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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

Iš Angolos įsiveržus ir už
ėmus Katangos provincijos vario 
kasyklų Kolwezi miestą Ka
tangos partizanam, Belgija ir 
Prancūzija pasiuntė ten apie 
2,000 parašiutininkų, o JAV apie 
20 didžiųjų karinio transporto 
lėktuvų ir karinės medžiagos už 
apie 20 mil. dol. Parašiutinin
kai išlaisvino miestą, išvadavo ir 
išgabeno apie 2,500 užsienie
čių. Apie 100 užsieniečių buvo 
rasta nužudytų. Atlikę uždavinį, 
belgai pasitraukė, bet prancūzai 
dar pasiliko, kol įsiveržėliai iš 
Zairo bus išstumti.

JAV valstybės departamentas 
teigia, kad Angoloj esančius ir į 
Zairą įsiveržusius katangiečius 
kariniam veiksmam paruošė Ku
bos kariai. Tuo reikalu departa
mentas tarėsi ir su Sov. S-gos 
pasiuntiniu JAV Anatolijum 
Dobryninu.

FBI agentai Woodbridge, N.J., 
areštavo tris rusus — JT parei
gūnus Rudolf P. Černiajev ir 
Valdik A. Engler ir sovietų atsto
vybės prie JT tarnautoją Vladi- 
mir P. Zinjakin — tuo metu, 
kai jiem buvo perduodami slap
ti dokumentai apie povandeni
nių laivų sekimą. Zinjakin, turįs 
diplomatinį statusą, buvo pa
leistas ir paprašytas iš JAV iš
vykti, o kiti du laikomi kalėjime.

Peru vyriausybei pakėlus vy
riausybės subsidijuojamų pre
kių kainas, ten įvyko neramu
mų ir plėšimų. Kai kuriuose 
miestuose vyriausybė paskelbė 
karo būklę, suvaržė gyventojų 
konstitucines teises ir areštavo 
per 100 kairiųjų darbo unijų ir 
organizacijų narių. Turėję įvykti 
parlamento rinkimai buvo 
atidėti dviem savaitėm.

Prez. Carterio patarėjui sau
gumo reikalam Zbigniew Brze- 
zinski besilankant Kinijoj, esą 
pavykę sumažinti nuomonių 
skirtumus dėl diplomatinių san
tykių užmezgimo. Anksčiau Ki
nija reikalavo, kad JAV nutrauk
tų diplomatinius santykius su 
Taivanu, panaikintų savitarpinės 
pagalbos sutartį ir atitrauktų 
savo karius.

Izraelio ministerių kabinetas 
nutarė birželio 13 atitraukti savo 
karius iš pietinio Libano, o dėl 
JAV nutarimo parduoti karo lėk
tuvų Egiptui, Izraeliui ir Saudi 
Arabijai pareiškė savo susirūpi
nimą.

JT susirinko specialios, 6 sa
vaites truksiančios sesijos nusi
ginklavimo reikalam aptarti. 
Šioj sesijoj dalyvaus eilė vals
tybių galvų ir JAV viceprez. 
Walter Mondale.

Egipto gyventojų didelė dau
guma referendumu pritarė prez. 
Anwar el-Sadat nusistatymui su
varžyti jo vedamos politikos kri
tikų laisves.

Iranas pareiškė darysiąs visa, 
kad komunistų valdžion patekęs 
Afganistanas neįsigalėtų Persų 
įlankoj ir kad Pakistanas nebū
tų skaldomas (Baludžistano pro
vincijos gyventojai jau kuriš lai
kas siekia nuo Pakistano atsi
skirti).

Iš Mozambiko į Rodeziją įsi
veržę partizanai nužudė du 
Šveicarijos Raudonojo Kryžiaus 
tarnautojus ir vieną juodąjį jų 
bendradarbį.

Italijos policijai pavyko Ro
moj užtikti namą, kur susitiki
nėdavo Raudonosios brigados 
teroristai.

Paryžiaus aerodrome į lau
kiančius eilės sėsti į Izraelio EI 
Al Oro ' linijos lėktuvą trys 
arabų teroristai atidengė ugnį. 
Per susišaudymą su policija visi 
teroristai ir vienas policininkas 
žuvo ir du policininkai buvo 
sunkiai sužeisti.

BANDOMA UŽLIŪLIUOTI KUNIGUS?
Iš Lietuvos K.B. Kronikos Nr. 31

Švenčionys
1977 lapkričio 10 Švenčionių 

raj. kunigai gavo šitokį kvieti
mą:

“Švenčionių raj. Liaudies de,x 
putatų tarybos vykdomasis ko
mitetas praneša, kad 1977 lap
kričio 15 d. 11 vai. Švenčionių 
raj. Kultūros namų poilsio kam
baryje (Švenčionys, Vilniaus g. 
Nr. 2, antras aukštas) įvyks susi
tikimas su vadovaujančiais ra
jono Liaudies deputatų tarybos 
vykdomojo komiteto darbuo
tojais.

Kviečiame Jus dalyvauti susi
tikime”.

Šį pranešimą pasirašė rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas V. Mačionis.

Atvažiavę kunigai susirinko į 
Švenčionių kleboniją, o vėliau 
būriu nuėjo į Kultūros namus. 
Čia juos mandagiai sutiko pava
duotojas Mačionis, kiekvienam 
padavė ranką ir įvedė į poilsio 
kambarį. Ant stalų buvo padėti 
kavos puodukai ir deficitiniai 
^saldainiai. Kunigus paprašė sės
tis už stalų. Kažkokia labai man
dagi dama stengėsi kunigams 
patarnauti. Dauguma kunigų ka
vos atsisakė, nes jautė, kad tai 
juoko verta komedija. Už kito 
stalo atsisėdo pavaduotojas Ma
čionis, rajono žemės ūkio virši
ninkas Lisauskas ir rajono kultū
ros skyriaus viršininkas.

V. Mačionis pasakojo apie vi
sokias smulkmenas: kiek ko par
duota, kokios rajone esančios į- 
monės ir pan. Lisauskas — apie 
kiaulides, derlius ir melioruoja
mus laukus, o kultūros skyriaus 
viršininkas — apie mokyklas.

Po to leido kunigams pasitei
rauti juos dominančiais klausi
mais. V. Mačionis, paklaustas, už 
kiek rublių parduodama rajone 
per metus degtinės, atsakė: 
“Degtinės parduodama už 
2,500,000 rub., vyno už 1,300,000 
rub.” (Rajone gyveria 40,000 
žmonių). Sakė, kad kituose ra
jonuose, pvz. Mažeikių, prage
riama dar daugiau.

Kunigai prašė V. Mačionį, kad 
būtų atspausdinta katekizmų, 
giesmynų, kad pakartotinai ir di
desniu tiražu būtų išleistas mal
dynas, kad už kilovatą elekt

Kultūros Židinio pavasario šventėje gegužės 21 iškilmingos pamaldos aikštėje prieš vienuolyną. Nuotr. L. Tamošaičio

ros energijos, sunaudotos bažny
čiose, būtų mokama ne 25 kap., 
o 4 kap. (šitiek moka visi tary
biniai piliečiai), kad būtų galima 
laisvai pirkti bažnyčių remon
tams reikalingų medžiagų, kad 
bažnyčių tarnautojams būtų ski
riamos pensijos. Mačionis visus 
pageidavimus užsirašė ir pareiš
kė: “Aš nesu kompetentingas 
juos patenkinti”. Pažadėjo 
perduoti atitinkamiems orga
nams.

“LIAUDIES DEPUTATAI” 
NEPRIPAŽĮSTA LIAUDIES

Mus pasiekė Anykščių rajono 
komunistų partijos komiteto ir to 
paties rajono liaudies deputatų 
tarybos organo “Kolektyvinio 
Darbo” šių metų sausio 14- 
osios numeris. Nors laikraštis 
jau gerokai pasenęs, bet vienas 
jo straipsnis liečia temą, prie ku
rios sovietinės spaudos kore
spondentai nuolat grįžta, kaip 
prie kokios didelės aktualijos. 
Ta nuolat pasikartojančia tema 
vykdomas kunigų puolimas ir 
juodinimas. Šį kartą atėjo eilė 
Anykščių parapijos vikarui kun. 
Juozui Januliui.

Kuo gi šis jaunas kunigas nu
sikalto Anykščių rajono liaudies 
deputatam ir komunistų partijos 
komitetui, kad jų spaudos orga
nas vietinės . parapijos vikaro 
puolimui paskyrė visą'trečdalį 
puslapio? Paaiškėja, kad niekuo 
kitu, kaip savo kunigiškų parei
gų atlikimu.

Kaip iš straipsnio matyti, kun. 
Janulis uoliai ir nuoširdžiai pa
tarnauja visiem: sveikiem ir li
goniam, jauniem ir seniem, su
augusiom ir vaikam. Laikraštis 
rašo, kad kun. Janulis “norėtų 
prasibrauti į Anykščių centrinę 
ligoninę ir savo paslaugas su
teikti ligoniam, nors šie tokiij 
paslaugų ir neprašo”.

Tokiu kaltinimu koresponden
tas išduoda savo ignoran- 
ciją “kunigiškų paslaugų” srity 
ir tuo pačiu savo piktą valią. 
Visiem yra žinoma, kad joks ku
nigas negali savo kunigiškų pa
slaugų suteikti jų nepageidau
jančiam žmogui. Sakramentai,

Panašūs rajono darbuotojų su
sitikimai su kunigais buvo orga
nizuojami ir kituose rajonuose. 
Koks jų tikslas? Matyt, norėta 
atkreipti Belgrado konferencijos 
dėmesį į “religijos ir sąžinės 
laisvę” Tarybų Lietuvoje. O gal 
tai partijos ir vyriausybės pa
stanga auklėti “tamsybininkus”, 
raminti juos, — netriukšmauki
te, niekur nesiskųskite, mes 
jūsų pageidavimus užsirašėme, 
svarstysime juos ir t.t.

suteikti jų nepageidaujančiam 
asmeniui, neturėtų jokios ver
tės. To nežinodamas, Anykščių 
rajono laikraščio korespon
dentas, apkaltindamas kun. 
Janulį, tikrai persistengė. Ir šiuo 
savo persistengimu jis pilnai pa
tvirtino visus teisėtus Anykščių 
parapijos vikaro nusiskundimus.

Korespondentas norėtų už
drausti kun. Juozui Januliui su
sitikti su jaunimu ir su vaikais. 
Jis pyksta, matydamas, kad 
moksleiviai užeina pas kunigą 
pasižiūrėti televizijos... Lyg ti
kintieji pasauliečiai ir kunigai 
jau nebūtų žmonės ir neturėtų 
teisės laisvai bendrauti su kitais 
žmonėmis...
. Matyti, kad Anykščių “liau
dies deputatai” ir komunistų 
partijos komitetas tikinčiųjų pi
liečių nelaiko liaudim — nelai
ko žmonėmis, turinčiais tas pa
čias pagrindines žmogaus teises, 
kaip ir jie.

(LRTV)

Gruzijos Helsinkio susitarimų 
vykdymui sekti grupės nariai 
Zviad Gamsakhurdia ir Merab 
Kostava buvo nuteisti kalėti po 
3 metus. Pirmasis savo disiden
tinę veiklą viešai apgailestavo.

Ispanija ištrėmė sovietų inži
nierių Jurij Popov už jos pra
monės įrengimų šnipinėjimą.

JAV ambasadorius prie JT 
Andrew Young vėl nukrypo nuo 
vedamos politikos, pabrėžda
mas, kad Sov. S-gos ir Kubos 
kišimasis į Afrikos reikalus ne
turįs strateginės reikšmės.

— Pagarsėjusi Kauno “Žalgi
rio” krepšinio komanda finalinė
se Sovietų Sąjungos varžybose, 
kurios neseniai vyko Vilniuje, 
laimėjo trečią vietą, ir visi ko
mandos žaidėjai buvo apdova
noti bronzos medaliais. Pirmoji 
vieta teko Maskvos rinktinei, 
antroji — Leningrado sportinin
kams. Dėl trečios vietos įtemp
tai “Žalgiris” kovojo su Gruzi
jos “Dinamų” (laimėjo 105:103 
rezultatu).

— Trimetinėje Pabaltijo tapy
bos parodoje," kuri gegužės pra
džioje vyko Vilniaus dailės pa
rodų rūmuose, buvo išstatyta per 
200 lietuvių, latvių ir estų daili
ninkų darbų. Premijas parodoje 
laimėjo: Lietuvos kultūros mi
nisterijos — lietuvis V. Cipli
jauskas, Lietuvos dailininkų są
jungos — lietuvis A. Stasiule
vičius, latvė I. Celmine, estas 
E. Okas, Vilniaus miesto premi
ją — vilnietis V. Karatajus ir 
estas T. Vintas, Plastikos ga
minių fabriko premija teko estui
O. Subiui.

— Sovietų Sąjungos etnogra
fų ir antropologų suvažiavime, 
kuris vyko Armėnijos sostinėje 
Jerevanėje, ir Lietuvos atstovai 
padarė pranešimus: Istorijos 
instituto etnografijos vadovas V. 
Morkūnas kalbėjo apie Lietuvos 
ežerų verslinės žvejybos įran
kius, to paties instituto moksli
ninkė R. Merkienė apžvelgė gy
vulininkystės papročius, konser
vatorijos dėstytojas A. Karaška 
supažindino suvažiavimo daly
vius su lietuvių liaudies muzi
kos instrumentų derinimu ir 
garsų eilėmis sutartinėse.

— JAV lankosi Lietuvos rašy
tojas Mykolas Sluckis. Be abe
jonės, jis turi kurią nors valdžios 
pavestą misiją. Gimtojo Krašto 
Nr. 18 rašoma, kad M. Sluckis 
New Yorke susitiko su ameri
kiečiais rašytojais (tik neminimi 
jų vardai — gal kokie nežymūs 
“ružavieji”?). M. Sluckis nusi- 
skundęs, kad amerikiečiai visai 
nesidomį “tarybiniais” lietuvių 
rašytojais, kad nešą išleista nė 
vienos “tarybinės” literatūros 
knygos. “Apvaliojo stalo” susiti
kimas buvęs naudingas, teikiąs 
vilčių, kad ateityje kultūriniai 
rašytojų santykiai būsią ple
čiami.

— Poetui Justinui Marcinkevi
čiui “už didelius nuopelnus ug
dant lietuvių tarybinę literatūrą 
ir aktyvią visuomeninę 
veiklą” suteiktas Lietuvos liau
dies poeto vardas.

— Gegužės pradžioje Šiau
liuose. vyko tradicinė knygos sa
vaitė: buvo knygų parodėlė, ap
tarti kai kurie grožinės literatū
ros veikalai. Su skaitytojais susi
tiko rašytojai: J. Avyžius, M. 
Martinaitis, V. Jasukaitytė, A.

Jonynas. Kūrinius skaitė aktoriai 
J. Valančienė ir A. Bružas.

— Gegužės pradžioje Vilniaus 
istorijos ir etnografijos muzie
juje vyko paroda — “Rašto ir 
spaudos istorija”. Daugiausia 
pasigirta “tarybiniais” spaudos 
ir knygos laimėjimais.

— Gegužės pirmosios šventės 
išvakarėse Vilniaus operos ir 
baleto teatras scenoje parodė du 
naujus baleto pastatymus: B. 
Bartoko “Stebuklingą manda
riną” ir L. Minkuso “Pachitą”.

— Žymaus italų kompozito
riaus ir smuikininko Antonijo 
Vivaldžio 300 metų sukaktis Vil
niuje paminėta dviem koncer
tais. Meno darbuotojų rūmuose 
koncertavo Valstybinės kon
servatorijos studentų kamerinis 
orkestras, vadovaujamas Sau
liaus Sondeckio, Šiaulių peda
goginio instituto senosios muzi
kos ansamblis, vadovaujamas Si
gito Vaičiulionio, ir smuikinin
kas Eugenijus Paulauskas. Ant
rasis koncertas buvo Paveikslų 
galerijoje. Jame dalyvavo Lietu
vos kamerinis orkestras ir Klai
pėdos mokytojų namų kame
rinis choras, vadovaujamas F. 
Sereikos. Visam koncertui diri
gavo S. Sondeckis.

— Gimtasis Kraštas dažnai šil
tais žodžiais pamini išeivijoje 
1976 mirusį aktorių Stasį Pilką. 
To laikraštėlio Nr. 18 rašoma, 
kad į Lietuvos teatro ir muzi
kos muziejų velionio valia yra 
patekę nemaža jo asmeniško pa
likimo — per daugelį metų 
kruopščiai rinktas teatro istorijos 
fondas.

— Devintame Gražinos Bace
vičiūtės vardo smuikininkų festi
valyje, kuris vyko Lenkijos Cen- 
stakavoje, dalyvavo vilnietis 
smuikininkas Jurgis Dvarionas 
ir pianistė Aldona Dvarionaitė. 
Programoje buvo Vakarų Euro
pos ir lietuvių kompozitorių kū
riniai.

— Rytų Vokietijoje, Erfurto 
mieste, Tiuringijos muzikos die
nų programoje vietinis simfoni
nis orkestras pirmą kartą atliko 
kompozitoriaus Vytauto Barkaus
ko “koncertą fleitai, obojui ir 
simfoniniam orkestrui”. Į mu
zikos dienas buvo nuvykęs ir 
pats kūrinio autorius.

— Okupuotoje Lietuvoje gana 
dažnai rengiami pramoginių Šo
kių festivaliai. Gegužės pradžio
je Profsąjungų kultūros rū
muose įvyko baigiamasis šokių 
apžiūros koncertas, kuriame pa
skirtos trys premijos: pirmoji 
teko Kauno žemės ūkio statybos 
projektavimo instituto an
sambliui “Rasa”, antroji —Plun
gės kultūros namų liaudies an
sambliui “Suvartukas” ir trečio
ji — Profsąjungų kultūros rūmų 
liaudies šokių kolektyvui “Vai
va”. Pramoginių šokių konkur
sas vyko ir Panevėžyje. Varžėsi 
20 šokėjų porų — iš Vilniaus, 
Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 
buvo “brolių” iš Minsko ir Ki
jevo.

— Gimtajam Krašte (Nr. 18) 
“Tėviškės” draugijos pirminin
kas Pr. Petronis kviečia išeivi
jos lietuvius, ypač jaunimą, lan
kytis šią vasarą Lietuvoje. 
Tačiau kvietimo nuoširdumą ap
temdo į straipsnį įkišamas me
las. Kvietėjas rašo, kad senesnie
ji išeivijos žmonės vyksta į gim
tinę parymoti prie tėvų kapų. 
Bet tegul Petronis sudaro sąly
gas, kad prie kapų atvykėliai 
tikrai galėtų parymoti, kad galė
tų aplankyti tas vietas, kur vai
kystėje pramintais takeliais 
vaikščiojo. Tokio leidimo oku
pantai neduoda (išskyrus privi
legijuotus)! O tikras melas yra 
teigimas, kad vyresniojo am
žiaus išeiviai neapkenčia dabar
tinės Lietuvos. Ne Lietuvos jie 
nekenčia, tik okupantų ir jų at
neštos priespaudos!

— Nusipelniusių Lietuvos 
meno veikėjų garbės vardai ge
gužės pirmosios proga suteikti 
dailininkams Aloyzui Stasiu
levičiui, Leonardui Tuleikiui ir 
Vytautui B. Valiui.

Pr.N.
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Gegužės 2 New Yorke JAV LB Krašto valdybos pirm. Alg. Gečys ir vicepirm. Rimas 
Česonis buvo priimti JAV ambasadoriaus prie Jungtinių Tautų Andrew Young. Kelta 
Lietuvos pavergimo ir žmogaus teisių paneigimo klausimai.

PAS AMBASADORIŲ ANDREW YOUNG
Papildymai apie JAV LB atstovų apsilankymą

lymui rezistentų klausimu tie
siogiai intervenuoti.

Iš pokalbio su amb. Young su
sidarė įspūdis, kad Pabaltijo 
klausimu jo esama gana neblo
gai informuoto. Jis užsiminė, 
kad labai vertinąs jo žinioj esan
čią JAV ambasadorę prie JT

ekonominės ir socialinės tary
bos Melissa Wells, kuri esanti 
estų kilmės. Jis labai pritariąs 
jos pastangom pavėluotai moky
tis estų kalbą.

