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VLIKAS — VASARIO 16 PROGA

DARBININKO REDAKCIJOS SVENTEJĘ METŲ 
ŽMOGUMI PASKELBTAS ROMAS KALANTA
Žymenimis apdovanoti 7

Darbininko redakcijos šven
tė, šiemet jau ketvirtoji, bu
vo vasario 3 Kultūros Židinyje. 

. šventė jau turi savo tradiciją, 
savo intriguojančius momentus 
— žymeniu paskyrimą. Žmonių 
prisirinko pilni abu bibliotekos 
kambariai. Tai buvo graži, rink
tinė publika, gyvai besireiškian
ti mūsų kultūriniame gyvenime.

Paskelbiamas metų žmogus
Šventę pravedė Darbininko 

redaktorius Paulius Jurkus. Jis 
prisiminė svarbesniuosius pra
eitų metų įvykius, kurie nu
skambėjo per visą pasaulį. Tai 
buvo 17,000 Lietuvos tikinčių
jų peticija Jungtinėm Tautom.

Lietuvių tautos, esančios tė
vynėje ir išeivijoje, 1972 metų 
žmogumi paskelbtas Romas 
Kalanta, sayo noru virtęs ug
nies švyturiu Kauno miesto 
sode. Taip Romas Kalanta pasi
darė kenčiančios, kovojančios 
ir pasiaukojančios lietuvių tau
tos simbolis 1972 metais!

Čia buvo pakviesti visi at-

sys Santvaras. Jis padarė praei
tų metų literatūrinę apžvalgą, 
drauge pafilosofuodamas apie 
lietuviškos knygos istoriją ir jos 
likimą. Kalbėjo jis šiltu, jaukiu 
balsu, visus maloniai nuteikda
mas ir pagaudamas. (Jo kalba 
Darbininke bus spausdinama 
atskirai).

Pirmininkaųjantis prisiminė, 
kas buvo atžyi 
Už 1969 metus Atžymėti 
Tėvas Juvenalis Liauba, Alek
sandras Vakselis, ] Emilija Če- 
kienė, _ Vytautas Radzivanas,

Jadvyga Matulaitienė, Vytautas
mėta praeityje. Vaitiekūnas, Birutė Novickienė; 
s atžymėti šie: už 1970 metus atžymėta: An-

tanas Reventas, Kazimiera 
Šventoraitienė, Daiva Kezienė, 

(nukelta į 11 psl.)

Lietuviai,
Minint nepriklausomybės pa

skelbimo sukaktį, šiemet ypa
tingai mūsų dėmesys krypsta 
į pavergtąją Lietuvą. Praeitų 
metų bėgyje ten mūsų tautos 
pasipriešinimas okupanto prie
spaudai prasiveržė herpiška Ka
lantos ir kitų gyvybės auka; 
ten jaunimo masės nepabūgo iš
eiti į gatves ir drąsiai šaukti 
“Laisvės Lietuvai”; iš ten atei
na žinios apie tylią, bet ryžtin
gą kovą už tikėjimo laisvę bei 
žmogaus teises ir prieš gre
siantį Lietuvos surusinimo pa
vojų.

Šiuo metu taip pat atidžiai 
sekame pasiruošimus Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencijai, imdami dėmesin

Apie politiką
Antrasis kalbėjo Algimantas 

Gečys, JAV LB centro valdybos 
vicepirmininkas visuomeni
niam reikalam, iš Philadelphi- 
jos. Apžvelgė praeitų metų poli
tinę raidą, kokie įvykiai labiau
siai palietė lietuviškus reikalus, 
kokie pavojai gresia iš Europos 
saugumo konferencijos ir k. (Jo 
pranešimas bus spausdinamas 
Darbininke).

Apie muziką
Trečias kalbėjo muzikas Vin

cas Mamaitis, iš Elizabeth, N. 
J., apie praeitų metų muziki
nę veiklą. Jis palietė ope-

:as, Algimantas Gečys, Loreta Vainienė, Jonas Klivečka, Kęstutis Čerke-
Darbininko re dakcijos šventėje vasario 3 žymenimis atžymėti iš k. Vincas Mamaitis, prof.
Jokūbas Stuk;
liūnas. Trūksta Kęstučio Miklo. Nuotr. Lino Vytuvio

^Vakarų nusistatymą konferenci
joj siekti praverti uždangą,, kad 
Vakarų idėjos . galėtų laisvai 
sklisti sovietinėj imperijoj, o ne 
legalizuoti Europos padalinimą.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas su pagarba seka 
pavergtos tautos esamose sąly
gose neišvengiamas pasiprieši
nimo okupanto priespaudai pa
stangas. Jis taip pat aukštai ver
tina kiekvieno lietuvio ar 'orga
nizacijos įnašą į mūsų tautos 
laisvės kovą. Tačiau mes ti
kime, kad gyvenamasis momen
tas iš mūsų reikalauja neeili- 

► nių pastangų.
Tad Nepriklausomybės Šven

tės proga Vlikas kviečia visas 
mūsų organizacijas ir visus, ku
rie save lietuviais laiko, atsi
liepti į mūsų brolių laisvės šau
kimą ir rasti kelią, kaip dar pra
smingiau įsijungti į mūsų tautos 
išlaisvinimo darbą. Kviečiame 
visus bendradarbiauti su Vliku, 
kuris derins visą mūsų veiklą 
ir darys visa, kad Lietuvos lais
vės klausimas būtų gyvas visur, 
o ypač ten, kur svarstomi Euro
pos ateities klausimai.

Mes tikime, kad darnoje ir 
broliškame susiklausyme yra 
mūsų darbų sėkmės laidas.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas 

New Yorkas
1973 sausio 24

sistoti. Simo Kudirkos šaulių 
kuopos šauliai (A. Reventas ir 
V. Butkys) įnešė į salę Romo 
Kalantos portretą ir jį pastatė 
prie iškilmių stalo. Tai buvo 
tylus ir visus jaudinantis mo
mentas, kai į žmones sužiuro 
gilios ir liūdnos Romo Kalantos 
akys!

-o-
Toliau prisiminti kiti svarbes

nieji įvykiai — šokių šventė, 
jaunimo kongresas. New Yorko 
lietuviam didžiausias praeitų 
metų įvykis buvo, kad buvo pra
dėta Kultūros Židinio statyba.

Kūrybinių pastangų buvo į- 
vairiose gyvenimo srityse. Jas 
apžvelgė atskiri prelegentai.

Apie literatūrą
Pirmasis buvo pakviestas sve

čias iš Bostono — poetas Sta-

LIETUVIŠKOJ 
VEIKLOJ

— Dr. Kazys Bobelis, Altos 
pirmininkas, būdamas VVashing- 
tone prez. Nixono inauguraci
jos iškilmėse, turėjo progos su
sitikti su šen. Charles Percy. 
Šen. Percy maloniai sutiko vėl 
globoti Vasario 16 minėjimą 
senate. Kongresmanas Daniel 
Flood sutiko globoti Vasario 16 
minėjimą atstovų rūmuose. 
Kun. A. Stašys minėjimo dieną 
kongrese sukalbės invokaciją. 
šen. Percy ir kongr. Flood jau 
daugelis metų sutinka būti 
mūsų tautos šventės minėjimo 
globėjais Washingtone. Jiem 
lietuviai turėtų pareikšti savo 
padėką.

—Chicagoj minint Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
šventę, kalbės kongresma
nas Edward J. Denvinski. Mi
nėjimas įvyks vasario 18, sek
madienį, 2 vai. popiet Mari
jos Aukštesniosios mokyklos pa
talpose. Ruošia Altos Chicagos 
skyrius. Kongr. Denvinski nie
kada neatsisako remti lietuviu 
veiklos ir yra stiprus kovoto
jas už visų tautų laisvę.

— Toronto miesto parkų de
partamento viešame posėdy To
ronto lietuviam buvo duotas su
tikimas, kad Keele-Anette rajo
ne, netoli Lietuvių namų, esąs 
Baird parkas būtų pavadintas 
Park Lithuania. Lietuviam To
ronte turėti savo parką idėjos 
sumanytojas ir iniciatorius yra 
judrus visuomenininkas ir šau
lių vadovas Stasys Jokūbaitis, 
kuris kaip lietuvių parko ko
miteto pirmininkas, daug dirbo 
šiai idėjai įgyvendinti.

rą, dainų šventes, chorus, 
gaidų leidimą, didžiuosius mu
zikinio gyvenimo rūpesčius. (Jo 
kalba taip pat bus spausdina
ma Darbininke).

Prisimintas Fautas Kirša
Prie metų apžvalgų prijun

giamos ir tų metų iškiliausios 
knygos. Šioje šventėje sustota 
ties Fausto Kiršos knyga Paliki
mas. Tai jo pomirtinis leidinys, 
kuriam raštus atrinko ir kruopš
čiai suredagavo poetas Stasys 
Santvaras. Jis ir buvo pakvies
tas iš tos knygos paskaityti. 
Nors jis ir atsiprašinėjo, kad jis 
neskaitytojas, bet paskaitė įdo
miai ir patraukliai, su savitu 
charakteriu. Gerai pažinda
mas knygą, iš jos ištraukė tai, 
kas tikrai įdomu. Pradėjo skai
tyti iš kito galo. Pirma skaitė 
reljefingas F. Kiršos pastabas 
apie gyvenimą, meną, asmenis. 
Eidamas toliau, paskaitė ir eilių, 
prie kiekvienos pridėdamas ir 
savo pastabų. Taip skaitymas 
buvo pilnas ir visiem prieina
mas.

SAVAITĖS 
ĮVYKIAI. :

Sausio 29 — vasario 5:

AZIJOJE: Paclfikaclja?

Vietnamas tebebuvo dėmesio 
centre, tačiau nebebuvo anks
tesnės įtampos. Buvo informuo
jama apie karinius susirėmimus 
P. Vietname,'' kurie į savaitės 
galą mažėjo. Kambodijos vy
riausybė paskelbė vienpuses 
paliaubas su viltimi to susi
laukti ir iš komunistų. Laose 
Amerikos lėktuvai tebetalkino 
vyriausybės kovai prieš Š. Viet
namo agresiją.

Pacifikacijos reikalui vicepre
zidentas Agnew lankėsi 7 pietų 
Azijos draugiškose valstybėse,

rencijoje dalyvauti. Trečia, Nato 
nori, kad karinės jėgos būtų 
mažinamos tokia proporcija, 
kuri tarp Nato ir Varšuvos pakto 
jėgų išlaikytų pusiausvyrą — 
balansą. Dabar Nato turįs 2,000 
lėktuvų, 5,500 tankų, 16 divi
zijų, o Sovietai bei satelitai 
turį 4,200 lėktuvų, 16,000 taąkų 
ir 37 divizijas. Pagal Time, Na
to turi 550,000 kariuo
menės (joje 180,000 amerikie

čių), Varšuvos paktas turi 
750,000 (joje 400,000 sovietų). 
Balansuojant jėgas, Nato siūlo 
atsižvelgti į geografinį veiksnį 
— Amerikai atgabenti ka
riuomenę į Europą yra tūkstan
čiai mylių, Sovietam šimtai my
lių. Tad siūlo proporciją: Ameri
ka atitraukia vieną diviziją, So
vietai keturias. Sovietų siūloma 
proporcija : 1:1.

Šie skirtumai nelengvai nuga 
limi. Tačiau Brežnevas sutiko

derėtis. Jis prikalbinėjo ir Pran
cūzijos Pompidou, kad kon
ferencijoje dalyvautų. Spėjama, 
kad Brežnevas nori turėti už
tikrintą užnugarį Europoje prieš 
nedraugiškus santykius Azijoje 
su Kinija.

Kinija esanti suinteresuota, 
kad Sovietai būtų Europoje pri
rišti. Su Europa Kinija stengiasi 
megzti ryšius labiau nei su 
Amerika. Lig šiol tuos ryšius 
mezgė labiau per Angliją. Vyks
ta dabar ir Prancūzijos Pom
pidou į Kiniją.

(Prieš keletą savaičių U.S. 
News . . . buvo paskelbę žinią 
iš žvalgybinių šaltinių, kad So
vietai tylom gabena dideles ka
rines jėgas į rytų Vokietiją ir 
satelitus. Kai bus susitarta dėl 
jėgų mažinimo, tada Sovietai 
atitrauksią atgabentą kariuome
nę , ir sutartis bus įvykdyta, 
paliekant padėtį, kokia buvo).

MUMS VISIEMS 
VASARIO 16 
PROGA

(Pratęsiant šį F. Kiršos 
knygos priminimą, reikia pa
stebėti, kad tą vakarą parduota 
apie 20 * knygų. Beveik visas 
pasirašė ir tos knygos re
daktorius St. Santvaras).

Žymenų įteikimas
Prieita prie paskutinės ir į- 

domios šio vakaro dalies — 
žymenų įteikimo. Tie žymenys 
labiausiai visus ir intrigavo: kas 
tie žmonės? Ant stalo buvo su
dėti septyni žaliai melsvi ap
lankai su auksinėmis juostomis. 
Tie aplankai ir slėpė išrinktų
jų vardus.

žadėdamas Amerikos paramą ir 
toliau. Patarėjas Kissingeris va
sario 10-13 siunčiamas į Hanoi 
santykių tarp Amerikos ir Š. 
Vietnamo “sunormalinti”. 
(Numatoma Š. Vietnamui atsta
tyti 2.5 bil. parama). Iš Hanoi 
vyks į Kiniją. Tikima, kad Ki
nija nėra suinteresuota abudu 
Vietnamus sujungti į vienas 
rankas, kurios būtų Sovietų įta
koje. Tikima taip pat, kad Azi
jos pietuose Kinija savo priešu 
laiko ne tiek Ameriką, kiek So
vietus.

Pavasarį prezidentas Nixonas 
susitiksiąs su prezidentu Thieu.

EUROPOJE: Helsinkio ir

Šalia Helsinkio konferencijos, 
rengiančios Europos saugumo 
konferencijai programą, sausio 
31 Vienoje prasidėjo konferen
cija karinių jėgų išbalansuotam 
mažinimui paruošti.

Helsinky dalyvauja 34 valsty
bės, Vienoje 19 — Nato ir Var
šuvos pakto blokai. (Prancūzija 
nedalyvauja). Helsinky Sovietai 
tariasi laimėję tylų Europos su
tikimą su status quo ir griež
tai pasipriešinę Vakarų sieki
mui laisvai’ keistis žmonėm ir 
idėjom tarp demokratinių Va
karų ir totalistinio Varšuvos 
bloko.

Europos saugumo konferenci

konferencijos

AMERIKOJE: Įtampos dėl

Vietnamo karas buvo Ameriką 
suskaldęs. Po karo pacifikacijos 
Amerikos viduje taip pat nema
tyti. Skaldo keleriopos jėgos.

Pirmiausia įtampa tarp prezi
dento ir Kongreso, įtampa tarp 
prezidento ir vadinamų liberalų 
spaudoj bei televizijoj — tai tos 
pačios jėgos, kurios buvo prieš 
prezidento Vietnamo politiką. 
Abidvi pusės reiškiasi agresy
viai.

Prezidentas jaučiasi dėl Viet
namo buvęs teisingas. Tad iš 
Baltųjų Rūmų štabo eina kalti
nimai ypačiai senato daliai (mi
nimos McGovemo, Fulbright, 
Kennedy pavardės!), kaltinimai 
“intelektualam”, televizijos bei

biudžeto

Society, kad labiausiai skriau
džia neturtinguosius ir seno 
amžiaus asmenis.

Įtampoje dėl užsienių politi
kos prezidentas labiausiai buvo 
rėmęsis mandatu, gautu rinki
muose. Jo pusę parėmė Gallu- 
po opinijos tyrimai: 60 proc. 
pritarė prezidento Vietnamo 
politikai, 58 proc. pritarė, kad, 
Nixono taika Vietname esanti 
“garbinga”. Louis Harris rado, 
kad Nixonas “geriausiai reiškę
sis- užsienio politikoje” iš visų 
5 jo pirmatakų prezidentų: 
Nixonas 34 proc., Kennedy 26,

(nukelta į 2 psl.)

jos seniai norėjo Sovietai, bet 
delsė Nato. Karinių jėgų maži
nimo Europoje seniai norėjo 
Nato, bet nenorėjo Maskva. Tik 
Nixonui lankantis Maskvoje, 
Brežnevas Europos saugumo 
konferenciją laikė būtina sąly
ga karinių jėgų mažinimo kon
ferencijai.

Vienoje iš karto kilo skirtu
mai tarp dviejų blpkų. Pirmiau
sia dėl konferencijos vardo: Na
to norėjo vadinti "išbalansuoto” 
mažinimo konferencija. Sovietai 
tą žodį atmetė. Sovietai norėjo, 
kad konferencijoje dalyvautų 
visos valstybės, kurios jaučiasi 
suinteresuotos. Nato tai atmetė. 
Tebesiderama, kas turi konfe-

spaudos žmonėm, kurie rem
dami Š. Vietnamą užtęsė ilgiau 
karą.

Įtampai tarp prezidento ir 
Kongreso nauja kibirkštis buvo 
biudžeto projektas. Prezidentas 
sausio 28 kalboje per televiziją 
ir sausio 30 pranešime Kongre
sui apie ūkinę padėtį pasisakė 
prieš naujus mokesčius, pasisa
kė už biudžetą tik su 12 bili
jonų nuostoliu, bet didesniam 
nuostoliui ir naujiem mo
kesčiam išvengti turėjo nu
braukti apie 100 įvairių “pro
gramų”.

Ryšium su šiuo biudžeto pro
jektu antroji pusė apkaltino pre
zidentą, kad jis griauia Great

Premija 
prof. J. Eretui

Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademijos žurnalistikos pre
mija už 1972 metus paskirta 
prof. Juozui Eretui. Tuo įverti
nami profesoriaus gausūs 
spaudos darbai Lietuvos labui 
nuo pat jo jaunystės iki šių die
nų. 500 dol. premijos mecena
tas yra kun. dr. Juozas Pruns- 
kis. Šį kartą jury komisiją su
darė: pirm. S. Lūšys, sekt, 
dr. Ona Labanauskaitė, nariai: 
prof. kun. St. Yla, prof. S. Goš
tautas ir p. Eivienė.

Metai ir laikas — galinga sro
vė, tačiau lietuvio užtvindyti 
nepajėgė. Amžiai ėjo viesulais, 
bildėjo pasaulis. Sėjosi vargas, 
gėlūs Lietuvos vandenys sūrė
jo. Bet jie drėkino žemę, že
mė augino gyvastį. Paslaptingi, 
net mums nežinomi šaltiniai 
pulsuoja amžiną patvarumą. 
Lietuvių tauta, nelaimėms skir
ta, džiaugiasi gyvybės laime, 
kurią pati kuriasi. Lietuvių tau
ta mina aštrius spyglius, klanais 
drabsto kraują ir, su nuolatiniu 
skausmu besirungdama, kraujo 
nepristinga.

Vasario Šešioliktoji — pėda 
ant žemės be erškėčių, dvide
šimt dvejų metų laisvės kibirkš
tis. Bet vėl artėja Vasario Še
šioliktoji. Ši žymi trisdešimt 
trejų metų nuolatinį skausmą.

Praėjo amžiai, griūva dešimt
mečiai, lietuvis nešasi laimės 
nelaimėje viltį. Neša viltį, tiki 
ateiljr Minėdami Nepriklauso
mybės šventę, minime savo pa
skirtį arpžinumui, nes tauta, 
kasdien išgyvenanti agoniją, ne
miršta.

Sveikiname tave, sese, broli, 
išeivijoje; sveikiname tave, oku
pacijoje kantriai dienos lau
kiantį.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba

Kolumbija 
rengia peticiją 
dėl Lietuvos

Kun. M. Tamošiūnas, Medel- 
lino (Kolumbija) Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas, 
nepailstamai dirba Lietuvos 
laisvinimo darbą. Jo pastan
gomis, Medellino ir kt. laikraš
čiai dažnai parašo apie mūsų 
reikalus.

Dabar kun. Tamošiūnas pra
neša, kad šiuo metu Bogotoje 

’ eina “smarki parašų rinkimo 
kampanija” peticijai, kuria per 
Kolumbijos delegaciją būsianti 
įteikta Jungtinėm Tautom. Į pa
rašų rinkimą yra įtraukta apie 
30 Medellino parapijų kunigų 
ir pora šimtų mokytojų. Ketu
rios vietinės radijo stotys daž
nai kalba tuo reikalu. Vasario 11 
bus viešos pamaldos Medellino 
bazilikoje, prie kurios durų gra
žiais tautiniais rūbais pasipuo
šusios lietuvaitės rinks parašus. 
Tikimasi surinkti per 50,000 
parašų. Tai yra puikus būdas iš
populiarinti Lietuvos bylą pla
čiuose kolumbiečių sluoks
niuose. (E)

I
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ENERGIJOS IŠTEKLIAI NAŽTA —
tai esanti kritiškiausia Amerikos problema 
— sako šen. H. Jackson

Tylėjo, tylėjo, o dabar staiga 
prašneko, kad

Amerika atsidūrė energijos 
krizėje.

Esą baigiasi žemės dujos; bai
giasi aliejus; kiek daugiau yra 
anglies, bet ji duoda daug oro

Prezidento paskirta įstaiga vi
sokiem ūkinės bėdos atvejam 
kaltino kompanijas dėl neracio
nalios gamybos. Esą per pasku
tinius tris mėnesius rafinerijos 
paruošia po du galonus gazoli
no kiekvienam aliejaus galonui,

Pagal vyriausybės planą kai
nos elektrai turės būti pakel
tos per penkeris metus 34 proc., 
dujom po 2 proc. kasmet. Ta
čiau Petroleum Council mano, 
kad dujos iki 1985 metų pakils 
250 proc., aliejus 125 proc.

O tuos, kurie sako, kad dujų 
atsargas sudarys importas iš So
vietų Sąjungos, gerokai atšaldo

šen. Jacksono įspėjimas, kad 
ten dujų, paverstų skysčiu, vie
na kub. pėda kaštuoja 1.25 dol. 
(neskaitant transporto išlaidų!), 
o Amerikoje tuo tarpu 26 cn.

Kaip ten išspręs energijos 
problemas, tolesnis klausimas, 
bet artimesnis reikalas vartoto
jam — numatomas kainų kili
mas už energiją.

INFORMACIJA IR KOMENTARAI
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ANTANAS J. 4AVEL8KIS — lietuvi* advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaveo, N.Y. 11421; tek 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 0 v.)

A B. SHALINS-6ALI NIKAS — Laidotuvių direktorių*. 86-02 Jamatoa Avė. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.T. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tek 286-3244.

-'
JO8EPH GARSZVA — GRABORIU3, BAL8AMUOTOJA8. 2 moda*n*oa 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.T. 11211; UV 8-9770.

taršos^ ją dėl to kai kur vartoti 
draudžia. ; ;
' Prezidentas šiom dienom 
leido daugiau naftos importuoti. 
Laivai, nuvežę Sovietam kvie
čius^ grįžo su Rumunijos ar So
vietų nafta.

Reikią greičiau įstatyti į nor
malias vėžes santykius tarp Iz
raelio ir arabų valstybių, kad 
nafta imtų normaliai tekėti iš tų 
kraštų, kuriuose naftos atsargos 
tebėra didžiausios. Dėl naftos 
turi būti paaukoti iš dalies ir 
Izraelio interesai.

. - ' -o-
Tuos šauksmus paremia Ame

rikos šios žiemos rūpesčiai.
Žiema šalta viduriniuose va

karuose. Reikalauja daugiau ku
ro. Jo atsargos išsibaigė ar besi
baigia. Naujojoj Anglijoj dėl to 
naftos prekybininkai ribojasi se
nais-klientais — naujų nepri
imu. Iowa įsakė valstybiniuose 
pastatuose termostatus nuleisti 
iki 65 laipsnių. Wichita, Kansas, 
30 mokyklų uždaryta. Texas 
universitetas laikinai taip pat 
uždarytas.

Gruodis buvo išimtinai šaltas 
viduriniuose vakaruose. Kuro 
atsargos greičiau susivartojo.

Kuro ir apskritai energijos at
sargos Amerikoje iš viso siau
rėja.

Newsweek paskelbė lentelę, 
kurioje pažymėta, kad naftos at
sargų žemėje yra 10 metų, natū
ralinių dujų 11 metų, uranijaus 
12 metų ir anglies 500 metų. 
(Knygoje; “The Energy Crisis” 
sakoma 300 metų!)

nors ana įstaiga prašė priešin
gai. Sausio 5 dienos skaičiai ro
do, kad kūrenamojo aliejaus 
kiekis yra 4 mil. barelių mažes
nis nei savaitė prieš tai, o ga
zolino kiekis padidėjęs 3 milijo
nais,. O tai dėl to, kad kompa
nijom apsimokėjo geriau ga
minti gazoliną. įšaldytos gazoli
no kainos buvo aukštos, pa
lyginti su žemom aliejaus kai
nom.

-o-
Kalbama apie naujos energi

jos šaltinius — atominį šildy
mą; vadenilio gaminimą iš van
dens ir juo gazolino pakeitimą 
automobiliam; kalbama taip pat 
apie aliejaus galimus klodus 
Atlanto pakraščiuose, o ypačiai 
daug kalbama apie energijos 
taupymo priemones.

Tos kalbos gali būti rimtas 
susirūpinimas energijos ištek
liais. Gali būti ir suinteresuotų 
energijos pramonininkų šauks

mai, kuriais siekiama pakelti 
kainas.

Gali būti taip pat šauksmai tų 
pramonininkų, kurie nori inves
tuoti bilijonus į Sibiro žemės 
dujų pramonę ir tas dujas ga
benti į Ameriką.

Kongreso žmonės, o taip pat 
smulkiosios prekybos žmonės 
atvirai pasako, kad didžioji pra
monė tais šauksmais nori su
daryti palankią atmosferą kai
nom pakelti. Esą Amerikoje ga
zolinas labai pigus, palyginti su 
Europa: Amerikoje galonas 37 
cn., Italijoje 99, Prancūzijoje 81, 
Vokietijoje 77.

SPAUDA

KAS LIETUVIU IR KAS NELIETUVIŲ

APIE RENZULLI
Italo Avellino diecezijos ge

neralvikaro vyskupo Ferdinan
do Renzulli ir Italijos katalikiš
kos organizacijos (Acli) šulo Vit- 
torio Vilią kelionė po Sovietų 
Sąjungą, Lietuvą, Latviją rado 
atgarsio italų spaudoje. Iš ten 
persimetė į Amerikos lietuvių 
spaudą. Kiek čia tiksliai tos ke
lionės dalyviai buvo parodyti ir 
kokiais komentarais palydėti?

Draugas gruodžio 28 pirmasis 
davė žinią ir ją komentavo kar
dinolo Ottaviani pamokslo žo
džiais. Kardinolas pavadinęs 
“naudingais žiopliais” tuos, ku
rie, “nieko nenusimanydami 
apie komunistų politiką Bažny
čios atžvilgiu, nuvažiuoja į So
vietų Sąjungą, ten už nosies pa
vedžioti grįžta ir kompeten
tingai pareiškia, kad .. . Sovietų 
Sąjungoje esanti pilna sąžinės 
laisvė ... Į tokią ‘naudingų 
žioplių’ kategoriją pateko ir Ita
lijos Avellino vyskupijos gene
ralvikaras mons. Ferdinandas 
Renzulli”.

Naujienos sausio 3 naudojosi 
Draugo informacija susipainio- 
damos: vyskupas Matulaitis-La- 
bukas pavirto “Matulevičių-La
buku”; sovietų žinių agentū
ra Novosti, kurią minėjo Drau
gas, pavirto “sovietų laikraščiu 
Novosti”.

Kuriozu Naujienose virto 
Draugo primintas kardinolo Ot
taviani pamokslas, pasakytas 
Santa Maria Maggiore baziliko
je. Jei pamokslas bazilikoje, tai 
Naujienos padarė išvadą, kad 
tai buvo pareiškimas “ex cated- 
ra” . . . Ne kiekvienas pamoks
las, nors sakomas bazilikoje ar 
katedroje, laikomas “ex cated-

Patį Renzulli, nors antraštėje 
vadina vyskupu, tekste laikraš
tis vadina “vikaru”, vadinas, 
klebono padėjėju, asistentu, ne
atkreipęs dėmesio, kad tai yra 
“generalinis vikaras”, t.y. die
cezinio vyskupo padėjėjas. Toks 
generalinis vikaras gali būti irgi 
vyskupas, kaip tai pasireiškė 
Renzulli atveju.

Savaitės įvykiai

MATTHEW P. BALLA8 FUNBRAL BOMB — Modami koplyčia, Air-O«*- 
dtttonad. A. J. Balton-Baitrūna*, Llcanaed Manager and Notary Public^ 189! 
Grand St, Brooklyn, N.T. 11211; ST 2-5048.

TAI80M RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotu* ir priprastų*. 
Pūna* patarnavima* įdedant nauja* (laito. Aptarnanjam Que*n* irapylin- 
kė* lietuviu*. Naujų aparatų neparduodam. Kreipti* teL 847*0687. -Adresą*: 
Mr. Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.T. 11227 (2. blokai , nuo 
Woodhaven Blvd.).  • ,

Kas ■ norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 Willoughby Avė.; Brooklyn, N.Y. 11221. ’

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Tetięeira, Jr. laMotuvtų direktorius. 428 
Lafayette St, Newark, N.J. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamo* gar
bingo* laldotuvė*. Moderato* koplyčios, orai vėdinama*.

Naujienos sausio 24 veda
majame rašė apie Darbininką ir 
apie Draugą, tvirtindamos:

— esą šiuos laikraščius lietu
viams leidžia ne lietuviai, bet 
“tarptautiniai ordinai”, kurie 
lietuviškų reikalų nesupranta;

— esą, “tuos spaudos organus 
prirašo lietuviai, bet ir redakto
rius tiems laikraščiams parenka 
nelietuviai”, dėl to jie lietuviš
kų reikalų bei Lietuvos negina.

Tuose tvirtinimuose yra ne 
daugiau tiesos kaip Naujienų 
pasiskardenime, kad tai esąs 
“Greatest Lithuanian Daily in

Nėra pagrindo pasekti Nau
jienų galvojimu ir sakyti, kad 
Naujienos yra nelietuviškose 
rankose; kad socialistų organi
zacija yra “tarptautinis ordinas”. 
Tai būtų tokia pat netiesa kaip 
ir Naujienų tvirtinimai.

Nėra pasektinas laikraštis ir 
neapykanta, kurios jis nepagaili 
frontininkam, Bendruomenei, o 
dabar Darbininkui ir Draugui. 
Žinia, kad neapykanta yra blo
gas vadovas į tiesą. Tai parodė 
ir dabar Naujienos informacijo
je apie Darbininką bei Draugą.

ra”. “Ex catedra” terminas var
tojamas tik popiežiaus pareiš
kimam tikėjimo ir doros daly
kuose, kada tam tikrom sąlygom 
jis laikomas neklaidingu.

Darbininkas sausio 5 davė 
santrauką žinios iš italų II Tem
po dienraščio; komentavo ve
damajame sausio 12.

Keleivis sausio 9 davė tikslią 
santrauką pagal Draugo infor
maciją.

Dirva sausio 12 tiksliai 
minėjo, kad su mons. Renzulli 
buvo ir darbininkų krikščio-

America” . . .
Pirmiausia, Darbininką lei

džia ne “tarptautinis ordinas”, 
bet Lietuvių pranciškonų šv. 
Kazimiero vardo vikarija.

Antra, redaktorius parenka ne 
“nelietuviai”, bet Lietuvių 
pranciškonų provincijolas (Jei 
bent Naujienos nelaikytų lietu
viu priešpaskutinio provincijolo 
dr. L. Andriekaus, kadangi jis 
yra žemaitis! Jis paskyrė 
paskutinius Darbininko redak- 
tortiis.).

Bet yra pagrindo pagalvoti, ar 
Naujienos, nors pasisakydamos 
ir šiame rašiny prieš arogantiš
kus nemokšas, prieš garbingų 
veikėjų niekinimą, bet nie
kindamos kitus ir vykdydamos 
tą nemokšų darbą, nevartoja to 
paties metodo, kurį vartoja oku
panto spauda, ir netalkina tos 
okupacinis spaudos, skiriamos 
išeivijai, akcijai — suniekinti 
išeivijos veiklius žmones ir 
veiklias institucijas.

nių unijos vadas Vilią. Bet pla
čiausiai ir aštriausiais žodžiais 
apibūdino Vladą Niunką, su 
kuriuo buvo suvesti informuotis 
apie Bažnyčios padėtį anie ita
lų keleiviai.

