
/ Lietuvos \ 
/ aacionaV.oė \ 
Į.y' V aivyuo ■

DARBININKAS
Penktadienis-F riday

SECOND-CLASS 341 Highland Blvd.
Postage paid at Brooklyn, N.Y. Brooklyn, N. Y. 11207 ^3 centai

Vol. LXIII, Nr. 19 
Gegužė-May 19, 1978

BAŽNYČIĄ JŪS TIK NUOMOJATE
Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Nr. 31

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

Sov. S-gos teritorijoj pašautas 
P. Korėjos keleivinis lėktuvas 
praskrido nepastebėtas ne tik 
200 mylių gilumo saugumo zo
ną, bet ir dar 18 min. skrido 
virš žemyno ir tik tada jis buvo 
pastebėtas ir apšaudytas. Tai ro
do nepakankamą erdvės sekimą.

JT vieningai pasmerkė P. Afri
kos karinį įsiveržimą į Angolos 
teritoriją ir pareikalavo tuoj pasi
traukti. P. Afrika teigia, kad ji 
puolė tik partizanų bazes, atsi
lygindama už partizanų puldi
nėjimus pietvakarių Afrikoj.

Lankydamasis V. Vokietijoj, 
Sov. S-gos prez. Brežnevas 
pasirašė ūkinio bendradarbiavi
mo sutartį. Korespondentai tvir
tina, kad Brežnevas atrodė ligo
tas, sunkiai judėjo ir turėjo būti 
padedamas pasikelti nuo kėdės. 
Kelionėj jį lydėjo keletas dak
tarų.

Aliejų eksportuojančių valsty
bių parengiamojoj konferencijoj 
Saudi Arabija pasipriešino alie
jaus kainų pakėlimui.

JAV uždraudė Amerikos fir
mom parduoti Kinijai geologi
niam tyrimam reikalingus įtai
sus.

Kovo 16 Italijos raudonosios 
brigados teroristų pagrobtas 
buv. min. pirm. Aldo Moro buvo 
rastas nužudytas Romos gatvėj 
paliktame autovežimy. Jo nužu
dymą pasmerkė ne tik vakarų 
valstybių vadai, bet ir visi Ita
lijos gyventojai, neišskiriant nė 
jų komunistų partijos. Prieš 
teroristus buvo surengta daug 
demonstracijų, o Italijos vidaus 
reik, ministeris dėl to atsistaty
dino.

Nežiūrint, kad Vengrijos ofi
ciali politika visada remia Sov. 
S-gą, tačiau Sov. S-ga sumažino 
Vengrijai parduodamą aliejų, 
verčia vengrus vykti į Sov. S- 
gą dirbti ir neužtaria Rumuni
jos vyriausybės persekiojamos 
vengrų mažumos.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
pakeitė savo finansų ir užs. reik, 
ministerius. Vakarų valstybės 
dėl to susirūpino, kad Egiptas 
galįs neišbristi iš ūkinių sunku
mų.

JAV ir Sov. S-ga sutarė už
drausti cheminių ginklų vartoji
mą, bet nesutaria, kaip šio drau
dimo vykdymą patikrinti.

Vietnamui pasiryžus suvalsty
binti privačias prekybos ir pra
monės įmones, šimtai Vietname 
gyvenusių kinų siekia emigruoti 
į Kiniją.

Rodezijos pereinamoji vy
riausybė nutarė neatšaukti tei
singumo ministerio Byron R. 
Hove pašalinimo.

Prieš kurį laiką iš JT turėtų 
pareigų pasitraukusio ir JAV ap
sigyvenusio Arkadi Ševčenko 
žmona nusižudė Maskvoj.

AFL-CIO prezidentas George 
Meany nesutiko su prez. Car- 
ter prašymu susilaikyti nuo ne
pagrįstų darbininkų atlyginimo 
pakėlimų.

Įvairiuose Irano miestuose 
vyksta prieš vyriausybę nukreip
tos demonstracijos ir neramu
mai.

JAV aeronautikos ir erdvės ad
ministracija nutarė gegužės 20 
ir rugpiūčio 7 paleisti į erdves 
raketas Aušrinės atmosferai, jos 

traukos jėgai ir topografijai tirti. 
Tą patį numato daryti ir Sov. 
S-ga.

Čekai Josef Katrincak su 
žmona ir dviem vaikais ir Ra- 
domir Sebesta pagrobė Čekoslo
vakijos vietinio susisiekimo ke
leivinį lėktuvą su 46 keleiviais 
ir privertė jį atskristi į V. Vo
kietiją, kur jie pasidavė policijai.

Ceikiniai
1977 spalio 7 d. 17 vai. kaž

kas smarkiai pasibeldė į kun. K. 
Garucko duris. Jam paprašius, 
į kambarį įėjęs neaukštas, stam
bokas vyras grubiu tonu pasakė: 
“Labas”. Pasiteiravęs, ar kuni
gas jį pažįsta, pasigriebė laiškus, 
kurie buvo ant stalo. Juos ap
žiūrėjęs, ėmė raustis tarp knygų. 
Įsibrovė net į kun. K. Garucko 
darbo ir poilsio kambarį. Kun. K. 
Garuckas turi tik vieną kambarį, 
pertvertą spinta. Vienoje kamba
rio pusėje priiminėja svečius 
ir interesantus, kitoje — dirba ir 
miega. Pamatęs ant stalo rašomą 
mašinėlę, patikrino, kas rašoma 
ir paklausė: “Gal “Kronikai” ra
šai?”

Tik dabar kun. K. Garuckas 
prisiminė, kad šis vyras prieš ke
lis metus jį tardė. Jis — Ignali
nos raj. saugumo viršininkas 
Paškevičius. Čekistas, pamatęs 
ant stalo kareivio laišką ir foto
grafiją, paklausė: “Ką kariuome
nėje šnipinėji? Iš kur šis laiš
kas? Kieno ši fotografija?” Sau
gumietis kaltino kunigą, kad jis 
rašąs į “Kroniką” ir perduodąs 
žinias į užsienį. Pamatęs li

turgines knygas su įvairių spal
vų juostelėmis, sušuko: “Kas čia, 
lietuviška vėliava!?” Įsitikinęs, 
kad apsiriko, pagriebė nuo stalo 
mašinėle rašytą pamokslo me
džiagą apie Kristaus Prisikėlimą.

Politiniai kaliniai sovietų lageriuose Sibire. Iš k. pirmoje eilėje: Juozas 
Račkauskas, Vytautas Dovydėnas (miręs), Bronius Kynartas, Juozas Žukas, 
penktas — nežinomas, Feliksas Cikatavičius; H-je eilėje: Kazys Budrys, 
Alfonas Stankauskas, Vytautas Rutkauskas, Vacys Krilavičius, paskutinis 
(pritūpęs) — nežinomas.

KRONIKŲ ATGARSIAI
LKB Kronikų itališkasis vertimas 
susilaukė plataus atgarsio

Vatikano radijo programų 
centrinė redakcija paskelbė Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos itališko vertimo plačią re
cenziją, kuri buvo išdalinta pa
naudojimo tikslu visom Vatika
no radijo programom — trisde
šimt trimis pasaulio kalbomis. 
Vertimą, penkių šimtų puslapių 
veikalą išleido Matrionos Namų 
vardo leidykla Milane. Jame ita
lų visuomenei pateikiami Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
dešimt numerių. Ta pati leidyk
la numato artimoj ateity išleisti 
naują Kronikos vertimų rinkinį.

“Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika”, — rašo Vatikano radi
jo programų redakcija, — “yra 
nepaprastai svarbus leidinys: tai 
vienas iš nedaugelio informaci
jos šaltinių, per kurį Lietuvos ti
kintieji turi galimybę atskleisti 
Katalikų Bažnyčios ir jos narių 
Lietuvoj persekiojimo faktus ir 
su jais supažindinti Vakarų vie
šąją nuomonę. Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikoj ryškiai 

Saugumietį viskas domino. Pa
matęs ant sienos kabantį pop. 
Pauliaus VI paveikslą, paklausė: 
“Iš kur gavai?” — ir pridūrė: 
“Jūs nekenčiat Tarybų Sąjun
gos...” Kunigas, matydamas, kad 
čekistas per daug įsisiautėjo, 
paklausė: “Ar jūs atvažiavote 
pas mane kratos daryti?”

Saugumo viršininko savivalei 
gal nebūtii buvę galo, jei kuni
gas nebūtų buvęs pakviestas 
pas silpną ligonį. Tada saugu
mietis įteikė kunigui kvietimą, 
kuriame rašoma, kad 1977 spalio 
10 jis privaląs nuvykti į Valsty
bės saugumo komitetą Vilniuje, 
pas tardytoją Lazarevičių.

Tardytojas Lazarevičius kun. 
K. Garucką priėmė labai malo
niai. Pradžioje jis pareiškė, kad
O. Lukauskaitė-Poškienė ir E.

Finkelšteinas jau apklausinėti, 
likęs tik jis, t.y. kun. K. Garuc
kas. Tardytoją domino štai kas:

kaip kun. K. Garuckas pateko į 
Helsinkio susitarimų vykdymui 
remti Lietuvos visuomeninę 
grupę, kur ir kada kunigas susi
pažinęs su Tomu Venclova ir 
Viktoru Petkumi.

Tardytojas rodė Helsinkio su
sitarimų vykdymui remti Lietu
vos visuomeninės grupės šūsnį 
dokumentų ir klausė, ar juos ku
nigas yra matęs. Klausinėjo apie 
lietuviškosios Helsinkio grupės 

atsispindi visos tikinčios lietu
vių tautos dabartinė istorija, jos 
lūkesčiai ir viltys.”

“Prieš ketverius metus”, — 
rašoma Vatikano radijo pareng- 
toj Kronikos recenzijoj, — “Kro
nikos leidėjai buvo pažymėję, 
kad Kronika nustos ėjusi tik 
tada, kai komunistinė valdžia 
Lietuvoj suteiks Bažnyčiai ir ti
kintiesiem bent tas teises, kurias 
religinėm bendruomenėm už
tikrina Sovietų konstitucija. Pa
saulio krikščionys tikisi ir mel
džiasi, kad tai kuo greičiausiai 
įvyktų, nors dabartiniu metu ne
matyti jokių padėties pagerėji
mo prošvaisčių: tikinčiųjų per
sekiojimas už religinius įsitiki
nimus Lietuvoj šiandien yra dar
gi griežčiau vykdomas, negu 
praeity.”

Vatikano radijo programų cent
rinė redakcija šioj recenzijoj at
kreipia savo dėmesį ir į pran
cūzų jėzuitų mėnesinio žurnalo 

ryšius su Maskvoje esančiais 
disidentais. Kas esąs šios grupės 
pirmininkas? Kaip dažnai šios 
grupės nariai susitikdavo? Ko
kius pareiškimus rašė Belgrado 
konferencijai? Kokius pareiški
mus rašė visi kartu?

Tardytoją ypatingai domino 
Pabaltijo nacionalinis komitetas. 
Tardymas užsitęsė 7 vai.

-o-
Kaunas
1977 gruodžio 11, sekmadienį, 

milicijos vyr. leitenantas išvaikė 
senutes, prie Kauno Katedros 
pardavinėjančias devocionalijas.

Senutes bandė ginti į bažny
čią einą žmonės.

Milicininkas grasino: “Nepa
tenkinti? Skambinkite Brežne
vui. Jei norite politikuoti, nu
vešiu į skyrių, ten galėsite poli
tikuoti”.

Tikintieji bandė aiškinti, kad 
jie neturį kur nusipirkti devo- 
cionalijų. Kaip suderinti naują 
Konstituciją ir tikinčiųjų betei
siškumą?

Į tai milicijos leitenantas at
rėžė: “Ar gerai skaitėte Konsti
tuciją? Paskaitykite, ir žinosite, 
kad praėjo tie laikai, kai jūs 
darėte, ką norėjote. Žinokite 
bažnyčia yra valstybės , jūs tik 
ją nuomojate. Dabar ir bažny
čios visus reikalus tvarko val
džia”.

Etudes kovo mėnesį paskelbtą 
išsamų ir gerai dokumentuotą 
straipsnį apie Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios dabartinę padėtį.

6-OJI PABALTIEČIŲ 
STUDIJŲ 
KONFERENCIJA

Gegužės 11-14 Toronte vyko
6-toji pabaltiečių studijų konfe
rencija. Pabaltiečių moksli
ninkų dalyvavo ne tik iš Ame
rikos, bet ir iš Europos. Viso bu
vo skaityta apie 130 pranešimų. 
Priėmimą surengė Toronto uni
versitetas, Toronto miestas ir 
Ontario Daugiakultūrinė Istori
jos Draugija. Priėmimas buvo 
miesto valdybos namuose. Kon
ferenciją globojo Toronto uni
versitetas. Ten surengta ir kny
gų paroda, kurioje išstatytos Pa
baltiečių Studijų Draugijos iš
leistos knygos. Paroda vyksta 
nuo balandžio 20 iki birželio 
4. Surengta ir dailės paroda. 
Didelio susidomėjimo susilaukė 
konferencijos žydų klausimis.

Konferenciją parėmė: Toronto 
universitetas, Tarptautinių Stu-

— Pradedamas statyti naujas 
Vilniaus gyvenamasis rajonas — 
Šeškinė. Š. m. Literatūros ir 
Meno (Nr. 15) savaitraštyje duo
damas platesnis pasikalbėjimas 
su naujojo rajono projektuotoju 
architektu Kazimieru Balėnu. 
Rodomos ir būdingesnių pastatų 
nuotraukos. Šeškinė yra deši
nėje Neries pusėje, abiejose pu
sėse Vilniaus-Ukmergės plento. 
Vieta — kalvota, įvairi. Abiejo
se pusėse plento būsią pastaty
ta po tris mikrorajonus gyve
namų namų kartu su buitinio ap
tarnavimo pastatais (mokyklo
mis, universalinėmis parduotu
vėmis sporto įrengimais). Greta 
susisiekimo arterijų būsią ir 
daug pėsčiųjų takų. Aukščiausi 
namai būsią statomi ant kalvų, 
o slėnesnėse vietose — žemes
ni. Tuo būsią išvengta monoto
niškumo. K. Balėnui su atskirų 
pastatų projektais talkina inži- 
nieriai-architektai Z. Lands
bergis, G. Baravykas, K. Pempė,
G. Ramunis, S. Lankelis ir kt. 
Būsiančios įrengtos ne tik auto
mobiliams pastatyti aikštelės, 
bet ir požeminiai garažai. Nau
jajam rajone numatoma apgy
vendinti 45,000 žmonių. Nuo 
plento namai būsią atitraukti per 
200 metrų, pats plentas kiek į- 
leistas į žemę, pakraščiu paso
dinta žalioji juosta. Namuose 
būsią įrengtos elektrinės virtu
vės. Problemų kelia gamtos ap
sauga ir tinkamų statybinių me
džiagų trūkumas, jų suvėlintas 
pristatymas. Rašoma, kad, kur 
iki šiol plytėjo tuščias laukas, iki 
1985 turįs iškilti naujas, origi
nalios statybos miestas.

— Muzikos kritikė Živilė Ra
moškaitė labai gerai įvertina 
pianisto Augustino Maceinos 
koncertą, įvykusį kovo 28 Vil
niaus didžiojoje Filharmonijos 
salėje. Pianistas su giliu įsijau
timu skambino L. v. Beetho- 
veno Sonatą Nr. 3, S. Prokof
jevo Trečiąją sonatą, F. Liszto 
Ispaniškąją rapsodiją. A. Macei
na yra M. K. Čiurlionio konkur
so laureatas.

— Gerai vertinamas ir M.K. 
Čiurlionio konkurso laureatės
B. Vainiūnaitės koncertas, įvy
kęs toje pat salėje balandžio 4. 
Pianistė programą atliko kartu 
su violončelistu A. Šivickiu. 
Programoje buvo F. Schubertas, 
Messiaen “Vieversys” ir dvi iš
traukos iš “Dvidešimties žings
nių”, A. Honeggerio Sonata, V. 
Laurušo “Mėlynasis preliudas” 
ir “Mėlynoji fuga”.

— Balandžio 5 Vilniaus di
džiojoje Filharmonijos salėje 
koncertavo Balstogės filharmo
nijos simfoninis orkestras. Prog
ramoje buvo vien tik lenkų 
kompozitorių kūriniai: F. Šope
nas, M. Karlovičius, K. Šima- 
novskis.

— Balandžio 1 Vilniuj kon
certavo Anglijos kamerinės mu
zikos kvartetas. Atliko J. Sibeli
jaus, D. Šostakovičiaus ir B. 
Britteno kūrinius. Kritika kon
certą įvertino superlatyvais.

— Okupuotoje Lietuvoje pas
taruoju metu susirūpinta televi
zijos lietuviškomis meninėmis 
programomis. 1977 buvo rodomi 
L Simonaitytės “Aukštųjų Šimo
nių” fragmentai, K. Binkio “Ge
neralinė repeticija”, “Tamošius 
Bekepuris”, E. Mieželaičio 
“Niekieno žemė”, A. Laurin- 
čiuko “Akimirka teisybės”. Bu
vo transliuojami ir Alf. Bieliaus
ko, V. Martinkaus literatūros va
karai. Kiek seniau televizijai 
buvo paruošti keturi Žemaitės, 
penki P. Cvirkos kūriniai. Toje 
srityje daugiausia dirbo režisie
riai V. Bačiulis, M. Karklelis,
H. Vancevičius, B. Talačka, sce
naristai — A. Krutulis, R. Ša
velis, A. Varkulevičius.

— Balandžio 10-11 Vilniuje 
lankėsi Austrijos teatralų grupė 
(joje buvo ir Vienos ir Graco 
teatrų direktoriai). Svečius 
priėmė Rašytojų s-gos sekreto- 

dijų Centras, Rusijos ir Rytų 
Europos Studijų Centras, Onta
rio Daugiakultūrinė Istorijos 
Draugija ir visų trijų tautų eko
nominės bendrovės. 

rius P. Bražėnas ir dramaturgų 
sekcijos pirmininkas K. Saja. 
Svečiai atsirinko J. Grušo, Just. 
Marcinkevičiaus, K. Sajos, S. 
Šaltenio, V. Palčinskaitės drami
nių kūrinių. Tikisi juos panau
doti Austrijos scenose. Autorių 
teisių reikalus tvarkė Lietuvos 
skyriaus viršininkas J. Leikaus- 
kas.

— Neseniai Bulgarijoje įvyku
siame dramos festivalyje iš So
vietų imperijos dalyvavo apie 
160 teatrų. Vilniaus akademinis 
dramos teatras tame festivalyje 
gavo garbės diplomą už bulga
riško veikalo — J. Radičkovo 
“Viduržiemio” pastatymą.

— Rusinimo tikslais okupuo
tos Lietuvos kultūrininkai nuo
lat raginami bendrauti su Gu
dijos kultūrininkais. Neseniai 
jaunųjų Kauno rašytojų grupė 
lankėsi Minske. Grįžę į Kauną, 
jie paruošė gudų literatūrinių 
vertimų. Nors kultūriniai ryšiai 
su baigiama surusinti Gudi
jos respublika ir labai skati
nami, bet lietuviški kaimai, 
Maskvos valia palikti Gudijos 
teritorijoje, ir toliau kultūriškai 
ir tautiškai engiami: nei savų 
mokyklų, nei lietuviškų laikraš
čių net iš sovietinamos Lietu
vos!

— Gegužės pirmosios proga 
Kaune vyksta teatrų šventė, var
du “Vaidiname darbininkams”. 
Panevėžio dramos teatras atvežė 
N. Gogolio “Revizorių”, Klaipė
dos dramos teatras — moder
nią B. Brechto “Motušę Kuraž”, 
Vilniaus akademinis dramos 
teatras — V. Šekspyro “Wind- 
soro šmaikštuoles”, Jaunimo 
dramos teatras — S. Šaltenio 
pjesę “Jasonas”.

— Kauno P. Ziberto vardo 
šilko kombinatas jau keliolika 
metų skiria literatūros premijas 
už darbininkišką tematiką. Tik 
šiais metais kombinatas nukrypo 
nuo savo linijos: paskyrė premi
ją Laimonui Iniui už knygą “Ta 
liepsna — mano širdis”, garbi
nančią saugumo teroro kūrėją 
F. Dzeržinskį. Sovietinis gyve
nimas dažnai mėgsta paradok
sus, ypač jei jie tarnauja parti
jai!

— Klaipėdos trečiajame muzi
kos pavasaryje šiais metais da
lyvavo Lietuvos filharmonijos 
simfoninis orkestras, Konserva
torijos Klaipėdos fakultetų cho
ras, Maskvos kamerinis choras, 
Estijos ansamblis “Hortus mu- 
sicus”, Lietuvos kamerinis or
kestras, estradinis ansamblis 
“Nerija” ir keli dainininkai- 
solistai.

— Kauno muzikinio teatro pa
statytoje J. Strausso operetėje 
“Vienos kraujas” su scenos dar
bu atsisveikino solistas Leonas 
Stanevičius, anksčiau įvairiuose 
muzikiniuose vaidinimuose 
sukūręs per 70 vaidmenų.

— Šį pavasarį Vilnių tiesiog 
užplūdo Lenkijos menininkai. 
Be jau minėto Balstogės simfo
ninio orkestro, čia koncertavo 
Varšuvos kamerinis orkestras 
“Capella arcis Varsoviensis”, 
“Krokuvos “Trio”. Vilniaus dai
lės parodų rūmuose vyko lenkų 
dailės mokyklų absolventų kū
rybos paroda “Atgimusi Var
šuva”.

— Juozo Grušo tragikomediją 
“Meilė, džiazas ir velnias” ne
seniai vaidino Karagandos K. 
Stanislavskio vardo rusų teatras.

— Jau išėjo iš spaudos “Vil
niaus universiteto istorijos” II 
tomas, apimąs 1803-1940 laiko
tarpį. Knyga turi 342 psl., iš
leista 20,000 tiražu. Keli autoriai 
marksistiniu metodu stengiasi 
nušviesti universiteto socialinės 
ir ekonominės raidos sąlygas, jo 
vaidmenį moksle ir visuomeni
niame bei kultūriniame gyve
nime.

— Ateistinei propagandai yra 
skirta neseniai okupuotoje Lie
tuvoje išleista knyga “Kleri
kalizmas ir katalikų bažnyčia 
buržuazinėje Lietuvoje”, kurio
je tikrais ir prasimanytais doku
mentais mėginama įrodyti le
miama kunigijos ir krikščioniš
kųjų partijų talka A. Smetonos 
autoritetinio režimo įsigalė
jimui. Pr. N.
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LB ATSTOVAI BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
JAV LB krašto valdybos vice- 

pirm. Rimas Česonis ir JAV LB 
ryšininkas VVashingtone Algi
mantas Gureckas, lydimi Na
tional Center for Ethnic Affairs 
pareigūnės V. Mongiardo gegu
žės 4 Baltuosiuose Rūmuose 
buvo priimti tautinio saugumo 
patarėjo (dr. Zbigniew Brzezins- 
ki) štabo nario Rytų Europos rei
kalam Robert King. Valandą lai
ko trukusiame pokalby buvo lie
čiama svarba ilgam laikui užtik
rinti Lietuvos diplomatinį atsto
vavimą JAV-ėse. R. King buvo 
supažindintas su diplomatijos 
šefo turimais prez. A. Smetonos 
ypatingais įgaliojimais. Kelta 
galimybė Lietuvos valstybei 
suteiktos užsienio paramos 
budu padėti Lietuvos atstovy
bėm savo paskirtį tęsti.

LB atstovai paprašė, kad JAV 
administracija kreiptų dėmesį

ir į lietuvius disidentus, kurie 
prez. Carterio ir kitų valdžios 
pareigūnų nemažiau minėtini 
už Sacharovą ar Ščaranskį. Spe
ciali informacinė medžiaga 
buvo įteikta Balio Gajausko, Ša
rūno Žukausko ir kitų asmenų 
klausimu.

R. King kabinete malonu bu
vo pastebėti LB leidinio “Vio- 
lations of Human Rights in So- 
viet Occupied Lithuania” repor- 
tus, pereitų metų pabaigoj įteik
tus dr. Brzezinski.

Nusiskųsta valstybės departa
mento vedama linija, kiek tai 
liečia Pabaltijo valstybių žymėji
mą oficialiuose JAV žemėla
piuose. Prašyta šiuo klausimu 
intervenuoti valstybės departa
mentą, kad žemėlapiuose pilnai 
atsispindėtų JAV nusistatymas 
nepripažinti Pabaltijo valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Taip pat pageidauta, kad prez. 
Carter viešai paminėtų Pabaltijo 
valstybių okupacijos nepripaži
nimą.

R. King specifiniais pavyz
džiais LB atstovus supažindino 
su Sov. Sąjungos bendymais su
kompromituoti JAV va Idžios pa
reigūnus nepripažinimo politi
kos klausimuose. Kol kas sovie
tinius ėjimus pajėgiama iššif
ruoti, ir propagandinio “lai
mėjimo” sovietam pajėgiama 
nesuteikti.

LB atstovai lankėsi ir Ameri
kos Balse, pateikdami žinių 
transliacijom į pavergtą Lietuvą.

LBInf.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas is 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečlad. Ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 268-1594. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų vakarais (516) 757- 
4296. Antrad. 2-8 vai. vak., šeštad. 9:30-12:30 vai. Lito patalpose: 86-01 
114th St.. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. (212) 441-2811.

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

ŽALGIRIO PERGALĖS 
IR KGB RŪPESČIAI
Iš Aušros Nr. 9 (49)

Graikijos min. pirm. Constan- 
tine Caramanlis, siekdamas 
įjungti Graikiją į Europos bend
rąją rinką, pakvietė į savo kabi
netą du liberalų partijos ministe- 
rius.

Rodezijos teroristai užpuolė 
kurortinį viešbutį ir šautuvų ir 
granatų ugnimi užmušė 2 ir su
žeidė 3 moteris, kurių tarpe vie
ną amerikietę.

Vengrijos teismas nuteisė 4 
liejyklos administratorius ka
lėjimo bausmėm nuo 1.5 iki 4 

r.metų už tai, kad dėl jų apsileidi
mo liejykloj įvykęs sprogimas, 
per kurį žuvo 9 darbininkai.

Sovietų Tass paskelbė, kad 
Turkmėnijoj buvo nušautas Sku- 

fubbnko^Vandęs pagrobti lėktuvą. 
(it> frJ<jjk$įkos vyriausybė leido 
/ ^viešai veikti komunistų ir kitom 

dviem mažesnėm partijom.
Rumunijos valdomoj Transil- 

vanijos provincijoj gyveną veng
rai skundžiasi, kad jų mokyklos 
uždaromos, kad gatvių užrašai 
vengrų k. pašalinami ir kad 
vengram neleidžiama lankytis 
Vengrijoj. Vengrų mažumos ta
rybos vicepirm. Karoly Kirely, 
užtaręs vengrus, buvo pašalin
tas.

Kinija apkaltino Sov. S-gą, 
kad apie 30 jos karių įsiveržė 
prie Usuri upės į Kinijos teri
toriją ir sužeidė kelis kiniečius.

JT aukštieji pareigūnai gauna 
tokius metinius atlyginimus: JT 
gen. sekretorius — 125,000 dol. 
ir 22,500 dol. reprezentacijai, 
Unesco direktorius — 125,950 
ir trys jo padėjėjai New Yorke
— po 99,350 dol. ir reprezen
tacijai — po 13,200 dol., kiti 
29 pasekretoriai — po 86,899, 
dar kiti 29 — po 77,396 dol., 6 
Unesco direktoriaus padėjėjai
— po 82,362 dol., Šveicarijoj 
veikiančio vaikų fondo 2 gen. 
sekr. padėjėjai — po 67,430 
dol. ir po 36,874 dol. reprezen
tacijai, JT maisto programos di
rektorius Romoj — 81,460 dol. ir 
jo padėjėjas — 72,413 dol.

Italijos turtuoliai, norėdami 
apsisaugoti nuo teroristų, turė
jo pakeisti savo gyvenimo būdą. 
Jie dabar rėdosi gana paprastai, 
nelanko išgarsėjusių restoranų 
ir nevažinėja prabanginiais auto
mobiliais. Turtuolius saugo
jančių atlyginimas pakilo iki 250 
dol. į dieną, o už vokiečių 
avišunius mokama per 5,000 dol.

(tąsa iš praeito nr.)

Vienu metu minia, patraukusi 
Dzeržinskio gatvės viduriu, su
stabdė kuriam laikui transporto 
judėjimą. Nepadėjo čia nė 
“tvarkdarių” postai.

17 vai. būryje žmonių, susto
jusių laukti troleibusų prie Šv. 
Rapolo bažnyčios, kažkokie ci
viliai asmenys išprovokavo są
myšį. Kažkam davus ženklą, 
tuojau iš kelių pusių subėgo 
tekini milicininkai, o priešingoje 
gatvės pusėje kiek atokiau stovė
jęs milicijos automobilis bere- 
gintprivažiavoprie įvykio vietos. 
Du aukšti, visiškai blaivūs in
teligentiškos išvaizdos vyriškiai 
buvo įstumti į mašiną, į ją taip 
pat įsėdo keli milicininkai ir su
imtuosius nusivežė. Vieno iš su
imtųjų mažametis sūnus liko 
stovėti gatvėje. Būdinga, kad 
tame arešte milicininkai ir drau
govininkai buvo pasyvūs, ir abu 
vyriškius, panaudoję prievartą, 
suėmė ir įsodino į milicijos ma
šiną ne milicijos pareigūnai, bet 
civiliai asmerjys. Jų tačiau nuro
dymams . milicijos pareigūnai 
buvo visiškai paklusnūs. Savo 
ruožtu civiliai, nė nelaukdami, 
kol automobilis su areštuo
taisiais pajudės iš vietos, iš ten 
skubiai pasišalino.