JAV delegatui prie JT žmo
gaus teisių komisijos Edward 
Mezwinski buvo įteiktas amba
sadoriui Young skirto memo
randumo nuorašas. Pokalbio 
metu plačiau buvo paliestas 
dokumentinės medžiagos žmo
gaus teisių paneigimo klausimu 
nukreipimas į Jungt. Tautas. 
Prašė jam tiesiogiai siųsti gau
namą dokumentaciją. Taip pat 
patarė, kad kai kurią informa
ciją nukreiptume į JT sekretoria
to direktorių teisių reikalam 
olandą Thel van Boven. Pa
aiškėjo, kad dabartiniu metu pa
vieniai asmenys ir nevaldinės 
organizacijos gali įteikti skun
dus JT sekretoriatui ir jiem 
suteikiama eiga be valstybių 
tarpininkavimo.

Turėtų audiencijų metu su
laukta ir netikėtumų. Susipaži
nus su italų kilmės JAV misi
joj pareigūnu Thomas Viola (jo 
esama ambasadoriaus štabo na
riu), paaiškėjo, kad vienu metu 
jis priklausęs prie klebono kun. 
N. Pakalnio Apreiškimo parapi
jos Brooklyne. Pokalbio eigoje 
su E. Mezvinski taip pat patirta, 
jog jo žmonos esama televizijos 
komentatorės-reporterėš Marjo- 
rie Margolies. Priminėm jam, 
kad, S. Kudirkos šuoliui į lais
vę nepavykus ir lietuviam Phi- 
ladelphijoj demonstruojant, jo 
busimoji žmona, tada dar dirbu
si Philadelphijoj, televizijoj 
perdavė pokalbį su LB krašto 

valdybos vicepirm. Aušra Zerr. 
Mažas tas pasaulis!

A. Gečys (LB Inf.)

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas 
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamiįdaiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IS LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas is 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. 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.

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 Estate, 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., 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell 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.

spėlioji^ Helsinkio

Spaudoj buvo minėta, kad ge
gužės 2 New Yorke JAV LB 
krašto valdybos pirm. Alg. Ge
čys ir vicepirm. Rimas Česonis 
atskirose audiencijose buvo pri
imti JAV ambasadoriaus prie 
Jungtinių Tautų Andrew Young 
ir JAV delegato prie JT žmogaus 
teisių komisijos Edward Mez- 
vinski. Keliais atvejais po to 
spaudoj pasirodžius
mam ir klaidingai interpretaci
jai dėl turėto vizito, tenka kiek 
plačiau skaitytojus supažin
dinti su audiencijos eiga ir įteik
ta dokumentacija.

Ambasadoriui Young buvo į- 
teiktas JAV LB krašto valdybos 
paruoštas penkių puslapių me
morandumas. Jame priminta iš 
slaptų Molotovo-Ribbentropo 
sutarčių kilusi Lietuvos okupa
cija, surežisuoti rinkimai, klas
tinga aneksija, trėmimai į Sibi
rą, pokario partizaninis judėji-

Savaitės 
įvykiai

9 JAV senatoriai laišku įspė
jo prez. Carterį, kad jie nepri
tars su Sov. S-ga sudarytai 
strateginių ginklų apribojimo su
tarčiai, jei Sov. S-ga ir toliau ki
šis į Afrikos reikalus ir perse
kios disidentus.

19 JAV mokslininkų, protes
tuodami prieš fiziko Jurij Orlo
vo nuteisimą, atsisakė vykti į 
Maskvoj numatytą simpoziumą.

15 Nobelio premijos laureatų 
pasiuntė Sov. S-gos prez. Brež
nevui telegramą, protestuojan
čią prieš sovietų disidento Jurij 
Orlovo nuteisimą.

Prez. Carter skundžiasi, kad 
kongreso priimti įstatymai smar
kiai apriboja jo teises teikti 
karines medžiagas Afrikos 
valstybėm.

Šiaurės Angoloj prieš vyriau
sybę veikią partizanai nušovė 
vyriausybės malūnsparnį su 13 
Kubos karių.

Brazilijos kariniai vadai prita
rė prez. Ernesto Geižel planui 
prezidento pareigas perleisti jo 
parinktam kandidatui'-gen. 
Joao Baptistą Figueiredo.

Federalinė komisija rado buv. 
informacijos agentūros tarnauto
ją Ronald L. Humphrey ir David 
Truong kaltus šnipinėjus Viet
namo naudai.

Du rumunų mechanikai pa
grobė Rumunijos Raudonojo 
Kryžiaus lėktuvą Bukarešte ir, 

‘atskridę į Austriją, paprašė pa
bėgėlio teisių.

Portorikiečių teroristinė orga
nizacija FALN vėl išsprogdino 
keletą padegamųjų bombų įvai
riose Didžiojo New Yorko vieto
se ir VVashingtone, bet jos dides
nių nuostolių nepadarė'.

mas, R. Kalantos auka, svarbes
nieji rezistentai, 17,000 tikinčių
jų peticija JT sekretoriui K. 
Waldheim. Memorandume tei
giama, kad rezistencija Lietuvoj 
auga ir stiprėja. Tai liudija po
grindžio spauda (LRK Bažny
čios Kronika, Aušra), Lietuvoj 
veikiantis komitetas sekti Sov. 
Sąjungos paklusimui vykdyti 

sutarimus, pereitų
metų spalio 10 masinės demon
stracijos Vilniuj. Ambasadorius 
buvo prašomas įtaigauti prez. 
Carterį ir toliau tęsti Pabaltijo 
valstybių aneksijos nepripa
žinimo politiką. Ši politika pa
laiko ir stiprina lietuvių tautos 
ryžtą siekti valstybinės . nepri
klausomybės. Tuo pačiu neiš
spręstas tarptautinis Pabaltijo 
statusas kiek pristabdo kolonia- 
listų antplūdį bei rusifikacijos 
procesą.

Pareikštas susirūpinimas dėl 
JAV delegacijos prie Jungtinių 
Tautų vengimo priminti sovieti
nį kolonializmą Pabaltijo valsty
bėse. Tylima net tokiais atvejais, 
kai sovietai drįsta JAV-es kaltin
ti kolonializmu. Kolonializmo 
era baigiasi — tautinio išsilais
vinimo sąjūdžiais yra nusėta 
Azija ir Afrika. Sov. Sąjunga 
sulauks to pačio likimo, kaip ir 
ankstesnės kolonialinės imperi
jos. Pabaltijo tautų nariai nėra 
susigyvenę su valstybinės lais
vės netekimu. Pabaltijo nepri
klausomybės atstatymo taikio
mis priemonėmis JAV-ės turėtų 
siekti, nes tik tada bus įmano
ma sukurti tvirtą tarptautinės 
taikos ir apsaugos pagrindą Eu
ropoj. Visuotinė žmogaus teisių 
deklaracija ir JAV kongreso pri
imtoji rezoliucija Nr. 416 kaip 
tik naudotina kaip mandatas 
JAV delegacijai kelti Pabaltijo 
valstybių aneksijos ir žmogaus 
teisių paneigimo klausimus tarp
tautinėse konferencijose ir vals
tybiniuose forumuose.

LB atstovai ambasadorių 
Young supažindino su leidžia
mais “Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith- 
uania” raportais ir papildoma in
formacija, liečiančia Šarūną Žu
kauską ir Balį Gajauską. Aiškin
tasi dėl tinkamo būdo klausi
mam pristatyti . Priminta, kad 
lygiai prieš dvejus metus JAV 
LB atstovai buvo audiencijoje 
priimti tuometinio JAV ambasa
doriaus prie Jungtinių Tautų 
Wm. Scranton. 1976 pabaigoj 
JAV atstovai įvairiose Jungt. 
Tautų komisijose (Sidney Sober, 
W. Tapley Bennett Jr.) trimis at
vejais posėdžių metu kėlė Lie
tuvos okupacijos ir žmogaus tei
sių paneigimo klausimus. Pra
šyta, kad ir prež. Carterio ad
ministracija, pasitaikius tinka
mai progai, panašiai elgtųsi. Pri
tarta ambasadoriaus Young siū

PHILADELPHIA, PA.
Sutartinės koncertas

Vinco Krėvės lituanistinė mo
kykla, baigdama mokslo metus, 
nori savo atsiektais laimėjimais 
pasidalinti su visais Philadel- 
phijos ir apylinkių lietuviais. 
Birželio 3, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Lietuvių namuose, 2715 E. Alle- 
gheny Avė., ruošia koncertą — 
balių. Meninę programos dalį 
atliks New Yorko jaunimo cho
ras “Sutartinė”, vadovaujamas 
Jūratės Veblaitytės-Litchfield.

Mokyklą baigusiem diplomus 
įteiks Simas Kudirka. Jau iš
ėjo iš spaudos jo knyga “For 
Those Štili at Sea”. S. Kudirka 
mielai suteiks savo autografą.

Po oficialios dalies bus vaišės 
ir šokiai.

Tėvų komitetas maloniai kvie
čia atsilankyti ir praleisti laiką 
su tais, kurie netolimoj ateity 
bus mūsų darbų teisėjais. Bilie-

tus galima įsigyti pas mokyklos 
tėvų komiteto narius: R. Česo- 
nį, D. Dainorienę, J. Karašką ir 
J. Kazakauskienę. Suaugusiem 
— 4 dol., studentam — 3 dol.

Gegužinė
Lietuvių namai birželio 4, 

sekmadienį, Polankos Parke, 
anksčiau vadinamam Babulos, 
3258 Knights Rd., Cornwells 
Heights, Pa., ruošia didžiulę ge
gužinę — pikniką, kuris prasi
dės vidudienį ir tęsis iki tamsos. 
Blogam orui esant, gegužinė 
vyks po stogu. Bilietų kainos: 
suaugusiem 2 dol., vaikam 1 dol.

Bus įvairūs žaidimai, šokiam 
gros geras orkestras, veiks tur
tingas bufetas ir baras. Rengė
jai yra pasiruošę visiem atsilan- 
kiusiem suteikti malonią popie
tę gamtoje.

B. Všk.

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.

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. WEVD 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- 
tainside, 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.

LOS ANGELES, 
CALIF.

Lietuvių Diena, rengiama Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos, 
vyks birželio 18, sekmadienį. 
10:30 vai. bažnyčioj bus aukoja
mos iškilmingos lietuviškos mi
šios. Svečias kunigas pasakys 
pamokslą. Tą dieną pirmą kar
tą bus atliekamos Tėv. Bruno 
Markaičio, S J, naujai Šv. Kazi
miero garbei sukurtos mišios. 
Mecenatė — Antanina Lukšienė. 
Mišių atlikime dalyvavo penki 
solistai ir keliolika instrumenta
listų. 9 vai. mokyklos klasėse 
vyks parodos atidarymas. Paro
doj su tapyba dalyvauja Ilona 
Brazdžionienė, Juzefą Gedimi- 
nienė, Alfonsas Petrauskas, Alfa 
Pažiūrienė, Jonas Andrašiū- 
nas, su tautiniais rūbais ir audi
niais — Julija Šlapelytė, su ke
ramikos kūriniais — Livija Li- 
paitė, su gindaro ir sidabro pa
puošalais — svečias Norbertas 
Lingertaitis iš Bostono. 1:30 vai. 
popiet Marshall aukštesniosios 
mokyklos salėj koncerto pro
gramą atliks muz. Juliaus Gai
delio vadovaujamas vyrų sekster 
tas iš Bostono, solistė Anita Pa
kalniškytė iš Hamiltono ir 
pianistė Raimonda Apeikytė.

Los Angeles jaunimo ansamb
lis Spindulys birželio 10, šeš
tadienį, 7 vai. vak. Culver City 
Veteranų salėj, 4117 Overland

Avėnue, Culver City, Calif., ren
gia tradicinę jaunimo šventę— 
šokių vakarą. Šventėje dalyvaus 
ne tik Los Angeles jaunimas, 
bet taip pat iš Kanados atvyku
si Toronto lietuvių tautinių šo
kių grupė Gintaras. Iš viso pro
gramoj dalyvaus 200 su viršum 
lietuvių jaunuolių. Šventėj gros 
Los Angeles studentų orkestras 
ir gintariečių akordeonistų 
grupė.

Australijos lietuviai, vykdami 
į Pasaulio Lietuvių Dienas To
ronte, sustos Los Angeles mies 
te. Atvyksta 100 su viršum lietu
vių, daugiausiajaunimo. Birželio 
24, šeštadienį, 7:30 vai. vak. pa
rapijos salėj bus vakarienė ir šo
kiai. Informacijas teikia Rimtau
tas Dabšys. Jo telefonas 665- 
4303.

Monika Slaterienė, sulaukusi 
95 m. amžiaus, mirė gegužės 11. 
Tai buvo viena iš pirmųjų Los 
Angeles Šv. Kazimiero parapijos 
narių ir rėmėjų. Nuliūdime liko 
sūnus Jonas, dukra Josefina bei 
kiti giminės. Velionė iš Šv. Ka
zimiero bažnyčios gegužės 13 
palaidota Šv. Kryžiaus kapinėse. 
—L.Ž.K.

AIDAI — vienas gerbu
sių kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji? Metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

asolino
MEM0RIALS

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

TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA — 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI j VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEYIR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

KVECAS 
.J ONA.S 

19 3 3 + 1 97 6

1978 M. KELIONĖS Į LIETUVĄ

(Išvykimo datos)

1 savaitei:
Rugsėjo 17, 22

SPECIALI KELIONĖ
RUGPIŪČIO 11 —
DEVYNIOM DIENOM 993 DOL.

2 savaitėms:

Gegužės 18, 28 
Birželio 11, 19 
Liepos 2, 16, 17 
Rugpjūčio 3, 18 
Gruodžio 19, 22

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

2129 KNAPP ST. 
BROOKLYN, N.Y. 11229

A TEL. (212) 769-3300
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Važiuojame visi!
Toronte, Kanadoje, vyksta Pa

saulio Lietuvių Dienos. Ten bir
želio gale ir liepos pradžioje 
bus lietuvių sporto žaidynės, 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimas ir penktoji dainų 
šventė. Drauge paėmus, — ko
kia tai didelė šventė, koks festi
valis, kur užsidegs laužų ugnys, 
kur skambės lietuviška daina 
ir lietuviškas žodis kardu kirs vi
siem Lietuvos priešam ir mus 
pačius sustiprins naujai kovai!

Torontas pasirengė kuo iš
kilmingiausiai ir patogiausiai 
priimti lietuvius. Ir tų atstovų 
bus iš visų laisvų kraštų, kur 
lietuviai gyvena. Bet jie tik at
stovai, tik delegatai. Kad šie 
delegatai būtų veiksmingi ir kad 
jų tartas žodis būtų kuo galin
giausias, reikia kuo daugiau 
žmonių — klausytojų, žiūrovų.

Torontas užėmė stadijonus, 
sporto sales, baseinus, kur spor
tininkai turės geriausias sąlygas 
sportuoti ir varžytis. Taip pat 
užėmė ir didžiules sales dainų 
šventei, įvairiem pobūviam, su
sipažinimo vakarui, šokiam. Į 
dainų šventės salę sutelpa 
16,000 žmonių. Torontas ir kvie
čia visus, kad salės būtų 
pilnos. Labiausiai kviečia Ame
rikos lietuvius, kurie gyvena To
ronto artumoje, kuriem nesuda
ro didesnio sunkumo nukeliauti 
į svetingą Torontą ir ten pasi
džiaugti lietuvių festivaliu.

Nukeliaudami paremsime To
ronto lietuvius, kurie užsimojo 
ir išdrįso surengti šį festivalį. 

Anksčiau didesnieji lietuviški 
įvykiai būdavo Chicagoje. To
rontas yra veikli lietuviška ko
lonija. Tad ir išdrįso surengti 
festivalį su trim dideliais rengi
niais — sporto varžybomis, 
PLB seimu, dainų švente. Sutik
dami surengti, jie tikėjosi talkos 
ir iš Amerikos lietuvių. Taip bu
vo nuo seno, kad vieni kitiem 
talkino. Kur buvo reikalas, kur 
buvo patogu, atvyko būriai Ka
nados lietuvių į Chicagos dainų, 
tautinių šokių šventes ir į kitas
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iškilmes. Dabar proga pasirodyti 
mum, Amerikos lietuviam. Paro
dykime lietuvišką solidarumą!

Jei mūsų bus tik koks tūkstan
tis, tai nebus jokio įspūdžio. 
Nepastebės nei kanadiečių 
spauda, nei žinių tarnybos, neiš
girs pasaulis. Jei mūsų bus tūks
tančiai, jei netalpins salės, tai 
bus jau kas kita. Mūsų suva
žiavimas bus jėga. Mes pade
monstruosime visiem, kokie 
mes gyvastingi, kokie susiklausę 
ir susipratę.

Šalia to ir mes patys daug 
gausime. Tai nebus tuščiai pra
leistos dienos. Koks malonumas 
sekti sportines žaidynes. Ten 
matysi jaunimą iš viso laisvojo 
lietuviško pasaulio. Ar nebus 
įdomu susipažinti su žmonėmis 
iš Auštralijos, Argentinos, Brazi
lijos, iš Europos kraštų? Kiek 
jaunimo sutiksime iš Amerikos 
ir iš Kanados! Tai tikrai jauni
mo šventė!

Daug malonumo suteiks ir 
dainų šventė, kur girdėsime 
naują repertuarą, visus geriau
sius Kanados ir Amerikos lietu
vių chorus. Ar bereikia dau
giau?!

Turėsime progos sekti ir Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
seimo darbus, nes tie darbai pa
rodys mūsų tautinį susipratimą 
ir mūsų pajėgumą organizuotis ir 
spręsti.

Amerikos lietuviai visada bu
vo jautrūs tokiem bendriem su
važiavimam, susirinkimam, kur 
reikėjo pademonstruoti vienybę, 
savo susitelkimą. Jau pirmojo 
didžiojo pasaulinio karo metu 
lietuviai sugebėjo suvažiuoti 
tūkstančiais iš visos Ameri
kos į New Yorką ir čia pa
raduoti 5 Avė. Sugebėjo ir šiais 
laikais. Prisiminkime lapkri
čio 13 demonstracijas New Yor
ke, praeitų metų žygį į Washing- 
toną!

Tad ir dabar jauskime patrio
tinę pareigą dalyvauti Pasaulio 
Lietuvių Dienose Toronte. Taigi 
— važiuojame visi!

LAISVINIMO VEIKSNIŲ
Per eilę metų pas i-

kliaujant valstybės departamen- KONSOLIDACIJA
to vedama politine linija, AL 1 os
vadovų pasimesta, kai lietu
viškieji ir JAV veiklos metodai 
susikryžiavo. Tragiškiausia, kad 
tuo laikotarpiu ne tik mažai 
ir neveiksmingai veikta, bet, 
siekiant išlaikyti laisvinimo dar
bo monopolį, pradėta tramdyti ir 
kitų iniciatyva, kurią ėmė rodyti 
Rezoliucijų komitetas, Studentų 
Sąjunga, Lietuvių Bendruo
menė.

1960 pabaigoj ALTos steigė-

Rūpintojėlis iš Dovainių kaimo, Platelių valsčiaus, Kretin
gos apskrities

AUŠRA 
MAČIULAITYTĖ-ZERR 
u.......-......— ■■

jam pasitraukiant ir tremtiniam 
vis stipriau joj įsipilietinant, jos 
veikla dėl to nesustiprėjo. Įvy
ko, kas dažnai įvyksta biznio 
pasauly, kai tėvo įkurtą firmą 
perima neprityręs sūnus. Šiuo 
kritišku metu Lietuvių Bndruo- 
menė 1971 savo tarybos nutari

mu turėjo formaliai įsijungti į 
Lietuvos laisvinimo darbą. Nu
tarimas buvo padarytas 1971 
sausio 16-17 Pbiladelphijoj vy
kusioj JAV LB IV-osios tarybos 
sesijoj, tik vienam jos nariui 
(dr. K. Bobeliui) balsuojant 
prieš.