Tai “plėšrios kovos prieš re
ligiją ir ‘religininkus’ vienas vy
riausiųjų budelių. Jo iniciatyvai 
priklauso piktybiniai pamfletai 
prieš Vatikaną, prieš neklus
nius Lietuvos religinio gyveni
mo asmenis”.

Saulių šventėje sausio 21 New Yorke susitiko du draugai iš Zarasų progimnazijos, kurią abu 
lankė 1921 metais. Iš k. dr. Vaclovas Paprockas, buvęs jauniausias klasės draugas,
Vincas Tamošiūnas, Liet. Šaulių Sąjungos Tremtyje pirmininkas. Nuotr. L. T«mouičio

(atkelta iš 1 psl.)
Rooseveltas 12, Eisenhoweris 
11, Trumanas 6, Johnsonas 2. 
Ar tokio pritarimo turės dėl 
biudžeto? Opozicija ir stengiasi 
suskaldyti tą “naują daugumą”, 
kuria Nixonas rėmėsi rinkimuo
se.

Kita skaldanti jėga iškilo pe
reitą savaitę — tai vyr. teismo 
sprendimas dėl abortų laisvės. 
Sukilo dabar prieš tai Amerikos 
vyskupai. Jų linija dėl-Vietna
mo karo, prisidėjusi prie karo 
pratęsimo, betgi dabar mažina 
jų protesto dėl abortų įtakos 
svorį.

Trečias skaldantis reiškinys 
— prasidėjęs partizaninis tero
ras prieš policininkus, priskiria
mas “juodajai išlaisvinimo armi
jai”.

— Popiežius Paulius paskyrė 
30 naujų kardinolų. Trys iš 
Amerikos — Bostono arkiv. H.S. 
Medeiros, Los Angeles arkiv. T. 
$anning, San Juan (Puerto Ri- 
co) arkiv. L. A. Martinez, Len
kija gavo antrą kardinolą. Dabar 
viso kardinolų bus 145 — 11 
daugiau nei bet kada.

— Amerikoje pradėta kampa
nija už amnestiją Vietnamo karo 
dezertyram ir bėgliam nuo ka
rinės tarnybos. Amnestijos rei
kalauja tos grupės, kurios rėmė 
Š. Vietnamą. Prezidentas pasisa
kė prieš besąlyginę amnestiją. 
Pagal Gallupą, prieš pasisakė 
ir 60 proc. apklaustųjų. Bėglių 
nuo tarnybos daugiausia yra Ka
nadoje — iki 50,000, dezerty
rų — Švedijoje.

— Kinija užpirko 500,000 
balų Amerikos medvilnės už 80 
mil. Balas yra 480 svarų. Ame
rika užaugina a£ie 10.5 mil. 
balų. Viso pasaulio medvilnės 
gamyba apie 59 mil. Užpirko ne 
tiesiogiai, bet per anglų tarpi
ninką.

— Šen. John Stennis, sausio 
30 pašautas prie savo namų, 
tebesąs “labai rimtoje” padėty
je, nors gerėjimo žymių ■ esą. 
Aiškinama, kad užpultas api
plėšimo tikslais. Bet užpuolikų 
pareiškimas: “mes jus nušausi
me” — po to, kai piniginę 
ir laikrodį jau buvo atėmę, duo
da pagrindo manyti, kad už
puolikam rūpėjo daugiau nei tik 
apiplėšimas.

— New Yorke pernai nušauti 
iš pasalų 14 policininkų. 1971 
buvo nušauti 20. Viso Ameri
koje 1972 — 112, 1971 — 126. 
Teigiama, kad tai darbas par
tizaninės teroristų grupės 
“Juodosios išlaisvinimo armi
jos”. Užpuolikai apsiginklavę 
automatais, o policininkam te- 
leidžiama vartoti senoviškus re
volverius.

— 1976 rinkimam jau 
kandidatus rengia. Respubliko
nų kandidatu į prezidentus imta 
minėti Texas demokratą J. Con- 
nally. Jis būsiąs prieš tai pa
skirtas valstybės sekretorium. 
Anksčiau buvo minimas Bos
tono šen. Brooke. Tai kelia neri
mo tarp viceprezidento Agnew 
šalininkų.

Demokratų kandidatas dar 
neiškilo. Spaudoje buvo pasi
sakyta prieš šen. Kennedy. Bu
vo taip pasisakyta už prez. 
Johnsono “reabilitavimą", kad 
demokratam būtų prieš akis 
kokis prezidento idealas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Web*ter Avė. Cambridge 
Man. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotoja*. Moderniška 
koplyčia šerminima. dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

■RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant Įrita* dovanas j Lietuvą. Didelis prekių pasi- 
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavima* — 94-08 Jamaica Avenue, 
Weodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRU6IO Real Estate, Insurance. Apraudima* gyvybės, narmi 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Pundą—pinigų investadjo*. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniai* iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven N.T. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Rldgewood, N.Y. 11227, SV 2-6440. Salė vestuvėm* ir kt pramogom*. B* 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmo* rūšie* lietuviška* maistas priei
nama kaina.

S 4. G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom į namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

MBABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Baking Go. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43->04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTER8 — KORDOL FABRICS by — 
8UPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.T. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiem* — impop 
tuotos ir vietinės. Vilnonės, medžiagos kostiumams, paltam*, ir suknelėnK 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skara* Ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Bpėčląhi* natarnavtmai* 
paruošiant pakietus i Europą. .Užeikite ir įsitikinsUe'.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Avc. Richmond Hill, N. Y.

--------  Gėlės įvairiom progom ---------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; var 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir velKri pristato
mi į visas kapines New York 
New Jefsey ir Connecticut 
valstijoseJUOZAS T" 

uoo t nnjS,

Fasolino
Memorials CO

66-86 80th Street (prieš St. John’* kapine*) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

*1

— Tai yra mūsų vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visu* pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinė* kelionės atostogų metu
Patarnaujama vteuoM 
kcllcnlų ralkaluaM:
LĖKTUVAI
VTKABUČTAI
LAIVAI (Cmilsea)
/AUTOBUSAIS įdomių vlatų 
.lankymas

Bpaolallo* nualaMoat

INDIVIDAMS 
(akskursinial* bUtotala)
ORUPBMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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ninis klausimėlis
ieš rinkimus prezidento 
no naudai buvo organizuo- 
“naujoji dauguma”, kurio- 

uvo pabrėžiamas ir etni- 
demento svoris.
tikimuose, kaip daugumas 
ntojų teigia, Nixonas ne- 
/ylęs, mėgindamas pasi- 
i etniniu elementu.
auguracijos rengėjai vėl 
ėžė etninio elemento atsto- 
mą inauguracijos iškilmėse. 
U neapsivylė —etninių gru- 
atstovai savu dalyvavimu ir 
ais gausiai parėmė suma- 
ą per iškilmes surinkti 4 
sumą.
įčiau pagal lietuvišką patar- 
ranka ranką plauja, t.y. pa
le mane, aš paremsiu tave.
si pirma šio pasakymo pusė 
:dyta, tai antroji — ne. Kon- 
o paskirtų 15 mil. dol. etni- 
palikimo programai remti 

ano vyriausybė neįtraukė 
į savo biudžetą.
iltys, kad etninių grupių 
ūros ugdymas bus paremtas, 
tarpu apviltos, nors LB at- 
ai, kolektyviai ir paskirai 
Gečys, A. Novasitis, A. Zerr, 
. K. Pugevičius) tebedaro 
:angų tam įstaigų “ne” pra
sti.
lai būt, vyriausybė taupu- 

sumetimais braukė kitas 
gramas, nubraukė ir šią. Gal 
, baiminasi, kad ir ši suma 
lueitų į kišenes biurokratų, 
uošiančių “programas”, kaip 
atsitiko su didele dalim su- 
, skirtų kovos su skurdu pro- 
mai. Gal būt...
'ačiau kai LB atstovai nu- 
o, kad pinigai konkrečiai rei- 
ingi šeštadieninėm mo
dom, vadovėliam, dingsta 
imas įtarimas dėl pinigų eik- 
imo biurokratijai.
ei ir tokiu atveju nebus pra- 
žtas “ne”, beliktų patikėti 
ligas besivadovaujant plėšria 
ragmatine filosofija”; pasi- 
nėm jumis, ačiū — tai buvo 
kimų metas; bet jūsų paremti 
ne, neparemsim, rinkimai juk 
įėję.

Jurgis Gasparas išvertė kastu- 
i žemės plutą ir pažiūrėjo į 
ngą. Lange sublizgėjo akl
inti sidabro dėmė. Bet jis jav- 
, kad pro ją kažkas jam moja, 
nkomis.
Jis įbedė kastuvą į žemę ir iš 
to nuėjo į namus.
Japonų markės mašina sto
jo pastatyta prieš jo namus.
Gasparas trumpai stabtelėjo 
rie durų. Iš namų sklido bal- 
j klegėjimas, išsiskyrė aštres- 
is kikenimas, užlūžo, ir Gas- 
iras atpažino tada, kad jo drau- 
j duktė Kazė Valnytė iš did- 
desčio atvažiavo jų aplankyti.
Gasparas, įėjęs į namus, pa
likino prabangiškai apsiren- 
usią linksmai kikenančią Kazę.

ištiesė Gasparui abi rankas, 
uoširdžiai apkabino ir vėl tę- 
į jau pradėtą ir įpusėjusį po
aibį.
Gasparo žmona Mida čia jam 

ušnibždėjo:
— Kazė jau skraido lėktuvu! . .
— Oo! Tai turėsim lakūnę!— 

asakė Gasparas ir, susidomė- 
*s, atsisėdo prie jų.
Visi, užėmę kvapą, klausėsi 

!azės skraidymo pasakojimo, 
įtaiga Gasparo duktė Niuka at
istojo ir paskambino Laimai 
laskytei:

O belstis 
buvo verta

Lietuvos reikalu aplanko de
legacija amerikiečių įstaigą, pa
kalba, palieka raštą. Mandagūs 
pareigūnai pažada padaryti, kas 
galima, ir padeda raštą į by
lą - - -

Ar tuo reikalas ir baigiamas? 
Ar baigiamas tik delegacijos pa
sitenkinimu, kad iš savo pusės 
delegacija padarė, ką galėjo?

Pasirodo, ne visada taip . . . 
Buvo minėta apie LB atstovų 
atsilankvma valstybės depar
tamente dėl Amerikoje leidžia
mų žemėlapių, kuriuose nesilai
koma vyriausybės nusistatymo 
nepripažinti Lietuvos inkorpo
racijos į Sovietų Sąjungą.

Geografijos biuro direkto
rius Robert D. Hodgson dabar 
atsiuntė vienam iš departa
mentą klabenusių LB atstovų 
(Algimantui Gečiui) nuorašą 
laiškų, jo išsiuntinėtų Apsaugos 
žemėlapių agentūrai, kurios ži
nioje yra armijos, laivyno ir 
aviacijos žemėlapių ruošimas, o 
taip pat C.LA.

Laiške anos įstaigos įspėja
mos, kad žemėlapiuose, ku
riuose nubrėžiamos faktinės So
vietų valdomų teritorijų sienos, 
būtų pažymėta: “The United 
States. Government has not re- 
cognized the incorporation of 
Estonia, Latvia, and Lithuania 
into the Soviet Union'.

Vadinas, departamentas LB 
delegacijos intervencijos kon
krečiu reikalu išklausė ir davė 
jai pozityvią norimą eigą.

Tai laimėjimas Amerikos tei
sinei tvaikai: vyriausybės skel
biamas inkorporacijos nepri
pažinimas nėra tik žodžiai, bet 
jis reiškiasi konkrečiais kas
dieninio gyvenimo faktais.

Tai laimėjimas ir Lietuvos 
bylos reikalui.

Moralas čia vienas: konstruk
tyvi konkrečiais reikalais in
tervencija duoda pozityvių vai
sių.

Belstis — verti.

KAZĖ
PETRAS MELNIKAS

— Laima, atspėk, kas atva
žiavo! . .

— Ar nebijai? — Gasparas pa
klausė Kazę. Bet pro triukšmą 
jis pagavo tik “pradžioj . . . jau 
padariau kelis solo. ..” žo
džius; jis matė jos judančias 
raudonas lūpas ir kažką tokio, 
lyg nerimą, jos akyse.

Po kelių minučių pro balsų 
kryžmę Gasparas suprato, kad 
Kazė atidėjo vedybas su Romu: 
jie lyg “persiskyrę”, ji žada at
sidėti aeronautikai ir privačiai 
skraidyti.

Gasparui tai keistai atrodė. 
“Kodėl?” jis galvojo, “ek, ne 
mano reikalas!” ir, įsitraukęs 
linksmon nuotaikon, tik stebėjo
si Kazės drąsa.

Staiga su ūžmingu trenksmu 
ant angliško motociklo atva
žiavo Laima Raskytė. Ji leng
vai nušoko nuo motociklo ir, 
kaip stirna, sportiškais žings
niais ėjo šaligatviu į jų namus.

Kazė, Niuka ir Algis, žiūrė
dami pro langą, pradėjo svarsty
ti įvairiu užsienietiškų mo- 
.toių tobulumą. Laimai įėjus, 
Kazė pašoko ir ją apkabino, ir 
pašnekesys vėl sugrįžo prie 
naujos lakūnės Kazės.

— Bet kas patikės moteriškei

Jaunimo peticijos sumany
tojai, užsimoję surinkti jai pusę 
milijono parašų, tikriausiai tuo 
ir tikėjo. Tam jie turėjo pagrin
do. Juk Vien tik lietuvių mes 
priskaitom apie du kartus tiek, o 
parašus rinkti buvo planuota ir 
amerikiečių tarpe. Bet išėjo ki
taip. Jau beveik metai, kai šis 
darbas buvo pradėtas, o parašų 
tėra surinkta tik apie 70 tūkstan
čių. Tokiu tempu žygiuojant, 
pusei milijono pasiekti reikės 
septynerių metų laiko, o taip 
ilgai tęsti darbą^būtų bergždžia. 
Jaunimo kongresas ir Lietuvių 
Fondas įrodė, kad net pinigus 
rinkti eina lengviau, negutuos 
parašus.

Kas čia kaltas?
Tikriausiai ne kokie ameri

kiečiai ar vokiečiai. Tų kalti-

Foto montažas Romualdo Kisieliaus

LAISVĖS DAINA
ROMUALDAS KISIELIUS

Miega tylūs kapai Lietuvos miškuose, 
kur mirtis vilčių žiedus išskynė . . . 
Bet gyva širdyse budi laisvės dvasia 
tų, kurie savo žemę ten gynė ...

Lietuva! Lietuva!
Tu dar būsi laisva, • •
nes yra kas už Tave kovoja.

Suliepsnojo ugnis mūs tautos aukuruos, 
nes lietuvis be laisvės nerimsta . ..
Jo širdies gilumoj ir likimo dainoj 
su diena naujos viltys vis gimsta ...

Lietuva! Lietuva!
Tu dar būsi laisva, 
nes yra kas už Tave kovoja.

Nors kovų laukuose praradai daug sūnų, 
bet mirtis jų visų neišskynė ...
Ir artėja diena, pasipuošus daina, 
laisvės šaukiančiai mūsų tėvynei.

Lietuva! Lietuva! 
Tu dar būsi laisva, 
nes yra kas už Tave kovoja.

lėktuvą? — pasakė Gasparo 
žmona Mida.

— Pradžioj dirbsiu gal aero
drome. Nežinau, — atsakė 
Kazė.

Didelėm garbinančiom akim 
visi žiūrėjo į Kazę. Ir Kazė tai 
jautė. Net Niukos sužadėtinis 
Algis pakėlė į ją akis, pamiršęs 
rankoje laikomą skanų sausainį.

Kai užsidegimas skraidymo 
tema kiek atvėso, Kazė užsimi
nė apie įvyksiantį Rock festiva
lį. Nuotaika atšilo. Bet Gaspa
ras atsiminė nebaigtą darbą so
de. Jis tada atsikėlė ir, visų 
atsiprašęs, grįžo prie kastuvu 
išverstos žemės plutos.

-o-
— Ar Kazė nepasikeitė, Jurgi?

— paklausė Mida.
— Oo . . . nežinau . . .
Gasparas pakėlė akis nuo 

knygos ir žiūrėjo j sodą pro lan
gą-

— Pastebėjai? Užvakar ji 
buvo linksma.

— Pastebėjau, Mida.
— Bet vakar kažkodėl ji buvo 

liūdna. Šiandien net priekabi.
— Gal nelaiminga?
— Jei kažko trūksta, Jurgi.
— Gal Romo?
— Nežinau, Jurgi.
— Jai tikrai kažko trūksta. — 

pasakė Gasparas ir stengėsi 
pajusti tą “trūkumą”. Ką patar
ti? Valnys gal ką nors, gal “ne” 
jai turėtų pasakyti? Bet “ne" 
laikai jaunimui praėjo. Gal ne
begrįš? Prasiverždavo ir jam 
“kažkas” kartais. “Gal ir aš.

Sunkiai riedąs vežimas
BRONIUS NAINYS

ninku, jei iš viso būtų verta, 
reikėtų ieškoti savųjų tarpe. Šis 
nepasisekęs darbas komentuoja
mas įvairiai. Vieni mano, kad 
tos -peticijos yra mažai vertos, 
kad jomis nesidomima, kad jo
kios naudos jos pavergtai Lie
tuvai neduoda ir sudaro adre
satam tik bereikalingo rūpesčio, 
ieškant tuštesnio kampo atlie
kamų popierių sandėliuose. Ki
ti peticijų verte tiki ir kalti
na organizatorius bei talkinin
kus apsileidimu, ypač stipriau 
išvanodami jaunimą už stoką 

kaip Kazė, turiu keistą pasaulė
lį?”

— Nerimsta Kazė, — Mida 
pasakė.

Gasparas padėjo knygą, žiū
rėjo, kaip medžiai siūbuoja, ir 
sukando žandus. “Nerimsta Ka
zė .. . Keisti laikai. O aš? Vien 
knygose atsakymo ieškantis kur
mis. Nerandantis “savo” radijo 
ir televizijos stočių. Akys 
nesveikai klajojančios ant sausa-- 
kimšo greitkelio cemento. Keis
tos ir chaotiškos, ant kulnų li
pančios emigrantiškos mintys. 
Mano meilė — lyg kaimiečio 
meilė žemei. Siūbuojančiom 
medžio šakom.”

— Kazė pradėjo peštis ir su 
Niukos draugėm.

— Oo . . .
— Ji kartais išbėga lauk. Sė

da į mašiną ir dingsta. Neži
nau kur . . .

— Nerimsta Kazė. Nerimsta. 
Kažkas netvarkoj, — Gasparas 
užtikrino Midą ir galvojo apie 
Valnytę, bet nerado atsakymo. 
Nelengva. Ne.*" Atsakymo, tur 
būt, nėra.

— Ji kvietė Niuką į Rock fes
tivalį. Neleidau.

— Gerai padarei.
— Kazė važiuos ten viena.
—- Viena? — dusliai paklausė 

Gasparas.
— Gal dėl to Niuka pradėjo 

maištauti.' Net Algis nemanda
gus.

Gasparas tylėdamas žiūrėjo 
pro langą į linguojantį medžio 
šakų voratinklį. Jam atrodė, kad 
Kazė papuolė į jį. Ji krutėjo,

pakankamos iniciatyvos. Jau
nesnieji gi sako, kad jie tikė
josi daugiau paramos iš vyres
niųjų.

Bet parašų galėjo boti 
daugiau

Jei peticijos idėja nebuvo to
kia, kuri uždegtų lietuvišką iš
eiviją ir suleltų^jos entuziaz
mą, vis tiek iš turimų duome
nų matom, kad parašų galėjo 
būti žymiai daugiau. Kas dirbo, 
gavo ir rezultatus.

Iš tų 70 tūkstančių parašų 
kone visi buvo surinkti Chica- 
goj ir apylinkėse. Už tai kredi
tai tenka LB apylinkių valdy
bom, studentam ateitininkam 
ir kai kuriom kitom organizaci
jom. Bet tiesiog stebuklą padarė 
Pranas Būdvytis, neturtingas 
pensininkas,pats vienas iki šiol 
surinkęs net 27 tūkstančius pa
rašų, kurie visi be išimties buvo 
sumedžioti iš amerikiečių.

Jei šis vyresnio amžiaus, silp
nai vartojąs anglų kalbą, ligotas 
žmogus galėjo tiek parašų pri
rinkti iš kitataučių, kodėl jų ne
galėjo gauti laisvai angliškai 
kalbąs ir daug draugų amerikie
čių tarpe turįs jaunimas?

Jei 70 tūkstančių parašų su
rinko chicagiškiai, kodėl bent 
kita tiek jų negalėjo surinkti 
likusi išeivija? Jei tris tūks
tančius parašų galėjo surinkti 
LB Chicagos apygardos maža 
Bridgeporto apylinkė, kodėl 
daugiau jų nesugebėjo prime- 
džioti didesnės LB apylinkės 
rytuose ir vakaruose?

Vargu ar čia kalta tik nepopu
liari idėja.

Kaip nors reikia iš bėdos 
išsikrapštyti

Peticiją buvo numatyta į- 
teikti JT sesijos plenumui pe
reitą rudenį. Parašų rinkimo 
darbui lėtai vykstant, įteikimo 
data buvo nukelta į šių metų 
vasario mėnesį, tapdinant ją su 
Nepriklausomybės šventės mi
nėjimais. Dabar tenka keisti ir 
šią datą, nes kongreso rengėjai 
mano, kad parašų skaičius įtei- 
kimui yra per mažas. Išmesti 
lauk irgi neapsimoka, nes gaila 
įdėto darbo. Prie tos bėdos pri
sidėjo ir kita, kai, gruodžio 
10 atsistatydinus peticijų komi
sijai, nebeliko, kas šiuo darbu 
toliau rūpintųsi.

Šiaip reikalam susiklosčius, 
dar tebeveikianti PLJ kongreso 
vadovybė sausio 14 Margučio 
patalpose sušaukė Chicagoj 

painiojo litus ir pančiojo savo 
įsibėgėjusį kūną. Iš slėptuvės 
išėjęs voras sau taisė linguojantį 
šakų voratinklį.

-o-
— Ar patinka Amerika? — 

Gasparas paklausė studentę 
brazilę.

Brazilė kukliai juokėsi. Kazei 
išvažiavus, Niuka parsivedė ją 
iš mokyklos į namus.

— O, taip. Man patinka, — 
ji atsakė. — Jaunimas mokyklo
se čia šoka, vaidina. Bendrai, 
jaunimas,— ji vėl nusišypsojo 
baltais dantimis, — čia laisvas. 
Ne taip, kaip pas mus. Ten, cha- 
cha-cha, — ji juokėsi, — ten 
mes tik pamokas kalam, — ir ji 
išvardijo gan sunkią mokyklos 
programą.

— Be pasilinksminimų? — 
ironiškai paklausė Niuka.

— Namuose. Arba klubuose.
— Klubuose? — steoėjosi 

Gasparas.
— Tėvy klubuose, prie kurių 

priklauso šeimos.
— Pagal socialinę padėtį? — 

pasakė Gasparas.

Brazilė neatsakė, gal nesu
prato. Su giliu įsitikinimu pra
dėjo kalbėti apie brazilų pažiū
ras į gyvenimą, studentų gyve
nimą ir krašto papročius. Gaspa
rui, Niukai, Algiui, Midai ir Lai
mai visatai atrodė taip toli nuo 
Amerikos. Kartais pasakiška. 
Tai vėl egzotiška.

(bus daugiau) 

parašų rinkimu besirūpinančios 
komisijos posėdį. Šiaip taip htP 
galėjus pesimizmą, buvo nu
tarta kaip nors darbą užbaigti. 
Pirmas smuikas vėl buvo įteik
tas kongreso komiteto pirminTn- 
kui Romui Sakadolskiui.*

Planas darbui baigti
Apie pusę milijono parašų 

posėdyje nebesvajojo niekas? 
Vis dėlto buvo nusistatyta kaip 
nors pasiekti šimtą tūkstančių. 
Buvo nutarta Jungtinėm Tau-’ 
tom peticiją įteikti balandžio 
pradžioj. Ši data buvo pasirink*', 
ta dėl to, kad maždaug apie' 
tą laiką prieš metus Jungtines5 
Tautas pasiekė pavergtoj Lie- 
tuvoj slapta paruošta peticija su 
17 tūkstančių parašų. Galvota, 
kad, tuo laiku įteikiant, bus ga
lima susilaukti didesnio pa-’ 
šaulio spaudos dėmesio.

Parašam rinkti buvo nutarta 
naudotis Vasario 16 minėji-1 
mais, visomis viešomis ir priva
čiomis komunikacijos priemo
nėms, kreipiantis į minėjimų 
rengėjus, LB apylinkių valdy
bas, organizacijas ir pavienius 
asmenis, kviečiant juos padėti 
šį nusitęsusį darbą užbaigti.

Specialus kvietimas šį sykį 
yra kreipiamas į pavienį žmo
gų, prašant jį iš savo kaimynų 
amerikiečių surinkti bent de
šimtį parašų. Įsivaizduokim, jei 
kiekvienas iš mūsų surinktų po 
10 parašų, koks jų skaičius susi
darytų. O tai padaryti tereikia 
tik gero noro ir valandos laiko.

Ši akcija bus paskutinė. Kiek 
parašų surinks, tiek jų ir bus į- 
teikta. Gaila, kad pusės milijo
no skaičius nebus pasiektas, bet, 
įteikus nors šimtą tūkstančių, 
šiaip taip bus išsikrapštytą <i|\ 
bėdos, kokių ateity turėtume 
pasisaugoti. -- —

VOKIEČIŲ 
LAIKRAŠTIS
APIE LIETUVOS 
KUNIGUS

Cituodamas “ELTA—Presse- 
dienst”, vokiečių kalba laikraš
tis “Neu Bildpost” gruodžio 17 
įdėjo straipsnį “Verfolgt und 
verleumdet” —“Persekiojami ir; 
niekinami”. Paminėdamas So
vietų okupuotos Lietuvos tikin
čiųjų vargus, laikraštis sako, kad 
labiausiai nuo saugumo polici
jos kenčia mažmiesčių gyvento
jai, nes juos lengviausia sekti. -
Juos šnipinėti ir policijai pra
nešinėti padeda ir “Lietuvon at
gabentieji rusai intelektualai, 
ūkininkai ir studentai.” Lietu
vos katalikai, aktyviai remian- 
tieji savo kunigų veiklą, yra se
kami ir įvairiais būdais baugi
nami ir grasinami.

Apie kunigus policija renka 
įvairiausias žinias, liečiančias jų 
charakterį, moralę ir politinius 
nusistatymus. Policijai ypač 
svarbios žinios, kurios gali pa
dėti kunigą iš jo užimamos vie
tos iškelti, kaip tai: girtuoklia
vimas, narkotikai, moterys ... 
Sekimų rezultatai skelbiami per 
spaudą ir radiją. Pagaliau parti
ja nutaria, kokių priemonių rei
kia imtis “žmonėms apsaugoti” 
nuo kunigo. Viena dažniausiai 
vartojamų priemonių yrac "ge
ro vardo nužudymas”. Tokiais 
atvejais pagalbon šaukiami ir 
psichiatrai ir pedagogai Jr ra
šytojai, kurių pranešimai nau
dojami “suklaidintai visuome
nei į gerą kelią atvesti.”

Nagrinėjami ir kunigų pa
mokslai, ir, jei jie režimui ne
patinka, kunigai šaukiami pasi
aiškinti. Jeigu dvasiškiai ne
paklūsta valdžios ar saugumo 
nurodymam, jiem atimamas 
“darbo leidimasr' vieneriem, 
dvejiem ar trejiem metam. (E^ .

— Kun. Jonas Svirnelis, 
zietis misionierius, ilgua-mėtui 
dirbęs Indijoje, po kelių dienų 
paralyžiaus mirė sausio 30 Fras 
cati, prie Romos, lietuvių sale
ziečių centre.

I
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VLIKAS DĖL VASARIO 16 PROGA 
RENKAMŲ AUKŲ

LB Valdybai pagal iš anksto pa
darytus ir paskelbtus įsipareigo
jimus. Vietose tos lėšos gali

SIMO KUDIRKOS IR KITŲ LAIŠKAS

Sausio 15 Vliko valdyba, pa
siuntė Amerikos Lietuvių Tary
bos pirm. dr. K. Bobeliui ir 
JAV LB krašto valdybos pirm. 
V. Volertui raštus, kaip šiemet 
Vasario 16-sios minėjimuose su
rinktosios aukos turėtų būti tarp 
Vliko, Altos ir LB paskirsty
tos. Žemiau dedame tų raštų 
turinį:

“Su šiuo laišku siunčia
me mūsų mintis bei konkrečius 
siūlymus, liečiančius šių metų 
Šešioliktosios Vasario minėjimą 
JAV-ėse.

Jie nėra idealūs, tačiau turėtų 
būti visoms šalims priimtini.

Šį pareiškimą Vlikas numato 
netrukus paskelbti visuomenei.

Bendram reikalui ir Lietuvos 
laisvinimo darbo labui kvie
čiame šių siūlymų laikytis. Iš 
anksto dėkojame.”

Pasirašė: Dr. J. K. Valiūnas, 
pirmininkas, J. Valaitis, vicepir
mininkas visuomen. reikalam, 
A. Vakselis, vicepirmininkas 
iždo reikalam.

☆

“Mintys ir siūlymai 1973 metų 
Vasario 16-sios minėjimų 

reikalu.
Artėja Vasario Šešioliktoji. 

Tai mūsų tautos didžioji šventė, 
sujungianti mus į vieną šeimą ir 
verčianti pasigilinti į šios šven
tės prasmę, atnaujinti pasiry
žimą darniai ir nepailstant dirb
ti, kad Lietuvos nepriklausomy
bė būtų greičiau atstatyta.

Sekant gražia tradicija, Vasa
rio 16-sios minėjimų rengėjai 
vykdo lėšų telkimą Lietuvos 
laisvinimo darbams remti. Vi
suomenė tam pritaria, ir todėl 
didžioji laisvinimo darbams 
skirtų lėšų dalis yra surenkama 
šiame laikotarpyje. Tų lėšų da-

dą, kuris sudaro Vliko darbų 
finansinį pagrindą. Tačiau Vli
ko darbai negali remtis atsitikti
ne pinigine parama iš gausiau
sios ir turtingiausios išeivijos 
dalies, gyvenančios J. A. Valsty
bėse.

Vliko Valdyba mano, kad lais
vinimui lėšų telkimo klausimas 
JAV-ėse, susitarus su ALTa ir 
JAV LB, turėtų būti peržiūrė
tas iš pagrindų; iš kitos pusės, 
turėtų būti surastas šių organi
zacijų su Vliku bęi jo-darbais 
tikslingesnis organizacinis ry
šys, tačiau, kol tai bus pasiek
ta, praeis kiek laiko.

Todėl Vlikas, kaip vadovau
jantis laisvinimo veiksnys, turi 
pareigą kviesti organizacijas ir 
visuomenę šiais metais laikytis 
šios tvarkos ir įsipareigojimų:

1. Visos minėjimų metu ar 
proga renkamos lėšos skiriamos 
Lietuvos laisvinimo darbui, ir 
tik šiam reikalui gali būti nau
dojamos.

2. ' Laikantis principo ne
griauti, kas praėjusių kartų su
kurta, ir pripažįstant, kad ALTa 
ir dabar efektingai ir energin
gai veikia, aukų telkimo pirme
nybė ir atsakomybė JAV- 
ėse priklauso ALTai.

3. Vietose, kur nėra veikian
čių ALTos skyrių, Vasario 
16-sios minėjimus rengia ir lė
šų telkimą vykdo JAV LB pa
daliniai ar kuri kita veiksmin
ga lietuvių organizacija.