17 vai. Lenino prospekte prie 
KGB rūmų ir Lenino aikštės į- 
vyko valdžios pareigūnams ne
malonus įvykis: susidūrė dvi 
“Volgos”. Sužeistų nebuvo, ta
čiau staiga gausėjantis praeivių 
būrys sukėlė didelį rūpestį mi
licijos majorams ir papulkinin
kiams bei pulkininkams, kurių 
staiga nežinia iš kur susirinko 
čia gal koks 10. Jie, net ir ne
ketindami iškviesti autoinspek
cijos, kurios reikalas yra tokius 
atvejus tvarkyti, patys nustūmė 
abu sugadintus automobilius į 
šoninę gatvę, kad tik išsisklai
dytų vis didėjanti minia.

Iš abiejų saugumo rūmų pu
sių gatvėse stovėjo automobiliai, 
o pačiuose rūmuose dauge
lyje kabinetų degė šviesos. Ma
tyt, ir čia buvo įtemptai dir
bama rungtynių proga.

Tuo laiku į MVD mokyklą 
buv. Tiškevičiaus rūmuose 
Trakų gt., susirikiavę kuopomis, 
sugrįžo iš stadiono keli šimtai 
kursantų. Ties ta pačia mokykla 
privažiavo autobusas, iš kurio 
šurmuliuodami pasipylė dau
giau kaip 30 milicininkų — vir
šilų, leitenantų ir net kapitonų. 
Visi jie, pamiršę savo laipsnius, 
nelyginant vaikai susigrūdo 
prie mokyklos, kad tik greičiau 
patektų į vidų. Iš jų elgesio ma
tėsi, kad tai tos pačios mokyk
los kursantai, apvilkti jiems pa-

tiems dar neįprastomis milici
ninkų uniformomis su neužsitar
nautais ženklais antpečiuose.

18 vai. visi regimi ypatingi 
postai gatvių sankryžose buvo 
atšaukti. Gatvėse, ypač Lenino 
prospekte, ėmė vyrauti raudon- 
raiščių (draugovininkų) būriai, 
lydimi milicijos darbuotojų. Mi
licijos majorai, papulkininkiai ir 
pulkininkai — slaptų dalinių, 
skirtų miniai tramdyti, vadai 
išnyko. Yra pagrindas manyti, 
kad dalį tų pareigūnų sudarė 
milicininkų uniformomis persi
rengę saugumo viršininkai.

Taip Vilniuje praėjo antroji 
Spalio revoliucijos 60-mečio 
diena, labai verčianti suabejoti 
tariama “komunistų partijos ir 
liaudies vienybe”, apie kurią 
tiek daug buvo kalbama per 
radiją ir televiziją šventinio pa
rado metu, kuris taip pat vyko 
tarp Lenino aikštės ir saugumo 
rūmų. Spalio 7, 10 ir lapkri
čio 8 akivaizdžiausiai parodė, 
kad tarp partijos ir liaudies nėra 
jokios vienybės. įsidėmėtina de-

talė. Vykusių demonstracijų me
tu vyriausybinė tribūna stadio
ne buvo ypač stipriai saugoma. 
Ir kol mieste nebuvo sutramdy
ta liaudis, nė vienas privilegi
juotasis neiškėlė kojos iš tribū
nos. Ko gi ne “vienybės” iliust
racija?

Belieka dar pridurti, kad spor
tinės varžybos Vilniuje nebe 
pirmą kartą sudaro rūpesčių val
džiai. Vilniečiai gerai prisi
mena, kaip prieš keletą metų 
už simpatijos užsienio koman
doms, kai jos Sporto rūmuose 
rungtyniavo su rusais, žiūrovai 
spaudoje buvo apkaltinti chuli
ganizmu. Tuomet irgi buvo 
represijų ir svarstymų mokyklo
se bei darbovietėse. Vilnius net 
buvo kurį laiką išbrauktas iš 
tarptautinių varžybų tvarka
raščio.

Taigi spalio 7 ir 10 ir lapkri
čio 8 d. įvykiai Vilniuje visų 
pirma įdomūs tuo, kad, okupan
tams ir jų vietiniams talkinin
kams brutaliai slopinant lietuvių 
tautinį sąmoningumą, persekio
jamos tautinės savigarbos jaus
mas pasireiškia visai nelauktai 
ir netikėčiausiomis formomis. 
Šiuo atveju “Žalgirio” koman
dos pergalės daugeliui priminė 
jų tolimų protėvių pergalę ties 
Žalgiriu 1410 metais.

B. Visgirdas

MIRĖ DR. GRIGAS VALANČIUS

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, New- 
ark Office: 426 Lafayette St. (Cor. VVilson Avė.), telef. 344-5172. Elizabeth 
Office: 216 Palmer St. (Bet. 2nd and 3rd Avės), telef. 353-2999. Pa
ruošiamos garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras šaldomas. 
Daug vietos automobiliam pastatyti.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven Hill 
Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418; 
ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211. 
Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia Garszvos šei
mos generacija yra New York State laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

JUOZO ANDRUŠIO Real E statė, Insurance. Apdraudimas gyvybės na
mų, 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.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking 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.

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

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.

Clevelando Grandinėlė balandžio 8 atšventė savo veiklos 
25 metų sukaktį. Baliaus metu G. Neimanas vadovauja 
programai. Nuotr. V. Bacevičiaus

Los Angeles mieste, Calif., 
gegužės 11 mirė dr. Grigas Va
lančius, pakirstas sunkios ir il
gos ligos. Palaidotas gegužės 13. 
Liko dukra Dalilė Polikaitienė 
su šeima.

-o-
Dr. Grigas Valančius buvo gi

męs 1906 rugsėjo 8 Užmedžių 
kaime, Alsėdžių valsčiuje, Tel
šių apskrityje. Tai buvo netoli 
Žemaičių Ktilvarijos, kurioje jis 
dažnai lankydavosi.

Baigęs Telšių gimnaziją 1925, 
studijuoti išvyko į užsienį. Stu
dijavo bent trijose vietose. 
Pirma Briuselio universitete 
1925-1927, metus studijavo Haa- 
goje, 1929-31 —Vienoje, Austri
joje. Ten gavo daktaro laipsnį. 
Studijavo ekonomiją. Vienoje 
gyvendamas, ėjo Lietuvos kon
sulato sekretoriaus pareigas.

Grįžęs į Lietuvą, dirbo Kau
ne, Klaipėdoje ir Panevėžy. 
Kaune 1932-34 buvo finansų mi
nisterijos referentas, 1934-1935 
Klaipėdos gubernatūros eko
nominis patarėjas, lektoriavo 
prekybos institute. Panevėžy 
dirbo organizuojamoje lino pre
kyboje. Klaipėdoje būdamas, or
ganizavo Lietuvos jūrų žvejybą, 
steigė statybos ir žuvies bend
roves, skatino Lietuvos preky
bos laivyno statybą.

Karo metu buvo pasitraukęs į 
Vokietiją, 1941 pateko į nacių 
kalėjimą, paskui vėl grįžo į Lie
tuvą. 1944 vasarą su kitu bū
riu lietuvių iš Palangos bėgo į 
Švediją ir buvo vokiečių laivų 
pagautas, nugabentas į Vokietiją. 
Pokario metais gyveno Kirch- 
heim-Teck ir prie Stuttgarto, 
į JAV atvyko 1949. Pradžioje bu
vo Chicagoje, paskuir persikėlė 
į Los Angeles. Iš ten 1960-1962 
buvo nuvykęs į Vokietiją, kur 
Vasario 16 gimnazijoje dėstė 
anglų ir lietuvių kalbas. Grįžęs 
pastoviai gyveno Los Angeles. 
Mėgo keliauti, yra apkeliavęs 
beveik visą pasaulį. Savo įspū
džius aprašė spaudoje (Drauge).

Spaudoje bendradarbiavo nuo 
1925. Būdamas ateitininkas, 
rašė Ateityje, Pavasary, Ryte, 
Lietuvoj, N. Romuvoj ir kitur. 
Atskirai išleido: Įvairių kraštų 
konstitucijos 1930, Lietuva ir

Karaliaučiaus kraštas 1947. Pas
kutiniu metu parašė stambų 
dviejų tomų veikalą apie vysk. 
M. Valančių. Pirmas tomas buvo 
atspausdintas šių metų pra
džioje, dabar baigiamas parengti 
spausdinimui ir antrasis tomas, 
kuris pasirodys š.m. rudenį. Pats 
save kildino iš vysk. Valančiaus 
giminės, tad ir jautė pareigą pa
rašyti apie jį stambesnį veikalą.

Dr. G. Valančius buvo ne
nuorama, vis ieškojo naujų for
mų, naujų būdų, kad tik būtų 
paskatintas ekonominis, kultūri
nis gyvenimas. Organizavo viso
kias ekonomines draugijas, 
bendroves, įvairiai judino gyve
nimą. Buvo visada dinamiškas, 
lakios fantazijos, su humoru, su
gebąs greitai susibičiuliauti 
su kitų tautų žmonėmis.

Juodvalkiu 
rezoliucija

Amerikos kongreso narys 
John G. Fary (dem., Chicago, 
III.) įnešė į kongresą rezoliuci
ją (H. Con. Res. 572), turinčią 
tikslą padėti Jonui Juodvalkiui 
ir Laurynai Juodvalkis-Vaiče- 
kauskienei grįžti atgal į Ameriką.

Rezoliucija iškelia tokius 
punktus:

Jonas ir Lauryną gimė Chica- 
goj ir yra užregistrauoti kaip 
Amerikos piliečiai Amerikos 
ambasadoj Maskvoj;

jau arti 35 metų jie prašosi 
grįžti atgal į Ameriką, bet jų pra
šymai vis atmetami;

1977 gruodžio 12 Sovietų Są
junga vėl atmetė jų prašymą;

jie neturi militarinės informa
cijos ir nėra politiniai aktyvistai.

Kongr. John Fary ne tik įne
šė šią rezoliuciją, bet ir pasakė 
kalbą apie Juodvalkiu šeimos 
tragediją Amerikos kongreso rū
muose. Jis asmeniškai pasiuntė 
laišką ir rezoliuciją prezidentui 
Jimmy Carter, kad jis padėtų 
Juodvalkiu šeimai.

Amerikos lietuviai prašomi 
pagelbėti savo tautiečiam laiš

kais prezidentui Jimmy Carter ir 
savo kongreso nariui, kad jie 
prisidėtų prie kongr. Fary rezo
liucijos (H. Con. Res. 572). p.§.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

NAUJAUSIUS 1978 METŲ JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti 
gamintojo kaina. Tai galimybė sutaupyti iki 750 dol. ir daugiau. Dėl 
informacijos skambinti: L. Juozapavičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 
70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. VVEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
talnside, N.J. 07092. Tel. 201 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 229-9134.

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

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 
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LB suvažiavimo proga

Gegužės 20, šį šeštadienį, 
Kultūros Židiny vyksta JAV LB 
rytinio pakraščio apygardų bei 
apylinkių valdybų suvažia
vimas. Į jį kviečiami ir šio 
pakraščio LB Tarybos nariai. 
Laukiami ir spaudos atstovai, o 
taip pat ir visi, kuriem rūpi mū
sų šiandieninės LB problemos.

Suvažiavimo darbotvarkė
Suvažiavimas pradedamas 9 

vai. registracija, kuri tęsis tik 
pusę valandos, iki 9:30. Tada 
bus įvadinis žodis, invokacija 
ir sudaromos nutarimų komisi
jos.

9:45 — Krašto valdybos rū
pesčiai. Kalba pirmininkas A. 
Gečys, LB Švietimo reikalai — 
Švietimo Tarybos pirmininkas 
Br. Juodelis, LB kultūros reika
lai — pirmininkas J. Gaila, Dar
bai Lietuvos laisvei — Visuome- 
ninių Reikalų Tarybos pirminin
kė A. Zerr-Mačiulaitytė, Tiltai į 
angliškai kalbančius — Bridges 
redaktorius dr. A. Budreckis, 
Lietuvių Bendruomenės finan
sai — Krašto valdybos vicepir
mininkas F. Andriūnas.

11:15 — Lietuvių Dienų rei
kalai Toronte. Kalba A. Vakse- 
lis ir F. Andriūnas. Atgarsiai iš 
suvažiavimo dalyvių.

Po pietų pertraukos darbas 
pradedamas 1:15 — trumpi ap
žvalginiai LB apygardų Veiklos 
pranešimai apie dabartinę padė
tį Lietuvių Bendruomenės apy
linkėse. Visų LB apylinkės pir
mininkų ar jų atstovų praneši
mai apie apylinkėse pasitaikan
čius sunkumus, bevykdant LB 
organizacinius uždavinius.

Nuo 4 vai. — simpoziumas te
ma “Mūsų parapijos ir Lietuvos 
vyčiai Lietuvių Bendruomenės 
tikslų besiekiant”. Simpoziume 
dalyvauja: V. Radzivanas (vado
vas), kun. K. Balčys, kun. V. Da- 
bušis ir dar vienas, kurio pavar
dė bus paskelbta vėliau.

Nuo 5:30 vai. — klausimai, 
siūlymai ir nutarimų komisijos 
siūlymų priėmimas.

The Lithuanian Weekly Published 
by Franciscan Fathers

Suglaudžiant
Suglausdami visą dienos pro

gramą, matome, kiek joje daug 
aktyvumo, pranešimų. Bus 
padaryta visos veiklos apžval
ga. O kai siekiama dar labiau 
savo veiklą pagilinti, reikia tą 
veiklą susumuoti, išryškinti pa
čius svarbiausius veiklos užda
vinius.

Reikia pasidžiaugti visa Lie
tuvių Bendruomenės veikla — 
visa veiklos aparatūra. Išaugo į 
didelę organizaciją, apėmė įvai
rias veiklos sritis, subūrė daug 
žmonių. Ir sušaukdama tokį ryti
nio pakraščio suvažiavimą, ji 
nori patikrinti, kaip veikia atski
ros apylinkės, nori uždegti ne
veikliuosius ir dar labiau skatin
ti veikliuosius.

Norėtume, kad visur išsi
skleistų Lietuvių Bendruome
nės veikla, kad atsigautų jos ap
silpusios apylinkės, kad labiau 
susiglaustų prie savo apygardų. 
Tokiai organizacijai veikti ir ju
dėti reikalingos lėšos, o iš kur jų 
gausi, tik iš mūsų pačių. Tad 
norėtume, kad būtų paliestas so
lidarumo mokestis, kad jis būtų 
uoliau sumokamas. Nėra sunku 

sumokėti, jei kas renka. Ir apy
linkės čia turi pasitempti — su
rasti sau tinkamus rinkėjus.

Suvažiavime Švietimo Tary
bos pirmininkas padarys prane
šimą apie mokyklų padėtį. "Bet 
tai būtų per maža. Norėtųsi 
daugiau dėmelio lituanistiniam 
švietimui. Juk vaikų skaičius 
mokyklose mažėja. Ir kodėl? 
Tėvai nebenori leisti. Ir čia yra 
būtina Lietuvių Bendruomenės 
pagalba. Reikia klausimą ir išju
dinti, ir tinkamai apšviesti.

Suvažiavime išryškinkime la
biau ir kultūrinę mūsų apylin
kių bei apygardų veiklą. Paro
dos, literatūros vakarai, kon
certai, minėjimai tegu parturti- 
na mūsų apylinkes ir mūsų apy
gardas.

Sėkmės suvažiavimui ir visom 
apylinkėm, apygardom — atsi
naujinimo!

Prieš 40 metų, Hitleriui vos 
užėmus Austriją, JAV preziden
to Franklin D. Roosevelto ini
ciatyva 1938 liepos mėn. Pran
cūzijoj, Evian-Les-Bains ku-
Tortiniam miestely, buvo su
šaukta vadinamų azylio valstybių 
konferencija Vokietijos ir Austri
jos žydų klausimui svarstyti. Da
lyvavo 32 valstybės. Atsisakė da
lyvauti tik Italija ir Pietų Afri
ka, bet pastaroji buvo atsiuntusi 
savo stebėtojus. Taip pat daly
vavo ir 39 pabėgėlių reikalais 
besirūpinančios organizacijos, 
kurių bent 20 buvo pačių žydų. 
Konferenciją stebėjo ir neoficia
lūs nacių atstovai.

Reichas turi būti 
laisvas nuo žydų

1938 Hitleris siekė, kad žy
dai iš Vokietijos būtų kur nors 
išsiųsti. Buvo tik viena proble
ma — kas juos galėtų priimti.

Mielai juos būtų priėmę tik 
Palestinoj gyveną žydai, bet ne 
ten gyveną arabai ar Palestiną 
pagal Tautų Sąjungos mandatą 
valdžiusi D. Britanija.

Dar konferencijai neprasidė
jus, D. Britanijai atstovavusiam

Motina Maloningoji. Skulptūra iš Žemaičių Kalvarijos apy
linkės.

ŽYDU KLAUSIMO SPRENDIMO 
ATGARSIAI

Sir Michael Palairet pavyko įti
kinti JAV atstovą Myron C. Tay- 
lor, kad jis konferencijoj neduo
tų žodžio žydų imigracijos į Pa
lestiną didžiausiam advokatui 
pasaulio sionistų organizacijos 
ir žydų agentūros prezidentui 
dr. Chaim Weizman ir Palesti
nos žydų organizacijos Yishuw 
atstovei Goldą Meyerson(Meir).

Konferencija prasideda
Konferencijos pirmininku 

buvo išrinktas JAV atstovas Tay- 
lor.

Buvo išklausytos 39 pabėgėlių 
organizacijų atstovų kalbos. 
Jiem buvo leista kalbėti tik po 
10 min., bet vėliau laikas buvo 
sutrumpintas iki 5 min. Reicho 
žydų atstovui visai nebuvo leista 
kalbėti.

Iš atstovų kalbų paaiškėjo, kad 
per 3 mėn. dešimtys tūkstančių 
Austrijos žydų atsidūrė koncent
racijos stovyklose, kad gatvėse 

žydai buvo užpuldinėjami, ap
mušalui ir apspardomi, kad žydų 
rabinai verčiami valyti esesinin
kų tualetus, o žydės verčiamos 
plauti gatvių pakraščius su rūgš
tim atmieštu vandeniu.

Reiche panašūs įvykiai karto
josi jau nuo 1935, kada ten bu
vo priimti vadinami Nuernbergo 
įstatymai. Žydai ne tik neteko 
pilietybės, bet buvo pašalinti iš 
valdinių tarnybų, mokyklų, 
meno ir pasilinksminimo įstaigų, 
laikraščių redakcijų, radijo, bir
žų ir teismo įstaigų. Visam Rei
che prie krautuvių pradėjo atsi
rasti iškabos, draudžiančios žy
dam į jas įeiti. Dar konferenci
jai neprasidėjus, Hitlerio įsaky
mu buvo sunaikinta didžioji 
Muencheno sinagoga. Tokio pat 
likimo susilaukė ir Dortmundo 
ir Nuernbergo sinagogos, o 
15,000 Reicho žydų atsidūrė 
koncentracijos stovyklose.

Konferencijos metu Reiche 
buvo 350,000 ir Austrijoj 220,000 
žydų.

Kur dėti žydus?
Pirmasis prabilo JAV atstovas 

Taylor. Esą JAV turinčios imi
gracijos kvotų sistemą, kuri da
bar negalinti būti pakeista. Vo
kietijos kvota buvo 25,957 žmo
nės per metus, bet per 6 me
tus ja pasinaudojo tik 27,000 
žydų, nes tuometinis JAV prez. 
Herbert Hoover, kovodamas su 
kraštą ištikusiu nedarbu, buvo 
įsakęs imigraciją varžyti. Da
bar esą JAV sutiksiančios, kad į 
jas kasmet įvažiuotų 27,730 Vo
kietijos ir Austrijos žydų. Kon
ferencijos dalyviai dėl tokio ma
žo skaičiaus nustebo, bet JAV 
turėjo skaitytis su savo gyvento
jų griežtu nusistatymu imigraci
nių kvotų nedidinti ir tikėjo, 
kad jom pavyks įtikinti retai 
gyvenamas valstybes, kaip Bra
zilija ir kt., priimti žymiai dides
nius žydų skaičius.

Kanada sutiko priimti tik paty
rusius žemės ūkio darbininkus. 
Kolumbija, Urugvajus ir Vene- 
cuela pasirodė turinčios taip pat 
kvotų sistemas, o JAV valstybės 
departamentas buvo viešai pa
reiškęs, kad valstybės šiuo me
tu neturėtų būti verčiamos keis
ti savo imigracijos įstatymų.

O Brazilija?
Brazilija, prieš konferencijai 

prasidedant, spėjo priimti įstaty
mą, pagal kurį kiekvienas bu
simasis imigrantas prie savo 
prašymo įvažiuoti turės pridėti 

krikšto metrikus. Gaila, bet

Brazilija negalinti žydų priimti.
Žydai niekam nereikalingi
Retai gyvenamos Australijos 

delegatas pik. Itn. J.W. White 
pareiškė, kad jis galėtų priimti 
tik 15,000 žydų per 3 metus, nes 
iki šiol ji neturėjusi jokių rasi
nių problemų ir nenorinti jų su
kurti dabar.

D. Britanija, įsileisdama žy
dus, galinti krašte sukelti anti
semitizmo bangas; be to, jos im
perijoj nesą nė tinkamo krašto 
žydam įkurdinti.

Prancūzija jau esanti priėmusi 
200,000 žydų ir didesnio jų skai
čiaus neturinti kur dėti.

Nikaragva, Costa Rica ir Hon
dūras nepageidaują intelektualų 
ar prekybininkų, o Vokietijos žy
dai kaip tik priklausą šiom kate
gorijom.

Šveicariją jau užtvindę apie 
4,000 Austrijos žydų, ir, jei jų 
bėgimas nesustosiąs, ji imsiantis 
priemonių, kad nebūtų paskan
dinta žydų tvane.

Tik Olandija, jau turėdama 
25,000 žydų pabėgėlių, sutiko jų 
priglausti ir daugiau laikiniam 
apsigyvenimui. Jos pavyzdžiu 
pasakė Danija ir Domininkonų 
respublika, bet pastarojoj galėjo 
įsikurti tik 500 žydų.

Iš didelio debesio mažas lietus
Galutinai žydų viltis sužlugdė 

konferencijospriimtarezoliucija, 
kad dalyvaujančios šalys neįsi
pareigoja finansuoti nesavano
riškos imigracijos, o iš Vokieti
jos ir Austrijos išvykstantiem 
žydam buvo leista išsigabenti 
tik mažiau kaip 5 dol. Be to, kai 
kuriom valstybėm reikalaujant, 
rezoliucijoj nebuvo paminėtas 
net ir trečiojo reicho vardas. 
Konferencija nutarė sudaryti 
tarpvalstybinį pabėgėlių komi
tetą, kurio pirmininku išrinko 
amerikietį, prez. Roosevelto 
draugą, George Rublee.

Hitleris apsidžiaugė, kad 
Evian konferencija suteikė jam 
laisvas rankas žydų klausimą 
spręsti taip, kaip jam patinka. 4 
mėn. praėjus nuo konferencijos 
pabaigos, 1938 lapkričio 9 ir 10 
visoj Vokietijoj ir Austrijoj įvy
ko vadinama Kristallnacht, ku
rios metu buvo sunaikintos dar 
likusios žydų sinagogos ir 
krautuvės ir 30,000 žydų jau
nimo buvo pasiųsta į koncentra
cijos stovyklas.

Įvykių paveiktas, komiteto 
pirmininkas Rublee paprašė vi
sas konferencijoj dalyvavusias 
valstybes, kad kiekviena priimtų

(nukelta į 4 psl.)

BAIMĖS UŽGULTOS DIENOS

Pradėjau laipioti ir tomis, bet 
jau nebesislėpdama. Norėjau, 
kad senelis pamatytų ir pasaky
tų, kad aš vikri, kaip voverė. 
Jis, susipiaustęs krūvą lentų, 
veržėsi jas į stakles ir obliavo. 
Drožlės lindo pro obliaus viršų, 
raitėsi į ritiniukus ir krito že
mėn. Stovėjau pasilipusi kopė
čiomis, žiūrėjau, kaip jos krenta, 
ir galvojau, ką galėčiau iš jų pa
sidaryti. Senelis pakėlė akis į 
mane.

— Ar nenukrisi?
— Ne. Senelė išmokė, kaip 

lipti ir kaip laikytis. Va žiūrėk.
Lėkte užlėkiau ligi pat viršaus 

ir ėmiau leistis žemyn jau kiek 
atsargiau. Senelis paliko stakles 
ir atėjo ligi kopėčių.

— Na, žiūrėk, nelakstyk, kaip 
žebenkštė, aukštyn ir žemyn. 
Nepajusi, kaip pro Šalį pra
žengsi.

— Nepražengsiu. Aš žiūriu, 
kur dedu, — nušokusi nuo 
paskutinio skersinio, atsistojau 
prieš senelį.

— Gerai, kad žiūri. Tik ne
reikia taip greitai. Aš irgi laks

JURGIS JANKUS

čiau kopėčiomis, kaip ir tu, ir va, 
kas išėjo.

Pasikasojęs kelnę, parodė 
blauzdą. Ji per vidurį buvo 
palinkusi.

— Matai, kaip atrodo. Man tai 
nieko. Užleidžiu kelnę, ir nema
tyti, kas po ja. O tu, vaikuti, kel
nės neužleisi. Sijonai dabar 
kone ligi kelių. Ką žinai, kol už
augsi, gal dar labiau sutrumpės. 
Reikės visiems rodytis su kreiva 
koja.

— Kaip atsitiko? — paklau
siau, negalėdama atitraukti akių 
nuo kreivos kojos.

Nors kelnės jau buvo nu
leistos, bet sulenktą blauzdą ir 
per jas mačiau.

— Per greitumą. Buvau toks, 
kaip tu dabar. Gal keliais me
tais ir vyresnis. Lakstėm po klo
jimą, slapstėmės, ant galo laipio
jom. Lėkiau žemyn kopė
čiom, koja pasprūdo, kritau, ir, 
matai, sulinko.

— Nelūžo?
— Kas tau nelūš, lūžo. Tuoj 

nuvežė pas Linkutį. Toks dak
taras tada buvo miestelyje. Tas 
sudėjo, bet kojos nebeatitiesė. 

Gal ir ne taip į bloga išėjo: rusui 
į kariuomenę nereikėjo eiti. Nė 
į karą nereikėjo. O va Stanių 
Juozas. Su juo tada ir lakstėm. 
Jis išėjo ir nebegrįžo. Karpatuo
se austrai užmušė. O aš, matai, ir 
šiandien Dievulio palaikomas 
tebekeblinėju. Ar žinai, kur yra 
Karpatai?

— Nežinau. Ar toli iš čia?
— Kad ir aš nežinau. Tik sa

ko, kad labai dideli kalnai ir la
bai toli nuo čia. Kai užaugsi, 
sužinosi. Gal ir pažiūrėti nuva
žiuosi. O dabar paimk kokį krep
šį, surink kur stambesnes skied
ras, nunešk senelei, turės gerų 
prakurų. Smulkutes sudėk į tą 
dėžutę, padarysim pagalvę.

— Pagalvę? Iš skiedrų pagal
vę? — net akis išverčiau.

— Iš tų plonyčių skiedrelių. 
Kai padarysim, pamatysi.

— O ką dirbsi iš tų lentų? 
— neatleidau rinkdama skiedras.

Jos buvo labai dailios. Ypač 
tos, susivyniojusios į ritiniukus. 
Paimi, ištiesi, paleidi, ji ir vėl 
susisuka.

— Rūmus statysiu.
— Rūmus? Iš tų kelių lentų?
—Jiems tiek tereikia, Dalyte.
— Turbūt lėlei?

— Ne. Dideliam žmogui. Ir 
labai svarbius. Mirdamas žmo
gus viską palieka, o tuos rū
mus pasiima kartu. Tik rūmus 
ir dar skiedrų pagalvę.

Pasakė smagiai, pro juokus, 
bet mane nusmelkė: supratau, 
apie kokius rūmus jis šneka. Se
nelė sakė, jog žada dar ir kitą 

karstą dirbti, kad prireikus būtų 
abiem gatavi. Kad ir kokie bai
sūs atėjūnai, pirma bolševikai, 
dabar vokiečiai, kad ir viską 
atims, bet karsto tai tikrai ne. 
Ausyse girdėjau senelės žodžius, 
bet karste mačiau senelį, ir akys 
vėl pradėjo ašarom tvinti. Nieko 
negalėjau pasakyti, žodis nebe- 
lindo pro lūpas. Pasilenkiau ir 
greitai ėmiau rinkti skiedras, o 
senelis, derindamas vieną lentą 
prie kitos, šnekėjo, kaip gera, 
kad nebijau laipioti kopėčiom.

— Kai tik oras pragiedrės, ei
sim skinti geležinių, kad šalčiai 
nepagautų. Skinsim abu. Aš ant 
vienų kopėčių, tu ant kitų. Bus 
daug greičiau. Kai abu sukibsim, 
kaip mat, obels šakos bus tuš
čios. Paskum važiuosim pas siu
vėją. Aš jau parinkau kailių. 
Tegu pasius žiemai tau kailinu
kus. Nuvešim pusvežimį obuo
lių, ir pasius. Dabar už pinigus 
niekas nieko nebedaro. Atėjo se
novės laikai. Už viską reikia mo
kėti daiktais. Kailiniukų tau bū
tinai reikia. Su tuo palteliu, kur 
atvažiavai, nedaug kur teiš
eisi. Ir tas pats jau darosi ankš
tokas. Tu gi augi, kaip palaisty
ta.

Jis kalba, žiūrinėdamas len
tas, ir viską sako, lyg sau pa
čiam. Nuo to ir man geriau. Aša
ros nuslūgsta. Jau galiu pakelti 
galvą, bet paklausti, ar tikrai jis 
sau karstą dirba, nedrįstu. Kai 
pasakytų, kad sau, nebesusilai- 
kyčiau, paleisčiau visas dūdas.