Nesavame krašte negali būti 
klausimo apie suverenines tei
ses ir galias. Visas išeivių au
toritetas pagrįstas morale — tau
tiniu susipratimu ir pasitikėji
mu. Jei ALTos mandatas nebuvo 
absoliutus jai kuriantis, tai, JAV 
LB atėjus formaliai dirbti laisvi
nimo darbą, mandatas yra dar la
biau pakitęs ALTai neigiama 
prasme. Tai įvyko dėl to, kad 
visi mandatai priklauso grynai 
nuo lietuvių visuomenės pritari
mo. Laikui bėgant, tas. pritari
mas, kaip ir įgaliojimas, gali 
keistis. Veiklos efektyvumas, vi
suomeniniai pasiskirstymai, vi
suomenės amžiaus kaita, politi
nio gyvenimo raida bei šiaip 
visuomeninės nuotaikos ilgus 
metus veikiančio veiksnio at
žvilgiu atsiliepia į turimą manda
tą ir į gyvenimą atveda naujus 
veiksnius.

Kur tad tie skirtumai tarp 
ALTos ir LB laisvinimo darbo fi
losofijos, privedę prie naujo lais
vinimo veiksnio atėjimo?

Pirmas ir pagrindinis skirtu
mas yra visuomeninė bazė, 
iš kurios ateina veiksniui 
mandatas. ALTos bazė yra 
ankstesnės išeivijos sroviniais 
pagrindais sukurtos organizaci
jos, susivienijimai, turintieji sa
vąsias tradicijas, rėmėjus, savo 
dalyvavimą ALToj ne vienu at
veju apdraudę “veto” teise. Tie
sa, paskutiniais metais į ALTą 
įtraukta ir keletas naujųjų atei
vių organizacinių vienetų, kurių 
daugumas taip pat sudarytas sro
viniais pagrindais. Jų galia ta
čiau menkoka, lemiamam balsui 
priklausant keturiem didiesiem 
— Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos, Tautinės 
Sandaros, Socialdemokratų Są
jungos ir Tautinės Sąjungos at
stovam.

LB mandato bazė yra išeivi
jos lietuviai, kurięm atstovauja 
dalyvaują JAV LB tarybos rin
kimuose asmenys. Jų išrinkti LB 
tarybos nariai daro sprendimus 
atsižvelgdami į daugumos lietu
vių norus. Lietuvos laisvinimo 
veiksnių atžvilgiu sprendimas 
taip pat buvo padarytas LB ta
rybos atstovų, kurie 1971 de
mokratiniais rinkimais buvo iš
rinkti. Tuo pačiu būdu JAV LB 

dalyvavimas formalioj laisvini
mo veikloj gali būti ir atšauktas.

Kaip matom, ALTos vado
vaujamasi federaciniais pagrin
dais, ją sudarančių organizacijų 
suteiktu mandatu, LB-nės — vi
suotiniais išeivijos tarpe vykdo
mais rinkimais. Nemanau, kad 
čia vertėtų gilintis, kieno atsto
vaujama gyvom ar mirusiom sie
lom. Faktas lieka faktu, kad ir 
viena, ir kita pusė turi savo 
sistemos šalininkų, ALTai atsto
vaujant srovinį lietuvį, o LB-nei
— apolitiškai nusiteikusį tautie
tį, pirmuoju uždaviniu statantį 
išlikimą emigracijoj ir padėjimą 
tėvų žemei. LB idėja geriau su
prantama jaunajai kartai.

Iš ALTos ir LB visuomeninės 
bazės šaltinių išplaukia ir dėme
sys individui. ALTa pripažįsta 
ir skatina tik iš jos aprobuoto 
organizuoto vieneto ateinančią 
akciją. Dėl to ALTos vadovai 
nepritarė Rezoliucijom Remti 
Komiteto akcijai, lietuvių stu
dentų akcijai Kudirkos išvadavi
mo reikalu, JAV LB darbuoto
jų kai kuriem ėjimam prieš LB- 
nei patampant formaliu laisvini
mo veiksniu.

LB pažiūra yra kitokia. Pri
vati iniciatyva LB skatinama, 
remiama ir jai rodomas atitinka
mas dėmesys. Pagarba teikiama 
kiekvieno geros valios lietuvio 

nuomonei, nesvarbu, kokios jo 
einamos pareigos organizuotoj 
visuomenėj. Lygiai taip pat LB 
nerūpi, iš kur ar iš kokios par
tijos atėjo žmogus. Buvusio kraš
to valdybos pirm. V. Volerto žo
džiais — “svarbu, koks jis žmo
gus”. Šis LB individo pabrėži
mas atsiliepia ir į veiklos meto
diką. Jei ALTa tautinę drausmę 
palaikyti stengiasi skambiomis 
rezoliucijomis, tai LB bando as
menį įtaigoti svarstymo būdu, 
nestatant sąlygų ir netaikant 
sankcijų, pvz. bendravimo su 
kraštu klausimas. LB svarbu as
mens veiklumas, protavimas, 
angažavimasis nepriklausomos 
Lietuvos idėjai, nors retkarčiais 
tas protavimas ir skirtųsi nuo 
daugumos nuomonės. Čia priei
nam ir prie pačios LB esmės
— apjungti kiekvieną išeivijos 
lietuvį.

Iš aukščiau pateiktų prielaidų 
išplaukia ir LB puoselėjama 
laisvinimo darbo decentralizaci
ja.

(Bus daugiau)

10
Taip susitūpusi, ji papasakojo, 

kaip aną baisųjį rytą, nieko net 
nenujausdama, Giršienė išėjo 
pas eigulį nusipirkti kiaušinių, 
sviesto. Mergaitė, lyg tyčia, atsi
kėlusi anksčiau ir ėmusi prašy
tis, kad paimtų kartu. Nenorėju
si. Vienai sulakstyti būtų buvę 
greičiau, bet mergaitė nenusto
jusi zirzti, tai ir pasiėmusi.

Kai grįžo namo, tik išėjusios iš 
miško, pamatė ateinant didelį 
būrį žmonių. Iš šalių ėjo po ke
lis vokiečius, o kelio viduriu vy
rai, moterys ir vaikai. Vyrai ir 
kai kurios moterys nešėsi kastu
vus. Tarp priešakinių jau iš tolo 
pažino savo Giršą. Jis visame 
miestelyje buvo stambiausias, ir 
jo rudi plaukai saulėje žibėjo 
raudonumu. Netruko laiko pa
žinti Nočhumą, Judelį, Šolo- 
mą, Benšelį, patį rabiną ir dau
gelį kitų. Varė visus mieste
lio žydus, o iš paskos ir būrį 
ne žydų, tik tie ėjo tuščiom ran
kom.

Giršienė pagalvojo, kad visus 
varo kelio per mišką taisyti, ir 
sumetė, kad ją pasitikę irgi nusi
varys kartu. “Kam mums jų 

kelius taisyti”, pasakiusi mer
gaitei. “Jų keliai, tegu patys juos 
ir taisosi. Nu, ką pagavo, pagavo, 
nieko nepadarysi. Užteks, kad 
Girša taisys, kam mudviem varg
ti. Kai jie praeis, mudvi nueisim 
namo. Namai nebus tušti, ir kai 
grįš per dieną nusidirbęs, ras 
ką pavalgyti.”

Taip šnekėdama, patraukė 
mergaitę toliau į tankyną ir su
sigūžė už krūmučių taip, kad ga
lėtų matyti praeinančius. Bet 
jie nepraėjo. Pamiškėje visus su
stabdė. Vienas vokietis dirvoje 
lazda užbrėžė linijas ir liepė 
kasti. Smėlėtoje dirvoje kasimas 
ėjo greitai. Vyrai ir kai kurios 
moterys kasė, o du vokiečiai 
vaikščiojo pakraščiais ir, jeigu 
tik kuris nors atsitiesdavo va
landėlei atsikvėpti, tuoj šniojo 
su lazda, kur pakliuvo. Galva 
ne galva, rankos ne rankos. 
Ir šniojo ne taip sau, bet iš pe
ties, kad net garsas ėjo per miš
ką.

Lietuvius susodino pamiškėje 
pavėsyje. Vienas vokietis atsi
sėdo iš vieno galo, kitas iš kito. 
Širmuliukas po kiek laiko paki

lo eiti į mišką, bet vokietis kad 
užriks užrikęs. Tas ėmė ženklais 
rodyti, kad jam reikia savam rei
kalui. Vokietis parodė ranka į 
lauką. Vaikis gerą galą paėjo ir, 
kelnes nusileidęs, atsitūpė. Nie
kas nesijuokė. Visi vyrai vieni 
gulėjo, kiti sėdėjo, daugumas rū
kė.

Mergaitė norėjo bėgti pas tėvą 
ir pas vaikus, kurie žarstė iš 
duobės išmestą smėlį. Bet Gir
šienė draudė, kiek galėdama lai
kė prie savęs prispaudusi, o pati 
suko galvą, norėdama atspėti, 
ką vokiečiai su ta duobe veiks. 
Jeigu būtų frontas čia pat, saky
tų, kad bus apkasai. Bet tas ėjo 
ir nuėjo. Net patrankų ir bombų 
nebegirdėti. Ką nors slėpti? Bet 
kam? Jeigu ko prireikia, susi
krauna į sunkvežimius ir išsive
ža. Bet ne ką daug iš čia ir vežti 
tegali, kad patys visko pilni. 
Tik maisto gali trūkti. Bet negi 
maistą krautų į duobę, kad susi
gadintų. Jį gali kada panorėję 
išsivežti į Vokietiją ir į sa
vo sandėlius susikrauti.

Suko ir suko galvą, tarpais 
nuo vokiečio lazdos taukštelė
jimų net krūptelėdama, lyg laz
dos galas būtų ir ją pačią pasie
kęs.

Kai kasėjų tebuvo matyti tik 
galvos, o kitų ir tų nebebuvo 
matyti, vokiečiai liepė išmesti 
kastuvus ant kranto, moterims ir 
vaikams šokti į duobę. Kurios ne
suprato ar dairėsi, kur kurios 
vaikas yra, tas pribėgę stumte 
sugrūdo. Visos krito, kaip kuriai 

išpuolė, vaikus kojom paspir- 
dami susvaidė.

Iš duobės pasigirdo klyksmas. 
Iš karto tik vienos kitos moters. 
O kai vokiečiai, ant krašto duo
bės sustoję, ėmė spraginti au
tomatais, klyksmas buvo toks, 
kokio net Jeruzalė per visą sayo 
istoriją gal nebuvo girdėjusi.

Rivelė irgi pradėjo klykti. Gir
šienė ją pasigavo, ranka už
spaudė burną ir nulėkė tolyn į 
mišką. Kai klyksmas ir šaudymas 
nutilo, ji įlindo, mergytę glė
byje tebelaikydama, į tankų eg
lynėlį ir ligi sutemų bijojo iš jo 
pasijudinti. Ir ją pačią, ir mergai
tę ėmė krėsti toks drebulys, jog 
ėmė baimė, kad tokį dantų barž- 
kėjimą gali ir miestelyje išgirsti.

Vėliau mergaitė užmigo, o ji 
pati suko galvą, kur eiti ir ką da
ryti. Namo grįžti negalėjo. Ir kas 
galėjo pasakyti, kas dabar na
muose? Gal sėdi vokiečiai ir lau
kia grįžtančių, jeigu gerai visus 
suskaitė ir juodviejų pasigedo.

Rivelė pabudo jau pavakarį u- 
kais irpablūdusiomis akimis dai
rėsi aplinkui. Ir ji pati visiškai 
ėjo iš galvos. Buvo taip, kad tik 
krisk ant žemės, draskyk ją na
gais ir šauk, šauk ir šauk, kad 
Dievas savo sosto aukštybėse iš
girstų ir pamatytų, kas po jo ko
jom darosi. Tik kai mergaitė ėmė 
prašyti valgyti, atsiminė aname 
pakrūmyje palikusi viską, ką ne
šėsi iš Vainių.

“Tu, Rivele, čia pabūk, aš 
bėgsiu pasiimti, ką prie ano krū
mo palikom”, pasakė mergaitei, 

bet ta nenorėjo liktis. Veržėsi 
kartu eiti su motina.

Tada paėmė mergaitę už abie
jų rankų ir labai rimtai pasakė: 
“Tu dar maža, bet jau gali su
prasti, kas darosi. Jeigu pagaus, 
abi į duobę užkas. Jeigu pagaus 
vieną, kita paliks gyventi. Jeigu 
taip reikės, bus daug geriau, kad 
paliksi tu. Tu užaugsi, gyvensi 
ir. kitiems pasakysi, kaip buvo, 
kai žmonės buvo iš galvos išėję. 
Jeigu pamatytum, kad mane 
griebia, nebėk prie mapęs. Ne
išsigelbėsi. Bėk tolyn. Tik ne į 
miestelio pusę. Bėk tolyn. Į kitą 
miško pusę. Jeigu pataikysi, bėk 
pas eigulį; jeigu ne, bėk tolyn. 
Už miško gyvena žmonės. Daug 
gerų žmonių. Kas nors paims ir 
su savo vaikais kartu užaugins. 
Nebijok. Gerų žmonių yra. 
Daug gerų žmonių. Ne visi yra 
iš galvų išėję. Gera, kad turi 
tėvo akis. Su tokiom mėlynom 
niekas neįtars, kad žydaitė esi. 
Tik plaukai mano. Jeigu ir akys 

būtų mano, kiekvienas iš kažin 
kur pasakytų, kad esi žydė. O 
dabar tokios gražiai mėlynos, 
kaip dangus, iš kurio jokios pa
galbos nematyti. Dabar einu. 
Tu žiūrėk pro šakutes. Jeigu ma
ne griebtų, bėk. Ir klausyk. Jei
gu mane griebtų, aš klyksiu, kad 
net miškas per pusę plyš. Iš
girdusi bėk. Vis į vieną, vis į 
tą pačią pusę, kol išbėgsi pas 
žmones. Ir nieko nebijok. Miške 
nėra nei vilkų, nei meškų, tik 
voveraitės ir kiškiai. Jie niekam 
nieko nedaro.”

Giršienė šnekėjo, šnekėjo ir 
nenorėjo pasitraukti nuo duk
ters. Vis ieškojo, ką dar pasaky
ti, kad nereikėtų taip greitai 
skirtis. Jai buvo taip, lyg už kiek
vieno medžio stovėtų vokietis 
ir lauktų. Ji šnekėjo, norėdama 
mergaitei teisybę įšnekėti, o ta 
tik žiūrėjo paklaikusiom akim ir 
kažin ar ką girdėjo.

Kai motina pakilo eiti, ir mer
gaitė įsikibusi ėjo kartu. Netarė 
žodžio, lyg staiga būtų nebyle 
tapusi. Motina vėl susitūpė po 
eglute.

Miškas buvo tylus. Medžiuose 
cypsėjo paukščiai, bet ji nepa

žino iš balso nė vieno. Ir iš ma
tymo nepažino. Tik varnas ir 
šarką, kuri atlėkdavo ant tvoros 
pakraipyti uodegą. Bet ne 
paukščiai jai ir rūpėjo. Ji galvojo 
apie sviestą, nuo šilumos tirps
tantį pakrūmėje, apie trisdešimt 
kiaušinių ir apie sūrį, didelį, 
baltą. Jeigu dar niekas nenune
šė, gal jau bus aplipęs skruzdė
lėm. Atsinešusi atlaužtų gaba
liuką Riįvelei, užteptų sviestu. 
Pati apie save negalvoja, bet 
mergaitei reikia, tik ji įsikibu
si nepasilieka viena, nors ir ką 
daryk. Taip abi susikibusios iš
sėdėjo, kol sutemo. Ir pati kelis 
kartus buvo sudėjusi bluostą, 
bet tuoj prieš akis atsiverdavo 
klykianti duobė, o pačiame jos 
viduryje didelis Giršos veidas, 
ir ji tuoj vėl pašokdavo.

(Bus daugiau)
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AMERIKIEČIAM PRIMENA LIETUVĄ

Kun. Kazimiero Pugevičiaus 
25 metų kunigystės sukaktis

Birželio 3, šeštadienį, 6 v. 
Kultūros Židiny bus retos iškil
mės: kun. Kazimieras Pugevi- 
čius švęs savo kunigystės 25 
metų ir savo amžiaus 50 metų 
sukaktis. Salėje jis aukos padė
kos mišias. Mišios bus koncele- 
bracinės. Pamokslą sakys kun. 
Vytautas Pikturna. Po mišių bus 
vaišės apatinėje salėje.

Šią vietą kun. K. Pugevičius 
pasirinko sąmoningai. Jis čia, K. 
Židinio kieme, dirba, vadovau
damas dviem įstaigom — Ameri
kos Lietuvių Katalikų Tarnybai 
ir Lietuvos Religinei Šalpai. Jis 
čia ir gyvena. Čia ir savo jubi
liejų šveųčia. Tad kviečiami visi 
lietuviai tą vakarą dalyvauti pa
maldose ir vaišėse. Tuo pagerb
sime veiklųjį kunigą.

Gimęs Baltimorėje
Kun. K. Pugevičius yra re

tas žmogus. Čia gimęs, čia užau
gęs, o puikiai kalba lietuviškai, 
aktyviai reiškiasi lietuviškose 
organizacijose.

Tėvas buvo kilęs iš Joniškė
lio. Vieną kartą į Ameriką buvo 
atvažiavęs 1911, grįžo 1912, vėl 
atvyko 1913. Motina buvo iš Ali
zavos. Abu tėvai mirė, jam bū
nant kunigų seminarijoje.

Tėvas pasakojo, kad į jų ūkį 
Joniškėly atvykdavo klierikas K. 
Paltarokas su mama pirkti me
daus. (Vėliau K. Patarokas buvo 
garsus Panevėžio vyskupas).

Kun. K. Pugevičius gimė 1928 
balandžio 29 Baltimorėje. Pa
krikštytas Šv. Alfonso parapi
joje, 1941 baigė tos parapijos 
mokyklą, 1946 — St. Charles 
Junior kolegiją ir laimėjo Basse- 
lin stipendiją studijuoti Katalikų 
Universitete Washingtone. Čia 
1948 įsigijo B.A. laipsnį, o 1949 
magistro laipsnį iš filosofijos, 
teologijos licenciatą gavo 1953.

Įšventintas Baltimorėje
Į kunigus įšventintas 1953 

gegužės 30 Marijos Dangun 
Ėmimo bazilikoje Baltimorėje. 
Įšventino arkivyskupas F.P. 
Keough, jau seniai miręs.

Vikaro pareigose
Įšventintas tą pačią vasarą 

porai mėnesių buvo paskirtas į 
amerikiečių parapiją. Rudenį 
jau buvo vikaru Šv. Petro para
pijoje. Parapija yra teritorinė. 
Jos ribose yra Lietuvių namai ir 
gyvena nemaža lietuvių. Tiem 
lietuvių reikalam ir buvo jis pa
skirtas. Čia išbuvo porą metų.

Nuo 1955 iki 1962 buvo lietu
vių Šv. Alfonso parapijoje, kur 
klebonavo prel. L. Mendelis. 
Po septynerių metų darbo buvo 
iškeltas į amerikiečių Šv. Pijaus 
X parapiją. Čia išbuvo trejus me
tus, organizavo katalikus darbi
ninkus ir skleidė žožistų judė
jimą.

Informacijos tarnyboje
1965 buvo paskirtas Baltimo

rės vyskupijos radijo ir televi
zijos reikalų vedėju. Anksčiau 
tokio posto nebuvo, bet kardino
las susirūpino komunikacijos 
sritimi ir pakvietė kun. K. 
Pugevičių organizuoti religines 
radijo ir televizijos programas.

Televizijos ir radijo stotys 
laiką davė nemokamai, reikėjo 
tik programą parūpinti. Televi
zijos programa būdavo pusės va
landos per savaitę, radijo progra
ma — dviejų valandų. Tas pro
gramas suredaguoti, parūpinti 
prelegentus, nustatyti jų tvarką 
— buvo didelis darbas. Kun. K. 
Pugevičius parengė apie 1000 
tokių radijo ir televizijos progra
mų. Programos ėjo trijose-tele- 
vizijos ir trijose radijo stotyse.

Per televiziją apie Lietuvą
Pasinaudodamas savo vieta, 

jis ne kartą priminė Lietuvą. 
Buvo tokia radijo programa, kur 
žmonės galėjo paskambinti. Ten 
dažnai buvo kalbama apie žmo
gaus teises, buvo primenama ir 
Lietuva.

Per televiziją, pasinaudojant 
Sibiro lietuvaičių maldaknyge, 
buvo padaryta speciali programa 
apie lietuvius tremtinius. Radijo 

programoje buvo įscenizuotas 
kun. Šeškevičiaus teismas, jo 
kalba teisme. Čia vaidino akto
rius Juozas Boley-Bulevičius. 
Buvo pasikvietę Grandinėlę iš 
Clevelando, ir jos programą įrašė 
į video juostą ir paskui rodė 
per televiziją.

