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TRYS KOVOS FRONTAI

Savaitės 
įvykiai

VINGIUOTI AUSTRALIJOS 
POLITIKOS KELIAI

Spaudos konferencijoj prez. 
Fordas kvietė JAV sąjungi
ninkus nelaikyti P. Vietnamo 
įvykio JAV silpnumo ženklu, o 
priešus — nemanyti, kad P. 
Vietnamo tragedija rodanti 
amerikiečių nenorą kovoti už 
laisvę bet kurioj pasaulio vietoj.

Prez. Fordas gynė buv. JAV 
prezidentų politiką Vietnamo 
reikalu ir netiesioginiai kaltino 
kongresą, kad jis nesuteikė Pa
ryžiaus taikos sutartyje numa
tytos P. Vietnamui karinės pa-, 
galbos.

Prez. Fordas pareiškė, kad 
Pentagonas turi paruošęs planus 
6000 P. Vietname esančių ame
rikiečių gyvybėm apsaugoti ir 
kad jis turįs teisę ir ja naudo
sis imtis visų priemonių JAV pi
liečių gyvybėm apsaugoti.

P. Vietnamo prez. Thieu įsa
kymas kariuomenei pasitraukti 
iš šiaurinių provincijų pakrikdė 
armiją, ir ji netvarkingai traukia
si, palikdama ne tik sunkiuosius 
ginklus ir šaudmenis, bet ir šau
tuvus.

Į prie P. Vietnamo pakrančių 
stovinčius JAV laivus pabėgė
liam evakuoti pasiųsta 700 mari
nų, bet jiem įsakyta į krantą 
neišlipti.

Kambodijos prez. Lon Nol, 
graudžiai atsisveikinęs, išvyko į 
Indoneziją. Jo pareigas laikinai 
eis senato pirm. Sanham Khoy.

Kambodijos min. pirm. Long 
Boret kreipėsi į sukilėlių vado
vybę tuojau pat pradėti derybas.

P. Vietnamo stebėtojas prie 
JT ir ambasadorius JAV paskel
bė graudų atsišaukimą į ameri
kiečius, prašydami juos atverti 
savo širdis ir padėti Vietnamo 
tragedijos ištiktiem žmonėm.

JT gen. sekr. Kurt Waldheim 
pareiškė, kad P. Vietnamo pabė
gėlių būklė komunistų 
užimtose srityse yra politiškai 
labai kontroversinė problema, ir 
dėl to JT turėtų šios proble
mos vengti.

Į JAV atgabenama 2000 P. 
Vietnamo karo našlaičių.

P. Vietnamo senatas priėmė 
rezoliuciją, kviečiančią sudaryti 
tautinės vienybės vyriausybę, o 
buv. viceprez. Nguyen Cao Ky 
ragino prezidentą sudaryti naują 
vyriausybę kraštui išgelbėti.

JAV pradėjo siųsti lėktuvais 
karinę pagalbą P. Vietnamui. 
Ginklai imami iš tautinės gvar
dijos dalinių.

JAV armijos štabo pirm. gen. 
Weyand baigė inspekcinį vizitą 
P. Vietname ir pareiškė, kad P. 
Vietnamas turi pasiryžimo ir ga
limumų Š. Vietnamą nugalėti.

Japonija yra labai susirūpinu
si JAV nenoru padėti į krizę 
patekusiem Kambodijai ir P. 
Vietnamui ir ieškos naujų patiki
nimų, kad JAV padės Japonijai 
gintis ir laikys ją po savo ato
miniu skėčiu.'

Puerto Rico teroristai susprog
dino New Yorke 4 bombas ir 
graso šiuos veiksmus tęsti prieš 
stambias korporacijas.

Irako kariuomenė užėmė vi
sus kurdų sukilėlių laikytus 
punktus. Dalis sukilėlių pasida
vė pagal paskelbtą amnestiją, 
dalis su jų vadu gen. Mustafa 
Berzani pabėgo į Iraną, o kiti 
pasiryžo ir toliau kovoti.

(nukelta į 2 psl.)

TRAUKINIŲ KATASTROFA 
LIETUVOJ

New Yorko radijo stotys ba
landžio 8 rytą pranešė apie trau
kinių katastrofą okupuotoj Lie
tuvoj. Iš Vilniaus ėjęs keleivi
nis traukinys susidūrė su kariš
ku traukiniu, kuris vežė gazoli
ną. Gazolinas sprogo ir padegė 
keleivinį traukinį. Kiek žuvo 
keleivių katastrofoje, dar nebu
vo pranešta.

1972 pabaigoj laimėjusi rinki
mus, Australijos darbo partijos 
(ALP) vyriausybė oficialiai pa
kartojo ankstesnių vyriausybių 
vadinamąją lygaus traktavimo 
(even handed) politiką Vid. Ry
tų atžvilgiu. Tokios politikos 
oficialiai ir buvo laikomasi. Fak
tiškai betgi, dėl stiprios žydų 
ekonominės ir politinės įtakos 
krašte, spauda, radijas, televizi
ja ryškiai rodė palankumą Iz
raeliui ir, aišku, darė atitinkamą 
spaudimą į, vyriausybę. Buvo 
teikiamos plačios informacijos, 
žinoma, visada palankios, apie 
Izraelį, o arabai buvo vaizduo
jami kaip teroristai, taikos ardy
tojai ir t.t. Plačioji Australijos vi
suomenė Palestinos problemos 
tikrųjų priežasčių visai nežino
jo. Net aukštose vietose esą ALP 
asmenys, kaip, pvz., Bob Haw- 
ke, ALP pirmininkas, keliais at
vejais lankęsis Izraely, per radi
ją, televiziją, spaudoj ir viešose 
diskusijose ryškiai reiškėsi pro- 
izraeliškai, o savo turimąja po
zicija turėjo didelės įtakos ir 
vyriausybėj. Vieno neviešo pasi
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Urugvajuje, Montevideo miesto nepriklausomybės aikštėje Lietuvos nepriklausomybės 
dieną prie Laisvės paminklo lietuviai padėjo vainiką. Lietuvos atstovas P. Amerikai A. 
Grišonas (k.), svečias Argentinos lietuvių centro pirm. Alf. Ruplėnas (d.) ir Urugva
jaus Lietuvių Kultūros Draugijos pirmininkas ir Urugvajaus LB pirm. St. Goda. Aplinkui jau-
nimo ansamblis Ąžuolynas.

DĖL LAIŠKŲ AKCIJOS BALTIJOS VALSTYBIŲ
REIKALU

Laiškų ir telegramų įtaka 
Amerikos valdžios sprendimuo
se yra nepaprastai didelė. Lietu
vių atžvilgiu tai parodė Kudir
kos byla ir jos sėkmingas iš
sprendimas.

Dabar Baltijos kraštų diplo
matinio pripažinimo statusas yra 
atsidūręs krizėj aukštuose JAV 
valdžios sluoksniuose. Dėka 
Chicago Tribūne korespon
dento Bill Anderson, tapom į- 
spėti iš anksto apie kylančias 
mum nepalankias nuotaikas 
valstybės departamente, ku
riam vadovauja valstybės sekre
torius Henry Kissinger. Turim 
būti dėkingi p. Andersonui, kad 
jis savo įspėjimu suteikė 
mum progą užbėgti gresiančiam 
pavojui už akių, kad išvengtu
me Australijos tragedijos pasi
kartojimo šiame krašte.

B. Anderson savo trečiam 
straipsny kovo 29 rašo, kad 
Washingtonas yra užpiltas baltų 
laiškais ir telegramomis, protes
tuojant prieš bet kokį Baltijos 
kraštų aneksijos pripažinimą. Be 
abejo, tai padės užtikrinti, kad 
Amerikos valdžia nekeistų savo 
dabartinės politikos tų kraštų 
atžvilgiu artėjančioj Europos 
saugumo konferencijoj Helsin
ky. Tačiau pavojus toli gražu dar 
nepraėjęs. Masinė laiškų akcija 
turi įtikinti Amerikos valdžios 
pareigūnus, kad Amerikos vi
suomenė, ypač baltų kilmės 
amerikiečiai, netoleruos šio 

tarimo metu Bob Hawke pa
reiškė, kad, būdamas Izraelio 
ministeriu pirmininku, jis ne
svyruodamas panaudotų prieš 
“arabus užpuolikus” atominę 
bombą. Izraelio bičiulių draugi
joj, atvirai stovinčioj Izraelio 
pusėj, yra nemaža parlamentarų, 
net ministeriu.

Bet ALP parlamentarų eilėse 
buvo atstovaujančių ir tokiai 
nuomonei, kad reikia pažinti ir 
antrąją pusę bei jos argumentus. 
Tokiai nuomonei atstovaujančių 
parlamentarų ir unijų atstovų 
delegacija dviem atvejais aplan
kė arabų kraštus, turėjo pasikal
bėjimus su arabų vadovaujan
čiais asmenimis, su PLO, aplan
kė išvarytų iš Palestinos arabų 
stovyklas, susipažino su jų gy
venimo sąlygomis, aplankė 
Pietų Libano sritis, kur tuos 
pabėgėlius Izraelis nuolat bom
barduoja, aplankė ir tas vietas, 
iš kurių pasitraukdami izraeli
tai paliko tik juodą žemę (Si
rijoj). Grįžę į Australiją, šie as
menys vaizdžiai perteikė, ką bu
vo matę ir patyrę, ir pareiškė, 

krašto laisvės principų pažei
dimo besibylinėjant su So
vietų Sąjunga. Spėjama, kad šio
mis dienomis yra suplaukę apie 
6,000 laiškų į Baltuosius Rūmus, 
valstybės departamentą ir pas 
kongreso narius. Neturėkim jo
kių iliuzijų, kad tai yra pakanka
mas skaičius išlaikyti svarbiam 
egzaminui — įrodyti, koks 
procentas Amerikos piliečių 
rėmė Baltijos kraštų laisvo ap
sisprendimo ir nepriklausomy
bės idėją. Turi būti milijoninė 
reakcija, kad sudarytų didelį 
įspūdį Amerikos ateities politi
kai.

Kokie yra šios laiškų akcijos 
specifiniai tikslai ir į kuriuos 
valdžios sluoksnius turi jie bū
ti nukreipti? Pirmiausia, prezi
dentas Fordas ir valstybės sek
retorius Kissingeris turi būti į- 
spėti, kad Amerikos piliečiai 
masiškai priešinasi bet kokiam 
nuolaidumui Sovietam Baltijos 
valstybių atžvilgiu. Taip pat pre
zidentui Fordui reikia padėkoti 
už baltų delegacijos priėmimą 
ir jo pareikštą stiprų nusistaty- 
mė prieš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos okupacijos pripažinimą. 
Laiškų tekstai gali būti trumpi. 
Pvz., prezidentui:

“In view of the approaching 
European Security Conference, 
please maintain our firm com- 
mitment on behalf of self-deter- 
mination for the Baltic Statės. 
We are deeply grateful to you for 

kad ketvirtį šimtmečio nuo aust
ralų tautos buvusi slepiama tik
roji Palestinos įvykių priežastis. 
Pasisakė, kad reikia arabam su
teikti galimybę pareikšti savo ar
gumentus — esą reikia jiem leis
ti įsteigti Australijoj informa
cijos biurą. Tuo tikslu delegacija 
užkvietė PLO atstovus aplanky
ti Australiją ir biuro įsteigimo 
reikalu padaryti pirmuosius 
žingsnius.

Dėl šitokio delegacijos prane
šimo tuojau pradėjo kilti aud
ra: laikraščiuose pasipylė
straipsnių, laiškų, žydų organi
zacijų atstovai vienas po kito 
darė bauginančius pareiškimus
— PLO informacijos biuras bus 
teroristinės veiklos dirigentas, 
bus žudomi nekalti žmonės ir t.t. 
O kai PLO oficialiai paprašė 
savo 5 asmenim įvažiavimo į 
Australiją vizų, audra virto tikru 
uraganu: daug parlamentarų, 
federacijos valstijų premjerai 
iškilmingai kartojo, kad jie jokių 
ryšių su tais atstovais ntepalai- 
kys, nebendraus, kitaip tariant
— visiškai ignoruos. Parlamen
to, vyriausybės nariai buvo už
versti žydų telegramomis, pro
testo laiškais, buvo rengiamos

(nukelta į 6 psl.)

receiving the Baltic delegation 
on Feb. 27th and expressing to 
them your firm support for the 
Baltic cause.”

Dr. Kissingeriui galima rašyti 
šiaip:

“U.S. policy of non-recogni- 
tion of the illegal annexation of 
the Baltic Statės by the Soviet 
Union should be maintained 
and publicly reaffirmed by our 
government. Under no circum- 
stance should this policy be jeo- 
pardized during negotiations 
with the Soviets at the up- 
coming European Security 
Conference.”

Atstovų rūmų narius reikia 
prašyti, kad jie savo paramą iš
reikštų asmeniška koresponden
cija prezidentui ir valstybės 
sekretoriui ir taip pat prisijung
tų kaip “co-sponsor” prie įneštų 
rezoliucijų atstovų rūmų užsie
nio reikalų komitete. Laiško pa
vyzdys:

“We are deeply concerned 
over rumors that U.S. policy 
of non-recognition of the an- 
nexation of the Baltic Statės may 
be bargained off at the up- 
comirig European Security Con
ference. We appeal to you to 
support the continuation of pre- 
sent U.S. policy by co-sponsor- 
ing one of the pending Resolu- 
tions on this issue in the House 
Foreign Affairs Committee and

(nukelta į 2 psl.)

ANTANAS V. RAZGAITIS

Kalba, pasakyta Vasario
16-osios minėjime Linden, N.J., 

Laisvės Parko salėj

Man šiandien tenka didelė 
garbė ir nemažesnė pareiga jum 
pakalbėti šiame Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo pami
nėjime. Garbė todėl, kad ne vi
siem suteikiama proga prabilti 
tokiame svarbiame susirinkime. 
Pareiga, nes mes minim tą ne
priklausomybę, kurioj lietuvių 
tauta galėjo pasireikšti vos tik 
dvidešimt dvejus metus.

Kai aš aiškinu savo draugam 
amerikiečiam, kad man reikia 
važiuoti į Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą, jie mane pa
klausia: Kodėl jūs minit tą ne
priklausomybę, jei Lietuva yra 
pavergta? Klausia: Jei koks siau
bas užimtų Ameriką, ar būtų 
prasmės kas metai švęsti Liepos 
4-ąją nepriklausomybės šventę? 
Norėdamas apsiginti, aš juos 
paklausiu: Ar, Amerikai prara
dus nepriklausomybę, mes pa
mirštume Washingtoną, Jef- 
fersoną, Frankliną ir kitus jos 
laisvės laimėtojus? Ar mūsų 
Amerikos Bill of Rights ir 
Konstitucija pasidarytų bereikš
miai popiergaliai?

Tokiu klausimais į klausimus 
atsakymu draugai dažnai lieka 
patenkinti ir mane palieka ra
mybėj. Tačiau mano mintyse 
lieka neramumas ir nepasitenki
nimas tokiais atsakymais. Iš 
tikrųjų: kodėl mes minim tą 
Lietuvos nepriklausomybę, ku
rios nebeturim?

-o-
Neginčytina, kad tai yra 

didžiausias įvykis Lietuvos isto
rijoj ir kad juo turim džiaugtis, 
nors toj nepriklausomybėj teko 
pagyventi tik trumpus metus. 
Labai pridera priminti sau ir 
pasauliui, kad per tą trumpą lai
ką lietuvių tauta labai daug pa
siekė. Tačiau, gyvendami tik 
gražiuose prisiminimuose, mes 
save apgaunam ir apviliam tuos 
Lietuvoj, kurie dar savo viltis de
da į mus užsieny.

Neužtenka jau mum tik sykį 
per metus dalyvauti Vasario 16- 
osios minėjime. Nebeužtenka, 
kad, per minėjimą paaukoję $10, 
$20 ar net $100, galvotume, jog 
jau mūsų pareigos atliktos. Mum 
reikia, kad dabar atsirastų mū
sų tarpe tokių žmonių, kuriuos 
mes minim savo minėjimuose. 
Nebeužtenka, kad savo ir kitų 
tarpe girtumės ir džiaugtumės 
dabartiniais didvyriais, kaip Ku
dirka. Atėjo laikas, kad mes pa
tys pasidarytume drąsūs, narsūs 
ir ryžtingi. Atėjo laikas, kad su
jungtume tą jėgą, kuri išsisklai
džiusi tarp kolonijų ir net tarp 
šeimų. Atėjo laikas mum atrasti 
tą vienybę, kuri davė tuos dvi
dešimt kelerius metus nepri
klausomybės.

Mum reikia atlikti tautinę 
sąžinės sąskaitą ir atsakyti į kai 
kuriuos klausimus. Kodėl mūsų 
lietuviškos mokyklos miršta? 
Kodėl organizacijom trūksta va
dovų? Kodėl mes turim tik vieną 
milijoninį fondą? Ir taip toliau. 
Aš bijau, kad mes neužmigtume 
ant savo laurų. Siekdami lais-, 
vės Lietuvai, vis tiek daugumas 
priimam faktą, kad Lietuva lais
vės neatgaus šiandien ar rytoj. 
Tai turės būti metų procesas. 
Ir tai neįvyks mūsų ginklų ar 
bombų dėka, bet lietuvių tautos 
dvasios atsparumo ir stiprumo 
ženkle.

-o-

Lietuvoj dvasios atsparumas ir 
stiprumas tikrinamas kas dieną. 
Tenai žmonės gyvena nelais
vėj, kai tuo tarpu mes išeivi
joj turim tą laisvę, kurios jie 
trokšta. Tokiu būdu mūsų 
išeivijos lietuvių užduotis yra 
žymiai sunkesnė. Mūsų dvasią 
tikrina nebe koks pavergėjas ar 
priešas, bet mes patys tikrinam 
tos dvasios atsparumą ir stipru
mą. Niekas mūsų nepriverčia 
numoti rankom ir pasiduoti ne
vilčiai. Mes patys apsispren- 
džiam rūpintis kasdieninėm 
problemom ir pamiršti tą tolimą 
vergiją. Gyvendami laisvėje, 
mes greičiau pamirštam, ką reiš
kia gyventi priespaudoj. Atiduo

dam savo mažą duoklę ir galvo
jam, kad jau pareiga atlikta.

Kaip mum atsispirti prieš tokį 
galvojimą? Kaip surasti būdų 
ugdyti tam dvasios atsparumui 
ir stiprumui? Mum reikia ieško
ti konkrečių planų savo veiklai 
ateity. O kad tuos planus galė
tume vykdyti, reikia mum jėgos. 
Tos jėgos, kuri slypi vienybėj; 
kuri atsiranda, kai pranyksta Jo
nas ir Marytė ir susidaro viene
tas. Mum reikia vienybės, kuri 
mum davė tokius žodžius, kaip 
partizanas, nepriklausomybė, 
šeštadieninė mokykla ir pana
šiai.

Tai vienybei sukurti ir sustip
rinti aš noriu pasiūlyti tris fron
tus, iš kurių mum reikia kovoti.

-o-
Pirmiausia — kultūrinis fron

tas. Amerikoj kultūra ir auklėji
mas yra dvi atskiros sąvokos. 
Tačiau, kiek aš suprantu, lietu
viuose auklėjimas vis buvo in
tegrali dalis kultūros. Mum labai 
svarbu turėti prieauglio, kuris 
tęstų mūsų darbus. O tam ne
užtenka tik Amerikos mokyklų 
ar šeštadieniais pasimokyti, kaip 
gražiai lietuviškai padeklamuo
ti. Reikia mokytis, kaip veik
ti, kaip drąsiai reikštis spau
doj, kaip viešai kalbėti. Reikia 
ugdyti Lietuvos laisvės ir artimo 
meilę, skatinti iniciatyvą, kuri 
pati trokštų to, ko mes čia susi
rinkę trokštam. Neužtenka 
džiaugtis poezija, šokiais ir ki
tais panašiais reiškiniais: reikia 
siekti to, kad ir mūsų įpėdiniai 
galėtų džiaugtis savo sukurta 
lietuviška poezija, šokiais ir t.t.

-o-
Antras frontas — politinis. 

Mūsų, išeivių, gyvenime politi
nė veikla yra labai ribota. Mes 
gyvenam Amerikos politinėj sis
temoj. Mūsų lietuviškos politi
nės grupės ir organizacijos žmo
nių nevaldo. Jų paskirtis yra 
daugiau informacinė ir diplo
matinė. Informacija eina kita
taučiam, kad jie suprastų Lietu
vos ir kitų pavergtųjų padėtį ir 
kad jie remtų mūsų žygius. O 
diplomatiniai žygiai bando įtai
goti valstybes, kad jos remtų 
mūsų poziciją pasaulio forume.

Čia mum reikia, kad lietuviai 
vieningai remtų tų mūsų politi
nių grupių ir organizacijų žy
gius, nes tik su stipriu užnu
gariu jos gali būti efektingos. 
Čia reikia, kad visi dalyvautu
me su savo mintimis ir idėjo
mis ir kad tos mūsų organiza
cijos surastų būdų išrinkti ge
riausias priemones įvykdymui ir 
įgyvendinimui tų minčių, kurios 
atneš daugiausia naudos. Čia 

(nukelta į 6 psl.)

D. Britanijos laikysena 
Baltijos valstybių 
atžvilgiu esanti 
nepasikeitusi

Didžiosios Britanijos Baltų 
Taryba vasario 24 įteikė D. Bri
tanijos užsienio reikalų ministe- 
riui James Callaghan memo
randumą, kad Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferen
cijoj nebūtų pripažintas Baltijos 
valstybių inkorporavimas į So
vietų Sąjungą.

Į šį memorandumą kovo 19 
Baltų Taryba gavo iš D. Brita
nijos užsienio reikalų ministeri
jos Rytų Europos ir Sovietų 
Sąjungos departamento atsaky
mą, kurio pabaiga yra tokia:

“Mūsų intencija nėra nei kad 
galutinės konferencijos išvados 
(document) turėtų teisinės 
reikšmės (force), nei kad Princi
pų Deklaracija būtų daugiau ne
gu pareiškimas, jog sienos (t.y. 
de facto sienos) neturi būti pa
žeistos jėga. Galutinis doku
mentas nebus esamųjų sienų 
teisinis pripažinimas.

“Vyriausybės laikysena Balti
jos valstybių atžvilgiu palieka 
nepasikeitusi. Jos Didenybės 
vyriausybė nepripažįsta de jure 
Baltijos valstybių inkorporacijos 
į Sovietų Sąjungą.”

Nors šis dokumentas mus vil
tingai nuteikia, kad Baltijos vals
tybių aneksija nebus pripažinta 
saugumo konferencijoj, tačiau 
turim būti atsargūs ir toliau bu
dėti bei tęsti savo pradėtąją 
akciją Amerikoj, Europoj ir 
kitur. (Elta)
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Savaitės

___įvykiai
(atkelta iš I p.sl.)

Saudi Arabijos karaliaus žu
dikas rastas sveikas ir bus tei
siamas pagal Korano įstatymus.

Saudi Arabijos princas ir pir
masis min. pirm, padėjėjas 
Fahd karaliaus vardu pareiškė, 
kad bus ir toliau stiprinama 
armija ir kad darys viską pales
tiniečių teisėm ir prarastom ara
bų teritorijom atgauti.

Buvęs Turkijos min. pirm. 
Suleyman Demirel sudarė nau
ja konservatyvią Turkijos vy
riausybę.

17 trečiojo pasaulio valstybių, 
sudarančių vadovaujantį komi
tetą, pareiškė, kad jos imsis 
prieš Izraelį baudžiamųjų prie
monių ir net jo pašalinimo iš JT.

Egipto prez. Anwar el-Sadat 
pranešė, kad jis birželio 5 ati
darys Suezo kanalą tarptauti
niam susisiekimui, bet neleis ne 
Izraelio laivam gabenti krovi
nius į Izraelį. Jis taip pat pra
tęsė paliaubų priežiūros man
datą iki liepos pabaigos.

Saudi Arabijos karalius 
Khalid sudarė naują ministerių 
kabinetą, atstovaujantį abiem 
karališkom giminėm — karališ
kojo princo Fahd ibn Abdel 
Aziz ir princo Abdallah bin Ab
del Aziz. Premjeras bus pats ka
ralius, o jo pavaduotojai — abu 
princai.

Portugalijos komunistų parti
jos komiteto narys Otavio Pato 
slapta lankėsi Maskvoj ir tarėsi 
su santykiam su užsienio komu
nistais palaikyti viršininku Ka- 
tuševu.

Sov. S-gos vyriausybė uždarė 
Kambodijos Lon Nol vyriausy
bės ambasadą ir įsakė jos na
riam palikti Maskvą.

5 Atlanto sutarties valstybės ir 
Švedija pareiškė Portugalijai 
savo susirūpinimą dėl jos politi
kos posūkio į kairę. Iš 21 min. 
kabineto narių 11 yra komunis
tai arba jų simpatikai.

Viceprez. Rockefeller prezi
dento vardu patikino Egipto 
prez. Anwar ei Sadat ir Saudi 
Arabijos karalių Khalid, kad JAV 
siekia teisingos, lygios ir pasto
vios taikos Art. Rytuose ir kad jos 
ir toliau tęs karinį ir ekonomi
nį bendradarbiavimą.

D. Britanijos vyriausybė įspė
jo savo gyventojus, kad atsisa
kymas nuo Europos bendrosios 
rinkos padidins nedarbą ir in
fliaciją, sudarys sunkumų su
telkti kreditus ir parduoti gami
nius kitom valstybėm.

Gynybos sekr. James Schle- 
singer pareiškė, kad JAV nepa
žadės teikti ginklų Izraeliui tol, 
kol bus peržiūrėta Art. Rytų 
politika.

Egiptas formaliai paprašė 
JAV ir Sov. S-gą sušaukti Žene
vos konferenciją Art. Rytų taikos 
problemom svarstyti.

JAV pardavė lengvomis sąly
gomis kviečių Egiptui 300,0001, 
ir Čilei — 113,000 t.

DĖL LAIŠKŲ AKCIJOS
(atkelta iš 2 psl.)

by personally contacting the 
President and the Secretary of 
Statė and expressing your con- 
cern.”

Senato narius reikia prašyti, 
kad jie taip pat išreikštų savo as
menišką nuomonę prezidentui 
ir valstybės sekretoriui ir savo 
iniciatyva pristatytų rezoliuciją 
šiuo reikalu senato užsienio rei
kalų komitetui. Laiško pa
vyzdys:

“We are deeply concerned 
over rumors that U.S. policy of 
non-recognition of the annexa- 
tion of the Baltic Statės may be 
bargained off at the upcoming 
European Security Conference. 
We appeal to you to initiate a 
resolution before the Senate 
Foreign Relations Committee 
on behalf of maintaining present 
U.S. policy tovvard the Baltic 
Statės and to express your con- 
cern and interest in this issue 
by personally contacting the

Adm. Hyman Rickover kaltina 
gynybos pramonę, kad ji ne
teisingai kelia kainas už atlik
tus darbus, ir reikalauja visus 
nusikaltimus ištirti pagal įstaty
mus ir nusižengusias korporaci
jas nubausti pinigine bausme, o 
jos vadovus — kalėjimu.

Besilankantį Anglijoj buv. 
KGB viršininką Aleksandrą Še- 
lepiną sutiko gausūs demon
strantai ir apmėtė buteliais ir ak
menimis. Vietoj numatyto 4 
dienų vizito Šelepinas išsineš
dino jau antrą dieną.

JAV amnestija kariuomenės 
dezertyram ir vengusiem kari

nės prievolės pasibaigė ba
landžio 1.
Prez. Fordas pranešė, kad Kis- 

singeris pasiliks vyriausybėje 
iki 1977.

Prez. Fordas savo vidaus rei
kalų sekr. Rogers C. Morton pa
skyrė prekybos sekretoriumi, o 
vidaus sekretoriumi buv. Wy- 
oming gub. Stanley K. Hathway.

Kinijos ansamblis atšaukė 
savo gastroles JAV, nes Valst. 
dep-tas pareikalavo iš jo reper
tuaro išmesti dainą, reikalaujan
čia Taivano išlaisvinimo.

Philadelphijos policija arešta
vo vieną FBI labiausiai ieškomų 
nusikaltėlių radikalę Susan 
Saxe, kaltinamą bankų apiplėši
mu ir policininko nužudymu.

Sov. S-ga areštavo žinomą 
disidentą ir rašytoją Anatolijų 
Marčenko už atsisakymą lanky
tis kas savaitę policijoj ir du 
žydus, Mark Našpitz ir Boris 
Čitlionok, nuteisė 5 m. trem
ties už 15 sek. trukusią demon
straciją.

Maskvos policija įsiveržė į si
nagogos prieangį ir įsakė čia 
esantiem keliem šimtam žydų 
tuojau pat vykti namo.

Du kartu badavęs sovietų fil- 
mininkas Michail Suslov su visa 
šeima emigravo į JAV, o disi
dentas genetikas Aleksander 
Goldfarb — į Izraelį.

Nicosijoj įvyko smarkus susi
šaudymas tarp graikų ir turkų,

President and the Department 
of Statė.”

JAV LB krašto valdyba yra 
paruošusi išsamesnius tekstus 
anglų kalba. Juos galima gauti 
pas apylinkių ir apygardų valdy
bas. Valdybos taip pat turi foto
kopijas B. Andersono straips
nių ir Nevv Yorko dienraščio 
Daily News vedamojo šiuo rei
kalu. Patartina šių straipsnių 
kopijas įdėti į voką kartu su 
asmeniškais laiškais valdžios 
pareigūnam, tokiu būdu patvir
tinant reikalo aktualumą.

New Yorko Laisvės Žibu
rio radijas yra paruošęs ir 
transliavęs anglų kalba išsamų 
vedamąjį šiuo reikalu. Kas ne
nori rašyti išsamių tekstų, gali 
įsigyti vedamojo kopiją ir pa
siųsti ją su asmenišku prierašu, 
kad remia vedamojo nuomonę. 
Pvz.: “We agree with the opi- 
nion expressed in the enclosed 
editorial”. Kongreso nariam dar 

pridėti: “Please support Resolu
tion on this issue presently

per kurį žuvo 2 graikai ir pa
liaubų priežiūros narys kanadie
tis kpt. Ian Potteu.

