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SAVAITĖS 
ĮVYKIAI

Kovo 26 — balandžio 2

KARAS BAIGTAS, 
BET TAIKA NEPRADĖTA

Savaitės svarbiausias įvykis — 
ketvirtadienį grąžinti paskuti
niai Vietnamo karo belaisviai.

Kongrese, spaudoje, bažny
čiose tariamieji liberalai kovo
ja prieš Amerikos dalyvavimą 
Cambodijos kare ir prieš paramą 
P. Vietnamui.

Šios savaitės įvykis — balan
džio pirmoji savaitė boikotas 
mėsai, karas prieš kainų augi
mą, karas dėl biudžeto tarp pre
zidento ir Kongreso.

Prezidento Nixono televizijos 
kalba ketvirtadienį žymėjo Ame
rikos dalyvavimą Indokinijos ka
re baigtą. Kariuomenė grįžo. Pa
liko tik civiliniai tarnautojai, 
patarėjai karinėje technikoje bei 
pramonėje — apie 8,000.

Tačiau taikos dar nėra. Tai
kos sutartis laužoma tūkstančiais 
ir net šimtais tūkstančių kartų 
(tokiais skaičiais skundžia
masi!). Dėl politinės P. Vietna
mo ateities derybos tarp P. Viet
namo ir Vietkongo nejuda iš 
vietos, užkliuvę už pačios pasi
tarimų darbotvarkės: ar svarstyti 
prezidento rinkimus, ar parla
mento rinkimus?

Kas toliau? NYT pakartojo 
vieno žurnalisto, stovėjusio iš- 
tuštėjusioje Saigono gatvėje, žo
džius: “Aš norėčiau žinoti, ar

BRAŽINSKŲ BYLA VĖL ATI®ETA

New Bedford, Mass., laikraš
tis “The Standard-Times” (vas. 
26) aprašė Vytauto Gadliausko, 
pabėgusio su sovietiniu laivu, 
liudijimus apie sovietų žvejybą.

V. Gadliauskas dirbo žvejybi
niame laive, kuris 1969 metais 
žvejojo Atlante prie Nevvfound- 
lando. Laivui buvo įsakyta

tų kalbų, pabrėždamas, kad šie plaukti į Georgės Bank, kur žve- 
asmenys nėra rusai- ir todėl jie' J°Ja daugiausia New Bedfordo 
negali būti laikomi Rusijai nu
sikaltę.”

Kovc 22 buvo tęsiamas Bra
žinsku bylos svarstymas. Turkų 
žinių agentūra Anadolu painfor
mavo, kad aukščiausias Sovietų 
Rusijos prokuroras neįvykdęs 
Ankaros antrojo kriminalinių by
lų teisino reikalavimo apklausi
nėti Bražinskų įvykdyto lėktuvo 
pagrobimo liudininkus.

Anot tos žinių agentūros: 
“Antrojo kriminalinių bylų teis
mo pirmininkas paskelbė Sovie
tų Rusijos aukščiausio prokuroro

Opozicija Kongrese dėl 
Cambodijos. Nors Laose taikos 
sutartis pasirašyta, bet taikos nė
ra. Koalicinės vyriausybės nepa
jėgia sutarti. Dar blogiau Cam- 
bodijoje. Čia nėra ir pastangų 
taikai. Kovos tebeina prie pat 
sostinės. Gelbsti Amerikos di
dieji bombonešiai.

Kongrese senatoriai Mansfiel- 
das, Fulbrightas, Hatfieldas rei
kalauja, kad ir Cambodijoje 
Amerika nedalyvautų — ne
remtų prezidento Lon Nol. Vy
riausybe bombardavimą patei
sina tuo, kad Paryžiaus derybo
se buvo sutarta, jog iš Laos ir 
Cambodijos turi pasitraukti sve
timos kariuomenės; Š. Vietna
mas nepasitraukė, tai Amerika 

turi priešintis jo agresijai, ten
kindama Cambodijos vyriausy
bės praiyiną.O Š. Vietnamui nėr 
intereso daryti čia taiką, nes tu
rėdama Caipbodiją kontroliuos • 
lemiamai patįVPv Vietnamą.’

laišką. Teismas buvo pareikala
vęs liudininkų ir nukentėjusių
jų pareiškimų. Į tai atsakydamas, 
Sovietų Rusijos prokuroras raštu 
pranešė,- kad jis tokio reikala
vimo negalįs išpildyti, nes nu
sikaltimas įvykęs jų pačių teri
torinėj erdvėj.”

“Kada Sovietų Rusijos aukš
čiausio prokuroro laiškas buvo 
paskelbtas, tai vienas iš kalti
namuosius ginančių advokatų, 
Celal Yardimci, pareiškė, kad 
Sovietų Rusija neišpildė reikala
vimo pasekmėj vienašališkų iš
vedžiojimų ir kad toks elgesys 
yra priešingas tarptautinei teisei 
ir Turkijos teismam.”

“Advokatas Arif Čavdar pa
prašė, kad inyestigacija būtų 
pratęsta, ir kartu pastebėjo, kad 
Sovietų Sąjungos prokuroro at
sakymas yra įžeidimas Turkijos 
teismam. Tad į tuos faktus turė
tų būti atkreiptas dėmesys. Arif 
Čavdar tarp kitko pareiškė, kad 
Korejevai esą lietuvių didvyriai, 
ir davė keletą ištraukų iš J. A. 
Valstybių kongrese 65 kongres- 
manų ir 21 senatoriaus pasaky-

“Advokatas Arif Čavdar patei
kė teismui daugiau dokumentų, 
kartu pareikšdamas, kad visi So
vietų prisiųsti .dokumentai esą 
melagingi, todėl prašė savo kli- 
jentus paleisti.”

“Viešasis prokuroras pareiškė, 
kad akivaizdoj tos aplinkybės, 
jog gavimas pareiškimų apklau
sinėjimo keliu buvo atmestas, 
Trebzono teismui nusiųsti pa
reiškimai turėtų būti laikomi 
pakankaftiais.”

“Antras aukštasis kriminalinių 
bylų teismas nusprendė, kad jie 
turėtų būti laikomipakankamais 
kartu su ■ pareiškimais, gautais 
parengiamajam tardyme, ir kad 
suinteresuotosios pusės turėtų 
peržiūrėti pareiškimus ir ad
vokatai paruošti savo išvadas, 
paremtas faktais, ir kad bylos 
nagrinėjimas atidedamas kitai 
datai”. 1 J L

KODĖL SOVIETAI ŽVEJOJA 
PRIE AMERIKOS KRANTŲ, —
pasakojo V. Gadliauskas apIe S°""ų S,‘

jungos. Jo svajonė savaime pra
dėjo vykdytis vieną mėnesienos 
naktį pereitais metais rugpjū
čio mėn. Juodojoj jūroj.

Nei kapitonas nei jo padėjė
jas nesakė Gadliauskui ir nie\ 
kam iš įgulos, kad laivas plau
kia ne į Odesos uostą, kur buvo 
jam paskirta. Bet kai Gadliaus
kas pamatė, kad plaukia į pie
tus Turkijos link, suprato, ir jį 
“išpylė šaltas prakaitas”.

Kapitonas šaukėsi įgulos na
rius į savo kajutę po vieną, kai 
laivas pasiekė Turkijos vande
nis. Paaiškino, kad laivas plau
kia į Graikiją. Kas nori — kvie
čiamas—prisidėti. Visi šeši ap
sisprendė bėgti, išskyrus 60 
metų inžinierių komunistą. 
Bėgti į Graikiją, kuri buvo ži
noma savo globa bėgliam nuo 
komunistų. Inžinierius buvo pa
siryžęs paveikti vyrus, kad grįž
tų į Sovietų Sąjungą.

Laivas be jokio nuotykio į- 
plaukė į Bosforo sąsiaurį, pra
plaukė sovietinius kitus laivus. 
Pasisveikino vėliavos trumpu 
nuleidimu. Dardanelių sąsiaury 
turkų pareigūnai tikrina laivo 
dokumentus. Kai Turkijos kute
lis priplaukė prie šono, Gad
liauskas nušoko į kuterį, rodyda
mas dokumentus. Jam buvo ka
pitono pasakyta informuoti, kad 
plaukia į Beirutą, Libane. Gad
liauskas dar buvo kutery, kai iš
šoko į viršų su viena pižama vy
ras, kuris norėjo grįžti į Sovie
tų Sąjungą. Ji ėmė šaukti tuli
kam. Bet turkai nesuprato rusiš
kai, o jis nemokėjo turkiškai. 
Kai anas vyras šokinėjo ir šau
kė, turkai, tur būt, pamanė, kad 
jis nori pabėgti iš sovietinio 
laivo. Jį turkai priėmė į savo 
kuterį, o laivas toliau nuplaukė 
nekliudomas. Pagal krantus, 
aplenkdamas gausias saleles, 
laivas patraukė į Graikiją.

Gadliauskas buvo internuotas 
iki sausio, mėn, Iš

žvejai. Įgula protestavo ir grasi
no čia nedirbsianti. Kapitonas 
buvo palankus tam protestui, su
rašytam raštu. Tokių protestų at
siranda ne vienam laive. Daž
nai siunčiami į tokius laivus tar
dytojai, kad surastų, kas protes
tų inspiratorius.

Sovietai siunčia žvejus prie 
Kanados ar Amerikos krantų, 
nes prie savųjų nebeliko žuvų 
dėl ypatingo sovietų metodo 
žvejoti. Jie gaudo ir mažąsias žu
vis, mažindami jų veisimosi ga
limybes.

Jo laivas nesivertė šnipinėji
mu. Jis mano, kad tuo verčiasi 
ne tiek žvejybiniai laivai, kiek 
skirtieji “moksliniam uždavi
niam”.

Korespondentą Joseph 
Murphy betgi labiau domino vi
sa V. Gadliausko pabėgimo isto
rija, negu žvejyba . . .

Dešimt metų.— rašo kores
pondentas — Gadliauskas svajo-

karo savaitė ar pirmoji^savaitė 
Indokinijos trečiojo karo”. Mo- 
nitor kovo 30: “Pietų Vietnamo 
ateitis pasilieka tokioje pat ne
žinioje kaip ir tą dieną, kai su
tartis buvo pasirašyta ... Kauty
nės užtruko ilgiau ir jos yra aš
tresnės, nei daugumas aukštųjų 
Amerikos pareigūnų buvo nu
matę”. Saigone leidžiami gan
dai, kad S. Vietnamas po pir
mų mėginimų kovoti politinėm 
priemonėm pereis vėl prie gink
luotos agresijos. Prez. Nixonas 
ketvirtadienio kalboje dėl to 
antru kartu ir griežtesne forma 
įspėjo, kad Š. Vietnamas netu- 

- rėtų jokių abejonių dėl pasek
mių, kurios ištiks, jei nebus 
laikomasi sutarties.

Tos pasekmės gali būti dve
jopos. Atkris Amerikos paramos 
S. Vietnamui atstatyti klausimas. 
Bus pavartoti Amerikos bombo
nešiai, kurių Thailande esą 450, 
Guam 150, o taip pat Pacifiko 
laivyne.

Teigiama, kad prezidentas 
Nixonas įspėjęs sutarties laiky
tis ir P. Vietnamo prezidentą. 
Thieu, kuris balandžio 2 atvy
ko pas Nixoną į San elemente, 
balandžio 3 jau buvo VVashing- 
tone pas viceprezidentą Agnew. 
Thieu formaliai norėjo padėkot 
Amerikos tautai, faktiškai gauti 
prezidento užtikrinimą, kad bus 
duodama ir toliau ūkinė para
ma, o taip pat globa nuo ko
munistų galimos naujos agresi
jos. Neabejotinai tokia kelione 
prezidentas norėjo sustiprinti ir 
savo prestižą viduje.

Opozicija Amerikoje prieš P. 
Vietnamą. Tie patys, kurie varė 
propagandą prieš Amerikos da
lyvavimą Vietnamo kare, dabar 
vėl prabilo. Eilė vyskupų, rabi
nų, vienuolių ir kitų digni
torių (nepastebėta šiame sąraše 
katalilęų vyskupo!) paskelbė net 
laišką prezidentui, kad neduotų 
paramos prez. Thieu. Motyvas 
— jis diktatorius, varžąs asmens 
laisves.

(Nėra ko stebėtis, jei bažny
čių įtaka žmonių akyse ima svy
ruoti, kai tų bažnyčių dignito
riai taip rašo ne kaip piliečiai, 
bet kaip bažnyčių atstovai — nes 
prie savo pavardės deda bažny
tinį titulą).

kos istorijoje — .nuo 1961 iki 
1973. Amerikiečių žuvo 95,948, 
sužeistų 303,640. P. Vietnamo 
žuvo 190,000, sužeistų pusė mi
lijono. P. Vietnamo civilinių as
menų žuvo 415,000, sužeistų 
935,000. Iš 18 mil. gyventojų 
6.5-8.5 mil- neteko savo tėviš
kių, išvietinti.

Karo tikslas buvo — apsau
goti P. Vietnamą nuo komunis
tų agresijos. Tikslas pilnai ne
pasiektas. S. Vietnamo kariuo
menės 140,000 paliko P. Vietna
me; Vietkongo rankose dideli 
teritorijos plotai, su dviem mil. 
gyventoji). 'Tačiau laimėta tiek, 
kad P. Vietnamui pačiam palie
ka teisę apsispręsti; kad dabarti
nis Vietnamas nebe tas, kokis 
jis buvo 1961. Jis turi tvirtą val
džią; vietnamizacija paruošė 
daugiaukaip milijoną kariuome
nės. Jis dabar pajėgus kovoti. 
Dėl šios p riežasties preziden
tas galėjo sakyti, kad Amerika 
pasitraukiŠ Vietnamo “su gar-

Belaisviai kalba apie ken
kėjus. 'Vietnamo karo pasekmė 
dar ir ta, kad iš nelaisvės grįžę 
Amerikos kariai galėjo pasakyti 
savo nuomonę apie karą, jo rė
mėjus ii kenkėjus.

Tik kai grįžo paskutinis be- j 
laisvis, jie prabilo jau viešai apie j 
kankinimus, kurių jie patyrė ne
laisvėje. Bent 95 proc. belaisvių 
buvo kankinami. Daugumas jų 
nepalūžo. Išlaikė vidaus draus
mę ir ištikimybę savo kraštui. 
Moraliai juos gelbėjo tikėjimas 
ir pasitikai mas Amerika bei 
prezidentu.

Daugelis pasakotojų pa
smerkė tą politiką, kuri trukdė 
kariam kariauti. Amerikos kariai 
nepralaimėjo niekur kautynių, 
bet jei tikslas nepasiektas, tai 
jau ne jų kaltė.

Pasmerkė tuos “kovotojus 
prieš karą”, keliautojus į Ha
noi; esą jie pratęsė karą. NYT 
citavo kap. Milligan pareiškimą, 
kad vyriausybė turėtų patraukti 
atsakomvbėn “Rvšiu komiteto” 
narius, kurie tariamai tarpinin
kavo susisiekti belaisviam su jų 
šeimom,(o “stengėsi panaudoti 
mano šeimą prieš mano kraštą”. 
Griežtai pasi sakė prieš dezerty-

JAV LB tarybos rinkimai bus 
gegužės 19-20. Pasekame atsi
tiktinai gautas “JAV LB tarybos 
rinkimų taisykles”, išleistas JAV 
LB krašto valdybos, — kas iš jų 
žinotina balsuotojui?

1. Renka ir gali būti renka
mas, sulaukęs 18 metų.

2. Balsuoja kiekvienas savo 
apylinkėje asmeniškai arba laiš
ku. Jei nepriklauso jokiai apylin
kei, balsuoja artimiausioje apy-

rų amnestavimą; prieš tokius 
korespondentus kaip NYT H. 
Salisbury, kuris “sėdėjo Hanoi, 
buvo mulkinamas ir nieko neži
nojo, kaip belaisviai buvo kan
kinanti.”

Prof. A. Salio pagerbime kovo 25 Kultūros Židinyje rengėjai, programos dalyviai ir profeso
riaus giminės. Iš k. Aleksandras Vaškelis, kun. L. Jaskevičius — Fordhamo un-to profesorius, 
dr. Vincas Maciūnas, prof. Adolfas Gaigalas, vedęs A. Salio dukrą Rimgailę, Tėv. V. Gidžiū
nas, OFM, našlė Sofija Salienė, dr. Aldona Šlepetytė-Janačienė, Leonardas Dambriūnas. 
(Aprašymas 11 pusi.) Nuotr. P. Bivainio

KAIP RINKSIME JAV LB TARYBĄ
Kas žinotina balsuotojui

apygardai priklausančiom vieto
vėm:

Vakarų apygarda: Los Ange
les, Phoenix, Portland, S. Fran- 
cisco, Santa Monica, Colorado, 
Hot Springs, Seattle — ten yra 
apylinkės. Šiai apygarda pri- 

’ klauso ir paskirai gyvenantieji 
asmens valstijose — Alaska, Ari
zona, Califomia, Colorado, Ha- 
waii, Idaho, Montana, Nevada, 
New Mexico, Utah, Washingtdn, 
Wyoming. Apygardos rinkimų 
komisijos pirmininkas — Alek
sandras Šimkus (13951-2 Kelton 
Avė., Los Angeles, Calif. 90024).

Vidurinių Vakarų ap.: Aurora, 
Bridgeport, Brighton, Park,* Ci
cero, East Chicago, East St. 
Louis, Gage Park, Grand Rapids, 
Kenosha, Lemont, Marųuette 
Park, Melrose Park, Milwaukee, 
Rockford, Roseland, St. Louis, 
Springfield, Wa ūke gan, West 
Side, Town of Lake Beverly 
Shores, Omaha, — vis tai apy
linkės. Šiai apygardai priklauso 
ir paskiri lietuviai iš valstijų— 
Alabama, Arkansas, Illinois, In
diana, Iowa, Kansas, Kentucky, 
Louisiana, Minnesota, Missouri, 
Mississippi, Nebraska, N. Dako- 
ta, Oklahoma, S. Dakota, Texas, 
VVisconsin. Tai didžiausia apy
garda. Jos rinkimų kom. pirm. 
Ignas Kazlauskas (7212 So. 
Francisco Avė., Chicago, III. 
60629). 1

Ohio ap.: B u f f a 1 į, Cle- 
veland, Columbus, Detroit, 
Pittsburgh, Rochester ir paskirai 
gyvenantieji Ohio bei Michiga-

linkėję asmeniškai arba laišku. 
Balsuoti tegalima tik už save, 
ne už kitą.

3. Kas nori balsuoti laišku, 
ligi gegužės 10 paprašo apylin
kės rinkimų komisiją, kad at
siųstų balsavimo kortelę. Bal
suotojas laiškų kortelę turi iš- 
sięsti iki gegužės 20.

4. Balsuoti gali už tiek kan
didatų, kiek apygarda turi at
stovų dab.i-tinėje taryboje. Pvz. 
New Yorko apygardoje už 5 
kandidatus, New Jeršey už 3, 
Connecticut už 3, Bostono už 3 
(2). Pietryčių apygardoje už 3. 
Didžiausia apygarda yra Vidurio 
Vakarų — 14 (15) atstovų, to
liau Ohio — 7 (9), Vakarų tik 
2. Skliausteliuose žymimi kan
didatų skaičiai pagal JAV LB 
krašto valdybos išleistas patiks
lintas rinkimų taisykles.

5. Jei balsuotojui neaišku, ku
riai apygardai jis priklauso, štai 
sąrašas apygardų su kiekvienai

Prezidentas Nizonas ketvir
tadienio kalboje atramos ieško
jo “daugumoje” prieš “mažu
mą”, kuri Kongrese reikalauja 
didinti biudžeto išlaidas, o tuo 
pačiu ir kelti mokesčius bent 15 
proc.

Mėsos kainas prezidentas įsa
kė įšaldyti. Prieš kainų kilimą 
balandžio pirmą savaitę vartoto
jai surengė boikotą ir mitingus.

Gazolino kainos jau visur pa
kilo. Floridoje kai kurios stotys
ėmė “racionalizuoti” — parduo- ratais, su išgėrimais. Ten renka- 
dama po .10 galonų vienam var- si tik išrinktieji. Tam išleidžia- 
totojui dienai. ma čia 19,000, čia 85,000 rub.

Sovietų spaudoje tęsiami kai* 
tinimai kam nors už ūkinius 
trūkumus. Pravdoje dabar kliu
vo Lietuvos pirtim. Esą aukš
tieji pareigūnai rengia pirtis su 
šaldytuvais, su televizijos apa-

sausio mėn.
Gadliausko svajonė įvyko ne

tikėtai. O vilčių nebuvo daug. 
Dar prieš aštuonerius metus jis 
buvo nugirstas kažką pasakęs 
apie bėgimą. Jis buvo tardomas 
ir, pastebėjo, sekamas. Dėl tetu
rėjo išvykti iš Lietuvos, kad 
Rusijos gilumoje lengviau ding
tų pėdsakai. Tačiau kai dirbo 
laive, jam nedavė leidimo išlip
ti į krantą svetimuose uostuose.

Apie Simo Kudirkos bėgimą 
jis buvo girdėjęs iš Amerikos 
Balso. Būdamas New Bedforde 
nusivylė, kad neteko pamatyti 
Vigilant laivo, kur vyko Kudir
kos tragedija.

Gadliauskas dabar dirba plie
no fabrike ir laukia, kada galės 
išplaukti į jūrą amerikiečių žve
jybos laivu.

Gadlausko pasakojimus vertė 
D. Kezienė, o laikraštį su jo 
pasakojimu New Bedfordo žve
jų organizacija išsiuntinėjo vals
tybės departamento pareigūnam 
kaip vieną iš argumentų, kodėl 
reikia apriboti Sovietų žvejybos 
teises prie Amerikos krantų.

no valstijose. Rink. kom. pirm.— 
Kazys Žiedonis (18305 Ness 
Rd., Cleveland, Ohio 44119).

Bostono ap.: Bostonas, Brock- 
tonas, Worcester, o taip pat iš 
valstijų — Maine, Massa- 
chusetts, New Hampshire, 
Rhode Island, Vermont. Rink, 
kom. pirm. — Kazys Šimėnas 
(65 Alban St., Dorchester,Mass. 
02124).

Connecticut ap.: Bridgeport, 
Hartford, New Britain, New 
Haven, Nėw London, Putnam, 
Stamford, VVaterbury ir paskiri 
asmens iš Connecticut valstijos. 
Rink. kom. pirm. — Algiman
tas Dragūnevičius (273 Victoria 
Rd., Hardford, Conn.).

New Yorko ap.: visos taisyk
lėse pažymėtos 9 apylinkės ir 
paskiri asmens iš New Yorko 
valst., išskyrus Buffalo ir Ro
chester. Rink. kom. pirm. — 
Vincas Padvarietis (87-40 127 
St., Richmond Hill, N. Y. 11418).

New Jeney ap.: visos,4 apy
linkės ir paskiri asmens šioj 
valstijoj, išskyrus pietinę jos da- 

(nukelta į11 psl.)
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KAI PRASIDEDA DIALOGU, TAI 
BAIGIASI VISIŠKA KAPITULIACIJA
Iš “Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos” N r. 4 (tęsinys)

dytojo mons. C. Krivaičio vila 1 
ant Neries kranto, Vilniaus Ne- ftAKTA 
kalto Svč. Mergelės Marijos Pra- M* fr- Manio .""Į” w -■ „t —«
sid^imo parapijos klebono kun. N.Tlim. TsL (BM^tSSobk 
St. Lydžio namai ir kt.

Užsienietis nenuvyks kur nors anTAMAS Jv BAVJELSKI8 — Metuvta advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
į užkampi ir nepamatys, kad Vaodhąven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3081 (nuo » r. Dd 9 v.)

2.KUNIGŲ 
PAJUNGIMAS 
ATEISTINIAM DARBUI
(Jeikunigai “bijo”):

Kunigam yra draudžiama mo
kyti vaikus tikėjimo tiesų. Jiem 
palikta teisė tik egzaminuoti. 
Kadangi tėvai dažniausiai nesu
geba gerai paruošti vaikų pirma
jai komunijai, daugelis kunigų, 
ypač didesnėse parapijose, lei
džia juos prie komunijos mažai 
ar visai neparuoštu^ Pvz.Vil
niuje Aušros Vartuose jau kuris 
laikas vaikai pirmos komunijos 
ėjo net tinkamai poterių neiš
mokyti. Bariais jie atvažiuodavo 
iš Baltarusijos, kur nėra kuni
gų. Jų tėvai nesugeba paruošti, 
nes neleidžiama spausdinti ka
tekizmų nei kitokios religinės 
literatams.

Kadangi kunigai atsisako vai
kus pamokyti, tikintiesiem susi
daro įspūdis, kad jei kunigas bi
jo, tai mums juo labiau reikia 
valdžios bijoti.

Šitaip žmonės pradeda leng
vai teisinti savo vaikus, aplei- 
džiančius religines praktikas dėl 
menkų priežasčių: “mokytojai 
bars, įrašys į charakteristiką, 
neįstos į aukštąją mokyklą, ir 
t.t.”

(“Klusnieji” ir “neklusnieji” 
kunigai):

Valdžia verčia klebonus, kad 
jie neleistų vaikam tarnauti prie 
altoriaus ir dalyvauti procesijo
se. Neklusnieji kunigai baudžia
mi. Ypač dėl to kunigai prie
vartaujami pastaruoju metu. Vie
ni, pasiryžę pakelti visus sunku
mus, vaikam nedraudžia daly
vauti religinėse apeigose. Kiti, 
pateikaują valdžiai, branginą 
savo gerą vietą arba ramybę, 
“nenori su valdžia turėti nema- 
lonurpų”, neleidžia vaikam da
lyvauti procesuose ir patarnauti 
šv. mišiom. Todėl vietoje vaikų 
prie altoriaus dažnai galima ma-

turginėse-religinėse praktikose 
vaikai dalyvauja kartu su savo 
tėvais”. Taip nJo minėtas ap
linkraštis. Kai kurie kunigai po 
šio aplinkraščio pradėjo leng
viau save teisinti, nors pastaruo
ju metu daugelyje parapijų vai
kai vėl pradėjo dalyvauti reli
ginėse apeigose. Kadangi vaikai 
daug kur dalyvauja apei
gose, Bugieniui kovoti labai 
sunku.

(Kunigai agentai).
Saugumo organai kai kuriuos 

kunigus bando užverbuoti savo 
agentais. Norėdami juos įtraukti 
į šį juodą Bažnyčios griovimo 
darbą, saugumo pareigūnai ku
nigus vilioja ir gąsdina, žadė
dami už pasirašymą dirbti sau
gumo agentu leisti dirbti geroje 
parapijoje, būti dekanu, o gal ir 
aukščiau iškopti, žada leisti iš
vykti studijom į Romą, paeks- 
kursuoti po JAV, kartais tiesiog 
žada duoti mėnesinį atlyginimą. 
Morališkai palūžusius. kunigus 
saugumiečiai šantažuoja: nepa
sirašysi bendradarbiauti, bus 
viešai išvilkti visi nusikaltimai. 
Vieną kitą dvasiškai palūžusį 
kunigą saugumas yra užverba
vęs ir verčia vykdyti tarybinės 
valdžios užduotis.

Užverbuotieji kunigai saugu
mui rimtai niekada nedirba, bet, 
jausdami vidinį dvilypumą, mo
raliai galutinai palūžta, sugadina 
nervus, girtuokliauja. Šios rūšies 
kunigai bando teisintis: jie Baž
nyčios negriauną, tik ieško “dia
logo” su tarybine valdžia.

Vatikanas, atrodo, nesupran
ta, ką reiškia šis “dialogas". 
Tai visiška kapituliacija. Visiš
kas Bažnyčios reikalų išdavi
mas.

Šią tiesą liudija pokario ku
nigų patirtis. Užsienis užsi
verbavusius saugumui kunigus 
dažnai traktuoja kaip mokančius 
prisitaikyti prie persekiojimo są
lygų. Tai rodo visišką mūsų 
krašto padėties nepažinimą.

nešinėti apie kiekvieną vikaro 
kun. J. Zdebskio išvykimą iš 
parapijos. Šiuo metu jau nemaža 
uolesnių kunigų daugiau ken
čia nuo savųjų, negu nuo val
džios pareigūnų, šitaip valdžia 
kunigus skaldo ir nuteikia vie
nus prieš kitus, kunigus prieš 
kurijas ir atvirkščiai. Saugumui 
dirbą kunigai uolius savo bend- 
dardarbius vadina išsišokėliais, 
ekstremistais, revoliucionie
riais, norinčiais “galva pramušti 
sieną”, o save — išmintingais, 
mokančiais rainiai varyti “gilią 
vagą”, kurią bevarant, bažny
čioje dažniausiai lieka tik ke
letas senukų ir senučių.

(Kunigų agentų uždaviniai):
Saugumo organai užverbuotus 

kunigus stengiasi įjungti į tary
binę propagandą. Pvz. tik užsie
niui skiltame J. Rimaičio leidi
nyje “Bažnyčia Lietuvoje” (ang
lų ir italų kalbomis), taip pat J. 
Aničo knygoje “Socialinis poli
tinis Katalikų Bažnyčios vaid
muo Lietuvoje 1945-1952 me
tais” randame kai kurių kunigų 
melagingus pasisakymus, pri
dengiančius tikinčiųjų pėrsekio- 
jimą visu pokario laikotarpiu. 
Be abejojimo, gal valdžiai pasi
seka ir nepasirašiusį dirbti sau
gumui kunigą priversti pasi
sakyti apie tikėjimo “laisvę” 
Lietuvoje.

Ypatinga užverbuotų kunigų 
pareiga idėjiškai “apdoroti” iš 
užsienio atvykstančius turistus, 
o ypač kunigus. Jie klaidingai 
nušviečia Katalikų Bažnyčios 
padėtį — esą tikijimas nevaržo
mas, kas nori gali melstis, se
minarija parapijas kunigais pa
kankamai aprūpinanti, dalis ku
nigų yra išsišokėliai. Jei jų ne
būtų, tai vyskupai iš tarybų val
džios ne tiek lengvatų išsipra
šytų/ir t.t.