Pakely į lietuvišką veiklą
Į lietuvišką veiklą įsitraukė 

jau nuo kunigų seminarijos 
dienų. Iš Baltimorės aplankė 
būrelis lietuvių. Jų tarpe buvo 
ateitininkė studentė Irena La- 
zaitytė, dabartinė Pemkuvienė. 
Ji turjėjo įsisegus ateitininkų 
ženkliuką. Tas ir užvedė kalbą 
apie ateitininkus, lietuvišką 
veiklą.

Tuo metu Washingtono Kata
likų Universitete dar buvo kun. 
Jonas Petrėnas, miręs prieš 20 
metų Brooklyne. Buvo kun. K. 
Butkus, dabar gyvenąs Detroite. 
Baltimorėje, K. Pugevičiaus 
tėviškėje, buvo kun. P. Dam
brauskas, kun. P. Patlaba, dabar 
gyvenąs Hot Springs, Arkansas. 
Jie visi atnešė naują kultūrą, ir 
jaunam studentui buvo įdomu 
klausytis apie gyvenimą Vokieti
joje, apie lietuvišką veiklą. Pir
miausia įsitraukė į studentų 
ateitininkų veiklą, buvo net tos 
Sąjungos dvasios vadu. Per atei
tininkus įsijungė ir į kitas orga
nizacijas.

Organizuojama Katalikų 
Tarnyba

Jau seniai buvo kalbama, kad 
Amerikoje lietuviškom parapi
jom koordinuoti reikia įsteigti 
vieną bendrą tarnybą, kurią tvar
kytų kunigas, nepriklausąs para
pijai. Tarp lietuviškų parapijų 
yra daug bendrų reikalų, kuriuos 
reikia derinti, organizuoti pagal
bą.

Taip Kunigų Vienybės rūpes
čiu 1972 ir buvo įkurta Ameri
kos Lietuvių Katalikų Tarnyba. 
Jos direktoriumi buvo pakvies
tas kun. K. Pugevičius, nes jis 
pažino lietuviškus reikalus, 
pažino ir vietos gyvenimą.

Savo įstaigą įsikūrė Baltimo
rėje. Iš 80 lietuviškų parapijų 
Amerikoje aplankė 30, susipaži
no su jų problemomis. Labiau
siai rūpinosi informacija ameri
kiečių tarpe. Lankė vyskupų 
konferencijas, kur turėjo progos 
perteikti lietuviško gyvenimo 
aktualijas, informavo Amerikos 
katalikų spaudą. Ši tarnyba ėmė 
organizuoti ir leisti Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kroniką angliš
kai. Leidžiama atskirais nume
riais ir labai plačiai paskleidžia
ma. Ją gauna vyskupai, laikraš
čiai, valdžios žmonės.

Į Religinę Šalpą
1976 jis buvo pakviestas vado

vauti ir Lietuvos Religinei Šal
pai. Iš Baltimorės persikėlė į 
New Yorką. Gyveno pranciš
konų vienuolyne, o dirbo Liet. 
Religinės Šalpos įstaigoje prie 
Maspetho lietuvių parapijos.

Nuo 1977 metų Velykų įstai
ga buvo perkelta į naujas patal
pas prie Kultūros Židinio.

Plačioj veikloj
Čia susidarė sąlygos išplėsti 

veiklą. Prieš keletą metų įsi
traukė į Lietuvos vyčius, dabar 
yra tos organizacijos Lietuvos 
reikalų komisijos vadovas. Pas i-, 
telkęs vietinius vyčius, spausdi
na biuletenius, informacinius 
laiškus. Dažnai vakarais jo įstai 
gose langai švytėte švyti. Dirba 
keliolika žmonių ir parengia 
įvairią lietuvišką informaciją 
siuntimui. Jų veiklos tikslas — 
kuo daugiau žinių ir informa
cijos apie Lietuvą ir lietuviškus 
reikalus.

Šalia vyčių jis veikia ir ateiti
ninkuose ir yra Ateitininkų Fe
deracijos Tarybos narys.

Teko jam dirbti ir amerikie
čių organizacijose. Baltimorėje 
jis su episkopalu kunigu įsteigė 
tarpkonfesinį biurą radijo ir tele
vizijos reikalam, 1968-1972 pir
mininkavo Maryland Citizens’ 
Council for Educational Televi-

Kun. Kazimieras Pugevičius prie savo darbo stalo susipažįsta 
su Lietuvos Kat. Bažnyčios Kronikų medžiaga.

PASAULIO LIETUVIŲ 
DIENOS

Pasaulio Lietuvių Dienų orga
nizacinis komitetas Kanadoj 
skelbia, kad PLD prasideda bir
želio 26, pirmadienį, 9 vai. ryto 
sporto žaidynėmis ir baigiasi 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės seimo posėdžiais liepos 4, 
antradienį, popietėj.

SPORTO ŽAIDYNĖS
Birželio 26, pirmadienį, krep

šinio rungtynės; birželio 27, ant
radienį, stalo tenisas; birželio 
28, trečiadienį, lauko tenisas; 
birželio 29, ketvirtadienį, oficia
liai atidaromos PLD sporto 
žaidynės Etobicoke Olympium 
stadijone, lengvoji atletika, tink
linis, šachmatai, šaudymas; bir
želio 30, penktadienį, plauki
mas, golfas, 7 vai. vak. sporti
ninkų susipažinimo vakaras; lie
pos 1, šeštadienį, krepšinio ir 
tinklinio finalai; liepos 3, pirma
dienį, futbolas. Tikslūs adresai 
ir programos bus nurodyta PLSŽ 
leidiny.

Bilietai parduodami į atskiras 
žaidynes arba vienas į visas žai
dynes.

PL sporto žaidynių organiza
cinio komiteto pirmininkas — 
Pranas Berneckas, 32 Rivercrest 
Rd., Toronto, Ont. M6S 4H3. 
Tel. 1 —416 763-4429.

Varžybinio komiteto pirmi
ninkas — A. Klimas, 223 Church 
St., Weston, Ont. Telef. 1-416 
245-7210.

Informacijos koordinatorius 
— Jonas Karpis, 34 Warwood 
Rd., Islington, Ont. M9B 5B3. 
Telef. 1-416-622-4742.

Nakvynių komisijos pirminin
kas — Kęstutis Budrevičius, 519 
Dovercourt Rd., Toronto, Ont. 
M6H 2W3. Telef. 1-416-535- 
9755.

Bendravimo, informacijos ir 
priežiūros komisijos pirminin- 
kas — Bronius Stundžia,, 53 
Yorkleigh Avė., Toronto, Ont. 
Telef. 1-416-247-5634.

Žaidynių leidinio redaktorius 
— arch. Algimantas Banelis, 410 
Davenport Rd., Toronto, Ont. 
M4V1B5. Telef. 1-416-924-6450.

Parengimų komisijos pirmi
ninkas — Jonas Budrys, 329

sion, 1970-1972 buvo pirminin
kas visos Amerikos Catholic 
Broadcasters’ Association. 1973 

įsteigė Maryland Citizens’ 
Coalition for Cable Communica- 
tion.

Spaudoje
Mokyklos laikais rašinėjo 

sporto klausimais mokyklos žur
nale. Darbininke pirmą kartą 
rašė 1945. Tai buvo rašinys 
apie pradinės seminarijos gy
venimą. Rašė Baltimorės arki
vyskupijos laikrašty, Drauge ir 
kitur.

-o-
Sveikiname šį veiklų lietuvių 

kunigą. Tegu ir toliau kuo sėk
mingiausiai dirba savo srityse! 
Ad Multos Annos! (p.j.)

Runnymede Rd., Toronto, Ont. 
M6S 2Y5. Telef. 1-416-769-1254.

Medicinos pagalba — dr. J. 
Vingilis, 1 Beaverbrook Avė., 
Islington, Ont., Telefonas 
1-416-231-1310.

Visuomenė kviečiama parem
ti sporto žaidynes gausiu daly
vavimu.

DAINŲ ŠVENTĖ
Dainų šventė įvyks liepos 2, 

sekmadienį, 3 vai. popiet Maple 
Leaf Gardens, 60 Carlton St., 
Toronto, Ont.

Dainų šventės organizacinio 
komiteto pirm. — J.R. Simana
vičius, vicepirm. — L. Skripku- 
tė, sekr. — J. Andrulis ir ižd.
— V. Bireta.

Dainų šventės koordinatoriai
— J. Karasiejus ir dr. V. Kve
daras.

Nakvynių komisijos pirminin
kas — VI. Dauginis, 1613 Bloor 
St. West, Toronto, Ont. M6P 
1A6. Telef. 1-416-533-1121. 
Šiuo adresu nakvynių rezer
vacijas iš anksto gali daryti 
ne tik dainų šventės dalyviai, 
bet ir PLD svečiai.

Dainų šventės leidinio redak
torius — Č. Senkevičius.

Dainų šventės muzikinės 
komisijos pirmininkas — muz. 
Vaclovas Verikaitis, 80 Dorval 
St., Toronto, Ont. M6P 2B8. 
Telef. 1-416-534-3120.

Bilietų kainos — 6, 8 ir 10 
dol. Bilietus galima įsigyti iš 
anksto pas platintojus ir prie 
įėjimo į dainų šventę. Stadijo- 
nas talpina apie 16,000 žiūrovų.

PLB SEIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės seimo posėdžiai prasidės 
liepos 1, šeštadienį, 9 vai. ryto 
Royal York viešbuty, 100 Front 
St., W. Posėdžiai tęsis iki lie
pos 4, antradienio, popietės.

PLB seimo ruošos komitetas: 

PASAULIO LIETUVIŲ DIENOS
RENGIAMOS TORONTE, KANADOJ 

1978 BIRŽELIO 28 — LIEPOS 3

VYKS ŠIE RENGINIAI: 
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS 
V-JI KANADOS IR JAV LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNĖS

TUO BUS PAMINIMOS LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMY

BĖS ATSTATYMO 60 METŲ IR TAUTINĖS OLIMPIADOS KAUNE 40 

METŲ SUKAKTYS

KVIEČIAME RUOŠTIS IR DALYVAUTI! 
JŪS ESATE LAUKIAMI!

PLD ORGANIZACINIS KOMITETAS 
1011 COLLEGE ST., TORONTO, ONT. 
CANADA M6H 1A8

pirmininkas — dr. J. Songaila, 
telef. 1-416-239-1047, informaci
jai narys — A. Rinkūnas, telef. 
1-416-239-7268, sekr.—dr. S. Če
pas ižd.—E. Čuplinskas, narys— 
K. Manglicas.

PLB seimo leidinio redakto
rius — St. Barzdukas.

PLB seimo posėdžiai lietu
viam bus vieši. Visuomenė kvie
čiama į seimą gausiai atsilankyti.

KITI RENGINIAI
Kanados ir JAV lituanistinių 

mokyklų mokytojų konferencija 
vyks Royal York viešbuty bir
želio 27-30.

Tarptautinis karavanas įvairių 
tautybių paviljonuose, kurie į- 
rengti skirtingose Toronto vieto
vėse, vyks PLD metu. Vilnius, 
lietuvių paviljonas, bus įreng
tas Prisikėlimo parapijos patal
pose. Čia bus pardavinėjami lie
tuviški valgiai, suvenyrai, vaka
rais vyks lietuviškos meno pro
gramos. Lietuvių skyrium rūpi
nasi KLB Toronto apylinkės val
dyba.

Ekskursiją laivu po Ontario 
ežerą birželio 29, ketvirtadienį, 
organizuoja Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjunga. Iškylos va
dovė — D. Juozapavičiūtė, telef. 
1-416-767-5637.

Meno paroda, kurioj bus iš
statyti Kanados lietuvių daili
ninkų meno darbai, organizuoja
ma Royal York viešbuty.

Didysis PLD susipažinimo 
vakaras ir šokiai vyks liepos 1, 
šeštadienį, 8 vai. vak. Royal 
York viešbučio Convention 
aukšte. Bilietai po 8 dol.

PLD baigiamasis banketas su 
oficialia ir trumpa menine pro
grama vyks liepos 2, sekmadie
nį, tuoj po dainų šventės, Royal 
York viešbuty.

PLD informacija veiks Toron
to Lietuvių Namuose, 1573 
Bloor St. W. Telef. 1-416-533- 
9030, 1-416-532-2911.

PLD informacijos skyrius vei
kia ir Chicagoj — J. Vaznelio 
prekyboj, Gifts International, 
Ine., 2501 W. 71st St., Chicago,

III. Telef. 471-1424.
Atsilankyti į PLD Toronte 

kviečiami visi laisvojo pasaulio 
lietuviai.

BILIETAI JAU PARDUODAMI
Į Pasaulio Lietuvių Dienų 

renginius bilietai jau parduoda
mi įvairiose vietovėse ir įvairių 
asmenų:

Toronto Lietuvių Namuose, 
1573 Bloor St. W., Toronto, Ont. 
M6P 1A6, PLD informacijos 
kambary nuo 6 iki 10 vai., nuo 
pirmadienio iki penktadienio. 
Telef. 532-2911.

W. Dauginis Draudimo įstai
goj, 1613 Bloor St. W., Toronto, 
Ont., M6P 1A6, pirmad. — 
penktad. 9-5 vai. Telef. 1-416- 
533-1121.

Prisikėlimo parapijos raštinėj 
pas B. Pabedinskienę, 1011 
College St., Toronto, Ont. M6H 
1A8, pirmad.-penktad., 9-5 vai., 
sekmadieniais pamaldų metų. 
Telef. 533-0621.

Anapilyje, Lietuvių Kankinių 
parapijos spaudos kioske pas V. 
Aušrotą sekmadieniais pamaldų 
metu.

Hamiltone pas L. Skripkutę 
pamaldų metu prie bažnyčios.

Maple Leafs Gardens kasoje, 
60 Carlton St., Toronto, Ont., 
11-6 vai. Telef. 368-1641.

Chicagoj, Gifts International, 
Ine. J. Vaznelio prekyboj, 2501 
W. 71st St., Chicago, III., 60629. 
Telef. 471-1424.

New Yorke, Vytis Interna
tional kelionių agentūroj pas R. 
Kezį, 2129 Knapp St., Brooklyn, 
N.Y. 11229. Telef. 769-3300.

Kainos:
Į dainų šventę bilietai kainuo

ja po 6, 8 ar 10 dol., į sporto 
žaidynes — 15 dol. vienas bilie
tas į visas žaidynes, 3 dol. — 
į atskiras žaidynes, 5 dol.— į 
finalines žaidynes, į šeštadie

nio susipažinimo vakarą — šo
kius — 8 dol., į banketą po dai
nų šventės — 15 dol.

Paštu bilietai į PLD renginius 
užsakomi, nurodant bilietų skai
čių ir parengimus, šiuo adresu: 
Mrs. Aldona Jankaitis, “Ąmber 
Draperies”, 2231 Bloor St. W., 
Toronto, Ont. N6S 1N7 Canada. 
Telef. 762-3838. Kartu prideda
mas ir čekis.

Bilietus į PLD renginius pa
tartina įsigyti iš anksto.

PLD Organizacinis komitetas

LAVVRENCE, MASS.

Šv. Pranciškaus bažnyčioj ge
gužės 7 per 8:30 vai. mišias 
25 parapinės mokyklos vaikučiai 
priėmė pirmąją komuniją. Vai
kučius paruošė sesuo Joana. Po 
mišių buvo suruošta mergaičių 
procesija su giesmėmis ir apvai
nikuota Dievo Motinos statula.

Parapija švęs savo 75 metų 
gyvavimo jubiliejų birželio 4.
Sudarytas gan didelis komite

tas iškilmėm ruošti: garbės pir
mininkas — parapijos klebonas 
kun. Albinas Janiūnas, pirmi
ninkas — Rene L. Fugere, vice
pirmininkai — Albina Kvaracie- 
jūtė ir Jonas Stakeliūnas, įvairių 
sričių pagelbininkai — Marijona 
ir Ona Songailaitės, Joana Li
sauskienė, Marija Fugere, Jurgis 
Unick, Leonas Gaidys, dr. Pet
ras Miškinis ir žmona, Ona 
Kvaraciejūtė, Amelija Jastrem- 
sky, Jonas Stanevičius, Petras 
Jaskel, Jurgis Lisauskas, Emil ir 
Darata Slosek, Jerome Jozakas, 
Juozas Blaževičius, Ted Rade- 
macher, Juozas Miliauskas ir 
kiti. Sukakties iškilmėse daly
vaus ir Bostono kardinolas Ma- 
deiros. Jis 3 vai. popiet cele- 
bruos mišias, sakys pamokslą. 
Su kardinolu koncelebruos lie
tuviai kunigai, gimę Lawrence 
arba šitoj parapijoj darbavęsi. 
Po pamaldų bus pokylis Ando- 
verio Country klube.

Balandžio 11 čia apsilankė 
Bostono vyskupas pagelbi- 
ninkas Lavvrence J. Riley ir su
teikė sutvirtinimo sakramentą 
48 jaunuoliam ir 3 suaugusiem.

Šv. Pranciškaus bažnyčioj 
vargoninkauja Adelė Pinaitė. Ji 
turi suorganizavusi moterų 
chorelį.

Per šių metų pirmus 4 mene
sius mirė 17 asmenų.

J. Sk.
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VLIKO SĄMATA 1978 METAM 
— 74,600 DOLERIŲ
Vyriausias Lietuvos Išlaisvi

nimo Komitetas yra lietuvių vi
suomenei atvira institucija. Val
dyba apie savo Veiklą informuo
ja VIi ko tarybą ne rečiau kaip 
kas du mėnesiai. Metam bai
giantis, lapkričio pabaigoj ar 
gruodžio pradžioj, susirenka Vil
ko seimas, kuris svarsto paverg
tos mūsų tautos reikalus, apžvel
gia tarptautinę ir Lietuvos da
bartinę padėtį, išklauso val
dybos ir tarybos darbų apžval
gas; aptariami ateities veiklos 
planai, priimami atitinkami nu
tarimai. (Pereitų metų Vliko sei
mo nutarimai yra paskelbti El
tos Informacijų 1977 metų 51 
numery.)

Dabar skelbiama Vliko šių 
metų sąmata. Jos projektą pa
ruošė valdyba, jį apsvarstė ir 
pakeitimus padarė tarybos fi
nansų komisija (pirm. Kęstutis 
Miklas ir nariai Juozas Giedrai
tis ir Jonas Vilgalys). Sąmatą 
galutinai priėmė Vliko taryba, 
kurios posėdy dalyvavo tarybos 
atstovai, jų antrininkai ir valdy
bos nariai (pirmininkavo tarybos 
pirm. Juozas Pažemėnas, sek
retoriavo Jonas Vilgalys), iš viso 
21 asmuo.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto tarybos priimtoj 
1978 metų sąmatoj yra paskirta:

I. .Administracijai: 1) patalpų
nuomai 2,500 dol.; 2) raštinės 
išlaidom 3,500; 3) reikalų vedė
jai 5,400; 4) sekretorei-vertėjai 
1,800; 5) reprezentacijai 500. 
Iš viso 13,700. ,

II. Bendrinei Vliko veiklai: 
1) skriaudų lietuviam dokumen
tavimui 1,000; 2) lietuvių politi
nių kalinių reikalam 500; 3) 

jaunimo reikalam: a) seminaram 
2,000; b) tarptautinės teikės sti
pendijai 1,800; c) jaunimo veik
los projektam 500; 4) paramai 
kitų vykdomiem Lietuvos laisvi
nimo projektam: a) Pavergtų 
Europos Tautų seimui 300; b) 
Baltų Santalkai 350; 5) ryšių pa
laikymui ir konferencijom 500. 
Iš viso 7,950.

III. Vliko Informacinei Tarny
bai:

A. Bendrinėm išlaidom: 1) 
centro bendradarbiam 2,000; 2) 
paštui, telegr. ir telefonui 500; 
3) jaunimo informacijos talkai 
1,500. Iš viso 4,000.

B. Periodiniam leidiniam: 1) 
Eltai lietuvių kalba 7,000; Eltai 
anglų kalba 4,800; Eltai ir kitiem 
leidiniam italų kalba 6,000; 
Eltai ispanų kalba 2,000; Eltai 
prancūzų kalba 2,200; Eltai por
tugalų kalba 1,200. Iš viso 
23,200.