4. ALTa ir JAV LB Krašto 
Valdyba bei kitų organizacijų 
minėjimų rengėjai ir rinkliavų 
vykdytojai skiria ne mažiau 40 
proc. surinktų sumų Tautos 
Fondui. Likę pinigai persiun
čiami ALTos centrui arba JAV

būti naudojamos tik laisvinimo 
darbams remti.

Vlikas tiki minėjimus ren
giančių organizacijų gera valia 
ir laukia jų nuoširdaus bendra
darbiavimo šiame reikale. iŠ 
savo pusės Vlikas rengėjams 
pažada visą galimą paramą.

Vlikas prašo ir ragina visus 
lietuvius šiuo kritišku Lietuvai 
metu gausiai dalyvauti Vasario 
16-sios minėjimuose ir dosniau, 
nei praeityje, aukoti Lietuvos 
laisvinimo veiklai paremti.”

(Elta)

Beme veikiančio “Šveicarų 
Rytų Instituto” dvisavaitinis 
leidinys “Zeitbild” 1973.1.10 
paskelbė “Laišką iš Mordvi- 
nijos” koncentracijos stovyklos į 
Tarptautinį Raodonąjį Kryžių. 
Laiške rašoma apie žiaurias są
lygas lageryje. Laišką, datuotą 
1971 gruodžio mėn., pasirašė 
net trys lietuviai:

1. Žilinskas, Jonas, gim. 1943 
nuteistas pagal sov. baudž. kod. 
prg. 68 ir 70, 5 metų bausmė, 
stovykloje jau 1 1/2 metų, stu
dentas;

Vliko taryboje apie 
S. Kudirką ir Europos 
įsaugumo konferenciją

Sausio 26 New Yorke įvyko 
Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto tarybos posėdis.

Vicepirmininkas Juozas Au
dėnas informavo, kad valdyba 
ieško būdų Seimo nutarimam 
įvykdyti. Vienas jų tai paruoši
mas etnografinių Lietuvos sie
nų studijos, o antras išsiaiškini
mas su Pasaulio lietuvių jauni
mo sąjunga dėl jos dalyvavimo 
Vlike. Pranešėjas parodė auten
tišką laišką apie Simo Kudirkos 
gyvenimą sunkiųjų darbų vergų 
stovykloje Sibire. Kudirkos 
dienos darbo norma esanti ki
biru išnešioti dvi tonas cemen
to, karučiu vežioti žvyrą ir smė
lį. Visą dieną jis esąs maiti
namas ta pačia sriuba, kurion 
įdedama 10 gramų aliejinių rie
balų. Per mėnesį gaunąs 750 
gramų cukraus. Kol Kudirka ne
iškalėsiąs penkerių metų, tol 
jam nebūsią leista priimti rieba
lų iš šalies. Valdyba tuo rei-

kalu numato kreiptis į JAV pre
zidentą.

Taryba buvo painformuota 
apie valdybos nusistatymą, kaip 
š.m. Vasario 16-sios minėjimuo
se surinktosios aukos turėtų 
būti paskirtos tarp Vliko, Altos, 
ir JAVLietuvių Bendruomenės.

Artinantis metinei sukakčiai 
(gegužės 14), kai Romas Kalan
ta Kaune paaukojo savo gyvy
bę dėl Lietuvos laisvės, valdy
ba yra nutarusi išleisti jo gerai 
paruoštą paveikslą, kuris turėtų 
būti matomas kiekvienos lietu
vių šeimos namuose.

Vicepirmininkas Jurgis Va
laitis informavo apie Baltų San
talką, kuriai dabar vadovauja 
lietuviai dr. J. Valiūnas, J. Va
laitis ir A. Razgaitis. Pirmame 
Santalkos posėdyje sausio 22 
buvo svarstyta: a) Europos sau
gumo konferencija, kurios pa
ruošiamieji darbai vyksta Hel
sinkyje; Vlikas savo memoran-

2. Kudirka, Simas., gim. 1930 
m., pagal prg. 62, bausmė 10 
metų, stovykloje 1 metai, tele
grafini nkas;

3. Jastrauskas, A.A., prg. 16- 
62, bausmė 12 metų, stovyklo
je 10 metų, darbininkas. (Elta)

— Ray Boley (Bulevičius) 
yra profesionalas rekorduotojas 
ir paskutinius 20 metų gyvena 
Phoeniz, Arizonoj. įvairiomis 
progomis jis aplanko indėnų 
šventes, stebi jų šokius, rekor- 
duoja jų muziką. Iš tų užrašų 
jis daro plokšteles ir juostų ko
pijas. Jis taip pat yra geras fil- 
muotojas. Phoenixe turi savo fil
mų studiją “Canyon Films, 
Ine.” Savo užrašytas juostas, 
plokšteles ir filmus jis parduo
da norintiem įsigyti indėnų šo
kių ir garsų muzikos arba no
ri ntiem geriau pažinti indėnų 
1 ~rą. Ray Boley yra kilęs iš 
Pennsylvanijos. Jo brolis Juozas 
Boley yra žymus Lietuvos vy
čių veikėjas ir garsus Broadway 
teatrų artistas.

dūmą jau pasiuntė, estai ir lat
viai ruošiasi pasiųsti; b) Baltų 
informacijos centro organizavi
mas; c) studijuoti Sovietų S-gos 
užsimojimą “respublikų” sienų 
numatomus keitimus ir kaip jie 
gali paliesti okupuotąsias Balti
jos valstybes.

Seimo pavedimą tarybai “su
daryti komisiją, kuri nagrinėtų 
galimybes Vliką sudarančiom 
grupėm jungtis į stipresnius 
vienetus” atidėjo kitam kartui.

Posėdžiui pirmininkavo Rima 
Čerkeliūnienė, socialdemokratų 
atstovė, sekretoriavo Juozas Pa- 
žemėnas, Vienybės Sąjūdžio 
atstovas. (Elta)

lis pasiekdavo ir Tautos Fon-
■on nioa TKnuuMD

LB PRAŠO 
TALKOS

Retai sutinkamomis pastango
mis, nepaprastai kruopščiu, su
maniu ir nepaliaujamu darbu 
JAV Lietuvių Bendruomenė ir 
šiais metais stengėsi visose sri
tyse vykdyti savo pareigas. 
Jums dar prisimena Šokių šven
tė, Jaunimo kongresas, kurio 
didžiausią naštą nešė JAV LB. 
Girdėjote Lituanus žurnalo rei
kalų tvarkymą, platinimą lie
tuvių enciklopedijos anglų kal
ba, ruošimąsi Mokslo ir kūry
bos simpoziumui, rengiamą, 
greitu laiku pasirodysiantį, mū
sų chorams skirtą, patogų, gra
žų leidinį. Neišdilo iš atminties 
The Human Rights Violation in 
Occupied Lithuania, pasklidęs 
po daugelį pasaulio bibliote
kų; JAV Kongreso nariams su
ruoštas gausiai senatorių ir Rū
mų atstovų aplankytas priėmi
mas; iš JAV vyskupų konferen
cijos prezidento, kardinolo Krol, 
išgautas pareiškimas, skelbiant 
maldos dieną už Lietuvą vi
siems šio krašto katalikams; re
akcija į R. Kalantos tragediją; 
į JAV konsulo lankymąsi Vil
niuje; vizitas Vatikano misijoje; 
nuolatinė informacija apie Lie
tuvą.

Čia paryškinti darbai ir dide
lė gausybė smulkesnių, neiš
skaičiuojamų uždavinių šaukėsi 
laiko, sveikatos, ištvermės, va
lios. Bet reikalavo ir išlaidų. Tik 
JAV LB pajėgė išsiversti su 
juokingai maža suma! Bet ir ji 
atėjo iš visuomenės. /

Darbams pabaigos nesimato, 
jie negali būti atidėliojami. 
Energijos gal užteks, bet lėšų 
visada stigo ir stigs. Šiuo laiš
ku prašome Jus talkinti uždavi
niuose, kuriems visi jaučiamės 
įsipareigoję, Nepriklauso
mybės šventės proga 1973 me
tais nepagailint išgales pri
tinkančios aukos.

Auką prašome siųsti adresu: 
P^Jditalas, 7322 Oak Avė., Phi- 
ladelphia, Pa. 19126. Čekius ra
šykite Lithuanian-American 
Community vardu.

V. Volertas, 
pirmininkas

P. Mitalas, 
finansų tvarkytojas

Mrs. Zerr
Goes to
Washington
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— Delbi, Ont., Kanadoj, Lie
tuvos universiteto ir Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 50 
metų sukakties minėjimą suren
gė pastarosios židinys. Apie 
akademijos sukaktį kalbėjo dr. 
S. Bačkis iš Washingtono, o 
apie Lietuvos universitetą — 
dr. H. Nagys iš Montrealio. 
Sveikino dr. J. Sungaila iš To
ronto — Toronto židinio vardu 
ir inž. A. Paškevičius — vietos 
PLIAS vardu ir kaip Lietuvių 
Fondo atstovas.

— Žymiosios lietuvės ameri
kietės vardas bus suteiktas Lie
tuvos gen. konsulei J. Dauž- 
vardįenei per jos garbei rengia
mą vakarienę Drake viešbuty 
kovo 11. Pagerbimą rengia Bal- 
zeko Lietuvių Kultūros muzie
jaus vadovybė ir specialus ko
mitetas, vadovaujamas dr. Vidos 
T umasonienės.

— Prel. dr. Jonas Bičiūnas, 
šv. Petro bazilikos kanauninkas 
Vatikane, po operacijos guli li
goninėj Universita Cattolica di 
Sacro Cuore Romoj ir pamažu 
sveiksta.

— Baltiečių klubas (“Baltic. 
Peoples Union”), susiorgani
zavęs Illinois universitete, Ur- 
banoj, gruodžio 8-9 suruošė kul
tūros* parodą. Ji, ruošiama kiek
vieną rudenį, duoda progą etni
nėm grupėm išstatyti kultūri- 

. nius eksponatus. Parodoj iš
statytų lietuviškų 372 ekspona
tų vertė siekė virš 10,000 .dol. 
Parodą aplankė 2500 studentų 
bei profesorių. Jie parodą į-, 
vertino teigiamai. Gruodžio 9 
gražiai pasirodė lietuvių tauti
nių šokių grupė “Jaunimo vil
tis”. Baltiečių klubas yra stu
dentų -profesorių -administra
torių organizacija. Siekiama in
formuoti apie baltus, nagrinėti 
jų problemas, analizuoti jaunų-, 
jų baltų rolę ir identiteto pras
mę vakarų pasaulyje, palaikyti 
ryšius su kitų universitetų bal
tų grupėmis...............

— Journal of Baltic Studies 
antras numeris (vol. III, No. 2, 
Summer 1972) pasirodė gruo
džio mėn. Stanley W. Page 
nagrinėja Leniną ir valstiečių 
“bolševizmą” Latvijoje 1903- 
1915, Eizenš Leimanis aprašo 
Rygos politechninį institutą, 
Anatolijus Matulis rašo apie 
baltus Solženicino knygose, o 
Biruta Cap apie Pabaltijį pran
cūzų rašytojo Julės Veme’o ro- 
manuose. Žurnalą leidžia Asso- ’ 
ciation for the Advancement of 
Baltic Studies, Ine. (E)

Eugenijus J. Ziurys iš West- 
field, Conn., specialiu Connec- 
tieut gubernatoriaus Thomas 
Meskill aktu paskirtas Hartfor
do ligoninės direktorių tarybos 
nariu penkerių metų laikotar
piui. Hartfordo ligoninė yra vie
na iš didžiausių Naujosios Ang
lijos valstijose. Eugenijus ir Re- , 
gina Ziuriai yra veiklūs lietuvių 
ir amerikiečių organizacijose ir / 
aktyvūs lietuvių Švč. Trejybės 
parapijos Hartforde nariai.

— Dail. Nijolės Palubinslde- 
nės paroda drauge su kitu dai
lininku William Martin Jean 
rengiama Clevelande Artists 
Cooperative, 12210 Woodland 
Avė. Parodos atidarymas vasario 
16. Kovo 1 galerijoj įvyks kon
certas.

— Toronto universiteto lietu
vių studentų klubas — TULSK, 
susitaręs su Toronto universite
to administracija, paskelbė va
sario 23 “Lithuanian Day on 
Campus”. Programa bus suda
ryta iš trijų dalių: meninė da
lis — tautiniai šokiai, parodos; 
lietuviška vakarienė; vakarinė 
neformali programa.

— Aktorius Algimantas Sie- 
maška sausio 29 mirė New 
Yorke.

— LB Buftalo apylinkės val
dyba sausio 3 laiškais kreipėsi 
į New Yorko senatorius 
Jacob Javits ir James Buckley 
su prašymu, kad, JAV senatui 
ratifikuojant Rytų-Vakarų pre
kybos sutartį, būtų išreikalauta 
nuolaidų pavergtų tautų trak
tavimo ir jom laisvės suteikimo 
atžvilgiu. Laišką pasirašė apy- , 
linkės valdybos pirm. dr. A. , 
Musteikis ir sekr. R. Masiulio- 
nis.
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Kas tie, kuriuos vadiname nepriklausomybės akto 
signatarais

Lietuvos Nepriklausomybės 
atstatymą paskelbė Vilniuje 
1918 metais vasario 16 dieną 
Lietuvos Taryba, kuri buvo iš
rinkta iš įvairių Lietuvos vietų 
sukviestų veikėjų į konferenciją 
Vilniuje 1917.IX. 18-22.

Nepriklausomybės aktą pasi
rašė visi 20 Tarybos narių: 
Jonas Basanavičius, Salia
monas Banaitis, Mykolas Bir
iuką, Kazys Bizauskas, Pranas 
Dovydaitis, Steponas Kairys, 
Petras Klimas, Donatas Mali
nauskas, Vladas Mironas, Sta
nislovas Narutavičius, Alfonsas 
Petrulis, Antanas Smetona, Jo
nas Smilgevičius, Justinas Stau
gaitis, Aleksandras Stulginskis, 
Jurgis Šaulys, Kazimieras šau
lys, Jokūbas Šernas, Jonas Vai
lokaitis, Jonas Vileiiis.

Tarybos prezidiumas, pir
mininkaujamas A. Smetonos, 
buvo atsistatydinęs. Tad šiam 
istoriniam posėdžiui pirminin
kavo seniausio amžiaus dr. J. 
Basanavičius.

Praėjo 55 metai, ir daug kas 
primiršta. Šios dienos skaityto
jui tenka priminti, kas buvo tie 
vyrai (tik vyrai, nė vienos mo
ters Lietuvos Taryboje nebu
vo!), kurie tada labai nepalan
kiose sąlygose, grasinimuose ir 
gundymuose siekti ko nors ma
žiau nei nepriklausomybės, iš
drįso nesusigundyti, išdrįso 
neišsigąsti, išdrįso pasisakyti už 
nepriklausomą Lietuvą.

JONAS BASANAVIČIUS — 
kilęs iš Ožkabalių kaimo, Vilka
viškio ap., gimęs 1851, gydyto
jas, Aušros laikraščio steigėjas, 
25 metus išgyvenęs Vakaruose, 
nuo 1905 persikėlęs į Vilnių ir 
iš jo niekur nepasitraukęs — nei 

„nuo bdlševikų, nei nuo lenkų;
1913 buvo su M. Yču atvykęs 

■*1 Afndriką, Mokslo draugijos na
mam statyti surinko 22,330 dol.; 
savo jėgas skyręs Lietuvos pra
eičiai bei tautosakai rinkti ir 
•tirti, pavadinamas Lietuvos at
gimimo patriarchu.

Nepriklausomybės aktą pasi
rašė, eidamas 67 metus, mirė 
1927 vasario 16, taigi 9 metai 
nuo akto pasirašymo; palaidotas 
Vilniuje Rasų kapuose.

SALIAMONAS BANAITIS — 
iš Sintautų v. Šdkių ap., gimęs 
1866, Varpo ir Ūkininko slaptas 
bendradarbis, nuo 1905 suorga
nizavęs savo spaustuvę Kaune; 
joje spausdinęs daugiausia šv. 
Kazimiero draugijos leidinius ir 
jai 1918 savo spaustuvę per
davęs (nuo tada ji vadinosi 
Šviesos spaustuve). Pats S.B. 
1919 buvo apskrities viršininku,

■ 1920-22 organizavo Žemdirbių 
sąjungą ir leido jos laikraštį;

' pabaigai buvo Kaune užmiesčio ti; 1925 išrinktas pirmu ateiti
ninkų vadu, nuo 1934 Krikš
čionių darbininkų sąjungos 
pirmininkas.

Už veikimą tarp ateitininkų 
ir pavasarininkų 1932 kalintas, 
atleistas iš profesorių. 1941 bol
ševikų su šeima deportuotas.

Aktą pasirašė, būdamas 32 
metų, mirė Sibire 1942 — 24 
metais po akto.

autobusų stoties viršininkas.
Aktą pasirašė, eidamas 54 me

tus, mirė Kaune 1933 — 
metų nuo akto pasirašymo.

15

išMYKOLAS BIRŽIŠKA —
Viekšnių v. Mažeikių ap., gimęs 
1882, baigęs teises Maskvoje 
atsidėjęs literatūros istorijos ir 
visuomenės darbam. Nuo 1907 
Vilniuje, bet advokatu nepatvir
tintas, dirbo žemės banke, vei
kė socialdemokratuose. Nuo 
1915 Vilniaus lietuvių gimnazi
jos direktorius, vadovėlių auto
rius. Nuo 1922 su kitais 22 iš 
Vilniaus kalėjimo lenkų ištrem
tas į laisvą Lietuvą. Kaune Auš
ros gimnazijos direktorius, hu
manitarinių mokslų fakulteto 
profesorius, dekanas, uni
versiteto rektorius ir daugelio 
organizacijų aktyvus veikėjas.

Aktą pasirašė, eidamas 36 me
tus, mirė Los Angeles 1962, 
44 metai po akto pasirašymo.

KAZIMIERAS BIZAUSKAS 
gimęs 1892 ar 1893 iš Kuldin- 
gos, Latvijoje, Kauno gimnazijo
je 1911 vienas iš ateitininkų 
organizacijos steigėjų, pirmojo 
karo metu Panevėžy gimnazijos 
mokytojas. Nuo 1919 Lietuvos

PASIRAŠYMO

Gatavos Taryba tavo potftdyjv vasario 16 d. 1918 n. vienu balau au

tu* kreiptis: į Ruvijoa,Vokietijos ir litų valstybių vyriausybės liuo 
pareiškiau:

pripažintaja tautų apaispraudino teita ir llatuvių Vilniaus konferencijos 
nutariau ru<s*jp Un. 18-23 d. 1917 autais, skelbią atstatanti aepriklau- 
soaą deaokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo.visų valstybinių ryšių.kurie 
yra buvę su kitomis tautoais.

Draufe Lietuvos Taryba pareiškia,kad Lietuvos valstybės pasa
tus ir jos santykius su kitoni s valstybėms privalo galutinei nuatajyti 
kiek galina {raičiau sušauktas steigiamasis seinas.denokratiniu būda 
Visų jes gyventojų išrinktas.

Lietuvos Taryba pranešdaea apie tai .........................
vyrieusybef.prašo pripažinti neprikleusoeą Lietuvos valstybę.

Vilnių •«.vasario 16 d. 1918 a.

delegacijos Anglijoje patarėjas. 
1920 taikos su Sovietais delega
cijos sekretorius, st. seimo na
rys, švietimo ministeris. Nuo 
1922 atstovas prie Šv. Sosto, 
atstovas J. Valstybėm, Latvijai, 
Anglijai. Nuo 1932 centre teisių _46 ’metai po akto, 
ir administracijos departamento 
direktorius, 1939 min. pirm, pa- 
vaduotojas, vyriausybės įgalioti
nis Vilniuje, dalyvavo 1940 de
rybose Maskvoje dėl Sovietų 
ultimatumo, 1940 deportuotas.

Aktą pasirašė, būdamas 25 
metų.

PRANAS DOVYDAITIS — 
iš Višakio Rūdos, Marijampolės 
ap., gimęs 1886. Nuo 1911 
drauge su kun. A. Dambrausku 
išleido Ateitį ir tapo pirmuoju 
ateitininkų ideologu. Nuo 1913 
Vilties redaktorius vietoj A. 
Smetonos. Vokiečių pirmos 
okupacijos metu direktorius 
Kaune Saulės gimnazijos, kuri 
1919 buvo suvalstybinta ir gavo 
Aušros vardą. 1919 min. pirmi
ninkas. Pasitraukęs nuo politi
kos, atsidėjo universitetui, gau
siem žurnalam redaguoti ir jau
nimo bei darbininkų tarpe veik-

STEPONAS KAIRYS — 
Kurklių v. Ukmergės ap., gimęs 
1878. Inžineriją-technologiją 
baigė Petrapilio institute. Nuo 
1911 apsigyveno Vilniuje, dir
bo savivaldybėje, organizuo
damas kanalizaciją ir vandentie
kį, dirbo soc. dem. partijai. 1916 
su Smetona, J. Šauliu dalyvavo 
lietuvių konferencijoje Lozanoj, 
kur buvo sutarta siekti nepri
klausomybės. 1917 dalyvavo 
Berno konierencijpje. Lietuvos 
Taryboje atmetė nuolaidas vo
kiečiam ir dėl to laikinai buvo 
pasitraukęs iš tarybos drauge su 
Biržiška, Narutavičium ir Vi
leišiu. Pirmose vyriausybėse 
ministeris ir visuose seimuose 
narys, 1926 eimo vicepirminin
kas. Po 1927 perversmo atsi
dėjo Kauno savivaldybei, or
ganizuodamas kanalizaciją, 
universiteto darbui ir soc. dem. 

partijai, kurioje jis buvo vienas 
iš svarbiausių. Antros vokiečių 
okupacijos metu pirmas Vliko 
pirmininkas.

Aktą pasirašė, eidamas 40 me
tus, mirė Amerikoje 1964 —

PETRAS KLIMAS — iš Kal
varijos v., Marijampolės ap.. gi
męs 1891. Maskvos universite
te baigė 1914 teises. Pirmojo 
karo metu liko Vilniuje politi
niam reikalam ir organizavo 
1917 konferenciją. Rašė mokyk
lom vadovėlius, nuo 1919 atsto
vas Italijoje ir ilgiausiai Prancū- 
cijoje. Buvo atsidėjęs Lietuvos 
istorijos klausimam. Naciai Pa
ryžiuje suėmė ir laikė kacete, 
1943 per kalėjimus atgabeno į 
Lietuvą. Bolševikai 1944 išve
žė. Grįžo be sveikatos ir Kaune 
mirė 1969 — 41 metai po ak

Signataras prof. Mykolas Biržiška Los Angelėje, Calif.

to. Aktą pasirašė, būdamas 27 
metų.

-o-
DONATAS MALINAUSKAS 

— iš Kreslaukio, Latgalos, Lat
vijoje, gimęs 1869, agronomas, 
mokęsis Vilniuje, Minske, Če
koslovakijoje. Gyveno savo dva
re Trakuose ir kovojo už lietu
viškas pamaldas Vilniuje. Vie
nas iš 1905 seimo rengėjų, vie
nas iš Ryto draugijos, Rūtos 
draugijos organizatorių, 1921 
atstovas Čekoslovakijoje, iš
gavęs ten Lietuvai pripažinimą. 
1941 išvežtas į Sibirą. Mirimo 
data nežinoma. Aktą pasira
šant buvo 49 metų.

-o- 
VLADAS MIRONAS iš Kuodiš- 
kių viens. Rokiškio ap., gimęs 
1880, iš Mintaujos gimnazijos 
pašalintas už atsisakymą rusiš
kai melstis. Baigė kunigų semi-

, na riją Vilniuje ir akademiją Pet
rapily. Daugų klebonas, vyr. ka
riuomenės kapelionas, 1938-9 
ministeris pirmininkas. Bolševi
kų 1941 suimtas, partizanų iš
vaduotas, 1944 vėl suimtas ir 
miręs Vladimiro kalėjime 1954 
— 36 metai nuo akto pasira
šymo. Pasirašė, būdamas 38 
metų.

STANISLOVAS NARUTAVI
ČIUS — iš Alsėdžių, Telšių 
ap., gimęs 1862. Baigė Petrapi
ly teises, 1905 metų seimo at
stovas, narys komiteto 1917 Vil
niaus konferencijai organizuo
ti. Nepriklausomoje Lietu
voje gyveno savo ūky prie Tel
šių. Mirė Kaune 1931 — 13 
metų po akto. Aktą pasirašė, 
būdamas 56 metų.

ALFONSAS PETRULIS — iš 
Vabalninko v., Biržų ap., gimęs 
1873, kunigas, baigęs seminari
ją Vilniuje ir akademiją Pet
rapily. Vikaraudamas Vilniaus 
vyskupijoje, kovojo dėl -lietuvių 
kalbos teisių bažnyčiose, steigė 
lietuviškas mokyklas. 1911-27 
Pivašiūnų klebonas. 1916 daly
vavo Lozanos konferencijoje, 
taip pat delegacijoje pas nunci
jų Muenchene, kad Vilniui būtų 
paskirtas lietuvis vyskupas.

Aktą pasirašė, eidamas 45 
metus, mirė Musninkuose, 1928 
— 10 metų po akto.

ANTANAS SMETONA-iš
Taujėnų v. Ukmergės ap., gimęs 
1874. Baigė teises Petrapilio 
un-te. Už veiklą pašalintas iš 
universiteto ir kalintas, 1904 
dalyvavo Vilniaus seime prezi
diume kaip demokratų parti
jos atstovas. Dirbo Vilniaus Ži
nių redakcijoje, redagavo Lietu
vos Ūkininką. Įsteigė su kun. J. 
Tumu Viltį, nuo 1914 leido 
Vairą, 1916 pirmininkavo Loza
nos konferencijoje, 1917 daly
vavo Berno konferencijoje. 1917 
Vilniuje Lietuvos Aido leidėjas 
ir atsakomasis redaktorius, Lie
tuvos Tarybos pirmininkas — 
buvo vienas iš daugumos, ku
ri ieškojo kompromisų su vo
kiečiais. Tarybos išrinktas pir
mu prezidentu. Seimų laikais 
negavęs didesnės įtakos, atsidė
jo opozicijai ir po 1927 per
versmo prezidentas ir tautinin
kų ideologas.

Aktą pasirašė, eidamas 44 me
tus, mirė Clevelande 1944 — 26 
metai po akto.

JONAS SMILGEVIČIUS — 
iš Alsėdžių v. Telšių ap., gimęs 
1870. Ekonomiką studijavo Ka
raliaučiuje ir Berlyne. Nupirko 
P. Vileišio subankrotavusį gele
žies fabriką Vilniuje ir pavadi
no Vilija. Gyveno savo dvare 
Užventy. Nepriklausomoj Lie
tuvoj organizavo ūkines bend
roves, savo dvarą pavertė pa
vyzdiniu ūkiu.

Aktą pasirašė, būdamas 
metų, mirė Kaune 1942 — 
metai po akto.

48
24

JUSTINAS STAUGAITIS — 
iš Šakių, aps., gimęs 1860, ku
nigavęs Varšuvoje. Lomžoje, 
nuo 1905 Marijampolėje — ten 
įsteigė Žiburio draugiją, Žag
rės draugiją, dvi pradžios mo
kyklas, senelių prieglaudą. Nuo 
1909 Seinuose leido “Vado
vą”, nuo 1916 Aukštosios Pane
munės klebonas, 1917 Berno 
konferencijoje. Nepriklausomoj 
Lietuvoj seimų- atstovas, seimo 
pirmininkas. Nuo 1926 Telšių 
vyskupas.

Aktą pasirašė, eidamas 52 me
tų, mirė Telšiuose 1943 — 25 
metai po akto.

ALEKSANDRAS J
GINSKIS — iš Kaltinėnų v. 
Tauragės ap. gimęs 1885, agro
nomas, mokslus baigęs Halles 
inst. Nuo 1913 agronomas Alytu
je. Karo metu persikėlė į Vilnių, 
į visuomeninę kultūrinę veik
lą — vadovavo ped. kursam, ku
rie ruošė mokytojus, organizavo 
maiiinimą prieglaudom, 1916 
ėmė leisti Ūkininką. Vienas iš 
kakščionių demokratų partijos 
scĮsgėjų ir 1917 centro komite- 

1o pirmininkas. Žemės reformos 
pažiūrom konservatyvesnis Už 
kun. Krupavičių, iš kr. dem. 
nuėjo į Ūkininkų Sąjungą. Vie

nas ’š tų kr- dem., kprie bal
savo prieš monarchijos steigi
mą, prieš Urachą. Pradedant 
nuo pirmosios, eilėje vyriausy
bių ministeris, steigiamojo sei
mo narys, nuo 1920 preziden
tas iki 1926, kada pareigas per
davė K. Griniui. Po 1927 per
versmo ir demokratinio režimo 
galo pasitraukė į savo ūkį Kre
tingos ap. 1941 deportuotas^ į 
Sibirą, iš kurio grąžintas 1956:

Aktą pasirašė, turėdamas 33 
metus, mirė 1969 — 41 metai 
po akto.

JURGIS ŠAULYS — iš Švėkš- 
nos v. Tauragės ap., gimęs 1879. 
Ekonominius mokslus baigė 
Berne. Rengė vakarėlius, reda
gavo prūsinius laikraščius. Nuo 
1912 Vilniaus .žemės banke, o 

T914 Vilniaus Žinių redakcijoje, 
taip pat Lietuvos Aido redakci-, 
jos narys. Lietuvos Tarybos 
gen. sek. ir pirmas vicepirmi
ninkas. Nepriklausomoj Lietu
voj diplomatas —Vokietijoje, 
Šveicarijoje, Italijoje, Vatikane, 
Lenkijoje, vėl Šveicarijoje, ligi 
atstovybė buvo suspenduota. 
Bibliofilas, jo biblioteką nu
pirko Philadelphijos universi
tetas.

Aktą pasirašė, eidamas 39 me
tus, mirė Šveicarijoje 1948 — 
30 metų po akto.

" KAZIMIERAS ŠAULYS — iš 
Švėkšnos v. Tauragės ap. Ku
nigas, paskiau prelatas, baigęs 
Kauno seminariją ir Petrapilio 
akademiją, profesorius Kaune, 
vyskupo kancleris, gen. vika
ras. Veikė labdaros ir švietimo 
organizacijose — Motinėlėj, 
Saulės draugijoje. Dalyvavo 
1904 Vilniaus seime kaip teisi
ninkas redakcinėj komisijoj. 
Steigiamojo seimo narys, kr. 
dem. centro komiteto narys.

Aktą, pasirašė, būdamas 46 
metų, mirė Lugane, Šveicarijoje 
1964 — 46 metai po akto.

JOKŪBAS ŠERNAS — iš 
Nemunėlio-Radviliškio v. Biržų 
ap., gimęs 1888. Teises baigė 
Petrapily. Nuo 1914' Vilniuje 
Lietuvos Žinių redaktorius, nųę 
karo nukentėjusiem šelpti ko
miteto narys, Vilniaus lietuvių 
gimnazijos mokytojas. Pirmose 
vyriausybėse ministeris, dau
giausia rūpinęsis savivaldybių 
organizavimu. Pramonės banko 
direktorius, veiklus protestantų 
bažnyčios gyvenime.

Aktą pasirašė, eidamas 30 me
tus, mirė Kaune 1926 — 8 me
tai po akto.

JONAS VAILOKAITIS - 
Sintautų v. Šakių ap., gimęs 
1886. Baigęs Petrapilio pramo
nės institutą, 1914 drauge su 
broliu kun. Juozu suorganizavo 
Brolių Vailokaičių banką, kuris 
siekė lietuviškais kapitalais iš
pirkti bankrotuojančių rusų ko
lonistų žemes ir perleisti lietu
viam. Vokiečių okupacijos metu 
buvo kalintas. Po pirmo pasau
linio karo su broliu suorganiza
vo Ūkio banką, akcinę bendro
vę Maistą, pastatė mėsos fabri
ką su skerdyklom, įsteigė Meta
lo akcinę bendrovę, Palemono 
plytinę.

Aktą pasirašė eidamas 32 me
tus, mirė Rlankenburge, Vo
kietijoje 1944 — 26 metai po ak
to.