Norint įrodyti, kokia gera ktF 
nigam tarybų valdžia, užsienie
čiam gali būti parodyta val-

kunigai kartais neturi minimalių 
gyvenimo sąlygų. Pvz. Valak- 
būdžio klebonas kun. A. Lu- 
košaitis 1972 vasarą gyveno ant 
šventoriaus pastatytoje pala
pinėje, nes valdžia neleido nusi
pirkti gyvenamo namo, o iš pa
rapijos atimta špitolė stovi be
veik tuščia.

(Nuomonė apie Vatikano 
suklaidinima).

Norint suprasti tikrą tiesą, pa
justi tarybinių pareigūnų puikiai 
užmaskuotą klastą/veidmainys
tę ir apgaulę, reikia pačiam 
ilgiau pagyventi Lietuvoje. To
dėl nenuostabu, kad ilgą laiką 
net Vatikanas buvo klaidina
mas. Žiūrint mūsų, Lietuvoje 
gyvenančių, akimis, padaryta 
Lietuvos Katalikų Bažnyčiai ne
palankių sprendimų. Dar ir šiuo 
metu Lietuvos kunigai ir tikin
tieji pergyvena, kad Šv. Sostas, 
užstodamas diskriminuojamus 
žmones visame pasaulyje, tik 
nežymiai užsimena apie “Tylos 
ir kančios Bažnyčią”, neiškelia 
ir nepasmerkia slapto ir atviro 
tikinčiųjų persekiojimo Tarybų 
Sąjungoje.

(Kada Bažnyčią Lietuvoje 
sugriaus).

Lietuvoje niekas netiki, kad 
su tarybine valdžia įmanomas 
dialogas. Jis ateistinei valdžiai 
reikalingas tik tam, kad, gerai 
prisitaikius, sėkmingiau būtų 
galima griauti Bažnyčią iš vi
daus.

Lietuvoje visiem aišku, kad 
Bažnyčia nebus, sugriauta, jei 
kunigai sėdės kalėjimuose, jei 
mokiniai bus verčiami kalbėti 
ir elgtis prieš savo įsitikinimus, 
jei nebus spaudos, oficialiai lei
džiamų maldaknygių ir katekiz
mų. Bet Lietuvos Katalikų Baž
nyčia praras žmones, jei neteks 

, pasrtiLfeįmo.pžpadlaižiavimą 
tarybinei valdžiai-. Taip panašiai 
atsitiko Pravoslavų Bažnyčiai 
Rusijoje. (bus daugiau)

1 B. 8HALINS-8ALINSK A8 — Laidotuvių Orektortua. 84-03 Amate JM 
pfe Forte P*way«ta.), Vcodhavan, H.Y. 11421. Sutrikta garringaa rite- 
anrea. Koplyčte parūpinamos, visoss mteto (Ulyas. TeL 286-3244,

JOSIPH OARSZVA —" GRAB0RIU8, BALBAMUOTOJAS. 2 moteste 
kopiyttos. 231 Bedford Avama, Brooklyn, N.Y. 11211; BV 8-9770.

NATTHBW P. BALLA8 FUNERAL HOM® — Modami koplyčia, Aiv-OOB- 
ftfeomd. A. X Balton-Baltrūna*, Ucenaed Manager and Notary Public. W 
tauri'SU Brooklyn, N.Y. 11211; 8T 2-8043.

TAKSOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pflnaa patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarriaujam Queeng ir apylin
kes lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Karias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
VoodhavenBlvd.). .. . ■ . ’ 

Kis norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
j Darbininko administracijų, 910 WiUoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

IUYUS FUNERAL KOMU, Mario Tebprira, Jr. laidotuvių direktete. 428 
Užayetta St, Nevrark, N-I. 07106; teL MArket 2-5172. Paruoriamos gar- 
fagos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Puirio. 187 Wabster Avė. Cambridge 
Misa Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
topkyčia šermenims^ dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 8-6434.

IIM0S ir JUOZO .BRU2Ų siuntinių įstaiga Atlieka visus patarnavimus su
yrant siuntinius ir užsakant Ktas dovanas j Lietuvą. DMeUs prekių pari- 
ūkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodha,ven, N.Y. 1142L Telef. 441-4712 - 

JUOZO ANDRUŽIO Real Estetą, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
utomobiUų, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudoe, Income Tax užpU- 
teaą Mutual Funds—pinigų Investadjoe. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; ŠIS La- 
Įjindais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wtater Garden Tavern. 1888 Marison^BL, 
blsevood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salt vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
to, (lupdami polaldotuviniai piesta. Pirmos rūlies lietuvižkas maistas priri 
Bintą karim.

54 G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
ffoodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774 ; 340 Grand St. Brooklyn. 
NY. 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.

MBABftlNIO VARPO KEPYKLA — SHver Bell Berking Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortat 
Dalia ir Albertas RadMūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
H.T. 11368. Telef. 779^5156.

tyti senukus.
Be abejojimo, šiuo klausimu 

labai neigiamos reikšmės turėjo 
Kauno arkivyskupijos ir Vilka
viškio vyskupijos valdytojo dr. J. 
Stankevičiaus per prievartą pa
rašytas 1961.V.31 raštas: “Pagal 
Religinių kultų įgaliotinio Ru
gienio patvarkymą liturginėse 
apeigose viešai gali dalyvauti tie 
ir tos, kurie turi 18 metų am
žiaus. Jaunesnio amžiaus vaikai 
negali tarnauti mišiose, negali 
giedoti chore, negali vėliavų 
nešti, negali gėlių barstyti. Li-

(Priežiūra aktyviesiem 
kunigam):

Vyskupai yra valdžios ver
čiami skirti aktyvesnius kuni
gus “$o priežiūra” pas bailius 
arba saugumui užverguotus kle
bonus. Saugumas tokius klebo
nus įgąsdina, kad reikėsią atsa
kyti už visus vikaro “išsišoki
mus”, įsako prižiūrėti, kad ne
sakytų “antitarybinių” pamoks
lų, kad daug nevažinėtų ir t.t. 
Pvz. Prienų klebonui kun. Ber- 
teškai net buvo įsakyta pra-

“VAIDUOKLIAI” RAŠO KALBAS

LENKŲ “KULTŪRA”

Žinomas Paryžiaus lenkų kal
ba žurnalas “Kultūra” 1972 rug
sėjo mėn. atspausdino E. Ža- 
gielio straipsnį, pavadintą “Lit- 
wini” (Lietuviai). Straipsnis 
pradedamas taip:

"Kai pirmaujantieji moksli
ninkai, kompiuterių pagalba, 
šiandien priėjo išvadą, kad prie 
katastrofos žengiančio pasau
lio vienintelis išganymas yra 
nauja ‘nulinio vystymosi’ pro
grama, siekianti sulaikyti gai
vališką išsiplėtimą ir gyven
tojų skaičiaus augimą, lietuviai-

Cosmopolitan laikrašty 1973 
kovo mėn. yra Jack Shepperd 
rašinys apie rašytojus, kuriuos 
jis vadina “vaiduokliais” (ghost). 
Amerikoje įprasta, kad kalbų 
sakytojai ir net mokslo darbų 
rašytojai užsisako kalbas. Yra vi
sa eilė firmų, kurios tik ir ver
čiasi tokiais užsakymais.

Tikrieji kalbų autoriai lieka 
nežinioje, bet jie gauna po po
rą, po aštuonetą dol. už pusla
pį. Tas pats autorius parašo 
kalbą kokiam pietiečiui Kong
reso nariui konservatoriui. Tuoj 
pat parašo ir kalbą rytiečiui li
beralui, kuris griauja pirmosios 
kalbos argumentus.

Sostinėje didžiausias kalbų 
fabrikas esąs Congressional Re

search Service, kurio žinioje 
kartais dirba daugiau kaip šim
tas rašytojų vaiduoklių. Viena iš 
tokių “vaiduoklių”, dirbanti 
prie senatoriaus, pasakojo, kad ji 
turėjo parūpinti kalbą Lietuvos 
nepriklausomybės šventės pro
ga. Ji tuojau paskambino į aną 
tarnybą, prašydama talkos. Pasi
rodė, kad čia jau užsakyta net 
70 kalbų Lietuvos nepriklau
somybės šventei. Tarfiyba atli
ko, ir visos kalbos buvo skir
tingos.

(Dabar tokiai tarnybai atėmė 
“duoną” LB informacijos tar
nyba, kuri iš anksto i r'be mo
kesčio pasiunčia kalbėtojam me
džiagos).

patriotai jau kuris laikas paty
lomis vykdo tą teoriją prak
tikoje, suprasdami, kad per stai
gi industrializacija, kai trūksta 
vietos darbo rankų, iššaukia to
kių rankų (tiksliau galvų) ant 
plūdį iš Rusijos. Kartu su tuo 
ateina rusifikacija, "kaip kad tai 
atsitiko Latvijoje, kur latvių tėra 
50%, tuo tarpu kai Lietuvoje lie
tuviai dar sudaro 80%”. Norė
dami užkirsti kelią rusų antplū
džiui, lietuviai masiškai eina 
dirbti fabrikuose, todėl žemės 
ūkyje jaučiamas aštrus darbo jė
gos trūkumas.

Reikia prisiminti, sako au
torius, kad prieškarinė Lietuva 
— be didelių dvarų, be fabri
kų, net be didelių kaimų —

Detroito LB metiniame susirinkime sėdi valdybos nariai ir susirinkimo darbo prezidiumas: 
iš k. Kastytis Karvelis, Algirdas Skrebutis, Jonas Urbonas, susirinkimo sekretorius Vladas 
Staškus, susirinkimo pirmininkė Danguolė Jurgutienė, pranešimą daro apylinkės pirm. VIa- 
das Selenis, toliau Jurgis Senbergas, Robertas Selenis, Linas Mikulionis ir Alfonsas
Velavočius. Nuotr. K. Sragausko

APIE “LITVINUS”
buvo mažų “sau ponų” kraštas, 
kur tik kas ketvirtas žmogus 
(įskaitant ir valdininkus) buvo 
samdinys, tuo tarpu kai dabar 
visi virtę samdiniais. Pereitame 
šimtmetyje kas ketvirtas lietuvis 
išemigravęs į Ameriką. Tamp
rūs ryšiai su ta emigracija iš
ugdė jausmą, kad civilizacijos 
atžvilgiu lietuviai priklausą Va
karam. Todėl, sako autorius, vi
sų dabartinių neramumų Lietu
voje priežastis esanti ta, kad 
lietuviai, žūt būt, nori išlaikyti 
savo lietuviškąjį “way of life”, 
taip skirtingą nuo sovietiškojo.

Išvardindamas dingusius lie
tuvių mokslininkus (Jurgis Le
bedys, Jonas Kazlauskas, Ka
zys Umbrazas, Juozas Senkus, 
Stasys Budrys) rašo, kad Kaz
lauskas buvęs nužudytas, o Um
brazas “pašalintas”, kaip nepa
togus bylos liudininkas.

Paminėdamas Kalantos ir kt. 
susideginimus bei gegužės 
neramumus Kaune, nuaidėju
sius po visą pasaulį, p. Žagiel 
rašo, kad Australijos spauda il
gai tylėjusi apie Kauno įvykius. 
Tada lietuviai viename laikraš
tyje užpirko didelį nekrologą 
Kalantai, paminėdami jo mirties 
aplinkybes, o kitame laikrašty
je įdėjo skelbimą apie rengiamą 
protesto mitingą, o taip pat ko
dėl jis šaukiamas. Tai sukėlė 
tokį skaitytojų susidomėjimą, 
kad Australijos spauda buvo pri
versta nutraukti tylą ir įvykius 
aprašyti. (Elta)

POEZIJOS PAVASARIS
Sausio 2 įvykusiame “LTSR 

Rašytojų sąjungos” valdybos 
prezidiumo posėdyje patvirtinta 
nauja “Poezijos pavasario” re
dakcinė kolegija, vadovaujama 
pareigingai partinio poeto J. 
Macevičiaus. Tai dar vienas iš 
visos eilės redakcinių pakeiti
mų po praėjusių metų įvykių 
Kaune. Posėdyje patvirtintas ir 
naujas Grožinės literatūros pro
pagandos biuro direktorius, F. 
Jakubauskas. (Elta)

MOVED TO LARGER QŪARTERS — KORDOL FABRICS by — 
IUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New Yortc, N.Y. 
11002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėm*. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
ialilcai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 

, paruošiant paklettiAj1 Biir^Ją? įUžėlkite jr įsltlkj^ritįe;, // \
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IIIETTUVISKOS MUZIKOS: PLOKŠTELĖS,'kūyigSš, svėikinimų 
'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. 
Y11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

LdetttvHkam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Avė. 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.

r juožAši-

Lietuviško stiliaus paminki.“" 
sukuriami ir veltai pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticųt 
valstijose

Fasolino
Memorials CO

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle ViHage, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6-3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTORA

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visut pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
ktlienlų reikalaOMt 
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
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Apie mus parašė . . .
Parašė The Washington Post 

kovo 11. Parašė The Wall Street 
Journal kovo 20. Parašė ryšium 
su priėmimu Lietuvos atstovy
bėje Vasario 16 proga.

Skirtingais antraštiniais žo
džiais, bet abudu dėstė tą pačią 
mintį: “Benamiai diplomatai: 
jų kraštas dingo, jų misijos pasi
liko” (W. S. Journal); “Nebeeg
zistuoja, tačiau neužmiršta” (W. 
Post). Atstovai tesą tik simbo
liai. Bet ir šioje rolėje laikai vei
kia prieš juos — jų augantis 
amžiaus, dar labiau Amerikos- 
Sovietų auganti detente politi
ka.

Reportažai atlikti su profesio
nalo įgudimu, vaizdingai, rafi
nuotai. Juose vienas skaitytojas 
mato prabilus didžiąją spaudą 
apie Lietuvą, pajudinus jo skau
džiąsias problemas, ir tai kelia 
skaitytojo pasitenkinimą, dėkin
gumą laikraščiam ir jų autoriam.

Rusų literatūrinis personažas 
džiaugėsi, kad laikraštis apie jį 
parašė — jam svarbu, kad pa
rašė. Jo draugai pasidomėjo, ką 
ir kaip parašė. Ir rado: pilietis 
— vardas, pavardė, būdamas gir
tas, pakliuvo “po vežiku” ir tt.

Kas žiūri, kaip parašė, atkrei
pia dėmesį į rašinio nuotaiką, 
kuri nejučiom, rafinuotai suges
tionuoja opiniją. W.S. Journal 
įpina melancholijos dėl viso 
Lietuvos ir jos atstovybių liki
mo. W. Post įpinatiktik nu
jaučiamos ironijos, kada jis ci
tuoją lietuvio “poeziją” apie bal
savimą už Nixoną, nors jis da
bar tokis nebeatspėjamas.

Atstovybių buvimą ir iškilmes 
dėl nepriklausomybės “to kraš
to, kuris neegzistuoja”, vadina 
“the most curious diplomatic 
exercises”. Kitas laikraštis atsto
vybių buvimą vadina “anomaly 
of history and a product of big- 
power politics and the maneu- 
vering of the cold war era”.

Gaila, bet taip jau yra, kad vi
sa tai turės išnykti — tokia 
abiejų laikraščių nuotaika. Ji 
primena nekrologą, parašytą dar

nemirusiam, bet pasmerktam 
mirti. »

Matydamas tokio nekrologo 
nuotaikas anuose rašiniuose, 
vargiai gali išvengti įspūdžio, 
kad tai ruošimas opinijos tam, 
kas politikos planuotojų bei vyk
dytojų praktiškai daroma. Daro
ma be pasigarsinimo, palaips
niui. Gali ateiti laikai, kad bus 
reikalinga ir opinijai parodyti, 
jog tai daroma, anot naujausio 
argumento, “with honor”.

Brežnevo spąstai
Vakaruose su pasitenkinimu 

priimta žinia, kad Sovietai pra
nešė nuo gegužės mėn. prisidė- 
sią prie tarptautinės konvenci
jos, saugojančios autorių teises 
(Copyright).

Netrukus betgi išaiškėjo prisi
dėjimo tiksiąs — sukontroliuoti, 
kad užsieny nebūtų leidžiami 
sovietinių rašytojų veikalai, jei 
jie nepatinka sovietų valdžiai. 
Tai patvirtino ir fizikas Sacha
rovas su kitais penkiais intelek
tualais laišku JT švietimo, moks
lo ir kultūros organizacijai. Laiš
ke rašė — jei sovietai anksčiau 
būtų prisidėję prie konvencijos, 
tai pasaulis nebūtų išvydęs Ach- 
matovos, Pasternako, Solženitsi- 

.np jirJcLveikalų. Nes.: duoti ar 
neduoti Copyright teisę-už auto
rių kalba sovietų valdžia.

Prisidėjimu prie konvencijos 
valdži a siekia užčiaupti lūpas 
viduje esantiem rašytojam.

Užčiaupti bumas užsieniuose 
esantiem politiniam pabėgėliam 
ir kitiem antikomunistiniam vei
kėjam siekia kita genocido kon
vencija. Ji Amerikos dar nepa
tvirtinta. Sovietai patvirtinimo 
laukia. Sen-Fulbrightas jau davė 
eigą konvencijai tvirtinti.

Sovietai turės, ko nori, jei ne
kils visuomenės pasiprieši
nimas.

Gyvai bei > sėkmingai veiklai 
reikia kūrybinės iniciatyvos, 
darbui atsidedančių žmonių, 
palankaus užnugario. Ar visa tai 
turi sparčiai artėjantis jau ket
virtasis PLB seimas, įvykstantis 
1973 rugpiūčio 30 —: rugsėjo 3?

Taipjau yra, kad seimo darbų 
bei- renginių programa - visų 
pirma tenka rūpintis pačiai PLB 
valdybai: ji, būdama arčiausia 
prie PLB reikalų, šiuos reikalus 
geriausiai pažįsta. Tad kuriem 
klausimam skiriamas pagrindi
nis seimo programos dėmesys?

PLB seimų tarpai — pėnkeri 
metai. Pertuos penkerius metus 
parodoma daug pastangų ir at
liekama daug darbų. Dirba pati 
PLB valdyba, taip pat dirba visų 
kraštų lietuvių bendruomenės. 
PLB seimas yra vieta, kur šie 
visi darbai sunešami krūvon: 
reikia apžvelgti laimėjimus, bet 
taip pat pamatyti ir spragas. Tam 
skiriami PLB valdybos ir kraštų 
lietuvių bendruomenių valdybų 
veiklos pranešimai. Po visų pra
nešimų taip pat numatomos ir 
diskusijos. PLB valdybai rūpi, 
kad visi, pasisakymai būtų kon- 
densuoti*ir dalykiški. Kad jie 
vestų prie pozityvių išvadų. O 
tam reikalinga viena sąlyga — 
tai geras išankstinis pasiren
gimas. Todėl siekiama, kad visi 
pranešimai būtų parašyti. Esmi
nius jų duomenis taip pat nori
ma paskelbti seimo leidiny.

Matant dabartį, taip pat rei
kės žvelgti ir į ateitį. Tad seime 
rengiamos sutelktinės svarsty- 
bos — “PLB ateities uždaviniai 
ir veikla”. Šių svarstybų tikslas 
išgirsti pačių lietuvių bendruo
menių atstovų pasisakymus. 
Mat, bendruomenės labai ne
lygios; jų esama didelių ir visai

N. Y. tautinių šokių grupė Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime vasario 18 Rich- 
mond Hill mokyklos salėje. Grupei vadovauja J. Matulaitienė. Nuotr. Charles Binkins
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mažų. Vienų darbo laukai labai 
platūs, kitos tesitenkina Vasario 
16 šventės surengimu ir meti
nio susirinkimo sušaukimu. Sei
mas turi išgirsti įvairuojančius- 
balsus, didžiosios bendruome
nės negali stelbti mažųjų. Po to
kių bendrųjų pasisakymų toliau 
seimas juos svarstys pasiskirs
tęs atskirų darbo sričių sekci
jomis — visuomeninių reikalų, 
švietinąo reikalų, kultūros reika
lų; jaunimo reikalų ir kt. Sekci
jų uždavinys taip pat bus pa
rengti siūlymus PLB seimo nu
tarimams.

Didelę visų kraštų lietuvių 
bendruomenių darbo dalį suda
ro Lietuvos laisvės bylos rūpes
čiai. Į juos žvelgs mūsų diplo
mato Stasio Lozoraičio jr. pa
skaita “Tarptautinė padėtis ir 
Lietuvos laisvinimas”. Po pa
skaitos — paklausimai ir disku
sijos. Prieitos išvados turės būti 
išreikštos seimo nutarimais.

Labai svarbus seimo uždavi
nys — tai vykdomųjų PLB or
ganų išrinkimas. Pirmieji trys 
seimai terinko PLB valdybą. 
Gyvenimas rodo, kad PLB taip 
pat reikia turėti kontrolės komi
siją ir net garbės teismą. To
dėl bus pasiūlyta papildyti PL“B 
konstituciją. Konstitucijos 
pakeitimų siūlymų yra atsiradę 
ir daugiau: esą reikėtų labiau 
glaudinti bei prastinti admi
nistracinę PLB sandarą. Per 
daug visokių tarybų, skiriamų 

lygiagretiem darbam. Dažnai 
dedas tai, apie ką kalba mūsų 
patarlė: tarp daugelio auklių 
vaikas liekąs be galvos. Bet PLB 
valdyba yra pasiryžusi ginti bei 
išlaikyti PLB visuotinumą ir de
mokratinę jos dvasią. Bendruo
menė turi liktis tautinis lietuvių 
sąjūdis, atviras kiekvienam lie
tuviui. Todėl lietuvis tautinei 
savo Bendruomenei priklauso 
tiesiogiai be pašalinių tarpinin
kų. Atsiranda pastangų Bend
ruomenę versti lietuvių organi
zacijų federacija ar net eiline 
švietimo bei kultūros draugija. 
Tai būtų sąmoningas Bendruo
menės suluošinimas, jos idėjos 
žalojimas, didžiosios vizijos 
temdymas. Bendruomenės kū
rėjai į ateitį žvelgė plačiu žvilgs
niu, turėdami didelį polėkį: tau
tinę lietuvių jungtį pastatyti 
aukščiau už religines, srovines, 
profesines bei kitokias jų skirty
bes. Reikia sutikti, kad tokią 
idėją nelengva įgyvendinti. Jai 
reikia didelės aukos ir dar di
desnio darbo. Bet tai bendras 
tautinis visų kelias, kurio nerei
kia pamesti dėl mažų asmeni
nių takelių. PLB konstitucijos 
pakeitimų projektas baigiamas 
ruošti ir tuojau pat bus viešai 
paskelbtas.

PLB seimam taip pat būdin
gi kultūriniai renginiai. Jų turės 
ir ketvirtasis seimas. Su seimo 
atidarymu ketvirtadienį siejami 

dailės parodos atidarymas ir lite
ratūros vakaras, kurio programa 
rūpinasi Lietuvių . Rašytoji^ 
Draugija. $eštadienį rengiamas 
seimo koncertas, kurio programą 
atliks muz. Alfonso Mikulskio 
vadovaujamas Čiurlionio an
samblis. Ansamblio kvietimą 
nulėmė jo puosėlėjama lietu
viška daina, kankjių muzika, 
tautinis šokis. Sekmadienio va
kare seimas turės savo banketą*.

.Tai jau atvangos momentas po 
sunkių bei įtemptų darbų. Pir
madienį seimo dalyviai susipa
žins su pačiu Washingtonu. 
Amerikos.sostinė turi gausių at
rakcijų.

Tokia PLB IV seimo prog
rama bendraisiais jo bruožais. 
Prieš akis klausimas: įvykdoma 
ar vėl perkrauta? PLB valdybai 
labai labai rūpi perkrovimo iš
vengti, bet kartu reikią žiūrė
ti, kad programoj rastų savo vie
tą visi gyvieji bei aktualieji 
reikalai. Seimas bus atviras, tad 
jame laukiami ir svečiai. Svečiai 
didele dalimi taip pat sudarys 
moralinę bei materialinę seimo 
atramą, nes Washingtono lietu
viai nėra tokie gausūs, kad galė
tų patys vieni pakelti finansinę 
seimo naštą. JAV ir Kanados LB 
apylinkės, liet, organizacijos ir 
visi lietuviai yra prašomi seimą 
paremti savo auka, kurių rinki
mu rūpinsis dr. V. Majauskas.

Stasys Barzdukas
-o-

— PLB valdybos kovo 17 po
sėdy buvo svarstyti PLB IV sei
mo programos klausimai, taip 
pat priimtos seimo darbo taisyk
lės. Su Pietų Amerikos penktuo
ju kongresu valdybą supažindi
no ’ jame dalyvavęs PLB KT 
pirm. dr. Alg. Nasvytis. Ryšium, 
su įvykstančiu PLB seimu, kuris 
iš PLB valdybos reikalatųŠtCdaUg 
rūpesčių ir darbų,'PLB valdybą 
šiemet Bendruomenės-Spaū- 
dos-Radijo dienų Tabd'r Farmoj 
nerengia, jų surengimo klausi
mą pasiūlyta išspręsti Lietuvių 
Žurnalistų S-gos valdybai, jei ji 
ras tai esant reikalinga. Posėdy 
taip pat buvo susipažinta su gau
taisiais bei išsiųstaisiais raš
tais, patvirtintas sąskaitų mokė
jimas, aptarti einamieji reikalai. 
Dalyvavo pirm. St. Barzdukas, 
dr. A. Butkus, dr. H. Brazai
tis, A. Gailiušis, A. Laikūnas, 
M. Lenkauskienė, dr. Alg. Nas
vytis, A. Rinkūnas, Dr. V. Ma
jausko atvykimą į posėdį sutruk
dė sniego pūga.
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Taigi, tu pats matai, kas darosi!
— parodė Tomas akimis judui į 
Joną.

— Nė kiaulės ausies! Dar pa
matysi, kur bus galas, — paty
liukais kumštelėjo Judas Tomą 
ir vėl irklavo.

— Įsivaizduok tiktai tu! .. Juk, 
šitokį vadą turėdami, mes tuos 
romėnus — kaip žuvis prieš sau
lutę išdžiovinsime; po vieną de
narą parduosime, kad po vieną 
pluoštą į virves suvytų .. . Kad 
botagą iš jų pasidarytų, — kike
no,' net cypaudamas, Judas. Net 
jo irklas smarkiau teleškeno van
denį.

— 0 jeigu tuo botagu paskui 
turkas ir tau pačiam sudrožtų?. .
— savaip pajuokavo ir Tomas.

— Kas mum, vyruti, begalės 
sudrožti! — pamojo Judas, kai
riąją atkėlęs nuo irklo. — Tai gy
venimas bus! Brolyti, tu ma
no! .. Tik gulėk, nuo saulės la
pu prisidengęs, ir krauk pinigė
lį... Taigi — už nieką neberei
kės mokėti! Ar tu supranti?!
— Šnabždėjo Judas, apimtas ne
išpasakyto džiaugsmo, tiesiai į 
Tomo dešiniąją ausį. — Taigi... 
Norėsime valgyti, — te duo

nos! .. Nenorėsime mirti, — va- 
jė! “imk savo lovą ir vaikš
čiok!” .. Ar tu supranti?! Net 
numirę galėsime vėl iš mirusių 
prisikelti. Arba susergame, saky
sim, o mūsų viešpats ir sako: 
“Ei! Tu, ten, Tomai! Ar nori būti 
sveikas?” Ir tu sveikas ...

— Tai kažin?! — pakraipė gal
vą Tomas. — Ar tu manai, kad jis 
taip visą laiką ir bėginės; ir glos
tys, ir kylos?

— O kodėl ne?! — išpūtė akis 
Judas. — Juk pats matai, kaip 
jam pigu tą viską padaryti. Tai
gi, tik paima mergaitei už ran
kos, pasako “Tallhita, kelkis”, ir 
ta prisikelia ... Vėl jauna, vėl 
graži... O, gal tu manai, kad 
jam būtų sunku visą Galilėjos 
jūrą paversti į vyną? . . Nugi, at
sakyk man kaip vyras! Ar jam 
būtų sunku?!

— Nu, gal ir ne, — sumikeno 
Tomas. Dabar abu žiūrėjo vie
nas į kitą ir šypsojosi.

— Bet kur tada žuvys dė
sis?! . . Kur plaukysime — kur 
žuvausime?! — vii iš naujo su
nerimo Tomas.

— A! Bala čia tų žuvų! — net 
abi rankas atitraukęs nuo irklo, 

pamojo ir pakratė į Tomo pusę. 
—Bet ar tu, vyruti, turi nors kiek 
supratimo, kiek vyno būtų?! Žu
vų tai jis mum ras ir kitur — 
jei tik reikės! Bet gi vyno kiek 
būtų?! Ar tu suprantių Taigi in
dai nė kupranugarių tiek nesu
rastų, kad galėtų tą visą vyną nu
pirkę namo parsigabenti. — 
Kiek sykių man tave, Tomai, 
vis reikės mokyti! Kur tavo pa
ties galvelė, kad tie reikalai tau 
vis taip neaiškiai susiplaka? . .

— Tai kažin, kuriam čia ne
aiškiau plakasi? — šyptelėjo To
mas, pakreipęs lūpas į Judo 
pusę, ir toliau sau ramiai irkla
vo.

— Nu, jau tik mano galva ne, 
tu nesirūpink! — išsižergė Ju
das. — Juk valdovui užtektų tik 
pirštu parodyti į debesis, kad 
pilnos pintinės žuvų pribyrė
tų .. . Negi priklausai prie “kur
čiųjų” ir “aklųjų”? . . Pats gir
dėjai, kaip jau ’ ne kartą sakė: 
“Prašykite, ir bus duota; belski
te, ir bus atidaryta”.

