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Brangūs tautiečiai, Amerikos 
lietuviai!

Artėja Vasario 16-toji, Lietu
vos nepriklausomybės paskel
bimo 55-toji sukaktis. Ją mi
nėsime su skaudančiom širdim. 
Raudonasis slibinas mūsų tėvų 
kraštą tebetrypia, lietuvis jame 
tebėra beteisis, tikėjimas tebėra

kitiem atsakingiem valdžios pa
reigūnam, prašydami mus užtar
ti teisingoj mūsų kovoj už Lie
tuvos laisvę.

Laisvės niekas neduoda ne
mokamai. Reikia ją iškovoti. 
Reikia ją išpirkti aukomis.

Daug aukų ant laisvės aukuro 
yra sudėję tėvynėj pasilikusieji

SAVAITĖS 
JVYKIAI

Vasario 5-12:

BALIUJE KULTŪROS ŽIDINIUI 
SURINKTA PER 50,000 DOL.
Pirmas aukojo pabėgęs jūrininkas
Didžiausia auka — dr. J. Kazicko — 10,000 dol.

DOLERIO KRIZĖ
Nixono vyriausybė nespėjo 

pabaigti Vietnamo reikalų, už
griuvo ją nauji rūpesčiai — do
lerio krizė, prezidento konflik
tas su Kongresu.

Dolerio krizė labiausiai prasi
veržė pereitą savaitę Vokietijoje 
ir Japonijoje. Valiutos speku
liantai tiek, masiškai ėmė par
duoti dolerius ir pirkti šiuo 
metu pastoviausią valiutą — vo
kiečių markes ir japonų jenas, 
kad Vokietijos centrinis ban
kas per ketvirtadienį ir penkta
dienį turėjo supirkti 3.5 bil. do
lerių.

Nepasitikėjimas doleriu gre
sia tarptautinei piniginei siste
mai, kuri buvo sutarta 1971 
gruodžio mėn. Washingtone. 
Amerikos iždo sekretoriaus pa
vaduotojas tariasi Europos sosti
nėse; finansų ministeriai Euro
poje konferencijoje ieško išei
ties, nes dolerio krizė gali reikš
ti ne tik finansinę, bet ir poli
tinę krizę.

Nepasitikėjimo priežastis — 
perdaug dolerių paleista į už
sienius — apie 80 bil. Prisidėjo 
1972 Amerikos užsienių preky
bos balanso pasyvas — 6.4 bil. 
Prancūzijos atstovas priminė 
dar Amerikos dideles investa- 
cijas Europoje.

Monitor buvo paskelbęs, kad 
Amerika spaudusi Vokietiją ir 
Japoniją savo valiutų vertę pa
kelti. Amerikos atstovas tai pa
neigė. Tačiau gandas apie gali
mą markės bei jenos nuvertini
mą galėjo paskatinti spekulian
tus supirkti bilijonus markių, 
kol už dolerį jų mokėti reikia 
3.15.

Galima išeitis: arba dolerį vėl 
nuvertinti, arba markę bei jėną 
pabranginti. Vokietija nei Ja- 

vponija kelti nenori. Dabartinis 
tų\valiutų ir dolerio santykis 
Amerikos prekę daro užsieniui 
brangią, negalinčią išlaikyti 
konkurencijos, dėl to tokis 1972 
metų pasyvas. Jeigu Vokietija 
bei Japonija nesutiktų savo va
liutų vertės pakelti, o Amerika 
dolerio nuvertinti, tai galima 
dar viena priemonė Amerikos 
prekei apsaugoti — protekciniai 
muitai užsienio prekėm. Bet ta
da Amerika atsidurtų ūkinės 
izoliacijos grėsmėje, kuri kenk
tų Amerikos ir Europos karinei 
bei politinei sąjungai. Iš kitos 
pusės apsaugoti Amerikos 
prekę ir garantuoti amerikiečiui 
darbą spaudžia prezidentą dar
bo unijos, kurių parama prezi- 
zidentas naudojasi.

Išeitis paskelbta pirmadienį: 
doleris vėl nuvertintas 10 proc.

Vasario 10, šeštadienį, armė
nų kultūros centre, 34 St. ir 2 
Avė., buvo bene pats didžiau
sias lietuvių balius, kuriame 
dalyvavo apie 550 žmonių.

Šiuo balium baigtas vajus, ku
rį organizavo Lietuvių Bend
ruomenės apygardos, talkina
mos visų lietuviškų organi
zacijų. Vajus buvo labai sėkmin
gas — surinkta per 50,000 dol.!

Įėjimas buvo 50 doL Visi pi
nigai buvo skiriami statybai. 
Visi pakvietimai apmokėti.

Kiti pinigai suplaukė vaka
rienės metu, renkant aukas. Čia 
surinkta 19,470 dol., pažadų 
gauta 3,555 dol. Viso iš baliaus 
gauta per 50,000.

Ši suma rodo, kad žmonės la
bai vertina Kultūros Židinio sta
tybą; kad žmonės yra dosnūs 
tada, kai konkretus reikalas. 
Liudija ir tai, kad mes moka
me organizuoti ir dirbti. Į šio 
baliaus rengimą buvo įsijungę 

režimas, kuris pradėjo agresiją.

Amerikos belaisvių pirma 
grupė paleista vasario 12. Viso 
belaisvių amerikiečių Š. Viet
name yra 562.

Grįžę iš nelaisvės Amerikos 
kariai gaus atlyginimo bei kom
pensacijos apie po 20,000 dol. 
Nevedęs lakūnas, nelaisvėje iš
buvęs nuo 1964-65, gausiąs iki 
100,000.

Amerika atitrauks iš Taiwano 
5000-6000 savo kariuomenės.

Paryžiaus konferencijoje būta 
ir slaptų susitarimų. Dabar iš
aiškėjo, kad Kissingeri/^su Tho 
buvo sutarę sustabdyti karinę 
svetimų kariuomenių veiklą 
Laose ir Cambodijoje. Laose Š. 
Vietnamo kariuomenės esą 
50,000-60,000. Laoso paliaubos 
turėjo būti pasirašytos vas. 14.

Šen. R. Dole pasiūlė ištirti 
Amerikos įsivėlimą į Vietnamą. 
Pabrėžė ypačiai reikalą ištirti 
rolę patarėjų prezidentui Diem 
nužudyti prezidento Kennedy 
laikais.

Senatorių daugumas ir 260 
kongresmanų pasisakė remsią 
nutarimą, kad Sovietam būtų 
taikomas didžiausio palankumo 
principas, jei Sovietai atšauks 
emigracijos mokesčius taiko
mus žydam.

Staten Island vasario 10 spro
go natūralinių dujų tankas. Tan
kas buvo 272 pėdų diametro ir 
61 pėdos gilumo — kaip 11 
aukštų namas. Žuvo 43.

A 
daugybė žmonių, visi savo dar
bą aukojo Židinio statybai. Tai 
ir buvo pagrindas visam entu
ziazmui.

Gera tųjvri ir ta aplinkybė, 
kad salės šeimininkai leido lie
tuviam šeimininkauti. Čia visos 
tarnybos buvo lietuviškos, vir
tuvė, baras, drabužinė — visur 
buvo savi žmonės.

Viskas rengta ūkio būdu, tai ir 
sutaupė daug išlaidų.

-o-
Vakaras prasidėjo 7 v. kok

teiliais. Pirmojoje salėje, kur 
buvo įėjimo laiptai, buvo pa
rengtas baras. Visi galėjo vaišin
tis nemokamai, kiek kas norėjo.

8 vai. visi perėjo į didžiąją 
salę prie gražiai papuoštų stalų. 
Ant stalų buvo gėlės ir šampa
no buteliai.

Pradėjo rengimo komiteto 
pirmininkas A. Vakselis. In- 
vokaciją sukalbėjo Tėv. Jurgis 
Gailiušis, OFM, provincijolas.

Vakarienė pradėta šampanu, 
tostais už Kultūros Židinio sta
tytojus, aukotojus. Visą laiką 
grojo puiki Joe Thomas or
kestro muzika. Orkestras vaikš
čiojo tarp stalų ir grojo, daina
vo. Greit ir šokiai.

jus, bet Floridoje vaidina ir, 
pratęsus spektaklius, atvykti ne
galėjo. Atsiuntė sveikinimo 
telegramą.

Aukų rinkimui vadovavo su
manus ir prityręs prof. Jokūbas 
stukas.

Pats pirmasis paaukojo sausio 
gale atvykęs į Ameriką Vytau
tas Gadliauškas, iš sovietinio 
laivo pabėgęs jūrininkas. Jis at
nešė Graikijoje uždirbtas san
taupas. Jis tikrai buvo vertas 
triukšmingų plojimų ir raudo
nos rožės, kurią įteikė Regina 
Rūta Žymantaitė.

Didžiausias šio vakaro auko
tojas buvo dr. Juozas Kazickas. 
Jis savo ir savo šeimos vardu 
paaukojo 10,000 dol. Jis ta pro
ga pasakė ir gražų sveikini
mo žodį.

Dėjo ir kitr— pavieniai, tūks
tantinėm, šimtais. Dėjo ir stalai. 
Visi aukotojai lipo į sceną ir sa
vo auką įteikė, tarė sveikinimo 
žodį per garsiakalbį. Visi buvo 
apdovanoti po rožę . (Pilnas 
aukotojų sąrašas bus paskelbtas 
vėliau).

-o-
Žmonės buvo apsirengę vaka- 

-iniais drabužiais. O tai sudarė
Pradėjo plaukti aukos gražų vaizdą ir pakėlė nuotaiką?

Šiam vakarui buvo kviesta / Visur buvo jaučiamas ėntuziaz- 
kino ir televizijos aktorė Rūta mis ir džiaugsmas, kad mes esa- 
Lee-Kilmonytė. Ji buvo pažadė- me susiorganizavę, kad mūsų

persekiojamas, tautos charak
teris žalojamas. Minėsim tą die
ną su tvirtu pasiryžimu nepailst 
kovoj prieš baisią tarptautinę 
neteisybę — Lietuvos pa
vergimą.

Paminėkim šią brangią šventę 
kuo tinkamiausiai. Kiekviename 
mieste, kiekvienoj vietoj, kur 
tik yra lietuvių. Parodykim pa
sauliui, kad Lietuvos laisvės 
klausimas yra vienas iš svar
biausių mūsų gyvenime ir kad 
visuomet jis toks pasiliks. Siųs
kim rezoliucijas senatoriam, 
kogresmanam, gubernatoriam ir

tiek daug, iš visur, iš visų vie
tų. Džiugino ir tai, kad buvo 
daug jaunimo.

Bene buvo pirmas toks pa
rengimas, kur į darbą buvo įsi
traukę ir mokyklos mokiniai, 
jaunimas, eidamas įvairias tar
nybas. Pavyzdžiui, prie stalų 
patarnavo Maironio mokyklos 
mergaitės, vyresniųjų skyrių mo
kinės ir ką tik baigusios.

Kiekvienas, kas giliau stebi 
lietuviškos visuomenės augimą, 

šitoje vietoje galėjo pasakyti 
tuos gražius K. Binkio žodžius 
iš “Atžalyno” dramos: “Auga 
gražus atžalynas!”

Ir čia glūdi šio baliaus didžio
ji vertė — ne tik surinkta daug 
pinigų, bet čia konkrečiai visų 
bendrauta ir dirbta, be jokių 
generacijų skirtumo. Tai buvo 
vienalytė lietuviška bendruo
menė, pajėgi ir organizuota.

Prie šio vajaus dirbo daug
žmonių, daug gerų-talkinančių. 
rankų. Štai tie žmonės:

(nukelta [ 12 psl.)

mūsų broliai ir seserys. Ir šian
dien jie tebededafkančios ir 
ašarų aukas. Mes džiaugiamės 
jų drąsa ir pasiryžimu. Mes di
džiuojamės, kad esam tokios 
šaunios tautos dalis.

Amerikos lietuviai! Prisidė- 
kim prie laisvės kovos stipriau! 
Prisidėkim taip pat ir piniginė
mis aukomis! Vasario 16-tosios 
proga aukokim Lietuvos lais
vinimui. Visas aukas nukreip
tom į Amerikos Lietuvių Tary
bą, kuri jau daugiau kaip 30 
metų rikiuoja Amerikos lietu
vius į kovą už tėvų krašto lais
vę. Siųskim savo aukas į Altos 
centrą, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629. Mūsų 
aukos prisidės prie laisvės ko
vos sustiprinimo.

Amerikos Lietuvių Taryba

LIETUVIŠKOJ ' 
VEIKLOJ

— JAV LB krašto valdybos 
nariai pakviesti kalbėtojais įvai
riose vietovėse Vasario 16 šven
tės minėjimuose: pirm. Vytau
tas Volertas — Hartford, Conn., 
Juozas Gaila — Paterson, N. J., 
Algimantas Gečys — Elizabeth, 
N. J., Aušra Zerr-Mačiulaitytė 
— Newark, N. J.

— Rochester, N. Y., Lietuvos 
nepriklausomybės šventė mini
ma vasario 18. Specialią radi
jo programą 8:30 vai. ryto lie
tuvių ir anglų kalba praves Ni
jolė ir Vaidevutis Draugeliai.

Atidaromas didysis vajaus balius. Iš k. A. Vakselis, Tėv. L. Andriekus, M. Šalinskienė, 
Regina Rūta Žymantaitė, Loreta Vainienė ir prof. dr. Jokūbas Stukas. Nuotr. Lino Vytuvio

SUDARYTA JAV LB VISUOMENINIŲ 
REIKALŲ TARYBA

šv. Jurgio lietuvių parapijos— 
bažnyčioj 11 vai. mišias aukos 
Rochesterio diecezijos valdyto
jas vysk. Joseph Hogan. Mišių 
metu giedos LB choras, vado
vaujamas Jono Adomaičio, var
gonais gros R. Obalis. 3 vai. 
Šv. Jurgio parapijos salėje mi
nėjime pranešimą darys inž. E. 
Čuplinskas, Kanados LB c.v. 
pirmininkas. Meninę progra
mą atliks solistai Birutė Čypie- 
nė, Leonas Baltrus ir lituanis
tinės mokyklos mokiniai, vado
vaujami Vyt. Žmuidžino. Mi
nėjimą rengia Rochesterio 
Altos skyrius.

— Racine, Wisc., minint Va
sario 16-tąją, vasario 18, sekma
dienį, pamaldos 9:30 vai. ryto 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. 4 vai. popiet Šv. Ka
zimiero parapijos svetainėj mi
nėjime kalbės agr. Ignas And- 
rašiūnas.

— Long B e ach, Calif., Lietu
vių Klubas rengia Vasario 16— 
tosios minėjimą vasario 
17, šeštadienį, 6 vai. vak. Ma- 
chinist salėj. Pagrindinę kalbą 
pasakys Los Angeles Altos sky
riaus pirm. Vytautas Čekanaus
kas. Meninę programą atliks so
listė Janina Čekanauskienė ir 
vyrų kvartetas; R. Dabšys, A. 
Polikaitis, Br. Seliukas, E. Jara
šiūnas, akomponuojant komp. 
Br. Budriūnui. Deklamuos Rū
ta Seliukaitė ir Vida Basiulytė.

Prezidento ir Kongreso kon
fliktas dėl biudžeto jau prasi
dėjo. Vasario 7 Atstovų rūmai 
nutarė reikalauti, kad vyriausy

bė paleistų į apyvartą 210 mil. 
kaip krašto aplinkos rėmimo 
programą. Tai tik viena dalis 
biudžeto, kurį Kongresas pri
ėmė, "bet prezidentas nesutinka 
vykdyti.

