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Savaitės įvykiai 
Vasario 12-19

Kokios reikšmės tu
rės Solženitsynas po
litikos raidoje?

Populiariausias pereitą savai
tę visame pasauly buvo rašyto
jas Solženitsynas. Vasario 12 
KGB Maskvoje jį suėmė, įsodi
no į lėktuvą ir atgabeno į Frank
furtą. Dabar jis jau Ziuriche, 
Šveicarijoje, pas savo advokatą. 
Žmoną ir kitus šeimos narius iš
leisti pažadėjo. Kiek ištesės — 
kitas klausimas.

Neliečiant rašytojo asmeninės 
tragedijos, kyla politinės reikš
mės klausimai.

1. Kodėl Sovietai ištrėmė į 
Vokietiją, ne į Sibirą? — Vie
na, norėjo rodytis Vakaram esą 
“humaniški”: nepatinka sovieti
nis režimas, gali išsinešdinti . . . 
Svarbesnė betgi priežastis — 
noras nusikratyti asmenim, ku
rie turi įtakos viduje. Stalinas 
nusikratė Trockiu, jį ištrem- 
damas 1929 į Turkiją, paskui 
Meksikoje nužudydamas; dabar
tiniai valdovai rašytojus moks
lininkus Tarsį, Medvedevą, 
Chalidzę išleido į Vakarus ir, 
atėmę pilietybę, neleido grįžti. 
To baimindamasis, Solženitsy
nas nevyko į Švediją atsiimti 
Nobelio premijos. Akademikas 
Sacharovas buvo sutikęs viene
rius metus pabūti Princetono 
universiteto svečiu, bet po Sol- 
ženitsyno istorijos atsisakė— pa
reiškė, kad, jei išvyks, tai tik to
kiu būdu kaip Solženitsynas.

Iš Vengrijos komunistai išrei
kalavo iš Vatikano, kad kardino
las Mindszenty išvyktų iš Ven
grijos. Dar daugiau: kad jam bū
tų atimtas moralinis autoritetas 
— Vengrijos primo titulas. Tai 
susilpnins rezistenciją viduje. 
Solženitsyno ištrėmimas į Vaka
rus disidentų sąjūdžiui yra di
desnis nuostolis negu išsiunti
mas į Sibirą. O ir Vakaruose 
išvykęs ar ištremtas ilgainiui lai
komas emigrantu, nustojusiu au
reolės, kuria švietė iš savo tė
vynės.

2. Ar Solženitsyno ištrėmimas 
neatsilieps Sovietų-Vakarų san
tykiam? — Pradžioje — taip. 
Ištrėmimas iš naujo pademon
stravo, anot NYT, kad sovieti
niame režime žmogaus teisės 
tebelaužomos. Monitor teigimu, 
žmogaus teisių ekspertai net 
mano, kad ištrėmimas esąs prie
šingas veikiantiem įstatymam. 
Ištrėmimas sustiprinsiąs vie
šosios opinijos ir Kongreso at
sparumą priešinantis vyriausy
bės siūlomom ūkinėm nuolai
dom Sovietam.

Tačiau per ilgesnį laiką Sol
ženitsyno ištrėmimas bus pri
mirštas kaip ir Čekoslovakijos 
užėmimas. Valstybės sekreto
rius Kissingeris nesieja žmogaus 
teisių paneigimo Sovietuose su 
Amerikos santykiais su Sovie
tais. Kai tik Solženitsyno knyga 
demaskavo stalinizmą, Kissin
geris aiškino: Amerika remia 
minties laisvę, bet noras palai
kyti gerus santykius su Sovietais 
nereiškia pritarimo sovietinei 
sistemai. Newsweek jo pareiški
mus vertina: “Šis pragmatinis 
atsisakymas vertinti Sovietų 
vidaus sistemą yra nuolatinė 
Kissingerio pozicija, ir jeigu tik 
reikalai naudingi detentei, jis 
ramiausiai ignoruos moralinius 
klausimus . . .” Net J. Restonas 
pastebėjo, kad Kissingerio seni 
draugai iš Harvardo smerkia 
jo pasitikėjimą rusais ir jėgos 
vertinimą labiau už moralę 
(NYT vas. 17).

Solženitsyno ištrėmimo įspū
dį pasiskubins užtrinti Sovietų 
prekybos delegacija, kuri at
vyksta šį mėnesį ir kurią, vy
riausybės remiami pramoni-

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
NEW YORKE
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė Nevv Yorke paminėta va
sario 17, sekmadienį. Minėjimą 
rengė Amerikos Lietuvių Ta
ryba. Anksčiau tie minėjimai bū
davo rengiami įvairiose mokyk
lų salėse, o dabar — Kultūros 
Židinyje. Žmonių suvažiavo 
labai daug. Buvo pilna salė.

ninkai, prekybininkai rengiasi 
priimti su didelėm naujų rinkų 
ir naujo investavimo viltim.

Gazolino reikalas Amerikoje 
aktualiausias. Vasario mėn. Mai
ne valstija gavo 74 proc. to, ką 
gavo 1972, New Yorkas ir New 
Jersey 81 proc., Minnesota 97 
proc. Vyriausybė nei Kongresas 
konkrečios iniciatyvos neparo
dė, palikdami atsakomybę atski
rom valstijom.

Dėl gazolino ir kitos energijos 
vasario 11-13 Kissingeris turėjo 
konferenciją su Kanados, Japo
nijos ir Europos ministeriais. 
Kissingeris laikė laimėjimu, kad 
jo idėjai kolektyviniu būdu 
spręsti naftos kainų, pirkimo ir 
kitų energijos šakų organizavi
mo klausimus visi pritarė. Išsi
skyrė Prancūzija, kuri pasiliko 
teisę sava iniciatyva ir tiesio
giai tartis su energijos gaminto
jais.

Arabų delegacija, Egipto, S. 
Arabijos ir Syrijos, lankėsi vasa
rio 17 pas Kissingerį. Arabų 
nuomonės nesutaria: palankiau
sias embargui atšaukti Egiptas, 
kiti reikalauja, kad Izraelis pasi
žadėtų pasitraukti į 1967 sienas, 
kaip buvo sutarta.

Gallupas sausio 30 rado: 49 
proc. nepritaria prezidento 
Nixono pasitraukimui, 51 nepri
taria nušalinimui. Tačiau pre
zidento politikai pritaria tik 28, 
nepritaria 59. Sausio vidury pri
tarė 26, nepritarė 64.

1974 rinkimuose pagal News- 
week anketas respublikonai 
neteks 40 kongresmanų, 3 sena
torių ir 4 gubernatorių.

Elektra pabranginta 12,7 proc.
Watergate tyrinėjimų komi

sijos jau atsiėjo 8 mil. Buvo 
pasamdyti 188 tarnautojai. Pats 
vyr. tardytojas Jaworski gauna 
38,000, Ervin komiteto patarėjas 
Doar 35,000.

Gromyko lankėsi pas Prancū
zijos prezidentą Pompidou. So
vietų spauda giria Prancūzijos 
laikyseną Washingtono konfe
rencijoje, giria, kad Prancūzija 
nepasiūlė globos Solženitsynui. 
Vasario 23 Gromyko turįs bū
ti Romoje pas popiežių.

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga vasario 15 Carnegie Endovvment salėje 
Manhattane buvo surengtas priėmimas. Rengė Lietuvos gen. konsulas ir Liet. Laisvės 
komitetas. Nuotraukoje dalis svečių: iš k. Vokietijos konsulas dr. Rauch, dr. B. Ne- 
mickas, Estijos konsulas Linkhorst, Vietnamo ambasadorius Nhuyen Hun Chi, J. Simu
tienė, vysk. V. Brizgys, Trinidado gen. konsulas J. Cooper su žmona, Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis, Estijos gen. konsulas Jaackson ir Batuno pirmininkas K. Miklas.
Nuotr. L. Tamošaičio

Minėjimas turėjo prasidėti 3 
vai. Pradėtas su mažu pavėla
vimu. Jį atidarė dabartinis Alto 
pirmininkas Stephen Bredes. 
Įneštos vėliavos, vyrų choras 
Perkūnas sugiedojo himnus, in- 
vokaciją sukalbėjo vysk. V. 
Brizgys.

Kalbėjo Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis ir Vliko pirmi
ninkas dr. K. Valiūnas. New Yor
ko gubernatoriaus proklama
ciją perskaitė N. Y. senato narys
M. Knorr. Jis pasakė ir kalbą.

Visai programai sumaniai va
dovavo Regina Rūta Žymantaitė, 
pasipuošusi tautiniais drabu-

JAV Liet. Bendruomenės Krašto Valdybos delegaciją vasario 11 priėmė JAV vicepre
zidentas Gerald R. Ford. Iš k. į d. dr. Anthony Novasitis, Rimas Česonis, Algimantas 
Gureckas, JAV viceprez. Gerald R. Ford, Aušra Zerr, Algimantas Gečys. Nuotrauką 
padarė Krašto Valdybos pirmininkas Juozas Gaila.

PASKIRTI SEPTYNI ŽYMENYS
Darbininko redakcijos intri

guojanti šventė buvo vasario 16 
Kultūros Židinio didžiojoje salė
je. Vakaras sutraukė virš 200 
žmonių. Tai yra tikrai daug, nes 
anksčiau rengtos tokios šventės 
sutraukdavo iki 100.

Programa vyko ne ant scenos, 
bet prie scenos. Buvo papuošta, 
padekoruota, kad būtų jaukiau. 

Ant centrinio stalo, užtiesto lie
tuviška gražia staltiese, buvo su
dėti septyni adresai ir prie jų 
medalių dėžutės. Ir kas tuose 
adresuose?

-o- 

žiais. Ji perskaitė Nevv Yorko 
miesto burmistro proklamaciją, 
suminėjo kokie senatoriai bei 
kongresmanai atsiuntė sveikini
mus.
Pagrindinę kalbą pasakė Ame

rikos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas dr. Kazys Bobelis. Jis kal
bėjo energingai ir lietė dabar
ties aktualijas, skatindamas vi
sus uoliau dirbti tėvynės labui.

Pirmos dalies pabaigoje pri
imta rezoliucija, kurią perskaitė 
R. Žymantaitė, o balsavimą pra
vedė pats Alto pirmininkas St.

(nukelta į 8 psl.)

Programą pradėjo Tėv. Kor
nelijus Bučinys, OFM, visus pa
sveikindamas ir pažymėdamas, 
kodėl daromos tokios metinės 
veiklus apyskaitos. Tolimesnei 
programai vadovauti pakveitė 
Paulių Jurkų.

Kadangi programa vyko vasa
rio 16 — tautos šventės vakarą, 
tai vadovas trumpai ir prisiminė 
šią sukaktį.

Į metų apžvalgas
Po trumpų pastabų apie ne

priklausomybės šventę, vadovas 
sustojo prie praeitų metų: kas jie

1973 LB krašto valdybos dė
mesys buvo nukreiptas į Valsty
bės departamento leidžiamuose 
žemėlapiuose Lietuvos netiks
lius žymėjimus. LB krašto val
dybos atstovų pasitarime su 
Valstybės departamento vyriau
siu geografu dr. Robert D. 
Hodgson buvo gauti užtikrini
mai, kad bus padaryta pataisų 
diplomatinių postų žemėlapy, 
Valstybės departamento me
tiniame faktų leidiny; bus sugrą
žintos į žemėlapius pastabos, 
kad JAV Pabaltijo valstybių in
korporacijos į Sovietų Sąjungą 
nepripažįsta.

Šiais metais JAV LB krašto 
valdyba dėmesį žemėlapių rei
kalu skyrė dviem kitom JAV 
valdžios institucijom, leidžian
čiom žemėlapius. Šios instituci
jos yra Defense Mapping 
Agency (Gynybos departamen
tas) ir Geological Survey (Geo
loginė tarnyba, Vidaus reikalų 
departamentas). Patikrinus mi
nimų institucijų leidžiamus že
mėlapius ir suradus klaidas Pa
baltijo valstybių žymėjime, š. m. 
sausio 24 LB ryšininkas Wa- 

buvo? Prisiminė praeitais me
tais mirusius žymiuosius lietu
vius. Paskaičius jų sąrašą, miru
sieji pagerbti atsistojimu ir susi
kaupimo minute.

Visuomeninė veikla
Praeitų metų visuomeninei 

veiklai nušviesti -redakcija pa
kvietė JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkę Aušrą Zerr, kuri 
pasižymi dideliu veiklumu, su

manumu, neišsenkama energija. 
Ji sutiko atvykti į šią šventę. 
Tada redakcijai nusiuntė jai 
klausimus, į kuriuos ji atsakė 
raštu. Į šventę atvyko drauge su 
savo vyru. Jos pranešimas, kurį 
ji pati paskaitė, bus spausdi
namas atskirai. Čia noris tik 
perduoti tą įspūdį, kaip ji skai
tė ir kaip atrodė.

Ji ramiu ir užtikrintu žingsniu 
pakilo į kalbėtojų tribūną ir ten 
įsitvirtino gana saugiai ir pa
traukliai. Tai jauna ir graži mo
teris. Veido bruožuose jauti va
lingumą ir drąsą ir energiją. 
Ji maloniai šypsosi, neperdėtai, 
nenorėdama tuo ptraukti žiūro
vų. Ji turi kitą jėgą patraukti 
— tai žodį. Skaitė labai aiš
kiai, gražia lietuvių kalba ir tar
sena. Irtai darė visiem įspūdį.

Kultūrinė veikla
Kultūrinei veiklai panagrinėti 

redakcija šiemet pakvietė žymų 
kultūrininką, rašytoją, daugelio 
knygų autorių kun. prof. Stasį 
Ylą. Ir jam buvo pasiųsti klau
simai. Ir jo atsakymas bus spaus
dinamas atskirai.

Jis kalbėjo ramiai, su akade
miniu ramumu ir drauge — jau
kumu.

Dailiojo žodžio skaitytojai
Iš praeitų metų išleistų knygų 

paskaityti redakcija buvo pa- 

shingtone Algimantas P. Gu- 
reckas LB krašto valdybos vardu 
įteikė memorandumą Defense 
Mapping Agency vykdomajam 
sekretoriui dr. Richard R. Ran- 
dall. Sausio 25 skirtingas memo
randumas buvo įteiktas Geologi
nės tarnybos direktoriaus pa
dėjėjui VVilliam B. Overstreet.

Dr. Randall įteiktame memo
randume nurodoma, kad šios į- 
staigos žemėlapis (serija 1142) 
dėl nežinomų priežasčių žymi 
Lietuvą kaip “Litovskaya SSR”, 
nors žemėlapio pastaboje ir pa
žymėta, kad JAV nepripažįstan
čios Pabaltijo valstybių inkorpo
racijos į Sovietų Sąjungą. Pra
šoma Lietuvą žymėti angliškai 
— Lithuania — kaip kad yra žy
mimos kitos valstybės, nubrau
ki ant klaidingai priskirtą “SSR”.

Geologinei tarnybai įteikta
me memorandume atkreipiamas 
dėmesys į JAV atlase (Nation- 
al Atlas of U.S.A.) esančius ne
tikslumus. Šis atlasas yra oficia
lus JAV dokumentas, įvade turįs 
JAV prezidento parašą. Suminė
ti tokie atlaso netikslumai: a) 
Pabaltijo valstybės žymimos 
kaip Sovietų Sąjungos dalis, ne
pažymint valstybių sienų bei 
nepaminint inkorporacijos ne
pripažinimo; b) Pabaltijo valsty
bių miestai indekse taip pat 
priskirti Sovietų Sąjungai (pav. 
Kaunas, Lithuania, U.S.S.R.); c) 
Pabaltijo valstybių sostinės nėra 
pažymėtos, kaip kad yra daro
ma su kitų valstybių sostinėmis.

Abiejų JAV žemėlapių lei
dimo institucijų vadovai Alg. 
Gureckui pažadėjo LB memo
randume siūlomom pataisom su
teikti prideramą dėmesį. Atsaky
mai bus raštu.

JAV LB Inf.

kvietusi du dramos aktorius Juo
zą Boley-Bulevičių ir Henriką 
Kačinską. Charakteringas Juo
zas Boley, kad jis dvikalbis ak
torius, puikiai savo darbą at
lieka ir lietuviškai ir angliškai.

Jis buvo sutikęs ir pasirengęs, 
bet taip nutiko, kad tos savaitės 
pirmadienį jį traukinyje primušė 
keturi negrai. Nebegalėjo daly
vauti, ir redakcija pakvietė dai
liojo žodžio menininkę Ireną 
Veblaitienę, kuri daugeliui pa
gelbsti vakaruose skaitydama, 
pranešinėdama. Ir dabar supra

to reikalą ir atėjo paskaityti poe
zijos. Ji paskaitė keletą įvairių 
autorių eilėraščių. Ir tai buvo 
vienas iš gražiausių jos pasiro
dymų — ramus ir kuklus, su 
nuoširdumu parodęs tos poezi
jos gelmes.

(Publikoje buvo paleistas 
bendras laiškas, kurį pasirašė 
visi dalyviai, linkėdami J. Boley 
pasveikti. Tie keli lapai pavar
džių, linkėjimų tikrai bus miela
jam aktoriui kaip gėlių puokš
tė jo ligos atveju).

Aktorius Henrikas Kačinskas 
paskaitė ilgoką pasakojimą iš 
Jurgio Jankaus “Užkandžio”. 
Tai buvo pasakojimas apie kry
žių. Skaitytojas taip pagavo pub
liką, kad niekas nedrįso ir paju-

(nukelta į 7 psl.)

1973 METŲ 
ŽMOGUS

Metų Žmogum, arba Metų 
Lietuviu, pavadiname tą, kuris 
labiausiai išreiškia lietuvių tau
tos valią, pastangas, likimą.

Darbininko šventėse tokiu 
1970 Metų Žmogum buvo pa
skelbtas Simas Kudirka; 1971 
Metų Žmogum — kun. Juozas 
Zdebskis; 1972 Metų Žmogum 
— Romas Kalanta.

1973 metų lietuvių valią ir 
pastangas labiausiai išreiškė ir 
plačiausiai pasaulyje rado atgar
sio pogrindinis leidinys “Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroni
ka”, kurios išėjo 8 nr. ir kuriai 
likviduoti Maskvos KGB pasiun
tė į Lietuvą savo specialistus.

Tai 1973 Metų Žmogum re
dakcija skelbia Nežinomą re
daktorių. Tautos istorijos la
puose šalia Nežinomo Knygne
šio, Nežinomo Kareivio, Neži
nomo Partizano įrašomas 1973 
Metų Nežinomas Redaktorius.
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ŠEN. PERCY: LIETUVIŲ AMERIKIEČIŲ IŠTIKI
MYBĖ LIETUVOS ŽMONIŲ TEISĖTOM ASPIRA
CIJOM MUM VISIEM YRA ĮKVĖPIMAS

Šen. Charles Percy kalba, ku
ria jis pradėjo vasario 7 Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimą, 
yra įdomi, konstruktyvi, ameri
kiečius angažuojanti, tad pa
kartojame ją iš C. Record ištisai.