— Gal šią žiemą dar apsei- 
čiau ir su tuo, — pasakiau, kad 

ką nors pasakyčiau, nes kailiniu
kų tikrai labai noriu. — Gal kitą 
žiemą, kai jau būsiu didesnė, kai 
reikės į mokyklą eiti.

— Paprašysim pasiūti truputį 
didesnius, kad būtų geri kitai. 
Galėsi kaip meškiukas po snie
gą voliotis.

Senelė sakydavo, kad senelis 
moka užkalbėti dantį. Jis tikrai 
užkalbėdavo. Kai tik pajusdavo, 
kad šneka ima kelti negerumą, 
tuoj ją pasukdavo į kitą pusę, 
bet taip nežymiai, kad net nepa- 
jusdavai, kaip užmiršdavai, kas 
buvo įdūrę į širdį.

Bet tą sykį neužmiršau. Rink
dama smulkiąsias skiedreles į 
dėžutę, labai taikiau, kad neį- 

dėčiau kokios kietos, nes jau su
pratau, kad ant jų kada nors gu
lės arba senelis, arba senelė. 
Bet akys ašarom nebetvino.

Net juokiausi klausydama pa
sakos apie kvailą žilabarzdį ožį, 
kuris mekekendamas lakstė po 
apylinkę, dairydamasis pirkti to
kį dvarą, kuriame žiemą ir va
sarą pilni daržai būtų šviežių 
kopūstų. Lakstė, lakstė, kol 
įsispraudė į plikbajorio Šepšėno 
tvorą. Įsispraudė, ir negali nei į 
daržą įlisti, nei atgal išsikrapš
tyti.

Rėkė, rėkė, kol išgirdo plikba
joris. Atbėgęs pažiūrėjo į besi
tampantį ožį ir nusprendė, 
kad bus geras daiktas į piršlius 
joti. Tik kaip iš tvoros ištraukti. 
Traukia už ragų, nesitraukia. 
Traukia už uodegos, nesitraukia.

Pasišaukė šeimininkę. Ta at
bėgo muilinom rankom, apžiū

rėjo, apžiūrėjo ir nutarė, kad 
geriausia bus imti už uodegos. 
Tempia, nesitempia, tik ožys, 
gerklę paleidęs, šaukia. Pa
šaukė mergą, pusmergę, berną, 
pusbernį, pagaliau net ir pieme
nį, bet ožys nė iš vietos.

Tada šeimininkė pasuko galvą 
į plikbajorio pusę ir suriko: “O 
ko tu stovi pilvą išvertęs. Kibk 
į piemenį. Kai visi patrauksim, 
kaip mat išeis. Aš matau, kad ne
bedaug betrūksta.” Įsikibo į ei
lės galą ir Šepšėnas.

Kai visi iš vieno trūktelėjo, 
muilinos šeimininkės rankos 
ožio uodegos nebeišlaikė, smukt 
nuslydo, ir visi vienas per kitą 
nusivertė pakalnėle tiesiai į 
kūdrą. Bet ožys, uodegą paleis
tas, kaip stumte pastumtas, atsi
dūrė darže.

Kol visi iš kūdros išsirepeč- 
kojo, kol vienas kitą apžodžiavo, 
jis sušveitė tris paskutines Šep- 
šėno kopūstų galvas ir vėl iŠ 
lėkė ieškoti dvaro.

Kad būtų taip tik pasakojęs, 
būtų buvusi pasaka kaip visos 
pasakos, kurių senelė mokėjo 
nebesuskaitomą daugybę. Bet 
jis sekė pamekekendamas, pa- 
pūkšdamas ir su daugybe kito
kių garsų, kad negalėjai susilai
kyti nesijuokus. Paėmęs saują 
skiedrų, net ir patį ožį susuko, 
tokį su barzda ir su ilgais ragais. 
Negalėjai nesijuokti, kaip jis, 
barzdą kratydamas, mekekeno. 
Ir aš juokiausi, kad net ašaros iš 
akių ėjo.

(Bus daugiau)
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PLB SEIMO DARBOTVARKE
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės penktasis seimas vyks 
Toronte, Kanadoj, Royal York 
viešbuty, birželio 30—liepos 4.

Birželio 30, penktadienis
6 vai. vak. registracija
8 vai. vak. susipažinimo pobū

vis
Liepos 1, šeštadienis
8:30 vai. ryto registracija.
9:30 vai. ryto seimo atidary

mas, prezidiumo ir komisijų su
darymas, sveikinimai.

1045 vai. ryto PLB valdybos 
pranešimai: pirmininko, švieti
mo vicepirmininko, kultūros vi
cepirmininko, jaunimo vicepir
mininko, finansų vicepirmi
ninko, PLJS pirmininkės, Pa
saulio Lietuvio redaktoriaus ir 
administratoriaus. ŠALFSS ats
tovo, garbės teismo ir kontrolės 
komisijos.

MOKYTOJAI RENKASI TORONTE 
XII JAV ir Kanados lituanistinių mokyklų 
mokytojų studijų savaitės programa

Antradienis — birželio 27 Ketvirtadienis — birželio 29.

9- 10 vai. ryto: Registracija 
Royal York viešbuty, 100 Front 
St., Toronto, Ont.

10- 11 vai.: Atidarymo žo
dis — V. Stanevičienė, KLB 
Švietimo Komisijos pirmininkė; 
invokacija — kun. A. Saulaitis, 
S J; garbės prezidiumo sudary
mas ir sveikinimai.

11- 12 va.. —Lituanistinės mo
kyklos mokytojo vaidmuo lie
tuvių bendruomenėje. Prelegen
tas: Stasys Barzdukas.

2-5 vai. popiet: Išeivijos mo
kytojų, kultūrininkų ir bendruo- 
menininkų paruošimas lietu
vybės išlaikymui ateityje. Prele
gentai: V. Bireta, A. Gečys, R. 
Lukoševičiūtė ir L. Tamošaus
kas. Vadovauja K. Norkus. Dis
kusijose dalyvauja visi.

7- 8 vai. vak.: Paskaita su de
monstracijomis — skaidrių ir 
filmų naudojimas lituanistinėse 
mokyklose. Prelegentas: V. Ma
tulaitis.

8- 9 vai. vak.: Kun. A. Kezio, 
SJ, dviejų filmų demonstra
vimas.

Trečiadienis — birželio 28.

Dienos programos vedėjas — A. 
Masionis.

9- 12 vai.: Lietuviškai nekal
bančių mokymas lituanistinėje 
mokykloje. Prelegentai: T. Ge
čienė, A. Rinkūnas, kun. A. 
Saulaitis, R. Oniūnienė, Grupi
nės diskusijos — keturios 
grupės su prelegentais.

2-5 vai. popiet: Rytinės pro
gramos tąsa: programa, laikas, 
metodai, priemonės ir mokytojų 
pasiruošimas. Prelegentai pri
stato grupinių diskusijų išvadas, 
motyvus ir rekomendacijas. 
Visų dalyvių diskusijos. Prele
gentų atsakymai.

7- 8 vai. vak.: Tautinės muzi
kos ir dainos vienetų organiza
vimas lituanistinėje mokykloje. 
Prelegentė: E. Pakštaitė-Saka- 
dolskienė.

8- 9 vai. vak. Stepo Kairio mu
zikinio ansamblio koncertas.

12:30 vai. popiet pranešimų 
diskusijos ir PLB valdybos darbų 
vertinimas.

4 vai. popiet PLB kraštų val
dybų pranešimai.

Liepos 2, sekmadienis
7:30 vai. ryto pamaldos.
8 vai. ryto diskusijos dėl PLB 

kraštų pranešimų.
10 vai. ryto PLB valdybos 

rinkimai, jaunimo posėdžiai, ko
misijų posėdžiai.

3 vai. popiet dainų šventė.
8 vai. vak. balius — oficia

lioji dalis ir vakarienė.
Liepos 3, pirmadienis
8:30 vai. ryto J. Kavaliū

no paskaita “Lituanistinis švie
timas ir auklėjimas”.

10:30 vai. ryto A. Gurecko pa
skaita “Lietuvos reikalai”.

1:30 vai. popiet R. Kasparo

Dienos programos vadovas: kun. 
A. Saulaitis, SJ.

9-12 vai.: Efektingas lietuvių 
kalbos mokymas dabartinėje li
tuanistinėje mokykloje. Prele
gentai: P. Penkiūnienė, dr. S. 
Ramanauskienė ir kun. J. Vaiš- 

nys, SJ, Grupinės diskusijos. Vi
sų bendros diskusijos.

2-5 vai. popiet: Dabartinės 
okupuotos Lietuvos geografijos 
ir istorijos mokymas lituanisti
nėje mokykloje. Prelegentai: M. 
Drunga, J. Jasaitis, K. Mileris ir 
R. Sakadolskis. Diskusijose da
lyvauja visi.

7- 8 vai. vak.: Tėvų komitetų 
reikšmė lituanistiniame švieti
me. Prelegentė: Gražina Ross. 
Diskusijose dalyvauja visi.

8- 9 vai. vak.: Mokinio tauti
nės tapatybės ugdymas. Prele
gentas: A.V. Dundzila. Diskusi
jose dalyvauja visi.

Penktadienis — birželio 30. 
Dienos programos vadovas B. 
Krokys.

9- 10 vai.: Lituanistinių mo
kyklų ir švietimo vadovų darbų 
derinimas PLB apimtyje. Prele
gentas: J. Kavaliūnas. Disku
sijos.

10- 12 vai.: Lituanistinių mo
kyklų vedėjų bei atstovų prane
šimai.

12-1 vai. popiet: Pirm. V. Sta
nevičienės ir pirm. Br. Juodelio 
pranešimai. Rezoliucijos.

1-2 vai. popiet: Uždarymo žo
dis. Lietuvos himnas.

-o-
XII mokytojų studijų savaitės 

dalyviai prašomi registruotis ir 
užsisakyti nakvynes iki birželio 
1 pas. L. Tamošauską, 236 Do- 
vercourt Rd., Toronto, Ont. M6J 
3E1, Canada. Telef. 416 351- 
4469. Registracijos mokestis — 
$5 asmeniui. Nakvynės Toronto 
universiteto bendrabučiuose 
yra atpigintos iki $66.00 asme
niui 7 dienom privačiame kam
bary ir iki $44 asmeniui dvie
jų asmenų kambary. Į šią kainą 
įeina ir $1 pusryčių kuponai. 

paskaita “Kultūrinė veikta ir ry
šiai”.

3:30 vai. popiet G. Juozapavi
čiūtės paskaita “Jaunimas”.

7:30 vai vak. prof. R. Šilba- 
jorio paskaita “Lietuvos kultūros 
židinys Vakarų pasaulyje”.

Liepos 4, antradienis
8:30 vai. ryto K. Dočkaus pra

nešimas apie PLB valdybos lė
šas.

10:30 vai. ryto nutarimų pri
ėmimas ir PLB konstitucijos 
papildymas.

1 vai. popiet naujos PLB val
dybos, buv. PLB valdybos pirm. 
B. Nainio žodis. Seimo uždary
mas su rengimo komiteto žodžiu 
ir Lietuvos himnu.

Visais seimo reikalais kreiptis 
į rengimo komiteto pirmininką 
dr. J. Sungailą: 109 Riverwood 
Pkwy., Toronto, Ont. M8Y 4E4. 
Telef. (416) 239-1047.

Viešas susisiekimas su Royal 
York viešbučiu, kur vyks visa 
studijų savaitės programa, yra 
patogus. Universiteto bend
rabutis vyram yra 73 St. George 
St., Sir Daniel Wilson Hali pa
state, o moterim ir vedusiem (po 
du) kambariai yra 85 St. George 
St., Whitney Hali patalpose. Re
zervuojant kambarius, atsiunčia
ma pusė arba visi pinigai, nuro
doma atvykimo data ir laikas bei 
išvykimo data. Čekiai rašomi L. 
Tamošauskas vardu.

Kambariai Royal York viešbu
ty kainuoja $34 dienai vienam 
asmeniui, o dviejų lovų (dviem) 
$40 dienai. Juos irgi galima už
sisakyti per L. Tamošauską. 
Kitur nakvojantieji prašomi re
gistruotis iš anskto, nes žinios 
reikalingos lėšom iš federalinės 
valdžios gauti. Visos kitos infor
macijos bus suteiktos galutinės 
registracijos metu, birželio 27 d. 
9 vai. ryto Royal York viešbuty.

Rengėjai

AUKOS PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENOM
Darbininke jau buvo skelbta 

kai kurios aukos, gautos Pasaulio 
Lietuvių Dienom remti. Gauna
mos vis naujos aukos: dr. A. Raz
ma iš Chicagos papildomai dar 
150 dol., Kennebunkport LB se
niūnija 100 dol., LB Bush- 
wicko apylinkė 150 dol., New 
Jersey Lietuvių Taryba 92 dol., 
Izid. Vasyliūnas, Mass. 100 dol., 
New Jersey LB apygardos val
dyba 75 dol., San Francisco 
LB apylinkė 100 dol., Šv. Jur
gio Draugija Newark, N.J., 60 
dol., V.E. Velža iš Chicagos 50 
dol.

46 asmenys aukoja tarp 25 ir 
30 dol., 26 asmenys aukojo tarp 
5 ir 20 dol. Jų sąrašai irgi bus 
paskelbti spaudoje. Iš New Yor
ko apylinkių aukojo 52, iš Chi
cagos — 18.

Iki vajaus pabaigos — birže
lio 15 — beliko vos mėnuo tai
ko, ir taukiame atsiliepiant visų 
geros valios lietuvių. 25 dol. ir 
didesnės aukos nurašomos nuo 
JAV mokesčių. Visas aukas siųsti 
PLD JAV komiteto iždininkui 
adresu: V. Padvarietis, 87-40 
127th St., Richmond Hill, N.Y. 
11418.

NAKVYNĖS PLD SVEČIAM TORONTE

Artėjant Pasaulio Lietuvių 
Dienom, laikas daryti kelionės į 
Torontą planus ir iš anksto pa
sirūpinti nakvynėm. Rytinio pa
kraščio lietuviam galbūt pato
giausia kreiptis į Vytis Inter
national Travel Service (reklamą 
rasite šiam laikrašty) ir užsisa
kyti kelionę lėktuvu arba au
tobusu kartu su viešbučiu, esan
čiu visai šalia Toronto M apie 
Leaf Gardens, kur sekmadienį, 
liepos 2, vyks didžioji dainų 
šventė. Viešbučio vardas yra 
Carlton Inn, o kitas informaci
jas suteikia Vytis kelionių agen
tūra.

Pasaulio Lietuvių Dienų in
formacijos komisija skelbia ir ki
tus viešbučius, kuriuose suva
žiavę tūkstančiai lietuvių galės 
apsigyventi. Vienas iš jų yra 
Royal York Hotel, kuriame vyks 
PL Bendruomenės seimas, šo
kiai šeštadienį (liepos 1) ir ban
ketas sekmadienį. Kambarių kai

LIETUVIAI INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI 
RENKASI į SUVAŽIAVIMĄ BOSTONE

1974 lapkričio 30 Chicagoj 
buvo išrinkta Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų Są
jungos centro valdyba, kuri kar
tu atlieka ir Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjun
gos centro valdybos pareigas. 
Centro valdybos kadencijai pa
sibaigus, naujoji centro valdyba 
bus renkama iš Bostone esančių 
inžinierių ir architektų ateinan- 
tiem trejiem metam. Vadovavi
mas šiai sąjungai jau trečią kar
tą patikimas Bostono inžinieriam 
ir architektam.

Suvažiavimas Bostono The 
Copley Plaza viešbuty vyks ge
gužės 27-29. Suvažiavimo tiks
las aptarti organizacinius reika
lus, konsoliduoti skyrių veikimą, 
išrinkti naują centro valdybą, 
pabendrauti ir sustiprinti ryšį 
su lietuvių visuomene.

Numatoma eilė svarbių

Žydų 
klausimo 
atgarsiai

(atkelta iš 3 psl.)

po 25,000 žydų, bet nė viena ne
sutiko. Ir prez. Roosevelt tik ap
gailestavo Vokietijos įvykius, 
bet nedarė jokių žygių nei imi
gracijos kvotai padidinti, nei 
prekybos santykiam su Vokietija 
nutraukti.

Panašiai pasielgė ir kitos kon
ferencijoj dalyvavusios valsty
bės, nors tuo metu ėjo klausi
mas tik apie 570,000 Vokietijos 
ir Austrijos žydų išgelbėjimą. 
Dar nuostabiau, jog ir tarpvals
tybinis pabėgėlių komitetas 
savo laišku Vokietijos užsienio 
reikalų ministerijai aiškino, kad 

na — 40 dol. dviem, vienai 
nakčiai. Kadangi nakvynėm už
sisakyti jau maža taiko, tai čia 
duosime tiktai viešbučio telefo
nų numerius. Royal York tel. 
416 368-2511. Kiti viešbučiai: 
Hotel Toronto, tel. 416 869- 
3456; VVestbury Hotel, 416 
924-0611 ir Lord Simca Hotel 
(telefonas nepraneštas). Šių trijų 
viešbučių kainos kiek mažesnės, 
negu Royal York, bet geriau apie 
tai pasiteirauti telefonu ir papra
šyti, kad atsiųstų informaciją 
raštu. Dėl informacijų apie nak
vynes taip pat galima kreiptis 
šiuo adresu: V. Dauginis, 1613 
Bloor St. W., Toronto, Ont., Ca
nada. Tel. 416 533-1121.

Sportininkam ir sporto mėgė
jam bei žiūrovam gal būtų pa
rankiau apsistoti viešbutyje, 
kuris yra arčiau visų sporto sa
lių ir stadijonų. Tokių viešbučių 
yra daug netoli aerodromo, ir su 
vienu iš jų yra susiderėta dėl 

svarstytinų klausimų ir paskaitų. 
Gegužės 27, šeštadienį, iškil
mingo posėdžio metu paskaitą 
apie “Dalelių fiziką ir kosmolo
giją” skaitys dr. Jonas S. Žmui- 
dzinas iš Californijos.

Gegužės 28, sekmadienį, 8 
vai. ryto bus pamaldos lietuvių 
parapijos koplyčioj, So. Bostone, 
492 E. 7th St. Po pamaldų vėl 
vyks posėdžiai viešbuty. Popie
tėj pramatomi net trys referatai 
sąjungos veiklos klausimais. 
Juos skaitys dr. Jurgis Gimbutas 
(Boston, Mass.), Juozas Danys 
(Ottawa, Canada), dr. Pranas 
Zunde (Atlanta, GA).

Pramatoma, kad seime 
dalyvaus skyrių atstovai iš 

Bostono, Chicagos, Clėve- 
lando, Detroito, Los Angeles, 
New Yorko, Philadelphijos, 
Washingtono, Toronto, Montrea- 
lio ir Ottawos.

Sekmadienio vakaras bus bai- 

komitetas atsiradęs tik humani
tariniais sumetimais ir kad nė 
viena jame dalyvaujanti valsty
bė neneigia Vokietijos absoliuti
nės teisės imtis tokių prieš kai 
kuriuos savo piliečius priemo
nių, kurios yra jos suverenu
mo ribose.

-o-

Straipsnio “Forty years ago at 
Evian, the world turned its 
back” autorė yra Peggy Mann, 
parašiusi knygas “Goldą: The 
Life of Israel’s Prime Minister” 
ir “The Secret Ship”. Straipsnis 
buvo spausdintas The Washing- 
ton Post (data nežinoma). Jį per
sispausdino The Sunday Re- 
cord, April 30, 1978, šiaurinėj 
New Jersey labai paplitęs dien
raštis. Straipsnis labai ilgas, su 
iliustracijom užimąs po du treč
dalius dviejų puslapių. Čia su
minėti tik būdingesni įvykiai. 

nuolaidos. Holiday Inn viešbu
tis, 970 Dixon Rd., Rexdale, 
Ont. M9W 9Z9, Canada, duoda 
kambarį už 32 dolerius nakčiai 
dviem arba trim žmonėm ir 
28 dol. vienam. Skambinti: 416 
677-7611 ir paminėti, kad at
vykstate į “Lithuanian World 
Gamės.”

Dar pigesnės nakvynės yra 
sportininkam ir svečiam Univer- 
sity of Toronto bendrabutyje. 
Skirtumas tik toks, kad čia kam
barius reikia užsisakyti visai sa
vaitei ir patogumai yra mažesni. 
Kambarių kaina savaitei, apsigy
venant dviese, yra 44 dol. arba 
55 dol. už kambarį, o vienam — 
66 arba 70 dol. už kambarį visai 
savaitei. Dėl šių kambarių reikia 
labai skubiai skambinti Kęstu
čiui Budrevičiui, tel. 416 535- 
9755. Reikalaujamas 20 dol. už
statas, kurį skubiai siųsti K. Bud
revičiui, 519 Dovercourt Rd., 
Toronto, Ont. M6H 2W3, Ca
nada. Alg. Š.

giamas banketu, kurio proga me
ninę programą atliks solistė 
Genė Ugianskienė, akomponuo- 
jama komp. Jeronimo Kačinsko. 
Šokiam gros latvių orkestrras, 
vadovaujamas Juris Brooks.

Dabartinis ALIAS-PLIAS 
centro valdybos pirmininkas yra 
architektas Albertas Kerelis, gy
venąs Chicagoj.

ALIAS-PLIAS Bostono sky
riaus valdybą šiuo metu sudaro 
Dalia Ivaškienė — pirmininkė, 
Juozas Kuncaitis — sekretorius, 
Algirdas Zikas — iždininkas (6 
Elm Dr., Canton, Mass. 02021. 
Tel. 617 828-1545), Bronius V. 
Galinis — XIII ALIAS suvažia
vimui rengti komisijos pirminin
kas.

Inžinieriai ir architektai, kurie 
negali atvykti į suvažiavimą, 
kviečiami šį suvažiavimą pa
remti auka.

K.Ž.

Solistė Genė Ugianskienė 
dainuos Inžinierių ir Archi
tektų XIII-jo suvažiavimo 
proga rengiamame bankete 
gegužės 28, sekmadienį, The 
Copley Plaza viešbučio 
Ballroom puošnioje salėje 
Bostone. Pradžia 7:30 v.v.

VYKSTAME DRAUGE Į JAV IR 
KANADOS DAINŲ ŠVENTĘ, 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO 

ŽAIDYNES IR PLB SEIMĄ
N.Y. — TORONTO — N.Y. 
lėktuvu birželio 26 — liepos 3 $208 
lėktuvu birželio 29 — liepos 3 $162 
lėktuvu liepos 1-3 $151 x 
autobusu birželio 30 — liepos 3 $74 
PHILA—TORONTO—PHILA 
lėktuvu liepos 1-3 $159 x

į kainą įsiskaito kelionė lėktuvu ar autobusu ir visam 
laikui viešbutis (gyvenant dviem kambary). Galima 
keliauti ir be viešbučio užsakymo — kaina atitinkamai 
sumažinama.
x Įskaitoma kelionė iš aerodromo į viešbutį ir atgal. 
Registruojantis sumokama 25 dol. nevėliau gegužės 15

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 Knapp St.

Brooklyn, N.Y. 11229 
Tel. (212) 769-3300

LIETUVIAI INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI
XIII—jo (PLIAS) — ALIAS suvažiavimo proga 
1978 m. gegužės mėn. 28 d. (Sekmadienį), ruošia 
šaunų BANKETĄ, kuris įvyks THE COPLEY 
PLAZA viešbutyje — Bostone, iškilmingoje 
balių salėje su menine programa, kurią atliks 
Solistė Genė Ugianskienė, akomponuoja 
komp. Jeronimas Kačinskas.

Marius Žiaugra
(617) 479-2962

Juozas Kuncaitis 
(617)436-2219

Banketo pradžia 7:30 vai. vakare. 

Šokiams gros žinomas Latvių orkestras. Veiks 
gėrimų baras. Bostono ir apylinkių visuomenė 
maloniai laukiama ir kviečiama pobūti erd
viose The Copley Plaza patalpose. Susipažinti 
su svečiais iš visos Amerikos. Atnaujinti pa
žintis, o jaunuomenei naujas sudaryti.

Užsakymai pavieniui ar stalais (10 asmenų) priimami iki gegužės 21
Informacijos ir banketo stalų užsakymo reikalais kreiptis į šiuos pareigūnus:

Bronius Galinis 
(617)659-2517

Auka 18.00 dolerių asmeniui.



1978 gegužės 19, Nr. 19 • DARBININKAS • 5

POETINES MAGIJOS POPIETE 
SU BERNARDU BRAZDŽIONIU

Jurgis Gliaudą

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
sudarytoji premijos komisija 
š.m. sausio 14 skyrė poezijos 
premijų poetui Bernardui Braz
džioniui. Tai buvo akstinas su
rengti Los Angeles mieste “Poe
zijos ir dainos popietę”, skirtą 
poetinės magijos grožiui. Popie
tė buvo gegužės 7.

Tai buvo ne pavienio veika
lo, bet viso kūrybinio gyvenimo 
premija. Premijos iniciatorius ir 
mecenatas — Klemensas Galiū
nas, skyręs 1000 dolerių premi
juoti poetui, kuris per pastaruo
sius šešis dešimtmečius gaivino 
lietuvių tautą savo kūryba.

Mecenatas ir laureatas gyve
na Pietų Californijoje: poetas už 
100 mylių į pietus nuo Los An
geles, Vištoj, mecenatas už 100 
mylių į šiaurę, Santa Barbaroj. 
Lietuvių Bendruomenės apy
gardos kultūrinių parengimų po
pietė sudarė galimybę susi
tikti mecenatui ir laureatui Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapi
jos salėj. Organizatoriai — rašy
toja Alė Rūta-Arbienė, inž. Ju
lius Raulinaitis, solistas Rim
tautas Dabšys ir Irena Tamo
šaitienė.

Tai buvo reto iškilumo rengi
nys. Atvyko Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininkas poetas 
Leonardas Andriekus, solistė 
Violeta Čižauskaitė-Balčiūnienė 
iš Bostono, mecenatas Klemen
sas Galiūnas, prelegentas Bro
nys Raila, akompaniatorė Rai
monda Apeikytė.

Poetas Leonardas Andriekus 
pagarsino premijos komisijos 

aktą ir polėkiškai apibūdino 
poeto pozicijas modernioj vi
suomenėj. Brazdžionis yra dvy
likos poezijos knygų autorius, 
pasakė Andriekus, vienintelis 
savo nepakartojama reikšme 
poetas, skyręs savo genijų Die
vui, Žmogui ir Tėvynei.

Mecenatas Klemensas Galiū
nas jautriai atidengė savo meilę 
poezijai, savo pietizmą Braz
džioniui. Poezija, pasakė me
cenatas, yra įtaigiausia kūrybi
nio veikalo forma.

Prelegentas Bronys Raila, 
pusvalandžio essay “Poezija ir 
visuomenė” dėstė apie laureato 
poezijos specifiką.

Poetas Andriekus perskaitė 
laureatui skirtą eilėraštį ir kitą, 
skirtą “Baltijos jūrai”.

Draminis sopranas Violeta Či- 
žauskaitė-Balčiūnienė padaina

POSĖDŽIAVO 
LIETUVIŲ 
RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJOS 
VALDYBA

Gegužės 13 Kultūros Židiny 
Brooklyne įvyko Lietuvių Rašy
tojų Draugijos posėdis. Susirin
ko visa valdyba. Iš Rochesterio, 
N.Y., atskrido Jurgis Jankus — 
iždininkas, iš Betthesda, Md., 
atvyko Antanas Vaičiulaitis — 
valdybos narys, iš Kennebunk- 
porto — pirmininkas Tėv. Leo
nardas Andriekus, O.F.M. Susi
rinko ir vietoje gyveną valdy
bos nariai: sekretorius — Leo
nardas Žitkevičius, vicepirmi
ninkas — Paulius Jurkus ir val
dybos narys Algirdas Landsber
gis.

Posėdyje apžvelgta padėtis, 
kuri susidarė su šių metų pre
mijos skyrimu, išlyginti kilę ne- 
susitarimai. Ateičiai nutarta, kad 
jau rugsėjo gale sudaroma knygų 
vertinimo komisija ir ji imasi 
tuoj pat skaityti išleistas knygas. 
Vėliausia data atsiųsti knygą yra 
sausio 31. Tą dieną turi knyga 
ateiti į knygų sutelkimo vietą. 
Pati premija paskiriama tarp va
sario 10 ir kovo 10 — Lietuvos 
nepriklausomybės šventės ribo
se. Premijos įteikimui skatina
mos surengti literatūros šven
tės — didesni literatūros vaka
rai.

Valdyba palietė ir literatū
ros vakarų klausimą, pasi
džiaugė, kad JAV LB Kultūros 
Taryba sumoka keliones dviem 

vo 13 dainų. Švelniai sultingo 
tembro sopranas geras aukštame 
registre ir kuklesnis žemuose 
pasažuose. Vlado Jakubėno dra
matiškoji kompozicija “Gėlės iš 
šieno” bus tikra nuotaikų dek
laracijos ekspozicija.

Kaip ir reikėjo laukti, ren
ginio atrakcija buvo laureato at
sistojimas prie mikrofono ir tas 
nepakartojamas savitumas, gy
vas suartėjimas su pilnos salės 
auditorija. Mecenatui pagerbti 
poetas perskaitė hegzametrais 
parašytą eilėraštį. Finaliniame 
pasirodyme kalbėjo apie kūrybi
nio akto stimulus, apie kūrybos 
magiją, apie daugiabriaunį savo 
komplikuotumu kūrybinį ir 
Žmogaus, ir Lietuvio credo.

Tai buvo nuostabi, spontaniš
ka apoteozė kūrybai, jos pras
mei ir žmogiškosios egzistenci
jos esmei. Čia nebuvo šalto iš
kilmingo patoso, dirbtinių forte 
ir minoro. Anaiptol, tokios kūry
binės išpažinties kaskadai kun
kuliavo humoru, siekiančiu saty
ros aštrumo. Niuansuotas iki 
artizmo kelių eilėraščių dekla
mavimas (jų tarpe eilėrašttis 
“Žolė”) atkūrė tą magiją, kuri 
būtina poezijos palydovė, kūri
nio sparnai ir idėjinė bazė.