— Nu, taip! — spūstelėjo 
smarkiau savo irklą Tomas. 
— Bet jis taip pat jau net kelis 
sykius suminėjo, kad reikia mo
kėti prašyti ir žinoti, ko prašai . . .

— Mokėti prašyti, — pa
mėgdžiojo Judas Tomą ir piktai 
išsftiepė. — Reikalauk! Gerklę 
perkąsk! Argi nesakė, kad .. . 
belsk tol, kol atidarys? . . Mane 
tik juokas ima iš tų “mokėjimų 
prašyti”... Va! Matai?!.. Juk 
vaikinėlis visą laiką laižosi, — 
parodė akimis į Joną, tebeklu- 

pintį prie Mokytojo kojų.—Juk, 
per jo uodegą nė pasveikinti 
negalima prieiti. O ką? Ar gavo 
ką?! . . O aš kietai pasakiau: 
“Duok man pinigus saugoti!”
— ir atidavė.

— Ei! Jonai. Gal pairkluosi?
— pakišo Judas Jonui irklo 
plokštę po pat nosimi.

— Judai, — subarė Judą 
Jėzus. — Koks paties reika
las, jeigu Jonas mane nori šitaip 
mylėti? Tu mylėk kitaip! Irk
luodamas . . .—Paaiškino ir 
nusijuokė.

— Iš tikrųjų sakau tau: kai Jo
nas paims irkluoti — toliau už 
tave nuirkluos, — dabar jau rim
tai pridėjo.

— Nugi, tik juokai man, Bran
giausias Mokytojau! — sujudo 
Judas iš visų pažastų. — Kur gi 
jis čia toliau benuplauks, kad .. . 
Gi jau krantas čia pat! Būk 
geras, Brangus Mokytojau, ir 
leisk man jį pasodinti prie irk
lo. kai plauksime atgal . .. Tada 
pažiūrėsime, kuris toliau nuirk
lavo . . .

— O kas tau sakė, Judai, kad 
mes plauksime atgal? — vėl juo
kėsi Jėzus ir palengviukais lin
gavo galvą.

— Didvsis Karalių Karaliau!
— sudavė Judas sau į krūtinę 
ir nulenkė galvą. — Klausau Ta
vęs ir Tave garbinu! Tokio kara
liaus Izraelyje dar nebuvo!!! 
Meldžiu Tave, pasakyk man, 
jeigu Tu iš tikrųjų tas, kurio 
Izraelis laukia, tuojau pat imu 
Tave ant rankų ir nešu per visą 
Galilėjos jūrą atgal į Galilėja ...

— Tu neši, Judai? — paklau
sė Jėzus, gailiai žiūrėdamas. — 
Kaip gi tu mane neši, Judai, 
jeigu tu manęs nė nepakeli? . . 
Nepamirškite, kad žmogaus sū
nus eina taip, kaip jam tėvo pa
sakyta. Jis pažįsta savo tėvą ir jo 
klauso . . .

— Valdove! — neatstojo Ju
das. — Mes tikime, kad tu tas 
didysis karalius, tik tu pasa
kyk mum, kur pastatyti tau sostą, 
ir mes tau tarnausime! — pa
garbiai nusilenkė Judas , ir net 
romėnišku būdu tris kartus su
davė sau į krūtinę.

Petras, tai išgirdęs, irgi strik
telėjo ir drožė sau kumštimi į 
krūtinę; atseit:

— Viešpatie! Ir aš pritariu! . .
Jėzus juokėsi ir lingavo galvą, 

bet nieko tą rytą jiem daugiau 
nebepasakė. O ir laivė, pakėlusi 
nosį, jau užčiuožė ant smėlėto 
kranto, ir visi, kas pirma, kas 
paskui, pas per kurį persirisda
mas, pradėjo lipti į krantą.

— Pailsėkite, vyrai! — Jėzus 
dar jiem pamojavo ir, už paran
kės pasiėmęs Joną, Jokūbą ir 
Petrą, pasilipęs ant pirmo kau
burio, apaugusio pajūrio žole, 
kur augo ir plačiai šakotas lauki
nis alyvmedis, Atsigulė.

Aušra jau aušo: pats saldžiau
sias miegas. Nebebuvo nė vie
no, kuris nebūtų dar snūduria
vęs ir žiovavęs. Nė nepamatė 
vyrai, kur kas sau sukrito ir tuo
jau pat sumigo.

Jie pasiliko prie Kapamaumo 
keletą dienų. Jėzus gydė ligo

nius ir mokė žmones. Gal tre
čią dieną pavakariais jis pasiun
tė Judą, Pilypą ir Jon^ su Balt
ramiejumi nupirkti maisto.

Tik įėjus į turgaus aikštę, pir
mame skersgatvyje Judas net su
riko iš nustebimo ir apgedo juo
kais. Nugi, jo jau seniai seniai 
bematytas draugas ką tik rtesusi- 
mušė kakta, bepuldamas iš vy
ninės su juo pasisveikinti.

— Judas!!! . . .— saulės nude
gintas ir vėjo nupūstas sustau
gė Barabas, kaip dykumų liū
tas. — Iš kurio pragaro tu čia 
dabar po Kapamaumą?!

Judas, apkabinęs Barabą, plo
jo jam plaštakomis per abu pe
čius ir negalėjo ištarti nė žodžio.

— Kodėl tu manai, kad aš iš 
pragaro? — pagaliau suvebleno, 
seilėtomis lūpomis. — Ne, bro
lyti! Aš ne iš pragaro! Mes su
radome karalių: iš pačios karalių 
karaliaus karalystės ... Pati
kėk manim — patį tą, kurio mes 
visi taip ilgai laukėme ... Va, 
kad ir šitie paliudys, jog aš tau 
teisybę pasakiau, — dar parodė 
ranka į Pilypą, Joną it Baltra
miejų. > . ;>*

Barabas žiūrėjo ir, pakreipęs 
galvą, šaipėsi.

— O! Kad tu iš tikrųjų pama
tytumei, koks tatai karalius! — 
ne nustovėjo Judas. — Taigi, dar. 
užvakarnaktį!,. Ko ne visą Ga
lilėjos jūrąpėsčias perėjo. Įsi
vaizduoji tik? Paviršium van
dens! Ogi ir kalba jo!.. Visai ki
tokia, nėgu kada mums Rašto 
mokytojai yra Kalbėję.

(bus daugiau)
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ČESLOVO
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„ Balandžio 15, Verbų sekma- 
dfenį, Apreiškimo parapijos cho- 
raš parapijos bažnyčioje rengia 
relįįgipi koncertą. TaS tradicinis 
jų./koncertas, rengiamas Ver- 
b&se> Praeitais metais jie atliko 
Dubois “Septynias * paskutinius 
Kristaus žodžius” — oratoriją 
su vargonais, choru, solistais.

Šių metų koncertui pasirinko 
lietuvį autorių — lietuviškos 
religinės muzikos pionierių — 
Česlovą Sasnauską. Garbiausias 
ir didžiausias jo religinis kūri
nys —i Missa Reguiem.

Pasirinko dėl to, kad šis vei
kalas nebuvę čia pastatytas. Jis 
yra puikus kūrinys, gilus ir iški
lus ' ir visai tinka Kančios sa
vaitei.

Veikalą atlieka choras, diri
guojamas Algirdo Kačanausko. 
Vargonais palydi Albinas Priž- 
gintas. Vargonų partija šiose 
mišiose yra gana didelė ir svar
bi.

Solistais pakviesti — Lionė 
Juodytė-Mathe^fs, Stasys C įtva
ras ir Liudas Stukas.

Po visų mišių — dar solo var
gonais gros virtuozas Albinas 
Prižgintas.

-o-
Religiniai koncertai lietuvių 

visuomenėje yra tikrai labai re
tas dalykas. Ir prie geriausių 
sąlygų jie surengiami kartą me
tuose. Tad kviečiama visa lietu-
viška visuomenė atsilankyti į šį 
koncertą ir išgirsti patį didžiau
sią lietuvio kompozitoriaus reli
ginį kūrinį. Tai irgi labai reta 
proga išklausyti Sasnausko Re
guiem.

Kas buvo tas
Česlovas Sasnauskas?

•Kompozitorius Česlovas. Sas
nauskas priklauso pirmajai lietu
vių muzikų kartai, kuri pradėjo 
kurti lietuvių individualinę mu
ziką, Maironio ir kitų poetų ei
les pavertė dainomis, sukūrė 
visą eilę taip būtinų ir reikalin
gų bažnytinių giesmių, organi
zacijų Himnų (pvz. ateitininkų). 
Jis buvo gimęs 1867 Kap
čiamiestyje. Jo tėvas irgi buvo 
muzikas — vargonininkas.

BIRUTĖ KEMĖŽAITĖ PLOKŠTELĖSE

Maždaug prieš pusmetį Birutė 
Kemežaitė išleido plokštelėj į- 
dainuotų 12 lietuvių kompozito
rių kūrinių. Įdainuota Italijoj. 
Šios plokštelės savotiškumas yra 
tas, kad solistei pritaria styginis 
orkestras su arfa, diriguojant Ro
mos simfoninio orkestro diri? 
gentui Edoardo Brizio.

Įdainuotos dainos skamba ne
paprastai švelniai. Solistės lyri
nis dramatinis sopranas vyrauja, 
lyg laivelis plauktų virš van
dens, orkestro nenuslopinamas. 
Balsas skambus, nuo žemutinio 
lig viršutinio garso lygiai ir 
lengvai klausomas, gražus ir ma
lonus; jame yra jaučiama itališ
ko bei canto įtaka.

Chicagoj jos plokštelės plačiai 
perkamos. Dainininkė išleido 
jas savo lėšomis. Šia proga tenka J. Žilevičius

Apreiškimo parapijos choro naujoji valdyba. Iš k. Roma Ceiliutė — knygininkė, inž. Vytau
tas Radzivanas — vicepirmininkas, Bijrutė Radzivanienė — sekretorė, kleb. kun. Pranas
Raugalas — dvasios vadas, choro vadovas Algirdas Kačanauskas, Louise Senken — pirmi
ninkė, Jonas Jankus — iždininkas. Nuotraukoje trūksta Vinco Skripkaus —‘knygininlcės pa
vaduotojo. Nuotr. C,. Binkins

LUSKO REGUIEM Į
Česlovas parodė nemažus mu- i 

ziko gabumus. Tai ir leido jam I 
iškilti iš vargo ir nepražūti. Sun- I 
Idai dirbdamas, nuolat besi ve rž- I 

. damas, jis pasiekė labai daUg. 1 
Jis buvo reto muzikinio, išsila- 1 
virtimo žmogus. Į savo muziko j 
profesiją žiūrėjo labai rimtai, | 
labai daug studijavo ir dirbo, -į 
kad suprastų platų muzikos me- 1 
ną.

Jis .buvo baigęs Petrapilio 
konservatoriją. Studijavo dai
navimą ir kitus privalomus ša
lutinius dalykus. Kaip jis sakė: 
— dabar pradėsiu mokytis! — 
Taip ir buvo — konservatorijos 
baigimas buvo tik mokslo pra
džia. Mokėsi kalbų, išėjo specia
lų harmonijos kursą, analizavo 
didžiųjų muzikų kūrinius.

Studijų tikslais buvo išvykęs 
du kartu į V. Europą. Pirmą kar
tą iškeliavo 1900. Romoje studi
javo vargonus ir ten archyvuo
se susidūrė su senuoju choralo 
giedojimu. Pasijuto nepasiruo
šęs. Vėl grįžo į Petrapilį, stojo 
į Archeologijos Institutą ir studi
javo paleografiją ir neumalogiją, 
kurią baigė 1904. 1905 vėl išvy
ko į Europą ir čia studijavo cho
ralinį giedojimą, aplankė dau
gybę senųjų benediktinų vie
nuolynų, kur buvo išsaugotas

DAINŲ RINKINYS
JAV LB krašto valdyba, norė-

dama palengvinti mūsų chorų 
ir jų vadovų darbą, ryžosi iš
leisti stambesnį lietuviškų liau
dies ir kompozitorių sukurtų 
dainų rinkinį. Tuo reikalu buvo 
spaudoj rašyta ir kreiptasi į vi
sus muzikus kompozitorius, kad 
jie siųstų savo dainų kūrinius 
muz. Jonui Zdaniui, 301 Troupe
St., Hot Springs, Ark. 71901.

J. Zdaniui pavestas dainų su
rinkimo, sutvarkymo ir spaudai 
paruošimo darbas jau pradėtas. 
Yra sudaryta dainų atrinkimo 
komisija iš muzikų: Br. Budriū- 
no, St. Gailevičiaus, prof. VI. 
Jakubėno ir Alf. Mikulskio. Ko-
misijai jau išsiųsta'keliolika dai
nų.

Krašto valdybos ankstesnį at
sišaukimą į muzikus kompozito-

■ pastebėti, kad solistė yra poetė 
ir literatė. Jos eilėraščiai dažnai 
matomi spaudoj, o jos parašytas 
veikalas apie partizanų gyveni
mą baigiamas išparduoti.

Įdainuoti šie kruopščiai at
rinkti kūriniai:

Sapnas apie šiaurę—J. Stro- 
lios; Karvelėli — C. Sasnausko 
— J. Žilevičiaus; Išdykęs rude
nėli — B. Budriūrio; Benamių 
daina — S. Sodeikos; Dukružė
lė — P. V. Sarpaliaus; Va
karas — E. S. Laumenskienės; 
Nemunėli — Onos Metrikienės; 
Ne margi sakalėliai — J. Tallat- 
Kelpšos; Klajūnui — S. Gailevi
čiaus; Na, tai kas — K. Kavec- 
ko; Dainos, muzika ir gėlės — 
O. Metrikienės; Rugiagėlės — 
S. Sodeikos.

į/*

(1897 — 1816)

tikras bažnytinio choralo giedo
jimas. Jis pats buvo baigęs dai
navimą, tai sugebėjo gerai pasi
savinti senojo bažnytinio giedo- 
jimo savybes. (nukeluį U pSl.)

CHORAM
rius papildydamas, J. Zdanius 
praneša:

a) Leidiny bus spausdinami 
kūriniai tik choram (mišriem, 
vyrų, moterų, vaikų).

b) Vaikam dainos rašytinos 
dviem balsam, nors lengviau 
“įkandamos” gali būti trim ar 
net keturiem balsam.

c) Aktualiausia leidiniui me-
džiaga būtų .ne per sunkūs, ne 
per ilgi, giedrios bei ryžtingos 
nuotaikos kūriniai.

d) Labai pageidautina nestam
bios apimties kantata mišriam 
chorui ir smulkesnės apimties
— vaikų chorui.

e). Specifiniai bažnytiniai ;kij> 
riniai į leidinį nebus dedami, ta
čiau gera ir efektinga malda už 
tėvynę yra labai pageidaujama.

Pasistenkim, kad šiame lei
diny būtų atstovaujama visų iš- 
eivijos lietuvių muzikų kūryba. 
Tuo būdu jis būtų tartum- mū
sų chorinės literatūros antolo-
gija.

LB krašto valdyba dar kartą 
kreipiasi į visus muzikus kom
pozitorius, prašydama rinkiniui 
nepašykštėti savo turimų dainų 
arba jas specialiai parašyti (kur 
galima, pridedant akompani
mentą). Kūrinius siųsti muz. J. 
Zdaniui iki gegužės 1 ir su 

. juo tartis visais muzikiniais ir 
rankraščių reikalais. Chorų va
dovai yra prašomi jam ne
delsiant siųsti savo pageida
vimus ir komentarus.

Taip pat- pageidaujama, kad 
chorai ir jų vadovai savo pa
geidavimus bei siūlymus tech
niškais reikalais netrukus pa
reikštų jo administratoriui V. 
Šalčiūnui, 418 Main St., Delran, 
N. J. 08075.

JAV LB krašto valdyba

CHORUI 
75 METAI

Šiemet sueina 75 metai, kaip 
Šv. Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijoj buvo suorganizuotas 
bažnytinis choras, kuriame jau 
trečia generacija ir Šiandien te- 
begieda. Tą deimantinį jubiliejų 
— ilgą giesmės bei dainos vagą 
išvarytą lietuvių visuomenės 
kultūriniuose baruose — atitin
kamai atSvęsti rengiasi pats cho
ras. Bus koncertas — balius, 
kuriame parapijos meno jėgos,
choras, solistai bei muzikai at
liks programą.

Įsikūrė 1898 m.
Elizabetho Šv. Petro ir Povi

lo lietuvių parapijos choras .įsi
kūrė 1898. Pirmas šios parapi
jos vargonininkas buvo A. Ka
varskas. Netrukus jį pakeitė J. 
Steponavičius, kuris čia vargo
nininkavo ilgesnį laiką ir iš bu
vusių 8 choristų jų skaičių pa
kėlė iki 20. Po jo trumpai var
gonininko pareigas ėjo A. 
Radzevičius. 1924 šią vietą už
ėmė muz. Antanas Visminas. 
Jo vargonininkavimo metu cho
ro veikla sparčiai vystėsi ir bujo
jo: choras išaugo iki 60 asmenų; 
buvo ruošiami choro paren
gimai, koncertai.

Daug chorui padėdavo tuo 
metu buvęs klebonu kun. J. Si
monaitis. Pats būdamas rimtas 
muzikas, reikalavo, kad bažny
tinis giedojimas atitiktų maldos 
dvasią.

A. Visminui persikėlus kiton 
vieton, čia trumpai vargonais 
grojo R. Juška, vėliau tapęs žy
miu dainininku.

Prof. J. Žilevičiaus laikais
1929 atkviečiamas iš Lietu

vos žymus muzikas prof. Juozas 
Žilevičius, kurio autoritetas, su
kurtoji muzika bei veikla pasie
kė visas lietuvių kolonijas Ame
rikoje, ypač rytuose,— nuo Mai
no iki Marylando — jis buvo 
muzikinės darbuotės centru, iš-
mintie s šaltiniu. • sukurtas operetes,, kantatas

JisEiizabethe darbavosi 30 bei dainas, dalyvavo visose 
metų. Jo, laiku choras pasiekė (nukelta į 9 psl.)

Mintys
iš Vasyliūnų koncerto

Menas tai dešinioji gamtos 
ranka. Gamta mum davė gy
vybę, bet menas padarė mus 
žmonėmis.

J. Ch. Fr. Schiller

Gabūs muzikai Vasyliūnai va
sario 24 vėl aplankė New Yorko 
koloniją. Kaip ir kiekvienais me
tais, muzikos mylėtojai, kurie jų
nekantriai laukė, jais nenusi
vylė. Į Camegie Recital Hali 
suėjo grupelė ištikimų meno 
gerbėjų, randamų kiekviename 
Vasyliūnų pasirodyme, jau tapu
siame lyg tradicija New Yorke.

Smuikininkas Izidorius ir jo 
sūnus pianistas Vytenis Vasyliū
nai šiemet prisistatė su ypatin
gai įdomia programa. Joje (pir
mą sykį Amerikoje) buvo per
duotas Balio Dvariono kūrinys 
— Baladė. Be to, susipažinome 
su retai girdima Walter Piston 
sonata. Girdėjome ir W. A. Mo- 
zarto klasišką deimančiuką, ir C. 
Francko audringai romantišką 
kūrinį.

Pačiam nesant muzikos kriti
ku, koncertą galima vertinti tik 
mėgėjo ausimi. <

Apie Mozartą maža ką naujo 
galim pasakyti. Viskas apie jo 
kūrybą jau kartota daugelį kartų. 
Sonata (K 303) pilna kunkuliuo
jančių laimingų jausmų. Ir tai 
suprantama: Mozartas, ją kurda
mas, buvo įsimylėjęs ir jaus
mus sudėjo į muziką. Atidžiai 
klausantis, vietomis girdėti mik
roskopiškos idėjos, taip anksti 
pasireiškusios Mozarto muzi
koj, po kelerių metų išaugusios į 
Prahos simfoniją, operą Cosi 
Fan Tutte ir šimtus kitų muzi
kos kūrinių.

Po sidabrinės Mozarto 
muzikos buvo atliekama tam
sesnė Walter Piston sonata 
pianinui ir smuikui, čia jau iš
reiškiami gilesni jausmai. Atro
do, kad mum kalba vyresnio 

Prof. Juozas Žilevičius, Eli
zabetho. lietuvių Šv. Petro ir 
Povilo . parapijoje išvar- 
goninkavęs 30 metų, dabar 
gyvena Chicagoje pas jėzui- , 
tus ir tvarko muzikos archy
vą.

gan aukštą meninį lygį. Į bažny
tinį giesmių repertuafą jis įtrau
kė sudėtingų pasaulinio masto 
polifoninių kūrinių. Turėjo pa
ruoštas 8 mišias, apie 40 įvairių 
motetų, per 100 dainų.

Choro narių skaičiaus vidur
kis buvo 80. Kai pirmą kartą 
statė Dubois kantatą, choras 
siekė 125 narius. Moterų solis
čių tarpe figūravo sopranai — 
Vera Pranskietytė, Genė Pocie
nė (Paulauskaitė), Karolina Miš
kinytė. Iš vyrų Vaclovas Bara
nauskas — tenoras (jau miręs), 
Alfonsas Žvirblis — baritonas 
ir Feliksas Puzinas — bosas. 
Pačioj pradžioj yra solo partijas 
dainavę Antanas Venskus (žu
vęs kare), Simonas Venskuą, 
Domininkas Petručionis, Marija 
Baranauskienė (Paulauskaitė) ir 
Izabelė Keturvytienė.

Choras nuolatos buvo įkinky
tas į muzikinę veiklą: rengė re
liginius koncertus, statė M. Pet
rausko ir prof. Juozo Žilevičiaus 

amžiaus žmogus. Sis kūriny^ 
lyg išreiškia šių- laikų dvasią. 
Pulsuoja nepaprasta energija, 
lyg žmogaus skverbimasis į toli
mą nežinomybę. Per visą kūri
nį jaučiamas smerikietiškas cha
rakteris, ypatingai antroj temoj, 
pirmoj ir antroj daly. Gaila, kad 
muzikos pasauly Pistono kūri
niai yra apleisti. Mūsų mėgėjiš- 
komis ausimis, ši kūryba yra tik
rai verta didesnio dėmesio.

Po to pianinas ir smuikas sekė 
mum įdomią pasaką, Balio Dva
riono sonatą — Baladę. Kaip 
amerikiečio Piston, taip ir lietu
vio Dvariono kūriniuose paste
bimi tautiniai bruožai. Kiek
vienoj Dvariono temoj atsispin
di lietuviškumas. Pirmoji dalis 
— subtiliai dramatiška ir lyriš
ka. Su antrąja dalimi pajuntamas 
lyg įtempimas (atrodo, čia pa
siektas pasakos kulminacinis 
taškas), kuris baladės gale iš
tirpsta įspūdingame pizzicato, 
savo staigiu sustojimu lyg palie- 
kančiame klausytoją “kabėti 
ore”. Nepasakoma, ar pasaka
baigėsi gerai, ar blogai: Dvario
nas leidžia apie tai spręsti klau
sytojui.

Cesar Franck, prancūzų in- 
strumentalinės muzikos tėvas, 
čia buvo pristatytas su mistine 
ir labai emocinga Sonata in A 
Major. Šis tipiškai romantiškas 
kūrinys yra pilnas pasitikėjimo 
savim, vietomis rodąs daug gy
vumo bei džiaugsmo gyvenimu. 
Pilnas improvizuotų vietų, ku
rios yra lyg romantikų muzikos 
“trade mark”. Vietomis pasirodo 
ypatingo grožio melodija, ritmiš
kai keičiama kiekvienoj kūrinio 
daly. Ypatingo įdomumo yra 
rondo ir canon, kuris baigia so
natą, savo chromatiškose harmo
nijose primindamas VVagnerio 
instrumentaiizaciją.

-o-
Koncertui pasibaigus, susi

kaupimo mintis išblaškė klau
sytojų plojimas, (nukelta į 5 psl.)

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS

“Cannen” operą Chicagoj sta
to Lietuvių opera balandžio 28- 
29 ir gegužės 5-6. Dalyvaus ir 
vaikų choras iš Kristijono Do
nelaičio mokyklos. Šį chorą nio- 
šia Emilija Pakštaitė.

— Sol. Gina Čapkauskienė 
iš Montrealio, akomponuojant 
D. Fidlerienei iš Deep River, 
vasario 21 Ottawoj, Kanados par
lamento rūmuose parlamenta
ram skirtoj baltiečių programoj 
padainavo šias dainas: “Mano 
sieloj šiandien šventė” — J. Tal- 
lat-Kelpšos, “Mėlyni varpeliai”
— VI. Jakubėno, “Lakštingalos 
giesmė” — V. Kuprevičiaus 
“Žvaigždutė” — B. Dvariono ir 
“Oi nėra niekur” — K. V. Ba
naičio. Klausytojai, sužavėti so
listės dainavimu, jos tautiniais 
drabužiais, sustoję ilgai plojo.

— Australijos lietuvių dieno
se, įvykusiose jau septintą kar
tą, pereitų metų pabaigoj lietu
viai rinkosi į Sydnėjų. Vienas 
iškiliausių momentų — dainų 
šventė, rengiama septintą kartą. 
Šį kartą dalyvavo šie chorai: 
Adelaidės Lituania — dirigentė 
R. Kubiliūtė, Canberros Lie
tuvių Choras — dirigentas P. 
Darius, Melbourno Dainos 
Sambūris — dirigentas A. Čel- 
na, Newcastle Lietuvių Choras
— dirigentas S. Žukas, Sydnė- 
jaus Meno Ansamblis — diri
gentė M. Umbražiūnienė, Syd- 
nėjaus Dairios Choras — diri
gentas Br. Kiveris.

— Solistas Arnoldas Voketai- 
tis New Yorko miesto operoj 
kovo 17 J. Offenbacho operoj 
“Les Contes d’Hoffmann” sėk
mingai dainavo keturių velnių 
vaidmenyse. Lietuvį dainininką 
New York Times kritikas Allen 
Hughes kovo 19 įvertino palan
kiai. Kovo 27 A. Voketaitis dai
navo solo partiją Camegie Hali 
atliekant Beethoveno devintąją 
simfoniją. '

"— Aidas, Hamiltoho mergai
čių choras; vačldvaujaftias '^dl. 
Vaclovo Verikaičio, išleido savo 
pirmąją dainų plokštelę. Plokš
telėj yra 13 dainų, kurias paly
di 7 asmenų orkestras. Choras 
balandžio 29 koncertuos Detroi
te, gegužės 12 — Baltimorėj, 
gegužės 13 — Philadelphijoj.

— Mišių konkursan yra atsiųs-1 
tos 5 mišios. Jury komisija da
bar susipažįsta su kūriniais. Ju
ry komisiją sudaro: pirm. Al
girdas Kačanauskas iš Brookly- 
no, sekretorius — premijos me
cenatas Klemensas Bagdonavi
čius iš Newark, N. J., nariai — 
Aleksandras Aleksis iš Water- 
bury, Conn., Jonas Čižauskas 
iš Elizabeth, N. J., ir Antanas 
Giedraitis iš Chicagos, III. Pre
mija — 400 dol. Mišių konkur
sas buvo paskelbtas anksčiau, 
jis buvo pasibaigęs praeitų metų 
rudenį, bet jury komisija, nieko 
ypatingesnio neradusi, su- 
sprendė konkursą pailginti. 
Kaip praneša komisijos pirmi
ninkas, dabar atsiųstais kūriniais 
komisija yra patenkinta, ir pre
mija bus greit paskirta.

— Apie solistę Giną Capkaus- 
Idenę parašė Montrealio laik
raštis Echos Vedettes. Parašė 
plokštelės išleidimo proga ir įsi
dėjo jos nuotrauką. Paminėta ir 
solistės lietuviška kilmė, atžy
mėta i r ge ra plokštelės kokybė.

— “Varpo”, Toronto lietuvių 
choro, dvidešimtemetis paminė
tas Toronto Lietuvių Namų salėj 
kovo 10. Apie tris valandas tru
kusio koncerto programą atliko: 
mišrus “Varpo” choras, vyrų 
choras, moterų choras, solistė 
Gina Čapkauskienė, solistas 
Vaclovas Verikaitis, dirigentai
— muz. St. Gailevičius, muz. 
A. Ambrozaitis, akompaniatoriai
— Dalia Viskontienė ir J. Govė- 
das.

— Smuikininkas Povilas Ma
riukas ir pianistas Manigirdas 
Motekaitis vasario 16 iškilmin
game lietuvių dailininkų pa
rodos atidaryme Čiurlionio 
galerijoj, Chicagoj, atliko Haen- 
delio ketvirtąją smuiko sonatą. 
Naujose galerijos patalpose so
nata labai prisidėjo prie šventiš
kos momento nuotaikos ir pul> 
likos buvo šiltai sutikta.



BALFO REIKALAS IŠ ANTROS PUSĖS
Balto pirmininkės M. Rudienės paaiškinimai

Pereitame Ui o laikraščio nr. valdyba ir ją ■ pilnai informuoti, 
buvo pareiškimas dr. E. Noako, padaryta. Visi naujieji rei- 
Balfo 100-jo skyriaus pirminiu- * 
ko, dėl skyriaus valdybos iškel
tos federaliniame teisme bylos 
senajam Balfo pirmininkui kun. 
V. Martinkui ir naujajam pirmi
ninkui M. Rudienei.

Dėl šios bylos redakcijos 
kovo 14 buvo rašoma Balfo pir
mininkei M. Rudienei: “Balfo 
100 skyriaus valdyba kreipėsi į 
federalinį teismą, siekdama, kad 
anas Detroito seimas būtų pripa
žintas buvęs nelegalus, nes į- 
vykdytas ne pagal Balfo iita-

— tus; kad tokiu atveju b 
pažinti niekiniais ir sei 
tarimai — valdybos išri 
Balfoįstaigos kėlimas j 

Norėtume patirti 
tišką pasis 
mų:

1. Ar sei 
pagal įsta 
reikalą vi

2. A 
dybo 
ku

tų kaltini-

nu- 
mas ir 

icagą.
ų auten-

uvo įvykdytas 
alavimus ar tuos 

^apeinant?
ra, kad naujosios vai-' 
onės dalį įstaigos do- 
paėmė iš New Yorko, 

darius įstaigos perdavimo- 
mimo akto?