Prezidento patarėjas Kissin- 
geris Hanoi tarėsi dėl santykių 
tarp Š. Vietnamo ir Amerikos. 
Amerika numatė paramos š. 
Vietnamui 2.5 bil. Kongrese ši 
parama susilaukė kritikos. Pa
lankiai žiūrima į paramą nuken- 
tėjusiem asmenim, bet neigia
mai į pramonės atstatymą. Kis- 
singerio pareiškimas, kad š. 
Vietnamas atstatomas kaip Vo
kietija po karo, atmetamas aiš
kinant, kad Vokietijoje jau buvo 
sunaikintas totalistinis režimas, 
o š. Vietname tebėra tas pats

Kongresas vasario 8 sustabdė 
Penn Central Railroad streiką 
90 dienų ir pavedė vyriausybei 
per 45 dienas pateikti projektą 
šiem geležinkeliam tvarkyti. 
Streikas kilo dėl garvežio įgulų 
sumažinimo iš trijų asmenų 
iki dviejų. Tai palietė 5,800 
darbininkų. Minėto geležini 
kelių kompanija yra jau bankro- 
tavusi ir visą sistemą nori siau
rinti.

Nixono naujame biudžete nu
matyta 300 mil. dol. kaip para
ma privatinių mokyklųimoki- 
niam. Tai galėtų tėvai atskaity
ti nuo mokesčių.

Georgijoje, Carolinoj, Virgi
nijoj vasario 10 prisnigo iki 13 
colių.

Gallupas teigia, kad prezi
dento Nixono vykdomai politi
kai pritaria 68 proc., nepritaria 
25.

Pagal nuo 1973 m. sausio 
1 įsigaliojusius naujuosius JAV 
Lietuvių Bendruomenės įstatus, 
JAV lietuvių visuomeninius ir 
politinius uždavinius planuoja 
ir vykdo JAV LB Visuomeninių 
reikalų taryba.

Šiai naujai LB institucijai yra 
pavedama planuoti JAV LB vi
suomeninį ir politinį darbą, rū
pintis studijinės bei informaci
nės medžiagos rinkimu ir globa, 
organizuoti visuomeninės 
veiklos studijines konferencijas 
rūpintis JAV LB atstovavimu 
valdžios įstaigose bei nelietu
viškose organizacijose, derinti 
apylinkių veiklą visuomeninė
je — politinėje rityje, palaiky
ti ryšius su viešosios opinijos 
formuotojais ir rūpintis infor
macinės medžiagos paruošimu 
bei paskleidimu.

JAV LB krašto valdyba, vyk
dydama JAV LB tarybos Vl-sios

sesijos nutarimą, š. m. sausio 
20 posėdyje Visuomeninių rei
kalų tarybos pirmininko parei
gas patikėjo inž. Algimantui S. 
Gečiui, dabartiniam JAV LB 
krašto valdybos vicepirminin
kui visuomeniniam reikalam. 
Jam pristačius, krašto valdyba 
patvirtino Visuomeninių reikalų 
tarybos padalinių vadovais 
šiuos asmenis: dr. Antanas W. 
Novasitis — Tarybos pirminin
ko pavaduotojas, Aušra Mačiu- 
laitytė-Zerr informacijos 
tarnybos vadovė, inž. Bronius 
Nainys — Politinių studijų cen
tro vadovas^ kun. Kazimieras 
Pugevičius — Dokumentacijos 
centro vadovas.

Informacijos tarybos bei cent
rų vadovam yra pavesta sudaryti 
savo štabus, į jų sudėtį įtrau
kiant darbui pajėgius visuo
menininkus bei mokslininkus.

JAV LB krašto valdybos ryši
ninkai su įvairiais amerikietiš-

kaisiaisvienetais veiks tiesiogi
nėje ^nybos pirmininko ir jo 
pavaduotojo žinioJeTTtyšininkų 
sąstatas bus paskelbtas artimoje 
ateityje.

JAV LB krašto valdyba reiš
kia nuoširdžią padėką JAV LB 
Informacijos tarnybos ligšio
liniam pirmininkui Leonardui 
Valiukui ir jo redakcinio štabo 
nariam per ketverius metus su 
dideliu ryžtu, pasišventimu ir 
kruopštumu dirbusiem taip 
svarbų amerikiečių politikų įta- 
kojimo ir amerikiečių spaudos 
informavimo darbą. Jo ir jo tal
kininkų sumanumo ir triūso dė
ka Lietuvos byla per tuos ketve
rius metus susilaukė neįprasto- 
dėmesio tiek JAV Kongrese, 
tiek ^amerikiečių spaudoje. L. 
Valiukui linkima sėkmės jo 
naujuose visuomeninės veiklos 
įsipareigojimuose.

JAV LB Inf.

— Phoenix, Arizona, Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė rengia 
Vasario 16-tosios minėjimą va
sario 18. Kalbėtoju pakviestas J. 
Činga, o solistu — V. Valatka. 
Abu iš Los Angeles, Calif.

— Toronto, Ont., Vasario 16-ji 
minima vasario 17, šeštadienį, 
6 vai. vak. priėmimu Lietuvių 
Namuose. Vasario 18, sekma
dienį, 11 vai. visose trijose lie
tuvių bažnyčiose iškilmingos 
pamaldos. 4 vai. iškilmingas ak
tas Lietuvių Namuose. Kalbės 
dr. Z. Butkus ir federacinio 
kabineto ministeris etninėm 
grupėm dr. St. Haidasz. Meninę 
programą atliks “Varpo” ir "Bir- 
bynės” chorai, "Gintaro” ir "At
žalyno” tautinių šokių grupės, 
St. Kairio muzikinis vienetas, 
sol. V. Verikaitis ir kt.

Bražinskų byla Turkijoje 
atidėta į kovo122 d.
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RAGINA TAUPYTI ENERGIJĄ IR SAVO KIŠENIŲ
Amerikoje susirūpinimas, kad savos energijos užteks 20-40 
metų. Arabai džiaugiasi, kad dėl jos naftos ims varžytis 
Amerika Ir Sovietai; tai paskatins Ameriką paspausti Izraeli 
arabų naudai... ____________________________ ________

ALIARMAS AUGA
Lawręnce Rocks ir Richard P. 

Runyan knygoje ‘‘The Energy 
Crisis” rašo, kad žinomų naftos 
išteklių Amerikai pakaks 20 me
tų, vartojant tokiu kiekiu kaip 
1970. Natflralinfų dujų užteksiu 
30-40 metų. Tik anglies esą 
bent 300 mėty.

Energijos sąskaita, įskaitant 
transportą, dabar Amerikoje sie
kia iki 100 bilijonų. Tai dešim
tadalis visos Amerikos ga
mybos. Energijos suvartojimas 
turės didėti. Per artimiausius

1980 metais Amerika galėtų su
taupyti per vieną dieną 7.3 
milijonus barelių naftos ga
minių tokiom priemonėm:

— namuose įtaisius gerą insu- 
liaciją; pagerinus oro vėsintuvų 
sistemą;

— tarpmiestiniam prekių 
transportui vartojant traukinius, 
ne sunkvežimius;

— trumpom kelionėm keliau
jant ne lėktuvais, bet sausumos 
priemonėm; vietiniam susisie
kimui vartojant ne automo
bilius, bet masinio susisiekimo

mas gali sutaupyti 25 proc. 
energijos, kuri dabar išeina vel
tui į orą. Vidutiniško-namo pa
pildoma insuliacija atsieitų 200 
dol.; tai maža suma, palyginti 
su 400 dol., kurie išeina metam 
už namo šildymą su menka in
suliacija.

Vadinami “storm window” 
apsimokėtų per 6 metus — jų 
dėka tiek būtų sutaupyta ener
gijos.

Langų užuolaidos — su sau
lės nusileidimu, sako, užtrauk 
jas — jos mažins šilumos išė-

mą. Kur žiemos labai sausos, 
drėkintuvai už juos išleistus pi
nigus grąžina savininko laše
ni ui.

Termostatą trumpam laikui — 
įstaigoje po darbo, namie prieš 
gulant — nuleisk ne daugiau 
kaip 5 laipsnius, {šildymas iš 
naujo atima daugiau energijos 
negu temperatūros palaikymas 
tame pat lygyje nors ir ilgesnį 
laiką. >

Išeidamas iš kambario ilges
niam laikui, gesink šviesas.

Šaldytuvas. Jei apšalimas pa
šalinamas ne automatiškai, nu
tirpink, kai ledo pluta yra ket-~ 
virtis colio. Storas sluoksnis 
reikalauja daugiau elektros. 
Tarp kitko automatiškas tirpini
mas suvartoja elektros 50 proc. 
daugiau, negu standąrtinis šal-

- ---------- ~---------- -----------------------------—
SPARTA — Rašomo* mašinėlė* |v. kalbomis, radio, spabr. TV,.aamgMba* 
ri*l, !▼. biznio m*štno* — plgiauriaL Pramtkit* kuo intoraauojatėa ir fir
mų autentišku* katalogus gausit* U SPARTA sav.: J. L. GMraltis, 10 
Bany Dr. E. Northport, N.Y. 11781. T*L (516) 757-006&,!

ANTANAS J. 6AVEL8KIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenu*, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3081 (nuo 9 r. iki 8 V.)

A B. SHALINS-6ALINSKAS — Laidotuvių dimktorin*. 84-03 Jamato* Ava 
(pri* Porast P*way Sta.), Woodhavsn, N.Y. 11421. Suteikia garbingas lak*o 
tuves. Koplyčios parūpinamos visos* mieato dalys*. TeL 298-3244. ;

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BAL8AMU0T0JA8. 3 modanfo* 
koplyčios. 231 Bedford Avenu*, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770. ‘

MATTHEW P. SALIAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr-oeu- 
dftion*d. A. J. Balton-Baltrūnas, Licenaed Manager and Nbtary Public. W9 
Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-6043. f -■

TA1SOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin
kės Hetuviūs. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
Mr Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

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

18 metų Amerikos gyventojų 
skaičius padidės 30 proc., o 
energijos suvartojimas padidės 
dvigubai; vadinas, santykiu 
7:1.1, palyginti su gyventojų 
prieaugliu.

Energija jau dabar į Ameriką 
importuojama. Pusė viso im
porto esą naftos gaminiai. Nuo 
1950 metų iki dabar suvartota 

■daugiau negu per visą Amerikos 
istoriją iki to laiko. Elektros da
bar suvartojama dukart daugiau 
negu prieš 10 metų. Šimtmečio 
gale būsią suvartojama 6-8 kar
tus daugiau negu dabar, jei bus 
vartojama tik tokiu kiekiu kaip 
dabar.

Amerika suvartoja daugiau 
kaip trečdalį viso pasaulio su
vartojamos energijos.

Kas daryti? Kalbama apie 
energijos importą. Pirmiausia 
akys krypsta į pagrindinius ligi 
šiol žinomus naftos šaltinius 
arabų kraštuose. Arabai tai žino 
ir naftos politika tikisi sugun- 
dysią tiek Sovietus, tiek JAV 
paspausti Izraelį arabų naudai.

Antra galimybė — krypsta da
bar akys į Sovietų neišnaudotą 
Sibiro natūralinių dujų energiją. 
Ja labiausiai Amerikos kapitalis
tai susidomėję ir siekia savo 
kapitalus investuoti.

Trečia galimybė — taupyti 
namie energijos vartojimą. Apie 
šio taupymo būdus įdomių siū
lymų yra paskelbęs Monitor.

■o—
NEEIKVOK ENERGIJOS

Tai pagrindinis įspėjimas vi
siem energijos vartotojam.

Prezidento sudaryta įstaiga 
visokiem netikėtumam pasi
ruošti savo studijoje “Energijos 
taupymo galimybės” teigia, kad

priemones;
— pagerinus gamybos pro

cesą.
Sustojam čia prie pirmosios 

grupės priemonių, kurios pri
klauso nuo individualaus varto
jimo.

Namų insuliacija. Daug 
energijos išeikvoja netinkamai 
pastatyti namai. Išeikvoja žiemą 
daug šilumos, vasarą lengvai 
šilumą prisiima. Esą gerai išpla
nuotas ir su gera insuliacija na

dytuvas.
Šaldytuvo ledaunėlę laikyk 

pilną. Daiktai šaltį laiko tvir
čiau; tuo tarpu su kiekvienu 
ledaunėlės atidarymu išeina 80 
proc. šalčio.

Virtuvė. Nešildyk vandens 
daugiau, negu jo reikia. Vartok 
puodus, keptuvus, kurie pa
dengtų visą ugnį. Sriubos ar pa-

jimą. v
Durų užrakto skylė — prikišk 

ranką ir pajusi, kaip veržiasi 
šaltas oras. Jis išstumia iš kam
bario šilumą, už kurią mokate 
pinigą iš savo kišeniaus.

Jei kambary yra židinys — už
daryk dūmtraukį, kai nesikū- 
rena.

Oro drėgmė ne be reikšmės.
Sausas oras turi būti labiau į- tiekalo, kuris reikalauja ilgo vi- 
kaitintas negu drėgnas, kad or
ganizmas pajustų tą patį šildy-

KUR LIETUVA?
ROMUALDAS KISIELIUS

Jos nejaučiu po savo kojų, 
Bet apie ją dažnai galvoju. 
Tiktai žinau, kad laikas bėga, 
Kad laikas turi baisią jėgą ... 
Tiktai žinau, kad vardo jos 
Nėra žemėlapiuos naujuos ...

Apie tuos, kurie metinio 
vertinimo nesulaukia [SPAUDA Į

Virto tradicija metų pradžioje 
apžvelgti, kas per nutekėjusius 
metus padaryta, kas laimėta, kas 
prarasta. Apžvelgiamas visuo
meninis gyvenimas, literatūra, 
muzika, menas. Metų veiklai 
nemažos reikšmės turi ir lietu
viški žurnalai. Jie taip pat verti 
dėmesio, kas per metus juose 
naujo, kokia kryptimi jie palaikė 
išeivijos gyvybę.

Iš tų žurnalų, kurie pasiekia 
redakciją, pradedame nuo Aidų.

Aidai — mėnesinis kultūros 
žurnalas, leidžiamas Pranciš
konų, redaguojamas dr. J. Gir
niaus. Per metus išėjo 9 nr., vi
so 456 didelio formato pusla
piai. Tai būtų stora knyga, kurią 
prirašė apie pusantro šimto au
torių; kai kurie tik po vieną, 
kai kurie ir po kelis rašinius.

Tarp jų yra gera eilė gene
racijos, subrendusios jau šia
me krašte ir čia atėjusios į lie
tuvišką spaudą. Daugelis šių 
jaunųjų yra akademinėje profe
sijoje ir dėl to gali palaikyti 
savo intelektualinį lygį ir min
ties naujumų.