-o-
Pone Pirmininke, šiandien se

nate mes minime Lietuvos ne
priklausomybės metines. Šia 
proga Kongrese, mūsų valstybės 
raiškiausiame laisvės ir nepri
klausomybės organe, prisimin
kime šaunius Lietuvos žmones, 
kurie, siekdami valstybinės ne
priklausomybės, sukūrė 1918 
savo respubliką, priėmė 1922 
konstituciją, garantuojančią kal
bos, susirinkimų, religijos ir ko
munikacijos laisvę visiem pilie
čiam. Žemės reforma, socialiniai 
įstatymai ir industrializacija bu
vo vykdoma su dideliu pasise
kimu.

Ši Lietuvos pažangos era buvo 
baigta 1940, kada Sovietų ka
riuomenė užgrobė valstybę ir į- 
vedė nepageidaujamą svetimą 
režimą. Lietuvos žmonių kentė
jimai, kada jie buvo išvaryti 
iš savo namų, deportuoti iš sa
vo krašto; kada iš jų buvo atim
ta laisvė ir jie aneksuoti į priešo 
valstybę — neturi būti užmiršti.

Nė dabartinės lietuvių kovos 
mes negalime užmiršti, kada jie 
siekia išlaikyti savo tikėjimą, gy
venimo būdą ir kultūrą. Jų ne
palaužiama dvasia yra pavyzdys 
jų atsparumo nelygioje kovoje.

Per paskutinius 3 metus aš pa
kartotinai kreipiau senato dė
mesį į tragediją Simo Kudirkos, 
lietuvio jūrininko, kuris iššoko 
iš savo laivo, aistringai siekda
mas laisvės, bet buvo paskiau iš
duotas sovietinei valdžiai. Vasa
rio 1 aš įteikiau rezoliuciją, ku
ria prašomas prezidentas pavesti 
valstybės sekretoriui, kad kreip
tųsi į Sovietų vyriausybę paleis
ti Simą Kudirką iš kalėjimo ir 
kad J.V. ambasadorius Jungtinė
se Tautose iškeltų klausimą J.T. 
Žmogaus teisių komisijoje.

Kentėjimai Simo Kudirkos, 
kurio vienintelis nusikaltimas 
buvo jo laisvės troškimas, įsak
miai parodo, kodėl mes turime 
pasitikėti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos tautom. Kaip tik dėl to, 
aš darau pastangų, kad būtų 
pradėtos Radio Liberty translia
cijos baltiečių kalbom.

Šia proga aš noriu pasveikin
ti visus amerikiečius lietuvių 
kilmės. Jų ištikimybė Lietuvos 
žmonių teisėtom aspiracijom yra 
mum visiem įkvėpimas.

Pone Pirmininke, mes žino
me, kokį didžiulį indėlį šie žmo
nės, imigravę iš Baltijos valsty
bių, yra davę šiam didžiajam 
kraštui. Jie yra įaugę į Ameri
kos gyvenimo tėkmę. Jie yra 
amatininkai specialistai; jie yra 
kompetentingi administratoriai; 
jų indėlis reikšmingas visiem 
menam ir profesijom.

Tačiau, aš manau, mes turime 
taip pat prisiminti, kad beveik 
visi mes šiame krašte turime pa
veldėjimą, kuris siejasi su kuria 
kita valstybe; ir didžioji Ameri
kos dorybė yra ta, kad mes ga
lime mylėti šį didįjį savąjį kraš
tą ir sykiu būti ištikimi tradici
jom, paveldėjimui, kuriuos kiek
vienas iš mūsų esame atsinešę 
į šį kraštą.

Mūsų amerikinėse monetose 
yra įspausti žodžiai “E pluribus 
unum”, tai reiškia — “Vienybė 
iš daugelio”. Iš daugelio tautų 
mes sukūrėme valstybę. Mes 
kalbame bendru balsu už laisvę:

laisvę religijos, laisvę susirinki
mų, laisvę žodžio. Mes turime 
teisę ir pareigą padėti nešti lais
vės žibintą visai žmonijai ir tik
riausiai Baltijos valstybių tau
to iii, kuriom laisvė yra paveldė
ta, konstitucijos keliu suteikta 
tada, kai jos buvo laisvos ir ne
priklausomos.

Aš reiškiu pagarbą tiem, kurie 
turi laisvę šiame krašte, bet ku
rie tebeaukoja savo laiką, ener
giją ir jėgas tam, kad neštų pa
keltą laisvės žibintą tiem, kurie 
neturi laimės kaip mes būti 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse.

gauna iš įvairių vietų praneši
mų apie pastangas kelti Lie
tuvos laisvės reikalą. Iš Buffalo, 
NY., rašo jau trečios kartos lie
tuvis Tomas A. Michalskis, kad 
ten valstybiniame universitete 
surengė lietuvišką parodėlę. Va
sario mėn. Erie Community ko
legijoje, bibliotekoje sudarė gin
taro gaminių parodėlę. Kolegijos 
radijo stotis rengė programą 
apie lietuvius ir čia kalbėjo Mi- 
chalskienė bei dr. Valaitis iš 
Kanizijaus jėzuitų kolegijos. Ko
legijoje net buvo išleista biule
tenių apie Lietuvos sunkumus 
okupacijoj.

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV,-comp Rite
riai,Įv. biznio mašinos —pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas lai
dotuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS, 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. 11211; EV 8-9770.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
INFORMUOJA

Įsteigtas kalbėtojų biuras
Prie Amerikos Lietuvių Tary

bos centro Chicagoje, 2606 W. 
63 St., įsteigtas kalbėtojų biuras. 
Jame sutiko dalyvauti paskai
tininkai: Altos pirmininkas dr. 
K. Bobelis, Illinois universiteto 
tyrimuose dirbąs dr. J. Boguta, 
kun. dr. J. Borevičius, Illinois 
univ. dėstytoja dr. M. Budrienė, 
Purdue univ. psichologijos prof. 
V. Damušis, didžiausio pasauly 
medicinos žurnalo JAMA vyr. 
red. dr. Z. Danilevičius, Conti- 
nental banko viceprez. A. Grina, 
psichologiją baigusi J. Jasaity- 
tė, organinės chem. dr. J. Jero- 
me, slavistikos studijas baigusi 
E. Juodvalkytė, provinciolas 
kun. G. Kijauskas, humanitari
nes stud. baigusi M. Kriaučiū
nienė, pedagogė N. Mackevi
čienė, Chicagos konservatorijos 
dėstytojas V. Nakas, finansinin

kas pulk. K. Oksas, Chicago 
Rawhide fabriko EI gine vice
prezidentas Z. Petkus, kun. dr. 
J. Prunskis, Balfo pirm. M. Ru
dienė, Forum radijo dir. inž. A. 
Rudis, “Moterų Gyv.” red., fil
mų recenzentė St. Semėnienė, 
ekonomistas-finansininkas R. 
Staniūnas, anglų literatūros stu
dijas baigusi L. Šalčiuvienė, 
Cook apskrities prokuroro pa
vaduotojas dr. K. Šidlaus
kas, Veteranų ligoninės psi
chologas kun. dr. K. Trimakas, 
foto menininkas A. Urba, muz., 
Lietuvių operos dirigentas A. 
Vasaitis, adv. dr. P. Žumbakis, 
Illinois univ. prof. dr. J. Valai
tis.

Jie eis kalbėti į amerikiečių 
organizacijas, įstaigas, mokyk
las, kolegijas, universitetus. Jų 
adresai ir kvalifikacijos bus pa
skleisti po Chicagos apylinkių 
organizacijas, universitetus ir 
kitas įstaigas. Lietuviai, turį ry
šių su amerikiečių organizacijo
mis ir institucijomis, prašomi re
komenduoti kviestis juos pa
skaitininkais.

Kitų miestų lietuviai skati
nami panašius kalbėtojų klubus

suorganizuoti ir apie tai praneš
ti Altos centrui, atsiunčiant kal
bėtojų sąrašus.

Lietuvių, latvių estų pasitarimai 
Washingtone

Jungtinio baltiečių komiteto 
— Joint Baltic American Com- 
mittee — posėdyje Washingtone 
vasario 7 buvo aptarti Liberty, 
Free Europe radijo programų 
reikalai. Pasidžiaugta, kad prez. 
Nixonas tam reikalui papildo
mai pramatė 5 mil. dol. Svars
tytas JAV vyriausybės nuospren
dis etninėm studijom skirti ar
ti 2.5 mil. dolerių. Numatytos 
priemonės sėkmingiau stebėti 
kongreso ir vyriausybės spren

dimus, liečiančius Baltijos vals
tybes, ir gyviau kontaktuoti ati
tinkamus valdžios žmones. Po
sėdžiui vadovavęs G. Meiero- 
vics pažymėjo, kad dabar vado
vavimą perduoda lietuviam. 
Lietuviai pirmininku parinko dr. 
J. Genį.

Dr. J. Genys pramato į jung
tinio komiteto veiklą įtraukti 
daugiau žmonių, sudaryti Spe
cialias komisijas, ruošti bendrus 
deportacijų ir kitus minėjimus.

Su turkais dėl Bražinskų
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirm. dr. K. Bobelis ir dr. J. Ge
nys vasario 7 Turkijos ambasa
doje Washingtone turėjo ilgą 
pasitarimą Bražinskų klausimu.

McGovern dėl Lietuvos
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirm. dr. K. Bobelis gavo raštą 
iš senatoriaus George McGo
vern, kuris apgailestauja, kad 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo diena negalės būti 
švenčiama Lietuvoje dėl ten 
esančios priespaudos. Šen. 
McGovern pabrėžia: “Būkite 
tikri, kad aš ir toliau kelsiu bal
sė dėl įgimtų žmogaus teisių 
pripažinimo Lietuvos žmonėm 
ir viso pasaulio kraštam”.

Lietuvos laisvės mintis 
universitete

Amerikos Lietuvių Taryba

Gilinami ryšiai su 
didžiąja spauda

Amerikos Lietuvių Tarybos 
pavedimu kun. dr. J. Prunskis 
lanko didžiųjų Chicagos dien
raščių: Chicago Tribūne, Daily 
News, Sun-Times, Today, o taip 
pat ir Dziennik Związkowy re
dakcijas, įteikdamas stambų dr. 
A. Geručio veikalą “Lithuania 
700 Years” ir slapta tėvynėje 
leidžiamos Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos anglišką 
vertimą, drauge painformuoda
mas apie lietuvių sunkius išgy
venimus vergijoje bei prašy
damas skirti daugiau dėmesio 
lietuvių laisvės siekimams.

ALTos Informacija

Okupuotoj 
Lietuvoj

Sovietus jaudina laisvojo 
pasaulio radijas

“Tiesoje” sausio 10 ilgu 
straipsniu — Kalba Vilnius — 
Stasys Vilkas, vyriausias redak
torius, pasisako prieš laisvojo 
pasaulio radijo transliavimus 
Sovietų Sąjungos pavergtom 
tautom. Laikraštis nori įtikinti 
skaitytojus, kad visos transliuo
jamos programos esančios tik 
“antikomunistinis šmeižtas” 
erdvėje.

Straipsnio autorius pateikia ir 
konkrečių duomenų apie pro
gramas. “Vien mūsų šaliai (S. S- 
gai. Red.) adresuotos laidos per 
parą siekia 200 valandų, ‘Lais
vės’ programas transliuoja 17 
siųstuvų daugelio Tarybų Sąjun
gos tautų kalbomis. Penkių 
Europos socialistinių šalių kal
bomis per 32 radijo stotis savo 
antikomunistines programas 
transliuoja ‘Laisvoji Europa’. 
Nemažiau eterį drumsčia ‘Ame
rikos Balsas’, ‘Vokiečių Banga’, 
‘Bi-Bi-Si’, Pekino ir Izraelio bal
sai.”

“Sovietskaia Litva” 1974 sau
sio 12 paskelbė straips
nelį “Laisvė sėti dezinforma
ciją ir melą”. Autorius pagal laik
raštį esąs suomis iš Helsinkio, 
Martti Larni. Įprastiniu trafare
tiniu sovietų stiliumi ir frazeo
logija jis puola dvi laisvojo pa
saulio radijo stotis — Radio Li
berty ir Radio Free Europe. Jis 
pats rašo, kad tų radijų klausęs 
vos “keletą dienų”, bet jau susi
daręs įspūdį, kad visai tai, ką 
tie radijai skelbia, esąs melas ir 
biaurus Sov. Sąjungos šmeižtas. 
(Elta)

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

' ■:  ■ Į p '

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. MArket .2-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

■■ ) > i •: į • •• i i ■ . > ‘ r ) j '

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balshmuotojaš. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną.
TR 6-6434. ' i -b ■ • i j i Ji iI •

------------------------------------------------------------------------ .------------------------------------------------------------- :---------------------------------------------------------------------■-----------------------------  

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas Į Lietuvą. Didėlis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas Ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712 ’1 ;

[ f i I - < . : < '< [ ) •; I • > < 1 I 1 /

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavihiaš, apdraudos, Inčotyė Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investadijoš.'Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, -N. Y. 
11421; VI 7-4477 H ;i >../(; ii - H U

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ------------ :—-------------į. ■ j ■ , 4 ■ ■   — ■

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

_ • i >1' i b i _jJį_2.'_^ t i i \ i i

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamėica Avė. 
VVoodhaven, N. Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsaky
mus vestuvėms ir pobūviams. Pristatom Į namus lietuviškus skilandžius, 
sūrius. VVe take all orders special price for VVeddings and Parties. 
Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėrtis; vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156. | >

MOVĖD TO LARGER ŲU.ARTERS KORPOL FABRICS hy 
SUPERIOR PIECE GOODŠ CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

ALICE’S FLORIST SHOP, Lietuviškam rajone — Lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. Maloniai kviečiame kaimynystėje gy
venančius tautiečius atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 
9527; vakare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. 
107-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

AMERICAN FABRICS. Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina, 
ypač siuntiniam Į Lietuvą. (Polyester-Knits jardas $2.50, Arnel Jersey 
jardas 89 c.) Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas. savusi Monika Ma- 
cežinskaitė, sav. 55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas), Ridgevvood, N.Y. 
11227. Tel. 456-5046. (Traukinio stotis Wyckoff, autobusas Putnam.)
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Lietuviško stiliaus paminkle' 
sukuriami ir veltai pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Čonnecticut 
valstijose

Popiežius Paulius VI Romoje važiuoja arkliuku į Ispanijos aikštę pasimelsti prie Ne
kalto Prasidėjimo paminklo. Tai buvo gruodžio 8. Tuo laiku buvo išsiųsta ir nuotrauka 
Darbininko redakcijai, bet nuotrauka keliavo ilgiau nei Kolumbo laivai. Ji redakciją 
pasiekė tik vasario 13.

Iš Lietuvos vyčių veiklos 
NEWARK, N.J.

L. vyčių 29 kuopa turėjo savo 
susirinkimą parapijos salėje. Į 
valdybą išrinkta: pirmininkas 
Kazys Šipaila, vicepirm. Rožė 
Žukauskas, sekretorės Mary Sto
nis, Helen Radisch ir Ann Abro
maitis, iždininkė Eva Sharon. 
Dvasios vadu pakviestas prel. 
John J. Scharnus.

Į kuopą įstojo nauji nariai: 
Katherine Loveikus, Edmund 
Rimelis ir Agnės Stankūnas.

Kuopa dėkoja M r. Mis. Ben 
Ellis už auką, skirtą lietuviškam 
kryžiui atnaujinti. Tas kryžius 
stovi šventoriuje prie bažnyčios.

Kuopa davė parapijai 50 dol. 
kalėdinę auką. Metiniai komu
nijos pusryčiai bus kovo 3. Pa
maldos bus 10:30 Švč. Trejybės 
bažnyčioje. Į bažnyčią vyčius 
palydės lietuviai veteranai. Mi
šias aukos prel. J. Scharnus. 
Tuoj po mišių bus pusryčiai. 
Svečiu kalbėtoju bus kun. Ka
zimieras Pūgevičius iš Balti
morės, Md. Jis Baltimorėje va
dovauja arkivyskupijos radijo ir 
televizijos programom.

Komunijos pusryčiam, vado
vauja pirmininkas Kazys Šipaila 
ir Eva Sharon. F.V.
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Memorials CO. {
66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6-—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parędų Salė

■ d.

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

i! ’.i • 1-;.: '
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Netekome 
bičiulio

Nuoširdus pavergtųjų bičiu
lis, įtakingas amerikinėse sfero
se buvo Christopher T. Emmet. 
Jis ilgus metus vadovavo sąjun
gai, kuri vadinosi “Pavergtųjų 
tautų bičiuliai amerikiečiai”. Jo 
vardą visada girdėdavom Pa
vergtų tautų savaitės minėji
muose. Kai Nixono vyriausybė 
nutraukė piniginę paramą Pa
vergtos Europos Seimui, jis pa
rūpino tai organizacijai “non 
profit” teises ir organizavo iš sa
vo draugų bent minimum para
mos.

Mokęsis Harvardo ir Vokieti
jos universitetuose, po 6 metų 
Europoje, 1933 grįžo su įsitiki
nimu, kad mažas tėra skirtumas 
tarp nacizmo ir sovietinio ko
munizmo. Tą įsitikinimą skelbė 
straipsniais ir knygom, organi
zavo komitetus prieš nacizmą ir 
komunizmą. Įtakos turėjo ir dėl 
to, kad buvo narys Council on 
Foreign Relations, kuri domi
nuoja Amerikos užsienių poli
tiką.

Šis kovojančių už laisvę rėmė
jas pereitą savaitę, vasario 11, 
būdamas 73 metų, išsiskyrė iš 
šio pasaulio.

Tebūnie jis visada prisimena
mas su nuoširdžia pagarba ir dė
kingumu!

Liga persimetė 
į Cicero

Iš Chicagos lietuvių spaudos 
matyti, kad Cicero LB apylinkė
je eina kova dėl “valdžios”.

Gera, jei tebėra žmonių, “val
džios” norinčių. Bloga, jei “val
džios” siekiama ar valdžioje no
rima išsilaikyti nelegaliom, save 
ir visų lietuvių vardą žeminan- 
čiom priemonėm.

