privažiavo prie gonkų 
šlajukai, ir į kambarį įbėgo dak
taras.

— O, yra ir altarista! — nusi
juokė klebonas.

— Esu, esu, ir ne vienas, ku
nige klebone: atvežiau zuikį, 
didelį kaip aviną. Medžioklė pa
sisekė! Nušoviau du; vieną įme
čiau į kleboniją, o antrasis teei- 
nie į panelės Viktorijos virtuvę.

Mudvi su Alenute jau buvo
me atnešusios savo dovanas ir 
padėjusios kiekvienam po lėkš

te. Pamatęs tai, daktaras irgi at
nešė visą krūvą daiktų ir, pa
klausęs, kur kieno vieta, padėjo 
juos. Netrukus susėdome už sta
lo. Tėtušis paėmė plotkas, pasi
dalijo su matušėle, su mumis, 
su svečiais; prasidėjo linkėji
mai viso labo, bučiavimasis, ran
kų spaudimas. Man tokiose va
landose visados graudu daros, 
jaučiuos stipriau mylinti savuo
sius, baimė ima, ką atneš naujie
ji metai. Paskui ėmėm traukti 
savo dovanas. Daktaras padėjo 
Alenutei knygas, o man visas 
Šopeno kompozicijas. Lig šiol 
turėjau tik kai kurias, bet labai 
troškau turėti visas. Todėl be ga
lo nudžiugau, tik nemalonu man 
buvo priimti dovanas ne iš savų
jų. Padėkojau jam, o paskui, 
vėliau, tariau:

— Dėkinga esu tamstai už at
minimą, bet per daug apdovano
jai mane. Man nemalonu imti 
dovanas iš svetimų žmonių . . . 
Nei šiaip, nei taip . . . trumpai 
sakant, jausmas nesmagus . . .

Jis paraudęs atsakė:
— O aš, matai tamsta, buvau 

toks kvailas, kad tariausi esąs 
ne svetimas . . . Taip jau, rodos, 
seniai pasižįstame ir taip dažnai 
matomės, jog užsimiršau esąs tik 
“svetimas žmogus” . . . Atleisk 
tamsta.

Dabar aš paraudau, jausdamos 
užgavus jį nenorėdama.

— Neaiškiai išsireiškiau, — ta
riau. — Žodį “svetimas” supra
tau ta prasme, kad tai ne tėvai, 
ne sesuo, ne brolis. O kad tams
ta tokių niekų nekalbėtume!, 

priimu gaidas ir labai už jas dė
koju.

Ilgai truko vakarienė. Valgis 
ėjo po valgio, o buvo jų be 
skaičiaus. Bevalgydami pranaša- 
vomės: traukėme šieną iš po 
staltiesės; kieno šapelis buvo il
gesnis, tas gyvens ilgiau arba li
nus turės ilgesnius. Valgydami 
žirnius su medaus vandeniu, 
skaitėme, ar lygu buvo žirniu
kų: kam buvo lygu, tas ateinan
čiais metais ištekės ar ves. Po to 
atėjo visa šeimyna dėkoti už va
karienę. Pasidalijome su visais 
plotkomis, kiekvienam pasakė
me linkėjimą, o jie, išbučiavę 
rankas, išėjo. Tuo tarpu tarnaitė 
pasakė, kad moters su vaikais 
susirinko šeimyninėje. Nubėgę 
uždegėme ant eglės žvakeles, 
paskui, atidarę duris į prieangį, 
paprašėme įeiti. Ak, tada tai 
buvo į ką žiūrėti! Gailėjaus ne
santi tapytoja, — taip charakte
ringai atrodė tie vaikai ir jų mo
tinos. Būrys mažų vaikų, vos 
pradėjusių vaikščioti, ir paau
gusių; visi įsikibę į motinų ran
kas ir sijonus, grūdasi apie duris, 
bijodami prieiti arčiau; akys į- 
smeigtos į eglę, burnos prasi
žiojusios. O motinos pačios ne
žino, ką daryti: stebisi į eglę, 
žiūri į mus, manydamos, kad 
reiktų pasisveikinti ir padėkoti.

Valandėlę taip pastovėjusios, 
atsipeikėjusios, ėmė stumdyti 
vaikus ir traukti pasisveikinti.

— Juozuk! Mortele! Eikšekit, 
poniai ir panelėms į rankeles pa- 
bučiuokit!

— Stasiuk, duok ranką! Nebi
jok, durniau!

Vedė vaikus, stūmė, kita dar 
nosį nušluostė saviesiems pake
lyje. Vaikai, išsigandę, nustebę, 
neįmanė, kur suktis, ir lyg sapne 
grūdosi viens ant kito. Priėjus 
prie jų, išbučiavau visus nuo 
krašto ir vedžiau arčiau prie eg
lės. Daktaras ir Alenutė man pa
dėjo.

— Arčiau, vaikai! — šaukė 
daktaras. — Reikia paveizėti, 
kaip čia kas padaryta. Ar tikri 
riestainiai, žiūrėkit! Ar esat matę 
tokią eglę, ant kurios obuoliai 
auga, a? Juk nesat? Tai veizė
kit ir skinkit!

Pamažu vaikai išdrįso prieiti 
arčiau. Skynėme jiems obuolius, 
medauninkus ir dėjome į kepu
res ir priejuostėles. Drąsesnieji 
pradėjo čiupinėti eglę ir paka
bintus daiktus. Ūmai vienas ber
niukas sušuko:

— Mama, obuoliai pakabinti 
ant siūlų! Matai, raudoni siūlai! 
Neužaugę jie čia, tyčiomis paka
binti!

Motina sušuko, kad tylėtų. Pri
ėjus prie to galvočiaus, tariau:

— O dabar nuskink vieną ir 
pabandyk valgyti. Gal tie obuo
liai netikri, gal iš molio ar iš 
medžio . . .

Nusiskynęs vieną, perkando.
— Tikras! Toks skanus!
O moters stebėjos ir šnekėjos 

tarp savęs:
— O Jėzau, kaip gražu, kaip 

danguje!
— Ak tu, Dievuliau! Ir reikė

jo taip išmislyti!

Prasidėjo dovanų dalijimas. 
Vaikų džiaugsmas buvo didelis; 
žiūrėjo akis išplėtę, bet rodės, 
kad gerai nesuprantą, ar tai jie 
sapnuoja, ar tikrai viską gauna. 
Motinos nežinojo, kur pulti: vi
siems bučiavo rankas ir šaukė:

— Aje tu mano! Ir kam rei
kėjo tiek kašto padėti! Tai geru
mas tų panelių! Mat, ir skepetė
lė, ir .kepurė, ir marškiniai. . . 
Ak tu, Dievuliau mano!

Padaliję viską ir pasikalbėję, 
išėjome. Pasakiau, kad viską nuo 
eglės nuskintų, nepalikdami nė 
vieno saldainio. Vis dėlto jiems 
buvo nedrąsu su mumis; pasili
kus vieniems, bus tikras balius.

Juokinga ta Onytė. Daktaras 
sakė, kad, pagrįžęs iš medžiok
lės, užvažiavęs ten su ponu 
Juozu. Daktaras skubėjęs namo, 
kad nepasivėluųtų pas mus, o 
Onytė prašius jį būtinai pas juos 
pasilikti kūčioms. Pagaliau, ma
tydama jo nekantrybę, tarus:

— Neprašysiu daugiau, ne! 
Matau, kad širdis šokte šoka į 
Kalnėnus. Važiuok tamsta grei
čiau, važiuok, gal ir ten kokia 
širdis taip pat nerimauja.

Neduok Dieve, kokia ta 
Onytė! Čia jau į mane šautą. . . 
Ar ne gerai sakiau, kad ji tuojau 
pradės stebėti mane įsimylėjus 
daktarą! Tikrai, plačios širdies 
mano turima, jos nuomone: ne
seniai buvau įsimylėjusi poną 
Joną, dabar jau pas antrą širdis 
šoka. Pagal save ji sprendžia, 
vargšė!

(Bus daugiau)
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Į LB ATEITĮ ŽIŪRIU SU 
DIDELIU OPTIMIZMU
2----------------------------------
RAIMUNDAS
KUDUKIS

Čia yra ir vienas iš pagrindi
nių skirtumų tarp Lietuvių 
Bendruomenės ir daugelio kitų 
organizacijų, kurios iš viršaus 
nustato tam tikras gaires ir jas 
aiškina mūsų visuomenei, taip 
pat teigia, kad pagal tas gaires 
mes visi turim drausmingai dar
buotis.

Tuo tarpu Lietuvių Bend
ruomenė ieško visuomenės va
lios per savo rinktus atstovus. Ir 
čia glūdi pati vadovavimo esmė. 
Kaip aš matau tą funkciją, tai 
visų lietuvių dauguma nustato 
gaires per savo vadovus, o išrink
ta vadovybė pagal tas gaires 
įvykdo nustatytus tikslus.

Lietuvių Bendruomenė labai 
teisėtai ir natūraliai tai rolei 
tinka.

Stasys Barzdukas, vienas iš 
Lietuvių Bendruomenės gyvųjų 
patriarchų, savo knygoj “Lietu
vis savo tautoje, valstybėje, 
bendruomenėje“ teisingai rašo: 
“Nors Bendruomenė jungia 
įvairių srovių lietuvius, bet jai 
visų pirma rūpi bendrieji visų 
lietuvių tikslai bei siekimai, to
dėl ji atsisako srovinių tenden
cijų . . .Bendruomenė yra visų 
lietuvių bendro darbo dirva . . . 
Srovės gali pasiūlyti šiam dar
bui savo žmones, tačiau rinki
muose ryškinamas ne jų sroviš- 
kumas, bet tinkamumas bend
ruomeniniam darbui. Spren
dimus daro patys rinkėjai.”

Čia yra tas kelias, kuris nu
lems Bendruomenės priimtinu

EASTER GREETINGS

EASTER GREETINGS 
STASNY’S RESTAURANT 

OPEN 7 DAYS A WEEK 
COMPLETE AND VARIED DINNER

EASTER GREETINGS
RED COACH 

DINER & RESTAURANT
OPEN 7 DAYS A WEEK

24 HOURS A DAY WE HAVE SALAD BAR & 
FINEST OF FOOD. 811 PASSAIC AVENUE 

WEST CALDWELL, N.J. CALL (201) 227-1773

EASTER GREETINGS
ACME AWNING AND 

SHADE COMPANY
(FORMERLY OF KEARNY, NJ)

CANVAS & ALUMINUM AWN INGS RESIDENTIAL 
COMMERCIAL CUSTOM-MADE VENETIAN 

BLINDS WIND0W SHADES JOHN L. GORRELL, 
PROP. CALL 939-5606 2518 VALLEY BLVD.

WOOD RIDGE,, N.J. 07075
MENU AVAILABLE 

FOR RESERVATIONS 
(201) 652-8626 

MR. TOM
EASTER GREETINGS 
R.C. UPHOLSTERY
300 CENTRAL AVENUE 

JERSEY CITY, N.J.

\

WE MAKE YOUR HOME BEAUTIFUL
CALL 201 798-4886

EASTER GREETINGS 
CUSTOM REBUILDERS 

MID-BERGEN AUTO PARTS CO. 
VVHOLESALE DELIVERY SERVICE 742-0964 

VVHOLESALE DISTRIBURORS & REBUILDERS 
STARTERS ALTERNATORS GENERATORS AUTO 
PARTS TOOLS EOUIPMENT DOMESTIC FOREIGN 

CARS & TRUCKS 519 UNION AVENUE, 
PATERSON, N.J. 07502 RICHARO BROSSMAN

EASTER GREETINGS
M.B. CONTRACTING 

MASONRY CONTRACTOR 
BRICK CONCRETE ETC. PATIOS STEPS WALLS

POINTING & REPAIRS 
RESIDENTIAL COMMERCIAL FREE ESTIMATES 

CALL ANYTIME ASK FOR MIKE 914 BE 7-2325

EASTER GREETINGS 
SCHMIDT 

PRINTING COMPANY INC.
629 GROVE STREET JERSEY CITY, 

N.J. CALL 201 792-4700

EASTER GREETINGS 
SCHMID 

IRON WORKS 
9530 Railroad Avė. 
North Bergen, N.J. 
Call (201) 869-5020

EASTER GREETINGS
VISIT US DURING OUR OPEN HOUSE APRIL 21 
6-9 PM, APRIL 22 9-9 PM APR. 23 9-6, APR.
24 12-6 PM AUTHORIZED DEALER: RUTT WOOO- 

MODE REFRESHMENTS, PRIZES GIFTS
GARTH CUSTOM KITCHENS

24 GARTH RD. SCARSDALE, N.Y.
914 SC 3-1223

EASTER GREETINGS
FOUR SEASON S WINDOW CORP. 