Visuomeniniais istoriniais 
klausimais šalia S. A. Rač
kio, J. Girniaus, St. Ylos, J. 
Kojelio, A. Maceinos, V. Paval- 
kio, S. Sužiedėlio, V. Trumpos, 
V. Vaitiekūno, V. Volerto rašė 
jaunesni — H. Antanaitis, V. 
Bartusevičius, V. K. Girnius,- 
A. P. Gureckas, P. Rabikaus
kas, A. Saulaitis, Filosofiniais 
klausimais — šalia Gaidos-Gai-

damavičiaus reiškėsi J. Navic
kas, A“ Paškus, R. Rubikas, K. 
Skrupskelis (vis tai akademinės 
profesijos žmonės). Kalbos klau
simais — šalia L. Dambriūno, 
P. Joniko, A. Salio aktyviai reiš
kėsi A. Klimas, W. R. Schmal- 
stiegas. Literatūros nagrinėji
muose bei kritikoje ypačiai gau
su jaunesnės generacijos labai 
talentingai besireiškiančių: ša
lia J. Griniaus, H. Nagio, A. 
Šešplaukio, A. Vaičiulaičio ėmė 
reikštis jaunesnieji M. Gimiu- 
vienė, G. Ivaškienė, K. Keblys, 
R. Šliažas, Pr. Visvydas, o ypa
čiai akademinį darbą dirbantie
ji B. Ciplijauskaitė, V. Skrups- 
kelytė, R. Šilbajoris. Muzikos 
vertinimuose šalia seno pro
fesionalo V. Jakubėno ėmė ro
dytis su muzikos kritika D. Ma- 
tulionytė. Mažiau naujų vardų 
grožinėje kūryboje: šalia L. 
Andriekaus, A. Barono, Gri
ciaus, K. Grigaitytės, J. Jankaus, 
M. Katiliškio, H. Nagio, V. Sa- 
dūnaitės, L. Sutemos, V. Šlaito 
terandam, berods, O. Mikailai- 
tę ir A. Pečiūraitę (Obcarską? 
Tenisonaitę?).

Mėnesiniam žurnalui tenka 
atsiliepti į dienos svarbesnius į- 
vykius. Atskirus numerius Ai
dai tokiu būdu buvo skyrę L. 
Bendruomenei, jaunimo kong
resui, prof. A. Saliui.

Galirha apsieiti be vieno ar 
kito specialaus straipsnio, bet 
negalės ateity istorikas apsieiti 
be Aiduose kruopščiai surinktos

lietuviškojo gyvenimo kronikos. 
Tai smulkus reikalas, bet jis yra 
nepaprasto svarbumo kaip in
formacijos šaltinis.

Kultūros klausimais žurnalas 
tebesilaikė linijos, kurią seniau 
buvo išsakęs kaip kovą prieš 
“kultūrinį nuosmukį”. Ta kova 
pasireiškia labiausiai knygų re
cenzijom. Pereitais metais buvo 
išvengta recenzijose tokio tono, 
kuris anksčiau buvo sukėlęs 
pagrįsto kartumo. Kaip recenzi-. 
jose galima giliai pažvelgti į 
reikalą ir nepaliesti žmogaus, 
pavyzdžiu gali būti V. Skrups- 
kelytės vertinimai. Kaip inte
lektualinis dialogas gali būti 
vaisingas, nesukeldamas aist
rų, pavyzdžiu galėjo būti A. 
Paškaus Aiduose ir A. Maceinos 
(pirma Aiduose, paskiau atskiro
je knygoje) dialogas dėl Teil- 
hard derChardin (jau diletantiz
mu nuskambėjo Laiškuose Lie- 
tuviamš dr. G. Valančiaus mėgi
nimas įsikjšu trečiuoju į tą dia
logą!).

Pačioje grožinėje kūryboje, 
kurią skelbia Aidai, nematyti 
“atrankos”. Čia randa vietos ir 
senesnė kūrybos forma, ku
rią galėtum pavadinti klasine, 
randa vietos ir naujoji, net eks
perimentinė, šaradinė.

Kūrybinės minties ieško žur
nalas ir visuomeninėje veikloje. 
Tur būt, dėl to daugiau simpa
tijos matyt L. Bendruomenei jos 
darbų apžvalgose. Su kūrybinės 
minties reikalavimu kritiškai 
sutiko ir jaunimo kongresą. Pa
skelbtos Aiduose tame kongrese 
skaitytos paskaitos rodo, kad 
ana kritika buvo pagrįsta.

Gal būt, ta pati kūrybinio pir
mumo mintis vadovauja ir žur-

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Tdaęrira, Jr. laidotuvių direktorių*. 438 
Lafayette St, Newark, NJ. 07106; teL MArket 2-6172. Paruošiamo* gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oru vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Web*t«r Ava. Cambridg* 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktoriui ir balsamuotojas. Modemiška 
koplyčia šermenim* dykai Aptarnauja Cambridg* ir Bostoną. TR 6-6484.

■RIMOS Ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas I Lietuvą. DMelis <prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenu*, 
W*odhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

rinio, išvirk dviem dienom. At
liekamą pusę įšaldyk. Atšildyti 
energijos reikia mažiau nei virti 
iš naujo. Keli patiekalai turi 
būti iš karto kaitintuvėje. Sako, 
neužmiršk, su kiekvienu jos ati
darymu išeina 20 proc. šilu
mos.

Skalbimas. Skalbiamą mašiną 
pridėk pilną. Tai sutaupo laiką, 
elektrą ir vandenį. Vartok šaltą 
vandenį, kur tai galima. Neper- 
džiovink skalbinių — sutaupysi 
energiją, ir nebus raukšlių.

Šviesa. Fluorescencijos vamz
džiai suvartoja tik šeštą dalį 
tiek, kaip lemputės. Šimto vatų 
lemputė suvartoja tik dešimtą 
dalį tiek, kaip glaistytuvas 110 
voltų.

Kai nereikia šviesos, užge
sink ir televiziją, kai niekas'ne
sūri. Netiesa, kad užgesinimui 
ir uždegimui reikia daugiau 
elektros nei žibinimui.

Žodžiu, reikalaujama daugiau 
drausmės ir racionalizacijos.

TYLOS ŽYGIS 
ŠVEICARIJOJE

1972 gruodžio 12 Zuericho 
“Die Tat” paskelbė žinią “Ty
los žygis už žmogaus teises” 
(Schvveigemarsch zum Tag der 
Menschenrechte). Demonstran
tai nešė fakelus ir transpa-
rentus su užrašais; “Laisvė Lie-
tuvai”, “Laisvė Grigorenkai, Ja- 
kirui ir Bukovskiui.” Ryšium su 
Europos saugumo konferencija 
ant vieno plakato buvo užra
šas: “Be žmogaus teisių ne
gali būti saugumo.”

Pagrindinis kalbėtojas dr. 
Peter Schalppi pabrėžė žiaurų 
žmogaus teisių niekinimą So
vietų Sąjungoje ir perskaitė iš
trauką iš A. Solženitsyno kū
rinio “Paskutinis pragaro ratas”. 
Po to buvo pateikta pasirašyti 
peticija Jungtinių Tautų gener. 
sekretoriui, reikalaujanti, kad ši 
organizacija visomis jai prieina
momis priemonėmis imtųsi at
statyti žmogaus teises Sovietijo- 
je. (Elta)

nalo žvilgsniui į kūrybą Lietu
voje: imasi ten pasirodžiusias 
knygas vertinti; ten pasiro
džiusios kūrybos gabalus persi
spausdinti. Vadovaujasi mintim, 
kad tauta yra viena, ir kuria
moji galia yra tokia pat, nors 
nevienodas sąlygas turi laisvėje 
ir pavergime.

Tebus dar suminėtos dailės 
kūrinių reprodukcijos. Ir čia ša
lia Elskaus, Kolbos, Viesulo, 
Vizgirdos tandam G. Žumba- 
kienę, L. Surgailį, L. Tuleikį, 
V. Jurkūną, Ir. Mitkutę ir kt. 
Tik nuotraukos yra “balta-juo
da”, dėl to be spalvų negali 
duoti tikro supratimo apie kūri
nius.

Galima tarti, kad per 'metus 
Aidų linija buvo nuosaiki, ra
mi, neblykčiojanti staigmenom, 
zigžagais. Žurnalas pajėgė su
telkti daug jaunų pajėgų. Tuo 
jis užsitikrino bendradarbių 
kadrą ateičiai. Yra kitas klausi
mas, ar ateičiai pajėgė užsitik
rinti jaunų skaitytojų kadrą?

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Intu ranča. Apraudtma* gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymą*, Mutual Funda—pinigų investadjoa. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; štBta- 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhąven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Matfison'St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. B*' 
to, duodami polaldotuviniai pietūs. Pirmo* rūšie* lietuviška* maistas priri 
narna kaina

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Baking Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dadia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43JO4 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — r‘n: 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 0RCHA.RD ST. New Yoric, N. Yf 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiem* — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėm*. 
Taip pat šfikinės maišytos, spalvotos, lovoms užtlesdįai;‘vilnonės ričaro* ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainoml*. Specialus-' oatarriavėMas 
paruošiant pakietus j Europą. .Užeikite ir įsitikinsite! -4.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tėl. GL 2-292$) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., ’ftichmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

Lietuviukam rajone — ___
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVE

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

---------  Gėlės įvairiom progom--------- - • 
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius ■ I 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va^ , 
kare:^825-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. —J

r juozAsi- 

i 1900 t ion £

Lietuviško stiliaus paminklr 
sukuriami ir velhii pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose \ —

^asolino
Memorials CO

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

T

Lietuviška
KELIONIŲ 

ACE'NTORA

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

• Paskutinės jnfonnacijos apie žemiausia* kainas
• Kelionės į visu* pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės ąfostogų metu
Patarnaujama vf*u*** 
kelionių reikalu***:
LĖKTUVAI
VIE8BUCTAT
LAIVAI (Crutoea)
.AUTOBUSAIS įdomių vtatų
.lankymai

^p*elallo* no*lsM«*t

INDIVIDAMS 
(ekakuntnlal* blU*t*ls)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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Darbai ir pinigai
Vasario 16 kiekvienas prisi

mena savaip. Vieni prisimena 
pirmojo pasaulinio karo chao
su/ kuriame lietuviam užteko 
orientacijos, ir drąsos skelbti ne
priklausomybę; užteko jėgų ne
priklausomybei apginti nuo ka
re nukraujavusių kaimynų. Kiti 
prisimena nepriklausomos Lie
tuvos Šviesius ir tamsius vaiz
dus. Tarp jų ne vienam sukyla 
šviesus sentimentas, kaip Ame
rikos lietuvių ekskursijos kelia
vo į senąją tėvynę, ir mezgėsi 
ryšiai tarp Senojo Pasaulio ir 
Naujojo Pasaulio lietuviu.

Visiem, o visiem jau neuž
mirštamai stovi prieš akis nau
jesnė praeitis: atslinkęs bolše
vizmo slogutis po 22 nepriklau
somos Lietuvos metų; visiem 
neužmiršto mos birželio depor
tacijos; birželio sukilimas, de
šimt metų trukusi partizanų ko
va; neužmirštamas naujausias 
gyvosios tautos prasiveržimas 
su 17,000 peticija ir Romo Ka
lantos savanoriška gyvybės au
ka.

Visi tie prisiminimai, nuspal
vinti vienokiu ar kitokiu senti
mentu, palieka kiekvienam iš 
vidaus diktuojamą įsipareigoji
mą būti tos gyvosios tautos da
lim, tą priklausymą pareikšti 
simboliškai darbu ar pinigine 
auka bent Vasario 16 sukaktyje.

To įsipareigojimo nereikia 
priminti tam, kuris laikraštį 
skaito.

Nereikia jam taip pat aiškin
ti, kad kiekviena auka pras
mingiausia, kai ji paremia kon
krečius laisvės darbus. O darbų 
ir dirbančiųjų srity 33 metų is
torija rodo žymių atmainų.

Pradžioje tuos darbus ir au
kas kanalizavo Altą. Ji buvo vie
nintelė ir daug nuveikusi. Pas
kui atsikėlęs į Ameriką Vilkas 
virto taip pat veiklos židiniu. 
Dar paskiau daug garso padarė 
komitetas Baltijos valstybių 
klausimui kelti J. Tautose. Nau
jausiai laisvės reikalais veržliai 
reiškiasi L. Bendruomenė.

(Tąsa iš praeito nr.)

— Gan konservatyvu, — Gas
paras mėgino apibendrinti.

— Gal būt. Bet mūsų sena 
kultūra, — aiškino brazilė.

— Seną, — pasakė Laima, 
— mes čia vadinam “old fia- 
shioned”.

— Bet mes žinom, kas gera, 
kas negera, kas pavojinga, — 
neužsigavo brazilė. Pasakojant 
apie jos gimtąjį miestą, Gaspa
ras pastebėjo jos akyse namų 
pasiilgimą.

Lyg kažką atsiminęs, tada 
Gasparas užsidegė pypkę ir iš 
aukšto, lyg virš išraizgyto žemė
lapio, su kažkokiais paukščiais 
pradėjo pamažu slysti ir leistis, 
atrodė, į dviejų upių santa
ką... Jis ilgai negirdėjo, ką 
brazilė kalbėjo. Mida jį lyg pa
žadino. Jis atsistojo ir perėmė iš 
jos rankos telefono ragelį. Jo 
draugas Valnys šnekėjo iš did
miesčio. j. ___

— E, kas tokio, Valny?
— Nesulaukiu Kazės, Gaspa

rai.
— Kaip? Iš kur?
Gasparo'paukščiai prie santa

kos tada pradėjo blaškytis į vi
sus šonus ...

Kintant kovotojam ir jų svo
riui kovos lauke, buvo natūra
lu ir piniginę auką skirti tam ar 
kitam veiksniui pagal laisvą au
kotojo pasirinkimą.

Kintančią^ aplinkybes įvertin
damas, šiemet Vlikas pasiūlė at
sisakyti nuo ankstesnės tradici
jos pinigines aukas centrali
zuoti tik Alfoje. Pasiūlė ir antrą 
aukų surinkimo kanalą — L. 
Bendruomenę.

Kaip tą siūlymą ir jo sąlygas 
sutiks tos dvi organizacijos — 
pamatysim. O aukotojui, kol 
santykiai nepasikeitė tarp veiks
nių, pasilieka realus prieš kele- 
ris metus pradėtas laisvas paties 
aukotojo apsisprendimas — 
savo auką skirti Alfos, Bendruo
menės, Vliko ar kito veiksnio 
Lietuvos laisvės veiklai.

Tai primena
S, Kudirką

Vienas faktas. — Lapkričio 10 
pagrobtas Amerikos lėktuvas ir 
nuskraidintas į Cubą. Amerika 
pradėjo derybas su Cuba dėl 
bendros akcijos prieš lėktuvų 
grobimą. Castro sąlyga, kad 
Amerika imtųsi priemonių prieš 
bėglius iš Cubos.

Antras faktas. — Tebeside- 
•rant, gruodžio 6 trys bėgliai pri
vertė Cubos žvejų laivo įgulą 
nugabenti juos į Floridą. Laivą 
ir įgulą Amerika tuojau grąžino. 
Bėgliai suimti, ir buvo įsaky
ta juos grąžinti. Bet leista jiem 
apeliuoti. Kokis jų likimas, 
šiuos žodžius rašant nebuvo ži
nios.

Pakibęs klausimas. — Time 
(sausio 15) kartojo valstybės 
dep. pareigūno nuomonę: esą 
tų trijų vyrų išdavimas būtų 
perdidelė kaina už sutartį su 
Castro dėl grobimo; bet gal už
teks tiem trim kalėjimo baus
mės? gal tai patenkins Castro?

Vadinas, išdavimas galėsiąs 
priklausyti nuo Castro noro ar 
nenoro. Bet kaip tada su tarp
tautiniais įsipareigojimais poli
tinių bėglių neišduoti?

KAZĖ
PETRAS MELNIKAS

— Gasparai, ar girdi? Kada ji 
iš jūsų namų išvažiavo? — su
sijaudinusiu balsu kalbėjo Val
nys.

— Čia buvo, Valny.
— Kada išvažiavo?
— Oo . . . sekmadienį išvažia

vo.
— Tai kur dingo dabar?
— Atsiras, nepražus, Valny.