Cicero apylinkės valdyba, 
kiek ji spaudoje pasigarsino, yra 
pasinešusi žengti nelegalumo 
keliu, siaurindama kvalifikaci
jas, kas yra apylinkės nariai. Tas 

kvalifikacijas besiaiškindama, 
valdyba galėjo suklysti. Suklysti 
yra žmogiška. Tačiau kada bu
vęs LB tarybos pirmininkas V. 
Kamantas apaudoje pacitavo į- 
statų paragrafus, kas laikomas 
registruotu LB apylinkėje lietu
viu ir parodė, kad Cicero apylin
kės valdyba prasilenkė su įsta
tais, apylinkės valdyba gynė sa
vo poziciją aiškindama: esą į- 
statuose turėjęs būti dar vienas 
žodis; jeigu jis būtų įdėtas, tai 
jis pateisintų apylinkės valdy
bos veiksmą . . .

Jeigu tas žodis būtų . . . bet jo 
įstatuose nėra. Remti savo veiks
mus tuo, ko nėra, objektyviai 
reiškia savivaliavimą, organiza
cinę anarchiją; subjektyviai tai 
reiškia nesusivokimą elementa
rioje “sveiko proto” logikoje.

Kitas spaudos praneštas tos 
valdybos veiksmas — esą pasi
samdė amerikietį policininką 
apsaugai . . . Apsaugai — nuo 
ko? Paaiškina tai pačios valdy
bos pareiškimas: “Policininko 
pasikvietimas, vykdant tautinio 
solidarumo įnašų rinkimą para
pijos salėje savo asmens ir bend
ruomeninio turto apsaugai yra 
normalus reiškinys”. (Draugas 
vasario 11).

Policininkas reikalingas ap
saugai nuo tų, kurie ateina . . . 
solidarumo įnašų sumokėti? Ap
saugai “bendruomeninio turto” 
— tos keliolikos, keliasdešimt 
dolerių? ir dar kame? — para
pijos salėje . . . Laikyti polici
ninko kvietimą tokiose aplinky
bėse “normaliu” reiškiniu tega
lėtų tik “nenormalus” veikėjas. 
Galėtų tai laikyti “normaliu” 
reiškiniu dar ir tas, kuris pri

pratęs prie atsineštos tradicijos, 
kad kiekviename susirinkime 
būtų valdžios atstovas — poli
cininkas.

Mūsų vertinimu, tokios polici
nės jėgos kvietimu “solidaru
mui” palaikyti pažemintas lietu
vių vardas. Lietuviai čia laikomi 
kultūringais sąžiningais žmo
nėm, drausmingais organizuo
tuose pasireiškimuose, ir jų soli
darumas nereikalingas policinės 
jėgos.

Lietuvos atstovo J. Kajecko žo
dis, pasakytas 1974.11.10 Wash- 
ingtone Lietuvių-Amerikiečių 
Draugijos Vasario 16 Dienos mi
nėjime, VVashington viešbutyje.

Minime Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo 56-tąsias 
sukaktuves. Prisimename, kad 
Lietuvos Taryba savo 1918 m. 
vasario 16 dienos posėdyje, Vil
niuje, vienu balsu nutarė kreip
tis į kitų kraštų vyriausybes šiuo 
pareiškimu:

“Lietuvos Taryba, kaipo vie
nintelė lietuvių tautos atsto
vybė, remdamos pripažintųjų 
tautų apsisprendimo teise ir 
lietuvių Vilniaus konferencijos 
nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 
1917 metais, skelbia atstatan
ti nepriklausomų demokrati
niais pamatais sutvarkytų Lie
tuvos valstybę su sostine Vil
niuje ir tų valstybę atskirianti 
nuo visų valstybinių ryšių, ku
rie yra buvę su kitomis tauto
mis.”

Po to sekė lietuvių tautos ko
vos dėl Lietuvos nepriklau
somybės. Per lietuvių ryžtingu
mą, aukas ir pasišventimą — tos 
kovos buvo laimėtos. Lietuva ta
po pilnateisis tarptautinės vals
tybių bendruomenės narys. Ji 
gražiai ir sėkmingai tvarkėsi vi
sose srityse viduje ir garbingai 
gynė savo teises bei interesus 
tarptautinėje plotmėje. Jos var
das lygiomis su kitomis tautomis 
figūravo tarptautiniuose rengi
niuose.

Deja, Sovietų Sąjunga, po su
sitarimo su Nacių Vokietija, su
laužydama savo iškilmingus pa
sižadėjimus — 1940 metais Lie
tuvą okupavo. Tuo buvo sustab
dytas lietuvių tautos suvereni
nių teisių vykdymas. Bet JAV- 
bės ir kitos Vakarų valstybės tos 
militarinės okupacijos ir prie
vartinio Lietuvos inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą nepripažįs
ta. Lietuvos t Valstybė de jure 
tebetęsia savo egzistenciją. Ir

Šioje vietoje negalėjom tylėti, 
kai kiti LB veikėjai suko iš or
ganizacinių įstatymų kelio. Ne
galima dabar teigiamu žodžiu 
palydėti tokio pat nelegalaus 
Cicero valdybos veiksmo. Nega
lėjom tylėti, kai 1973 Balfo vei
kėjai tąsėsi po teismus. Negalim 
nekonstatuoti, kad dabar panaši 
savigarbos neturėjimo, lietuvių 

vardo žeminimo liga persimetė į 
Cicero.

Liūdniausia, kad tai daro ne 
šiaip sau kas, bet vadovaujan
tieji. Lyg jie norėtų savu pavyz
džiu įrodyti žmonių pasakymą, 
kad žuvis genda nuo galvos . . .

TURĖKIME KANTRYBĖS IR 
RYŽTO VEIKTI
mes ne vieni minime Vasario 
16-ją. Valstybės Sekretorius dr. 
Henry A. Kissinger atsiuntė 
man sveikinimą JAV Vyriausy
bės ir gyventojų vardu; Lietu
vos šventę su mumis pagerbia 
Valstybės Departamento parei
gūnas William S. Shepard ir 
kongresmanas Robert Han- 
rahan. Kasmet Lietuvos šventę 
pamini keliolikos valstijų guber
natoriai bei miestų majorai. Va
sario 16-tąją kasmet pamini JAV 
Kongresas.

Šiemet jau vasario 7 d. mūsų 
šventė gražiai paminėta JAV Se
nate. Senatoriai savo intervenci
jose paminėjo, kad Lietuva šian
dieną yra visiškoje Maskvos 
kontrolėje, kad krašte vykdoma 
rusifikacija ir laužomos pagrin
dinės Žmogaus teisės. Tai rodo, 
kad Vakarų pasauliui gerai ži

Kultūros Židinio dedikacijos iškilmėse vysk. Vincentas Briz
gys ir Brooklyno vyskupas Francis Mugavero. Nuotr. R. Kisie
liaus

noma, jog Kremlius ieško ne tik 
sutramdyti, bet visai užgniaužti 
bet kokias lietuvių viltis į laisvę 
bei jų aspiracijas į nepriklauso
mybę. Lygiai Vakaruose keliami 
balsai, — jei žydų pagrindinės 
Žmogaus teisės ginamos Sovie
tų Sąjungoje, tai reikia tikėtis, 
kad tos teisės bus ginamos ir ten 
esančioms pavergtoms tautoms. 
Juo labiau tai reikalinga, nes 
Vakaruose žinoma, jog Sovietų 
Sąjungoje teroras yra pakeistas 
subtiliais ir rafinuotais veiks
mais, kuriais ieškoma sunaikin
ti pavergtųjų tautinę sąmonę 
bei nacionalinę individualybę. 
Tuo tikslu vartojami areštai, ke
liamos bylos teismuose bei įta
riamieji ištremiami priversti
niams darbams ar patalpinami į 
psichiatrines ligonines. Tai visa 
ir lietuvių noras bei troškimas 
būti laisviems ir nepriklauso-

miems — dažnai minima Vakarų 
spaudoje. ' ;

Paminėti dalykai rodo, kad 
JAV-se lietuvių tautai rodoma 
daug palankumo ir linkima tų 
dalykų, kuriuos JAV Nepri
klausomybės signatarai 1776 m. 
liepos 4 dieną skelbė, būtent:

“.........Mes laikome savaime
aiškiomis tiesomis, kad visi 
žmonės yra sutverti lygūs, kad 
jie yra Kūrėjo apdovanoti ttibi 
tikromis neatimamomis teisė
mis, kaip —gyvybė, laisvė idldi- 
mės troškimas . . .”

Jei kitos tautos naudojasi to
kiomis teisėmis — ir lietusių 
tauta nori jas turėti. Abejojimo 
nėra, kad tai bus laimėta. Rei
kia to siekti be atvangos, visiems 
vieningai veikiant dėl Lietuvės 
Laisvės ir Nepriklausomybės/

Mums žinoma, kąd pastarųjų 
metų eigoje daug kas pasauly
je pasikeitė. Valstybių santykiai 
stengiamasi tvarkyti derybų ke
liu. Ieškoma tuo būdu spręsti 
kylančius konfliktus bei proble
mas. Skelbiama Vakarų-Rytų 
detente vietoje anksčiau vartoto 
šūkio — taikusis sambūvis. Bet 
lygiai žinoma, kad Sovietų Są
junga kreipia dėmesį į jėgą ir į 
pasaulinę viešąją opiniją, bet 
neatsisako nuo ideologinės ko
vos. Ta prasme paminėtinas 
1972 m. gruodžio 21 d. toks 
Brežnevo pareiškimas Sovietų 
Sąjungos gyventojams:

“Sovietų Sąjungos komunistų 
partija visuomet veikė ir dabar 
tebeveikia pagal klasių kovos 
principų tarp dviejų sistemų: 
kapitalistinės ir socialistinės 
sistemos ekonominėje, politinė
je ir, aišku, ideologinėje srity
je. Kitaip ir būti negali, nes 
pasaulinės perspektyvos ir sie
kimai socializmo ir komunizmo 
yra priešingi ir nesutaikomi.”'

Tai prisimena visi, kurie rea
liai į padėtį žiūri ir įvykius se
ka. Suprantama, mums nelengva 
kartais susivokti, kaip reikia 
veikti. Bet mums nepamirština 
visuomet, ko norime. Pajėgų 
veiklai vykdyti daug turime savo 
tarpe ir turime draugų kitų pa
vergtųjų tarpe. Turime draugų ir 
Vakarų pasaulio žmonių tarpe. 
Mes galime veikti kartu su ki
tais ir viešojoje opinijoje išlai
kyti mūsų bylą gyvą. Mūsų 
veikimo metodai turi būti gerai 
apsvarstyti ir tikslingi bei atitin
kamu momentu pavartoti. Tikė
kimės, kad 1973 m. lapkričio 
30 d. priimtosios Jungtinių Tau
tų pilnatyje rezoliucijos žodžiai 

(nukelta į 5 psl.)

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė

3

C vitaminas, vadinamas dar priešskorbutiniu, apsaugo orga
nizmą nuo susirgimo skorbutu ir padidina jo atsparumą įvairioms 
infekcijoms. Jis plačiai taikomas gydomojoje mityboje. Sveikam 
žmogui per parą reikia apie 1,000 vienetų C vitamino. Įvairių ligų 
atvejais šio vitamino reikia žymiai daugiau.

C vitamino yra daržovėse, žalumynuose, vaisiuose bei uogo
se. Ypač C vitamino turi daug erškėčių uogos. Jo taip pat yra 
karvės piene, bet čia jo kiekis priklauso nuo karvės pašaro. 
Vasarą ganykloje ganomų karvių piene C vitamino yra dau
giau negu žiemą. C vitaminas tirpsta vandenyje ir nelabai at
sparus karščiui. Jis suyra šarmuose, jungiasi su kai kuriais meta
lais (geležis, varis) bei oro deguonim ir nustoja savo veiklumo. Ži
nant tokias C vitamino savybes, kulinarijoje reikia laikytis šių 
taisyklių; 1) daržoves ruošti ir patiekalus gaminti prieš pat val
gymą; 2) daržoves dėti į verdantį vandenį, nes jame yra mažiau 
oro; 3) virti daržoves uždengtam inde; 4) pagamintus daržovių 
patiekalus laikyti 1-1.5 vi.; 5) skystį, kuriame virė daržovės, su
vartoti sriuboms; 6) nelaikyti ilgai mišrainėms išvirtų ypač nu
valytų daržovių.

D vitaminas dalyvauja mineralinių medžiagų apyskaitoje. To
dėl ypač reikalingas vaikams ir paaugliams, kad išsivystytų normali 
jų kaulų sistema. Negaudami D vitamino, vaikai suserga rachitu. 
Reikia jo ir suaugusiems, jei pastarieji dirba tokiomis sąlygomis, kur 
neprieina tiesiogiai saulės spinduliai.

D vitamino yra kiaušinio trynyje, guvulių (ypač žuvų) 
kepenyse ir žuvų kaukuose. Augaliniuose produktuose D vitamino 

beveik visai nėra. Nėščioms moterims D vitamino reikia daug. 
Kiekvienam vidutiniškai per parą reikia apie 400 vienetų.

MINERALINĖS MEDŽIAGOS

Be jau minėtų medžiagų, žmogui dar reikia įvairių mineralinių 
druskų, kurios reguliuoja vienų ar kitų organų normalų veikimą. 
Kalcio ir fosforo reikia kaulams, kalcio ir magnio druskų — 
širdies ir viso organizmo raumenų sistemai. Fosforas reikalingas 
nervų sistemai. Dirbančiam sunkesnį fizinį ar protinį darbą fosforo 
reikia daugiau negu lengviau dirbančiam. Geležis būdama kraujo 
hemoglobino sudėtinė dalis, padeda aprūpinti audinius deguoni
mi. Kraujui taip pat reikia vario ir kitų druskų.

Mineralinių druskų sunaudojimas žmogaus organizme pri
klauso nuo žmogaus amžiaus, nuo darbo rūšies bei sąlygų, klimato 
ir t.t. Jeigu žmogus minta įvairiu gyvuliniu ir augaliniu maistu, mi
neralinėmis druskomis organizmas ėsti pakankamai aprūpinamas, 
reikia pridėti tik valgomosios druskoj.

r
Kad organizmui netrūktu mineralinių druskų ir kad jos būtų 

tinkamame tarpusavio santykyje, reikia vartoti daugiau pieno ir jo 
gaminių bei įvairių daržovių.

MAISTO KALORINGUMAS

Baltymai, riebalai ir angliavandeniai, turėdami savo specia
lią paskirtį — palaikyti organizmo gyvybę, — kartu yra organizmo 
energijos šaltinis.

Produktams oksiduojantis, arba kaip sakoma, sudegant, orga
nizmas pagamina šilumą, kuri, būdama energija, panaudojama įvai
rių kūno organų darbui.

Medžiagų šiluminė energija matuojama didžiosiomis kalori
jomis, t.y. šiluminiais vienetais, kurie gaunami organizme ati
tinkamam produktui sudegus.

MAISTO PRODUKTU CHEMINĖ SUDĖTI 8

Maisto produktai
Į

Ioo gramų turi
taogua 
sunaudoja
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Mėsa be kaulų ir
sausgyslių

Jautiena riebi I9,o 25,0 pėda o,9 •55.o 31, c 18,0 3oo
vidutinė 2o, o 8, o I»o 7I,o 126 19,0 I5o

" liesa 2I,.o 4,o II - 1,1 o o 
fs 123 2o,o 115

" sūdyta ir r«k 27,o I5.o - Io, 0 25o 25,o 233
I7IVeršiena riebi I9,o 11,0 - 1,0 69,0 I80 I8,o

liesa 22,o 3,o II - 1,1 74,o 118 2I,o III
Avienai riebi I7,o 29,0 II - 0,9 53,o 34o I6,o

vidutinė I9,o 7,o II - 1,1 73,o 141 I8,o 18^.
III" liesa 2o, o 4,0 - 1,1 75,o 119 I9,o

Kiauliena riebi I6,o 34,o - z o, 8 49,o 382 I5,o 362
" vidutinė I8,o 2I,o II - I,o 6o,o 269 I7,o 255
" liesa 2I,o 7,o - 1,1 7I,o 151 2o, 0 I4o

Kumpis sūdytas, 
rūkytas, virtas 25,o 36,o II Io,5 28,o 437 24,o 42 0
Lašiniai švieži 2,o 85,o - - 1,7 Io, o 8o2 2,7 78o

" sūdyti I4,o 5I,o - - 2,4 32,0 53o I3,o 5Io
Riebalai I F 9o,o u - o,3 8,o 84o - 82o
Arkliena liesa 22,o 3,o 0,3 - I,o 73,o 118 2o, 0 IIo
Kepenys 2I,o 6, o o,3 - 1,5 7o,o 142 I9,o 135
Inkstai I8,o 5,o pėds - 1,3 76,o I2o 16, 0 IIo
Širdis I7,o I2,o II - o,9 7o,o 181 I6,o I7o
Plaučiai I8,o 3,o 11 - 1,2 78,o Io2 I7,o 95
Zuikiena 23,o I.o II - 1,2 74,o Io3 2l,o 95
Triušiena 2o, o I9,o II - 1,1 6o, o 259 I9,o 245
Stirniena 2o, o 2,o - 1,1 76,o Iol I9,o 9o
Žąsiena riebi I4,o 44,o II - o,7 4l,o 466 I3,o 445
Vištiena riebi I9,o 9,o - o,9 7o,o 162 I8,o 152

Dešros
Kepeninė gera I4,o 33,o II - 2,7 5o, o 364 I2,o 25o

vidutinė I4,o 23,o II - 2,7 6o, o 271 I2,o 2co
" Menkos rū? I3,o Io, 0 - 2,7 74,o 146 11,0 I3o

Kraujinė ?era I4,o 32,0 - 2,7 5I,o 355 I2,o 33o
" menkos rūš. 22,o l,c - 2,6 7.4,o Ioo 2o, 0 9o

Dešrelės I4,o I4,o II - 3,3 69,0 188 I2,o I7o
Kiaulienos dešr. I2,o 35,o II - 5,1 47,0 374 Io, 0 A^o
Dešra rūkyta 28,o 48,o II - 6,7 I7,o 56o 26,o 53o

Riebalai
Sviestas nesūd. .o,8 84,o 0,5 o,2 I4,o 791 0,8 785

" sūdytas o, 6 83,8 o,5 - 2,o 13,2 784 0, 6 78o
Kiaulės taukai o,I 99,5 o,2 o,3 926 0, 92o

(Bus daugiau)
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Per skautybę — lietuvybei!
Lietuviškoji skautija

V.V. s. Petro Jurgėlos knygos 
“Lietuviškoji Skautija” turinio 
tęsinys:

J. AUGUSTAITYTĖ-VAIČlCNIENĖ

SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

Skautai ir vasario mėnuo
Vasario mėnuo lietuvių tau

tai, o ypač skautijai, yra vienas 
iš reikšmingiausių.