JONAS VILEIŠIS — iš Pasva
lio v. Biržų ap., gimęs 1872. Tei
ses baigė Petrapily. 1904 leido 
Lietuvos Ūkininką, 1910 ku
riam laikui deportuotas į Vokie
tiją. Nemik. Lietuvoj vidaus 
reikalų, finansų ministeris, va
dovavo delegacijai Amerikoj 

4ttti siekiant Lietuvai pripažinimo, 
\_ vienas iš valstiečių liaudininkų

vadų* Kauno burmistras.
Aktą pasirašė, eidamas. 46 

metus, mirė Kaune 1942 — 34 
po akto.

Iš 20 Nepriklausomybės akto 
signatarų seniausias buvo Jonas 
Basanavičius — pasirašant buvo 
67 metų, po jo ėjo S. Naruta
vičius — 56 metų. Jauniausias 
aktą pasirašant buvo Kazimieras 
Bizauskas — 25 metų, po jo 
Petras Klimas — 27.

Iš signatarų anksčiausiai mirė

(nukelta į 7 )
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GRANDĮ PALYDIM Į PIETŲ AMERIKĄ
Vasario mėn. Pietų Amerikoj, 

Sao Paulo, Brazilijoj, įvyksta 
Pietų Amerikos lietuvių kong
resas. Tai reikšmingas įvykis, 
liudijąs, kad laisvajame pasau
lyje ilgus metus yra išlikęs gy
vas ir kūrybingas lietuvis,

Kongreso rengėjai ieškojo bū
dų, kaip padaryti kongresą įspū
dingesnį, turiningesnį, iškilesnį 
meniniu požiūriu. Tos minties 
vedami, jie kreipėsi į Chicagos 
tautinių šokių grupės Grandies 
vadovybę, prašydami atsiųsti 
tautinių šokių šokėjus. Grandies 
vadovė Irena Smieliauskienė su 
globos komiteto pirmininke 
Irena Kriaučeliūniene ir visu 
globos komitetu kvietimą priė
mė, Nuspręsta 20 šauniausių 
grupės šokėjų pasiųsti į kong
resą, kad jie reprezentuotų mū
sų tautinę kultūrą.

Pradedama ruoštis kelionėn. 
O gi čia pat ir finansų naštos 
sunkumai. Reikia veikti tuojau. 
Reikia sutelkti ir lėšų. Talkon 
kviečiamas energingas, daug 
organizacinės patirties turįs vy
ras dr. Leonas Kriaučeliūnas. 
Šis savo ruožtu sudaro ir ko
mitetą lėšom telkti. Geri ir jo 
talkininkai: dr. A. Razma, L. 
Dargienė, J. Evans, Jr., A. Mo
destas ir St. Džiugas. Skubiai 
pradedama judėti.

Dr. Leonas Kriaučeliūnas, 
nebijodamas didelės rizikos, at- 
sikviečia iš Vakarų Vokietijos 
Baltijos kvintetą ir iš Bostono 
rašytoją Antaną Gustaitį. Sausio 
20 ir 21 Marijos aukštesnio
sios mokyklos auditorijoj gėri
mės šauniais koncertais.

Kvintetas — Juozas ir Stasys 
Janulaičiai, Erikas Rotkis, Vi
lius Lemkis ir Helmutas Ber- 
tulaitis — dainuoja daugiau su
tartinai, bet gerai ir gražių me
lodijų bei žodžių dainas. Dai
nose daug nostalgijos, daug 
džiaugsmo, daug patriotizmo, 
daug tėvynės ilgesio. Klausytoją 
tarytum ir vedžioja po Baltijos 
krantus, po dobilų plotus, po 
margaspalves pievas, po tėvy
nės klonius. Žodžiu, kvintetas, 
be pretenzijų į dideles meno 
aukštumas, pagauna klausytoją 
ir jį išlaiko porą valandų susido
mėjusį ir gerai nusiteikusį. Ypač 
jį pamilsta jaunimas. Koncerto 
metu buvo išpirkta net 150 
plokštelių. Tai buvo puikus ren
gėjų pasirinkimas.

Rašytojas Antanas Gustaitis 
kiekvieno pasirodymo metu su
tinkamas ovacijomis kaip ir 
kvinteto dalyviai. Šį kartą jis 
ypatingai grybštelėjo aktualių 
mūsų’ gyvenimo temų, o satyra 
apie kultūrinį nuosmukį buvo 
išklausyta su dideliu dėmesiu, 
protarpiais auditorijai įsiter
piant su aplodismentais. A. 
Gustaitis ir po šio apsilankymo 
ilgai čia bus minimas.

Sausio 27 Jaunimo centre tas 
pats komitetas suruošė talkos 
vakarienę. Reikia pripažinti, 
kad ir čia buvo jaučiama gera 
organizacinė ranka. Daktarai, 
visuomenininkai, laikrašti
ninkai, organizacijų atstovai už
pildė erdvią salę. Tai buvo 
ženklas, kad Grandies išvyka į 
Pietų Ameriką yra reikšminga ir 
remtiną?.

Globos komiteto pirmininkė 
Irena Kriaučeliūnienė ir grupės 
vadovė Irena Smieliauskienė

1972 metai buvo ne vien 
džiaugsmo metai, nes net dvi 
klubo narių šeimas ištiko nelai- 

paryškino išvykos tikslą ir nuo- mės. Staigiai mirus A. Ustjanaus 
širdžiai padėkojo geros valios kui ir tragiškai žuvus S. Šerkš-

Baltijos kvintetas, atvykęs iš Vokietikės, sėkmingai 
koncertavo sausio 20 ir 21 Marijos aukšt. mokyklos 
salėje. Nuotr. V. Noreikos

JURGIS JANUŠAITIS

lietuviam, rėmusiem išvyką 
auka ir darbu.

Trumpoj meninėj daly dvi šo
kėjos. — Jolita Kriaučeliūnaitė 
ir Dainė Narutytė ' — supažin
dino svečius su tautinių šokių 
pyne, o reprezentacinės grupės 
šokėjai grakščiai išaudė tauti
nių šokių raštą, pašokdami ke
letą šokių. Šokėjai šoka gerai. 
Tik norėtųsi juos paprašyti, kad 
šokių metu veidukuose, tokiuo
se gražiuose ir jaunuose, su
spindėtų pavasariška giedra, 
nuotaikos išraiška, dėmesys pa
čiam šokiui ir partneriui. Pa
žymėtina, kad to dažniausiai 
trūksta beveik visų tautinių šo
kių grupių šokėjam. Giedra ir 
šypsena užkrečia geromis nuo
taikomis ir žiūrovus.

HARTFORD, CONN.
Metinis susirinkimas

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Hartfordo klubo metinis 
susirinkimas su vakariene įvyko 
sausio 21 Sonesta viešbuty. Su
sirinkimą paįvairino ir pratur
tino viešnios iš New Yorko: 
LMKF pirmininkė I. Banaitie
nė ir vicepirmininkė dr. M. 
Kregždienė. Skaniai be vakarie
niaujant, daug kas buvo aptar
ta. Puikiai nusiteikus ir draugiš
kai besikalbant, per greitai pra
bėgo bemaž penkios valandos.

Kadangi Hartfordo klubas 
švenčia penkerių metų sukaktį, 
tai šio klubo pirmininkė K. Ma- 
rijošienė pasidžiaugė praeities 
darbais, kurie ne tik klubietėm, 
bet ir apylinkės visuomenei pa
liko gražius prisiminimus.

Miela atstovė iš New Yorko
I. Banaitienė prabilo į susirin
kusius iš širdies gelmių. Plauk
te plaukė jos skatinantys žo
džiai, kaip būtinai reikalinga 
ši lietuvių moterų organizacija 
išeivijoj, kokie nepamainomi 
jos uždaviniai. Šiandieną, kada 
mūsų broliai ir seserys neturi 
laisvės, kada ne tik jų lūpos, 
bet ir rankos sukaustytos gele
žiniais varžtais, mes, lietu
vės moterys, gyvendamos lais
vame pasauly, privalom belstis į 
to pasaulio galybę. Pirmininkė 
pasidžiaugė hartfordiečių 
darbštumu, linkėdama ir toliau 
ištikimai atlikti lietuvės moters 
pareigas išeivijoj.

Baigiant vakarieniauti, įvyko 
slapti naujosios valdybos rin
kimai. Šiom atsakingom 1973 
metų pareigom buvo išrinktos: 
K.Marijošienė,K.Raškevičienė,E 
Simonaitienė, A. Vitkuvienė ir 
B. Zabulienė. Kandidatės: J. 
Dapkienė ir Liaukienė. Pa
reigomis dar nebuvo pasiskirs
tyta. Sveikiname naująją valdy
bą ir linkim sėkmės, besidar
buojant ištisus metus!

LMKF Hartfordo klubas reiš
kia didelę padėką pereitų metų 
valdybai už puikų vadovavimą. 
Prisiminus, kiek tos kruopš- 
čiosios bitutės prikopinėjo 
medaus, tenka tik pasidžiaugti.

Šiaip grupė gera. Tai mažy
tis reprezentacinis mūsų tauti
nės kultūros vienetas, kuris pra
džiugins kongreso dalyvius, gal 
ir kitataučius. Reikia manyti, at
sinaujins ir sutvirtės jaunimo 
kongreso ir tautinių šokių šven
tės metu užmegzti jaunimo ry
šiai.

Grandies išvykai ruošiamasi 
planingai. Talkos komitetas 
ypatingai rūpestingas. Susi
laukta reikiamo visuomenės 
dėmesio.

Su Grandimi drauge vyksta 
akordeonistas Ąžuolas Stel
mokas ir sparčiai lietuvių sce-' 
noje kylanti solistė Audronė 
Simonaitytė.

Tad, mieli mūsų tautinės kul
tūros ambasadoriai, jum ma
lonios' kelionės ir svetingos 
viešnagės Pietų Amerikos lie
tuvių tarpe!

niui, dar ir šiandieną klubas liū
di su jų artimaisiais.

Labai gaila, kad viena klu- 
bietė šį pavasarį palieka mū
sų gretas. Tai šiltasis Floridos 
saulutės spindulėlis išvilioja 
mūsų mielą E. Balčiūnienę. Ne
tenkant šios kruopščios bitutės, 
nuo pat klubo įsisteigimo uoliai 
lankančios susirinkimus,” 
gerai atlikinėjusios prisi - 
imtas pareigas. Mielai E. Bal
čiūnienei linkim gerai įsikurti 
saulėtoj Floridoj, pailsėti po 
visų darbų, o taip pat nepa
miršti ir gražiųjų idealų, kartu 
puoselėtų Hartforde. Atsisveiki
nant jai buvo įteiktas orchidė
jos žiedas su meniškai padary
ta A. Guntulienės kortele.

Pasibaigus susirinkimui, hart- 
fordietės išsiskirstė su pakilia 
nuotaika ir ryžtu dirbti. Visi 
darbai ir mintys mus teveda į 
mūsų mielą pasiilgtą tėvynę — 
Lietuvą!

Eugenija Šliogerienė

ŠVC. TREJYBĖS KLUBO 
VEIKLA

Hartfordo Švč. Trejybės vyrų 
klubo metinis susirinkimas 
įvyko sausio 14. Susirinkimą 
malda pradėjo ilgametis klubo 
pirmininkas Antanas Grigas. Jis 
palinkėjo klubo nariam ir lai
mingų Naujųjų Metų.

Klubo veikloje ir šiemet nu
matyta tėvų dieną suruošti ko
munijos pusryčius. Šios šventės 
rengimu ypatingai nuoširdžiai 
rūpinasi ir daug darbo įdeda 
klubo vicepirmininkas Pranas 
Klimas ir kiti klubo nariai.

Susirinkimo dalyviai šiem 
metam į klubo valdybą išrin
ko šiuos asmenis: pirmininkas 
Antanas Grigas, vicepirminin
kas Pranas Klimas, iždininkas 
Antanas Mazalas, sekretorius 
Jonas Žilys, finansų sekretorius 
Zenonas Pakalniškis, trustistai 
Walter Peterson ir Vincas 
Smolskis.

Susirinkime aptarti ir kiti klu
bo. veiklos reikalai. Susirinki
mas baigtas pirm. A. Grigo su
kalbėta malda, kurioj prisiminta 
pereitais metais -mirę klubo 
nariai.

—Krsp.

MINĖJO PENKMETĮ
Hartforde veikia Našlių rate

lis. Jo valdybą sudaro: Ona Ži
linskienė — pirmininkė, Ona 
Balkuvienė (Anna Balkus) —vi
cepirmininkė, Ona Jusinienė — 
protokolų sekretorė ir Konstan
cija Milerienė — iždininkė. Mi
nint penkerių metų veiklos su
kaktį, gruodžio 10 LAP klubo 
antro aukšto salėj surengtas su
kakties minėjimas — Kalėdų 
vakarienė.

Minėjimą atidarė pirm. Ona 
Žilinskienė, kviesdama narius 
ir svečius užkąsti. Ir tikrai buvo 
ko užkąsti. Net ir išgerti.

Paskui pirmininkė padėkojo 
nariam ir svečiam už atsilan
kymą, o šeimininkėm, Onai Ju- 
sinienei ir Kotrynai Kasmonai- 
tienei, už skanių valgių paruo
šimą. Be to, ji paprašė pakalbė
ti Joną Bernotą ir Ireną Rusec- 
kienę. Pirmasis, apibūdinęs ra-

Irena ir dr. Leonas Kriaučeliūnai, kurie rūpinasi tautinių 
šokių grupės Grandies išvyka į Pietų Ameriką. Žmona yra 
Grandies globos komiteto pirmininkė, vyras — išvykai remti 
komiteto pirmininkas. __

telio kūrimąsi ir jo organizato
rius, pažymėjo ir žmogaus gy
venimo tarpsnius, prieidamas ir 
prie našlystės, kuri būtų liūd
na, jei našliai ir našlės nesijung- 
tų į organizacijas ir neįvairintų 
savo gyvenimo nuolatiniu dar
bu. Bet dabar, susijungę į ra
telį, našliai daro pobūvius, ren
gia gegužines, išvykas. Jų gy
venimas yra gyvas, įdomus, pa
sigėrėtinas ir net atkreipiąs vi
suomenės dėmesį. Irena Ru- 
seckienė taip pat pasidžiaugė 
ratelio veikla, pasisekusia ir 
gražia šia Kalėdą vakariene ir 
valgių gausumu, kurių buvę 
net per daug. Ji pati gal ilgiau
siai esanti našlė, nes jos vyrą 
Juozą Rusecką mokyklų in
spektorių, rusai komunistai, už
ėmę Lietuvą, išvežė į Sibirą, 

BALTIMORĖS ŽINIOS
Vilties choras iš Philadelphi- 

jos sausio 27 lankėsi Baltimorė- 
je ir dainavo Lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje. Šį koncertą 
rengė L. Tautinės S-gos Balti- 

morės skyrius. Koncertas praėjo __ ___________
pakiliai ir su pasisekimu. Po^^Schaeffer ir kiti žymūs žmonės.

Minėjimo programa baigiama 
vasario 25 Lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje. Pradžia 2 v. 
popiet. Tada bus paskaita ir me
ninė dalis.

Visi kviečiami dalyvauti 
pamaldose, bankete ir minėjimo 
akademijoje.

Jonas Obelinis

koncerto buvo šokiai.
Lietuvių svetainės šėrininkų 

susirinkimas buvo sausio 28 
svetainės kambariuose. V. Dū
lys, finansų sekretorius, padarė 
piniginę apžvalgą. Aptarta atei
ties veikla. Išrinkti nauji direk
toriai. Po susirinkimo buvo 
vaišės.

Šv. Vardo draugijos naują val
dybą sudaro: pirmininkas Algir
das Veliuona, vicepirmininkas 
Leonardas Bridickas, II-ras vi
cepirmininkas Kenneth Bauer, 
raštininkas Robert DiStefano, 
korespondencijos sekretorius 
Richard Dixon, veiklos direkto
rius Francis Weber, maršalkos 
Vincas Lazauskas, Melvin 
Keams ir Nerimantas Radžius. 
Naujai valdybai linkime kuo ge
riausios sėkmės,

Sodalietės, kurios per metus 
ištikimai ėjo prie komunijos, 
vasario 4 buvo apdovanotos iš
tikimybės dovanomis per 8:30 
v. mišias. Po mišių buvo pus
ryčiai Šv. Alfonso mokyklos sa
lėje. Pavalgius buvo susirinki
mas. Išrinkta nauja valdyba.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Šv. Alfonso Sv. Vardo drau
gijos vyrai. Balius bus vasario 
11 Šv. Alfonso mokyklos salėje. 
Prašom bilietus įsigyti iš anksto 
pas draugijos narius ir kleboni
joje. Be jautienos bus ir kitų 
valgių. Šokiam gros Edvardo 
Karčausko orkestras. Bus ir lote
rija. Baliaus pradžia 1 v. popiet, 
baigsis 6 v.v. Pelnas skiriamas 
Šv. Alfonso mokyklos naudai.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimą rengia Bal- 
timorės Lietuvių Taryba ir Lie
tuvių Bendruomenės Balti mo- 
rės apylinkė.

Vasario 18, sekmadienį, 8:30 
bus mišios už žuvusius kovose 
dėl Lietuvos laisvės ir ištrem
tus į Sibirą. Tų pačią dieną 1 
vai. popiet Lietuvių svetainės 

kur jis ir mirė. Ji pati viena už
auginusi dvi dukteris ir dabar 
besidžiaugianti jų šeimomis. 
Našlių ratelio sukakties proga ji 
pasiūlė šią vakarienę apvai
nikuoti Kalėdų giesme. Tad, 
Stasiui Patersonui vadovaujant, 
ir sugiedota pora kalėdinių 
giesmių.

Gaila, kad šiame šauniame 
minėjime dėl ligos negalėjo da
lyvauti Stasys Šriupšas (tėvas). 
Tai darbštusis Našlių ratelio na
rys, didelis visuomenininkas. 
Dalyvavo jo sūnus, taip pat 
Stasys ir taip pat darbštus visuo
menininkas.

Linkėtina Hartfordo Našlių 
rateliui ir toliau sėkmingai gy
vuoti ir veikti.

Jonas Bernotas

/didžiojoje salėje bus iškilmin
gas banketas', į kurį pakviesta 
Marylando valstybės gubernato
rius Marvin Mandel ir senato
riai bei kongresmanai, Balti- 
morės miesto majoras J. Donald

Kas tie 
signatarai
(atkelta iš6psl.)

J. Šernas — 8 metai po akto, 
toliau J. Basanavičius — 9 ir 
kun. Petrulis — 10.

Lietuvoje mirė 10: Basanavi
čius, Banaitis, Narutavičius, 
Smilgevičius, Petrulis, Stau
gaitis, Šernas, Vileišis, Klimas, 
Stulginskis.

Vakaruose 6: Biržiška, Kairys, 
Smetona, J. Šaulys, K. Šaulys,
J. Vailokaitis.

Rytuose deportuoti mirė ar 
dingę 4: Bizauskas, Dovydaitis, 
Malinauskas, Mironas.

Ilgiausiai išgyveno prel. K. 
Šaulys — 92 metus, po jo S. 
Kairys — 86 m.

Tarp signatarų suvalkiečių ki
limo bA-o 6: Basanavičius, Ba
naitis, Dovydaitis, Klimas, Stau
gaitis, Vailokaitis — daugiau
sia iš Šakių ap. Žemaičių buvo 
6: Biržiška, Narutavičius, Smil
gevičius, Stulginskis, J. Šaulys,
K. Šaulys — trys pastarieji iš 
Tauragės ap. Rytiečių kilimo 
taip pat 6: Kairys, Mironas, Pet
rulis, Šernas, Smetona, Vileišis 
— daugiausia iš Biržų. Prie ry
tiečių galima būtų priskirti ir 
kilusius iš Latvijos: Bizauską 
ir MalinausKą.

Profesiniu atžvilgiu daugiau
sia buvo teisininkų — 8, kuni
gų — 4, ekonomistų 4, agro
nomų 2, inžinierių 1, gydyto
jas 1 (teisimnKų daugiausia dėl
to, kad su teise galėjo liktis Lie
tuvoje, daugumas tų, teisininkų 
paskui dirbo visai kitus darbus).

— Philadelphia, Pa., LB apy
linkės rengiamas Vasario 16 
minėjimas įvyks vasario 18, sek
madienį, 3 vai. popiet Lietuvių 
Muzikinio Klubo patalpose, 
2715 E. Allegheny Avė., Phi- 
ladelphijoj. Kalbės U.S. Infor
mation Agency direktorius 
Frank Shakespeare ir JAV LB 
tarybos prezidiumo pirm. Vy
tautas Kamantas. Dainuos Vil
ties choras.

— Cleveland, Ohio, Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas rengiamas vasario 
11, sekmadienį, 4 vai. popiet 
naujosios lietuvių parapijos sa
lėj. Rengia Altos skyrius. Pa
grindinę kalbą pasakys Lie
tuvos gen. konsulas Anicetas Si
mutis iš New Yorko. Konce^ 
tinėj daly su nauja programa 
pasirodys Čiurlionio ansamblis.

— Lietuvių Skautų Sąjungos 
Australijos rajono 25 metų ju
biliejinė stovykla buvo su
ruošta sausio 1-13 netoli Sydnė- 
jaus prie Inglebum, kur lietu
viai skautai turi nuosavą, di
doką, mišku apaugusią stovykla
vietę. Skautai bei skautės bu
vo atvykę iš įvairių Australijos 
vietovių.

— Aleksander Pawlowski, 
1948 m. gyvenęs Vokietijoj, 
anglų zonoj, norėtų susirašinėti 
su tuo metu pažintais lietuviais. 
Pametęs turėtus adresus,' prašo 
jam rašyti adresu: Walbrzych 5, 
ui. Niepodleglosci 112/4. 
Polska.

— Ieškomas Haroutiun Ha- 
routiunian, kuris 1919 m. buvo 
amerikiečių turistų paimtas iš 
našlaičių prieglaudos Lenina- 
gan (Armenian S.S.). Tėvo var
das — Samsoun, motinos — 
Sophi. Turį apie jį žinių prašo
mi pranešti Darbininkui.

— B alfo vajaus Chicagoj bai
gimo proga ižd. K. Čepaitis 
pranešė, kad jau esą surinkta 
26,000 dol. šalpai.

Specialūs 
siuntiniai į 
Lietuvą

Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka. 
Greitas pristatymas.
Populiarūs siuntiniai

10 SKARELIŲ — $54.90 ]
5 vilnonės skarelės su 
didelėm ar mažom gėlėm ari 
turkiškais piešiniais ir 5 
šilkinės skarelės, visų 
spalvų.
Oro paštu — $63:40

5 VILNONĖS
SKARELĖS $7850
ir 6 jardai metalinės medžiagos 
3 sukniom arba 3 kostiumam

KAILIŲ IMITACIJA $108.00.
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas

EKONOMIJOS
PAKETAS $71.00
3 1/2 jardo geriausios vyriš
kam kostiumui medžiagos
3 jardai medžiagos žieminei 
suknelei

SPECIALUS I — $62.00
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. miltų,
10 sv. ryžių,
10 s v. cukraus.

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.
REIKALAUKITE MUSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Penktas aukštas)
New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

Labai svarbu 
' Naudoti rūbai

Prašykite mūsų specialių 
biuletenių.

Šioje prekyboje mes turim* 
■aa metų patirt} ir oaug 
tūkstantių patenkintų. 
klijentų!



1973 m. vasario 9, nr. 6 • DARBININKAS

ATEITIES AUŠRA
Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: 

‘‘Ateities Aušra”, 214 Elderts Lane, Woodhaven, N. Y. 11421 
Redaguoja: Rasa Navickaitė — Tel. (212) 647-6294

pažinti su temomis ir išsiaiš
kinti klausimus.

Kun. St. Ylai priklauso di
delė padėka už jo paruoštą kur
sų medžiagą, jo darbą, prakaitą 
ir gerą širdį kursuose. Jis tikrai 
nuostabus žmogus!

Atsisveikinimas

JAUNATVĖ IR JOS DVASIA
(Tęsinys iš praeito nr.) '

JAUNYSTĖS DVASIA

AŽIŪROLOGIJĄ — 1973
ainavos žiemos kursai vyko 
džio 26 — sausio 1 dieno- 
Jiem buvo panaudota kun. 

Ylos paruošta medžiaga iš 
itų kursų ir naujos medžia- 
niekas neruošė. Buvo mano- 
kad šie kursai gali būti 

:utiniais.

arsantų buvo atsiklausta, ar 
norėtų, kad kursai būtų tę- 
li ir ateinančiais metais.

isi energingai ir entuzias- 
li surėkė, kad kursai svar- 

vertingi ir jų reikia.
jų temų ir medžiagos pro- 
na liko kun. St. Ylos ran- 

s įvykis man ir kitiem įro- 
kad jaunimo tarpe ateiti nin- 
a dvasia dar gyvuoja ir kad 
;ai atlieka savo misiją auk- 
ir lavinti moksleivius.

Principai
iemos kursų teina buvo pa- 
ologija. Tai yra žvilgsnis Į 
lulį, gyvenimą ir j save. 
Hau išaiškino dr. A. Damu- 
ir kartu išnagrinėjo žodį 
lulėtiūra. Jis išdėstė, kad 
lulėžiūra yra žmogaus bran- 
nažiūra į gyvenimą ir į pa- 
lį. Dievas davė kiekvienam 
>gui protą ir laisvą valią, ir 
ibiem tom dovanom mes ga- 
e stebėti išorę ir vidų ir taip 
me sudaryti nuomonę apie 
o gyvenimą ir pasaulį.

nuo dvasios į medžiagą.
Pati įspūdingiausia ir visiem 

įdomiausia paskaita buvo ideo
logijos tema. Apie ją kalbėjo 
kun. St. Yla ir papasakojo atei
tininkų organizacijos istoriją: 
jos gimimas, kaip ji augo ir plė
tėsi, kokie jos vadai. Viskas bu
vo labai vaizdžiai ir įdomiai 
perduota.

Seselė Ignė su visu jos ener
gingumu ir šypsena atėjo ir 
kalbėjo apie katalikiškumo 
principą. Ji mums perdavė min
tį, kad ateitininkų organizaci
joje dėmesys turi būti pirma 
kreipiamas į Dievą ir po to į 
tėvynę.

Apie tautiškumų išsireiškė 
keturi paskaitininkai: kun. St. 
Yla. kun. J. Staškevičius, kun. 
V. Damijonaitis, Kęstas Šešto
kas.

Inteligentiškumo principą iš
aiškino Almis Kuolas. Jis pabrė
žė, kad inteligencija yra žmo
gaus gabumas susivokti bet ku
rioje situacijoje. &

Rimas Juzaitis kalbėjo apie 
visuomeniškumų ir pasakė, kad 
sveiką visuomeninę veiklą 
sudaryti reikia žmogui stebėti 
(realistiškai), spręsti (pagal 
principus, idealistiškai) ir veik
ti. Taip pat, kai derinami są
jūdis, “sočiai club”, organizaci
ja. tik tada atsiras sveikas vi
suomeniškumas ateitininkuose.

čia įvedė Čiurlionio ir Šalkaus
kio vizijas ir atsakė klausimą, 
kas yra misija ir kodėl jai rei
kia sąjūdžio.

Daug darbo, daug užrašų
Iš paskaitų ir kursų-medžia- 

gos galima matyti, kad buvo 
daug darbo ir nemaža užrašų. 
Turėjom mažai laisvalaikio, bet 
kursantai neaimanavo . ir vis 
buvo pasiryžę ramiai klausytis 
paskaitų.

Vakarais turėdavome disku
sijas ir pratybinius darbus, per 
kuriuos galėjome giliau susi-

Naujų Metų sutikimas visus 
subūrė paskutiniam susitikimui 
ir atsisveikinimui. Visi išva
žiavo su gailesčiu ir viltimi, kad 
vėl susitiksią. Taip pat išvažia
vo ir pagilinę savo žinias apie 
ateitininkų organizaciją ir jos 
principus.

Dauguma grįžo ir perdavė 
tam tikras žinias apie kursus 
savo kuopoms, bet gaila, kad ne 
viską. Toji dvasia, kuri uždegė 
visų širdis, bus sunkiai perduo
dama, nes kursuose ji visus už
degė, ir tokios draugystės, dar
bo ir išsilavinimo niekur kitur 
nebus galima gauti.

Virgus Volertas

Kaip daili, puri rožė 
skleidžia savo žiedlapius, 
jaunatvės dvasia 
atskleidžia jausmus.

Ta daili, puri rožė 
siekia aukštyn .. . 
stengias sušilti ... 
saulelės prieglaudoj.

Audros pakyla.
Rožė sulinksta.
Bet ji nenumiršta.
Saulė prašvinta.

Ta daili, puri rožė 
tai jaunystės dvasia. 
Savo skaistybe, grožiu, gyvybe 
Neša džiaugsmą kitiem.

3 toj e paskaitoje kun. St. Yla 
ulkiau išaiškino pažiūras į 
ogų ir jo gyvenimą. Žmogaus 
>tas prasiveržia ir jam at- 
ria pažinimo kelius į didįjį 
šaulį ir į mažąjį. Bet jis turi 
pnybę prieš save patį. Daug 
pažinęs, jis negali pilnai pa
ltį savęs paties. Buvo aiškina- 
i žmogaus visumos problema, 
asmenybė, jo ntisigręžimas

Apie paskutinį principą, Šel
miškumų, kalbėjo dr. Kriaučiū
nas. Šeima yra pagrindinė žmo
nių bendruomenė ir yra pirmas 
visuomenės branduolys. Jis 
formuoja ne tik žmogaus protą, 
bet ir jo būdą.

Paskutinę dieną kun. St. Yla 
suvedė savaitės žinias, kurios 
skelbia ateitininko misiją. Jis

Žiemos kursuose Dainavoje moksleiviai , vadovai ir lekto
riai. Nuotr. Virgaus Volerto

Los Angeles moksleivių žiemos kursuose. Iš k. V. Polikai- 
tytė, D. Sakalauskaitė, E. Bandžiulytė, M. Žmuidzinaitė, 
R. Radas, L. Butkys. Nuotr. Rasos Kojelytės

Pirmi kursai Los Angeles
Gruodžio 30 Los Angeles

moksleiviai ateitininkai susi
rinko VVestlake Hidden Valley 
Šv. Raimondo kolegijoje studijų 
savaitgaliui.

Vadovais buvo pakviesti Rasa 
Kojelytė ir iš New Yorko An
tanas Razgaitis. Mišias laikė 
kun. A. Kezys. Jis taip pat 
pravedė susikaupimo valandėlę 
ir rodė skaidres bei filmus iš 
ateitininkų veiklos. Jaunimą su
žavėjo jo ypatingu paprastumu 
laikytos mišios.

■ * Studijų savaitgalyje buvo<na-
grinėjama ateitininkų ideologi
ja. Po to kiek ilgiau sustota 
prie pačios ateitininkų organi
zacijos. Nuodugniai buvo išstu
dijuoti ateitininkų principai. 
Čia moksleiviai gyvai įsijungė į 
diskusijas.

Šalia darbo būta ir malonu
mo. Jaunimas sportavo, lipo į 
statų kalną ir jaukiai, džiaugs
mingai sutiko naujuosius 1973 
metus.

SEIMOS ŠVENTE NEW YORKE
Tradicinė ateitininkų šeimos 

šventė sausio 13 Kultūros Židi
nyje praėjo su dideliu pasise
kimu. Atrodo, kad visi buvo pa
tenkinti ir ilgai šio įvykio ne
pamirš. Niekas negalėjo tikėtis 
geresnės programos pasilinks
minti. Dalyvių veiduose buvo 
lengva pastebėti maloni šypse
na. Ateitininkai moksleiviai ir 
jaunučiai, kurie atliko vakari

šeimos šventėje sausio 13 Kultūros Židinyje. Iš k. į d. D. Norvilaitė, A. Bemier, D. Jasaity* 
tė, R. Vilgalytė ir D. Vebeliūnaitė dainuoja. Nuotr. P. Švitros

nę programą, bandė visus už
krėsti gera to vakaro nuotaika.

Programa buvo pradėta su 
trumpu ateitininkų moksleivių 
pirmininko žodžiu. Toliau ėjo 
programos bendra dalis. Visi tu
rėjo progos dalyvauti. Buvo su
vaidinta keletas humoristinių 
vaizdelių. Tikrai buvo verta 
pamatyti šias įvairių situacijų"
juokingas scenas. Rimtesnė 
programos dalis susidėjo iš dai
navimo, poemų skaitymo ir ba
leto.