Portugalijos vyriausybė no
rėjo grąžinti Macao teritoriją Ki
nijai, bet ši, nors ir reiškianti 
teisių į šią sritį, atsisakė ją pri
imti.

Kanada nutarė tuojau pat pra
dėti pereiti į metrinę sistemą.

Su didele pompa Sov. 8-ga 
pradėjo statyti 2000 mylių ilgu
mo geležinkelį nuo Lenos iki 
Amūro upės. Jo statyba pavesta 
komjaunimo organizacijai. Rei
kės iškasti 10 bil. kūb. pėdų 
žemės ir iškirsti 100,000 akrų 
miško. Apie 1/3 dirbančiųjų su
daro moterys. Statybą numato 
baigti 1982. Pire šių darbų “sa
vanoriškai” važiuoja ir lietuviai.

S. Arabija nutarė įsteigti pata
riamąją tarybą, kurios narius 
skirtų karalius iš technokratų 
tarpo, kurie iki šiol valdyme 
negalėjo dalyvauti.

JAV karo aviacijos transporti
nis lėktuvas su 305 keleiviais, 
kurių tarpe buvo 243 P. Vietna
mo karo našlaičiai, nukrito vos 
pakilęs. Žuvo 178 asmenys.

Netoli P. Vietnamo vandenų 
laikomi 4 JAV lėktuvnešiai ame
rikiečiam iš P. Vietnamo eva
kuoti.

Portugalijos karinės pajėgos 
privertė partijas priimti kons
tituciją, pagal kurią tikroji kraš
to valdžia priklausys aukštajai 
revoliucijos tarybai per 3-5 me
tus.

JAV kariniai ekspertai abejo
ja, kad P. Vietnamo kariuome
nė būtų pajėgi atremti komunis
tų puolimus prieš Saigoną.

Š. Vietnamas turi P. Vietname 
apie 15 divizijų, arba apie 
350,000 karių.

Prez. Fordas siūlo nedarbo 
pašalpų mokėjimą pratęsti iki 
1976 pabaigos.

P. Vietnamo prez. Thieu pa
skyrė naują min. pirm, ir įsakė 
sudaryti naują karo ir tautinės 
vienybės vyriausybę.

pending before the House For
eign Affairs Committee”. Ve
damojo kopijas galima gauti 
skambinant Laisvės Žiburiui 
(212) 229-9134 arba rašant 217- 
25 54th Avė., Bayside, N.Y. 
11364.

Nepaprastai yra svarbu rašy
ti laiškui vietinių laikraščių re
dakcijom, supažindinant juos su 
B. Andersono žiniomis ir pra
šant jų vedamųjų straipsnių tuo 
reikalu. Tų straipsnių kopijas 
siųsti į Washingtoną. New Yor
ko Daily News laikraštis ne tik 
išspausdino vedamąjį, bet dar 
pridėjo ir karikatūrinį piešinį. 
JAV LB visuomeninių reikalų 
tarybos nariai turi asmeninį kon
taktą su to laikraščio vyriausiu 
vedamųjų straipsnių redakto
rium Don McCormick, kuris 
daug padėjo Kudirkos akcijoj, 
parašęs net tris vedamuosius 
pereitais metais. Jis taip pat yra 
labai palankus Baltijos tautom. 
Daily News yra didžiausią ti
ražą turįs Amerikos dienraštis; 
jo nuomonė turi daug įtakos.

Į šią akciją turi įsijungti kiek
vienas susipratęs lietuvis. Ge
riau mokantieji anglų kalbą turi 
imtis iniciatyvos padėti laiškus 
rašyti tiem, kurie mažiau ją 
moka. Kiekviena organizacija tu
rėtų paruošti laiškų tekstus ir jų 
kopijas dalinti prie bažnyčių, 
per parengimus ir susirinkimus, 
raginant žmones jomis pasi
naudoti. Kiekvienam mieste 
turėtų būti rengiamos “darbo 
sueigos”, skirtos tik laiškų rašy
mui. Be to, per tokias sueigas 
galima platinti įvairią informaci
nę medžiagą.

Mažiau kalbėkim apie bend
rybes ir teoretinius planus, bet 
imkimės konkrečios akcijos — 
efektingo laiškų rašymo vajaus. 
Čia gražus pavyzdys yra Margu
čio radijas Chicagoj, per 10 die
nų suorganizavęs apie 3,000 te
legramų.

Atminkim, kad dabartinė 
Arabų-Izraelio krizė pareikalaus 
daug Amerikos-Sovietų Sąjun
gos bylinėjimosi Ženevos konfe
rencijoj. Be abejo, Sovietai gali 
dar daugiau spausti Ameriką pri
pažinti jiem Baltijos valstybes 
kaip atlyginimą už palankesnę 
įtaką arabų nuolaidumui Izrae
lio atžvilgiu. Čia yra daug 
svaresnis ginklas negu Sovietų 
pažadai dėl laisvesnio žmonių 
ir informacijos pasikeitimo. Už
tat dabar yra pats laikas masiniu 
visuomenės spaudimu Ameri
kos valdžią įtikinti nepripažin
ti Baltijos valstybių aneksijos.

Dėl papildomų informacijų ir 
medžiagos laiškam rašyti galima 
kreiptis į JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybos narę D. Ke- 
zienę, 217-25 54th Avė., Bay
side, N.Y. 11364.

Daiva Kezienė
JAV LB visuomeninių reikalų 

tarybos narė

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.)

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

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir Daorastus. 
pilnas patarnavimas jaedant 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.).

BUYUS FUNERAL HOMĖ, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užšakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas —94-08 Jamaica Ave- 

Jąue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų Investacijos. Kasdien nuo 9 Iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, 
Mueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, hLY 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos Jūsų artimiesiems — 
pert u o to s ir vietinės. Vilnonės mėdžiagos 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 — lletuylška gėMų 
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare: 
835-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikta 
Darbininko spaudos kioskas.

NĘW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuėnia, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. VVSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel. 
212) 229-9134.
BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M In
kus, 502 E. Broadway, So. BostOn, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
šibntinlam į Lietuvą.

(Polyester-Knlts y ardas 2.50, 
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) 

Ridgewood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macežlnskaitė, sav.

LMK Federacijos Bostono klubo valdyba sutiko Simą Kudirką 1974 lapkričio 24 prie New 
Bedfordo uosto. Pasveikino ir apdovanojo rūtomis Simą, gėlėmis jo šeimą, o lat
viui Briezei įteikė p. Girulienės dovanotą rankšluostį. Iš k. pirmininkė Aleksandra Moriarty, 
vicepirm. O. Girulienė ir Simas Kudirka.

TELEGRAMOS IR 
LAIŠKAI DARO {TAKOS

Daug tūkstančių telegramų ir 
laiškų lietuviai jau pasiuntė JAV 
prezidentui, senatoriam, atstovų 
rūmų nariam, valstybės depar
tamentui. Į šį reikalą orga
nizuotai įsijungia ir latviai su 
estais. Tas sąjūdis jau neša vai
sių. Valstybės departamentas at
siuntė laišką dr. K. Bobeliui, 
Amerikos Lietuvių Tarybos pir
mininkui. Laiške valstybės sek- 
kretoriaus pavaduotojas santy
kiam su visuomene Carol C. 
Laise Kissingerio vardu dėkoja 
už departamentui nusiųstas aš
tuntojo Amerikos lietuvių kong
reso rezoliucijas ir užtikrina, 
kad JAV politika Baltijos valsty
bių atžvilgiu nėra pasikeitusi: 
laikomasi nusistatymo nepripa
žinti Baltijos kraštų įjungimo į 
Sovietų Sąjungą.

Mum svarbu, kad kongresas 
priimtų kongresmano Der- 
vvinskio ir kitų pasiūlytą rezoliu
ciją 165, kuria JAV vyriausybė 
būtų įpareigota Europos sau
gumo konferencijoj nepripažinti 
Lietuvos ir kitų Baltijos valsty
bių įjungimo į Sovietų Sąjungą. 
Todėl ir toliau su tokiu pat uo
lumu tęstinas laiškų ir telegra
mų siuntimas, ypač dėl šios re
zoliucijos, senatoriam ir kong- 
resmanam.

ALT Inf.

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir ConnecticuI 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieS St. John’s kapines) 
Middlė Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—-3150

—- Tai yra mūsų vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Neatsitikime nė vienas
Jaudinanti žurnalisto Bill 

Anderson žinia, paskelbta Chi
cago Tribūne kovo 15 ir 18, 
kad Amerikos vyriausybė gali 
pripažinti Baltijos kraštų okupa
ciją, sukėlė viso krašto lietuviš
kas bendruomenes. Vienur tuoj 

.veikė, kiti dar organizuojasi ir 
rengiasi.

Labai gražu, kad į šį svarbų 
žygį spontaniškai įsijungė jauni
mas. Tai rodo, kad jam Lietuvos 
reikalai yra labai ir labai svar
būs, kad ir jis moka taip pat 
dirbti, kaip ir vyresnieji. Pasau
lio Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
ryšių centras Chicagoj, vos pa
skelbus Bill Anderson savo 
straipsnį, tuoj pat spontaniškai 
ėmėsi akcijos. Pirmąją dieną su
sirinko apie 20 studentų ir tą 
patį vakarą išsiuntė 500 telegra
mų. Jos visos buvo suredaguo
tos,, perrašytos. Tą patį vakarą 
.buvo išsiųsta ir daugybė laiškų.

Jaunuoliai siekė net Califomi- 
jos Lietuvių Bendruomenės 
apygardą, Pennsylvanijos lietu
viškas parapijas ir jas ragino 
rašyti laiškus, siųsti telegramas. 
Jaunuoliai kreipėsi į estus, lat
vius, ukrainiečius, lenkus, krei
pėsi į jų organizacijas, kad ir jie 
įsijungtų į laiškų rašymo akci
ją. Taip jie dirbo dešimtį die
nų ir naktų. Dirbo dažnai iki 
ankstyvo ryto. Jų iniciatyva 
išsiųsta 2,742 telegramos. Tai 
rekordinis skaičius iš visų tele
gramų vajų Lietuvos reikalais.

telegramų ir laiškų antplūdį 
pajuto ir Washingtonas. Kong- 

■f> ręsmanas Derwinski, visų pa
vergtųjų bičiulis, Atstovų Rūmų 
užsienio reikalų komiteto na
rys, pareiškė, kad šis atsiliepi
mas užsienio reikalų srityje 
buvo vienas iš gausiausių jo pa
tirtyje.

Detroite iniciatyvos ėmėsi 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė. Ten irgi įsijungė jaunimas. 
Ten greitu laiku buvo pasiųs
ta prezidentui Fordui 1000 tele
gramų!

Kiekviena iniciatyva yra svei
kintina ir gera. Gera, kad jau
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nimas sugebėjo taip greitai rea
guoti. Dabar reikia išjudinti ir 
kitus miestus, kitas lietuviškas 
kolonijas.

Tuo reikalu aplinkraščius yra 
išleidę Amerikos Lietuvių Tary
ba, Vlikas, Lietuvių Bend
ruomenė. Jie visi taip pat prašo 
įsijungti į laiškų rašymą. Šiame 
Darbininko numeryje duodami 
laiškų pavyzdžiai. Prašom juos 
panaudoti.

Reikalas yra labai svarbus. 
Mes turime visi įsijungti į šią 
akciją, kad neliktų nė vieno šalia 
mūsų kovos. Lengva yra pade
juoti, pakritikuoti, bet kai dirb
ti reikia, visi traukiasi. Čia dar
bas nedidelis, tik laiškų rašy
mas. Kodėl atidėlioti, kodėl ne
paskatinti ir kitų. Visos koloni
jos, kurios dar nepajudėjo, tuoj 
pat tegu organizuojasi ir įsijun
gia į darbą. Reikia išnaudoti 
bendrus parengimus, reikia ten 
atnešti laiškų pavyzdžių ir net 
pačių laiškų, kad žmonės galėtų 
pasirašyti. Čia reikia keletos su 
greita orientacija, iniciatyva, ir 
reikalas tuoj pajudės.

Truputį baiminamės, žiūrė
dami į tas vietas, kur yra daug 
organizacijų, pavyzdžiui New 
Yorke. Čia visi laukia, delsia. 
Kas imsis iniciatyvos? Ar taip 
belaukiant visai neuždelsime ir 
nepasiliksime šalia šios svarbios 
akcijos ?

Ir čia įtraukime jaunimą. Tai 
konkretus darbas, ir jaunimas 
mėgsta konkrečius žygius. Jie 
jaus prasmę ir net džiaugsmą, 
galėdami prisidėti prie šio darbo.

Rašykime laiškus kongres- 
manam, senatoriam, preziden
tui. Kontaktuokime ir vietos 
spaudą, žurnalistus. Prašykime, 
kad už mus kalbėtų ir kiti, kurie 
brangina laisvę, kurie gina pa
vergtas tautas ir pavergtą 
žmogų. Kokia būtų gėda Ameri
kai, kad pripažįsta Afrikos tautų 
apsisprendimą, o Europos tautas 
pasmerkia kalėti sovietų imperi
jos kalėjime.

Kiekvienas taurus lietuvis jau
čia pasigėrėjimą, kai gražiu lie
tuvišku tarimu jaunimas kalba 
scenoj ar kitur, kai jaunuolis ar 
jaunuolė gerai vadovauja vie
šam parengimui, deklamuoja, 
vaidina arba kai parašo straips
nelį į lietuvišką spaudą. Mažiau 
tuo pasigėrėtume, o gal ir visai 
to džiaugsmo nebebūtų, jei tė
vam, lituanistinėm mokyklom ir 
lietuviškų organizacijų vadovam 
lietuviškos gyvybės išlaikymas 
išeivijoj būtų ne prie širdies, o 
svetimas.

Žinom, kad šiame krašte užau
gęs mūsų jaunimas neturi pa
traukimo įsijungti į mūsų poli
tines partijas ir aktyvia veikla 
jose pasireikšti. Jis grupuojasi 
savo ideologinėse jaunimo or
ganizacijose, pritaria Lietuvių 
Bendruomenės paskirčiai ir su 
noru reiškiasi jos veikloj. Gi 
Lietuvių Bendruomenę su jau
nimu riša dar ir jaunimo kong
resai, kuriuos ruošia jaunieji va
dovai, o globoja ir remia Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
valdyba. Artėjančio pasaulio lie
tuvių jaunimo trečiojo kongreso 
(III PLJK) geresniu pasisekimu 
rūpinasi ir dabartinė PLB valdy
ba. Ji yra nuolatiniam sąlyty su 
Pietų Amerikoj veikiančiu jauni
mo kongreso komitetu bei tų 
kraštų LB vadovybėmis, teik
dama organizatoriam konkrečią 
paramą jų lankymu, finansais ir
kt. PLJS ryšių centras ir kitas 
įsipareigojęs jaunimas į šį darbą 
taip pat yra aktyviai įsijungęs.

Paskutiniam PLB valdybos 
posėdy kovo 7 Jaunimo Centre,

'• PLB valdyba vieno posėdžio metu. Sėdi iš k.: J. Šlajus — sekretorius, K. Doč
kus — finansų vicepirm., J. Borevičius, SJ — vicepirm. ir B. Nainys — pirminin
kas. Antroj eilėj iš k.: S. Džiugas — vicepirm. administraciniam reikalam, R. Kasparas —jauni
mo vicepirm. ir J. Kavaliūnas — švietimo vicepirm. Trūksta kultūrinių reikalų vicepirm. D. 
Šato ir lietuviškai nekalbančių lietuvių reikalam vicepirm. E. Skališiaus. Nuotr. Liet. 
Foto Archyvo

JAUNIMO KONGRESAS — PLB DIDYSIS
RŪPESTIS
Chicagoj, taip pat buvo svar
biausias punktas — trečiasis jau
nimo kongresas, į v y k s t ą s 
ateinančių Kalėdų metu Pietų 
Amerikoj. Laiko nėra daug, o dar 
daug neatliktų darbų. Nors di
džiąją techniškų ir kitų darbų 
dalį atlieka pats jaunimas, tačiau 
rūpesčių nemaža ir PLB valdy
bai, kurių pats didžiausias yra 
parūpinti šiam kongresui lėšas.

Jaunimo kongreso reikalui 
svarstyti buvo pateikta daug 
klausimų. Pirmiausia buvo nu
tarta PLJS ryšių centrui ir kong
reso informacijos tarnybai (KIT) 
paskirti 3500 dol., kurių užteks 
tik iki liepos 1. Buvo patvirtin
tas kongresui remti komitetas, į 
kurį yra pakviesti žinomi visuo
menininkai ir LB kraštų valdy
bų pirmininkai. Aptarta išvykai į 
Pietų Ameriką organizuoti tvar
ka ir vadovų bei meninių jėgų 
pasiuntimo reikalai. Balandžio 
pabaigoj į Braziliją vyksta Marija 
Saulaitytė, gegužės mėnesį — 
Daiva Vaitkevičiūtė, rugsėjo 
mėn. — sesuo Igne Marijošiūtė 
į Argentiną. Ieškomas kandida
tas ar kandidatė, kuris galėtų 
vykti į Argentiną anksčiau negu 
rugsėjo pabaigoj. Rūpinamasi 
pasiųsti į Pietų Ameriką dar kitą 
meninį vienetą. Aušros mergai
čių kvarteto (iš Kanados) nu
siuntimas yra padaręs didelį į- 
našą į tenykštės lietuviškos 
veiklos atgijimą.

Daugiausia laiko buvo pra
leista svarstant kongreso są
matą ir būdus tom lėšom su
telkti. Visos numatomos išlai
dos, kurios būtų reikalingos 
kongresui pasiruošti, jam vesti ir 
pokongresinei veiklai finansuo
ti, sudaro 75,000 dol. sumą. O to
kią sumą šiuo metu surinkti, 
kai yra pavargę ir aukotojai, ir 
aukų rinkėjai, darosi jau neleng
vas dalykas. Bet PLB valdyba, 
akivaizdžiai matydama buvusių 
kongresų naudą ir jaunimo 
entiuziazmą bei pasiryžimą 
dirbti trečiajam kongresui, laiko 
rimtu reikalu tas lėšas sutelkti. 
Tik labai sunku prisiprašyti su
tinkančius į šį darbą įsijungti 
talkininkus. Nutarta pradėti 
lėšas telkti šį pavasarį, gegužės 
mėnesį skelbiant kongreso va
jaus mėnesiu ir jo metu vyk
dant rinkliavas JAV-ėse ir Ka
nadoj. Iki to laiko bus paruošta 
lėšų telkimo sistema, išspaus
dinta ir išplatinta kongresą pri
statanti informacinė brošiūra ir 
per spaudą bei radiją visuo
menė supažindinta su kongresu 
ir jo reikalais.

Nemaža problema pasirodė ir 
jaunimo į kongresą nuvežimas. 
Į Pietų Ameriką keliauja žymiai 
mažiau žmonių, todėl ir sąlygos 
papiginimam nėra tokios geros, 
kaip keliaujant į Europą, Cent
rinę Ameriką ar į Ramiojo van
denyno salas. Posėdy paaiškė

jo, kad, palankiausiomis iki šiol 
surastomis sąlygomis išnuomo
jus specialų lėktuvą ir jį visą 
pripildžius, visa kelionė, įskai

tant ir pragyvenimą stovyklose 
bei studijų dienose, kongreso 
dalyviui atsieis maždaug 500 
dol. (jei iki kongreso oro lini
jos nepakels kainų). Išvykos rei
kalą irgi tvarkys PLB valdyba, 
o norinčius jau dabar registruo
ja Saulius Mikaliukas, 4428 So. 
Rockvvell, Chicago, III. Tel. 
FR6-0559. Keliauti kartu galės 
ne tik kongreso dalyviai, bet ir 
suinteresuoti ekskursantai. Iš
vyka truks tris savaites.

-o-
Posėdy taip pat buvo svarsty

tas Simo Kudirkos vizitų Austra
lijai ir Pietų Amerikai organiza
vimas. Pagal PLB valdybai pri
siųstus raštus, Australijos ir 
Venecuelos LB kraštų valdybos 
nori, kad Kudirka per vienus ar 
kitus atvyktų birželinių įvykių 
minėjimo metu.

Tam pačiam posėdy buvo su
sipažinta su PLB komisijos akci
ja ir jos paruoštu memorandu
mu, nukreiptu į Encyclopedia 
Britannica dėl jos paskutinėj lai
doj duodamos klaidingos infor
macijos apie Lietuvą. Šiai ak
cijai vadovauja PLB kultūros 
reikalų vicep-kas Donatas 
Šatas (99 Shenandoah Rd., War- 
wick, Rhode Island 02886), ku
ris šiam reikalui yra sudaręs bos- 
toniškių ir kitų vietovių lietuvių 
akademikų komisiją. Visa PLB 
valdyba komisijos darbą remia ir 
prašo šią akciją tęsti.

D. Šatas pereitą vasarą lankė
si Europoj ir susipažino su tų 
kraštų kultūrininkais ir LB veik
la. Bendruomenių atstovai, turė
dami ten skirtingas ir sunkesnes 
veiklos sąlygas, negu Amerikoj 
gyveną lietuviai, turi įvairių pa- 
geidavirAų. Pvz., kun. J. Petro
šius, lankąs Prancūzijos ir Belgi
jos lietuvius, prašė sudaryti kil
nojamą skaidrių, filmų ir kitokių 
vaizdinių bei garsinių priemo
nių bibliotekėlę, kuri tiktų į- 
vairiem Europos lietuvių susi
rinkimam. Šiam tikslui PLB 
valdyba šiame posėdy paskyrė 
200 dol. paramos.

Pasaulio Lietuvio redagavimą 
nuo pat pradžios tęsia Stasys 
Barzdukas Clevelande, o jo 
spausdinimas iš Clevelando yra 
perkeltas į Chicagą. Stasys 
Džiugas, PLB valdybos admi
nistracinių reikalų vicepirmi
ninkas ir PL administratorius 
(jo adresas: 7240 So. Mozart 
St., Chicago, III. 60629), posė
dy paaiškino, kad PL be aukų

(nukelta į 4 psl.)

BRIEDŽIO ŠUOLIS 
Aleksandrą Kutkų minint
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Al. Kutkus, kaip jis pats pri

sipažįsta, buvo gimęs “neturtin
gų bežemių šeimoje”, nuomoju- 
sioj devynių dešimtinių ūkį Šla- 
piašilio kaime, Svėdasų parapi
joj. Šeimoj, jei neklystu, buvo gi
mę šeši berniukai. Keturi bro
liai, dar vaikai, susirgę škarlati- 
na, mirė tais pat metais drauge 
su motina. Penki kapai iš karto, 
ar tai ne tragiška? Liko našlys 
tėvas Aleksandras ir jaunesny
sis jo brolis Mikas, berods, dar 
ir dabar tebegyvenąs Detroite, 
Mich.

Tai į kokį svajonių kraštą iš 
tokių vargų ir nelaimių galėtum 
pakilti? Al. Kutkui dar tuo metu, 
kai jis pats nieko negalėjo nu
veikti, kai tebebuvo tik septy- 
nerių metų vaikas, kai ir namuo
se dar buvo visi sveiki ir gyvi, at
sivėrė mažas plyšelis į neregėtą 
šviesų pasaulį. Jo motinos se
suo, jo krikšto motina Barbora 
Lapinskaitė tarnavo Petrapily 
eilinių tarnautojų neturtingoj 
šeimoj, atrodo, bevaikėj šeimoj.
Toji tetulė Barbora, matyt, ap

sukri mergina, vieną kartą ir pa
pasakojo poniai apie savo krikš
tasūnį Aleksandrą. Pastaroji, 
neilgai apie užsikraunamą rū
pestį tegalvojusi, pasakė Barbo

rai, kad ji krikštasūnį atvežtų 
į Petrapilį “mokslam eiti.”

Taigi, visai nelaukiant ir dar 
neišmokus apgaulingų sapnų 
sapnuoti, Al. Kutkui atsidarė 
vartai į rusų imperijos sostinę, 
į tuomet vadinamą šventąjį Pe
terburgą. Geroji moteris, Alek
sandro globėja, pažadų neiš
sižadėjo net ir tada, kai jo teta 
Lapinskaitė išvažiavo į Lietuvą 
ir ištekėjo už Jono Tarvydo, 
Užpalių valsč. viršaičio, tuomet 
“staršina” vadinamo. Deja, pet- 
rapiliškė globėja mirė labai 
anksti, kai Al. Kutkus tebebuvo 
baigęs tik keturias gimnazijos 
klases . . .

Vienas jo gyvenimo atsitikti
numas buvo šviesus ir didis. Na, 
o dabar ką daryti, kai ir tėvas po 
skaudžių praradimų nieko pa
dėti negali, kai ir jis pats, at
sidūręs dideliame ir svetimame 
mieste vienišas, savo siekių ir 
troškimų dar nė pusės nėra pa
siekęs? Toj beviltiškoj ir skau
džioj būklėj, kai nedaug trūko, 
kad visos svajonės į nieką pa
virstų, lyg paties Dievo pa
šauktas, atvyko į Petrapilį nau
jas ir energingas Šv. Kotrynos 
gimnazijos kapelionas, lenkų 
bajorų kilmės kunigas, kuris Al.

Kutkų ir dar porą tokių biednio- 
kų įkeldino į berniukų bendra
butį gimnazijai baigti. Už tą ma
lonę busimasis operos solistas 
turėjo mišioms tarnauti ir Česl. 

Sasnausko chore giedoti. Vieną 
kitą griveną (dešimt kapeikų) 
gaudamas iš kunigų už patarna
vimus prie Dievo altoriaus, dar 
vieną kitą rublį užsidirbęs be
mokydamas moksluose atsiliku
sius draugus, Al. Kutkus baigė 
gimnaziją, kaip jis pats sako, tik 
dėl baikštaus ir drovaus būdo 
nepajėgęs tą mokslą vainikuoti 
aukso medaliu.

Su brandos atestatu rankose 
tokiame mieste kaip Peter
burgas, kur šiokių ir tokių aukš
tųjų mokyklų netrūko, rodos, la
bai didelio galvosūkio neturėtų 
būti. Bet Al. Kutkaus rūpes
čiai ir šiuo metu dar nebuvo 
nustoję lapoti ir bujoti. Visų 
pirma prieš akis iškilo klausi
mas: kur gauti lėšų, gauti pinigų 
aukštajam mokslui eiti? Ėmė 
ieškoti mokinių, kurie sunkiai 
ritosi per gimnazijų klases, bet 
pradžioj tie žygiai buvo ne
sėkmingi. Grįžo į Lietuvą, pa
tyrė, kad girininkas Tuske- 
nis savo sūnui ieško mokytojo, 
kuris vaiką paruoštų Ukmergės 
gimnazijon (ilgainiui Al. Kut
kaus mokinys tapo žinomu Lie
tuvos inžinierium, mirė Aust
ralijoj). Gyvendamas girioj, ne
stokodamas laiko, ne vieną kar
tą turėjo progos pagalvoti: kas 
toliau, kur dabar eiti ir kokį 
kelią pasirinkti? Pašaukimo pro

blema nėra saldainis, kurį ir 
nekramtęs gali nuryti.

Pas Tuskenius mokytojauda
mas, Al. Kutkus susirado gana 
keistą lenkų leidinį apie daina
vimą. Jeigu teisybė, kad vilką į 
girią traukia, tai ji buvo čia pat 
— Aleksandras pradėjo savo bal
so galybę mėginti, atliekamu lai
ku girioj diainuoti, giedoti ir šū
kauti, nes, pagal minėtos kny
gelės nurodymus, tokia “mankš
ta” lavina ir stiprina balsą . . .

Paruošęs Tuskeniuką Uk
mergės gimnazijon, užsidirbęs 
80 rublių, Al. Kutkus grįžo į 
Petrapilį. Netrukus ir mokinių 
ten susirado savo iždui sustip
rinti. Tik į kokią mokyklą dabar 
stoti? Traukė medicinos aka
demija, bet jai buvo reikalingas 
gimnazijos baigimo aukso meda
lis. Įsirašė į gamtos — mate
matikos fakultetą, bet reikėjo 
lankyti visas paskaitas ir prati
mus, nebuvo laiko su mokiniais 
dirbti,"ištekliai kaip sniegas ėmė 
tirpti. Tada įstojo į teisių fakul
tetą, nes šioj žinyčioj nereikėjo 
visų paskaitų klausyti, mokslai 
buvo lengvesni, nereikėjo ir 
parhokų uždarbio atsisakyti, ku
ris buvo jo paties studijų ir iš
silaikymo pagrindas.

Būdamas studentu, Al. Kutkus 
dalyvavo ne tik Česl. Sasnaus
ko, bet ir St. Šimkaus jaunimo 
chore. Atseit, dainavimas vis dar 
tebedilgino jo sąmonę. Tuo 
metu Imperatoriškojoj konserva
torijoj, o netrukus ir Marijos 
teatre ėmė kilti Kipras Petraus

kas, o tai irgi buvo gundymų 
versmė. Tad vieną kartą, išgir
dęs, kad į Imperatoriškąją kon
servatoriją jauniems daininin
kams yra paskelbti konkursiniai 
egzaminai, nors nepasitikėjimo 
ir baimės prislėgtas, tvir
tai nutarė — tegu žinovai nu
sprendžia, kad mano balsas 
menkas, tegu pagaliau tos mano 
svajonės pasikaria!

Konkurso dalyvių buvo daug, 
viltys konservatorijon patekti 
pradingo, bet Al. Kutkus egza
minus išlaikė ir ton mokslo 
šventyklon buvo priimtas. Kad 
taip galėjo atsitikti, pats savo au
sim netikėjo, tad kitą dieną, pri
sidengęs tariamo draugo pavar
de, nuėjo pasiteirauti, ar Kut- 
kauskas iš tikro yra Imp. kon
servatorijon patekęs. Valdi
ninkas, popieriuose pasirausęs, 
patvirtino, kad tikrai priimtas. 
Tai taip atsirado dvigubas stu
dentas, į mokslus kimbąs Pe
terburgo universitete teisių fa
kultete ir Imperatoriškojoj kon
servatorijoj.