3. Ar kilusi Balfo veikėjų tar
pe trintis nesustabdo Balfo šal
pos normalios eigos?

4. Jei klausimas atsidūrė teis
me, kas apmokės teismo išlai
das?

Kovo 23 dienos raštu Balfo 
pirmininkė M. Rudienė atsakė:

1. Seimas buvo vykdytas ir 
vedamas, kaip ir visuomet, pa
gal tradicinę ir per daugel metų 
nusistojusią Balfo tvarką.

Reikalų vedėjas prieš kiekvie
ną seimą išsiunčia visiems Bal
fo skyriams pranešimą apie sei
mą, primindamas, kokie forma
lumai seimo delegatų ar atstovų 
turi būti atlikti.

Jei toks seimas nesilaiko tvar
kos bei seimo taisyklių, tai sei
mo atstovai turi teisę, .protes
tuoti prieš netinkamą seimo 
eigą ir gali pareikalauti, kad bū
tų laikomasi tų nuostatų. Žodžiu, 
jei seimas nesilaiko savo nusta
tytų taisyklių, tai laikas yra už
protestuoti seimo metu, o ne po 
seimo, ir dar keletą mėnesių vė
liau. Seimo dienotvarkė yra pri
imama ar papildoma seimo at
stovų. Mandatų komisija patikri
na atstovų įgaliojimus ir padaro 
pranešimą jų reikalu. Seimas 
priima ar atmeta. Dienotvarkė 
ir mandatai buvo seimo priim
ti.

2. Buvusioji valdyba buvo pa
prašyta vykdyti užbaigiamuo
sius darbus ir perduoti nauja
jai valdybai visas bylas bei do
kumentus trijų mėnesių laiko
tarpyje.

Kadangi nuo spalio mėnesio 
iki metų pabaigos bebuvo likę 
tik porą mėnesių laiko, tai at
sižvelgiant į šią padėtį ir fiska
linių metų atskaitomybės suve
dimą, buvusiajai valdybai ir bu
vo leista įvykdyti užbaigiamuo
sius darbus ir perduoti visas by
las, knygas, dokumentus ir ki
tokią turimą medžiagą, trijų mė
nesių bėgyje. Kiekvienu atveju, 
buvusioji valdyba .turėjo palai
kyti artimą kontaktą su naująja 

Pittsburgho, Pa., tautinių šokių grupė Neris, dalyvavusi Daytono šventėje.

kalai turėjo būti persiųsti nauja
jai valdybai. Reikalui esant, 
naujoji valdyba galėjo pratęsti/ 
galutinio perdavimo datą dar 
trims mėnesiams, ypač, turint 
galvoje Balfo namo pardavimo 
reikalą.

Buvusiosios valdybos atsaky
mas perdavimo klausimu buvo 
prieštaraujantis ir grasinantis, ir 
100-jo skyriaus vardu teisme už
vesta byla. Teismas įvyko 1973 
m. sausio 26 ir vasario 2 die
nomis New Yorke federaliniame 
teisme. Teismas abiejų dienų 
teismo eigoje atmetė jų skun
dus. Mums asmeniškai pa
klausus, teisėjas pareiškė, kad 
esame teisėta Balfo centro val
dyba, kadangi seimo išrinkta, 
kol bus kitaip įrodyta. Po to 
vasario 6 d. buvo nuvykta į Bal
fo įstaigą Brooklyne ir paprašyta 
reikalingų bylų, kad galėtume 
efektingai vesti toliau Balfo dar
bus. Ten Balfo centro tarnauto
jams buvo parodytas ir teisė
jo sprendimas. Tada p. Bagdo
nas patelefonavo buv. pirminin
kui kun. A. Martinkui, ir kun. 
Martinkus jam pasakė, kad vis
ką atiduotų centro valdybai.

LIETUVIŲ SAVAITĖ DAYTONE

Daytono, Ohio, maža lietuvių 
kolonija surengė lietuviškosios 
kultūros savaitę, kuri susilaukė 
didelio dėmesio. Tos Savaitės 
programa vyko Daytono uni
versitete.

Visa suorganizavo ir prave
dė antros, trečios ir net ket
virtos kartos lietuviai, kurie nė
ra matę Lietuvos. Savaitės tiks
las buvo supažindinti amerikie
čius su Lietuvos dabartine pa
dėtimi, sujos kultūriniais laimė
jimais ir menu'. Organizacinius ' 
darbus atliko Lietuvos vyčiai.

3-jų valandų radijo programa
Savaitė prasidėjo vasario 18, 

sekmadienį, trijų valandų radijo 
programa iš universiteto FM 
stoties. Radijo programos klau
sytojai skambino į stotį ir klau
sė apie Lietuvos rusifikaciją, lie
tuviškus papročius, istoriją. Tar
pais buvo duodama lietuviška 
populiari muzika. Tai buvo pir
mas kartas, kai Miami Valley 
nuaidėjo lietuviškas žodis ir mu
zika.

Programos rengėjai buvo day- 
toniškiai Kathy Foster, Eleonora 
Šliužas, Marytė Lazdinis, Jim 
O’Neil ir Šarūnas Lazdinis.

Mokslinis simpoziumas
Vasario 21, trečiadienį, uni

versitete buvo antroji savaitės 
programos dalis — mokslinis 
simpoziumas. Čia prof. dr. Rim
vydas Šilbajoris iš Ohio vals
tybinio universiteto Columbus 
skaitė paskaitą apie lietuvių 
literatūrą, Horacijus Žibąs iš 
Cincinnati supažindino su Lie
tuvos istorija, prof. dr. V. Bie
liauskas iš Xavier universiteto 

Po to kun. Martinkaus pasaky
mo įstaigos tarnautojai padavė 
mums tai, kas tuo metu buvo 
reikalingiausia, kad galėtume 
vesti darbus. Visa kita pažadė
jo supakuoti ir pasiųsti į Chi- 
cagą. Tuo pačiu metu p. Bag
donas ir p. Kulpavičius pasakė, 
kad anksčiau jiems tai padaryti 
buvę uždrausta kun. Martin
kaus.

3. Savaime aišku, kad šis bu v. 
centro valdybos ir kitų newyor- 
kiečių trukdymas smarkiai ken
kia visai darbų eigai ir Balfo 
garbingam vardui, tačiau šalpos 
darbai eina ir toliate—

4. Šimtasis skyrius padavė 
Balfą į teismą, tad teisiškai 
tas skyrius ir kiti tos bylos ve
dėjai turės apmokėti visas teis
mo išlaidas ir nuostolius. Jų 
užvesta byla teigė, kad seimas 
buvo nelegalus ir kad visi direk
toriai neteisėtai išrinkti. Bet jei 
šis seimas nelegalus, tai ir buvu
sieji seimai ir direktorių po
sėdžiai, kur buvo išrinkta senoji 
valdyba ir direktoriai, yra lygiai 
nelegalūs, tokiu būdu ir buvu
sioji centro valdyba, kuri skel
bia, jog neatiduos centro Chica- 
gai, buvo neteisėta valdyba.

Cincinnati kalbėjo apie dabar
tinę religinę padėtį Lietuvoje. 
Moderatoriumi buvo Jim O’Neil, 
kuris magistro laipsniu baigė ry
tų Europos istoriją. Klausytojų 
buvo per 90. Po paskaitų buvo 
diskusijos. Baigta kavute.

Lietuvių kultūros paroda 
ir koncertas

Įspūdingiausia dalis buvo va
sario 24, šeštadienį. Į universi
teto Kennedy Unioa> Ballroem 
susirinko apie tūkstantis 
m'ų. Tai negirdėtas skaičius 
Daytono universitete, nes lietu
viai yra gal mažiausia etninė 
grupė pietų Ohio valstybėj. Į 
šią programą buvo atvykę žmo
nių ir iš Kentucky, Indianos 
vietovių.

Visus pasitiko jaunieji vyčiai, 
pasipuošę tautiniais drabužiais. 
Svečiam buvo išdalinta apie 800 
lietuviškų vėliavėlių. Salėj sve
čiai buvo pavaišinti punšu, lie
tuviškais kepsniais, ausytėm, ba
ravykais.

Vienoj salės pusėj vyko įvai
rios demonstracijos. Čia publiką 
žavėjo Fran Petkus aiškindama, 
kaip dažyti margučius. Petronel- 
le Petkus demonstravo lietu
viškus šiaudinius kalėdinius pa
puošalus. Prie jos stovėjo ir eg
lutė, kuri per Kalėdas buvo iš
statyta Daytono miesto centre.

Juostų audimą demonstravo iš 
Cincinnati atvykusi Marytė Fe- 
tig. Jurgis Mikalauskas turėjo 
išstatęs lietuviškus kryžius. To
kius 5 kryžius jis yra pastatęs 
Daytone.

Buvo išstatyta ir lietuviška 
enciklopedija, kad žmonės susi
pažintų su lietuvišku raštu.
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Windsoro Aušros mergaičių kvartetas, vadovaujamas Valės Tautkevičienės, dalyvavo nepri
klausomybės minėjime Dayton, Ohio. Iš k. Nijolė Giednūnaitė, Aldona Cerškutė, akordeo
nistė Kristina Puidaitė, Aldona Tautkevičiūtė ir Dana Kozulytė.

Dayton, Ohio, surengtoje savaitėje apie Lietuvą prelegen
tai, kalbėję diskusijų vakare. Iš k. dr. V. Bieliauskas, dr. R. 
Šilbajoris, Jim O’Neil, Horacius Žibąs.

Kitoj salės pusėj buvo lie
tuvių liaudies meno paroda su 
šimtais audinių, juostų, dro- - 
žinių, gintarinių papuošalų. Prie 
stalų stovėjo vyčiai ir viską pa
aiškino.

Vakaras buvo paįvairintas 
lietuviškom dainom ir tautiniais 
šokiais. Iš Windsoro, Ontario, 
buvo atvykęs Aušros kvartetas. 
Mergaitės padainavo daug gra
žių dainų. Iš Pittsburgho, Pa., 
buvo atvykusi tautinių šokių 
grupė, vabovaujama Marlene 
Angliskaitės. Grupė atliko šokių 
programą. Grupės šokėjų dides
nę dalį irgi sudaro jau antros" 
ir trečios kartos lietuviai.
Nepriklausomybės minėjimas
Įspūdinga savaitė baigta tradi

ciniu Lietuvos nepriklau
somybės minėjimu. Iškilmingos 
mišios buvo 2 v. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje. Po mišių buvo mi
nėjimas lietuvių klubo patalpo
se. Minėjimą ruošė Kristina Ka-
vy. Gauta daug sveikinimų. 
Stfėikino ‘ ir Daytono kongres- 
manąs Whalen.

Kalbėtojas buvo Jim O’Neil. 
Jis išryškino lietuvybės reikšmę 
Amerikoje.

Toliau buvo Aušros kvarteto 
dainos su deklamacija. Dek
lamavo Laima Tautkevičiūtė, 
akordeonu pritarė Kristina Pui
daitė. Kvartetas susilaukė gra
žaus pasisekimo. Prie progra
mos taip pat prisidėjo jaunieji 
Daytono vyčiai.

Iškilminga vakarienė
Po minėjimo visi susirinko į 

Šv. Kryžiaus parapijos salę. Sve-

IŠ V AŠY LIŪNŲ KONCERTO
(atkelta iš 4 psl.)
• Atrodo, visiem buvo malonu 
susipažinti su šiais kompozito
riais. Už šią progą turėtume 
būti ypatingai dėkingi mieliem 
Vasyliūnam. Kiekvieną metą jie 
mum pristato naują programą, 
nelaukdami iš mūsų pusės jokių 
atsilyginimų.

Dažnai skaitome lietuviškoj 
spaudoj apie didžiai pasiseku
sias meno parodas, kuriose lan
kėsi daug žmonių ir buvo par
duota daug kūrinių. Reiškia, 
Xew Yorke netrūksta meno my
lėtojų bei gerų (ir kartais nela
bai gerų) meninihkų gerbėjų. 
O kur tie gerbėjai buvo per 
Vasyliūnų koncertą? Gal Mozar- 
tas ir Dvarionas nėra meninin
kai “lietuvių inteligentų” 
akyse?

Visa tai apgalvojus, atrodo, 
kad daugelis mūsų yra užmiršę, 
kaip klausyti. Nuėję į lietuviš
kus parengimus, girdim “Kur 
bakūžė samanota”, arba skun
dus dėl savo pavergtos tėvynės, 
išreiškiamus solistų bei choris
tų. Netrūksta ir arijų iš operų, 
ypatingai Verdi ir Gounod, ku
rios yra “ypatingai nugrotos”. 
Tai sakydami, Dieve gink, mes 
nepeikiam savųjų dainų ir pa
saulinių operų, be kurių mūsų 
kultūra būtų tikrai tuščia. Be to, 
ar ne gražiausias muzikos in
strumentas yra žmogaus balsas? 
Dievas jį davė žmogui. Jei mes 
tuo netikėtume, nesėdėtume ka< 
savaitę operoj, klausydami šios 
Dievo dovanos.

čių buvo per 170. Čia buvo tra
dicinė iškilminga vakarienė, ku
rią suruošė Anne Scott ir Kris
tina Kavy.

Savaitės įvykiai nebūtų taip 
sklandžiai praėję, jei parapijos 
kultūros komitetas, sudarytas iš 
Lietuvos vyčių ir vadovaujamas 
Frank Ambrose, nebūtų daug 
dirbęs. Didelį darbą atliko Ju- 
dith Petrokas. Ji yra Daytono 
universiteto informacijos sky
riaus direktorė. Ji sutvarkė vi
sus propagandinius reikalus, pa
rūpino informaciją radijo stotim, 
televizijai, laikraščiam. Jos pa-

Bet ir pats gražiausias kūrinys 
gali netekti savo subtilaus gro
žio. Kaip perdaug nugrota plokš
telė, kūrinys pasidaro lyg me
lodija, grojama Coney Island 
besisukančiom karuselėm.

Tad atidarykim langą ir įleis- 
kim šviežio oro į mūsų paren
gimus. Prikelkim apleistą in- 
strumentalinę muziką. Juk turim 
kūrinių ir menininkų.

Vasyliūnai rodo mum kelią. 
Tad kvieskime juos pasirodyti 
pas mus dažniau. Su dažnu mu
zikos girdėjimu augs mūsų su
pratimas ir meilė jai.

PIRMASIS JAUNŲJŲ BALTIEČIŲ 
INSTRUMENTALISTŲ IR 
DAINININKŲ KONKURSAS

Naujosios Anglijos Baltiečių 
Draugija rengia pirmąjį jaunųjų 
baltiečių instrumentalistų ir dai
nininkų konkursą ir kviečia ja
me dalyvauti jaunus estų, latvių 
ir lietuvių kilmės muzikantus ir 
dainininkus^ 17-25 metų am
žiaus.

Konkursas įvyks gegužės 5 
Lietuvių Piliečių Draugijos sa
lėj, South Bostone, Mass.

Kiekvienas konkurso dalyvis 
turi būti paruošęs 20 minučių 
ilgumo programą, kurioj turi bū
ti bent vienas tautinis kūrinys, 
apie 4 minučių ilgumo. (Vietoj 
vieno ilgesnio tautinio kūrinio 
konkurso dalyvis gali paruošti 

stangomis buvo išsiųstą*įįį>te
40,000 savaitės programų, Šeš
tadienio ir sekmadienio įvykiai 
buvo filmuojami NBC ir'CBS 
televizijos kanalų. x ,

Marion Lucas su vyčių na
rėmis suruošė šeštadienio vai
šes. Eleonora Sliužienė parūpino 
gražias brošiūras ir programas.

Visds išlaidos buvo padengtos 
iš loterijos, pyragų pardavimo ir 
įvairių aukų. Finansus tvarkė 
Alice Petkus. Gi vyčių būrys iš
tisas savaites planavo, kepė, 
dirbo, rengė eksponatus ir rin
ko pinigus šiai programai.

S.L.

Važiuojant po koncerto virš 
Brooklyno stogų. — namučių 
link, šios visos mintys sukosi 
galvoj.

Koks liūdnas ir niūrus būtų 
mūsų gyvenimas be meno, kuris 
ištraukia mus iš pilkos kasdieny
bės. Menininkas yra mūsų ryši
ninkas su Dievu. Jis ima Die
vo kūrinius ir perkuria juos savo 
pasauly, kuriame akmuo, spalva 
ar gaida mum labiau išryškina 
ir išaiškina Dievo pasaulį.

Atvažiuokit greit vėl į mūsų 
“fun city”, mieli Vasyliūnai! 
Jūsų meilę ir pasiaukojimą mu
zikai geriausiai išreiškia nepa
mirštami Toscos žodžiai: "Vissi 
d’arte, vissi d’amore”.

D. Bulvičiūtė
- t f+■

kelis trumpesnius tautinius kū
rinius, kurių atlikimas, sudedant 
kartu, užtruktų apie 4 minu
tes.)

Konkurso laimėtojam ski
riamos trys premijos. Pirmoji — 
150 dol., antroji —100 dol., tre
čioji — 50 dol.

Daugiau informacijų ir regist
racijos formų galima gauti pas 
Violetą Balčiūnienę, 116 Spring 
Street, Apt. B-3, West Roxbuiy, 
Mass. 02132. Tel. (617) 323- 
0774.

Norintieji šiame konkurse da- 
Ivvauti prašomi užsiregistruoti 
pas V. Balčiūnienę 11d balan
džio o.
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GIMIMAS
Dažnai matei, kaip meteorai krenta 
Ir sudega erdvėj, kaip laiko ženklas. 
Taip šviesios dienos tamsumon nueina, 
Susupę širdį į miražų tinklą.
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Niekad neatsisakrau a.a. poeto

£
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jįatšildyti),

birželio 5.

FAUSTAS KIRŠA

Dėl a.a. Fausto Kiršos laiškų,

lėdas” (Darbininkas — 1972. 
3.24).

1972 gegužės 30 IK D-jos pir
mininkas Tėv. Leonardas And-

vonuvežtas Faustui Kiršai į 
Slaugymo Namus. Jį peržiūrė
ję^': po savaitės ar dviejų vėl

p. Aloyza Baroną, kad padary- jams įteikiau 1971 m. prieš Ka
tu atitinkamus žygius dėl Faus-

mmaJL

DELAA.pOETO FAUSTO KIRŠOS PALIKIMO 
-■ K ■ v " '-H..

LebM apgailestauju, kad turiu Fausto Kiršos raštai, rankraščiai 
tašyti šį laišką, liečiantį ėjupoe- ir užrašai St Santvara dispozi- 
to JFąąŠfeė Kiršos palikimą ir jo ojoj buvo nuo 1964 pradžios.

Toliau St Santvaras teigia
< Poetas Stasys Santvaras “Lei- (“Palikimas” — 307 pust): “Pa- 
dinię ąu&rytpjo' paaiškinimuo- likimo leidyba sutriko ilges- 
se* (Faustas Klišė “Paliktinas” niam laikui j .. vieni norėjo ne-
— 299 pusi.) ir įvairiom progom delsiant, tuč tuojau po F. Kiršos 
per spaudą (Dirva 1969.It2.10, mirties, jo raštus leisti, o kiti 
Darbininkas . 1972224)"^ rneta tom pastangom nepritarė. Su re-

~ įį ketinį, oįmu rūpesčiu į tą reikalą buvo
firšos draugam, įsijungusios net trys Liet, rašy- 
Idę velionio san- tojų d-jos valdybos .... Sėkmin- 
tik po devyne- giainrfa buvo dabartinė LRD-jos 

' ~ ' valdyba — jai pasisekė “atšil
dyti” Velionio santaupų liku- 
tį..." Lv

Jei raštų išleidimui būtume 
nepritarę, tai ir lagamino su poe
to Fausto Kiršos rankraščiais, 
užrašais ir raštais būtume neati
davę. V 'i

Pareiškiu, kad nė viena LRD- 
jos valdyba dėl a.a. poeto Faus
to Kiršos santaupų likučio į ma
ne nesikreipė.

Kai iki 1969 Fausto Kiršos 
raštai dar nebuvo suredaguoti, 
buvo kreiptasi į LRD-jos pirm.

4 1963 rugsėjo 26, a4L Faustui 
Kiršai esant Slaugymo Namuo
se.. (Bayside Nursing Home), 
jam prašant, visi jo daiktai, rū- 
.bai, rankraščiai, knygos, žuma- 
lai, laikraščiai ir televizija, prie 
liudininkų buvo pervežti į mūsų 
namus (Genės ir Broniaus 
Mickevičių butą -—8 Mt. Cush- 
ing Tėr., Dorchester, Mass.). 
■ Velionio raštai, rankraščiai ir 
užrašai buvo surankioti ir sudėti

Pasikeitus LRD-jos valdybai, 
1970 sausio 24 tuo pačiu rei- ........ 
kalu kreipiausi į Tėv. Leonardą paust0 Kiršos raštų spausdinimo 
Andriuku. Gerb. Tėv. Andriekus reikalu tartis Ir kooperuoti su jo\ 
pažadėjo padalyti viską, kai tik ^^5, ir draugais, 
perims LRD-jos pirmininko pa- Į
reigas Tų pačių metų rudenį Dėl a.a. Fausto Kiršos laiškų, 
vėl tariausi ir prašiau, kad LRD- dedikuotų knygų ir kt., esančių 
ja perimtų Fausto Kiršos santau- pas mane, tariausi su ”St. Sant- 
pas. Tėv. L. Andriekus paieiš- varu ir Tėv. L. Andriekum. Pa- 
kė, kad perims tik tada, kai raš
tai bus paruošti spaudai.

A. a. poeto Fausto Kiršos san
taupų ir aukų likutis niekad ne
buvo užšaldytas, tad jo ir nerei
kėjo atšildyti; anaiptol, raštų re
dagavimas buvo užšaldytas, nes 
Fausto Kiršos rankraščius, raštus 
ir užrašus, poetas St. Santvaras riekus jau raštu paprašė a.a. 
turėjo nuo 1964 pradžios, o re- Fausto Kiršos santaupas per- 
daguoti pradėjo tik 1969. Štai jo vesti LRD-jai, ką padariau 1972 
paties žodžiai:... “konkrečiai 
F. Kiršos raštų redagavimą pra
dėjau 1969 metų ankstybą ru
denį, o perrašytą rankraštį leidė-

darysiu taip, kaip LRD-Ja nutars.
Gerbdama mūsiį labai artimo 

ir brangaus bičiulio ak poeto 
Fausto Kiršos atminini^, į anks
tyvesnius poeto StSaatvaro kal
tinimus spaudoje neatsakiau.

ir bus viskas, ką paliksiu iške- 
liayęs anapus”... .

Taip pat prie liudininkų Faus- 
tajKirša paprašė, kad aš perim
čiau jo santaupas ir tvarkyčiau jo 
yisųs finansinius reikalus.

Faustui Kiršai mirus, Įritą die- 
ną — 1964.1.6 p.p. Lem- 
bertų bute buvo sukviesti Bos
tone esančių organizacijų at
stovai, rašytojai, Keleivio redak
torius,. Lietuvių Enciklopedijos 
leidėjas ir aš pasitarti .dėl Faus
to Kiršos laidotuvių. Ten viešai 
buvo pareikšta, pas ką yra ve
lionio daiktai ir jo santaupos.

Iš Fausto Kiršos santaupų ir 
aukų (aukų susidarė 560 dol.) 
buvo apmokėtos Slaugymo Na
mų, ligoninių, vaistų, masažis
tės, laidotuvių, paminklo sąskai
tos.!^ pasiųsta 100 dol. Fausto 
Kiršos broliui J. Bružui į Kau
ną. Santaupų ir aukų lik usis bu
vo taikomas banke Fausto Kir
šos pomirtiniam raštam išleisti. 
. Faustas Fausto Kiršos “Pali
kimo” 299 puslapy poetas Sta
sys Santvaras rašo: “Jei minimas 
santaupų likutis tuč tuojau po 
jo mirties būtų panaudotas jo 
raštams spausdinti, kaip buvo 

'užsimojęs Poeto atminimą į- 
prasminti Lietuvių Enciklope
dijos leidėjas J. Kapočius, šian
dien turėtumėm F. Kiršos raštų 
tris ar keturis tomus, aprėpian
čius beveik visą jo poetinę kū
rybą. Deja, kaip šiandien be- 
sielvartautumėm, minimas J. Ka
počiaus sumanymas afsitrenkė į 
neįveikiamas kliūtis.”

Gerb. Juozas Kapočius labai 
gerai žinojo, kur yra santaupų 
likutis ir kiek jo yra; jokių kliū
čių iš mano pusės nebuvo da
roma, nes jis to santaupų liku
čio niekad ir neprašė.

Netiesa, kaip poetas St. Sant
varas vėl rašo (“Palikimas” — 
300 pusi.): “Žmonės (p. Genė 
ir dr. Bronius Mickevičiai), ku
riems Faustas Kiiša patikėjo sa
vo žemiškąją mantą, atvežė ir į- 
teikė man tik vieną jo valizą ...”

Tuoj po a.ą. poeto Fausto Kir
šos mirties, praslinkus dviem ar 
trim savaitėm, p. Juozas Kapo
čius išsivežė lagaminą su 
Fausto Kiršos raštais, rankraš
čiais ir užrašais ir televiziją 
ir perdavė St. Santvarai. Taigi

Yra mintis, yra raidė ir žodis — 
Nemirštantis į Viešpatį šaukimas. 
Aidėkit, giesmės, homnai ir timpanai: 
Nėra mirties, yra tiktai gimimas!

Cituoju iš man 1972 birželio 
9 Tėv. Leonardo Andriekaus ra
šyto laiško: “Nuoširdžiausiai dė
koju Jums už pervedimą Fausto 
Kiršos palikimo Lietuvių Rašy
tojų Draugijai ... Lietuvių Ra
šytojų Draugijos Valdyba yra 
Jums labai dėkinga už rūpestin
gą Fausto Kiršos palikimo sau
gojimą ir ugdymu banke pro
centais. ‘ Man ' asmeniškai ma
lonu, kad galėjau prisidėti prie 
Kiršos raštų leidimo, rūpinda
masis jų suredagavimu ir finan
siniais reikalais”.

Su giliausia pagarba
Genė Mickevifieiaė

PALIKIMO REDAKTORIAUS PRIERAŠAS

Rankšluostinė. Lietuvių liaudies drožinys. Tokios rankšlrios 
tinės kabėjo seklyčioje. Į jas buvo įvertas lietuvaičių 
audinys — raštuotas rankšluostis.

vęs jo užtikrinimą, kad p. Mic
kevičienė F. Kiršos santaupų 
likutį galų gale atiduos LRD- 
jai, aš ir kibau į darbą, nes ko
kia gi prasmė būtų dirbti, jei ži
notum, kad suredaguotas rank
raštis dar dešimt ar dvidešimt 
metų gulės lagamine.

Man tiesiog gaila p. Genės, jei 
priimtų — net užuojautą jai mė
ginčiau pareikšti. Daug gražių 
dalykų ji savo ilgame rašte iš
aiškino, daug pagarbos ir sen
timentų, išliejo, tik vieno itin 
svarbaus fakto neminėjo. O jis 
toks: gal penketą mėnesių prieš 
mirų poetas Faustas Kirša suda
rė testamentą, to testamento pa
veldėtojai ir vykdytojai eilės 
tvarka yra šie vyrai: Stasys Sant
varas ir Juozas Kapočius. Adv. 
Z. Shallnienės rūpesčiu tas do
kumentas buvo teismo patvir- 

torių,-. tintais.' Jei' p. G. Mickevičienė 
taip didžiai gerbia velionio Poe
to atmintį, jei ji tokį ilgą lai 
ką sielojosi jo palikimo su
tvarkymą, tai man ir šiandien 
tebėra neaišku, kokios prie
žastys ją privertė Poeto paskuti
nei valiai nepaklusti.

Tiesiog gėdinga smulkmena, 
tikrai nejauku apie tai ir kalbė
ti, bet kokį “aukso” gabalą p. 
Mickevičienė norėjo ant ma
nęs užtėkšti, tardama, kad man 
buvo atiduotas F. Kiršos televi
zijos aparatas? Tas aparatas nie- 

’ kad į mano pastogę nebuvo į- 
žengęs, rodos, už 50 dolerių jis 
buvo atiduotas p. H. Antanavi
čienei, tai p. Genės minimai 
masažistei kaip menko honoraro 
papildas už medicininius masa
žus, kuriais ji slaugė paralyžuo- 
tą Rašytoją. Nedrįstu net galvo
ti, kad tokį nepaprastą dalyką p. 
•G. Mickevičienė jau būtų pamir
šusi .. .

Parašiau šias pastabas prie 
p. G. Mickevičienės rašto su 
širdgėla. Poeto Faustos Kuršos 
Palikimas suredaguotas ,ir iš
leistas. Ar nebūtų buvę geriau, 
jei nepajėgiama kitaip, tai nors 
tylom dėl to pasidžiaugti? Aš jau 
gavau nemenką pluoštą laiškų. 
Daugiausia rašo Velionio drau
gai, rašo ir jo darbų kritikai. 
Visi džiaugiasi Palikimo pasi
rodymu, džiaugiasi paliktų kūri
nių išleidimo faktu dar nenu
peikė to leidinio ir spauda (kuri 
minėjo, tai vis dar teigiamai).

Tik kažin kodėl jis dabar užkliu
vo tikriesiems Fausto Kiršos 
draugams? (Beje, kai Palikimas 
buvo pristatomas Bostone,.nei 
vienas tų draugų parengime 
nepasirodė). Argi iš tikro tie 
žmonės nepajėgia blaiviau pa
žvelgti net ir į tai, kas dabar 
juk nėra taip neapsakomai blo
ga? Mano kukliu išmanymu, vi
sų pirma turėtų džiaugtis nors 
tie, kurie drįsta viešai ištarti, 
kad miręs Poetas buvo jų “ar
timas ir brangus bičiulis” ...