Po programos prasidėjo tikroji 
šeimos šventės dalis: tai vaišės, 
šokiai ir rateliai. Prie apkrautų 
stalų visi vaišinosi ir po kavu
tės linksmai pasišoko. Muzika 
buvo pritaikyta jauniem ir vy- 
resniem.

Visi ateitininkai ypatingai dė
koja M. Galdikienei už paau
kotą dailininko A. Galdiko pui
kų paveikslą, kurį loterijoje lai
mėjo J. Rauba.

Taip pat didelė padėka pri
klauso tėveliam už maistą ir 
aukas, tėvam pranciškonam už 
patalpas ir ateitininkų moks
leivių vadovei Loretai Vainie
nei už visokeriopą pagalbą ruo
šiant šią šeimos šventę.

Paulius Rajeckas

Lina Vaitiekūnaitė

JAUNYSTĖS KOVOS REALIZAVIMAS

mes esame vieningi.
mes esame pilni dvasios.
mes turime vilties.
mes turime jėgos.

Bet kokia mūsų esmė?
ko mes ieškome?
ką mes darome?

Mūsų esmė yra jaunystės vienybė.
vienybė su savimi.
vienybė su kitais.

Mes esame Dievo vaikai.
Mes ieškome Jo meilės pasaulyje.

Mes darome.

Mes darome, ką vien tik jaunystė gali daryti.
mes kovojame su savo idealizmu.
mes kovojame su savo meile.
savo meile kitam.
savo meile Dievui.
ir su savo meile gyvenimui.

Vytautas Navickas

PASIRUOŠIMAS KOVAI

Stokim mes visi į kovą.
Dirbkim! Parodykim, kas mes esam,

kur mes einam, 
ką mes darom.

Kovokim! Tegu visi mus atpažįsta. 
Kovokim! Kad visi suprastų.
Dirbkim, kovokim atvirai — 
Susiliekim su Kristumi!

Regina Klimavičiūtė

KOVOS PRADŽIA

Visa atnaujinti Kristuje!

Aš turiu atlikti savo pareigas: 
išeiti ir atrasti sau kovą, 
mums kovą. .
Taip sunku išeiti vienai 
prieš visus.

Man reikia Tavo dvasios, Dieve!
Padėk man 
uždegti žmonių širdis, 
įkvėpti jiems tavo meilę ir tavo žinią, 
kad jie suprastų ir norėtų 
Visa atnaujinti Tavyje —

Visa atnaujinti Kristuje!

Aldona Pauliukonytė 
KOVOS REIKŠMĖ

Kovojame!
Taip, mes kovojame!
Ne ginklais, bet žodžiais, veiksmais, pavyzdžiu.
Gyvenimas yra eilė kovų — 

kiekvienas pasisekimas, 
kiekviena laimė, 

kiekviena pažanga 
turi būti iškovota.

Mylėkime savo idealus.
Ancangokim juos nuo visu neteisingyjtakų.
.Stenkimės visom jėgom.
Norėkime visa širdimi.
Siekime visom pastangom tos Omegos, 
to galutinio tikslo, ® 
mūsų idealo — Kristaus.

Jis yra
didžiausios kovos, gyvenimo, 

reikšmė.
Jis yra mūsų viskas. 
Kovokime Jam!

Laima Pauliukonytė
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Re-
Ku-
Al-
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Vytautas Strolia, Saulius 
meza, Helen Kulber, Ona 
bilienė; už 1971 metus:
girdas Kačanauskas, Apolonija 
Radzivanienė, Vitalis Žukaus
kas, Nastutė Umbrazaitė, dr. 
Vaclovas Paprockas, dr. Juozas 
Kazickas, dr. Kęstutis Valiūnas.

Kaip parinkti šių 
metų kandidatai? •

Buvo išsiuntinėti laiškai vi
siem atžymetiesiem ir atsiklaus
ta, ką-jie rekomenduoja. Viso 
buvo išsiųsta 21 laiškas. At
sakė 15. Iš viso buvo pasiūly- 
ta 58 kandidatai, kurių 43 bu
vo skirtingi. Kai kuriuos kan
didatus siūlė keli asmenys, 28 
kandidatai gavo po vieną balsą. 
Taigi, šiemet svarstymam buvo 
pasiūlyti 43 asmenys. Tai rodo, 
kad mūsų bendruomenė yra gy
vastinga ir kūrybinga.

Parinkti septyni. (Tai pasakų 
simbolinis skaičius!)

Pasinaudojant praeitų metų 
procedūra, pakviestas praeitų 
metų gavęs žymenį. Jis pasiima 
vieną aplanką nuo stalo ir jį 
perskaito, įteikia paskui ir aktą 
ir Lietuvių Fondo išleistą me
dalį. 7 ‘

Pirmasis buvo pakviestas dr. 
Vaclovas Paprockas. Jis, paėmęs 
vieną aplanką, atvertė ir visiem 
perskaitė: Darbininko redakci-

ja savo metinėje šventėje žy
menų už ilgametį ‘‘Muzikos Ži
nių” redagavimą bei administ
ravimą, už vadovavimą Var
gonininkų ir Kitų Muzikų Są
jungai, už tos Sąjungos jubi
liejinio seimo surengimą skiria 
muzikui Vincui Mamaičiui.

Rasa Navickaitė, laimėjusi 
Žurnalistų Sąjungos centro 
valdybos II-ją premiją.

Algimantui Siemaškai
mirus, liūdesio valandoje visai Siemaškų šeimai reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą.

Irena ir Mindaugas Jankauskai

Toliau pakviesta Apolonija 
Radzivanienė iš ištraukto aplan
ko paskaitė: ... žymenį už nuo
širdų darbą su jaunimu, už ren
ginius su jaunimu ir už Kul
tūros Židinio entuziastingą rė
mimą skiria Loretai Vainienei.

Vytautas Strolia ištraukė žy
menį Kęstučiui Miklui, Batuno 
prezidentu, už veiklą baltiečių 
tarpe, už Pabaltijo klausimo 
nuolatinį kėlimą ir už Lietuvos 
vardo garsinimą amerikiečių 
visuomenėje.

(Gaila, kad vakare nedalyva
vo K. Miklas, jo žymuo ir meda
lis paliktas redakcijoje)?

Antanas Reventas iš paimto 
nuo stalo aplanko taip paskaitė: 
. . .žymenį už rūpestingą bei 
tikslią sportinę informaciją, už 
uolų sportinės kultūros kėlimą 
spaudoje skiria žurnalistui Kęs
tučiui Čerkeliūnui.

E. Čekienė aplanke rado to
kį tekstą: . . .žymenį už uolų 
jaunųjų sportininkų auklėjimą 
už uolų dalyvavimą lietuviškoje 
veikloje, už Kultūros Židinio 
statybos vispusišką rėmimą ski
ria Jonui Klivečkai.

Aleksandras Vakselis iš pa
sirinkto aplanko taip paskaitė: 
. . .žymenį už sėkmingą orga

nizavimą veržlios, taiklios, sis
temingos akcijos Lietuvos rei
kalu amerikiečių valstybinėse ir 
bažnytinėse institucijose bei 
spaudoje skiria JAV LB c.v. vi
suomeninių reikalų vicepirmi
ninkui Algimantui Gečiui.

Ant stalo beliko vienas visus 
gundantis aplankas. Jį atidarė ir 
perskaitė Vytautas Vaitiekūnas. 
Jis paskaitė . . .žymenį už ilga
metį vadovavimą Lietuvos vy
čiam, už pastangas vyčius jung
ti į Lietuvių Bendruomenę, už 
ryšių mezgimą su P. Amerikos 
lietuviais, už lietuviškos muzi
kos skleidimą per amerikiečių 
universiteto radiją skiria pro£ 

-dr. Jokūbui-S takui. < -

PATIKSLINAME

|r plokštelėm pakviestas į Lie-

Emilija Pakštaitė, genausio 
reportažo autorė. Nuotr. V. No
reikos ------

rimo minėjimu *£|e New 
Torkc įvyk* vasario 18 Ricb-

kyklos salėj. gera proga J- 
aigyti dovanom tit sMu lietuviš
kų knygų ir plokštelių ar Užsi
mokėti Darbininko ptemunem- 
tą-

Aprašant dramos aktoriaus 
Henriko Kačinsko sukakties iš
kilmes, netyčia praleista du 
sveikinę žodžiu — t. y. Rožė 
Mainelytė, sveikinusi Kauno 
valstybinės operos vardu, ir Jo
nas Kiznis, sveikinęs V.D. uni
versiteto teatro seminaro klau
sytojų vardu.

Algimantui Siemaškai
mirus, jo žmonai, sūnums, dukrai, motinai ir broliui su 
šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Dana ir Jonas Bilėnai

Buvusiam Vilniaus “Vaidilos” teatro aktoriui

Algimantui Siemaškai

mirus, jo žmoną, vaikus ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge gedime.

Marija ir Algimantas Dikiniai

Algimantui Siemaškai
mirus, jo brolį Liutaverąsu šeima širdingai užjaučiame

Linas Vytuvis, laimėjęs 
Liet. Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos jaunųjų 
žurnalistų premiją už foto
grafiją. Nuotr. R. Kisieliaus

TARENGIMAI NEW JERSEY

Vasario 18, sekmadienį, Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės minėjimas Lietuvių Lais
vės salėj, Elizabeth, N.J. Ren
gia LB Elizabeth apylinkė.

Kovo 31, šeštadienį, LB New
• Jersey apygardos rengiamas 

jaunųjų talentų vakaras Lietu
vių Laisvės salėj, Elizabeth, 
N.J.

Gegužės 19, šeštadienį, LB 
Elizabeth apylinkės 20 metų 
sukakties minėjimas ren
giamas Lietuvių Laisvės salėj, 
Elizabeth, N. J.

Birželio 17, sekmadienį, Balti
jos tautų komiteto rengiamas • 
Baltijos tautų festivalis Gar- 
den State Arts Center, N.J.

Liet. inžinierių susirinkimas 
buvo inž. Vytauto Sužiedėlio 
namuose Brocktone. Raimundas 
Šukys iš Northeastem universi
teto kalbėjo apie tranzistorius ir 
kokie jie svarbūs šių dienų 
technologijos amžiuje, Susirin
kimas paskyrė 50 dol. sporti
ninkų dovanom. Naųjon valdy- 
bon išrinkta: pirm. Donatas 
Šatas, sekr. Algirdas Zikas ir 
ižd. Antanas Kriščiūnas.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas rengiamas vasario 18 
Liet. Piliečių draugijos salėje • 
So. Bostone.

Smuikininko Izidoriaus Va- 
syliūno koncertas rengiamas va
sario 25 d. 3 v. popiet Jordan 
Hali mažojoje salėje Bostone. 
Akomponuoja Vytenis Vasy- 
liūnas.

Kaziuko mugė rengiama kovo- 
4 Baltijos ir Žalgirio tuntų. Mu
gė bus Liet. Piliečių draugi
jos salėje.

Religinės muzikos koncertas 
bus balandžio 8 d. 3. v. popiet 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje. 
Dalyvauja choras, solistai, sim
foninis orkestras.

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas bus balandžio 29 d. 
3 v. popiet Liet. Piliečių drau
gijos salėje.

Išnuomosiu du kambarius, 
antrame aukšte vienam asme

niui. Gali naudotis virtuve. 84- 
07 96 St. Woodhaven, N. Y. 
11421. Tel. HI 1-2778.

šia (Darb., 1972 m. rugpiūčio
4, nr. 33). Jai parašytas specia
lus aktas.

caH/ibridge, mass
Visi svečiai buvo pakviesti 

prie kavos ir prie vaišių stalų, 
^šeimininkavo Živilė-Jurienė, o. 

"Visi buvo publikos labai šiltai jai talkino Birutė L'abūtienė.
sutikti. . Programa užsitęsė dvi valan

das, apie tiek pat užsitęsė ir 
vaišės. Visi turėjo progos pasi
šnekučiuoti.

Šventė praėjo tvarkingai ir 
pakiliai. Tegu tai būna įnašas į 
mūsų kultūrinį gyvenimą. Tegu 
tai būna paskatas pasikelti 
naujam darbui ir vėl triūsti vi
sose gyvenimo srityse, kad lie
tuvių tautos dienos būtų ir švie
sesnės ir geresnės.

Atžymėti jaunieji

Toliau pakviestas redaktorius 
Kornelijus Bučmys, OFM. Jis 
papasakojo, kaip Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos centro valdyba 
kreipėsi į Darbininko redakciją 
rekomenduoti jaunimą žurna
listų premijom. Tokie ir buvc 
rekomenduoti.

Rasa Navickaitė, “Ateities 
aušros” redaktorė Darbininke, 
gavo Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdybos antrąją pre
miją — 40 dol.

Linas Vytuvis, spaudos foto
grafas, gavo Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos centro valdybos tre
čią premiją — 20 dol.

Abu apdovanoti buvo čia pat 
salėje. Jiem buvo įteiktos pre
mijos. Gi Linas Vytuvis buvo ii 
šios Darbininko šventės foto
grafas.

Geriausias reportažas
Pirmą kartą Darbininko re

dakcija atrinko, kas buvo metų 
geriausias reportažas. Tokiu bu-

pripažintas Emilijos PakŠtai-
tės apie jaunimo kongreso stu
dijų dienas Kent universitete

“Gyvoji kongreso dva-

Lietuvių parapija minės 
Vasario 16-tąją

Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
.parapija-Cambridge, Mass., va
sario 11, sekmadienį, iškilmin
gai minės Vasario 16.

2 vai. bus specialios pamal
dos bažnyčioj, o 2:30 vai. — 
minėjimas salėj.

Per pamaldas giedos ir daly
vaus minėjimo programoj žino
mas solistas Benediktas Povila- 
vičius. Jam akomponuos Berk- 
lee muzikos kolegijos profeso
rius, mūsų žymus kompozito
rius Jeronimas Kačinskas.

Minėjimą ves Elena Vasyliū- 
nienė.

Po programos bus vaišės, ku
riomis rūpinsis Anelė Ambrazai
tienė su savo talkininkėmis.

Parapijos klebonu yrančia gi-- 
tnęs energingas kutuga^'Simeo- 
nas Saulėnas, o jo asistentu — 
gražius, kruopščiai paruoštus 
pamokslus kas sekmadienį sa- : 
kąs kun. Jonas Klimas. Visi pa- 
rapiečiai kviečiami minėjime • 
gausiai dalyvauti.

Kaip visuomet, per minėjimą 
bus renkamos aukos mūsų poli
tiniam veiksniam, kurie rūpi
nasi Lietuvai grąžinti laisvę. 
Šiam tikslui būkim ypatingai 
dosnūs.

NORWOOD,
MASS

TAUTINĖ ŠVENTĖ

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas 
vyks vasario 18, sekmadienį. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioj 10 vai. ryto mišias au
kos klebonas kun. Albertas Ab- 
račinskas. Mišios aukojamos už 
Lietuvą ir žuvusius lietuvius. 
Bus ir pritaikytas pamokslas. 
Visi kviečiami gausiai pamaldo
se dalyvauti ir išeinant iš baž
nyčios prie durų paaukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalam 
remti. — Žvalgas.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 DIENŲ Kaina nuo $641.00

Vyksta: Liepos 18
Gegužės 23 Rugpiūčio 8
Birželio 6 Rugsėjo 5
Birželio 27 Spalio 3
Liepos 11 Gruodžio

Vladui Čižauskui

Vladui Čižauskui

Savininkė: Aldona Adomonienė
Air f arės subject to Government approval

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų, Maskvoje arba 
Leningrade 2 dienas ir Helsinkyje 2 dienas

Grupių dalyvių skaičius ribotas — NESIVELUOKITE 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Lietuvoje mirus, jo brolį Joną Cižauską nuoširdžiai 
užjaučia

Lietuvoje mirus, jo brolį, Joną Cižauską. Vargonininkų 
ir kitų Muzikų Sąjungos" garbės narį, nuoširdžiai už
jaučia )

Donata ir Alfonsas Samušiai

SOUTH BOSTON SAVlNGS BANĮ

V. ir O. Mamaičiai

Vargonininkų ir Kitų Muzikų 
Sąjungos centro valdyba

460 Broėdtfay, South Boston Mossachusotts 
"Kur tuksiančiai taupo milijonus

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-6764

•to banko dfraktorių tanbėja ym adv. Mtas J. GrlgriMt. RaDmto

• Ragutor a/e—
• toadal Notfca a/e — BH
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Kun. St. Ylai priklauso di
delė padėka už jo paruoštą kur
sų medžiagą, jo darbą, prakaitą 
ir gerą širdį kursuose. Jis tikrai 
nuostabus žmogus!

Atsisveikinimas

PAZIŪROLOGIJA 1973
čia įvedė Čiurlionio ir Šalkaus
kio vizijas ir atsakė klausimą, 
kas yra misija ir kodėl jai rei
kia sąjūdžio.

JAUNATVĖ IR JOS DVASU
(Tęsinys iš praeito nr.) '

JAUNYSTĖS DVASIA

Dainavęs žiemos kursai vyko 
gruodžio 26 — sausio 1 dieno- • 
mis. Jiem buvo panaudota kun. 
St. Ylos paruošta medžiaga iš 
praeitų kursų ir naujos medžia
gos niekas neruošė. Buvo mano
ma, kad šie kursai gali būti 
paskutiniais.

Kursantų buvo atsiklausta, ar 
jie norėtų, kad kursai būtų tę
siami ir ateinančiais metais.

nuo dvasios į medžiagą.
Pati įspūdingiausia ir visiem 

įdomiausia paskaita buvo ideo
logijos tema. Apie ją kalbėjo 
kun. St. Yla ir papasakojo atei
tininkų organizacijos istoriją: 
jos gimimas, kaip ji augo ir plė
tėsi, kokie jos vadai. Viskas bu
vo labai vaizdžiai ir įdomiai 
perduota.

Daug darbo, daug užrašų
Iš paskaitų ir kursų-naedžia- 

gos galima matyti, kad buvo 
daug darbo ir nemaža užrašų. 
Turėjom mažai laisvalaikio, bet 
kursantai neaimanavo . ir vis 
buvo pasiryžę ramiai klausytis 
paskaitų.

Vakarais turėdavome disku
sijas ir pratybinius darbus, per 
kuriuos galėjome giliau susi-

Visi energingai ir entuzias
tiškai surėkė, kad kursai svar
būs, vertingi ir jų reikia. 
Naujų temų ir medžiagos pro
blema liko kun. St. Ylos ran
kose.

Šis įvykis man ir kitiem įro
dė, kad jaunimo tarpe ateitinin- 
kiška dvasia dar gyvuoja ir kad 
kursai atlieka savo misiją 
lėti ir lavinti moksleivius.

Seselė Ignė su visu jos ener
gingumu ir šypsena atėjo ir 
kalbėjo apie katalikiškumo 
principą. Ji mums perdavė min
tį, kad ateitininkų organizaci
joje dėmesys turi būti pirma 
kreipiamas į Dievą ir po to į 
tėvynę.

Naujų Metų sutikimas visus 
subūrė paskutiniam susitikimui 
ir atsisveikinimui. Viši išva
žiavo su gailesčiu ir viltimi, kad 
vėl susitiksią. Taip pat išvažia
vo ir pagilinę savo žinias apie 
ateitininkų organizaciją ir jos 
principus.

Dauguma grįžo ir perdavė 
tam tikras žinias apie kursus 
savo kuopoms, bet gaila, kad ne 
viską. Toji dvasia, kuri uždegė 
visų širdis, bus sunkiai perduo
dama, nes kursuose ji visus už
degė, ir tokios draugystės, dar
bo ir išsilavinimo niekur kitur 
nebus galima gauti.

Virgus Volertas

Kaip daili, puri rožė 
skleidžia savo žiedlapius, 
jaunatvės dvasia 
atskleidžia jausmus.

• Ta daili, puri rožė 
siekia aukštyn . . . 
stengias sušilti . . . 
saulelės prieglaudoj.

Audros pakyla.
Rožė sulinksta.
Bet ji nenumiršta.
Saulė prašvinta.

Ta daili, puri rožė 
tai jaunystės dvasia. 
Savo skaistybe, grožiu, gyvybe 
Neša džiaugsmą kitiem.

auk-

Principai
Žiemos kursų tema buvo pa- 

žiūrologija. Tai yra žvilgsnis į 
pasaulį, gyvenimą ir į save. 
Plačiau išaiškino dr. A. Darnu
sis ir kartu išnagrinėjo žodį 
pasaulėžiūra. Jis išdėstė, kad 
pasaulėžiūra yra žmogaus bran
di pažiūra į gyvenimą ir į pa
saulį. Dievas davė kiekvienam 
žmogui protą ir laisvą valią, ir 
su abiem tom dovanom mes ga
lime stebėti išorę ir vidų ir taip 
galime sudaryti nuomonę apie 
savo gyvenimą ir pasaulį.

Apie tautiškumų išsireiškė 
keturi paskaitininkai: kun. St. 
Yla. kun. J. Staškevičius, kun. 
V. Damijonaitis, Kęstas Šešto
kas.
Inteligentiškumo principą iš

aiškino Almis Kuolas. Jis pabrė
žė, kad inteligencija yra žmo
gaus gabumas susivokti bet ku
rioje situacijoje. &

Rimas Juzaitis kalbėjo apie 
visuomeniškumų ir pasakė, kad 
sveiką visuomeninę veiklą 
sudaryti reikia žmogui stebėti 
(realistiškai), spręsti (pagal 
principus, idealistiškai) ir veik
ti. Taip pat, kai derinami są
jūdis, “sočiai club”, organizaci
ja. tik tada atsiras sveikas vi
suomeniškumas ateitininkuose.

Los Angeles moksleivių žiemos kursuose. Iš k. V. Polikai- 
tytė, D. Sakalauskaitė, E. Bandžiulytė, M. Žmuidzinaitė, 
R. Radas, L. Butkys. Nuotr. Rasos Kojelytės

Pirmi kursai Los Angeles

Lina Vaitiekūnaitė

JAUNYSTĖS KOVOS REALIZAVIMAS ,

mes
mes
mes
mes

esame vieningi.
esame pilni dvasios.
turime vilties.
turime jėgos.

Bet kokia mūsų esmė? 
ko mes ieškome? 
ką mes darome?

Mūsų esmė yra jaunystės vienybė.
vienybė su savimi.
vienybė su kitais.

Mes esame Dievo vaikai.
Mes ieškome Jo meilės pasaulyje.

Mes darome.

Mes darome, ką vien tik jaunystė gali daryti, 
mes kovojame su savo idealizmu, 
mes kovojame su savo meile, 
savo meile kitam. 
savo meile Dievui.
ir su savo meile gyvenimui.

Vytautas Navickas

Kitoje paskaitoje kun. St. Yla 
smulkiau išaiškino pažiūras į 
žmogų ir jo gyvenimą. Žmogaus 
protas prasiveržia ir jam at
veria pažinimo kelius į didįjį 
pasaulį ir į mažąjį. Bet jis turi 
silpnybę prieš save patį. Daug 
ką pažinęs, jis negali pilnai pa
žinti savęs paties. Buvo aiškina
ma žmogaus visumos problema, 
jo asmenybė, jo nusigręžimas

Apie paskutinį principą, šel
miškumų, kalbėjo dr. Kriaučiū
nas. Šeima yra pagrindinė žmo
nių bendruomenė ir yra pirmas 
visuomenės branduolys. Jis 
formuoja ne tik žmogaus protą, 
bet ir jo būdą.

Paskutinę dieną kun. St. Yla 
suvedė savaitės žinias, kurios 
skelbia ateitininko misiją. Jis

Žiemos kursuose Dainavoje moksleiviai , vadovai ir lekto
riai. Nuotr. Virgaus Volerto

Gruodžio 30 Los Angeles 
moksleiviai ateitininkai susi
rinko VVestlake Hidden Valley 
Šv. Raimondo kolegijoje studijų 
savaitgaliui.

Vadovais buvo pakviesti Rasa 
Kojelytė ir iš Nevv Yorko An
tanas Razgaitis. Mišias laikė 
kun. A. Kezys. Jis taip pat 
pravedė susikaupimo valandėlę 
ir rodė skaidres bei filmus iš 
ateitininkų veiklos. Jaunimą su
žavėjo jo ypatingu paprastumu 
laikytos mišios.

< Studijų savaitgalyje buvo<na- 
grinėjama ateitininkų ideologi
ja. Po to kiek ilgiau sustota 
prie pačios ateitininkų organi
zacijos. Nuodugniai buvo išstu
dijuoti ateitininkų principai. 
Čia moksleiviai gyvai įsijungė į 
diskusijas.

Šalia darbo būta ir malonu
mo. Jaunimas sportavo, lipo į 
statų kalną ir jaukiai, džiaugs
mingai sutiko naujuosius 1973 
metus.

ŠEIMOS ŠVENTĖ NEW YORKE

Tradicinė ateitininkų šeimos 
šventė sausio 13 Kultūros Židi
nyje praėjo su dideliu pasise
kimu. Atrodo, kad visi buvo pa
tenkinti ir ilgai šio įvykio ne
pamirš. Niekas negalėjo tikėtis 
geresnės programos pasilinks
minti. Dalyvių veiduose buvo 
lengva pastebėti maloni šypse
na. Ateitininkai moksleiviai ir 
jaunučiai, kurie atliko vakari-

nę programą, bandė visus už
krėsti gera to vakaro nuotaika.

PASIRUOŠIMAS KOVAI

Stokim mes visi į kovą.
Dirbkim! Parodykim, kas mes esam, 

kur mes einam, 
ką mes darom.

Kovokim! Tegu visi mus atpažįsta.
Kovokim! Kad visi suprastų. 
Dirbkim, kovokim atvirai — 
Susiliekim su Kristumi!

Regina Klimavičiūtė

KOVOS PRADŽIA

Visa atnaujinti Kristuje!

Aš turiu atlikti savo pareigas: 
išeiti ir atrasti sau kovą, 
mums kovą. .
Taip sunku išeiti vienai 
prieš visus.

Šeimos šventėje sausio 13 Kultūros Židinyje. Iš k. į d. D. Norvilaitė, A. Bemier, D. Jasaity- 
tė, R. Vilgalytė ir D. Vebeliūnaitė dainuoja. Nuotr. P. Švitros

Programa buvo pradėta su 
trumpu ateitininkų moksleivių 
pirmininko žodžiu. Toliau ėjo 
programos bendra dalis. Visi tu
rėjo progos dalyvauti. Buvo su
vaidinta keletas humoristinių 
vaizdelių. Tikrai buvo verta 
pamatyti šias įvairių situacijų' 
juokingas scenas. Rimtesnė 
programos dalis susidėjo iš dai
navimo, poemų skaitymo ir ba
leto.

Po programos prasidėjo tikroji 
šeimos šventės dalis: tai vaišės, 
šokiai ir rateliai. Prie apkrautų 
stalų visi vaišinosi ir po kavu
tės linksmai pasišoko. Muzika 
buvo pritaikyta jauniem ir vy- 
resniem.

Visi ateitininkai ypatingai dė
koja M. Galdikienei už paau
kotą dailininko A. Galdiko pui
kų paveikslą, kurį loterijoje lai
mėjo J. Rauba.

Taip pat didelė padėka pri
klauso tėveliam už maistą ir 
aukas, tėvam pranciškonam už 
patalpas ir ateitininkų moks
leivių vadovei Loretai Vainie
nei už visokeriopą pagalbą ruo
šiant šią šeimos šventę.

Paulius Rajeckas

Man reikia Tavo dvasios, Dieve!
Padėk man
uždegti žmonių širdis,
įkvėpti jiems tavo meilę ir tavo žinią, 
kad jie suprastų ir norėtų 
Visa atnaujinti Tavyje —

Visa atnaujinti Kristuje!

Aldona Pauliukonytė
KOVOS REIKŠMĖ

Kovojame!
Taip, mes kovojame!
Ne ginklais, bet žodžiais, veiksmais, pavyzdžiu.
Gyvenimas yra eilė kovų — 

kiekvienas pasisekimas, 
kiekviena laimė, 

kiekviena pažanga 
turi būti iškovota.

Mylėkime savo idealus.
Ancaugokim juos nuo visu neteisingųjtakų.
Stenkimės visom jėgom.
Norėkime visa širdimi.
Siekime visom pastangom tos omegos, 
to galutinio tikslo, • 
mūsų idealo — Kristaus.

Jis yra
didžiausios kovos, gyvenimo, 

reikšmė.
Jis yra mūsų viskas.
Kovokime Jam!

Laima Pauliukonytė
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Po Chicagcs dangum
.. Lietuvių Radijo Forumas, va

dovaujamas Marijos ir Antano 
Rudžių, ruošiasi minėti pen- 
kerių metų sukaktį. Ta proga 
yra paskelbtas konkursas raši
niui “Didžiausi mano pergyve
nimai”. Kiekvienas lietuvis gali 
aprašyti savo pergyvenimus ir 
pasiųsti adresu: 9339 So. Oak- 
tey Avė., Chicago, III. — Sau
sio 20 programoj dalyvavo kun. 
Kazimieras Pugevičius. Inž. A. 
$udis ir klausytojai jam davė 
klausimus apie kongreso patvir
tintą trijų milijonų dol. paramą 
etninėm grupėm. Toji parama 
nežinia kur dingo. Chicagiečiai 
prašomi siųsti laiškus savo 
tyongresmanam, senatoriam ir į 
Kaltuosius Rūmus, kad numaty
ta parama būtų įgyvendinta. 
Inž. Rudis pažadėjo parengti 
laišjęam tekstus; *, ’

Kun. K. Pugevičius sausio 21 
presbiterijonų bažnyčioj kalbėjo 
apie tikėjimų'draugystę it tole
ranciją.

■ Lietuvių Šv. Kazimiero ka
pinių sklypų savininkų draugi
jos metinis susirinkimas įvyko 
sausio 21 Gage Parko salėj. Jį 
ątidarė Valinskas, nes pirminin
kė L. Giedraitienė sirgo. Pa
kviestas prezidiuman, susirinki
mą tvarkingai vedė J. Jasaitis. 
Kun. A. Tamošaitis sukalbėjo 
maldą. LB KTG komiteto pirm. 
A. Regis nušvietė Šv. Kazimiero 
kapinių padėtį. Diecezija ne vi
sus mūsų reikalavimus pa
tenkino. Kapinėse pradėti staty
ti žydiškos formos paminklai. 
Užprotestuota, nes kiekvienas

Washington, D. C.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 55 metų sukakties mi
nėjimas, rengiamas VVashing- 
|ono Lietuvių Draugijos ir Lie
tuvių Bendruomenės apylinkės 
jungtinio komiteto, įvyks va
sario 11. Minėjimas prasidės 
mišiomis Šv. Mato katedroj. 
Connecticut ir Rhode Island 
Avė., N.W., 10 vai. ryto. Po 
mišių pietūs \Vashington Hotel 
patalpose, \Vashington kam
bary, 15 St. ir Pennsylvania 
Avė., N.W. 12:30 vai. Pietų kai
na vienam asmeniui 7:50 dol.. 
studentam 6:75 dol. Programoj 
kalbės Lietuvos atstovas \Vash- 
ingtone Juozas Kajeckas ir kiti. 
Moterys prašomos bažnyčioje ir 
pietum dėvėti tautinius drabu- 

lietuvis nori savo artimiesiem 
statyti paminklą pagal lietuviš
kus religinius motyvus; to pa
geidavo ir mirusieji. Baisus kab
lys kapinėse dar naudojamas, 
bet, kas jo nenori, turi teisę 
laidotis ir be jo.