C. Radijo bangomis tiesos žo
džiui į okupuotą Lietuvą 4,800.

D. Neperiodiniam leidiniam: 
1) knygai anglų kalba apie Sov. 
Sąjungos genocidą Lietuvoj 
7,500; 2) anglų kalba enciklo

ATOSTOGOS BALTIJOS KRAŠTUOSE 1978 
PRISIDĖKITE PRIE EKSKURSIJŲ, KURIOS BUS 

PILNOS PRISIMINIMŲ!

St. Petersburge, Fla., gegužės 14 pamirtėta Motinos diena. Li
tuanistinės mokyklos mokiniai vaidina “Kiškių šeimą”. I-oje 
eilėje iš k. Kristina Alčiauskaitė, Romanas Alčiauskas, Kris
tina Boland, II-oje eilėje — Dainius Vaič aitis, Aldutė 
Bobelytė, Marius Moore, Noda Vaičaitytė, Viktorija Šikš- 
nytė, IlI-oje eilėje — kiškių tėvai — Stasys Vaškys ir Sofija 
Vaškienė.

CAPE COD, VASARV. BANGA
SIŪLO ATSKIRUS NAMUKUS, PARUOŠTUS 

PATIEMS GAMINTI VALGIUS

Norintiems duodamas pilnas pensionas, su skaniais lietuviš
kais valgiais. Kreiptis: Pakštienė, P.O. Box 188, Centerville, 
Mass. 02632. Telef. 617 775-4633.

IŠVYKIMO DATOS NAKTYS KIEKVIENAME MIESTE

liepos 28 iki rugp. 11 $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

J 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. 
535 FIFTH AVENUE 

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

Kreiptis: JONAS ADOMĖNAS 
kelionių vadovas

pedinio pobūdžio knygai apie 
Lietuvą 4,350; 3) leidinėliui (di
delio tiražo) anglų kalba apie 
Lietuvą 1,200; 4) trumpai Lie

tuvos istorijai 1,200. Iš viso 
14,250.

Iš viso Vliko Informacinei 
Tarnybai 46,250.

IV. Ypatingom išlaidom: 1) 
kompensacija buvusiam reikalų 
vedėjui 1,200; 2) Vliko seimui 
500; 3) nepaprastom išlaidom 
1,500; 4) kelionės išlaidom 
2,500; 5) Lietuvių žmogaus tei
sių komisijai 500; 6) Vasario 16 
priėmimui 500. Iš viso 6,700.

Iš viso Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas šiais me
tais numato išlaidų 74,600 do
lerių.

Vliko taryba, priimdama šią 
sąmatą, pasitikėjo mūsų tautos 
išeiviais, dalyvaujančiais Lietu
vos išsilaisvinimo pastangose 
savo finansine auka, tikėdama, 
kad jų skaičius didės. Tai viena. 
Antra, Vliko taryba mažino iš

laidų pozicijas, nenorėdama 
peržengti realių galimybių ribos.

Pažymėtina, kad dr. Juozo 
Pajaujo našlė Emilija Pajaujienė 
ne tik- atsisako nuo sutarto 
honoraro — 2,400 dolerių, bet 
dar duoda 2,500 dolerių savo mi
rusio vyro knygai, suredaguoti ir 
išleisti.

Balandžio 21 Vlikas pasirašė 
sutartį su Stepu Zobarsku dėl dr. 
Pajaujo knygos redagavimo ir iš
leidimo. Kaip žinom, Stepas Zo- 
barskas Manyland Books, Ine. 
vardu jau yra išleidęs arti 60 
knygų anglų kalba. Dr. J. Pa
jaujo knygą apie Sovietų geno
cidą Lietuvoj numatoma išleisti 
šių metų pabaigoj.

Kai tik bus baigtas rankraš
tis anglų kalba enciklopedinio 
pobūdžio kr gos apie Lietuvą, 
reikės lėšų jos spausdinimui ir 
to paties leidinio su atitinkamais 
pakeitimais paruošimui ispanų 
kalba. Apie tai jau iš anksto 
tenka sielotis ne tik Vliko val
dybos nariam, besirūpinantiem 
informacija ir finansais, ir Tau
tos Fondui, bet ir mum visiem, 
savo auka dalyvaujantiem Lietu
vos išsilaisvinime, norint reikia
mai informuoti kitus apie Lietu
vą.

Yra darbų, kurie sąmatoj ir ne
minimi, bet vis vien atliekami. 
Tarp jų paminėtina anglų kalba 
Lithuanian Information Service 
vardu išleidžiamos News Re- 
lease laidos, kurios pasiekia 
didžiąsias tarptautines žinių 
agentūras ir JAV, Kanados, Vo
kietijos, Danijos, Austrijos ir 
kitų kraštų spaudą.

Taupant lėšas, Eltos Infor
macijos lietuvių kalba leidžia
mos ne kas savaitę keturių pus
lapių, kaip buvo daroma iki ba
landžio mėnesio, bet vieną kartą

įįs!-š-

N.Y. vyrų choras Perkūnas ir N.Y. jaunimo ansamblis Sutartinė gieda iškilmingų pa
maldų metu Kultūros Židinio pavasario šventėje gegužės 21. Nuotr. L. Tamošaičio

ST. PETERSBURG, 
FLA.

Pensininkų mieste lituanistinė 
mokykla švenčia Motinos dieną

Keista, bet taip yra — St. Pe
tersburge, Floridoj, turim litua
nistinę mokyklą! Mat, pas mus 
ne vieni seniai gyvena — yra 
nemaža ir jaunų šeimų, ir vai
kų čia apstu. 1978 pradžioj šeš
tadieniais veikiančią lituanis
tinę mokyklą čia suorganizavo 
Veronika Kulbokienė. Yra trys 
grupės mokinių, su kuriais, 
be vedėjos V. Kulbokienės, 
dar dirba Stefanija Vaitienė ir 
Stasys Vaškys, neseniai atkilęs 
iš New Yorko, bet jau su savo 
žmona Sofija suskubęs prisidėti 
prie daugelio gerų darbų.

Mokyklai patalpas mielai 
davė Lietuvių klubo pirminin
kas Klemas Jurgėla, pareikšda
mas: “Kol tik klubas gyvuos, ir 
mokyklai jame visada bus 
vietos”.

Kai kurie tėvai vaikus vežio
ja iš gana toli, pvz. inž. P. ir p. 
Alčiauskai — iš Tampos, apie 30 
mylių, dr. Saulius ir Liucija Vai
čaičiai — iš Bellair, apie 20 
mylių. Turim ir mišrių šeimų 
vaikų.

Po maždaug keturių mėnesių 
darbo mokykla, klubo pakviesta, 
pasirodė Motinos dieną, gegužės 
14, su savo programa, kurią 
suorganizavo ir jos parengimui 
vadovavo V. Kulbokienė, talki
nama St. Vaitienės ir St. Vaš- 
kio.

per mėnesį aštuonių puslapių. 
Tokiu būdu žymiai sumažina
mos redagavimo, spausdinimo, 
ekspedijavimo, pašto ir kitos iš
laidos.

Be aštuonių puslapių Eltos 
Informacijų, reikalui esant, iš
leidžiamos ekstra Eltos Informa
cijų laidos lietuvių spaudai (su 
parašu ELTA). Tokiu būdu pa
laikomas nuolatinis ryšys su lie
tuvių visuomene, savo auka da
lyvaujančia Lietuvos išsilaisvi
nimo pastangose.

Bronius Bieliukas
Vliko valdybos narys 
infoijnacijos reikalam

(Elta)

Po pietų, šį kartą gamintų 
vienų vyrų (!) — K. Dimo, P. 
Vasiliausko ir P. Kraujalio, klu
bo pirm. K. Jurgėla pasveikino 
susirinkusias motinas. Daug 
klubui nusipelniusiai p. Joman
tienei prisegtas korsažas.

V. Kulbokienė savo kalboj 
pirmiausia prisiminė lietuves 
motinas, per šimtmečius išsau
gojusias tautos gyvybę, kalbą ir 
papročius. Ji palinkėjo ir šių die
nų motinom branginti šventą 
lietuvišką žodį. Paskui pakvietė 
programai vadovauti lietuvių 
švietimo veteraną F. Prekerį, 
kuris viską pravedė labai nuotai
kingai, su gražiu humoru.

Trumpą, bet turiningą pa
skaitą skaitė mokytoja A. Klio- 
rienė, išryškindama šių dienų 
motinos pareigas ir sunkumus 
tai atlikti, kai visa aplinka 1 en- 
kia vaikus į šalį.

“Kiškių šeimą”, vieno veiks
mo scenos vaizdelį, parašė ir 
surežisavo St. Vaškys. Prieš vai
dinimą Marius Moore padekla
mavo prologą “Zuikių mokyklą”. 
Vaidino: kiškienę — S. Vaškie
nė, kiškį tėvą — St. Vaškys, 
kiškučius — Dainius Vaičaitis, 
Kristina Alčiauskaitė, Viktorija 
Šikšnytė, Nida Vaičaitytė , Al
dutė Bobelytė, Romanas Al
čiauskas, Kristina Boland ir Ma
rius Moore. Kiškių drabužius 
pasiuvo St. Vaitienė, p. Alčiaus- 
kienė ir V. Kulbokienė. Sceną 
papuošė St. Vaškys ir P. Al
čiauskas.

Pirmoji deklamavo 4 metų K. 
Boland — “Myliu aš mamytę”. 
Pianinu pakarčiui skambino N. 
Vaičaitytė, A. Bobelytė ir D. 
Vaičaitis. Eilėraštį “Motinai” 
deklamavo K. Alčiauskaitė su D. 
Vaičaičiu. Eilėraštį “Lietuva” 
su gera dikcija pasakė M. Moore, 
o kitą eilėraštį “Motinai” — A. 
Bobelytė. Mažųjų klasė pa
dainavo: “Pas močiutę augau”, 
“Plaukė žąselė”, “Išėjo tėvelis 
į mišką”. Deklamacijas ir dai
nas parengė V. Kulbokienė.

Vyresniosios klasės mokinės 
Linda Jurgėlaitė ir Rita Raz- 
gytė padainavo duetus: “Mane 
močiutė barė” ir “Aš atsimenu 
namelį”. Duetus parengė ir 
akomponavo G. Jezukaitienė.

Baletą “Lėlių šokį” gracingai 
pašoko N. Vaičaitytė ir Viktorija 
Šikšnytė. Baletą parengė S. Vel- 
basis. Lėlių drabužius pasiuvo 
Liucija Vaičaitienė.

Pertraukos metu F. Prekeris 
su giliu įsijautimu padeklamavo
K. Inčiūros “Tėviškę”. Nuostabi 
programos vedėjo atmintis!

Po programos į sceną suėjo 
artistai, talkininkai ir mokytojai. 
Ponios buvo apdovanotos gėlė
mis, o vyram prisegta po rožę. 
Mokytojam tėvų komitetas dar 
įteikė dovanų.

Užbaigimo kalboj V. Kulbo
kienė įtaigojo, kad labai svarbu 
lietuviškai kalbėti šeimoj, ragin
dama: “Mes visi turėtumėm ko
voti bet kokiomis sąlygomis dėl 
kiekvieno lietuvio”.

Mokytojų surengtoj tėvam, 
mokiniam, talkininkam ir rėmė
jam arbatėlėj V. Kulbokienė iš
dalijo St. Petersburgo apylinkės 
Lietuvių Bendruomenės dova
nas — visiem mokiniam po 
knygą. Vyresniesiem teko net po 
dvi knygas, nes mokyt. J. Va
laitis padovanojo kelias savo iš
leistas knygas. Mokyklos vedėja 
skatino mokinius rudenį vėl čia 
susirinkti, primindama, kad mo
kinių galėtų būti trigubai dau
giau. Dėkojo klubo pirminin
kui K. Jurgėlai už visokeriopą 
paramą ir šios dienos dovaną 
— nemokamus pietus mokiniam 
ir mokytojam; taip pat dėkojo 
visiem talkininkam. St. Vaitienė 
iškėlė lietuvių kalbos vertę 
mokslo pasauly ir reikalą tą kal
bą perduoti ir mūsų vaikam.

Per mokslo metus ir rengiant 
programą daug padėjo p.p. Al
čiauskai, L. Vaičaitienė ir R.

Moore-Durickaitė. Šiemetinė 
Motinos dienos programa buvo 
išskirtinai graži, turininga ir atsi
dėjusiai parengta. Per 300 žiū
rovų ilgais plojimais padėkojo 
rengėjam už didelį triūsą.

St. G.

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
diplomatinių ir konsularinių at
stovų pasitarimas įvyko gegužės 
23 Estijos generalinio konsula
to patalpose New Yorke. Jame 
dalyvavo Baltijos valstybių at
stovai — dr. S.A. Bačkis, dr. A. 
Dinbergs ir E. Jaakson bei Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis 
ir Estijos konsulas A. Linkhorst.

— JAV v-bės departamento 
leidinys 8934, užvardytas “Trea- 
ties in Force on January 1, 
1978”, neseniai pasirodė knygų 
rinkoje. Leidinio 144 puslapy 
surašytos Lietuvos — JAV sutar
tys, kurios tebegalioja. Leidinio 
kaina 5,50 dol.

— Dr. Mykolas Devenis staiga 
mirė gegužės 28, sekmadienį, 
4:30 v. r. Santa Monica, Calif. 
ligoninėje. Laidojamas birželio 
3 Tautinėse kapinėse Chicagoje. 
Velionis buvo 87 metų amžiaus.

— Lemont, III., Maironio 
aukštesniąją lituanistinę mokyk
lą šiais mokslo metais baigė ir 
gegužės 20 atestatus gavo abitu
rientai: Viktoras Jakaitis, Daina 
Kamantaitė, Rasa Kamantaitė, 
Dalia Pauliūtė, Dana Sutkutė, 
Vida Šoliūnaitė, Zita Šoliūnaitė, 
Dana Varnaitė. Mokyklą pirmąja 
mokine baigė Rasa Kaman
taitė, antrąja — Dana Sutkutė 
ir trečiąja — Dalia Pauliūtė.

— Tėv. Dr. Tomas Žiūraitis, 
OP, dažnas talkininkas lietuvių 
ir amerikiečių parapijose, birže
lio 10-17 bus išvykęs iš Wash- 
ingtono, D.C., pastoraciniais rei
kalais į Švč. Trejybės parapiją, 
Newark, N.J.

— Kun. prof. dr. Paulius Ra- 
gažinskas, Central, New Mexico, 
atnaujindamas Darbininko pre
numeratą, atsiuntė 50 dol. Nuo
širdus ačiū pastoviam lietuviš
kos spaudos rėmėjui.

— Okupuotoje Lietuvoje pas
kutiniu laiku mirė dar šie ku
nigai: Augustinas Šimkus, Vaič- 
girio altaristas; Steponas Rupšys, 
Pajiesio klebonas; Vaclovas Ta
mošauskas, Baisogalos klebo
nas; Juozas Apanavičius, Smil
gių klebonas; Pranciškus Mačys, 
Viekšnių altaristas; Pranciškus 
Karvelis, Lyduokių klebonas.

— Hartford, Conn., Lietuvių 
Amerikos Piliečių klubo nau- 
jon valdybon išrinkti: pirm. — 
Stasys Baltauskas, vicepirm. Al
fonsas Dzikas, sekr. Eleono
ra Minukienė, ižd. Vincentas 
Jūralis, buhalterė — Birutė 
Šimanskienė. Direktorių tary- 
bon išrinkti: Juozas Grinius, 
Jonas Kūles, Algis Jalinskas, 
Vytautas Pileika, Vaclovas Ne
nortas ir Romas Moncevičius. 
Revizijos komisijon išrinkti: 
Vytenis Nenortas, Pranas Kli
mas ir Antanas Našlėnas.

— O. Mikulskienės kanklių 
studijos mokinių rečitalis vyks 
birželio 11 Clevelande.

— Simas Kudirka birželio 16 
dalyvaus Clevelando City Club 
pietuose ir padarys pranešimą 
bei atsakinės į klausimus.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Dr. Daužvardžio stipendijų 
fondo valdyba ir toliau Chica- 
goj tęs spaudos balių tradiciją. 
Jau užsakyta Martinique restora
no salė kitam baliui — 1979 
sausio 27. Iš gauto pelno skiria
mos premijos jauniesiem žurna- y 
listam ugdyti.

— Atgailos sakramento bend
ros maldos lietuviškai jau spaus
dinamos. Taip pat planuojama 
atspausdinti ligonių maldas.

— Vasario 16 gimnazijoj šie
met abitūros siekia 8 mokiniai: 
tai didžiausias abiturientų skai
čius per paskutinius 15 metų. 
Atostogos prasidės birželio 17, 

o nauji mokslo metai — rugpjū
čio 21.

— 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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NASHUA, N.H.
Etnografinio ansamblio 

linksmavakaris
Keturi vietiniai Kazio ir Julės 

Grauslių šeimos jaunuoliai — 
Kazys , Ričardas, Julytė ir 
Danutė — kas savaitę nuvyksta 
į Bostoną, už 60 mylių, daly
vauti Gitos Kupčinskienės Etno
grafinio ansamblio pratimuose. 
Jie dalyvavo ir Bostono šaulių 
kuopos parengime Piliečių klu
bo salėj, inscenizuodami kaimo 
vestuves. Publika, kurios buvo 
daugiau kaip 250 asmenų, dau
gelį scenų sutiko labai nuošir
džiomis katutėmis ir valio šauks
mais.

Dabar ansamblyje yra 27 ener
gingi jaunuoliai. Vestuvės jau 
buvo statytos Providence, R.I. 
Buvo ruošiamasi vykti ir į Kul
tūros Židinį Brooklyne, N.Y., 
bet šių metų sniego audra pri
vertė kelionę nukelti į ateitį.

Dainas, kalbas, šokius ir pa
pročius parinko ansamblio vado
vė Gitą Kupčinskienė. Režisū
rą prižiūrėjo Beatričė Vasaris. 
Scenos: Jaunimas grįžta iš tal
kos, Piršlybos, Kvieslio oracija, 
Mergvakaris, Jaunasis atvažiuo
ja, Vestuvininkai grįžta iš bažny
čios, Stalo išpirkimas, Svočios 
pyragas, Marčios šokdinimas, 
Sugultuvės-, Piršlio korimas, Jau
nosios išlydėjimas. Vaidintojai 
buvo apsirengę stilizuotais, 
spalvingais tautiniais drabu
žiais. Roles atliko įtikinamai.

Tėvą vaidino Perkūnas Kruko- 
nis, motiną — Dalia Lizdenie- 
nė, jaunąją — Gitą Krukonie- 
nė, jaunąjį — Gintaras Čepas. 
Pabroliais buvo Bronius Banai
tis, Ričardas Grauš lys, Tadas 
Kulbis ir Rimas ' Manomaitis; 
pamergėmis — Birutė Banaitie
nė, Valentina Čepienė, Julytė 
Grauš lyte, Rita Kapočiūtė, Lydi- 
ja Kontautaitė, Aldona Ligertai- 
tienė ir Ondinė Lizdenytė, kuri 
vaidino jaunosios sesutę; Tadas 
Kulbis vaidino jaunojo brolį. 
Piršlį suvaidino Ričardas Lizde- 
nis, kvieslį — Vytas Dabrila. 
Vytautas Dilba buvo piršlio tei
sėjas, Kazys Grauslys ir Gedi
minas Ivaška vaidino dėdes, Da
nutė Grauslytė, Lila Ivaškienė ir 
Lilė Kulbienė — tetas. Gitą 
Kupčinskienė buvo svočia, Kot
ryna Rhoda — močiutė, o Ai
das Kupčinskas — muzikantas.

Skoningai išspausdintoj prog
ramos knygelėj buvo pridėtas 
būdingųjų lietuviškų vestuvių 

papročių aprašymas anglų kalba.
Bostoniškiai ir apylinkės lie

tuviai turėjo labai linksmą vaka
rą, iš kurio namo parsinešė gra
žių, neišdildomų įspūdžių.