— ramino Gasparas.
— Ką ji šnekėjo, planavo?
— Nieko tokio. Sakė, kad 

skraido lėktuvu, padarė kelis 
solo.

— Sofo?
— Valny, ar ne persiskyrimas 

su Romu ją paveikė? Keista, ir 
kodėl pradėjo studijuoti lėktuvų 
statybą?

— Tai jos “herojizmas”, Jur
gi-

— Sakė, kad dirbs aerodrome, 
ir dar kažką. Bet, Valny, kodėl 
ji tokia liūdna, lyg nelaiminga?
— ir Gasparui paukščiai vėl 
liūdnai, tik akimirką, suplasnojo 
sparnais ir klykaudami ieškojo 
vietos kur nusileisti.. .

— Gasparai, — Valnys Šnekė
jo, — ką dar žinai? Sakyk.

— Kazė pasikeitė, Valny. Fak
tas. Ji net priekabi. Taip ii 
išvažiavo.

— Aha.

jĮS^pie lietuvių muzikinį gyve> į ĮMUZIKA 1972 METAIS 
rūmą šiame krašte pakankamai • v »• v ■
žinių duoda mūsų lietuviškoji 
spauda. Tad čia ir nebūtų rei
kalo visa tai kartoti. Tačiau vie
ną kitą ryškesnį muzikinį pasi
reiškimą norėčiau paliesti.

••O*
Praėjusiais metais vienas iš 

svarbiausių lietuvių muzikinio 
gyvenimo įvykių buvo kompo
zitoriaus Kazio Viktoro Banaičio 
parašytos operos Jūratės ir Kas
tyčio pastatymas Chicagoj. Tie
sa, ši opera buvo gerokai iškar
pyta, dėl to susilaukė smarkios 
kritikos. Iškarpymo priežastis 
ne visiškai išaiškėjo, bet vis tiek 
džiaugiamės turėdami naują lie
tuvišką, lietuvio kompozitoriaus 
parašytą operą. Tikėkimės, kad 
ateity galėsim šią operą matyti 
be iškarpymų.

Chicagos lietuvių opera gy
vuoja jau 17-ti metai. Per tą 
laiką ji buvo pastačiusi 14 ope
rų, duodama 50 spektak
lių. Linkėtina, kad ji išsilaiky
tų ilgus metus. Visai nesigi
riant, Chicagos lietuvių opera 
yra lietuvių pasididžiavimas 
prieš kitas tautines mažumas, 
kurios skaičiumi yra didesnės, 
bet savos operos neturi.

Praėjusių metų pabaigoj lie
tuviškoj spaudoj pasirodė stebi
nanti žinutė, kad Chicagoj įsi
steigė ir kitas lietuviškos ope
ros kolektyvas. Ne visi šios ži
nutės tikrumu patikėjo, bet, 
kaip šiandien matom, tai nebu
vo tik spaudos antis. Šios nau
jos operos įsisteigimas iškėlė 
nemaža pagrįstų ir nepagrįstų 
priekaištų. Vieni sako, kad tai 
bus jėgų skaldymas; kiti tvirti
na, kad konkurencija yra geras 
dalykas. Patys steigėjai pasisa
ko, kad jų noras esąs į šį nau
jai įsisteigusios operos kolekty
vą suburti jaunesnes, prade
dančias jėgas ir leisti jom pasi
reikšti. Išeitu, kad iki šiol tom 
jėgom pasireikšti nebuvo gali
mybės.

Ir vėl: prieš metų pabaigą 
Chicagoj prie Jaunimo centro 
įsisteigė jaunimo choras. Dėl 
šio choro įsisteigimo vėl radua Į 
kritiškų balsų. Sunku dabar ver
tinti tų kritikų teigimus, tačiau; 
mano supratimu, pirmiausia rei
kėtų stengtis visomis galimomis 
priemonėmis skatinti mūsų jau
nimą jungtis prie jau esančių 
chorų, bet nešteigti naujų vie
netų. Ar nebūtų geriau prie 
esančių chorų steigti jaunųjų 
grupes, kurios, laikui bėgant, 
galėtų pakeisti rezignuojan
čius? Kas šiame reikale bus tei
sus, parodys ateitis.

-o-
Daugumas šios šalies lietuvių 

chorų buvo parapiniai. Šiandien 
su liūdesiu tenka pripažinti.

— Mida sakė, kad išbėgdavo 
lauk, sėsdavo į mašiną ir ding
davo kažkur.

— Ką daryti, Jurgi?
— Palauk, gal užtruko. Pas 

ką nors apsistojo? — ramino 
Gasparas.

— Kur?
— Nežinau. Duok žinią, Val

ny!
— Kai sužinosiu.
Gasparas atsisveikino ir paka

bino telefono ragelį. Dalis jo 
minčių liko su Vainių, kita — 
santakoj. Akyse dar teliūškavo 
dvi susiliejusios upės; jis girdė
jo brazdės kalbėjimą, bet po pa
šnekesio su Vainių viskas susi
maišė, susiplakė, ir po pusva
landžio jam skaudėjo galvą.

Jis atsistojo, nuėjo į virtuvę 
ir, pakišęs veidą po šaltu van
deniu, ieškojo būdų negalvoti. 
“Negalvok, ramiau . . . Praeis. 
Visa tai gal net su laiminga pa
baiga.”

Jis nusišluostė veidą ir įėjo į 
saloną: Brazilė kalbėjo apie 
savo vienuoles mokytojas. Gas
paras atsidarė duris ir išėjo į 
lauką. Jis ilgai vaikščioja gatve. 
Žiūrėjo į žvaigždes ir ieškojo 
atsakymo. Jis galvojo, kad, vos 
pradėjusi vaikščioti, Kazė sky
rėsi kažkuo jau anuomet nuo 
kitų. Geros širdies, greitos 
orientacijos ir karštesnės reak
cijos, ji daug greičiau, kaip 
Niuka, subrendo. Į jos iššo- 
kius darbu užsiėmęs jo draugas 
Valnys numodavo, ranka. Kar
tais, lyg iš Pandoros dėžės, 
iššokdavo dirbtinai. Su keista

VINCAS MAMAITIS

I'
kad šie parapiniai chorai spar
čiai mažėja. Yra neginčijama 
tiesa, kad lietuvių parapijoj cho
ras ne tik pagražina arba paįvai
rina pamaldas, bet ir daug prisi
deda prie lietuvybės palaiky
mo. . į

Nepasakyčiau, kad tų chorų 
mažėjimas priklauso nuo chor
vedžių trūkumo. Gali būti ir ge
riausias chorvedys, bet, jo dar
bui nesant tinkamų sąlygų, cho
ras nuolat silpnės ir net nustos 
egzistavęs. Džiugu., kad vis dar 
turim lietuviškose parapijose 
klebonų, įvertinančių chorų 
reikšmę ir visais galimais bū
dais juos remiančių.

Antroji priežastis, dėl kurios 
mūsų chorai silpnąja bei mažė
ja, tai mūsų visuomeninių orga
nizacijų nesirūpinimas juos pa
laikyti. Tos organizacijos mūsų 
chorus atsimena tik tada, kai 
reikia surengti kokį minėjimą ar 
dainų šventę. Dainų švenčių 
rengimo monopolį yra pasisavi
nusi Amerikos Lietuvių Bend
ruomenė, bet, skirstant tų šven
čių kartais ir visai neblogą pel
ną, chorai būna užmiršti; jie vėl 
atsimenami, kai reikalinga jų

Muzikas Vincas Mamaitis Darbininko redakcijos šventėje 
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griežto tėvo kauke. Kuo visa tai 
pasibaigs? Kai Laima triukšmin
gai su motociklu pravažiavo 
gatve, Gasparas iš lėto pasuko į 
namus.

•o-
Praėjo keli mėnesiai. Romas 

vedė. Bet su kita. Kazė, jam 
keršydama, apsirengė hippie 
apranga ir su drauge, kaip dvi 
šmėklos, teatrališkai praėjo pro 
šventorių. Jaunavedžiai, lyg 
nusikaltę, jas pamatę, sustingo 
.iš baimės. Bet kerštas tuo ir pa
sibaigė.

Bėgdama iš namų, lankydama 
Niuką ir vis dažniau skraidy
dama lėktuvu, Kazė, tur būt, 
stengėsi pamirš.ti Romą. Vis 
dėlto “tik paukščiams lemta il
giau skraidyti, Jurgi”, — kartą 
vos girdimu balsu Gasparui pa
telefonavo Valnys.

— Kodėl? Kas atsitiko? — su
trenktas pusgyvio Valnio balso, 
sušuko Gasparas.

— Sparnams sustojus, Jurgi, 
nebegali plasnoti ... Ir Kazė il
gai nebeatskris į namus, — pa
sakė Valnys.

— Valny, kaip?
— Jurgi, kodėl? Kodėl jos ne

supratau, Jurgi, ar- girdi? — 
Bet tą akimirkų tik liūdnas neri
mas gražiam Kazės veide, vora
tinkliai, voras ir negalį nesileis
ti išsigandę santakos paukščiai 
švysčiojo nustebusio Gasparo 
akyse.

— Jurgi, atsimeni, — šnekė 
jo kiek nurimęs Valnys, — kiek 
ginčijaus su Kaze dėl mašinos 
nupirkimo?

talka dainų šventėse.
Jau turėjom keturias Ameri

kos ir Kanados lietuvių chorų 
dainų šventes. Kiekvienoj šven
tėj pastebėjom dainininkų ma
žėjimą. Pats laikas būtų susirū
pinti ir ieškoti to mažėjimo 
priežasčių, o jas radus, pašalin
ti ir rasti būdų nykstantiem cho
ram sustiprinti bei atgaivinti.

Bendruomenės centro, val
dyba imasi iniciatyvos išleisti 
dainų rinkinį. Tik gailą, kad 
šiam leidiniui dainų parinkimą 
pavedė vienam asmeniui, ne
praktikuojančiam chorvedžiui, 
nesusipažinusiam su šio krašto 
chorų pajėgumu. Šiuo leidiniu 
naudosis visi chorai; tad jame 
spausdinamos dainos neturėtų 
būti parinktos vieno asmens.

Po IV-sios dainų šventės įvy
kusiame chorvedžių susirin
kime apie tokį leidinį buvo kal
bama; jam parinkti dainas būtų 
kompetentinga tik dainų šven
tės repertuaro komisija. Tame 
pat susirinkime Vargonininkų- 
Muzikų Sąjunga buvo įgaliota 
sudaryti V-sios dainų šventės 
repertuaro komisiją, kuri rūpin

— Bet nupirkai?
— Ką darysi. Bijojau avarijos, 

bet nupirkau. Nelaimių nebuvo, 
bet vėliau įsikando į Romą.

— Įsimylėjo.
— Kas juos ten žino? Prade

da su vienu, atsikanda, vėl su 
kitu. Juk nežino, ko nori. At- 
sinrieni, kaip mes gimnazijoj? 
Buvo tas pats.

— Atsimenu, Valny . . .
— Taigi, matai, negali žinoti. 

Kai Romas pradėjo vaikščioti su 
kita, Kazė, tur būt, pergyveno. 
Aš nekreipiau dėmesio, kartą 
supykęs net užgavau. Ji pa
bėgo. Kai atvažiavo iš jūsų, po 
Rock festivalio, vėl susikirtom.

— Dėl festivalio, narkotikų? 
Ar ne?

— Ja-a. Vis dėl tų šiandien 
taip nepopuliarių jaunimo ydų. 
Kazė tylėjo, man neprieštaravo 
ir su viskuo sutiko. Atrodė, ir 
jai kažkas ten nepatiko.

— Reiškia, buvo kas ndrs to
kio gilesnio, bet daug papras
tesnio?

— Labai paprasto, Jurgi. Bet 
mes kažkodėl seno ir paprasto 
dalyko šiandien nematom.

— Ir aš taip galvojau, kai pa
mačiau skraidymo džiaugsmą, 
sumieštą su nerimu jos akyse.

— Matai, ir tas skraidymas 
nebūtų blogybė. Bet, kai Ro
mas vedė, Kazė kentėjo ir susi
dėjo su hippiais.

— Kodėl neuždraudei?
— Viską dariau, Jurgi. Bet, 

tur būt, vėl klydau. Hippiai bu
vo tik mažesnė blogybė. Ji gal-

sis busimosios dainų šventės re
pertuaro sudarymu. Tad gali 
būti taip,• kad Bendruomenės 
leidžiamame . dainų rinkinyje 
nebus tųTlainų, kurios bus nu
matytos penktajai dainų .šven
tei. Tokiu būdu susidarys tik 
bereikalingos išlaidos, spaus
dinant dainų šventės reper
tuarą.

Taigi ar nebūtų geriau, jei 
Bendruomenės centro valdyba 
ieškotų būdų išlaikyti dar tebe- 
esantiem choram, o dainų pa
rinkimą patikėtų asmenim, šiuo 
atveju Vargonininkų-Muzikų 
Sąjungai, kuri jau daugiau kaip 
60 metų leidžia įvairias dainas 
bei giesmes?

-o-
Praėjusiais metais susilaukėm 

keleto solistų bei chorų įdai
nuotų plokštelių. Gal kiek jau
tėm chorinių dainų plokštelių 
trūkumą, tačiau Vilties choras 
Philadelphijoj, Vyčių choras 
Chicagoj ir New .Yorko vyrų 
choras Perkūnas iš dalies šį 
trūkumą užpildė. Dėmesio ver
ta plokštelė, kurią įdainavo Cle- 
velando lituanistinės mokyklos 
mokinių choras Aukuras, šioj 
plokštelėj dainos įdainuotos 
palydint kanklių orkestrui. Tai 
bene bus pirmoji tokios rūšies 
plokštelė.

-o-
Pabaigai reikėtų pažymėti 

vieną neeilininį praėjusių metų 
įvykį, tai Amerikos Lietuvių 
Vargonininkų-Muzikų Sąjungos 
penkiasdešimtąjį jubiliejinį 
seimą.

Ši sąjunga yra įsikūrusi jau 
daugiau kaip prieš 60 metų. 
Jos kultūriniai darbai Šio 
krašto lietuvių tarpe yra gana 
vertingi. Sąjunga, o ir paskiri 
jos nariai buvo vieni iš pirmų
jų, kurie lietuvių kolonijose ne 
tiktai rengdavo koncertus bei 
statydavo operetes, bet ir va
dovaudavo scenos vaidinimam. 
Sąjungos iniciatyva ir darbu 
1939 pasaulinės ' parodos metu 
New Yorke buvo suburtas net 
3000 asmenų jungtinis choras. 
O pirmoji Kanados ir Amerikos 
lietuvių chorų dainų šventė 
Chicagoj taip pat buvo sureng
ta šios sąjungos rūpesčiu.

Sąjunga turi ir savo organą, 
Muzikos Žinias, kurios yra vie
nintelis lietuviškas šios srities 
žurnalas visame pasaulyje. Šio 
žurnalo priedais yra leidžiamos 
įvairios dainų bei giesmių gai
dos.

Sąjunga yra išleidusi prof. J. 
Žilevičiaus parašytą knygą “Lie
tuvis vargonininkas išeivijoje**. 
Tai stambokas leidinys, kuria-, 
me atsispindi visa šio krašto lie
tuvių muzikinė — Kul
tūrinė veikla. Šią knygą 
galima įsigyti Darbininko admi
nistracijoj arba Muzikos Žinių 
redakcijoj.