Baltijos kvintetas sėkmingai 
koncertavo Marijos aukštesniojoj 
mokykloj sausio 20-21. Penki 
studentai — Vilius Lemkis, 
Helm. Bertulaitis, Erikas 
Rotkis, Juozas ir Stasys Jasulai
čiai, žaliai-juodai pasipuošę, su 
akordeonu ir kartais palydint 
neolituanų orkestrui, labai gra
žiai sudainavo apie 20 dainų. 
Kai kurios dainos tokios jaudi
nančios, patriotinės, ne vienam 
ir ašaras ištraukė. Ilgai žmonės 
plojo, o moksleivės įteikė jiem 
rožių. Rašyt. Antanas Gustaitis 
skaitė humoristinio pobūdžio 
eilėraščius ir feljetoną “Nuo
smukis”. Visi prisijuokė iš pui
kiai pateiktų gyvenimo faktų. 
Programą gražiai vedė Mo- 
destienė, o orkestrui vadovavo 
A. Modestas. Vesdamas progra
mą lietuvių televizijoj, šiuos 
puikius, iš V. Vokietijos tik 
trim dienom į Chicagą atvyku
sius. svečius pristačiau iš jų 
plokštelės “Kokiais keliais aš 
keliaučiau”. Tą patį vakarą šioj 
televizijoj šoko Sūkurio šokėjų 
grupė, vadovaujama Gražinos 
Vindašiūtės, akordeonu grojant 
Rasai Šoliūnaitei. Kvinteto kon
certą rengė Grandies grupės 
globos komitetas, kuris rūpinasi 
sutelkti lėšų vykti Grandžiai į 
Braziliją, Argentiną ir kitur. 
Apie porą tūkstančių lietuvių 
pasidžiaugė šių vyrų koncertu.

Chicagos Ramovės skyriaus 
valdyba 1973 metam pasiskirstė 
pareigomis: A. Juškevičius — 
pirmininkas (jau devintus me
tus tose pareigose), Bal. Braz
džionis — vicepirmininkas, A. 
Senda — sekretorius, J. Litvi
nas — kasininkas, V. Dimins- 
kas — narys kultūriniam reika
lam. Sausio 21 naujoji valdyba 
turėjo primą posėdį. Nutarė da
lyvauti Vasario 16 minėjime, 
paskyrė 20 dol. auką Altai. Va
sarą Michigan mieste bus ati
daryti paminklai trim Lietuvos 
prezidentam. Organizacijos ir 
visuomenė jau suaukojo tam 
reikalui virš 800 dol. Veiklos 
planas bus pateiktas kovo mėn. 
susirinkimui. Kasoj turima 292 
dol.. bet aukotojų geriem dar-

----- \ ~~~~

bam nestinga. Skyrius dalyvaus 
ir Dariaus-Girėno skridimo 40 
metų sukaktyje, kuriai sudarytas 
visų organizacijų komitetas.

Howard Miller radijo foru
mas, veikiąs jau kelinti metai, 
prieš keletą mėnesių banditam 
nušovus policininką, ragino 
žmones rinktis prie burmistro 
įstaigos ir reikalauti, kad poli
cijos automobiliuose būtų po du 
policininkus. Šį žmonių reikala
vimą burmistras ir policijos va
das patenkino. Tai įvyko H. 
Millerio ir jo klausytojų dėka. 
Jo forumas vyksta 4 vai. kas
dien. Lietuviai čia irgi gali daug 
ko paprašyti, diskutuoti, kelti 
Lietuvos reikalus.

Klaipėdos krašto išvadavimo 
sukaktis paminėta Jaunimo 
centre sausio 14. Trumpos iš
kilmės buvo prie Nepriklauso
mybės paminklo, o salėj vyko 
ilgesnė Mažosios Lietuvos vei
kėjo Martyno Gelžinio paskaita, 
kurioj buvo suminėti praeities 
įvykiai ir ateities perspektyvos. 
Garbės konsulė J. Daužvardie- 
nė prisiminė Klaipėdos miestą, 
pro kurį laisvės metais iš Ame
rikos lietuviai tiesiai vykdavo į 
Lietuvą. Meninėj daly sol. D. 
Stankaitytė padainavo keletą 
dainų, akomponuojant A. Vasai- 
čiui. Vakare lietuvių televizijoj 
buvo parodyti du filmai.

Balfo apskrities rudens šalpos 
vajus pasisekė labai gerai. Ge
ni talkininkų ir aukotojų dėka 
sutelkta 26 tūkstančiai do
lerių. Apskrities pirmininkas 
Vai. Šimkus per surengtą pobū
vį visiem nuoširdžiai padėkojo, 
visus kviesdamas ir toliau nepa
miršti Balfo.

Lietuvos vyčiai vasario 4 savo 
salėj surengė Vasario 16 minė
jimą. — Kovo 4 bus šv. Kazi
miero šventė. Pamaldos vyks 
10:30 vai. Gimimo parapijos 
bažnyčioj, Marąuette Parke. 
Pietūs ir minėjimas bus Vyčių 
salėj. — Vyčių šokiai labai gerai 
pavyko. Pakšto salė nesutalpino 
svečių. Šokėjai labai intensyviai 
rengiasi kelionei į Floridą; ten 
atliks kelias programas.

Vasario 16 minėjimai jau pra
sidėjo. Vasario 4 minėjimą savo 
salėj surengė Lietuvos vyčiai; 
ten buvo pagerbta Chicago Sa- 
vings Bank prezidentė F. Pakel. 
Vasario 18 Marijos aukštesnio
joj mokykloj vyks Altos minė
jimas. Vasario 25 minėjimas bus 
Balzeko lietuvių muziejuj ir lie
tuvių radijo valandėlėse, va

sario 18— lietuvių televizijoj.
Lietuviškų plokštelių atsirado 

labai daug. Labai mėgstama yra 
“Kokiais keliais aš keliaučiau”, 
įdainuota Baltijos kvinteto iš V. 
Vokietijos. Pirma laida jau iš
sibaigė; bus tuoj antra.

Bal. Brazdžionis

New Britain, Conn.
TAUTINĖ ŠVĖNTĖ

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimą 
New Britain lietuviai turės va
sario 11. Šv. Andriejaus lietuvh; 
parapijos bažnyčioj mišios au
kojamos 10:30 vai. ryto su pri
taikytu pamokslu. Per šias ir 
kitas mišias antra rinkliava ski
riama Lietuvos vadavimo reika
lam. 2 vai. popiet Lietuvių sa
lėj, 352 Park St., New Britain, 
Conn., bus dr. Henriko Luka- 
ševičiaus iš New Haven paskai
ta ir meninė programa su dai
nomis ir tautiniais šokiais. Nevv 
Britain ir apylinkių lietuviai 
pamaldose ir minėjime kviečia
mi gausiai dalyvauti.

Buvo kuo pasigėrėti
Nevv Britain mišrus choras, 

vadovaujamas muz. Jono Beino- 
riaus, lapkričio 26 Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos salėj 
davė įdomų koncertą.

Pirmiausia vyrų choras padai
navo keturias dainas: Mūsų 
kuopa — Paplausko, Jau praver
tos — S. Graužinio, Učia učia
— J. Beinoriaus, Vakaruškos
— liaudies polka.

Paskui buvo pašoktas tautinis 
šokis, improvizuotas pagal dzū
kų polkos melodiją. Šoko cho
ristės, o šokį paruošė taip pat 
choristė Ona Kelly-Valinčiūtė. 
Įdomu, kad šoko net trys mamy
tės (Elzbieta Liūdžiuvienė, Al
bina Leiberienė ir Ona Kelly- 
Valinčiūtė) ir jų dukrytės.

Po to Jonas Volungevičius so
lo padainavo tris dainas: Kad 
galėčiau — B. Dirvinskaitės, 
Ona*— V. Kuprevičiaus ir Kur 
bakūžė samanota — St. Šim
kaus.

Ketvirtu numeriu ėjo mergai
čių kvartetas. Jos padainavo šias 
dainas: Tėviškėlė — B. Budriū- 
no, Kada noriu, verkiu ir Ar aš 
tau, sese, nesakiau. Kvartetą su
daro: Pat Kelly, Virginija Liū- 
džiūtė, Irena Leiberytė ir Terry 
Stuart. Pažymėtina, kad mišrių 
šeimų mergaitės ne tik dainuo
ja, bet ir gražiai kalba lietuviš
kai.

Pabaigai mišrus choras padai
navo penkias dainas: Saulėtekis
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Klemensas ir Veronika Lakickai

PENSININKŲ TŪKSTANTINE 
KULTŪROS ŽIDINIO STATYBAI

Veronika ir Klemensas Lakic
kai atskubėjo su savo 1000 dol. 
auka Kultūros Židinio statybai. 
Jų auka labai brangi, nes abu 
yra pensininkai, ir iš savo kuk
lių santaupų sugebėjo statybai 
paskirti šią stambią sumą. Jie 
gyvena 85-06 76 Street, Wood- 
havene, N. Y.

Abu yra suvalkiečiai. Mari-

— S. Sodeikos, Jonelis — J. 
Švedo, Pasisėjau žalią rūtą — 
J. Neimonto, Aš ne gert atėjau
— J. Gruodžio ir Vėjo dukra
— St. Šimkaus.

Visom dainom akomponavo ir 
dirigavo muz. Jonas Beinorius.

Koncertą atidarė, pranešinėjo 
ir uždarė Juozas Raškys. Jis pa
dėkojo choristam, šokėjom, 
kvartetui, solistui, svečiam. 
Svečių buvo atvykusių ir iš to
liau (pvz. teko matyti Vytautą 
Radiką su šeima net iš Rad- 
nor, Pa., Kriščiokaičius iš Hart
fordo ir kitus).

Programa buvo atlikta gražiai. 
Buvo kuo pasigėrėti. Tad ir 
publika negailėjo plojimų.

Po koncerto buvo šokiai ir už
kandžiai. Šokiam grojo Melodia 
orkestras. J. Bernotas 

jampolės valsčiuje turėjo nedi
delį, bet vieną iš pavyzdingiau
sių Marijampolės apskrityje 
ūkių.

Atvykę į Ameriką su tremties 
banga, apsigyveno Brooklyne. 
Klemensas dirbo 10 metų baldų 
dirbtuvėje. Žmona dirbo 15 
metų siuvykloje.

Jie vaikų neturi. Klemensas 
Lakickas turėjo du brolius, vie
nas jau miręs, kitas, buvęs gim
nazijos direktorius, dabar tebe
gyvena Lietuvoje. Yra 4 sese
rys, 2 iš jų gyvena Lietuvoje, 
viena Lenkijoje, Seinuose, ir 
viena — M. Pulokienė — Wood- 
havene.

Lietuviško Kultūros Židinio 
reikalai jiem labai rūpi. Vos tik 
pradėjus organizuoti Židinį, jau 
1964 gruodžio 30 jie paaukojo 
500 dol. Tai buvo vieni iš pir
mųjų, įnešę savo auką ir paža
dėję ją pakelti iki tūkstančio. 
Dabar šio vajaus proga sausio 
2 jie paaukojo kitus 500 doL, 
tuo sudarydami visą tūkstantį.

-o-
Šių pensininkų auka tegu 

būna gražiu pavyzdžiu ir ki
tiem. Kas yra pažadėjęs, tegu 
paskubina įnešti savo dalį!

žius.
-o-

i Lituanistiniai kursai \Va- 
shingtone veikia dviem gru
pėm. Pirmąją grupę sudaro 
aukštesniąsias mokyklas lanką 
mokiniai. Renkasi vieną kartą 
per mėnesį privačiuose namuo
se ir klauso paskaitų — pašne
kesių įvairiomis lietuviškumo 
temomis. Paskutinė tema, kuria 
kalbėjo Juozas Laučka, buvo 
“Lietuvių įnašas Į Amerikos 
gyvenimą”. Antroji grupė, uni
versitetus lankąs jaunimas, ren
kasi du kartus per mėnesi pas 
Kazį ir Marą Almenus. Per pas
kutinius suėjimus Mara Alme- 
nienė supažindino jaunuolius 
su senomis liaudies dainomis.

WORCESTER, MASS.
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo minėjimas bus vasa
rio 18. sekmadienį. Jį rengia 
\Vorcesterio lietuvių organizaci
jų taryba. Aušros Vartų parapi
jos bažnyčioj mišios už Lietuvą 
ir kenčiančius lietuvius bus au
kojamos 7 vai. ryto. Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioj iškil
mingos mišios — 10 vai. ryto. 
Organizacijos kviečiamos daly
vauti Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj 10 vai. su vėliavomis. 
Tolimesnė minėjimo dalis 
vyks 3 vai. p. p. Lietuvių Pi
liečių Klube. Pagrindinis kalbė

tojas — prof. J. Stukas, buvęs 
Lietuvos vyčių pirmininkas, 
tarptautinės komercijos mokykr 
los direktorius. Programoj daly
vaus gerai žinoma ir visų mėgs
tama solistė Daiva Mongirdaitė- 
Richardson. Organizacijų tary ba 
kviečia visas organizacijas ir 
vietos bei apylinkės lietuvius 
gausiai dalyvauti minėjime ir 
skirti auką Altui, Vlikui ar Lie
tuvių Bendruomenei. Aukas 
galima Įteikti per minėjimą ar 
pasiųsti organizacijų tarybos 
ižd. A. Miner. 49 Bruce St.. 
Grafton. Mass. 01519.

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIU DOVANAS | LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA. 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 Tel. — 581-6590; 581-7729

Detroito miesto didžiojoj bibliotekoje buvo surengta vertinga b idomi Lietuvos kultūros 
lobių paroda, kuri tęsėsi nuo lapkričio 29 iki sausio 14. Parodą aplankė daug lietuvių ir 
keletas tūkstančių amerikiečių, daugiausia VVayne universiteto studentų. Nuotraukoje — 
parodos vitrina.

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekta trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audiniu 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
AffflUfrd with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams. Šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
Allentovm, Pa- — 126 Tilghman Street .................
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street......................
Brooklyn. N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue .. 
Buffalo 12, N. Y. __  701 FUlmore Avenue.............
Chicago 22, UI. __  1241 No. Ashland Avenue .....
Chicago, m. 60029 — 2608 West 69 Street.............
CMcago, ni. 60609 — 1855 West 47 Street ..........
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue . 
Detroit 12. Mlch. — 11601 Jos Campau Avenue . 
FarnHngdale. N. J. — Freewood Aeres Rt. » 
Hamtramck, Mlch. — 11339 Jos Campau Avenue .. 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hllblde Avenue . 
Los Angeles 4, CaHf. — 159 So. Vemont Avenue 
Newarfc. N. J. — 378 Market Street .........................
Nevr York 3, N. Y. — 78 Second Avenue .............
New York 3. N. Y. — 141 Second Avenue............
Phlladelphla 23. Pa. — 631 W. Glrard Avenue 
Rahvvay. N. J, __  47 Esat Mtlton Avenue ....
South Rtver. N. J. — 41 Whttehead Avenue 
Svracuse. N. Y. 13204 — 515 Mareelhu Street 
Trenton 10. N. J. — 1152 Deutz Avenue .............
Uties, N. Y. — 963 Bteeker Street

435-1654

467-6448 
806-6700 
488-2818 
925-2787 
378-0755

365-6780

368-6740
248-6214

643-3453
674-1546
478-7430

4754746

m-747«
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poema, Svajonėlė (kanklių an
samblis), Blusa, operų arijos: 
Don Žuanas, Eugenijus Oniegi- 
nas ir Pagrobimas iš Seralio. 
Stereo 6 ęlol. i

Labų Rytų. New Yoiko liete- 
vių vyrų choro “Peiktinas” įdefr- 
inuotos dainos: Ramovėnų man 
šas, Tykus buvo vakarėlis. Nu
rimk, sesųt, .Vienuma, Alutis, 
Naktis graži, Karo žygio daina. 
Dainelė apie gaidelį, Daina, 
daina, Pražydo jazminai, Jau 
pravertos dvaro stpnios, Lopši
nė, Labų rytų, Baltos gėlės, Bal
nok, tėveli, Piliakalnis. Stereo, 
6 dol. Galima naudoti ir mono.

Prisiuntimui pridedama 50 c; 
Gaunamos Darbininko ’adnri-

* Gina Capkauskienė dainuoja.
Stereo. Pirmoj pusėj: Lakštinga- - 
lėlė — A. Kačanausko, Oi nė
ra niekur — K. V. Banaičio, 
UŽ balto stalo sėdėjau — K.V. 
Banaičio, Oi, tu, kregždute — 
G, Gudauskienės, Šauksmas — 
B. BudriOno, Lakštingalos gies
mė — V. Kuprevičiaus, Gėlės 
iš šieno — V. Jakubėno. Ant
roj pusėj: Viliojanti peteliškė 
— A. Campra, Lakštingala ir ro
žės — C. S. Saint-Saens, Be ta
vo meilės — M. Sandoval, Vy
turėlio daina — H. R. Bishop, 
Solveigos daina — E. Grieg, 
Mėlynasis Dunojus — J. 
Strauss. Stereo. Kaina 6 dol.

“Kokiais keliais aš keliau
čiau . . .” Dainuoja Vokietijos 
lietuvių jaunimo kvintetas “Bal
tija”., kuris tiek daug pasiseki
mo sulaukė pereitą vasarą jau
nimo kongreso proga koncer
tuodamas Chicagoj talentų va
kare ir kongreso uždarymo me
tu Toronte. Plokštelėj kvintetą 
palydi Neo-Lithuanų orkestras. 
Įdainuota: Kokiais keliais beke
liaučiau, Karių daina, Kauno 
gimnazistų valsas, Užstalės 
daina, Vyrai prie jūros, Batukai, 
Pilkais keliais, Mėlynos akys, 
Dobiluos, Kai pamačiau aš ją, 
Oi .neverk motinėle. Stereo, kai-

_ na 6dol.

lengvos nozikos 
.a dgtooa: Žiburėlis, Senbernio

4>tea, Išdykėlės, Kodėl?, Mano 
hUbęs, Knyga, Polka, Senas 
akesdžiua, šaukiu tave, Jūros 
biškai, Negerid trečios,'Baltasis 
jatermezzo, Gera, Medžiotojų 
mariai. Dainuoja solistai su or- 
kestrais. Stereo 6 dol. y 

. Oi, tpli, toli. Philadelphijos 
lietuvių choro "Viltis” įdainuo
tos dainos: Oh kad išauštų, 
Mergužėle, lelijėle, Einu per 
kiemui Pavasaris, Oi, toli, toli, 
Atsisveikinimas su giria, Dobi
lėlis, Nei vėjas pučia, Vilties 
daina, Meno daina. Laukiu vis, 
Lietuvos šviesos keliu (B. Bud
riOno kantata). Stereo, 6 dol. 
Galima naudoti ir mono

Anoj pusėj Nemunėlio. Lie
tuvoj įdainuota dainos, duetai ir 
solo: Aš artojas, Dobiluos, At
nešk padangę grynų, Lietučiui 

| dulkant, O dalele tu mano, Ru
gienom nubėgs, Medžiotojo 
dainelė, Oi užkiloldt vartelius, 
Gęsta žaros, Parugy, Ant kalno 
karklai ir 'Anoj pusėj Nemunė
lio. Stereo 5 dol.

Akvarėlė. Lietuviškos leng
vos muzikos rinkinys: Akvarėlė, 
Žalioji banga, Dar nežinia, Tu 
n:an brangiausia, Motociklų pir
ko Rokas, Oi, oi, oi, Polka, 
Skamba turistų daina, Sūnus pa
klydėlis, Mažasis šeikas, Ry
tas be šešėlio. Daina apie Kau
nu, Jūreivių vaisas, Klarnetų 
polka. Dainuoja choras, solistai 
ir duetai. Stereo, 6 dol.

Lietuvių kompozitorių solo 
dainos. Išpildo sopranas Birutė 
Kemežaitė su Romos simfoni- 

Tniu orkestru: Sapnas apie šiau- 
t rę, Karvelėli, Išdykęs rudenė-

Ii, Benamių daina, Dukružėlė, 
| Vakaras, Nemunėli, Ne margi
J sakalėliai, Klajūnui, Na, tai kas,

Rugiagėlės ir Dainos, muzika ir 
gėlės. Mono 6 dol.

Pranaše Didis. Tėviškės Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų pa
rapijos choro giesmės: Kantata- 
Pranaše Didis; Visa, kas gyva, 
garbina Jį; Nuo pavasario dvel
kimo; Vakarinė liaudies gies- 

Į mė; Ištremtųjų giesmė ir Tie- 
0 sos Dvasia. Mono 5 dol.
I Sol. Antanas Kučingis su or-
S kestru dainuoja: Kur lygūs lau

kai, Oi žinau, žinau, Dar nepa
ketinau, Tyliai, tyliai Nemunė-

nistracijoje.

Į NAUJAUSIOS KNYGOS Į

— Adoš Karvelytės “Ne tie 
/arpai”, lyrika, Darbininko lei
dinys. Kaina 2 dol.

— Stasio Raštikio “Įvykiai ir 
žmonės”, atsiminimų III tomas. 
Didelio formato, kietais virše
liais. Kaina 15 dol.

Fausto Kiršos “Palikimas”. 
Eilėraščių rinktinė. Didelio for
mato, 318 psl. Kaina 6 dol.

Kipro Bielinio “Gana to jun
go”, 5 dol.

Kazys Pakštas, prof. J. Ereto 
parašyta monografija. Minkštais 
viršeliais 10 dol. kietais — 12 
dol. Išleido L. K. Mokslo Aka
demija Romoj.

Prano Naujokaičio “Pasisėjau 
žalią rūtą”. Romanas. Kaina 4 
dol.

Didysis jo nuotykis — Prof. J. 
Eretas tarnyboje Lietuvai. Ko
lektyvi nis veikalas, redaguotas 
prof. J. Brazaičio. Kaina 5 dol.

M. Raišupio “Dabarties kan
kiniai”. Lietuvos dvasininkų 
aukos rusų okupacijoj. Kaina 
10 dol.

Jurgis Krasnickas, 50 m. mir
ties sukakčiai paminėti. Red. V. 
Liulevičius. Kaina 4 dol.

V. Čižiūno “Šeima tautinėj 
bendruomenėj”. Kaina 1.50 dol.

Lietuvos spalvotas žemėlapis. 
Sulankstomas. 30x42. Kaina 3 
dol.

GERIAUSIOS DOVANOS 
VAIKAM

Ką mes tikime. — Prel. P. 
’Celiešiaus tikėjimo tiesų san
trauka jaunuoliam. Iliustruota. 
Kaina 4 dol.

Užburtos kanklės. V. Frankie- 
nės pasakojimai vaikam apie se
novę. Kaina 3 dol. Kietais vir
šeliais — 4 dol.

Šamo ežero sekliai. N. Janku
tės pasakojimai — novelės vai
kam. Kaina 4 dol.

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 
vaikam skirta knyga, para
šyta P. Kalvaitienės. Kaina 2.50 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoj.

Introduction to Modom LL 
thuanian. Puikus lietuvių kai* 
bos vadovas su 40 pamoku 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti Parengė L. Dambriūnas, 
A, Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 8 dol.

darbininkas 
910 Willoughby Avė. 

Brooklyn, N. Y. 11221

ŠACHMATAI
Vada Kasys *****

Amerikietis didmeistris Paul 
Benko dalyvauja tarptautiniam 
turnyre Šiaurinėj Ispanijoj. Po 
penkių ratų tame turnyre užtik
rintai pirmavo rumunas Gheor- 
ghiu, surinkęs 4.5 taško, kitas 
rumunas Ciroulka, kubietis 
Coba, bulgaras Padewski, jugo
slavas Parma turėjo po 3 taš
kus. Sekė amerikietis Paul Ben
ko 2.5 su 1 nebaigta, toliau is
panas Medina, latvis iš N. Y. E. 
Mednis ir ispanas Pomar po 2 
tš.

Maskvoje vykęs papildomas 
turnyras išaiškino, kad iš Sovie
tų pirmenybių į tarpzonines 
kvalifikavosi trys dalyviai: Tuk- 
makov, Savon ir Kuzmin. Be jų 
į tarpzonines įkelti dar šie So
vietų didmeistriai: Tahl, Smys- 
lov, Keres, Karpov. Korčnoj, 
Polugajevskij, Geler, Taimanov 
ir Štein. Iš JAV į tarpzonines 
pateks dp didmeistriai iš trijų

SUVENYRAI
Lietuvos Vytis — rankų dar

bo, su aukso “bulliono” siūlais 
išsiuvinėta emblema. Dugnas— 
tamsiai žalias aksomas. Paveiks
las su rėmais 12“xl5”, labai į- 
spūdingas, tinka reprezen
tacijai. Kaina su persiuntimu 65 
dol.

Siuvinėtas Vytis — paveiks
las. Skydo formoj įkomponuotas 
raitelis, per skydą išsiuvinėta 
trispalvė, kampuose ąžuolo la
pai su gėlėm. Paveikslo dydis 
su rėmais 10x13”. Kaina20 dol.

Lietuvos himnas ant balto sa-
tino išsiuvinėtas mėlyna spalva, 
viršuje ant raudono dugno trys 
herbai: Lietuvos vytis, Gedimi
no stulpai, Vytauto ženklas ir 
maža trispalvė. Per visą pa
veikslo ilgį šone perverta iš
austa juosta. Paveikslo dydis su 
rėmais 13”xl7”. Kaina 26 dol.

Sagutė švarko atlapui — sti
lizuotas vytis. Sidabrinės spal
vos raitelis raudoname dugne; 
sidabrinės spalvos apvedžioji- 
mas. Kaina 2.50 dol.

Grandinėlė raktam su Šv. 
Kristupo medaliu. Vienoj pusėj 
įrašyti žodžiai: “Aukščiausiojo 
malonė telaimina kelionę” ir 
kviečių varpos su ąžuolo lapais 
ir Gedimino stulpais. Kitoj Šv. 
Kristupas su ViBfeus herbu. 
Kaina su pasiuntimu 2.50 dol.

Siuvinėta trispalvė su užrašu 
“Lithuania” ir stilizuotas vytis
užsiuvimui ant drabužio ranko
vės. Kaina po 1 dol.

Drožinėti rankų darbo ant 
sienos pakabinami kryžiai su 
lietuviškais ornamentais, kaina 
su pasiuntimu 18 dol.

Virš minėti suvenyrai gauna-

lis teka. “Jūra” — simfoninė

Lietuviška triapolvė.vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 doL 
Uetuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—F.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 60 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
$10 Willoughby Avė., Brooklyn, 
IN Y 11221.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
.Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
us.ni ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kreiptis: Darbininkas, 
914 Willqughby Ave.į 
BrooMyn, N.Y., 11221.

(Kavalek, R. Byme ir Reshevs- 
ky).

Jaunių tarptautinis turnyras 
Portugalijoj beigėsi vokiečio 
Markus Bassler (Vak. Vok.) lai
mėjimu. Jis surinko 9 tš., ispa
nas Fernando de la Fuente 
8.5, šveicaras Josef Reust 8 tš.

The Boston Globė, sausio 21 
įtalpino 13-mečio John Harris 
partija, loštą Boylston klubo ka
lėdiniam turnyre, iš kurios ma
tome, jog jaunasis Harris, Mil- 
tono akademijos studentas, mo
ka kombinuoti ir kaip jis vyku
siai matuoja priešininko karalių.

Partijos padėtis po juodųjų 
ėjimo 23 .. .KB1

TO PLACB 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Te!.: GL2-2923

J. WYNN MOVING AND 
STORAGE CO. 

We Go Anywhere 
Reasonable Rates 
Welfare Accepted 

Call Anytime (201) 833-1512

SERVICE

Kas sekė toliau, matysite iš
čia skelbiamos partijos.

. gambit decunedJ- Harria H.A. J. Harrte 
Whlte BlackWMte

1. P-K4 P-K4I15. O-B3
2. P-KB4 N-OB3116. B^N3 f3 N-KB3 P-Q3i 17. N—B3 * 
į. B-B4 N-R4?!i 18. OR-Nl 
5. BxPch!7 KxB, 19. P-O4 
6 - PxP ---------------
7. 0-0
8. P-KR3
9. QxB K-

10. Q-BS Ch
11. PxP
12. P-ON4 !

C------------------
13. K-R1 QxP Q»|25. QxN ch K-Nl
14. B-R3 O-N4128. R-ON1 K-Rl.

, _ ,__, 27. Q-BT mate
(a) The obvicui 9. — Q-K2 loaea to 10. PxP PxP. 11 Q-R57E 

and 12 QxN.
(b) Of reurse 11 or 13. — N-BS.
(c) Whtteshould win after 20. —

BxNI21. P-K5 KN-08 
ri<a >122. P-Ko ch

O-N3 ch! 24. R-N3 !

(<1) 22. — KxP t, 23. Q-B7 matę.
(e) Black is defensclen after 23.

— NxR. 24. QxN eta.
Annotataons by J A. C.

Lietuvos Vytis — šitokios for
mos ir stilizuoto stiliaus — bal
tas vytis raudoname fone, su 
lietuviška trispalve viršuj arba 
skersai. Toks ženklas galima 
klijuoti ant automobilio lango 
(decal). Galima užsisakyti paš
tu prisiunčiant 1 dol. už ženlT 
lėlį — Darbininko administraci
ja.

Lietuviška trispalvė vėliavėle 
gaunama už 75 c., su pastatu 
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JAV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle — 2.50 dol. 
Didesnį skaičių užsakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš-

mi Darbininko administracijoj. .laidom pridedama 50 c.
Vai, lėkite dainos, Vyčių cho

ro Chicagoje įdainuotos dainos: 
Parveski, Viešpatie, Oi, toli, to
li, Tekėjo saulelė, Narsuolių 
daina, Įsisodinčiau, Klevelis, 
Ūdrio daina, Saulelė raudona. 
Naujienos, Gegutėlė, Kad galė
čiau, Laisvės daina, Rugiagėlės. 
Mergužėlė,lelijėlė, Saulelė nu
sileido, Valio, dalgeli. Stereo. 
Kaina 5 dol.

Kalendorių 1973 metam gali
ma gauti Darbininko admi
nistracijoj: Anglijoj Nidos išleis
tas, kasdien nuplėšiami lapeliai 
— kaina 3.50 dol. Darbininko 
kalendorius, nuplėšiamas kas 
mėnuo — kaina 1 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 910 VVilloughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

When A Loved One Passes Away. . . 

WiH YOU Know What To Do About:

Sočiai Secunty Rights'’
IF XOT. please stop in or urite for your 

cnmplimentary booklet. "May We llelp?” 

Harden-Abramo Funeral Home. Ine

Insurance' Inheritance TaK’
Safety Deposit Bok0 Bank Accounts0
Real Estate0 Automobile Titles'’
Stocks and Bonds*’ Veterans’ Rights’

208 17 Northern Blvd.
Bayside, New York 11361

JAMES J. ABRAMO, President BA 9-3056

Hm k Tte M >«w "CAMM TMUTctm*

M MtU *• CMUpMl 
mt •* mran buat M* 
$3^00 pur mnH, $14$ *er 1* rtir«w-

piset
COltoCf tM

HOUSE OFFERN DEPT CA 
28 Unceta Tsrrsce 
M^n, N.Y. 112M 
PHONS: M3-4828

HOME IMPROVEMENT
Lic. No. 696-789, Painting, Čarpentry 

and Wallpapering —General Repairs
We Take Pride in Our Work 

Call: 531-5649

Taxes prepared. Have yourlncorne Tax 
prepared at your convenience in your 
home or Business. For Appt. Call 768- 

•5910 Mr. James. Hassan

Headlight Toe-in, Toe-out, Wheel 
Allignment and all minor repairs and 

complete inspection
MARIO’S AUTO INSPECTION 

SERVICE
Shell Bay Avė. Mayville, N.J.

Cape "May Court House Op p. Inspec
tion Station (609) 465-5607

TOIBERTS ARCO SERVICE 
STATION

All Major and Minor Repairs, Brake 
Tune Up. Engine Tune up. Parts,tires 
Accessories, Batteries, etc. In Most 
instances Šame Day Service 1401 

-AboccmvBlvd. Atlantic City, N. L 
e

We will painUApartments and Hall- 
ways, Hang Wall Paper, Plaster. Com- 
mercial or Residential. Ali Work will be 
Guaranteed. Call (212) 426-3015, Day 
or Night or write in your order to Mr. 
Ray Bell 2208—A 93rd St Queen», 
'!New lork.
« ■
FRED AND HEINZ DELICATESSEN

Imported and Domestic Products 
Catering for all Afiairs, 977 First Avė. 
at 54th St., N.Y.C. Phone 755-3592 

Ask for Fred Hagen — Hans 
Kuehlewind Proprietors

Histbry of Lithuania. Tai ang
lų kalboj prel. dr. J. B. Kon
čiaus aprašyta lietuvių tautos 
istorija.^rKaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

OUTENS AUTO REPAIRS
All Auto Accessories and Used Part 
For Cars. We Take Profesional pride 
in Our Work. Located at: 11 Rankin St.