Bendrai galima sakyti, kad 
mūsų kaimiečių vestuvių tema
tika būtų dėkinga medžiaga ra
šytojam ir kompozitoriam. Tai 
gera medžiaga operai (kaip Sta
sio Šimkaus “Šienapiūtė”), kuri, 
tinkamai surežisuota, apimtų 
daugelį mūsų liaudies papročių, 

jos gilių jausmų, humoro, dainų, 
šokių ir įvairybę asmenų. Kada 
nors gal tokios operos sulauk
sime?

Kor.

Šv. Kazimiero parapijos Mo
terų gildija Motinos dieną, kaip 
kiekvienais metais, užprašė mi
šias už visas parapijos motinas 
ir parūpino gėlių papuošti alto
riui. Draugija gyvuoja jau dau
giau 50 metų. Dabartinė pirmi
ninkė yra Amelia Tsamtsienė 
(Barborytė), vicepirmininkė —

Elzbieta Kazlauskienė, raštinin
kė — Agnės Narkūnas, iždinin
kė — Ona Sinkevičiūtė. Planuo
ja du kortų vakarėlius: vieną 
parapijos naudai, kitą savo iždui.

Diecezija kiekvieną gegužės 
mėnesį vykdo katalikų labdaros 
vajų. Pernai buvo surinkta $691, 
372.27 aukų. Labdara turi pen
kias prieglaudas seneliam, du 
našlaitynus ir teikia visokerio

pą pagalbą keturiem su puse 
tūkstančio asmenų. Šv. Kazi
miero parapijoj vajų vykdyti kle
bonui kun. Juozui Bucevi- 
čiui talkina Vytautas Sirvydas ir 
Ona Sinkevičiūtė. Šiemet iš
siuntinėta 300 vyskupo atsi
šaukimo laiškų su vokeliais au
kai ar pažadui. Pirmąją savaitę 
atsiliepė 44 su $632. Tai labai 
graži pradžia. Statistika rodo, 
kad katalikų labdarai parapiečiai 
1973 suaukojo $1074; 1974 — 
$1044; 1975 — $1512; 1976— 
$1455; 1977 — $1484.

Navy Mothers klubo vadove- 
komendante šiemet išrinkta Ro- 
salyn Uzdarvvin (Uždavinienė- 
Miškinytė), o knygų prižiūrėto
ja — Amelia Tsamtsienė. Pas
tarosios sūnus savo metu baigė 
Annapolio laivyno akademiją ir 
gyvena Califomijoj.

Roberto Marchenonio sūnus 
Robertas tarnauja marinuose. 
Neseniai baigė 10-ties savaičių 
inžinierinės mechanikos kursus 
Lejeune, N.C., stovykloj.

Edvairdas Jezukevičius (rašėsi 
Jazel), Nashuoj išgyvenęs 65 
metus, mirė sulaukęs 88 metų. 
Žmona Konstancija Čaplikaitė 
mirė 1953. Jis gyveno pas duk
terį Adelę . Stulgienę. Šermeni
mis rūpinosi Kazys F. Kazlaus
kas. Palaidotas Šv. Kazimiero 
parapijos kapinėse. Velionis 
gimė Dzūkijoj 1889 spalio 14.

Išėjo į pensiją 32 ir pusę 
metų Nashuos policijoj ištar
navęs leitenantas Mykolas Pa- 
tinskis, Šv. Kazimiero parapijos 
narys. Karjerą pradėjo 1945, ser
žantu pakeltas 1959, leitenantu 
1965. Tapo šaudymo specialis
tu ir šioj srity mokė kitus. Jam 
surengtose iškilmingose išleis
tuvėse dalyvavo apie 200 drau
gų ir bendradarbių. Policininkų 
pensininkų draugija jam pado
vanojo Colt 45 revolverį. Gavo ir 
kitokių dovanų bei pažymėjimų.

Vietinių lietuvių savo narių 
tarpe turi veik kiekviena žymes
nė amerikiečių draugija. Pavyz
džiui, Disabled Veterans sky
riaus valdybon išrinktas Jonas V. 
Chessonas globėju, o Juozas 
Dvareckas — adjutantu.

Charles C. Budris paskirtas te
lekomunikacijos skyriaus vedė
ju First National banke Bostone. 
Jis yra Naujosios Anglijos tele
komunikacijos draugijos pirmi
ninkas. Mokėsi marinų akade
mijoj ir išėjo biznio kursą St. 
John’s universitete.

Pamela Skodytė, Colby- 
Sawyer kolegijos studentė, New 
London, Conn., vaidino Baro- 
que and Blues muzikos ir šokių 
programoj, kurią 20 studentų su
ruošė gegužės 4-6. Jos tėvas 
Lawrence yra didžiojo tampani 
būgno specialistas-solistas Na
shuoj, dažnai dalyvauja vietinių 
orkestrų ir kitų muzikinių 
grupių pasirodymuose. Prieš 
Velykas dalyvavo Dubois kanta
tos “Paskutiniai Kristaus žo
džiai” pastatyme Šv. Kristupo 
parapijos bažnyčioj, kur soliste 
buvo lietuvaitė Ona Olshevvsky.

Miesto zonų nustatymo komi-

DARBININKUI

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 OFF THE 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

Baltimorės sporto klubo kėgliavimo komanda. Iš k. Kęstas 
Galeckas, Irena Galeckienė, Vaclovas Laukaitis, Cathy Dū
lys ir Vincas Dūlys. Komanda laimėjo pirmą vietą.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Berniukai, kurie tarnauja mi- 

šiom ir novenos pamaldom 
Šv. Alfonso bažnyčioj, gegužės 
18 iškylavo gražiame Patapsco 
State Parke.

Vysk. Francis Stafford, Balti
morės arkivyskupijos vyskupas 
pagelbininkas, gegužės 22 pra
leido su lietuviais. Tą rytą 10:30 
jis aplankė Šv. Alfonso mokyklą. 
Vidurdienį Šv. Alfonso bažny
čioj svečias koncelebravo mi
šias Stebuklingo Medaliko nove
nos maldininkam. Po pietų su 
kun. A. Dranginiu vyskupas ap
lankė Lietuvių svetainę ir džiau
gėsi gražia sale. Kun. Dranginis 
supažindino su tuo lietuvių kul
tūros centru. Lietuvių Muzieju
je vyskupą kun. Dranginis supa
žindino su Algimantu Grintaliu, 
Elena Okiene ir Aleksandru 
Radžiumi, kurie jam papasakojo 
apie Lietuvą, jos žmones, jos 
kalbą, istoriją, meną.

Šv. Alfonso mokyklos mokslo
metų užbaigimas įvyks sekma
dienį, birželio 4. Graduantai 
su savo tėvais bei giminėm da
lyvaus 11:30 vai. mišiose, ku
rias aukos kun. A. Dranginis. 
Po mišių įvyks mokslo užbaigi
mo aktas. Aštuoni berniukai ir 
dvylika mergaičių sudaro šių 
metų graduantų klasę. Per aktą 
bus apdovanoti pažangieji moki
niai įvairiose klasėse.

Prisiminti tragiškus birželio 
įvykius Lietuvių Bendruomenės

sijoj jau kelinti metai nariu yra 
Šv. Kazimiero parapietis Tomas 
Kudzma, matematikos moky
tojas Lowell universitete. Šalia 
to jis yra stambus narys pašto 
ženklų rinkėjų vietiniame klube. 
Vienas klubo narys turi beveik 
pilną Lietuvos kolekciją.

Judy Smaidžiūnaitę (Smyju- 
nas) Century 21 nuosavybių į- 
staiga atžymėjo kaip veikliausią 
pardavėja balandžio mėnesį.

Mirtis jau retina ne tik Lietu
voj, bet ir čia gimusius. Pasku
tiniu metu palaidotas Antanas 
Yuknevich, gimęs Nashuoj 1928. 
Jis tarnavo Amerikos karo avia
cijoj Corpus Christi, Texas, ir 
ten mirė, bet kūnas atvežtas pa
laidoti Šv. Kazimiero parapijos 
kapinėse. Ten pat palaidotas ir 
Petras Petutis, gimęs čia 1909. 
Kitose lietuvių kapinėse palai
dotas Antanas Monis, gimęs 
1920. Jis buvo praėjusio karo 
veteranas ir statybos darbinin
kas. Šv. Patriko kapinės pri
glaudė Julių Grigą, gimusį čia 
1917, 25 metus su viršum dirbu
sį Sprague Electric firmoj. Jis 
buvo ir Brotherhood of Magi- 
cians organizacijos narys.

Į
apylinkė kviečia visus dalyvauti 
specialiose mišiose birželio II, 
sekmadienį, 11:30 v. ryto. Šv. 
Alfonso bažnyčioj. Per mišias 
giedos Daina, vyrų choras. Po 
mišių visi raginami dalyvauti 
parade, kuriam vadovaus Lie
tuvių Posto legionieriai ir jų 
padėjėjos su vėliavomis. Parade 
dalyvaus ir tautinių šokių gru
pės bei vyrų choras Daina. Pa
radas eis nuo bažnyčios iki 
Charles Plaza į Lietuvių Festi
valį. Kun. A. Dranginis sukal
bės invokaciją ir miesto majoras 
W. Donald Schaeffer tars pa
sveikinimo žodį. Publika galės 
pasigrožėti lietuvių rankų dar
bais, gintaru, drožiniais, kny
gom ir plokštelėm. Bus galima 
nusipirkti ir lietuviškų valgių. 
Meninę programos dalį atliks 
tautinių šokių grupės ir vyrų 
choras Daina. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti ir paraginti

PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, pri- 

siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendorių, 
įvairius patarnavimus ar šiaip 
spaudą parėmę:

20 dol. — V. Paulius, Allen- 
dale, N.J.

17 dol. — dr. K. Ambrozaitis, 
Chesterton, Ind.

Po 12 dol. — K. Laukaitis, 
Hinsdale, III., prel. J. Schar- 
nus, Newark, N.J., dr. A. Duna- 
jewski, Ozone Park, N.Y., dr. J. 
Snieška, Great Neck, N.Y.

Po 10 dol. — A. Grygoryk, 
Chicago, III., J. Burdulis,Shir- 
ley, N.Y.

Po 7 dol. -— A. Bobelis, 
Brooklyn, N.Y., kun. A. Račkaus
kas, Brooklyn, N.Y., J. Radas, Li
vorną, Mich., S. Remeza, New 
Rochelle, N.Y., V. Meiliūnas, 
Brooklyn, N.Y., M. Matulionis, 

Reno, Nevada, J. Keraminas, 
Commack, N.Y., J. Slavėnas, Au- 
burn, Australiaj, A. Zaunius, 
Weehawken, N.J., M. Baronas, 
Elizabeth, N.J., K. Kulys, Engle- 
wood, N.J., V. Baukys, Dearborn 
Hgts, Mich., F. Sprindys, Frank- 
lin Square, N.Y., J. Kasauskas, 
Linden, N.J., A. Juškys, Eliza
beth, N.J.

6 dol. — E. Mickeliūnas, Rich- 
mond Hill, N.Y.

Po 5 dol. — A. Peters, Ozo
ne Park, N.Y., J. Simaitis, Forest 
Hills, N.Y., S. Zagorski, Goshen, 
N.Y., B. Aleksandravičius,

savo draugus ir kaimynus daly
vauti lietuviškam festivaly bir
želio 10 ir 11. x

Anastazija Jučienė, pirmosios 
kartos lietuvė, po sunkios ir il
gos ligos mirė gegužės 20. Ve
lionė daugelį metų turėjo val
gyklą Eutaw gatvėj. Kai sveikata 
leido, dalyvaudavo lietuviš
kuose parengimuose, padėjo ne 
vienam vargšui. Gedulingos mi
šios už jos sielą aukotos Šv. Al
fonso bažnyčioj gegužės 23. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Nuliūdime liko giminaitė 
Oria Voltarienė ir kitos giminai
tės Ona, Anelė ir Marė, gimi
nė^ ir pažįstami.

Jonas Obelinis

Bloomfield, Conn., A. Povilaus- 
kas, Woodhaven, N.Y., V. Stan
kus. Chicago, III.

Po 4 dol. — V. Skladaitis, 
Waterbury, Conn., A. Barkaus
kas, Bradley Beach, N.J.

3 dol. — L. Almario, Brook
lyn, N.Y.

Po 2 dol. — A. L. Dargis, 
Rochester, N.Y., A. Mantautas, 
Putnam, Conn., K. Buragas, 
Richmond Hill, N.Y., St. Ado
maitis, N. Haledonia, N.J., B. 
Mickūnas, Dorchester, Mass.,
M. Biliūnas, Centerville, Mass., 
V. Eidukevičius, Richmond Hill,
N. Y., B. Žemaitis, Worcester, 
Mass., E. Smargauskienė, Det- 
roit, Mich., M. Kvedaras, Iselin, 
N.J., dr. A. Šmulkštys, Gibbs- 
town, N.J.J. Kapočius, Dor
chester, Mass., V. Ramanauskas, 
Kearny, N.J., J. Juodis, German- 
town, N.Y., V. Ceceta, New 
York, N.Y., K. Bileriš, Queens 
Village, N.Y., J.. Reventas, Mill- 
wood, N.Y., Al. Balsys, New 
York, N.Y., A. Lauraitis, Mas- 
peth, N.Y., I. Ožalas, Garwood, 
N.J., M. Mačys, Massapequa 
Park, N.Y., A. Lawler, Westmins- 
ter,Md.,D. Vasiliauskas,Wood- 
haven, N.Y., R. Markevičius, 
Woodhaven, N.Y., V. Burdulis, 
Worcester, Mass., J. Šileikis, 
Woodhaven, N.Y., F. Gerulskis, 
Islington, Mass., E. Valiukonie- 
nė, So. Boston, Mass., dr. S. 
Skripkus, Kearny, N.J., I. Ku- 
čiauskas, Baltimore, Md., A. 
Ūselis, Ridgewood, N.Y., C.J. 
Drazdauskas, Catonsville, Md., 
dr. A. Spudas, Don Mills, Ont , 
B. Udalovas, Irvington, N.J., J. 
Malskis, Cleveland, Ohio, P. El
vis, Morganville, N.J./J. Kardo- 
kas, Baltimore, Md., L Stankū- 
naitė-Silva, Mountainside, N.J., 
A. Garbauskas, Old Bethpage, 
N.Y., S. Aukštikalnis, Maspeth, 
N.Y., A. Lileika, Woodbury, 
N.Y., M. Juška, Elizabeth, N.J., 
V. Kamantauskas, Norwood, 
Mass., V. Gedmintas, Worcester, 
Mass.

Po 1 dol. — M. Giedraitytė, 
So. Boston, Mass., J. Chepulis, 
Middle Village, N.Y., kun. J. 
Krivickas, Stuyvesant Falls, 
N.Y., J.A. Davis, Plymouth, 
Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

LIETUVIŲ DIENA
Prieš ketvertą metų sumany

ta Saarlando ir Niesau apylin
kių lietuvius kviesti į bendrą 
šventę — Lietuvių dieną. Maž
daug geografiniam vidury susi
renkama gegužės mėnesio pra
džioj.

Ruošiantis šių metų šventei, 
nutarta atsisakyti ilgų paskaitų, 
bet pasitenkinti keliais praneši
mais ir menine dalimi. Kadan
gi žmonės suvažiuoja iš gana 
toli, tai šventei skirtas visas 
šeštadienio popietis.

Renginio ruošos reikalus tvar
kė abiejų LB apylinkių valdy
bos: Nagel-Jurgauskaitė, Matu
laitienė, Daubaris, Nevulis, Pa- 
lavinskas. Lietuvių gimnazijos 
mokinių atvykimą padėjo suor
ganizuoti kun. F. Skėrys ir M. 
Dambriūnaitė.

Gegužės 6, šeštadienį, šventė 
pradėta pamaldomis. Katalikam 
mišias koncelebravo vysk. A. 
Deksnys, atvykęs iš Romos, kun. 
Br. Liubinas ir tėv. A. Bernato
nis, OFM Cap. Evangelikam 
protestantų bažnyčioj pamaldas 
laikė kun. F. Skėrys.

6 vai. vak. visi susirinko bend
rai į “Pharrzentrum” salę. Dau
giau nei šimtą žmonių talpinan
ti salė buvo pilnutėlė. Palavins- 
kas pradžioj pasveikino vysk. 
Deksnį, dvasiškius bei vokiečių 
vyriausybės atstovą Bormanną.

Vysk. A. Deksnys savo sveiki
nime prisiminė ir lietuvės moti
nos vaidmenį. Bormanu pagar
biai atsiliepė apie kitataučius, 
ypač netekusius savos tėvynės.

Apie motiną paskaitą skaitė 
Nagel-Jurgauskaitė. Ji kalbėjo

HOMBURGE
apie motinos misiją šeimoj, vai
kų auklėjimą. Iškėlusi motinos 
didybę, atmetė eilę naujoviškų 
teorijų apie auklėjimą ir moterų 
“išsilaisvinimą”.

Marytė Palavinskaitė kalbėjo 
apie tėvynę ir jos sąvoką. Ji 
kalbėjo .vokiškai, darydama lie
tuviškas citatas. Kalbėtoja taip 
pat stengėsi atremti kaltinimus, 
daromus jaunimui. Ne visų kar
tų jaunimas augo vienodose są
lygose, ir ne visų kartų žmonės 
vienodai reaguoja į tuos pačius 
įvykius. Kad jaunimui idealizmo 
netrūksta, rodo ir Palach bei Ka
lantos, susideginusių už savo tė
vynes, pavyzdžiai.

Vytautas Nagel po savo moti
nos paskaitos padeklamavo S. 
Nėries eilėraštį “Mamytei”.

Vasario 16 gimnazijos moki
niai pašoko tautinius šokius. 
Trūkstant berniukų, kai kuriom 
mergaitėm teko ir jų vietą už
imti.

Pabaigoj kultūringai pasilinks
minta ir pašokta. Nenuilstan
tis dainos mėgėjas Matulaitis šo
kių pertraukėlių metu savo so
driu tenoru užtraukdavo vięną 
ar kitą liaudies dainą.

Palavinskas,
Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Saaro Krašto apylinkės 
pirmininkas

NAUJI 
LEIDINIAI

A. Kairys — Po Damoklo kar
du $5.00

J. Gliaudą — Narsa gyventi 
$6.00

St. Yla — Jurgis Matulaitis 
$6.00

J. Kraszevvski — Vitolio rauda 
$6.00

A. Kairys, — Du broliukai, 
pasaka $2.50

A. Kairys — Tretieji vainikai, 
poezijos antologija $6.00

J. Zdanys —Selected Post-War 
Lithuanian Poetry $12.00

S. Kudirka — For Those Štili 
at Sea $8.00

Šios bei kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės bei įvairūs lietuviški suve
nyrai gaunama Darbininko ad
ministracijoj, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207. 
Persiuntimui pridedama 50 c.

DEXTER PARK

Pesimistas
Vienas vištų augintojas buvo 

tikras pesimistas. Kai pažįstamas 
pagyrė po jo kiemą bėgiojančius 
viščiukus, jis liūdnai pasakė: 
“Taip, višta išperėjo jų šešis. 
Visi nugaišo, išskyrus šiuos pen-

Lietuviška REAL ESTATE įstaiga St. Petersburge, Floridoj 
ANGELĖ E. KARNIENĖ 
Broker-Realtor
3701 Gult Blvd., St. Petersburg Beach, Fla. 3 
Telef. (813) 360-2448, vakare (813) 345-2738 
Rezidencijos-Motel ia i-Sklypa i 
Apartmentai-Kondominiumai 
Nuomavimas — Notary Public

kis.”

Pasididžiavo
— Aš žinau, jūs tokio vandens 

kritimo neturit, — savo vietos 
gyventojas turistui iš Texas.

— Neturim, bet mes turim 
tokius vandentiekio tiesėjus, ku
rie tokius prakiurimas sutaiso.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER 

TELEF. 296-4130

Models į
For §

Television, 
Fashion, 

Commercials, 
Shows, 

Advertising 
Beginners and 
Professionals

Apply This 
Week 1-5 P.M. 

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

v N.Y.C. 
212-586-3556
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METAI BE DR. DOMO JASAIČIO

Pernai birželio 5 su mumis 
atsiskyrė veiklus visuomeni
ninkas, spaudos darbininkas ir 
gydytojas dr. Domas Jasaitis, 
kurį visi maloniai prisimename. 
Mirties metinėse pravartu bent 
trumpai apžvelgti šio kilnaus 
lietuvio gyvenimą ir darbus, kad 
mes gyvieji pasiskatintume tęsti 
tuos darbus, kurių jis neužbaigė.