Pirmoje eilėje — Vasario Še
šioliktoji, kuri būna iškilmin
gai paminima didžiuosiuose ir 
mažesniuose lietuvių telkiniuo

se, skautų tarpe taip pat būna ir 
privalo būti paminima kaip gali
ma iškilmingiau. Tuo metu 
vyksta specialiai pritaikytos su
eigos, dalyvaujame organizuo
tai pamaldose, prisimename sa
vo organizacijos narius, žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės, Nepri
klausomybės kovose ir kenčian
čius okupanto vergijoje.

Vasario Šešioliktosios proga 
verta kiekvienam skautui prisi
minti žuvusio JAV prezidento 
J. Kennedy pasakytus žodžius: 
“Nelauk ką tau duos tauta, bet 
stenkis pats atiduoti tautai ką 
gali”.

Taip ir mes privalome stengtis 
atiduoti viską, savo darbus, savo 
jėgas — tautos nepriklausomy
bės atgavimui priartinti, lietu
vybę išlaikyti, savo organizaciją 
stiprinti.

Būdami tikri savo tautos vai
kai, mes ir vėl išvysime lietu
višką trispalvę Gedimino kalne, 
tik, Viešpatie, duok mum jėgų 
ir kantrybės tos valandos su
laukti!

ga už Vasario 16-ją. Tą dieną 
gimė skautybės įkūrėjas Lordas 
Baden-Powell. Nors jau jo seniai 
gyvųjų tarpe nebėra, bet jo į- 
kvėpta skautiškoji dvasia auga, 
klesti, vis plačiau plinta pasau
lyje. Jo atminimas liks mūsų 
širdyse visados, pagarba jam ne
išnyks, kol veiks nors vienas 
skautiškas vienetas, kol bus gy
vas bent vienas skautas.

Tą dieną skautai visuomet 
bando ypatingai paminėti, suei
gomis, pašnekesiais. Sesės tą 
dieną yra pasirinkusios kaip su
simąstymo dieną. Tada pri
simenamas įžodis, kuriuo pasi
žadėjome tarnauti Dievui, Tėvy
nei ir Artimui. Ta proga stengia
mės kaip galima veiksmingiau 
įgyvendinti tai, ką pasižadėjo
me.

-o-
Vasario 22-ji skautiškame gy

venime yra nemažiau reikšmin

Nauja New Yorko
Tauro tunto vadija

Vasario 22 dieną bendrai ar 
pavieniui išreiškiame kasmet 
pasikartojančią padėką Baden- 
Powelliui, kuris mum davė tokį 
idealų gyvenimo kelrodį, kurį 
sekdami, mes galime būti daug 
vertingesni ne tik patys sau, sa
vo artimiesiem, bet ir savo tau
tai ir visai žmonijai.

-o-
Kalbant apie vietinius įvy

kius, vasario mėnesį New Yor
ke įvyko naujojo Kultūros Židi
nio dedikacija. Vasario 10 die
nos iškilmėse, šalia gausios vi
suomenės ir kitų organizacijų, 
dalyvavo ir skautai. Dalyvavo 
uniformuoti ir su savo vienetų 
vėliavomis.

Trečioji dalis
Lietuva, tėvyne mūsų, tu didvy
riu žemė

Išvežtieji į Sibirą ir į Vokie
tijos koncentracijos stovyklas. 
Pasireiškimai pogrindžio veik
loje, 1941 m. tautos sukilime ir 
jo organizavime, ginkluotose 
lietuvių pajėgose, kultūrinėse ir 
mokslo įstaigose, pogrindžio 
skautų organizacijose, partizanų 
kovose. Išvardyti kalėjimuose 
nukankinti, pakarti ir sušaudyti 
kovotojai dėl Lietuvos laisvės, 
žuvę partizanai ir jų vadai (išši
fruoti). Pavaizduoti herojiški 
skaučių ir skautų žygiai.

dailininkai, Lietuvos Saulių Są
jungos veikėjai ir vadai, karinin
kai. Iškelti reikšmingi jų darbai, 
pasireiškimai labdaroje, vi
suomeninėje veikloje, kultūri
nėje dirvoje, L. Šaulių Sąjungo
je, kariuomenėje ir nuopelnai 
lietuvių tautai bei Lietuvos res
publikai. Iš viso, konkrečiais 
faktais pavaizduota kaip idealis
tinė lietuvių skautija tarnavo 
Dievui, Tėvynei ir Artimui ir 
kaip daugelis dėl šių idealų 
žuvo.

Skundas šv. Kazimierui
Išeiki nors dabar iš aukšto tėvo dvaro,
Kai žemė klaidžioja, sapnuodama baisius sapnus: 
Prieš tave juodos angos atsidaro,
Girdi, kaip verkia tamsoj palenktas žmogus.

Ne duonos verkia, klaikumą apsikabinęs; 
Šviesos jis verkia, pavogtų, kaip deimantai, akių. 
Sugniaužę kumščius, trankiai žengia minios, 
Sumindamos lizdus dirvonų vyturių.

Ketvirtoji dalis

Lietuvių išeivijos ugdymas
1. Kūryba ir veikla po svetimu 

dangum. Religinis, dorinis ir 
tautinis auklėjimas. Daina ir 
muzika. Dailė, Lietuviškoji 
architektūra. Spauda. Literatūra. 
Lietuvių Enciklopedija. Kultūri
nė ir visuomeninė veikla. Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė. Ko
va dėl Lietuvos išlaisvinimo.

2. Tautos prieauglio ugdymas. 
Lietuviškosios skautybės nuo
pelnai Lietuvai. Lietuviškoji 
pilnutinio ugdymo sistema. Da
bartinė jaunoji karta — ateities 
Lietuva.

-o-
Veikalas įrodo, jog lietuvių 

skautų bei skaučių organizacijos 
nepriklausomoje Lietuvoje, pa
vergtame Vilniaus krašte, Latvi
joje ir Amerikos žemynuose, iš
sivystė į didžiulę lietuvių tautos 
jaunimo auklėjimo mokyklą. 
Šios mokyklos auklėtiniai tapo 
mokytojai, visuomenininkai, 
kultūrininkai, kūno kultūros 
vadovai, kariai, jūrininkai. Iš
vardinti skautavę kunigai, ra
šytojai, poetai, redaktoriai, isto
rikai, kompozitoriai, muzikai,

Tai yra savotiškas idealizmo ir 
lietuviško patriotizmo vado
vėlis.

Iš TP pirmininko aplinkraš
čio

Knygą “Lietuviškoji Skautija” 
turėtų įsigyti: visi lietuvių skau
tijos vadovai ir vadovės, tėvai, 
rėmėjai, bičiuliai, jaunimo 
auklėtojai ir visuomenininkai.

“L.S.” turės apsčiai medžią-■: 
gos pašnekesiam su jaunimu, ra
šiniam.

“Lietuviškąją Skautiją” užsi
sakyti galima:

a. tiesiog per Vajaus Komite
tą (užsakymus siunčiant Komite
to iždininkui):

J. Bružas, 2932 — 44 Beach 
Channel Dr., Far Rockav/ay, N. 
Y.11691 (naujas adresas);

b. per skautų-skaučių vado
vus,-es, vadijų narius, tuntinin- 
kus,-es, vietininkus,-es, draugi
ninkus,-es ir t.

c. per “L.S.” Vajaus Komite
to įgaliotinius vietovėse. Būtų 
gražu “L.S.” leidimą paremti iš 
skautiškų parengimų.

Labai prašoma visų rimtos tal
kos vietovėse.

-o-
Staigiai sausio 21 širdies smū

giu mirė s. Vladas Rušas, kny
gos “Lietuviškoji Skautija” įga
liotinis Toronte.

“L.S.” Vajaų^ K-tas ir bend
radarbiai širdingai užjaučia 
žmoną, sūnų ir artimuosius.

Kaip akmenys be sparno, jie tau neša skundą, 
Į drobę įrašytą tau pažįstamos spalvos:
Be laiko vaisiai rausta, lapai runda 
Nuo šaldančiojo riksmo saulės negyvos.

O mes apakę, tarsi Izaokas rašto švento,
Savo teises perduodam nepažįstamos genties vaikam, 
Kurie ant Nemuno, Šešupės kranto
Žeberklus tiesia pasimetusiem laikam.

Mūs rankos surištos negal pakilt į aukštį — 
Klausyki skundo pilkarūbių vyturių. 
Sparnais bespalviais jie neliauja skliausti 
Padanges tarp laisvųjų vėjų keturių.

Tai atlankyki mus plačiu karaliaus mostu! 
Pažaisk šaligatvy karūnos perlais su vaikais: 
Kai pamotė jų galvytes paglosto,
Jie miršta, kaip drugiai, suvynioti šilkais.

(Iš knygos “RŪPESTIS”)

Skautybės santykis su lietuvybe

Nuo šių metų vasario 
nos New Yorko “Tauro” 
buvo perduotas naujam 
ninkui s.v.v. si. Jonui Vilgaliui. 
Tuo pačiu daugumoje pasikeitė 
ir tunto vadija. Vadijos sudė
tis yra tokia: s. v.v. si. Jonas 
Vilgalys —tuntininkas, s.v.v. si. 
Gediminas Mikalauskas — adju
tantas; draugininkai: skautų 
vyčių “Perkūno’ draugovei — s. 
v.v. si. Kęstutis Nemickas, skau
tų “Šarūno” draugovei — s.v.v. 
si. Ričardas Krulikas, vilkiukų d- 
vei — s. v. v. si. Jurgis Ne
mickas, kapelionas — v.s. kun. 
J. Pakalniškis, s. d-vės globėjas 
— s. v. v. si. Viktoras Kirkyla, 
sporto vadovas — fil. Algis Šil
bajoris, vadovas tautodailės rei
kalam — M. Jankauskas, infor
macijos ir tiekimo vad. — s. An
tanas Gudaitis ir s.v.v. si. Vy
tautas Kulpa — iždininkas.

Naujai vadijai linkime sėkmės 
ir našaus darbo metų.

3 
tuntas
tunti-

die- Kultūros Židinys skautam yra 
artimas. Artimas ne vien dėl to, 
kad čia rengiame savo šventes, 
sueigas, bet tuo pačiu jaučia
mės ir mes, kad esame šio dide
lio užsimojimo bendradarbiai. 
Daugelis mūsų organizacijos na
rių dirbo įvairiuose komite
tuose, renkant aukas, teikiant ki
tokią reikalingą pagalbą.

Juk niekas negali pamiršti, ka
da prieš keletą metų skautai 
akademikai (N. Y. skyrius) patys 
pirmieji paaukojo tūkstantinę 
Židinio statybai. Nors ir mažas 
vienetas, vyr. skaučių židinys 
“Vilija” paaukojo vėl 500 dol. 
Nuo jų neatsiliko abu tuntai, 
Tėvų Komitetas ir skautų tėvai. 
Todėl ne tik Kultūros Židinio 
organizatoriai, statytojai, bet ir 
skautai dabar džiaugiasi nau
juoju New Yorko kultūros cent-

B.K.

Ilgai laukta iškilmingoji Ne
ringos ir Tauro tuntų sueiga va
sario 3 buvo atšvęsta tikrai di
dingai. Ir ne vien dėl to, kad 
tokia sueiga buvo pirmoji naujo
se Kultūros Židinio patalpose, 
pateisinusiose viltis sėkmin- 
gesniam ateities veikimui, bet ir 
dėl to, kad toks gausus sąjun
gos tarybos narių dalyvavimas 
sueigoje buvo pirmas atsitiki
mas New Yorke. O Tauro t. bro
lių tarpe dar reiškėsi ir smalsu
mas, nes jie jautė gausią naują 
tuntininką, tačiau vis negalėjo 
sulaukti paskyrimo. Mat jį suei- 
gon atvežė pats LSB VS v.s. P. 
Molis.

Konceleb motomis mišiomis, 
kurias aukojo seserijos dvasios 
vadovas Tėvas Paulius Baltakis, 
OFM, ir LSS dvasios vadovas 
Tėvas Augustinas Simanavičius, 
OFM, buvo pradėtos dienos iš
kilmės, o sesių ir brolių nuotai
ką dar labiau skaidrino ir kėlė 
brangių ir garbingų svečių----

. si. Jonas Vilgalys, buvęs tuntininkas s.v.v.sl. K. Nemickas.Tunto vėliava
Nuotr. G. Peniko

skautijos vadų dalyvavimas. Iš
sirikiavusių tuntų priekyje tu
rėjome LSS Tarybos pirminin
ką v.s. A. Saulaitį, pirmijos na
rius: v.s. F. Kurgonięnę, v.s. V. 
Vijeikį, v.s. L. Milukienę LSS- 
jos VS, P. Molį LSB VS, S. 
S. Gedgaudienę ASS v-jos p- 
kę, v.s. A. Samušį, minėtus dva
sios vadovus, v.s. Č. Senkevi
čių garbės teismo atst., s. A. Ce- 
kienę s-jos garbės gynėją, iš Chi
cagos ASS vadovus s. fil. dr. T. 
Remeikį, V. Sabaliūnaitę, s. fil. 
R. Dirvonį ir fil. V. Garbonkų.

Neringos t. t-kė s. R. Česna- 
vičienė, dalindamosi komando
mis su naujai pareigas eiti pra
dėjusiu Tauro t.t-ku sv-vsl. J. 
Vilgaliu, sueigą vedė gražiai ir 
įspūdingai. Sudramatintoj ir pa
gaunančioj nuotaikoj pravestas 
paukštyčių įžodis, kurį davė tun
to mažiausioji sesė Nina Jan
kauskaitė, kaklaraištį ir maz
gelius užrišant Ninos tėveliui ir 
ASS P-kei s. S. Gedgaudienei. 
Toliau plačiame svečių ir vieti
nių skautininkių-ų ratelyje skau- 
tininkės įžodį davė naujai į pa- 
skautininkės laipsnį pakeltos 
Felda Nemickienė ir Violeta 
Ianuzzi. Tarybos p-kui v.s. A. 
Saulaičiui pravedus įžodžio iš
kilmes, Tarybos vicep-kė v.s. F. 
Kurgonienė visų vardu perdavė 
naujosiom skautininkėm gražius 
ir nuoširdžius sveikinimus.

N. Y. Vyr. skaučių židinio Vi
lija žymi veiklos dalis suside
da iš paskaitų ciklo kurį kiek
vienais metais židinietės pra
veda savo sueigų metu. Paskai
tom temos yra parenkamos su 
tikslu paruošti židiniui priklau
sančias kandidates vyr. skaučių 
įžodžiui, pagilinti visų narių 
skautiškąsias žinias bei pa
nagrinėti įvairias lietuviškojo 
gyvenimo apraiškas.

Sausio 28 įvykusioje Vilijos 
sueigoje v.s. Alfonsas Samu- 
šis buvo prašytas apsvarstyti 
skautybės santykį su lietuvybe 
— kaip tos dvi sąvokos santy
kiavo praeityje ir kaip jos yra ir 
galėtų būti suderinamos dabar
tyje ir ateityje.

Pažvelgęs į skautų pirmuosius 
žingsnius Lietuvoje, v.s. Samu- 
šis priminė, kad skautiškasis 
idealas — tarnyba Dievui, Tėvy
nei ir Artimui, ne visų buvo vie
nodai noriai priimtas, siūlyta pa
sitenkinti tik viena ar kita dali
mi ideologijos. Tačiau laikui bė-1 
gant, skautybė įleido gilias šak
nis laisvos Lietuvos gyvenime, 
nes jos idealas sutapo su 
lietuviam charakteringu 
niškumu, gamtos meile 
gingumu.

Šiandien skautiškasis
mas turi praplėstą reikšmę — ne 
tik kaip auklėjamoji organizaci
ja, bet ir kaip priemonė lietu
vybės palaikymui ir jos ugdy
mui.

Už Lietuvos ribų gimę jau
nuoliai nors ir pilnai priėmę 
ideologiją, vis dėl to gan stipriai 
kelia “Tėvynės” sąvokos klausi
mą. Čia skautininkas davė aiš-

kų atsakymą: iš Lietuvos atva
žiavusių tėvų vaikam Lietuva 
vis tiek yra Tėvynė, nes tas žo
dis reiškia ne vien tik gyvena
mą kraštą, bet jų tėvų gimtą 
kraštą. Kada į skautų eiles ateis 
jau čia gimusių tėvų vaikai, tuo
met meilė ir tarnyba Lietuvai 
turės būti skatinama ir ugdoma 
kaip tarnyba artimui ir juo la
biau artimui tautiečiui. Iš tikro, 
kas būtų artimesnio už tos pa
čios tautos ir tos pačios kultū
ros žmones. Esmėje, skautiškoji 
ideologija nuo to nenukentės ir 

skautybės reikšmė lietuvių vi
suomeniniame gyvenime nesu
mažės.

Vyr. Sk. židinio Vilija sesės 
prelegentui už taip kruopščiai ir 
išsamiai paruoštą paskaitą yra la
bai dėkingos. Ta pačia proga, 
v.s. A. Samušiui, kaip “Lietuviš
koji Skautija” knygos vajaus ve
dėjui, buvo įteikta vilijiečių 25 
dol. garbės prenumerata.

R. Gudaitienė

visiem 
huma- 
ir reli-

judėji-

Jau čia pat ir mugė

Kovo 3 New Yorko Neringos 
ir Tauro tuntai, taip pat ir 
Skautam Remti Komitetas bei 
Vilijos židinietės, rengia tradici
nę Kaziuko mugę. Mugė įvyks 
Kultūros Židinio patalpose, 361 
Highland Blvd.

Malonu išgirsti, kad šiais me
tais ir akademikės žada dalyvau
ti su savo pačių keptomis baran- 
kėlėmis, be kurių Lietuvoje tur
gus būdavo ne turgus.

Skautai ir skautės jau kuris lai
kas gamina visokius lietuviškais 
motyvais namų papuošalus, 
žaislus ir kitokias prekes. Židi
nietės vėl žada savo paviljone 
turėti ne tik pačių pagamintus 
rankdarbius, bet ir gintarą bei 
lietuviškus audinius.

Ką broliai gamina, šiuo laiku 
dar nežinoma, jie dirba gana 
slapta, bet galima drąsiai tikėtis, 
kad jų stalai vėl pasipuoš me
džio išdirbiniais, kaip ir kiek
vienais metais.

Tėvų Komitetas žada visus pa
vaišinti skaniais, lietuviškų pa
tiekalų pietumis, o vyr. skautės

Po to už pažangumą skautiš
koj veikloj buvo perskaityti var
dai eilės sesių, pakeltų į šiuos 
vyresniškumo laipsnius: į skilti- 
ninkės — v. sk. D. Saldaitytė ir į 
paskiltininkės — v. sk. bei kand. 
I. Reventienė, R. Biknevičiūtė, 
D. Jurytė ir E. Šukytė; iš skau
čių: R. Bobelytė, D. Gvildytė, A. 
Katinaitė, R. Reventaitė, R. Šid
lauskaitė, D. Šulaitytė ir G. Ve- 
beliūnaitė.