Nevvark, N. J.
Chll Pete (201) 622-9122

EXPERT FLOOR SCRAPPING AND 
REFINISHING

$18 and up per Room. All Work 
Guaranteed. All Bbros, Nassau & Suffolk 
County. 24 Hr. Service. Call (212) 
534-1519.When it Comes to Your

Floor we do it All

FORT LEE DELICATESSEN 
Open 7 Days a Week 

Finest of Imported and Domestic 
Foods and Beverages 

We do CateririgTor all Occasions 
2034 Lemoine Avenue, Fort Lee, N.J 

Call: 201 947-1337

TERESI AUTO SERVICE INC.
Brake, Tune up, Transmission and- 
Engine, 247 VVest Shore Avė., Bogota, 

New Jersey. Call: 201 487-0901

DEXTER PARK
PHARMACY

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUB

(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 114Z1

DBT.Lv
~ Mldaųan 2-4I30

Darbininko skaitytojai, keis
dami adresą, prašomi admi
nistracijai pranešti naują ir seną 
adresą, taip pat persikėlimo 
datą. Kitais atvejais paštas laik
raščius grąžina: administracijai 
susidaro nuostolių, nes tenka 
papildomai primokėti, o skaity- 

Jtojai negauna laikraščio.

PAPER HANGING 
AND 

PAINTING 
Free Estimates 
Call: 891-0587

BOOKER PLUMBING AND 
HEATTNG

189-33 Linden Blvd. St. Albans, Queens 
We do Everything in Plumbing

All Work Guaranteed Call 291-9058 .

SEAFARE AND BEEF INN 
Open 7 Days Bring the Family for 

Sunday Dinner 
580 North Avenue, Union, New Jersey 

Call: 201 352-4100 
Ask for Gus or Spiro.. .....

VVINFIELD — JONĖS 
Painting & Contractors, Exterior & 

Interior, Halis, Rooms, Apartments 
Ist Class VVork at Reasonable Rates. 
Also do Rigging (Special Rigging) 

Call 756-0383 Lic. No. 3499

UPHOLSTERY
Expert Work Done, Reasonably, All 
Fumiture, Drapes and Slip Covers 
All Work Guaranteed. We go te the

Home. Call 798-1405 Mr. Emie

BROOK LODGE NURSING HOME 
A Home Away From Home 

410 Orchard Street 
Cranford, N. J.

Catholic Church within the Area 
Call 201 276-5893

O & C DEVELOPMENT CO. 
CONTRACTING

LIC. NO. 694000 No Job Too Big or 
Too Small

Call 212 738-7296 for free estimates

■MT YORK — LMuvm atalmitemų rMto valanda laitefflmiaN aao 4 iki 
5 vai. WKVD 1830 kU. — AM ir 17S mag. YM- bangomis. Direktorius dr 
tok. J. Štokas, 14S7 Forcs Dr., Mountstnsids, N J. 07OS2; tsi. 2Q1—232-366.’

Tel. 268-0480.

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

CS*U tote PL, Iflddla VUlaga. N.Y. 11378.

Litas Investing Co. Ine
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service, 
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418 

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650



poema, Svajonėlė (kanklių an
samblis), Blusa, operų arijos: 
Donžuanas, Eugenijus Oniegi- 
nas ir Pagrobimas iš Seralio. 
Stereo 6 dol.

Labų Rytą. New Yorko liete- 
viij vyrų choro “Perkūnai*’ įdoft- 
inuofoj dainos: Ramovėnų mar> 
ias, Tykus buvo vakarėlis, Nu
rimk, sesut, .Vienuma, Alutis, 
Naktis graži, Karo žygio daina. 
Dainele apie gaidelį. Daina, 
daina, Pražydo jazminai. Jau 
pravertos dvaro stpnios, Lopši
nė, Labų rytą, Baltos gėlės, Bal
nok, tėveli, Piliakalnis. Stereo, 
6 dol. Galima naudoti ir mono.

Prisiuntimui pridedama 50 c; 
Gaunamos Darbininko’adnri-

i Capkauskienė dainuoja. 
. Pirmoj pusėj: Lakštinga-
- A. Kačanausko, Oi nė- 
skur — K. V. Banaičio, 
Ito stalo sėdėjau — K.V. 
5io, Oi, tu, kregždute — 
rdauskienės, Šauksmas — 
driūno, Lakštingalos gies-
- V. Kuprevičiaus, Gėlės 
no — V. Jakubėno. Ant- 
usėj: Viliojanti peteliškė 
Campra, Lakštingala ir ro-

nistractyoje.

Į Naujausios knygos

— Adoš Karvelytės “Ne tie 
/arpai”, lyrika, Darbininko lei
dinys. Kaina 2 dol.

-Stasio Raštikio “Įvykiai ir 
žmonės”, atsiminimų III tomas. 
Didelio formato, kietais virše
liais. Kaina 15 dol.

• C. S. Saint-Saens, Be ta- 
jilės — M. Sandoval, Vy- 
□ daina — H. R. Bishop, 
igos daina — E. Grieg, 
aasis Dunojus — J. 
js. Stereo. Kaina 6 dol.
‘Kokiais keliais aš keliau- 
.” Dainuoja Vokietijos 

ių jaunimo kvintetas “Bal- 
kuris tiek daug pasiseki- 
laukė pereitą vasarą jau- 
kongreso proga koncer- 

mas Chicagoj talentų va- 
r kongreso uždarymo me
ro nte. Plokštelėj kvintetą 
i Neo-Lithuanų orkestras, 
uotą: Kokiais keliais beke
pu, Karių daina, Kauno 
izistų valsas, Užstalės 
, Vyrai prie jūros, Batukai, 
s keliais, Mėlynos akys, 
uos, Kai pamačiau aš ją, 
verk motinėle. Stereo, kai- 
dol-
teėttė, lengvo* muzikos 
*: Žiburėlis, Senbernio 
, Udykėlės, Kodėl?, Mano 
ė, Knyga, Polka, Senas 
žius, Saukiu tave, Jūros 
i, Negerk! trečios,' Baltasis 
nezzo, Gera, Medžiotojų 
i*. Dainuoja solistai su or
ais. Stereo 6 dol.
, toli, toli. Philadelphijos 
rių choro “Viltis” įdainuo- 
dainos: Oi, kad išaužtų, 
južėle, lelijėle, Einu per 
ią, Pavasaris, Oi, toli, toM, 
veikinimas su giria, Dobi- 
, Nei vėjas pučia, Vilties 
a, Meno daina, Laukiu vis, 
uvos Šviesos keliu (B. Bud- 
o kantata). Stereo, 6 dol. 
ma naudoti ir mono 

Fausto Kiršos “Palikimas”.
Eilėraščių rinktinė. Didelio for
mato, 318 psl. Kaina 6 dol.

Kipro Bielinio “Gana to jun
go”^ dol.

Kazys Pakštas, prof. J. Ereto 
parašyta monografija. Minkštais 
viršeliais 10 dol. kietais — 12 
dol. Išleido L. K. Mokslo Aka
demija Romoj.

Prano Naujokaičio “Pasisėjau 
žalią rūtą”. Romanas. Kaina 4 
dol.

Didysis jo nuotykis — Prof. J. 
Eretas tarnyboje Lietuvai. Ko
lektyvinis veikalas, redaguotas 
prof.J. Brazaičio. Kaina 5 dol.

M. Raišupio “Dabarties kan
kiniai”. Lietuvos dvasininkų 
aukos msų okupacijoj. Kaina 
10 dol.

Jurgis Krasnickas, 50 m. mir
ties sukakčiai paminėti. Red. V. 
Liulevičius. Kaina 4 dol.

V. CižiOno “Šeima tautinėj 
bendruomenėj”. Kaina 1.50 dol.

Lietuvos spalvotas žemėlapis. 
Sulankstomas. 30x42. Kaina 3 
dol.

GERIAUSIOS DOVANOS 
VAIKAM

Ką mes tikime. — Prel. P. 
Celiešiaus tikėjimo tiesų san
trauka jaunuoliam. Iliustruota. 
Kaina 4 dol.

Užburtos kanklės. V. Frankie- 
nės pasakojimai vaikam apie se
novę. Kaina 3 dolTKietais vir
šeliais — 4 dol.

lamo ežero sekliai. N. Janku
tės pasakojimai — novelės vai
kam. Kaina 4 dol.

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 
vaikam skirta knyga, para
šyta P. Kalvaitienės. Kaina 2.50 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoj.

Introduction to Modrm LJ- 
thvanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
k žodynėliais. Tekstas ir paaUk 
Unimai anglų kalba. Nemo - 
bntiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Eeido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir- 
lėliais. Kaina 8 dol.

DARBININKAI 
910 VVilloughby Av*. 

Brooklyn, N. Y. 11221

aoj pusėj Nemunėlio. Lie- 
»j įdainuota dainos, duetai ir 
: Aš artojas, Dobiluos, At- 
c padangę gryną, Lietučiui 
amt, O dalele tu mano, Rū
tom nubėgs, Medžiotojo 
telė, Oi užkrioki t vartelius, 
ta žaros, Parugy, Ant kalno 
dai ir Anoj pusėj Nemtinė- 
Stereo 5 dol.
kvarėlė. Lietuviškos leng- 
muzikos rinkinys: Akvarėlė, 

ioji banga, Dar nežinia, Tu 
n brangiausia, Motociklą pir-
Rokas, Oi, oi, oi, Polka, 

inba turistų daina, Sūnus po
dėlis, Mažasis šeikas, Ry- 
lx? šešėlio. Daina apie Kau-

Jūreivtų vaisas, Klarnetų 
ka. Dainuoja choras, solistai 
luetai. Stereo, 6 dol.
ietuvių kompozitorių solo 
nos. Išpildo sopranas Birutė 
nežaitė su Romos simfoni- 
i orkestru: Sapnas apie šiau- 
Karvelėli, Išdykęs rudenė- 

Benamių daina, Dukružėlė, 
karas, Nemunėli, Ne margi 
:alėliai, Klajūnui, Na, tai kas, 
giagėlės ir Dainos, muzika ir 
lės. Mono 6 dol.
Pranaše Didis. Tėviškės Lie- 
rių Evangelikų Liuteronų pa
rijęs choro giesmės^Kantata- 
anaše Didis; Visa, kas gyva, 
rbina Jį; Nūo pavasario dvel- 
mo; Vakarinė liaudies gies- 
fe; Ištremtųjų giesmė ir Tie-
- --

Liatuviflca vėliavėlė
(imama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 doL 
Uetuviika ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—F.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo- 
dina nuolaida. Persiuntimo ii- 
liidom pridedama 60 c. Kreip
to į Darbininko administraciją, 
$10 Villoughby Avė., Brooklyn, 
<?.U221.

Pasaulio- Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi-

ŠACHMATAI
Vada Kasys Markia

Amerikietis didmeistris Paul 
Beako dalyvauja tarptautiniam 
turnyre šiaurinėj Ispanijoj. Po 
penkių ratų tame turnyre užtik
rintai pirmavo rumunas Gheor- 
ghiu, surinkęs 4.5 taško, kitas 
rumunas Ciroulka, kubietis 
Coba, bulgaras Padewski, jugo
slavas Parma turėjo po 3 taš
kus. Sekė amerikietis Paul Ben- 
ko 2.5 su 1 nebaigta, toliau is
panas Medięa, latvis iš N. Y. E. 
Mečlnis ir ispanas Pomar po 2 
tš.

Maskvoje vykęs papildomas 
turnyras išaiškino, kad iš Sovie
tų pirmenybių į tarpzonines 
kvalifikavosi trys dalyviai: Tuk- 
makov, Savon ir Kuzmin. Be jų 
į tarpzonines įkelti dar šie So
vietų didmeistriai: Tahl, Smys- 
lov, Keres, Karpov. Korčnoj, 
Polugajevskij, Geler, Taimanov 
ir Štein. Iš JAV į tarpzonines 
pateks dų didmeistriai iš trijų

SUVENYRAI
Lietuvos Vytis — rankų dar

bo, su aukso “bulliono” siūlais 
išsiuvinėta emblema. Dugnas— 
tamsiai žalias aksomas. Paveiks
las su rėmais 12“xl5”, labai į- 
spūdingas, tinka reprezen
tacijai. Kaina su persiuntimu 65 
dol.

Siuvinėtas Vytis — paveiks
las. Skydo formoj įkompdnbptas 
raitelis, per skydą išsiuvinėta 
trispalvė, kampuose ąžuolo' la
pai su gėlėm. Paveikslo dydis 
su rėmais 10x13”. Kaina20dol.

Lietuvos himnasant balto sa
tino išsiuvinėtas mėlyna spalva, 
viršuje ant raudono dugno trys 
herbai: Lietuvos vytis, Gedimi
no stulpai, Vytauto ženklas ir 
maža trispalvė. Per visą pa
veikslo ilgį šone perverta iš
austa juosta. Paveikslo dydis su 
rėmais 13”xl7”. Kaina 26 dol.

Sagutė švarko atlapui — sti
lizuotas vytis. Sidabrinės spal
vos raitelis raudoname dugne; 
sidabrinės spalvos apvedžioji- 
mas. Kaina 2.50 dol.

Grandinėlė raktam su Šv.

(Kavajen, x». li/iuc a, x»ca*icv3- 
ky).

Jaunių tarptautinis turnyras 
Portugalijoj beigėsi vokiečio 
Markus Bassler (Vak. Vok.) lai
mėjimu. Jis surinko 9 tš., ispa
nas Fernando de la Fuente 
8.5, šveicaras Josef Reust 8 tš.

The Boston Globė, sausio 21 
įtalpino 13-mečio John Harris 
partija, loštą Boylston klubo ka
lėdiniam turnyre, iš kurios ma
tome, jog jaunasis Harris, Mil- 
tono akademijos studentas, mo
ka kombinuoti ir kaip jis vyku
siai matuoja priešininko karalių.

Partijos padėtis po juodųjų 
ėjimo 23 .. .KB1

Kas sekė toliau, matysite 
čia skelbiamos partijos.

iš

. _KING’« GAMBIT DECUNED
WMte BlMkWMterto BUcY

3. N-KBJ „ P-O3117. N^B3 N4B3
4. B-B4 N-R4?!l 18. OR-N1 O-RB
5. BxPch!? KxB ,19 . P^O4 P-OR3
6. PxP B-N5120. R-N6 dj!7.0-0 K-Kll K-O2 (c)
8. P-KR3 ~ BxNi 21. P-K3 KN-B3

. 9. QxB K-O2 <a >122. P-K6 ch

, — . j *2- O-BT mate(a) The obvjpua 9. — O-K2 loaes to 10. PxP PxP, 11. Q-R5 ^ 
and 12 QxN.

(b) Of course 12. or IX — N-BS.
(c) Whito~^ould win after 20. — 

KxR. 21 N-Q5 ch NxN. 22 QxQ'N-B2 23. O-N4 ch A-N4.
. 24. P-OR4 etc.

(d) 22. — KxP 7, 23. Q-B7 mate.
(e) Black is defenselesa after 23.

— NxR, 24. QxN etc. 
Annotations by J.A.C.

Lietuvos Vytis — šitokios for-
Kristupo medaliu. Vienoj pusėj mos ir stilizuoto stiliaus — bal- 
įrašyti žodžiai: “Aukščiausiojo tas vytis raudoname fone, su 
malonė telaimina kelionę” ir lietuviška trispalve viršuj arba 
kviečių varpos su ąžuolo lapais skersai. Toks ženklas galima 
ir Gedimino stulpais. Kitoj Šv. klijuoti ant automobilio lango 
Kristupas su Vilniaus herbu, (decal). Galima užsisakyti paš- 
Kaina su pasiuntimu 2.50 dol. h1 prisiunčiant 1 dol. už ženliT

Siuvinėta trispalvė su užrašu lėlį — Darbininko administraci- 
“Lithuania” ir stilizuotas vytis ja-
užsiuvimui ant drabužio ranko
vės. Kaina po 1 dol.

Drožinėti rankų darbo ant 
sienos pakabinami kryžiai su 
lietuviškais ornamentais, kaina 
su pasiuntimu 18 dol.

Virš minėti suvenyrai gauna-

Lietuviška trispalvė vėliavėle 
gaunama už 75 c., su pastatu 
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JAV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle — 2.50 dol. 
Didesnį skaičių užsakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš-

mi Darbininko administracijoj. Jaįdom pridedama 50 c.
Vai, lėkite dainos, Vyčių cho

ro Chicagoje įdainuotos dainos: 
Parveski, Viešpatie, Oi, toli, to
li, Tekėjo saulelė, Narsuolių 
daina, Įsisodinčiau, Klevelis, 
Cdrio daina, Saulelė raudona, 
Naujienos, Gegutėlė, Kad galė
čiau, Laisvės daina, Rugiagėlės, 
Mergužėlė,lelijėlė, Saulelė nu
sileido, Valio, dalgeli. Stereo. 
Kaina 5 dol.

When A Loved One Passes Away. . .

Will YOU Know What To Do About:
Insurance: Inheritance TaK9
Safety Deposit Box° Bank Accounts1

, Real Estate9 Automobile Titles9
Stocks and Bonds9 Veterans’ Rights9

Sočiai Security Righta9
IF NOT. please stop in or write for your 

complimrntarv booklet. "May We llelp?"

Harden-Abramo Funeral Home, Ine.
208-17 Northern Blvdr

Bayside, New York 11361
JAMES J. ABRAMO, President BA 9-3055

Kalendorių 1973 metam gali
ma gauti Darbininko admi
nistracijoj: Anglijoj Nidos išleis
tas, kasdien nuplėšiami lapeliai 
— kaina 3.50 dol. Darbininko 
kalendorius, nuplėšiamas kas 
mėnuo — kaina 1 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

Hūtū Is TIh Al N«w "CAIIItf TOILCT(tm)"

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
T«l.: GL2-2923

SERVICE

HOME IMPROVEMĘNT
Lic. No. 696-789, Painting, tarpentry 

and Wallpapering —General Repairs
We Take Pride in Our Work 

Call: 531-5649

Taxes prepared. Have yourlncome Tax 
prepared at your convenience in your 
home or Business. For Appt. Call 768- 
•5910 Mr. James. Hassan

Headlight Toe-in, Toe-out, VVheel 
Allignment and all minor repairs and 

complete inspection
MARIO’S AUTO INSPECTION 

SERVICE
Shell Bay Avė. Mayville, N.J.

Cape May Court House Opp. Inspec
tion Station (609) 465-5607

History of Lithujmia. Tai ang
lų-kalboj prel. dr. J. B. Kon
čiaus aprašyta lietuvių tautos 
istorija.^rKaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

EXPERT FLOOR SCRAPPING AND 
REFINISHING

$18 and up per Room. All Work
Cuaranteed. All Boros, Nassau & Suffolk
County. 24 Hr. Service. Call (212) 
534-1519.When it Cornes to Your

Floor u;e do it All

FORT LEE DELICATESSEN 
Open 7 Days a Week 

Finest of Imported and Domestic 
Foods and Beverages 

We do Catering for all Occasions 
2034 Lemoine Avenue, Fort Lee, N.J 

Call: 201 947-1337

TERESI AUTO SERVICE INC.
Brake, Tune up, Transmission and< 
Engine, 247 West Shore Avė., Bogota, 

New Jersey. Call: 201 487-0901

8dexter park 
PHARMACY 

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

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

WE DKUVER
~ Mlchiųan 2-4130

J. WYNN MOVINC AND 
STORAGE CO. 

We Go Anywhere 
Reasonable Rates 
Welfare Accepted 

Call Anytime (201) 833-1512

TOIBERTS ARCO SERVICE 
STATION

All Major and Minor Repairs, Brake 
Tune Up. Engine Tune up. Parts,tires 
Accessories, Batteries, etc. In Most 
instances Šame Day Service 1401 

Absecon Blvd. Atlantic City, N. L

We will painUApartmenfs and Hall- 
ways, Hang Wall Paper, Plaster. Com- 
mercial or Residential. Ali Work will be 
Cuaranteed. Call (212) 426-3015, Day 
or Night or write in your order to Mr. 
Ray Bell 2208—A 93rd St Queens, 
"New rork.

FRED AND HEINZ DELICATESSEN
Imported and Domestic Products 

Catering for all Affairs, 977 First Avė. 
at 54th St., N.Y.C. Phone 755-3592

Ask for Fred Hagen — Hans 
Kuehlewind Proprietors

OUTENS AUTO REPAIRS
All Auto Accessories and Used Part. 
For Cars. We Take Profesional pride 
in Our Work. Located at: 11 Rankin St.

Newark, N. J.
C-aII Pete (201) 622-9122

PAPER HANGING 
AND 

PAINTING 
Free Estimates 
Call: 891-0587

BOOKER PLUMBING AND 
HEATING

189-33 Linden Blvd. St. Albans, Queens 
We do Everything in Plumbing

All Work Cuaranteed Call 291-9058 ,

SEAFARE AND BEEF INN 
Open 7 Days Bring the Family for 

Sunday Dinner 
580North Avenue, Union, New Jersey 

Call: 201 352-4100 
Ask for Gus or Spiro

WINFIELD — JONĖS 
Painting & Contractors, Exterior & 

Interior, Halis, Rooms, Apartments 
Ist Class VVork at Reasonable Rates. 
Also do Rigging (Special Rigging) 

Call 756-0383 Lic. No. 3499

Darbininko skaitytojai, keis
dami adresą, prašomi admi
nistracijai pranešti naują ir seną 
adresą, taip pat persikėlimo 
datą. Kitais atvejais paštas laik
raščius grąžina: administracijai 
susidaro nuostolių, nes tenka 
papildomai primokėti, o skaity
tojai negauna laikraščio.

UPHOLSTERY
Expert Work Done, Reasonably, All
Fumiture, Drapes and Slip Covers 
All Work Cuaranteed. We go te the

Home. Call 798-1405 Mr. Emie

BROOK LODGE NURSING HOME 
A Home Away From Home 

410 Orchard Street 
Cranford, N. J.

CatholfoChurch withln the Area 
Call 201 276-5893

O & C DEVELOPMENT CO. 
CONTRACTING

LIC. NO. 694000 No Job Too Big or 
Too Small

Call 212 738-7296 for free estimates

5 vii. WKVI>1830 kil. — AM ir 97 S mag. FM. banginiui. Dinktortui dr 
fat. J. Btukaa, 1447 Fore* Dr.. Mountainaida. N J. 07092; tat 2Ql-282-SMT

Mmt — aMiNio M Lltteanla* — ptanartenlaia, 8:00-9:40 vaL vU 
WBOU-nc, 88J5 zmc. — angto kalte. HZD Untv. mOjo

i, Dtr. prof. dr. Jokūbas Btukaa, 80. Oraaga, N-T. 07079.

MBW YOttK — Lalavta Zltairya, Hatuvfų Ir anglų kalbocda flttanadtaaMl 
8>M vaL ryto WHBI 10A9 SM banga. V^dėjaa Roma* Kagya, TW 4-1888 
88>1S 88th PL, Iflddlo VUlago, N.T. 11378. •

BO0TON. WtM«iE8TKR, BROCKTON, Maaa. — VadAjai F. VHMaia. 178 
After flt, Broekton. Mana, t«L JU 6-7208; FM bai^onti* 107J me. WHtt 
MM kfl. Madford, Mana. Mkmatenial* nuo 11-12

BOanrOM, MAJŲ. — VadAjaa eta^. MhtktM, WLTN 1380 kflocyelM ir VU 
MLY banga aakmadtariais nuo 1-1:30 vai. p.p. — M2 M Broadway( gote 
tete, IteL 82127 Tel. 268-0489.

LITAS
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBEL1ŪNAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418
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tautas Strolia, Saulius Rė
za, Helen Kulbe r, Ona Ku- 
ienė; už 1971 metus: Al
das Kačanauskas, Apolonija 
Izivanienė, Vitalis Žukaus- 
;, Nastutė Umbrazaitė, dr. 
clovas Paprockas, dr. Juozas 
nekas, dr. Kęstutis Valiūnas.

Kaip parinkti Šių 
metų kandidatai?

Buvo išsiuntinėti laiškai vi
ro atžymetiesiem ir atsiklaus- 
ką-jie rekomenduoja. Viso 

vo išsiųsta 21 laiškas. At- 
cė 15. Iš viso buvo pasiūly- 
58 kandidatai, kurių 43 bu- 
skirtingi. Kai kuriuos kan- 

latus siūlė keli asmenys, 28 
ididatai gavo po vienų balsą, 
igi, šiemet svarstymam buvo 
siūlyti 43 asmenys. Tai rodo, 
1 mūsų bendruomenė yra gy- 
itinga ir kūrybinga.
?arinkti septyni. (Tai pasakų 
įbolinis skaičius!) 
?asinaudojant praeitų metų 
>cedūra, pakviestas praeitų 
tų gavęs žymenį. Jis pasiima 
ną aplanką nuo stalo ir jį 
rskaito, įteikia paskui ir aktą 
Lietuvių Fondo išleistą me- 
į-
’irmasis buvo pakviestas dr. 
clovas Paprockas. Jis, paėmęs 
ną aplanką, atvertė ir visiem 
rskartė: Darbininko redakci

Rasa Navickaitė, laimėjusi 
Žurnalistų Sąjungos centro 
valdybos II-ją premiją.

A.A.

Algimantui Siemaškai
mirus, liūdesio valandoje visai Siemaškų šeimai reiš
kiame nuoširdžiausią užuojautą.

Irena ir Mindaugas Jankauskai

Algimantui Siemaškai
mirus, jo žmonai, sūnums, dukrai, motinai ir broliui su 
šeima reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu liūdime.

Dana ir Jonas Bilėnai

Buvusiam Vilniaus “Vaidilos“ teatro aktoriui

Algimantui Siemaškai

mirus, jo žmoną, vaikus ir artimuosius nuoširdžiai 
užjaučiame ir drauge gedime.

Marija ir Algimantas Dikiniai

KJ

Algimantui Siemaškai
mirus, jo brolį Liutaverą su šeima širdingai užjaučiame

Donata ir Alfonsas Samušiai

A.A.

Vladui Čižauskui
Lietuvoje mirus, jo brolį, Joną Cižauską. Vargonininkų 
ir kitų Muzikų Sąjungos garbės narį, nuoširdžiai už
jaučia

Vargonininkų ir Kitų Muzikų
Sąjungos centro valdyba

A.A.

Vladui Čižauskui

ja savo metinėje šventėje žy
menį už ilgametį “Muzikos Ži
nių” redagavimą bei administ
ravimą, už vadovavimą Var
gonininkų ir Kitų Muzikų Są
jungai, už tos Sąjungos jubi
liejinio seimo surengimą skiria 
muzikui Vincui Mamaičiui.

Toliau pakviesta Apolonija 
Radzivanienė iš ištraukto aplan
ko paskaitė: . .. žymenį už nuo
širdų darbą su jaunimu, už ren
ginius su jaunimu ir už Kul
tūros Židinio entuziastingą rė
mimą skiria Loretai Vainienei.

Vytautas Strolia ištraukė žy
menį Kęstučiui Miklui, Batuno 
prezidentui, už veiklą baltiečių 
tarpe, už Pabaltijo klausimo 
nuolatinį kėlimą ir už Lietuvos 
vardo garsinimą amerikiečių 
visuomenėje.

(Gaila, kad vakare nedalyva
vo K. Miklas, jo žymuo ir meda
lis paliktas redakcijoje);

Antanas Reventas iš paimto 
nuo stalo aplanko taip paskaitė: 
.. .žymenį už rūpestingą bei 
tikslią sportinę informaciją, už 
uolų sportinės kultūros kėlimą 
spaudoje skiria žurnalistui Kęs
tučiui Čerkeliūnui.

E. Čekienė aplanke rado to
kį tekstą: . . .žymenį už uolų 
jaunųjų sportininkų auklėjimą 
už uolų dalyvavimą lietuviškoje 
veikloje, už Kultūros Židinio 
statybos vispusišką rėmimą ski
ria Jonui Klivečkai.

Aleksandras Vakselis iš pa
sirinkto aplanko taip paskaitė: 
. . .žymenį už sėkmingą orga

nizavimą veržlios, taiklios, sis
temingos akcijos Lietuvos rei
kalu amerikiečių valstybinėse ir 
bažnytinėse institucijose bei 
spaudoje skiria JAV LB c.v. vi
suomeninių reikalų vicepirmi
ninkui Algimantui Gečiui.

Ant stalo beliko vienas visus 
gundantis aplankas. Jį atidarė ir 
perskaitė Vytautas Vaitiekūnas. 
Jis paskaitė . . .žymenį už ilga
metį vadovavimą Lietuvos vy
čiam, už pastangas vyčius jung
ti į Lietuvių Bendruomenę, už 
ryšių mezgimą su P. Amerikos 
lietuviais, už lietuviškos muzi-
kos skleidimą per amerikiečių 
universiteto radiją skiria prof. 
rir. Jokūbui-Stukui.

Visi buvo publikos labai šiltai 
sutikti.

Atžymėti jaunieji

Toliau pakviestas redaktorius 
Kornelijus Bučmys, OFM. Jis 
papasakojo, kaip Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos centro valdyba 
kreipėsi į Darbininko redakciją 
rekomenduoti jaunimą žurna
listų premijom. Tokie ir buvc 
rekomenduoti.

Rasa Navickaitė, “Ateities 
aušros” redaktorė Darbininke, 
gavo Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdybos antrąją pre
miją — 40 dol.

Linas Vytuvis, spaudos foto
grafas, gavo Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungos centro valdybos tre
čią premiją — 20 dol.

Abu apdovanoti buvo čia pat 
salėje. Jiem buvo įteiktos pre
mijos. Gi Linas Vytuvis buvo ii 
šios Darbininko šventės foto
grafas.

Geriausias reportažas
Pirmą kartą Darbininko re

dakcija atrinko, kas buvo metų 
geriausias reportažas. Tokiu bu
vo pripažintas Emilijos PakŠtai- 
tės apie jaunimo kongreso stu
dijų dienas Kent universitete

“Gyvoji kongreso dva-

reportažo autorė. Nuotr. V. No
reikos

Linas Vytuvis, laimėjęs 
Liet. Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos jaunųjų 
žurnalistų premiją už foto
grafiją. Nuotr. R. Kisieliaus

šia (Darb., 1972 m. rugpiūčio
4, nr. 33). Jai parašytas specia
lus aktas.

-o-
Visi svečiai buvo pakviesti 

prie kavos ir prie vaišių stalų. 
^Šeimininkavo Živilė Jurienė, o 
jai talkino Birutė Labutienė.

Programa užsitęsė dvi valan
das, apie tiek pat užsitęsė ir 
vaišės. Visi turėjo progos pasi
šnekučiuoti.

Šventė praėjo tvarkingai ir 
pakiliai. Tegu tai būna įnašas į 
mūsų kultūrinį gyvenimą. Tegu 
tai būna paskatas pasikelti 
naujam darbui ir vėl triūsti vi
sose gyvenimo srityse, kad lie
tuvių tautos dienos būtų ir švie
sesnės ir geresnės.

NORWOOD, 
MASS.

TAUTINĖ ŠVENTĖ

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakties minėjimas 
vyks vasario 18, sekmadienį. 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioj 10 vai. ryto mišias au
kos klebonas kun. Albertas Ab- 
račinskas. Mišios aukojamos už 
Lietuvą ir žuvusius lietuvius. 
Bus ir pritaikytas pamokslas. 
Visi kviečiami gausiai pamaldo
se dalyvauti ir išeinant iš baž
nyčios prie durų paaukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalam 
remti. — Žvalgas.

rengia vasario 17, 1973

ŠOKIUS
Kur: Masonic Hali

86-21 114 St.

(prie Jamaica Avė.)

Richmond Hill, N.Y.

Kada: vasario 17,

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
inkorporuotas IMS

460 We«t BroadWay, South Boston Massachusutts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

*k> banko dteaktortų tkrybčjs yra adv. Jdtaa J. GrtftaMk. MMb 
su patarnautojais gailina susikalMtt ir Ūstuvttkal b TVtaa-^JUėata 
▼m sni,ooo,doo.