Šiandien Vargonininkų-Mu
zikų Sąjunga yra subūrusi dide
lį skaičių šiame krašte esančių 
muzikų. Tačiau dar yra ir to
kių, pasakyčiau, “tūzų”, kurie 
į šią sąjungą žiūri kaip į 
“biednų vargoninkėlių” sąjungą 
(tai vieno žymaus muziko chor
vedžio išsireiškimas). Bet žino
tam: jei ne tie “biedni vargo- 
ninkėlial”, tai vargiai mes šian
dien pajėgtume suburti tūkstan
tinį jungtinį chorą. Dabartiniai 
s-gos įstatai yra pakeisti taip, 
kad į ją durys atdaros kiek
vienam lietuviui muzi
kui. Jeigu dar šiandien sutin
kam trečios ar ketvirtos kartos 
tautietį kalbantį lietuviškai, tai 
žinokim, kad čia nemažas nuo
pelnas yra ir tų “biednų vargp- 
ninkėlių”.

vojo daugiau apie Romą, bėgo 
pas jus, lankė hippius ir skrai
dė lėktuvu.

— Ir staiga avarija?
— Avarija. Leidžiantis per 

aštriu kampu, susižeidė koją.
— Ar labai blogai?
— Kaulas užgys, Jurgi. Bet 

nežinau, kaip ir kada pamirš 
Romą. Kada, iš viso, Kazė nusi
leis žemėn?

— Nelengva suprasti, Valny, 
kaip šių dienų jaunimas susisu
ka savo lizdus ir kada baigia 
maištauti.
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Chicagos lietuvių scenon sugrįžta 
CARMEN

JURGIS JANUŠAITIS

Chicagos lietuvių opera pra
dėjo savo veiklos septyniolik
tuosius metus. Tai ypatingai pa
tvarus kultūrinės veiklos viene
tas, išeivijos kultūrinio gyveni
mo kelyje įmynęs gilias pėdas. 
Chicagos lietuvių opera — bene 
vienintelė etninių grupių operų 
tarpe išsilaikiusi ilgus metus ir 
dar turinti energijos bei planų 
ateičiai.

Spaudos ir radijo konfe
rencijoj vicepirmininko Vaclovo 
Momkaus namuose sausio 21 
Chicagos lietuvių operos pirmi
ninkas Vytautas Kadžius pla
čiai apžvelgė operos nueitą ke
lią, sėkmes ir vargus. Padėkojo 
operos rėmėjam, mecenatam, 
spaudai ir radijui už visokerio- 
pė talką. Plačiau kalbėjo apie 
atliktus darbus. Jie pasigėrėti
nai našūs. Per savo veiklos lai
kotarpį Chicagos lietuvių ope
ra pastatė 14 operų ir Br. 
Markaičio kantatą. Visuomenei 
duota 50 spektaklių. Dainavo 48 
solistai. Šiuo metu leidžiama 
V. K. Banaičio Jūratės ir Kas
tyčio operos plokštelė, kuriai 
aplanką paruošė dail. V. K. Jo
nynas. Konferencijos dalyviai 
turėjo progos pasiklausyti tos 
operos iš pavyzdinės plokštelės. 
Gerai įrekorduota. Bus miela 
dovana lietuvių visuomenei.

Sielotasi ir lietuvių kompozi
torių operų reikalu. Konferenci
joj paaiškėjo, kad komry. J. Gai
delis Bostone pagalį. Kairio 
libretą yra parašęs čperą Lakš
tutę ir komp. J. Kačinskas 
pagal A. Landsbergio libretą 
— operą Juodasis laivas., (iš S. 
Kudirkos tragedijos). Abi operos 
vienveiksmės. Bus dedamos pa
stangos jas pastatyti Chicagoj. 
Tai vėl reikšmingas įnašas į 
mūsų meninį pasaulį.

Šį sezoną Chicagos lietuvių 
opera atžymės Bizet opera Car-

KOMPOZICIJOS 
KONKURSAS

Gydytojų korporacijos F ra
te mitas Lithuanica New Yorko 
skyrius skelbia konkursą melo
dijai, kuri turi būti sukurta 
Birutės Pūkelevičiūtės pre
mijuoto eilėraščio “Paskutinis 
birželis” žodžiam.

Konkurso sąlygos
Melodija turi atitikti eilėraš

čio dvasią.
Ji turi būti harmonizuota ke

turių balsų chorui su piano pa
lyda, skambi, nesudėtinga, kad 
galėtų ją atlikti eilinis choras.

Už geriausią kūrinį korporaci
ja skiria 500 dol. Jei, komisi
jos nuomone, nė viena iš at
siųstų kompozicijų neatitiktų 
skelbiamų sąlygų, — premija 
nebūtų skiriama.

Konkurse gali dalyvauti bet 
kuriame krašte gyvenąs ir bet 
kurios tautybės muzikas. Pagal 
pageidavimą išverstas į anglų 
kalbą eilėraštis gali būti gautas 
pas konkurso skelbėjus.

Tas pats autorius gali daly
vauti su kelių kompozicijų va
riantais.

Premijuota kompozicija lai
koma korporacijos nuosavybe, 
jos išpopuliarinimu rūpinasi or
ganizacija.

Konkursas pasibaigia 1973 
rugsėjo 1.

Kūriniai siunčiami šiuo adre
su: Dr. Vaclovas Paprockas, 
85-13 105th Street, Richmond 
Hill, N. Y. 11418. Kompozici
jos pasirašomos slapyvardžiu. 
Atskirame uždarame voke, kuris 
pažymimas tuo pačiu sla
pyvardžiu, turi būti autoriaus 
vardas, pavardė, adresas ir tele
fono numeris.

Nepremijuoti kūriniai ne
grąžinami, nebent iš anksto bū
tų pareikštas autoriaus pageida
vimas grąžinti.

Konkurso jury komisija su
daroma iš penkių asmenų. Jos 
sąstatas bus paskelbtas spaudoj.

Gyd. Korp! Frate mitas 
Lithuanica N.Y. skyrius 

men. Ji kartojama todėl, kaip 
teigia maestro A. Kučiūnas, kad 
čia turi progos plačiai pasireikš
ti chorai ir eilė solistų. Tai bu
vęs pats geriausias pasirinki
mas, o pati opera patraukli ir 
graži, visuomenės mėgstama, šį 
kartą Cannen sugrįžta visai nau
ja, su dail. A. Valeškos dekoraci
jomis. Įvedamas Kr. Donelaičio 
lituanistinės mokyklos vaikų 
choras, vadovaujamas E. Pakš- 
taitės, ir J. Puodžiūno baletas.

Maestro A. Kučiūnas pažymė
jo, kad nepriklausomoj Lietuvoj 
iš 65 pastatytų operų tik ketu
rios tebuvusios lietuvių kompo
zitorių. Tuo tarpu Chicagos 
lietuvių opera iš 14 operų pa
statė savų kompozitorių net tris 
operas ir vieną kantatą. Chica
gos lietuvių opera ypatingą dė
mesį kreipia į lietuvių kompozi
torių kūrinius. Jų lauks ir ateity. 
Vertingos savų kūrėjų operos 
ras prideramą vietą ir Chicagos 
lietuvių scenoj.

Spaudoj nuskardėjo kai kieno 
skundas, kad Chicagos lietuvių 
opera nedavusi progos augti ir 
reikštis jauniesiem daininin
kam.

Į tokius priekaištus taikliai at
sakė pats operos meno vadovas 
A. Kučiūnas, pažymėdamas, kad 
Chicagos lietuvių operoj išaugo 
ir subrendo eilė jaunų talentų, 
šiandien iškilusių į pirmaeilius 
dainininkus. Ir Bizet Cannen 
operoj šį sezoną kaip tik matom 
daug jaunų dainininkų. Taigi 
priekaištai neturi pagrindo. Ta
čiau, pažymėjo maestro A. Ku
čiūnas, yra blogybė ta, kad tie 
vadinamieji jauni dainininkai 
(kai kurie), teturėdami žvirblio 
balsą, nori giedoti lakštingala. 
Gi operose reikalaujama gero 
pasiruošimo ir gero balso.

Naujai pasiskelbusi Chicagos 
opera ir Co., esą, nieko bendro 
neturi su Chicagos lietuvių ope
ra. Manoma, kad tai bandymas 
“pasirodyti”.

Carmen operos spektakliai 
Chicagoj vyksta balandžio 7, 8, 
14 ir 15. Marijos aukštesniosios 
mokyklos auditorijoj. Ruo
šiamas dvigubas sąstatas. Dai
nuoja Aldona Stempužienė, Ro
ma Mastienė, Gina Čapkaus- 
kienė, Margarita Momkienė, 
Praurimė Ragienė, Nerija Lin
kevičiūtė, Stasys Baras, Stefan 
Wicik, Algirdas Brazis, Liudas 
Stukas, Valentinas Liorentas, 
Vaclovas Momkus, Marius Pra
puolenis, Bernardas Pra
puolenis ir Julius Savrimavi- 
čius. Iš solistų sąstato matyti, 
kad šalia senųjų “vilkų” eina ir 
jaunieji talentai.

(nukelta į 6 psl.)

N.Y. TIMES APIE
ALDONĄ
DVARIONAITĘ

Aldona Dvarionaitė, pianistė, 
atvykusi iš Lenkijos, sausio 20 
kotrcertavo Town Hali. Apie jos 
koncertą parašė Allen Hughes, 
N.Y. Times muzikos kritikas, 

.kuris nesišvaisto gerais epite
tais. Jis yra konservatyvus, 
nemėgsta modernios muzikos, 
jam modemus yra ir Prokofje
vas, todėl jis taip ir parašė 
apie jo sonatos atlikimą.

Kritika buvo atspausdinta 
N.Y. Times sausio 22 laidoje, 
21 psl.

Aldona Dvarionas
Shows Keyboard Flucncy

Aldona Dvarcras, a Soviet 
pianiat from Lr.!-uan;a who 
compieted her studies at the 
Tchaikovsky Conscrvatory in 
Moccosr, gavę her second New 
York teeitai at Town Hali on 
Saturday aftemoon, playing 
Liszt’s Sonata tn B minor, Ra- 
vel'a “Vaisęs noblcs et senti- 
mentales,” Prokofiev** Sonata 
Na 8 and a group of short 
piecea composcd by her father, 
Balys Dvarionas.

Misa Dvarionas displayed a 
keyboard fluency that many a 
pianiat might envy. She piayed 
everything with a security and 
conndence that left no doubt 
about her abllity to do what 
she franted ta And she had 
definite notions about the way 
all the works should go.

Generally, she favored a ru
bato style that softened and

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS r T

Chicagos lietuvių operos ~vadovybės sukviestoje spaudos ir radijo konferencijoje 
apie operos nueitą kelią kalba Vytautas Badžius. Iš k. kun. J. Prunslds, F. Daukus, A. Gečas, 
J. Janušaitis, kun. J. Vaišnys, SJ, pirmininkas Vytautas Kadžius, Jurgis Vidžiūnas, J. Drū
tytė, muz. A. Stephens, dail. A. Valeška, muz. A. Kučiūnas (abu atsukę nugaras). Nuotr. V. 
Jasinevičiaus

MUZIKOS ŽODYNAS VOKIEČIŲ KALBA 
Rieman Musik Lexikon

Šis muzikos leksikonas išeina 
pasaulin vis naujomis kny
gomis. 1972 Mainze išėjo papil
dymų IV tomas, 698 puslapių. 
Raidės A-K.

Leksikono bendradarbiai yra 
iš įvairių pasaulio vietų. Išeivi
jos lietuviam atstovauja muzikas 
Juozas Žilevičius. Okupuotos 
Lietuvos tautiečių pasiekimus 
aprašinėja muzikas Antanas 
Venckus.

Leksikone yra suminėti šie
J. Žilevičiaus pateikti asmenys:

K. V. Banaitis, kurio opera 
“Jūratė ir Kastytis” yra stam
biausias kūrinys tarp daugelio 
kitų jo vertingų darbų.

Bronius Budriūnas, kompo
zitorius ir dirigentas, pasižymįs 
daugeriopa veikla.

J. Gaidelis, operos “Dana” 
autorius.

VI. Jakubėnas, pianistas, kom
pozitorius, muzikos kritikas, 
kantatos “De profundis” ir kitų 
vertingų kūrinių autorius.

A. Kaskas, dainininkė, debiu- pateiktasis asmuo yra buvęs
tavusi “Rigoletto” operoj, kaip 
Magdalena, prie Metropolitan 
operos New Yorke, ir profesorė.

A. Kuprevičius, pianistas ir 
profesorius.

A. Venckaus pateiktieji yra:
Gražina Bacevičiūtė, plačiau 

paminėta I tome. Čia papil
doma, kad 1960 ji gavusi Unes- 
co premiją, parašiusi kelis bale
to kūrinius, “Simfoninę muzi
ką” ir daug kitų dalykų.

E. Balsys, Vilniaus konser
vatorijos kompozicijos klasės 
mokytojas, kompozitorių są
jungos pirmininkas. Iš daugelio 
jo darbų minimi “Eglė, žalčių 
karalienė”, “Heroinė poema” ir 
“Dramatinės freskos”.

B. Dvarionas, radiofono or
kestro dirigentas, simfoninių or
kestrų organizatorius, visų dai-^ 
nos švenčių vadovas, Vilniaus 
konservatorijos fortepiono kla
sės vedėjas, operos “Dalia” ir 
kitų kūrinių autorius.

Kl. Griauzdė, dirigentas, var
gonininkas ir kompozitorius, 
dabar Lietuvos valstybinės kon
servatorijos docentas.

J. Gruodis, Kauno operos (ši
taip tekste paminėta) dirigentas, 
Kauno konservatorijos direk
torius. Jo mokiniai — Antanas 
Budriūnas, Račiūnas ir Juzeliū
nas. Jo baletas — “Jūratė ir 
Kastytis”. Sukūrė’ ir smulkesnių 
dalykų.

J. Juzeliūnas, kompozicijos 
mokytojas Vilniuje, operos “Su
kilėliai”, baleto “Ant marių 
kranto” ir kitų kūrinių autorius.

M. Karlovvicz (plačiau I tome) 
—pataisyta: “Smuiko koncerto

rounded off the edges of 
rhythms and forms. This way 
of doing things, a hangover 
from a romantic approach to 
interpretation, worked well 
with Liszt and Dvarionas būt 
not with Ravel and Prokofiev.

The waltz impulse of the Ra
vel work was obeeured so f re- 

ųuently that the piecė ended up 
aa an ahnost shapeless and 
pointless display of virtuosity. 
The Prokofiev sonata, stnpped 
of its angularity and Sharp 
aoDoridea, aounded duller and 
draarier thaa it ta.

Alum Hughks 

op. 8(1902) A dur vietoje moli.”
J. Kamovič (plačiau I tome) 

minimas ta pavarde, kuria buvo 
žinomas užsieniuose prieš 
1918. Dabar jis mum žinomas 
kaip Kamavičius, operų “Gra
žina” ir “Radvila Perkūnas” au
torius.

J. Karosas, Klaipėdos muzikos 
mokyklos direktorius, radiofo
no orkestro dirigentas, Vilniaus 
konservatorijos docentas, kelių 
simfonijų autorius.

V. Klova, Vilniaus konser
vatorijos mokytojas, operų “Pi
lėnai”, “Vaiva”, “Duktė” ir 
“Du kalavijai” autorius.

Iš čia paduotų pavyzdžių gali
ma suprasti, kad Rieman Musik 
Lexikon siekia informuoti apie 
muzikos padėtį visose vietose. 
Leidėjų supratimu, asmuo tvir
tu muzikos teorijos pagrindu 
gali būti'gefas muzikos pedago
gas, dirigentas, kompozitorius, 
dainininkas ir instrumentų vir
tuozas. Jiem rūpi klausimas, ar

Švęsdami Vasario 16-tąįą, 
prisimenam muz. J. Bertulį
Vasario 16-toji lietuvių tautai1' 

yra didelio ryžto, pasišventimo, 
kovos, gyvybės aukų ir per
galės šventė. Ją švęsdami, tu
rime peržvelgti mūsų tautos nu
eitą kelią iki prisikėlimo.