STORM WINDOWS & DOORS OUALITY 
ALUMINUM COMBINATION WINDOWS SINCE 

1947. SENIOR CITIZENS DISCOUNT CARDS 
HONORED. 2 PELHAM RD. NEW ROCHELLE

914 636-5400

EASTER GREETINGS 
B & B

AUTO REPAIRS
WE TAKE PRIDE IN OUR W0RK

178 FAIRMONT AVĖ. 
JERSEY CITY, N.J. 
CALL 201 332-9860

EASTER GREETINGS
BOB ADAMS 

TRUCKING COMPANY 
LOW COST MOVING AND TRUCKING 

DELIVERY SERV. LOCAL 8. LONG DIST.
CALL 914 WH 8-0949

EASTER GREETINGS 
KINGSDALE EXXON SERVICE 

STATION INC.
291 W. 230 ST. 884-8500

EASTER GREETINGS 
ANDRE COMPANY 

WHOLESALE USED TELEVISIONS
155 ROUTE 22,

SPRINGFIELD, N.J.
PHONE 201 376-6410

EASTER GREETINGS 
VERNON HILLS 

LANDSCAPING CORP.
LANDSCAPE DESIGN WE DESIGN JUST FOR YOU. 

ALL TYPES MASONRY, STONE WALLS, 
CONCRETE WALLS, BLUESTONE ASPAHLT 
DRIVEWAYS, PATIOS, PRAIRĘFILM, DRAINAGE 

CALL 914 667-1333

EASTER GREETINGS 
JUNCTION LIOUORS 

FINEST OF IMPORTED AND DOMESTIC 
WINES AND LIOUORS

489 COMMUNIPAW AVENUE JERSEY CITY, N.J.
CALL (201) 332-6333

EASTER GREETINGS 
EASTERN AUTO BODY

BODY REPAIR, FRAME WORK AUTO PAINTING, 
GLASS INSTALLED. INSURANCE CLAIMS 
HANDLED PROMPTLY. 40 WANAQUE AVENUE, 

POMPTON LAKĘS, N.J. CALL 201 839-2910 
MR. JOE W00D.

EASTER GREETINGS 
THE DĖL PUP FAMILY OF 

ART PAINTING 
EXTERIORS & INTERIORS APTS. & 

CONDOMINIUMS BRUSH, ROLLERS, SPRAY NO 
JOB TOO SMALL FREE ESTIMATES FULLY 

INSURED CALL 914 268-4666

EASTER GREETINGS
ACME PAINTING AND DECORATING
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 109 SUMMIT 

AVENUE UPPER MONTCLAIR, N.J. PHONE
201 746-1924 HOME 201 744-6266 BUSINESS

EASTER GREETINGS 
SUMMIT CUSTOM CABINET 

AND
MILL WORK INC.

Distributors of Doors, Wlndows and Custom 
Mlllwori«, 99 Springfieid Avė. SummiL N.J. Phone 

(201) 277-0039 (201) 277-3548 after 6 p.m.

EASTER GREETINGS 
THE GAVIN FAMILY OF 

MIKE’S CARPENTRY SERVICE 
SHEET ROCK SUSPENDED CEILINGS 

PLASTERING PANELING PAPER HANGING 
PAINTING FLOOR TILING ETC. FREE ĖST.

(914) 423-2644

EASTER GREETINGS
S. S. BALLIN AGENCY INC.

INSURANCE
7 GLENWOOD AVENUE 

EAST ORANGE, N.J.
PHONE 201 678-6633

EASTER GREETINGS
J.W.S. APPLIANCE SERVICE

RELIABLE SERVICE AT REASONABLE PRICES. 
371 RIVA AVENUE MILLTOWN, NJ. PHONE 

(201) 821-8662 24 HOUR SERVICE

EASTER GREETINGS 
VILLA BALATOUR 

411 PIERMONT ROAD CLOSTER, N.J.
CALL 201 768-3012

YOUR HOST CHEF ANTHONY

EASTER GREETINGS 
SCHWEIZER BEAUTIFUL 

FLOWERS 
169 N. Middletown Rd. 

Pearl Rlver, N.Y. 
914 735-4079

EASTER GREETINGS 
MAJESTIC AUTO BODY 

558-60 FRANKLIN AVĖ. NUTLEY. N.J. 
BODY & FENDER REPAIRING FRAME 

STRAIGHTENING FIBERGLASS SPECIALISTS 
INSURANCE ESTIMATES PHONE 201 667-1423 

MR. JOHN RAES

EASTER GREETINGS 
LLANFAIR HOUSE 

NURSING & CONVALESCENT HOME 
1140 BLACK OAK RIDGE ROAD 

WAYNE, N.J.
CALL (201) 835-7443

EASTER GREETINGS
INNERVISION HAIRCUTTERS 

499 ERNSTON ROAD MINI MALL I
PARLIN 08859

PHONE: 201 721-1020 FOR APPOINTMENT

EASTER GREETINGS
ALL SEASONS LANDSCAPERS 

PLANTING — TREE WORK CEMENT & ASPHALT 
W0RK 15 OXFORD TERRACE, WEST ORANGE, 

N.J. PHONE (201) 731-5971

EASTER GREETINGS 
THE REBUILD GUILD 

FURNITURE REPAIRED ANTIOUES RESTORED 
CUSTOM FURNITURE CABINETS MADE BRING 
US YOUR OLD YOUR TIRED FURNITURE CALL 
TODAY FOR AN ESTIMATE GUARANTEED

WORK CALL (914) 666-5244

EASTER GREETINGS 
EMPIRE 

FOREIGN CAR PARTS INC.
OPEN 6 DAYS A WEEK 

615 BLOOMFIELD AVENUE 
BLOOMFIELD, NEW JERSEY 

CALL (201) 429-7331

mą visuomenei ir jos konsek
ventišką išsilaikymą ateity.

Sėkminga organizacija turi pa
tenkinti jos narių reikalavimus. 
Kadangi Bendruomenės nariai 
yra visi lietuviai, kurie turi ir 
tikrą įtaką Bendruomenės veik
lai, ta veikla tęsis, plėsis ir to
liau ateity patenkins tuos dvasi
nius, moralinius, tautinius ir 
įvairius materialinius išeivijos 
lietuvių pageidavimus.

Tie pageidavimai, be abejo, 
turi būti žinomi. Ir jie aiškėja 
tik demokratinių veiksmų sūku
ry. Čia yra elementarinis fakto
rius, kuris, nors aiškus, deja, nė
ra visų organizacijų priimtas. Jos 
lyg bijotų atsiverti, lyg manytų, 

kad, jei demokratiški princi
pai būtų jom pritaikyti, jos rizi
kuotų savo gyvavimu. Jeigu to
kia rizika iš tikrųjų yra, tai aiš
kus faktas, kad tokia organizaci
ja yra jau nusigyvenus ir jai 
lemta, laikui bėgant, išnykti. 
Tos organizacijos, kurios bijo 
nuomonių skirtumo, pačios sau 
kenkia ta prasme, kad jos pa
čios uždaro sau duris į ateitį.

Žinoma, demokratija ir demo
kratiniai principai, taip pat ir 
demokratinių pagrindų organi
zacija reiškia nuomonių skir
tingumo skatinimą. Reiškia, kad 
daugumos valia nustato gaires ir 
veiklą. Tuo pačiu jos respektuo
ja i r mažumos nuomones. Nerei
kia bijoti skirtingų nuomonių, 
reikia jas skatinti ir suteikti jom 
forumą, kur jos galėtų būti atvi
rai analizuojamos ir demokrati
niais būdais priimamos ... ar at
metamos.

Tokiais būdais iš skirtingų 
pažiūrų mes vis matysim ir pri
imsim pačias geriausias idėjas. 
Susidaro tada graži mozaika, ku
rios bendra sintezė yra tobula 
ir kuri tvirtai laikysis laiko būvy.

Savaime aišku, kad tokiuose 
procesuose atsiranda ir nema
ža sunkumų. Yra tokių, kurie ne
siekė ir nesieks bendro tobulu
mo, o pirš tik savo dažnai ir labai 
trumparegišką tikslą. Yra ir to
kių, kurie, negalėdami ar neno
rėdami priimti daugumos iš
mintingumo demokratiniam fo
rume, atsiskirs ... ir net, negaty
viai nusistatę, veiks prieš dau
gumą. Bet tokie reiškiniai 
yra laikiniai. Istorija ro - 
do, kad labai kieti viena - 
tiksliai nusistatymai, kurie 
dažniausiai kyla iš gilių emoci
jų, o’ ne tikro samprotavimo, 
trumpai išsilaiko ir pritraukia la
bai ribotą šalininkų skaičių. Vi
suomenės dauguma, kurioj 
Bendruomenė turi savo šaknis, 
tokius reiškinius supranta ir juos 
atmeta.

Organizacija, kurios pati stip
rybė kyla iš suteikto forumo 
skirtingom nuomonėm, neiš
nyks. Pats didžiausias pavojus 
būtų, jei mes mėgintume tą nuo
monių skirtingumą sunaikinti, 
tuo sunaikindami vieną iš pa
grindinių grupių, kuri teikia fo
rumą visom skirtingom nuo
monėm. Istorijos lapai mum ro
do, kad nuo senovės Romos ir 
graikų laikų iki šios dienos Ame
rikos laikų pačios stipriausios 
valstybės, pačios stipriausios ir 
ilgiausiai besitęsiančios siste
mos buvo tos, kuriose buvo su
teiktas forumas visom idėjom. 
Gi revoliucijos, teroras ir vergi
ja vyko ten, kur buvo priimta tik 
viena idėja, o visos kitos buvo 
uždraustos. (Bus daugiau)

Titaniko laivas Belfasto laivų dirbtuvėse

PASKUBĖKITE, TITANIKAS IŠPLAUKIA!
Titaniko žuvimo 65 metų sukakčiai

1912 metais balandžio pra
džioj Londono gatvėm, Anglijoj, 
ėjo jaunas kunigas Juozas Mont
vila, neseniai atvykęs iš Seinų. 
Londone jis nenorėjo pasilikti, 
nors ir čia buvo lietuvių para
pija ir čia klebonavo kun. Ka
zimieras Matulaitis, su kuriuo 
jis bičiuliavosi. Traukė jį Ame
rika. Tuo metu keliavo daug iš 
Lietuvos. Ir jo brolis Petras į 
Ameriką buvo išvykęs prieš 
penkerius metus.

Paskutiniu laiku kun. Juozas 
Montvila skurdo, neturėjo vie
tos, gyveno Seinuose ir vis norė
jo savo tėviškei padėti. Bet 
kaip, kad nėra iš ko. O kad taip 
nuvyktų į Ameriką, tada jau bū
tų geriau. Galėtų pagelbėti savo 
tėvam, broliam, seserim.

Todėl jis ir pasikėlė į šią 
kelionę. Jis turėjo net ir kvieti
mą — atvykti į VVorcesterį, 
Mass., į lietuvių parapiją. Kvietė 
jį kun. Bukoveckis.

Jis buvo daug girdėjęs apie 
keliones per Atlantą. Supa laivą, 
ir žmonės serga. Sunkiai ir ne
maloniai serga. Jūros liga kan
kinanti. Kad būtų galima jos iš
vengti.

Visada keliauja drauge ir bai
mė. Laivai skęsta. Kiek nu
skendo, — ar jis neskaitė laik
raščiuose.

Tuo metu, 1912 metais, ne tik 
Anglijoj, bet ir visur rašė ir 
kalbėjo — baigtas didžiausias 
pasaulio laivas. Jį pastatė Belfas
to laivų dirbtuvės. Tai paskuti-

BALTIMORĖS ŽINIOS

Didžiosios savaitės iškilmės 
ir Velykos Šv. Alfonso bažny
čioj gražiai pavyko. Minios mal
dininkų iš viso miesto dalyva
vo pamaldose ir buvo sužavėtos 
gražiai papuoštais altoriais.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, rengia koncertą per Atvely
kį, balandžio 16, Lietuvių sve
tainės didžiojoj salėj. Pradžia 
7:30 v.v. Programą atliks Aušros 
Vartų vyrų oktetas iš Montrea- 
lio su savo solistu Antanu Keb
liu. Stalus galima rezervuoti iš 
anksto pas choro vyrus, ypač 
pas seniūną Antaną Gudonį, 252- 
6291. Per koncertą Dainos vyrai 
pagerbs savo buvusią dirigentę 
Lilę Baker Bakerskienę už jos 
ilgametį darbą, beruošiant kon
certus Baltimorėj. Po koncerto 
bus šokiai, grojant Music Ma- 
kers orkestrui.

Sukaktuvių banketą rengia 
Šv. Alfonso suaugusių klubas 
balandžio 22, penktadienio va
karą, gražioj La Fontaine Bleu 
salėj ant Belair Road. Tą vakarą 
klubas pagerbs savo buvusį dva
sios vadą kun. Juozą Antoszews- 
ki, kuris mini kunigystės 25 
metų sukaktuves. Po banketo šo
kiam gros populiarus orkestras.

Registracija į Šv. Alfonso mo
kyklą vyksta šiomis dienomis. 
Visi raginami savo vaikus siųsti į 
lietuvių Šv. Alfonso mokyklą. 
Tokiu būdu išsilaikys ir pati mo
kykla, ir jaunimui bus suteiktas 
geras katalikiškas auklėjimas. 
Dabar registruojami vaikai atei- 
nantiem mokslo metam.