-o-
Kilme jis suvalkietis, nes gimė 

Stanaičių km., Garliavos vlsč., 
Kauno apskr., bet neilgai Suval
kijoje begyveno. Išėjęs pradžios 
mokslą, 1911-14 mokėsi Kauno 
gimnazijoje, o kilus pirmam pas. 
karui, pasitraukė į Rusiją. Kaip 
daugelis ano meto moksleivių, 
lankė ir 1917 baigė lietuvių 
gimnaziją Voroneže. Tada studi
javo mediciną Kijevo, o nuo 1920 
Berlyno universitete, kur 1923 
gavo medicinos daktaro laipsnį. 
Paskui, dar dvejus metus pasi
praktikavęs įvairiose Paryžiaus 
ligoninėse, specializavosi tuber- 
kulozės gydymo srityje Pasteuro 
institute. Baigęs praktiką, 1925 
grįžo į Lietuvą ir apsigyveno 
Šiauliuose. Čia 1925.IV.13 su 
agronome visuomenininke Sofi
ja Lukauskaite sukūrė šeimą, 
susilaukė ir .užaugino sūnų ir 
dukterį.

-o-
Nuo gimnazisto dienų Domas 

Jasaitis reiškėsi visuomeninėje 
veikloje, 1911-14 jis Kauno 
moksleivių ateitininkų kuopos 
pirmininkas, 1915-1917 Vorone
žo ateitininkų kuopos sekreto-

Dr. Domas Jasaitis kalba Lie — 
tuvos nepriklausomybės šven
tėje New Yorke.

Nuotr. R. Kisieliaus

1922 Sakalo ir Dasaičio slapy
vardžiu parašė knygeles: F.J. 
Haaso biografiją — Kaliniams 
paaukotas gyvenimas ir Padan
gėse. Rašė Ateities Spinduliuo
se, Ateityje, Ryte, Tėvynės Sar
ge (išėjęs į pensiją, kelerius me
tus jį redagavo), Liet. Kat. Moks
lo Akademijos leidiniuose ir kt. 
Vartojo slapyvardžius Dijas, 
Druidas ir Dasaitis. Buvo Lie
tuvių Enciklopedijos medicinos 
skyriaus redaktorius. Rašė, bet 
nebaigė Lietuvos žydų istoriją.

-o-

Dr. D. Jasaitis kaip gydytojas 
dirbo Šiauliuose. Nuo 1925 
buvo vidaus ligų gydytojas, 
1925-40 mokytojų seminarijos 
mokytojas ir gydytojas, 1930-40 
tuberkulozinio dispanserio kūrė
jas ir vedėjas, 1940-42 miesto 
sveikatos skyriaus vedėjas, 1943- 
44 miesto ligoninės direktorius. 
Atvykęs 1950 į JAV, 1951-53 
kaip gydytojas dirbo Gaylord 
Farm sanatorijoje, Connecticut 
valst. 1953-1968, iki išėjo į pen
siją, dirbo džiovininkų ligoninė
je Tampa, Fla. Iš savo specia
lybės daugiausia rašė džiovos 
klausimais. Medicinoje išspaus
dino apie erzinimo terapiją, dia
beto gydymą ir kt. Kosmos žur
nale rašė apie Pasteurą ir patei
kė plačią L. Vailleton knygos 
La creation de la vie santrauką. 
Židiny davė P. De Kruif Mik
robų Medžiotojai. Varpuose iš
spausdino studiją Gimdingumo 
problema, paremtą ir lietuvių 
statistikos daviniais.

Išėjęs į pensiją, (1968-77) iki 
mirties gyveno Mount Vernon, 
N.Y. Kol pajėgė, dalyvavo vi
suomeninėje lietuvių veikloje: 
įkūrė ateitininkų medikų Gajos 
korporaciją, kelis terminus buvo 
Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
New Yorko Židinio pirmininkas 
ir Religinės Šalpos New Yorko 
būrelio pirmininkas. Sekė lietu
vių politinę ir visuomeninę 
veiklą ir žodžiu bei raštu davė 
įspėjimus, paraginimus ir pa
tarimus. Dėl jo darbų ir rūpes
čių lietuvių tautai lietuviai jo 
ilgai nepamirš.

T.V.G.

LAKE WORTH, FLA.
Lietuvių Lake Worth Klu

bas birželio 17, šeštadienį, mi
nės Lietuvai ir lietuvių tautai 
Sovietų Sąjungos padarytas 
skriaudas. 1 vai. popiet bus lie
tuviškos pamaldos Sacred Heart 
bažnyčioj, esančioj prie North M 
St. ir North 4th Avė. sankry
žos. 2 vai. popiet Carpenter’s 
Hali patalpose, 611 Lucerne 
Avė., bus paskaita ir meninė 
programa.

Po minėjimo bus vaišės su na
mie keptais užkandžiais.

Visi Atlanto rytinio pakraščio 
lietuviai ir svečiai iš šiaurės 
maloniai kviečiami

— Klubo valdyba.

NAUJA 
ORGANIZACIJA

1977.X. 1 Kanadoje įsikūrė 
Lietuvių Tautodailės Institutas, 
kuriam vadovauja dail. A. Tamo
šaitienė. Institutas yra mokslinė, 
menėnė, kultūrinė organizacija, 
kurios tikslai yra: rinkti, tirti ir 
saugoti senąjį lietuvių liaudies 
meną, kurti bei puoselėti naują
ją lietuvių tautodailę ir taip pat 
sekti kitų tautų atsiekimus jų 
tautodailėje. Š. m. balandžio 27 
Bostone įsisteigė pirmasis

rius, 1921-23 Berlyno studentų 
ateitininkų pirmininkas. Vėliau 
buvo Ateitininkų Federacijos 
garbės teismo narys. 1927 reor-

ŽIDINIO PABAIGTUVIŲ ŠVENTĖ
ganizacinėje ateitininkų konfe
rencijoje Palangoje skaitė pa
skaitą. Paskaitas skaitė įvairiuo
se ateitininkų suvažiavimuose ir 
kongresuose.

Taip pat buvo veiklus krikš
čionis demokratas, veikė įvairio
se katalikų organizacijose ir šal
pos draugijose: kalinių globos 
draugijoje, 1932-40 pirmininka

vo Šiaulių Vilties draugijai 
moksleiviams šelpti, 1938-40 
buvo Šiaulių miesto tarybos na
rys, 1941-44 Šiaulių miesto ir 
apskr. savitarpinės pagalbos na
rys.

Pasitraukęs į Vokietiją, 1945- 
50 buvo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas, 1946-47 
Vykdomosios Tarybos pirminin
kas. v

-o-
Velionis buvo taip pat spau

dos darbininkas. 1921-22 drauge 
su A. Juška redagavo ideologinį 
ateitininkų leidinį Mūsų Idėjos,

ELIZABETH, N.J.
Birželio trėmimų minėjimas
Kaip ir kitais metais, sovie

tų vykdomo okupuotoj Lietuvoj 
teroro ir trėmimų aukos bus pa
minėtos birželio 10, šeštadie
nį. 6 vai. vak. iškilmingom kon- 
celebracinėm mišiom Šv. Petro 
ir Povilo parapijos bažnyčioj, 
211 Ripley PL, Elizabeth, N.J. 
Mišias aukos kunigai Viktoras 
Dabušis, Vytautas Pikturna ir 
Juozas Pragulbickas. Pa
mokslą pasakys kun. V. Pik
turna, per pamaldas giedos so
listė Ona Zubavičienė ir parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
Vinco Mamaičio. Smuiku religi
nį kūrinį atliks Julius Veblaitis. 
Pamaldom pasibaigus, prie pa
rapijos sodely esančio lietuviško 
kryžiaus aukom pagerbti bus pa
dėta gėlių.

LB N. J. apygardos valdyba 
kviečia šiose pamaldose daly
vauti visus lietuvius, kurių šir
dyse dar neišblėso mūsų se
serų ir brolių okupuotoj Lietu
voj patirtos ir dar vis patiria
mos kančios.

Gegužės 21, sekmadienis, il
gai liks New Yorko lietuvių 
atminty. Tą dieną buvo atšvęs
tos Kultūros Židinio pabaig
tuvės. Kultūros Židiniu New 
Yorko ir apylinkių lietuviai jau 
mielai naudojosi kelerius metus, 
bet vis dar ko tai trūko. Prie 
lietuviškų pastatų nesimatė lie
tuviško kryžiaus. Tai pagaliau 
buvo įgyvendinta, ir gegužės 
21 vyko to kryžiaus pašventini
mas bei penkių didžiųjų Lietu
vos valdovų medalijonų dedika
cija.

1 vai. popiet punktualiai pro
cesija pajudėjo iš lietuvių pran
ciškonų vienuolyno į Kultūros 
Židinio vestibiulį, kur buvo pa
šventinti minėti medalijonai. 
Šventinimo apeigas atliko lietu
vių pranciškonų viceprovincijo- 
las tėv. Pranciškus Giedgaudas, 
OFM.
' Perkūno ir Sutartinės choram 
giedant ir miniai pritariant “Pul
kim ant kelių”, pradėtos mišios. 
Mišias koncelebravo septyni ku
nigai, vadovaujant viceprovinci- 
jolui tėv. Pranciškui Giedgau- 
dui, OFM.

Po evangelijos kun. Kazimie
ras Pugevičius, Lietuvių Katali
kų Tarnybos prezidentas ir Re
liginės Šalpos reikalų vedėjas, 
pasakė reikšmingą pamokslą. 
Prisimindamas lietuvio meilę 
nukryžiuotajam Kristui, kun. Pu
gevičius priminė ir Kryžių Kal
no skaudų likimą okupuotoj Lie
tuvoj bei pavergto lietuvio kovą 
su okupantu kryžius vis atsta
tant. Laisviem lietuviam primin
ta atsakomybė rūpintis kenčian-

čia Lietuva ir joje tebekovojan- 
čiais tautiečiais.

Po tikinčiųjų maldos vicepro- 
vincijolas tėv. P. Giedgaudas, 
OFM, pašventino kryžių. Jauni
mo organizacijų atstovai atnešė 
prie altoriaus aukas ir padėjo 
uždegtą žvakę prie naujojo kry
žiaus Rūpintojėlio.

Mišiose dalyvavo gausi tikin
čiųjų lietuvių minia, daugelis 
priėmė Švč. Sakramentą.

Mišių metu tarpais giedojo 
New Yorko vyrų choras Perkū
nas, vadovaujamas Vytauto Dau
girdo, ir jaunimo choras Sutarti
nė, vadovaujamas Jūratės Veb- 
laitytės-Litchfield. Vargonais 
grojo Dalia Sakaitė.

Po mišių kryžiaus dedikacijos 
aktą perskaitė Petras Tutinas. Po 
Lietuvos generalinio konsulo 
Aniceto Simučio žodžio šventė 
baigta Lietuvos himnu.

Iškilmės vyko atvirame ore, 
prie Kultūros Židinio ir lietuvių 
pranciškonų vienuolyno prie
kinių durų. Neeilinis įvykis su
traukė didelę minią lietuvių, ku
rie po mišių turėjo progos pasi-

(nukelta į 8 psl.)

Zoologijos sode
— Nebegalima susikalbėti su 

vaikais, — skundžiasi vienas tė
vas. — Anądien nusivedžiau sa
vo penkerių metų sūnelį į zoolo
gijos sodą ir aiškinu jam apie 
visokius žvėris bei paukščius. 
Štai gandras, — rodau jam.

— Nelaikyk manęs kvailu, — 
atsakė vaikas: — Tokių dalykų 
nėra!

NEW HAVEN, 
CONN.

DIDYSIS AITVARAS

Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracijos New Haveno klubas 
kiekvienais metais savo vardą 
įprasmina rimtais kultūriniais 
parengimais. Ir štai balandžio 15 
Šv. Kazimiero parapijos salėj 
klubas paminėjo Balio Sruogos 
30-ties metų mirties sukaktį.

Klubo pirmininkei Salei Na- 
svytytei-Valiukienei pradėjus 
minėjimą, visų žvilgsniai susibė
go į didžiulį B. Sruogos portre
tą šalia pavasario gėlių vazos. 
Šį portretą iš Chicagos atsiuntė 
B. Sruogos našlė prof. Vanda 
Sruogienė.

Savo įžanginiame žody S.N. 
Valiukienė pabrėžė, kad šis va
karas skirtas pagerbti ir atminti 
iškiliam lietuviui literatūros 
milžinui Baliui Sruogai.

Vaiva Vėbraitė-Gustienė pa
teikė eilę B. Sruogos biografi
nių fragmentų, išryškinančių jo 
asmenybę. B. Sruoga mirė Vil
niuj 1947, būdamas tik 51 metų 
amžiaus. Jį pakirto skaudūs iš
gyvenimai Stutthofo kacete, o 
grįžus į Lietuvą, sovietų morali
nė prievarta, kurios jis nebepa
jėgė pakelti.

Aušra M. Jurašienė buvo pa
grindinė kalbėtoja. Gerai paži
nojusi B. Sruogą dar savo stu
dentavimo laikais, pati gyvai pa
sireiškusi lietuvių literatų gyve
nime, gabi literatūros kritikė, 
ji turėjo daug ką papasakoti 
apie jį. Jos kalba buvo akade
minė, turininga, įdomi. B. Sruo
ga jai visada buvęs įdomus kaip 
asmenybė ir kaip kūrėjas. Jis 
visada ieškojęs literatūrinių 
naujovių, buvęs emocingas, vi
dinių prieštaravimų kankinamas. 
Jo kūryboj ištisai jaučiama smo
giška maištinga meilė Lietuvai. 
Buvęs labai vienišas, niekur ne
pritapęs, netilpęs. Net savame 
karste netilpęs; jame gulėjęs su
lenktais keliais.

Prof. S. Yla B. Sruogos asme
nybės bruožus papildė savo pri
siminimais iš Stutthofo kaceto 
laikų, kur juodviem teko dirbti 
sunkius fizinius darbus, kęsti 
badą, ligas, būti mušamais. Bet, 
sąlygom kiek palengvėjus, B. 
Sruoga ir čia nerimo. Jis suorga
nizavo “7 Aitvarų” grupę, kuri 
dalinosi literatūrinėmis minti-

mis, skaitė savo kūrybą. Čia 
B. Sruoga pavadintas DI
DŽIUOJU AITVARU. Stutthofo 
kacetą B. Sruoga aprašė savo 
knygoj “Dievų miškas.”

Šiam minėjimui labai pritiko 
Mozarto kvarteto koncertas, kurį 
atliko du smuikai, viola ir violon
čelė.

Po koncerto buvo skaitomos 
Balio Sruogos kūrinių ištraukos. 
Aktorius Vytautas Valiukas įspū
dingai deklamavo Jogailos mo
nologą iš “Milžino paunksmės” 
ir K. Sapiegos monologą iš 
“Kazimiero Sapiegos”. Abiejuo
se monologuose aiškiai jaučiama 
gili patriotinė mintis.

Irena Veblaitienė, Vytautas 
Valiukas ir Vaiva Vėbraitė-Gus
tienė trise paskaitė choralą iš 
“Milžino paunksmės”.

Įspūdinga buvo minios malda 
iš “Kazimiero Sapiegos”, kurią 
skaitė Vaiva Vėbraitė-Gustienė.

Balio Sruogos lyrinę poeziją 
su atitinkama nuotaika pasigėrė
tinai deklamavo Irena Veblaitie
nė.

Minėjimą šiltu žodžiu ir su 
padėka užbaigė klubo pirm. S.N. 
Valiukienė. Ji pakvietė visus 
prie vaišių stalo. Kaip visada, 
New Haveno klubo narės ele
gantiškai paruošia įvairias vaišes 
— užkandinius, kavutę su saldu
mynais.

I. Banaitienė

Lietuvių Tautodailės Instituto 
(LTI) skyrius, kurio valdybą su
daro: Ina Nenortienė — pirmi
ninkė, Vytautas Dilba — pava
duotojas, Irena Manomaitienė, 
Saulė Šatienė ir Liuda Šukienė, 
Nariai: Gintaras Čepas, Irena 
Galinienė, Renata Špakevičienė 
ir Irena Veitienė. Valdyba jau 
buvo susirinkusi pirmam posė
džiui ir pradėjo savo veiklą. 
Pirmasis veiklos uždavinys — 
juostų audimo kursai — vyks* 
birželio 1-4 Lietuvių Piliečių 
Klubo IV-tame aukšte. Kursam 
vadovauti atvyksta dail. A. Ta
mošaitienė iš Kanados. Kursai 
vyks dienos metu ir vakare, kad 
galėtų jais pasinaudoti kuo di
desnis audėjų skaičius. Atidary
mas bus ketvirtadienio vakare 
7 vai. Penktadienio ir šeštadie
nio valandos: 9:30 — 2 vai. die
nos metu ir 7-10 vai. vakarais. 
Sekmadienį 3 vai. popiet bus 
kursų uždarymas su dail. A. Ta
mošaitienės paskaita ir skaid
rėmis. Kursų mokestis 6 dol. 
nariam, o ne nariam — 10 dol.

Tolimesniuose veiklos pla
nuose rudenį pramatyta surengti 
gintaro parodą ir atstovauti lie
tuviam International Institute 
rengiamame tautų festivalyje.

Valdyba kviečia visas ir visus 
Bostone ir apylinkėse gyvenan
čius lietuvius, kuriems LTI 
tikslai atrodo svarbūs ir įdomūs, 
jungtis į bendrą darbą. Norį 
priklausyti Lietuvių Tautodailės 
Instituto Bostono skyriui siunčia 
savo pavardę ir adresą su nario 
mokesčiu išdininkei Irenai Ma- 
nomaitienei, 16 Crockers La., 
W. Roxbury, MA 02132. Nario 
mokestis metam 5 dol., du iš šei- 
omos moka 7 dol., rėmėjai — 2 
dol. S.Š.

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.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ BOSTONO IR NEW YORKO

DAR YRA VIETŲ ŠIOSE GRUPĖSE:

VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 17 — $845

DVIEJŲ SAVAIČIŲ liepos 2 — 1245 
liepos 16 —1245

rugsėjo 22 — $845

rugpjūčio 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 Broadvvay, 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 iškvietįmo 
dokumentus

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

100 dol. — Antanina Bobelie- 
nė, Brooklyn, N.Y., a.a. Balio 
Bobelio atminimui.

50 dol. — Aldona ir Kazimie
ras Rimkai, Chicago, 111.

Po 25 dol. —Joseph Lebe- 
ris, Franklin Sųuare, N.Y., N.Y.

Vyr. Skaučių Židinys “Vilija”, 
dr. Bronius ir Apolonija Radzi- 
vanai, Richmond Hill, N.Y., kun. 
Kazimieras Pugevičius, Brook
lyn, N.Y.

Po 20 dol. — Malvina ir Jo
nas Klivečkos, Woodhaven, N. Y.,

LITO BENDROVE PARDUODA

1978 M. KELIONES į LIETUVĄ

Mylimai Motinai
ONAI GIRNIUVIENEI

mirus Lietuvoj, sūnus dr. Juozą ir inž. Antaną Girnius 
nuoširdžiai užjaučia

Vytautas Maželis

K. Remezienė, Woodhaven, 
N.Y., Aldona ir Vytas Katinai, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 10 dol. — N.N., Rytis Bal
čiūnas, Newark, N.J., Kazys Jan
kūnas, Lodi, N.J., Vytautas Be
leckas Igno Stanaičio atmini
mui, Ona Ramanauskienė, Brid- 
geport, Conn.

5 dol. — V. Šileikienė, Wood- 
haven, N.Y.

4 dol. — P. Lolis, Brockton, 
Mass.

Didelis pasirinkimas iš įvairių kompanijų ir 
bus aplankoma:

Roma 
Miunchenas 
Baden-Baden 
Bernas 
Leningradas 
Ryga 
Briuselis

ekskursijų. Priklausant nuo maršruto,

Paryžius 
Lucerna 
Ciurichas 
Ženeva 
Maskva 
Helsinkis 
Kopenhaga

Visos 2 savaičių vasaros ekskursijos įjungia VILNIŲ penkioms dienoms. 
Dėl informacijos kreipkitės:

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

RICHMOND HILL, N.Y. 11418 
(212) 441-6799
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Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny šį sekmadienį, birželio 4, 
12 vai. lituanistinės šeštadienio 
mokyklos mokslo metų užbaigi
mo proga. Giedos jaunimo cho
ras, vadovaujamas muz. D. Sa
kaitės.