-o-
Tačiau tai dar ne viskas, dar 

ir šį kartą Al. Kutkaus lemtis 
turėjo iškrėsti pokštą. Pasirodo, 
neužteko to, kad egzaminus iš
laikytų, gan greit paaiškėjo, kad 
už mokslo metų pusmetį reikia 
tučtuojau įmokėti šimtą rublių. 
Du šimtai rublių mokslo me
tams (kai universitete tik pen
kiasdešimt!) Al. Kutkaus kišenei 
tai buvo baisiai brangi mokyk
la. O ir to vieno šimto rublių 

jis tada neturėjo. Bandė pasi
guosti Česl. Sasnauskui, bet pa
galbos ir pas jį nerado. Situaci
ja buvo aiški — egzaminai buvo 
išlaikyti, bet konservatorijos ne
teks lankyti!

Tuo metu, taip jau atsitiko, 
mūsų Aleksui teko kraustytis į 
kitą kambarį. Bedėliodamas stu
dento turtą į lagaminą, jis atrado 
Taupomųjų kasų knygelę, kurią 
prieš mirtį juodai dienai jam bu
vo palikusi vaikystės dienų glo
bėja; knygelę jis pats buvo visiš
kai pamiršęs. Kai su ta knygele 
nubėgo į banką, gavo 131 rublį 
su kapeikom, daugiau negu rei
kėjo mokėti konservatorijai už 
pusmečio mokslą . . . Argi tikrai 
pati lemtis nepastūmė Al. Kut
kaus į dainininko dalią, ar tai ir 
vėl nėra jo gyvenimo keistas at
sitikimas?

Imp. konservatorijoj Al. Kut
kui nesisekė, atrodo, jis buvo pa
tekęs pas prastą dainavimo mo
kytoją. Tad po nesėkmingų stu
dijų pusmečio, dar ir dėl to, kad 
sunku buvo tiek daug mokslapi- 
nigių sukrapštyti, bičiulių pa
tariamas, jis persikėlė į “piges
nę” Liaudies konservatoriją, į 
prof. G. Morskio klasę. Šioj 
mokslo įstaigoj studijos buvo 
sėkmingos, pažanga daroma, vi
liojantys operinio darbo miražai 
pradėjo aiškesniais bruožais ap
sipavidalinti.

(Bus daugiau)
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LIETUVOS LAISVINIMO DARBAS 
PAVESTINAS PROFESIONALAM
DR. JURGIS GLIAUDYS, JR.

(Dr. Jurgis Gliaudys, Jr., yra 
jaunosios lietuvių darbuotojų 
kartos veikėjas, baigęs teisių 
mokslus daktaro laipsniu Los 
Angeles mieste. Šiuo metu jis 
yra amerikiečių kariuomenės 
teismo teisėjas Arizonoj. Šios dr. 
J. Gliaudžio mintys buvo pa
reikštos LFB Los Angeles sam
būrio suruoštame politinių stu
dijų savaitgaly, įvykusiame sau
sio 25-26 Los Angeles Hilton 
viešbuty. — Red.)

-o-
Simpoziumo “Lietuvių prasi

veržimas į plačiąsias amerikie
čių mases su Lietuvos bylos rei
kalu” tema, man atrodo, yra ypa
tingai reikšminga dabar, prade
dant lietuvių išeivijos naujus 
veiklos metus ir atsižvelgiant į 

praėjusių metų įvykius, kiek 
tai lietė Lietuvos laisvinimo dar
bą. Aš laikyčiau reikšmin
giausiais praėjusių metų įvy
kiais šiuos tris: Australijos pripa
žinimą sovietų aneksuotos Lie
tuvos integraline Sovietų Sąjun
gos dalim; Simo Kudirkos ir kitų 
lietuvių disidentų atvykimą į 
laisvąjį pasaulį; lietuviško po
grindžio išsiryškinimą okupuo- 
toj Lietuvoj “Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kronikoj”. Savo po
žiūrį į ateities politinę lietuvių 
veiklą išdėstysiu atsižvelg
damas į šiuos tris įvykius.

Kaip žinot, dėl tarnybos man 
tenka didesnę savo laiko dalį 
būti tarp amerikiečių ir atokiai 
nuo lietuviškų centrų. Šis reiš
kinys, tam tikra prasme, veikia 
ir mano lietuviškosios išeiviškos 
veiklos sampratą. Aš turiu dau-^ 
giau progų apie tą veiklą spręsti 
ir patirti iš mūsų išeivijos spau
dos. Man netenka veikti kartu, 
arti, su išeivijos veiksniais. Gal 
būt, tai gali formuoti griežtai 
individualius požiūrius. Tad, iš 
vienos flusės, galiu sudaryti gal 
objektyvų vaizdą, kartu gi man 
tikrai gaila, kad, išskyrus šias re
tas progas, kaip šis simpoziu
mas, neturiu progų dažniau skir
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PAŽINIME

KARALIŲ PASAKA

Visatos ir būties klausimus 
svarstė praeito numerio paveiks
las “Aukuras”. Dabar sustosime 
ties kita tema, kurią labai ori
ginaliai atskleidžia jo paveiks
las “Karalių pasaka”.

Kai šis paveikslas buvo iš
statytas parodoje Vilniuje, žiū
rovai nustebę klausė: ką tai reiš
kia? Kodėl medžiuose pilna pa
slaptingų būtybių, net miestų? 
Kodėl tarp šakų matosi žvaigž
dės? Kodėl čia du karaliai?

Pirmame plane ir matome 
tuos du karalius. Dešinysis 
turi rankoje kalaviją, o jo drau
gas laiko atkišęs abu delnus. 
Už tų delnų matome tekančią 
saulę. Tai labai paprasta: ateina 
rytas £žemę, žvaigždės blėsta, 
bunda paukščiai tarp šakų.

Anksčiau minėjome, kad Čiur
lionis mėgo saulę, jai skyrė bent 
keletą paveikslų. Buvo ir toks 
motyvas, kur saulę laiko rankoje. 
Ir šiame paveiksle ta kylanti 
saulė yra karaliaus delne. Sau
lė apšviečia jų veidus. Daugiau
sia spindulių gauna tas karalius, 
kuris laiko atkišęs delnus.

Bet kas ta saulė?
Įsižiūrėkime. Delne pamaty

sime lietuvišką sodybą. Iš tos 
lietuviškos sodybos ir prasideda 
visa filosofija, paveikslo pras
mės aiškinimas.

Čiurlionis pats buvo paliestas 
dviejų kultūrų — lenkiškos ir 
lietuviškos. Jis pats mokėsi len
kiškai, su inteligentais kalbėjo 
lenkiškai. Į lietuvių kalbą per
ėjo tik vėliau, net jos specia
liai mokėsi. Paskui rašė straips
nius lietuviškai, sielojosi lietu
vių kultūros reikalais. 

ti savo duoklių išeivijos tokiai 
idealistinei veiklai. Tačiau esu 
tikras, kad mūsų visų darbo da
lys yra laipsniškas reikalas. Mes 
visi visada turim progų įnešti 
savo darbo dalį į bendrąjį darbą. 
Tad, atsižvelgdamas į šias pro- 
logines prielaidas, drįstu pa
teikti jum savo kuklų planą lais
vinimo žygiui.

Vaizdas, kuris susidaro iš iš
eivijos spaudos, žurnalų, laikraš
čių, yra įspūdingas. Po trisde
šimties išeivijos gyvavimo metų 
politinė mūsų veikla tebėra 
sparčiai gyva laisvam pasauly. 
Veikiama ne tiktai JAV-ėse, bet 
ir Pietų Amerikos valstybėse, 
Australijoj, Kanadoj, Anglijoj, 
Europos kraštuose. Šis tautinis 
atsparumas yra reikšmingiausia 
atrama politinei veiklai. Tai 
rodo, koks galingas potencialas 
išeivijoj egzistuoja ir žada nu
tįsti į ateitį, nors tam tikras iš
eivijos žmonių procentas atkrin
ta dėl neišvengiamų priežasčių. 
Tad, vertinant šį išeivijos mažė
jimo faktorių, reikia planingai 
ruoštis tai dienai, kada išliks tik
tai mažas branduolys veiklios ir 
politiškai brandžios išeivijos. 
Ateity pasaulinės politikos vėjas 
gali pasikeisti, gali atsirasti pro
gų tautai atstatyti savo suvere
nią valstybę. Tada bus ypatingai 
svarbu atgauti nepriklausomos 
Lietuvos pripažinimą de jure 
tose valstybėse, kur politiniai iš
eivijos veiksniai išliks gajūs, ne- 
pasidavę apatijai. Tada bus rea
lizuota viltis, kad Lietuva vėl 
taps pilnateisiu pasaulio valsty
bių bendruomenės nariu. Aš 
palaikyčiau šį planingą ruošimą
si ateičiai jau dabar. Tai gali 
būti nauju keliu laisvinimo žy
gy. Tenka tačiau paminėti, kad 
mes evoliucijos nesulaikysim ir 
mūsų veiklą politinėj plotmėj 
reikia suderinti su ateities resur
sais.

Laisvoj visuomenėj visuomet 
bus įvairių nuomonių, kaip tinka 
veikti politinėj srity. Šis faktas 
reiškiasi ir išeivijos visuome
nėj. Turim veiksnių, ir aš neno-

Lietuvių tautos praeityje tie 
ryšiai su lenkais buvo lietu
viam nenaudingi. Lenkai nutau
tino mūsų aristokratiją, senąją 
inteligentiją. Lietuviškas išliko 
tik kaimas.

Iš to kaimo ir teka lietuviš
ka kultūra ir ji yra lietuviam 
saulė, kuri visus nušviečia ir 
net verčia nustebti. Ir tie du 
praeities karaliai juk nustebę 
žiūri į savo delne švytintį 
kaimą. Jie laiko labai rūpestin
gai ir kaip dovaną neša nau
jiem laikam.

Tie medžiuose pavaizduoti 
paukščiai, būtybės, miestai yra 
tai tautos praeitis. Jie dingsta 
tamsoje, kai kyla lietuviškos kul
tūros saulė.

Tai giliai jaudinantis paveiks
las. Pasakų rūpestingi karaliai 
atneša mum brangiausią praei
ties dovaną — lietuvišką kultū
rą, lietuvišką saulę!

Tai buvo nutapyta tada, kai vi
sus buvo išjudinęs tautinis atgi
mimas, kai pirmą kartą imta 
kalbėti apie savitus lietuviškos 
kultūros pradus.

-o-
Šis paveikslas turi vieną staig

meną. Dar gerokai prieš II-jį 
pasaulinį karą Pittsburgho 
universitete buvo įrengiami tau
tų kambariai. Yra ten ir Lietu
vos kambarys — klasė. Projek- 
tė padarė dail. A. Gudaitis. Yra 
lietuviško stiliaus stalai, kėdės 
ir gale — didžiulis paveikslas — 
Karalių pasaka. Kaip originaliai 
ir pagaunančiai čia pristatoma 
Lietuva ir jos kultūra! (p.j.)

Dr. Jurgis Gliaudys, Jr., kairėje, su kitais LFB sąjūdžio 
darbuotojais ir svečiais politinių studijų savaitgalio metu 
sausio 25 ir 26 Los Angeles Hilton viešbutyje. Iš k.: 
dr. J. Gliaudys, P.A. Raulinaitis (LFB Los Angeles sambū-1 
rio valdybos pirmininkas), S. Kudirka, G. Kudirkienė, St. 

Barzdukas (PLB valdybos garbės pirmininkas), L. Valiukas, 
buvęs JAV-bių kabineto narys Robert Finch, Ž. Brinkienė 
ir B. Nurmsen (estų darbuotojas). Nuotr. L. Kanto

rėčiau jų veiklos efekto vertin
ti, seikėti tą veiklą nuopelnų 
ar apsileidimo prasme. Vi
siem aišku, kad turim įvairaus 
efektingumo veiksnių. Laiko 
evoliucijos poveikis patikrins 
tas organizacijas, kurios jau bus 
išsemtos, nebeturės efektin
gumo, tokiu būdu ir naudos. 
Bet, žiūrint į reikalą santykių 
su kitataučiais prasme, visi ga
lim sutikti, kad dar šlubuoja 
mumyse tas pramatymų suge
bėjimas, kada prieš įvykį galė
tume pramatyti problemą ir tuo 
pramatymų užbėgti įvykiam už 
akių. Pavyzdžiu imkim Australi
jos de jure pripažinimą sovieti
niam Pabaltijo grobiui. Kur 
buvo mūsų tie veiksniai, kurie 
pasisako turį gerus santykius su 
įvairių kitų valstybių politikais? 
Politinio lobby nebuvimas už
klupo mus taip netikėtai. Mes 
neturim vadinamojo politinio 
sekimo, ir neturim politinių 
prognozių galimybės.

Negalima paneigti, kad visur 
išeivija turi sunkumų; bet šalia 
vien kultūrinės veiklos Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės jun
giniai turėtų aktyviai imtis poli
tinės veiklos savo gyvenamuo
se kraštuose. Tada pasijustų po
litinis išeivijos svoris; tai vie
naip ar kitaip normuotų krašto 
santykius su Maskva.

Aišku, lengva planuoti, sunku 
gi vykdyti. Taip pat aišku, kad 
laisvinimo darbas išeivijoj nėra 
pilnutinis mūsų užsiėmimas. 
Tai apgailestautinas reiškinys, 
nes kiekvienas privalo ir savo 
kasdienę duoną pelnyti. Bet, 
ar tai būtų turtingas, ar vos 
besiverčiąs asmuo, laisvinimo 
darbas turi būti jam privalomas. 
Šis darbas turi būti jo antras už
siėmimas.

Galima iš to padaryti logišką 
išvadą: reikia steigti politinį pi
niginį fondą, kuris užtikrintų pi
niginę paramą laisvinimo dar
bui, ypač gi santykiaujant su ki
tataučiais, kur kaip jau įprasta 
JAV-ėse (ir tikriausiai kitose ša
lyse), turėtų būti samdomi 
specialūs “lobby” agentai bei 
“public relations” žmonės, ku
rie pilnu tempu ir profesiona
liai pasiruošę vykdytų mum 
reikalingą politinį darbą. Būtų 
gerai, jei kiekvienoj valstybėj, 
kur gyvena didesnioji mūsų iš
eivijos dalis, arba reikšminguo
se pasaulinės politikos centruo
se mes turėtume specialistus 
“lobby” agentus, kurie visą 
laiką keltų Lietuvos laisvinimo 
reikalą, megztų reikalingus ry
šius politiniame valstybės gy

M. K. Čiurlionis — Karalių pasaka, tempera, 1908 m.

venime ir akcentuotų lietuviams 
gyvybingus politinius reikalus.

Kaip suderinti Vliko, Pasaulio

POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIO IŠVADOS
Politinių studijų savaitgalis, 

suorganizuotas Lietuvių Fronto 
Bičiulių Los Angeles sambū
rio, įvyko 1975 sausio 25-26. 
Jame paskaitas skaitė arba pra
nešimus padarė St. Barzdukas, 
Bem. Brazdžionis, Ž. Brinkienė, 
J. Gliaudą, dr. J. Gliaudys, jr., 
J. Kojelis, L. Kojelis, Simas Ku
dirka, dr. F. Palubinskas, J. 
Pažėraitė, kun. K. Pugevičius,
L. Valiukas, V. Vidugiris ir dr. J. 
Žmuidzinas. Iškeltais klausi
mais pareiškimus darė gausi au
ditorija.

Išvadų komisija, susidedanti 
iš E. Arbo, dr. Z. Brinkio, dr. V. 
Juodeikos, J. Kojelio (pirm.), 
A. Raulinaičio ir dr. P. Pama
taičio, iš paskaitose, pareiški
muose bei pranešimuose iškeltų 
minčių ir siūlymų daro šias iš
vadas:

1. Lietuvių visuomenės tautiš
kam solidarumui ugdyti ir poli
tinės lietuvių veiklos praktikai 
įdiegti visose lietuviškose 
bendruomenėse organizuotini 
politinių studijų savaitgaliai.

2. Visuomeninėj lietuvių veik
loj atsisakoma autoritetinio prin
cipo ir pasiduodama daugumos 
valios sprendimam. Demokra
tijoj daugumos valia pareiš
kiama visuotinių balsavimų ke
liu.

Demokratinės idėjos puose
lėjamos spaudoj, visuomenėj ir 
kasdieniniame gyvenime.

3. Demogogija ir arogancija — 
didžiausi demokratijos prie
šai. Tad kiekvienam lietu
viui puoselėtina pagarba, pasi
tikėjimas ir meilė, ir toleran
cija kiekvieno lietuvio nuomo
nei. Diskusijos vestinos aukš
čiausio džentelmeniškumo ir 
krikščioniškos pakantos dvasioj, 
niekad riepažeidžiant tiesos ir 
teisingumo.

4. Lietuvių išeivijos tautinė 
misija glūdi kultūrinės ir politi
nės veiklos sintezėj. Tad pasisa
kant prieš politinės veiklos su- 
vulgarinimą, pasisakytina ir 
prieš tos veiklos nuvertinimą. 
Bandymai politinę veiklą prieš
pastatyti kultūrinei veiklai iš
plaukia iš intelektualinio seklu- 
mo ir lietuviškom problemom 
nejautrumo.

5. Visame laisvajame pasauly- 

Lietuvių Bendruomenės ir kitų 
veiksnių veiklos apraiškas, nėra 
lengvai atsakomas klausimas, ir 
jo keblumas išvestų mus iš šio 
simpoziumo rėmų. Aš esu tikras, 
kad būtų naivu laukti, jog bend
ras pasiūlymas susilauktų mi
nėtų veiksnių pritarimo. Su
bendrinta tų veiksnių veikla net 
paliestų kai kada ir asmenines 
ambicijas. Tas apgailėtinas fak
tas matyti Simo Kudirkos ir ki
tų pabėgėlių atvejuose: kaip čia 
veiksnių pastangos buvo išmėty
tos, nesuderintos, kartais vienų 
kitiem priešiškos! Tiktai kelių 
asmenų pastangos pasiekė daug 
ką, nes veikla buvo sutartinė 
ir logiška. Iš tokių pavyzdžių 
reikia mokytis.

Aš siūlau, kad būtų sukurtas 
politinis piniginis fondas, kuris, 
kaip dabar Lietuvių Fondas re
mia kultūrinius reikalus, remtų 
politinę veiklą. Kaip dabar Fon- 

je Lietuvos laisvinimo veiklai 
vadovauja VLIK-as.

VLIK-ą sudarančios grupės 
savo vadovybes reguliariai iš
renka demokratiniu būdu, nes 
garbingas atstovavimas pa
vergtai tautai įpareigoja, kad 
tos vadovybės būtų sudaromos 
teisėtai ir demokratiškai.

Organizuoto savo gyvenimo 
negalinčios turėti grupės jungia
si su kitomis politiškai artimo
mis grupėmis.

6. Lietuvių Bendruomenė ir 
toliau savo vadovybes išsirenka 
demokratiškai, rinkimų reikalui 
sudarydama tikslius narių sąra
šus. LB apylinkių pirmininkam 
nustatyta tvarka suteiktinos pil
nos Tarybos narių teisės.

7. Amerikos lietuviuose siek
tina politinės akcijos vienybės 
su vienu fondu laisvinimo veik
lai finansuoti. Kol to nepadary
ta, laisvinimo veiklai finansuoti 
aukų rinkimas organizuotinas 
taip, kad kiekvienas aukotojas 
galėtų pareikšti savo valią ir au
ką nukreipti į savo pasirinktą 
centrą.

Kiekvienas lietuvis jaučia pa
reigą vienos dienos uždarbį au
koti laisvinimo reikalam.

8. Detentės dvasios negeisti
nom pasekmėm užbėgti už akių 
JAV vyriausybei ir Kongreso na
riam įtaigiai pristatytina 89-to 
Kongreso priimta H. Con. Res. 
416. Tai vienas iš stipriausių 
ginklų Amerikos vykdomai Lie
tuvos okupacijos nepripažinimo 
politikai užtikrinti. Ši rezoliuci
ja pristatytina ir kitų valstybių 
vyriausybėm.

Laisvojo pasaulio komunisti
nės ir prokomunistinės partijos 
informuotinos apie komunizmo 
priedanga vykdomą rusų im
perializmą. Ruoštini planai ir ki
tiems netikėtumams užbėgti už 
akių.

9. Ryšiai, reiškiant rezistenci
nį solidarumą su pavergta tau
ta, skatintini. Jie su Lietuvos lie
tuviais palaikomi 1974 spalio 
26-27 veiksnių konferencijos 
priimto sutarimo dvasioj.

10. Sukūrimas vieno Ame
rikos lietuvių (ar baltų) informa
cijos centro — tai didžioji bū
tinybė.

Kol toks centras nesuorgani
zuotas, kiekvienoje vietovėje 
steigtini pastovūs informacijos 
taškai, į kuriuos, reikalui iš
kilus, galėtų kreiptis amerikie
čiai korespondentai; su jais už- 
megztinos asmeniškos pažintys.

Laisvinimo veiksnių pareiga 
parūpinti profesionaliai paruoš
tos informacinės literatūros apie 
Lietuvą. Šioj srity nedovanoti
nai apsileista.

11. PLJ Sąjunga, Lietuvių Stu
dentų Sąjunga, ateitininkai, 
skautai, neolituanai ir kitos jau
nimo organizacijos Lietuvos 
laisvinimo darbus integruoja į 
savo organizacinės veiklos pro
gramas.

Kiekviename universitete, 
kur yra bent keli lietuviai stu
dentai, organizuotinos lietuvių 
studentų draugijos.

12. Ruošti savus profesionalus 
žurnalistus, kurie galėtų už 
imti žinių agentūrų, radijo, tele
vizijos, spaudos štabuose atsa
kingas pozicijas. Kovai už lais
vę užsitęsus, jų reikšmė gali būti 
be galo didelė. Gabiem studen- 

de nėra “varžovų”, taip, ir turint 
pajėgų politinės veiklos fondą, 
nevieningos ir konkuruojančios 
veiklos reiškiniai palaipsniui 
dingtų. Materialinis politinės 
veiklos fondo pajėgumas taptų 
vienijančiu politinės veiklos 
stimulu. Tokio fondo resursai į- 
gyvendintų stipresnę politinę 
veiklą, ją koordinuotų. Ta veik
la nepriklausytų ir nuo paskirų 
kraštų lietuvių išeivijos ekono
minės padėties. Fondo resursai 
veiktų pagal reikalą. Reikalui 
esant, nereikėtų sukti galvos: 
kur gauti pinigų? Išeivijos poli
tinių darbininkų atpalaidavi
mas nuo piniginių rinkliavų rū
pesčio pakeltų politinės veik
los potencialą.

Mes privalom ruoštis ateičiai. 
Sukurtas tam reikalui fondas su
švelnintų ir išeivijos mažėjimo 
faktorių ir užtikrintai pratęstų 
laisvinimo veiklą.

tam žurnalistam skirtinos sti
pendijos.

Jaunimas ragintinas studijuoti 
humanitarinius mokslus.

13. Lietuvos laisvinimo kovoj 
siekiant išnaudoti lietuvišką po
tencialą, pirma reikia žinoti, ko
kį potencialą turime. Lietuvių 
Bendruomenės iniciatyva teik
tini asmenys, kurie galėtų, no
rėtų ir pajėgtų paveikiai lais
vinimo uždavinius vykdyti. Pa- 
sižvalgytina žmonių su vizijomis 
ir naujų planų pasiūlymais.

14. Įtakingų draugų laisva
jame pasaulyje Lietuvos laisvės 
reikalui įgijimas — tai vienas iš 
realiųjų politinės veiklos užda
vinių. Tam tikslui prie VLIK-o 
organizuotina speciali komisija.

15. Lietuviai katalikai remia 
organizuojamą Amerikos Lietu
vių Katalikų Tarnybą, siekiančią 
patarnauti lietuviškom parapi
jom ir talkinti lietuviam kuni
gam pastoracijos darbuose.

Išvadų komisija

HARTFORD, CONN.
Švč. Trejybės lietuvių parapi

jos klebonas kun. Juozas Matu7 
tis praneša, kad balandžio 27 
atvyks vysk. Vincentas Brizgys 
ir Švč. Trejybės parapijos bažny
čioj 10:15 vai. ryto suteiks su
tvirtinimo sakramentą lietuvių 
tėvų vaikučiam. Gal atsiras ir vy
resnio amžiaus asmenų, dar 
nepriėmusių šio sakramento. Vi
si iš anksto turi užsiregistruoti 
pas parapijos kleboną. —A.J.P.

GARDNER, MASS.
Lietuvių bendrovė išsirinko 

naują valdybą: pirm. F. Yavoros- 
ky, vicepirm. J. Kacėnas, prot. 
sekr. V. Višniauskas, ižd. A. 
Daukantas, fin. sekr. P. Kras- 
kauskas. Direktoriai: R. Wax- 
lax, M. Piontek, J. Sacman, A.
Aukštikalnis. — Kor.

JAUNIMO 
KONGRESAS
(atkelta iš 3 psl.)

negalėtų išsilaikyti, nes trijų do
lerių prenumeratos kaina nepa
dengia jo išleidimo visų išlaidų. 
Be to, prenumeratorių dalis, net 
pakartotinai raginami, nesu
randa laiko tiem trim doleriam 
pasiųsti. Posėdy nutarta į para
ginimus neatsiliepusiem PL 
siuntinėjimą sustabdyti.

PLB valdybos jaunimo vice
pirm. Kasparas pereitų Kalėdų 
metu dvi savaites lankėsi Ar
gentinoj, Brazilijoj, Urugvajuj 
ir kitur. Ten būdamas, susitiko 
su tų kraštų LB ir kitais vei
kėjais ir tarėsi apie lietuviškos 
veiklos stiprinimą Pietų Ameri
koj. Pagrindinis jo tikslas buvo 
ateinančio jaunimo kongreso ce- 
mentavimo reikalas. III PLJK P. 
Amerikoj organizatoriai, Kaspa
ro patyrimu, techniškąjį darbą 
atlieka su pasiaukojimu ir gerai, 
tačiau akademinės programos 
atlikimo daliai reikia JAV lietu
vių pagalbos. Praėjusieji ir da
bartinis jaunimo kongresas tuo
se kraštuose žadina neįkainoja
mą lietuvišką atsigaivinimą.

Juozas Šlajus
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HARTFORD, CONN.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė
Liet. Bendruomenės rūpesčiu 

vasario 16 paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 
57-oji sukaktis.

Prieš minėjimą apylinkės 
pirm. Steponas Zabulis parašė į 
Catholic Transcript apie tironiš
ką Lietuvos pavergimą ir bruta
lų tikėjimo persekiojimą.. LB 
valdybos nariai Albinas ir Juo
zas Belazarai pasiuntė aprašymą 
The Hartford Courant ir The 
Hartford Times laikraščiam, pri
mindami amerikiečiam Lietu
vos nepriklausomybės 57-ąją su
kaktį ir Sovietijos 35 metus ten 
vykdomą terorą. Abu laikraščiai 
jų aprašymą išspausdino. Šitokio 
turinio laišką Belazarai pasiuntė 
ir senatoriui Abr. Ribicoff. Iš jo 
gavo padėkos laišką su linkėji
mais lietuviam ir Congressional 
Record iškarpą, kurioj senato
rius A. Ribicoff ir prezidentas 
G. Ford skelbia Lietuvos nepri
klausomybės 57-ąją sukaktį ir 
aneksijos apybraižą bei lietuvių 
ryžtą iškovoti savo kraštui lais
vę-

Vasario 13 lietuvių atstovai 
Kristina Saimininkaitė, A. Bela- 
zarienė, A. Mazalas, A. Dzi- 
kas ir S. Baltauskas aplankė 
miesto burmistrą G. Athanson ir 
įteikė jam J. Gliaudos knygą “Si
mas”. Burmistras pasirašė pro
klamaciją. Vasario 16 Lietuvos 
Vėliava plevėsavo miesto rotu
šėj.

Pamaldos už Lietuvą
Sekmadienį, vasario 16, Lie

tuvos nepriklausomybės šventė 
prasidėjo pamaldomis Švč. Tre

jybės bažnyčioj. Iškilmingas 
mišias aukojo klebonas kun. J. 
Matutis. Jis pasakė ir reikšmin
gą pamokslą. Petras Petkaitis tri
mitavo, susikaupimu prisime
nant žuvusiuosius. Jausmingai 
giedojo muz. J. Petkaičio vado
vaujamas mišrus choras ir solis
tai I. Petkaitienė.ir dr. I. Alis. 
Dalyvavo organizacijos su vėlia
vomis ir gausi visuomenė. Prieš 
mišias skautai įnešė gėles pa
gerbti žuvusiem už Lietuvos 
laisvę. Po pamaldų sugiedoti 
himnai.

Iškilmės salėj
Tą pačią dieną šventė buvo 

tęsiama Lietuvių Klubo salėj.
Minėjimą atidarė LB apylin

kės pirm. S. Zabulis. Ramovė- 
nai ir Sabonio posto veteranai, 
maršui grojant, įnešė vėliavas. 
Moterų choras, vadovaujamas 
J. Petkaičio, giedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Klebonas kun. 
J. Matutis sukalbėjo invokaciją. 
P. Petkaitis liūdnu trimito garsu 
palydėjo dalyvių susikaupimą. 
Pagerbti gėlėmis Lietuvos sava
noriai Jurgis Dragūnevičius, 
Pranas Špakauskas, Petras Palu
binskas ir Ramanauskas.

Moterų choras linksmino 
publiką gražiomis dainomis. La
biausiai visus žavėjo daina 
“Kampelis mielas ir brangus”, 
sudainuota kartu su dr. I. Alio 
solo. Gražiai pasirodė tautinių 
šokių grupės, vadovaujamos 
Kotrynos Marijošienės ir Dalios 
Dzikienės.