Jonas Obelinis 

nis technikos stebuklas. Neskęs- 
tantis laivas. Jo ne supa jūros 
bangos. Laivas turi maudymosi 
baseinus, žaidimo aikštes, šo
kių sales. Tai plaukiojantys 
rūmai.

Šį laivą pastatė White Star 
Line Co., prityrusi bendrovė, 

kuri turi gražius ir greitus lai
vus. Šis didžiausias. Dar nieka
da nebuvo tokio didelio laivo. Jo 
ilgis — 882 pėdos ir 6 coliai, 
plotis — 94 pėdos, svoris 45 
tūkstančiai tonų.

Pirmai kelionei per Atlantą iš
plaukia balandžio 10 iš South- 
hampton. Paskubėkite, Titanikas 
išplaukia! Laive yra trys klasės 
— I, II, III. Vietų dar yra, pa
skubėkite!

Taip rašė laikraščių skelbi
mai, kalbėjo ir žmonės, didžia
vosi tuo stebuklu — toks laivas, 
su keturiais kaminais! Jis trum
piausiu laiku perplauks Atlantą. 
Jo nesupa bangos.

Kun. Juozas Montvila apsi
sprendė keliauti su šiuo laivu. 

COSMOS PARCELS EXPRESS
C O R P.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

I Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir j 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant !

į DOVANAS-SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ. UKRAINĄ ir 1.1.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 

PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

| COSMOS PARCELS EXPRESS
j C O R P.

488 Madison Avenue (tarp 51 ir 52 g-vės) 
Floor 21 st New York, N.Y. 10022 

Tel. (212) 758-1150-1

SKYRIAI:
Apple-Valley, Min. 55124- * 7707 147St.
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street

| So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Bridgeport, Conn. 06610 — 1880 Seaview Avė. 
Buftalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue

į Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue

! Chicago, UI. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfieid Avenue 
Irvington, NJ. 07111 — 1082 Springfieid Avė.

I Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W.

J Hackensack, N.J. 07601 — 112 Main St.
| Hartford, Conn. 06106 518 Park St.

Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd.
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Nevvark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Passaic, N.J. — 176 Market Street
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.

! Philadelphia, Pa. 19141 —4925 01d York Rd.
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
VVaterbury, Conn. — 06710 555 Cook St.
Fort VVayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd. 
VVappingers Falls, N.Y. 12590—Hidden Hollow Apts. 
Worcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

Jis nenorėjo pasigirti, kad plau
kė Titaniku. Svarbiausia — ne
supa, nesirgsi jūros liga!

Jis užėjo pirmon kelionių 
agentūron ir užsakė bilietą į 
New Yorką. Trečia klase lyg ne
patogu važiuoti kunigui, pirmoji 
klasė — didiesiem turtuoliam. 
Tai jis užsakė antros klasės bi
lietą.

Grįžo į lietuvių Šv. Kazimiero 
parapiją. Grįžo su pakelta nuo
taika ir kun. Kazimierui Matulai
čiui sako, kad išplaukia Titani
ko laivu.

Kun. Kazimieras Matulaitis 
Londone gyvena lyg prie di
džiojo kelio. Daug kas, keliau
damas į Ameriką, čia sustoja ir 
kreipiasi į jį. Jis mielai pa
tarnauja, nes tokios jo čia parei
gos. Kun. J. Montvila —jo myli
miausias svečias, nes jiedu iš to 
paties krašto, iš tos pačios semi
narijos. Ir dabar jis apsidžiaugė, 
kad svečias patenkintas, suradęs 
gerą laivą, (p.j.)

.(Bus daugiau) /

Tel.: 612-432-7083
AL 4-5456

CH 3-2583 
268-0068

203-367-2863
TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685 
374-6446

GL 8-2256

201-342-9816 
246-9473

FO 3-8569
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750
FI 6-1571
PL6-6766 
432-5402 

914-297-0261
SW 8-2868

RI 3-0440
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KELETAS PASIŪLYMU 
SPAUDAI PLATINTI

Labai gerai žinom, kokia di
delė spaudos reikšmė mūsų tau
tai buvo praeity. Išeivijoj spauda 
yra viena iš svarbiausių priemo
nių lietuvybei išlaikyti. Tai su
prasdami, turėtume visomis iš
galėmis ją remti. Kiekvieno susi- 
pratusio lietuvio namus turėtų 
lankyti bent keli periodinės 
spaudos leidiniai, žurnalai ir, ži
noma, lietuviška knyga.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba paskelbė spau
dos vajų, kuris prasidėjo vasario 
16 ir baigiasi balandžio 30.

Turiu keletą praktiškų pasiū
lymų, kuriuos vykdydami, atro
do, galėtume daug padėti mūsų 
spaudai.

Kai kuriose mūsų kolonijose 
yra knygynai, lietuviškos krau
tuvės arba kioskai, kur lietuviš
ka spauda yra gaunama. Tai 
puiku. Bet mes gerai žinom, 
kad be paraginimo arba be įsi

pareigojimo nepakankamas 
žmonių skaičius lietuviškus lei
dinius perka. Daugely mūsų ko
lonijų tų knygynų ar kioskų 
nėra.

Ir vienur, ir kitur į pagalbą 
galėtų ateiti organizacijos, ypač 
asmenys, kurie įpareigoti rūpin
tis kultūros reikalais. Jaunimas 
galėtų labai sėkmingai įsijungti 
į darbą. Pagaliau ir pavieniai 
asmenys galėtų imtis iniciatyvos 
organizuoti spaudos ar lietuviš
kos knygos ratelius. Praktiškiau
siai, atrodo, būtų keliem asme
nim įsipareigoti tam darbui ir 
kreiptis asmeniškai ar telefonu į 
vietos ir apylinkės lietuvius, 
prašant užsiprenumeruoti ar pa
pildomai užsiprenumeruoti 
lietuviškus leidinius. Tai ypač 
tiktų šiuo metu, spaudos va
jaus laikotarpy.

Lietuviškos knygos rateliai 
galėtų veikti nuolat. Žmonės bū-

LB SPAUDOS VAJUS
Lietuvių Bendruomenės

spaudos vajui įpusėjus, reikia 
pripažinti, kad rezultatai apčiuo
piamesni jaučiami tik tose vieto
vėse, kur atsiranda lietuviškai 
spaudai pasišventusių asmenų 
ir kur yra sudaromos palankios 
sąlygos įsigyti knygą ar užsisa
kyti periodinę spaudą.

Iki kovo pabaigos yra gautos 
76 naujos prenumeratos. Pirmoj 
vietoj prenumeratų skaičiumi 
yra Pasaulio Lietuvis. Tuo pa
čiu laiku knygų išparduota už 
675 dol.

Hartfordo LB apylinkė, vado
vaujama sumanaus pirmininko 
Stepo Zabulio, Vasario 16 minė
jimo metu surinko naujų prenu
meratų už 75 dol. ir pardavė 
knygų už 45 dol.

Pirmutinė JAV LB tarybos na
rė, reagavusi į krašto valdy
bos aplinkraštį spaudos vajaus 
reikalu, yra Jūratė Venckienė 
iš Los Angeles, Calif., atsiuntu
si 6 naujas prenumeratas laik
raščiam bei žurnalam.

Darbštusis Worcesterio LB 
apylinkės valdybos narys spau
dos reikalam Jonas Baškys pri
siuntė krašto valdybai 18 naujų 
prenumeratų. Atrodo, kad iki va
jaus pabaigos prenumeratų iš 
Worcesterio atsiras ir daugiau.

Brocktono LB apylinkė per 
Vasario 16-tos minėjimą pasirū
pino ir knygų stalu. Pasiseki
mas tikrai įspūdingas, nes knygų 
buvo parduota net už 432 dol.

Daiva Vaitkevičiūtė, LB tary
bos narė ir buvusi Jaunimo Są
jungos pirmininkė, užsakė savo 
pažįstamiem Chicagoj du laik
raščius.

Ilgametis LB darbuotojas ir 
dabartinis Patersono LB apylin
kės pirmininkas Antanas Rugys 
pranešė krašto valdybai, kad Pa
saulio Lietuvio surinktos 32 pre
numeratos ir knygų parduota už 
232 dol.

JAV aviacijos kapitonas Dan
gis Perkūnas, priklausąs centri
nei LB apylinkei, šiuo metu ei
nąs atsakingas pareigas aviacijos 
bazėj Hurlburt, Floridoj, spau
dos vajaus proga užsakė po ke
letą mėnesinių leidinių savo 
mamai ir močiutei A. Če- 
sonienei, gyvenančiai Philadel
phijoj.

tų prašomi užsisakyti po vieną 
ar ir daugiau knygų kas mė
nesį ar kas keletą mėnesių ir pa
našiai. Ratelių nariai galėtų 
pasirinkti knygų iš sąrašo, ir 
knygų užsakymai būtų siunčia
mi kas mėnesį. Kus yra knygy
nai ar kioskai, užsakymai galė
tų būti atliekami perjuos. Kur jų 
nėra, užsakymai būtų siunčia
mi tiesiai į spaudos centrus. 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba duoda net 10% 
komiso naujiem prenumerato
riam, užsisakant per krašto val
dybą.

Kiekvienoj lietuvių kolonijoj 
yra nemažas skaičius ankstes
niosios, antrosios ir trečiosios 
kartos lietuvių, kurie norėtų 
gauti daugiau žinių apie Lietu
vą ir įvairius lietuviškus reika
lus anglų kalba. Jiem tiktų pa
siūlyti žurnalus Lituanus ar Lie
tuvių Dienos.

Teko patirti, kad vienas as
muo iš 10 telefono skambinimų 
gavo 5 prenumeratas. Tai įrodo, 
kad žmonės mielai remia lietu
višką spaudą, bet dažnai neprisi- 
baudžia parašyti, o nuėję į kny
gyną, neturi tuo metu keleto 
atliekamų dolerių. Mėnesiniai 
užsakymai ir mėnesinė atskaito
mybė visa tai palengvintų, o ko
kia talka būtų mūsų spaudai!

Kokia parama būtų mūsų 
spaudai, jei galėtume kontaktuo
ti didesnį skaičių žmonių, saky
sim, kad ir keletą tūkstančių, 
gauti keletą šimtų naujų prenu
meratorių ir bet kokį skaičių 
lietuviškos knygos pastovių pre
numeratorių!

Neatidėliokim šio svarbaus 
lietuviškos spaudos talkos reika
lo, stokim į darbą ne rytoj ar po
ryt, bet šiandien!

Z. Strazdas
Hartford, Conn.
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Bronius Juodelis, JAV LB 
Švietimo tarybos pirmininkas, 
kviesdamas lituanistines mo
kyklas prisidėti prie LB spau
dos vajaus, skelbia balandžio 
mėnesį specialiu lietuviškos 
spaudos ir LB Švietimo tarybos 
leidinių platinimo mėnesiu li
tuanistinėse mokyklose. Savo 
aplinkrašty jis pastebi, kad “lie
tuviškų laikraščių prenume
ravimas šeimose ir jų skaity
mas labai daug padeda lituanis
tinei mokyklai. Todėl tėvai labai 
prašomi patys skaityti ir pratinti 
savo vaikus prie lietuviškų laik
raščių skaitymo. Lituanistinės 
mokyklos savo tikslo nepasieks, 
jei šeimose nebus skaitoma lie
tuviška spauda.”

R.C.

ATVYKSTA LĖLIU 
TEATRAS
PHILADELPHIA, PA.

Energingas Vinco Krėvės mo
kyklos tėvų komitetas jau turė
jo keletą parengimų mokyklos 
labui — dalyvavo miesto mu
gėj su lietuviškais kepsniais, su
rengė mokiniam Kalėdų Eglutę 
bei Vasario 16-tos minėjimą ir 
Prano Baltuonio parodą. Prieš 
akis jie dar turi lėlių teatrą ba
landžio 23, Motinos dienos mi
nėjimą su pusryčiais gegužės 8 
ir mokslo metų užbaigimo gegu
žinę gegužės 22.

Pats įdomiausias įvykis turėtų 
būti lėlių teatras iš Chicagos. 
Lėlių teatrą sukūrė Laima Ras- 
tenytė-Lapinskienė. Ji yra 
baigusi dramos mokyklą ir sėk
mingai pasirodžiusi lietuvių ir 
amerikiečių pastatymuose. Lė
lių teatrui daug talkina Laimos 
vyras kompozitorius Darius La
pinskas. Chicagoj jų pastatymai 
buvo labai šiltai sutikti ir daug 
kartoti. Mažieji buvo sužavėti 
pristatytomis pasakomis, o vy
resnieji pastatymu, lėlių pa
ruošimu ir visų teatro apipavi
dalinimu.