Kultūros Židiny šį savaitgalį: 
birželio 3, šeštadienį, kun. K. 
Pugevičiaus 25 metų kunigystės 
ir 50 metų sukakčių minėjimas, 
— mišios didžiojoje salėje, vai
šės mažojoje salėje; Tautos Fon
do suvažiavimas mažojoj salėje. 
Birželio 4 — Maironio lituanis
tinės mokyklos mokslo metų 
baigimo aktas. Pamaldos 12 vai. 
Po jų — pats aktas ir abiturien
tų vaišės. 5 vai. popiet Balfo 100 
skyriaus susirinkimas.

Kun. V. Pikturna sakys pa
mokslą kun. K. Pugevičiaus su
kaktuvinėse mišiose birželio 3, 
šeštadienį, 6 v.v. Kultūros Ži
diny.

Kun. Kazimieras Pugevičius, 
Amerikos Lietuvių Katalikų Tar
nybos ir Liet. Religinės Šalpos 
direktorius, mini savo kunigys
tės 25 metų sukaktį birželio 3, 
šį šeštadienį, 6 v.v. Kultūros Ži
diny. Bus koncelebruotos mišios 
ir kun. V. Pikturnos pamokslas. 
Po pamaldų — vaišės K. Židinio 
mažojoje salėje. Į šią sukaktį lau
kiama atvykstančių svečių ir iš 
toliau, iš jo gimtojo miesto — 
Baltimorės.

Maironio lituanistinės mokyk
los paskutinė darbo diena šiais 
mokslo metais bus birželio 3, 
šeštadienį. Mokiniai renkasi į 
mokyklą kaip ir visada 9 v., pa
mokos baigiasi 1 vai.

Maironio lituanistinės mokyk
los mokslo metų užbaigimas 
bus birželio 4, sekmadienį, 12 
vai. Prasideda pamaldomis 12 
vai. Po jų — iškilmingas aktas, 
kur bus padaryta visų skyrių 
apžvalga, bus apdovanoti 
geriausi mokiniai. Pačiam gale 
bus įteikti pažymėjimai aštunto 
skyriaus mokiniam. Įteiks juos 
Lietuvos'gen. konsulas Anicetas 
Simutis. Baigus iškilmingą ak
tą, bus maža pertraukėlė, o po 
jos — baigusiųjų vaišės, kurio
se dalyvauja tėvai, mokytojai, 
baigiantieji mokiniai.

Jonas Jurašas surežisavo slap
tą dramą, atvežtą iš Lietuvos. 
Drama vadinasi — Pasivaikščio
jimas mėnesienoje. Veikalo 
premjera bus birželio 1, Theater 
for the New City, 162 Second 
Avė., New Yorke.

Balfo 100 skyriaus metinis 
susirinkimas kviečiamas birže
lio 4, sekmadienį, 5 v. popiet 
Kultūros Židiny. Kviečiami ir 
prašomi visi Balfo darbuotojai, 
labdariai kuo gausiausiai daly
vauti. Kai bus didelis skyrius, 
bus ir skyriaus veikla didesnė 
ir daugiau bus surinkta šalpos 
reikalam.

Siminkų šeima —Juozas, Ma
rytė, Vilija ir Aušra — iš Green- 
lawn, L.I., N.Y., trijų mėnesių 
atostogas praleis Suvalkų tri
kampy. Į New Yorką sugrįš 
rugsėjo 1.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo metinis susirinkimas bus 
birželio 7, trečiadienį, 7 v.v. 
pas klubo narę Eugeniją Dona- 
hue, 85-56 79 Street, Woow- 
havene. Visos narės prašomos 
dalyvauti.

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

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Tautos Fondo ketvirtas meti
nis suvažiavimas įvyks birželio 
3, šeštadienį, Kultūros Židiny. 
Atstovų registracija pradedama 
9 vai. ryto.

Prof. V. Juodeikos knygos 
“Didžioji iliuzija” sutiktuvės 
bus birželio 24, 7 v.v. Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Apie šį 
veikalą kalbės prof. dr. Br. Ne- 
mickas. Sutiktuves rengia Liet. 
Fronto Bičiulių New Yorko sam
būris.

Pasivaikščiojimas mėnesie
noje yra sovietų okupuotoje Lie
tuvoje parašytas dramos veikalas 
ir vaizduoja žmogaus gyvenimą 
totalistiniame režime. Veikalas 
slapta atvežtas iš okupuotos 
Lietuvos. Į anglų kalbą iš
vertė Algirdas Landsbergis. Su
režisavo žymus režisierius Jonas 
Jurašas. Veikalas vaidinamas 
Theatre for The New City, 162 
Second Avė., Manhattane (10 
Street ir 2nd Avė.). Premjera 
birželio 1, ketvirtadienį. Bus 
vaidinama tris savaites, iki bir
želio 18.

Lietuvių Dienų garbės ko- 
mitetan pakviesta: St. Lozoraitis, 
dr. J. Žmuidzinas, dr. St. Bač- 
kis, krašto valdybų pirmininkai, 
PLB pirm. Br. Nainys, Vliko 
pirm. dr. K. Valiūnas, Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
pirm. Gabija Juozapavičiūtė, 
vyskupai V. Brizgys ir A. Deks- 
nys, kitų lietuvių religijų vado
vai, Kanados ministeris pirmi
ninkas P.E. Trudeau, opozicijos 
vadas J. Clark, Kanados ir On- 
tario gubernatoriai, Ontario 
premjeras, Toronto burmistras.

Neringos skaučių iškilminga 
sueiga bus birželio 3, šeštadie
nį, 1:30 v. popiet Kultūros Ži
diny. Visos skautės .prašomos 
dalyvauti uniformuotos.

Ablbinas Prižgintas, vargonų 
virtuozas, birželio 4, sekmadienį, 
vargonais groja Šv. Patriko ka
tedroje. Programoje Dupre, 
Bacho, Mozarto kūriniai. Kon
certo pradžia 4:45 v. popiet. Jis 
taip pat parengė muzikinę paly
dą Jono Jurašo surežisuotam 
vaidinimui “Pasivaikščiojimas 
mėnesienoje”. Vaidinimo prem
jera bus birželio 1 Theater for 
the New City Manhattane.

Bronė Oniūnienė, anksčiau 
gyvenusi New Yorke, dabar gy
venanti Juno Beach, Fla., gegu
žės 22 atvyko pasisvečiuoti pas 
savo draugus ir pažįstamus. Su
stojo pas Antaniną Reivytienę, 
Middle Village, N.Y. Išvyksta 
kitos savaitės gale.

New Yorko burmistras Koch 
gegužės 24 suruošė Metropoli
tan meno muziejuje priėmimą 
čia reziduojantiem diplomatam 
ir konsulam. Dalyvavo per du 
tūkstančiu svečių, kuriuos pasi
tiko Jungtinių Tautų generalinis 
sekretorius Kurt Waldheim, JAV 
ambasadorius prie J. Tautų And- 
rew Young, New Yorko miesto 
komisionierė J. Tautom ir 
konsulariniam korpusui Soren- 
sen ir Metropolitan muziejaus 
prezidentas VVilliam Macomber.

Dalyviai turėjo progą apžiū
rėti prancūzų dailininko Claude 
Monet kūrinių kolekciją ir buvo 
vaišinami šampanu bei užkan
džiais. Svečių tarpe buvo ir Lie
tuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis su žmona.

LB I-oji apylinkė, kuriai pirmi
ninkauja Vytautas Radzivanas, 
ruošia turistinio pobūdžio sąlan- 
kėlę apie lietuviškąjį Brooklyną. 
Pirmoji tos sąlankėlės laida 
buvo išleista 1976 ryšium su 
Amerikos 200 metų sukaktimi.

Kun. Vytautas Bagdanavičius, 
MIC, kuris pastoviai gyvena 
Chicagoje, buvo sustojęs New 
Yorke pas savo brolį dr. Pr. Bag- 
dą ir gegužės 23 išskrido į Lon
doną, Anglijon, kur Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijoje pavaduos 
kun. J. Sakevičių, MIC. Kun. J. 
Sakevičius atvyko į Ameriką ir 
čia pusantro mėnesio atostogaus, 
lankys savo gimines.

Anicetas Simutis, Lietuvos ge
neralinis konsulas New Yorke, 
gegužės 25 dalyvavo New Yor
ko konsularinio korpuso susirin
kime ir užkandžiuose, o gegu
žės 26 The Foreign Press As- 
sociation šešiasdešimt metų su
kakties minėjime ir vaišėse.

Žemaičių Didysis, dr. Grigo 
Valančiaus parašyto veikalo li
ras tomas baigiamas parengti 
pranciškonų spaustuvėje
spausdinti. Veikalas jau yra su
laužytas, dabar sudaromas var
dynas. Veikalo autorius, sunkiai 
sirgęs, mirė gegužės 11. Toli
mesnį knygos išleidimą ir pla
tinimą tvarko jo duktė Dalilė 
Polikaitienė, kuri gyvena Los 
Angeles, Calif.

Išvežtųjų prisiminimas bus 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je birželio 11. Tą dieną 11 
vai. bus koncelebracinės mišios. 
Po mišių — minėjimas parapijos 
žemutinėje salėje. Kalbės Daiva 
Kezienė apie Simo Kudirkos fil
mo svarbą. Taip pat bus prista
tyta ir nauja Simo Kudirkos kny
ga. Po minėjimo — kavutė. Or
ganizacijos kviečiamos dalyvau
ji su vėliavomis.

Tėvo diena šiemet švenčiama 
birželio 18. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioje ta proga bus 
mišių novena.

A.L.R.K. Federacijos New 
Yorko apskrities seimelis turėjo 
įvykti birželio 4 Angelų Karalie
nės parapijos bažnyčioj ir salėj. 
Apie tai buvo skelbta Darbi
ninke gegužės 12, nr. 18. Dėl su
sidėjusių aplinkybių seimelis 
birželio 4 neįvyks. Jis bus su
kviestas rudeniop.

Sutartinė, New Yorko lietuviš
ko jaunimo choras, vadovauja
mas Jūratės Veblaitytės-Litch- 
field, birželio 3, šeštadienį, kon
certuos Philadelphijoj, Pa., Vin
co Kudirkos lituanistinės mo
kyklos mokslo metų užbaigimo 
proga rengiame koncerte — 
baliuje.

MASPETHO ŽINIOS
Viešpaties Atsimainymo lie

tuvių parapijos bažnyčioj gegu
žės 21, sekmadienį, per 10 vai. 
mišias buvo suteikta pirmoji ko
munija 31 vaikui. Mišias auko
jo ir atitinkamą pamokslą pasa
kė parapijos klebonas kun. Pra
nas Bulovas. Vaikučius šiai 
šventei paruošė seselės pranciš- 
kietės.

Metinis parapijos bazaras 
vyks parapijos salėje du savait
galius: birželio 2, 3 ir 4; 9, 
10 ir 11. Salė penktadieniais ir 
šeštadieniais bus atidaryta nuo 
7 vai. vak., o sekmadieniais — 
nuo 5 vai. popiet.

AUKOS PASAULIO 
LIETUVIŲ DIENOM

Stambiausias šiuo metu auko
tojas yra Lietuvių Fondas — 
3100 dol.; dr. V. Dubinskas, 
Chicago — 250 dol., Trans-At
lantic Travel Service, Boston
— 100 dol.; Palm Beach Lie
tuvių Klubas Fla. — 100 dol.; 
dr. A. L. Čepulis, Ohio — 75 
dol.; Newarko Vyčių 29 kuopa, 
pirm. K. Šipaila — 50 dol.

Grįžta jau ir aukų lapais rink
tos aukos: E. Mickeliūnienė, 
N.Y. surinko 213 dol.; LB Eli- 
zabetho apyl. N.J., J. Miežaitis
— 137 dol.; LB Jersey City, A. 
Žukauskas — 137 dol.; LB Netv
arko apyl., K. Trečiokas — 120 
dol.; R. Guzulaitis, Ind. — 55 
dol.

Vikt. Vaitkaus, Waterbury, 
pranešimu aukas yra davę: Pr. 
Gaižutis — 100 dol., V. Bende
rius — 50 dol., Waterburio 
Ramovėnai — 50 dol.

Iki gegužės 25 surinkta aukų 
9575 dol. Laiko liko nedaug, 
paskubėkime visi, kurie dar 
nesame prisidėję.

LB New Yorko apygardos me
tinis susirinkimas, numatytas 
birželio 3, dėl valdybos turi
mų skubių įsipareigojimų PLD 
komiteto vajui, atšaukiamas. Su
sirinkimas įvyks rudenį.

L. K. Moterų Sąjungos 29 
kuopos susirinkimas, paskutinis 
prieš vasaros atostogas, šaukia
mas birželio 4, sekmadienį, 12 
vai., tuoj po mišių Apreiškimo 
parapijos salėje. Visos narės, bū
simos ar prijaučiančios, prašo
mos dalyvauti. Po susirinkimo 
vaišės.

A. a. dr. Domo Jasaičio 
vienerių metų mirties sukakties 
proga pamaldos įvyks birželio 
11, sekmadienį, 11 vai. V. At
simainymo bažnyčioje Mas- 
pethe. Velionio šeima maloniai 
kviečia visus dr. Domo Jasaičio 
gimines, draugus ir pažįstamus 
pamaldose dalyvauti.

A. a. Antano Sodaičio lietuviš
kų knygų rinkinį velionio našlė 
Česė Sodaitienė perdavė Darbi
ninkui bei Kultūros Židinio kny
gynui. Netolimoj ateity Č. So
daitienė išvyksta gyventi į Day- 
tona Beach, Fla. Draugai jai lin
ki sėkmės saulėtoj Floridoj.

A. a. Igno Stančaičio atmini
mui Kultūros Židiniui aukojo 
po 10 dol.: Birutė ir Vitas La
bučiai, Olga ir Steve Aromis- 
kiai. Nuoširdus ačiū.

Prel. Jonas J. Scharnus, Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos kle
bonas, Newark, N.J., birželio 11 
mini kunigystės 40 metų sukak
ti-

Vanda ir Vytautas Zeleniai, 
kadaise gyvenę New Yorke, da
bar gyveną Los Angeles, Calif., 
buvo atvykę į New Yorką ap
lankyti savo bičiulių ir draugų, 
gegužės 21 dalyvavo Kultūros 
Židinio šventėje, kur susitiko 
daugybę pažįstamų.

Nuoširdi padėka “Gintarėlių” 
tėveliam už 112.31 dol. auką 
Kultūros Židiniui (55 dol. iš 
1976-77 m. sezono).

Pasaulio lietuvių sporto žaidy
nėse dalyvaus per 1000 sporti
ninkų. Žaidynės prasidės birže
lio 26 d. 9 v.r. ir tęsis 6 die
nas. Ketvirtadienį bus plauki
mas ir lengvoji atletika. Nakvy
nės užsakytos . Toronto univer
sitete užsakyta 500 dalyvių 
kambariai. Kambarių kaina 36- 
40 dol. Savaitei. Užsakyta 300 
kambarių ir Holiday Inn. Ten 
kambarys vienam 28 dol., dvigu
bas ir trigubas 30 dol. nakčiai. 
Iš Australijos atvykstančius nori
ma apgyvendinti privačiai. Jų 
bus apie 100. Taip pat priva
čiai norima įkurdinti ir sporti
ninkus iš Pietų Amerikos.

Penktasis Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimas bus bir
želio 30-liepos 3 Toronte.

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., Woodhaven, 
N.Y. 11421. Tel. 212 847-4477.

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 rugpjūčio 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 šventėje gegužės 21 prie naujai 
pastatyto kryžiaus aukojamos koncelebracinės mišios. Iš k. 
Tėv. B. Ramanauskas, OFM, Tėv. P. Baltakis, OFM, kun. 
K. Pugevičius, Tėv. P. Giedgaudas, OFM, Tėv. V. Gidžiū
nas, OFM, Tėv. K. Bučmys, OFM, Tėv. P. Barius, OFM. 
Nuotr. L. Tamošaičio

ŽIDINIO PABAIGTUVIŲ ŠVENTĖ
(atkelta iš 7 psl.) 

linksminti ir pasidalinti įspū
džiais su kitais bendraminčiais.

Pamaldose dalyvavo ir New 
Yorko valstijos assemblymanas 
Frederick Schmidt.

Kas nutiko po pamaldų?
Pirmą kartą buvo padarytas 

toks bandymas — Kultūros Ži
diny, jo aikštėje, kur sustatomos 
mašinos, surengta lietuviško sti
liaus gegužinė, kaip čia sako, 
— piknikas. Bandymą galima 
laikyti pavykusiu, nes atsilankė 
daug žmonių.

Aikštėje į vienuolyno' pusę 
buvo sustatyti stalai. Ten telkė
si visas judėjimas. Čia veikė į- 
vairūs kioskai, pardavinėjo lai
mėjimo bilietus. Dėmesį patrau
kė Vytauto Alksninio užkandinė, 
pavadinta Giraitės vardu. Tokiu 
vardu jis turi Connecticuto vals
tybėje kaimelį, kurį pats suorga
nizavo. Jis kepė mėsą šašliko 
būdu. Čia ir kitur stovėjo eilu
tės. Viską pardavė, viską išgėrė. 
Reikėjo skubiai net papildyti iš
teklius.

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” RADIJAS
/

ruošia New Jersey ir jo apylinkės

LIETUVIŲ DIENĄ — 
RADIJO PIKNIKĄ

birželio 18, sekmadienį, 
gražioje vietoje su visais patogumais: 

estų tautiniame parke ir salėse 
Route 528, Lakevvood — Jackson, N.J.

PROGRAMOJE:

Moterų kvartetas “Vilija”, vad. muz. L. Stuko
Tautinių šokių grupė “Liepsną”, vad. B. Vaičiūnaitės 
Estų šokėjų grupė, vad. Ferdinand Rikka 
Konopka lenkų šokių ansamblis 
Iškiliosios lietuvaitės rinkimai 
Tėvų pagerbimas Tėvų dienos ųroga 
veiks Darbininko spaudos kioskas

Pikniko pradžia 1 vai. popiet
Programos pradžia 3:30 vai. popiet
Šokiam nuo 5 vai. popiet gros M. Matulionio orkestras

Prie parko yra didelis sklypas automobiliam nemokamai pastatyti. 
Veiks turtingas gėrimų ir lietuviškų valgių bufetas. Jūsų atsilan
kymas užtikrins tolimesnę mūsų radijo veiklą.

Įėjimas 4 dol., studentam ir moksleiviam — 2.50 dol., vaikam iki 
12 metų — nemokamai.

Programa vyks 1000 vietų amfiteatre po atviru dangum, tačiau 
ši Lietuvių diena — radijo piknikas įvyks bet kokiam orui esant.

Visus maloniai kviečia
Direktorius dr. JOKŪBAS J. STUKAS

Buvo atėjusi ir Simo Kudir-. 
kos knyga, kurią pardavinėjo jo 
žmona Genė Kudirkienė. Ir ten 
vyko gyvas judėjimas, nes tai 
buvo nauja knyga.

Apie 4 vai. vyko tautinių šo
kių programa. Šoko New Yorko 
tautinių šokių ansamblis Tryp
tinis? Jis pašoko šiuos šokius: 
gyvatarą, juodąjį jonkelį, lan- 
dutę, landytinį, šustą, vakaruš
kas. Pabaigai buvo išvesti visi 
šokėjai į aikštę. Ansambliui va
dovauja Jadvyga Matulaitienė.

Toliau visi užkandžiavo. Vyko 
spalvingos loterijos. Du akor
deonai pradėjo groti dainas, kur 
aplinkui sutojo dainininkai. Jie 
dainavo ir dainavo. Pradėjus 
temti, visi perėjo į apatinę salę 
ir ten dainavo. Apatinėje salėje 
visą laiką vyko gyvas judėjimas
— čia žmonės užkandžiavo, pik- 
nikavo. Tik 12 vai. nakties bai
gėsi piknikavimas.

Piknikas buvo geras tuo, 
kad sutraukė daug žmonių. Tai 
buvo susitikimo šventė, drau
gystės šventė. Drauge visi jautė
si, kad jie yra savo namuose
— Kultūros Židiny.
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