Po LSB VS įsakymų Tauro 
tuntui ir iš sv-vsl. K. Nemic- 
ko tuntininko pareigas perėmus 
sv-vsl. J. Vilgaliui, perskaityta 
buvo ir eilė brolių, savo pažan-

gumu užsitarnavusių vyrešniš- 
. kūmo laipsnius. Į vyr. si. L pa

keltas sv-sl. J. Nemickas, į skl- 
ko L R. Vilgalys ir į paskil- 

— tininkio — A. Birutis, S. Biru-* 
tis, J. Galinis, A. Mičiulis, S. La
butis, V. Rasimas, L. Strazdis, T. 

t Šulaitis ir J. Vilgalys.
Sueigoj dalyvavo keletas vieš

nių skaučių iš Elizabetho. Jos at
vežė ir skaučių vardu Kultūros 
Židiniui padovanojo v. sk. M. 
Kvedarienės išaustą gražią 20 
jardų ilgio juostą, kuria tuoj ir 
buvo papuošta K. Židinio scena.

Antroj sueigos daly buvo me- jau vilioja, kalbėdamos apie tor- 
niškai paruošta ir rūpestingai 
perduota eilėraščių ir dainų py
nė, pritaikyta Lietuvos Nepri
klausomybės sukakčiai pami
nėti. Visiem garbės svečiam 
išreikšta nuoširdi skautiška pa
dėka.

Po sueigos svečiai skauti
ninkai išskubėjo prie tolimesnio 
darbo tęsti svarbaus Tarybos 
Pirmijos posėdžio, o tuntai, tar
pe kitų praneštų užsimojimų to
limesnei veiklai, dar kartą pri
minė apie savo uoliai atlieka
mus pasiruošimus Kaziuko mu
gei, kviesdami kuo gausiau joje 
dalyvauti.

tus, kurių bus apstu jų vedamo
je kavinėje.

Tad visi nepamirškime šios’ 
datos. Iki pasimatymo mugėje.

B.K.

Dideliem išminčiam būdinga 
pasakyti daug keliais žodžiais, o 
nedideliem išmanėliam būdinga 
daug kalbėti ir nieko nepasakyti.

-o-
Niekas nėra taip aklas, kaip 

tas, kuris tyčia uždaro akis.

A.J.G. Iš Baden-Potvell minčių
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ŠAUNUS SPAUDOS BALIUS CHICAGOJ
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 

centro valdyba šių metų spau
dos balių suruošė sausio 26 
šauniame Martinique restorane, 
Chicagoj. Buvo nuostabiai daug 
svečių, net 650. Atsilankė Lietu
vos generalinė konsule Juzė 
Daužvardienė, daug įvairių pro
fesijų žmonių, visuomenininkų, 
spaudos žmonių.

Svečius pasitiko centro valdy
bos nariai su ponių talka.

Centro valdybos iždininkas 
Jurgis Janušaitis, pradėdamas 
balių tarė šiltą ačiū visiem sve
čiam už atsilankumą.

Centro valdybos pirmininkas 
kun. Juozas Vaišnys, SJ, dėko
damas Chicagos, Lemonto ir to
limųjų vietovių lietuviam už 
dėmesį ir dalyvavimą šiame ba
liuj, išryškino Sąjungos veiklos 
bruožus, pažymėdamas, kad da
bartinė centro valdyba įsteigė 
Daužvardžio Fondą ugdyti jau
niesiem spaudos bendradar
biam. Iš to fondo kasmet akty
viai besireiškiantiem spaudoj 
jauniesiem skiriamos premijos. 
Šiais metais jas laimėjo Jūratė 
Jasaitytė Chicagoj, Viktoras Na
kas Detroite, Robertas Selenis 
Detroite, Ramunė Kubiliūtė 
Chicagoj ir Emilija Pakštaitė 
Chicagoj. Ir ateity bus kreipia
mas ypatingas dėmesis į jaunų
jų žurnalistų ugdymą.

Premijas įteikti buvo pakvies
ta Lietuvos generalinė konsule 
Juzė Daužvardienė. Ji savo žo-

NASHUA, N.H.
Vasario 16 minėjimas

Šiemet minėjimas čia įvyks 
vasario 24, sekmadienį. Ruošia 
Balfo skyrius, kooperuodamas 
su Šv. Kazimiero parapija. Lie
tuviškas mišias 10 vai. ryto au
kos pakviestas kapelionas kun. 
V. Valkavičius. Jis pasakys ir 
pagrindinę kalbą oficialioj prog
ramoj 2 vai. po pietų parapijos 
salėj. Meninę dalį ruošia Julė 
Grauslytė, Keene kolegijos stu
dentė. Tikimasi, dalyvaus dar

TURĖKIME
(atkelta iš 3 psl.)

(Res. 3073 (XXVIII) — (A.L. 
713) — vieną dieną bus įgy
vendinti, kada Jungtinių Tautų 
nariai — valstybės sieks vis la
biau sustiprinti Jungtinių Tautų 
Organizacijos vaidmenį. Turiu 
galvoje tos rezoliucijos vietą, 
kur taip pasakyta:

“L Pakartotinai patvirtina, 
kad yra būtina, jog Jungtinės 
Tautos taptų labiau veiksmingu 
įrankiu saugant ir stiprinant 
nepriklausomybę ir suvereninę 
lygybę visų valstybių, kaip ly
giai neatimamų teisę kiekvienai 
tautai savo likimų apspręsti be 
intervencijos iš šalies ir kad jos 
turi imtis stiprios akcijos, ati
tinkančios Jungtinių Tautų 
Chartų, tikslu pasipriešinti sve
timai dominacijai ir panaikinti 
bei užkirsti kelių agresijos 
veiksmams bei kitokiems veiks
mams, kurie laužo Chartų ir ga
li pakenkti tarptautinei taikai 
ir saugumui.”

Minėdami Vasario Šešioliktą
ją, rūpindamies Lietuvos liki
mu — turėkime kantrybės ir ryž
to veikti. Mūsų kova dėl lais
vės — bus laimėta. 

Nashua, N. H., kun. Antanas Bružas (k.), kai jis čia vasarą 
lankėsi ir minėjo savo kunigystės 50 metų sukaktį. Jis 
buvo net du kartu Šv. Kazimiero lietuvių parapijos klebonas. 
Dešinėje kun. Juozas Bucevičius, dabartinis klebonas nuo 
1949 metu.

dyje dėkojo LŽS-gai už Dauž- 
\ ardžio Fondo įsteigimą. Tai 
esąs šiam mūsų valstybininkui 
ii diplomatui gyvas paminklas 
už jo darbus Lietuvai ir jauni
mui.

J. Jasaitytė ir E. Pakštaitė, 
dėkodamos už premijas laimėju
sių vardu, pažymėjo, kad ir jau
nieji ima plunksną ir ja steng
sis išlaikyti gyvą lietuvišką raš
tą, mintį ir kovos už Lietuvos 
laisvę.

Centro valdyba į spaudos ba
liaus iškilmes pakvietė ir Algį 
Rukšėną, žinomij žurnalistą, pa
rašiusį veikalą apie Simą Kudir- 
kė anglų kalba. Ta proga jis bu
vo atitinkamai pagerbtas, pa
sveikintas. Jasaitytė ir Pakštaitė 
LŽS-gos centro valdybos vardu 
jam įteikė aukso plunksną.

Algis Rukšėnas kukliu, bet 
mielu žodžiu padėkojo, pažadė
damas ir ateityje likti uoliu 
plunksnos darbininku.

Meninę dalį atliko solistė Al
dona Stempužienė su sūnumi 
inž. Linu Stempužiu. Programos 
dalyvius su svečiais supažindi
no centro valdybos vicepirmi
ninkas Vladas Būtėnas.

Neilga meninė dalis buvo 
nuotaikinga ir, kaip teigia ma
no žinovai, spalvinga. Sol. Aldo
na Stempužienė ir akomp. Linas 
Stempužis svečių buvo šiltai su
tikti ir palydėti gausiais aplodis
mentais.

Baliaus metu įvyko vertingų 
dovanų paskirstymas, kuriam 

studentė latvė ir studentė uk
rainietė. Įėjimas — 1 dol. (su 
pridėtine laisva auka Altai). Po 
programos — pasižmonėjimas ir 
kavutė su pyragu.

Klebono sukaktis
Šiemet sueina 25 metai kun. 

Juozo Bucevičiaus klebonavi
mui Šv. Kazimiero parapijoj, 
įkurtoj 1909. Joj yra klebonavę 
šie kunigai: įkūrėjas Leo Tyla, 
P. Daniūnas, I. Abromaitis, A. 
Bružas (dusyk), P. Liutkus ir 
Juozas Bucevičius (ilgiausiai). 
Pastarasis išmokėjo parapijos 
skolą ($25,000) ir įvykdė įvai
rių pagerinimų bažnyčios, salės 
ir klebonijos pastatuose už 
$80,000, o pernai atliko bažny
čios išorės ir vidaus atnaujini
mą, kuriam dosnūs parapiečiai 
ir parapijos draugai jau sudėjo 
$33,000 ir dar aukoja, nes reikia 
dar įrengti trejas naujas duris, 

atnaujinti zakristiją ir sceną pa
rapijos salėj.

Įvertindamas klebono kuri. J. 
Bucevičiaus sumanų ištvermin
gumą bei pasišventimą, susida
rė parapiečių komitetas, vado
vaujamas teisėjo Leonardo G. 
Velishkos, ir ruošia sukaktuvinę 
vakarienę, įvyksiančią parapie- 
čio Jono Wollen įstaigoj — Mc 
Nulty & Foley, 182 Amherst St., 
balandžio 28, sekmadienį. Bilie
tas — $6 asmeniui. Šalia to, 
komitetas telkia finansinę dova
nėlę klebonui ir jau turi surin
kęs $600.

Klebonas kun. J. Bucevičius 
(kuris, prieš paskiriant jį klebo
nu, parapijai ištarnavo 10 metų 
vikaru), visados nuoširdžiai pa
deda Balfui ir Vasario 16 proga 
leidžia bažnyčioj padalyti rink
liavą.

Kor. 

vadovavo c.v. vicepirmininkas 
Vladas Būtėnas su Vladu Vi- 
jeikiu, talkinant ypatingai dide
liam būriui ponių, kuriom cent
ro valdyba lieka nuoširdžiai dė
kinga.

Grojo L. Bichnevičiaus padi
dintas orkestras. Svečių nuo
taika buvo gera. Aplinka šauni. 
Labai gerai organizuotas balius 
buvo tvarkingai vedamas.

Lietuvos generalinei konsulei 
Juzei Daužvardienei ir solistei 
Aldonai Stempužienei, jas pa
gerbiant ir atsidėkojant, Jūratė 
Jasąitytė ir Emilija Pakštaitė 
LŽS-gos vardu prisegė gėles.

Pelno likutis skiriamas Dauž
vardžio Fondui ir Sąjungos rei
kalam. Pažymėtina, kad centro 
valdyba yra suplanavusi naujų 
darbų. Jau užsakė spaudos ba
liui tą pačią vietą kitiem metam. 
Balius įvyks sausio 25. Gi ge
gužės 11 Jaunimo Centre ruošia 
vakarą su rašytoju Antanu Gus
taičiu, kurio kūrybą ir gyve
nimo bruožus aptars Draugo re
daktorius rašytojas Aloyzas Ba
ronas.

Tenka pasigėrėti LŽS-gos 
centro valdybos atliktais dar
bais, o taip pat ir naujais užmo
jais. J. Vargūnas

baltimorės žinios

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo programa pradėta va
sario 17. Buvo specialios pamal
dos, kur pritaikytą pamokslą pa
sakė kun. A. Dranginis. Buvo ir 
tradicinis banketas. Dabar pro
grama tęsiama toliau vasario 24 
Lietuvių svetainės didžiojoje sa
lėje. Pradžia 2 vai. popiet. Bus 
paskaita ir meninė dalis, kurią 
atliks Dainos choras ir tautinių 
šokių grupė.

Pelenė yra vasario 27. Tada 
prasideda ir gavėnia. Šv. Alfon
so bažnyčioje, kaip ir kiekvie
nais metais, bus Kryžiaus keliai 
anglų ir lietuvių kalbomis ir dar 
vienos mišios kiekvieną dieną. 
Parapijos kunigai kviečia visus 
kuo gausiau dalyvauti pamaldo
se.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
rengia jautienos balių kovo 3, 
sekmadienį, nuo 1 iki 6 v. popiet 
Lietuvių svetainės kambariuo
se. Prašom bilietus įsigyti iš 
anksto prie baro lietuvių svetai
nėje. Be jautienos bus ir kitų 
valgių. Šokiam groja geras or
kestras. Bus ir loterija. Visi kvie
čiami.

Šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus kovo 10, sekma
dienį, per 8:30 mišias. Pusryčius 
parengs parapijos sodalietės. 
Visi nariai raginami kuo gau
siau dalyvauti mišiose ir pusry
čiuose. Numatytas įdomus kal
bėtojas.

Jonas Obelinis

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

MOKA

Savings 
Certificate

2 years 
Minimum
$10,000 
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Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų priskaitomi nuošimčiai. Taupymo indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

The FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORP., 
WASHINGTON, D.C.

DARBO VALANDOS: Pirmadienis-ketvirtadienis nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p. 
Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 7 vai. vak. 
Šeštadienis — 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų

• ............ -«■■*■■■■■> ■■■■ ■■ - ........................

TURTAS (ASSETS) 8,000,000.00 Į
————MM—u Į, II II  ......... 3

Draugija lietuvių įkurta Ir veikia nuo 1924 metų. Jos vadovybė ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

Direktoriai: Joseph M. Belza, Edmund Bennett, John A. Condon, George Katilus, 
Jr., Frank Gelenitis, Esq., Stephen A. Mickevvich, M.D., John D. Nakrosis, A.I.A., Walter 
Plikaitis, John J. Salvest, Esq.

Spaudos baliuje Chicagoje LŽS-gos c.v. iždininkas Jurgis 
Janušaitis (d.) dėkoja solistei Aldonai Stempužienei už spal
vingą meninę programą. Solistei prisega gėlę Emilija Pakš- 
taitė. Nuotr. A. Gulbinsko

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
Po 1000 dol. — LB New 

Yorko apygardos valdyba, anksč. 
1475; Ona Mikšienė, Brick 
Town, N. J., įamžina a.a. Povilą 
Mikšį.

275 dol. — Agota Davis, Lin- 
den, N. J., anksč. 230.

200 dol. — Aleksandras ir dr.
M. Žemaičiai, Leonia, N. J., 
anksč. 3800.

160 dol. — F. Genovese, 
Brooklyn, N. Y.

155 dol. — Vytautas P. Vy
gantas, Great Neck, N. Y., anksč. 
845.

120 dol. — Vitalius ir Virgini
ja Sirusai, Gamson, N. Y.

105 dol. — A. Zavadzkas, Ntew 
London, Conn.

Po 100 dol. — Genovaitė ir 
Kazimieras Kasperiūnai, Eliza
beth, N. J., anksč. 100; Lionė 
Mathevvs, Brooklyn, N. Y., 
anksč. 150; kun. A. C. Kardas,
N. Y. City, anksč. 125; kun. J. 
Pragulbickas, Elizabeth, N. J., 
anksč. 392; Ona Olose, Brook
lyn, N. Y., anksč. 500; N. N., S. 
Boston, Mass., anksč. 1250; Tek
lė Sereikienė, Los Angeles, Ca- 
lif., anksč. 200.

80 dol. — Daniel J. Byorich, 
Clifton Heights, Pa., anksč. 20.

Po 75 dol. — Lietuvių Fron
to Bičiulių N. Y. Sambūris, 
anksč. 25; kun. Pranas I. Jaraš- 
ka, Philadelphia, Pa., anksč. 
100; Vytautas Maurukas, Algon- 
quin, III., anksč. 30.

Po 50 dol. — AL Taryba, 
Chicago, III., per pirm. dr. K. 
Bobelį; prel. V. Balčiūnas, 
T h o m p s o n, Connecticut, 
anksč. 475; Vincas Misiūnas, 
Elizabeth, N. J., anksč. 100; 
Mary Gapsis, Elizabeth, N. J., 
anksč. 210; John F. Kosmovvski,
M. D., Brooklyn, N. Y.; Mrs. M. 
Samatas, Plainfield, N. J.; Agota 
Raulinaitis, VVoodhaven, N. Y., 
anksč. 660; Juozas Burdulis, 
Shirley, N.Y. anksč. 620; Jonas 
ir Eleonora Tutinai, Brooklyn,
N. Y., anksč. 1450.

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of 
Kearny, New Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032
Phone: 991-0001; 991-7260

SAVI, PAS SAVUOSIUS

Po 45 dol. — Vyt. Maželis, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 332; 
Jonas Švedas, Elizabeth, N. J., 
anksč. 60.

Po 40 dol. — P. Janulis, Hol- 
lis, N. Y., anksč. 1516; Edv. ir 
Jane Šišai, Union, N. J., anksč. 
70; M. Lembe-rtienė, Santa Mo
nica, Calif., anksč. 100, a.a. Pra
no Lemberto atmin.

30 dol. — Aleksandra Žukaus
kienė, Woodhaven, N. Y., anksč. 
130.

Po 25 dol. — Skautų Tėvų 
Komitetas, anksč. 2013; Kazi
mieras J. Krušinskas, VVoodha
ven, N. Y., anksč. 590; Theresa 
H. Barz, VVoodhaven, N. Y., 
anksč. 100; Algimantas Gečas, 
Philadelphia, Pa., anksč. 50; 
kun. Stasys Yla, Putnam, Conn., 
anksč. 25.

Po 20 dol. — Ona Popikienė, 
Oakville, Conn.; a.a. Elizabetai 
Vasiliauskienei at.; G. R. VVait- 
kins, Croton-on-Hudson, N. Y.; 
A. Kaimauskas, Plainville, 
Conn.; Committee for Free 
Lithuania, N. Y.

15 dol. — Z. Zdanis, Oakville, 
Conn.

Po 10 dol. — Stasys Čepas, 
Brooklyn, N. Y.; Millie J. Pietz, 
Bronx, N. Y., anksč. 90; J. Vana
gas, VVoodhaven, N. Y., anksč. 
180, pažad. 300; N. N., Brook
lyn, N. Y., anksč. 505; N. N. 
Kearny, N. J., anksč. 261; Vik
toras Malakas, VVallington, N. J., 
anksč. 90; Vanda Bagdonas, 
Detroit, Mich., John Antano- 
vich, Brooklyn, N. Y. anksč. 
45.