Muzikas A. Jurgutis kalba Hartforde 
nepriklausomybės minėjime. Nuotr. A. Jaro

vasario 16 Lietuvos

Programai sumaniai vadovavo 
studentė Birutė Zdanytė. Gu
bernatorės Ella Grasso ir mies
to burmistro G. Athanson pro
klamacijas perskaitė Vita Šlioge
rytė ir Sigita Banevičiūtė.

Mūsų likimo dalininkai lat
viai, estai, ukrainiečiai ir kiti pa
vergtieji šios mūsų šventės pro
ga mus draugiškai sveikino ir 
užjautė. Pabaltiečius ir kitus at
stovus pakvietė Zigmas Straz
das.

A. Jurgučio kalba
Pagrindinis kalbėtojas muzi

kas Aloyzas Jurgutis atvyko iš 
Chicagos. Svečias, neseniai 
prasiveržęs pro geležinę uždan
gą, sujungė mus su pavergta 
Lietuva, išsakydamas žmonių 
vargus ir skausmus. Okupantai 
niekaip negali pavergti lietuvių 
tautinės dvasios, nes pažangi ir 
dvasiškai stipri mūsų tauta verž
liai kovoja ir nepraranda vilties 
sulaukti laisvės. Ypač atkakliai 
priešinasi jaunimas, nors ir ne
matęs laisvos Lietuvos, tik gir
dėjęs apie jos praeitį iš tėvų ir 
kitų pasakotojų. Baigdamas savo 
vaizdžią kalbą, prelegentas ska
tino nepagailėti jėgų, repre-

Hartforde, Conn., LB pirmininkas S. Zabulis atidaro Vasa
rio 16 minėjimą Lietuvių klubo salėje. Nuotr. A. Dziko

PROVIDENCE, R.l.

Vasario Šešioliktoji 
mūsų kolonijoj

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj vasario 16 mišias už Lie
tuvą aukojo ir dienai pritaiky
tą pamokslą pasakė klebonas 
kun. V. Martinkus.

Popiet šventės minėjimas vy
ko Lietuvių Piliečių Klubo pa
talpose.

Įnešus Amerikos ir Lietuvos 

zentuojant lietuvių kultūrą ir 
meną, nuolat primenant Ameri
kos ir kitų valstybių vadam Lie
tuvos padėtį. Sveikino visus, lin
kėdamas ištvermės. Pareiškė 
padėką rašiusiem laiškus dėl jo 
šeimos. Ji bus išleista iš Lietu
vos.

Mielą svečią nuoširdžiai glo
bojo J.V. Pileikų šeima ir kiti.

Pertraukos metu dosni visuo
menė suaukojo 1084 dol. 50 et. 
Aukos išsiųstos organizacijom 
pagal aukotojų paskyrimą.

Rezoliuciją perskaitė Alfon
sas Dzikas.

Vasario 19 ir kitu laiku A. Dra- 
gūnevičius perdavė muz. A. Jur
gučio kalbą per Tėvynės Garsų 
radiją.

Vaišės
Po minėjimo buvo vakarienė. 

Ji vyko žemutinėj salėj. Daly
vavo muz. A. Jurgutis, klebonas 
kun. Juozas Matutis, svečias 
klebonas kun. Zenonas Smilga 
(Middletovvn, Conn.), LB valdy
bos nariai, organizacijų atstovai 
ir kiti svečiai. Praleista keletas 
malonių valandų.

LB apylinkės valdybos vardu 
nuoširdus lietuviškas ačiū vi
siem!

M. Petrauskienė

vėliavas, LB Providence apylin
kės pirmininkas dr. A. ValiuŠ- 
kis trumpu žodžiu atidarė minė
jimą, pakviesdamas kleboną 
kun. V. Martinkų sukalbėti 
invokaciją. Programai vesti buvo 
pakviesta kultūrinių reikalų ve
dėja A. Kairienė, ji viską sklan
džiai atliko.

Kalbą apie Lietuvos nepri
klausomybę pasakė inž. D. Ša
tas, vaizdingai nušviesdamas jos 
reikšmę visokeriopa prasme.

Minėjime dalyvavo ir savo ra
šytą proklamaciją perskaitė Pro
vidence miesto burmistras V. 
Cianci. Jam buvo įteikta dovana 
— lietuviška juosta.

Gražų žodį apie Lietuvą, ypač 
apie persekiojamą Bažnyčią, ta
rė Providence kolegijos profeso
rius kun. A. Jurgelaitis, OP.

Gubernatoriaus proklamaciją 
ir rezoliucijas skaitė A. Kairys.

Programos pabaigoj A. Kairie
nė įspūdingai deklamavo Pr. 
Vaičaičio eiles “Yra šalis” (lietu
vių kalba ir jos pačios laisvu 
vertimu į anglų kalbą). Po to D. 
Kairytė paskambino tris muzi
kos dalykus.

Minėjimas baigtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais.

Prie įėjimo buvo renkamos 
aukos. Surinkta 458 dol.

Lietuvių Bendruomenei au
kojo: po $50 — Amerikos Liet. 
Pil. Klubas, D. Šatas; $25 — A. 
Valiuškis; po $20 — V. Rasto
ms, V. Šakalys; po $10 — A. 
Aliukonis, B. Vaitiekūnas, L. 
Kukanauza; po $5 — E. Čiočys,
K. Garisonas, J. Venckus, O. 
Venckus, P. Tribuišis, J. Stoš
kus, E. Pūtvytė, V. Ančikas, J,

Hartfordo lietuvių atstovai vasario 13 buvo priimti miesto burmistro. Iš k. A. Dzikas, 
A. Mazalas, A. Balazarienė, K. Saimininkaitė, S. Baltauskas. Proklamaciją pasirašo bur
mistras G. Athanson. Nuotr. A. Dziko ■- ' ■
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SIMAS VASARIO 16 ŠVENTĖJ TORONTE
Šiemet Vasario 16-tosios iškil

mėse Toronte dalyvavo ir Si
mas Kudirka. Jo pamatyti ir pasi
klausyti susirinko didelė torom 
tiškių lietuvių dalis.

Šioj šventėj dalyvavo ir kalbą 
pasakė Kanados federalinės val
džios darbo ministeris John 
Munro. Dalyvavo dar Ontario 
provincijos valdžios, Toronto 
miesto ir kai kurių priemiesčių 
savivaldybių atstovai, latvių, es
tų ir ukrainiečių veikėjai.

Lietuviškos pamaldos
Hamiltono lietuviai (40 mylių 

į pietus nuo Toronto) surengė 
nepriklausomybės minėjimą 
šeštadienį, vasario 15. Simas Ku
dirka jų iškilmėse irgi dalyvavo 
ir praleido su jais visą dieną 
ir vakarą.

Vasario 16, ankstų sekmadie
nio rytą, Simas dalyvavo lietu
vių liuteronų bažnyčios pamal
dose, skirtose Vasario 16 šven
tei. Bažnyčia buvo pilna tikin
čiųjų. Pamaldose dalyvavo Šat
rijos ir Rambyno skautų tuntų 
uniformuoti atstovai ir garbės 
sargybos su vėliavom.

Pamaldų metu S. Kudirka bu
vo pakviestas parapijos^ pirm, 
inž. G. Šerno tarti keletą žodžių. 
Simo kalba buvo pati stipriau
sia ir esmingiausia iš visų tą 
dieną girdėtų kalbų. Apie 15 
minučių trukusioj kalboj jis mi
nėjo, kas valdo užgrobtą Lietu
vą, kaip jos valdovai vis rėmėsi 
ir remiasi Gulago salyno siste
ma, ir gėrėjosi, kad daliai lietu -

Saulėnas, J. Kiela; $4 — P. 
Paškauskas; $2 — J. Walaska.

Amerikos Lietuvių Tarybai: 
po $50 — Amerikos Liet. Pil. 
Klubas; po $5 — K. Kriaučiū
nas, J. Deltuva, J. Waitonis; 
po $2 — J. Walaska.

Tautos Fondui: $50 — Z. Cil- 
čius; $30 — V. Rastonis; $25 — 
kun. V. Martinkus; po $5 — kun. 
J. Maknys, K. Navakauskas, B. 
Antanavičius, J. Gervelis, V. 
Šateikis; $2 — J. Walaska; 
$1—J. Kirlys. Sekretoiė

Kun. V. Martinkaus kunigystės 
jubiliejus

Kun. Vaclovas Martinkus 
23 metus kaip vikaras ir klebo
nas dirba Šv. Kazimiero parapi
joj. Balandžio 24 jam sukanka 
40 m. nuo įšventinimo kunigu..,

Providence Lietuvos vyčių 
103 kuopa, girdėdama dauge
lio lietuvių pageidavimą ne
praleisti šio jubiliejaus tylomis, 
sudarė komitetą jam paminėti. 
Minėjimas įvyks balandžio 27, 
sekmadienį, Šv. Kazimiero baž
nyčioj ir salėj.

Koncelebruotos mišios, da
lyvaujant Providence vyskupui 
Louis E. Gelineau, bus aukoja
mos 10:30 vai., o po jų 12 
vai. parapijos salėj bus jubi
liejaus banketas su menine pro
grama.

Lietuvos vyčių centro ritualo 
komisija suteiks kun. Vaclovui 
Martinkui vyčių organizacijos 
ketvirtą narystės laipsnį už jo 
nuopelnus lietuvių reikalam.

Providence vyčiai nuoširdžiai 
kviečia lietuvių visuomenę mi
nėjime dalyvauti ir tuo pagerb
ti jubiliatą. Jonas A. Stoškus 

vių švystelėjo mintis pabėgti 
nuo antros rusų okupacijos. 
Kvietė išreikšti padėką valsty
bėm, priėmusiom politinius 
Lietuvos pabėgėlius, ragino tęs
ti tolimesnę kovą prieš okupan
tą ir įtaigoti bei pritraukti įta
kingus vietinės valdžios parei
gūnus į vadavimo kovą.

Iš šių pamaldų S. Kudirka nu
vyko į Prisikėlimo katalikų para
pijos pamaldas.

Akademija
Pagrindinė iškilmių akade

mija vyko Anapilio sodybos sa
lėj. Salė ir balkonai buvo pilni 
lietuvių.

Įžangos žodį tarė Toronto LB 
apylinkės pirm. M. Abromaitis, 
invokaciją sukalbėjo Tėv. A. Si
manavičius, OFM, Prisikėlimo 
parapijos klebonas. Po sveikini
mų kalbėjo Simas Kudirka. Jo 
kalba truko apie valandą. Čia 
jis praplatino ir paįvairino min
tis, pasakytas liuteronų baž
nyčioj .

Po pertraukos kalbėjo fede
ralinės valdžios darbo ministeris 
John Munro. Jis lietė etninių 
grupių kultūros įtaką Ka
nadai.

Po priimtų rezoliucijų koncer
tinėj daly pasirodė “Gintaro” 
ansamblio mažųjų ir vyresniųjų 
šokių grupės ir to paties an
samblio mergaičių oktetas. Po jų 
Toronto “Varpo” choras sudai
navo keletą dainų.

Visa akademija užtruko apie 4 
valandas. Programos pranešėja 
buvo Gabija Juozapavičiūtė. 
“Gintaro” orkestrui vadovavo ir 
“Varpo” chorui dirigavo muz. 
Jonas Govėdas.

Banketas
Lietuvių Namų centrinėj salėj 

7 vai. vak. įvykusiam ban
kete dalyvavo kviestiniai svečiai

LB CONNECTICUT 
APYGARDOJ

Savo antram posėdy LB Con- 
neetieut apygarda nutarė ruošti 
Čiurlionio minėjimą, o mokyk
las paraginti ruošti vysk. M. Va
lančiaus minėjimus. Sausio 19 
ir kovo 2 posėdžiai tam ir buvo 
kviesti. Į posėdžius, be valdy
bos, buvo kviesti apylinkių pir
mininkai, taip pat atstovai prie 
Pavergtų Tautų ir baltų komite
tų. Kovo 2 posėdy buvo atsto
vaujamos Hartfordo, Bridge- 
porto, Stamfordo, Waterburio, 
New Britaino ir New Haveno 
apylinkės.

Protokolo nuorašas ir darbo
tvarkė buvo išsiuntinėti daly
viam su pakvietimais į posėdį, 
tad jų skaityti nebereikėjo. Pro
tokolas priimtas su mažom pa
stabom. Pirmą pranešimą iš jau
nimo suvažiavimo Rochestery 
padarė narė jaunimo reikalam 
B. Zdanytė.

Connecticut apygardos ribose 
veikia du jaunimo klubai. Vie
nas — lietuvių studentų U- 
Conn (University of Connecti
cut), o kitas — jaunimo Hart
forde.

ir vietiniai lietuviai. Vaišių pietų 
buvo sveikinimų ir kalbų.. Kal
bėjo ir S. Kudirka. . .

Programoj pasirodė tautinių 
šokių grupė “Atžalynas”. (Pro- 
gramon buvo įvesta staigmena, 
nes vieną šokį tuo pat metu šoko 
lietuviai, latviai ir estai., • , ''

Vaišių metu Simas išvyko į 
79 televizijos kanalo studiją po
kalbiui. Pokalbis buvo perduo
tas per televiziją tą patį vakarą 
ir kitos dienos rytą.

Grįžęs iš studijos, Kudirka dar 
gana ilgai kalbėjosi su svečiais 
ir teikė jiem autografus.

Su jaunuomene
Vasario 17, pirmadienio vaka

rą, Lietuvos gen. konsulas 
Žmuidzinas su žmona savo na
muose surengė priėmimą S. Ku
dirkai ir kviestiem svečiam.

Vasario 18 vakarą Prisikėlimo 
parapijos parodų salėj Simas Ku
dirka padarė pranešimą lietuvių 
jaunimui. Gimnazijos mokinių 
ir universiteto studentų amžiaus 
jaunuoliai užpildė visą auditori
ją. Buvo ir apie 20 suaugusių.

Lydimas mokyt. A. Rinkūno ir 
J. Andriulio, Simas įžengė į salę; 
Griausmingais plojimais ir atsi
stojimu jaunuoliai pagerbė jo 
atvykimą. Jis pasakė jų dvasiai 
ir amžiui pritaikytą kalbą. Po to 
atsakė į klausimus. Tenka pa
sakyti, kad Kudirka užkariavo 
jaunųjų širdis, ir jo išreikštom 
mintim buvo skiriamas gilus dė
mesys. Teko stebėtis, kaip leng
vai ir suprantamai jaunuoliai 
dėstė savo mintis klausimuose.

-o-
Simo Kudirkos atsilankymas 

Vasario 16 šventėj Toronte su
teikė vietos kolonijai nepapras
tą susidomėjimą ir dvasinį pa
kilimą.

-La?

;
Yar susibūrusios dvi tautinių 

šokių grupės. Hartfordo grū- 
pei vadovauja Kotryna Marijo- 
šięnė, Waterburio skautų — Bu
lotienė. Abi grupės ruošiasi 
penktajai šokių šventei 1976.

■ f ■ '« ?
Pirmininkas padarė praneši

mą apie Vasario 16-osios mi
nėjimą, apie delegaciją pas gu
bernatorę Ella Grasso. Po to 
pereita prie pagrindinio po
sėdžio tikslo — Čiurlionio minė
jimo. Data minėjimui dar nenu
statyta. Patogiausia, kaip dabar 
atrodė, būtų rugsėjo 28. Minė
jimas ruošiamas Trinity kolegi
joj. Programoj dvi paskaitos — 
Čiurlionis kompozitorius ir 
Čiurlionis dailininkas, paroda ir 
jo kūrinių koncertas.

Apygardos valdyba nuošir
džiai dėkinga prof. Vytautui Ma- 
rijošiui už didelę pagalbą mi
nėjimo ruošime.

Apygardos metinį suva
žiavimą kviesti numatyta balan
džio 20 New Britaine ar Water- 
bury.

Albina Lipčienė
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LINDEN, N. J.
NETEKOME DIDELIO 

VEIKĖJO
Alexian Brothers ligoninėj 

Elizabethe po trumpos ligos 
mirė a.a. Vladas Tursa, sulau
kęs 75 metų amžiaus. Buvo gi
męs 1900 vasario 1 Kušlių km., 
Užpalių valsč., Utenos apskr. 
Pradžios mokyklą baigė Abro- 
miškio km., gi vidurinę mokyk
lą — Užpaliuose. Karo metu 
su tėvais atsidūręs Rusijoj, bai
gė komercijos mokyklą Tiflise. 
Karui pasibaigus, grįžo Lietu
von. Tarnavo Lietuvos kariuo
menėj. Po to pradėjo dirbti Karo 
Technikos tiekimo skyriuj Kau
ne. Čia išdirbo iki rusų invazi
jos 1940. Antrą kartą rusam 
okupuojant Lietuvą, su šeima 
pasitraukė į Vakarus. 1949 atvy
ko Amerikon ir trumpam laikui 
apsistojo Waterbury, Conn., 
pas savo giminaičius Devenius. 
Apsigyvenęs Lindene, dirbo 
mašinistu The Celotex Corp., 
kol išėjo į pensiją.
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Velionis buvo labai darbštus,

* . ' '. >energingas, sumanus ir rūpes
tingas. Kartu jis buvo draugiš
kas, linksmas, mėgstąs humorą. 
Dirbdamas Altoj, Balfe ir Bend- 
guomenėj, kasmet buvo perren
kamas į valdybas. Ketvirtį šimt
mečio išgyvenęs Lindene, pali
ko lietuviškoj veikloj gilią vagą. 
Čia jis organizavo ir puoselėjo 
vaidintojų vienetą, sėkmingai 
veikusį keletą metų, skatino ir 
padėjo suorganizuoti lietuvių 
šeštadieninę mokyklą, jai išlai
kyti rengė specialius parengi
mus, vakarus, rinko aukas. Įsi
steigus moterų dainos ansamb
liui Birutei, su jos vedėja a.a. 
Salomėja Ceriene-Mulks vis 
medžiojo naujas nares, tą viene

tą stiprino. Ansamblio vadovei 
mirus, jis prikalbino komp. 
Juozą Stankūną jam toliau vado
vauti. Yra surūošęs daugybę kul
tūrinių parengimų su plačia me
nine programa. Beveik kiekvie
name jų jis išeidavo scenon, 
svečius linksmindamas lengvo 
žanro eilėraščiais, satyromis, ne 
vienam “patraukdamas per 
barzdą”, bet visada švelniai, ne
užgauliai. Žmonės jį mėgo ir pa
rengimus noriai lankė.

Jo veiklos metais įvairios ko
respondencijos iš Lindeno, jo 
paties ir kitų bendradarbių para
šytos, mirgėte mirgėjo laikraš
čiuose.

VINGIUOTI AUSTRALIJOS
POLITIKOS KELIAI
(atkelta iš 1 psl.) 

demonstracijos, mitingai. Spau
da beveik vienu balsu pasisakė 
prieš, protestavo. Ir vyriausybė 
nusilenkė šiam milžiniškam 
spaudimui — atmetė vizų prašy
mus. Ministeris pirmininkas Mr. 
Whitlam tą vyriausybės aktą mo
tyvavo: PLO narių vizitas sukel
tų Australijos visuonienėj pasi
dalinimą. Izraelio bičiuliai ir žy
dų bendruomenė triumfavo.

Bet nuomone tų, kurie smer
kė vyriausybės sprendimą, vy
riausybė nusilenkė sionizmo 
spaudimui. Toji grupė panaudo
jo politinį, socialinį ir ypač eko
nominį spaudimą, toli pervirši
jantį jos proporciją visuomenėj. 

Arabai, kurių Australijoj yra 
apie 200,000, surengė visuose 
Australijos didesniuose mies
tuose protesto demonstracijas, 
tik priešingo pobūdžio. Yra daug 
ženklų, kad Australijos vyriau
sybės atsisakymas duoti PLO 
atstovam vizas gali turėti apčiuo
piamų, Australijai nepageidauti
nų pasekmių: Irakas nemažus 
mėsos užsakymus nukreipė į N. 
Zelandiją, spauda skelbia, kad 
Irakas ir Libija gali nutrauk
ti pasitarimus, kurių apimtis 
siekia dešimtis milijonų dolerių. 
Arabų kraštų darbininkų pro
fesinės sąjungos įspėjo Australi
ją, kad, jei nepakeis savo nusi
statymo, galinčios imtis prie
monių prieš Australijos laivų ir 
lėktuvų aptarnavimą arabų kraš
tų uostuose ir aerodromuose. 
Bet dar — gali pakenkti pasita
rimam dėl 2 milijardų dolerių

Suprantama, dėl įvairių nenu
galimų kliūčių ne visi jo globo
jami ir remiami kultūriniai vie
netai išsilaikė. Likvidavosi vai
dintojų būrelis, Birutės ansamb
lis ir šeštadieninės mokyklos 
tautinių šokių grupė; dėl to ve
lionis daug pergyveno.

1960 metų gale, Amerikos 
Lietuvių Tarybos garbės nariui 
prof. Pranui Jucaičiui iš pirmi
ninko pareigų pasitraukus, jas 
perėmė velionis. Čia jis atidžiai 
ir kruopščiai kasmet ruošdavo 
iškilmingus Vasario 16-osios mi
nėjimus. Iš anksto pasikvies
davo žymius kalbėtojus, prašy
davo kunigų talkos, meninei 
programai atlikti kviesdavo apy
linkės populiariuosius solistus- 
es, tautinių šokių ansamblius. 
Per tą penkiolika metų Lietuvos 
laisvės reikalu kasmet kreip
davosi į JAV prezidentus, vy- 
vyriausybės narius, kongresma- 
nus, senatorius, gubernatorius. 
Tie prašymai — rezoliucijos bū
davo dedami į Congressional 
Record. Todėl jo lietuviška po
litinė veikla buvo žinoma visoj 
Amerikoj.

Todėl nenuostabu, kad žinia 
apie a.a. Vlado Tursos mirtį žai
bo greitumu prasiveržė į visas 
puses ir visi sukruto ruoštis ge
dului.

Velionis buvo pašarvotas va
sario 19 Brazinskio laidotuvių 
koplyčioj Elizabethe. Tos die
nos vakarą įvyko atsisveikini
mas. Giminės, draugai, gerbė
jai ir pažįstami užpildė koply
čią. Kun. Juozas Pragulbickas 
vadovavo bendrai rožančiaus 
maldai. Po to LB Lindeno apy
linkės pirmininkas Jonas Zuba- 
vičius savo ir velionio draugų 
vardu tarė trumpą jautrų žodį 
ir iškvietė kalbėti kitus. Balfo 
vardu kalbėjo pirm. Juozas Pra
puolenis, LB New Jersey apy
gardos pirm. Kazys Jankūnas 
ir karių vardu kpt. Antanas Ru
gys. Visi kalbėtojai pabrėžė, kad 
velionis labai daug dirbo lietu
vybei, daug nusipelnė pagar
bos, o svarbiausia, anot kpt. 
Rugio, neliko skolingas savo 
gimtajam kraštui Lietuvai. Ne- 
nuilstąs velionio užmojis dirbti 
lieka mum tolimesniu akstinu 
neatlaidžiai kovai su okupantu.

Altos Lindeno skyriaus var
du su jo pirmininku velioniu at
sisveikino S. Vaičiūnas šiais žo
džiais:

— Mielas Vladai, žinau labai 
gerai, kad ir tu pats apie šį 
staigų likimą nepagalvojai. Tu, 
kaip ir kasmet, šiuo metu buvai 

paskolos, kurios Australija siekia 
arabų kraštuose.

Kas toliau dėsis, nežinia. As
menys, pirmą kartą kvietę PLO 
atstovus atvykti į Australiją, ma
no vizų klausimą pakartoti. Syd- 
nėjuj nežinomi asmenys numetė 
žibalinę bombą į arabų laikraš
čio redakciją.

Dar neaptilus audrai dėl vy
riausybės nutarimo neišduoti 
vizų PLO atstovam, iškilo naujas 
labai įdomus reiškinys. Terrigal 
vasarvietėj vasario pradžioj įvy
kusioj ALP dvimetinėj konfe
rencijoj (politinės gaires nusta- 
tančiame organe) min. pirm, pa
vaduotojas dr. Caims pasiūlė 
tuojau suteikti diplomatinį pri
pažinimą laikinajai revoliucinei 
Pietų Vietnamo (Viet Congo) 
vyriausybei. Šis siūlymas sukėlė 
abejonių dėl galimų komplikaci
jų, ir konferencijos dalyvių tar
pe atsirado skirtingų nuomonių. 
Dr. Caims savo siūlymą motyva
vo, kad esą Thieu režimas Sai- 
gone kilęs iš 15 milijonų tonų 
Amerikos bombų. Ieškota 
kompromiso: pilnas diploma
tinis pripažinimas tuo tarpu ati
dėtas, bet balsų dauguma nu
tarta leisti laikinajai revoliucinei 
Pietų Vietnamo vyriausybei 
(Viet Congui) įsteigti Australijoj 
informacinį biurą, panašų į tuos, 
kokie yra įsteigti Skandinavijos 
kraštuose. Opozicija ir daugelis 

spaudos šį nutarimą smerkė, 
laikė veidmainišku . Vienas žy
mus karikatūristas šaržu išreiš
kė konferencijos valią taip: “Ži
noma, jie (Viet Cong) yra pat
riotai — ne tokie, kaip PLO”. 

užimtas, norėdamas kuo iškil
mingiau atšvęsti Vasario 16-ąją 
Lindene. Tu visada buvai jud
rus, energingas, nepailstąs. Prie 
tavojo judrumo prisišlieję, mes, 
kad ir ligoti, kad ir seni, vis dar 
galėjom ką nors padaryti. Bet 
visai neseniai tu kažką keista 
savyje pajutai ir išdrįsai man 
prasitarti: “Pavargau, man daro
si silpna. Minėjimą praleidęs, 
duosiu centrui pareiškimą atsi
statydinti, ir tai yra galutinis 
sprendimas”.

Nuostabus dalykas, Vladai! Va
sario 16-osios esminis pasiruoši
mas jau seniai buvo užbaigtas 
prieš tau užmerkiant akis. Net 
atėjo valdžios atstovų laiškai, 
dėkoją už rezoliucijas. Taip, tu 
visa laiku atlikai, bet vieno da
lyko nesuspėjai — atsistatydinti, 
nes tokie darbininkai net ir po 
mirties mum reikalingi.

Vasario 20 rytą velionis buvo 
nulydėtas Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčion, kur už jo vėlę buvo 
atlaikytos iškilmingos pamaldos. 
Mišių metu giedojo velionio la
bai gerbiama solistė Irena Stan- 
kūnaitė-Silva. Į Šv. Gertrūdos
kapines palydėjo ilga automo
bilių vora. Kapinėse kun. Juozas 
Pragulbickas sukalbėjo laido
tuvių maldas. Sugiedota Viešpa
ties Angelas. Visi laidotuvių 
dalyviai buvo pakviesti į vieną 
Lindeno restoraną pietų.

Ilsėkis ramybėj, Vladai. S.V.

Minėjome Vasario 16-ąją
Vietos Altos skyrius^ talki

nant kitom organizacijom, 
vasario 23 iškilmingai minėjo 
57-ąsias metines nuo Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo.

Minėjimas pradėtas gedulo 
šešėly, nes jo rengėjas a.a. Vla
das Tursa tik prieš tris dienas 
buvo palaidotas. Jis buvo prisi
mintas ir pagerbtas minutės at
sistojimu.

Keliais žodžiais atidaręs mi
nėjimą, sekretorius Stasys Vai
čiūnas publikai pristatė progra
mos vedėją — jauną ir dailų 
ąžuolą Viktorą Šeštoką.

Kun. J. Pragulbickas sukal
bėjo invokaciją.

Rezoliucijų, pasiųstų JAV pre
zidentui, valstybės sekretoriui, 
senatoriam Harrison A. 
Williams ir Cliford P. Čase, 
kongresmanam Matthew J. Ri- 
naldo ir Edward J. Patten ir 
gubernatoriui Brendan T. 
Byrne, turinį perskaitė jaunas ir 
gabus studentas Vidas Podlec- 
kis. Pabrėžtina, kad šių rezoliu
cijų skaitytojas yra kartu ir jų 
paruošėjas, taip pat ir signata
ras, kaip rezoliucijų komiteto 
sekretorius. Buvo perskaitytas 
kongresmano Rinaldo labai šil
tas laiškas. Jis pasižada lietuvių 
reikalus ginti. Salėj buvo sukel
tos nuoširdžios ovacijos.

Pagrindinę kalbą pasakė Vliko 
narys Antanas V. Razgaitis. Kal
bėjo trumpai, kondensuotai, pa
siūlydamas konkrečių planų 
mūsų ateities veiklai, kuri galė
tų duoti geresnių' rezultatų ko
voj už Lietuvos laisvę. Ir jaunas 
kalbėtojas, ir jo nauji planai lin- 
deniečiams labai patiko.

Keliolikos minučių pertraukos 
metu buvo renkamos aukos Lie
tuvos laisvinimo reikalam. Su
rinkta $265.65, t.y. trečdaliu ma
žiau, negu pereitais metais. Da
lis lindeniečių tą pačią dieną vy
ko į Patersoną, norėdami susi
tikti Simą Kudirką, tai ten ir pa
aukojo. Atskaičius minėjimo iš
laidas, surinktos aukos bus nu
siųstos Lietuvos laisvinimo 
veiksniam.

Meninėj daly Danutė Kasaus- 
kaitė padeklamavo skambų eilė
raštį.

Lindeniečių “užauginta” 
lakštingala, dabar Patersono 
operos primadona, Irena Stan- 
kūnaitė-Silva padainavo pen
ketą gražių dainų, kurių vieną 
visiškai naują, negirdėtą — 
“Vieversėlį”. Pastarajai kompo
ziciją sukūrė solistės tėvelis 
muz. Juozas Stankūnas. Su šia 
daina solistė pati pavirto “vie
versėliu”. Jos skambiame daina
vime išgirdom seniai begirdėtą 
Lietuvos padangių vieversėlio 
čirenimą.