, Į kovą laisvei atgauti lietuviai 
stojo nuo žilagalvio senelio iki 
mokyklos suolo jaunuolio. Vie
nu iš daugelio tokių noriu pa
minėti a.a. muziką Juozą Ber
tulį, mirusį prieš trejus metus, 
bet tebesantį gyvųjų tarpe, nes 
jo sukurtos dainos tebeskamba 
mūsų minėjimuose, sambū
riuose, mokyklose, mūsų gražia
jame atžalyne.

Bevartydamas velionies prisi
minimų užrašus, randi, kad jis 
kovotojų gretose buvo nuo vai
kystės. Štai kelios tų užrašų iš
traukos: —

“Dar būnant II-ame mokyk
los skyriuje, rodos, 1905 m., 
vieną rytą išgirdome, jog iš mo
kyklos visi caro paveikslai nuo 
sienų nuimti ir ant turgaus aikš
tės paskleisti, rėmai sulaužyti, 
stiklai išdaužyti .. .”,

‘Nebeprisimenu, kur išmo
kau visas tais laikais dainuotas 
revoliucines dainas. Vyrai į eilę 
stokim, vėliavą keliam aukš
tyn ...”

“Bažnyčioje nuo viškų pro
klamacijas leisdavome žemyn, 
net ir pfShokslo metu.”

“Mūsų žmonių nuotaikos juo 
tolyn, juo labiau darėsi įtemp
tos. Mūsų jaunųjų grupės dras
kė nuo stulpų rusų valdžios at
sišaukimus ir, kur galima, lipdė 
savus.”

“Joniškio bažnyčioje Šv. 
Onos yra dideli atlaidai, daug 
žmonių atvažiuoja iš toli. Tą 
dieną mūsų veikėjai sugalvojo 
padaryti demonstracijas, nežiū
rint, kad Joniškyje jau buvo 
baudžiamasis būrys.”

“Nušauta buvo, rodos, tiktai 
du .5. Bet tai buvo bažny- 
čioijviduje ... Rytojaus dieną 
bažnyčia buvo užantspauduo
ta . .’.M

arba yra reikšmingas muzikos 
kultūrai kilti.

Leksikone Gr. Bacevičiūtė 
aukštai statoma, bet jos brolis 
Vytautas Bacevičius kažkodėl 
nepaminėtas, nors jo būta ir ori
ginalaus kompozitoriaus, ir pia
nisto virtuozo, ir reikšmingo 
pedagogo.

Nepaminėta VI. Grigaitienė, 
kurios nuopelnai lietuvių mu
zikos kultūrai neabejotini.

Praleistas ir Jeronimas Ka
činskas, žinomas ketvirtato- 
ninės muzikos autorius, kurio 
Nonetas plačiai praskambėjo 
Paryžiaus, Londono ir Berlyno 
scenose, dabar profesorius vie
noj muzikos institucijoj prie 
Bostono, taip pat eilę metų 
Melrose simfoninio orkestro di
rigentas.

Galima laukti, kad kruopštieji 
leksikono leidėjai kada nors už
pildys čia minėtus praleidimus.

Meno įstaigų ir asmenų popu
liarumas daug priklausys ir nuo 
disertacijų, kurias kada nors pa
rašys jaunieji daktarai.

JOnas Kaunas gįų choras, pirmą kartą koncer- ,

“Atvykus bausmės būriui į 
Joniškį, prasidėjo areštai. Areš
tavo ir vyrus, ir moteris ... Iš 
ten vesdavo po vieną į čia pat 
esančią valsčiaus daržinę ir juos 
kankindavo . . .”

Velionis dalyvavo ir kovose 
už Lietuvos nepriklausomybę. 
Kovom aprimus, grįžo prie pa
mėgto mokslo, o ypač muzikos. 
Baigęs Klaipėdos konservato
riją, ilgus metus mokytojavo į- 
vairiose mokyklose.

Atvykęs į JAV, kaip muzikas, 
vargonininkavo keliose parapi
jose ir vadovavo choram. Nema
ža laiko skirdavo kompozicijom; 
jas savo lėšomis leisdavo ir pla
tindavo. Mylėjo jaunimą ir sten
gėsi jam perduoti meilę lietu
viškai dainai, garsinančiai Lie
tuvos vardą.

Chicagoj gyvendamas, buvo 
kuratorium Lietuvių Muzikos 
Archyve, vadovaujamam prof. J. 
Žilevičiaus.

Velionies veikla buvo šakota. 
Jis pasižymėjo ne tik kaip mu
zikas, bet ir kaip visuomeninin
kas.

St. Juras1

S. Juras vienū parengimo metu Chicagoje nuoširdžiai špatą* 
džia ranką muzikui Juozui Bertuliui už gražiai papuoštą 
ir pravestą meninę programą.

— Paulius Rūtenis yra bene 
vienintelis lietuvis Australų^, 
pragyvenimą užsidirbąs iš dai
navimo. šiuo metu P. Rūtenis 
dainuoja australų Elizabethan1 
operoj. Reikalui esant, jis talki
na ir lietuviškuose parengt- 
muose.

— Solistė Gina Čapkauslde- 
nė, iš Montrealio, atliks su so
listu Kaziu Yakučiu koncerto 
programą kovo 4 Chicagoj, Ma- ’ 
rijos aukštesniojoj mokykloj j / ' 
kai bus įteikiama Draugo romą- 
no konkurso premija.

— Muz. Petras Morkūnas, c
Melboumo lietuvių parapijos 
choro ir vyrų okteto vadovas, ~ 

• atšventė 60 m. amžiaus sukak- * 
tį. Sukaktuvininką sveikin^cho- . 
ro ir vyrų okteto atstovai kun. 
Pr. Vaseris, Australijos lietuvių . 
katalikų federacijos pinų, V., j ( 
Laukaitis. Sukaktuvininkas yrą.t -1 
vilnietis, mokęsis Vytauto. DL “ K, 
džiojo gimnazijoj, ilgesnį, Jaįką 
buvęs “Vaidilos” teatro akto- 
rium, lankęs dramos studiją ir ;.... 
konservatoriją. _

— Rūta Raudytė, dvylikametė "'*■ 
akordeonistė, gyvenanti ' Lin- ‘ , 
den, N. J., jaunųjų akordėohis- ’■ 
tų tarpe pirmauja visoj Nęvv’ Jei^ ’’ 
sey valstijoje. Jau kelinti irieiai ■ 
kaip Rūta dalyvauja jaunųjų 
akordeonistų ruošiamose varžy
bose, kuriose būna pirmaujanti. 
1972 tokiose varžybose ji lai
mėjo pirmą vietą. Įvairiais atve
jais Rūta yra surinkusi 19 tro- ' 1 
fėjų. Rūta su savo mamyte yra]; 
uolios parapijos choro ir Rūtos 
ansamblio dalyvės.

— Laiškų Lietuviams metinis 
koncertas įvyks Chicagoj Jauni
mo centre, kovo 17. . P • ;t

— “Pirmyn” choras ChičagoJ 
stato operetę “Čigonų baronas*’ 
Marijos aukštesniosios moky^r1"1 
los salėj kovo 24, 25, balandžio 
1.

— Aidas, Hamiltono mergai- ■-

tuos Detroite, Mercy kolegijos 
patalpose balandžio 29. Chore- 
dalyvauja 60 ipergaičių stp^SPlpi'/r. 
čių. :į. / <.A

/■ -1 • <

— Elena Bradūnaitė per Los 
Angeles lietuvių radijo valandė^ 
lę kalbėjo apie Pennsylvanijos, 
lietuvius. Klausytojai turėjo re-, , . 
tos progos girdėti tų veik šimta
mečių lietuvių įdainuotas lietu-,, 
viškas meliodijas. Ankstesnės v 
kartos lietuviai, daugiausia bu
vę angliakasiai, įdainavo į juos
teles apie 200 veik užmirštų 
dainų. Pasikalbėjimą su E. Brą- 
dūnaite pravedė nuo vasario 1 
pradėjusi dirbti Amerikos BaJ- 
se Jolanta Raslavičiūtė. E. Bra
dūnaitė šį lietuvišką folklorą pa
naudos Califomijos universitete 
magistro laipsniui gauti. . ( j

— Komp. Julius Gaidelis5 
Bostone sukūrė lietuvišką operą ; 
“Lakštutę” pagal A. Kairio teks*, 
tą- .

— Komp. J. Kačinskas pagal 
A. Landsbergio tekstą sukūrė . ,
lietuvišką operą apie Simą Ku
dirką.

— “Laiškai Lietuviam” stato 
dvi mažas operas. Tai Dėbus- 
sy “Prarastas sūnus” ir Mėnotti ' ‘ ’ 
“Telefonas”.
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APIE 1972 METŲ GROŽINĘ 
LITERATŪRĄ
STASYS SANTVARAS

“Brolifli, seserys, imkit mane' 
ir skaitykit!

Ir tatai skaitydami perma- 
4 nykit"

Šiais jautriais ir prasmingais 
žodžiais į lietuvį skaitytoją krei
pėsi pirmosios lietuviškos kny
gos autorius Martynas Mažvy
das. Ar tie jo eiliuotos prakal
bos žodžiai ir Šiandien nesle
pia savy tos pačios reikšmės ir 
prasmės, kuriomis sielotasi 
prieš amžius?...

MARTYNO MAŽVYDO 
ŽODŽIAI

Martyno Mažvydo Katekizmo 
prasti žodžiai yra pirmoji lietu
vių knyga, išleista reformacijos 
sąjūdžio metu 1547 Karaliau
čiuje, Mažojoj Lietuvoj. Tai iš
skirtinis ir didžiai reikšmingas 
įvykis mūsų kultūros istorijoj. 
Praėjusių metų pabaigoj sukako 
425 metai nuo to laiko, kai pir
moji lietuviška knyga pasirodė 
viešumoj. Iš tikro, tai įvykis, ku
riuo galime pasididžiuoti, pasi
girti ir pasidžiaugti, nesgi ne vi
sos ir Europos tautos gali tokius 
kultūros laimėjimus švęsti.

Ar mes, lietuviai išeiviai, tą 
svarbią sukaktį prisiminėm? 
Kultūrinės ir visuomeninės or
ganizacijos jos neprisiminė, jo
kio parengimėlio ta proga nesu- 
ruošė, pamiršo ją net ir perio
dinė spauda. Tai ir vėl ženklas, 
kad šiuo metu mes esame pasi
nėrę į tokią “veiklą”, į tokias 
“aistras”, kurių su nekantrumu 
ir gudriais pakurstymais laukia 
lietuvių tautos aršiausi pnešai. 
Jų tikslai nesunkiai išlukš
tenami: tegu išeiviai piaunasi 
su Lietuva, tegu jie piaunasi ir 
pasipiauna savo tarpe, o tada ir 
mūsų rankos bus truputį švares
nės! ...

Pacituotą Mažvydo prakalbos 
dvieilį, be abejonės, mes vis 
puikiai atsimenam. Tačiau pir
mojoj lietuviškoj knygoj, kurią 
jis dedikavo “Didžiajai Lietu
vos Kunigaikštijai, laimingajai 
tėvynei didžių valdovų, gar
singai Lietuvai”, yra ir daugiau 
minčių, kurios mūsų tarpe nėra 
tokios populiarios. Tai dar trys 
eilutės iš tos pačios Martyno 
Mažvydo prakalbos:

“Neužtrukit, broliai, seserys, 
manęs skaityti...

Dieną naktį preg savęs 
mane laikykit

Ir niekad manęs nuo jūsų 
neatmeskit!”

Ką Martynas Mažvydas turė
jo galvoj, tuos žodžius tar
damas? Lengviausias ir nesudė- 
tingiausias aiškinimas galėtų 
būti toks: jam rūpėjo, kad Ka
tekizmo prasti žodžiai ko pla
čiausiai pasklistų Didžiojoj Ku
nigaikštijoj, garsingoj Lietuvoj. 
Bet, jei taip aiškintumėm, kaip 
man rodosi, tai būtų ir pats vul
gariausias “atradimas”. Iš tikro 
Martynas Mažvydas ta savo pra
kalba pažvelgė toli į ateitį, pa
žvelgė pro amžius, tartum paju
tęs, kad bus metų, bus ištisų 
dešimtmečių, kada lietuvis la
bai nenorom ims į, rankas lietu
višką knygą, tam nerangumui 
pateisinti surasdamas keisčiau
sių, trumparegiškiausių ir jį patį 
įžeidžiančių pasiaiškinimų.

425 METAI
425 metai — nemenkas laiko 

tarpelis! Per tiek metų galima 
labai toli nueiti, net ii sunkio
mis sąlygomis šį bei tą atrasti 
ir sukurti, iškilios kultūros dar
bais pasidabinti. Ar kas nors pa
našaus neatsitiko ir su mumis 
pačiais, su mūsų tauta? ...

Teisybė, tame 425 metų lai
kotarpyje telpa visos didžiosios 
lietuvių tautos nelaimės, tame 
laike mūsų tautą draskė ir nai
kino rytų, pietų ir vakarų kai
mynai, daužė audros ir viesu
lai, bet su lietuvių dailiojo žo
džio kultūra mes stipriai pasi- 
stūmėm į priekį, lakiai šok
teltom į plotį, į gylį ir į aukštį. 
Tik ... nepaisant tų laimėjimų, 
kaip keista bebūtų, Martyno

DARBININKO
REDAKCIJOS

Darbininko redakcijos šven
tėje vasario 3 Kultūros Židi
nyje buvo padarytos praėjusių 
metų apžvalgos. Buvo apžvelgta 
visuomeninė veikla, — kalbėjo 
Algimantas Gečys iš Philadel- 
phijos, muzikinė praėjusių me
tų veikla, — pranešimą padarė 
muzikas Vincas Mamaitis. Apie 
literatūrą kalbėjo poetas Stasys 
Santvaras, specialiai į šią šventę 
atvykęs iš Bostono. .

Poetas Stasys Santvaras Darbininko redakcijos Šventėje va
sario 3 Kultūros Židinyje kalba apie praėjusių metų literatū
rą. Nuotr. Lino Vytuvio

Mažvydo prakalbos žodžiai ir 
šiandien neprarado savo gyvas
tingumo ir aktualumo, neprara
do savo jaudinančių ir įspė
jančių minčių. Ir nūdien kiek
vienas lietuvis autorius, kiek
vienas leidėjas gali Mažvydo 
žodžius kartoti, kaip itin aktua
lius, prasmingus ir įtaigius lie
tuviškosios knygos platinimo 
šūkius.

APŽVELGIANT METUS
Neturėdamas laiko nors trum

pai stabtelti ties kiekvienu au
torium, visų pirma išvardinsiu 
grožinės literatūros kūrinius, 
kurie 1972 pasirodė viešumoj. 
Jų nėra daug, tik kuklus sąra
šėlis, o drauge ir nemenka pa
guoda, jog dar nesam dramatiš
kai nusmukę nuo užpraėjusių 
metų leidinių kiekio ir tų lei
dinių meninio lygio.