5 dol. — J. Gerasimavičius, 
VVorcester, Mass.

Laukiama aukų ne tik grynais 
nlgals, pasižadėjimais, bet ir užra
šais testamentuose. Aukas siųsti: 

Franciscan Fathers 
Building Fund 

361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y., 11207

Regular 
Savings 

Accounts
5Į4

— Apie Simą KudirkąVakarų 
Vokietijos knygų leidykla 
“Sueddeutsche Verlagsgesell- 
schaft mbH” išleido dokumen
tinę knygą antrašte “Amerikaner 
verweigert politischen Asyl”. 
Dvi antrinės antraštės: “Jūrinin
ko Simo I. Kudirkos išdavimas 
Sovietam” ir “Pagrindinių žmo
gaus teisių pažeidimas”. Knygos 
autorius — Bernhard Spaeth, 
leidėjas — Willy Rehm.

— Cicero, III., Lietuvos ne- 
p ri klausomy bė s m i n ėj i m as
įvyks vasario 24, sekmadienį, 
bažnyčioj ir parapijos salėj. Mi
nėjimą rengia Cicero LB apylin
kė ir Altos skyrius.

— Dr. Elona Vaišnienė Tal
kos tarnyboje. Ne\v Havene 
veikia dvi privačios tarnybos: 
“Information and Counseling 
Service for Woman” ir “Service 
Council”. Jos imasi surasti sa
vanorių įvairiem uždaviniam. 
Sako, pvz., viena mokykla ieško 
žmogaus, kuris pamokytų vaikus 
tokių dalykų kaip drama, Ame
rikos afrikiečių istorija, ispanų 
kalba; žydų mokykloje yra vai
kų, norinčių pasimokyti muzi
kos. Tokiem visokiem darbam 
reikia savanorių. Tarpinin
kauja minėtos įstaigos. Dr. Elo
na Vaišnienė laikrašty “The 
New Haven Register” turi sa
vaitinę kolumną, kurioje ape
liuoja į tuos ir tas, kur turi kokią 
profesiją, o neturi kur laiko dė

ti. Kviečia juos registruotis tose 
tarnybose, o savanoriško darbo 
rankų pageidauja net 170 so
cialinių agentūrų.

— JAV ir Kanados VlII-ji 
mokytojų ir jaunimo studijų sa
vaitė bus rugpiūčio 11-18 Dai
navoj. Studijų savaitės prog
ramą sudarys ir jai vadovaus mo
kytojos Valentina Černiaus
kienė, 20901 Duns Scotus Rd., 
Southfield, Mich. 48075 ir Aldo
na Kuolienė, 102 Beresford 
Avė.,Toronto 3, Ont., Canada.

— VVroclavo (buv. Breslau) 
lietuviai po ilgų pastangų gavo 
sekmadieniais mišias lietuvių 
kalba. Sakoma, kad šiam reika
lui daug padėjęs kard. Samorė, 
kuris pereitą rudenį lankėsi 
Lenkijoj ir priėmė lietuvių de
legaciją pasikalbėti mišių reika
lu. Apgailestaujama, kad tokių 
pamaldų negauna Varšuvos lie
tuviai, kurie yra anksčiau turėję 
savo pamaldas, o dabar turi tik 
vienoj koplyčioj lenkiškas mi
šias, per kurias gali lietuviškai 
pagiedoti.

— Australijos lietuvių spor
to šventė pirmą kartą buvo su
ruošta Tasmanijoj (saki į pietus 
nuo Australijos žemyno). Ne
gausūs Hobarto lietuviai sporti
ninkus gražiai priėmė ir pačią 
šventę sėkmingai suruošė. Tai 
buvo 24-toji Australijos lietuvių 
sporto šventė.

— Prel. Leonardas Gižinskas, 
Detroit, Mich., gavo žinią iš 
Lietuvos, kad sausio 12 mirė 
paskutinis jo šeimos narys — 
a.a. sesuo Jadvyga Gižinskaitė- 
Žilinskienė, gyvenusi Nauja
miestyje, Panevėžio apskr. Iš 
gausios 13 vaikų šeimos liko tik 
Amerikoj gyvenąs popiežiškas 
prelatas Leonardas Gižinskas.
— Jono Kardelio, Nepri
klausomos Lietuvos ilgamečio 
redaktoriaus mirties penkerių 

metų sukaktuvių minėjimas — 
akademija ruošiama vasario 24, 
sekmadienį, po 11 vai. mišių 
Montrealio Aušros Vartų parapi
jos salėj.

— Laiškų Lietuviams žurnalo 
konkurse šiemet pirmą premiją 
laimėjo Aušra Gylytė Karkienė, 
Toronto, Ont., II — Vyt. Zubas, 
gyv. Fiji saloj, III — Vacys Kup
rys, Cicero, III., IV — Alfon
sas Nakas, Detroit, Mich., V — 
Alg. Ratnikas, Detroit, Mich. 
Premijos įteiktos vasario 2 Chi
cagoj, Jaunimo centre, koncerto 
metu. Programą atliko sol. Gina 
Čapkauskienė ir Nerija Linkevi
čiūtė.
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0 ŠACHMATĄ!
Veda Kazys Merkis

— Į pasaulio pretendentų 
pusbaigmines varžybas kvalifi- 
kavosi du sovietų didmeistriai 
Spaskis ir Karpovas, pirmasis su
dorojęs amerikietį Robert Byrne 
ir antrasis maskvietį Polugajevs- 
kį. Kitose porose pirmauja Korč- 
nojus prieš Brazilijos pažibą 
Meckingą 2-0 ir Petrosianas 
prieš Vengrijos didmeistrį Por- 
tischą, taipogi 2-0. Taigi abiem 
bereikia po vieną tašką, kad 
patektų į pusbaigmines.

— B. Spaskis, grįždamas iš 
San Juano, vasario 5 davė simul
taną 41 žaidėjui New Yorko 
“Chess City” patalpose. Spaskis 
tepralaimėjo 1 partiją ir 8 su
žaidė lygiomis, kitas visas lai
mėjo.

— Ignas Žalys ir meistras 
Piasetski pasidalijo pirmą vietą 
Montrealio žiemos turnyre, abu 
surinkę po 4 1/2 taško iš 5. Il
gametis Montrealio meistras L. 
Williams liko su 3 1/2 taško.

— Nashua, N. H., šachmatų 
klubo pirma komanda įveikė 
Chelmsford klubą 3 1/2 —
2 1/2. Čia reikia atžymėti, kad 
pilnus tris taškus šiose rungty
nėse pelnė lietuviai Andrius 
Zapėnas, Richardas Grauslys ir 
Vytautas Sirvydas, kurie žaidžia 
Nashua I komandoje.

— Bostono MET lygos rung
tynėse vasario 8 į So. Bostono 
lietuvių piliečių draugiją buvo 
atvykusi M.I.T. komanda, kuri 
užpernai laimėjo Amerikos tarp- 
kolegines pirmenybes ir išsive
žė pranašesnę pasekmę dar ne
užbaigtų rungtynių, būtent 
2 1/2 — 1 1/2 su 1 nebaig
ta. Šiose rungtynėse itin puikią 
kovą sukūrė mūsų komandos šu
las Algis Makaitis, įgavęs pra
našumo prieš ekspertą Robert 
Endersą, bet dėl laiko stokos 
turėjo priimti pasiūlytą remizą. 
Pilną tašką iškovojo Jurgis Zoza, 
pelnęs pergalę prieš aukštes
nės klasės žaidėją Mat Chen.

PAN AMERICAN 
CONSTRUCTION CORP.

Builders and Home Improvements 
Free Estimates 

191 Wayne Street 
Jersey City, N. J. 
Call: 201 432-4320

HAPPY BROTHERHOOD WEEK

FIRST NATIONAL BANK 
OF HOPE

HOPE, NEW JERSEY
MEMBER OF F.D.I.C.

CALL: 201 459-4121

WE SPECIALIZE IN THE SMALL JOBS 
NO ONE VVANTS.

CARPENTRY, PANELLING, HANGING CEILINGS, 
KITCHENS, MASONRY, PLASTERING AND SIDE- 

VVALKS, ROOFING & PLUMBING. FREE 
ESTIMATES. ASK FOR JOE (201) 792-1672 or 

(201) 656-3037

8 1/2 x 11 60 Ib. Opaque Stock Printed 2 sides 
First 1,000 — $24. Each Add’l 1,000 — $10.

OCEAN ENVELOPE CO.
P. O. BOX 854 

Lakevvood, N. J. 08701 
Tel.: 201 363-8865

NEAT CLEAN PROFESSIONAL 
PAINTING & PLASTERING AT 
NON PROFESSIONAL PRICES. 
CALL PHIL IN BLOOMFIELD 

For Free Estimate (201) 429-8721

ATTENTION!
Reliable Contractor is looking for 
Home Ovvners needing repairs. 

Specializing in CeramicTile, Painting, 
Plastering, Vlnyl, Floors. Can also do 

Complete Jobs.
Call (201) 374-2042

DRAPERIES CUSTOM MADE
FREE SHOP AT HOME SERVICE ROD INSTALLA- 
TIONS DRAPERIES CLEANED & RE-HUNG ALSO 
BEDSPREADS & VENETIAN BLINDS MADE TO 
ORDER. WE MAKE THE HOME BEAUTIFUL. 

CALL 212 549-8965

FATHER & SON GENERAL 
CONTRACTORS

FHA APPROVED CONTRACTORS HOME 
RENOVATIONS SIDING-BATHS-KITCHENS 

BASEMENTS-ADDITIONS-ATTICS 
MASONRY—FREE ESTIMATES FULLY 

INSURED — FULL FINANCING
(201) 751-0050

RICHARDS CARPET SERVICE
Carpets picked up, cleaned in our plant, 

your home or place of business.
Restretched, repaired and relaid 272-9055 

534 E. 89th Bklyn

DOG BOARDING & TRAINING
NEW MOD KENNEL — 24 HOUR SUPERVISION 
FREE PICK UP & DELIVERY TRAINING ALL 

PHASES ANY AGE ANY BREED
ATLANTIC KENNELS 2575 ATLANTIC AVENUE 

BROOKLYN, N.Y. CALL: 212 485-6701 MR. TOM 
FRASER

HOME FOR ADULTS
Semi Private-Home Cooking 
Catholic Church in the Area 

Fishkill, Dutchss County 
Call 914 896-9171

G & G WIND0W & 
FLOOR SERVICE 

SERVES ALL BOROS 
REASONABLE

CALL: 865 - 0039

I

į

ANGELA'S
EUROPEAN CUTTERY 

CUSTOM MADE 
GOVVNS PANTS SUITS 
DRESSES COATS

Ali IADIES GARMENTS 
M5MI RtCOMMINPEO. fUllY IXPERI[HCEQ 

(212) 699-4105

ALL APPLIANCES — FURNITURE, W00D, 
METALS TAKEN AWAY, ATTICS, BASE- 
MENTS, GARAGES CLEANED OUT. RUB- 
BISH REMOVED. REASONABLE RATES. 
CALL (201) 325-2713 — 9-12 or After 6 PM.

JUNO MOVING AND STORAGE
200 W. 81 st. STREET, N.Y.C.

HOUSEHOLD AND COMMERCIAL
LOW, LOW RATES CALL 212 362-0490 

MR. DAVID JENKINS

SEVVING MACHINE OPERATORS 
EXPERIENCED

Start with Section VVork, and Advance 
to Piece VVork. Steady VVork. Good 

VVorking Conditions. Benefits 
Free Transportation 

(914) 564-5460

2-jų savaičių

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ

VYKSTA: gegužės 15
birželio 5 
liepos 3

rugpjūčio 7 
rugsėjo 4 
spalio 2

ir gruodžio 20

Jungtis prie grupių galima Bostone ar New 
Yorke Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
nesivėluokite! Smulkesnių žinių ir registra
cijos reikalu kreipkitės į

i

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

DEaTER PARK
PHARMACY Kj|

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\ETlUĘ 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

*

I
PAINTING — All VVork Personally 
Guaranteed, Also Decorating. Special 
VVinter Rates. Reasonable. Free 
Estimates. Call (201) 656-3080 or (201) 

420-1848 ask for Gaff.

PAINTING & PANELLING 
1 DAY SERVICE

ALSO PAPER HANGING LOWEST POSSIBLE 
RATES FREE ESTIMATES
CALL N0W (201) 991-0873

CARPENTRY & CABINETS
All Formica Cabinet VVork. No Job too 
Small, Call Days & Evenings, Free Estimates

& Excellent Rates. Call (201) 795-3814

RELIABLE PAINTING
INTERIOR AND EXTERIOR 
ALL VVORK GUARANTEED 

FULLY INSURED. Free Estimates 
Call After 5 PM 201 451-9480

OCEAN FRONT
Plymouth Contemporary Nantucket Barn 
House. Spectacular view of entire Cape 
from atop 150 ft. bluff. 3 bedrooms, 1 1/2 
bath, 1 1/2 years new. Many, many extras 
Low taxes, low heat. Underpriced at 48,900 
for immediate sale by owner. (617) 224

Į 3758. or (617) 961-5284

TEACHERS — COLLEGE GRADS 
ls Your Education Being VVasted? If 

You are the Person who wants 
Personai and Financial Security in the 
Education Sales Field and have no 
Previous sales exp. Call (201) 963- 

3366 T.41

MOTEL — SEASIDE HEIGHTS 
NEWJERSEY

16 UNITS, EXCELLENT FINANCING AVAILABLE 
ASSUME MORTGAGE 7 1/2% for 20 YRS.
SUMMER RESORT OVVNER PURCHASING LARGER 

UNIT. PRICE $235,000. 201 349-2164

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

SERVICE

OUALITY PAINTING
& 

VVALLPAPERING 
INSIDE PAINTING 

ALL VVORK GUARANTEED 
CALL 549-1915

JOHN MANCINO
70 E. 3rd St. Bklyn, N.Y.

18 (Floorscraping & Shellacking) 
$25 per room & up 

Call 633-1189

LIGHT MOVING & STORAGE 
Local and Long Distance & 

Delivery Service Call: 345-5392 Office 
or 495-4291 Home Eves.

■i

TRUCKING
We Pick Up & 

Deliver
Any one Package 

IN BROOKLYN FOR $9 
Call Hl 9-9434

OUTFIT CONSTRUCTION COMPANY 
New VVork & Repą ir VVork All VVork 

Guaranteed ūuality VVorkmanship 
1548 Summit Avenue 

Hillside, N. J. Call 201 923-0938

AEON PAINTING 
CONTRACTING CORP. 

Residential & Commercial, interior & 
exterior, paperhanging, exterior 
vvaterproofing. Financing arranged 
Free ėst. 516 938-3500. 24 hr. serv. ;

n<

HANDYMAN 
AVAILABLE FOR MINOR REPAIRS 

FREE ESTIMATES 
EVENINGS & VVEEKENDS CALL 

427-6913

Lietuvos Vytis — stilizuoto 
stiliaus — baltas vytis raudona
me fone. Taip pat vytis su lie
tuviška trispalve skersai. Klijuo
jama ant automobilio lango (dc- 
cal). 1 dol. už ženklelį. Gauna
ma Darbiminko administracijoj.

Geriausia dovana — metinė 
Darbininko prenumerata. Jej 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
kas nors dar neskaito Darbinin
ko, tai kaip dovaną jį užsaky
kite. Naujiem skaitytojam pir
mų metų prenumerata tik 7 dol.

History of Lithuania. Tai ang
lų kalba prel. dr. J. B. Končiaus 
parašyta lietuvių tautos istorija. 
Kaina 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoj.

GENERAL CONTRACT VVORK 
Painting, Carpentry, Roofing, Gutters, 
Leaders & Aluminum Siding, Panelling 

& Masonry
Call in the P.M. (201) 481-1032

NEAT VVORK PROFESSIONALLY DONE.
PAINTING, SANITAS, VVALLPAPERING. 
HIGHLY RECOMMENDED. 2nd COAT FREE 
WITH EVERY ROOM. CALL N0W FOR FREE 

ESTIMATE. (201) 798-7325

Ski Italy 
Levico — Panarotta 

SKI NEWS FROM LEVICO, ITALY

January 1, 1974 snow conditions — 34 CM (36”) 
of snow quality of snow, good base wlth new powder 

Excellent ski conditions
PACKAGE PRICE: $379.00

Includes: 7 nights, depart 2/15/ return 2/23/74, 
DOUBLE OCCUPANCY W/privatebathand/orshower 
in 3 Hotel. Continental breakfast and dinner daily. 
Privatetransfers;Malpensa(Hotel)Malpensa1week 
unlimlted ski pass. Roundtrip air transportation 
via jet by scheduled airline, N.Y./Milan/N.Y.)

For Inforiniition ivrite: 
SKI THE DOLOMITES 

2852 Route 112 Medford, N.Y. 11763 
Or Call: (516) 732-2612

APLANKYKITE
S C H R A G E RS

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

S C H R A G E R’ s
Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

S c H R A G E R’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)

New York City Tai.: TR 9-0400

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair 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 P,P.

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashlan-J Avė.

f 'k

393 West Broadvvay, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

Tel. (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS 
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

Centrinės įstaigos New Jorke:

240 FIFTH AVENUE, NLW YORK, N.Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 —■ 1013 N. Marshall St. WA 5-8878
BALTIMORĘ, Md. 21224 — 3206 Eastern Avė. DI 2-2374
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 VVest Broadway AN 8-8764
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Avė. BE 5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119- 877 E. 185th Street 486-lbJb
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Avė. TA 5-7560
ELIZABETH, N.J. 07201 -— 956a Elizabeth Avė. 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Avc. 365-6350

KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — ,2841 Sunsct Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd.
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Centrai Avė. NE 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Avė. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 5432 Statė Road
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
EAN FRANCISCO. Cal. 94122 — 1236 9th Avenue
SEATTLE, Wash. 98125 11551 6th Place, N.E.
SOUTH RIVER, N.J. 08882 — 168 Whitcheaū Avc. 
VVORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St.
TRENTON, N.J. 08611 — 730 Liberty Street

LIGHT MOVING & STORAGE 
Local and Long Distance & 

Delivery Service Call: 345-5392 Office 
or 459-4291 Home Eves.

CORDVVOOD
128 Cubic Feet. All Seasoned Hardwood 

Will Deliver and Stack Free 
$60 a cord

FAIRFIELD, CONN. (203) 336-4178

BOB’S PAINTING & DECORATING 
Interior & Exterior, Paneling and Paper 
Hanging. Leaders & Gutters, Free Ėst. 

(201) 484-4306

LONNIE L. MINTZ
440 St. Johns Place Brooklyn, N.Y.