Paukščio tema visada rinkti- 
niausia tema Brazdžionio kūry
boj. Mykolo Vilties testamenti
niai eilėraščiai iš už geležinės 
uždangos susišaukia su poeto 
aukštąja misija, kurią pasirinko 
Brazdžionis.

Bernardo Brazdžionio poe
tiniam veidui, aišku, nepakanka 
tos popietės. Tam pasiekti reikia 
akademijos seminaro formoj. 
Tiktai ten gali pavykti priartė
ti prie visuotinumo, kur Braz
džionio poezijos žanrinės for
mos, jo idėjinės freskos, emoci
nės oktavos, nusišypsojimo ža
vesys, ištikimybės savo tautai 
patosas, istorija ir futurologija, 

humanizmas, maldingumas, 
Dievo ieškojimas, žaismingas 
žvilgsnis prabėgomis ir įžvalgus 
įsižiūrėjimas į mikrokosmą ir 
detalių perkeitimas iki kosmiško 
dydžio gaus savo trapius kontū
rus.

Tada seminaro dalyvis galės 
atsargiai tartis susipažinęs su 
Brazdžionio kūrybos specifika.

Poeto ir jo poezijos magija vis 
dėlto viešpatavo šioj išskirtinėj 
popietėj; tai buvo likimo malo
nė auditorijai.

sukaktuvininkam — St. Santva
rai ir V. Alantui, kai juos kvie
čia į literatūros vakarą. Valdy
ba skatina visus dažniau rengti 
literatūros vakarus, pasikviesti 
rašytojų ir iš toliau. Tai partur- 
tins kultūrinį gyvenimą.

Iškelta mintis, kad reikia or
ganizuoti lietuvių literatūros 
istorijų leidimą kitomis kalbo
mis, pirmiausia ispanų. Organi- 
zuotinos ir antologijos.

Valdyba nutarė kito posėdžio 
susirinkti po vasaros atostogų.

Pasibaigus posėdžiui, kitame 
kambaryje buvo Elenos Micke- 
liūnienės suruoštos vaišės. Į tas 
gražias vaišes, be valdybos na
rių, dar atsilankė rašytojai iš 
New Yorko apylinkės — Pranas 
Naujokaitis, Kotryna Grigaitytė- 
Graudienė, Ona Audronė-Bal- 
čiūnienė ir Stepas Zobarskas. 
Vaišes E. Mickeliūnienė su
rengė nemokamai.

— Petras Babickas balandžio 
29 sulaukė 75 metų amžiaus. 
Lietuvos universitete studijavo 
literatūrą. Reiškėsi kaip rašyto
jas, poetas, apysakų, kelionių 
aprašymų autorius, buvo vienas 
Lietuvos radijo, foto ir kino pra
dininkų. Parašė keliolika knygų. 
Pokario metais apsigyveno Bra
zilijoj ir 1950-65 dirbo Lietuvos 
pasiuntinybėj. Šiuo metu gy
vena prie Rio de Janeiro.

— Akademinio Skautų Sąjū
džio Vydūno Jaunimo Fondas, 
įžengdamas į 27-sius veiklos 
metus, 1977 kultūrininko premi
ją paskyrė dr. Tomui Remeikiui, 
gyvenančiam Chicagoj.

Poetas Bernardas Brazdžionis

“DIDŽIOJI ILIUZIJA” — 
pirmasis toks veikalas lietuvių kalba

P. CELIEŠIUS

Prieš akis turiu su prof. VI. 
Juodeikos įrašu ir jo parašu 
man skirtą vieną jo veikalo 
DIDŽIOJI ILIUZIJA eg
zempliorių, pasiųstą 1977 rug- 
piūčio 27. Siųstoji knyga nebu
vo dar pasiekusi manęs Europo
je, o autorius jau buvo miręs 
rugsėjo pradžioje Los Angeles 
mieste. Vartau, skaitau jo gyvą 
žodį, ir nesinori tikėti, kad auto
riaus jau nebūtų gyvųjų tarpe.

Didžioji iliuzija — didžiulis 
pusantro tūkstančio puslapių 
veikalas, kurio pirmasis tomas 
jau pasiekė skaitytojus, o antra
sis tebėra spaustuvėje, yra ilgų 
profesoriavimo metų mokslinio 
darbo išdava. Pirmajame tome 
autorius svarsto marksizmą teo
retiškai, antrajame atskleidžia jo 
įgyvendinimą tikrovėje.

Šiuo rašiniu noriu pateikti 
prof. VI. Juodeikos veikalo Di
džioji iliuzija pirmojo tomo apy
braižą.

Dramatiškasis Marksas
Šiame pirmajame tome prof. 

VI. Juodeika ribojasi marksisti
nio socializmo kilmės, jo filo
sofinio pagrindimo ir bendrai 
socializmo atskleidimu bei kri- 
tišku vertinimu. Kad geriau būtų 
suvoktas marksistinio socializ
mo būdingumas, autorius poros 
šimtų puslapių apimtimi žvelgia 
į Karolio Markso dramatišką gy
venimą, jo maištavimą prieš de
vynioliktojo šimtmečio Europos 
valstybių socialinę bei politinę 

santvarką.
Karolio Markso gyvenimas pa

teiktas ne tiek chronologine 
eiga, bet daugiau jo psichiniu 
išsivystymu ir pasaulėžiūriniu 
brendimu.

Nuo pat jaunystės jis buvo vei
kiamas priešybių. Iš buvusio 
žydų rabino tėvo sūnus krikšti
jamas protestantų religijos apei
gomis. Jis kilme žydas, o religija 
krikščionis. Tėvai — turtuoliai, 
o sūnus Karolis — skurdžius, 
dažnai neturįs už ką nusipirkti 
net duonos kąsnio. Gimnazijos 
mokslo metu jis, formuojamas 
krikščioniškai, pasižymi kaip la
bai gabus jaunuolis bei krikščio
niški! problemų sprendėjas, o 
būdamas studentu, tampa ateis
tu. Rašydamas socialinės ekono
mijos bei filosofijos klausimais, 
jis smerkia hėgeliškąjį idealiz
mą, o neišvengiamai tampa fa

natišku hegelistu bei dialektiš
kojo materializmo skelbėju. At
meta visokias utopines sociali
nes doktrinas, kad sukurtų tikro
vinę gerovės teoriją, o pats nu
slystą į tokią netikrovinę prole
tariato sampratą,* pateikdamas 
jam tikrai utopišką teoriją, kurią 
realizavus, gyvenimas išvirsta į 
marksistinio mokslo priešybę. 
Jis sielojasi žmonijos gerove, 
o gyvenime nepakenčia jokių 
žmonių, išskyrus Engelsą. Jis ra
gina proletariatą sukilti ir vers
ti šalin visokias vyriausybes, o 
pats kuria proletariato diktatū
rą. Nepripažįsta jokių moralės 
principų, o pats reikalauja griež
tai vykdyti vyriausios komunistų 
tarybos reikalavimus. Žodžiu, K. 
Marksas yra tikras priešybių in
das, kuriame verda nuolatinė 
kova, keršto dvasia ir revoliuci
jos bei kraujo praliejimo nepa
liaujantis šauksmas. Prof. VI. 
Juodeika mano, kad šią kovą 
ir kerštą Markso dvasioje iššau
kė jo nelaimingas iš tėvų pavel
dėtas stovis: žydų atmestas, o 
krikščionių nepriimtas.

K. Marksas komunistu tapo ne 
iš karto. Ilgai jis blaškėsi, kol, 
hegelistu draugų M. Hesso, L. 
Feuerbacho, D. Strausso, B. 
Bauerio, A. Ruge ir M. Stirne- 
rio veikiamas, nuolatiniuose po
kalbiuose skatinamas, įsisavino 
kitų idėjas ir pagaliau sukūrė 
didžiulį trijų tomų veikalą, pa
vadintą “Kapitalas”. Tai yra dia
lektiniu materializmu pagrįsta 
socialekonominė bei socialpoli- 
tinė doktrina apie laimingą žmo
gaus būseną šioje žemėje. Šis 
veikalas yra komunizmo evan
gelija. K. Markso ir jo neatski
riamo vienminčio draugo Engel
so sąveikoje išsivystė ir komu
nizmo samprata bei teoretinis 
mokslas, kurį vėliau Leninas 
įgyvendino Rusijoje.

Utopinė proletariato samprata
Marksas ir Engelsas, svarstyda

mi ir planuodami naują sociali
nės gerovės teoriją, kažkodėl 
vienšališkai nukrypo į kapita

listų skriaudžiamą darbininkiją, 
vadinamą proletariatu. Prof. 
Vi. Juodeika pateikia to meto 
panoramą, kurioje išryškėja ka
pitalistų skriaudžiamos darbi
ninkijos liūdna padėtis. Tuo jis 
paaiškina priežastis, dėl kurių 
kilo Marksui ir Engelsui revo
liucinė mintis — ginti proleta
riatą. Jų siekis buvo žmoniškas. 
Norint gelbėti skriaudžiamą bei 

išnaudojamą darbininkiją, rei
kėjo ką nors daryti. Todėl Mark
sas ir pasišovė sukurti mokslinę 
socialekonominę teoriją, kurioje 
nurodoma būdai ir priemonės 
proletariato gerovei sukurti.

Visa tai būtų buvę gera ir gra
žu, jei Marksas būtų pilnai tik
roviškai įžvelgęs žmogaus pri
gimtį ir pagal ją sukūręs toly
džio teoriją. Iš tikrųjų gi Mark
so teorija išėjo labai šališka ir 
utopiška, nes ji neatitinka žmo
gaus prigimties.

Prof. VI. Juodeika svarsto 
Markso teoriją labai nuosekliai 
ir kritiškai. Paminėjęs gerąsias 
tos teorijos savybes, jis pateikia 
eilę ydų, loginių prieštaravimų 
bei utopiškų, tikrovei priešingų 
nuokrypų. Marksas žiūri į pro- 

letariaūį pro utopiškus akinius. 
Jam proletariatas yra toji klasė 
žmonių, kurie yra tik darbštūs, 
teisingi, pasišventę bendrai 
žmonių gerovei. Iš tokių tobu
lųjų sukurtoje “būsimoje komu
nistinėje visuomenėje viešpa
taus pilniausia laisvė, pilniausia 
lygybė ir pilniausia gerovė” 
(536).

Didžiosios iliuzijos autorius 
pastebi, kad “Marksas matė 

žmones ne tokius, kokie jie yra 
tikrovėje, bet kokius jis sukūrė 
savo vaizduotėje” (540). Ir tei
singai VI. Juodeika pabrėžia: 
“Tačiau geresnei visuomenės 
santvarkai sukurti labiausiai rei
kia žmonių širdžių pakeitimo, jų 
sukilninimo” (539), o ne vien so
cialinio pertvarkymo. Žvelgda
mas į marksistinio komunizmo 
įgyvendinimą Rusijoje, Vi. Juo
deika nurodo į komunistinio 
proletariato “šventumą” ir “tei
singumą” sakydamas: “Rusijoje 
vagia visi, pradedant nuo aukš
čiausio ir baigiant žemiausiu, 
nes vagystė tapo vienintele prie
mone suvesti galus su galais” 
(536).

(Bus daugiau)

— Aido choro ckoncertas, ren
giamas PLJS Ryšių centro, vyks 
gegužės 21 Chicagoj, Jaunimo 
Centre.

— Lietuvių poezijos dienos 
Chicagoj vyks gegužės 25-27.

— Cleveland, Ohio, šių metų 
Lietuvių klubo visuomeninės ir 
kultūrinės premijos komisiją su
daro dr. Danielius Degėsys, 
kun. Gediminas Kijauskas, SJ, ir 
LB Ohio apygardos pirm. Jonas 
Virbalis. Premijos įteikimo va
karas bus spalio 7 Lietuvių na
mų salėj.

Atsiųsta 
paminėti

Z
Jurgis Gliaudą — NARSA GY

VENTI. Romanas. Išleido Lie
tuviškos Knygos Klubas. Spaudė 
Draugo spaustuvė Chicagoj 
1978. Viršelis — Vilija Eivaitė. 
310 psl. Kaina 6 dol.

Autorius, vienas iš produk
tyviausių lietuvių išeivijos rašy
tojų, už savo literatūrinius kūri
nius laimėjęs daug premijų, am
žium jau nejaunas, įdomiai pri
statomas šio romano aplanke:

“Jurgis Gliaudą yra jaunai 
rašantis autorius. Taip jį apibū
dino Aloyzas Baronas, rašydamas 
apie jį Drauge 1976 m. liepos 
mėn. 3 d. ‘Visuose Gliaudos ro
manuose pilna gyvakraujų, šiek 
tiek su akademiškumo doze, bet 
jaunų žmonių’. Nijolė Jankutė, 
perskaičiusi Gliaudos romaną 
‘Delfino ženkle’, sakė, kad jai 

atrodė, jog jį parašė jaunas žmo
gus. K. Keblys, kalbėdamas apie 
Gliaudos ‘Šikšnosparnių sostą’, 
sako, kad šis romanas rikiuojasi 
į geruosius mūsų romanus.”

Naujoji šio autoriaus knyga čia 
trumpai apibūdinama taip:

“Tai, ką Baronas ir kiti sako, 
apie ligšiolinę Gliaudos kūrybą, 
jūs rasite ir šioje knygoje, kurią 
laikote savo rankose, ‘Narsa gy
venti’.”

Anatolijus Kairys — PO DA- 
MOKSLO KARDU. Premijuotas 
romanas. 1978. Spausdino Drau
go spaustuvė Chicagoj. Aplan
kas dail. Zitos Sodeikienės. 124 
psl. Kaina 5 dol.

Šiuo kūriniu autorius laimėjo 
dvidešimt septintą kartą skiria
mą Draugo romano premiją. Ta 
proga autorių ir jo kūrinį taik
liai apibūdina Draugo (balan
džio 22) vedamasis (Pr. Gr.):

“Anatolijus Kairys nėra nei 
naujokas rašytojas, jei naujokas 
kultūros darbuotojas praktiškoje 
veikloje, nei naujokas kūrėjas1 į- 
vairiose literatūrinio žanro srity
se. Jis — dramų ir tragedijų 
kūrėjas, pedagogas specialybe, 
meno mėgėjas visa savo prigim
timi. Jeigu iki šiol jis buvo la
biau pažįstamas kaip dramatur
gas, kurio veikalai daugybę kar
tų buvo išvesti į rampos šviesas, 
tai jis žinomas ir kaip beletris
tas ir pedagoginių problemų 
nagrinėtojas. Iš jo naujojo roma- 
no‘Po Damoklo kardu’ todėl ga
lima laukti visų šių sričių susi
telkimo. Nors kūrinys, atremtas 
šio meto problemomis ir jų 
sprendimais, liečiąs tautines ir 
tarptautines gyvenimo painia
vas, siekiančias netolimą pasau
lio ir mūsų tautos tragediją, bet 
tai nėra istorija, o meninės tie
sos atskleidimas.”

Rev. Albert J. Contons — 
ST. CASIMIR. 520th Anniversa- 
ry of His Birth. 1458 — Octo- 
ber 3rd — 1978. Išleido Lietu
vos Vyčiai. Pirmoji laida 1958: 
14,000 egz.; antroji — 1978: 
5,000 egz. Spaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne. Iliustruo
ta nuotraukomis. 48 psl.

Leidinėly anglų kalba patei
kiama žinių apie mūsų tautos 
šventąjį.

Juozas Ratkus — MANO 
LAIMĖS IR NELAIMĖS LIE
TUVOJE IR AMERIKOJE. 
Miami Beach, Florida. Auto
riaus leidinys. 1977. Spausdino 
Draugo spaustuvė Chicagoj. 232 
psl. Kaina 3.50 dol.

Tai autoriaus (kaip matyti, ge
ro žmogaus ir gero lietuvio) auto
biografija, rašyta eilėmis (dau
giausia dvieiliais). Knygos turinį 
puikiai nusako jos pavadinimas. 
Tų laimių ir nelaimių autoriaus 
turėta ir vienur, ir kitur.

Knyga stora, gražiai išleista. 
Beveik nėra rašybos bei korek
tūros klaidų. Tik eiliavimas tai 
jau visai prastas:

Šis pasaulis stebuklingas, 
jis turtingas ir galingas. 
Čionai laimė begalinga, 
tik ne visi jų sutinka.

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!
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VI-JI TAUTINĖ STOVYKLA
Vieta: Treasure Valley Scout 

Reservation, Pleasantdale Road, 
Paxton, Mass. 01612. Laikas: 
1978 rugpiūčio 13-25. Į stovyk
lavietę galima rinktis ne anks
čiau kaip VIII. 12 nuo 14 vai. 
dieną. Iš stovyklavietės reikia iš
vykti VIII. 25 ligi 12 vai. dieną.

Tautinės Stovyklos ženklas. 
Priimtas ir patvirtintas Vl-osios 
TS ženklas projektas paruoštas 
Australijoj ir medžiaginiam for
matui pritaikytas v.s. Antano 
Gudaičio iš New Yorko. Austra
lijos Vl-osios TS medžiaginis 
ženklelis yra tamsiai mėlynu 
dugnu, o Vl-osios TS Amerikoj 
— žaliu.

Medžiaginis TS ženklelis bus 
duodamas prisisiūti prie unifor
mos kiekvienam stovyklautojui 
nemokamai. Norį tų ženklų tu
rėti daugiau kaip vieną galės 
stovykloj už nustatytą kainą jų 
įsigyti.

Metalinį TS ženklą (emaliuo
tą ir prisegamą) atminimui ga
lės kiekvienas nusipirkti stovyk
loj.

Vokus su TS ženklu ir su po
pierium bus galima įsigyti sto
vykloje.

Specialūs vokai (pašto ženklų 
rinkėjam) yra spausdinami, ir 
bus galima jų įsigyti stovykloj. 
Kiliulio pastangomis, yra gautas 
iš oficialaus Worcesterio, Mass., 
pašto sutikimas naudoti specialų 
antspaudą.

Stovyklinis inventorius. Vie
netai atsiveža palapines pusei 
savo važiuojančių dalyvių. Sto
vyklinės lempos colman, žibali
nės neleidžiamos. Atsiveža savo. 
Visi vadovai ir vadovės prašomi 
paraginti, kad sesės ir broliai 
atsivežtų bent vieną porą gerų 
batų (walking shoes) iškylom. 
Sportiniai batukai sužaloja kojas 
ir visai netinka iškylauti.

Maitinimas stovykloj. Maisto 
produktais rūpinasi TS maiti
nimo skyrius. Bus išdirbta siste
ma maistui į pastovykles išdalin
ti ar į iškylas pasiimti. Valgy
mo įrankius atsiveža šiuos: ša
kutę, peilį, šaukštą ir puoduką. 
Lėkštės bus popierinės.

Stovyklos registracija ir drau
dimas. Bus išsiuntinėti registra
cijos lapai, ir iki birželio 1 visi 
turi užsiregistruoti. Registraci
jos mokestis 20 dol. TS apdrau
džia stovyklautojus nuo nelai
mingų atsitikimų bei susir
gimų stovykloj. Į stovyklą at
vykę vienetai ar asmenys su re
gistracija turi pristatyti nuo atsa
komybės atpalaidojimo lapą ir 
daktaro pažymėjimą.

Jaunesniųjų skaučių įžodis Hartfordo Kaziuko mugėje. Iš k. Vida Raškevičiūtė, Kristina 
Ramanauskaitė, Elizabeth Novak, Gabija Rakštytė, Mirga Rakštytė.

Per skautybę — lietuvybei!

Vl-ojoj Tautinėj Stovykloj 
vidurinio savaitgalio šventės 
metu bus suruoštos 3 parodos; 
kiekviena atskiroj palapinėj.

Archyvinės LSS parodos orga
nizavimu rūpinasi v.s. Antanas 
Saulaitis, Old Colonial Rd., 
Oakville, Conn. 06779. Joj bus 
Skautų Aido rinkinys ir įvairi 
skautiškos veiklos per 60 gyva
vimo metų turima archyvinė 
medžiaga: stovyklų planai, že
mėlapiai, rinkiniai, gairės, 
ženklų rinkiniai ir t.t.

Tautodailės ir Kaziuko mugių 
rankdarbių parodą tvarkyti suti
ko v.s. Ina Nenortienė, 44 Alban 
St., Dorcester, Mass. 02124. 
Kviečiu visus vienetus (tiek 
sesių, tiek ir brolių) šioj parodoj

“SUTARTINĖ”
Vl-oji tautinė stovykla Ameri

koj vyks 1978 rugpiūčio 13- 
26 Treasure Valley, Scout Re
servation, Pleasant Dale Rd., 
Paxton, Mass. 01612. Stovyklos 
viršininkė — VS v.s. Irena Ke- 
relienė.

Seserijos stovyklai parinktas 
“Sutartinės” vardas, nes visos 
sesės mėgsta dainuoti, o sutar
tinė taip dailiai skamba. Sutarti
nė simbolizuoja ir talką darbe. 
Visų bendras darbas besiruo
šiant Vl-ajai tautinei stovyklai ir 
pats stovyklavimas ir bus ta gra
ži “Sutartinė”, kurios darnus 
skambėjimas priklausys nuo 
kiekvienos iš mūsų. Stenkimės, 
kad šioj stovykloj visos galėtų 
prisidėti, neprarandant pagrin
dinio tikslo: būti pavyzdžiu jau
nesnei sesei.

“Sutartinės” vadija: pavaduo
toja — VSP v.s. Janina Miku- 
taitienė, komendante — ps. Rasa 
Lukoševičiūtė, adjutante — s. 
Rita Penčylienė, kapelionai — 
kun. v.s. Juozas Vaišnys, SJ, ir 
ev. kun. s. Algimantas Žilins
kas, paukštyči pastovykles va
dovė — s. Giedrė Stankūnie
nė, skaučių pastovykles vadovė 
—s. Ilona Laučienė, prityrusių 
skaučių pastovykles vadovė p.s. 
Regina Tijūnelienė, vyresnių
jų skaučių pastovykles vadovė
— ps. Aušrelė Klimienė, jūrų 
skaučių pastovykles vadovė — 
j. ps. Vida Račiūnienė, skauti- 
ninkių ir vyr. sk. židiniečių 
pastovykles vadovė — s. Ramu
tė Česnavičienė, Gintaro mo
kyklos vadovė — s. Vanda Alek
nienė, laikraštėlio redaktorė — 
s. Liuda Rugienienė, pionerija
— v.s. Gilanda Mato- 
nienė, iškylos — v.s.s Laima Ki- 

dalyvauti ir visus savo gražiau
sius eksponatus suvežti.

Skautamokslio paroda rū
pinsis s. Kazys Matonis. Čia 
prašomi visų vienetų vadovai at
vežti visus turimus modelius, 
projektus, rinkinių knygas ar už
siėmimų darbus, atliktus sesių ir 
brolių vietovėj sueigų, iškylų 
ar stovyklų metu. Čia bus ir įvai
rių skautiškų vadovėlių rinkinys, 
knygų pavyzdžiai.

Mūsų Svečiai
Į mūsų Vl-ąją Tautinę Stovyk

lą žada atvažiuoti svečiai iš 
Australijos, Brazilijos ir Angli- 
jos-Europos. Taip pat šiemet 
birželio pabaigoj Toronte vyksta 
Lietuvių Dienos ir įvairios iš
kilmės. Ten žada suvažiuoti 
daug jaunimo iš kitų kontinentų, 
kurių tarpe bus ir daug skautų.

Iš anksto prašau vietovėse 
paskirti žmones, kurie rūpintųsi 
šio jaunimo priėmimu ir globa. 
Mum rūpi visas lietuviškas jau
nimas, bet ypatingai pasisten
kim pamatyti ir surasti skautiš
kąjį jaunimą. Mes Australijoj pa- 
tyrėm labai daug meilės ir lietu
viško vaišingumo. Norėtųsi ir 
jiem tuo pačiu atsilyginti. Todėl 
Toronte ir pakeliui ar Vl-ojoj 
Tautinėj Stovykloj būkim drau
giški, skautiški ir vaišingi glo
bėjai.

Budžiu!
v.s. Lilė Milukienė
Vl-tos Tautinės
Stovyklos viršininkė 

liulienė, dailės ratas — s. Re
gina Petrutienė, fotografė — vyr.

sk. Raminta Jelionytė, tieki
mas (ženklai) — s. Joana Kru- 
tulienė, tiekimas (knygos) ir 
nakties budėjimo tvarka — s. Al
bina Ramanauskienė.

“SUTARTINĖS” 
PRANEŠIMAI

Pastovyklių pavadinimai turi 
būti tautinio pobūdžio ir derin
tis Seserijos “Sutartinės” vardu.

Pastovykles turi savo šūkius, 
simbolizuojančius pastovykles 
vardą ar grynai tautinio pobū
džio.

Gairės. Stovyklaujančių vie
netų gairės bus laikomos Sese
rijos vėliavų aikštėje. Tuntai, 
vietininkijos pasiuva 32”x44” 
felto gairę. Spalva pasirenkama 
laisvai. Raidės ir tautiniai orna
mentai — laisva kūryba. Vienoj 
gairės pusėj — VI TAUTINĖ 
STOVYKLA, 1978, antroj — vie
tovė, vieneto vardas. Kiekviena 
pastovyklė turi savo gairę 32”x 
44”. Spalva—pagal kaklaraištį. 
Raidės ir tautiniai ornamentai — 
laisva kūryba. Vienoj gairės 
pusėj — VI TAUTINĖ STO
VYKLA, 1978 , antroj pastovyk
lė s vardas. Draugovės gairė 21”x 
10”, kotas — 6 pėdų, meniš
kai išdekoruotas. Vienoj gairės 
pusėj — pastovykles vardas, 
1978, antroj — draugovėsvar- 
das. Skilčių gaireles 8”xl6”, 
kaklaraiščių spalvos, patariama 
pasidaryti stovykloj.

Hartfordo Kaziuko mugėje p. skautininkės įžodis. Močiutė s. Ruseckienė užriša kak
laraištį savo anūkei p.s. Sigitai Banevičiūtei.

VI-OSIOS TAUTINĖS 
STOVYKLOS BROLIJOS 

VADOVYBĖ

s. SIGITAS MIKNAITIS, Sto
vyklos Viršininkas, 233 Coe 
Road, Clarendon Hills, III. 
60514, 312-325-3575.

s. JUOZAS RAŠKYS, Sto- 
vykl. Viršnk. Pavaduotojas, 443 
Chestnut St., New Britain, Conn. 
06051, 203 225-1934.

PS. ROMAS RUPINSKAS, VS 
Pavad. Bendrom Programom, 
441 Colfax Avė., Clarendon 
Hills, III. 60514,312 587-0189.

ps. PETRAS ŠALČIŪNAS, 
Komendantas, 12741 S. Monitor, 
Palos Heights, 111. 60463, 312 
389-7977.

s.v. VYTAUTAS RAŠKEVI- 
ČIUS, Adjutantas, 104 Wild- 
flower Rd., East Hartford, Conn. 
06118, 203-568-4164.

s. ROMAS FABIJONAS, 
Ąžuolo Mokyklos Vedėjas, 
7744 S. Troy St., Chicago, 111. 
60652, 312 737-0770.

ps. MYKOLAS BANEVIČIUS, 
Vilkiukų Pastovkl. Viršininkas, 
1378 Boulevard, N. Hartford, 
Conn. 06119, 203-521-2375.

s. JUOZAS STARĖNAS,, 
Skautų Pastovkl. Viršininkas, 
116 Meadowbrook Rd., East 
Long Meadow, Mass. 01028, 413 
525-1045.

ps. RAIMUNDAS STRIKAS, 
Prit. Sk. Pastovkl. Viršininkas, 
2544 W. 98th St., Evergreen 
Park, III. 60642, 312 423-9849.

js.s. LEOPOLDAS KUPCI- 
KEVIČIUS, Jūr. sk. Pastovkl. 
Viršininkas, 6935 S. Maplewood 
Avė., Chicago, 111. 60629, 312 
476-3875.

v.s. VLADAS MORKŪNAS, 
Sk. Vyr. Pastovykl. Viršininkas, 
11 Underwood Avė., Toronto, 
Ont. M6S 2J6 Canada, 416 762- 
0174.

TRUMPAI
Šių metų Lietuvių Dienom 

vykstant Toronte beveik tuo pat 
metu, kaip ir numatyta Atlanto 
rajono skautų-čių sporto šventė, 
sudaro sunkumų skautam sporti
ninkam dalyvauti abiejuose ren
giniuose. Todėl, Atlanto rajono 
vadovų suvažiavimo nutarimu, 
šių metų skautų-čių sporto šven
tė atidedama. Šventė įvyks 1979 
birželio mėnesį Worcestery, 
Mass.

-o-
Atlanto rajono paukštyčių-vil- 

kiukų sąskrydis šiais metais ne
įvyks, kaip buvo skelb
ta anksčiau spaudoj.

SVEIKINIMAS
Miela Sese,

“Skautų Pastogei” švenčiant 
dešimtmetį, sveikiname Jus, to 
skautiško skyriaus Darbininke į- 
steigėją, džiaugiamės Jūsų gra
žiu darbu per tą dešimtį metų, 
o Darbininko vadovybei, supra
tusiai lietuviško jaunimo 
auklėjimo svarbą ir radusiai 
vietos “Skautiškajai Pastogei”, 
siunčiame nuoširdžius linkėji
mus ir auką.

Chicagos Skautininkių 
draugovė 

(Darbininko administracija už 
gautų 10 dol. auką dėkoja)

VI-SIOS TAUTINĖS STOVYKLOS 
DAINA

Į Šeštąją Skautiškų Šventę
Pietą Kryžius sukvietė mus.
Pasaulio penkių kontinentą 2 k.
Sesutes ir brolius visus!

Iš ryto daina kukabūrų
Čia aidi trimito garsuos;
Vienodas mus tikslas subūrė
Ir lydi skautybės keliuos.