Jei tik jos kilni ir jautri šir
dis leis, linkiu p. G. Mickevičie
nei ir toliau su tokiu subtiliu 
teisingumo suvokimu savo “tie
sas” skelbti. Man belieka iš 
anksto prisipažinti — aš nepa
jėgsiu su ja kovoti, nes toji ne
lemta byla nieko daugiau man 
neprimena, tik seną' komediją 
apie giminaičius, kurie plau
nasi prie mirusio žmogaus dar 
neatšalusių palaikų.

Tik dėl to ir šis prierašas te
gu bus paskutinis mano žodis 
toj “komedijoj”.

Stasys Santvaras

rūmus rašydamas, aš į nieką 
pirštu nedariau, pavardžių ne
minėjau (p. Br. ir G. Mickevičių 
pavardė minima tik' sąryšy su 
vieninteliu faktu — kad jie 
atvežė ir įteikė man F. Kiršos 
lagaminą), bet, kaip dabar atrodę rankraščiais, surasti redakta

raštus išleisdinti. I>eja, nei vie
na valdyba to lagamino nepa
ėmė, kažkodėl (jei rimčiau 
žvilgtersim į savo buitį bus su
prantama, kodėl) vis buvo sako
ma, kad aš turįs F. Kiršos Pa
likimą redaguoti. Nesigailiu, ne
raudu tą darbą atlikęs, bet, gana 
gerai pažindamas kai kuriuos 
Bostono žmones, su džiaugsmu 
jį būčiau perleidęs kitam.

Reikalas pajudėję, kai inicia
tyvos ėmėsi dabartinis LRD-jos 
pirm. Leonardas Andriekus. Ga-

Gal ir nėra blogai, kad Darbi
ninko redakcija ryžtasi savo 
skaitytojus supažindinti su p. 
Genės Mickevičienės raštu. Aš 
jau esu jį perskaitęs kažko
kiame kitame laikrašty. Jis ma
nęs nenustebino, net neužgavo, _o___ r_____ r__
nors kai kuriuos dalykus jp. Ge- do, be reikalo buvau toks ab

straktus.
Nors p. G. Mickevičienei ir 

labai nesmagu, ir labai nemalo
nu, tie mano paaiškinimai ir 
šiandien tebėra autentiškas žo
dis, nes ji savo raštu nepajėgė 
to žodžio paneigti ir sunaikinti. 
Tegu kalba faktai: savo rašte ji 
tvirtina, kad F. Kiršos lagaminą 
ji man atvežė 1964 m., ten pat 
pasisako, kad F. Kiršos santau
pas LRD-jai ji atidavė tik 1972 
metų birželio 5 d. (Palikimas 
baigtas spausdinti ir įrišti 1972 
m. gruodžio mėn.). Argi aš bū
čiau ką nors kitaip pasakęs? Aš 
sakiau ir dabar kartoju, kad F. 
Kiršos santaupos buvo tik be
veik po devyne rių metų atšil
dytos, o tai ir sudarė tą tikrai 
beprasmišką nesusipratimų 
grandinę.

Pats p. Kapočius galėtų pasa
kyti, ar jis p. Mickevičienę pra
šė poeto F. Kiršos santaupų 
likučio, ar neprašė. Kiek aš ži
nau, jis prašė pakartotinai, ne 
vieną kartą, bet kiekvienu atve
ju sisilaukė to paties puikaus žo
delio “ne”.

nė dėsto neteisingai, o kai ku
rias tiesas nutyli.

Ko ji, — aišku, geriausių ir 
ištikimiausių poeto Fausto Kir
šos draugų remiama ir palai
koma, tuo raštu nori pasiekti? 
Be abejonės, nori visuomenei 
įrodyti, jos akyse sugėdinti, pa
smerkti F. Kiršos Palikimo re
daktorių, nes niekas kitas, o tik 
jis esąs kaltas, kad velionio Poe
to pomirtiniai raštai buvo sure
daguoti ir išleisdinti su tokiu 
begėdišku pavėlavimu...

Poeto F. Kiršos paliktus raštus 
redagavau pustrečių metų, tam 
darbui skirdamas visą to meto 
laisvalaikį ir nemenką kiekį po
ilsio valandų. Nemalonu tai sa
kyti, nėra dėl ko čia ir girtis (tą 
faktą savo ranka išbraukiau iš 
LRD-jos pirmininko įvadinio 
rašto, žr. Palikimo 7-8 pusi., 
ten to fakto nėra), bet dabar jau 
esu priverstas skelbti: už tą ne
lengvą darbą aš nei skatiko ne
paėmiau nei iš LRD-jos valdy
bos, nei iš leidėjo, nei iš F. Kir
šos paliktų pinigų. Argi p. Mic
kevičienė ir jos draugai, jeigu 
jie yra ir mirusio Poeto draugai, 
dar ko nors daugiau galėtų iš 
manęs pageidauti?

Palikimą suredagavęs pa
rašiau paaiškinimus, tik tarp kit
ko suminėdamas ir tas raizgatis, 
kurios sutrukdė F. Kiršos raštų 
išleidimą, kurios ir Palikimo lei
dybą suvėlino.

Jurgio Spurgio nuotykiai I
Tuos paaiški-

Tokį gana ilgą laiką pas save 
laikydama “artimo ir brangaus 
bičiulio” pinigus, aš galvojau, p. 
G. Mickevičienė, o taip pat ir jos 
brangūs draugai, patarėjai ir liu
dininkai, juk nestokojo galimy
bių surasti redaktorių, apmokėti 
jam už darbą ir poeto paliktus

KELIONĖ PER UPELĮ

raštus išleisti. Bet, nors ir labai 
gaila, jie ir to nepadarė.

Mudu su p. J. Kapočiumi tuo 
reikalu rūpinomės — net dviem 
LRD-jos valdybom siūlėm pa-

Simono Daobmtn namink- 
las Papilėje. Daukantas vie
noje rankoje laiko knygą, o 
kitos rankos pirštu rodo že
myn ir tartum sako: Lietuvi, 
čia-tavo žemi.

Laiškas Redakcijai
Šio laikraščio vasario 16 die

nos nr. buvo atspausdinta Vin
co Mamaičio kalba “Lietuviška 
muzika 1972 metais”; joje pa
liestas LB centro valdybos lei
džiamo chorams dainų rinkinio 
reikalas. Skaitome: “Tik gaila, 
kad šiam leidiniui dainų parin
kimą (mano pabraukta — 
J. Z.) pavedė vienam asmeniui, 
nepraktikuojančiam chorve
džiui, nesusipažinusiam su šio 
krašto chorų pajėgumu”.

C. v-bos spaudoje skelbtame 
atsišaukime skaitome: “Leidi
nio dainų surinkimu, sutvarky
mu ir Spaudai paruošimu (mano 
pabraukta — J. Z.) rūpintis su
tiko ----- Jonas Zdanius.”

Sausio 6 laiškais kreipiausi į 
gerb. kompozitorius bei chor
vedžius Br. Budriūną, St. Gai- 
levičių, VI. Jakubėną ir Alf. Mi
kulskį, prašydamas juos' sutikti 
būti kūriniams atrinkti komisijos 
nariais. Jų sutikimas gautas, ir 
darbas pradėtas.

J. Zdanius
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100 METŲ NUO VLADO PtįTVIO GIMIMO
dė sūnui. Taigi dr. Vaidievutis 
A. Mantautas, 10 Sheldon*Terra- 
ce, New Haven, xConn. 06511, 
tą atsakingą kūrybinį darbą jau 
atliko, ir tikimės, kad ši laukia
ma knyga pasklis šaulių ir visos 
lietuvių visuomenės tarpe.

liau ir jo žmoną (JEmiliją mokė 
lietuvių kalbos. Pūtviai į namus 
buvo atsikvietę rašytoją Žemai
tę, vėliau porą vasarų savo dva
re turėjo studentą J. šlapelį. 
Porą mėnesių pas juos gyveno ir 
studentas J. Jablonskis.

<■ Putvinskių dvare buvo pa- 
1916, vargdamas ištrėmime ruoštos slėptuvės ne tik lietu

viškiem raštam, bet ir padaugė- 
jusiem svečiam.

Rusų žandarai, dažniausiai 
raiti, sekė Vladą Pūtvį ir jo dva
rą lankančius žmones. Bet. jiem 
tada nepavyko jo pagauti. Jis 

s ucsuAvi _ pabrėždavo, kad nereikia be rei-
’ gjemet mą, visuomet esti nepatenkintas kalo rodyti didvyriškumo. Rei-

savo temperatūra. Kailiai jo ne- 
šildo šaltyje. Saulės spinduliuo
se perkaista. Bet ūmai krenta 
į reakciją. Mafiausiu vėjeliu 
persišaldo-. Kovotojas negali bū
ti lepūnėliu.” j;

Jis tvirtino:
“Nelaimėje ir varge lengviau 

tapti optimistu. Sielos ramybės 
išmokti lengviau audroje. Ieš
kok savyje išminties ir turinio, 
kuomet esi apleistas. Lengviau 
gyvenimą įvertinti, kada gyveni
mo saulėlydžio sutemos artėja. 
Mirties nebijoti, kada giltinė 
spogsi į tave tuščiomis. Nuolai
dumo ir kantrybės, kada tave 
sunkiausiai persekioja. Sielos 
užsigrūdinimo — skausme ir 
kančioj. Tikėti gėriu ir šviesa, 
kada yra tamsiausia. Grūdintis 
ir savo jėgas ugdyti, kada esi 
sunkiausiai prislėgtas. Bran
ginti laisvę ir tėvynę, kada esi 
viso to netekęs, tėvynės meilės 
ir nostalgijos prislėgtas.”

Toliau Šaulių Sąjungos įkūrė
jas visada pabrėždavo, kad lietu
vis turi dažniau džiaugtis, negu 
liūdėti. Pabrėždavo, kad turim 
išmokti džiaugtis net svetimų 
džiaugsmų regėjimu.

Skambant Prisikėlimo šventės 
varpam, pakilę ir sustiprėję dva
sia, drąsiai ir tvirtai ženkim Šau
lių Sąjungos įkūrėjo ir ideologo 
Vlado Pūtvio keliu!

V. MINGĖLA

Lietuvos šaulių Sąjunga 
Tremtyje šiemet mini 100 metų 
sukaktį nuo Sąjungos įkūrėjo ir 
ideologo Vlado Pūtvio — Put
vinskio gimimo.

Vladas Gerardas Putvinskis, 
po . mirties daugiau vadina- 
mąs Pūtviu, gimė Rygoj, Lat- 

' vijoj, 1873. (Lietuvių Enciklope
dijoj pažymėti tik gimimo me
tai. Darbininko redakcijai pa
vyko sužinoti ir mėnesį bei die
ną. Pilna data— 1873 rugsėjo 
24, —■ Marijos, belaisvių užta
rėjos, šventė. • 
suėjo 44 metai nuo jo mirties 
(mirė 1929 kovo 5 Kaune, su
laukęs 55 metų amžiaus).

Vlado Pūtvio. kilnus gyve
nimas, pasiaukojimas žmogui ir 
tautai šiandien yra pavyzdys 
kiekvienam lietuviui, ypač jau
nimui.

Jis buvo visiem artimas ir mie
las. Būdamas atsakingas už visą 
Lietuvos Šaulių7 Sąjungą, nie
kada nepakeldavo balso prieš 
mažesnio laipsnio pareigūną ar 
prieš eilinMhulį. Kalbėjo tyliai 
ir patrauktai. Buvo atviros šir- 
dies.JJfcrėjo nepalaužiamą va- 
liąkOkėjimą savo žmonių švie- 

ateitimi. Troško ir visai 
lĮįįįrnijai gėrio, gerovės, dvasi- 

-ilžs kultūros. Optimizmas, skai- 
: dri nuotaika ir paprastumas 

spindėte spindėjo iš jo akių. 
Jo įgimtas džentelmeniškumas, 
mandagumas ir net nusižemini
mas viliojo kiekvieną žmogų. 
Jaunimas jį pamildavo. Tad na
tūralu, kad jaunuoliai savo noru 
ėmė iš Vlado Pūtvio 
rankas - ginklavosi 
neverčiami.

ginklą j 
niekieno

Nepriklausomoj 
buvo išleisti Aleksandro Mar
cinkevičiaus - Mantauto reda
guoti Vlado Pūtvio-Putvinskio 
parinktieji raštai. Turėjo išeiti 
trys tomai. Bet I-asis tomas (su 
Vi. Pūtvio biografija) 1940 buvo 

sPXi.etil^s . cenzū
ros.. J

Greitu laiku šaulio Vlado Vi- 
jeikio spaustuvėj bus išspaus
dinta knyga su I-ojo tomo Ame
rikoj atkurta santrauka; be to, 
bus iš naujo atspausdinti II ir 
III tomai. Viskas tilps vienoj 
knygoj.

Nors beveik viską apie Vla
dą Pūtvį yra parašęs Aleksand
ras Marcinkevičius-Mantautas, 
bet šiuo metu amžiaus svoris 
jam neleido užbaigti naujos mo
nografijos. Tą darbą tėvas pave-

Lietuvoj

KNYGOS BIBLIOTEKAI
CICERO, ILL.

Cicero, III., Vysk. M. Valan
čiaus kuopos moksleiviam atei
tininkam vasario mėnuo buvo 
didelė darbymetė.

Pradžioj rašė laiškus savo 
valstybės senatoriam ir kongres- 
manam, kad paskirtų lėšų etni
nių grupių studijom. Nepali
ko ramybei nei prezidento Nixo- 
no. Tokių laiškų buvo išsiųsta 
100!

Vėliau rinko parašus jaunimo 
peticijai Jungtinėm Tautom. O 
tai jau nepirmas kartas. Surinko 
800.

Savo dovaną tėvynei Lietuvai 
55-tos nepriklausomybės šven
tės proga jie apvainikavo kny
gomis. Porą dešimčių dolerių jie

Cicero, III., Lietuvos nepriklausomybės šventės proga moks
leiviai ateitininkai miesto bibliotekai padovanojo 20 knygų 
apie Lietuvą. Iš k. F. Radvilaitė,, bibliotekos vedėjas L.R. 
Lawniceck, dr. Petras Kisielius, Cicero moksleivių ateiti
ninkų globėjas, įteikia knygasj*. Kisielius — kuopos pir
mininkas. Nuotr. A. Zailskaitės

Rusijoj, Vladas Pūtvis kreipėsi į 
lietuvį šiais žodžiais:

“Nepraleisk geros progos. 
Žmogaus organizmui reikalinga 
mokėti gaminti taip vadinamą 
organinę šilimą. Žmogus, kurio 
kūnas menkai tegali gaminti šili-

Vladas Pūtvis visais atžvil
giais laikytinas patriotinės lietu
vių grupės vadu. Juk vien tik 
Šaulių Sąjunga turėjo virš 
62,000 narių. Kita tiek, vyresnio 
amžiaus asmenų, nebuvo tik
raisiais Šaulių Sąjungos nariais; 
jie buvo prijaučiantieji.

Lenkiškos kultūros išauklėtas, 
kilęs iš bajorų giminės, VI. Pūt- 
vis ryžosi tapti lietuviu. Kaip 
daugumas žemaičių bajorų, taip 
ir Putvinskių šeima namie kal
bėjo tik lenkiškai. Studentas Po
vilas Višinskis VI. Pūtvį, vė- 

patys sudėjo, o kitus, jaunųjų 
sumanymą remdamas, paaukojo 
ilgametis kuopos globėjas dr. 
Petras Kisielius. Buvo nupirkta 
20 knygų ir padovanota Cicero 
miesto bibliotekai, kurioj nebu
vo nė vienos knygos apie Lie
tuvą, nei lietuvių autorių ori
ginalios kūrybos.

Ta pačia proga reikia paminė
ti, kad stud. Sauliaus Kup
rio iniciatyva Cicero biblioteka 
užsisakė ir Encyclopedia Li
tuanica.

Ciceriečiai ateitininkai 
džiaugtųsi, jei ir kitos kuopos 
jų darbais sektų ir gal dar dau
giau ir konkrečiau nuveiktų.

A.P.

Ida saugotis —- sakydavo. Mūsą 
taip maža! Tausoldm savo jėgas.'

Vis dėlto jam nepavyko visą 
laiką laimingai išsislapstyti. 
1906 buvo suimtas ir pasodin
tas į kalėjimą. Pirmojo pasau
linio karo metu buvo ištrem
tas į Rusiją.

valdyba) 
gruodžio

Lietuvos šaulių Sąjunga 
Tremtyje Gos centro 
savo posėdyje 1972 
mėn. nutarė 1972 metus pa
skelbti šaulio, šaulių Sąjungos 
įkūrėjo ir jos ideologo Vlado 
Pūtvio metais.

LIETUVA
Bufialo, N. Y. Vasario 11 Buf- 

falo televizijoje WKBW-TV bu
vo pasikalbėjimas apie Lietuvą. 
Žinių komentatoriai Tom Jolls 
ir Irv. VVeinstein klausinėjo dr. 
Denį Mažeiką programoje, var
du “Sunday Surprise”.

Pirmas klausimas buvo apie 
Lietuvos neprjklausomybę. 
Kom. Jolls teiravosi, kuo mes, 
laisvasis pasaulis, galėtume pa
dėti dabartinei Lietuvai. Atsa
kyme buvo pabrėžtas reikalas 
daugiau kalbėti apie Lietuvą 
informacijos tinkluose, nes 
Amerikos žmonės per ■ mažai 
apie ją žino. 
z. Teiravosi apie1 Liėtfa$s ėkoP( 
nominę' padėtį dabar“ ’ paly-’ 
ginti su nepriklausomybės lai
kais. Buvo suminėta, kad Lie
tuva buvo vadinama “mažoji 
Amerika” dėl jos artimumo gy
venimo standartu, lyginant su 
sovietiniais laikais.

' Buvo teiraujamasi apie gy
ventojų kiekį, religijos laisvę, 
kitas asmenines laisves.

Pasikalbėjimas buvo
organizuotas padedant Walter 
Chopyk iš Erie apskrities pla
navimo departamento.

Kovo 19 dr. D. Mažeika vėl 
buvo klausinėjamas programoje 
“The Moming Show”. Klausi
nėjo Miss Janeen Maxwell. Pu
sės valandos pokalby buvo lie
čiama Lietuvos kultūra ir jos so
cialinis ekonominis gyvenimas. 
Buvo primintas Lietuvos kultū
ros ūkininkiškas charakteris, ne- 
karingumas net kariniuose liau
dies šokiuose. Primintas Mrs. 
Nixon dalyvavimas tautinių šo
kių šventėje ir lietuvių šokėjų 
grupės pakvietimas į inaugura
cijos šventę. Čia progra
moje įsijungė tautinių šokių gru
pė “Nemunas” iš St. Catheri- 
nes, Ont., vadovaujama p. Zub- Programa baigta ‘Nemunėlio1 
rickienės, o muzika buvo p. Zub- muzikos aidais.

su-

DETROIT, MICH
LIETUVIŲ FONDO VAJUS 
Į Lietuvių Fondą įstojo arba 

įnašus padidino:
Valentina (žuvo automobilio 

katastrofoj) ir Bronius Zakarkai 
įnešė 100 dol.

Adolfui Kripkauskui atminti į- 
nešta 100 dol.

P. Gidriūno atmintinis įnašas, 
įmokant 80 dol., padidintas iki 
100 dol.
Marija ir Jurgis Mikailai vėl 

įmokėjo 100 dol. ir įnašą padi
dino iki 400 dol.

Teresė (mirusi) ir Jurgis Mit- 
kai, įmokant 50 dol., sumą pakė
lė iki 300 dol.

Detroite ir jo apylinkėse gy
venantiem lietuviam Lietuvių 
Fondo yra skirta 100,000 dole- 

''"rių kvota. Šiuo metu iš šios apy
linkės Lietuvių Fondo nariais 
yra 230 lietuvių su bendru 
47,446 dol. įnašu.

Prof. Vaidievutis Mantautas sausio 20į Apreiškimo parapi
jos salėje skaitė paskaitą apie savo senelį Vladą Pūtvį, 
šaulių steigėją. Nuotr. L. Tamošaičio

Buffalo, N. Y. televizijos stotyje ir k. dr. D. Mažeika kalbasi 
su WKBW-TV žinių direktoriumi Irv. Weinstein (d.) ir žinių 
komentatoriumi Tom Jolls (v.).

ricko. Pašoko Kalvelį, Lenciū
gėlį ir Rugučius.

Korespondentė vėl teiravosi 
apie kalbos ir tikėjimo perse
kiojimą Lietuvoje, apie galimy
bes keliauti šiandien į Lietuvą, 
gyventojų sumažėjimą dėl ge
nocido. Miss Maxwell taip pat 
domėjosi, kodėl sovietiniai žy
dai susilaukia tiek daug dėmesio 
pasaulio opinijoje palyginti su 
lietuviais. Diskusijoje ryškėjo, 
kad žydai laisvame pasauly turi 
išplėtę gerą informacijos tinklą 
ir daugelis jų yra pozicijose, iš 
kurių lengvai prieinama opinija.

Teiravosi taip pat apie parti
zanus ir 1941 metų sukilimą.

Operetės “Sidabrinė Difena 
apyskaita:

Detroito gastrolių' koncerte 
dalyvavo 628 svečiai. Pajamų 
gauta 2,592 doL, išlaidų susi
darė 2,636 dok, nuostolio liko 
44 dol. Nuostolį padengė Lie
tuvių Fondo centro valdyba ir 
dar įteikė 60 dol. spaudai pa
remti. Iš jų 10 dol. teko ir Dar
bininkui.

Lietuvių Fondo vajaus komi
tetas dėkoja V. Tamošiūnui, 
kun. klebonam, dr. P. Šepečiui 
irjo žmonai, šeimininkėm, spor
to klubo "Kovas” nariam, bilie
tų platintojam, laikraščių re
daktoriam, radijo valandėlių ve
dėjam, korespondentam ir vi
siem, prisidėjusiem prie ' šicr 
vakaro įgyvendinimo.

K.M.

Hartford, Conn
Hartfordo ramovėnų skyriaus 

susirinkimas buvo vasario 4. Iš
rinkta nauja valdyba, apsvarsty
ta baliaus reikalai ir kita.

Valdyba savo posėdyje pasi
skirstė pareigomis taip: pirmi
ninkas Petras Simanauskas, I- 
mas vicepirm. Jonas Šimanskis, 
II-ras vicepirm. Stasys Vilins- 
kas,-kasininkas Antanas Mockus, 
sekretorius Jonas Žilys.

Taip pat išrinkta ir revizijos 
komisija. Į ją įeina: pirm. Anta
nas Jucėnas, nariai Jurgis Pet- 
kaitis, Augustinas Virkutis.

Ramovėnų tradicinis pavasa
rio balius bus balandžio 28 Liet, 
piliečių klubo salėj. Bus šilta 
vakarienė, šokiam gros E. Ra- 
dionovo orkestras, kuris lietu
viškos visuomenės yra labai 
mėgstamas. Tikimasi, kad balius 
gražiai praeis, nes ramovėnų 
baliai yra visada mėgstami.

Ramovėnai taip pat numatė 
dalyvauti lojalumo parade, ku
ris paprastai būna pirmą gegu
žės sekmadienį^ Rengiamasi ir 
šiemet surengti pikniką su šau
dymu. Praeitais metais toks pik
nikas praėjo gerai. Rudenį nu
matoma surengti iškilmingą ka
riuomenės minėjimą ir kitas pra
mogas.

— Vokietijos LB taryba savo 
suvažiavime priėmė ir pasiuntė 
rezoliuciją V. Vokietijos užsie
nių reikalų ministeriui W. 
Scheel, prašydama jį imtis ini
ciatyvos, kad Europos saugumo 
konferencijoj būtų atšaukta Rib- 

. bentmpo ir Molotovo 1939 pa
sirašyta sutartis, dėl kurios Lie
tuva, Latvija ir Estija neteko ne
priklausomybės.

komisija yra sudaryta Los Ange-

' — Rinkimai į JAV LB VII 
tarybą vyks gegužės 19-20. Tuo 

.pačiu metu bus renkami atstovai 
'ir i Pasaulių Lietuvių Bendruo
menės seimą. Vyriausia .rinkimų

les, Calif. Jai vadovauja Balys 
Graužinis.

— Aldona Sfempužienė Chi- 
rcagos Lietuvių Operos stato- 
moj Carmen operoj dainuos ti- 
tuliarinę rolę antrame ir trečia
me spektakliuose— balandžio 
8irl4. ’ ...... Z.,...

— Gitą Merkęvičiūtė, Con- 
nectięut kolegijos senjorė, lai- 
mėjOv 6000. dol. mokslo tyrimų 
stipendiją iš Watson fondo. Ži
nią kovo. 18 paskelbė “The New 
Haven Register”, o kovo 21 
“The Day’\; New London, 
Conn. Gitą Connecticut kolegi
joj studijuoja prancūzą ir vokie
čių kalbas, taip pat gerai kalba 
lietuviškai, visur pabrėžia savo 
lietuvišką kilmę ir talkina lietu
viškoj veikloj, Varžybose iš 35 
universitetų laimėjo 70. Jų tarpe 
ir Gitą. ‘ <

— Muz. Jono Byansko mir
ties metinių proga Balzeko Lie
tuvių Kultūros muziejuj vasąrįo 
11-28 vyko jo darbų, veik
los ir suvenyrų paroda. Rengėją 
komitetą sudarė Genovaitė 
Giedraitienė, Aldona Olienėir 
Stanley Balzekas, Jr.

— JAV LB VII tarybon bus 
renkami 42 atstovai. Pirmauja 
Vidurio Vakarų apygarda, kuriai 
paskirta 15 atstovų. Toliau eina 
Dhio apygarda su 9 atstovais, 
Mew Yorko su 5, Bostono ir Va- 
carų apygardos gauna po 2, gi 
Sonnecticut, Pietryčių ir New 
fersey apygardos turės po 3 at
stovus. Pažymėtina, kad už tiek 
itstovų tose apygardose bus ga
lima balsuoti, nes galutinį at
stovų skaičių nulems balsavu
siųjų skaičius apygardose..

— London, Ont., Kanadoj, 
“Baltijos” sambūrio chorą suda- 
ro vien- tik čia'gimęs jąuttimas. ^ 
Mininf Vasartcr 
tą viešai jauniesiem: chbnšfarri’’ 
dirigavo čia gimusi jauna čhor- 
vedė Vida Petrašiūnaitė.

— Encyclopedia Lituanica f 
platinimo vajus, pradėtas JAV 
LB krašto valdybos, dar toli iki 
užsibrėžtos kvotos. Pernai per ' 
keturis mėnesius tebuvo gauti 
tik 52 nauji prenumeratoriai, 
šiemet jau gauta 17 prenume- ' 
ratorių ir artėjama prie šimtinės. 
Krašto valdyba aplinkraščiais it 
laiškais ragina apylinkes suin
tensyvinti enciklopedijos plati
nimą.

— Tautinių šokių grupių fes
tivalį Chicagoj surengė vokiečių 
amerikiečių National Congress 
klubas kovo 25. Lietuviam fes
tivaly atstovavo Žilvičio tautinių 
šokių grupė, vadovaujama Van
dos Stankienės.

— Liet. Kat. Mokslo Akademi
jos IX-sis suvažiavimas šaukia
mas rugpiūčio 31 — rugsėjo 3, 
Darbos Dienos savaitgaly. Jis į- 
vyks Boston College, Boston, 
Mass., patalpose. Suvažiavimo 
paruošimu vietoj rūpinasi Bosto
no židinys, o darbų programos 
sudarymu centro valdyba Ro
moj. Jau surasti ir paskirti 
įvairią mokslo sričių specialis
tai sekciją programom paruoš
ti ir paskaitininkam verbuoti 
vadovai: teologijos sekcijai — 
prel. dr. V. Balčiūnas, istorijos 
— prof. S. Sužiedėlis', archi
tektūros ir meno — dr. A. Kul- 
pa-Kulpavičius, psichologijos ir 
pedagogikos — prof. dr. J. Pi- 
kūnas, filosofijos — prof. dr. J. 
L. Navickas, kalbos ir literatū
ros — Vi. Kulbokas, gamtos 
mokslų — dr. P. Kaladė.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Karpus, Brooklyn, N. Y., 
Gil Girdauskas, Lighthouse 
Point, Fla., A. Valiuškis, Bar- 
rington, R. Į„ Ch. Grauslys, 
Nashua, N. H., H. Jasaitis, 
Rocky ' Hill, Conn. Kitiem už
sakė: V. Kamantas, Darien,
III. — O. Binkienei, St. Peters- 
burg, Fla., N. N. — J. Bacevi
čiui, Rodkfbrd, III., T. Mažeika, 
Philadelphia, Pa. perėmė vietoj 
mirusios motinos Agotos. Svei
kinai* naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam, i Darbinin
ko prenumerata naujiem skaity
tojam pirmiem metam tik 7 dol.
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ŠVENTĖS IŠVAKARĖSE

Antanas Baltrušfnas.
Tą pačią dieną po-pietų vy

ko tolimesnis minėjimas Lie
tuvių piliečių draugijos salėje.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės išvakarėse Lietuvių B- 
nės Bostono apylinkės pirm. 
Ant. Matjoška ir Kapočiūtė apj- 
lankė Christian Sdenc Moni- 
Itor ir Boston Herald Ame
rican redakcijas. Jie įteikė me
džiagos apie Lietuvą ir prašė 
Lietuvos klausimu pasisakyti 
savo puslapiuose. - Redakcijos 
pažadėjo.

The Boston Herald Ameri
can vasario 19 d. vedamajam 
“A Persistent Dream” rašo: Magee pakvietė savo adjutantą 
“Nesenai buvo gatvių riaušės Stasį/ Trapenskį, kuris pasakė J 
mažoje Baltijos valstybėje Lie- žodį 7 lietuviškai. Buvo įneštos 
tuvoje, ką pasaulis nelabai pa- Amerikos, Lietuvos ir orgarri- J 
stebėjo. Tokie reiškiniai neturi zacįjų vėliavos. Kompozitorius 
likti nepastebėti, nes tai buvo1 Julius Gaidelis . paskambino !