Plumbing, Locks Installed, Painting, 
Most General Repairs, Estimates Glven 

Call 783-2464 or 272-9335

GENERAL CONTRACTING 
FLOOR SCRAPING 

PAINTING & PLASTERING 
RENOVATION VVORK 

CALL: 368-1816 OR 562-5224

CARPET INSTALLATION 
CLEANING & REMOVAL 

24 HOUR SERVICE 
FREE ESTIMATES 
Call: 212 331-5400

NEW YORK_  Lietuvos atsiminimų radijo valanda,šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai.
WEVD 1330 kil. — A\1 ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Foree 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

New Jersey — « Mus! o of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak
WSOU-FM, 89.5 meg. —- anglų kalba, per Seton Hali Univ. radijo stot; 
£4r. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

YORK •— Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai* 
f-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-12M 
tt-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORČESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Vličlnls, 173 
Arthur 8L, Brockton, Mass., tel. JU 6-7Ž09; FM bangomis 107.9 mc. WHH 
1480 kil. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vįd.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M Inkus, WLYN 1360 kllocycles Ir FM
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, Soutb 
Byton, Mass. 02127 Tel. 268-0489.

AT 1-1757
382-1568 

FR 9-8712
788-2545
224-0829
731-8577
749-3033 

GR 1-3712 
BA 5-5923 
O R 4-3930 
10 4-7981

EM 3-5556
257-2113
798-3347

LY Q-9163
VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hali, VVest Landis Avė. 609-696-9796

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

I Litas Travel Service,
j87-18 Lefferts B lv.5 Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

į (212) 846-1650
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DARBININKO METINĖJ ŠVENTĖJ
(atkelta iš 1 psl.)

dėti. Su dideliu pagavimu ir 
įspūdžiu jis pasakojimą apie kry
žių perkėlė į kiekvieno širdį.

Įteikiami žyminiai
Ir dabar — labiausiai intriguo

jama dalis — kas tuose mėly
nuose aplankuose?

Pirmiausia vadovavęs pri
minė, kas tokius žyminius yra 
gavę anksčiau. Tiem žymenim į- 
teikti yra jau ir nusistovėjusi for
ma. Pakviečiamas toks žymenį 
laimėjęs, ir jis pasirenka kokį 

aplanką, atverčia ir paskaito žv- 
menio paskyrimą aktą ir patį 
žymenį ir medalį įteikia.

Tuos žymenius įteikti buvo 
pakviesta: dr. V. Paprockas, E. 
Čekienė, J. Matulaitienė, V. 
Radzivanas, V. Žukauskas, K. 
Šventoraitienė, J. Klivečka.

Žymenimis apdovanoti: Juo
zas Boley-Bulevičius, Antanas 
Sabalis, Algirdas Šilbajoris, Eg
lė Žilionytė, Regina Rūta Žy
mantaitė, Aušra Zerr, dr. Marija 
Žukauskienė.

Už ką jie apdovanojami, jų 
žymeniu skiriamieji aktai spaus
dinami atskirai.

Publika triukšmingai ir nuo
širdžiai visus apdovanotus pasi
tiko plojimais.

Kiekvienam buvo įteiktas spe
cialus adresas ir Lietuvos ne
priklausomybės medalis.

Metų žmogus
Su metu žmogumi baigiama 

pirmoji dalis. Tuo metu žmogu
mi paskelbtas “Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos” neži
nomas redaktorius. (Paskelbimo 
aktas spausdinamas atskirai).

Pirmoji programos dalis baig
ta Lietuvos himnu.

Dokumentiniai filmai
Antroji programos dalis pradė

ta eilėraščių iš juostos — Į dar
bą, broliai. Toliau buvo dr. V. 
Venciaus filmuoti dokumen
tiniai filmai. Juos demonstravo 
dr. V. Paprockas ir Jurgis Kiau
nė.

Pirmoje dalyje buvo vaizdai 
iš Lietuvos: Amerikos lietuvių 
ekskursija atplaukia į Klaipėdą, 
padeda vainiką kapinėse prie 
paminklo žuvusiem dėl Lietu
vos laisvės, toliau Šauliai, Kau
nas, ateitininkų kongresas Tel
šiuose, kariuomenės gyveni

Dr. Vytautui Budzeikai
mirus, jo brolį Jurgį, ekonomijos daktarą, nuoširdžiai 
užjaučia ir drauge liūdi Innsbrucko studijų kolegos

Dr. Konstancija ir dr. Julius Šimaičiai 
Dr. Marija ir Vitalis Žukauskai

Mielam bičiuliui Stasiui Barzdukui, sū
num ir dukrai, netekusiem mylimos žmonos ir motinos, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Australijoje mirus

Magdutei Žilinskaitei- 
Aukštikalnienei,

jos sesutėms Onutei Dailydienei ir Antosėlei Vaičaitie- 
nei ir jos šeimai reiškiame gilią užuojautą ir kartu 
liūdime.

Jonas ir Petronėlė Strijauskai ir 
Gasparas Velička

Juozui Liutui
mirus, mūsų mielai narei — nuliūdime likusiai žmonai 
Aldonai Lapinskaitei Liūtie nei gilią užuojautą reiškiame.

Stamfordo ir Norualko
Lietuvių Moterų Klubas

mas, organizacijos — šauliai, 
skautai, miestelių vaizdai.

Iš Amerikos lietuvių gyve
nimo buvo vaizdai, kaip R. Ski
pitis atvyksta į Nevv Yorką, jo 
sutikimas, Brooklyno lietuvių 
gyvenimas, piknikai, šventės, 
aero klubas, plačiausiai išfil- 
muotas prezidento A. Smetonos 
atvykymas į Ameriką, jo sve- 
čiavimas pas J. Bačiūnų ir gale 
jo laidotuvės Clevelande.

Pabaigoje parodyta dr. V. Pap- 
rocko filmuotas Steponas Kairys, 
vienas iš signatarų.

LAISVĖS VARPO
VALANDĖLĖS RŪPESČIAI

Bostono plačioje apylinkėje 
kiekvieną sekmadienį girdima 
“Laisvės Varpo” radijo valandė
lė. Ją veda vilnietis advokatas 
Petras Viščinis. Valandėlė gy
vuoja per 20 metų.

Gruodžio 2 prieš savo progra
mos pradžią valandėlės vedėjas 
į savo studiją buvo pasikvietęs 
spaudos atstovus. Čia atsilankė 
Keleivio redaktorius Jackus 
Sonda, Dirvos bendradarbis J. 
Vizbaras ir Draugo, Darbinin
ko bei Laisvosios Lietuvos ko
respondentas P. Žičkus. Spau
dos atstovai pamatė, kaip radijo 
studija organizuoja transliacijas, 
kaip jas techniškai perduoda, su
sipažino ir su tos valandėlės 
rūpesčiais.

Du didieji rūpesčiai
Programos vedėjas turi du 

pagrindinius rūpesčius — kaip 
sutelkti pinigus programai iš
laikyti ir kaip sudaryti pačią pro
gramą.

Už laiką radijo stotyje reikia 
mokėti. Modestis yra maždaug 
3 dol. už minutę. Prie tų išlaidų 
dar prisideda programos paren
gimo išlaidos — reikia pirkti 
plokšteles, užrašymo juostas. 
Prie jų prisideda telefono ir ki
tos išlaidos. Taip per metus rei
kia išleisti per 10,000 dol. šiai 
radijo valandai.

Suma gana didelė. Būtų leng
vai ji pakeliama, jei visi radijo 
klausytojai prisidėtų su maža au
ka — tik su vienu doleriu.

Programa girdima Bostone, 
Brocktone, Worcesteryje, Law- 
rence, Norwoode, Cambridge ir 
visoje eilėje mažesnių vietovių.

Vytautas Vaitiekūnas

-;imi riiji~f:fBt iri i.' i iiJt~.i'rirriiriiįffiir ii’giBiiffii:

Vaizdų pynė užbaigta monta
žu — iš garsiakalbių leista dai
na “Lietuva brangi”, ekrane pa
rodyta eilė skaidrių apie Lietu
vą.

Visa programa užsitęsė dvi su 
pusę valandos.

Tada visi persikėlė į apatinę 
salę, kur L. M. K. Federacijos 
Nevv Yorko klubas buvo su
rengęs kavutę. Stalai buvo la
bai šventiškai ir gražiai papuoš
ti. Ten visi turėjo progos pasi
svečiuoti apie porą valandų.

Minėtose vietose yra lietuviškos 
parapijos, visoje apylinkėje gy
vena nemaža lietuvių. Jiem būtų 
nesunku vieną dolerį paskirti 
šiai programai.

Valandėlė turi savo rėmėjus, 
kurie moka kasmet 10 dol. To
kių rėmėjų yra 180-190. Jie pa
dengia maždaug tik vieną penk
tadalį išlaidų. Likutį reikia jau 
pačiam P. Viščiniui surinkti.

Jis kasmet surengia du paren
gimus. Vienas būna pavasarį, 
kitas rudenį. Iš parengimų lie
ka šiek tiek pelno. Pajamų duo
da ir skelbimai, bet skelbimų 
yra nedaug.

Savo radijo programoje duoda 
daug dainų ir muzikos. Už tai jis 
nieko negauna, o turi pats mokė
ti stočiai. Jei atsirastų antra tiek, 
kurie mokėtų po 10 dol. metam, 
tai radijo valandėlės išlaikymas 
nebūtų toks sunkus. Įvairių su
kakčių proga, švenčių proga ga
lėtų atsirasti rėmėjai, kurie mo
kėtų už visą programą. Kalėdi
nėm programom jau antri metai 
iš eilės atsiranda mecenatas, ku
ris sumoka išlaidas. Tas pats ga
lėtų būti per Velykas, nepri
klausomybės šventę, kariuo
menės šventę. Turime nemaža 
pasiturinčių organizacijų ir as
menų, kurie savo vardu galėtų 
prisidėti prie lietuviškos radijo 
valandėlės išlaikymo.

Kaip parengiama programa?
Radijo transliacijų rūpestis ir

gi niekada nesibaigia — nuo
lat ir nuolat reikia parengti to
kias programas, kurios klausy
tojams būtų įdomios ir patrauk
lios, o drauge būtų vertingos ir 
kultūrine prasme.

Kiekvienai specialiai progra
mai ieškoma prelegentų, pasi
kviečiamą net iš toliau. Jei ne
gali patys atvykti, prašoma, kad 
jie įkalbėtų į juostą. Ir čia bū
na sunkumų, kartais žmogus už
miršta, kartais paskutinę dieną 
atšaukia. Tada reikia griebtis ki
to pakaitalo.

Programą reikia paruošti pa
gal federalinės valdžios reikala
vimus. Svetimomis kalbomis 
programos tekstas turi būti iš
verstas į anglų kalbą ir iš anks
to atiduotas stočiai.

Kelionė į stotis
Anksčiau jis turėjo važiuoti į 

radijo stotį transliacijom. Lais
vės Varpo programa buvo per
duodama Freminghame. Ten 
reikėjo būti punktualiai kiekvie
ną transliacijos dieną.

Paskui Jonas Romanas pasi
traukė iš savo vadovaujamos ra
dijo valandėlės ir ją perdavė 
Petrui Viščiniui. Tada Pet
ras Viščinis turėjo skubiai va
žiuoti į Medfordą ir iš ten per
duoti Lietuvių radijo valan
dos programą. Nuotolis tarp šių

Orange, Nevv Jersey, par
davimui vienos šeimos namas — 
7 kambariai, gražiame rajone, 
su garažu ir baldais (arba be 
baldų) Pirminybė lietuviams. 
Klausti A.S. Trečiokas, 185 Ster- 
ling Srive (north), Orange, N. J. 
07050

Cypress Hills apylinkėj iš
nuomojamas butas iš 4 kamba
rių. Pageidaujama suaugę žmo
nėm Butas yra antrame aukšte, 
l'el. 277-2659.

Išnuomojami du kambariai 
viengungiam, su atskira vonia, 
108 St., Richmond Hill, netoli 
Jamaicos traukinio linijos. 
Skambinti 846-4838.

Perkūno choro sukaktuvinio koncerto dirigentas Vytautas 
Strolia (k.), solistė Genė Ugianskienė-Antanaitytė, solistas 
Stasys Citvaras. Nuotr. R. Kisieliaus

stočių buvo keliosdešimt my
lių.

Vėliau abi radijo programos 
buvo sujungtos į vieną ir pa
vadinta — Lietuvių radijo valan
da Laisvės Varpas.

Įsirengė studiją namie
Prieš porą metų jis savo na

muose įsirengė reikiamą radijo 
studiją. Įrengė radijo valandos 
rėmėjai, tam tikslui surinkę rei- 
kiamą-sumą pinigų.

' Namų rūsyje vienas kam
barys buvo paverstas studija. 
Pastatytos specialios sienos, ku
rios sugeria garsą, nupirkti ir 
visi reikiami aparatai.

Savo studijoje jis parengia vi
są programą. Turi reikiamus pa
tefonus, aparatus perduot garsui 
iš juostos. Čia yra mikrofonai, 
kontrolės aparatai.

Prieš pačią programą P. Viš
činis susiriša su radijo stotimi. 
Kai ateina laikas, stotis įjungia 
jo kambarį, ir jis tiesiai per
duoda savo parengtą programą.

DABARTINIO VILNIAUS 
ŠIOKIADIENIAI

S k i r m a M akai ty tė - Ko n d ro - 
tienė ir Ramūnas Kundrotas yra 
baigę Harvardo universitetą ir 
abu įsigiję magistro laipsnį. Ra
mūnas Kondrotas ruošia istorijos 
mokslų daktaro laipsnio diserta
ciją Harvardo universitete. Apie 
pusmetį jie abu ir su mažu sū
neliu praleido Vilniuje, jo uni
versitete ir bibliotekose rink
dami medžiagą savo mokslo rei
kalui ir gilindami studijas. Abu 
jie yra užaugę tremty ir Lietu
vą pažįsta tik iš tėvų pasakoji
mo ir knygų.

Sausio 26 jie abu buvo prele
gentais Bostono Lietuvių Bend
ruomenės kultūros klubo susi
rinkime. Jų tema buvo “Dabar
tinio Vilniaus šiokiadieniai”.

Pats Vilnius esąs gražus ir se- 
pas miestas. Jame dabar gyvena 
per 400,000 gyventojų. Iš jų tik 
45 procentai lietuvių. Mokslas 
Vilniaus universitete ir jo lygis 
yra aukštas. Tik ten studentas 
daugiau laiko praleidžia uni
versiteto auditorijoj klausyda
mas paskaitų ir darydamas už
rašus. Jam mažai laiko lieka na
mų darbam. Bet ten viskas vyks-

VVoodhavene parduodamas 
mūrinis namas, labai gražiai 
įrengtas, su 6 miegamaisiais 
kambariais, su 2 garažais. Par
duoda pats savininkas už labai 
prieinamą kainą. Skambinti VI 
7-6096.

Tiem pakviestiem spaudos at
stovam jis ir pademonstravo 
tokios vienos valandėlės per
davimą — nuo pat susijungimo 
su stotim, paskui visą programą, 
skaitomus tekstus ir muziką.

Valanda prabėgo labai greitai. 
Paskui ponia Viščinienė pakvie
tė visus vaišių. Ten tęsėm po
kalbį apie radijo valandėlės rū
pesčius. Šalia šios programos jis; 
paruošė eilę programų anglų 
kalba. Jos buvo perduotos pe 
amerikiečių stotis. Parengė pro
gramų ir Vliko žinių tarnybai.

Petrui Viščiniui sušlubavus, 
vargu šioje apylinkėje per radi
ją beskambėtų lietuviškas žo
dis tokia gražia ir sklandžia 
forma. Gal jis net ir visai išnyk
tų.

Apie šios valandėlės svarbą 
netenka ir kalbėti. Tai visiem 
aišku. Reikia tik prisiminti, kaip 
ją paremti ir išlaikyti, kad valan
dėlės vedėjui būtų kuo lengviau 
suorganizuoti lėšas ir tuo pačiu 
parengti gerą programą.

P. Žičkus

ta pagal planą. Net ir egzami
nų sistema skirtinga nuo Ameri
kos. Ten yra bilietų sistema. 
Studentas ištraukia bilietą, o ja
me yra pora ar daugiau klausi
mų, iš kurių studentas ir turi at
sakyti.

Skiliuos ir Ramūno Kondrotų 
paskaita buvo gerai paruošta ir 
gana įdomi. Taip pat manytume, 
kad jie apie viską kalbėjo ob
jektyviai. Po paskaitos dar skaid
rėse parodė Vilniaus, Trakų ir 
Kauno vaizdus. Užsieniečiams 
iš Vilniaus lankyti kitas vietas 
reikalingas leidimas, kuri gauti 
užtrunka apie 10 dienų. Su tokiu 
leidimu jie vieną dieną lankėsi 
Trakuose ir tris dienas Kaune, 
nes tiek leidime buvo leidžia
ma.

Prieš prasidedant klubo susi
rinkimui, buvo pagerbtas daili
ninkas Viktoras Vizgirda jo 70
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Adolfas ir Veronika Ivanaus
kai, ankstesnės kartos ateiviai, 
sausio 27 šventė savo 45 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 10 
vai. ryto Šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje jų intencija 
buvo mišios. Tai buvo šeimos 
šventė, ir joje dalyvavo jų vai
kai ir kiti giminės.

Dr. Chas. H. Weingarten su 
žmona Liuda Šmitaite išvyko į 
Australijoj vykstantį pasaulio gy
dytojų suvažiavimą.

Kelionė per Ameriką 
kultūriniame subatvakary

Kultūrinio subatvakario sau
sio mėnesio programa, kaip 
pirm. inž. Romas Veitas pra
nešė, buvo pakeista. Vakaro pre
legente turėjo būti Onutė Alek
saitė, Varšuvos lietuvaitė, gili
nanti dainavimo studijas Naujo
sios A n g 1 i j o s k o n s e r v a- 
^o rijoj. Jai negalint daly
vauti, prelegentais buvo inž. 
Eugenijus ir Irena Manomaičiai. 
Spalvotose skaidrėse jie parodė 
savo pačių nufotografuotą Ame
rikos gamtos grožį. Jų kelionė 
buvo ilgesnė, bet jie čia apsiri
bojo vaizdais nuo Bostono iki 
Colorado.

Pradžioj E. Manomaitis žemė
lapyje parodė kelionės maršrutą. 
Nuo Bostono iki Chicagos — 
gana vingiuotas maždaug 960 
mylių kelias. Nuo Chicagos 
maždaug 1800 mylių kelias labai 
tiesus. Kol nebuvo energijos kri
zės, tai maždaug 80 mylių grei
čiu tuo tiesiu keliu reikėjo ke
liauti kelias dienas. Atsiradęs 
Arizonos, Utah ir Colorado vals
tijose, pamatai Amerikos gamtos 
didybę ir jos grožį, o taip pat ir 
visišką žmogaus menkystę prieš 
tą didybę.