Sujunkim rankas! Mūsų širdys
Lai dega idėja viena!
Te žino pasaulis, lai girdi:
Mūs siekis — laisva Lietuva!

Skautybei tarnaut pasiryžę
Mes Nemuno žemės vaikai!
Naujai vėl uždegs Pietų Kryžius
Skautybės idėją šviesiai!

60 METŲ LIETUVIŠKAJAI 
SKAUTIJAI

v.s. EMILIJA PŪTVYTĖ

(tąsa iš praeito nr.)

Pagal biurų nustatytą tvarką 
lietuviai ir kitų pavergtų kraštų 
skautai, atvykę naujon vieton 
apsigyventi, turi registruotis ir 
įsijungti į gyvenamojo krašto 
skautų-skaučių eiles.

Lietuvių skaučių organiza
cijos pripažinimo klausimu 
Amerikoj skautininkei Čeče- 
tienei ir man teko 1949 tartis su 
Amerikos skaučių vyriausiuoju 
štabu New Yorke.

“Duokit mum savo atvykusių 
ir atvykstančių skaučių sąrašus 
ir adresus, ir mes su didžiau
siu džiaugsmu jas įjungsim į ati
tinkamų vietovių tuntus, drau
goves ir skiltis!” buvo man pasa
kyta vyriausiame Amerikos 
skaučių štabe, vos atvykus Ame
rikon. Lietuvių Skaučių Seseri
jai tai buvo nepriimtina. Jokių 
kompromisų jų vadovės nesuti
ko daryti, netgi leisti atskirų 
draugovių su lietuvių kalba.

Man pasitaikė proga pusiau 
privačioj aplinkoj 1950 vasario 
22 sukakčių susimąstymo dieną 
susitikti su Lady Baden-Powell. 
Ta diena taip pat buvo ir jos 
gimimo diena — taigi buvo ir 
gimtadienio pyragas. Nučiupus 
laisvesnę valandėlę, kalbėjaus 
su vyriausia pasaulio skaučių 
vadove veik visą valandą dėl 
lietuvių skaučių legalizavimo 
Amerikoj ir kitose valstybėse. 
Lady Baden-Powell buvo labai 
nuoširdi ir visus mano keliamus 
motyvus kantriai išklausė, bet 
jos galutinis ir nepakeičiamas 
žodis buvo: “Kalbėkit su Jung
tinių Amerikos Valstybių 

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

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

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

Skaučių Seserijos užsienių 
ministere”.

Tas atsakymas tada mane pri
trenkė, nes jau žinojau Ameri
kos skaučių vadovių nusistaty
mą. Dabar aš protu geriau su
prantu. Nors Lady Baden- 
Powell ir buvo pasaulio skaučių 

šefė ir mum skautėm aukš
čiausias autoritetas, bet tarp
tautinės politikos srity ji nebu
vo visagalė. Be skautybės, ji 
buvo ir Anglijos pilietė, o Angli
ja po II pasaulinio karo prarado 
savo pirmaujančią pasauly vietą. 
Tą vietą užėmė Jungtinės Ame
rikos Valstybės. Neabejotinai 
kiekvienas politikoj nusimanąs 
anglas giliai pergyveno tą smū
gį. Lady Baden-Powell, supras
dama tarptautinės politikos pa
dėtį, realistiškai galvojant, kitaip 
nė negalėjo atsakyti, nors savo 
skautiška širdim ir būtų mus už
jautus!.

Klausydamos šefės patarimo, 
turėjom kelias konferencijas su 
amerikiečių skaučių užsienio 
reikalų ministere ir jos štabu. 
Atsimušėm kaip į šaltą, aštrią 
ledo uolą. Taip mūsų pasitari
mai liko be rezultatų ir paga
liau visai nutrūko. Lietuvių 
Skautų Brolija, nors surado vie
tovėse didesnio šeimininkų su
pratimo, pripažinimo iš Ameri
kos skautų štabo taip pat nega
lėjo pasiekti.

Šiandien, dvidešimt aštuo- 
neriem metam praėjus lietuvių 
skautų ir skaučių, o taip pat ir 
daugelio kitų pavergtų kraštų 
skautų organizacijų defacto eg
zistuoja, nors ir nėra pasauli
niuose biuruose užregistruoti.

(Bus daugiau)
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50 METŲ DIEVO IR LIETUVIŲ TARNYBOJE 
Seselės Urbanos Kulėšiūtės sukaktis

Šiais metais seselė Urbana 
Kulėšiutė švenčia auksinį vie
nuoliško gyvenimo jubiliejų. 
Penkiasdešimt metų skyrė Die
vo garbei ir lietuvių tarnybai.

Seselė Urbana gimė 1909 me
tais rugsėjo 10 Punxsutawney 
miestely, Pennsylvanijoje. Jos 
tėvas, Petras Kulėšjius, kilęs iš 
Jiezno parapijos, o motina Mari
jona gimusi jau šiame krašte. Ur
bana yra vyriausia iš jų dešim
ties vaikų. Devyni — 7 dukros 
ir du sūnūs — dar tebėra gyvi. 
Mirė viena duktė.

Seselė Urbana augo DuBois 
miestely, kur jaunystėje daug 

prisidėjo prie Šv. Juozapo para
pijos lietuvių organizacijų įvai
rių darbų. Į Šv. Pranciškaus 
vienuolyną Pittsburghe, Pa., 
įstojo 1928 rugsėjo 10, švęsda
ma savo 19 metų gimtadienį.

Besiruošdama amžiniem vie
nuolės įžadam, dirbo lietuvių Šv. 
Petro ir Povilo parapijos mokyk
loje Elizabethe, N.J. Mokė šeš-

tajame skyriuje, kur tuo metu 
buvo 90 mokinių. Nelengva 
buvo tokį būrį vaikų moky
ti. Vėliau, iki 1933 metų, tre- 
jįus metus mokytojavo Esplen 
ųiiestely, kur mokė aštuntą sky
rių. Amžinuosius vienuolės įžat 
dus padarė 1933. Tada vėl grįžo 
į Elizabethą, kur mokė vaikus 5 
metus. Vėliau mokytojav4 
Homestead, Pa., ir Harrison, 
N.J., lietuvių parapinėse mo
kyklose.

Šv. Pranciškaus seselės, išplė- 
tusios sėkmingą darbą šiame 
krašte, planavo dalį seselių pa
siųsti Lietuvon, kad ir ten galėtų 
dirbti Dievo garbei ir lietuvių 
gerui. Taip 1938 seselė Urbana 
su keliom pranciškietėm vie
nuolėm buvo pasiųstos Lietu
von, kad ten suorganizuotų sese
lių pranciškiečių vienuolijos už
uomazgą. Seselė Urbana, būda
ma Lietuvoje, studijavo Žemės 
Ūkio Akademijoje, Dotnuvoje ir 
ruošėsi perimti mergaičių ben-

RELIGINĖS ŠALPOS
METINIS SUSIRINKIMAS

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos metinis susirinkimas įvy
ko organizacijos būstinėj, 351 
Highland Blvd., Brooklyn, New 
York, balandžio 18.

Susirinkime dalyvavo: vysk. 
V. Brizgys, prel. Vyt. Balčiū
nas, kun. V. Dabušis, kun. Vyt. 
Pikturna, kun. J. Pakalniškis, 
tėvas P. Baltakis, OFM, kun. A. 
Račkauskas, kun. A. Kardas, 
kun. St. Raila ir reikalų vedėjas 
kun. K. Pugevičius. Gauta ir įga
liojimų paštu.

LKRŠ knygų peržiūrėtojų var
du kun. A. Račkauskas pranešė, 
kad atskaitomybė vedama tvar
kingai, pilnai pagal visų finansi
nių knygų pripažintą sistemą, 
balansuojama prityrusio finansi
ninko P. Minkūno.

Susirinkimas nutarė spaudoj 
paskelbti, kad kun. K. Kuzmins
ko naujai įsteigta Lietuvos Baž
nyčios Kronikoms Leisti Sąjun
ga neturi jokių ryšių su Lietuvių 
Katalikų Religine Šalpa.

LKRŠ Rėmėjų buvusiai valdy-

bai Chicagoj pasitraukus, visuo
menė prašoma aukas siųsti Lie
tuvių Katalikų Religinei Šalpai, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos leidimas lietuviškai 
pasilieka Lietuvių Katalikų Re
liginės Šalpos žinioj. Iki šiol 
išleistos knygos lieka Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos nuo
savybė.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos direktoriais buvo 
išrinkti: vysk. V. Brizgys, prel. 
Vyt. Balčiūnas, prel. J. Balko
nas, kun. M. Čyvas, kun. V. Da
bušis, kun. A. Kontautas, kun. V. 
Rimšelis, MIC, kun. St. Raila. 
Iš pereitų metų savo kadenci
jos baigti pasiliko direktoriais: 
kun. Vyt. Zakara^fkuh. A. Kar
das, tėvas PI. Barius, OFM, kun. 
J. Pakalniškis, prel. J. Kučingis, 
kun. J. Grabys, kun. Ged. Ki- 
jauskas, SJ.

(nukelta į 10 psl.)

Seselė Urbana moko vaikus Maironio lituanistinėje mokykloje 
Brooklyne.

Seselė Urbana Kulėšiūtė 
pranciškiečių vienuolyne 
savo jaunystėje Pittsburghe, 
Pa.

visą gyvenimą sėkmingai ir nuo
širdžiai dirba Dievo garbei ir 
lietuvių dvasinei gerovei.

Ačiū seselei už jos pasišven
timą, nuoširdžiai dirbamą darbą. 
Dievas telaimina ir tegul laikodrabutį. Ten būdama,suorgani

zavo anglų kalbos kursus, ku
riuos lankė apie 120 studentų.

1939 rudenį pradėjo studijuoti 
Vytauto Didžiojo universitete 
istoriją ir Lietuvių tautosaką.

1940 pavasarį persikėlė į Vil
nių, kur seselės pranciškietės 
norėjo įsteigti Studijų Centrą.

Deja, neilgai ten teko būti, 
nes, rusam užgrobus Lietuvą, 
turėjo grįžti į Jungtines Ameri
kos Valstybės. Čia grįžusi, mo
kytojavo DuBois ir Rochesterio Lithuanian Cookery* ' by I. Sinkevičiūtė. One of the largest 

collections of Lithuanian traditional recipes. $7.00
Introduction to Modern Lithuanian, by L. Dambriūnas, A. Klimas, 

W. Schmalstieg. A Grammar and Textbook for the Lithuanian 
Language, $9.00

English-Lithuaniana Dictionary, by V. Baravykas. $8.00
Lithuanian-English Dictionary, by B. Piesarskas, B. Svesevičius.

$8.00

pranciškiečių vienuolyną. Čia 
būdama, dirbo Šv. Jurgio para
pijoje, nuo 1967 dirba Maspetho 
ir Angelų Karalienės parapijose, 
mokydama tikybos miesto mo
kyklas lankančius vaikus. Šalia
to, jau 6 metus moko tikybos . sveiką bei darbingą ilgiausius 
septyniuose skyriuose Maironio 
lietuvių šeštadieninėje mokyk
loje.

Kukli seselė Urbana apie save 
yra pasakiusi: ‘T am a jack of all 
trades master of none”, tačiau

metus!
Sukakties proga padėkos mi

šios Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje bus gegužės 28, sek
madienį, 11 vai.

KNYGOS ANGLŲ KALBA 
BOOKS IN ENGLISH
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K.V.P.

GRAŽIOS DOVANOS 
VISOKIOM PROGOM

PUZINAS, monografija-al- 
bumas angliškai apie dail. P. Pu- 
ziną. Visos reprodukcijos spal
votos, 25 dol. ADOMAS GAL— 
DIKAS, monografija-albumas, 
angliškas tekstas. Reprodukcijos 
ne visos spalvotos, 15 dol. PA
LIKĘ TĖVIŠKĖS NAMUS. 
Šv. Kazimiero lietuvių ka
pinės Chicagoj, lietuvių-anglų 
kalbomis albumas, 20 dol. 
PENNSYLVANIJOS ANGLIA
KASIŲ LIETUVA. Anglų-liet. 
kalbomis iliustruotas albumas, 
20 dol. TAUTOS KELIU,dail. 
Juodžio paveikslų reprodukci
jos, 7 dol. Taip pat vėl gauna
ma LITHUANIA 700 YEARS, 
dr. A. Gerutis ir kiti, 4-toji ang
lų kalba laida, 12 dol. Persiun
timui pridedama 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd., Brook
lyn, N.Y. 11207.

SUVENYRAI
Automobiliams lipinukai 

(decal), Lietuvos Vytis su trispal
ve ir stilizuota Vytis, lipinama iš 
vidaus. Lietuvos Vytis su trispal
ve ir Amerikos-Lietuvos vėlia
vomis bei Vytim, lipinama iš
orėj. Kaina po 1 dol. Lipinukai 
1978 Sporto-Dainų šventės 
atminimui su Gedimino.stulpais, 
vidiniai-išoriniai po 1.50. Lipi- 
nukas išorėj LABAS, kaina 1 dol. 
Lipinukas su Lietuvos Vytim ir 
trispalve SVEIKAS, kaina 1.50 
ir L.T. Lietuva 2 dol.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) — 
kaina 1.50 dol. Lietuviška ir 
JAV vėliavėlės su pastatymo ka
ladėle — kaina 2 dol.

Baltiniai (T-Shirts) su Lietu
vos trispalve ir Vytis su užrašu 
LITHUANIAN POWER. Vai
kams: L 10-12 ir XL 14-16, 
Suaugusiems: S 34-36, M 38-40, 
L 42-44 ir XL 46-48. Su persiun
timu 4 dol.

Visos šios ir kitos lietuviškos 
knygos bei lietuviškos plokšte
lės gaunamos Darbininko admi
nistracijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

iš visur ;

lietuvių parapijų mokyklose. 
Penkeris metus dirbo seselių 
pranciškiečių išlaikomoj ligoni
nėj Mt. Vernon, III. 1956 buvo 
išsiųsta Brazilijon, kur buvo ana
me krašte dirbusių lietuvaičių 
seselių pranciškiečių vyresnio-
ji. Brazilijoje dirbo 6 metus. Iš 
ten grįžusi, 15 metų dirbo New 
Britain, Conn., o iš ten buvo per
kelta į Maspethe esantį seselių
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PLD sportinių žaidynių auto 
vidinis ir išorinis lipinukas — su 
persiuntimu $1.50. Darbininko 
administracija, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupacijai 
prisiminti. Ženkleliai lipinami 
ant vokų. 100 ženklelių už 
1 dol. Kreiptis: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Anglų kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
(ln English, 316 pages, price 7 dol.)

Agronomės Iz. Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų valgių 
receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikietėm. Knyga su 
plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai suverta. 316 pusi. Kaina 7 
dol. Darbininkas, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsakau “Lithuanian Cookery” už 7 dol. Persiuntimas- 
Postage 50 c.

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

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

Miestas, valstija, Zip ........................................................................

Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $2.00 
Namų-artimos aplinkos žodynėlis, by Černius. $2.50. 
Mano žodynas, by Richard Carry. Forchildren, illustrated. $5.00 
The USSR-German Aggression against Lithuania, by B. Kasias.

$15.00
Lithuanians in America, by Dr. A. Kučas. $6.00
Lithuania: the Outpost of Freedom, by C.P. Jurgėla. $15.00 
The Lithuanian Short Story 50 Years, by S. Zobarskas. $12.50 
Lithuania 700 Years, by A. Gerutis. $12.00
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $5.00
Fighters for Freedom. Lithuanian Partisans,by J. Daumantas. $10.00 
Lithuania Minor, by M. Brakas. $15.00
The Baltic Nations, by B. J. Kasias. $12.00
Sudiev:Good-bye, by Eve Bates. $10.00
Praise the Lord All you Nations, by Sister V. Vyteli. $8.00 
Cultural VVellsprings of Folktales, by V. Bagdanavičius, $6.00 
A Priest in Stutthof, by Stasys Yla. $8.00 
Crosses, by V. Ramonas. $4.00
The 40 Years of Darkness, by J. Vaišnora. $2.00
The Brothers Domeika, by L. Dovydėnas. $6.00
Vytautas the Great, Duke of Lithuania, by J. Končius. $2.00 
History of Lithuania, by J. Končius. $3.00
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. $4.00
Bobby VVishingmore, by S. Zobarskas. $2.00
The War Against God in Lithuania, by J. Savasis. $2.00
The Living Testament of Faith and Courage in Siberia. $4.50
The Lithuanian Woman, by B. Novickienė. $3.00
My Will & Fragments of Truth, by M. Brazauskas. $2.00
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $4.00
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00
The SecretLife of the PoliticalRefugee, byE. Narouche. $5.00
The Adventures of Ziggy Zilch, by J. Neverauskas. $5.00
We Will Conųuer the VVorld, by L. Dovydėnas, $5.00
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00
The Sonata of Icarus, by J. Gliaudą. $5.00
Selected Post-War Lithuanian Poetry, selected and translated by 
T. Zdanys. $12.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, by I. Šeinius. $5.00 
Puzinas, Color monography, album. $25.00
A Color Odyssey — A. Galdikas. $16.00
The Way of Nations, album by J. Juodis. $7.00
Vilnius, the Capital of Lithuania, by T. Vizgirda. $4.00
Art Collection of the Lith. Franciscans. $5.00
Eleven Lithuanian Artists in Australia. $6.00

Lithuania — popular pamphlet, $0.50
Map of Lithuania (Color). $4.00
The Lithuanian Situation, by K. Pakštas. $1.00
Soviet Occupation of Lithuania, By A. Budreckis. $1.00 
ChronicleoftheCatholicChurch in Lithuania, Nr. 14-15. Each 1.00 
These and other Lithuanian-English Books, Records, Auto stickers, 
Lithuanian and United States Flags, T Shirts with Lithuanian 
emblems and other so'ūvenirs are available at:

DARBININKAS ADMINISTRATIVE OFFICE 
341 HIGHLAND BLVD.

BROOKLYN, N.Y. 11207

— Pasaulio Lietuvių Dienų 
Komitetas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse rūpinasi sutelkti 
bent 50,000 dol. Kanadoj, To
ronte, birželio 26 — liepos 2 
vykstantiem lietuviškiem rengi
niam remti. Darbo komitetui 
pirmininkauja Aleksandras Vak- 
selis, iždininkas — Vincas Pad- 
varietis, komiteto nariai: Vy
tautas Alksninis, Petras Ąžuolas, 
Kazys Bačauskas, Aloyzas Bal
sys, kun. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Ignas Gasiliūnas, Irena 
Jankauskienė, Kazys Jankūnas, 
Paulius Jurkus, Romas Kezys, 
Bill Kumet, Snieguolė Liaukutė, 
Elena Mickeliūnienė, Kęstutis 
Miklas, Virginija Šeibytė, Gintas 
Žemaitaitis.

— Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos suvažiavimo 
proga Bostono The Copley Pla- 
za viešbuty rengiamas banketas 
gegužės 28. Meninę programą 
atliks sol. Genė Ugianskienė, 
akomponuojama komp. J. Ka
činsko. Banketui bilietus pa
vieniui ar stalais (10 asmenų) 
užsisakyt iki geguž. 22. (Žiūr. 
skelbimą šiame Darbininko nu
mery).

— Lietuviam kunigam reko
lekcijos, kuriom vadovaus Tėv. 
Justinas Vaškys, pranciškonas, 
vyks birželio 5-9 Putnamo sese
lių vienuolyne. Jas organizuoja 
JAV Lietuvių Kunigų Vienybė.

— Pasaulio lietuvių katalikų 
bendrijos visuomenininko pre
mija balandžio 23 buvo paskir
ta Argentinos lietuviui Ignui 
Padvalskiui. Vertinimo komisija 
buvo sudaryta Buenos Aires 
mieste: pirm. kun. A. Steigvi- 
las, nariai Z. Juknevičius, P. Gu- 
delevičius, A. Kisieliūtė ir O. 
Kairelienė. Premijos mecenatas 
kun. dr. J. Prunskis. Ignas Pad- 
valskis Argentinos lietuvių tarpe 
sėkmingai veikia nuo 1912.

— Dr. Petras Kisielius, Ateiti
ninkų Federacijos vadas, balan
džio 30 dalyvavo Los Angeles, 
Calif., ateitininkų šeimos šven
tėj. Gražus būrys jaunučių 
moksleivių ir pora studentų 
davė iškilmingą ateitininkų 
pasižadėjimą. Iškilmių metu Fe
deracijos vadas pasakė visus gi
liai palietusią kalbą.

— Sol. Arnoldas Voketaitis 
gegužės 30, antradienį, 8 vai. 
vak. dainuos Adomo partiją Hay- 
dno oratorijoj “The Creation”. 
Koncertas bus transliuojamas 
per WFMT (98.7) Chicagos stotį 
programoje “The Chicago Sym- 
phony Orchestra in Concert”. 
Diriguos Metropolitan operos 
muzikos direktorius James 
Levine.

— Baltimorės, Md., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba, įvertindama Darbininko in
formaciją ir talką, laikraščiui 
stiprinti atsiuntė 50 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

Juozas Masilionis Pedago
ginio lituanistikos instituto va
dovybės pakviestas ir Lektorių 
tarybos patvirtintas Pedagoginio 
lituanistikos instituto neakivaiz
dinio skyriaus direktorium. Jo 
adresas: 4632 S. Keating Avė., 
Chicago, III. 60632. Telef. LU 5- 
2629.

— Dr. V.A. Mantautas, gyve
nęs Hartford, Conn., persikėlė 
gyventi į Matulaičio poilsio na
mus, Putnam, Conn.

— Hamiltono mergaičių cho
ras Aidas ir solistas Rimas Stri
maitis gegužės 21, sekmadienį, 
3 vai. popiet koncertuoja Chi
cagoj, Jaunimo Centre. Chorui 
vadovauja Jonas Govėdas. Ha
miltono mergaičių choras su 
gastrolėmis lankėsi Europoj ir 
Pietų Amerikoj. Šį koncertą ruo
šia PLJS ryšių centras ir PLB 
valdyba.

— Darbininko naujų skaityto
jų vajų tęsiant, primenama, kad 
naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 10 dol. Užsisakant šiem ir 
ateinantiem 1979 metam — tik 
15 dol.
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DIDYSIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
PO DU DOLERIUS:

Vizgirda — Vilnius 
Alė Rūta — Žvaigždė viršum girios
J. Budrys — Kontržvalgyba Lietuvoje
K. Bielinis — Teroro ir vergijos imperija Sovietų Rusija
P. Naujokaitis — Pasisėjau žalią rūtą
A. Vaičiulaitis — Kur bakūžė samanota
V. Ramojus — Kritusieji už laisvę
L. Andriekus — Saulė kryžiuose
Nelė Mazalaitė — Miestelis, kuris buvo mano
G. Šimukonienė — Su daina, dainos
K. Senkus —Garbė Dievui, giesmynėlis su gaidomis 
The Forty Years of Darkness, by J. Vaišnora
P. Naujokaitis — Maži žingsniai

PO VIENĄ DOLERĮ:
POEZIJA:
S. Laucius — Respublika
A. Jasmantas —Gruodas
P. Orintaitė — Liūdnai linguoja lelija
J. Kmitas — Kvieslys Į laisvę
V. Šmaižienė — Gyvenimas ir darbai
V. Bogutaitė — Lietus ir laikas
S. Šakytė — Alkana žemė
P. Lembertas — Tau, sesute
F. Kirša — Šventieji akmenys
M. Aukštaitė — Rožių vasara
A. Tyruolis — Marijos žemė
V.M. Putinas — Marijos litanija

BELETRISTIKA:
Pulgis Andriušis — Anoj pusėj ežero
S. Būdavas — Uždraustas stebuklas
S. Barkauskas — Velniažmogiai
J. Grušas — Pabučiavimas
J. Grinius — Žiurkių kamera
Gabija — Literatūros metraštis
J. Jankus — Paklydę paukščiai, I dalis
J. Jankus — Paklydę paukščiai, II dalis
V. Ramonas — Kryžiai
Neie Mazalaitė — Mėnuo, vadinamas medaus
A. Landsbergis — Proza
F. Mauriac — Gyvačių lizdas
Guy de Maupassant — Moters širdis
Mark Twain — Princas ir elgeta
A. Vaičiulaitis — Valentina
S. Zobarskas — Doleris iš Pitsburgo
Žemaičių Antanas — Nutolusios dienos, Lietuvos vaizdeliai
A. Škėma — Žvakidė

VAIKŲ KNYGOS:

P. Gavėnas — Mikas Magonė
P. Gavėnas — Jaunojo galiūno keliu 
Narūne — Mūsų žvirblis
B. Pūkelevičiūtė — Peliukai ir plaštakės 
Vysk. M. Valančius — Vaikų knygelė 
Bale Vaivorytė — Nardžio pulkas
B. Zumeris — Gyvenimo keliu
L. Pelėda — Motulė paviliojo

ĮVAIRIOS:
Didysis ramybės šaltinis — maldaknygė
T. K. Žvirblis — Tėvas Bonaventūra Pauliukas, O.P.
P. Jatulis — Po tūkstančiais kaukių
S. Antanaitis — Archimedas
Kun. J. Danielius — Vaikų auklėjimas šeimoje
A. Sušinskas — Jaunystės maršas
Prel. Dr. Bartkus — Pažvelkime Į Mariją
P. Gavėnas — Didysis reisas
K. Račkauskas — Lietuvos konstitucinės teisės klausimais
A. Budreckis — Soviet Occupation of Lithuania
Dr. A. Kučas — Lietuvių Sv. Jurgio parapija
V. Čižiūnas — Tautinis auklėjimas šeimoje
J. Žilevičius — Č. Sasnauskas
Lietuvių Archyvas — Bolševizmo metai
N. Vian — Šv. Antanas Paduvietis
Vysk. K. Paltarokas — Tikybos pirmamokslis
Kun. V. Pikturna — Amžinoji Auka 
Louis Evely — Visi mes broliai 
Serafiškuoju keliu, II t.
Maironis ir jo gyvenimo bruožai 
Šv. P. Marijos apsireiškimai Llurde 
Amerikos lietuvių katalikų darbai
Kan. A. Steponaitis — Tėvynėje ir pasauly
Z. Ivinskis — Šv. Kazimieras 
Dr. J. Prunskis — Silpname kūne
K. Pr. Vaseris — Padangių keliai
Prel. J.B. Končius — Atsiminimai iš BALFO veiklos
K. V. Banaitis — Liaudies dainos su gaidomis
Vyskupo M. Valančiaus biografija 
K. Plačenis — Pulkim ant kelių I 
Lekcijos ir Evangelijos 
Dainų sūkuryje
Marijos litanija
Dr. J. Končius — Vytautas the Great
P. Andriušis — Anoj pusėj ežero
J. Jankus — Peilio ašmenimis
P. Narvydas — Gimtinės takais
T. Kornelijus Bučmys —Gegužės mėnuo
K. Širvaitis — Žodis darbininkui
j. Petruitis — Laisvę ginant
V. Pietaris — Algimantas, antras tomas
R. Rolland — Petras ir Lucija
J. Parojus — Į laisvę ir mėnulj
J. Petrėnas — Šv. Pijus X
P. Gaida — Milžinas, didvyris, šventasis
G. Papini — Šv. Augustinas
A. Maceina — Dievo Avinėlis
P. M. Juras — Pranašystės
K. Pakštas — The Lithuanian Situation

PO 50 CENTŲ
V. Gidžiūnas, OFM — Šv. Kazimieras 
Dr. P. Skardžius — Dievas ir Perkūnas
V. Vaitiekūnas — Bendravimas su Lietuva
Šv. Kazimiero himnas Marijai 
Kun. L. Jankus — Šiluva
Poezija iš pavergtos Lietuvos
Komunizmas — Antikristo religija
Kėkštas — Ramybė man
J. Savasis — Kova prieš Dievą Lietuvoj
V. Gidžiūnas — Pranciškonų kankiniai Vilniuje
Enciklika prieš masonus

Šios bei kitos lietuviškos knygos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunamos Darbininko administracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

Užsisakant keletą knygų, pridedama 50 centų persiuntimui.

Lietuviška REAL ESTATE Įstaiga St. Petersburge, Floridoj 
ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker-Realtor
3701 Gulf Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 3! 
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738 
Rezidencijos-Moteliai-Sklypai 
Apartmentai-Kondominiumai 
Nuomavimas — Notary Public

{VAIRIOS 
NAUJOS 
KNYGOS

Danguolė Sadūnaitė — Baltas 
ievos medis $5.00

St. Santvaras — Dainos ir sap
nai, lyrika $5.00

Grigas Valančius — Žemaičių 
Didysis, istoriobiografiniai pa
sakojimai apie vysk. M. Valan
čių, I dalis, $12.00

Pranas Manelis — Kristus ir 
Eucharistija $7.00

Vysk. Vincentas Brizgys — 
Katalikų Bažnyčia Lietuvoj 
1940-1944 metais $5.00

Pakalniškis — Žemaičiai $4.00
A. Norimas — Santaka $6.00
Kazys Bradūnas — Alkana ke

lionė $6.00
Alfonsas Nyka-Niliūnas —Vy

no stebuklas $5.00
Paulius Jurkus — Juodvarniai 

$5.00
VI. Juodeika—Didžioji iliuzija 

$15.00
T. Venclova — 98 eilėraščiai 

$6.00
Šv. Rašto Naujasis Testamen

tas $5.00
Senasis Testamentas I ir II to

mas $22.00
Jonas Balys — Lietuvių dainos 

Amerikoje $8.00
Petras Gudelis — Joniškėlio 

apskrities partizanai $6.00
Arkivyskupas Mečislovas Rei

nys $8.00
Juozas Girnius — Pranas Do

vydaitis $15.00
Alė Rūta — Laiškas jaunystei 

$4.00
Lietuvių tautos ir valstybės is

torija, 4 tomai po $5.00
J. Narūnė — Vaikystė $5 ir 

Jaunystė $5.00
V. Frankienė-Vaitkevičienė 

—Du draugai $4.00
Juozas Toliušis — 13-ji laida 

$4.00
Petras Montvila — Kai grįž

ta praeitis $3.00
Mano Pirmoji Komunija $5.00
Ona Mikailaitė — Pupučio pa

sauliukas $4.50
P. Kalvaitienė — Stovi pasakų 

pilis $2.50
Adelė Jonuškaitė-Abromaitie- 

nė — Nykštukų mokykla $3.00
Birutė Pūkelevičiūtė: Kalėdų 

dovana, Daržovių gegužinė, Pe
liukai ir plaštakės, Skraidantis 
paršiukas —visos po 1.50 dol.