Lindeniečių pamėgtas solistas 
baritonas Mečislovas Razgaitis 
padainavo šešias patrauklias 
liaudies bei žygiui tinkamas dai
nas. Solistas turi gilų įsijautimą

Vasario 16 Urugvajaus lietuviai padėjo vainiką prie Lietuvos respublikos aikštės pa
minklo Montevideo mieste. Nuotraukoje matome Argentinos ir Urugvajaus lietuvių jau
nimą, dalyvavusį minėjimo programoje.

TRYS KOVOS FRONTAI
(atkelta iš 1 psl.)
reikia to drausmingumo, kuris 
kyla iš vidinio noro pasiekti 
bendrą tikslą, ir tai yra ypatin
gai sunku, kai tos mūsų organi
zacijos neturi valdomos galios.

-o-
Trečias ir, man, rodos, labiau

siai mūsų apleistas frontas yra 
ekonominis. Kdi atvykom į Ame
riką, daugumas skurdo. Bet su
gebėjom sutelkti ir nemaža ka
pitalo finansuoti lietuviškiem 
darbam. Dabar, kai individua
liai lietuviai tvirčiau ekonomiš
kai stovi, mūsų veikla palyginti 
skursta.

Sakykim, kad Amerikoj yra 
100,000 lietuvių. Jei kiekvie
nas padėtų tik po $1,000 į ban
ką penkiem nuošimčiam ir tik 
pusę uždirbtų nuošimčių per 
metus paaukotų, tai per 10 metų 
turėtume dvidešimt penkis mi
lijoninius fondus. Tada iš tų fon
dų kas metai galėtų būti suku
riamas naujas milijoninis fon- , 
das, ir dar liktų ketvirtis mili
jono dolerių remti mūsų Veiklai! 
O šitie mano skaičiai labai kon
servatyvūs. Aš tik noriu pailiust- 

į dainą ir sklandžiai ją perduo
da klausytojam.

Minėjimas tęsėsi arti dviejų 
valandų. Sol. M. Razgaitis su
giedojo Amerikos himną. Lietu
vos himną giedojo visi dalyviai.

Užbaigiamajam žody S. Vai
čiūnas padėkojo programos da
lyviam už atliktus darbus, Lie
tuvių Laisvės Parko vadovybei 
už nemokamai suteiktą salę ir 
visiem pagėlbėjusiem šį minėji
mą suruošti; po to jis visus pa
kvietė pasivaišinti kavute su py
ragaičiais. S.V.

ALGIS ZAPARACKAS 
IŠRINKTAS Į MICHIGANO 

RESPUBLIKONŲ 
VICEPIRMININKUS

Michigano valstijos respub
likonų partijos suvažiavime 
Grand Rapids, Mich., kuriame 
dalyvavo 2700 atstovų, buvo 
renkamas partijos vykdomasis 
komitetas. Šiuose rinkimuose 
Algis Zaparackas buvo vienin
gai išrinktas ketvirtuoju vicepir
mininku.

Algį nominavo Mrs. Ranny 
Riecker, vyriausio JAV respubli
konų komiteto atstovė. Savo 
nominacijos kalboj ji pabrėžė, 
kad jai padarė didelį įspūdį 
Zaparacko politinis sugebėjimas 
bei kompromisų ieškojimas tarp 
partijos politinių sparnų ir įvai
rių tautybių rinkiminės kampa
nijos metu, renkant Michigano 
senatorių Robert P. Griffin ir 
gubernatorių William G. Milli- 
ken. Ji pažymėjo, kad Zaparac
kas daug prisidėjo prie senato
riaus Griffin ir gubernatoriaus 
Milliken rinkimų laimėjimo.

Algis Zaparackas savo trumpoj 
kalboj pabrėžė, kad jis dirbs ir 
toliau partijos vienybės dvasioj 
ir ieškos nuolatinės vietos tau
tybėm partijos struktūroj. 

muot, kaip, mano manymu, mes, 
išeivijos lietuviai, turėtume 
reikštis savo veikla ir darbais. 
Mano mintys toli gražu dar neiš
baigtos ir neapdirbtos. Tačiau,

■ , ruoti, kokią jėgą gali vienin
gumas turė(ti.

Stovėdami tvirtai ekono
miškai, kiek turėtume knygų, in
formacinių leidinių, kiek sto- ką aš noriu svarbiausiai pabrėž- 
vyklų, kongresų, jaunimo cent
rų, lietuviškų mokyklų, kiek ra
dijo programų ir laikraščių! 
Tarp kitko, rūpindamiesi savo 
gerove, ar nepamirštam tų mūsų 
tarpe, kurie ne taip gerai gyve
na? Šitoj srity, mano manymu, 
mes labiausiai parodom, kad 
esam ne vieningas vienetas, bet 
išsisklaidžiusi tauta. Reikia visoj 
mūsų kasdienybėj turėti prieš 
akis tą pagrindinį tikslą — vie
ningumą. Kai tik apie save pra
dedam galvoti, silpninanti savo 
dvasios atsparumą ir stiprybę.

-o-
Savo mintyse šiandien aš 

bandžiau keletu žodžių susu-

ti, yra tai, kad nebegalim, to
kiuose susirinkimuose susirin
kę, tik prisiminti praėjusius lai
kus ir klausytis gražių žodžių 
ir frazių.

Turim kiekvienas apsispręsti, 
ar mes tikrai norim padėti Lie
tuvai išlikti pasaulio sąrašuose. 
Turim kiekvienas apgalvoti, ko
kiais keliais ir būdais mes stip- 
rinsim savo įnašu mūsų tautos 
poziciją pasauly. Ir turim pasi
ryžti darbui, neieškodami sau 
garbės ar pripažinimo. Tada, ir 
tik tada, galėsim viltis, kad vėl 
matysim nepriklausomą Lie
tuvą.

COSMOS PARCELS 
cvpDvec rnpo
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Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ. UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

Cosmos Parcels Express Corp. 
affiliated with POHAROGIFT, Ine.

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DĖMĖSI Į NAUJĄ ADRESĄ:
488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR 2Iri New York, N.Y. 10022
Tel.: (2! 2) 758-I I50/1

SKYRIAI:
| New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
Į New York, N.Y. 10011 135 W. 14 Street

i So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadvvay
| Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Flllmore Avenue
i Chlcado, III. 60622 — 2222 West Chlcaoo Avenue 
I Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Į Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road
| Irvlngton, N.J. 07111 — 762 Sprlngfield Avenue 
| Irvlngton, N.J. 07111 — 1082 Sprlngfield Avė.
į Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Brldae St. N.’

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583

268-0068
TL 8-2674 
B R 8-6966 
WA 5-2737 

884-1738 
E8 2-4685 
374-6446 

f. GL 8-2256
IHamtramcki Mlch. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 365-5255 

Hartford, Con. 06106 518 Park St.

Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth 8treet 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantlc Blvd.
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passalc, N.J. — 176 Market Street
Paterson, N.J. 07505 — 60 Broadvvay 

j Philadelphia. Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
j Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Į Pittsburgn, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street
, San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St.
j Witerbury, Conn. — 905 Bank Street
< Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd.

į VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė.
1 VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street \ 
j Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street
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IEŠKOMI KANDIDATAI JAUNIMO
KONGRESUI

Norintiem kandidatuoti į tre
čio jaunimo kongreso atstovus 
artėja terminas prisistatyti “at
stovų rinkimų komisijom”, ku
rios sudarytos kiekvienoje LB 
apygardoj. Štai kur kreiptis:

Vidurvakariuose (įskaitant 
Chicagą ir apylinkes, Wisconsin 
apylinkes ir Omaha, Nebraska) 
kreiptis: Romas Kasparas, c/o 
PLJS Ryšių centras, 2422 West 
Marąuette Rd., Chicago, 111. 
60629. Telef. (312) 476-0601.

Ohio (įskaitant Clevelandą ir 
apylinkes, Akron, Dayton, Co- 
lumbus ir Pittsburgh, Penn.) 
kreiptis: Kun. Gediminas Ki- 
jauskas, Our Lady of Perpetual 
Help,18022NeffiRoad, Cleveland 
Ohio 44119. Telef. — (216) 
513-4363.

Michigane (įskaitant Detroitą 
ir apylinkes, Grand Rapids ir 
Rochester, N.Y.) kreiptis: dr. 
Kęstutis Keblys, 16349 Addison, 
Southfield, Mich. 48075. Telef. 
(313) 557-8624.

Connecticute (įskaitant Hart
fordą, VVaterbury, New Haven, 
New Britain ir kt.) kreiptis: 
Virginija Aleksandravičiūtė, 448 
Panxis Avė., Bloomfield, Conn. 
Telef. (203) 242-8239.

III JAUNIMO KONGRESO 
REIKALAI NEWYORKE

JAV Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos valdyba nustatė jaunimo 
kongresui atstovų skaičių pagal 
vietoves, naudodama LB su
skirstymą apygardomis. New 
Yorko apygardai tenka trys jau
nimo atstovai.

III pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas vyks nuo š.m. gruo
džio 20 iki 1976 sausio 6. Da
lyvaus 125 jaunimo atstovai. 
Taigi pusiau mažiau, negu pra
ėjusiame kongrese. Kodėl? To
kio didelio atstovų skaičiaus 
neįmanoma sutraukti Pietų 
Amerikoj. O pagrindinė priežas
tis yra ta, kad ieškoma ne eili
nių atstovų, bet tokių, “kurie ne
sibijo darbo, kurie veikia noriai, 
o ne iš pareigos arba kitų ver
čiami. Ieškoma jaunų visuo
menininkų, akademikų, meni
ninkų, profesionalų, atseit tų, 
kurie yra mūsiško gyvenimo 
priekyje”. Tokius pajėgiausius 
kandidatus (18-30 m. amžiaus) 
išrinks pats jaunimas.

Jaunuolis ar jaunuolė, norį 
kandidatuoti, turi atlikti tam tik
ras užduotis. Jos čia suminimos.

1. Turi pristatyti New Yorko 
jaunimo atstovų rinkimo komisi
jai asmenišką reziumę, kurioj 
apibūdina savo darbus moksle 
ar profesijoj, lietuvių bei ameri
kiečių visuomenėj. Pabaigoj 
atsako į klausimą: Kodėl aš no
riu būti III PLJK atstovu? Atsa
kymas turi būti ne ilgesnis kaip 
keturi sakiniai.

2. Pristato tris nespalvotas 
savo asmens nuotraukas.

3. Pristato referatą tarp trijy. 
ir penkių mašinėle rašytų pusla
pių, su dvigubais tarpais tarp ei
lučių. Siūlomos temos: švieti
mas išeivijoj, lituanistika aukšta- 

Audra ir Virginija Bačkaity- 
tės, sporto klubo “Vėjas” 
jauniausios sportininkės, 
laimėjusios pirmą ir antrą 
vietą 1975 pavasario USTTA 
VVashingtono, Marylando ir 
Virginijos rajono tarpvalsty
biniame stalo teniso turny
re, mergaičių B ir C klasė
se.

ką Marijų Žiaugrą, telef. (617) 
323-8278.

Pietryčiuose (įskaitant Phila- 
delphiją, Baltimorę ir VVashing- 
toną) kreiptis; Kęstutis Česonis, 
9909 Windflowėr Drive, Ellicott 
City, Md. 21043. Telef. (301) 
465-1254. Philadelphijoje taip 
pat galima kreiptis į Joną Stel
moką, telefonu (215) 259-1838. 
VVashingtone taip pat galima 
kreiptis į Romą Sakadolskį, tele
fonu (301) 986-1429.

Visose minėtose vietovė
se kandidatai turi komisijom 
prisistatyti ir visus uždavi
nius atlikti iki balandžio 20. 
Rinkimai įvyks gegužės 3-4.

New Yorke visi norintieji kan
didatuoti turi kreiptis į Joną 
Vainių, 80-39 87th Rd., VVood
haven, N.Y. 11421. Telef. (212) 
296-8607. New Yorke kandidatai 
turi prisistatyti ir visus uždavi
nius atlikti iki balandžio 25. 
Atstovų rinkimai įvyks gegužės
10-11.

Massachusetts apygardoj 
netrukus bus sudaryta rinkimų 
komisija. Dėl tolimesnių in
formacijų kreiptis į JK ryšinin-

jame moksle, kultūrinė veikla, 
lietuviškai nekalbančio jaunuo
lio įsijungimas į lietuvių gyveni
mą, ir t.t. Leidžiama naudotis 
laisva tema, kuri būtų problemi
nė, ne vien enciklopedinio po
būdžio apžvalga. Likusias temas 
ir kandidatų aplikacijas galima 
gauti rinkimo komisijoj.

4. Kandidatai atsilanko į pasi
kalbėjimą su rinkimo komisija.

5. Pristato rinkimo komisijai 
specialų pasirašytą pareiškimą.

Visas užduotis kandidatas at
lieka ir pristato rinkimo komisi
jai ne vėliau kaip 1975 balan
džio 25. Šios užduotys buvo nu
statytos JAV LJS valdybos nuta
rimu. Jas privalo atlikti kiekvie
nas, kandidatuojąs JAV-ėse.

Kandidatų tinkamumą tikrins 
New Yorko jaunimo atstovų rin
kimo komisija, kurią sudaro: inž. 
Antanas Sabalis, Alfonsas Sa- 
mušis, Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, Daiva Jurytė, Ramona 
Ašenbergaitė ir pirmininkas Jo
nas A. Vainius.

Kandidatai, gavę rinkimo 
komisijos patvirtinimą, oficialiai 
bus pristatyti atstovų rinki
muose. Rinkimai vyks gegužės 
1G ir 11. Balsuoti galės jauni
mas, rinkimo dieną turįs 16-30 
metų amžiaus. Rinkimai bus 
vykdomi laisvu ir demokratiniu 
būdu, t.y. lygiu, slaptu ir tiesio
giniu balsavimu. Numatoma 
naudotis laiško priemone.

Tuo pačiu metu bus ir JAV 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos tary
bos narių rinkimas. New Yorko 
apygardai tenka išrinkti tris tary
bos narius. Kandidatai turi būti 
18-30 m. amžiaus, laisvai kalbą, 
rašą ir skaitą lietuviškai, susi
pažinę su vietine lietuvių visuo
menės veikla ir problemomis. 
Norintieji kandidatuoti apie tai 
praneša rinkimo komisijai ne vė
liau kaip balandžio 25.

Išrinkus kongreso atstovus ir 
tarybos narius, gegužės 17-18 
laimėtojai vyksta į Londoną, On- 
tario, tartis dėl Šiaurės Amerikos 
lietuvių jaunimo trečiojo suva
žiavimo.

Aplikacijų, platesnės infor
macijos ir kitais jaunimo kong
reso reikalais prašoma kreiptis 
raštu adresu: New Yorko PLJK 
Atstovų Rinkimo Komisija, 8Q- 
39 87th Road, Woodhaven, N.Y. 
11421; o greičiausiu būdu — 
skambinkite tel. (212) 296-8607.

Jaunimo Širdis — tai Lie
tuvių Tautos Ateitis!

New Yorko Jaunimo Atstovų 
Rinkimo Komisija 

Jonas A. Vainius — pirmininkas

New Jersey apygardoj iki šiol 
nežinoma, ar įvyks rinkimai. 
Dėl tolimesnių informacijų 
kreiptis į jaunimo tarybos narį 
Antaną Dambriūną, telef. (201) 
351-3808.

Vakaruose (įskaitant Los An
geles, Santa Monica ir San Fran-.- 
cisco) šiomis dienomis suda
roma komisija. Kreiptis į LJS 
ryšininką Liną Kojelį.

Kandidatai į JK atstovus turi 
būti tarp 18-30 m. amžiaus rin
kimų dieną. Balsavimo teise 
naudotis galės jaunimas tarp 16- 
30 m. amžiaus rinkimų dieną.

Kongreso informacijos tarnybą

AMERIKOS LIETUVIŲ JAUNIMO SĄJUNGA 
APLANKĖ CLEVELANDĄ IR DETROITĄ

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos 
valdyba išsijudino iš savo cent
ro Chicagoj ir aplankė jaunimo 
tarybos narius Detroite ir Cle- 
velande (kurie buvo išrinkti 
prieš pat 1974 Kalėdas). Kelio
nės tikslas buvo padėti įvairių 
apylinkių jaunuoliam stumti III 
pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso ruošos darbą į priekį.

JAV LJS pirmininkė Daiva 
Vaitkevičiūtė, kartu su valdybos 
nariais Indre Baužaite ir Jonu 
Juozevičium, nuvyko į Cleve
landą kovo 22. Tenai jie pasitarė 
su Clevelando apylinkės jauni
mo tarybos narėmis Rita Baly
te ir Danute Sušinskaite. Kitą 
dieną, kovo 23, jie praleido po
pietę su Detroito apylinkės na
riais Asta Banionyte, Ginte Da- 
mušyte, Robertu Selenių, Vitu 
Sirgėdu ir Viktoru Naku.

Clevelando ir Detroito jauni
mas gavo maždaug tas pačias 
informacijas iš chicagiškių. 
Daiva, Jonas ir Indrė pranešė, 
ką Chicaga daro, ruošdamasi 
kongresui, ir paaiškino, kas yra 
pageidaujama iš Detroito bei 
Clevelando jaunimo tarybos na
rių. Buvo pabrėžta, kad svar
biausias uždavinys yra paruošti 
atstovų į kongresą rinkimus. Pa- 

zgal darbotvarkę, kiekvienos apy
gardos jaunimo tarybos nariai 
turi: 1) sudominti ir informuo
ti jaunimą apie kongresą, kad 

jaunuolis pradėtų galvoti, ar jis 
nori kandidatuoti į tą kongresą 
ar ne; 2) pakviesti rinkimų ko
misiją, kuri patikrintų jaunuolio 
kvalifikacijas ir perskaitytų jo 
parašytą referatą.

Kadangi prie vienos apygar
dos priklauso kelios vietovės ir 
tik viena rinkimų komisija tar
naus visai apygardai, kai ku
rių vietovių tarybos nariam 
antras uždavinys atkrinta. Pa- 
Vyzdžiui, Detroito tarybos na
riai sudarė rinkimų komisiją 
Michigano apygardai. Kadangi 
prie Michigano apygardos pri
klauso Grand Rapids, Rocheste- 
ris ir Detroitas, pirmųjų dviejų 
kolonijų jaunuoliai neturės 
rūpintis rinkimų komisijos suda
rymu. Tačiau Rochesterio ir 
GTand Rapids tarybos nariai 
turės nurodyti savo vietovių 
kandidatam Detroite sudarytą 
komisiją, ir tie kandidatai bus 
Detroito komisijos jurisdikcijoj. 
Be to, Rochesterio ir Grand Ra
pids tarybos nariai turės praves
ti atskirus rinkimus Rochestery 
ir Grand Rapids.

Rinkimų komisija turi gauti 
referatus ir kitas pageidaujamas 
informacijas iŠ visų norinčių 
kandidatuoti iki balandžio 15. 
Rinkimai vyks gegužės 4. JAV 
LJS valdyba paaiškino, kad tos 
datos yra privalomos ne tik 
Chicagai, Detroitui ir Clevelan- 
dui, bet ir visom kitom lietuvių 
kolonijom Amerikoj.

Kadangi nebuvau Clevelande, 
nežinau, kas buvo pakviestas į 
Ohio apygardos rinkimų komisi
ją. Michigano apygardos rinki
mų komisijon jau sutiko įstoti 
dr. Kęstutis Keblys ir studentė 
Asta Banionytė. Netrukus 
trečiasis asmuo bus pakviestas 
papildyti komisiją. Kokias infor
macijas norįs kandidatuoti turės 
šiai ar kitai komisijai pristatyti? 
Potencialus kandidatas nusiųs 
ar suteiks rinkimų komisijai 
šiuos dalykus: pareiškimą raštu, 
kad jis nori būti III PLJ kong
reso atstovu ir kad atitinka visus 
reikalavimus galinčio kandida
tuoti; kopiją savo gimimo datos

Vila Kostka, It ai ei, Brazilijoje. Čia bus jaunimo kongreso 
Studijų dienos. Nuotr. R. Kasparo

dokumento; asmenišką reziumę 
apie savo amerikietišką ir lietu
višką veikimą; tris juoda-balta 
nuotraukas; tarp trijų ir penkių 
mašinraščio puslapių referatą. 
Jei kandidatas nesuteiks visų 
pageidaujamų informacijų, rin
kimų komisija automatiškai jį 
atmes. Jei kandidatas suteiks 
visas informacijas ir komisija vis 
tiek abejos jo kvalifikacijom, ji 

' galės pakviesti kandidatą asme
niškam susitikimui ar telefoni
niam pasikalbėjimui. Jeigu vis 
tiek kandidatas nepriimtinas, 
reikalas eina JAV LJS valdybai. 
Vienas valdybos narys, mum 
beposėdžiaujant Detroite, pa
reiškė viltį, jog prie to neprieis, 
kad kas nors turėtų kreiptis į 
JAV LJS su panašia problema.

Patvirtinę rinkimų komisijos

narių sąrašą, Detroito apylinkės 
tarybos nariai ir svečiai iš Chi
cagos nusprendė, kokias prie
mones naudos Detroite skleisti 
informacijai apie rinkimus ir 
apie bendrus jaunimo kongreso 
reikalus. Buvo nutarta telefonu 
susisiekti su Detroito apylinkės 
jaunimu, išdalinti informacinius 
lapelius prie bažnyčių, rodyti 
skaidres iš Pietų Amerikos, rašy
ti straipsnius spaudai, skaityti 
pranešimus per radiją ir iškabin
ti plakatus. Taip pat buvo nu
tarta kuo greičiau susisiekti su 
Grand Rapids ir Rochesterio 
jaunimo tarybos nariais. Posėdis 
su JAV LJS valdyba buvo tikrai 
naudingas ir neabejotinai mus 
Detroite įvedė į teisingą veik
los vagą.

Viktoras Nakas

New Britain, Conn
Paminėta Nepriklausomybės 

atkūrimo sukaktis
New Britaino visuomenė, 

LB apylinkės ir Altos skyriaus 
vadovaujama, vasario 16 dalyva
vo Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo 57-rių metų sukakties 
minėjime.

Šv. Andriejaus lietuvių bažny
čioj prieš pamaldas įneštos JAV 
ir Lietuvos vėliavos. Mišias au
kojo ko-klebonas kun. Jonas Rik- 
teraitis, o pamokslą pasakė kle
bonas kun. Edvardas Gradeckas.

Per mišias giedojo Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos choras, 
diriguojamas Roberto Kelly. 
Mišių pabaigoj sugiedota “Ap
saugok, Aukščiausias” ir JAV 
bei Lietuvos himnai.

Šv. Andriejaus parapijos salėj 
2 vai. p. p. minėjimą atidarė 
Juozas Balčiūnas.

Jaunimo choras, vadovau
jamas Elzbietos Liudžiuvienės, 
padainavo tris dainas. Mergai
čių kvartetas “Ramunėlė”, vado
vaujamas taip pat E. Liudžiuvie
nės, padainavo dvi dainas.

Po to buvo sveikinimai ir kal
bos. Pirmiausia kalbėjo naujoji 
Conn. valstijos gubernatorė Ella 
Grasso. Po jos kalbėjo miesto 
atstovas aldermanas William T. 
McNamara. Virginija Liudžiūtė 
paskaitė gubernatorės prokla
maciją. Šen. Ribicoff laišką per
skaitė Irena Leiberytė.

Kun. Jonas Rikteraitis pasakė 
pagrindinę kalbą. Prelegentas 
palygino Lietuvą su Izraelio 
valstybe, o lietuvius su žydais. 
Ir vieni ir kiti kovoja už laisvę. 
Pabaigai sukalbėjo maldą už 
Lietuvos laisvę.

Po paskaitos Aldonos Stasiu- 
kevičienės vadovaujamas mer
gaičių būrelis pašoko Noriu 
miego, Kubilą ir Audėjėlę. Akor
deonu grojo Romas Butrimas.

Po tris dainas padainavo vyrų 
choras ir mišrus choras. Visas 
dainas dirigavo Robertas Kelly.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Aukų salėj surinkta 548 
dol. Minėjimo svečiai buvo pa

vaišinti vakariene.
-o-

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimo proga auko
jo:

Po 25 doL: klebonas kun. E. 
Gradeckas, Varpo klubas, Gin
taro (Amber) klubas.

Po 20 dol.: P. Karosas, R. Vil
činskas, K. Stasiukevičius, Šv. 
Rožančiaus draugija, Karlono 
laidojimo namai.

Po 15 dol.: J. Balčiūnas, A. ir
J. Plečkaičiai, A. Dūda, Venckū- 
no laidojimo namai.

VVATERBURY, CONN. 
Atvyksta Hamiltono 

teatras
Balandžio 13, sekmadienį, 

2:30 Šv. Juozapo parapijos salėj 
Hamiltono lietuvių dramos teat
ras Aukuras vaidina Anatolijaus 
Kairio 3 veiksmų dramą “Žmo
gus ir tiltas”. Veikalas vaizduoja 
1941 metų sukilimo momentą,

— Prel. Leonardas Gižinskas,
L.D., 1974 metų paskutinę die
ną sulaukęs 80 metų amžiaus, 
kovo 4-tą privačiai atšventė ku
nigystės šventimų 58-tąsias me
tines. Prelatas uoliai talkina lie
tuviškom parapijom, dalyvauja 
Kunigų Vienybės seimuose ir 
kitokiuose suvažiavimuose. Ir

12 dol.: G. Stasiukevičius.
Po 10 dol.: B. Kūkalis, J. 

Plečkaitis, S r., J. Leiberis, 
N. ir J. Raškiai, S. Grušauskas, 
M. Raškevičienė, V. Strazdas, 
J. Ruškys, J. Dlugauskas, V. But
rimas, V. Juozokas, V. Stašaitis, 
B. Semaška, V. Sinkevičius, J. 
Grikis, I. Dalangauskas, Pensi
ninkų klubas.

8 dol.: R. Butrimas.
Po 5 dol.: B. Vilčinskas, R. 

Plukas, K. Zavickai, E. Valin- 
čius, T. Kelly, J. Shenuski, W. 
Shenuski, A. Valinčius, J. Ber
notas, V. Bernotas, J. Zdancevi- 
čius, E. Petkevičius, J. Petuška, 
G. Junokas, V. Lenares, Stirbiai, 
V. Vitkauskas, V. Dalangauskas, 
T. Slivinskas, Z. Dalangauskas, 
J. ŠČiuka, J. Janušonis, H. Ja
saitienė, J. Jakučionis, A. Vil
činskas, S. Kasolis, J. Liudžius, 
P. O. Linkuvienė, T. McAlister, 
Kronkaitis ir J. Radzevičius. Ke
letas aukojo po mažiau. IŠ viso 
minėjimo dieną ir po to aukų 
surinkta 602 dol.

Minėjimo rengėjai, LB apylin
kė ir Altos skyrius, visiem au
kotojam širdingai dėkoja.

Jonas Bernotas
-o-

Nauja LB valdyba
LB New Britaino apylinkės 

valdyba kovo 16 sušaukė visuo
tinį narių susirinkimą.

Išrinkta nauja valdyba pa
reigomis pasiskirstė taip: Vincas 
Vilčinskas — pirmininkas, Al
girdas Dūda — vicepirmininkas, 
Aldona Plečkaitienė — sekreto
rė, Kazys Zavickas — iždinin
kas, Juozds Leiberis — kultūri
niam reikalam, Elzbieta Liu- 
džiuvienė — parengimam, Juo
zas Balčiūnas — visuomeniniam 
reikalam, Juozas Liudžius — ko
respondentas.

Revizijos komisijon išrinkti: 
Juozas Petuška, Jonas Plečkai
tis, Jr., ir Bronius Kūkalis.

Susirinkimas aptarė svarbes
nius apylinkės reikalus. Iš LB 
apylinkės kasos paskirta 50 dol. 
pašalpa einantiem mokslus LB 
narių vaikam, kurie dalyvauja 
lietuvių organizacijose.

Jonas Bernotas

šiemet pramato dalyvauti Kuni
gų Vienybės seime, kuris įvyks 
New Yorke. • į

— Naujosios Anglijos Tautų 
Festivalis įvyks balandžio 25- 
27 Natick High School, Natick, > | 
Mass. Dalyvauja 16 tautų. Lietu- ;, j 
viam atstovauja O. Ivaškienės > 
vadovaujamas Bostono lietuvių • ą 
tautinių šokių sambūris iš 60 ,
šokėjų. Sambūriui talkina Dan- 1 
guolė Razutytė, Nijolė Ivaš- j 
kaitė ir Lina Šimkutė. : .4

— Muz. A. Jurgutis, Dainavos 
ansamblio valdybos pakartotinai 
prašomas, po Velykų perėmė vy
riausio meno vadovo pareigas ir 
pradės ansamblį ruošti 30 metų 
Dainavos ansamblio sukakties 
koncertui.

— Argentinoj yra leidžiamas 
laikraštėlis “Argentinos jauni
mas”. Leidinys siunčiamas vi
siem to krašto lietuviam. Jo tiks
las — supažindinti juos su jau
nimo kongreso paruošimo dar
bais ir pateikti įvairių žinių Lie
tuvą liečiančiais klausimais. 
Leidinį redaguoja Karolis Balt
rūnas su jaunimo talkininkų ko
lektyvu.

— Dail. A. Sutkuvienė nupie- 
Į šė J. Gliaudos romanui “Pagai

rei” viršelį.
— Lietuvių Scenos darbuoto

jų sąjunga ėmėsi iniciatyvos su
telkti lėšų a.a, akt. Leono Ba
rausko dailiojo žodžio plokštelei 
išleisti.

— Dail. Alfonso Dargio, gyv. 
Rochester, N.Y., dailės paroda 
rengiamą balandžio 19-20 ir 26- 
27 Prisikėlimo parapijos parodų 
salėj, Toronte.

— Vasario 16 gimnazijoj reli
ginio susikaupimo dienos moki
niam ir personalui buvo kovo 6 
ir 13-15. Jas pravedė prel. dr. V. 
Balčiūnas iš JAV. Velykų atos
togos buvo nuo kovo 22 iki ba
landžio 7.

— Rašytojo Jurgio Jankaus 
literatūros vakaras įvyks Toron
te, Prisikėlimo parapijos parodų 
salėj, balandžio 20.