PATIKSLINAME

Aprašant dramos aktoriaus 
Henriko Kačinsko sukakties iš
kilmes, netyčia praleista du 
sveikinę žodžiu — t. y. Rožė 
Mainelytė, sveikinusi Kauno 
valstybinės operos vardu, ir Jo
nas Kiznis, sveikinęs V.D. uni
versiteto teatro seminaro klau
sytojų vardu.

su naųpm tietaVSKIRB juryguui 
įr plokštelėm pakviestas į Lie
tuvos nepriklausomybės 4Kkū» 
rimo minėjimu New
Torke {vyks vasario 18 Rich
mond Hill mMHBoUos mo
kyklos salėj. aem proga į- 
sigyti dovanom nr sriu lietuvU- 
kų knygų ir plokštelių ar atsi
mokėti Darbininko prenumera
tą-

PARENGIMAI NEW JERSEY

Vasario 18, sekmadienį, Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės minėjimas Lietuvių Lais
vės salėj, Elizabeth, N.J. Ren
gia LB Elizabeth apylinkė.

Kovo 31, šeštadienį, LB New 
Jersey apygardos rengiamas 
jaunųjų talentų vakaras Lietu
vių Laisvės s.dėj, Elizabeth, 
N.J.

Gegužės 19, šeštadienį, LB 
Elizabeth apylinkės 20 metų 
sukakties minėjimas ren
giamas Lietuvių Laisvės salėj, 
Elizabeth, N.J.

Birželio 17, sekmadienį, Balti
jos tautų komiteto rengiamas 
Baltijos tautų festivalis Gar- 
den State Arts Center, N.J.

CA^IBRIDGE, MASS.
Lietuvių parapija minės 

Vasario 16-tąją
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 

parapija Cambridge, Mass., va
sario 11, sekmadienį, iškilmin
gai minės Vasario 16.

2 vai. bus specialios pamal
dos bažnyčioj, o 2:30 vai. — 
minėjimas salėj.

Per pamaldas giedos ir daly
vaus minėjimo programoj žino
mas solistas Benediktas Povila- 
vičius. Jam akomponuos Berk- 
lee muzikos kolegijos profeso
rius, mūsų žymus kompozito
rius Jeronimas Kačinskas.

Minėjimą ves Elena Vasyliū- 
nienė.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 DIENŲ Kaina nuo $641.00

Vyksta: Liepos 18
Gegužės 23 Rugpiūčio 8
Birželio 6 Rugsėjo 5
Birželio 27 Spalio 3
Liepos 11 Gruodžio 21

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų, Maskvoje arba 
Leningrade 2 dienas ir Helsinkyje 2 dienas

Grupių dalyvių skaičius ribotas — NESIVELUOKITE 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268*8764

Savininkė: Aldona Adomonienė 
Air f arės subject to Government approval

Liet, inžinierių susirinkimas 
buvo inž. Vytauto Sužiedėlio 
namuose Brocktone. Raimundas 
Šukys iš Northeastem universi
teto kalbėjo apie tranzistorius ir 
kokie jie svarbūs šių dienų 
technologijos amžiuje. Susirin
kimas paskyrė 50 dol. sporti
ninkų dovanom. Naųjon valdy- 
bon išrinkta: pirm. Donatas 
Šatas, sekr. Algirdas Zikas ir 
ižd. Antanas Kriščiūnas.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas rengiamas vasario 18 
Liet. Piliečių draugijos salėje 
Šo. Bostone.

Smuikininko Izidoriaus Va- 
syliūno koncertas rengiamas va
sario 25 d. 3 v. popiet Jordan 
Hali mažojoje salėje Bostone. 
Akomponuoja Vytenis Vasy- 
liūnas.

Kaziuko mugė rengiama kovo 
4 Baltijos ir Žalgirio tuntų. Mu
gė bus Liet. Piliečių draugi
jos salėje.

Religinės muzikos koncertas 
bus balandžio 8 d. 3 v. popiet 
Šv. Petro parapijos bažnyčioje. 
Dalyvauja choras, solistai, sim
foninis orkestras.

Laisvės Varpo pavasarinis 
koncertas bus balandžio 29 d. 
3 v. popiet Liet. Piliečių drau
gijos salėje.

Išnuomosiu du kambarius 
antrame aukšte vienam asme
niui. Gali naudotis virtuve. 84- 
07 96 St. Woodhaven, N. Y. 
11421. Tel. HI 1-2778.

Po programos bus vaišės, ku
riomis rūpinsis Anelė Ambrazai
tienė su savo talkininkėmis.

Parapijos klebonu yrančia gi- 
tnęs energingas kumgas'&meo- 
nas Saulėnas, o jo asistentu — 
gražius, kruopščiai paruoštus 
pamokslus kas sekmadienį sa
kąs kun. Jonas Klimas. Visi pa- 
rapiečiai kviečiami minėjime 
gausiai dalyvauti.

Kaip visuomet, per minėjimą 
bus renkamos aukos mūsų poli
tiniam veiksniam, kurie rūpi
nasi Lietuvai grąžinti laisvę. 
Šiam tikslui * būkim ypatingai 
dosnūs.

ioitoHinm' O / ..— i.
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Tėv. Barnabas Mikalauskas, 
Brooklyno vienuolyno ekono
mas, vasario 4 išvyko į Argen
tiną. Apsistos Buenos Aires 
mieste, pas savo seserį, kuri ten 
gyvena jau nuo 1929 metų. Pa
sisvečiavęs keletą savaičių, 
vyks į Braziliją fr dalyvaus lie
tuvių kongrese, įvykstančiame 
Sao Paulo mieste vasario 22-25.

Liet. Bendruomenės New 
Yorko apygardos suvažiavimas 
šaukiamas vasario 24, šeštadie
nį, 10 vai., Kultūros Židinyje.

Solistė Gina Capkauskienė 
jau kelintą kartą pasirodo New 
Yorko lietuviam su vis nauja 
programa. Ir vėl ji atvyksta su 
naujom dainom ir arijom į Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimą vasario 18 Rich- 
mond Hill aukštesniosios mo
kyklos salėj. Ten veiks ir Dar
bininko spaudos kioskas. Bus 
galima įsigyti šios solistės gra
žią plokštelę. Solistė mielai su
teiks savo autografą.

L.K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas šaukiamas va
sario 11, sekmadienį, 12 vai. 
Apreiškimo parapijos salėj. Na
rės, kandidatės ir viešnios kvie
čiamos dalyvauti.

Leonas Karmazinas sausio 19 
išskrido trijų savaičių atostogų 
į Australiją. Jis buvos Melbour- 
ne ir Adelaidėje. Australijoje 
gyvena jo sesuo. Prieš keliolika 
metų ir jis pats yra gyvenęs 
Australijoje. Ten plačiai reiškė
si teatrinėje veikloje ir turi daug 
bičiulių.
"J;’"Giedraičio' vadovaujama 

Sparta, kuri platina lietuviškais 
ženklais rašomąsias mašinėles, 
skaičiavimo mašinas, radijo bei 
TV aparatus, dabar platina ir 
mašinėles gaidom rašyti. Maši
nėlių yra dviejų rūšių, vienos 
didesnės, kitos mažesnės. Jau 
keletas lietuvių muzikų įsigijo 
tokias mašinėles ir yra paten
kinti — gaidos išeina kaip 
spausdintos.

Vladas Cižauskas, vargoninin
kas, mirė sausio 16 Lietuvoje. 
Liko Nevvarke jo brolis mu
zikas Jonas Cižauskas. Už ve
lionį pamaldos bus vasario 17, 
šeštadienį, 9 v.r. Elizabetho 
lietuvių bažnyčioje. Kviečiami 
visi apylinkės muzikai daly
vauti šiose pamaldose.

Vitas Gerulaitis sausio 28 
vežė dukrą Aldoną žaisti teniso 
į Stamfordą. Pakelėje turėjo au
tomobilio katastrofą ir abu buvo 
sužeisti. Dukrai sužalojo veidą, 
ir jai padaryta plastikos opera
cija. Galvą susižeidė ir V. Ge
rulaitis. Abu iš ligoninės grįžę 
gydosi namie.

Antano Andriuškevičiaus mir
ties 5 metų sukakties proga už 
jo vėlę mišios bus aukojamos 
vasario 17, šeštadienį, 9:30 vai. 
ryto pranciškonų vienuolyno 
koplyčioj Brooklyne. Po to ka
pinėse paminklo pašventini
mas ... #

New Yorko Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos židinys 
kovo 25, sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet, Kultūros Židinio ! pa
talpose rengia a.a. prof. dr. An
tano Salio minėjirrią-akademiją. 
Prelegentai dr. Vincas Maciū
nas iš Philadelphijos ir kalbi
ninkas Leonardas Dambriūnas 
iš VVashingtono apžvelgs mūsų 
didžiojo kalbininko A. Salio gy
venimą ir darbus. Profesoriaus 
gyvenimui pailiustruoti bus ro
domas tėv. A. Kezio, SJ, pa
gamintas filmas.

Algimantas ir Aldona Dau
kantai, susituokę sausio 20, ap
sigyveno Woodhavene. Jų ad
resas yra toks: 85-56 80 Street, 
Woodhaven, N.Y. 11421, tel. 
296-1922.

K. Židinio statybos bankete, 
kuris rengiamas vasario 10, 
žmonių dalyvaus per 500. Be
ne tai bus pats didžiausias lie
tuvių banketas New Yorke.

Sumainė paltus Darbininko 
redakcijos popietėje. Prof. dr. J. 
Stuko paltą išsinešė kažkas, o 
paliko labai panašų kitą paltą, 
kuriame yra raktai. Prof. J. Stu- 
kus paltą paliko Kultūros Ži
dinyje ir prašo tą, kuris sukei
tė, paliktą paltą pasiimti ir jo 
paltą palikti K. Židinyje.

Antano Trimako 9 metų mir
ties metinių proga lietuvių 
pranciškonų koplyčioj Brook- 
lyne mišios bus aukojamos va
sario 27, antradienį, 8 vai. ry
to, o Apreiškimo parapijos baž
nyčioj kovo 3, šeštadienį, 10 
vai. ryto. Velionio našlė kvie
čia visus draugus ir pažįstamus 
mišiose dalyvauti ir kartu pasi
melsti.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Į Woodhaveną atėjo laiškas iš 

Lietuvos. Adresuotas jis Jonui 
Gaižučiui. Laišką rašo iš Kau
no Onelė Aitui ytė. Prašom 
kreiptis į Darbininko redakciją; 
bus suteiktos informacijos, kur 
laišką pasiimti.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodininką 
St3»į Citvarą. Taip pat jis laik
rodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 

— sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

IV-JI
DAILĖS
PARODA

Ryšium su Lietuvos nepri
klausomybės švente rengiama 
didžioji dailės paroda. Tai bus 
jau IV-ji iš eilės. Parodą rengia 
LB New Yorko apygardos val
dyba.

Parodoje dalyvauja apie 30 
dailininkų

Viso bus iškabinta apie 120 
paveikslų. Šioje parodoje nebus 
jokios jury komisijos, kuri spe
cialiai atrinktų paveikslus. Tik 
parodai tvarkyti ir paveikslam 
iškabinti bus pakviesta pora 
dailininkų.

Anksčiau tokios parodos buvo 
rengiamos visą savaitę. Bet pa
sirodė, kad tai yra nepraktiška. 
Per savaitę paprastom darbo 
dienom ateina labai mažai žmo
nių. Tačiau reikia laikyti tar
nybą, reikia ir apšviesti patal
pas ir jas normaliai šildyti. Tai 
sudaro ir daugiau darbo ir di
desnes išlaidas.

Ši paroda bus tik du savait
galius: vasario 17-18 ir vasario 
24-25.' Visi parodos lanky
tojai prašomi atkreipti į tai dė
mesį!

Iškilmingas atidarymas bus 
vasario 17, šeštadienį, 7 v.v. 
Kaip paprastai, po atidarymo 
kalbų žemutinėje salėje bus 
kavutė.

Paroda uždaroma šiemet kiek 
anksčiau, ne 8 v.v., bet 6 v.v. 
Tai laikas bus patogesnis dai
lininkam, nes tą patį vakarą 
(vasario 25) jie lengvai galės 
pasiimti paveikslus iš parodos.

Literatūros vakaras
Praeitais metais buvo su

rengtas literatūros vakaras, ku
ris visai derinosi prie parodos 
atmosferos ir kartu paįvairino 
pačią parodą. Toks literatūros 
vakaras*rengiamas ir šiemet. •

Jis bus vasario 24, šeštadienį, 
7 v.v. žemutinėje salėje. Kas ta
me literatūros vakare dalyvaus, 
tuoj bus paskelbta spaudoje.

Angelų Karalienės parapijos 
žinios

Kun. Antanui Petrauskui šiais 
metais sueina 25 metų klebo
navimo jubiliejus. Jis devynioli
ka metų vadovavo Šv. Jurgio 
lietuvių parapijai, Brooklyn, 
N. Y. Iš ten 1967 buvo per
keltas klebono pareigom. į An
gelų Karalienės parapiją, kuriai 
ir dabar sėkmingai vadovauja.

25 metų klebonavimo sukaktį 
mini vasario 11. Tą dieną, sek
madienį, Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčioj jo intencija 
bus suma. Po to parapijos salėj 
klebonas pavaišins parapijos 
trustistus, kolektorius, choristus 
ir bingo talkininkus.

Visi parapiečiai linki klebo
nui kun. Antanui Petrauskui 
ilgiausių ir laimingiausių me
tų!

Darbininko redakcijos metinėje šventėje įteikiamas žymuo prof. dr. Jokūbui Stukui (d.), į- 
teikia žymeniu atžymėtas Vytautas Vaitiekūnas. Nuotr. Lino Vytuvio

N. Y. Neringos ir Tauro tun
tai bei vyr. skaučių židinys Vi
lija sparčiai ruošiasi savo tra
dicinei Kaziuko mugei, kuri į- 
vyks kovo 4 Kultūros Židiny
je. Mugės metu bus traukiami 
I. Nenortienės emaliaus darbų 
loterijos laimėtojų bilietai.

Newark, N. J.
Vasario 16-toji

Jungtinio Lietuvos reikalų 
komiteto susirinkimo proga 
buvo sudarytas atskiras komite
tas paminėti Vasario 16-tajai.

Minėjimas įvyks vasario 11,

VAJAUS SALĖS IR PARKINIMO PLANAS

Geriausia pasiparkinti E. Slde 
Airlines Terminai garaže. Ati
darąs 24 valandas. Nuo 6 v.v. 
Iki 8 vai. ryto — 1 dol. Par-

klnlmo vieta yra 38 St. ir 1 
Avė., prie Įvažiavimo Į tunelį.

Vajaus salė yra 34 St. Ir 2nd 
Avė. Įėjimas iš 2nd Avė.

kokteiliai — 7 v.v.

vakarienė — 8 v.v.. 

sekmadienį. Bus pradėtas 10:30 
vai. lietuvių parapijos bažnyčioj 
pamaldomis už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Po pamaldų 
lauke prie lietuviško kryžiaus 
padedamos gėlės. 12 vai. — ka
vutė parapijos salėj. 1 vai. p. p. 
— iškilmingas minėjimas. Daly
vauja Nevvarko lietuvių posto 
veteranai ir jų padėjėjos su vė
liavomis.

JAV LB centro valdybos narė 
Aušra Mačiulaitytė-Zerr pa
sakys trumpą pagrindinę kalbą. 
Sveikins JAV kongreso narys 
Rodino ir Newarko miesto tary
bos pirm. L. Turco. Bus per

skaitytos New Jersey guberna
toriaus ir Nevvarko miesto bur
mistro proklamacijos, taip pat ir 
New Jersey lietuvių rezoliucija 
Amerikos valstybės sekreto
riui, Jungtinių Tautų ambasado
riui, New Jersey senatoriam, 
JAV kongreso (N.J.) nariam ir 
spaudai.

Meninę programą atliks vieti
nės pajėgos.

Rengėjai yra numatę, kad 
minėjimas bus sklandus ir trum
pas. Kviečia atsilankyti visus 
Nevvarko ir apylinkės lietuvius.

Įėjimas ir kavutė visiems 
nemokamai. — AST

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

LIETUVOS VALSTYBĖS
ATSTATYMO
55 metų sukakties 
MINĖJIMAS

1973 m. vasario 18 dieną, sekmadienį
11 vai. r. pamaldos visose lietuvių katalikų ir evangelikų 
bažnyčiose

3 v. oooiet minėiimo akįądęmiia Richmond Hill High 
School, 89-30 114th St. (įėjimas iš 113 St.) Richmond 
Hill, New York *.

Kalba: Stasys Barzdukas, PLB pirmininkas 
Dainuoja: solistė Gina Čapkausklenė 
Dainuoja Philadelphijos mergaičių kvintetas, 
parengtas Juzės Augaltytės
šoka: N.Y. lietumi tautiniu šokiu grupė, 
vadovaujama J. Matulaitienės
Programai vadovauja: akt. Vitalis Žukauskas

Salė pasiekiama Jamalca (BMT1 traukiniu — Stotis 111 
( St. Įėjimo auka 3 dol., moksleiviams — 1 dol.

Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia

New Yorko Amerikos Lietuvių Taryba

IV DIDŽIOJI
DAILĖS PARODA

vasario 17-18 ir 24-25 
Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Iškilmingas parodos atidarymas vasario 17, 
šeštadienį, 7 v.v.

Paroda lankoma: abu šeštadienius nuo 
12 v. iki 9 v.v.;
sekmadienį, vasario 18, nuo 1 iki 8 v.v.; 
vasario 25, sekmadienį, nuo 1 iki 6v.v.

Literatūros vakaras ryšium su paroda 
rengiamas vasario 24, šeštadienį, 7 v.v. 
žemutinėje salėje.

Visi kviečiami.
Parodą rengia
Lietuvių Bendruomenės 
n*w Yarira nnvaardos valdyba

RELIGINIS PAMINĖJIMAS 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

55 metų sukakties 
bus Apreiškimo parapijos bažnyčioje 

SEKMADIENĮ, VASARIO 18 D.
Koncelebruotos mišios — 11 vai.

Lietuvos gen. konsulas A. Simutis sukalbės 
invokaciją

Pamoksta pasakys Tėv. Viktoras Gidžiūnas. OFM 
Aktorius Juozas Boley-Bulevlčlus aukojimo metu 

paskaitys A. Vaičiulaičio parašyta maldą 
Parapijos choras, vadovaujamas

muz. A. Kačanausko, gieda kun. G. Šukio 
"Taikos Karalienės" mišias.

Organizacijos dalyvauja su vėliavomis

Po pamaldų parapijos salėje užkandžiai.

Parapijos kunigai kviečia visus dalyvauti
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DARBININKAS IV-JI

....455-7861

Spaustuvė .<458-6916
Vienuolynas ..m.......*^*.455—7068
Kultūros Židinys. .—897-9665

PARODA
Ryšium su Lietuvos nepri

klausomybės švente rengiama 
didžioji dailės paroda. Tai bus 
jau IV-ji iš eilės. Parodą rengia 
LB New Yorko apygardos val
dyba.

Tėv. Barnabas Mikalauskas, 
Brooklyno vienuolyno ekono
mas, vasario 4 išvyko į Argen
tiną. Apsistos/ Buenos Aires 
mieste, pas savo seserį, kuri ten 
gyvena jau nuo 1929 metų. Pa
sisvečiavęs keletą savaičių, 
vyks į Braziliją ir dalyvaus lie
tuvių kongrese, įvykstančiame 
Sao Paulo mieste vasario 22-25.

Liet. Y Bendruomenės New 
Yorko apygardos suvažiavimas 
šaukiamas vasario 24,' šeštadie
nį, 10 vai., Kultūros Židinyje.

Solistė Gina Čapkauskienė 
jau kelintą kartą pasirodo New 
Yorko lietuviam su vis nauja 
programa. Ir vėl ji atvyksta su 
naujom dainom ir arijom į Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimą vasario 18 Rich- 
mond Hill aukštesniosios mo
kyklos salėj. Ten veiks ir Dar
bininko spaudos kioskas. Bus 
galima įsigyti šios solistės gra-

Antano Andriuškevičiaus mir
ties 5 metų sukaktie^ proga už 
jo vėlę mišios bus aukojamos 
vasario 17, šeštadienį, 9:30 vai. 
ryto pranciškonų vienuolyno 
koplyčioj Brooklyne. Po to ka
pinėse paminklo pašventini- 
mas, ,

New Yorko Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos židinys 
kovo 25, sekmadienį, 3:30 vai. 
popiet, Kultūros Židinio ; pa-i: 
talpose rengia a.a.prof. dr. Am p^r saVaitę paprastom darbo 
tano Salio minėjimą-akademiją. 
Prelegentai dr. Vincas Maciū
nas iš Philadelphijos ir kalbi
ninkas Leonardas Dambriūnas 
iš Washingtono apžvelgs mūsų 
didžiojo kalbininko A. Salio gy
venimą ir darbus. Profesoriaus 
gyvenimui pailiustruoti bus ro
domas tėv. A. Kezio, SJ, pa
gamintas filmas.

Algimantas ir Aldona Dau
kantai, susituokę sausio 20, ap-

Parodoje dalyvauja apie 30 
dailininkų

Viso' bus iškabinta apie 120 
paveikslų, šioje parodoje nebus 
jokios jury komisijos, kuri spe
cialiai atrinktų paveikslus. Tik 
parodai tvarkyti ir paveikslam 
iškabinti bus pakviesta pora 
dailininkų.

Anksčiau tokios parodos buvo 
rengiamos visą savaitę. Bet pa
sirodė, kad tai yra nepraktiška. Darbininko redakcijos metinėje šventėje įteikiamas žymuo prof. dr. Jokūbui Stukui (d.), į-- 

teikia žymeniu atžymėtas Vytautas Vaitiekūnas. Nuotr. Lino Vytuvio
dienom ateina labai mažai žmo
nių. Tačiau reikia laikyti tar
nybą, reikia ir apšviesti patai— tai bei vyr. skaučių židinys Vi- 
pas ir jas normaliai šildyti. Tai 
sudaro ir daugiau darbo ir di
desnes išlaidas.

ši paroda bus tik du savait
galius; vasario 17-18 ir vasario 
24-25.' Visi parodos lanky
tojai prašomi atkreipti į tai dė
mesį!

Iškilmingas atidarymas bus

N. Y? Neringos ir Tauro tun-

lija sparčiai ruošiasi savo tra
dicinei Kaziuko mugei, kuri į- 
vyks kovo 4 Kultūros Židiny
je. Mugės metu bus traukiami 
I. Nenortienės emaliaus darbų 
loterijos laimėtojų bilietai.

Newark, N. J

sekmadienį. Bus pradėtas 10:30 
vai. lietuvių parapijos bažnyčioj 
pamaldomis už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. Po pamaldų 
lauke prie lietuviško kryžiaus 
padedamos gėlės. 12 vai. — ka
vutė parapijos salėj. 1 vai. p. p. 
— iškilmingas minėjimas. Daly
vauja Newarko lietuvių posto 
veteranai ir jų padėjėjos su vė-

skaitytos New Jersey guberna
toriaus ir Nevvarko miesto bur
mistro proklamacijos, taip pat ir 
New Jersey lietuvių rezoliucija 
Amerikos valstybės sekreto
riui, Jungtinių Tautų ambasado
riui, New. Jersey senatoriam, 
JAV kongreso (N.J.) nariam ii 
spaudai.

Meninę programą atliks vieti- į

žią plokštelę. Solistė mielai su
teiks savo autografą.

L.K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas šaukiamas va
sario 11, sekmadienį, 12 vai. 
Apreiškimo parapijos salėj. Na
rės, kandidatės ir viešnios kvie-

sigyveno Woodhavene. Jų ad
resas yra toks: 85-56 80 Street, 
VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. 
296-1922.

K. Židinio statybos bankete, 
kuris rengiamas vasario 10, 
žmonių dalyvaus per 500. Be-

vasario 17, šeštadienį, 7 v.v. 
Kaip paprastai, po atidarymo 
kalbų žemutinėje salėje bus 
kavutė.

Paroda uždaroma šiemet kiek 
anksčiau, ne 8 v.v., bet 6 v.v. 
Tai laikas bus patogesnis dai-

Vasario 16-toji
Jungtinio Lietuvos reikalų 

komiteto susirinkimo proga 
buvo sudarytas atskiras komite
tas paminėti Vasario 16-tajai.

Minėjimas įvyks vasario 11,

liavomis.
JAV LB centro valdybos narė 

Aušra Mačiulaitytė-Zerr pa
sakys trumpą pagrindinę kalbą. 
Sveikins JAV kongreso narys 
Rodino ir Newarko miesto tary
bos pirm. L. Turco. Bus per-

nės pajėgos.
Rengėjai yra numatę, kad 

minėjimas bus sklandus ir trum
pas. Kviečia atsilankyti visus 
Newarko ir apylinkės lietuvius.

Įėjimas ir kavutė visiems 
nemokamai. — AST

čiamos dalyvauti.
Leonas Karmazinas sausio 19 

išskrido trijų savaičių atostogų 
į Australiją. Jis buvos Melbour- 
ne ir Adelaidėje. Australijoje 
gyvena jo sesuo. Prieš keliolika 
metų ir jis pats yra gyvenęs 
Australijoje. Ten plačiai reiškė
si teatrinėje veikloje ir turi daug 
bičiulių.
'"J:’"Giedraičio’ vadovaujama 
Sparta* kuri platina lietuviškais 
ženklais rašomąsias mašinėles, 
skaičiavimo mašinas, radijo bei 
TV aparatus, dabar platina ir 
mašinėles gaidom rašyti. Maši
nėlių yra dviejų rūšių, vienos 
didesnės, kitos mažesnės. Jau 
keletas lietuvių muzikų įsigijo 
tokias mašinėles ir yra paten
kinti — gaidos išeina kaip 
spausdintos.

Vladas Cižauskas, vargoninin
kas, mirė sausio 16 Lietuvoje. 
Liko Newarke jo brolis mu
zikas Jonas Cižauskas. Už ve
lionį pamaldos bus vasario 17, 
šeštadienį, 9 v.r. Elizabetho 
lietuvių bažnyčioje. Kviečiami 
visi apylinkės muzikai daly
vauti šiose pamaldose.

Vitas Gerulaitis sausio 28 
vežė .dukrą Aldoną žaisti teniso 
į Stamfordą. Pakelėje turėjo au
tomobilio katastrofą ir abu buvo 
sužeisti. Dukrai sužalojo veidą, 
ir jai padaryta plastikos opera
cija. Galvą susižeidė ir V. Ge
rulaitis. Abu iš ligoninės grįžę 
gydosi namie.

ne tai bus pats didžiausias lie
tuvių banketas New Yorke.

Sumainė paltus Darbininko 
redakcijos popietėje. Prof. dr. J. 
Stuko paltą išsinešė kažkas, o 
paliko labai panašų kitą paltą, 
kuriame yra raktai. Prof. J. Stu- 
kus paltą paliko Kultūros Ži
dinyje ir prašo tą, kuris sukei
tė, paliktą paltą pasiimti ir jo 
paltą palikti K. Židinyje.

Antano Trimako 9 metų mir
ties metinių proga lietuvių 
pranciškonų koplyčioj Brook- 
tyfie mišios bus aukojamos va
sario 27, antradienį, 8 vai. ry
to, o Apreiškimo parapijos baž
nyčioj kovo 3, šeštadienį, 10 
vai. ryto. Velionio našlė kvie
čia visus draugus ir pažįstamus 
mišiose dalyvauti ir kartu pasi
melsti.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Į Woodhaveną atėjo laiškas iš 

Lietuvos. Adresuotas jis Jonui 
Gaižučiu!. Laišką rašo iš Kau
no Onelė Aitulytė. Prašom 
kreiptis į Darbininko redakciją; 
bus suteiktos informacijos, kur 
laišką pasiimti.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodininką 
Stasį Citvarą. Taip pat jis laik
rodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

lininkam, nes tą patį vakarą 
(vasario 25) jie lengvai galės 
pasiimti paveikslus iš parodos.

Literatūros vakaras
Praeitais metais buvo su

rengtas literatūros vakaras, ku
ris visai derinosi prie parodos 
atmosferos ir kartu paįvairino 
pačią parodą. Toks literatūros 
vakaras,rengiamas ir šiemete -.. 
. Jis bus.vasario 24, šeštadienį, 
7 v.v. žemutinėje salėje. Kas ta
me literatūros vakare dalyvaus, 
tuoj bus paskelbta spaudoje.

Angelų Karalienės parapijos 
žinios

Kun. Antanui Petrauskui šiais 
metais sueina 25 metų klebo
navimo jubiliejus. Jis devynioli
ka metų vadovavo Šv. Jurgio 
lietuvių parapijai, Brooklyn, 
N. Y. Iš ten 1967 buvo per
keltas klebono pareigom į An
gelų Karalienės parapiją, kuriai 
ir dabar sėkmingai vadovauja.

25 metų klebonavimo sukaktį 
mini vasario 11. Tą dieną, sek
madienį, Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčioj jo intencija 
bus suma. Po to parapijos salėj 
klebonas pavaišins parapijos 
trustistus, kolektorius, choristus 
ir bingo talkininkus.

Visi parapiečiai linki klebo
nui kun. Antanui Petrauskui 
ilgiausių ir laimingiausių me
tų!

VAJAUS SALĖS IR PARKINIMO PLANAS

38 St. Ir 1klnimo vieta yra 
Avė., prie Įvažiavimo Į tunelĮ.kokteiliai — 7 v.v.

vakarienė — 8 v.v..

Geriausia pasiparkinti E. Side 
Airlines Terminai garaže. Ati-
daras 24 valandas. Nuo 6 v.v. 
iki 8 vai. ryto — 1 dol. Par-

Vajaus salė yra 34 St. ir 2nd 
Avė. Įėjimas iš 2nd Avė.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

LIETUVOS VALSTYBĖS
ATSTATYMO 
55 metų sukakties 
MINĖJIMAS

1973 m. vasario 18 dieną, sekmadienĮ
11 vai. r. pamaldos visose lietuvių katalikų irevangelikų 
bažnyčiose
3 v. popiet minėjimo, akadęmiia Richmond Hill High 
School, 89-30 114th St. (įėjimas iš 113 St.) Richmond 
Hill, New York *.

Kalba: Stasys Barzdukas, PLB pirmininkas 
Dainuoja: solistė Gina čapkauskienė 
Dainuoja Philadelphijos mergaičių kvintetas, 
parengtas Juzės Augaltytės 
šoka: N.Y. lietuviu tautiniu šokiu grupė, 
vadovaujama J. Matulaitienės
Programai vadovauja: akt. Vitalis Žukauskas

Salė pasiekiama Jamalca (BMT1 traukiniu — Stotis 111 
{ St. Įėjimo auka 3 dol., moksleiviams — 1 dol.

Minėjimą rengia ir visus atsilankyti kviečia
New Yorko Amerikos Lietuvių Taryba

IV DIDŽIOJI
DAILĖS PARODA

vasario 17-18 ir 24-25 
Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Iškilmingas parodos atidarymas vasario 17, 
šeštadienį, 7 v.v.

Paroda lankoma: abu šeštadienius nuo
12 v. iki 9 v.v.;
sekmadienį, vasario 18, nuo 1 iki 8 v.v.;
vasario 25, sekmadienį, nuo 1 iki 6v.v.

Literatūros vakaras ryšium su paroda 
rengiamas vasario 24, šeštadienį, 7 v.v. 
žemutinėje salėje.

Visi kviečiami.
Parodą rengia
Lietuvių Bendruomenės
New Yorko apygardos valdyba

±
, RELIGINIS PAMOJIMAS

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

55 metų sukakties 
bus Apreiškimo parapijos bažnyčioje 

SEKMADIENI, VASARIO 18 D.
Koncelebruotos mišios — 11 vai.

Lietuvos gen. konsulas A. Simutis sukalbės 
invokaciją

Pamokslą pasakysTėv. Viktoras Gidžiūnas. OFM 
Aktorius Juozas Boley-Bulevičlus aukojimo metu 

paskaitys A. Vaičiulaičio parašyta maldą 
Parapijos choras, vadovaujamas

muz. A. Kačanausko, gieda kun. G. šūkio 
"Taikos Karalienės" mišias.

Organizacijos dalyvauja su vėliavomis

Po pamaldų parapijos salėje užkandžiai.
Parapijos kunigai kviečia visus dalyvauti