A. Ryliškis — Fragmentai iš 
praeities $13.00

Pr. Čepėnas — Naujųjų laikų 
Lietuvos istorija $15.00

J. Mulokas — Vilnius lenkų 
okupacijoj $4.00

St. Būdavas — Europietė 
$6.00

J. Kaributas — Teatrinio vargo 
keliais $10.00

J. Gutauskas — Krikščionybė 
Lietuvoj $6.00

V. Sruogienė — Balys Sruoga 
atsiminimuose $10.00

J. Jankus — Ir nebepasimatėm 
$7.00

A. Vaičiulaitis —Vakaras sar
go namely $4.00

P. Melnikas — Debesys ir pro
peršos $6.00

J. Ratkus — Mano laimės ir 
nelaimės $3.50

J. Aistis — Poezija $6.00
A. Pakalniškis — Metai pra

eityje $5.00
Hamiltono šaulių kuopa — 

Žemaičių kankiniai $3.00
Namų ūkio agronome s — Val

gių gaminimas $10.00
Metų laikai, dainų su gaido

mis ciklas $2.50
Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos kny

gos ir lietuviškos muzikos plokš
telės gaunamos Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

KNYGOS LIETUVIŲ 
IR ANGLŲ KALBOM 

IŠMOKTI
Introduction to Modern 

Lithuanian — 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė 

su tekstu — 8 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas

— 8 dol.
Lietuviškai angliškas žodynas

— 8 dol.
Lietuvių kalbos žodynas, pa

veiksluotas — 6 dol.
Persiuntimas 50 c. Graži dova

na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas, 
341 Highland Blvd. Brooklyn, 
N.Y. 11207.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Playing — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

B. Kemėžaitė, Operų arijų rečitalis ............................................................  7.00
Laima Stepaitis, lietuvių dainos ir operų arijos ..................................... 7.00
Tik tau vienai, Korp. Neo Lithuania šokių muzika .............................. 6.00
Žalias vėjas, lengvos muzikos dainos ......................................................... 6.00
Vasaros šokis, lengvos muzikos dainos ..................................................... 6.00
Operų arijos, Sol. Stasio Baro ...................................................................... 7.00
Violeta Rakauskaitė dainuoja ........................................   6.00
Leonas Barauskas, pasakojimai — antroji pi.............................................. 6.00
Pupų dėdė ir dėdienė, polkos, Nr. 21 ...................................................... 6.00
Linksmieji broliai, Juokų-šokių rinkinys ................................................... 6.00
Kokiais keliais aš keliausiu, “Baltija” kvint............................................... 6.00
Vyrai dainuoja, N.Y. Vyrų 17 dainų ........................................................... 6.00
B. Valterienės dainų rečitalis ....................................................    5.00
Aušra, Windsoro mergaičių 15 dainų pi...................................................... 6.00
Kipro Petrausko dainos ir operų ištraukos ............................................... 6.00
O ramunėle, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių dainos ....................... 6.00
Yakutis, solisto dainos-arijos .......................................................................... 6.00
Šokame, 13 švelnios muzikos dainų ...........................  6.00
Kur lygūs laukai, lengvos muzikos dainos ............................................... 6.00
Arijos ir dainos, Sol. B. Povilavičiaus ........................................................ 5.00
Lietuva, Tėvyne mūsų, Pabaltijo himnai ir kit. dainos ....................... 6.00
Prie ugniakuro, 13 muzikos-šokių dainų ................................................... 5.00
Čia mano brangioji Tėvynė, Kuodžio-Girijoto duetai ........................... 6.00
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių ................................. 16.00
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata ................................... 6.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ....................................................... 6.00
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo ........................................ 6.00
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių giesmių ........................................... 6.00
Lithuanian Language Record Course su tekstu ...................................... 6.00
Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ................................... 6.00
Laša laiko lašai, Brocktono choras .............................................................. 6.00
Kur dangus ugnim liepsnoja, Clevelando choras .................................. 6.00
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės šokių dainos .............................. 6.00
Su šokiu ir daina, Korp. Neo Lithuania šokių dainos .......................... 6.00
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės .......................................................... 6.00
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ...................................... 6.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos ........................................................... 6.00
Dainos, Kun. Vyt. Gorino, 14 lietuviškų dainų ...................................... 6.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ..................................... 6.00
Vilija, moterų kvarteto 15 dainų ................................................................. 6.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ......................................... 6.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 ............ 6.00
Dainų ir arijų rečitalis, Sol. J. Vaznelio ...........................................   6.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrioninių maršų ........... 6.00
Kove galingas, N.Y. Perkūnas, 13 dainų-operų chorų ............................ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ....................... 3.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ........................... 5.00
Jauna naktis, 12 lengvos muzikos dainų ................................................... 6.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės ...................................... 6.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo ......... 5.00
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) .......................... 6.00
Kalnuos dainuoja, “Baltijos” kvinteto II pi............................................... 6.00
Žiburėlis, 13 lengvų šokių muzika ........................................................... 6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ............................................. 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ................. 2.00
Keliaujame su daina, Hamiltono mergaičių dainos ............................... 6.00
Dainų-operų rinkinys, Sol. S. Citvaro ....................................................... 6.00
Dalia Juknevičiūtė skaito liet, kūrinius .................................................... 6.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo ................ 6.00
Dainuojame su Rūta, Rūtos Ans. 17 1. dainų. Stereo .......................... 6.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 1. d. Stereo ...................... 6.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo .......... 6.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo.......... 6.00
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ......................................... 6.00
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei ........    6.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ...............     6.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid. ...............   6.00
Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainų................................ 6.00
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ...................................   6.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų ................................ 6.00
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ........................................... 6.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų .................   5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, Sol. L. Juodytės ....................................... 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ............................................ 6.00
Dievui ir Tėvynei, Baltimorės vyrų giesmės-dainos ............................. 6.00
Mes žengiame su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo ... 6.00 
Br. Budriūno vyrų kvarteto dainos (Detroite) ......................................... 6.00
Jūros lopšinė, 14 šokių rinkinys ................................................................... 6.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt. Stereo ......... 6.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų .................................................... 4.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ........................   6.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ................................. 6.00
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po ......... 6.00
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo .............................................. 5.00
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo ........................................ 5.00
Sek pasaką, vaikam 4 pasakos ...................................................................... 6.00
Zuikis puikis, įdainuotos vaikam pasakos ................................................. 6.00
Svajonių sodas, 12 lengvos muzikos kūrinių ......................................... 6.00
Dainos ir arijos, J. Armonienės .................................................................... 6.00
Lietuvos 60 m. minėjimo giesmės su himnu ............   6.00
Grojam Jums, Neo-Lithuanų orkestro 6 šokiai ....................................... 6.00
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ............................ 5.00
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 liet, dainų. Stereo .......................... 6.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ................................. 6.00
Jūreivių keliai, 16 lengvos muzikos dainų, Stereo ...............   6.00
Kur gimta padangė, 14 lengvos muzikos dainų duetai ....................... 6.00
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės ......................................... 6.00
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo .......................................................... 6.00
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ......................................................... 6.00
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo .................... 6.00
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ...................................  6.00
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių. Stereo ............................................................ 6.00
Pienės pūkas, estradinės dainos ................................................................ 6.00
Oi, toli toli...Phila. Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo ........................  6.00
Labą rytą, N.Y. vyrų choro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo .................. 6.00
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ..................... 6.00
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės ..................................... 6.00
Vaidilų kanklės, O. Mikulskienės vad. kanklininkės ..............   5.00
Baltos gėlės, Hamiltono choro su V. Verikaičiu....................................... 6.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio 14 liet, dainų .......................... 6.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs 
sąskaitų ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, 
kurios išparduotos)

NAUJI 
LEIDINIAI

Metų laikai. Dainų ciklas su 
gaidomis. Vasarą — valsas, ru
duo — tango, žiema — baladė, 
pavasaris — cha, cha, cha. Žo
džiai P. Lemberto, muzika G. 
Gudauskienės. Kaina 2.50 dol.

Mano laimės ir nelaimės Lie
tuvoje ir Amerikoje. Autorius J. 
Ratkus eilėmis išsako savo nuo
tykius. Kaina 3.50 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

NAUJAUSIA 
PLOKŠTELĖ

LAIMA STEPAITIS, SOP
RANO. Solistė dainuoja G. Gu
dauskienės, L. Andriulio, K. Ka- 
vecko, B. Dvariono, Leoncaval- 
lo, Grieg, Massenet, Tosti dai
nas ir Rossini, Donizetti, Pucci- 
ni, Verdi ir Mozarto arijas. 
Stereo plokštelė 7 dol.

Persiuntimui pridedama 50 c.
Šios bei kitos lietuviškos 

plokštelės, knygos ir suvenyrai 
gaunami Darbininko administ
racijoj: 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

ĮSIGYKITE

Darius ir Girėnas, bronzuo
tas metalas, 8 l/2”x7”. Kaina— 
34 dol., su persiuntimu — 36 
dol.

Vaidilutės prie aukuro, bron
zuotas metalas, 10”x9 1/2”,- 13 
dol., su persiuntimu —15 dol.

Geležinis vilkas, bronzuotas 
metalas, 11 l/2”x7 1/2”, — 13 
dol., su persiuntimu — 15 dol.

Žirgelis, išplautas iš medžio, 
25”x9”. Galima pritaikyti viduje 
ir lauke. — 13.50 dol., su per
siuntimu — 15 dol.

Gedimino stulpai, išplauti iš 
medžio, 16”xl8”. Galima pri
taikyti viduje ir lauke. 13.50 dol., 
su persiuntimu — 15 dol.

Užsakymus siųsti:
Lith. Legends
P.O. Box 211
Hardvvick, Mass. 01037
Taip pat galima gauti ir Darbi

ninko administracijoje.

Lietuviška knyga — geriausia 
dovana!
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TARĖSI JAV LB KRAŠTO VALDYBA" ■
JAV LB krašto valdybos posė

dy gegužės 6 vicepirm. F. And- 
riūnas referavo apie televizijoj 
rodytame filme “Holocaust” 
buvusius tendencingus faktų iš
kraipymus ir netikslumus. Nu
tarta bendruomeninius vienetus 
raginti laiškais reaguoti už fil
mą atsakingai NBC vadovybei, 
prašant atitaisyti lietuvių atžvil
giu padarytą skriaudą. Šiuo rei
kalu jau yra išsiuntinėtas LB 
krašto valdybos aplinkraštis, ku
riame atitaisomi filme esą ne
tikslumai ir pateikiama žydų 
klausimą objektyvioj šviesoj pri
statanti dokumentacija anglų 
kalba.

Atsižvelgdama į faktą, kad ne
turim mokslinio veikalo, doku
mentuojančio nacių okupaciją 
ir Lietuvos žydų mažumos na
cių vykdytą genocidą, krašto val
dyba nutarė skirti stipendiją (iki 
$500 vertės) lietuviui moksli
ninkui, kuris paruoš ir moksli
niame žurnale paskelbs studiji
nį straipsnį anglų kalba, nušvie- 
čiantį 1941 Lietuvos laikinosios
vyriausybės veiklą žydus gelbė
jant. JAV LB visuomeninių rei- 
karų tarybai patikėta atsako
mybė autorių parinkti, taip pat 
teisė autoriui leisti naudotis LB 
archyve esančia šiuo klausimu 
dokumentacija.

Vicepirm. B. Raugas informa
vo apie gegužės 20 New Yorke 
įvykstantį rytinio pakraščio LB 
apygardų ir apylinkių valdybų 
suvažiavimą. Darbotvarkėj nu
matyta krašto valdybos ir LB 
apygardų informaciniai praneši
mai, svarstybos PLD klausimais 
ir simpoziumas “Mūsų parapijos 
ir Lietuvos vyčiai LB tikslų be
siekiant”. Suvažiavimas vyksta 
Kultūros Židiny, globojant New 
Yorko apygardos valdybai.

Pirm. A. Gečys painformavo 
apie LB atstovų gegužės 2 New 
Yorke turėtą susitikimą su JAV 
ambasadorium prie Jungtinių 
Tautų Andrew Young ir JAV 
delegatu prie JT žmogaus teisių 
komisijos Edward Mezvinski. 
Vicepirm. R. Česonis pranešė 
apie gegužės 4 LB atstovų Bal
tuosiuose Rūmuose pasimatymą 
su JAV National Security Coun- 
cil štabo nariu Rytų Europos rei
kalam Robert King. Minėtų su
sitikimų metu LB atstovai kėlė 
Lietuvos pavergimo ir žmogaus 
teisių paneigimo klausimus, 
specifiškai kreipdami dėmesį į 
sunkią politinių kalinių padė
tį-

Posėdy aptarta LB visuome
ninių reikalų tarybos pirm. 
Aušros Zerr paruoštos gairės bir
želio įvykių sukaktim paminė
ti. Pritarta pasiūlymui ir šiais 
metais laiškais kontaktuoti visus 
535 JAV kongreso narius. Taip 

MUZIKŲ SĄJUNGOS KONCERTAS 
NEW YORKE

Balandžio 15, kaip Darbinin
ke buvo nemaža skelbta, Kultū
ros Židiny įvyko koncertas, kurį 
rengė Vargonininkų-Muzikų Są
junga, norėdama paremti Muzi
kos Žinias. Bet deja, ši para-
ma nepavyko.

-o-
Koncerto programa buvo įvai

ri ir įdomi. Ją pradėjo centro 
valdybos sekretorius Mykolas 
Cibas, pasakydamas keletą ati
darymo žodžių.

Pirmoji scenoje pasirodė so
listė Genė Ugianskienė. Ji gra
žiai padainavo šias dainas: Kas 
bernelio sumislyta — harm. B. 
Budriūno, Išėjo mergelė — 
harm. J. Stankūno, Daug pavasa
rių — G. Gudauskienės, Ar tu 
man atleidi — B. Markaičio.

Ši paskutinė daina buvo jai 
dedikuota. Ją ypatingai jautriai 
padainavo.

Toliau pianistė Aldona Kepa- 
laitė su savo technišku žais
mingumu paskambino F. Cho- 
pino Scherzo nr. 2, op. 31. 
Solistas Benediktas Povilavičius 
savo sodriu baritonu atliko ketu
rias dainas: Upelis — harm. J. 
Stankūno, Miegužėlio noriu — 
harm. B. Budriūno, Išėjo mer
gaitė — V. Barkausko, Aviža 
prašė — R. Zigaičio.

Vakaro staigmena buvo Vikto
ras Prižgintas, klarnetistas. Jis

Apie PLD ir turėtus pokalbius 
su jų pirm. J. Simanavičium ir 
ŠALFASS pirm. Pr. Bernecku 
informavo pirm. A. Gečys. Pa
rengiamieji darbai vyksta sklan
džiai, nors ir tenka susidurti su 
lėšų stoka. Pasidžiaugta, kad LB 
vienetai teigiamai priėmė PLD 

JAV-ėse komiteto, vadovaujamo 
A. Vakselio, kreipimąsi ir jau 
vykdo vajų PLD paremti.

Iš Lerner Publications yra 
gautas pasiūlymas prisidėti prie 
leidžiamo amerikiečių pradžios 
mokyklų reikalam veikalo apie 
Pabaltijo valstybes. Nutarta 
kreiptis į JAV LB švietimo tary
bą, prašant surasti autorių ir to
liau rūpimus klausimus išsiaiš
kinti su leidykla. Leidykla su
tinkanti veikalą finansuoti ir au- 
pat ir šiais metais bus paruošta 
pavyzdinė medžiaga, tinkanti 
kongreso narių ir amerikiečių 
spaudos kontaktavimui. Visur 
nutarta akcentuoti lietuvių poli
tinių kalinių klausimą.

Birželio 27-30 Toronte įvyks 
Kanados LB švietimo komisijos
ir JAV LB švietimo tarybos pa
stangomis rengiama XII-oji JAV 
ir Kanados mokytojų studijų sa
vaitė. Joj dalyvauti yra kviečia
mi visi lituanistinio švietimo 
darbuotojai, į PLD iš užjūrio 

atvykę mokytojai ir lituanisti
niam darbui besiruošiąs jauni
mas. Nutarta kreiptis į LB apy
linkes, kad skatintų mokytojus 
studijų savaitėj dalyvauti ir kiek 
galėdamos paremtų vykstan- 
čiuosius.

Nors iš Altos formalus suti
kimas pokalbius pradėti dėl san
tykių sunormalinimo dar nėra 
gautas, krašto valdybos pirmi
ninkas buvo telefonu kontaktuo
tas dėl pasitarimui priimtinos 
datos. Tikimasi, kad artimoj atei
ty Altos valdyba oficialiai pri
ims JAV LB krašto valdybos 
kvietimą tartis.

Reikalų vedėjas Ant. Gailiu- 
šis referavo apie įvykusius pasi
keitimus apylinkių valdybose. 
“Brfdges” žiniaraščiui leisti pa
tvirtinta $500 parama. Taip pat 
JAV Jaunimo Sąjungai nutarta 
pervesti papildomą $250 sumą. 
Iš F. Andriūno pranešimo pa
aiškėjo, kad šiais metais LB dir
bamam Lietuvos laisvinimo dar
bui yra gauta $30,640. Tai ke
liais tūkstančiais daugiau negu 
surinkta 1977. Eilė LB vienetų 
dar nėra atsiskaitę, tad gautų 
aukų skaičius didės. Stam
biausias aukotojas LB dirbamai 
laisvinimo veiklai yra sėkmin
gas Santa Monicos verslininkas 
ir LB darbuotojas Vakarų apy
gardos valdyboj Ant. Adomėnas.

Posėdžiui sekretoriavo Br. 
Vaškaitis.

A.G.

atliko:R. Schumanno — roman
są op. 94 ir C. Saint Sains 
— Allegretto-Alegro animato op. 
167. Viktoras Prižgintas yra bro
lis mum gerai žinomo muziko 
ir vargonų virtuozo Albino Priž-
ginto, kuris užtikrintai akompo- 
navo jam ir abiem solistam.

Po pertraukos antrąją dalį pra
dėjo Benediktas Povilavičius, 
padainuodamas ištraukų iš ope
rų: Siela pritvino sopulio — iš 
Verdi op. Simon Boccanegra, 
Žermono ariją — iš Verdi op. La 
Traviata, La Calunnia — Rossi- 
ni op. Sevilijos Kirpėjas.

Aldona Kepalaitė gražiai pa
skambino A. Skriabino sona
tą nr. 5 op. 53, o solistė G. 
Ugianskienė puikiai padainavo 
originaliom kalbom: Porgi,amor, 
ąualche ristoro — iš Mozarto 
Le Nozze di Figaro, Maria Wie- 
genlied — Max Reger, Ouvre ton 
coeur — G. Bizet.

Koncertą baigė Perkūno cho
ras, kuriam vadovauja Vytau
tas Daugirdas. Truputį pakeis
damas programą, choras padai
navo ištrauką iš Mozarto operos 
“Užburtoji fleita”. Solo partiją 
atliko Petras Tutinas. Toliau 
choras atliko šias dainas: Vaba
las ir gėlė — H. Veit, Choras iš 
op. Rigoletto — Verdi, Lietuva 
— V. Juozapavičiaus, Aras —

'tfii
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Prof. Alfredo Senno minėjime programos dalyviai ir svečiai. I-oje eilėje iš k. prof. 
kun. W. Jaskevičius, SJ, prof. A. Klimas, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, prof. A. Šlepetytė-
Janačienė, dr. J. Gimbutas, II-oje eilėje — A. Masionis, A. Masionienė, P. Jurkus, I. 
Vakselienė, J. Simutienė, J. Gerdvilienė, A. Vakselis, Tėv. V. Gidžiūnas, OFM. Nuotr. L. 
Tamošaičio

PAGERBTAS PROF. ALFREDAS SENNAS

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos New Yorko židinys 
gegužės 7 surengė prof. Alfredo 
Senno minėjimą. Šis žymus 
mokslo vyras, šios Akademijos 
narys, mirė vasario 9. Jo litua
nistikos mokslo darbam ap
žvelgti ir jo indėliui į kalbų 
mokslą įvertinti ir buvo sureng
tas šis pagerbimas.

Minėjimas vyko Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje. Pradėta 4 
vai. Atidarė Akademijos židinio 
pirmininkė dr. Aldona Janačie- 
nė-Šlepetytė, prisimindama ve
lionį profesorių ir paprašydama 
jį pagerbti minutės susikaupimu. 
Maldą sukalbėjo Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM. Momentui 
pritaikytą žodį tarė ir besisve
čiuojąs Lituanistikos Instituto 
pirmininkas dr. Jurgis Gimbutas, 
prisimindamas, kad velionis 
profesorius buvo to Instituto 
garbės narys.

Toliau kalbėjo prof. kun. dr. V. 
Jaskevičius, SJ. Jis pasakojo sa- 

harm. V. Daugirdo, ištraukas iš 
operetės Auksinės dienos — pa
gal Z. Romberg. Taip pat antroj 
daly chorui ir solistam akom- 
ponavo Albinas Prižgintas.

-o-
Pats koncertas neužtruko 

dviejų valandų, buvo įvairus ir 
aukšto meninio lygio. Po progra
mos visi dalyviai buvo pakviesti 
į sceną. Dabartinis Vargoninin
kų-Muzikų Sąjungos pirminin
kas ir Muzikos Žinių žurnalo 
redaktorius Vytautas Kerbelis 
trumpai priminė šio vakaro 
reikšmę Muzikos Žinių žurnalui, 
kuris jau eina net 40 metų. 
Ilgesnį laiką buvusiam redakto
riui Vincui Mamaičiui buvo 
stipriai paplota, prisimintas ir 
kelerius metus buvęs redakto
rius a.a. Algirdas Kačanauskas. 
Po to V. Kerbelis, kiekvieną me
nininką atskirai apibūdindamas, 
pasveikino ir padėkojo, nes be- 
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PRISIDĖKITE PRIE EKSKURSIJŲ, KURIOS BUS 
PILNOS PRISIMINIMŲ!

IŠVYKIMO DATOS NAKTYS KIEKVIENAME MIESTE

liepos 28 iki rugp. 11
Į

$1074.00 Vilniuj 5, Druskininkuose 3, 
Maskvoj 3, Leningrade 2

rugp. 18 iki rūgs. 1 $1074.00 taip, kaip viršuj
rūgs. 15 iki rūgs. 23 $849.00 Vilniuj 5, Maskvoj 2
rūgs. 22 iki rūgs. 30 $849.00 taip, kaip viršuj
rūgs. 28 iki spalio 7 $849.00 Vilniuj 5, Maskvoj 2, Kopen

hagoj 1
spalio 12 iki spalio 21 $849.00 taip, kaip viršuj
gruodžio 22 iki sausio 5 $1049.00 Vilniuj 5, Varšuvoj 3, Lenin

grade 3, Maskvoj 2

Kelionėn įskaitoma pilnos dienos ekskursija į Kauną ir pusės dienos išvyka įTrakus

TRANS INTERNATIONAL TOURS LTD.
Kreiptis: JONAS ADOMĖNAS 

kelionių vadovas
535 FIFTH AVENUE 

New York, N.Y. 10017
212 697-7257

vo prisiminimus, kaip jis pa
teko studijuoti į Pennsylvanijos 
universitetą, kaip susidraugavo 
su prof. Sennu. Jo kalba lietė 
tik jo asmeninę pažintį, jo san
tykius su kitais to metu lietu
viais Philadelphijoje.

Dr. Antanas Klimas, Roches- 
terio universiteto profesorius, 
kalbininkas, kalbėjo apie dr. Al
fredą Senną kaip kalbininką. 
Ką jis yra nuveikęs šioje srityje.

Dr. Antanas Klimas atvyko 
puikiai pasiruošęs, drauge at
vežė ir pačias svarbiausias dr. 
A. Senno parašytas knygas. Pra
džioje visai auditorijai išdalijo 
“padalas”, kaip jis tai sakė — 
informacinę literatūrą. Įdomioje, 
sugestyvioje paskaitoje jis išryš
kino dr. Alfredo Senno nuopel
nus lituanistikos, srityje; Pagrin-
•.......................... . ■. J ' /
ainiai jie buvo šie. ,x

Vokiškai jis parengė labai to
bulą lietuvių kalbos vadovėlį. 
Žodžiai išaiškinami ir anglų kal- 

veik visi jie yra Sąjungos nariai 
ir, matydami tiek nedaug publi
kos, atsisakė savo honorarų. Visi 
buvo apdovanoti gėlėmis.

Po programos buvo linksmai 
praleistas laikas. Gaila, kad pub
likos buvo mažokai, kokia šimti
nė, o buvo pasiruošta gauses
nei publikai. Tokiu būdu pasi
darė nemaža nuostolio, ir Muzi
kos Žinios buvo nuskriaustos.

Be abejo, vakaro tikslas 
gal buvo svarbus muzikam ir 
muzikos mėgėjam, kiti pasirinko 
madų parodą, kuri buvo sekma
dienį. Gaila, kad tie parengi
mai taip susidėjo. Be abejonės, 
tokį koncertą daug kas norėtų 
išgirsti. Geresnės sėkmės kitam 
kartui, s.p.

Neužmiršk lietuviškos spaudos! 
Skaityk ir platink ją!

ba. Taip pat parengė ir skaity
mo knygą. Dabar bet kur bet kas 
gali mokytis lietuviškai su, geru 

vadovėliu, kur visi žodžiai kir
čiuoti, išaiškinti.

Trečias jo didelis nuopelnas, 
kad drauge su kitais kalbinin
kais išleido didžiulį mokslinį 
lietuvių — vokiečių kalbos žo
dyną. Viso 6 tomai. Darbas buvo 
pradėtas jau 1923.

Angliškai išleido du nedide
lius ,bet svarbius veikalus, tai 
Lietuvių kalba ir Lietuvių kal
bos tarmės. Pirmuoju leidiniu 
daugiausia pasinaudojo kolegijų 
studentai. Leidinys nedidelis, 
bet jis labai tiksliai atsako, 
kas yra lietuvių kalba.

Jis taip pat uoliai bendradar
biavo, kai buvo leidžiamas ly
ginamos ios.sk$bįptxr,o£ 1;ž<?dynąs- 
Ten įnešė labai daug lietuviškų 
žodžių. Savo moksliniuose 
straipsniuose jis daug kur pri
siminė lietuvių kalbą ir kėlė jos 
problemas. Itališkai parašė ir iš
leido lietuvių literatūros istoriją.

Baigdamas savo kalbą, prof. 
Klimas prisiminė prof. A. Senno 
žodžius, pasakytus lietuviam 
studentam. Tai buvo paragini
mas gerai išmokti lietuvių kalbą, 
nes tai didelis ir brangus 
turtas.

Dar kalbėjo A. Masionis gimi
nių vardu. Jis paskaitė velio- 
nies žmonos laišką, kuriame 
rašo, kad negalėsianti daly
vauti šioje akademijoje.

Baigiamajame žodyje dr. A. 
Janačienė-Šlepetytė visiem pa
dėkojo. Ji priminė, kad velionies 
profesoriaus portretą piešė Pau
lius Jurkus. Portretas vėliau 
buvo atiduotas dr. A. Klimui už 
gražią paskaitą.

Po programos buvo gražios 
vaišės. Visas minėjimas buvo 
gerai organizuotas, stamantrus ir 
gero akademinio lygio. Visi 
džiaugėsi gražiai praleidę po
pietę. Žmonių buvo apie 50. 
(p.j.)

— 34 tautybių atstovai pri
klausą American Friends ofAnti- 
bolshevvik Bloc of Nations (AF 
ABN) pritarė talkinti Pabaltiečių 
ištrėmimų minėjime, kuris vyks 
prie lietuviško kryžiaus Flushing 

Meadows-Corona Parke bir
želio H, sekmadienį, 2 vai. 
popiet. Lietuviško kryžiaus glo
bos komitetui vadovauja Peter
C. Wytenus. Jis neseniai buvo 
išrinktas AF ABN organizacijos 
vicepirmininku.

— O. Mikulskienės kanklių 
studijos mokinių rečitalis Cleve- 
lande, Ohio, įvyks birželio 11.

— Lietuvos Kankinių lietuvių 
parapijos nauja bažnyčia Mis- 
sisauga, Ont. (prie Toronto), 
Kanadoj, bus šventinama bir
želio 11, sekmadienį, 3 vai. po
piet. Šventinimo apeigas atliks 
arkivysk. Angelo Palmas, apašta
liškasis pronuncijus Kanadoj.

— Meno mėgėjų kūrinių pa
roda Chicagoj, Jaunimo Centre, 
vyks rugsėjo 29 — spalio 1. 
Parodą rengia Putnamo seselių 
rėmėjai.

— Vasagos stovyklavietėj 
Kanadoj šią vasarą vyks šios 
stovyklos: liepos 8-22 — Auš
ros, liepos 23 — rugpiūčio 5
— ateitininkų, rugpiūčio 5-19
— Lietuvių Namų vyrų, rugpiū
čio 19-26 — Vyties krepšinio.