— Australijoj, Sydney Operos y 
rūmuose, birželio 15-17 įvyks 
folkloriniai koncertai. Į šių kon
certų atlikimą ir vėl pakviesti u 
dalyvauti ir Sydney lietuvių dai
nos choras ir tautinių šokių gru- s 
pė.

— Buvusieji Lietuvos vokie
čiai, šiuo metu gyveną Vakarų 
Vokietijoj, yra susibūrę į savo or
ganizaciją — Landmannschaft 
der Deutschen aus Litauen im 
Bundesgebiete. Leidžia savo 
laikraštėlį “Die Route” (Rūtos), 4 
kurio 1975 m. 1 nr. paskelbta, ».? 
kad Vakarų Vokietijoj šiuo metu 1 
gyvena 20,807 Lietuvos vokie
čiai. Rytų Vokietijoj gyvena 
5,242, kituose kraštuose — < 
8,835. Užregistruota 10,735 mi- • 
rusių Lietuvos vokiečių, 2,050 
— dingę be žinios, 3,958 — iš
tremti.

— Darbininko nauji skaityto
jai: I. Kučiauskas, Baltimore, 
Md., R. Liktorius, Forest Hills,
N.Y. Užsakė kitiem: A. Raga- 
žinskas, Brooklyn, N.Y. — J. 
Puodžiūnui, Philadelphia, Pa. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 8 dol. 
Atnaujinant prenumeratą visiem 
10 dol. metam.

J------------------------------------
kaip išgelbėjo Vilijampolės tiltą 
Kaune.

Šį veikalą Hamiltono teatras 
su dideliu pasisekimu vaidino 
Chicagoj ir kitur. Balandžio 12 
jį atveža į New Yorko Kultū
ros Židinį. Ta proga teatrą pa
kvietė ir į VVaterbury, Conn.

Visi prašomi atsilankyti ir pa
matyti šį lietuvišką vaidinimą.
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JAV LB KRAŠTO VALDYBA
INFORMUOJA

Jau beveik metai tam tikroj 
mūsų spaudoj nuolat spausdina
mi pranešimai apie Lietuvių 
Bendruomenės nesutarimus 
Cicero ir Marąuette Parko apy
linkėse. Dažniausiai tos žinios 
yra neteisingos, ir atrodo, kad 
jos dedamos tik mūsų visuome
nei klaidinti. Šiuo pranešimu 
norima painformuoti apie tikrą 
padėtį tose apylinkėse.

LB Cicero apylinkės metinia
me susirinkime, kuris įvyko
1974 balandžio 7, buvo pareikš
tas nepasitikėjimas tuometiniam 
tos apylinkės valdybos pirmi
ninkui A. Juškevičiui ir visai jo 
valdybai. Išrinkta nauja valdyba, 
kurios pirmininku tapo A. Mer
kelis. A. Juškevičius neperdavė 
naujai valdybai bylų ir turto ir 
toliau skelbėsi esąs pirminin
ku.

1974 birželio 5 Naujienose 
ir birželio 12 Laisvojoj Lietuvoj 
buvo įdėtas tariamas JAV LB 
garbės teismo sprendimas, skel
biąs, kad Cicero apylinkės val
dyba, vadovaujama A. Juškevi
čiaus, ir Marąuette Parko val
dyba, vadovaujama J. Vaičiūno, 
yra teisėtos, o V. Vakarų apy
gardos suvažiavimas buvęs ne
teisėtas. LB garbės teismas to
kios bylos nebuvo sprendęs ir 
tuo pačiu tokio sprendimo nie
kada nebuvo padaręs, todėl tuo
metinis jo pirmininkas dr. B. 
Nemickas 1974 birželio 18 pa
siuntė Naujienom šio turinio 
raštą: “Pone Redaktoriau. Nau
jienose skelbiamoji žinia, pa
vadinta “JAV LB garbės teismas 
pasisakė”, klaidina visuomenę, 
apgauliai taisydamasi atšviesti 
Garbės Teismo nutarimą Cicero 
apylinkės byloje. Tatai nėra 
Garbės Teismo sprendimas, 
kaip rašėjo taikstomasi prasi
manyti, bet teismo motyvų su
falsifikuota ištrauka. Prašau 
Tamstą, Pone Redaktoriau, rasti 
būdą Garbės Teismą ir Tams
tos laikraštį diskredituojančią 
žinią atitaisyti.”

Nežiūrint to, sufabrikuotas 
garbės teismo sprendimas mi
nėtuose laikraščiuose ne
buvo atšauktas, gi A. Juškevičius 
ne tik neperdavė LB Cicero 
apylinkės valdybai turto ir 
knygų, bet ir toliau apmokėtais 
pranešimais skelbėsi valdybos 
pirmininku.

Š. m. vasario 2 JAV LB garbės 
teismas buvo susirinkęs Chica
goj ir nusprendė: “Pranešama, 
kad JAV LB Garbės Teismas
1975 vasario 2 d., išžiūrėjęs 
LB Cicero apylinkės valdybos 
skundą prieš A. Juškevičių, J. 
Švedą, A. Tauginą, A. Žumarą 
ir A. Brusokienę, nusprendė: 
pripažinti, kad LB Cicero 
apylinkės metinis susirinkimas, 
įvykęs 1974 balandžio 7 d., bu
vo sušauktas teisėtai, to susirin
kimo metu išrinkta valdyba yra 
teisėta JAV LB Cicero apylin
kės valdyba. Buvusioji valdyba 
turi perduoti 1974 m. balandžio 
7 d. išrinktai JAV LB Cicero 
apylinkės valdybai visą apy
linkės turtą, bylas ir pinigus.”

Šis JAV LB garbės teismo 
sprendimas taip pat yra ignoruo
jamas.

Minėtas A. Juškevičius 1974 
spalio 2 Drauge išspausdintame 
užuojautos pareiškime vadina 
save LB V. Vakarų apygardos 
pirmininku, 1974 lapkričio 7 
Laisvojoj Lietuvoj skelbiasi 
jau JAV LB krašto valdybos pir
mininku, gi š. m. kovo 17 Nau
jienose jam pareikštoj užuojau
toj tituluojamas reorg. JAV LB 
centro valdybos pirmininku .. .

Panašiai reikalai vystėsi ir 
Marąuette Parko apylinkėj. Šios 
apylinkės metinis susirinkimas, 
sušauktas tuometinio valdybos 
pirmininko J. Vaičiūno, įvyko 
1974 balandžio 7. Susirinkimas 
buvo triukšmingas. Iš jo pasiša
lino pirm. J. Vaičiūnas su valdy
ba, gi susirinkusieji išsirinko 
naują valdybą su pirmininku V. 
Velža. Pagal LB įstatus apylin
kės vyriausias organas yra apy
linkės susirinkimas, todėl krašto 
valdyba turėjo skaitytis su susi
rinkimo valia ir pripažinti nau
jai išrinktą valdybą teisėta.

Iškilus skundam dėl rinkimų 

teisėtumo, garbės teismas 1974 
rugsėjo 30 nusprendė, kad įvykę 
rinkimai buvę tik dalinai teisė
ti, nes susirinkimas nepareiškė 
nepasitikėjimo J. Vaičiūnui ir jo 
valdybai, o jų išėjimas iš susirin
kimo negalėjo būti laikomas 
pasitraukimu. Todėl šeši buvu
sios valdybos nariai pasilieka 
valdyboj dar metam kartu su 
penkiais naujai išrinktais na
riais.

Krašto valdyba kreipėsi į abi 
šalis raštu ir asmeniniais kon
taktais, prašydama šį garbės teis
mo sprendimą vykdyti: sudaryti 
valdybą, išrinkti pirmininką ir 
baigti kivirčus. V. Velžos valdy
ba su tuo sutiko, bet J. Vaičiū
nas atsisakė. Tada V. Velža, 
savo iniciatyva, pasiūlė abiem 
šalim atsistatydinti ir leisti žmo
nėm išsirinkti naują valdybą.
J. Vaičiūnas nesutiko nė su tuo. 
Jis ne tik atsisakė vykdyti gar
bės teismo sprendimą, bet ir 
patį sprendimą iškraipė, skelb
damas, kad tik jo valdyba yra 
pripažinta. Nesurasdama išei
ties, V. Velžos vadovaujama val
dyba š. m. kovo 9 sušaukė LB 
Marąuette Parko apylinkės me

tinį susirinkimą, kuriame buvo 
išrinkta nauja valdyba. Jos pir
mininku išrinktas P. Indreika.

Tenka apgailestauti, kad iš
tisus metus LB garbės teismas 
buvo užverstas skundais, gi jo 
sprendimų buvo nepaisoma 
arba jie net spaudoj buvo iš
kraipomi, sąmoningai klaidinant 
visuomenę. Deja, tuo nepasiten
kinta. Lygiagrečiai amerikiečių 
valdžios įstaigose ir teismuose 
buvo užvesta akcija, kad bet ko
kiomis priemonėmis būtų su
stabdyta LB veikla ir diskredi
tuoti jos vadovai.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
buvo inkorporuota 1952 vasario 
14 Hartforde, Connecticut 
valstijoj. Vieno inkorporavimo 
pakanka didžiulėm amerikiečių 
bendrovėm, juo labiau jo pakako 
LB, ypač kai inkorporavimai su
rišti su išlaidom ir reikalingi pe
riodinių atnaujinimų ir mokes
čių. Tuo pasinaudodami, A. 
Juškevičius ir J. Vaičiūnas perei
tų metų pavasarį inkorporavo 
JAV LB-nę Cook County įstai
gose, Illinois valstijoj. Pirmasis 
inkorporavo visos Amerikos 
mastu, pamėgdžiodamas ori
ginalų inkorporavimą Connecti
cut valstijoj, antrasis — tik Mar
ąuette Parko apylinkės vardu. 
Krašto valdybai liko dvi galimy
bės: samdyti advokatus ir tuos 
be LB tarybos ir krašto valdy
bos žinios padarytus inkorpora
vimus teismo keliu panaikinti, 
arba juos ignoruoti. Nutarta vi
suomenės pinigų bylinėjimam 
neleisti ir lietuvių vardo teis
muose nekompromituoti.

Netrukus Chicagoj prasidėjo 
grasinimai ir gąsdinimai dir- 
bantiesiem Lietuvių Bend
ruomenėj, kad jie esą nelegalūs, 
dirbą neregistruotoj LB ir t.t. 
Cicero apylinkės pirmininkas A. 
Merkelis buvo įskųstas vyriau
sio prokuroro įstaigoj Chicagoj,
111., kad renka aukas LB įsteig
tam Simo Kudirkos Fondui, ne
įsiregistravęs įstaigose. Advo
katam P. Žumbakiui ir dr. A. No- 
vasičiui teko aiškintis ir įrodinė
ti, kad JAV LB veikia visos 
Amerikos ribose (interstate) ir 
jos apylinkėm registruotis atski
rose valstijose nėra reikalinga. 
Illinois įstaigos su tuo sutiko.

1974 rugpiūčio 14 Chicago Sa- 
vings and Loan Association už
vedė bylą J. Vaičiūno ir V. Vel
žos valdybom, norėdama teismo 
keliu išaiškinti, kam priklauso 
LB Marąuette Parko apylinkės 
pinigai, laikomi tame banke.

1974 rugpiūčio 30 Altos advo
katas Jonah Rosenberg prisiuntė 
įspėjimą LB Marąuette Parko 
apylinkės pirm. V. Velžai už 
Altos valdybos narių įžeidimą 
Marąuette Parko apylinkės biu
leteny, reikalaudamas atsipra
šymo, nes kitaip Altos valdyba 
eisianti į teismą.

1975 vasario mėn. A. Ūselis,
K. Januška ir J. Vaičiūnas per 
advokatą Jonah Rosenberg iškė
lė bylą Chicago Savings & Loan 
Assn., reikalaudami 50,000 dol.

Dalinasi Lietuvių Fondo artėjančiais rūpesčiais. Iš k. į d, 
LF valdybos pirm. dr. Antanas Razma, Darbininko bendra
darbis Jurgis Janušaitis, banketo komiteto pirmininkė Mari
ja Rėmienė ir valdybos vicepirmininkas, vajų ir reikalų 
vedėjas Antanas Rėklaitis. Nuotr. V. Noreikos

PIRMĄJĮ MŪŠĮ LAIMĖJĘ,
NESITRAUKIM / POILSĮ
JURGIS JANUŠAITIS

Lietuvių Fondo idėją išeivijos 
lietuvis įgyvendino. Savo auka, 
darbu, pasišventimu užbaigėm 
pirmąjį milijoną. Ar šioj didžioj 

talkoj dalyvavom visi, ar savo į- 
našu prisidėjom prie pirmojo 
milijono užbaigimo, ar mum rū
pėjo išeivijoj lietuvybės išlaiky
mas? Tai klausimai, į kuriuos 
šiandien teatsako kiekvienas lie
tuvis.

Pirmąjį milijoną baigė maž
daug keturi tūkstančiai ryžtingų
jų lietuvių, iš dalies, sakytume, 
šeimų. Didi dalis įnašų buvo 
mirusiem artimiesiem atminti.

Lietuvių Fondo nueitas ke
lias vingiuotas, akmenuotas, 
sunkus. Tik didelio ryžto žmo
nės, tokie, kaip Razmos, Blin- 
strubai, Ambrozaičiai, Valaičiai, 
Rėklaičiai, Balukai ir daugelis 
kitų, galėjo su našlės skatiku, 
pensininko doleriu, profesio
nalo šimtine, turtingųjų tūkstan
tine pasiekti didįjį tikslą — 
vieną milijoną.

Milijonas užbaigtas. Pradėtas 
antras. Pamažu atsibundančių 
lietuvių vis atsiranda. Tikėkim, 
kad atsiras ir jaunesniosios kar
tos gyvųjų lietuvių, kuriem rū
pės lietuvybė išeivijoj, rūpės tos 
gyvosios finansinės versmės, 
kurios gaivins lietuvybės išliki
mo šaknis, ir jie savo įnašu pra
dėtą darbą tęs toliau, ugdys ant
rąjį milijoną.

Tokių nuotaikų sūkuriuose ir 
suvažiuoja balandžio 12 Chica- 

kompensacijos, kad šis bankas jų 
sąskaitoj laikomus LB Marąuet
te Parko apylinkės pinigus nele
galiai pervedė į kitą sąskaitą.

1975 vasario mėn. A. Ūselis, 
K. Januška ir J. Vaičiūnas per 
advokatą Jonah Rosenberg iš
kėlė bylą V. Velžai, J. Gramui, 
P. šūkis ir R. Kronui, kad 1974 
balandžio 9 rinkimai Marąuette 
Parke buvę neteisėti, kad jie su
laužę įstatymus, susitarę su kai 
kuriais JAV LB krašto valdybos 
nariais, ir kad LB garbės teis-, 
mas yra patvirtinęs jų (A. Ūse
lio, K. Januškos ir J. Vaičiū
no) legalumą apylinkės valdy
boj. Už patirtus nuostolius rei
kalaujama 50,000 dolerių.

JAV LB krašto valdyba, pain
formuodama visuomenę, ko
kiose sąlygose tenka LB veikti 
kai kuriose Chicagos vietovėse, 
reiškia ypatingą padėką Cicero 
apyl. pirm. A. Merkeliui, buv. 
Marąuette Parko apyl. pirm. V. 
Velžai, V. Vakarų apyg. pirm. R. 
Kronui ir jų valdybom, kad jie 
visus metus ištesėjo tokiose 
sunkiose sąlygose, pakeldami 
šmeižtus, grasinimus ir skundus 
teismuose ir šio krašto valdžios 
įstaigose.

Ši JAV LB krašto valdyba 
nori patikinti visus LB darbuo
tojus, kad ji visomis galimomis 
ir jai prieinamomis priemonė
mis pareigingai juos rems, ne
žiūrint, kokių organizacijų prie
danga ir motyvais jų bendruo- 
menis darbas būtų trukdomas.

JAV LB krašto valdyba 
1975 kovo 28 
Philadelphia

gon, Jaunimo Centran, Lietuvių 
Fondo nariai. Suvažiuoja ap
žvelgti LF nueito kelio, atliktų 
darbų, sėkmių ir nesėkmių. Su
važiuoja kilniaširdžiai lietuviai, 
savo įnašais išugdę LF iki mi
lijono, ir jie turi teisę atvirai, 
nuoširdžiai ir gyvenimiškai išsi
kalbėti visomis LF liečian
čiomis problemomis.

O pakalbėti, paplanuoti, pa
tarti yra daug ko. Štai vis bara
mės, kad LF vadovybė nemoka 
paskirstyti pelno. Neduoda 
tiem, kuriem reikia, ir t.t. Mie
las atstove, atsivežk idealų pla
ną ir tu. Juk LF vadovybė lau
kia išmintingų nurodymų, bet 
ne piktos, tuščios kritikos. Yra 
gera proga kiekvienam iš mū
sų atiduoti savą įnašą LF veik
los keliam patobulinti.

Ką LF atliko iki šiol, kokias 
sumas išdalino švietimui ir ki
tom institucijom, jau skaitėm 
spaudoj. Tik galim pripažinti, 
kad darbai atlikti milžiniški, ir 
visiem tiem idealistam tariam 
nors kuklutį, bet šiltą ačiū.

O dabar — kiek į linksmesnę 
plotmę. Suvažiavimui pasibai
gus, tą pačią balandžio 12 Mar- 
tiniąue restorane įvyksta šaunus 
milijono užbaigtuvių banketas. 
Čia didžiąją rūpesčių dalį neša 
banketui ruošti komiteto pirmi
ninkė Marija Remienė, Sta
sys Baras ir eilė komiteto narių. 
Rūpestis nemenkas. Reikia bent 
šešių šimtų svečių. Ar pripildy-
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VLIKO TARYBA SVARSTĖ 
SVARBIUS KLAUSIMUS

Vliko tarybos nariam pagei
daujant, kovo 31 Kultūros Židi
ny Brooklyne įvyko nepaprastas 
tarybos posėdis. Pagrindiniai 
klausimai buvo Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konfe
rencija ir speciali mūsų veiksnių 
konferencija.

Vliko pirmininkas dr. Kęstutis 
Valiūnas painformavo apie tarp
tautinę padėtį ir saugumo konfe
renciją, o vicepirmininkas Jurgis 
Valaitis — apie Vliko organizuo
jamą mūsų veiksnių specialią 
konferenciją, kuri įvyks balan
džio 12 Chicagoj. Jis pateikė ir 
savo paruoštos konferencijos 
darbotvarkės projektą ap
svarstyti.

Tarybos nariai diskutavo šiuos 
visus klausimus ir davė savo 
siūlymus. Iš tos visos gausios 
medžiagos specialios konferen
cijos darbotvarkės projektą su
formuluos ad hoc trijų komisi
ja, susidedanti iš Vliko, Altos ir 
LB atstovų.

Iškilus naujiem pavojam, kad 
sovietinė aneksija gali būti sau
gumo konferencijos pripažinta, 
Lietuvos valstybės reikalam gin
ti numatyta išvystyti efektingą 
veiklą Šiaurės Amerikos ir Eu

ropos valstybėse.

Tam reikalui reikia sukaupti 
didesnes pinigų sumas. Visi ta- 

sim salę? Šis užbaigtuvių poky
lis išskirtinai įdomus. Tai mūsų 
visų šventė, užbaigus vieną di
delį darbą. O tokioj šventėj 
pabuvoti malonu. Tiek chicagiš-. 
kiai, tiek į suvažiavimą atvyks
tą turėtų gausiai ir čia dalyvauti. 
Sol. St. Baras, programos or
ganizatorius, teigia, kad rašyto
jas Aloyzas Baronas ir pramogi
nės muzikos solistė Vanda Stan- 
kienė trumpoj, bet nuotaikingoj 
meninėj programoj svečius nu
ves į giedrios nuotaikos, į šių 
dienų aktualijų pasaulį.

Svečius linksmins A. Modesto 
vadovaujamas Neolituanų or
kestras. Taia bus šaunios už- 
baigtuvės, kurios tačiau įparei
gos kiekvieną, pirmąjį mūšį 
laimėjus, nesitraukti į poilsį, bet 
su giedria nuotaika, su nauju 
ryžtu, su ateities viltimis burti 
ir likusius lietuvius į Lietuvių 
Fondo narių gretas.

Lietuvių Fondui, užbai
gusiam pirmąjį mūšį, sėkmės 
ateities darbų keliuose!

MŪSŲ SKYRIAI 

rybos nariai įsipareigojo vykti į 
lietuvių gyvenamas vietas, iš
dėstyti susidariusią pavojingą 
padėtį — galimą sovietų aneksi
jos pripažinimą — ir visus kvies
ti aukoti Tautos Fondui. Kiek
viena auka, duota pagal savo iš
gales, bus labai įvertinta. Svar
bu, kad neliktų nė vieno lietu
vio, savo auka neprisidėjusio 
laimėti Lietuvos bylai.

Posėdžiui pirmininkavo Jo
nas Vilgalys, Mažosios Lietuvos 
Rezistencinio Sąjūdžio atstovas. 
Sekretoriavo Kęstutis Miklas, 
Rytų Lietuvos Rezistencinio Są
jūdžio atstovas. (Elta)

KOVO
AIDAI

Straipsniai: P. Rabikauskas — 
Teisė ir medicina Vilniaus Aka
demijoje; K. Skrupskelis — Tie
sos samprata James’o pragmatiz
me; VI. Juodeika— Engelsas at
sisakė revoliucijos; Z. Kucho- 
wicz — Barbora, grožiu ir mei
le triumfuojanti (vertė J. Kėkš
tas).

Iš grožinės literatūros: A. 
Radžius — Eilėraščiai; P. Mel
nikas — Vaškinė lėlė (beletris
tika).

Apžvalgoje: A.L. — “Visų” 
dienraštis, bet kokių?; A. Gir
nius — Prof. gen. Stasys Dir- 
mantas; A. Bammesberger — 
Prof. Erich Hofmann; Alaušius 
— Jaunimo kongresiniame rate.

Recenzijos: VI. Kulbokas — 
Kultūros žmonių galerija Ylos 
studijoje; J. Grinius — Min
daugas A. Kairio dramų trilogi
joj; A. Girnius — Nau
ją Lietuvos žemėlapį pasitin
kant; Mirga G.—Grincevičiaus 
“Vyskupo katinas”.

Viršelio 1 psl. — Michelan- 
gelo: Tvano scenos fragmentas, 
vaizduojantis vyro ir žmonos 
gelbėjimąsi, iš freskų Sikstino 
koplyčioj, Vatikane.

Šis numeris iliustruotas Jad
vygos Paukštienės kūrinių nuo
traukomis, darytomis V. No
reikos. Kitos iliustracijos: pora 
dokumentų iš Vilniaus akade
mijos istorijos; Aušros Vartų Ma
dona, Barbora Radvilaitė ir kt.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, Ma. 
02122, leidžia T. Pranciškonai; 
leidėjų atstovas—T. dr. Leonąr- 
das Andriekus, OFM, Francis- 
can Monastery, Me. 04046; ad
ministruoja T. Benvenutas Ra
manauskas, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
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Danutė Pomerancaitė ir Yuri Mazurkevičius po koncerto
Kultūros Židinyje balandžio 6. Nuotr. Lino Vytuvio

DAINOS IR MUZIKA
ATVELYKIO POPIETĖJE

New Yorko moterų klubas ba- kalba ji dainuoja. Solistei reikia
landžio 6 Kultūros Židinyje su
rengė Atvelykio popietę. Žmo
nių atsilankė apie 200. Reikėjo 
dar stalų pristatyti, kad visi turė
tų vietos kur susėsti.

Popietės programai buvo pa
kviesta jauna dainininkė Angelė 
Kiaušaitė. Paskui Darbininko 
redakcijos iniciatyva buvo pa
kviesti smuikininkai Danutė Po
merancaitė ir Yuri Mazurkevi
čius, maždaug prieš metus iš
vykę iš Lietuvos, dabar įsikū
rę Toronto, Ont.

-o-
Popietės programai vadovavo 

pati pirmininkė Marija Žukaus
kienė. Pirmoji pasirodė jauna 
daug žadanti solistė Angelė 
Kiaušaitė. Tai buvo pirmas jos 
susitikimas su New Yorko pub
lika. Susitikimas paliko malonų 
įspūdį. Ji turi stiprų, gana malo
naus tembro balsą. Dainuoja 
efektyviai, suranda ir nuošir
daus pergyvenimo.

Pasirinko gana mišrų reper
tuarą, dainavo vokiškai, ang
liškai, lietuviškai. Sunkiau jai 
sekasi lietuviškai ištarti. Kartais 
buvo net sunku suprasti, kokia

SPORTAS
Krepšinio stovykla

Toronto lietuvių sporto klubas 
Vytis praneša, kad jau laikas re
gistruotis į jų vedamą krepšinio 
stovyklą. Šią vasarą stovykla 
veiks rugpiūčio 16-30, dviejų 
savaičių programos rėmuose. 
Stovyklos vieta: Tėvų Pranciš
konų vasarvietė, New Wasaga, 
Ont., 90 mylių į šiaurės vakarus 
nuo Toronto. Krepšinio progra
mą veda gerai patyrę profesiona
lai instruktoriai. Priimami jau
nuoliai nuo 10 iki 20 metų am
žiaus. Stovyklos kaina vienam 
asmeniui 65 dol. į savaitę. Už 
šią kainą duodamos patalpos, 
maistas ir krepšinio pa
mokos. Kadangi vietų skaičius 
yra ribotas, patariama nedelsiant 
registruotis. Dėl registracijos, 
platesnių informacijų ir galimy
bių tėvam ten pat praleisti ato
stogas kreiptis: Vytis Basketball 
Camp, 272A Evelyn Avė., To
ronto, Ont., M6P 279.

Krepšinis
Besiruošdami į ŠALFAS Są

jungos metines žaidynes, 
New Yorko LAK jaunių B 
grupės krepšininkai pereitą 
penktadienį rungtyniavo su 
Gate of Heaven jaunių koman
da. Šį kartą mūsiškiai laimėjo 
62:56 (23:24). Matėsi pažanga 
žaidimo stiliuje, ypač gynimo 
užduotyje. LAK komandoje žai- 

padirbėti prie tarimo ir dik
cijos, nes nuo to nukenčia jos 
dainavimas.

Dviem išėjimais ji padainavo: 
Griego dvi dainas — Viltis, Gul
bė, J. Žilevičiaus dvi dainas— 
Ratai ir Deimantas, iš Dvarako 
“Ruselkos” dainą mėnuliui, ari
ją iš Mascagni operos Cavalleria 
Rusticana, ariją iš VVagnerio Die 
VValkuere, bisui ištrauką iš 
Fiddler on the Roof.

Akomponavo Richard Hund- 
ley.

Abu smuikininkai yra tarptau
tinių konkursų Leipcige, Buka- 
karešte, Miunchene, Helsinky, 
Montrealyje laureatai, emigravę 
iš Lietuvos, London, Ont. Uni
versitete pradėjo dirbti kaip mu
zikos profesoriai.

Tai pirmaeiliai smuikininkai 
virtuozai, groja labai ir labai ge
rai. Jų programoje buvo: trijų 
dalių Telemanno sonata Cano- 
nic in G. major, Sprot due
tas i n F major dviejų dalių ir 
Mozarto — Rondo.

-o-
Visi programos dalyviai buvo 

apdovanoti gėlėmis. Publika la- 

dė: J. Matulaitis 23, R. Naronis 
13, S. Birutis 7, V. Kulpa 6, R. 
Šimkus 4, J. Vilgalys 4, G. Armo- 
nas 2, T. Lora 2 ir A. Valaitis 1.

Sportininkų išvykos
Šį šeštadienį LAK krepšinin

kai ir Šachmatininkai svečiuoja
si Bostone. Rungtynės vyksta 
Tynan Community School, 4th 
St., So. Boston. Jaunučių krep
šinis 12:30 vai., o vyrų A kla
sės rungtynės 2 vai. p. p. Va
kare sportininkų šokiai, f Bosto
ną vykstama privačiom prie
monėm.

Balandžio 18 (penktadienį) 
anksti rytą LAK krepšininkai, 
krepšininkės ir tinklinio koman
dos samdytu autobusu iškeliaus 
į Chicagą dalyvauti jubiliejinėse 
Šiaurės Amerikos lietuvių žai
dynėse. Autobusas išvyks 6 vai. 
rytų iš Kultūros Židinio kiemo, 
grįš pirmadienio (balandžio 21) 
rytą. Dar yra kelios laisvos vie
tos autobuse. Dėl kelionės 
kreiptis į Lietuvių Atletų Klu
bo vadovybę.

Futbolas
Pereitą sekmadienį LAK fut

bolininkai rungėsi su Goja ko
mandomis. Rezervinė pralošė 
0:1, o pirmoji komanda krito 
2:4 (1:2) pasekme. Šiam sezone 
rezervinei liko žaisti tik vienos, 
o pirmajai komandai dvejos 

rungtynės. Ateinantį sekma
dienį abi komandos turėtų žais
ti prieš Passaic, New Jersey.

KĄ ATVEŽA HAMILTONO 
AUKURO TEATRAS?

Hamiltono lietuvių dramos 
teatras Aukuras atšventė 25 me
tų veiklos sukaktį. Teatrą išug
dė ir visą laiką jam vadovauja 
aktorė Elena Dauguviety  tė-Ku- 
dabienė. Prieš porą metų teatras 
jau čia lankėsi ir suvaidino Jur
gio Jankaus “Audronę” ir Vy
tauto Alanto “Šiapus uždangos”.

Pakviestas Lietuvių Fronto 
Bičiulių Nevv Yorko sambūrio, 
teatras vėl atvažiuoja į Nevv Yor- 
ką ir balandžio 12 vaidina Kul
tūros Židinyje, gi balandžio 13, 
sekmadienį, tą patį veikalą stato 
Waterburyje.

Ir ką teatras atveža šiom gast
rolėm?

Veikalas pavadintas ““Žmo
gus ir tiltas”. Tai trijų veiksmų 
drama. Parašė Anatolijus Kairys, 
daugelio lietuviškų dramų auto
rius.

bai šiltai juos sutiko ir palydė
jo audringais plojimais.