Vakaro pradžia anksti, 6 vai., 
atsižvelgiant į mažuosius žiūro
vus. Be to, tėvų komiteto šeimi
ninkės pirmiausia visus atsilan
kančius pavaišins su šilta va-

Lietuvių Tautinio Meno “Čiurlionio” ansamblis balandžio 24 sekmadienį, 3 vai. popiet 
duos koncertą Providence, R.I., Veterans Memorial Auditorium. Programą atliks miš
rus, moterų ir vyrų chorai, tautinių muzikos instrumentų orkestras ir tautinių Šo
kių šokėjai. Tą pačią dieną 10:30 vai. ryto ansamblis atliks komp. A. Mikulskio 
sukurtas lietuviškas mišias Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioj,350 Smith St., Providence, R.I.

KANDIDATAI Į ATEITININKŲ TARYBĄ
Baltakis, Pranas, 50 m., Sil- 

ver Springs, MD

Bareikaitė, sės. Margarita, 41 
m., Putnam, CT

Damušis, Adolfas, 68 m.,
Southfield, MI

Gailiužytė-Viesulienė, Jūra, 
35 m., Glenside, PA

Garbonkienė-Nainytė, Laima, 
27 m., Chicago, IL

Garšva, kun. Pranas, 62 m., 
Chicago, IL

Girnius, Juozas, 62 m., Bos
ton, MA

Gražulienė, Lilė, 37 m., West- 
land, MI

Grinienė, Alina, 61 m., Mu- 
nich, W. Germany

Juozapavičiūtė, Gabija, 25 m., 
Toronto, Ont.

Juzaitis, Rimas, 24 m., Char- 
lottesville, VA

Keblys, Kęstutis, 44 m.,
Southfield, MI

Kriaučiūnas, Romualdas, 41 
m., Lansing, MI

Kuolas, Almis, 25 m., Weston, 
Ont.

Laučka, Juozas B., 67 m., 
Munich, W. Germany

Liulevičienė, Aušrelė, 37 m., 
Chicago, IL

Majauskas, Vytautas, 58 m., 
Southfield, MI

Polikaitis, Juozas, 41 m., Chi
cago, IL

Pugevičius, kun. Kazimieras, 
49 m., Brooklyn, N.Y.

Sungaila, Juozas, 58 m., To
ronto, Ont.

Surdokas, Cezaris, 64 m., Bal- 
timore, MD

LOS ANGELES, CALIF.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa metinėj apyskaitoj prane
ša, kad 1976 Los Angeles Šv. 
Kazimiero lietuvių parapija reli
ginei šalpai aukojo 4,779 dol. 
Tad ir praėjusiais metais ši para
pija užėmė pirmą vietą tarp Š. 
Amerikos ir Kanados lietuvių 
parapijų. Antroj vietoj yra Cle
velando tėvų jėzuitų vadovauja
ma parapija su 1,595 dol. ir tre
čioj — Šv. Jurgio parapija su 
1,206 dol. aukų.

Kun. Antanas Sabaliauskas, 
salezietis, buvęs misijonierius, 
dabar gyvenąs Cedar Lake, In
diana, kovo 25 — balandžio 12 
talkina Šv. Kazimiero parapijos 
kunigam pastoraciniuose dar- 

kariene. Kaina visiem prieinama 
— 5 dol. suaugusiem ir 2.50 
dol. mokyklos mokiniam ir vai
kam iki 14 m. Į šią kainą įeina 
programa ir pilna bufeto stiliaus 
vakarienė. Pageidaujantiem 
stipresnio atsigaivinimo veiks 
baras. Vakarienės metu ir po 
programos bus klausymui ir šo
kiam pritaikyta “discoteąue” 
muzika. Vieta — Lietuvių na
mai, 2715 E. Allegheny Avė.

Philadelphijos, pietinės New 
Jersey ir tolimesnių apylinkių 
lietuviai kviečiami į šį šeimy
nišką vakarą kartu pavakarie
niauti, pamatyti dar niekada čia 
neregėtą programą ir pabend
rauti su jaunais kultūrininkais iš 
Chicagos.

T.G.

Šeškevičius, kun. Juozas, 55 
m., Sao Paulo, Brasil

Trimakas, kun. Kęstutis, 47 
m., Forest Park, IL

Udrienė, Janina, 35 m., Bir- 
mingham, MI

Zailskaitė, Aldona, 31 m., 
Cicero, IL

ST. PETERSBURG, 
FLORIDA

Lietuvių programa VVilliams 
Parke buvo atlikta vasario 27. 
Tautinių šokių grupė, choras ir 
oktetas atliko valandos progra
mą. Buvo pavaizduotos derliaus 
nuėmimo pabaigtuvės. Miesto 
orkestras sugrojo lietuvišką mar
šą “Žygis į Vilnių”, o prieš 
programą — Lietuvos himną. 
Programos žiūrėjo tūkstančiai 
žiūrovų. Programą anglų kalba 
pristatė Angelė Kamiene.

Lietuvių klube naujam piani
nui pirkti sudaryta komisija iš 
dr. J. Petriko, L. Kačinsko ir A. 
Gruzdžio. Jau plaukia aukos 
šiam tikslui.

Vitalio Žukausko humoristinis 
rečitalis, įvykęs kovo 5, sutrau
kė daug publikos, kuri linksmai 
reagavo į svečio vykusį humorą.

Rašytojas Antanas Vaičiulaitis, 
St. Petersburgo Lietuvių klubo 
pakviestas, kovo 23 skaitė pa
skaitą apie poetą Oskarą Mila
šių. A. Vaičiulaitį pristatė jo 
mokslo dienų draugas, literatū
ros kritikas V. Kulbokas, aptar
damas Vaičiulaičio kūrybinį ke
lią. Vaičiulaitis, nušvietęs Mi
lašiaus gyvenimą ir kūrybą, gau- 

buose per Velykų šventes. Re
kolekcijas kovo 30 — balandžio 
3 pravedė kun. dr. Feliksas Ju
cevičius, Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas Montrealy.

Pavasario balius, rengiamas 
skautų stovyklos komiteto, įvyks 
balandžio 16, šeštadienį, 8 vai. 
vak. Country Club salėj, 1250 
Capri Dr., Pacific Palisades, 
Calif.

Mokyklos vakaras rengiamas 
balandžio 23, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos didžiojoj salėj. Pelnas 
skiriamas jaunimui, vykstan
čiam į Dainavoj rengiamus li
tuanistinius kursus.

Solistė Vincė Jonuškaitė-Les- 
kaitienė buvo sunegalavusi šir
dimi, bet skubios pagalbos dėka 
vėl sustiprėjo ir galėjo daly
vauti kovo 19 solisto Antano Pa
vasario koncerte.

Solistė Gina Čapkauskienė iš 
Montrealio yra pakviesta daly
vauti meninėj programoj Lietu
vių dienos proga birželio 18-19. 
Šią Lietuvių dieną rengia Šv. 
Kazimiero lietuvių parapija.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos mokiniai, parduodami 
saldainius, mokyklai padarė 
5,600 dol. pelno. Vajui vadova
vo mokyklos mokinių klubas. 
Pirmą vietą laimėjo 6-sios klasės 
mokiniai, kurių mokytoja yra 
Irena Račienė. Iš lietuvių la
biausiai pasižymėjo Dainius 
Petronis, pardavęs 9 ir pusę dė
žės saldainių ir laimėjęs antrą 
vietą. — L.Ž.K.

Žadeikis, Jonas, 60 m., Chica
go, IL

-o-
Dėl papildomų informacijų 

kreiptis į rinkimų komisijos pir
mininką: Jonas Urbonas, 1418 
W. Elmwood, Clawson, MI 
48017.

siais faktais pavaizdavo, kaip šis 
lietuvis poetas aukštai vertina
mas Prancūzijoj ir kitur. Po pa
skaitos du Milašiaus eilėraščius 
pristatė F. Prekeris ir A. Kar- 
nienė.

Lietuvių klubo dramos ratelis, 
vadovaujamas dail. J. Juodžio, 
balandžio 14, ketvirtadienį, 6:30 
vai. vak. klubo salėj stato dra
maturgo Anatolijaus Kairio 3-jų 
veiksmų komediją “Sidabrinė 
diena”. Režisūra ir dekoracijos 
— dail. J. Juodžio.

Solistės Ginos Čapkauskienės 
koncertas įvyks balandžio 19, 
antradienį, 6:30 vai. vak. Lietu
vių klubo salėj. Koncertą rengia 
LB apylinkė.

Dr. J. Basanavičiaus minėji
mas įvyks balandžio 27, trečia
dienį, 6 vai. vak. klubo salėj. 
Bus F. Prekerio paskaita, klu
bo choro dainos ir kt. Rengia 
klubas ir Lietuvių Bendruome
nės apylinkė.

Rekolekcijas St. Petersburgo 
lietuviam sėkmingai pravedė 
pranciškonas Tėv. dr. Viktoras 
Gidžiūnas kovo 18-20. Šalia 
mišių ir pamokslų buvo praves
tos specialios atgailos maldos. 
Rekolekcijas lietuviai gausiai 
lankė.

Romo Kalantos šaulių kuopos 
visuotinis narių susirinkimas 
kviečiamas balandžio 20, tre
čiadienį, 2 vai. po pietų klubo 
mažojoj salėj. — L.Ž.K.

CHICAGO, ILL.
Chicagos Anglijos-Britanijos 

lietuvių klubas turi naują valdy
bą: pirm. Vi. Paliulionis, vice
pirm. Anatolijus Lakas, pirmas 
sekr. Kazys Rožanskas, antras 
sekr. Stefanija Kaulėnienė, ižd. 
J. Jokubka, ryšininkas su organi
zacijom Justinas Šidlauskas. Pa
rengimų komisija: A. Kurienė, 
St. Šidlauskienė ir Pr. Rumšą. 
Revizijos komisija: Vi. Palubec- 
kas, St. Rudokas ir Bal. Braz
džionis. Valdyba leidžia biulete
nį, rengia pokylius, o pelną ski
ria geriem tikslam: spaudai, Va
sario 16 gimnazijai, Altai, Balfui, 
radijo valandėlėm, lietuvių tele
vizijai ir kt. Metinis Užgavėnių 
balius vasario 12 labai pasisekė. 
Programoj dalyvavo trys seserys 
Drūtytės su savo skambiom 
dainom ir muzika.

Bostono vyrų seksteto, va. 
dovaujamo komp. J. Gaidelio, 
koncertas Jaunimo Centre vyko 
kovo 6. Tuoj po šio koncerto įvy
ko Santaros-Šviesos rengtas pot - 
to T. Venclovos vakaras. Svečias 
pokalbį pradėjo eilėmis ir tęsė 
visą valandą. Kita valanda buvo 
skirta klausimam ir atsakymam.

Balys Brazdžionis

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko 
administracijoje.

Lvisur
— Iš Baltųjų Rūmų kun. dr. 

Zenonas Smilga, Lietuvių Kuni
gų Vienybės centro valdybos 
pirmininkas, gavo padėkos laiš
ką, kuriame išreikštas preziden
to J. Carterio pasitenkinimas, 
kad tiek daug piliečių pritaria 
jo užimtai linijai žmogaus teisių 
gynimo srity.

— Prof. Vytautas Vardys suti
ko skaityti paskaitą Katalikiškoji 
rezistencija ir tautos likimas IX 
ateitininkų kongreso metu, rug
sėjo 3.

— Dail. Kazimieras Dargis 
po ilgos ir sunkios vėžio 
ligos vasario 7 mirė Danijoj, 
prie Kopenhagos. Velionis buvo 
kilęs iš Papilės. 1948-1956 jis 
gyveno Londone ir lietuvišku 
stilium išdekoravo lietuvių pa
rapijos bažnyčią.

— Kazimierui Kleivai, Pasau
lio lietuvių katalikų bendrijos 
vykd. pirmininkui, balandžio 6 
paskirta Pasaulio lietuvių katali
kų bendrijos visuomenininko 
premija. Vertinimo komisiją su
darė: pirm. dr. J. Petrikas, sekr. 
dr. A. Valienė, nariai — prel. 
J. Balkūnas, kun. J. Gasiū- 
nas ir A. Paleckis. 500 dol. pre
mijos mecenatas — kun. dr. Juo
zas Prunskis. Kazys Kleiva, gi
męs 1908 sausio 4 Kėdainių 
apskrity, reiškėsi lietuviškoj 
visuomeninėj veikloj Lietuvoj, 
Vokietijoj ir Amerikoj.

— Juozo Masilionio, Chicagos 
aukštesniosios lituanistikos mo
kyklos direktoriaus, pagerbimas 
įvyks balandžio 24 Chicagoj, 
Jaunimo Centro didžiojoj salėj. 
Akademijoj kalbės prof. J. Puzi
nas ir mokyt. D. Eidukienė. 
Dainuos solistė Danutė Stankai- 
tytė (buvusi mokinė), akompo- 
nuojama A. Vasaičio.

— Kun. Aleksandras Kemėšis 
okupuotoj Lietuvoj mirė kovo 
20. Velionis buvo gimęs 1929, 
kunigu įšventintas 1952. Visą 
laiką darbavosi Panevėžio ka
tedroj.

— Hartford, Conn., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės me
tinis susirinkimas įvyks balan
džio 17, sekmadienį, tuoj po lie
tuviškų mišių, Švč. Trejybės pa
rapijos salėj.