— B. Šlepetytė-Venskuvienė, 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungos (PLKOS) at
stovė tarptautiniam ryšiam, da
lyvavo Taiptautinės Katalikių 
Moterų Organizacijų Unijos 
(WUCWO) žmogaus teisių ko
misijos posėdžiuose, kurie vyko 
balandžio 2-3 Oxforde (Anglijoj). 
Posėdžių metu buvo plačiai pa
liesta padėtis okupuotoj Lietu
voj. B. Venskuvienė tuo klausi- 
ftTū padarė išsamų pranešimą ir, 
bendrai, labai aktyviai reiškėsi 
komisijos darbuose. Jos pasiūly
mu, komisija artimiausiu metu 
imsis akcijos ryšium su N. Sa- 
dūnaitės tragišku likimu, sie
kiant jos išlaisvinimo. Grįždama 
iš tarptautinių posėdžių į Pary
žių, B. Venskuvienė buvo su
stojusi Londone. Ten turėjo po
sėdį su Lietuvių Katalikų Šv. 
Onos Draugijos valdyba — M. 
Damidavičiene, A. Krikščiū
niene ir M. Paruliene, dalyvau
jant šios draugijos dvasiniam pa
tarėjui kun. dr. J. Sakevičiui.

— VVaterbury, Conn., Sv. 
Juozapo lietuvių parapijos baž
nyčioj balandžio 23 buvo auko
jamos mišios už mirusias L.M.K. 
Federacijos Waterburio klubo 
nares. Tą pačią dieną įvyko vi
suotinis klubo narių susirinki
mas. Aptarus veiklos planus, 
Milda Liaukienė iš Monroe, 
Conn., demonstravo velykinių 
margučių dažymą su vašku, pa
aiškindama ornamentų reikšmę.

— Atostogaujant Šveicarijoj, 
galite pasinaudoti lietuviška už
eiga. Gražūs, patogūs kamba
riai. Šeimininkė kalba lietuviš
kai ir angliškai. Kreiptis adresu: 
Tatiana Bacilieri, 13 Via Sem- 
pione, Locarno, Switzerland.

— Ieškomi: broliai Bronius ir 
Antanas Leonavičiai, kilimo iš 
Giraitės km., nuo Varėnos. Ame
rikoj gyveno New Yorke ar 
Brooklyne. Taip pat ieškomas 
Mikas Navickas arba jo vaikai, 
kilimo iš Palkabalio km., nuo 
Varėnos. Amerikoj gyveno Tren- 
ton, N.J. Visi išvykę Amerikon 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. Jie 
patys arba apie juos žinantieji 
prašomi pranešti adresu: J. Ta
raila, 38A Tatman St., Worces- 
ter, Mass. 01607.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: V. Sakalas, Hot Springs, 
Ark., Pr. Razgaitis, Seven Hills, 
Ohio. Užsakė kitiem: E. Micke- 
liūnienė, Ridgewood, N.Y. — E. 
Dalinis, St. Petersburg, Fla. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 

t dol. Atnaujinant — visiem 13 
L dol. metam.
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LIETUVIAI EKRANE — “F.I.S.T.” FILME RASA BOBELYTĖ

Neseniai man teko dalyvauti 
specialiame filmo rodyme Man- 
hattano MGM Magno Screening 
Room. Su kitais New Yorko laik
raščių, radijo ir televizijos sto
čių kritikais stebėjau naujai iš
leistą filmą “F.I.S.T.”

Kitiem tai buvo rutina, bet aš 
turėjau ypatingą priežastį 
pamatyti šį filmą, nes buvau gir
dėjus, kad ten bus rodomi ir 
lietuviai. Patriotiškumas mane 
vertė patikrinti, kad ta reprezen
tacija būtų tiksli ir teisinga.

Mum išdalino programas, ir, 
prieš filmui prasidedant, ati
džiai ją peržiūrėjau, ieškodama 
lietuviškų vardų. Produkcijos 
sąraše nebuvo lietuvių (bet la
bai daug vengrų), Artistų eilėse 
buvo vienas “Tony” Mockus — 
ten buvo parašyta, kad jis 
vaidins “Tom Higgins.” (Vėliau 
pamačiau, kad Higgins buvo 
vienas iš triukšmingiausių sunk
vežimių vairuotojų.) Bet jau 
šviesos temo, ir, prisimindama 
prastą lietuvių reprezentavimą 
televizijos “Holocaust”, aš pasi-

ruošiau stebėti filmą.
Filmo pirmoji dalis vyko 1937 

Clevelande ir vaizdavo Federal 
Interstate Truckers’ uniją —jos 
augimą ir eventualią korupciją. 
Johnny Kovak (vaidinamas Syl- 
vester Stallone), jaunas vengras- 
amerikonas, buvo tos unijos 
veikliausias organizatorius. 
Publika girdėjo keletą frazių 
vengrų kalba iš jo burnos, ir 
dabartiniai vengrai-amerikiečiai 
turbūt alps nuo jo ištarimo. Ko
vak įsimylėjo vieną lietuvaitę — 
Anna Zerinkas.

Klausimas, ar “Anna” jau toks 
lietuviškas vardas, bet Melinda 
Dillon, artistė, kuri ją vaidi
no, atrodė net kaip lietuvaitė. 
Gal truputį per smulki būti tik
ru lietuvaitės tipu, bet, ją pama
čius, kažkaip galėčiau ją lengvai 
įsivaizduoti Kultūros Židinio 
koridoriuose.

Kai publika Anną pirmą kartą 
pamatė, ji buvo pakeliui į dar
bą fabrike prie šaligatvio, ir 
Kovak lėtai savo sunkvežimį vai
ravo, mėgindamas ją užkalbinti.

ma-

į

Scena iš filmo “F.I.S.T.

— Kas tu esi? Lenkaitė?
— Ne! Aš lietuvaitė!
— Lietuvaitė, huh! Aš 

niau, kad jie visi išmirė.
Įdomu, ar filmo rašytojai ty

čia vartojo klaidą “Polack,” o ne 
“Hunky” (vengras) ar ką nors 
kitą.

Kovak pagaliau nuvažiavo pas 
Anną vieną vakarą. Jos visi kai
mynai lietuviai lauke sėdėjo ant 
laiptų, su akordeonais ir su juo
kais, ir nemaloniai išjuokė jauną 
vengrą, kuris stovėjo prie Ze- 
rinkų durų. Tokie nemandagūs, 
girti žmonės tikrai nieko bendro 
su mūsų žmonėmis neturi!

Į vidų įėjęs, Kovak sutiko An- 
nos motiną. Pagalvojau apie lie
tuves mamytes, ir ši moteris 
man nieko nepriminė. Čia tai fil- 
muotojai tikrai suklydo. Zerin- 
kienė jam net valgyti nepasiū
lė!

Bet tai buvo tik pirmas įspū
dis. Vėliau ji pasirodė tikra lie
tuvė mamytė. Jiedu sėdėjo tyliai 
salione, laukdami Annos, ir Ze- 
rinkienė pagaliau suardė tylą 
klausimu: — Ar tu lietuvis? 
Kovak ramiai atsakė: — Ne, aš 
vengras. Zerinkienės veidas iš
tyso, ir su gailiu atodūsiu ji 
ištarė: — Oh. Nu, va!

Net kai Anna išėjo pro du
ris su savo vengru, jos mamytė 
ją pabučiavo į kaktą ir lietuviš
kai įspėjo: — Būk gera mergy
tė. Gaila, kad artistės kas nors 
nepamokė teisingiau lietuviškai 
tarti.

Spavingiausioje dalyje buvo 
vaizduojamos lietuviškos-veng-

riškos vestuvės: lietuviškomis Įp 
staltiesėmis ir rūtomis apdengti 
stalai (net Stallone savo kišenė
lėje turėjo rūtų šakeles); raguo
lis ant pagrindinio stalo; mote
rys šoko pasipuošusios ginta
rais; muzikantai grojo suktinį, 
kalvelį, noriu miego ir net ragu
čių polką. Ant sienų papuošimai 
priminė Kultūros Židinį: paka
binimai tulpiniais juostų raštais.

Tai ir viskas, kur buvo randa
ma bent kokių lietuviškų tradici
jų. Pagrindinė filmo mintis buvo 
iškelti Kovako darbininkų uni
jų organizavimo ir jų veiklos 
problemas ir, kriminalistų sindi
katui įsivėlus į unijų veiklą, 
kaip greit buvo sunaikintas tas 
žmogus ir visi, kuriuos jis my
lėjo.

Pirmoje dalyje, 1930 dešimt
metyje, veiksmas vyko sklan
džiai, greitai. Buvo politiška ir 
įdomu. Po vestuvių jie peršoko 
dvidešimt metų ir vaizdavo Ko
vako darbo pasekmes. Kada Se
natas pradėjo šios unijos inves- 
tigaciją ir pamažu viešumon pra
dėjo kilti įvairūs nešvarūs veiks
mai, kurie buvo atlikti jos or
ganizavimo metu, Kovak pama
to, kaip jis buvo panaudotas sin
dikato jų pačių tikslam.

Bet dabar veiksmas, nors vis 
dar labai politiškas, jau praran
da savo dinamiškumą. Filmas 
pasidaro neįdomus.

Filmas tęsiasi dvi su puse va
landos ir turi daug tikrai puikių 
momentų. Nežiūrint antrosios 
dalies nuobodumo, jį verta pa
matyti. “F.I.S.T.” laikomas PG 
— paaugliam gal nevisiškai 
tinkamas.

|| SPORTAS

RELIGINĖS ŠALPOS METINIS
(atkelta iš 7 psl.) SUSIRINKIMAS

IF YOU ARE PLANNING TO VISIT LITHUANIA 
IN THE SUMMER OF 1978, 
WE HAVE FOUR BEAUTIFUL TRIPS TO OFFER 
ALONG THE GREAT BALTIC CIRCLE ROUTE.
TOURS DEPART THE UNITED STATES ON JUNE 
21, JULY 12, AUGUST 9, AND AUGUST 23 
YOU CAN SAVE $100 OFFTHE TOUR FARE IF YOU 
BOOK EARLY.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE CALL OR 
WRITE:

BALTIC AMERICAN 
HOLIDAYS, INC.

A DIVISION OF

ROBERT J. ELLYN TRAVEL, INC.
501 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10017

(212) 687-0250

Kandidatais liko: kun. Alg. 
Bartkus, prel. J. Boll, kun. A. Za
karauskas.

Į revizijos komisiją išrinktas 
kun. A. Račkauskas, o pasi
lieka iš pereitų metų tėvas P. 
Baniūnas, OFM. Kandidatu lie
ka kun. J. Čekavičius.

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa yra įsipareigojusi išleisti 
dr. Vyt. Vardžio naują anglų 
kalba parašytą istorinę studiją, 
pavadintą THE CATHOLIC 
CHURCH, DISSENT AND NA- 
TIONALITY IN SOVIET 
LITHUANIA. Knyga jau renka
ma ir turėtų pasirodyti š.m. spa
lio mėn. Žadama plačiau apie ją 
painformuoti lietuviškąją visuo
menę ir ieškoti šiam tikslui 
mecenatų bei užsakymų. Numa
toma šią knygą išsiuntinėti vi
siem angliškai kalbantiem vys
kupam JAV-ėse, Kanadoj, Angli
joj, Australijoj ir kitur, taip pat 
ir kitiem numatytiem asmenim 
bei rinktiniam anglų kalba lei
džiamiem laikraščiam.

Nutarta paremti $2,200 suma 
kun. A. Saulaičio numatytą seri
ją religijos vadovėlių, kurie būtų 
naudingi ir laisvame pasauly, 
ir Lietuvoj. LKRŠ įnašas sąly
gojamas tuo, kad panaši suma 
ateis iš kitų šaltinių.

LKRŠ taip pat rūpinasi išleis-

ti Lietuvos tikintiesiem reikalin
gą maldaknygę.

Reikalų vedėjas pranešė, kad 
jau viena kita JAV kitataučių 
vyskupija kviečia LKRŠ pakal
bėti bažnyčiose apie tikinčiųjų 
persekiojimą Lietuvoj ir pra
vesti rinkliavas Lietuvos Bažny
čiai gelbėti.

Nutarta organizuoti talką, pla
nuoti, rašyti bei transliuoti Lie
tuvon per Vatikano radiją tiky
bos pamokas, taikomas Lie
tuvos jaunimui.

Kun. K. Pugevičius

Didžioji sporto savaitė
Pasaulio Lietuvių Sporto Žai

dynės Toronte užtruks savaitę 
su viršum. Čia trumpai apibrė
žiama atskirų sporto šakų varžy
bų laikas ir vieto
vės.

Krepšinis prasidės pirmadienį 
arba antradienį, birželio 26-27, 
Etobicoke Olympium apylinkėj 
esančių mokyklų salėse ir pa
čiam Etobicoke stadijone.

Tinklinis prasidės ketvirta
dienį, birželio 29, dviejose 
apylinkės salėse ir Etobicoke 
stadijone. Abiejų šakų baigmės 
rungtynės įvyks šeštadienį, lie
pos 1, Etobicoke Olympium sa
lėse.

Šachmatų varžybos vyks nuo 
ketvirtadienio iki šeštadienio 
Etobicoke Olympium patalpose.

Lengvoji atletika vyks Etobi
coke stadijone dvi dienas-ket
virtadienį ir penktadienį.

Plaukimas — taip pat Etobi
coke Olympium baseinuose, 
planuojamas penktadienį ir 
šeštadienį.

Lauko tenisas prasidės trečia
dienį ir baigsis šeštadienį. Rung
tynės vyks Trini ty-Bellwoods 
Parke ir Etobicoke Olympium 
aikštėse.

Šaudymo varžybos vyks 
Bramton, Ontario, Heart Lake 
apylinkėj, nuo ketvirtadienio iki 
šeštadienio imtinai.

Golfas bus žaidžiamas Noble- 
ton Lakęs Golf and Country 
Club, pradžia dar nenustatyta.

Futbolo rungtynės bus pas
kutinis PLSŽ įvykis ir bus žai
džiamos pirmadienį, liepos 3, 
Earlscourt Parke, Toronte.

Daugumos sporto šakų daly
vių galutinė registracija turi bū
ti atlikta iki birželio 1. Indivi
dualinė registracija bus prailgin
ta iki vidurio birželio, bet, neuž
siregistravus pakankamam skai
čiui pavienių dalyvių iki birželio 
1, kai kurių šakų rungtys gali 
būti atšauktos ir pasivėlavę da
lyviai nebegalės dalyvauti pasi
rinktose šakose. Komandinė re
gistracija jau turėjo būti atlikta, 
ir varžybos vyks tik tose grupė
se, kur užsiregistravo pakanka
mas skaičius komandų.

Visais klausimais teirautis 
pas Žaidynių organizacinio ko
miteto pirmininką Praną Ber- 
necką, tel. 416 736-4429, arba 
pas varžybinio komiteto pirmi
ninką Andrių Klimą, 223 Church 
St., Weston, Ont., Canada, tel. 
416 245-7210.

Alg. Š.

Si
REMARKABLE DISCOVERY 

Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
—patented in Svvitzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. lt cures: DANDRUFF, FALLING HAIR, ITCHING SCALP, 

SPLITTING ENDS, STRENGTHENING HAIR ROOT GROWTH,~ 
and restoring NATURAL HAIR COLOR. Using JIB you will never 
be BALD or grey 100% Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB 

Medicine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P.P.
J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; FUI. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; CHICAGO: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero and 1640 W. 47th St. Chicago; 
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

PRAKTIŠKIAUSIOS DOVANOS 
GIMINĖMS LIETUVOJE

1978 METŲ KELIONES Į LIETUVĄ
VIENOS AR DVIEJŲ SAVAIČIŲ KELIONĖS Į LIETUVĄ, AUSTRIJĄ IR 
VOKIETIJĄ IŠ BOSTONO, NEW YORKO, CLEVELANDO IR DETROITO

Gegužės 14-22: 1 diena Maskvoje, 6 dienos Ir 5 naktys Vilniuje su 
ekskursija į Kauną ir 1 naktis Maskvoje.

_ _ Birželio 20 — liepos 4, liepos 8 — 22: Lietuva, Austrija Ir Vokietija.I 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija į
!■ B ■ Kauną, 1 naktis Maskvoje, 3 naktys Vienoje ir 3 naktys Miunchene.

Rugpjūčio 13-27: Lietuva, Vokietija. 1 naktis Maskvoje, 6 naktys ir 5 
dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija Į Kauną, 1 naktis Maskvoje, 
4 naktys Miunchene, romantišku keliu Į Frankfurtą ir 2 naktys 
Frankfurte.

VISOS GRUPĖS BUS LYDIMOS PATYRUSIŲ PALYDOVŲ

DAUGIAU INFORMACIJŲ KELIONIŲ Į LIETUVĄ REIKALU PRAŠOMA 
KREIPTIS:

ALGIRDAS MITKUS 
BALTIC TOURS 
8 WHITE OAK ROAD 
NEVVTON, MA 02168 
(617) 969-1190

ARBA

CLEVELANDE:
(216) 692-1707

DETROITE:
(313) 453-8614

Siuntinys 1 — 1978

Nepermatomo nailono gėlėta arba su ornamentais {vairių 
spalvų labai populiari medžiaga dėl dviejų suknelių; gėlėta ar
ba lygių spalvų crimplene medžiaga suknelei; dvigubo storio 
nailoninė skarelė; moteriškas nailono apatinis arba vyriški nai
lono viršutiniai marškiniai; dvi poros vyriškų arba moteriškų 
nailoninių arba vilnonių kojinių; 40 angliškų geriausių cigare
čių; dėžė šokoladinių saldainių; 1 svaras pupelių kavos; vienai 
eilutei vilnonė labai gera medžiaga su {audimu “Ali wool made in 
England’’, gali būti šviesios arba tamsios spalvos.

Šio siuntinio kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis—$190.00

Taip pat dar galima dadėtl į šį siuntinį 9 sv. svorio prekių, 
pavyzdžiui, galima dadėti 4 m. medžiagos; 2.75 m. dirbtinio 
minko kailio arba kitokių dovanų.

Žemiau siūlome keletą praktiškesnių ir naudingesnių dalykų:

$80.00 
40.00 
32.00 
3.00 

24.00 
11.00 
15.00 
12.00 
34.00 
30.00

Angliška eilutei medžiaga (“Ali wool made in England”)50.00 
Geresnė eilutei medžiaga (“Ali wool made In England“) 75.00 
Siunčiame įvairius kalkuliatorius ir Stetoskopus.
Sudarant savo nuožiūra siuntinį reikia pridėti $28.00 už visas 

persiuntimo išlaidas. Kiekvieno siuntinio pristatymas yra garan
tuotas.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus į Lietuvą prekėmis arba pinigais.

Dirbtinio minko kailis moteriškam paltui ..........
Jeans “Wrangler”, vyr. arba mot (galima siųsti 4) 
Geresnės rūšies nertinis .......................................
Nailono kojinės, vyriškos arba moteriškos .......
Vilnonė medžiaga suknelei ...................................
Vilnonė skarelė ........................................................
Geresni marškiniai ..................................................
Lietsargis telescopic ............................................
Vyriški arba moteriški labai geri pusbačiai ... 
Crimplene medžiaga kostiumėliui ..................

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT, BR1 4HB, ENGLAND
TEL. 01 460 2592

DARBININKUI 
PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, prisius 

darni prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

25 dol. — kun. S. Morkūnas, 
Sioux City, lovva.

Po 10 dol. — C.P. Vilinis, 
St. Petersburg Beach, Fla., B. P. 
Juodelis, Dovvners Grove, III.

Po 7 dol. — J. Davnorow, 
Woodside, N.Y., A. Gylys, 
Olympia, Wa., J. Masilionis, 
Dayton, Ohio, J. Vidūnas, Wor- 
center, Mass., dr. J. B. Dičpi- 
nigaitis, Woodhaven, N.Y., J. 
Vastūnas, VVoodhaven, N.Y., J. 
Budraitis, VVoodhaven, N.Y., 
kun. S.W. Saulėnas, Cambridge, 
Mas., K. Dūlys, Crownsville, 
Md., P. L. Montvila, VVoodha
ven, N.Y., P. Kunigėlis, VVillis- 
ton Pk., N.Y.

Po 5 dol. — kun. P. A. Sha- 
kalis, Brockton, Mass., P. Luko
ševičius, VVoodhaven, N.Y.

Po 4 dol. — A. Šimukonis, 
Richmond Hill, N.Y., J. Kazake
vičius, Maspeth, N.Y.

Po 3 dol. — M. Kronkaitis, 
New Haven, Conn., O. Sarkaus- 
kas, VVorcester, Mass.

Po 2 dol. — B. Karmazinas, 
Groton, Conn., A. Sheputis, 
VVoodhaven, N.Y., A. Grėb- 
liūnas, Hartford, Conn. P. Kara
lius, P.O. Burton, Ohio, V. Jackū
nas, St. Petersburg, Fla., K. Vasi- 
lauskas, Dorchester, Mass., D. 
Vizbaras, Richmond Hill, N.Y., 
kun. dr. J. Grabys, VVatervliet, 
N.Y., S. Leonas, VVaterbury, 
Conn., K. Kaminskas, Ansonia, 
Conn., J. Lapurka, Brooklyn, N. 
Y., N. Žukauskas, Yonkers, N.Y., 
M. Palūnas, Akron, Ohio, dr. J. 
Mačiulis, Lakewood, Ohio, P. 
Narutis, Chicago, III., P. Bundo- 
nis, Lansdovvne, Pa., A. Čepu
lis, Philadelphia, Pa., B. Bud- 
revičius, No. Palm Beach, Fla., 
A. Povilaitis, Chicago, III., M. 
Eizerytė, Montreal, Que., A. 
Koncė, VVoodhaven, N.Y., J. Lu
košius, Richmond Hill, N.Y., B. 
Jalinskienė, VVoodhaven, N.Y., 
A. Arūnas, VVoodhaven, N.Y., K. 
Butkus, VVoodhaven, N.Y., V. 
Morkūnas, VVoodhaven, N.Y., 
A. Daunys, Syosset, N.Y.

1 dol. —. M. VVentz, Syos
set, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

$250 PER WEEK stuffing envelopes 
ALREADY STAMPED ANO ADDRESSED. FREE 
SUPPLIES, SEND SELF ADDRESSED STAMPED 
envelope TO: LIVING, PATRIOT STAR 
ROUTE, GALLIPOLIS, OH 45631

AMATEUR
Nightclubs, 
band, record 
Engllsh.

Mgr. (212) 974-9300

SINGERS WANTED 
concerts, records, 

reąulred. Mušt speak

I J

0DEXTER PARK 
PHARMACY O

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

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

WE DELIVER 
TELEF. 296-4130

Models j
For §

Television, § 
Fashion, 

Commercials,
Shows,

Advertising 
Beginners and 
Professionals

Apply This 
Week 1-5 P.M.

(Sulte 404) 
22S West 57th St.,

N.Y.C.
212-586-3556



1978 gegužės 19, Nr. 19 • DARBININKAS •!!

KO LIŪDI, PUTINĖLI 
Sutartinės 
ansamblio koncerte

Sutartinės, jaunimo ansamb
lio, metinis koncertas buvo ba
landžio 30 Kultūros Židiny. An
samblis įsikūrė praeitais metais 
ir praeitais metais pastatė net 
operą “Nojaus tvaną” savo meti
niam koncertui. Tai parodė, 
kad vadovė turi plačius polė

kius — su jaunučiu ansambliu 
girebtis didelių dalykų.

Šis buvo jų antras metinis 
koncertas. Taip ir buvo laukta, 
kad ir šiame koncerte bus kelia
mos sunkios “naštos”. Tokia ir 
buvo pirmoji dalis.

-o-
Pirmiausia atliko Jono Bap-

Sutartinės ansamblis savo koncerte balandžio 30 Kultūros Židiny. Po koncerto įteiktos 
gėlės. Dešiniau nuo centro stovi ansamblio vadovė Jūratė Veblaitytė-Litchfield, pianis
tė Dalia Sakaitė, muzikas Viktoras Ralys, dainavęs baritono partiją Šimkaus “Nugrimz
dęs dvaras”, Rasa Bobelytė, dainavusi soprano partiją “Nugrimzdęs dvaras” ir antroj 
daly SU choru. Nuotr. L. Tamošaičio

< r-
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tisto Pergolesi “Stabat Mate r”. 
Dirigavo Viktoras Ralys, dainavo 
soprano partiją — Jūratė Veb
laitytė-Litchfield, mezzo so
prano Shirley Frankum. Veika
las gana ilgas, užėmė apie 30 
minučių, įvairių slinkčių, įvairių 
nuotaikų, reikalaująs geros at
likėjų technikos.

Ieškota naujumo. Scenos 
dešinėje stovėjo ekranas. Ten 
buvo rodomi paveikslai. Tai 
buvo daugiausia spalvotos rep
rodukcijos, renesanso ir kitų

epochų religinio meno. Skaidres 
paruošė Algis Norvilą. Atrodo, 
kad jis ir išfotografavo. Nuo
traukos padarytos gerai. Puikios 
spalvos. Bet čia gavosi kiek su
trikimų. Kūrinys nelietuvių 
kompozitoriaus, nieko bendro 
neturi su lietuviškom religinėm 
nuotaikom, bet ėmė ir įterpė 
kelias lietuvių liaudies meno 
skaidres. Jos labai išsiskyrė ir 
savo spalva ir savo nuotaika. Ge
riau būtų buvę be jų, pasilie

Gražina Paeglė prie savo fotografijų.

kant prie dideio ir turtingo re
nesanso ar gotikos meno.

Toliau pianistė Dalia Sakaitė 
skambino Beethoveno sonatą 
op. 53, C dur (Waldstein). So
nata ilgoka, užėmė apie 22 mi
nutes, sudėtinga, reikalaujanti ir 
pasiruošimo ir daug jėgos. Bet 
jaunoji Dalia su didele energija, 
sudramatindama atskleidė šios 
sonatos grožį. Tai buvo visame 
koncerte pats geriausias progra
mos numeris.

Dalia Sakaitė su derama rim
timi ir įsijautimu palydėjo ir visą 
koncertą — pirmą ir antrą dalį.

Pirmoji dalis baigta su Stasio 
Šimkaus alegoriniu veikalu — 
Nugrimzdęs dvaras. Dirigavo 
pati ansamblio vadovė Jūratė 
Veblaitytė-Litchfield, soprano 
partiją atliko Rasa Bobelytė, 
baritono partiją — Viktoras Ra
lys. Veikalas gana ilgas, ir la
bai sudėtingas ir reikalingas 
gero pasiruošimo, gero choro. 
Jaunam ansambliui buvo sunko
ka grumtis su kliūtimis.

Ir ši dalis buvo palydėta 
skaidrėm. Pradėta lietuviškais 
vaizdais, parodyta nemaža M. K. 
Čiurlionio kūrinių reprodukcijų. 
Kelios buvo apverstos. Gaila, 
kad nesilaikyta tik lietuviškų 
vaizdų, paskui jau įpynė viso
kiausių nuotraukų, kurios nieko

bendro neturėjo su Lietuva ir 
lietuviška nuotaika. Nuotraukos 
pačios buvo neblogos. Jas rodė 
Algis Norvilą.

Antroji koncerto daly buvo 
jau lengvesni kūriniai ir trum
pesni. Čia jau ansamblis geriau 
įsijautė ir geriau atliko savo re
pertuarą. Tas repertuaras buvo 
toks: Laimė, man kad aš graži
— S. Sodeikos, solo dainavo Ra
sa Bobelytė; Taip toli žadėta
— M. K. Čiurlionio, Išeik, tėve
li, žalian sodelin — B. Budriū- 
no, Pajūry (Edelweiss) — R. 
Rodgers, Augino močiutė — V. 
Jakubėno. Šią dalį dainavo mer
gaičių choras.

Baigė mišrus choras su šiom 
dainom: Nurimk, sesut — V. Ja
kubėno, Ko liūdi, putinėli — L. 
Naujalio, Augau aš pas tėvelį
— L. Abariaus, Siūbau, lingau
— J. Zdaniaus, Oi toli, toli — 
T. Brazio, Dul dūdelė —J. Gau- 
bo, Jūs berneliai — S. Sodeikos.

Nesudėtingos ir nesunkios 
dainos choro buvo neblogai at
liktos. Bene geriausiai išėjo — 
Ko liūdi, putinėli, paskui Dul 
dūdele, Oi toli tolu '.

Bene pirmą kartą kaip solistė 
pasirodė ir jaunutė Rasa Bobely
tė, kuri turi malonaus tembro 
lyrinio charakterio balsą. Ji sce
noje jautėsi laisvai ir kultūrin-

Lietuvę motiną pirmąjį gegu
žės sekmadienį minėjo Moterų 
Federacijos Bostono klubas. Po 
mišių Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioj minėjimas vyko 
pobažnytinėj salėj. Per mišias 
solo giedojo Birutė Aleksaitė. 
2:30 vai. popiet moterų klubo 
narės, jų svečiai ir viešnios rin
kosi į Tautinius namus So. Bos
tone. Minėjimą pradėjo pirm. E. 
Vasyliūnienė. Marytė Bizin- 
kauskaitė iš Brocktono žaviai 
padainavo: Oi, Lietuva, motinė
le, Ten, kur Nemunas banguo
ja, Kur bakūžė samanota, Nemu
nėli, ištrauką iš Sound of Music. 
Tautinių šokių sambūrio, vado
vaujamo Onos Ivaškienės, patys 
mažieji šokėjai: Gitą Zikaitė, 
Tomas Zikas ir Rūta Kalvaity
tė jautriai padeklamavo mamy- 

gai. Kitiem tos sceninės kultū
ros kartais kiek ir pritrūko — 
negrakštus žingsniai, mostai, 
nusilenkimai. O reikėtų tai iš
mokti. Reikėtų visiem dirbti 
prieš didelį veidrodį ir save ste
bėti.

Ansamblis patraukia savo jau
nyste. Ansamblio narių amžius 
tarp 14-20 metų. Tai labai puiku, 
kad jaunus žmones pritraukė 
prie dainos. Daina juos skaidri
na, praturtina ir suteikia daug 
malonių valandų jiem patiem.

Tokį ansamblį išlaikyti ir su
organizuoti tai nelengvas daly
kas. Daug dirba tėvų komitetas. 
Tad ir linkime Sutartinei sėk
mės — dirbkite, daugiau kvies
kite jaunimo. Atrodo, kad reikė
tų programą kiek lengvinti ir 
prisitaikyti prie jaunų balsų, 
prie jaunų nuotaikų. Ansamblis 
pasivadinęs Sutartinės vardu. 
Tai irgi nusako to ansamblio 
kelią ir dainavimo būdą.