Baigdama šią koncertinę dalį, 
pirmininkė dar pristatė tolimuo
sius svečius. | šią popietę buvo 
atvykę žmonių iš Hartfordo, 
New Haveno, Stamfordo ir Long 
Island įvairių vietų.

Vaišes pradėjo Lietuvos gen. 
konsulas su ponia. Visi turėjo 
progos pasikalbėti, padraugau
ti, susipažinti su menininkais.

Pabaigoj vyko loterija. Dail. J. 
Paukštienės dovanotą paveikslą 
laimėjo M. Jankauskienė, ežį 
(pyragą) — p. Savaitienė, kon
jako butelį — p. Sutkuvienė.

Popietė buvo gražiai suorga
nizuota, buvo geras patarnavi
mas. Viskas praėjo sklandžiai ir 
pakiliai, ((p.j.)

GEGUŽĖS 31 KULTŪROS ŽIDINIO 
PAVASARIO KONCERTAS

1974 metų vasario 10 dieną 
įvyko oficiali Kultūros Židinio 
dedikacija. Tai buvo kulminaci
nė dalis New Yorko lietuviųIcul- 
tūrinės šventės, kuri apėmė 
dailininkų parodą, Židinio pa
šventinimą, meninį koncertą, 
Darbininko vakarą ir Vasario 16 
d. minėjimą. Dedikacijos iškil
mės ir puikus koncertas liko gi
liai įstrigę nevvyorkiečių lietu
vių atmintyje. Tada programą 
išpildė mūsų talentingi solistai 
— Gina Čapkauskienė, Kazys 
Yakutis ir jaunasis pianistas Sau
lius Cibas.

Ne vien lietuviam ta dedika
cijos šventė padarė įspūdį. Kon
certo publikos tarpe buvo ir Ka
zio Yakučio pakviesta miela jo 
pažįstama Metropolitan Operos 
ir New York City Operos so
listė Maralin Niska. Lietuvių 
nuoširdumas, gera valia ir ryž
tas pasistatyti tokį kultūros cent
rą jai padarė gilų įspūdį. Tuoj 
po koncerto ji pareiškė norą 
prisidėti prie K. Židinio išlai
kymo pastangų ir pažadėjo duo
ti koncertą Kultūros Židinio la
bui. Mūsų žmonės buvo džiu
giai nustebinti, bet kartu lyg ir 
nenorėjo tikėti, kad tokia garsi 
operų žvaigždė suteiktų lietu
viam garbę savo pasirodymu. 
Bet štai jos pažadas virsta tikre
nybe. Ne tik Maralin Niska, bet 
ir jos vyras smuikininkas Wil- 
liam Mullen gegužės 31 koncer
tuos Kultūros Židiny. Jie abu at
sisako nuo atlyginimo ir trokšta, 
kad jų pasirodymas sutelktų kuo 
daugiau pajamų Kultūros Židi
nio išlaikymui. Eilė lietuvių me
nininkų taip pat prisijungia prie 
šios kilnios idėjos. Nemokamai 
koncertuoti pažada mielasis so
listas K. Yakutis, muzikas A. 
Prižgintas ir pianistės J. Ra- 
jauskaitė-Petrauskienė bei A. 
Kepalaitė. Jų svarbiausias tiks
las — sutelkti lėšas geram, 
koncertiniam pianinui įsigyti. 
Maralin Niska ir William Mul
len koncerto proga pradedamas 
šiam tikslui vajus. Paaukojęs 
100/dol. ar daugiau asmuo taps 
koncertinio pianino mecenatu 
ir turės teisę su savo šeima 
nemokamai lankyti visus šiam 
tikslui rengiamus koncertus. 
Kultūros Židinio administraci
nio komiteto nutarimu o'rganiza- 
zijos, paaukojusios šiam tikslui 
bent 100 dol., turės teisę nemo
kamai naudotis šiuo pianinu sa-

Šiai dramai tema yra paimta iš 
1941 metų sukilimo, iš vieno 
įvykio Kaune. Kaip žinome, 
1941 birželio 22 Vokietija pa
skelbė karą Sovietų Sąjungai. Ta 
Sovietų Sąjunga, pasiskelbusi, 
kad yra demokratinė ir draugiš
ka visiem, jau buvo okupavusi 
Baltijos kraštus. Lietuvoj buvo 
Raudonoji armija. Rusų tankai 
jau buvo atsirėmę į Vokietijos 
sieną. Pačiam krašte siautėjo po- 
litrukai. Politrukų rankos sureži
savo liaudies seimą, Lietuvos į- 
jungimą ir atliko pirmuosius ma
sinius išvežimus 1941 birželio
14. Ir štai 1941 birželio 22, 
sekmadienį, Kaune sudundėjo 
žemė, pasigirdo sprogimai. Į ae
rodromą jau krito bombos. Prasi
dėjo karas, kuris turėjo išvyti 
okupantus ir prikelti laisvą Lie

tuvą. Visame krašte kilo sponta
niškas sukilimas.

Kaune įvyko didelė drama gi
nant Vilijampolės tiltą. Tiltas di
delis, gražus, pastatytas Lietu
vos laisvos respublikos, per se
nąją Nerį lenkėsi į Kauną ir 
patarnavo žmonėm. Žmonės ėjo 
ir džiaugėsi, kad savieji stato ir 
kuria Lietuvą. Tą tiltą, kaip ir 
visus kitus tiltus, rusai užmi
navo. Susprogdino Žaliąjį—ge
ležinkelio tiltą, Aleksoto tiltą, 
bet Vilijampolės tiltas išliko. 
Ant tilto užbėgo partizanas lie
tuvis ir nukirpo laidus, kurie ėjo 
prie sudėtų sprogmenų. Rusų 
kulkosvaidžiai tą kovotoją parti
zaną suvarstė kulkom, bet tilto 
nebegalėjo išsprogdinti. Jis ir li
ko kaip laisvos valstybės kūry
bos ir darbo liudytojas.

vo koncertam (šokiam nebus 
leidžiama naudotis). Reikia ti
kėtis, kad kultūros ištroškę New 
Yorko lietuviai džiugiai pasi
naudos Šia proga, ne tik įsi
jungdami į mecenatų eiles, bet 
ir pripildydami salę Maralin 
Niska bei kitų ateinančių kon
certų metu.

Operų primadonos Maralin 
Niska ir jos vyro smuikininko 
William Mullen koncertas į- 
vyksta Kultūros Židiny gegužės 
31 d., 8 vai. vakaro. Bus parduo
damas tiktai ribotas bilietų skai
čius, todėl prašoma bilietus iš 
anksto užsisakyti pas platinto
jus. Bilietų kainos: 10 dol. ir 
garbės bilietas 15 dol. Aukos 
siunčiamos šiuo adresu: Fran- 
ciscan Fathers Building Fund, 
361 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207. Alg. §.

METROPOLITAN OPEROS 
IR NEW YORK CITY OPEROS 

PRIMADONOS MARALIN NISKA IR
JOS VYRO SMUIKININKO

VVILLIAM MULLEN
DIDYSIS PAVASARIO KONCERTAS

įvyks š.m. gegužės 31, šeštadienį, 8 v.v. Kultūros Židiny. 
Po koncerto bus vaišės ir pasisvečiavimas su ponais Mullen. 
Visos vietos rezervuotos.
Auka: 10 dol. Moksleiviam ir studentam
Vietas prašom rezervuotls pas:

3 dol.

Dr. B. Radzivaniene, telef. 441-9720 
Eleną Andriušienę, telef. VI 7-4477 
Ireną Alksninlenę, telef. TU 6-5695 
Dr. J. Vytuvienę, telef. VI 6-2980 
Ireną Veblaitienę, telef. 201 687-4943

Šiuo pavasario koncertu yra pradedama serija koncertų, kurių visas pelnas 
skiriamas koncertiniam Stelnway pianinui įsigyti. Koncertus nemokamai 
pasižadėję atlikti: ponai Mullen, sol. K. Jakutis, muzikas A. Prižgintas, 
J. Rajauskaitė-Petrauskienė, pianistė A. Kepalaitė.

Paaukoję šiam tikslui 100 dol. ar daugiau, tampa pianino mecenatais
nemokamai bilietus sau ir savo šeimai į visus šiam tikslui rengiamus koncertus.

Visos aukos atskaitomos nuo valdžios mokesčių. Aukas r ‘-ž r ųstč Franciscan 
Fathers Building Fund, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

jau yra 
pianistė

ir gauna

Apie tuos laikus, apie tą tilto 
dramą ir rašo Anatolijus Kairy s 
šiame veikale. Tai giesmė apie 
tilto ir žmogaus laisvę, apie Lie
tuvos laisvę.

Šį veikalą užsakė parašyti Lie
tuvių Fronto Bičiuliai, norėdami 
atžymėti 1941 metų sukilimą ir 
pagerbti tuos laisvės kovotojus, 
didvyrius. Veikalas daug kur su 
pasisekimu tos pačios grupės 
buvo vaidinamas. Dabar New 
Yorkas turės gražią progą jį pa
matyti. Visi kviečiami!

-o-
Po vaidinimo bus vaišės. Bus 

ir muzika iš garsajuostės.

— Elena Kudabienė, Kanados 
LB kultūros komisijos pirmi
ninkė, pakvietė kultūros dar
buotojus vadovauti įvairiom sri
tim bei darbam: pirm, pavad. 
Lina Verbickaitė — tautiniam 
šokiam, Danutė Gutauskienė — 
sekretoriatui, Aldona Volungie- 
nė — teatrui, Danutė Macikū- 
nienė — daugiakultūriniam 
reikalam, Antanas Mingėla — 
literatūrai, Ada Petraitienė — 
tautodailei, Vaclovas Verikaitis 
—muzikai. Kanados lietuvių kul
tūros darbuotojų suvažiavimas 
bus gegužės 24-25 Toronto Lie
tuvių namuose.

Maralin Niska Metropolitan operos scenoj po “I Vespri 
Siciliani” spektaklio sveikina publiką. Šis veikalas Metropo
litan operoj šį sezoną paskutinį kartą bus statomas balandžio 
12. Visos vietos išpirktos. Nėra ko nusiminti. Spektaklis bus 
transliuojamas per visą Ameriką per radiją. New Yorko ir 
apylinkės lietuviai galės išgirsti primadonos Maralin Niska 
dainavimą balandžio 12, šeštadienį, 2 vai. po pietų WOR AM 
710 arba WQXR FM 96.3 bangomis. Lietuviai kviečiami 
parašyti jai pasveikinimo laiškutį adresu: Miss Maralin Niska, 
c/o Metropolitan Opera, Lincoln Center, New York, N.Y. 
10023. Ši primadona lietuviam koncertuos gegužės 31 
Kultūros Židiny.

ATHOL, MASS.

Atholio ir Gardnerio Lietuvos 
vyčiai surengė Vasario 16-tosios 
minėjimą šv. Pranciškaus para
pijos salėj. Iš ryto kun. Justi
nas Steponaitis aukojo mišias už 
kenčiančią Lietuvą. Po pietų mi
nėj imas buvo pradėtas Ameri
kos ir Lietuvos himnais.

Programą pradėjo pirm. Leo
nardas Davidonis. Dainavo 
Bostonu vyrų sekstetas, vado
vaujamas muz. Juliaus Gaidelio. 
Kalbėjo klebonas kun. J. Stepo
naitis. Kazys Genaitis skaitė 
straipsnį iš vyčių žurnalo. Po 
programos buvo kavutė.

Abu miesto laikraščiai aprašė 
minėjimą ir įdėjo nuotraukų.

Kovo 1 vyčiai šventė savo 
globėjo šv. Kazimiero šventę.

1975 metam išrinkta nauja vy
čių valdyba: pirm. Leonardas 
Davidonis, vicepirm. W. Viš- 
niauskas, ižd. N. Melaika, prot. 
sekr. K. Gonaitis, fin. sekr. F. 
Anoris, dvasios vadas kun. J. 
Steponaitis.

Vyčių kuopa nutarė parapijos 
salėj surengti lietuvišką vakarie
nę gegužės 10. Vadovaus A. 
Kuzmickus.
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ARENA W/SIDE STALLS

UMBAUGH POLE BUILDING C0., INCj

UMBAUGH
Horse Barns

WIDE SELECTION
L0W, LOVY COST 

E] MANY OPTIONS

From a one horse stall to large 
race track barns, Umbaugh has a 
plan to fit your needs. Many op- 
tions are also available. First class 
materials and our own skilled con
struction crews assure your com
plete satisfaction. Best of all, we 
can begi n your barn immediately 
because...

UMBAUGH 
BUILDS YEAR-ROUND

SH0W & STUD BARNS

J UMBAUGH POLE BUILDING COMPANY
' 4 BRINK AVĖ., P.O. BOX 546, DEPT. CP MIDDLETOWN, N.Y. 10940• ’v.--
i ■ 
I i a 
a i i 
i 
I I I I 
1 
■ 
L.

<jk ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Karpovas naujas pasaulio 
čempijonas. Tarptautinė šach
matų federacija (FIDE), negavu
si iš Fischerio jo sutikimo stoti į 
kovą prieš įsikvalifikavusį var
žovą A. Karpovą, paskelbė pasta
rąjį naujuoju pasaulio šachmatų f 

čempijonu. Terminas buvo ba
landžio 1. šis terminas dar buvo 
pratęstas 24 valandom, vienok 
Fischeris neatsiliepė. Taigi jau
nas 23 metų sovietų didmeist
ris Anatolijus Karpovas tapo 
naujuoju pasaulio čempijonu 
nepajudinęs figūros* Fischeris 
reikalavo, kad čempijonu taptų 
laimėjęs 10 partijų, neribojant 
loštų partijų skaičiaus, o prie pa
dėties 9-9, kad titulas pasiliktų 
pas dabartinį čempijoną (Fisch- - 
erį). Sovietai savo ruožtu paskel
bė, jei FIDE patenkins visus 
Fischerio reikalavimus, Karpo
vas nestos į dvikovą. Neeilinis 
FIDEs kongresas priėmė pir
mąjį Fischerio reikalavimą, bet 
nesutiko patenkinti antrojo.

— Kauno “Žalgirio” pirmeny
bes laimėjo A. Butnorius, paklo
jęs visus savo varžovus pasek
me 10-0! L. Ambrozaitis ir Ta
mošiūnas pasidalijo antrą vietą, 
surinkę po 8.5 tš. Vilniaus pir
menybes laimėjo J. Krameris 
9.5-3.5, Rusakovas ir Paulaus
kas po 8.5 tš.

— Bostono tarpklubinėse Lie
tuvių I pralaimėjo Danvers ko
mandai 1.5-3.5. Pilną tašką lai
mėjo A. Leonavičius, o pustaškį 
Aleksis Klinovas. Lietuvių II 
nugalėjo Inforex vyrus 3-2. Po 
tašką pelnė B. Skrabulis, jau
nuolis Leonas Navickas ir 12- 
metis Ramūnas Ivaška. Balan- 

(džio 11 Lietuvių I turi pasku
tines lygos rungtynes prieš Har
vardo universitetą, o Lietuvių II 
prieš Beefaronį ir Wakefield 
komandas.

— N ana Aleksandrija, kuri lai
mėjo moterų pretendenčių dvi
kovą, įveikusi Levitiną 9-8, šį 
rudenį susitiks su pasaulio čem- 
pijone N. Gaprindašvili dėl 
tiltulo.

— Leningrado rinktinė viešė
jo Vilniuj ir išsivežė dvi per
gales 6-4 ir 5.5—4.5. Lietuvos 
čempijonas Piešina vienas 
rungtynes prieš didmeistrį Korč- 
nojų sulošė lygiomis, kitas pra- ’ 
laimėjo. Šiose rungtynėse 
atsižymėjo antroj lentoj lošęs 
Butnorius, kuris įveikė Lening
rado čempijoną Ceitliną 2-0. Ge
rai sulošė moterys: V. Kauši- 
laitė laimėjo prieš Bišard 1.5- 
0.5 ir A. Karosienė paklojo Be- 
lovą 2-0. Rinktinėj dar lošė 
Mikėnas, Čiukajevas, Lapienis 
Žemaitis, Rastenis, Klimavičius, 
Žitkus.

□ YES, I WANT MORE INFORMATION.

NAME
f. -

ADDRESS

CITY AND STATĖ

PHONE NO.

1

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

J LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji- 
mals jnsij Kimldės .gali 
ką tik nori, ^lalęię ^įųiha 
rios kaino*.
•7 tai yra panašu, lyg kad. 
eitumėte j krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol.,- 300 dof. ar' net aiž 

daugiau. Specialūs rublių pažy-* 
mėjimai taip pat gali būti iš-' 
keisti į reguliarius rubliu^, 
naudojlmtis aukščiausiais tan-

‘ i • jų Pilnaį garantuota, 
greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.60 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

t

Prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo 
Užsakykite, dabar ,,

UŽSAKYKITĖ TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESSCORP. 
125 East 23rd St. 

Fifth Floor 
New York, N. Y. 10010

Tel. 982-1530 !
LABAI SVĄĘBJJ ; 
AUTOMOBILIAI . 
ŽEMOS KAINOS 
Pilnai garanttfota’ 
Greitas pristatytnas 
Pasirinkite iš šių 
naujų modeliu

ZHIGULI VAZ 2101 
$3706.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$4246.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station vvagon 
$4082.00
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 412 IE i
$3756.00
MOSKVITCH 408 IE 
$3454.00 
MOSKVITCH 426 IE 
Station vvagon 
$3919.00 '
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon 
$4205.00
ZAPOROZHETS ZAZ. 
968 $2 368.00
Prašykite mūsų specialaus biule
tenio su automobilių paveikslais. 

Apartamentai 
Naudoti drabužiai 
Svečiam iš SSSR
Prašykite mūsų specialaus biulete
nio. šioj prekyboj mes turim 26 
metų patirt} ir daug tūkstančių 
patenkintų klijentų!

»

DIPRISSION - SPIRAI INFLATION

ARE YOU PREPARED?
wllh FRKKZIDMIP FOOD

No Refrigeration or Cooking Required 
Can Be Stored For Years Indefinitely 

For Information A Prices Call or IVrife: 

JOGERFOODS, INC.
305 Union Avenue 

Brooklyn, New York 11211 
(212) 387-9485

SERVING N A.S.A. SPACE PROGRAM 
OREGON FREEZE DRIED FOODS

SIGMA TAF PAINT 
CONTRACTORS INC.

Esterior & Interior. Private homes, Apts. hallwsys, 
offlces. Scaffold work. Wlndows, Flre escapes, 
ra Dings. Reliable work. Ouallty materlal. For Free 
Estimates Cal 932-8727 22-14 Ditmars Blvd. Fuly 
Insured.

CERTIFIED WELDERS 
Portable Service 

B.E.M. VVelding Corp 
Iron Work Repairs Fabrlcatlon 
24 HR. EMERGENCY SERVICE 

(212) 359-6707
-

Mrs. Kay, spiritual reader and 
adviser, also card reading advice 
on all affairs, old life. Don’t 
let time or distance stand in the 
way of your happiness. Don’t 
classify her with other readers. 
She is superior, located at 1014 
Flatbush Avė., Brooklyn, N.Y. 
Telephone for appointment 
941-7174.

COMPLETE RUBBISH REMOVAL
Demolltlon & Minor Repairs 
9U2U) 389-3569 
v Serv/sf Ke» /> Aly Besimss 
-rerrntob oh h. h |ur-

- H,- ■ ■ • '
oi. A ) ’-yi j 3/' . • 't

ED S FLOOR SCRAPING
Floors Scraped & Reflnished 
All Floor* Made Ūke New 

Stolned & Cofored

Call (212) 779-2387

s 
H 
O 
lt 
T 
A 
G 
E

Ii

$ 
U
R
V
I
V 
A 
L

PAINTING
Oulck, Dependable, Neat & Reliable 
Our Trade Marka at Sunset Interior 

& Exterlor. Call Now For Free 
Estimate Mr. Lipowskl 201 434-7542

ACTION CARPET SERVICE 
Pre-Holiday Special

X

JOE’S OUICK SERVICE
Serving all of northern N.J. and parts of N.Y.C. 
Complete package jobs or Individual service 
commercial resldentlal industrial free estimates

Call now for Sprlng (201) 824-3517

INCOME TAXES PREPARED 
Faat, accurate service, reas. rates. 
Home appt. ava II. Call (201) 345-6770 
or visit 10 W. Palisade Avė., Engle- 

wood, N.J.

M. MC KAIG'S COMPLETE 
CLEANING SERVICE 

WIND-FLOORS-WALLS/WOODWORK washed 
ALL PROBLEM CLEANING CHORES DONE FURN. 
SHAMPOO CARPET CLEANING WITH NEW SOIL 
EXTRACTION SYSTEM YOUR CARPETS AND

HOME WILL BE BEAUTIFUL (201) 839-4684

»

PLUMBING & HEATING 
riRfD OF UI FU£L COSTS?

Let Us Convert Thot Old Healing Svstem
W» Also Speclcliie In Bothroem Remodeling

4 All Phoves Of Plumbing 
ALL WORK GUARANTEED—FREE ESTIMATES 

LICENSED& INSURED
PRECISE PLUMBING — HEATING 
■   (516) 399-0325 ■*«■■■

SOUTHERN NEW HAMPSHIRE
We h avė lietinga on cottages and land wlth 
lakefronts; cottages wlth access to lake, round 
homes, acreage and bulldlng lota, and sub-d Ivlde- 
able acreage. Call or wrlte Hardwick Real Estete, 
Maln St., Antrlm, N.H. 03440 603 588-2130, EVES.

603 588-6889

I

f

HOVVARD CONTRACTORS 
6069 69th Place Maspeth 

Ouallty VVorkmanship We Do 
EverythIng in Contracting VVork 

Call (212) 651-4768
(

BROWN SOCCER SCHOOL
| SUNDAY APRIL 13 TO THURS. MAY 22 • PM TO 
' 7:30 SUN. AND THURS. 12 SES8IONS — 20 HRS.

TOTAL AGES 8 TO 14 — TUITION 35.00 DIRECTOR 
| CLIFF STEVENSON (24 YRS AS HEAD COACH AT 
> OBERLIN COLLEGE AND BROWN UNI)

APPLY
ERICK VVIDMER 15 MOSES BR0WN ST.

PROVIDENCE R.l. 02906
401 521-1540 or 401 863-2229

CLOSE OUT SALE 10% above cost 
on kitchen cab Ineta and vanitloa. 
Floor samplea only. Canarsla Home
Center, 8901 Flatlanda Av., 272-0200

h i INCOME TAX 
PREPARED 
$5 AND UP

W.M.S. ACCOUNTING SERVICE 
RIDGEFIELD, N.J. 941-2273

CARPETS SHAMPOOED ON YOUR
PREMISES. ... OR IN OUR PLANT 

(ASK ABOUT OUR NEW METHOD DEEP STEAM 
CLEANING)

FREE ESTIMATE
(212) 366-4973

MIRRORS & GLASS
WALLS, CEILINGS, COMPLETE BATHRMS.

Pat Re ilty (212) 746-0747
SERVING ALL OUEENS, NASSAU A SUFFOLK 

24 HR. BOARD-UP-SERVICE

HOST MOTEL
Route 35 & New York Avė. 

Neptūne , New Jersey 07753 
201 988-2200 Davld P. Reiser 

Member of Tlmoa Inn 
800-447-4470Į

CUSTOM CARPET SERVICE 
Prlce Roll Back in:

Inatallatlon, S»rvlc«, P lek-up a R«lay, Shampoo 
24 Hour Sarvlca Frea Eatlmataa Bonded 

Machanlca (212) 241-2382

J & F CONTRACTING 
Aluminum Siding 

Windows, Showers, Doors 
Carpentry VVork and Roofing 

Call
212 384-1280

LEE & LEE WRECKERS 
DEMOLITION WORK 

DONEBY CONTRACT 
(201) 461-5393

MAC THE PAINTER
INTERIOR/EXTERIOR PAINTING 

VVALLPAPERING FREE ESTIMATE ALL VVORK 
GUARANTEED 
LIC NO. 692369

CALL MAC (212) 739-7008

HARWOOD LUMBER PALLET LUMBER 
LONG TIES — RAILROAO TIES LONG TIMBER 

BY SPECIAL ORDER, HORSE FENCING 
JERRY’S SAWMILL 

BARRYVILLE, N.Y., 12719 PHONE: 914-956-6078 
f).u; <'i z. ‘.Ucf . .t s , .f

CO—MAR CONSTRUCTION 
& CONTRACTORS

Serving all of northern N.J. and parts of N.Y.C. 
Complete package jobs or individual service 
commercial residentlal industrial free eetlmates 

CaN now for Spring (201) 825-3517

į Darbininko administracijoje 

| galima gauti lietuviškų plokš
telių. Skambinti: 827-1351.

t

Movers
Movlng and Storage Local and Direct 

Movlng to Florida & California 
FLORIDA & CALIFORNIA 

EXPRESS CO.
(212) 639-2129

f

J.

DEXTER PARK & 
PHARMACY B

Wm. Anastąsi, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUE

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

i

Atties, Basements Cleaning 
Garages & Yards. Lite Wrecklng & 
Hauling Construction Slte Cleanups 

Free Estimate (201) 481-3070
Care for the Elderly in Private Home 
by Nurses Seashore Area Home Likę 

Atmosphere Temporary or 
Permanant Cathollc Church in Area 

Call (201) 681-6554

INCOME TAX
DONE IN YOUR HOME OR OFFICE ACCURACY 

GUARANTEED
EXPERT TAX SERVICE

SO BERGEN 201 998-2641 CENT. BERGEN 201 
866-8936 NO BERGEN PASSAIC CITY 201 427-6792

BOB BELLIA MASON & 
CONTRACTOR 

Brlcks, Block & Concrete VVork 
All Areas Free Estimates 

Call: (201) 436-3733

f Oi ‘ i -1 -

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
- Čia Jūs rasite - - . .

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

ST. REGIS CAMP 
(EAST HAMPTON LONG ISLAND) 

AGES 5-17 
NUMBER OF CAMPERS

125 BOYS & GIRLS 
RATES:

SEASON $800; HALF SEASON $425 
DIRECTOR: DON KENNEDY 

LOWER CROSS RD., 
SADDLE RIVER, N.J. 07458 

201 327-1479 OR 212 863-2630

RENZO'S ORIGINALS 
A Ouallty Line of Shoes 

For Men

704 Morris Park Avė. 
Bronx, N.Y. 

Telef. 931-3830

SCITUATE GREENHOUSES
182 First Parlsh Rd., Scituate, Mass.

617 545-0284

THE PASSIONISTS of the Unlted Statės and 
Canada present Institute '75 for Rellgious. The 
seven programa oftered: Program One — Prayer 
and Renewal; Program Two — Leadershlp; Prog
ram Three — Ltving Mlnletry; Program Four — 
Together for the Church; Program Flve — Finai 
Vows; Program Slx — Splrltualtty for Senlor Re
llgious; Program Seven — Present Canon Law for 
Rellgious. For detalled Information contact: Rev. 
Donatus Santorsa, C.P., Eiecutlve Secretary, 
Institute ‘75, 5801 Palisade Avė., Brorot, N.Y. 
10471.

e
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Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe- j

^<>4^ y į ’

didelį pasirinkimą

S C H R A G E R’ s

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 Tel.: TR 9-0400

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

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos 
Įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs vieno ir 
dviejų kambarių butai, gražiai apstatyti, su virtuvėm, 
vonia, duSu, vėsintuvais, spalvota TV. Atidarą visus me
tus; Kreiptis:

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS
4200 Gult Blvd.

St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9964

A. ir E. Bacevičiai, Sav.

■Y

i

INCOME TAX RETURNS
Expertly prepared: Federal, City and Stata, Ex- 
perlenced. Wlll prepara your r e tu m to aatlafy 
both you and the Government. Open 7 daya a 
week. laadora Friedman 23 Weat Maln St, Free- 

hold, N. J. 201 462-4116
ALSO N.Y. CITY & N.Y. STATĖ RETURNS

TOMBIE
CLEANUPS & REMOVALS, BASEMENTS, 

BACKYARDS, CELLARS, GARAGES, NO JOB TOO 
SMALL 

FREE ESTIMATES
(212) 235-8582 (212) CL 1-1115

EUROPEAN CARPENTRY
ALSO PAINTING. PAPER HANGING AND ALL 
REMODELING AT REASONABLE PRICES. CALL 
FOR FREE ESTIMATE (201) 371-0607 OR (201) 

467-3413

CEILING 10x10 S95.
BLOCK OR SUSPENDED SHEETROCK ALSO 

CARPENTRY REPAIRS COMMERCIAL OR 
RESIDENTIAL. FREE ESTIMATES CALL: 

(201)373-6308

iTAL-AMER. RESTAURANT W/motel. Excel, 
eatab. business. High trafflc loc. seats 100 
PLŪS BANOUET RM. FOR 75. Motei has 14 
units. Owner flnan. Call or wrlte Leo D. Cralne 
Realty. Sherburne, N.Y. (607) 674-9375.

ALUMINUM SIDING 
ROOFING, ALTERATIONS BY 

SCENIC HOMES 
795-0200 (201) 546-1176 

DEAL DIRECT WITH INSTALLERS ELMER AND 
GARY RICKERMAN ESTABLISHED 1940 

CUSTOM BUILT RANCHES, Bl LEVELS SHELLS 
2-4 WEBSTER AVĖ., J.C.

JOHNNY’S TRUCKING
AND CLEAN UP 7 DAYS ALL SOROS LIGHT 
MOVING AND DELIVERIES ANYTHING WITH 

LARGE STATION VVAGON CALL 276-7267 OR 
276-7255

SPARTA — Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riaijv. biznio mašinos —pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Bafry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

... .

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

LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar* 
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar Ilgos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsidrauduslem. Kreiptis: 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421. 
Telef. Ml 7-6637.

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ!

KELIONĖS VYKSTA:
GEGUŽĖS 16-30 d.d.
BIRŽELIO 20—LIEPOS 4 D.D.
RUGSĖJO 5-15 D.D.