Amerikos ir Lietuvos himnus, j 
Klebonas A. Baltrušūnas sukai- į 
bėjo invokacįją. Redaktorius j 
Jackus Sonda prisiminė Lie
tuvos savanorius kūrėjus, per
skaitė Bostone gyvenančių sa
vanorių pavardes: Antanas Bar- 
tašiūnas, Petras Bartėnas, Stasys. 
Griežė-Jurgelevičius,. Arturas 
Povilas Janavičius, Silvestras 
Kontautas, Juozas Liutkonis 
Kazys Merkis, Ciprijonas Mali
šauskas, Stasys Santvaras, An
tanas Stapulionis, Juozas Ūselis 
ir Juozas Valickas. Salėj esantie
ji savanoriai ir sėdintieji pirmcį- 
j e eilėje buvo apdovanoti —

Minėj!

pono Dariaus posto vadą vado- J 
vauti vėliavų įnešimui. 1S

To posto vadu jau keli metai' 
iš eilės yra nelietuvis, šiais me
tais yra Magee. Tie nelietuviai 
veteranai priklauso Dariaus 
postui ir dirba su lietuviais.- g

ženklas “signal” duodantis ne
mažiau šviesos, kaip šviesa, ku
ri kabojo prie “Old North 
Church”. Tas ženklas rodo, kad 
laisvės dvasia dar yra gyva so
vietų okupuotame krašte.

Amerikos lietuviai, kurių yra 
nemažai Bostone ir Naujojoj 
Anglijoj praeitą penktadienį 
(vasario 16) šventė Lietuvos 
respublikos 55 metų sukaktį. 
Ta šventė švenčiama tik egzi- 
lyje ir Lietuvos emigrantų šir
dyse. Lietuva, kartu su Estija 
ir Latvija prieš tų tautų žmonių 
norą yra inkorporuotos į Sovie
tų Sąjungą. ‘ _

Tačiau laisvės ir nepriklauso- jiem prisegta po gėlę. Dėl ligų 
mybės tikėjimas yra šviesus. 
Net žiaurūs režimai kaip komu-

Paminklą* lietuviam pranciškonam šv. Jono kapinėse Brooklyne. Paminklo projektas — 
dail. V. K. Jonyno. Nuotr. R. Kisieliaus

nistų žino, kad laisvės idėjas 
panaikinti nėra taip lengva. 
Priespaudoje tas laisvės troški
mas dar daugiau auga. Okupaci-

salėj nebuvo: P. Būtėno, A.P. 
Janavičiaus ir A. Strapulionio.

Visai programai pravesti bu
vo pakviesta studentė Aldona 
Dabrilaitė. Gubernatoriaus Sar- 
gent proklamaciją perskaitė

jos tų mažų trijų valstybių lie
tuviai patriotai niekada neleis 
užmiršti.”

Tos pačios dienos tame pa
čiame laikraštyje laiškų skyriuje 
yra Antano Matjoškos laiškas: 

■“Two Anniversaries”.
Taip pat Antanas Matjoška 

parūpino iš Petro Viščinio gar
siakalbiam Amerikos ir Lietu
vos himnų juostas. Jos buvo pa

saulius Cibas, Bostono majoro 
White proklamaciją — Aldona 
Dabrilaitė. Tomis proklama
cijomis jie paskelbė vasario 16— 
ją Lietuvos diena. Dabrilaitė 
perskaitė kongresmano John J. 
Moakley sveikinimą. And. Ke
turakis pristatė svečią kalbėtoją 
Lietuvos atstovybės Washing- 
tone patarėją dr. Stasį Bačkį.

Prelegentas Bačkis paskaitė
naudotos iškeliant Lietuvos tri
spalvę prie Bostono miesto ro
tušės vasario 16 dieną; tai at-

iš valstybės sekretoriaus Rogers 
*1971 metų rašyto laiško, kuria
me sakoma, Ijad reikia tikėti,

kreipė daugelio praeivių dė
mesį ir vertė sustoti ir pasiklau
syti.

Lietuvos, nepriklausomybės 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 55 metų sukakties mi
nėjimas Bostone buvo vasario 
18. Pradėtas mišiomis Šv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioj. Pa
mokslą pasakė klebonas kun.

PREMIJA UŽ VERTIMUS

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba yra paruošusi taisykles 
premijai už lietuvio rašytojo li
teratūrinį veikalą, išverstą į sve
timą kalbą ir išleistą.’ Premijos 
iniciatorius ir mecenatas — Pet
ras B. Varkala, gyvenąs Angli
joj. Jis premijai skiria 1000 sva
rų — apie 2500 dol. Premijos 
tikslas: paskata lietuviam rašyto
jam rūpintis savo kūrybos pa
skleidimu pasaulyje. Mecena
tas turi mintyje vertimus į anglų, 
prancūzų ir vokiečių kalbas. 
Šiuo metu Lietuvių Rašytojų 
Draugija Petrui B. Varkalai yra 
įteikusi premijos skyrimo taisyk
lių projektą ir laukia jo galuti
nio žodžio.

ko siekiama, tada tik galima pa
siekti. Lietuviai tiki, kad atgaus 
nepriklausomybę. Kalbėjo apie 
žydų iš Izraelio liudijimą Ame
rikos senato pakomisijoj. Jie 
liudijo apie laisvės varžymą ru
sų okupuotuose kraštuose. Df. 
S. Bačkis prisiminė Kalantos- 
žygį ir susideginimą. Priminė 
prezidento Nixono pasisakymą, 
kur jis sakė, kad joks kraštas 
negalįs primesti prievartos ki
tam kraštui. Toliau kalbėjo, kad 
dabar Jungtinėse Tautose yra 
53 valstybės nariai, kurie turi 
mažiau gyventojų negu Lietuva, 
35 nariai, kurių teritorijos ma
žesnės negu Lietuvos. Taip pat 
kalbėjo apie kitų žymių asmenų 
pasisakymus Lietuvos nepri
klausomybės reikalu.

Buvo priimtos rezoliucijos, 
kurios bus pasiųstos Nixonui ir 
kitiem aukštiem pareigūnam. 
Be to, dar kalbėjo lietuvių-lat
vių draugijos pirmininkas Al- 
bert Liepinš.

Meninę programą atliko Bos
tono vyrų sekstetas, vedamas 
Juliaus Gaidelio. Jie padainavo: 
O didis Dieve, Balnok, tėveli, 
juodbėrį žirgelį, Nemunėli, Jau
nystės mūs dienos, Kai saulė 
iš rytų pakyla ir kitas.

Pasiuntinio K. Š K I R P O S veikalas
SUKILIMAS

LIETUVOS SUVERENUMUI ATSTATYTI
Sau atiduotas spausdinti ir bus parduodamas po 15 
dolerių. Užsiprenumeravus jį iš anksto —. po 12 dolerių 
už knygą.

x Užsakymai autoriaus adr.:

2043 36 ihSL, SE
Washington, D.C., 20020

------------ --------------- * atkirplmui............................................. 
Data .................. .... ............ .'.„-----------

Jungdamas 12 dol. čekį (arba Money Order) prašau teiktis 
prisiųsti man "šukilimo” knygą, kai ji tik bus atspausta. 
Pavardė......................................................................................................
Gatvė...............i............. .’............................................................................

Gyvenvietė ..................................... ...............4,v......................................

Parašas

Buvo renkamos aukos Lietu
vos laisvinimo reikalam.

Kultūrinių subatvakarių va
dovybė, kuriai šiais metais va
dovauja inž. Romas Veitas, 
kiekvienais metais vasario mė
nesio subatvakarį skiria jauni
mui. Tų subatvakarių programą 
paruošia ir atlieka jaunimas. Jų 
pravestų subatvakarių yra buvę 
gana stiprių ir silpnesnių. Svar
bu, kad jie domisi ir dirba.

Šių metų vasario mėnesio su- 
batvakario programą atliko neo- 
lituanai: Birutė Adomavičiūtė, 
Povilas Manomaitis ir Jurgis
Lendraitis. Visi trys studentai. 
Jurgis Lendraitis jau ruošiasi 
magistro laipsniui. Visi trys 
gimę Amerikoj.

Savo vakaro programai jie 
bandė šių dienų amerikonišku 
komediniu būdu pavaizduoti 
savo elgesį lituanistinėj mokyk
loj, stovyklose, laisvalaikiuose 
ir net studijose.

LIETUVIAI VVISCONSINO VALSTIJOJ
Wisconsino valstijoj buvo ir 

dar tebėra keturios lietuvių ko
lonijos su keturiomis parapi
jomis. Parapijos yra išsidėsčiu- 
sios pagal vakarinį Michigano 
kraštą, iš pietų į šiaurę: Keno- 
sha, Racine, Milwaukee ir She- 
boygan, Didžiausios pagal lie
tuvių skaičių buvo Kenosha ir 
Sheboygan. Prieš antrąjį pasau-

Geriausių rezultatų tautinei 
apraiškai pasiekiam rengdami 
Lietuvių dienas, pavergtų tau
tų minėjimus ir dalyvaudami į- 
vairiuose tautybių pasirody
muose. Labai gerai pasirodėm 
ugdydami Lietuvių Fondą. 
Kiekvienai šeimai ar suaugu
siam naujieji Kenosha-Racine 
lietuviai tiek sudėjo, kad vienai

Paminklas 
pranciškonų 
kapinėse

i Pradėjus mirčiai lankytis vie- 
, nuolynjuose, pranciškonai ėmė 
I svarstyti savo kapinių reikalą. 
L Joms buvo minimos Kenne- 
I bunkporto, Greene ir Portlando 

vietos, tačiau vis nebuvo priei
ta prie galutinio sprendimo. Tik 
prieš dvejus metus provinci
jolas Jurgis Gailiušis padarė 
reikiamą žingsnį, nupirkdamas 
žemės sklypelį Brooklyno Šv. 
Jono kapinėse.

Šiose pranciškonų kapinėse 
pirmasis buvo palaidotas Brolis 

i Antanas Trumpa, miręs 1971 
metais. Tuojau ten buvo perkel
ti iš Maine Tėvo Modesto Ste- 
paičio ir Brolio Didako Pauliu- 

[ kąičio palaikai.' Visi trys pas 
į Viešpatį iškeliavusieji buvo 
! Brooklyno spaudos darbuotojai. 
i Šiomis dienomis pranciškonų 

kapinės pasipuošė bendru vi
siems paminftJu. Paminklą pa
ruošė dailininzas V. K. Jony
nas, o jį įvykdei Otavino studi-

I ja New Yorke. Tnjų spalvų gra
nito paminklas yr\virš 10 pėdų 
aukščio ir 11 pėdų n 
galingais sparnais,

įo. Dviem 
, Šautiniais 

ornamentais pasipuošuX kyla 
ršuje 

granito kryžius panašus į smli- 
zUotą prisikeliantį Kristų. Prie
kyje yra iškaltas įrašas — Lie-^ 
tuvos Pranciškonai, o užpakali
nėje saulės pusėje įgraviruoti 
svarbiausi pranciškonų įvykiai

didžiulė saulė, kurios

linį karą Kerioshoj gyveno apie 
6,000 lietuvių kilmės amerikie
čių ir virš dviejų tūkstančių 
Lietuvoj gimusių. 1960, sura-
šant Wisconsino gyventojus, 
13,500 pasisakė esą lietuvių 
kilmės. . >

Wisconsino valstijoj yra dvi 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės: Kenosha-Racine ir Mil- 
waukee.

Daugiausia tautinės gyvybės 
rodo Kenosha-Racine lietuviai. 
Šiose abiejose kolonijose su vai
kais yra apie 170 naujųjų atei

galvai tenka po 130 dol. ^- Lietuvoje ir Amerikoje. Spar-
Kovą dėl tautinio išlikimo 

pralaimim mišriom vedybom. 
Kenosha-Racine naujieji atei-
viai turėjo apie 30 šeimų, kurių 
vaikai čia lankė pradžios mo
kyklas. Vaikų skaičius šeimose 
buvo nuo vieno iki devynių. 
Iš tų šeimų tik dvi netapo 
“jankių-airių uošviais”.

Br. Juška

nuose yra vietos mirusių var
dams su jų gimimo ir mirimo 
datomis. Visas paminklas kelia
aukštyn, alsuoja prisikėlimu.

Važiuodami Metropolitan 
Avenue į šiaurę pro dešiniuo
sius Šv. Jono kapinių vartus, 
matysite šį paminklą, nes jis yra 
visai prie centrinio įėjimo.

Los Angeles, Calif.
Hartford, Conn. /’

Nėra autobusų
Jau daugiau kaip 100 dienų 

Hartfordas ir kiti aplinkiniai 
miestai neturi susisiekimo prie- 
monių-autobusų. Dėl to labiau
siai kenčia neturtingi žmonės, 
pensininkai. Kai. kurie žmonės 
dėl to turėjo pasitraukti net iš 
darbo.

Hartfordo miestą ir apylinkes 
aptarnavo Connecticuto autobu
sų bendrovė. Bet štai autobusų 
vairuotojai jau nuo praeitų metų 
lapkričio pabaigos streikuoja. 
Prieš streiką važiavimas į vieną 
miesto galą atsiėjo 35 centus. 
Kelti važiavimo kainą nenorima, 
nes tai prisidėtų prie infliacijos. 
Pagaliau ir kiek pakėlus, vis tiek 
visų reikalų ir vairuotojų atlygi
nimo nebūtų galima sutvarkyti.

Dėl to Connecticuto autobusų - 
bendrovė kreipėsi į gubernato
rių, prašydama pagalbos. Kad 
susidarytų kiek lėšų, gubernato
riui pasiūlius, valstijos seimelis 
priėmė įstatymą, leidžiantį šiam 
reikalui nuo kiekvieno parduo
damo gazolino galiono imti po 
vieną centą daugiau. Bet štai 
jau kuris laikas, kai tas įstaty
mas priimtas, o autobusai dar vis 
garaže.

Žmonės renka parašus, siun
čia gubernatoriui, prie Kapito- 
liaus vairuotojai ir žmonių mi
nios vaikšto, šūkauja, rėkauja, 
bet ir tai negelbsti.

Be Hartfordo ir aplinkinių 
miestų, kaip Manchesteris, 
Middletownas, Farmingtonas ir 
kiti, į kuriuos eidavo Connecti
cuto bendrovės autobusai, netu
ri autobusų susisiekimo ir New 
Havenas, Waterburis, Bridge- 
portas, nes ir į čia ateidavo ir 
viduj kursuodavo tos pačios 
bendrovės autobusai.

I

Autobusai veikia tik New 
Britaine, nes čia jie yra priva
čiose rankose. Atsirado vienas 
savininkas, kuris kas valandą 
leidžia kursuoti autobusą į Nevv- 
ingtoną (50 centų į vieną galą) 
ir į Hartfordą (75 centai j vieną 
galą). Anksčiau Hartfordo — 
New Britaino ruože kursavo 
Connecticuto bendrovės auto
busai.

vių- Organizacijų ir .įvairių ko
mitetų turim per daug. Todėl 
artėjam prie išsekimo. Turim 
LB šeštadieninę mokyklėlę, 
suaugusių ir mažųjų tautinių 
šokių grupes.

CAMBRIDGE, MASS.
Iš Moterų Sąjungos 5-tosios 

kuopos veiklos
Moterų Sąjungos 5-toji kuo

pa gražiai gyvuoja ir darbuojasi. 
Jos valdybon įeina nenuilstama 
veikėja Anelė Ambrozaitienė, 
pirmininkė, Ei. Vizminienė, vi
cepirmininkė, EL Paliulienė, 
sekretorė, Jackūnienė, pini
ginių reikalų vedėja, ir Ane- 
liauskienė, narė.

Sąjunga buvo suruošusi labai 
nuotaikingas kūčias. Savo ma
mytėm stalus ruošti rūpestingai 
padėjo jų dukrelės: Onutė Ane- 
liauskaitė ir Ei. Paliulytė — 
Kazlienė. Stalai atrodė karališ
kai, o valgiai buvo labai ska
nūs. Programą vedė Ei. Vasy- 
liūnienė. Kalbėjo klebonas kun. 
Simeonas Saulėnas ir jo asisten
tas kun. Jonas Klimas.

Kuopa neseniai turėjo du su
sirinkimus. Vienas buvo sausio 
mėn.; jo metu buvo perrinkta 
valdyba. Antrame susirinkime, 
vasario mėn.,, buvo atšvęsta ke
turių narių gimimo diena.

Kuopos narės dirba ir artimo 
naudai. Mirus Ei. Vasyliūnie- 
nės mamytei, Anelė Ambrozai
tienė ir Ei. Paliulienė rūpes
tingai dirbo, ruošdamos kavutę 
laidotuvėse dalyvavusiem. Tos 
ponios parodė daug širdies ir 
meilės savo sesei sunkioj valan
doj.

Tos pačios narės ruošė ir Va
sario 16 minėjimo užkandžius. 
Prie jų prisidėjo Dargienė.

Mes turim būti laimingi, kad 
savo parapijoj turim darbui at
sidavusias veikėjas.

V.S.

Tokiu būdu žmonės iš New 
Britaino pasiekia, kad ir kas va- 

/ landą, Hartfordą. Bet atvažiavę 
čia, jei turi reikalų kitame mies
to gale ar šone, turi samdyti 
taksį'ir mokėti 4-5 dolerius arba 
eiti 3-4 mylias pėsti. Tai jau per 
daug, ypač vyresnio amžiaus 
žmonėm.

Jonas Bernotas

Rekolekcijos Šv. Kazimiero , 
lietuvių parapijoj vyks balan
džio 11-15. Jas ves tėvas domi
ninkonas dr. Tomas Žiūraitis.

Grandinėlė, Clevelando tauti
nių šokių grupė, į Los Angeles 
atvyksta Atvelykio savaitgalį 
ir koncertuos balandžio 29, sek
madienį, 2 vai. popiet Wilshire 
Ebell teatre.

Pirmosios komunijos iškilmės 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijoj 
vyks gegužės 6.

Lietuvių diena, šiemet jau 20- 
ji, rengiama Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos, vyks birželio 24. 
Koncertinėj daly dalyvauja solis
tas Arnoldas Voketaitis, bosas iš 
New Yorko. Šoks I. Tumienės 
vadovaujama tautinių šokių gru
pė “Audra”. Dailininkų jungti
nėj parodoj sutiko dalyvauti Pra
nas Baltuonis iš Montrealio ir 
vietiniai: Ilona Peterienė, Pra
nas Gasparonis ir Jonas Andra- 
šiūnas. Mėgėjų parodoj užsire
gistravo dalyvauti Vygis Nar
butas. Kalifornijos Lietuvių Fi
latelistų draugija ta proga rengia 
pašto ženklų parodą.

Amerikos Liet. Inžinierių ir 
Architektų S-gos Los Angeles 
skyriaus pirmas š. m. susirinki
mas įvyko Vilią Taxco restorane.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOS

Naujosios Anglijos Lietuvos 
vyčių apskritis gegužės 20 ren
gia specialias iškilmes Lietuvos 
laisvės kovotojam ir kankiniam 
pagerbti ir prisiminti.

Tos iškilmės bus Pušų kate
droje Rindage, New Hamp- 
shire. 5 v. popiet bus konce- 
lebracinės mišios. Tų mišių 
aukoti yra pakviestas ir Man- 
chester, N. H., vyskupas Emest 
J. Primeau.

Po mišių bus partizanų pager
bimas.

Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

— Kun. Jonas Tomalonis, iš 
Sommerville, N.J., yra parašęs 
ilgą, gražų straipsnį apie Lietu
vos nepriklausomybės šventę. 
Trenton, New Jersey, katalikų 
laikraštis The Monitor, straipsnį 
išspausdino vasario 16.

Prel. J. A. Kučingis, Los An
geles Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas, su besi- 
lankančiu Tėv. Tadu Degu
čiu, OFM.Nuotr. L. Briedžio

Susirinkimą pravedė skyriaus 
pirm. inž. V. Černius. Išklausy
ta inž. V. Šliūpo iš San Fran- 
cisco, Calif., paskaitos “Lietuvis 
inžinierius tarptautinėj tarny
boj”. Šliūpas dirba tarptauti
nėj statybos industrijoj. Jis su
pažindino su savo darbais užsie
ny, papasakojo apie kitus lietu
vius inžinierius, kuriuos su
tiko Afrikoj ir Azijoj. Paskaitą 
iliustravo skaidrėmis.

Česlovo Gedgaudo knygos 
“Mūsų praeities beieškant” pri
statymas įvyko kovo 25 Lietuvių 
Tautinių Namų salėj. Knygą pri
statė rašytojas Jurgis Gliaudą. 
Meninę programą atliko solistė 
Janina Čekanauskienė ir akto
rius Vladas Gilye. Pristatymą 
rengė A. L. T. S-gos Los Angeles 
skyrius ir Santa Monica lietuvių 
klubas.

Vaclovas Prižgintas, lietu
viškos spaudos platintojas ir vie
nas iš “Lietuvių Dienų” redak
torių, laimingai pergyveno sun
kią vidurių operaciją.

Gediminas Rukšėnas, buvęs 
“Nepriklausomos Lietuvos” 
savaitraščio ilgametis administ
racijos darbuotojas, perėmė 
“Lietuvių Edenų” administrato
riaus pareigas. Juozas Andrius 
pasitraukė į pensiją. — LŽK.

t 
t



ELIZABETHOį CHORUI 75 METAI

(atkelta iš 4 psl.)

b J

vėžes, padarė patraukliu, rimtų , 
vargonininkų-muzikų ir visų ki- . 
tų menininkų žinių oficiozu.
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Amerikos lietuvių suruoštose 
dainų šventėse ir aktyviai prisi
dėjo prie rajoninių rytų pa
kraščio parapijų chorų suorgani
zuotų dainų festivalių. Dažnai 
dainuodavo ir iš radijo stoties 
WOR. Kas metai choras turėda
vo ir kitokių parengimų bei 

. spektaklių. Visa tai buvo daroma 
su intencija puoselėti lietuvišką 
dairią, stiprinti choro veiklą, ža
dinti savų tautiečių širdyse tė
vynės meilę.

Atvyksta muz. V. Mamaitis
Prof. Juozui Žilevičiui pasi

traukus pensijon, jo vietą užėmė 
muz. Algirdas Kačanauskas. Pas
tarasis, metus pabuvęs, persikė
lė kiton vieton. Tada prel. M. 
Kemėžis po ilgo ieškojimo su
sirado muz. Vincą Mainaitj, ku
ris tada gyveno Anglijoje, ir jį 
pasikvietė į Elizabethą. Tokiu 
būdu Šv. Petro ir Povilo para
pija, pergyvenus vargoninin
ko krizę, pagaliau susilaukė pa
stovaus, pareigingo vargoni
ninko, o choras rimto chor
vedžio. Paprastai sakoma, kad 
senas medis persodintas nepri- 
gyja, tačiau V. Mamaitis Eliza- 
bethe prigijd ir įsitraukė visu 
tempu į lietuvišką visuomeninį 
darbą bei muzikalinę veiklą.

Tuojau įstojo į Vargonininkų- 
Muzikų Sąjungą, netrukus vi
suotiniame suvažiavime buvo 
išrinktas į centro valdybą 
k po poros metų jam atiteko 
pirmininko pareigos. Jam vado
vaujant, Vargonininkų-Muzikų 
S-ga sustiprėjo ir žymiai padi
dino narių skaičių, įgijo gerą 
vardą ir šiandien tvarko visus 
muzikinius klausimus, atsira
dusius lietuviškos giesmės bei 
dainos veikloje.

Užgriuvo ant V. Mamaičio pe
čių ir “Muzikos Žinių” redaga
vimas. Jis beveik mirusį žurna
lą atgaivino ir įstatė į tinkamas

EXPRESS CORP.
Licensed ty VNESHPOSYLTORG -

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
j LIETUVĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
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GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

Cosihos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Ine.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

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

COSMOS PARCELS 
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New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
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Boston, Mas*. 02127 — 389 West Broadway 
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Chfcatfo, III. 80822 — 2222 We«t Chlcage Avenue 
Chleage, III. 80608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohlo 44134 — S879 State Road 
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Philadelphla, Pa. 19141 — 4925 OM York Rd.

San Franeteoo, C*l. 94115 — 2078 Butter Street 
W4terbury, Cenn. — 905 Bank Street
Warr*n, Mleh. 48092 — 29200 De Oulndre /» Bloek North 

•f 12 Mile Reatf
We*4h*v*n, M.Y. 11421 -•«*?• Avė.
Worce*ter, M***. 01610 — 144 Mltih«wv Street

Vargonininkų keitimosi laiko- 
tarpy labai nukentėjo choras; 
daug nubyrėjo — sumažėjo cho-. 
ristų skaičius. Jaunoji karta ne
buvo pratinama, o senesnieji pa- ' 
tingo ir bendrai dabartiniu metu 
visi parapiniai chorai turi prob- 
lemų. Tačiau uolus muz. Vincas--į 
Mamaitis sugebėjo nemažą ba
relį sudaryti z Jo vadovaujamas 
choras uoliai talkina parapijai su. 
giesme bei daina: puošia bažny
čios ir tautos švenčių iškilmes 
savo gražiu giedojimu. Buvo su
ruošta giesmių ir dainų koncer-- 
tai, dalyvavo Chicagos ir &Iew 
Yorko dainų šventėse, uoliai 
prisidėjo prie regijoninių “ma
žųjų” dainų festivalių ir po šiai 
dienai dar iškilmingų mišių me
tu keturiais balsais pagieda G. 
Šukio ar panašias mišias, o 40 
valandų atlaidų metu dar su
skamba prof. J. Žilevičiaus 
mišparai.

Sukaktuvinis koncertas
Šiuo metu chorą sudaro 25 

pasišventę asmenys, jų tarpe yra 
ir jaunimo. Šiai choro-’75 metų ’ 
gyvavimo sukakčiai atžymėti ba
landžio 29 Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčioje įvyks jubiliejinės pa
maldos ir po pamaldų parapijos 
salėje Elizabethe bus iškilmin
gas koncertas ir vaišės.

Programą atliks: mišrus cho
ras, solistai — Irena Stankūnai
tė ir Ona Zubavičienė, muz. 
Algirdui Kačanauskui ir Juozui i 
Stankūnui talkinant.

Baigiant tenka išreikšti nuo
širdžią padėką dabartiniam pa
rapijos klebonui, kun. Petrui Že- 
meikiui, o taip pat ir choro dva
sios vadui kun. Juozui Pragul- 
bickui. kurie choro užsimojimus 
nuoširdžiai remia, visais būdais 
gelbsti, rūpinasi jo palaikymu. 
Nuoširdi padėka priklauso cho-

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2543

Ll 2-1747 
248-0048 

TU 4-2474
BR 8-4964
W A 5-2737 • 

884-1738
E8 2-4485 
. 374-4444 
GU 83254

246-9472

AN 1-2994 
LO 2-1448 

373-8783
GR 2-4387 

ZiZ 2028 
Tel.: GL 5-9588 

..v . >750
Fl 8-1571 

PL 8-4788

751-4780/1 
441-4712 

SW 8-2866 
Rl 2-0440

Rašytojas Jurgis Jankus susitinka su New Yorko rašytojais. Iš k. Jonas Rūtenis, Pranas Nau
jokaitis, Tėv. Leonardas Apdriekus, Ona Balčiūnienė-Audronė, Jurgis Jankus, Kotryna 
Grigaitytė, Paulius Jurkus. Nuotr. V. Maželio

ro dalyviam, kurie taip brangų 
savo poilsio laiką pašvenčia cho
ro pamokom.

O labiausiai ištvermės ir ryž
to chorvedžiui muz. Vincui Ma- 
maičiui, kad ir toliau, išlaikytų 
.savo chorą tvirtą ir gražų.

J. St.

Waterbury, Conn.
Moterų klubo meno paroda
Lietuvių moterų klubas ruošia 

moterų piešinių, audinių ir t.t. 
parodą balandžio 8, sekmadienį, 
Šv. Juozapo parapijos salėj, John 
St., VVaterbury, Conn., nuo 10 v. 
ligi 6 vai. p. p.

Lankytojam bus proga pasi
grožėti lietuviškomis drobėmis 
bei kitais audiniais, Lietuvos 
gintaro išdirbiniais, nagingų 
rankų medžio drožiniais ir mo
terų piešiniais.

Šioj lietuviško meno parodoj 
su savo piešiniais, tarp kitų, 
dalyvaus amerikiečių meno pa
rodose pasižymėjusi waterbu- 
rietė Genovaitė Bernotienė, vie
nos šeimos net- trijų generaci

jos duktė Jurgita Kovienė'ir šios 
dukrelė Lida Kovaitė.

Parodos lankytojai bus pa
vaišinti kavute ir klubo narių 
kepiniais.

Pernai įvykusi panaši klubo 
ruošta meno parodėlė labai pa
sisekė.

Visi Waterburio ir kitų vieto
vių lietuviai labai maloniai 
kviečiami atsilankyti. R.

KEARNY, N. J.
Kita veikla

Nuo 1924 čia veikia Lietuvių 
Taupymo ir Skolinimo Draugija' 
(Schuyler Savings and Loan 
Association of Keamy, N. J.). 
Ši lietuvių finansinė draugija 
žinoma ne tik Keamy, bet ir to
lesnėse apylinkėse. Turi didelį 
pasitikėjimą ir kitataučių tarpe. 
Daugelis lietuvių čia yra sudėję 
savo santaupas arba gavę pasko
las įsigyti namams.

1972 gruodžio 31 šios draugi
jos aktyvas pasiekė 7,494,649.63 
dol.