Koncerto pertraukos metu sve
čiai buvo vaišinami šampanu, po 
koncerto buvo vaišės — užkan
da, atgaiva. Veikė visokie lai
mėjimai. (p .j.)

tėm. Pirmininkė pristatė Oną 
Shallnienę, kuri buvo pirmoji 
Amerikoj teisininkė, kovojusi už 
moterų teises. Ji veikusi su Ieva 
Sondiene, kuri prieš keletą 
dienų atžventė 92-tą gimtadienį. 
Viešnia kalbėtoja buvo Irena Ba
naitienė iš New Yorko, Moterų 
Klubų Federacijos pirmininkė. 
Ji apibūdino klubų išsiplėtusią 
veiklą, o taip pat iškėlė ir lietu
vės motinos svarbą. Šiais metais 
Bostono klubo valdybą sudaro: 
pirm. E. Vasyliūnienė, vicepirm. 
A. Moriarty, sekr. J. Matjošie- 
nė, ižd. L Ulpaitė ir narė L 
Rasienė.

Povilas Paškauskas, lotynų 
aukštesniosios mokyklos moki
nys, kartu su kitais 120 mokinių 
gegužės 22 už pavyzdingą mo
kymąsi Washingtone gaus prezi
dento medalį.

Bostono lietuvių tautinių šo
kių ansamblis, vadovaujamas 
Onos Ivaškienės, gražiai atsto
vavo lietuviam Naujosios Angli
jos liaudies šventėj Naticke ba
landžio 22. Balandžio 23 an
samblis šoko Manchesterio The 
World in Manchester renginy.

Pasaulio Lietuvių Dienom 
vykstant Toronte, birželio 29 
— liepos 4 Bostone vyks latvių 
šventė su šokiais, dainomis, 
koncertais, parodomis ir kito
kiais pasirodymais. Renginiai 
vyks Boston Garden, Hynes 
auditorijoj ir Simfonijos salėse. 
Latvių šventėj dalyvaus atsto
vai iš Amerikos, Kanados, 
Australijos, Europos.
Lietuvių Inžinierių ir Architek

tų suvažiavimo proga gegužės 
28 rengiamam bankete dar yra 
vietų. Užsakymai pavieniui ar 
stalais (10 asmenų) priimami iki 
gegužės 22. (Žiūr. skelbimą šia
me Darbininko numery).

LAISVĖS VARPAS, Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC. P. Viščinis, 173 Ar- 
thur St., Brockton, Mass. 02402. Te
lef. 586-7209.

BOSTON, MASS. — WNSR 1360 
bangos sekm. nuo 1 iki 1:30 vai. 
Veda S. ir V. Minkai, 502 E. Broad- 
way, So. Boston, Mass. 02127. Telef. 
268-0489. Parduodamas Darbinin
kas. Didelis lietuviškų knygų pasirinki
mas.

Gražinos Paeglės fotografijų 
paroda surengta Sohophoto ga
lerijoje. 34 West 13 Street New 
Yorke, N.Y. Paroda vyksta nuo 
gegužės 7 iki 30. Nuotraukos vi
sos juoda-balta, sudaro atskirus 
ciklus. Paroda pavadinta — 
“Save, Fly, Explore”. Su humo

ru fotografuoja vaikus, kaip jie 
tyrinėja nežinomus dalykus, 
svetimus kraštus. Ji fotografiją 
studijavo Visual Arts mokykloje 
pas žinomą Bernard Hoffman, 
Life žurnalo štabo fotografą. 
Šiuo metu Gražina Paeglė yra 
Maino valstybėje.

PAMINKLINIAM KRYŽIUI IR D.L. VALDOVŲ 
MEDALIJONAMS JAU AUKOJO(TĄSA):

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

Pranešame giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
1978 m. gegužės 11d. mirė

A.A.
DR. GRIGAS VALANČIUS.

Nuliūdime liko duktė Daliiė Polikaitienė, žentas Antanas, 
anūkai Rimas, Vitas ir Linas, sesuo Marija Milerienė, švo- 
geris Leonas, sesers vaikai Liucija, Romas ir Kęstutis, 
Lietuvoje broliai Jurgis, Jonas ir Povilas su šeimomis.

Velionis palaidotas gegužės 13 d. Los Angeles, Calif., 
Forest Lawn kapinėse.
Mūsų mielam Bičiuliui

A.A. 
MYKOLUI SENDAI

mirus, jo dukrai Elenai Garmienei ir jos šeimai, netekus 
mylimo tėvelio ir senelio, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

A.A.
JURGIUI MAČIŪNUI

mirus, mamytę Leokadiją Mačiūnienę, seserį Nijolę, Jurgį, 
Andrių ir Giedrių Valaičius didelio skausmo valandoje 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Dantonas, Mirga, Tauras ir Daina 
Šulaičiai

500 dol. — dr. Marija ir Alek
sandras Žemaičiai, Leonija, N.J.

105 dol. — Pulcherija Turu- 
lienė, Hollis, N.Y.

Po 100 dol. — kun. Jonas 
Pakalniškis, Maspeth, N.Y., Ire
na Banaitienė, Woodhaven, N. Y., 
Sibiro kankinių atminimui, Do
natas Banaitis, Woodhaven, N. Y., 
a.a. tėvo Broniaus Banaičio at
minimui, Danutė ir Frank Ro- 
gers, Nutley, NJ., L.B. Great 
Necko apylinkė, Anna Verick, 

Woodhaven, N.Y., a.a. motinos 
Anna Verick atminimui, Julija 
Šidlauskienė, Waterbury, Conn., 
Antanina Reivytienė, Middle 
Village, N.Y., V. ir A. Steponiai, 
Onutė Dzetaveckaitė.

Po 50 dol. — Algis Uknevi- 
čius, Woohaven, N.Y., Ona ir 
Norman Karašos, Dover, N.J., B. 
ir Z. Rimai, Brooklyn, N.Y., A. ir 
R. Markevičiai, Woodhaven, 
N.Y., S. ir J. Tiškai, Brooklyn, 
N.Y.

Po 30 dol. —Vytautas Vaičiu
lis, Woodhaven, N.Y., Vytautas 
Gadliauskas, Ridgewood, N.Y.

Po 25 dol. — kun. A. Gri
gaitis, Amsterdam, N.Y., dr. A. 
Noakaitė-Dunojewski, Ozone 
Park, N.Y., Sofija Plechavičienė, 
Dobbs Ferry, N.Y., Elena Le- 
geckienė, Jamaica, N.J., dr. Po
vilo Legeckio atminimui, Vytau
tas Beleckas, Brooklyn, N.Y., 
Vincentas Miciūnas, Elizabeth, 
N.J., Viktorija ir Jonas Galiniai, 
Richmond Hill, N.Y., Eugenija 
Donohue, Woodhaven, N.Y., Ka
talikių Moterų Kultūros Dr-ja„ 
Irena ir Vytautas Alksniniai, 
Flushing, N.Y., N.Y. Žuvautojų 
ir Medžiotojų klubas “Aras”, 
Joseph ir Rose Aleksa, Amster
dam N.Y.

Po 20 dol. — Lietu
vių Moterų Klubų Federacija, 
A. Goeldnerienė, Flushing, N.Y., 
Genovaitė ir Aleksandras 
Radžiai, Baltimore, Md., Nijolė 
Jasaitytė, Richmond Hill, N.Y., 
Birutė ir Vitas Labučiai, Rich
mond Hill, N.Y., Eleonora ir Jo

nas Tutinai, Brooklyn, N.Y.
Po 10 dol. — M. Macežins- 

kas, Brooklyn, N.Y., Jonas Rū
tenis, Woodhaven, N.Y., Leonita 
Pleskus, Maspeth, N.Y., Ada 
Skučas, Lake Worth, Fla., a.a. 
sesės Natalijos Korsakienės at
minimui, H. Butkienė, Woodha- 
ven, N.Y., Voldemaras Banevi
čius, Southworth, Pa., Eleonora 
Ramančionienė, Brooklyn, N.Y., 
Vincentas Blazaitis, Baldwin, 
N.Y., Stasė ir Bronius Bobeliai, 
Woodhaven, N.Y., Jer. Lands
bergis, Richmond Hill, N.Y.

Po 5 dol. — Juozas Zarauskas, 
Richmond Hill, N.Y., Albinas 
Verbyla, Richmond Hill, N.Y.

Atitaisymas. Skelbiant aukas 
paminkliniam kryžiui, per klaidą 
buvo iškreiptas LIUDVIKOS 
KOPPIENĖS vardas. Labai 
atsiprašome.

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 17 — $845

DVIEJŲ SAVAIČIŲ birželio 11 — 1195 
liepos 2 — 1245 
liepos 16 — 1245

rugsėjo 22 — $845

rugpiūčio 6 —1245 
rugsėjo 3—1195 
gruodžio 22 — 1045

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie šių visų grupių 
galima jungtis iŠ VISŲ AMERIKOS IR KANADOS MIESTŲ su 
papildomu mokesčiu New Yorke.

GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS — PATARTINA 
REGISTRUOTIS KUO ANKSČIAU

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE, INC.
393 West Broadway, P.O. Box 116, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 617 268-8764

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė 
Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval
Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkom iškvietimo 
dokumentus

LITO BENDROVĖ PARDUODA

1978 M. KELIONES į LIETUVĄ

Didelis pasirinkimas iš įvairių kompanijų 
bus aplankoma:

Roma 
Miunchenas 
Baden-Baden 
Bernas 
Leningradas 
Ryga 
Briuselis

Visos 2 savaičių vasaros ekskursijos 
Dėl informacijos kreipkitės:

ir ekskursijų. Priklausant nuo maršruto,

Paryžius 
Lucerna 
Ciurichas 
Ženeva 
Maskva 
Helsinkis 
Kopenhaga

įjungia VILNIŲ penkioms dienoms.

LITAS INVESTING CO., INC. 
86-01 114 ST. 

RICHMOND HILL, N.Y. 11418 
(212) 441-6799
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Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
gegužės 20, šeštadienį, Lietuvių 
Bendruomenės suvažiavimas 
mažojoje salėje. Rengia LB kraš
to valdyba. Pradžia 10 vai. Ge
gužės 21, sekmadienį, Kul
tūros Židinio pavasario šventė, 
kryžiaus šventinimas, Lietuvos 
valdovų medalijonų dedikaci
ja.

Kultūros Židinio šventėje 
gegužės 21 , sekmadienį, 1 vai. 
popiet pamaldų metu giedos 
New Yorko vyrų choras Perkū
nas, vadovaujamas V. Daugirdo, 
ir New Yorko jaunimo ansamb
lis Sutartinė, vadovaujama Jūra
tės Veblaitytės-Litchfield. Ge
gužinės — pasisvečiavimo me
tu tautinius šokius šoks New 
Yorko lietuvių tautinių šokių an
samblis Tryptinis, vadovaujamas 
Jadvygos Matulaitienės.

Muz. Nijolės Ulėnienės piano 
mokinių koncertas įvyks gegu
žės 30, antradienį, 7:30 v.v. Lat
vių Kultūros Centre, Hunting- 
ton Hills, Long Island. Progra
moje dalyvaus įvairaus pažangu
mo mokiniai.

A. a. Juozui Ceiliui mirus, 
Antanas Ramanauskas iš Man- 

chester, Conn., vietoj gėlių prie 
karsto Tautos Fondui aukoja 20 
dol.

Rašytojas Algirdas Landsber
gis gegužės 19 išvyksta į PEN — 
tarptautinį rašytojų organiza
cijos suvažiavimą, kuris bus 
Stockholme. Be to, dar lankysis 
Kopenhagoje, Amsterdame, 
Londone. Stockholme ir Londo
ne jis skaitys savo kūrinius vie
tos lietuviam, gi Amsterdame ir 
Londone kalbės angliškai apie 
religijos padėtį Lietuvoje.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj Vainikų dienos savaitgalį — 
Memorial Day, gegužės 27, pa
mokų nebus. Mokslo metai bai
giami birželio 4, sekmadienį, 
12 vai. bus mišios Kultūros Ži
diny, po mišių mokslo metų bai
gimo akttas. Mokslo metam už
baigti mokytojų tarybos posėdis 
šaukiamas gegužės 31 Kultūros 
Židiny.

Bridges — priedas Brooklyno 
skaitytojam, nr. 5 skelbia žinias, 
pradedant gegužės 20 ir baigiant 
spalio mėn. Ten suregistruoti vi
si renginiai, kurie vyksta gegu
žės gale, birželio mėnesį ir va
saros metu. Kaip buvo minėta, 
šiuo dviejų puslapių leidinuku 
rūpinasi LB I-oji apylinkė, ku
rios pirmininku yra Vytautas 
Radzivanas. Priedas visiem 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viam siuntinėjamas nemokamai, 
bet aukos priimamos išlaidom 
padengti.

VVoodhavene parduodamas 
dviejų šeimų namas, 6 ir 5 kam
bariai, gazo šildymas, garažas. 
Savininkas — 849-6083.

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė .....(212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ....  212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Henrikas Kačinskas, dramos 
aktorius, gegužės 11 išskrido į 
Los Angeles, kur atliks progra
mą renginy ir aplankys savo 
bičiulius. Grįžta gegužės 22.

LB N.J. apygardos ir apylin
kių rengiamas birželio trėmimų 
minėjimas įvyks birželio 10, 
šeštadienį, 6 vai. vak. Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos bažny
čioj, Elizabeth, N.J. Čia bus au
kojamos koncelebracinės mi
šios, bus pasakytas pamokslas, 
pasimelsta prie lietuviško kry
žiaus ir padėta gėlių trėmimų 
aukom pagerbti. Mišių metu 
giedos parapijos choras, vado
vaujamas muz. V. Mamaičio, ir 
solistai. Apylinkių lietuviai yra 
prašomi gausiai pamaldose da
lyvauti.

N.Y. žuvautojų ir medžiotojų 
klubas Aras gegužės 28, sekma
dienį, rengia bendrą žuvavimo 
gegužinę jaunimui ir tėvam. Vie
tovė — Captree Park, kur jauni
mas turės progos žuvauti nuo til
to, o tėvai pabendrauti gražioje 
gamtoje. Bus mokoma įvairių 
žuvavimo technikų. Prašoma su 
savim pasiimti maistą ir gėrimus. 
Parkas yra prie Fire Island. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti.

Jurgis Kiaunė, savanoris, su
žeistas kovose dėl Lietuvos lais
vės, visuomenininkas, jau šešios 
savaitės guli Nevv York City 
Bellevue Hospital Center. Jam 
padarytos trys sunkios operaci
jos. Ligoninės vienumoj jis at
šventė savo vardadienį ir 81 
metų sukaktuves. Dėdei Jurgiui 
linkime greitai pagyti ir sugrįžti 
į namus, o rūpestingosios mar
čios Jonės ir sūnaus Kęstučio 
globoje galutinai sustiprėti ir įsi
jungti į visuomeninę bei politi
nę veiklą.— Romas Šidlauskas.

Kas nori dalyvauti dainų 
šventėje, prašom susirinkti į 
Kultūros Židinį gegužės 23, ant
radienį, 7:30 v.v. Dainų šventės 
repertuarą mokys vietos chorve
džiai. Bus ieškoma sąlygų, kaip 
pigiau nukeliauti į Dainų Šven
tę.

Lietuvos vyčių Vidurio Atlan
to apskrities susirinkimas šau
kiamas gegužės 21 Elizabethe 
Šv. Petro ir Povilo parapijos sa
lėje, 216 Ripley Place, Eliza
beth, N.J. Mišios 11 vai. Posė
džių pradžia 1 vai. Bus išrinkti 
delegatai į metinį vyčių seimą, 
kuris šiemet bus Syracuse, N.Y.

LKVS Ramovės New Yorko 
skyrius Vainikų dienos proga 
gegužės 27, šeštadienį, rengia 
mirusių savo narių prisiminimą. 
10 vai. bus mišios pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Po mišių 
visi keliauja į kapines, kur ap
lankys mirusių narių kapus ir 
juos papuoš gėlėm. Prie šio ka
rių pagerbimo kviečiami prisi
dėti šauliai ir birutietės.

Pasaulio Lietuvių Dienų Ko
mitetas JA Valstybėse pakvietė 
visą eilę asmenų būti to komi
teto garbės nariais. Be anks
čiau minėtų, dabar savo sutiki
mą davė būti garbės nariais: 
kun. L. Zaremba, S J — tėvų 
jėzuitų provincijolas, Marija Ru
dienė — B alfo centro valdybos 
pirmininkė, M. Miner — Lietu
vos vyčių centro valdybos pirmi
ninkas, Antanas Mažeika — 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos pirmininkas, dr. P. Kisie
lius — Ateitininkų Federacijos 
vadas, dr. J. Gimbutas — Litua
nistikos Instituto pirmininkas. 
Iš viso dabar garbės narių yra 30.

Aušros Vartų parapijos tradici
niai pietūs bus gegužės 21, sek
madienį, tuoj po 11 vai. mi
šių. Pietūs vyksta parapijos sa
lėje. Parapijos komitetas ir kle
bonas kviečia visus atsilankyti.

Regina Jautokaitė, dailininkė 
iš Chicagos, dabar keliauja po 
Egiptą ir iš ten atsiuntė sveiki
nimus Darbininko redakcijai.

Dail. Aleksandra Kašubienė 
su savo darbais dalyvauja paro
doje “Art in Science”. Paroda 
vyksta Philadelphijoje, 231 
South 18 Street, Philadelphia, 
Pa. Parodą atidarė gegužės 15, 
tęsis iki birželio 20. Be 
Aleksandros Kašubienės, dar da
lyvauja du dailininkai — Les 
Levine ir Alexander Messinger. 
Visi trys parodos dalyviai taip 
pat dalyvauja ir simpoziumuose, 
kurie bus gegužės 24, gegu
žės 31 ir birželio 7.

Dail. Vida Krištolaitytė daly
vauja bendrinėje parodoje Wa- 
tterbury, Conn. Jos nuotrauką 
įsidėjo Waterburio Sunday Re- 
publican. Nuotrauka vaizduoja 
ją sėdinčią studijoje. Po nuo
trauka rašoma, kur ji gyvena ir 
kad parodoje turi išstačiusi 18 
paveikslų.

Kun. Kazimieras Pugevičius 
savo 50 metų amžiaus ir 25 
metų kunigystės sukakčių proga 
birželio 3, šeštadienį, 6 vai. vak. 
Kultūros Židinio didžiojoj salėj 
aukos mišias. Visi kviečiami da
lyvauti mišiose ir po mišių pasi
likti vaišėm.

Marytė Šalinskienė registruoja 
norinčius autobusu vykti į To
rontą, Kanadą — į dainų šven
tę, sporto žaidynes ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės seimą. 
Išvykstama birželio 30, penkta
dienį vakare, grįžtama liepos 3 
naktį. Pilna kelionės kaina, į- 
skaitant autobusą ir viešbutį — 
$74 dol. M. Šalinskienės tele
fonas — (212) 296-2244.

Simo Kudirkos knyga “For 
Those Štili at Sea” jau atspaus
dinta. Pirmosios kopijos pasiekė 
prenumeratorius gegužės 11.

Architektas dr. Jurgis Gimbu
tas, atvykęs į Lituanistikos In
stituto pasitarimus, kurie buvo 
gegužės 7, taip pat lankėsi Dar
bininko redakcijoje ir apžiūrėjo 
Adomo Galdiko vardo galeriją.

Vitas ir Debbie Dėdinai, tar
nybos reikalais gyveną Turki
joj, susilaukė naujagimio, kuris 
bus krikštijamas New Yorke lie
pos 16 Leonardo Stepono var
dais. Vito tėvai Viktorija ir Anta
nas Dėdinai, gyveną Woodhave- 
ne, N.Y., džiaugiasi sulaukę 
anūko.

Apreiškimo parapijoje gegužės 7 prisiminta muziko Algirdo Kačanausko vienerių metų 
mirties sukaktis. Nuotraukoje choras, programos dalyviai ir svečiai. Iš k. Dalia Sakai
tė, kun. St. Raila, prof. Jokūbas Stukas, dabartinis Apreiškimo parapijos choro vado
vas Viktoras Ralys, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, kun. A. Račkauskas, J. Simu
tienė, kun. L. Budreckas, M. Razgaitis, V. Daugirdas. Nuotr. L. Tamošaičio

PRISIMINTAS MUZIKAS ALGIRDAS KAČANAUSKAS
Praeitais metais gegužės 9 

miręs muzikas Algirdas Kača- 
nauskas prisimintas gegužės 7, 
sekmadienį. Jo prisiminimą ir 
pagerbimą surengė Apreiškimo 
parapijos choras, kuriam jis ilgus 
metus vadovavo.

Pamaldos
Koncelebracinės mišios buvo 

11 vai. Jas koncelebravo kun. A. 
Račkauskas, kun. St. Raila ir 
kun. L. Budreckas, kuris pasakė 
ir pritaikytą gražų pamokslą, 
apibūdinantį velionio įnašą į 
muziką.

Mišių metu giedojo Apreiški
mo parapijos choras, kuriam va
dovauja Viktoras Ralys.

Pagerbimo akademija
Tuoj po mišių visi persikėlė 

į parapijos viršutinę salę. Čia 
įvyko akademinė dalis. Ją pradė-

Atlanto rajono skautų-čių 
vadovų suvažiavime buvo nutar
ta tradicinės paukš tyčių-vilkiukų 
šventės sąskrydžio Putname ne
ruošti. Anksčiau paskelbta data 
gegužės 27-29 atšaukiama.

Kultūros Židinio kryžiaus pa
šventinimo proga gegužės 21, 
sekmadienį, Darbininko admi
nistracijoj bus galima įsigyti 
papigintomis kainomis knygų, 
plokštelių, įvairių suvenyrų. 
Taip pat bus galima apmokėti 
prenumeratos mokestį. Nauji 
skaitytojai kviečiami užsisakyti 
Darbininką už papigintą kainą: 

iki šių metų galo — tik 5 
dol. Naujiem skaitytojam užsisa
kant šiem ir ateinantiem me
tam — iš viso tik 15 dol. Ta 
privilegija gali pasinaudoti nauji 
skaitytojai ir iš kitų miestų, 
užsisaką paštu.

Inž. Bronius Galinis, Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos suvažiavimo, 
šiais metais įvyksiančio Bosto
ne, rengimo komiteto pirminin
kas, buvo atvykęs į Nevv Yor- 
ką pasitarti su ALIAS New Yor
ko skyriaus vadovybe. Ta pačia 
proga inž. V. Galinis aplankė ir 
Darbininko administraciją bei 
redakciją.

jo dabartinis Apreiškimo parapi
jos choro vadovas Viktoras Ra
lys ir pakvietė akademijai vado
vauti prof. dr. Jokūbą Stuką, ku
ris buvo velionio geras draugas.

Kalba pats
Algirdas Kačanauskas

Didelį įspūdį paliko visiem, 
kai iš garsinės juostos buvo per
duotas pasikalbėjimas su muzi
ku Algirdu Kačanausku. Pasikal
bėjimą padarė tas pats prof. Jo
kūbas Stukas ir jį panaudojo sa
vo radijo valandėlei. Pasikalbėji
me pasakojo daugiausia pats Al
girdas apie save, apie savo jau
nystę, kad gimęs Petrapily, 1920 
grįžęs į Lietuvą. Penkerių metų 
būdamas, jau skambinęs piani

nu, kaip lankė jėzuitų gimnaziją, 
kaip grojo radiofono orkestre. 
Prisiminė savo muzikinę veiklą 
ir Vokietijoj, ir Amerikoj.

Apie jo veiklą čia Amerikoj

Jupiter, Florida, arti Palm 
Beach, prie US 1, tik 8 minu
tės pėsčiom iki Atlanto paplū
dimio, labai ramioj aplinkoj iš
nuomojamas gražus butas su 
dviem miegamaisiais, dviem vo
niom, gyvenamuoju kambariu, 
modernia virtuve, skalbykla, 
teniso aikštele, baseinu. Labai 
prieinama kaina, trumpalaikė ar 
metinė sutartis. Esantiem ar bu
simiem pensininkam gera proga 
susipažinti su rytinės Floridos 
pakrante. Teirautis Juozo 
Andriušio Real Estate įstaigoj, 
87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, 
N.Y. 11421. Tel. 212 847-4477. 

KUN. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS
SAVO 50 METŲ AMŽIAUS IR 25 METŲ 
KUNIGYSTĖS JUBILIEJAUS PROGA 

KVIEČIA VISUS DALYVAUTI MIŠIOSE 
KULTŪROS ŽIDINIO DIDŽIOJOJE SALĖJE

BIRŽELIO 3, ŠEŠTADIENĮ, 6 VAL. VAKARO, IR TAIP PAT 
VAIŠĖSE, KURIOS ĮVYKS ŽIDINIO 

APATINĖJE SALĖJE

plačiau kalbėjo prof. Jokūbas 
Stukas, su kuriuo jam teko ne
maža drauge dirbti.

Dar apie velionį kalbėjo Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis, 
Vargonininkų — Muzikų Są
jungos pirmininkas Vytautas 
Kerbelis, sekretorius Mykolas 
Cibas, choro valdybos vardu Jo
nas Jankus.

Dainuoja choras
Choras šios akademijos proga 

padainavo tris dainas: V. Jaku- 
bėno — Nurimk, sesut, S.T. Sli
žio — Gintaro kraštas, St. So
deikos — Šiaurės pašvaistė. 
Akomponavo Dalia Sakaitė.

Dainuoja solistas
Solo dainavo solistas Mečys 

Razgaitis, kuriam teko nemaža 
dirbti su velioniu muziku. Jis 
dažnai akomponuodavo jo dai
navimui. Šiam M. Razgaičio dai
navimui akomponavo Viktoras 
Ralys.

M. Razgaitis padainavo: Sibi
ro tremtinio malda, harm. J. 
Stankūno, žodžiai M. Razgaičio; 
Ten, kur Nemunas banguoja 
— Aleksandro Kačanausko; Sto
vi žirgas pabalnotas — harm.
J. Stankūno, žodžiai M. Raz
gaičio.

Šį pagerbimą rengė Apreiški
mo parapijos choras. Jis surengė 
ir vaišes. Čia pat salėj buvo kava 
ir pyragaičiai. Paskui persikelta 
į žemutinę salę, kur buvo pla
tesnio pobūdžio vaišės.

Žmonių atsilankė kokia šimti
nė. (p.j.)

L.Š.S.T.
SIMO KUDIRKOS ŠAULIŲ KUOPA NEW YORKE
SAVO ŠEŠTŲJŲ METINIŲ PROGA
GEGUŽĖS 27, ŠEŠTADIENI, 7 V.V.
KULTŪROS ŽIDINIO MAŽOJOJE SALĖJE

RENGIA
VYDŪNO IR ROMO KALANTOS
MINĖJIMĄ
PROGRAMOJE:
1. Kuopos veikla — KĘSTUTIS MIKLAS
2. Žymenų įteikimas — Lietuvos gen. konsulas

ANICETAS SIMUTIS
3. 25 metai be Vydūno — DR. JONAS STIKLORIUS

iš Philadelphijos, Pa.
4. Romo Kalantos auka prieš 6 metus —SIMAS KUDIRKA

Programai vadovaus rašytojas PAULIUS JURKUS
Po programos — pabendravimas prie kavutės

Visuomenė kviečiama kuo gausiausiai šiame minėjime 
dalyvauti

L.Š.S.T. SIMO KUDIRKOS
KUOPOS NEW YORKE VALDYBA

ATOSTOGOS 
PRANCIŠKONŲ 
VASARVIETĖJE

Pranciškonai visus lietuvius 
kviečia atostogauti jų vasarvie
tėje Kennebunkporte, Maine. 
Šis pajūris garsus amerikiečiuo
se savo kurortiniais patogumais. 
Pranciškonų vasarvietė arti At
lanto. Pastatai kasmet gerinami, 
aplinka lietuviška, buto ir mais
to kainos žemesnės kaip kitur.

Sezonas prasideda liepos 1 ir 
baigiasi rugsėjo 4. Oras tuo lai
ku šiltas ir gražus. Čia patogu 
atostogauti per visą sezoną, o ne 
tik paskutines dvi liepos ir pir
mąsias dvi rugpiučio savaites. 
Tada gali pritrūkti kambarių. 
Pranciškonai nori per visą sezo
ną turėti svečių — panašiai, 
kaip būna amerikiečių vasar
vietėse.

Visais informacijų reikalais 
reikia kreiptis šiuo adresu: 
Franciscan Guest House, Ken- 
nebunkport, Maine 04046. Tel. 
207 967-2011.

KULTŪROS ŽIDINIO 
PAVASARIO ŠVENTĖ

GEGUŽĖS 21, SEKMADIENĮ, 1 v. p.p.

1 vai. —■ Pamaldos ir paminklinio kryžiaus bei Didžiųjų Lietuvos valdovų medalijonų 
pašventinimo — dedikacijos iškilmės. Pamokslą sako — Lietuvių Religinės 
Šalpos direktorius kun. K. PUGEVIČIUS.

Gieda — New Yorko vyrų choras PERKŪNAS, vad. V. DAUGIRDO ir 
Nevv Yorko lietuvių jaunimo ansamblis SUTARTINĖ, vad. JŪRATĖS 
VEBLAITYTĖS-LITCHFIELD.

2:30 vai. — Gegužinė — pasisvečiavimas
Programą atlieka — Nevv Yorko lietuvių tautinių šokių ansamblis TRYPTINIS, 
vad. JADVYGOS MATULAITIENĖS.

Organizacijos kviečiamos dalyvauti su vėliavomis.
Gražiam orui esant, viskas vyks lauke.

Visus atsilankyti maloniai kviečia —Tėvai Pranciškonai ir 
Kultūros Židinio komitetas — Lietuvių Kultūros Fondas.
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