LYRIKA
Lyrika, kuri mūsuose ilgą lai

ką pirmavo, pernai tesumirgėjo 
tik keliom knygom: Pedago
ginis institutas Chicagoje iš ma
šinraštinio nuorašo atspaudė V. 
Mykolaičio-Putino Rūsčių die
nų II laidą (I laida buvo iš
leista 1944 Lietuvoj prieš ant
rąjį rusų antplūdį), Eglė Juod
valkytė pasirodė su debiutiniu 
eilėraščių rinkiniu “Jei tu palie
si mane” (išleido Pedagoginis 
institutas), metų pabaigoj Ada 
Karvelytė, nenutoldama nuo 
klasikinio eiliavimo, dainuoda
ma šiltai ir jautriai, suskambi
no lyrikos rinkiniu “Ne tie var
pai” (išleido Darbininkas, Broo- 
klyn, N.Y.), metų pabaigoj pasi
rodė ir Fausto Kiršos “Paliki
mas” — jau po mirties atrinkti 
ir suredaguoti poeto raštai: eilė
raščiai, nebaigti eilėraščiai, 
Aidų aidučiiį aidai, satyrinės 
poemos Pelenai III ir IV kny
ga, poema Pabėgėliai, Užrašai 
ir dialogai (gavęs F. Kiršos su- 
taupų likutį, LRD-jos paramą ir 
mecenatų 75 dolerius, išleido
Juozas Kapočius). 

Be to, 1972 buvo išleista ir . Darbininko redakcijos šventėje vasario 3 Kultūros Židinyje įteikiamas žymuo Algimantui
pora metraštinio ar antologinio Gečiui (k.), įteikia A. Vekselis (d.). Nuotr. Lino Vytuvio

pobūdžio knygų — Australijoj 
gyvenančių lietuvių rašytojų 
poezijos rinkinys Tena Austra
las (redaktorius J.A. Jūragis, iš
leido Minties spaustuvė Sydnė- 
juj) ir Aštuntoji pradalgė (red. 
Kazys Barėnas, išleido Nida 
Londone, Anglijoje).

Lietuvių poezijos kitom kal
bom pernai išleista net pora 
knygų — Liucija Baldauf sudarė 
lietuvių poezijos antologiją, ei
lėraščius išvertė į vokiečių kal
ba ir tą savo darbą (307 pus
lapiai su originaliniais tekstais) 
išleisdino (leidėjas Wilhelm 
Fink Verlag, Miunchene, Vo
kietijoje). To leidinio nemačiau, 
tad net nė vieno sakinio nega
liu ištarti apie toj antologijoj 
tilpusią mūsų lyrikos atranką ir 
vertimų meninį lygį.

Rašytojas Stepas Zobarskas 
(Manyland Books), savo visuo
menėj beveik nesigarsindamas. 
išleido Marijos Saulaitytės lyri
kos rinkinį anglų kalba “And 
you”. (bus daugiau)

LIETUVA 1972 METŲ PASAULIO 
POLITIKOS RĖMUOSE
ALGIMANTAS GEČYS

Kuris pasaulinės raidos įvykis 
turėjo tiesioginės ar netiesiogi
nės reikšmės Lietuvos laisvės 
reikalui? ♦

- 1972 Lietuvos byla atsidūrė 
kiek skirtingoje padėtyje. Pa
sauliniai įvykiai, turėję reikš
mės Lietuvos reikalui, koncent
ravosi Europoje, iš dalies iš
jungdami JAV kaip Europos po
litiką nulemiančią ar diktuo
jančią valstybę. »

Nors būtų netikslu, ypač žvel
giant globaliniu mastu, nuver
tinti prezidento Nixono pasieki
mus įtampų pašalinimo srityje 
savo kelionėmis į Maskvą ir 
Pekiną, vis dėlto tenka pripa
žinti, kad Lietuvos klausimas 
artimiausiai buvo paliestas Rytų 
ir Vakarų Vokietijų santykių 
“sunormalinimo” sutarties. So
vietam pavyko tvirta koja atsi
stoti Europos širdyje ir bent iš 
dalies išsikovoti pokarinės pa
dėties pripažinimą visuotiniu 
mastu bent Europoje. Tai pa
siekti Sovietų Sąjungai truko 
daugiau kaip ketvirtį šimto me
tų. Teko kovoti ir laimėti 
prieš savo satelitus, kaip Veng
riją, Lenkiją, Rytų Vokietiją, 
paskiausiai Čekoslovakiją, kol 
pavyko “realios politikos” meš- 

'kere užgriebti Vakarų Vokieti
ją, pasirašiusią sutartis su So
vietų Sąjunga, Lenkija ir Rytų 
Vokietija be apčiuopiamų lai
mėjimų sau pačiai.

Nors, kaip Darbininke rašyta, 
Chr. Science Monitor bendra
darbis Laszlo T. Kiss Rytų- 
Vakarų Vokietijos sutartį vadina 
“Stalino galutiniu laimėjimu”, 
Sovietai nesijaučia šimtu pro
centų saugūs. Tai įrodo jų spau
dimas sušaukti Europos saugu
mo konferenciją, kurioje tarp
tautiniu mastu jie galėtų įteisin
ti teritorinį status quo Rytų.

"Eutopoje. Esamos padėties į- 
teisinimas Sovietam užtikrintų'’ 
vidinį saugumą tiek savo da
bartinės teritorijos Europoje, 
tiek satelitinių valstybių vidu
je ir leistų jiem savo dėmesį 
koncentruoti į naujai atsivėrusią 
žaizdą — komunistinę Kiniją.

Savo ruožtu Vakarų Europai 
imponuoja saugumo konferenci
jos žadamos galimybės išplėto
ti ūkinius ryšius su Rytų Euro
pa ir užsitikrinti saugumą (tai, 
aišku, iliuzija), nes gerai žino
ma, kaip Vietnamo karo išdava, 
kad priklausymas nuo JAV ma
lonės saugumo negarantuoja. 
Amerika linksta į izoliacioniz- 
mą. Tai iškėlė ir prez. Nixo- 
nas prieš keletą savaičių pa
sakytoje inauguracinėje kalbo-

tvarkyti savo reikalus.” 
skirtumas nuo prez. Ken- 
1961 inauguracinės kal- 
“Tegul kiekviena tauta,

DRAMA
Dramaturgijos menas išeivijoj 

nerado jokių įsibėgėjimo ženk
lų (kaip gali įsibėgėti, kai iki 
šiol neturim pastovaus dramos 
teatro, kurio, kaip atrodo, jau ir 
nebeturėsim). 1972 metais te
pasirodė tik vienas draminis 
veikalas — Anatolijaus Kairio 
kiek praplėstas operetinis libre
tas “Sidabrinė diena” (išleido 
Dainavos ansamblis Chicagoje).

su okupanto pastatytais lietu* 
viais pareigūnais. Jei LB pavy
ko gauti dr. Kissingerio ir vals
tybės departamento vadovų už
tikrinimus, kad JAV ir toliau
nepripažįsta Lietuvos inkorpo
racijos į Sovietų Sąjungą, pir
miausia tai yra kovojančios tau
tos nuopelnas. LB tebuvo tik 
tarpininkas, rėmęsis tautos žyg
darbiais ir susipratusia lietuvių 
tautos išeivija.

Kokie uždaviniai stovi mum 
prieš akis šiandien?

Paliesiu išeivijos uždavinius, 
tikėdamas, kad tauta ir be mū
sų patarimų savo uždavinius 
puikiai supranta ir juos vykdo.

Pirmiausia, tunm nesitenkin
ti vien tik principiniais pareiš
kimais, išeinančiais iš valstybės 
departamento, kongreso narių 
tarpo, retkartine audiencija. Tu
rim reikalauti mažų, bet labai 
konkrečių dalykų. Vieno mūsų 
diplomato teigimu: “Kas iš to, 
kad ilgainiui gali likti tik prin
cipiniai pareiškimai, o visa ei
lė konkrečių faktų bus užmirš
ta, numarinta ar pakeista, ši
tokia kryptimi, man atrodo, bu
vo ir tebėra einama. Kaip ko
kioje šachmatų partijoje, ap
statyti galima geriau karalių ir, 
kai jis praktiškai negalės pa
judėti, pasakyti, kad mes faktiš
kai nenorėjom jo mirties (oku
pacijos pripažinimo, atstovy
bių mirties), bet aplinkybės 
mus privertė arba mums lei
do taip pasielgti. .. .Sakoma, 
kad didelės meilės palaikomos 
mažais gestais. Tas pats ir poli
tikoje.” Tų mažų gestų mes ir 
laukiam iš JAV vyriausybės. 
Kad jie galimi, parodo kad ir 
ne labai išeivį lietuvį sudomi
nusi LB centro valdybos akcija 
klaidų — netikslumų, žymint 
Lietuvą žemėlapiuose, reikalu. 
Kaip konkretų laimėjimą Lietu
vos bylai galim pristatyti prieš 
kelias dienas gautą pranešimą, 
kad vyriausias JAV geografas R. 
Hodgson yra pasiuntęs laiškus 
Defense Mapping Agency ir 
Central Intelligence Agency. 
Laiškuose įsakoma šiom JAV' 
valdžios agentūrom žemė-

je: “Praėjo tas laikas, kada Ame
rika į kiekvienos tautos kon
fliktą žiūrėjo kaip į savą, kiek
vienos tautos ateitį laikė savo 
atsakomybe ar nurodė tautom, 
kaip 
Koks 
nedy 
bos!
mum gero ar pikto linkinti, ži
no,” kalbėjo tada Kerinedy, kad 
mes mokėsim bet kokią kainą, 
nešim bet kokią naštą, pakel
sim sunkumus, remsim kiekvie
na draugą, kovosim su priešu, 
norėdami užtikrinti laisvės iš
likimą ir jos sėkmingumą.”

Europos saugumo konferenci
ja pavergtiesiem lietuviam ir 
Lietuvos valstybiniam statusui 
yra o. vojinga. Dvi jėgos, kurios 
mūsų t ikalui galėtų padė
ti, Amerika ir laisvosios Euro
pos valstybės, vargu ar pajėgs 
atsispirti prieš Sovietus, ypač 
jei konferencija būtų sušauk
ta artimoje ateityje. Amerika ei
na izoliacijon, jai rūpi ištraukti 
kariuomenę iš Europos ir po 
Vietnamo karo apsitvarkyti vi
duje. Laisvosios Europos 
valstybės maža duoda vilčių, 
kad konferencijon stos kaip su
sijungęs politinis vienetas. 
Kiekviena laisvosios Europos 
■valstybė skuba Maskvon sky
rium.

Esu linkęs manyti, kad des- 
peracijon lietuviam pulti ne
vertėtų. Prezidentas Nixonas, 
daugelio nustebimui, ne vienu 
atveju savo veiksmais yra pasi
rodęs sugebančiu, toli prama
tančiu politiku. Yra vilties, kad 
Europos saugumo konferenci
joje jis pilnai sužibės kaip vals
tybininkas. Duok, Dieve!

-o-
Kalbėdami apie pasaulinę rai

dą, esam linkę pilnai neįvertin
ti mus, lietuvius, tiesiogiai pa- 
lietuvių įvykių. 1972, gal kaip 

■ niekad paskutiniajame dešimt
metyje, pavergtoji lietuvių tau- iapiuose dėti7pastabą, kad JAV 

nepripažįstančios Lietuvos in
korporacijos į Sovietų Sąjungą.

ta keliais drąsiais atvejais įro
dė savo norą gyventi. 17,000 ti
kinčiųjų peticija, Kalantos, And
riuškevičiaus, Stonio susidegi
nimai, jaunimo demonstracijos, 
reikalaujančios Lietuvai laisvės, 
nuskambėjo laisvame pasaulyje 
ir kiek sujudino kai kurių sąži
nę. Šiandieną negalim pasakyti, 
kokią įtaką Kalantos susidegini
mas turėjo prez. Nixonui pasita
rimuose su Sovietais Pabaltijo 
valstybių reikalu, jam viešint 
Maskvoje. Tik istorija galės at
sakyti į šį klausimą. Tačiau 
galiu užtikrinti, kad 17,000 ti
kinčiųjų peticija turėjo lemia
mos reikšmės JAV LB centro 
valdybai gaunant JAV katalikų 
vyskupų tarybos pirm, kardi
nolo Krol ir National Catholic 
Conference tarptautinio sky
riaus pirmininko vyskupo Dou- 
gherty jungtinį pareiškimą, pa
smerkiantį Sovietų vykdomą ti
kėjimo persekiojimą Lietuvoj.

Tautos rezistencija prieš pa
vergėją 1972 suteikė LB delega
cijai puikų ginklą einant į vals
tybės departamentą ir pas kong
reso vadus su protestu dėl JAV 
konsulo Culver Gleysteen 
viešnagės Vilniuje ir susitikimo

1973 mūsų veiksnių dėmesys — 
turėtų būti nukreiptas į Helsin
ky vykstančius pasitarimus bū
simos Europos saugumo konfe
rencijos reikalu; į iškovojimą 
teisės papildyti mūsų diplo
matinę tarnybą, nes, atstovam 
išmirus, inkorporacijos į Sovie
tų Sąjungą nepripažinimas pa
taps teoriniu klausimu; į Ku
dirkos klausimo kėlimą, nes šio
je srityje dar galima sulaukti 
daug dėmesio ir Lietuvai; į 
Lietuvos bylos kėlimą Jungti
nėse Tautose, nebijant šiame 
forume ir balsais matuojamo 
pralaimėjimo. Šiuo metu, esant 
precedentam, pagal kuriuos 
Jungtinėse Tautose svarstomi ir 
pavienių asmenų skundai, būti
na šią organizaciją panaudoti 
Lietuvai palankiai opinijai su
kelti.

Čia suminėtiem užsimoji
mam įgyvendinti reikalinga ki
tų parama; Tačiau yra reikalų, 
liečiančių vien mus pačius; jie 
šaukte šaukiasi skubaus spren
dimo. Jais yra: 1) sukvietimas 
nepaprastos laisvojo pasaulio, 
lietuvių konferencijos, kuri mū
sų politinėje vadovybėje įvyk
dytų reikiamą veiksnių konsoli
daciją, nustatytų veiklos gaires, 
veiksniam paskirstytų laisvini
mo projektų atsakomybę ir aiš
kiai pasisakytų išeiviją skaldan
čiais klausimais; 2) įsteigimas 
viešąją opiniją apie Lietuvą 
formuojančio organo kitataučių 
tarpe; 3) įsteigimas milijoninio 
fondo laisvinimo reikalam.

Ryšium su aiškiu laisvosios 
Europos posūkiu į teritorinio 
status quo pripažinimą ir esa
mos padėties įtvirtinimą, turim 
numatyti, kad Lietuvai gali tekti 
pasilikti pavergtai ilgesnį laiką. 
Turim ruoštis ilgai nakčiai, ne
pamiršdami dviejų svarbių ko
vos priemonių — spausdinto žo
džio ir lituanistinio švietimo. 
Darbininko redakciniam kolek
tyvui ir jo leidėjam tėvam pran
ciškonam tenka palinkėti ištver
mės ir daug prenumeratorių.
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Po Chicągos dangum
Vasario 16-tosios-didysis mi

nėjimas įvyks vasario 18. Ren
gia Chicągos Akos skyrius su 
pirm. M. Pranevičium prieša
ky. Vasario 17, šeštadienį, 12 
vai. Jaunimo centre — iškilmės 
prie Nepriklausomybės pa
minklo. Vasario 18, sekmadienį, 
10 vai. šv.-Kryžiaus bažnyčioj 
— iškilmingos pamaldos. 2 vai. 
Marijos aukštesniojoj mokyk
loj — garbės konsulės J.Dauž- 
vardienės žodis, JAV kongres- 
mano E. Denvinskio kal
ba. Tikimasi, kad -dalyvaus ir 
kiti kongresmanai bei senato
riai. Gubematoriūš Walker ir 
burmistras Daley paskelbs 
proklamacijas ir priims lietuvių 
delegacijas. Meninėj daly — N. 
Linkevičiūtės, V/ Nako ir B. 
Prapuolenio trio ir L. Braždie- 
nės šokių grupė.