Paskutiniame draugijos direk
torių susirinkime sausio 22 
draugijos pirmininku išrinktas 
dr. Jokūbas Stukas, universiteto 
profesorius, didelis lietuvių vei
kėjas, ilgus metus besibeldžiąs į 
lietuvių širdis per Lietuvos At
siminimų radijo valandėlę. Ki
tas pagrindinis tos draugijos šu
las yra Julius Paknis, draugijos 
steigėjas, ilgametis direktorių 
tarybos pirmininkas, taip pat di
delis lietuvybės puoselėtojas, 
daug nusipelnęs lietuvių gero
vei.

Kita pažymėtina ir gana veikli 
draugija yra Lietuvių Katalikų 
Bendruomenės Centras, tamp
riai susijęs su parapija, savo 
prekybine paslauga pagarsėjęs 
apylinkėj. Draugija įregistruota 
New Jersey valstijoj ir turi savo 
įstatus.

Dabartinė draugijos valdyba: 
Vincas Grinevičius — pirminin
kas, Stanley Przychacki — vice
pirmininkas, John Mc^hulskis'
— iždininkas, Juozas Mėlynis
— protokolų sekretorius ir ve
dėjas, Edward Adamczyk — 
tvarkdarys.

PIANISTĖS ALDONOS DVARIONAITĖS
VIEŠNAGĖ

Mano pakviesta pusseserė Al
dona Dvarionaitė viešėjo Ameri
koj ir Kanadoj. Ta proga geri ir 

, malonūs lietuviai surengė jos 
piano koncertus ir padėjo kito- 

1 kiu būdu. Jai išvažiavus ir ne
spėjus viešai padėkoti, savo ir 
jos vardu nuoširdžiai dėkoju 
Hartfordo apylinkės Lietuvių 
Bendruomenei, kad priėmė ją 
netikėtai atvykusią dalyvauti ba
liaus koncerto programoj. Nuo
širdžiai dėkoju Valerijai'Tyslia- 
vienei, Jonui Mekui, surengu- 
siem Aldonos Dvarionaitės 
piano koncertus Camegie Hali 
ir Town Hali, N. Y., kartu ir už 
suteiktą pagalbą.

Širdingai ačiū Irenai Banai
tienei ir muzikei Nijolei Ulė- 
nienei, taip pat ir Conn. State 
Univ. dėstytojui dr, Benediktui 
ir jo žmonai Gražinai Mačiui- 
kam. Nuoširdžiai dėkoju Izido

BALTIMČRĖS ŽINIOS
Seselių kazimieriečių rėmėjų 

zBaltimorės skyrius balandžio 1 
Šv. Alfonso mokyklos salėj bu
vo surengęs vištienos pietus. 
Svečiai galėjo laimėti gražių 
premijų loterijoj. Pelnas paskir
tas seselėm.

Lietuvių Posto 154 padėjėjos 
rengia vakarienę su šokiais ba
landžio 7, šeštadienį, 7:30 vai.

APIE VIENĄ SAVANORĮ 
KŪRĖJĄ, PATEKUSĮ Į VARGĄ

Hamiltone, Kanadoj, gyvena 
vienas Lietuvos kariuomenės 
savanoris kūrėjas Petras Pleške- 
vičius, kuris turi gana įdomią 
istoriją. 1944, besitraukiant iš 
Lietuvos, jį pagavo vokiečiai ir 
įjungė į savo kariuomenę. Bū
damas kariuomenėj, pateko į ru
sų nelaisvę. Tada prasidėjo tar
dymai, kalėjimai, mušimai. Pa
sisekė jam šiaip taip išsisukti. 
Pagaliau pasisekė išvykti į 
Ameriką pas savo žmoną.

Prieš keletą metų jis persikė
lė pas savo sūnų Algirdą į Ka
nadą. Čia mirė jo globėja žmo
na Elzbieta. Mirė ir sūnaus 
žmona vėžiu. Taip senam tėvui 
sūnus daug.padėti negali.

Petras Pleškevičius yra dzū
kas, gimęs 1904, į Lietuvos ka
riuomenę įstojo 1919, kovojo su 
lenkais, bolševikais, bermon
tininkais. Kovose neteko akies, 
buvo sulaužyta krūtinė, išmušti 
dantys, peršauti viduriai. Buvo 
apdovanotas visais 
savanoriam skirtais 
medaliais ir ženklais.

Dabar jis yra invalidas, gy
vena gana skurdžiai, gaudamas 
iš Vokietijos 45 dol. pašalpą. 
Jam reikalinga priežiūra ir me
diciniška pagalba. Gal kas galė
tų jam padėti. Jo adresas:

Petras Pleškevičius, 334 
Emerald St. North, Hamilton 
21. Ont., Canada.

Lietuvos 
ordinais, 

4

B.S.B.

Šių vyrų užduotis — išlaiky
ti šį lietuvišką židinį ko ilgiau
siai. Lietuvybės išlaikymas 
numatytas irdraugijos įstatuose.

J. Mėl.

riui ir Elenai Vasyliūnam, su- 
rengusiem A. Dvarionaitės kon
certą Bostone. Dėkoju \Vashing- 
tono lietuviam už koncerto su
rengimą ir už paramą, taip pat 
ir Los Angeles, San Francisco 
lietuviam ir Santaros-Šviesos or
ganizacijai Chicagoj už sureng
tus koncertus.

Maloniai dėkoju Draugo, 
Darbininko, Keleivio, Vienybės 
ir kitų laikraščių redakcijom už 
skelbimus ir visiem dalyvavu- 
siem Aldonos Dvarionaitės kon
certuose.

Nuoširdžiai ačiū giminaičiam 
Domui ir jo žmonai Vaičiam, iš 
Hudson, N. Y., už materialinę 
paramą.

Dar kartą reiškiu širdingiau
sią padėką visiem išvardintiem 
ir man nežinomiem asmenim, 
nuoširdžiai priėmusiem bei pa
dėjusiom viešnagėj mano pus
seserei Aldonai.

Eleonora Dvarionaitė

vak. Lietuvių Svetainės didžio
joj salėj. Iki 1 vai. ryto šokiam 
gros geras orkestras. Bilietus ga
lima įsigyti pas narius ir prie 
durų.

Šeštadieninės mokyklos tėvų 
komitetas kovo 25 Lietuvių Sve
tainės klevų kambary buvo su
rengęs bulvinių ir mėsos dešrų 
balių. Tėvų komitetas dėkoja vi
siem prisidėjusiem ir visiem 
dalyviam. Pelnas paskirtas šeš
tadieninės mokyklos reikalam.

Lietuvių posto 154 legionie
riai, vadovaujami Petro Oko, iš
nuomojo Lietuvių Svetainėj 
kambarį, kurį remontuoja. Tal
kina legionieriai Al Bucevičius, 
Bob Laukaitis, Buddy Hicks, 
Jonas Stefura ir kiti. Šiam 
kambary ateity vyks legionierių 
posėdžiai ir pobūviai.

Charles Chapepelle, Šv. Al
fonso parapijos vargonininkas, 
kovo 26 sunkiai susirgo ir bu
vo nuvežtas į Maryland Gene
ral ligoninę, kur šiomis dieno
mis sveiksta. Bažnyčioj pamal
dos atliekamos be vargonų. Lin
kini jam greit pasveikti.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, ruošiasi koncertui, kuris į- 
vyks balandžio 28, šeštadienį, 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj. Po koncerto bus šokiai, gro
jant geram orkestrui.

Jonas Obelinis

Naują dokumentinę kny- 
4ą Vliko pastangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis iš
leido Robert Speller lei
dykla New Yorke. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 
knyga ‘THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST LITHUANIA”. 
Didelio formato 543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san
dėrį, privedusj prie Lietu
vos nepriklausomybės su
žlugdymo. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

“Baltų Draugija Vokieti
joj” kovo 23-24 Lueneburge, 
šiaurės Vokietijoj, vokiečių Rytų 
Akademijos patalpose, surengė 
konferenciją Baltijos ^kraštų 
klausimais. Buyo nagrinėjamos 
trys problemos: 1)- baltų jauni
mas emigracijoj ir tėvynėj, 2) 
Europos “saugumo" konferenci
ja ir 3) 50 metų Sovietų Sąjun
gai — sovietinis .federalizmas. 
Iš lietuvių referatus skaitė dr. K. 
Čeginskas iš Uppsalos, Švedi
jos, ir dr. J. Norkaitis iš Stutt- 
garto. Kovo 24 konferencijos po
sėdžiam pirmininkavo dr. A. Ge
rutis iš Berno.

— Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus rečitalis Cleveland, Ohio, 
Music Settlement salėj įvyks ba
landžio 10, antradienį, 8 vai. 
vak. Programoj Schumanno, 
Brahmso, Chopino ir Ginasteros 
kūriniai.

— JAV LB krašto valdyboj 
organizacinius reikalus nuo ko
vo 17 perėmė tvarkyti vicepir
mininkas Juozas Gaila.

— Skulptoriaus Dagio kūry
bos paroda balandžio 7-15 vyks 
Čiurlionio galerijoj, Chicagoj.
- JAV LB Krašto valdyba 

išleido patikslintas rinkimų tai
sykles, ryšium su artėjančiais 
rinkimais į VII LB tarybą. Pa
keitimai padaryti renkamų atsto
vų paskirstyme apygardose, pa
tikslintas išrinktų tarybos atsto
vų paskirstymas apygardom ir 
pakeistas skyrius, liečiąs skun
dus.

— Encyclopedia Lituanica 
vieno tomo kaina dabar tik 15 
dolerių, bet nuo' gegužės mėn. 
kaina pakils iki 20 dol.

— Kun. J. Venckus, SJ, yra 
pakviestas pravesti rekolekcijas 
Vokietijos lietuviam kunigam 
balandžio 24-27. Jis taip pat pra
ves gavėnios metu susikaupimo 
dienas Vokietijoj gyvenantiem 
lietuviam.

,T Jūratės Baiūraitė^.ffie.up 
paroda sausio 18-28 yyko. To
ronte, Kanadoj. Buvo išstatyta 
apie 20 paveikslų, daugiausia 
didelio formato. Paveikslų te
mos — įvairių formų medžio ka
mienai, šaknys ir akmenys. 
Tamsoką medžio foną drąsiu 
mostu kirto žydrių spalvų lini- — 
jos ir sudarė efektyvų kontrastą. 
Darbas atliktas labai kruopščiai. 
J. Batūraitė šiais metais baigs 
savo studijas Toronto uni
versitete.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos Los Angeles skyrius pasi
ryžo platinti lietuvišką spaudą. 
Naujos veiklios valdybos rūpes
čiu sudarytas patriotinės spau
dos sąrašas. Jis atspausdintas 

, “Lietuviai K Amerikos Vaka
ruose” laikrašty, o taip pat siun
čiamas atskiram atspaude į lie
tuvių namus. Kreiptasi į 1,200 
adresatų. Nurodoma laikraščių 
vardas, kryptis, adresas, pre
numeratos kaina. Sąraše mi
nimas ir Darbininkas.

— Inž. Stasys Bačkaitis, JAV 
transportacijos ministerijos, ke
lių eismo saugumo administraci
joj skyriaus vedėjas, Washing- 
ton, D.C., balandžio 2 skaitys 
paskaitą Aplinkos Mokslų Insti
tuto metiniame suvažiavime 
Annaheirt), Calif., tema: “Žmo
gaus .mechaninė simuliacija ir 
bandymų metodologija avari
nėj aplinkoj”. Balandžio 9-14 
inž. Bačkaitis atstovaus JAV- 
bėm Tarptautinės Standartų Or
ganizacijos darbo posėdyje, ku
ris įvyks Frankfurte, Vokietijoj, 
ir referuos tema; “Standarti
zavimą-. tyrimų metodologijos ir 
instrumentacijos. eismo avarijų 
tyrimuose”.

— Sao Paulo arkivyskupijos 
portugalų kalba leidžiamas sa
vaitraštis sausio 16 vedamajame 
“Bažnyčia, įtampos ir pavasa
ris” primena: “Kunigai Lietuvoj 
nuteisti už katekizmo dėstymą 
vaikam”. (E)

— Grandinėlė, Clevelando 
tautinių šokių ansamblis, 1973 
Atvelykio savaitgalį koncertuos 
Los Angeles, Calif., Wilshire 
Ebell teatre, šokėjų grupę kvie
čia* LB vakarų apygarda, talki
nama vietos lietuvių organizaci
jų ir mecenatų. •



SERVICE .

‘i

Venetian Blinds. CIeaned. Residen
tial čr Commercial. Call 379-8619 or 
379-6654. ” -i ■

Soft Ice Cream & Short'Order lake 
Out. Drive In. Ali equip..inc. Gros sės 
$16,000 sunMner only, Excelįent year 
round potential for right pany. Liberal 
terms and financing available/ Full 
price only $55,000. Act Now! <201) 
244-7800. Please call collect.

RAY & RAY CONTRACTORS ‘ 
Painting Inside & Outside. Estimates 

Given. Ali Work Guaranteed 
Call 356-7046 or 212 356-7620

SPONSORS 
Lėttering, Numbers, Designs. Screen 
. Printed on Athletic Wear.

Complete Line of Athletic Apparel 
Come See Us for your Sporting Needs 
INTERNATIONAL POLYGRAPHICS

Located at 240 Patterson Plank Rd. 
Carlstadt, N. J.

, (201) 935-0088

. JAMES BULLOCK
226-26 Mentone Avė., /Laurelton, 
N. Y. Furniture Refinishing." Touch- 
Up, Polishing & Repąiring, Remove

Scr^tches & Burns. Call: 525-1677

BAKER KOOriNG E SIDIMG
SpccMizes In SkytlsM* t Gvtūn. 
Also Romovos A Rebutkls Chlmnoys. 
No Job Is Too'Small Or Too Laro*. 
Promot Servlc*—Guarantmd Wortc. 
50% Dis. Now—Frt* E»t. 799-72U.

Ali r ReUgi^uS1' Gedds. Wholesale & 
Retai! Outiet,- Ckalices, Meinorials, 
Wstments 29 lOl St. Ave. Near Drew 

St. Brooklyn, N. Y. AP 7-2990 '

' J- ' . ■ ■ . A • V L ’U *
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bo, su aukso “bulliorio’* siūlais 
iisiuvinftta emblema. Dugnas— 
tarmini žalias aksomas. Paveiks
las su rėmais 12“xl5*’, labai į- 
apedingae, tinka reprezen- 
tactyai. 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.

JJetmros himnas ant balto sa
tino išsiuvinėtas mėlyn^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 I3”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 ūpais 
ir Gedimino stulpais. Kitoj Šv. 
Kristupas, su Vilniaus 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.

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 ženk
lelį— Darbininko administraci-

trispalvė vėliavėlė 
gaunama už*75 c., su pastato
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JAV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle — 2.50 dol. 
Didesnį skaičių užsakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c.

minėti suvenyrai gauna
mi Darbininko administracijoj.

NAUJAUSIOS 
1__ PLOKŠTELĖS

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

Gina Capkausldenė dainuoja. 
Stereo. Pirmoj pusėj: Lakštinga
lėlė — A. Kačanausko, Oi nė- 
■ta niekur — K. V. Banaičio, 
Už balto stalo sėdėjau — K.V. 
Banaičio, Oi, tu, kregždute*— 
G. Gudauskienės, Šauksmas — 
B. Budriūno, Lakštingalos gies
mė — V. Kuprevičiaus, Gėlės 
iš šieno — V. Jakubėno. Ant
roj pusėj: Viliojanti peteliškė 
— A. Campra, Lakštingala ir ro
žės — C. S. Sairrt-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- 
, žian..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.ne verk motinėle. Stereo, kai- 

' na 6 dol.

TaHino tarptautinį turnyrą 
laimėjo rygietis pasaulio buvęs 
čempionas M. Talis, surinkęs 12 
įŠ., maskvietis Pdlugąjevskij 
10 1/2, Balašov, Keres, Bron- 
štein ir Spasky po 9 tš., švedas 
.Anderson, estas Neu ir olandas 
Timmen po 7 1/2 tšt; amen? 
kietis Saidy baigė priešpaskuti- 
nhisu4tš.

~ Kapablankos atminimo tur
nyrą Kuboje laimėjo Sovietų 
didmeistris V. Smyslov, surin
kęs 16 1/2 tš. iš 21 galimo; 
antruoju baigė Rytų Vokietijos 
didmeistris W. Uhlmann 15 1/2 
taško.

— Vilniuj Žalgirio pirmeny
bėse dalyvavo veik visi pajė
giausieji Lietuvos šachmatinin
kai. Laimėtojai taip išsirikiavo: 
G. Piešina (Vilnius) 11 t., tarp
tautinis meistras Vladas Mikė
nas (V) 10 1/2, P. Rubinas (V) 
9, R. Barstatis (Klp.) 8 1/2, 
V. Baršauskas (Klp.) 8 tš. ir kiti 
mažiau. Moterų grupėje lai
mėjo: V. Kaušilaitė (V) 10 tš., 
J. Rozentalienė (V) 8, B. Burštei- 
naitė (Š) 6 1/2 tš.

—■ Bostono' MET lygos pajė
giausiųjų grupėj (Championship 
Division) So. Bostono lietuvių 
piliečių draugijos šachmatinin
kai, kurie lygoj sutrumpintai 
vadinami “Lithuanian”, kovo 23 
gana įspūdingai sudorojo Cam- 
bridge komandą, santykiu 4-1, 
atsigriebdami už nelauktai pra
laimėtas rungtynes pirmame 
susitikime I 1/2 — 3 1/2. Run
gėsi 'ir taškus laimėjo: Aleksis 
Klinovas 1, Algis Makaitis 1, Al
gis Leonavičius 1, Kazys Mer-. - 
kis, Jurgis Zoza 1. Iki pirmeny- . 
bių pabaigos beliko dvejos rung
tynės: balandžio 6 prieš Bosto
no universitetą ir balandžio 13 
prieš Harvardo universiteto II 
komandą.

Sao Paulo lietuvių Jaunimo Namai

Rezervinei komandai vado-, 
vauja Eric Canto. Bandoma taip 
pat atgaivinti ir jaunučių bei 
jaunių futbolo vienetus. Lietu
vių vaikai, kurie nori žaisti fut
bolą, kviečiarhi kreiptis į klubo 
vadovybę.

DAR GAUNAMOS ŠIOS 
KNYGOS:

Aidai ir šešėliai, V. Kavaliūno
premijuotas romanas, kaina 5

YOUR AD 
CANCEL OR CHANGE 

Taf^'GLi.^23 "

W\MPEE MOVING AND DELIVERY 
Local Lic. & Bonded for Office and 
Household moving. 3' Men & Truck 

$25.00 per Hour Call 966-7040 ..

OPERATORS NEEDED ,, 
Inexperienced dK for Singer and Mer- 
row for Ladies Pants. Complete Gar- 
ment. Meyer Berko Company, 252 W. 
37th St. (212) 564-0122 also 1155 Man
hattan Avenue 3rd Floor in Brooklyn

JAB HOUSEHOLD CLEANING 
Commercial and Residential

Let us take care of all your housebold chore, at a 
price anyone can affbrd. Baths, KItchens, Parlors. 

Your entire Home ,pečiai Springtime rate,
CALL SU) S92-3612

Maisto 
siuntimai 
į L i ė t u v

i'x ■■
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Pilnai čia užmokama 
Greitas pristatymas

40 svarų miltų
40 svarų cukraus
40 svarų ryžių

$58.oa
$60.04?
$66.00

SPECIALUS 1
10 sv. taukų
10 sv. miltų
10 sv.ryžių
10 sv. cukraus

$6820

EKONOMIJOS 
Siuntinys 
7 sv. miltų 
4 1/2 sv. ryžių 
4 1/2 s v. cukraus 
2 1/4 sv. makaronų 
1 sv. įvairių vaisių

$40.70

SPECIALUS 5
5 sv. taukų
5 sv. ryžių
5 sv. cukraus
5 sv. miltų

$43.56

SPECIALUS 6
20 sv. miltų
10 sv. ryžių
10 sv. cukraus

$61.60

SPECIALUS -3
20 sv. taukų
10 sv. cukraus
20 sv. ryžių

$77.00

Yra ir daugiau maisto siuntinių 
Reikalaukite mūsų katalogo 
Užsakykit dabar 
Užsakyldt tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
Fifth Floor
New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530
Šioje prekyboje mes turime 23 
metų patirtį ir daug tūkstančių 
patenkintų klijentų!

Valgių gaminimas. Virš 500 
psl. knyga, kurioje randama visų 

. lietuviškų valgių ir kepsnių pa
tiekalai. Parašyta įgudusių auto
rių. Knygos kaina su persiunti
mu 8 dol.

Vardinių, gimtadienio, velyki
nių kortelių su lietuviškais svei
kinimais. gaunama Darbininko 
administracijoj. Kortelių yra 
dviejų kainų: po 20 ir po. 25 
c. kiekviena, įskaitant ir per
siuntimą.

L.A.K. ŽINIOS
Stalo teniso sekcija kovo 24 

Kultūros Židinio patalpose turė
jo lygos turnyro užbaigtuves. 
Rungtyniavime, kuris užsitęsė 
arti keturių mėnesių, dalyvavo 
30 žaidikų, dviejų klasių arba 
divizijų rėmuose. Pirmos kla
sės laimėtojai tapo “Rupūžio-. dol. 
kų” komanda, kurioje žaidė Jo
nas Landsbergis, Jonas Vainius 
ir Tomas Vainius. II vietą pir
moj klasėj laimėjo “Pikčiurnos”; 
Danutė Gvildytė, Gina Vebeliū- 
naitė ir Vanda Vebeliūnienė. 
Geriausiu individualiniu I-mos 
klasės žaidėju buvo išrinktas 
d'ešimtmetis Paulius Gvildys, 
antruoju — Jonas Vainius.

Antroj klasėj T vietą laimėjo 
“Partizanai”: Rimas Česnavi- 
čius, Vytas Kulpa, Tomas ir Vik
toras Lora ir Justas Vilgalys. II 
vietą laimėjo komanda, pasiva
dinusi “Arą” vardu. Joje žaidė 
Aura Ošlapaitė, Rima Vebeliū- 
naitė ir Audronė Katinaitė. Ge
riausia individualinė ,11-ros 
klasės žaidėja — Dalia; Jas ai ty- 
tė, antroj.yietoj — Daiva,Vebe-

Žaidynių užbaigimas praėjo
pakilioj nuotaikoj. Buvo sužais- - 
tos parodomosios dvejetų'rung
tynės, visi laimėtojai buvo ap
dovanoti gražiomis trofėjomis, o 
visi svečiai pavaišinti užkan
džiais, kava ir pyragaičiais.

Už sklandų ping-pong turnyro 
pravedimą L. A. Klubas nuo
širdžiai dėkoja sekcijos vadovui 
Pranui Gvildžiui ir ypač rūpes- 
tingajai ir darbščiajai padėjėjai 
Inai Jasaitienei.

Kiauros rieškučios, A. Mustei
kio romanas, kaina 4.50 dol.

Vėjas lekia lyguma, A. Barono 
romano antra laida, kaina 4 dol.

Abraomas ir sūnus, A. Barono 
premijuotas romanas, 4.50 dol.

. Kreiptis į Darbinjnko admi
nistraciją.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Baltos gėlės, sol. V. Verikai- 
čio, kaina 6 dol.

Kur lygūs laukai, lengvos mu
zikos ir dainų rinkinys, kaina 6 
dol.

Dar galima gauti Gęojam 
Jums, L.S.T. Korp. Neo-Lithua- 
nia leidinys, kaina 6 dol. Taip 
pat — Vivat Academia, dviejų 
plokštelių albumas, f kaina 8.50

L.A.K. futbolininkai, kaip ži-. 
nome, dalyvauja plačios ap- 
.imties New Yorko ir apylinkių 
“German American” arba GA 
FA lygų pirmenybėse. Šiemet 
Liet. A. Klubo komanda pakopė 
į aukštesnę — “premier” lygą- 
ir šiame pavasario rate dar tu- . 
ri sužaisti Šias rungtynes: ba
landžio 8 — prieš Austria, jų 
aikštėj, balandžio 15 — prieš 
Brooklyn, savo aikštėj (Kissena 
Corridor parke), balandžio 29 — 
prieš German-Americans, irgi 
Kissena aikštėj, gegužės 6 — 
Kissena aikštėj, prieš Passaic 
komandą, gegužės 27 — pas 
Croatia ir birželio 3 v— prieš 
Shamrock, vėl savo aikštėj.

Pasimaišius blogam oruif 
rungtynių tvarkaraštis gali šiek 
tiek pasikeisti. Tokiu atveju apie 
pasikeitimus bus pranešta iš 
anksto. Visuomenė kviečiama 
lankytis rungtynėse, ypač kai jos 
vyks savo, arba “namų” aikš
tėj, t. y. Kissena Corridor Park, 
truputį į šalį nuo L. I. Express- 
wav.prie Booth Memorial Avė.

L.A.K. futbolo pirmajai ko
mandai šiuo metu vadovauja Jo
nas Klivečka, treneris — Rimas 
Klivečka.

Highland Park, 5 room apart- 
ment, private house. Adults 
only. 827-6750

Complete Alterationš,' Full ’Baserirent, 
Paneling, Doors, Windows, Ceiling, 
Swedish Craftsmanship, Reasonable 

LIC 690992. Free Estimates.
STENS CONTRACTING 

CALL: 833-2678

AEGEAN ISLE RESTAURANT 
Open 7 Days a Week 

Finest of Foods We also do Catering 
V 781 E. 31 Street, Brooklyn, 

Call: 434-7496

TYSON AND BOB-SY

GENERAL TRUCKING
Commercial and. Residential, Low Rate s

Lic. and Insured, Local and N. J. Areas 
Call 212 FI 1-3629.

BEST CONTRACTING 
Ali — Trades 

Good Substantial Work
> Reasoriable — Reliable

Free Estimates Call: 243-2120

SUNOCO 32 Open 7 days a week. 
General Auto Repairs, Road Service, 
Tires, Batteries, Ąccessories, 322 32nd 
St. Union City,. N.j .also located at3711 
.Kennedy Blvd. Jersey City, N.J. Ask for 
Mr. Juan Alverez, Baily Motors, 
Guaranteed Used Cars, Easy Financing 
Call (201> 795-1450 or (201) 795-1620

PETERMERCADO
40 Henry Brooklyn/ Handy Min 
With Truck. Available Lite Hauling 
& Repairs. h/o Job t'oo šmall 8 AM to 

4 PM. Daily Call UL 8-6252.

..-iLa- >< v ai PI 4»irrr ’f?
DR. EMILIO BORDE •, ' 

Psychiatric, Hypnosis. Counsėlling 
By Appointment Only

We Accept Maficsidv;801 West End 
. Ave.JS Y-C. 663-6080 , :

\ \ JIMMEY EDVVARDS 
RUBGISH REMOVAL 

For Your Komes, Ali Work Guaranteed 
759 MacDonougfr StABrttoidyn^NjY. 

Call 768-1661 Days 668-1778 Nites
2:A.- ■/ .

INVESTMENTS 
FULL INVESTMENT SERVICE 

Mutual Funds 
FIRST HARVARD &.CO.

Rosa lannacone , 
212 349-6883

GRAND DECORATORS
2536 E. 23rd Street Brooklyn 

Floor Covering, Ali Brands available 
Installation and Paddiiig Please Call: 

769-8565

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų.radijo valanda šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

i

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI' 
TAKSU PILDYMAI
NudšA\rVšiŲ Pirkimas ir pardavimas 
APDRAUDOS ^f ' ‘

WEIGH -IN LTD.
Knights of Čolumbus, 1889 North Grand 
Av., Baldwin, L. L Meets Mondays at 
10 A.M., 1 P.M. & 7:30 P.M. in Nassau 
call operator for Ent. No. 4!T2n Free 

Toli Call

DEXTER PARK 
m PHARMACY

Wm. Anastart, B. S.
77-01 JAMAICA A\EmlB 

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

WB DEUVER 
Mkhi9M 24130

CAMP WEDIKO
In Hillsboro, N. H. provides a 7-week 
summer treafment camp for emotionally 
disturbedboys from 8 to 15. A profes- 
sional therapeutic staff structures the 
camping program so that each boy 
encounters experiences which foster 
emotional growth, confidence and self- 
control. For Further Information vvrite of 
call:
H.M. Leichtman, Ph. D., Director 

295 Longwood Avė., Boston
(617) 232-8390

ffiHKHVMIA-S OLMST OKUTIK UVE
FAMOU1

BETWEENAUEIITOWII*READIM
Write for FREE Map-folder-

526 ELM ST.READING.PA.19601

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe. “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA. Canada and 
Europe. It eures: dundruff, falllnų hatr, itehing acalp, 
splitting enda, strenflthening hair root flrowth, and restor- 
ing natūrai halr color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order PJ».

JJ.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero. IU. 60650. 
viii: 2498 Dougall Rd.. Wlndsor 12. Ont. Canada; FUI. 7 Stuttgart, 
.•0, Dulsburgerstr. 7-10 W. Germany; Čhicago: at Apotheke JA J. 
^557 W. 69th St.; 5000 W. l«th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashlan-J Avė.

▼«Mjaa R. VHStnta. 171

1300 kūoeyeiaa ir m 
S B. Broadway, Santa

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212)4 441-6947

Litas TraVel Service, 
87-18 Lefferts Blv., Richmond Kili, N. Y. 11418 

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS 

(212)846-1650
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KALBININKO PROF. ANTANO 
SALIO MINĖJIME

L.K. Mokslo Akademijos New 
Yorljo židinys kovo 25, sekma-1 
dienį, 3:30 v. popiet Kultūros 
Židinyje surengė gražią akade
miją žymiąja m kalbininkui prof. 
Antanui Saliui pagerbti. Profe
sorius mirė praeitų metų liepos 
31 prie Philadelphijos.

Iš Philadelphijos ir buvo at
vykę nemaža žmonių, velionies 
našlė, jos brolis Aleksandras 
Vaškelis, prof. A. Vasys, A. Gai
galas, žentasprof. Gaigalas irk.