— Ingrida Bublienė balan
džio 21, ketvirtadienį, 7:30 vai. 
vak. Clevelando Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapijos 
salėj kalbės apie “Pennsylvanijos 
angliakasių Lietuvą”. Kalbą 
skaidrėmis iliustruos knygos au
torius kun. A. Kezys iš Chica
gos. Vakaronę rengia LB Cle
velando apylinkė.

— Cleveland, Ohio, ateitinin
kų šeimos šventė Dievo Moti
nos Nepaliaujamos Pagalbos pa- 

’ rapijoj rengiama balandžio 30. 
i — Vlikas ieško dviejų jau- 
, nuolių (tarp 18 ir 30 metų) 

dirbti Vliko būstinėj šią vasarą. 
Būstinė yra New Yorke. Vlikas 
užmokėtų už jų keliones į vieną 
pusę. Atlyginimas — $150 per 
savaitę (30 valandų). Talki
ninkai turi mokėti gerai skaityti, 
kalbėti ir rašyti angliškai bei 
lietuviškai. Ši vasara bus trečia 
iš eilės, kai Vlikas samdo jau
nimą vasaros darbam. Norį kan
didatuoti prašomi apie tai laišku 
pranešti Viktorui Nakui (1668 
Bowers Avė., Birmingham, MI 
48008) iki balandžio 29. Kartu 
su laišku turėtų būti trumpas 
resume.

LMK Federacijos New Jersey 
klubas rengia Šatrijos Raganos 
100 metų gimimo sukakties mi
nėjimą balandžio 30 lietuvių 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos 
salėj Nevvarke, N.J. Ta proga 
mintimis apie Šatrijos Raganos 
asmenį ir kūrybą pasidalins ra
šytoja Kotryna Grigaitytė- 
Graudienė. Šatrijos Raganos kū
rinius skaitys Irena Veblaitienė, 

! Audronė Karašaitė, A. Liobys, 
i V. Audėnas ir Bronius Balčiū

nas. Koncertinėj daly dainuos 
Angelė Kiaušaitė. Programai va
dovaus Irena Veblaitienė. Po 

: programos-kavutė ir užkandžiai. 
: Balandžio 22 d. 7:30 v.v. šaukia- 

mas klubo narių susirinkimas 
dr. I. Giedrikienės namuose, 
11 So. Kingman Rd., So. Orange.
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KELIONĖS Į LIETUVĄ 1977
geras sąlygas žaisti, gimnasti- 
kuotis, sportuoti, sveikai rungty
niauti.

NEW BRITAIN, CONN. 3
Patalpos pensininkam

** i za r fili’'mn f1 z-s v o e *'

1 SAVAITĖ Kaina iš New Yorko 
nuo 721 iki 829 dol.

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

2 SAVAITĖS
gegužės 18, 25, 29 
birželio 15, 19, 29 
liepos 3, 13, 17, 27 
rugpiūčio 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

SPORTO 
ŽAIDYNĖM 

BESIARTINANT
Šio mėnesio gale New Yorkas 

dar kartą sužibės sportine veik
la. Iš tolimų Amerikos bei Ka
nados vietovių atvyks daug jau
nų sportininkų išbandyti jėgų, 
susitikti ir susipažinti arba at
naujinti ryšių sportinėj dvasioj. 
Tokie susitikimai vyksta kasmet 
didesniuose lietuvių centruose. 
Kasmet jie būna gausūs, nes jau
nimas natūraliai veržiasi į judė
jimą, į sportą, į tarpusavio bend
ravimą.

Negalima paneigti, kad sporto 
suvažiavimai turi didelę reikš
mę lietuvių jaunimo tautinės są
monės ir tautinės gyvybės išlai-

kyme. įdomu pažymėti, kad šią 
svarbą akylai pastebi ir tiksliai 
išreiškia Draugo redaktorius 
Bronius Kviklys. Šių metų sau
sio 31 Draugo vedamajame 
“Sporto organizacijų reikalu” jis 
išdėstė daug vertingų minčių, 
kurių kai kurias ištraukas noriu 
čia pacituoti.

Rašo Bronius Kviklys:

“Jau senovės romėnai sakė, 
kad sveikame kūne yrą ir sveika 
siela (mens sana ircorpore sano). 
Žinoma, šis tvirtinimas turi iš
imčių, tačiau jame yra labai 
daug tiesos, nes tiktai sveikame 
kūne gali išaugti sveika, darni 
ir pilna asmenybė. Todėl jau 
nuo senovės laikų visos kultū
ringos tautos rūpinosi, kad jų 
jaunoji karta turėtų pakankamai

CHASE
GOLF or TENNIS 

CAMPS 
COED —-- 11 to 17

Founded and Run by Educators for 20 years. 
GOLF: Our o*n 18-hole Championship course. 40-acre Tr aining 

Cenlet Drtving rangės, Piactice pulting greens. 
TENNIS; 66 OGtdoor/tndoor courls, Videotape. For Beginners. 

fntermediate and Tournament piayers.

INTERNATIONAL TENNIS ADVENTURES
Oxford Unlverslty & French Riviera

Co-ed 14-19 years.
tV/ite or catt for our brochure

CHASE CAMPS-Golf or Tennis
Box 1446 ę, Unlverslty Lene, Manchester, Mase. 91944

Tel: (617) 526-7514

v.

A PROGRAM FOR
Secure Living

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

Didieji mokytojai bei peda
gogai fizinį auklėjimą, kūno kul
tūrą ir sportą laikė idealia prie
mone pilnos žmogaus asmeny
bės idealui siekti bei ugdyti, 
tvirtindami, kad to paties žmo
gaus kūno ir sielos ryšys yra la
bai glaudus.”

“Fizinio auklėjimo bei sporto 
reikalai turi rūpėti ir lietuviams 
išeiviams. Šiuo reikalu rūpinosi 
jau senieji išeiviai, sukūrę visą 
eilę sporto organizacijų ir klubų. 
Iš jų tarpo išėjo tikrai gerų 
sportininkų, išgarsinusių lietu
vių vardą Amerikoje ir visame 
pasaulyje. Didelę savo patirties 
dalį Amerikos lietuviai suteikė 
Lietuvai. Jos dėka Lietuva ypa
tingai aukštai iškėlė krepšinio 
sporto lygį ir dviem atvejais lai
mėjo Europos krepšinio pirme
nybes.”

“Objektyviai vertinant, mūsų 
išeivijos sporto organizacijų ir 
klubų veiklą reiktų pastatyti gre
ta lituanistinių mokyklų, jau
nimo (skautų, ateitininkų) orga
nizacijų, nes sportiška veikla, 
įvairios žaidynės, rungtynės, iš
vykos, treniruotės, pratimai, yra 
gera priemonė jungti didelę dalį 
mūsų veržlaus jaunimo ir jį pa
kreipti viena ar kita kryptimi. 
Be to, sportiniai laimėjimai gar
sina lietuvių vardą ir padeda ko
vai dėl Lietuvos laisvės.

Tačiau neatrodo, kad mes šias 
plačias galimybes pakankamai 
išnaudojame. Mūsų lietuviškas 
sportinis judėjimas vis dar nėra 
kaip reikiant “įrėmintas”, lietu
viškos veiklos ir mūsų kultū
rinių bei jaunimo organizacijų 
schemoje jis dar vis yra dau
giau ar mažiau atsitiktinis, ligi 
šiol nesuradęs tinkamos vietos, 
o tuo pačiu reikiamo respekto 
ir materialinės paramos.”

“Tie, kurie nustato mūsų išei
vijos jaunimo auklėjimo linkmę, 
daug praranda lietuviško jauni
mo, nepritraukdami jo prie spor
to organizacijų. Tokie jaunuoliai 
greitai nueina kitur ir dažnai pa
tenka į pavojingas klampynes. 
Užuot tapę tautiniai naudingais 
ir darbingais žmonėmis, tampa 
nelietuviais, o kartais ir nenau
dėliais. Taigi, nemaža jaunuolių 
nustojame tik todėl, kad fizinio 
auklėjimo ir sporto laukas mū
suose yra labai apleistas, palik
tas likimo valiai.”

Šias mintis baigdamas, Br.

Senior Citizen Centras New 
Britain, Conn., statys naujus na
mus. Priimtas architekto James 
Cassidi projektas. Kovo 17 įvy
ko žemės prakasimo ceremoni
jos Franklin aikštėj, Pearl St. 
Susirinko gražus pensininkų bū
rys.

Ceremonijas tvarkė Senior 
Citizen Centro direktorius j 
Michael La Rosa. Jis pasakė 
kalbą ir pristatė kitus kalbėto
jus. Po invokacijos kalbėjo mies
to burmistras Matthew Avvita-

SPORTAS
Futbolininkai laikosi

Balandžio 3 LA Klubo pirmo
ji futbolo komanda laimėjo prieš 
turkų Banatul 2:0, o rezervinė 
sužaidė lygiąsias 0:0. Šiuo lai
mėjimu pirmoji LAK komanda 
pilnai įsitvirtino antroj lentelės 
vietoj, tik rezervinė dar vis 
laikosi paskutinėj.

Šį sekmadienį mūsiškiai žai
džia prieš norvegų Gjoa klubą 
Leif Eriksen Field, 68 St. ir 
8 Avė., Brooklyne. Rezervinė 
pradeda 1 vai., o pirmoji 3 vai. 
popiet. Pirmam rate mūsų pir
ma komanda prieš Gjoa buvo 
laimėjusi 4:2.

MADISON HOUSE
——The Presbyterian Home ——

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

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

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

mediate care residents

Come See For Yourself

Mr. Conklin, Administrator
(609) 344-8191

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

---------------------------------------------------------- 1---------- ;------------------------------------------

GROCERY STORE
Long Establlshed.

Mušt sėli because of family illness. Located 
on main highway centrai Penna. Attached living 
quarters consist of Itv. & din. rms., kitehen, 
3 bdrms, 1 1/2 bths., ladry. rm, fui bsmt., 
blt-In swImmlngpool. Gross income 1976 $312,000. 
Asking $230,000. Call (717) 494-0361 Ask for Louis 

Karsos only.

Dalyvaus žaidynėse
Balandžio 29, 30 ir gegužės 1 

ŠALFASS pirmenybėse daly
vaus visos LAK krepšinio ir mer
gaičių bei moterų tinklinio ko
mandos. Treniruotės šiuo metu 
vyksta K. Židiny ir kitose salė
se, žaidžiant draugiškas rungty
nes prieš mokyklines komandas.

Kviklys tikisi, kad į jas tinka
mai reaguos “visi geros valios 
lietuviai, ypač tie, kurie tinka
mame mūsų jaunimo auklėjime 
mato gyvosios lietuvybės išlai
kymą ir jos perdavimą atei
nančioms kartoms”.

Alg. Š.

TOM HAMS
PLASTERING DRYVVALL SPACKLING 

NON ASBESTOS SPRAYED 
CALIFORNIA CEILINGS 
CALL 201 865-6037

1977 KELIONĖS Į LIETUVĄ

I OUEENSBORO FOREIGN 
CAR, INC.

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

I
*

jDRarony
For almost forty years, the Priests and Brothers 
of the Congregation of the Oratory of St. 
Philip 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 Įoy. Our vvorks 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

THE BEST SCHOOL OF SEWING

ANNOUNCES A SPRINGTIME SPECIAL 
DRESSMAKER SEWING. EXPERT INSTRUC- 
TIONS TOWARD MAKING FASHIONABLE 

CLOTHES. 24 HOURS OF INSTRUCTION FOR 
ONLY $75.00. DAY TIME AND EVENING CLASSES 
AVAILABLE. CALL FOR DETAILS (201) 678-3159.

OFFER EXPIRES MAY 31, 1977 
NOT FOR VOCATIONAL TRAINING

IN

BALTK 
TOURS

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

Rugsėjo 18-26 — $858, spalio 9-17 — $826

■CATERING i

HOME CATERING FOR SMAIL 
PARTIES — DEEICIOUS FOOOS

Call 263-1160
All Specialties

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 | 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

Kelionės kainon įeina kelionė iš Bostono, New Yorko arba Montrealio PAN American 
World Airvvays ar kitom IATA priemonėm. Dėl informacijų kreiptis:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 WHITE OAK ROAD 
NEWTON, MASS. 02168

TELEF. (617) 969-1190 
arba 

1-800-223-7420 
(prašyti kalbėtis su “Pat”)

Kiekvienai kelionei yra ribotas keleivių skaičius. Patartina rezervuoti sau vietą kiek 
galint anksčiau.

We're members 
ofthe

Amertcan Camptng Aaaoc.

GARDNER LAKE, SALĖM, CONNECTICUT

Co-Ed, youth, recreationai, full 8 week 
season carnp. All landAvater sports. ARC 
certified instructors, Arts & Craffs — 

Boating/Canoeing ZSailing — Ecology — Journolism — Thea-
ter — Water Skiing. CIT Program.