Skaidrėm keičiantis ir abiem 
Manomaičiam aiškinant vieto
ves ir vardus, rodos, kartų su 
jais keliauji per šią nuostabią 
šalį ir matai gamtos stebuklus.

Paskutinieji jų rodomi vaizdai 
buvo iš Floridos. Papasakojo, 
kaip lietuviai Floridoj kuriasi ir 
gyvena. Apie St. Peters- 
burgą yra įsikūrusių jau daug 
lietuvių. Jie ten gyvena gražiai 
ir linksmai. Kitoj vietoj lietuviai 
nupirko žemės ir ją išdalijo skly
pais. Dabar tuos sklypus jau par
duoda. Parodė eilę jau lietu
vių pastatytų namų. Sklypai arti 
jūros yra daug brangesni negu 
esantieji toliau nuo jūros.

Subatvakaris buvo gausus da
lyviais.

metų sukakties proga. Kalbėjo 
apie jį Rašytojų D-jos pirminin
kas Tėvas Leonardas Andrie
kus, O.F.M. Be to, kalbėjo In- 
ternational Instituto vicedirek
torius, kuris priminė, kad Insti
tutas švenčia 50 metų sukaktį, 
ir prašė dalyvauti tame parengi
me.

Churchillis turėjo 66 metus, 
kai tapo ministeriu pirmininku; 
kai antrą kartą pasitraukė iš val
džios, turėjo 81 metus. Eisen- 
howcris tapo prezidentu, turėda
mas 63 metus; kai buvo perrink
tas, turėjo 66 metus. De Gaulle 
išgelbėjo Prancūziją iš chaoso ir 
buvo išrinktas prezidentu, kai tu
rėjo 68 metus, pasitraukė, bū
damas 78 metų. Adenaueris tapo 
kancleriu 73 metų ir pasitraukė 
87 metu.
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Dėl Washingtono gimtadienio 
šventės šis Darbininko numeris 

į išleidžiamas tik 8 puslapių. Da
lis parengtos medžiagos per
keliama į kitą numerį. Nukelia
mi ir platesni švenčių, koncerto, 

..parodos aprašymai.
Lietuvos prezidento A. 

Smetonos mirties 30 metų ir gi
mimo 100 metų minėjimas bus 
gegužės 12, sekmadienį, Kultū
ros Židinyje. Rengia Liet. Tau
tinė Sąjunga.

Aktorių Boley-Bulevičių pir
madienį, vasario 11, važiuojant 
namo, traukinyje užpuolė keturi 
negrai, primušė jį ir apiplėšė, 
labiausiai sužalojo veidą. Dėl to 
jiš negalėjo pasirodyti Darbinin- 
ko: redakcijos vakare ir sek
madienį negalėjo skaityti Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj.

Legeckienę, vasario 14 
grįžtant iš darbo, gatvėje už- 
pilrilė ir apiplėšė, atėmė ranki- 
nliką.

L. K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pa vasario 24, sekmadienį, ren
gia lietuviškas užgavėnes Ap
reiškimo parapijos salėje. Bus 
blynų ir kitų skanumynų. Po
pietę paįvairins Algirdas Kača- 
nauskas. Veiks ir bufetas. Dalis 
pelno skiriama parapijai. Visi 
kviečiami dalyvauti. Pradžia 1 
vai.

Nuo dr. A. Trimako, buvusio 
Vliko pirmininko, visuo
menininko, mirties sueina jau 
dešimts metų. Sukakties pro
ga mišios pranciškonų vienuoly
no koplyčioje bus vasario 27 
d. 10 vai., Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje — kovo 2 d. 10 vai.

v .Maironio lituanistinėje mo
kykloje dėl šildymo suvaržymų 
pamokų nebus ir vasario 23 sa
vaitgalį. Normalios pamokos bus 
tik kovo 2.

L. D. K. Birutės Draugijos 
visuotinis narių susirinkimas į- 
vyks kovo 2, šeštadienį, 4 vai. 
Kultūros Židinyje. Prašome na
res būtinai dalyvauti. — Valdy
ba.

Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos minėjimas buvo 
surengtas sausio 27 lietuvių evangelikų parapijoje. Ekume- 

» nines pamaldas laiko kun. Petras Dagys ir Tėv. Viktoras
Gidžiūnas, OFM. Nuotr. L. Tamošaičio

PADĖKA

A. a. generolui Povilui Plechavičiui mirus,

reiškiame širdingiausią padėką kun. A. Stašiui ir kun. S. Santarui už mal
das koplyčioje, gedulingas mišias ir apeigas Šv. Kryžiaus bažnyčioje; solistei 
D. Stankaity te i už gražų giedojimą mišių laiku.

Už atsisveikinimo kalbas adv. J. Našliūnui, prof. gen. S. Dirmantui Ramovės 
Centro vardu, p. K. Kasakaičiui Korp. Neo-Lithuania vardu. Neo-Lithuanijos filis
teriams ir savanoriams-kūrėjams, stovėjusiems garbės sargyboje ir nešusiems 
karstą, gen. M. Rėklaičiui ir pulk. K. Dabulevičiui už paskutines kariškas apeigas.

Taip pat širdingai dėkojame visiems, parodžiusiems didelį jautrumą ir pa
garbą mirusiam, užprašiusiems šv. mišias, aukojusiems Lietuvos fondui velio- 
nies vardu, už pareikštas užuojautas žodžiu, laiškais, spaudoje, atsilankiusiems 
koplyčioje ir palydėjusiems į amžiną poilsį.

Liūdinti Plechavičių šeima

Švenčių aprašymai dėl pagau- 
šėjusių žinių yra nukeliami į 
ateinančius Darbininko nu
merius. Jie bus skelbiami drau
ge su iliustracijomis.

Kaukių balius bus šį savait
galį, vasario 23, Kultūros Židi
nyje. Pradžia 8 v.v. Įdomesnės 
kaukės ir kostiumai bus premi
juojami. Tom premijom atrinkti 
rengėjai pasikvietė K. Grigaity- 
tę-Graudienę, A. Kazickienę ir 
P. Jurkų. Gi vienai iš kaukių 
atžymėti Giedrė Kulpienė paau
kojo savo rankom padarytą 
gintaro medalijoną. Dalį premi
jų taip pat paaukojo Eugenija 
Vainienė. Nuotaikingas balius 
bus palydėtas visiem žinomo 
Joe Thomo orkestro. Šie kaukių 
baliai turi didelį pasisekimą ir 
visada sutraukia labai daug žmo
nių. Kultūros Židinyje bus pir
masis toks kaukių balius. Jį ren
gia New Yorko ateitininkai. Vie
tas galima rezervuotis pas Lo
retą Vainienę — 212 296-8607, 
Stasę Bobelienę — 212 — 647- 
6637, Aušrą Sabalienę — 212 — 
296-2648. Pelno pusė skiriama 
Kultūros Židiniui paremti, kita 
pusė jaunimo spaudos ir veiklos 
puoselėjimui.

Vaižganto Kultūros Klubo su
sirinkimas buvo numatytas vasa
rio 24, bet jis neįvyks, nes vi
sas vasaris ir taip buvo per
krautas kultūrinėm programom.

Solistė Gina Čapkauskienė, 
atvykusi į Kultūros Židinio de
dikacijos koncertą, buvo sustoju
si pas Niną Daunorienę, Sun- 
nyside, N. Y. Būvodama New 
Yorke, lankė muziejus ir Metro
politan Operą. Atgal į Montrea- 
lį išskrido antradienį, vasario 12.

Ieškoma moteris prie vaiko 
dienos metu. Šeštadienį ir sek
madienį nereikalinga. Skam
binti vakarais tel. 846-6929.

VVoodhavene parduodamas 
mūrinis namas, labai gražiai į- 
rengtas, su 6 miegamaisiais 
kambariais, su 2 garažais. Par
duoda pats savininkas už labai 
prieinamą kainą. Skambinti VI 
7-6096.

VASARIO 16 
MAIRONIO 

MOKYKLOJE
Lituanistinė Maironio mokyk

la vasario 16 buvo susirinkusi 
į Kultūros Židinį. Čia 10 vai. 
buvo mišios, kurias atlaikė vysk. 
V. Brizgys. Jis taip pat pasakė 
ir pamokslą vaikam. Vaikai turė
jo progos iš arčiau pamatyti lie
tuvį vyskupą.

Po mišių persiorganizuota ir 
paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. Programai vado
vavo mokyklos vedėja Danutė 
Bobelienė.

Apie Vasario 16 prasmę kalbė
jo tos mokyklos mokytojas Pau
lius Jurkus, toliau buvo pačių 
mokinių programa. Pasirodė 
vaikų darželis su lietuviškomis 
vėliavėlėmis, kiti skyriai pasakė 
eilių ir pašoko tautinį šokį.

Mokiniam buvo parodytas fil
mas apie Lietuvos pašto ženk
lus. Filmą pagamino K. Matu- 
zas. Jis pats negalėjo būti, tai fil
mą mokyklai paskolino, o jį pa
rodė kun. J. Pakalniškis. Pade
monstruota tik pirmoji dalis, nes 
buvo jau programa užsitęsusi.

Po to dalis mokinių jau kelia
vo namo, o vyresnieji ir tėvai 
bendrai apžiūrėjo parodą. Paaiš
kino Česlovas Janušas ir Pau
lius Jurkus.

Great Necke minima Lietuvos 
nepriklausomybės šventė 
L.B. Great Necko apylinkės 

valdyba rengia Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą 
vasario 23, šeštadienį, 7 v.v. St. 
Aloysius salėje, Breuer Avė. 
Great Necke. Atvykstant iš to
liau, Long Island greitkeliu išva
žiuoti Lakeville Road Exit ir va
žiuoti maždaug tris mylias iki 
Breuer Avė. ir sukti į kairę. 
Mašinom palikti yra didelė aikš
tė prie pat salės.

Minėjime invokaciją sukalbės 
kun. J. Čekavičius, kalbą pasa
kys Ighas Kazlauskas, mūsų 
apylinkės steigėjas ir pirmasis 
pirmininkas, dabartinis garbės 
teismo narys. Apylinkės jauni
mas pasirodys su savo progra
ma. Po visos programos bendros 
vaišės ir pasilinksminimas. Vai
šės bus sudėtinės. Kviečiami 
visi Great Necko ir Long Is
lando lietuviai kuo gausiau daly
vauti.

Sekmadienį, vasario 24, 1 vai. 
popiet St. Aloysius bažnyčioje 
bus laikomos mišios už žuvusius 
ir kenčiančius dėl Lietuvos lais
vės. Kviečiame ir pamaldose 
kuo gausiau dalyvauti.

PADĖKA
Kultūros Židinyje Nevv Yorke y 

vasario 1-2-3 d.d. įvyko Lietuvių 
Skautų Sąjungos Tarybos Pir- 
mijos posėdžiai, kuriuose daly
vavo svečiai iš Chicagos, Cle- 
velando, Toronto, Waterburio ir 
Worcesterio.

Nuoširdžiai dėkojame I. 
Alksninienei, I. Jankauskienei, 
D. Birutienei, R. Gudaitienei, 
I. Vilgalienei už sumuštinius, 
pyragus ir už vaišes per visas tris 
dienas. Dėkojame už pyragus G. 
Kulpienei, Samušienei, A. Žu- 
kienei, G. Šimukonienei, Ž. Ju
rienei. Dėkojame p. V. Belec
kui už skanius pietus ir Tėvam 
Pranciškonam už posėdžių pa
talpas.

Visų dalyvavusių svečių ir sa
vo vardu reiškiame padėką.

A. Samušis
L. Milukienė — rengėjai

Publika pašventinimo iškilmėse. Nuotr. R. Kisieliaus

MINĖJIMAS 
NEVV YORKE

(atkelta iš 1 psl.)

Bredes. Vadovė pristatė ir estų 
bei latvių atstovus.

Išnešus vėliavas, baigta pir
moji dalis.

Antroje dalyje buvo tautiniai 
šokiai. Pirmą kartą į mūsų tauti
nę šventę buvo pakviesti estų ir 
latvių šokių vienetai. Tai stipri
no mūsų baltų draugystę ir drau
ge paįvairino pačią programą.

Estai pašoko septynis šokius. 
Jų šokiam charakteringa polkos 
taktas ir vyraujančios polkos fi
gūros. Šoko jų grupė Sare Vi- 
kat, vadovavo Mari Anne Teed- 
la.

Lietuvių tautinių šokių gru
pė pradžiai pasirodė su trim šo
kiais. Mergaitės nuotaikingai 
pašoko kepurinę, paskui buvo 
sukčius, landutė.

Senyvas žmogus ieško mažo 
buto su baldais. Rašyti: Mr. P. 
Dubickas, 71 Ridgewood Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

KAZIUKO MUGĖ
Pagal seną vilniečių tradici

ją, kurią skautai atgaivino trem
tyje, šv. Kazimiero dienos proga 
yra rengiama Kaziuko mugė. 
Šiemet mugė įvyks sekmadienį 
kovo 3, Kultūros Židinio patal
pose. Jaunimo pamaldos Židiny 
bus 12 valandą, o tuoj po pa
maldų — mugės atidarymas. 
Skautai ir skautės bus išstatę 
savo rankdarbius, vyr. skautės 
kvies svečius į kavinę, o židi- 
nietės kaip ir visada, turės gin
taro ir kitokių lietuviškų išdirbi
nių. Skaučių ir skautų tuntai 
vadovaujant tuntininkam s. R. 
Česnavičienei ir s.v. J. Vilgaliui 
ruošia mugei rankdarbius, o A.
Mičiulio vedamas skautų tėvų 

komitetas organizuoja atsilan- 
kantiem svečiam sočius lietuviš
kus pietus.

Skautės, skautai ir jų tėvai 
nuoširdžiai kviečia visus kovo 3 
pabuvoti Kultūros Židiny ir pa
sidžiaugti Kaziuko mugės nuo
taikoje.

SPORTAS 
ŽAIDYNĖS

NEVV YORKE

Kasmet. įvykstančios Šiauri
nės Amerikos lietuvių sporto 
žaidynės šiemet yra ruošiamos 
New Yorke. Žaidynės įvyks 
balandžio 27-28. Programoje — 
krepšinio, atinklinio, stalo teni
so ir šachmatų rungtynės. Tiki
masi dalyvių iš Chicagos, Cle- 
vlenado, Detroito, Kanados ir iš 
rytų pakraščio aplinkinių mies
tų. Žaidynes rengia ŠALFAS Są
jungos rytų apygarda, kuriai va
dovauja Pranas Gvildys. Nevv 
Yorko Lietuvių Atletų Klubas 
sutiko būti sporto žaidynių šei
mininkais ir tuoj sudarė organi
zacinį komitetą, kuriam vado
vauti parinktas patyręs klubo 
darbuotojas Ignas Gasiliūnas.

Apie žaidynių tvarkaraštį, 
rungtynių sales ir dalyvių sąs
tatą bus pranešama vėliau spau
doje.

Latvių grupė pašoko keturis 
šokius. Vienas iš jų buvo išmok
tas lietuviškas šokis. Šoko tauti
nių šokių grupė Treideksnis, va
dovavo Alfred ir Zigrid Gauje- 
nieks.

Šokius baigė N. Y. tautinių 
šokių grupė, pašokdama trijų 

jonkelių pynę. Pynė padaryta iš
radingai, pradedama nežymiai, 
o paskui išsivysto į didelės di- 
namijos plastišką šokį. Grupė 
graži ir puiki, susidrausminusi, 
šokanti grakščiai ir nuotai
kingai. Buvo iškviesta ir tos gru
pės vadovė Jadvyga Matulai
tienė.

Choro dainos
Persitvarkius vyrų choras Per

kūnas padainavo: Balnok, tėveli, 
liaudies daina — Jono Švedo, 
Užaugo berželis, liaudies daina 
— Juozo Strolios, Augo kieme 
klevelis, liaudies daina — Juo
zo Karoso, Kur bėga Šešupė — 
Aleksandro Kačanausko, Tėvy
nei — Broniaus Budriūno.

Publikai labai plojant, cho
ras dar padainavo — partizanų 
dainą — Pražydo jazminai ir 

L. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 29 KUOPA

VASARIO 24 D. 1 VAL. APREIŠKIMO 
PARAPIJOS SALĖJE

RUOŠIA

LIETUVIŠKAS UŽGAVĖNES

ĮĖJIMO AUKA — 5 DOL.

VISI KVIEČIAMI!

RUOŠIA STUD. ATEITININKŲ DRAUGOVĖ 
SU MOKSLEIVIAIS IR SENDRAUGIAIS

VASARIO 23 D., 8 V.V.
KULTŪROS ŽIDINYJE
AUKOS: SUAUGUSIEMS— $12.00

JAUNIMUI —$5.00

GAUSIOS VAIŠĖS
GROS JOE THOMAS ORKESTRAS

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ 
BALIUS
KAUKĖS BUS PREMIJUOJAMOS

VIETAS REZERVUOTI SKAMBINANT:
p. VAINIENEI 296-8607
p. SABALIENEI 296-2648
P. BOBELIENEI 647-6637

Keleivio dainą. Chorui dirigavo 
Vytautas Strolia.

Choras dainavo tikrai pakilia 
nuotaika, drausmingai ir įspū
dingai.

Po visos programos apatinėje 
salėje dar visi turėjo progos 

pabuvoti, pasišnekučiuoti, gi 
posėdžių menėje buvo su
rengtos vaišės svečiam. Čia da
lyvavo estų ir latvių atstovai. 
Visi jie pasakė sveikinimo kal
bas ir kėlė tostus už Lietuvą. 
Iš lietuvių pusės kalbėjo Alto 
pirmininkas St. Bredes, Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis. 
A. Vakselis supažindino su K. 
Židinio statybą.

Malonu, kad atsilankė estų ir 
latvių atstovai, išbuvo per visą 
programą ir pačiose vaišėse tu
rėjo progos susipažinti su lie- 
vių visuomene, padraugauti.

Po vdišių svečiai dar apžiū
rėjo parodą, kuri tuoj ir buvo už
daroma.

Anksčiau, kai nebuvo savų pa
talpų, tokios vaišės būdavo gana 
sunku surengti, dabar tai buvo į- 
manoma, o jos būtinos. Iškilmių 
salėse tik klausoma kitų, o pasi
kalbėti, užmegsti bičiulystę gali 
tik tokių vaišių metu. Jos pasi
tarnauja bendram mūsų trijų 
tautų tikslui, (p.j.)
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