Žemutinė salė prisirinko pil
na žmonių. Buvo gražiai išstaty
tas žymiojo kalbininko prof. A. 
Salio portretas-fotografija, dary
ta V. Maželio, aplinkui buvo 
pilna gėlių.

praeitų metų liepos pradžioje, 
čia juos techniškai perdavė A. 
Sabalis.

Toliau dr. V. Gidžiūnas, 
OFM, papasakojo apie akademi
jos veiklą, naujus leidinius, kas 
padaryta, kas planuojama, pra
nešė, kad naujas akademijos su
važiavimas bus Bostone.

Pagerbimo akademiją pradėjo 
židinio pirmininkė prof. dr. 
Aldona Šlepetytė-Janačienė. 
Trumpu žodžiu ji pristatė kal
bininką Leonardą Dambriūną 
iš Washingtono. Šis kalbėjo apie 
velionį A. Salį kalbininką, ką jis 

1 nuveikė šioje srityje, kokius vei
kalus parašė, kokias idėjas iš
kėlė ir t.t.

Kalbėdamas apie knygas, pra
nešė, kad knygų leidimą stam
bia auka parėmė mecenatė Ele
na Mickeliūnienė. Ji anksčiau 
prisidėjo prie vieno tomo išlei
dimo, ir dabar įteikė 5,064 dol. 
čekį. Dosnioji mecenatė buvo 
atvykusi į šį pagerbimą. Tai 
publika nepagailėjo plojimų. 
(Tą pačią dieną ji davė ir Kul
tūros Židinio statybai 10,000 
dol.)

New Yorko lietuvių tautinių šokių grupė, vadovaujama J. Matulaitienės, dalyvavo tautų 
festivalyje Bay Ridge ir viešoje bibliotekoje atliko programą. Bibliotekoje tuo metu vyko 
lietuviška parodėlė.Nuotr. Charles Binkins

Vaižganto Kultūros Klubas kviečia

Antroji paskaita buvo skirta 
nušviesti A. Salio asmeniui. Tą 
paskaitą skaitė dr. V. Maciū
nas iš Philadelphijos. Čia buvo 
įdomiai apžvelgta visa jo gyve
nimo raida, ryškinant kokios į- 
takos jam turėjo didieji lietuviai 
kalbininkai — Būga ir Jablons
kis, kaip jis profesoriavo, kaip 
dėstė ir taip toliau.

Po šio pranešimo visi buvo pa
kviesti į viršų kavutei, kurią su
rengė Liet. Kat. Moterų Kultū
ros draugija. Didelį raguotį ir 
čia dovanojo mecenatė E. Mic
keliūnienė. Visi turėjo progos 
pasisvečiuoti ir pasikalbėti.

(P-j->-

Vaižganto Kultūros Klubas ba
landžio 14, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje rengia savo 
vakarą su įvairia ir įdomia pro
grama.

Šiais metais sueina 40 metų, 
kaip mirė žymusis rašytojas 
Vaižgantas. Jis ir bus prisimin
tas vakaro programos pradžioj. 
Po įvadinio žodžio bus išklausy-

ČESLOVO SASNAUSKO REGUIEM

ta iš plokštelės Augustino Gri
ciaus įskaitytas — Kaip mirė 
Vaižgantas.

Toliau bus pagerbtas dail. 
Vaclovas Ratas, grafikas, miręs 
š.m. sausio’3\ Australijoj. Apie 
velionį dailininką kalbės dail. 
V. K. Jonynas? Ta proga bus su
rengta ir dail. V. Rato paroda. 
Bus išstatyta keliolika jo darbų, 
iliustracijų, ankstyboji ir vėly-.' 
boji grafika.

Programa baigiama religine 
poezija, skirta artėjančiom Vely
kom. Religinę poeziją skaito: 
Audronė -O. Balčiūnienė, Tėv. 
L. Andriekus, Kotryna Grigaity- 
tė, Jonas Rūtenis.

Visa programa užtruks pus
antros valandos. Programa vyks 
Židinio žemutinėj salėj, kuri bus 
specialiai dekoruota ir papuošta. 
Po programos — kavutė. Visi 
kviečiami.

(atkelta ii 4 psl.)

Abi paskaitos buvo rūpestin
gai parengtos, gerai paskaitytos, 
tad visiem buvo įdomu pasi
klausyti. Po paskaitų buvo pa
demonstruotas įrašas į garsinę 
juostelę — pasikalbėjimas su 
prof. A. Saliu. įrašai padaryti

<AIP RINKSIME

Didysis religinės muzikos 
koncertas šv. Petro Lietuvių 
parapijos bažnyčioj įvyks balan- 

■' džio 8, šį sekmadienį, 3 vai. 
popiet. Koncertui diriguos prof. 
Jeronimas Kačinskas. Programoj 
dalyvauja: solistai Daiva Mon- 
girdaitė, Albertus Vander Post, 
vargonų virtuozas Albinas Priž- 
gintas, smuikininkas Izidorius 
Vasyliūnas, Berklee muzikos ko
legijos simfoninis orkestras ir 
tos kolegijos koncertinis choras, 
Arlingtono choro rinktiniai na
riai ir Šv. Petro parapijos cho
ras. Visi kviečiami pasigėrėti.šia 
gražia muzikos švente, j. '

Lietuvių Bendruomenės Bos
tono apylinkės narių metinis 
susirinkimas įvyks balandžio 7, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. Tauti
nės Sąjungos namuose, 484 E. 
4th St., So. Bostone. Valdyba 
padarys metinės veiklos bei pi
nigines apyskaitas. Bus renkama 
nauja valdyba ir revizijos komi
sija.

LB Bostono Kultūros Klubo 
susirinkimai žiemos metu vyks
ta kiekvieną mėnesį Tarptautf--- 
nio Instituto patalpose. Kovo 
mėnesio susirinkimas K įvyko 
kovo 24. Susirinkimą pradėjo 
klubo pirmininkas inž. Šatas. 
Jis pakvietė rašytoją Stasį Sant
varą pristatyti svečius iš Chica- 
gos Liūnę Sutemą (Katiliškienę) 
ir Marių Katiliškį. Po grakštaus 
S. Santvara pristatymo svečiai 
skaito savo kūrybos: M. Katiliš
kis “Paskutinioji Juozapo Sudei- 
kio” ir “Verdene”, o L. Sutema 
— savo eilėraščių. Susirinkimas 
baigtas vaišėmis.

Jonas Ūselis, savanoris kūrė
jas, staiga mirė kovo 21 naktį. 
Velionis buvo gimęs 1898 sau
sio 28 Taujėnų valsč., Ukmer
gės apskr. Palaidotas iš S v,, Pet
ro parapijos bažnyčios Forest 
Hills kapinėse.

PARENGIMŲ KALENDORIUS
Petrapilio garsenybė

Jis buvo šv. Kotrynos parapi
jos vargonininkas Petrapilyje. Ir 
buvo pasidaręs garsenybė. Jis 
turėjo profesionalinį chorą, va
dovavo kunigų seminarijos cho
rui. Savo chorų lygį buvo aukš
tai pakėlęs, taip jį nuolat kvietė 
koncertuoti ir giedoti net ir žydų 
sinagogose, kitų tikėjimų šven
tyklose. Jo koncertai buvo pla
čiai aprašomi spaudoje.

Su chorais dirbdavo rimtai, 
daug reikalaudamas. Toks 
įtemptas darbas pakirto svei
katą. Jis sirgo širdies liga, ir

tai Dies irae. Kompozitorius stu
dijavo šios giesmės reikšmę, stu
dijavo Europos marų aprašy
mus, kad galėtų sukurti šiurpą 
ir siaubą, beviltišką žmonių 
šauksmą. Ir į šią giesmę kom
pozitorius suteikė visą savo ta
lentą ir jėgą.

i įjO^BUJLMes priepuoliu.;
lį.-Rink. kom. pirm. — Vladas - Jis mirė 1916 sausio 5, turėda- 
Audėnas (69 Williamson St., 
Hillside, N. J. 07205).

Pietryčių ap.: N. J. pietinė 
dalis, Baltimore, Philadelphja, 
Scranton, Wilkes Barte, Easton, 
Washington, D.C.; taip pat as
mens iš Delaware, Florida, 
Georgia, Maryland, N.'Carolina, jo 34 puslapius. Pirmą kartą 
Pennsylvania, S. Carolina, Vir- 
ginia, W. Virginia valstijų. Kom. 
pirm. — Balys Raugas (415 Main 
St., Delran, N. J. 08075).

Čia balsuotojo rolė ir baigia
si. Tiesa, jis galėjo siūlyti kan
didatus. Bet kandidatai jau su- 
siūlyti iki kovo 31. Toliau eina 
jau komisijų rolė.

■į

mas tik 49 metus.

Kas tas Reųuiem?
Missa Reguiem yra pats jo di

džiausias kūrinys. Pirmoje lai
doje, kuri buvo išleista paties 
autoriaus 1915, šis kūrinys turė-

Vienoje vietoje vystomai te
mai yra paimtas ir lietuviškų 
raudų motyvas.

Visas veikalas sudėtingas ir į- 
spūdingas, kompozitoriaus 
meistriškai išvystytas ir sukon
struotas. - Pirmoji laida išleista 
1915. Bet tai buvo karo mėtai, 
revoliucijos. Kūrinys neturėjo 
progos plačiau paplisti. Antroji 
laida buvo išleista 1930 prel. B. 
Čėsnio rūpesčiu.

jis buvo atliktas, kai Petrapily
je buvo paminėta M. K. Čiur
lionio mirtis.

Mišios išgarsėjo Petrapilyje. 
Išgarsino pats jų autorius su sa
vo choru, kuriam jis dirigavo. 
Dažnai jo chorą kviesdavo gie
doti iškilmingose laidotuvėse.

Gražiausia šių mišių dalis —

Veikalas buvo patekęs čeko- 
slovakų muzikui prof. Gailai į 
rankas. Tas jį suinstrumentavo ir 
pritaikė simfoniniam orkestrui. 
Toks suorkestruotaskūrinys pir
mą kartą buvo sugrotas Čekos
lovakijoje.

Šių didelio, sudėtingo kūri
nio pasiklausyti kviečiami visi. 
Visi išgirsite ir suprasite, koks 
didis buvo Česlovas Sasnauskas, 
įsirikiavęs pagrečiui į didžiųjų 
kūrėjų eiles, (p.j.)

Balandžio 14, šeštadienį, Vaiž
ganto Kultūros Klubo vakaras 
Kultūros Židinyje. Programo
je — 40 metų be Vaižganto, 
dail. V. Rato pagerbimas, reli
ginė poezija gavėnios rim
čiai. Pradžia 7 v.v..

Balandžio 15, sekmadienį, Ap
reiškimo parapijos choro reli
ginis koncertas jų parapijos 
bažnyčioje. Programoje — Č. 
Sasnausko — Missa Reguiem. 
Pradžia 5 v. popiet.

Balandžio 28-29 dail. J. Kefe- 
čiaus tapybos darbų paroda 
Kultūros Židinyje.'' Rėrigia 
skaučių seserija.

Gegužės 5, šeštadienį, 7 v.v. 
skautam remti tėvų komiteto 
balius Maspetho lietuvių pa
rapijos salėj.

Gegužės 6, sekmadienį, 5 v. 
popiet Liet. Moterų Klubų 
Federacijos New Yorko klubo 
Atvelykio stalas Kultūros Ži
diny. '

Gegužės 12-13 — dail. M. Do
bužinskio apžvalginė paroda 
Kultūros Židinyje.

Gegužės 19-20, šeštadienį ir 
sekmadienį, Hamiltono teatro 
Aukuro gastrolės N. Y., 
Teatrą kviečia LB New Yorko 
apygardos valdyba.

Gegužės 20, sekmadienį, — 
Pasaulio Katalikių Moterų Są
jungos Tarybos metinis su
važiavimas ir simpoziumas — 
Moteris Bažnyčioje.

Birželio 9 — Moterų Vienybės 
pavasario balius Kolumbo vy
čių salėje, 616 Jamaica Avė., 
Brooklyne.

Birželio 10, sekmadienį, L.D.K. 
Birutės Dr-jos N. Y. sky
riaus 19‘ metų veiklos ■su
kakties minėjimas Kultūros 
Židinyje, Brooklyne. į

* Apie nauj&£^l£&l4»3 
‘'nešti Darbininko rędakcijai.
tas parengimų kalendorius Bus krautuvėj, 502 E. Broadway, 

arti kampo G St, So. Bostone. 
Užsisakykit iš anksto,kad ne
pritrūktų margučių.

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujamos seniausios lietu
viškos radijo programos Nau
jojoj Anglijoj metinė gegužinė 
įvyks rugpiūčio 12, sekmadienį, 
gražiame Romuvos Patke, 
Brockton-Montelloj.

^stalui pagrmSnK1 ^Ira'jįauti 
B a lti c Florist gėlių' irtfova^ų

paskelbtas gegužės 4 d. laidoje. «

Reikalinga nuolatiniam dar
bui sekretorė, mokanti anglų ir 
lietuvių kalbas. Dėl sąlygų 
kreiptis: Trans-Atlantic Travel 
Service, 393 West Broadway, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
(617) 268-8764.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Ilgametei Balfo direktorei ir Centro Valdybos narei 
BRONEI SPUDIENEI, jos mylimam vyrui UŽGAVĖNIŲ BALIUS

Pranui Spūdžiui
mirus, gilią užuojautą reiškiame

Balfo Centro Valdyba

mas iš Lietuvos. Buvo ir įvairių 
laimėjimų. Baigta kavute su 
pyragais.

Viso pelno liko 484 dol., iš jų 
Kultūros Židiniui paskirta 400, 
o 84 pasiliko saviem reikalam.

Kūresp. S.

A.A.

Marijai Geibavičienei
Australijoje mirus, jos dukrai Galiai Žilionienei, mūsų 
Tarybos veikėjai ir buvusiai ilgametei pirmininkei, 
gilią užuojautą reiškia

Pabaltijo Moterų Taryba

Marijai Geibavičienei

mirus Australijoje, jos dukrai Galiai Žilionienei su šeima 
reiškia gilią užuojautą

Lietuvių Moterų Klubų Federatija 
ir jos Klubas New York e

KŽ STATYBAI
PAAUKOJO 400 DOL.

LKM Sąjungos 29 kuopos Už
gavėnių balius buvo vasario 25, 
sekmadienį, Apreiškimo parapi
jos žemutinėj salėj. Žmonių pri
sirinko apie 280. Buvo ir kunigų 
nemaža.

Maldą sukalbėjo kleb. kun. P. ..
Raugalas, pasveikino visus kuo- SPAUSTUVES 
pos pirmininkė Eug. Keži e nė. 
Ji su savo pagelbininkėmis pa
ruošė šilto ir karšto valgio. Visi 
iki sočiai pavalgė ir buvo pa
tenkinti. Veikė ir bufetas.

Programą pravedė muzikas 
Algirdas Kačanauskas. Pirma
sis kalbėjo kleb. kun. Pranas 
Raugalas, pagirdančias sąjungie- 

•tes, kad jos taip gražiai veikia 
savo parapijoj. Buvo iškeltas 
klausimas, ar Kultūros Židinys 
nesumažins parapijos žmonių 
skaičiaus.

Paskiau žodį tarė Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM, Kultūros Židinio 
statybos pirmininkas. Jis primi
nė, kad Kultūros Židinys nenu
trauks parapiečių nuo savų pa
rapijų, bet dar labiau jas papil
dys, nes Kultūros Židinys dau
giausia darbuosis su jaunimu, 
skatins jį pasilikti gerais katali
kais, išlaikyti savo parapijas.

Taip pat dar kalbėjo kun. L. 
Budreckas, visus prajuo
kindamas. Kalbėjo ir kun. A. 
Račkauskas ir Tėv. V. Gidžiū
nas, OFM. Buvo parodytas fil-

STATYBAI 
AUKOJO

160 dol.: dr. I. ir S. Giedri- 
kiai, So. Orange, N. J., anksč. 
K.Ž. 310.

100 dol.: E. Mickeliūnienė, 
R. Hill, N. Y., K. Ž. 11,000.

Po 50 doL: prel. J. Balkonas, 
Maspeth, N. Y., (K.Ž. Garbės 
fund.) A. Kaunas, Brooklyn, N. 
Y., anksč. K. Ž. 100; A. Riskė- 
nas, Maywood, N. J.

25 dol.: A. S. Trečiokai, Oran
ge, N. J.

Po 20 dol.: S. A. Nutautai, 
Woodhaven, N.-Y., anksč. K.Ž. 
1,167; V. Dubauskas, Woodha- 
ven, N. Y., anksč. K. 2. 250; 
P. Baltrulionis, Jamaica, N. Y., 
ankšč. K. Ž. 1,135; J. P. Stri- 
jauskai. R. Hill, N. Y., anksč. 
K. bU,

(bus daugiau)

460 Wec+ Broatkray, South Boston Massachusoth 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus

Mo tanko direktorių taryboje yit edr. Jcftun J. GrfgaftSa. Rdttte 
ra patarnautojais galima susikalbėti ir Beturi&ai b Turtu A Mete 
virt $223,000,000.

CURRBŽNT DXVWfeND KAttES
• Regulara/c — • 1 year TermDepOett—
• Spedal Notice a/c — 5% • 2 year Term Depostt —

--------- An Acddtarts Compomidėd Dany----------

Puikiausia Dovana Jūsų Giminėms 
Lietuvoje ir USSR

Naujausias FURGON (Station Wagon) modelis 
VAZ-2102-60 MP - 5 vietos — 5 durys 
KĄ TIK GAVOME LABAI RIBOTĄ 

STATION — WAG0N 
kontingentą ir siūlome juos savo 

klijentams — Pirmas atėjęs — Pirmas 
aptarnaujamas tvarka — po $3,881.25

Šis modelis yra Lietuvoje ir USSR labiausiai pa
geidaujamas automobilis šeimos kelionėms, 

' išvykoms stovyklauti, apsipirkti ir t.t.
Gaunami tik TIESIOG iš vienintelės 

V/O VNESHPOSYLTORG’o įgaliotos firmos 

PODAROGIFTS, INC. 
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 Ir 28-tos g-vėt)

Y NEW YORK, N. Y. 10001 
(212) 605*4537

Skubėkite užsakymais kotneišduotai 
kontingentas 

f -

*
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UKJbtS. 29 Irkunm susirinki
mas įvyks balandžio 8,sekma
dienį, ApreiSkimo parapijos sa
lėj tncy po-U vai. mišių. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Anelė ZabeBenė iš Long Is- 
■ land City, N. Y., savo sesers 
Mary Paizel, gyv. Jersey City, 
N. gimtadienio proga užsakė

Jaunimo pamaldų dėl vyks- £
tančių jaunimo rekolekcijų šį Vitalis Žukauskas, dramos ak- 
mėnesi Kultūros Židinyje ne- torius, šį savaitgalį išvyksta į 
bus.

Balfb šimtojo skyriaus popietė 
bus šį sekmadienį, balandžio 8, x H 
1 v. Kultūros Židinyje. Bus iš
statyta įvairiausių tautinių audi
nių, gintarų, medžio drožinių, 
papuošalų ir net margučių. Vi
sa. bus galima įsigyti. Apie 
lietuviškus audinius kalbės 
mokytoja Jadvyga Kregždienė 
(ne dr. Marija Žukauskienė, kaip 

-anksčiau buvo skelbta). Bus di
delė loterija, kur bus galima lai
mėti visokiausių vertingų daik
tų. Visi bus pavaišipti kava ir py
ragaičiais. Popietės pradžia 1 
•vai. Visi -kviečiami atsilankyti ir 
tuo paremti Balto veiklą.

Tautinių šokių ir žaidimų vie
nos dienos pamokos ruošiamos 
šį šeštadienį, balandžio 7, Ap
reiškimo parapijos salėj, 259 No. 
5 Street, Brooklyne. Kviečiami 
artimųjų vietovių mokytojai, ku
rie dirba ar norėtų dirbti. 9-10 
vai. registracija ir susipažinimas, 
10-12 vai. tautiniai šokiai ir žai
dimai nuo 1 iki 4 skyriaus, 12- 
13:30 priešpiečiai, 13:30 — 
16:30 v. tautiniai šokiai ir žai
dimai nuo 5 iki 8 skyriaus. Šias

> pamokas savo iniciatyva, gavus 
švietimo Tarybos pritarimą, 
rengia tautinių šokių mokytoja 
Jadvyga Matulaitienė. Kvie
čiami visi pasinaudoti šia reta 
proga. _ "

N. Y. lietuvių-vyrų choras Per
kūnas gegužės 12 koncertuoja 
Hartforde. Ten atliks programą 
Hartfordo lietuvių klubo rengia- 
mame koncerte. Pradžia 7 v.v.

dai paremti 7 dol. Ta pačia pro
ga linki savo’ sesutei sveikų ir il
gų metų.

Už auu kun. dr. Stanislovo 
VaKuŠMČto vėlę mirties meti
nių proga mišios pranciškonų 
koplyčioj 680 BushwickAvė., 
Brooklyn, N. Y, bus aukcja-

Los Angeles, Calif., kur radijo 
valandėlės koncerte dalyvaus 
programoje.

/ .. /į. , ....... ------------

Lietuviška parodėlė surengta mos balandžio 28, šeštadienį, 
Bay Ridge miesto bibliotekoje, 11 vai. ryto. Draugai ir artimiė- 
73 St. ir Ridge Blvd., Brook- ji kviečiami dalyvauti, 
lyne. Paroda pratęsta iki balan- *
džio 6. Ją globoja New Yorko 
Lietuvos vyčių senjorų kuopa. 
Parodos proga bibliotekos salėj 
pasirodė ir lietuvių tautinių šo
kių grupė, vadovaujama Jadvy
gos Matulaitienės. Akordeonu 
palydėjo Rūta Raudys iš Lin- 
deno, šakius paaiškino Algi- ______ __ ___ _____ ___
mantas ^Bružas. Helen kulbei j-eigkjnjo parapijos salėj praėjo

sėkmingai. Apie 60 vaikų vai
dintojų suvaidino spalvingą pa
saką. “Grybų karas”, režisavo 
R. Česnavičienė, šokius parengė 
R. Kregždytė. Jaunųjų žiūrovų 
su tėvais -buvo pilna salė. Po 
vaidinimo žemutinėj salėj buvo 
loterija,vaišės, pasisvečiavimas.

Marijbs Žukauskienės tapy
bos darbų-paroda praėjo labai 
sėkmingai. Atidaryme dalyvavo 
labai ♦ daug žmonių. Parduota 
25 paveikslai iš 40. Plačiau ki
tame Darbininko numeryje.

Maironio lituanistinės mo
kyklos vakaras balandžio 1 Ap-

Elena Mickeliūnienė Kultūros Židinio statybai įteikia auką — 10,000 dol. čekį. Auką priima 
statybos komiteto pirmininkas Tėv. Paulius Baltakis, OFM. Nuoti. Lino Vytuvio

bibliotekai vyčių vardu įteikė 
dovanėlę — dr. Jack J. Stuko 
— “Awakening Lithųania”.

Vyr. sk. židinys Vilija balan
džio 7, šeštadienį, 7 vai. vak. 
kultūros Židinyje, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y., ren
gia popietę Skautų Aido auksi
niam jubiliejui atžymėti. Pašne
kesį praves buv. ilgametis Skau
tų Aido redaktorius, LSS tary
bos pirm. v.s. Antanas Saulaitis. 
Po akademijos bus trumpa lite
ratūrinė valandėlė. Ten pat vyks

Valerijos Kazlauskienės brolis 
yra ne pirmo karo veteranas, 
kaip paskelbta Darbininko nx. 

” 13, bet antrojo karo veteranas, 
sužeistas 1944 metais.

ir skautiškos spaudos parodėlė. Sporto šventę Elizabeth, N. J., 
Po programos kavutė. Vyr. skau- kun įvyks balandžio.7- 
tai-ės, skautų bičiuliai širdingai ® George Washington mokyk- 
kviečiami loj, galima pasiekti važiuojant

New Jersey Tumpike — išsukti 
exit 13, aiba U. S. Route 1 ir 
9 — išsukti į East Jersey Street, 
arba Venazzano tiltų per Staten 
Island ir Goethals tilttą — tie
siai į Elizabeth. George Wash- 
ington mokykla yra tik keli bld- 
kai nuo lietuvių Laisvės salės, 
269-2»dSt. -------------------

ELENA MICKELIONIENĖ K.Ž. STATYBAI 
PAAUKOJO 11,050 DOL

Kovo 25 Kultūros Židinyje, 
kai buvo surengtas prof. Antano 
Salio pagerbimas, publika buvo 
pradžiuginta žinia, kad Elena 
htickeHūriienė pasidarė viena iš . 
didžiųjų mecenačių. Tą dieną ji 
Kultūros Židinio statybai atnešė 
10,000 dol. čekį. Prieš tai sta
tybos reikalam buvo davusi 
1050 dol. Taigi, iš viso Kultū
ros Židinio statybai davė 11,050 
dol.

Paskelbus specialų vajų 
spaustuvės statybai, ji irgi įtei
kė savo auką— 100 dol. 
Akademijos leidinių mecenatė

Ji taip pat yra didelė Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos leidi
nių mecenatė. Jos parama nese
niai išėjo stambus Akademijos 
metraščio tomas. Tame prof. A. 
Salio pagerbime ji įteikė kitą 
čekį kitiem Akademijos leidi
niam. Tas čekis buvo per 5000 
dol.

Daugiau tokių rėmėjų 
Tikrai šios aukos ir didelės ir

Apreiškimo parapijos choro 
metiniai - komunijos pusryčiai 
bus balandžio 8 d. po 11 vai. 
mišių parapijos salėj. Kalbėtoju 
pakviestas dramos aktorius Juo
zas Boley-Bulevičius. Bilietų 
galima gauti pas choristus.

Liet. Fronto Bičiulių New 
Yorko sambūrio susirinkimas 
bus balandžio 7, šį šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. Apie Pietų 
Amerikos lietuvių kongresą kal
bės Tėv. B. Mikalauskas, OFM. 
Po paskaitėlės — organizaciniai 
reikalai. Visi bičiuliai kviečiami 
dalyvauti. ___ ______ _

kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodinin
ką Stasį Citvarą. Taip pat jis 
laikrodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele- . 
fonas 847-7634.

Cypress Hills apylinkėj išnuo
mojamas butas iš 4 gražių kam
barių, kurie galimi užimti tuoj' 
pat. Pageidaujama dviejų su
augusių asmenų. Tel. 277-5985.

įspūdingos. Tėv. Paulius Bal
takis, OFM, statybos komiteto 
pirmininkas, priimdamas čekį, 
pareiškė: “Jei Dievo Apvaizda 
parūpins daugiau tokių nuošir
džių Kultūros Židinio statytojų, 
mes ne tik galėsime laiku at
likti kontrakte numatytus staty
bos darbus, bet ir jaukiai jį 
įrengti.”

Auka lietuviškam kryžiui
E. Mickeliūnienės auka dar 

ne visa. Užuot pasistačiusi sau 
paminklą kapinėse, ji nori prie 
Kultūros Židinio pastatyti gražų 
lietuvišką kryžių. Tuo būtų 
papuoštas Kultūros Židinio fasa
das ir sodelis.

Kultūros Židinio statybos ko
mitetas ir visa lietuvių visuo
menė labai nuoširdžiai dėkoja 
Elenai Mickeliūnienei už tas di
deles ir gražias aukas ir už gra-, 
žų tautinio susipratimo pavyzdį/

Balto popietė —
AUDINIŲ PARODA

bus balandžio 8, šį sekmadienį, 
Kultūros Židinyje Brooklyne.

Apie audinius kalbės mokytoja Jadvyga 
Kregždienė

Bus galima įsigyti gintarų, audinių, įvairių 
papuošalų, medžio drožinių.

Įvairūs laimėjimai. Kavutė.

Pradžia 1 vai.

Popietę rengia ir visus atsilankyti kviečia

Balto 100-sis skyrius

ŠALFAS Sąjungos Pytų Sporto Apygardos

SPORTO ŽAIDYNĖS

BALANDŽIO 7-8 d.

/. t

George Washington School, Elizabeth, N. J. Kampas 
2nd St. ir Broadway.

Įėjimas pro parking lot, E. Jersey St?

Dalyvaus aplinkinių miestų krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso ir šachmatų komandos.

Rungtynės vyks Šeštadienį nuo 9 v. ryto iki 6 v.v.;
Sekmadienį nuo 12 vai. iki 6 v.v.

' ■ Šeštadienį, 7 v.v. Lietuvių “Laisvės” salėje, 269 2nd 
St. bus užkandžiai ir šokiai.

Prel. Jonui Balkonui,
klebonui emeritui, pagerbti

BANKETAS IR ŠOKIAI

bus balandžio 27 d. 8 v.v.Oueens Terrace salėje,
69 St. irRoosevelt Avė. kampas,
Woodside, N.Y.

Kviečiame visus atsilankyti J

Bilietas asmeniui — 17.50 dol.
Bilietų galima gauti Maspetho klebonijoje

8 vai. — kokteiliai

Groja Joe Thomas orkestras

Rengia —

Parapijos organizacijų komitetas

Kultūros Židinio statyba dabar sparčiai varoma pirmyn. Priekyje vyksta salės statyba, gihi 
moję spaustuvė. Nuotr. P. Btvainio

nesj;
— kontraktorlul sumokėti šių 4 mėnesių laiku dar turimo sutelkti 160,000 dol.
— šią trokštamą pinigų sumą pajėgsime sutelkti tik bendromis jėgomis;
— kurie iki šiol dar neatėjote Į pagalbą, nepalikite visos naštos ant kitų pečių;
—■ kurie pažadėjote, bet darnepaslruošėt savo aukos pasiųsti, padarykite tuoj pat;
—’ kurių aukų dėka jau kyla Kultūros Židinio sienos, prašome papildomos aukos 

vardu tų, kurie Iki galo liks pavieniais stebėtojais Ir kritikais.
Savo solidarumo auką prašom siųsti:

Franclscan Fathere Bui'dlng Fund
680 Bushwlck Avė., 

Brooklyn, N. Y., 11441