LOUIS TAYLOR, CAMP TRUPIN 
RFD #4, SALĖM 
COLCHESTER, CT. 06415

(203) 859-0420

bile ir kiti pareigūnai.
Iki šiol šis centras veikė iš 

miesto gautoj nebenaudojamoj 
mokykloj. Čia yra direktoriaus 
kabinetas, posėdžių salė, mote
rų darbelių kambarys, paišybos 
ir bingo kambariai. Paišybą čia 
dėsto lietuvis pensininkas Jo
nas Matulis. Yra dar laukiamasis 
kambarys su televizija, kortų 
kambarys, bilietų pietum išdavi
mo patalpa, slaugės kambarys ir 
nedidelė valgykla, kurioj valgo 
kelios pamainos pensininkų.

Administracija ir pensininkai 
džiaugiasi naujo centro statyba, 
kuri atsieis 800,000 dol.

Jonas Bernotas

L LAWRENCE
BOYS

AGES 8 - ! 5 
BEAR ISLASD 

IJIKE WOIPESAUKEE, N.H.

SAILING — MOUNTAIN & BICYCLE TRIPS 
SPORTS SWIMMING CANOEING 

LAWRENCE YMCA 
40 LAWRENCE STREET 

LAVVRENCE, MASS, 01840 
(617) 686-6191

i'

HANDYMAN REPAIR 
SERVICE 

CARPENTER PLUMBING 
BRICK VVORK PLASTERING 
CEMENTWORK PAINTING 

ELECTRICAL TILE WORK 
ALL OTHER SMALL JOBS 

LIC 676250 
PERI ENTERPRISES CORP.

848-4845

m_CUSTOM KITCHENS __ 
IlklinilE CUSTCM KITCHENS 
U111 W U C FORMICA sink tūps

Heme Imprsv lic M*. 673754 ______
COMPLETE BATHROOMS 7T71 J M 
t VANITIES, STORM - 1j|
DOORS & WINDOWS, 

ALUMINUM SIDING |J )|f|
GUTTERS & BASEMENTS } !|X?

Recover & Reptace Doars i 
Fronts With Formica

KITCHEN REMODELING 
"BUY DIRECT . . . FREE PLANNING 
ONE CONTRACT COVERS ALL"

212 H O 5-5076
Sh«wrwm: tt-06 217 St., Ou.tns Vilk,*

FULL LINE OF 
CARPENTRY WORK 

DORMERS, FAMILY ROOMS, KITCHENS, 
KITCHEN CABINETS, BATHROOMS, VANITIES, 
FORMICA REFINISHING, STUCO, DEPENDABLE, 
REASONABLE RATES, FREE ESTIMATES. CALL

(201) 945-0425

LIGHT MOVING
WITH STATION WAGON TRUNKS — CARTONS 

DAY & NIGHT 638-0103 7 DAYS.
REV. LAMBERTIS

FRANZ COX 
LIMOUSINE SERVICE

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

FUNERALS CALL 539-4331

i 
s
1

DILEO
LANDSCAPING—LAWN, TREES & SHRUBBERY. 
MONTHLY MAINT. COMM’L., & INDUS’L FREE 

ESTIMATES 914 664-8716

APTS & HOUSE 
CLEANING

MARTINEZ CLEANING 
CO.

CALL 429-0842

ANN WARD’S APPROVED TRAVEL 
We Honor Master Charge 

300 Inman Avenue 
Colonia, N.J. (201) 381-7944

WORK CLOSE TO HOME 
JEVVELRY BENCH VVORKERS

Exd. in bene h work 14 k. to include eolderlng, 
make rlngs, etc. Work all year round wlth 
establlshed company. Experience and responsl- 
billty requlred. Some Engllsh useful. Please call 
George, 201 243-5510 or wrlte Larter & Šone, 
88ParkhurstStreet, Newark, New Jersey 07114.1

ALL ROOFING
] REPAIRS, NEW FLATS & SHINGLES, LEADERS & 
I GUTTERS, SPECIAL RATES N0W FOR SPRING 
[ SEASON. ALL WORK GUARANTEED. CALL_ 

ANYTIME ALL ROOFING CO 212 843-5363 N.Y.C. 
LIC.

Wholesale Jevvelry Specials
201 3 doz BIRDSTONE RING UNIT $6. 301 Gold 
filled & sterling silver plerced earrlng unlt 1 
doz $7, 302 Clolsonne sterling silver rlngs 1 doz 
$18, 303 Gold filled wlth cultured pearl rlng 1 
doz unit $12, 901 3 doz fashlon rlng units $6, 
105 Genulne Turquolse wlth Gold fIRed & sterling 
silver chains 1 doz. unit $20. 202 Hypo allergenlc 
pierced earrlngs, 1 doz. assorted $4.50, Verdi 
Jewelry Mfg. 1822 Westmlnster St. Provldence, 

Rhode Island 02902 (401) 621- 8705

WILK’S WINE & LIOUOR 
STORE

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

914 477-8163

LICENSED CARPENTER
FULLY EXPERIENCED. ALUMINUM SIDING, 
ROOFING & THE NEVY STAINLESS STEEL SIDING. 
ALL HOME IMPROVEMENTS DONE AT REASON
ABLE PRICESI VVORK FULLY GUARANTEED. NO 

JOB TOO SMALL
CALL ŠERI (516) 889-2483

SUPERIOR FENCE CO. 
SAVE ON CHAIN LINK VINYL STOCKADE 

INSTALLATIONS GUARANTEED FREE 
ESTIMATES (212) 843-4009

I

HOME TYPING
BROOKLYN AREA 
DAY OR NIGHTS 

REASONABLE RATES 
CALL ANYTIME 772-3251

SMITH HOME 
CLEANING SERVICE 

EXPERT AND RELIABLE SERVICE
5 DAYS FREE ESTIMATES 491-8394

SUPERINTENDENT
Wori<ing Superintendent for Eastside Girls 
School, Malntain & supervise staff, knovvledge 
of plumbing and eleetrie boller. 3 room apartment 
available. Salary benefite. References. Wrlte: 
Box CP-100 (Room 915) 350 Flfth Avė., New York, 

N.Y. 10001

WHEATLY SERVICE STATION 
ROAD SERVICE —TIRES BATTERIES AND 

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

MACARTHUR NURSING SERVICE 
INC.

24 HOURS HOSPITAL NURSING HOME & PRIVATE 
HOME RN’S LPN’S, NURSES AIDĖS LICENSED & 
BONDED BY THE STATĖ OF N.J. 24 SALĖM
ST., HACKENSACK, N.J. (201) 489-3166 24 HR.

PHONE SERVICE

DRAPERY CLEANING
TAKE D0WN, REHANG SERVICE 4.50 PER PANEL 

LINED AND 4.00 PER PANEL UNLINED.
PARAGON DRAPERY CLEANERS

AND DECORATORS (201) 279-5568

. DEXTER PARK 
PHARMACY |S)

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

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

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

7?asolino

A MEM0R1ALS
66-86 80 ST., M1DDLE VILLAGE, QUEENS 

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

RICHARD PAYNE 
VINYL SERVICE

WE GO TO YOUR HOME SAVE YOUR MONEY
CALL 388-5369

KVECAS
JONAS

1933 + l 976

55-

Z'

- g

t
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LIET. RELIGINĖ ŠALPA 
NAUJOSE PATALPOSE 
Atsikėlė prie Kultūros Židinio

Liet. Religinės Šalpos centri
nė įstaiga ilgą laiką buvo Mas- 
pethe priešais lietuvių bažnyčią. 
Įstaiga buvo nuošalioj vietoj ir 
sunkiai pasiekiama. Buvo susi
rūpinta ją perkelti į kitą vietą, 
kuri būtų lietuviško gyvenimo 
tėkmėj. Tokia vieta buvo surasta 
prie Kultūros Židinio.

Kultūros Židinio kieme deši
nėj buvo nedidelis namas, 
kuris viršuj turėjo gyvenamą bu
tą, o apačioj savo laiku buvo ga
ražas, vėliau staliaus dirbtuvės, 
sandėlis. Namas buvo visai per
tvarkytas, apatinis aukštas per 
nauja suprojektuotas ir paverstas 
įstaigos darbo vieta, pilnai į- 
rengti du gražūs kambariai, ku
rie yra pritaikyti plačios apim
ties raštinės darbam.

Naujas patalpas suprojektavD 
ir įrengimo darbam vadova
vo architektas Antanas Vytuvis. 
Pagrindinius darbus atliko ran
govas Juozas Bandžiukas, Anta
nas Matulaitis, Algis Jankaus
kas. Prie remonto darbų nema
ža prisidėjo Kazimieras Bačaus- 
kas ir Jonas Narvydas. Jiedu dir
bo viršutiniame bute.

Sutartinė, jaunimo ansamblis, 
stato kamerinę operą “Nojaus 
tvanas”, muzika Benjamin Brit- 
ten. Pagrindinį Nojaus vaidmenį 
dainuoja Kazys Jakutis. Vaidini
me pakviesta dalyvauti ir Mai
ronio lituanistinė mokykla. Iš 
ten bus parinkta mokinių, kurie 
vaizduos įvairius gyvulius, ei
nančius į Nojaus laivą. Operos 
pastatymas bus gegužės 22, sek
madienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
diny.

PERKŪNO CHORAS
STATO OPERETĘ

Perkūno choras pagal S. Rom- 
bergo “Student Prince“ koncer
tinėj formoj stato operetę “Auk
sinės dienos”.sPastatymas įvyks 
gegužės 7 Philadelphijos Lietu
vių namuose.

Operetės vertimą padarė J. 
Augaitytė ir G. Ugianskienė. 
Princo vaidmenį dainuoja Vy
tautas Daugirdas, Kathie — 
Genė Ugianskienė. Dekoraci
jom rūpinasi Česlovas Janušas, 
spektakliui talkina aktorius 
Henrikas Kačinskas, operetę di
riguoja Viktoras Ralys. Opere
tės orkestratorius ir chormeis
teris — Juozas Stankūnas. Pet
ras Sandanavičius talkina Č. Ja- 
nušui. Reikalų vedėjas — Zeno
nas Jurys. Šviesas tvarko Edvar
das Liogys. Solistų patarėja — 
Juzė Augaitytė. Programos ve
dėja — Irena Veblaitienė. 
Akompaniatorė — Dalia Sakaitė. 
Informacija rūpinasi Rasa Raz- 
gaitienė. Choro pirmininku yra 
Antanas Razgaitis.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos pirmininkas vysk. V. 
Brizgys bei Šalpos direktoriai 
nutarė, kad Religinės Šalpos 
centrinės įstaigos perkėlimas į 
naujas patalpas prie Židinio bus 
naudingas ne tik pačiai Religi
nei Šalpai, bet ir bendrai lietu
viškiem katalikiškiem reikalam.

Įstaiga persikėlė kovo 25. 
Naujas jos adresas yra toks:

Lithuanian Catholic Religious 
Aid

351 Highland Blvd.
Brooklyn, N.Y. 11207
Telefonas (212) 647-2434
Tuo pačiu adresu ir telefonu 

naudojasi Kunigų Vienybė, Lie
tuvių Katalikų Tarnyba. Lietu- 
tuvos vyčių lietuviškų reikalų 
komisija. Minėtom institucijom 
vadovauja bei tarnauja kun. Ka
zimieras Pugevičius, kuris ir 
apsigyveno šio namo antrame 
aukšte. Jo adresas ir telefonas 
yra tas pats.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa rūpinasi kenčiančios Baž
nyčios reikalais Lietuvoj, o 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tar
nyba tarnauja lietuviškom kata
likiškom parapijom, organizaci
jom bei institucijom Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

L.K.R. Šalpos ilgametė sekre
torė yra Joana Pumputienė.

Įstaiga, apsitvarkiusi ir visa 
pilnai įrengusi, numato vieną 
dieną skirti svečių lankymui. 
Tada visi galės įstaigą aplankyti 
ir pasisvečiuoti. Apie tai bus 
pranešta vėliau.

MIESTO BURMISTRO
LAIŠKAS SADŪNAITEI

Patersono, N.J., miesto bur
mistras Lawrence F. Kramer 
dalyvavo Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime lie
tuvių Šv. Kazimiero parapijoj: 
Ten jis išgirdo apie Nijolę Sa- 
dūnaitę ir jos likimą. Jis parašė 
jai laišką į sovietinį kalėjimą.

Laiške jis rašo:
“Jūs esate nuostabiai kilni ir 

drąsi moteris, kuri tiek daug 
kentėjo. Jei pasauly būtų dau
giau tokių žmonių, kurie taip ko
voja dėl savo įsitikinimų, šis pa
saulis tikrai būtų geresnė vie
ta mum visiem gyventi.

Man padarė gilų įspūdį jūsų 
patriotai, kurie papasakojo jūsų 
istoriją ir už jus meldėsi.

Viliuos, kad ši žinia suteiks 
jum gaivumo. Noriu jum taip pat 
pranešti, kad jūs esate mūsų 
mintyse.

Jūs akivaizdžiai parodėt savo 
drąsą kovoti. Tikimės, kad grei
tai vėl būsit laisvas žmogus.

Mūsų maldos su jumis. Tegu 
Dievas jus laimina.”