Pasižavėsite Helsinkiu, Leningradu, 
Vilnium ir Roma! Kaip ir visados, 
Jus palydės ir Jums visus kelionės 
reikalus sutvarkys

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Boulevard 
Richmond Hill, New York 11418

Tel. num. (212) 846-1650

Kviečiame užeiti arba paskambinti 
pasitarimui su mumis.
Prašome iš anksto rezervuoti vietą, 
nes grupės dalyvių skaičius ribotas.
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APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 

ŽINIOS
Eucharistinė diena bus balan

džio 13. Drauge tai bus ir para
pijos metinė šventė. Švč. Sakra
mentas bus išstatyta po 12:15 v. 
mišių iki 5 vai. 4:50 v. popiet 
bus bendras lietuviškų giesmių 
giedojimas drauge su parapijos 
choru.

Koncelebracinės mišios bus 5 
vai. Jos aukojamos už persekio
jamą Bažnyčią Lietuvoje. Pa
mokslą pasakys kun. dr. V. Bar- 
tuška, Manhattano kolegijos pro
fesorius. Po mišių — procesija 
ir palaiminimas Švč. Sakramen
tu. Choras, vadovaujamas Algir
do Kačanausko giedos Kristaus 
Rūpintojėlio mišias.

Visi kviečiami dalyvauti šioje 
iškilmingoj metinėj šventėj.

Parapijos metinis piknikas 
bus rugpiūčio 3 gražiame Platt- 
deutsche Parke, L. I., Franklin 
Sąuare. Prašomi visi tą dieną 
atsižymėti savo kalendoriuj. Visi 
kviečiami dalyvauti šioj meti
nėj šventėj. Smulkesnė informa
cija bus paskelbta spaudoj.

Velykos, Kristaus prisikėlimo 
šventė, praėjo iškilmingai. Kon- 
celebracines mišias aukojo kun. 
L. Budreckas (jis pasakė ir pa-

mokslą), kun. Pr. Raugalas ir 
kun. A. Račkauskas. Pamaldose 
dalyvavo trys jauni klierikai. Po 
Prisikėlimo apeigų parapijos 
klebonas kun. Pr. Raugalas 
mokyklos salėj choristam paren
gė šiltus pusryčius.

Kovo mėnesį mirė ir iš Apreiš
kimo bažnyčios palaidoti: 
Jadvyga Bilerienė, Antanas Bal
kus, Adelė Markell-Kivila, Mary 
Nelson, Mary Stripeikis, Scho
lastika Dygrienė.

ELIZABETH, N.J
Elizabetho Šv. Petro ir Povilo 

Lietuvių parapijos bažnyčioj 
40 ties valandų atlaidai įvyksta 
balandžio 20-22. Pamokslai 
lietuvių ir anglų kalbomis bus 
sakomi 7 v.v. Švč. Sakramentas 
bus adoruojamas nuo 9-tos vai. 
ryto. Atlaidų užbaiga iškilmingi 
mišparai ir procesija bus antra
dienį. Pamokslus sakys kun. 
Anastazijus Valančius.

Klebonas kun. P. Žemeikis ir 
jo asistentai kunigai nuoširdžiai 
kviečia mielus parapiečius pasi
naudoti šių atlaidų metu teikia
momis Dievo malonėmis ir gau
siai dalyvauti Švč. Sakramento 
garbinime-adoracijoj.

Koncertas
Parapijos choro koncertas į- 

vyksta gegužės 10. Kvietimus į 
šį koncertą galima gauti pas 
platintojus-choristus ir sekma
dieniais bažnyčios prieangyje. 
Kvietimai prie įėjimo nebus par
duodami, tad juos reikalinga įsi
gyti iš anksto. Koncerte dalyvau
ja solistai: I. Stankūnaitė, O. Zu- 
bavičienė, A. Kiaušaitė, L. Stu- 
kas, pianistė Al. Maliuskevičiū- 
tė, akordeonistė R. Raudytė ir 
parapijos choras, vadovaujamas 
V. Mamaičio. Koncerte bus at
liekami komp. J. Stankūno kūri
niai jo 50-ties muzikinės veiklos 
metų sukakties proga. Muzikos 
magistras kun. V. Budreckas 
padarys trumpą komp. Stankūno 
50-ties muzikinės darbuotės me
tų apžvalgą.

LAK šachmatininkai kovo 23 
viešėjo pas New Yorko estus. 
Varžybos baigėsi lygiomis 5-5. 
Komanda buvo sudaryta iš 5 
jaunių ir tiek pat vyrų. Mū

siškiam pergales iškovojo jau
niai Valaitis ir Mičiulis, taip pat 
vyrai — Sakalas, Vilpišaus- 
kas, Lygiomis baigė V. Kulpa ir 

Rodmanas. Už LAK dar lošė 
Staknys, ir jauniai Simonaitis, 
A. Kulpa ir Mažeika.

ALL AMERICAN ADJUSTMENT CO.

925*1062

R.P. MOGENIS 
PRESIDENT

COMMERCIAL COLLECTION SERVICE 

2036 INGALLS AVENUE

LINDEN, N.J. 07036

DEŠIMTIES METŲ

MIRTIES SUKAKTIS

A.A.

MUZ. JUOZAS

RAJECKAS

Jau praėjo dešimtis metų, kai negailestinga mirtis 
atskyrė iš mūsų tarpo mylimą vyrą bei tėvelį, kurio 
netekome 1965 balandžio 18.

Velionis gimė 1893 Pumpėnuose (Panevėžio 
apskr.). Pirmo karo metu atsidūręs Rusijoje, Saratove 
lankė konservatoriją. Grįžęs į Lietuvą, Panevėžyje 
vargoninkavo ir dėstė muziką mokytojų seminarijoje. 
Po antro paro atvykęs į Ameriką, vargoninkavo Aušros 
Vartų Parapijoje New Yorke.

Velionis buvo ramaus būdo ir susipratęs lietuvis. 
Už a. a. Juozo Rajecko sielą Šv. Mišios 

bus aukojamos Viešpaties Atsimainymo bažnyčioje, 
Maspethe, balandžio 17 d. 8:30 vai. ryto.

Maloniai kviečiame gimines, draugus ir pažįsta
mus prisiminti velionį maldose.

Mes Tavęs niekad neužmiršime.

Nuliūdę: žmona Veronika, sūnūs 
Faustas ir Gediminas su šeimomis.

PADĖKA
A.A. JADVYGA BILERIENĖ

gimusi 1889 vasario 2 Kuršėnuose, po sunkios ligos 
mirė 1975 vasario 28 New Yorke. Palaidota 1975 kovo 
3 Cypress Hiiis kapinėse, Brooklyn, N.Y.

Nuoširdžiai dėkojame Apreiškimo parapijos klebo
nui kun. Pr. Raugalui, kun. A. Račkauskui ir kun. V. Pik
turnai už atnašautas Mišias.

Gili padėka kun. A. Račkauskui už lankymą li
gos metu, už sukalbėjimą rožinio laidotuvių koplyčioje 
ir palydėjimą į amžiną polsio vietą.

Dėkojame Tėvui P. Giedgaudui, OFM, už tartą žo
dį koplyčioje.

Dėkingi esame muzikui A. Kačanauskui už paly
dėjimą vargonais ir solistui M. Razgaičiui už giesmes 
bažnyčioje.

Tariame nuoširdų ačiū p. E. Vaitkui už atsisvei
kinimo žodį kapinėse ir žemę iš Lietuvos, o p. E. 
Ruzgienei už gintarus, kuriais mirusios karstas buvo 
apibertas.

Nuoširdžiai dėkojame visiems draugams ir pažįs
tamiems už užprašytas Mišias, už aukas Kultūros 
Židiniui, už gėles, už pareikštą užuojautą asmeniškai, 
laiškais ir spaudoje ir už palydėjimą į amžiną poilsio 
vietą.

Ačiū p. M. Šalinskienei, laidotuvių direktorei, už 
puikų laidotuvių sutvarkymą, nuoširdų ir sąžiningą pa
tarnavimą.

Nuliūdę: sūnus Leonas, marti Ona, anūkai 
Kęstutis ir Vladas su šeimomis.

AUKOS
Kultūros Židiniui aukojo

Am. Liet. Tautinės Sandaros 
New Yorko kuopos metinis susi
rinkimas buvo balandžio 4 Au
dėnų bute. Be organizacinių 
klausimų svarbiausia kalbėta, 
kad visiem kuo skubiausiai rei
kia imtis akcijos dėl Valstybės 
departamento pastangų įteisinti 
Baltijos kraštų okupaciją. Tuo 
reikalu nurodyta Sandaros atsto
vam Am. Liet. Taryboj, kad 
jie reikalautų sušaukti specialų 
Alto posėdį. Visi raginami rašy
ti laiškus, siųsti telegramas se
natoriam, kongresmanam, kad 
jie pasipriešintų tokiam Valsty
bės departamento nusistatymui. 
Kuopos valdyba palikta ta pati: 
pirm. Albertas Ošlapas, vice
pirm. kun. P. Dagys, sekretorius 

apvaži* a aazkcaJ 

Vacys Steponis.

Simas Kudirka praeitą savaitę 
pasirašė sutartį su žinomu re
žisierium Aalvin Holender. Jis 
pagamins filmą televizijai iš Si
mo Kudirkos gyvenimo ir taip 
pat parašys knygą.

P

100 dol. — LionginasVaitke- 
vičius, Woodside, N.Y., anksč. 
50, pažad. 1000; Aleksandras 
Kondratas, R. Hill, N.Y., anksč. 
628, pažad. 1000; Aloyzas ir 
Regina Balsiai, N.Y.C., anksč. 
1168: kun. Pranas Bulovas, 
Maspeth, N.Y., anksč. 100.

90 dol. — Juozas Sleder, Sr., 
Forest Hills, N.Y., anksč. 310.

25 dol. — kun. V. Katarskis, 
Dayton, Ohio., anksč. 100.

20 dol. — P. A. Moriarty, 
Boston, Mass.

10 dol. — M. Baron, Brook- ,.........  . _______
lyn, N.Y. ; B. Sullivan, Florai Pranas Dulevičius, iždininkas 
Park, N.Y. anksč. 90.

Ramovėnai išsirinko naują 
valdybą: pirmininkas J. Rūtenis, 
sekretorius Z. Raulinaitis, iždi
ninkas V. Savukynas.

New Yorke ir apylinkėse 
pereitą savaitgalį siautė stip
rūs vėjai ir daug kam padarė ne
mažų nuostolių. Kelionių Agen
tūrai “Vytis” išpūtė didžiulį 11’ 
ir 7’ langą. Padaryta nuostolių 
už 550 dol.

FREE DELIVERY IN 
NEIGHBORHOOD 

849-8930

TINTOS.

J. & J. FISH MARKET, 
INC.

CLAM BAR

VISIEM SVARBU ŽINOTI, kurgalima kreiptis turint reikalą teisme 
įvairiais atvejais, pvz. įvykus auto nelaimėm ar namų savininkų 
ginčam. Taip pat sutvarkomi namų pirkimo-pardavimo dokumen
tai, paruošiami palikimų testamentai. Atliekami Ir kiti teisių reikalai.

Kreiptis į advokatą — Valdas C. Duoba, 453 New York Avė. 
Huntington, N.Y. 11743. Tel. (516) 427-3399.

Susitarus savaitgaliais ar šiaip vakarais jis pasiekiamas Kul
tūros Židinyje, Darbininko administracijoj, 341 Highland Šlvd., 
Brooklyn, N.Y.

BUDGET TOURS TO LITHUANIA
5 Days Vilnius — 1 Day Moscow 

May — September $735.00 per person

ESCORTED TOURS TO VILNIUS /VIENNA
16 Days 5 Vilnius — 6 Vienna

May 22 — September 4 $1280.00 per person

July 17 — August 21 $1415.00 per person

First Class accomodations with private bath, transfers to and 
from airports in USSR, portage of two average size suitcases, 
visa fees, three meals a day in the USSR, continental breakfast 
in Austria, and sightseeing are included in the price of the tour.

FOR INFORMATION CONTACT: Patricla Keltner

Union Tours
6 East 36 Street
New York, N.Y. 10016 
(212) 679-7878

VIENOS/DVIEJŲ SAVAIČIŲ

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEW YORKO

Kaina nuo $739.—

i

85-03 JAMAICA AVĖ.

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

Anitos Pakalniškytės pirmas' 
pasirodymas Bostone bus balan
džio 13, šį sekmadienį, Laisvės 
Varpo pavasariniame koncerte.

Norbertas Lingertaitis ketve
rius metus New England kon
servatorijoj studijavo dainavimą, 
muzikos teoriją, muzikos istoriją 
ir balso pedagogiką. Konservato
rijos salėj balandžio 17, ketvir
tadienį, 5 vai. vak. įvyks jo kon
servatorijos baigimo rečitalis. 
Kviečiami visi. Įėjimas nemoka
mas. Salė yra kairėj Jordan Hali 
pusėj.

Krepšininkų šokiai balandžio 
12, šeštadienį, 8 vai. vak. Lietu
vių Piliečių d-jos salėj.

Vasyliūno trio koncertas 
Jordan Hali mažojoj salėj gegu-. 
žės 4.

J. Kačinskas balandžio 16 diri
guos Berklee muzikos kolegijos 
orkestrui. Koncertas bus 8:15 
v.v. Berklee kolegijos koncertų 
salėj. Programoj: Vivaldi, Barto
ko, Schuberto, Schumanno kū
riniai ir Cherubini Dies Irae 
ir Reąuiem.

Sv. Petro parapijos didžiulis 
parengimas Flea Market ir Rum- 
mage Sale bus birželio 1 Lie
tuvių piliečių draugijos salėj, 
368 West Broadvvay, So. Bosto
ne. Kas turi dovanų, kurios tin
ka pardavimui, prašomi atnešti į 
kleboniją porą savaičių prieš 
parengimą.

I

IŠVYKSTA:
birželio 11 
birželio 25 
birželio 30

gegužės 28 
liepos 16 
liepos 18 
rugpiūčio 20 

rugsėjo 3 
rugsėjo 19 

lapkričio 21 gruodžio 19

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų 
papildomu mokesčiu: pav., vykstantiem iš Chicagos

119 — Clevelando 84 —Detroito 74 — daugiau

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKŠTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į: 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

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

Tel. (617) 268-8764 
Savininkė: Aldona Adomonienė 

Air fares subject to Government approval 
i

TROPICAL
SHORES 
APARTMENTS
MOTEL

N|635 Corey Avė.
» St.Petersburg Beach, Fla. 33706 
’ Tel. (813) 360-951 o

Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti prie Gult of 
Mexico puikioje kurortavietėje, žavingoje saloje. Butai pilnai aprūpinti. 
Žemos kainos.

Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 W«t Broadway, South Boston Massachusetts 
“Kur Jūkstančiar taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAUD, Pręsident

flio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virS $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula? a/C — 5% % ei year Term Deposit - 5 % %
• Special Notice a/c— 5% • 2 year Term Deposit — 6%

---------All Accounts Compounded Daily ----------

LIETUVIŲ DAINŲ IR 
ŠOKIŲ ŠVENTĖ

LENINGRADAS • VILNIUS • VARŠUVA 
• ZIURICHAS

Ekskursija išvyksta liepos 12, šeštadienį, iš New 
Yorko Svvissair lėktuvu į Leningradą. Apžiūrimas miestas.

Atvykstama į Vilnių liepos 16, trečiadienį. Dainų ir 
šokių šventėj (liepos 18-21) dalyvaus virš 600 grupių. 
Apžiūrimas Vilnius. Galimos ekskursijos į Trakus ir 
Kauną.

Išvykstama iš Vilniaus liepos 22, antradienį, per 
Maskvą į Varšuvą. Galima ekskursija į Krokuvą, kur 
garsioj Wawel pily palaidoti Jogaila ir Adomas Micke
vičius. Apžiūrima Varšuva ir susitinkama su Lenkijos 
lietuviais.

Išvykstama į Ziurichą liepos 25, penktadienį.
Grįžtama į New Yorką liepos 26, šeštadienį.
Visos kelionės kaina $1,195.00. Kelionė į abi puses 

jet lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai, kambariuose po 
dvi lovas, privati vonia. Visi valgiai Sovietų Sąjungoj 
ir Lietuvoj. Pusiau pensijonas Varšuvoj ir Ziuriche. Tu
ristiniai aprodymai, pervežimai, mokesčiai, autobuso 
pervežimai ir vizos mokesčiai.

Į šią kainą neįskaitoma: paso išlaidos, arbatpini
giai vadovam ir šoferiam, aerodromo mokesčiai, padi
dintas bagažas, apdrauda, asmeniškos išlaidos.

Rezervacijos jau dabar priimamos su$100 depozitu 
už asmenį. Kadangi vietos ribotos, raginama rezerva
cijas daryti anksti. Prisiųsti pasą Pleasant Travel agen- . 
tūrai tris mėnesius prieš išvykimo datą, kad būtų galima 
gauti vizas.

Siųskit šį kuponą su čekiu ar money orderiu:

PLEASANT TRAVEL SERVICE 
416 Richmond Avė.

Point Pleasant Beach, N.J. 08742 
Tel. (201) 899-5300

Name

Address

City, Statė, Zlp Code

Iki malonaus pasimatymo dainų ir šokių Šventėj 
Lietuvoj!

F
X
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Jaunimo pamaldos Kultūros
Židinyje bus balandžio 13 d.
11 vai. Pamaldų pravedimu 
rūpinasi KŽ administracinio ko
miteto jaunimo reikalų sekcija. 
Vaišėmis rūpinasi ateitininkai. 
Visas jaunimas maloniai kviečia
mas atsilankyti.

Nevv Yorko Am. Liet. Tarybos 
posėdis šaukiamas balandžio 11 
d. 7:30 v.v. Kultūros Židinyje. 
Prašomi visi dalyvauti. Bus 
svarstoma svarbūs reikalai ry
šium su galimu Lietuvos aneksi
jos pripažinimu.

Katalikių Moterų Sąjungos 
valdyba balandžio 13, sekma
dienį, 12 vai., tuoj po sumos šau
kia susirinkimą Angelų Kara
lienės mažojoj salėj. Narės pra
šomos susirinkime dalyvauti.

Lietuvių Katalikių Moterų Są
jungos 29 kuopa rengia lietuviš
ką Velykų stalą — balių balan
džio 13, sekmadienį, po 11 vai., 
mišių Apreiškimo parapijos sa- 
ėj. Įėjimas 5 dol.

HAMILTONO LIETUVIŲ TEATRAS
AUKURAS

balandžio 12, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židinyje,

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

vaidina Anatolijaus Kairio 3 veiksmų dramą

ŽMOGUS IR TILTAS
Veikalą režisuoja ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ

Spektaklį pristato ir užbaigia IRENA VEBLAITIENĖ

Po vaidinimo — pabendravimas. Veiks bufetas su 
ELENOS MICKELIŪNIENĖS pagamintais užkandžiais. 
Lietuviška muzika iš juostelių.

Įėjimo auka — 4 dol. Studentam, turintiem studentų 
asmens pažymėjimus, ir moksleiviam įėjimas nemo
kamas.

Bilietus iš anksto įsigyti galima:
Haven Realty — J. Andriušis 847-4477; Alice’s Florist 
Shop 846-5454; A. Radzivanienė 441-9720; pas LFB 
NY valdybos narius

Spektaklį rengia irvlsus maloniai kviečia atsilankyti

Lietuvių Fronto Bičiulių 
New Yorko sambūris

Maralin Niska šį šeštadienį 
dainuoja Metropolitan operoj 
šiam sezone paskutinį kartą sta- 
tomoj Verdi operoj “I Vespri 
Siciliani” pagrindinį Elenos 
vaidmenį. Opera bus trans
liuojama per radiją. New Yorko 
ir apylinkių lietuviai šią prima
doną galite išgirsti balandžio 12, 
šį šeštadienį, 2 vai. popiet AM 
710 arba FM 96.3 bangomis. 
Kiti pagrindiniai solistai: Lewis, 
Milnes, Plishka. Būtų gera, kad 
lietuviai parašytų jai trumpą pa
sveikinimo laiškelį adresu: Miss 
Maralin Niska, c/o Metropoli
tan Opera, Lincoln Center, Nevv 
York, N.Y. 10023. Ši Metropoli
tan ir New York City operų 
primadona ir jos vyras smuiki
ninkas William Mullen (jo sene
lė buvo lietuvė) koncertuos 
Nevv Yorko lietuviam gegužės 
31 Kultūros Židiny.

Skaityk ir platink 
Darbininkų!

Prof. J. Brazaičio žymaus 
visuomenininko, žurnalisto, 
politiko, literato pagerbimas bus 
šį sekmadienį, balandžio 13, 
4 v. popiet Kultūros Židinio 
didžiojoj salėj. Dviejų valandų 
programa apims keturis prane
šimus, skaitymą iš jo raštų, jc 
gyvenimo skaidres ir jo balso 
demonstravimą. Visuomenė 
kviečiama kuo gausiausiai atsi
lankyti ir pagerbti velionį pro
fesorių, kuris savo gyvenimą 
skyrė Lietuvai. (Žiūr. skelbimą.)

Žmogus ir tiltas, 3 veiksmų 
drama, parašyta A. Kairio, vaidi
nama šį savaitgalį, balandžio 12, 
Kultūros Židinio salėj. (Žiūr. 
straipsnį ir skelbimą).

i

i

Gen. Povilo Plechavičiaus 
minėjimą rengia ramovėnai. 
Minėjimas bus balandžio 27 4 
v. popiet Kultūros Židinyje. 
Apie jį kalbės gen. Mikas Rėk
laitis iš Chicagos.

Liet. Kat. Mokslo Akademijos 
New Yorko židinio susirinkimas 
šaukiamas balandžio 20, sekma
dienį, 4 vai. popiet, Kultūros Ži
dinio apatiniame aukšte, po
sėdžių kambary, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Susirinki
me rašytojo Prano Naujokaičio 
paskaita bus paminėta vysk. Mo
tiejaus Valančiaus 100 metų mir
ties sukaktis ir aptarti Nevv Yor
ko židinio veiklos reikalai.

Mūsų specialybė aptarnauti automobilistus gazoli
nu greit irgerai. Tai pati artimiausia ir patogiausia vieta nuo 
Lietuvių Kultūros Židinio

TEXACO
Gas station, 594 Jamaica Ave.-Highland Blvd. sankryža. 
Brooklyn, N.Y. 11208. Tel. 385-9547. Galima pirkti kredito 
kortelėmis: Texaco, Bankamericard, Mastercharge. Kainos 
ne aukštesnės palyginus kitose vietose: Regular — 53.9 
Hitest — 58.9

GAZOLINO PARDAVIMO LAIKAS:
Pirmadieniais — Penktadieniais 7-7 

Šeštadieniais 8-6
SEKMADIENIAIS 8-3

• /

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ SĄJUNGOS 
29 KUOPA RENGIA

LIETUVIŠKĄ 
VELYKŲ STALĄ — BALIŲ

balandžio 13, sekmadienį, 
po 11 vai. mišių

Apreiškimo parapijos salėj, 
Brooklyn, N.Y.

y

PRANO BALTUONIO
MEDŽIO SKULPTŪRŲ

PARODA

vyksta balandžio 19 ir 20 Kultūros Židinio didžiojoje 
salėje.

Paroda lankoma:
šeštadienį nuo 12 iki 9 v.v. 
sekmadienį nuo 12 iki 8 v.v.

V

Parodos atidarymas šeštadienį 7 v.v. Po atidarymo 
—* kavutė.

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

$

y

H

' f

Vyr. skaučių židinys Vilija

■ f ' '

Kviečiame visus dalyvauti tradiciniame

MOTERŲ VIENYBĖS 
/ PAVASARIO BALIUJE

. S' L f . i

gegužės 3, šeštadienį, 7:30 v.v. Kultūros Židiny, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

t

• Svečiai vaišinami Vyt. Belecko šilta vakariene
• šokių kontestas • Turtinga loterija • Smagiai 
pasišoksim, grojant Gutauskų orkestrui

Bilietų kaina — 12.50 dol.

S,

PROF. JUOZAS 
BRAZAITIS

(1903-1974)

Velionis prof. Juozas Brazaitis, žurnalistas, lite
ratūros profesorius, menininkų organizatorius, rezis
tentas, bus pagerbtas

1975 balandžio 13, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio didžiojoje salėje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Bus keturi trumpi pranešimai:
Simas Sužiedėlis kalbės apie velionį 

žurnalistą,
Paulius Jurkus — J. Brazaitis literatūros 

profesorius,
Stasys Santvaras — J. Brazaitis tarp meno 

žmonių,
Dr. Adolfas Damušis — J. Brazaitis 

rezistentas.

Jo raštų ištraukas skaitys dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas.

Jo gyvenimas skaidrėse.
Jo balsas iš garsinės juostos.

Po akademijos kavutė žemutinėje salėje. Kavutę 
ruošia Elena Mickeliūnienė.

Akademiją rengia ir visus atsilankyti kviečia:

Ateitininkai, Darbininkoredakcija, 
Liet. Laisvės Komitetas, Liet. Kat. 
Mokslo Akademijos N.Y. židinys, 
LF Bičiulių N.Y. sambūris

Įėjimas 5 dol.

Stalus galima užsisakyti iki bal. mėn. 21 d. pas:

R. Gudaitienę (212) 849-4437
N. Ulėnienę (516) 271-4470
J. RygelĮ (201) 838-4483

Auka mokyklai išlaikyti $15.00 asmeniui 
(Maironio Mok. baigusiems po 1969 m.—$10.00)

25 M E T A l
MAIRONIO 
LITUANISTINEI 

MOKYKLAI NEW YORKE
Kviečiamė visus į sukaktuvinį

BALIŲ
kuris įvyks K. Židinyje, Brooklyn, N.Y. 

šeštadienį, balandžio mėn. 26 d., 7 v.v.
Programoje:

Solistė Birutė Ona Aleksaitė 
Akomp. Albinas Prižgintas 
Praveda Jūratė Jasinskienė 
Vakarienė Vytauto Belecko 
Šokių muzika AMOUR orkestro 

vadovaujant Juozui Nakui

Ann Klem demonstruos mar
gučių dažymą balandžio 12 d., 
nuo 2 iki 9 v.v. Bay Ridge 
meno ir amatų festivalyje, 8101 
Ridge Blvd., ir 81 Street Brook- 
lyne. Įėjimas nemokamas.

Sv. Juozapo draugija, Nashua, 
N. H., per V. Sirvydą prisiun
tė Darbininko spaudos reikalam 
10 dol. Administracija dėkoja.

Apreiškimo parapijos chore 
per jų metinį religinį koncertą 
iš vyrų choro Perkūno giedojo 
kapelmiesteris A. Daugirdas ir 
pats choro dirigentas V. Strolia. 
Apreiškimo parapijos choras, 
besirengdamas koncertui, re
petavo net tris kartus per sa
vaitę.

Išnuomojamas 4 kambarių pa
togus butas Brooklyno prie
miestyje (miesto ribose). Skam
binti vakarais po 6 v.v. Telef. 
277-2414.

Woodhavene išnuomojamas 
didelis, baldais apstatytas, erd
vus kambarys. Galima naudotis 
virtuve. Skambinti tel. 441- 
8480.

Vietas prašom užsisakyti iš anksto pas visas Moterų 
Vienybės nares arba skambinant tel. E. Andriušis — 
VI 7-4477 ir A, Petrush — VI 9-6354
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Įsigykite bilietus, nes prie durų nebus parduodami

NEW YORKO TAUTINIŲ ŠOKIŲ 
GRUPĖS, VADOVAUJAMOS 

JADVYGOS MATULAITIENĖS, 
25 METŲ SUKAKTUVINIS
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KONCERTAS-BALIUS
įvyks gegužės 10 d. Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Pradžia 7 v.v.1
Programoje:

N.Y. Tautinių Šokių Grupė, vad.
J. Matulaitienės (akomponuoja Gutauskų 
orkestras)
Solistė Jūratė Veblaitytė-Litchfield 
(akomponuoja Albinas Prižgintas)

Po programos: Banketas ir šokiai grojant Gutauskų 
orkestrui

Įėjimo auka — $12.50
Stalus užsakyti pas:

Danutę Birutienę — TA 7-8231 
Giedrę Stankūnienę — 479-2913

Visus kviečia atsilankyti

H
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Rengimo Komitetas
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LB WOODHAVENO APYLINKĖS

SUSIRINKIMAS
ŠAUKIAMAS 1975 BALANDŽIO 25, PENKTADIENĮ, 7 VAL. V. KULTŪROS ŽIDINYJE 

SVARBIAUSIAS DARBOTVARKĖS PUNKTAS YRA SVARSTYBOS 

LIETUVIO TAPATYBĖ
(LITHUANIAN IDENTITY)

Svarstvbų prezidiumas: Birutė Lukoševičienė apžvelgs lietuvių šeimos auklėjimą, Alfonsas 
Samušis duos pavyzdžių iš lituanistinio švietimo, Petras Tutinas paryškins, kuo mūsų jaunimas 
galėtų didžiuotis, Daiva Kezienė pažvelgs į LB politinės veiklos galimybes.

Po svarstybų vyks valdybos narių, kontrolės komisijos ir mandatų komisijos pranešimai; 
atstovų į LB New Yorko apygardos suvažiavimą ir pusės apylinkės valdybos narių rinkimai ir kt.

Po visų susirinkimo darbų — kavutė ir pasilinksminimas grojant lietuviškai muzikai. 
Veiks baras ir užkandinė.

Kadangi pagal savo lietuviškąją kilmę ir pagal Lietuvių Chartos principus visi esame LB 
nariai, todėl visi lietuviai, gyvenantys Woodhaveno-Jamaicaos vietovėse, kūnų pašto numeriai 
— ZIP CODE — yra 11411 iki 11436 ir Far Rockaway 11691 iki 11697, priklauso LB 
Woodhaveno apylinkei ir yra maloniai kviečiami dalyvauti savo apylinkės susirinkime.

Mielai laukiami ir svečiai iš kitų apylinkių.

APYLINKĖS VALDYBA
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