O kad panašius laiškus para
šytų ir kiti šio krašto parei
gūnai. Gal tai palengvintų kali
nės sunkų gyvenimą!

J. Riškus, J. Aleksiūnas ir V. Kavaliūnaitė vaidina “Pasaką apie meilužį”. Jie pasi
rodys Antro Kaimo gastrolėse Kultūros Židiny balandžio 16 Laisvės Žiburio pavasario 
baliuje.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj balandžio 17 vysku
pas John J. Snyder suteiks su
tvirtinimo sakramentą per mi
šias, aukojamas 12:15 pietų 
metu. Jei kas norėtų, kad vaikas 
priimtų sutvirtinimo sakramentą 
lietuvių parapijoj, prašom kreip
tis ar į Tėv. Paulių Baltakį. 
OFM, ar į seselę Urbaną, ar į 
Angelų Karalienės parapiją, Ku
rios telefonas yra ST 2-2086.

Už a.a. Charles Kraus vėlę 
mišios pranciškonų koplyčioj 
Brooklyne bus aukojamos gegu
žės 7, šeštadienį, 10 vai. ryto. 
Mišias užprašė Uršulė Kraus.

Manyland Books leidykla, 
kuriai vadovauja Stepas Zobars- 
kas, išleidžia lietuvių novelių 
antologiją — The Lithuanian 
Short Story 50 Years. Knygą 
spausdina lietuvių pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne.

PRIIMKIME 500 LIETUVIŠKO 

SPORTUOJANČIO JAUNIMO!
Mielas Lietuvi,

Sportinių žaidynių komite
tas, kuriam yra pavesta šias žai
dynes suorganizuoti ir pravesti, 
numato nelengvą užduotį, ypač 
iš finansinės pusės. Sporto salių 
nuomos, lyginant su tuo, kas bu
vo prieš keletą metų, yra žymiai 
pakilę. Rungtynių teisėjai, kurie 
svarbesnėm rungtynėm turi būti 
profesionalai teisėjai, už vyrų 
krepšinio rungtynių teisėjavimą 
ima 40-50 dol. ir panašiai. Šių 
žaidynių sąmata — 6,000 dol. 
su viršum.

Organizaciniam komitetui nė
ra malonumo prašyti aukų, bet 
mes nerandame kito būdo finan-

XXVII ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ

SPORTO ŽAIDYNĖS
įvyks Nevv Yorke

balandžio 29, 30 ir gegužės 1.

Dalyvaus lietuvių krepšinio ir tinklinio komandos iš 
Amerikos ir Kanados vietovių.

Rungtynės įvyks KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn,

OUEENSBOROUGH COMMUNITY COLLEGE, 56 Avė. ir 
Springfield Blvd.,

ir GREAT NECK SO. SENIOR H.S., 341 Lakeville Rd., Great 
Neck, L.I.N.Y.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS

į bus šeštadienį, balandžio 30, 8 vai. vak.. 
Kultūros Židinyje

Vakaro programoj bus šokiai, šilta vakarienė, 
o suaugusiem bufetas ir baras žemutinėj salėj. 

Įėjimo auka — 4 dol. asmeniui.

1977 EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO, CHICAGOS, NEVV YORKO

VIENOS SAVAITĖS:
BALANDŽIO 6 — užpildyta
BALANDŽIO 27 — užpildyta
GEGUŽĖS 2 — Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 naktis — $842.00
GEGUŽĖS 7 — Maskva 1, Vilnius 5, Maskva 1 naktis — $842.00 
GEGUŽĖS 12 — užpildyta
RUGSĖJO 21 — Leningradas 1, Vilnius 5, Maskva 1 naktis — $838.00

DVIEJŲ SAVAIČIŲ:
GEGUŽĖS 18 — Leningradas 1, Vilnius 5, Maskva 1 naktis; iš Vienos 7 

dienom privačiu ekskursiniu autobusu su nakvynėmis Muenchene, 
Heidelberge, laivu Reino upe, Koelne ir Amsterdame—$1125.00

GEGUŽĖS 25 — Leningradas 1, Ryga 4, Vilnius 5, Maskva 2, Helsinki 
1 naktis —1045.00

BIRŽELIO 15 — Leningradas 1, Vilnius 5, Ryga 4, Maskva 2, Helsinki 1 
naktis — 1158.00

SVVISSAIR TIESIOGINIU LĖKTUVU IS CHICAGOS per 
Bostoną kaina— 1316.00
išvyksta: BIRŽELIO 29, LIEPOS 13, LIEPOS 27 jr 
RUGPIŪČIO 10.
Maskva 1, Vilnius 5, Ryga 3, Leningradas 2, Maskva 2 
naktys prie šių grupių prisijungiant iš BOSTONO ar NEVV 
YORKO kaina — 1195.00

RUGSĖJO 7 — Leningradas 1, Ryga 4, Vilnius 5, Maskva 2, Helsinki 1 naktis 
— 1158.00

GRUODŽIO 21 — Leningradas 1, Vilnius 5, Ryga 3, Maskva 2, Helsinki 1 
naktis — 999.00

Visos grupės aplankys KAUNĄ ir TRAKUS
Prie šių grupių galima jungtis iš VISŲ KITŲ MIESTŲ su papildomu 

mokesčiu.

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 VVest Broadvvay, P.O. Box 116, So. Boston, Mass. 02127 

Tel. (617) 268-8764. Sav. Aldona Adomonienė

Darbo valandos: Kasdien nuo 9-5, penktadieniais nuo 9-7. Šeštadie
niais uždaryta.
PRICES ARE NEVV, based on double occupancy and are subject to 
changes and/or Government approval.

Philadelphijoj balandžio 2 
įvyko rytinio pakraščio mokslei
vių ateitininkų reikalam tvarky
ti susirinkimas. Dalyvavo MAS 
centro valdybos pirm. Saulius 
Čyvas iš Clevelando, Phila
delphijos moksleivių globėjas 
Kazys Razgaitis, 1976 Neringos 
moksleivių ateitininkų stovyk
los koordinatorė Jūratė Krokytė, 
Petras Tutinas ir Danutė Nor- 
vilaitė iš New Yorko. Buvo 
svarstomos moksleivių kuopų 
ir stovyklos Neringoj problemos. 
Stovykla bus skiriama ateitinin
kam ir neateitininkam nuo 12 
iki 18 m. amžiaus. Pilnesnes 
informacijas teiks kuopų globė
jai arba Rasa Razgaitienė. Jos 
adresas: 86-01 115 St., Rich
mond Hill, N.Y. 11418. Tel. 
212 899-6233.
Auka prisidėk prie lietuviškos 
spaudos išlaikymo!

sam sutelkti. New Yorkas su savo 
apylinkėmis yra nemaža lietu

vių kolonija. Tikime, kad new- 
yorkiečiai supras šio įvykio svar
bą ir kad reikiamą sumą pavyks 
sudaryti.

Iš anksto dėkojame.
SVEIKAME KŪNE — 

SVEIKA SIELA!
Ignas Gasiliūnas
Organizacinio k-to p-kas 
Marija Žukauskienė
Narys — dovanom ir taurėm

Pastaba. Čekius rašyti LITH- 
UANIAN ATHLETIC UNION 
vardu ir siųsti: Mrs. M. Žukaus
kas, 88-59 75 Street, VVood
haven, N.Y. 11421.

KEARNY, N.J.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjime vasario 13 
Lietuvos laisvinimo reikalam 
aukojo:

Po 25 dol. — dr. J. S. Skrip- 
kai, dr. A. Skripkutė.

20 dol. — dr. J. J. Augiai.
Po 10 dol. — E. Baužys, F. 

Gelenitis, J. H. Kiaušai, J. M. 
Mėlyniai, P. Macijauskas, Mote
rų S-gos Keamy kuopa, dr. V. 
Pakonis, V. Ramanauskas, J.I. 
Sadauskai, P. Šukys, J. Vaič
kus, A. Vilimas.

Po 5 dol. — A.N. Arminai,
M. Bilaitienė, J.I. Belzai, J. Bau
žys, M. Goraitė, V. Gelcius, G. 
Kuderko, A. Koselis, O. Dargie
nė, E. Pietarienė, L. Miola, J. 
Salvest.

Kiti aukojo po mažiau. Viso 
suaukota 260 dol. Visiem auko
tojam dėkoja LB Keamy - 
Harrison apylinkės valdyba.

L AISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

PAGALBA 
PUNSKO LIETUVIAM

Iš Suvalkų Trikampio gautas 
laiškas — pagalbos prašymas. 
Nepriteklių ir ligos varginama 
šeima kreipiasi prašydama pri
siųsti atliekamų drabužių. 
Drabužiai gali būti įvairūs, o jie 
patys sau prisitaikys. Pageidau
jama ir vaistų — Oxycort mosties. 
Prašytojų adresas: Josef Staskie- 
wicz, Wies VVojtokiemie, 16- 
515 Poczta Punsk, Woj-Suwalki, 
Poland.

Laisvės Varpo koncertas įvyks 
balandžio 17, šį sekmadienį, 
3 vai. po pietų So. Bostono Lie
tuvių Piliečių d-jos salėj. Bus 
proga išgirsti negirdėtą solistę 
Praurimę Ragienę, kuriai akom- 
ponuos prof. muz. Jeronimas Ka
činskas. Programoj taip pat da
lyvaus ir aktorius Henrikas Ka
činskas ir atliks lietuvių autorių 
kūrinius.

Čiurlionio ansamblio koncer
tas balandžio 27, sekmadienį, 
3 vai. po pietų vyks Veterans 
Memorial Auditorium Statė of 
Rhode Island, Providence mies
te. Koncertą rengia Lietuvių Bi
centennial komitetas. Iš Bosto
no vyks autobusas nuo Lietu
vių Piliečių d-jos pastato 1 vai. 
po pietų. Bilietus į koncertą ir 
kelionei autobusu galima įsigyti 
Šv. Petro lietuvių parapijos kle
bonijoj, Keleivio administracijoj, 
Lietuvių Piliečių d-joj, pas Hen
riką Čepą, J. Kapočių.

Bostono lietuvių tautinių šo
kių sambūris, kuriam vadovauja 
Ona Ivaškienė, balandžio 22-24 
šoks Natick aukštesniojoj mo
kykloj, kai ten vyks Naujosios 
Anglijos 33-ji liaudies meno 
šventė.

Jūra Strimaitis, gimusi Lietu
voj, teisių mokslus baigusi Jung
tinėse Valstybėse, davė prie
saiką United Statės Court of Ap- 
peals. Ji jau dveji metai prakti
kuoja teisę su Usher A. Moren 
teisių įstaiga, 23 Centrai Ave
nue, Lynn, Massachusetts.

BOSTON, MASS. — WNSR, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadvvay, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas, 
didelis ietuviškų knygų pasi
rinkimas.

NAUDINGOS 
KNYGOS

Namų ir artimosios aplinkos 
žodynėlis, R. Černiaus — anglų 
ir lietuvių kalbomis, kaina 2.50 
dol. Lietuvių kalbos žodynas, 
paveiksluotas, A. Klimo ir S. 
Barzduko, 6 dol. Mano žodynas, 
su spalvotom iliustracijom, ang
lų-lietuvių kalbomis, 5 dol.

Šios ir kitos lietuviškos nau
jos knygos ir lietuviškos plokš
telės gaunamos Darbininko ad
ministracijoj adresu: 341 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207. Persiuntimui pridedama 
50 centų.

PADĖKA
Mylimam tėvui ir tėtukui

KAZIMIERUI KRUŠINSKUI
mirus, nuoširdžią padėką reiškiam kun. V. Pikturnai, su
kalbėjusiam rožančių laidotuvių koplyčioj, organizacijų 
atstovam, tarusiem atsisveikinimo žodžius: kun. V. Piktur
nai, A. Škėriui, P. Montvilai, V. Radzivanui, A. Regiui, at- 
siuntusiem atsisveikinimą raštu, visiem giminėm, draugam, 
pažįstamiem, kurie išreiškė užuojautą žodžiu ir raštu, puo
šė karstą gėlėmis, užprašė mišias ir palydėjo į amžino po
ilsio vietą — Šv. Jono kapines, M. Shalins už nuoširdų 
patarnavimą ir V. Beleckui už paruoštus pietus.

Ypatingą padėką reiškiam kunigam, aukojusiem konce- 
lebracines mišias ir sukalbėjusiem maldas prie kapo.

Liekam dėkingos visiem. Liūdinčios dukterys

Teresė Barz ir dukros
Dr. Theresa Barz
Dr. Anita Barz
Antoinette Smith su vyru Ralph ir 

dukra Barbara Smith

Brangiai Motinai mirus,

DR. IRENAI IR STASIUI GIEDRIKIAMS
reiškiame gilią užuojautą.

LMKF New Jersey klubas

Visi maloniai kviečiami į sporto rungtynes ir susi- 
pažinimovakarą.Savo dalyvavimu paremsite lietuvių sporto 
veiklą.

ŽAIDYNIŲ KOMITETAS
a
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Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny bus balandžio 24, 12 
vai. Pamaldomis rūpinasi K.Ž. 
jaunimo reikalų sekcija, o vaišė
mis — vyr. skaučių židinys Vi
lija. Po pamaldų, 2 v. popiet, 
Chicagos lėlių teatras. Visas jau
nimas maloniai kviečiamas atsi
lankyti,

Aleksandras ir Irena Vakse- 
liai, Velykų proga paaukojo 170 
dol. Kultūros Židiniui. Nuo
širdus ačiū.

ŠALFASS žaidynių susipa
žinimo vakaro ir vaišių metu 
šeštadienį, balandžio 30, K. ži
dinyje vyks turtinga loterija. 
Laimėjimam yra paaukoti dail.. 
dr. M. Žukauskienės paveikslas, 
M. Jankausko medžio skulptūra 
ir dr. J. Snieškienės padovano
tas gėrybių krepšys.

LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubas balandžio 17, per Atvely
kį, rengia Velykų stalą. Progra
mą atlieka dramos aktorius Juo
zas Palubinskas iš Baltimorės. 
Po programos — vaišės. Pradžia 
4 v. popiet.

Laisvės Žiburio radijas iš Chi
cagos pakvietė satyrinį teatrą 
Antrą kaimą. Jų gastrolės įvyks 
balandžio 16, šį šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židiny.

Jaunimo vakaronė rengiama šį 
penktadienį, balandžio 15, 7:30 
v.v. Kultūros Židinio mažojoj sa
lėj. G ros naujai įvestas stereo, 
kava, užkandžiai. Kviečiamas 
viso amžiaus jaunimas vakarą 
praleisti jaukioj nuotaikoj.

Vyr. skaučių Vilijos sueiga 
bus balandžio 18, pirmadienį, 
pas įremi Vilgalienę, 36 Hieks 
Lane, Great Necke, L.L Pradžia 
7:30 v.v.

N.Y. lietuvių medžiotojų ir 
žuvautojų klubas Aras balandžio 
24, sekmadienį, rengia žuva- 
vimo išvyką jūron. Norintieji 
prisidėti, informuojasi pas Vy
tautą Alksninį, tel. 886-5695.

L. Šneideris (Zenona), pianis
tas ir pramoginės muzikos kom
pozitorius, prieš 4 mėnesius at
vykęs iš okupuotos Lietuvos, 
šį šeštadienį Laisvės Žiburio ba
liuj Kultūros Židiny gros su 
Amour orkestru jo aranžiruotus 
lietuviškus šokius.

Dėmesio studentam! Studen
tų ateitininkų susirinkimas į- 
vyks ne balandžio 15, bet ba
landžio 22, penktadienį, 9 vai. 
vak. Kultūros Židiny. Visi stu
dentai — ateitininkai ir ne- 
ateitininkai — maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Juozas Palubinskas, dramos 
aktorius, 1936 Klaipėdos 
teatre. Dabar aktorius gyve
na Baltimorėj. Jis atvyksta į 
Atvelykio popietę ir čia at
liks programą. Popietė bus 
balandžio 17 Kultūros Židi
ny. Rengia LMK Federaci
jos Nevv Yorko klubas.

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. Tei. 207 967-2011.

Albino Prižginto, vargonų 
virtuozo, koncertas bus balan
džio 17, sekmadienį, 4 v. popiet 
Resurrection bažnyčioj, 910 
Boston Post Road, Rye, N.Y. 
(prie Bronxo). Programoj Bacho, 
Svveelinck, D’Grigny, Tourne- 
mire, Vieme vargonų kūriniai. 
Įėjimas nemokamas. Visi kvie
čiami.

Atidaryta architektūros
studija, t.y. paruošiami planai 
naujom namų statybom bei į- 
vairiem remontam. Kreiptis pas 
architektą V. Meilų, 174 Sackett 
St., Brooklyn, N.Y. 11231. Tel. 
852-6879.

Margučių balius, kurį kasmet 
rengia Lietuvių Darbininkų 7 
kuopa, šiemet bus balandžio 23, 
šeštadienį, Fifi salėj, 94-25 Ja
maica Avė., Woodhavene. Bus 
geros vaišės ir margučių kontes- 
tas. Už pačius gražiausius mar
gučius skiriamos dovanos. Pra
džia 7 v.v. Kuopos valdyba kvie
čia atsilankyti narius ir svečius.

Ona Juozėnienė, Darbininko 
skaitytoja, pranešė, kad balan
džio 7 po sunkios ligos Dėl

Jaunuoliai ir jaunuolės, kurie 
vasaros metu norėtų dirbti, gali 
teirautis specialioj įstaigoj, kuri 
už darbo suradimą neima jokio 
atlyginimo. Adresas: Jobs for 
Youth, 1831 Second Avė. (95th 
St.), Nevv York City 10028. 
Tel. 212 427-3420.

Ronaldo ir Nijolės Meseikai- 
tės VolodkevičiųK dukra And- 
rea-Lynn pakrikštyta Angelų Ka
ralienės bažnyčioj Brooklyne. 
Pirmgimės dukrelės tėvas kurį 
laiką yra buvęs 41 vyčių kuo
pos pirmininku, gi Nijolė Me- 
seikaitė — L. vyčių “Kardo” 
redaktorė ir Apreiškimo parapi
jos choro narė. Krikštynų poky
lis įvyko Kultūros Židiny. Da
lyvavo gausus svečių būrys. Tė
vam bei pirmgimei palinkėta 
daug laimingų metų.

Maironio lituanistinės mokyk
los metinis biudžetas yra 15,000 
dol. Dalį šios sumos sudeda tė
vai, kurie leidžia vaikus į mo
kyklą. Kitą dalį suaukoja mo
kyklos rėmėjai bei parūpina tė
vų komitetas, kuris rengia vaidi
nimus, loterijas, balius. Toks tė
vų komiteto rengiamas pava
sario balius bus balandžio 23, 
šeštadienį, Kultūros Židiny. 
Baliuj bus trumpa meninė prog
rama, kurią atliks akordeonistė 
Rūta Raudytė. Svečiai bus pa
vaišinti vakariene. Šokiam groja 
žinomas Radionovo orkestras iš 
Hartfordo.

Romas Skeivys, jaunas elekt
ronikos inžinierius iš Sydnėjaus, 
Australijos, buvo atvykęs į New 
Yorką, buvo sustojęs pas Vitalį 
ir Mariją Žukauskus. Iš čia iš
vyko į Torontą. Iš ten keliauja į 
Europą, kur aplankys bent ke
letą kraštų. Į Australiją grįžta 
■per Hong Kongą, Japoniją.

A.L. Architektų ir Inžinierių 
Sąjungos New Yorko skyriaus 
valdyba, išvykstant pirmininkui 
Juozui Butkui gyventi į Floridą, 
pasiskirstė pareigom. Dabar pir
mininku išrinktas Vladas Sidas, 
sekretoriumi yra Jurgis Zabiels- 
kis, iždininku — Vytas Radziva- 
nas.

j CHICAGOS

LĖLIŲ TEATRAS
• balandžio 24, sekmadienį,
į 2 v. popiet Kultūros Židiny

vaidina 4 pasakas:
• Dailidė, perkūnas ir velnias
• Liepsnabarzdis
• Petriukas ir vilkas
• Raudonkepuraitė

Teatrui vadovauja LAIMA LAPINSKIENĖ.
Dalyvauja: RASA KAMINSKAITĖ, AUDRIUS VIKTORĄ, 
ARAS LAPINSKAS akomponuoja smuiku, šviesos ir garso 
efektus tvarko DARIUS LAPINSKAS.

įeinant aukoja: suaugę — 3 dol.
vaikai —1.50 dol.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

Vyr. skaučių židinys 
Vilija

Balandžio 23, šeštadienį, Kultūros Židiny

MAIRONIO LITUANISTINĖS
MOKYKLOS

PAVASARIO BALIUS
7 v. — atgaiva, atidaromas baras
8 v. — trumpa programa,

karšta vakarienė, 
gėrimai ant stalų

Šokiam groja labai geras RADIONOVO 
orkestras iš Hartfordo
Auka mokyklai išlaikyti: 

suaugusiem — 15 dol, 
jaunimui — 12 dol.

Stalus ir pavienes vietas užsisakyti pas:
Ireną Alksninienę, 886-5695 
Vidą Jankauskienę, 849-2260 
Nijolę Ulėnienę, (516) 271-4470

Visus maloniai kviečia
Tėvų Komitetas

VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI į 
ŠATRIJOS RAGANOS — 

MARIJOS PEČKAUSKAITĖS 
100 METŲ GIMIMO SUKAKTIES 

MINĖJIMĄ — KONCERTĄ
1977 balandžio 30 dieną, 7 v.v.
Lietuvių Švč. Trejybės parapijos salėje,
207 Adams St., Newark, N.J.

PROGRAMOJ
Paskaita apie Šatrijos Raganos asmenį ir kūrybą — rašytoja 
Kotryna Grigaitytė-Graudienė

Šatrijos Raganos kūrinius skaitys
Irena Veblaitien ė, Audronė Karašaitė,
A. Liobys, V. Audėną s, B. Balčiūnas 
Koncertinėje dalyje solistė Angelė Kiaušaitė 
Programai vadovauja I. Veblaitienė

Po programos kavutė ir plokštelių muzika.

įėjimo auka 5 dol. 
jaunimui 2 dol.

RENGIA LMKF NEWJERSEY KLUBAS

Maloniai esate kviečiami į

NEVV JERSEY VINCO KUDIRKOS VARDO 
LITUANISTINĖS MOKYKLOS

10 METŲ VEIKLOS BALIŲ,
kuris įvyksta

1977 balandžio 23 
Švč. Trejybės parapijos salėje 
207 Adams St., Nevvark, N.J.

Meno paroda ir kokteiliai 7 vai. 
Programa, valgis, šokiai 8:30 vai.

Bilietus galima užsisakyti telefonu pas 
Danguolę Didžbalienę (201) 925-4761

įėjimo auka — $15 asmeniui

V. KUDIRKOS LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
TĖVŲ KOMITETAS

Ray Beach, Fla., mirė Clarence 
Kloepfer, Florence Šalinskaitės, 
graboriaus Šalinsko dukters, vy
ras. Palaidotas balandžio 11. 
Šalinskaitė yra Juozėnienės pus
seserė.

Vyr. skaučių židinys Vilija 
pakvietė Chicagos lėlių teatrą, 
kuris balandžio 24 Kultūros Ži
diny suvaidins keturias pasakas: 
Dailidė, perkūnas ir velnias, 
Liepsnabarzdis, Petriukas ir vil
kas, Raudonkepuraitė. Pradžia 
2 v. popiet.

Amolds Šturms, žinomas lat
vių kompozitorius, yra sukūręs 
daug orkestrinės ir kamerinės 
muzikos kompozicijų bei keletą 
dainų ciklų. Jo kamerinės muzi
kos koncertas įvyks balandžio
16, šeštadienį, 5:30 v. popiet 
Camegie Recital Hali, Manhat- 
tane. Jis yra pirmasis latvių kom
pozitorius, pradėjęs kurti va
dinama 12 tonų sistema.

Jūratė Veblaitytė-Litchfield 
yra pakviesta atlikti koncertą 
su Phoenix pučiamųjų instru
mentų kvintetu. Kvintetas ir Jū
ratė atliks pabaltiečių kompozi
torių dainas. Koncertas įvyks Ar- 
boritum Coe Hali, Oyster Bay, 
New Yorko mieste balandžio
17, sekmadienį, 2 vai. popiet. 
Lietuvių dainas kvintetui ir so
listei paruošė komp. Darius La
pinskas.

Ridgevvoode išnuomojami la
bai prieinama kaina 2 baldais 
apstatyti kambariai, galima nau
dotis ir virtuve. Patogus susisie
kimas. Informacijai tel. 497-57 
48.

House for sale. Woodhaven, 
brick, attached, two families, 
6 and 5 rooms. Inclosed patio. 
Electricity 220. Nevv gas range. 
Price $40,000 down. Tele
phone: 846-7674 (between 6 
p.m. and 9 p.m.).

— 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.

pirmą kartą Kultūros Židiny, 341 Highland Blvd., Brooklyne

šeštadienį, balandžio 16, laisvės Žiburio
KONCERTAS

B AIIUS

RADIJO 
PAVASARIO

PRADŽIA 7 VAL.

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 Hili: Alice’s Florist 846-5454 

B. Labutienė VI 7-5550 
VI. Vasikauskas VI 7-1286

Brooklyn: Kelionių agentūra “Vytis” 769-3300
A. Diržys TA 7-8789

Bayslde R. Kezys 229-9134

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

NEVV 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. Labutienę VI 7-5550

VISUS KVIEČIA ATSILANKYTI
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS


	1977 -04-15 -DARBININKAS 00001
	1977 -04-15 -DARBININKAS 00002
	1977 -04-15 -DARBININKAS 00003
	1977 -04-15 -DARBININKAS 00004
	1977 -04-15 -DARBININKAS 00005
	1977 -04-15 -DARBININKAS 00006
	1977 -04-15 -DARBININKAS 00007
	1977 -04-15 -DARBININKAS 00008