Lietuvių Fronto Bičiulių me
tinis susirinkimas įvyko sausio 
31 Jaunimo centre. Dalyvavo 
apie 40 narių. Valdybos pirmi
ninkas J. Žadeikis ir kiti jos 
nariai pateikė veiklos ir> apy
skaitos žinias, perskaitė proto
kolus. Pakviestas susirinkimo 
pirmininku, labai stropiai jį ve
dė inž. P. Narutis. Paaiškėjo, 
kad sambūris turi veiklių na
rių. Nors lėšų kasoj nedaug, 
tačiau sambūris skyrė jaunimo 
kongresui 25 dol., Margučio 40 
m. sukakčiai — 25 dol., jauni
mo namam — 20 dol. Po trum
pų diskusijų įvyko šių metų 
valdybos rinkimai. Išrinkti: dr. 
Ad. Šležas, St. Džiugas, R. Ru
dys,. J. Baužys ir K. Kriaučiū
nas. Revizijos komisija: K. Doč
kus, Br. Nainys ir J. Žadeikis. 
Kiek ilgesnį žodį tarė dr. P. Ki
sielius. Jis dalyvavo LFB suva
žiavime New Yorke, o pavasarį 
bus konferencija Chicagoj. Savo 
kalboj jis iškėlė puolimus LFB 
adresu. Prašė susirinkimo tuo 

Chicągos Lietuvių Fronto 
^IČMiTų VlšUotinld Kairių 

susirinkimo 
pranešimas

Šių metų sausio 31 Jaunimo 
centre įvyko Chicągos LF Bi
čiulių visuotinis susirinkimas. 
Susipažinęs su spaudoje ir pri
vačiai iškilusiomis diskusijomis 
ryšium su kelių Cicero gyvento
jų organizuota vaikų ekskursija į 
pavergtą Lietuvą, priėjo išvadą, 
kad nei Chicagoje, nei kitur gy
veną frontininkai prie šios eks
kursijos nėra jokiu būdu prisi
dėję ir nieko bendro su ta akcija 
nėra turėję.

Viešai ar privačiai parodytos 
tendencijos LFB organizaciją 
ar jos paskirus narius sutapatinti 
su ta ekskursija yra visiškas 
prasilenkimas su tiesa ir duoda 
pagrindo pagalvoti apie šitų ne
pagrįstų gandų skleidėjų norus 
visuomenės akyse diskredituoti 
mūsų organizaciją ir jos akty
viuosius narius; • • ?

Chicągos LF Bičiuliai prašo 
lietuviškosios veiklos vieningu
mu susirūpinusią visuomenę 
atkreipti- ypatingai kritišką dė
mesį į šitų nepagrįstų gandų 
skleidėjus ir pasiųęrkti jų akci
ją, norinčią sukompromituoti 
lietuviškame veikime nusi
pelniusius asmenis.

Susirinkimo įgaliota Chicągos 
LF Bičiulių valdyba: dr. Adol
fas Šležas, pirm., Juozas Bau
žys, Stasys Džiugas, Kazys 
Kriaučiūnas, Rimas Rudys.

reikalu viešai prabilti. Ryšium 
su tuo Chicągos LFB valdy
ba, susirinkimo įgaliota, paskel
bė pranešimą, kuris spausdina
mas atskirai. Tarybos pirm. dr. 
P. Kisielius ir eilė kitų narių 
vedė diskusijas ir nustatė veik
los būdus.

Anglijos lietuvių klubas vasa
rio 24 rengia metinę vakarienę. 
Programoj'dainuos sesučių Drū
tyčių trio; Šniokšto orkestras 
linksmins Svečius. Naujoji vai-* 
dyba sausio 7 pasiskirstė parei
gomis: J. Šidlauskas — pirinin- 
inkas, VI. Paliulionis — vice- 
pirm., J. Jokubka — kasininkas, 
L. Venckus — sekretorius, L. 
Apanavičius — parengimų va
dovas, St. Juškus — turto glo
bėjas, St. Kaulėnienė ir S. Vi- 
lutis — nariai. Revizijos ko
misija: A. Dauginas, Br. Kuras, 
J. Aukščiūnienė, S. Jokūbaitis. 
Per Kalėdas J. St. Šidlauskai ir 
J. B. Šlajai lankėsi Australijoj. 
Į eucharistinį kongresą išvyks 
L-. J. Venckai, kurie lankysis ir 
N. Zelandijoj bei Honolulu.

Kazys Juknys, buvęs teisėjas 
Lietuvoj, gimęs Likiškių km., 
Alytaus apskr., mirė sausio 30, 
sulaukęs 81 m. amžiaus.

Jonas Butkus, žinomo Chica- 
gos futbolininko Diek Butkaus 
tėVas, mirė sausio 30 Chicago 
Heights, sulaukęs 82 m. Gimė 
Lietuvoj. Ilgus metus gyveno 
Roselande. Be sūnaus Diek, 
liko dar trys sūnūs, dvi dukros 
ir žmona. Palaidotas Šv. Kazi
miero lietuvių kapinėse.

Lietuvių sportininkų veikla 
eina savo keliu. Vyksta įvai
rios rungtynės ir pamokos. Gal
vojama apie išvyką į Europą. 
LSK Neries komanda dabar turi 
46 stiprius krepšininkus. 23 
mergaitės aktyviai reiškiasi 
tinklinio žaidime; dalyvavo net 
34 rungtynėse. Tačiau trūksta 
sportininkam lėšų. Seniau LB 
Marąuette Parko apylinkė skyrė 
jiem kelis šimtus dolerių; tikė
kim, kad nepamirš jų ir ateity. 
Sportuojantį jaunimą tenka 
mum tik sveikinti ir remti.

Lietuvių golfo klubo valdybą 
sudaro: J. Talandis, L. Grumu- 
laitis, A. Urba, M. Petrošius, 
A. Kazakevičius ir V. Izokaitis. 
Klubo garbės nariu neseniai bu
vo pakeltas dr. St. Biežis. Gol
fo šventė bus rugsėjo 1-2.

Draugo romano koncerto pro
gramoj dalyvaus solistai Kazys 
Jakutis iš New Yorko ir Gina 
Capkauskienė iš Montrealio. 
Koncertas įvyks kovo 4 Marijos

K U

GARMEN
(atkelta iš 4 psl.)

Šiuo metu intensyviai vyksta 
Carmen pastatymo darbai. Cho
rus ruošia ilgamečiai chor
meisteriai Alice Stephens ir Alf. 
Gečas. Meno vadovo A. Kučifl- 
no asistentė — jauna režisierė 
Živilė Numgaudaitė.

Chicągos lietuvių operai, 
daug metų džiuginusiai Chica- 
gos lietuvius naujomis opero
mis, linkėtina ir šį sezoną susi
laukti lietuvių visuomenės dė
mesio ir visokeriopos paramos, 
gi ateity į sceną ateiti su mūsų 
kompozitorių naujomis opero
mis, kurių pirmosios kregždės 
jau ima rodytis lietuviškame 
horizonte.

aukštesniojoj mokykloj. Pnjį 
gramos metu bus įteikta Drau
go romano premija ją laimėju
siam rašytojui Aloyzui Baronui.

Mirė sunkvežimio užgautas, 
neatgavęs , sąmonės, Pipiras. 
Sausio 21 prie savo namų ras
tas naktį nukritęs Bronius 0- 
sas, 54 m., netrukus mirė. Jis 
taisė duris, iš lauko pusės, pa
slydo, ir ąštrus laiptų galas 
sužeidė jo smilkinį. Nubėgo 
kraujas, nes niekas laiku jo ne
pastebėjo. J

P., Stravinskas,teisininkas ir 
žurnalistes, kuriam laikui apsi
stojo Chicagoj. Čia yra daug jo 
pažįstamų veikėjų. Aplankė 
senutę M. Šleževičienę, buvu
sio Lietuvos ministerio pirmi
ninko Mykolo' Sleževičiaus* 
žmoną. Ji turi daug įvairių pri
siminimų iš Lietuvos laisvės 
kovų ir nepriklausomybės laikų.

Nėra spaudos kambario Jau
nimo centre. Prieš kurį laiką .Darbininko redakcijos šventėje vasario 3 Kultūros Židinyje A. Reventas (k.) įteikia žymenį
buvo. Čia lietuviai dažnai užei- žurnalistui Kęstučiui Čerkeliūnui (d.). Nuotr. Lino Vytuvio 
davo pasiskaityti iš viso pašau- __________________ . •
lio ateinančių laikraščių bei 
žurnalų. Dabar, kai JC prasiplė
tė, tikėkim, jo vadovas ras vėl 
skaityklai nors nedidelį kam
barį.

Mokytojų streikas baigėsi 
sausio 25. Jie laimėjo algų pa
kėlimą ir ilgesnes vasaros atos
togas. Chiėagos mokytojai da
bar gaus 9,796 dol. metinės al
gos.

Chicągos katalikai ruošiasi 
protestuoti prieš abortų lega
lizavimą.

Marųuette Parke, kur gyvena 
daug lietuvių, pradėjo plisti 
įvairūs pornografiniai leidiniai. 
15 apylinkės šen. kun. F. 
Lawlor ir Common Council, gy
ventojų prašomi, surado tų lei

LŽS centro valdybos pareiškimas

Naujoji Lietuvių Žurnalistų 
Sąjungos Centro Valdyba, pra
dėjusi savo veiklą, paskelbė gai
res, kurios yra mūsų kadenci
jos darbo kelias, užsibrėžimai ir 
siekimai. Mes tada pasisakėm 
ir norime vėl pakartoti, kad, 
spauda yra visų pripažinta' 
didelė jėga, galinti ir jungti, ir 
skaldyti. Ryžomgf daryti viską, 
kiek mūsų jėgos leis, kad lais
voji lietuvių spauda laikytųsi 
spaudos etikos, kad jos pusla
piuose labiau atsispindėtų vie
nybės dvasia ir nebūtų išsišo
kimų nei prieš atskirus asmenis, 
nei prieš ideologines grupes. 
Mes norime, kad vienybės dva
sia jungtų visus lietuvius į 
bendrą kovą prieš Lietuvos 
okupantą, o ne prieš brolį lie
tuvį, gyvenantį laisvėje ar už 
geležinės uždangos.

Tuo reikalu daug rašo ir mū
sų spauda, nes nereikalingas 
tulžies laistymas tik džiugina 
mūsų krašto okupantus. Teisin
gai neseniai pasisakė “Kelei
vis”, kad “šioje tulžies kovoje 
nuostabu tai, jog pastaruoju me
tu vėl laistoma tulžis ne į Lie
tuvos okupantą rusą, visų mūsų 
nelaimių kaltininką, ne į jam 
absoliučiai parsidavusį tarną ar 
lietuvių tautos išdaviką, o bū
tinai į lietuvį kultūrininką”.

Tą tulžį laistyti kai kas ban
dė ir prieš LŽS pirmininką 
kun. Juozą Vaišių, SJ, iškraipy
dami faktus, išsigalvodami ne
būtų dalykų, po kojomis min
dami spaudos etiką ir krikščio
niškąją moralę, nereikalingai 
kabinėdamiesi prie atskirų žo
džių, kad tik galėtų diskredituo
ti asmenį ir jo einamas parei

dinių krautuvę. Savininkas 
krautuvę uždarys. Yra daug lie
tuvių, kurie tuos leidinius at
neša į mūsų pašto agentūrą 
Jiem patariam leidinių neat
plėšti, tik parašyti “Retum” ir į- 

;mesti į pašto dėžutę; tegul lei
dėjai moka sugrąžinimo išlai
das.

Tomas Pilitauskas, gyvenęs 
Chicagoj, mirė St. Louis, pas 
dukrą.

Dr. Ant. Čerškus, sunkiai su
žeistas, paguldytas Šv. Kryžiaus 
ligoninėj.

Dr. Vyt. Vardys vasario 4 
Jaunimo Centre skaitė paskaitą 
“Liberalinis protestas ir na
cionalinis klausimas Sov. Są- 

gas. Tai buvo norėta piktai at
simokėti už jo uolią, šakotą 
visuomeninę veiklą. Juk jis 
prieš dvidešimt trejus metus į- 
steigė “Laiškus Lietuviams”, 
religinės ir tautinės kultūros 
žurnalą, ir jį jau aštuoniolikti 
metai redaguoja. Jau dvidešimt 
treji metai, kai jis dirba su skau
tais. Jau dešimt metų, kai jis 
yra vyriausias Skautų sąjungos 
dvasios vadas. Už savo veiklą 
yra apdovanotas visais aukščiau
siais Skautų sąjungos ordinais. 
Jau ketvirti metai jis uoliai dir
ba Švietimo Taryboje. Jeigu tie 
šmeižėjai būtų atidavę lietuvy
bei bent dalį tos duoklės, kurią 
yra atidavęs J. Vaišnys, SJ, tai 
mes galėtume tik džiaugtis.

LŽS Centro Valdyba protes
tuoja prieš tokių šmeižėjų už
mačias ir prašo visus redakto
rius griežtai atsiriboti nuo tokių 
straipsnių skelbimo, nes jie tik 
pila vandenį ant okupanto ma
lūno, diskredituodami visuome
nės veikėjus ir skaldydami mū
sų jėgas.

Savo straipsniais mūsų spau
doje kun. J. Vaišnys visuomet 
stengiasi visus lietuvius jungti 
į bendrą darbą ir bendrą kovą 
su okupantu, ragindamas vengti 
visa to, kas mus skiria ir skal
do.

Jeigu mes parodytume dau
giau geros valios, dažniau susi
tiktume, išsikalbėtume, bet nei
tume tuoj į spaudą su kažkur 
nugirstais gandais ir nepatikrin
tomis žiniomis, tai būtų daug 
vieningesnė mūsų visuomenė, 
stipresnės mūsų jėgos ir dides
nė laisvės atgavimo viltis.

LŽS Centro Valdyba 

jungoje”. Rengėjai — ateitinin
kai sendraugiai.

Dr. V. Sruogienės paskaitą 
apie istorinę Lietuvą vasario 4 
surengė Liet. Moterų Federa
cija.

Chicągos autobusų važma į- 
kliuvo. Vieni svarsto, kad, girdi, 
reikia pakelti kuro mokestį au
tomobiliam, kiti — apdėti juos 
mokesčiais, treti siūlo įvesti 
elektra varomus autobusus.

Mokyklų streikas pasibaigė. 
Mokytojai laimėjo algų pakėli
mą. Tačiau ir čia, kaip ir kitur, 
stinga pinigų.

Lietuvių televizijos progra
moj Nepriklausomybės šventės 
minėjime vasario 18 dalyvaus 
iš Argentinos arvykusi muzikos 
mokslus baigusi Danutė Runi- 
maitė su specialiai padarytam 
kanklėm. Lietuvos Savanorių 
S-gai atstovaus gen. M. Rėklai

PRAŠO TALKOS
Mielas lietuvi!

UBĄ—BATUNo nuolatinės 
pastangos išlaikyti Lietuvos, 
taip pat ir Latvijos bei Estijos 
nepriklausomybės atstatymo 
klausimą gyvą Jungtinėse Tau
tose yra didžiulis darbas.

Mes nepraleidžiam nė vieno 
įvykio, liečiančio Pabaltijį tie
siogiai ar ne. Šiuo metu bai
gėm lankyti atstovybes tų 
valstybių prie JT, kurios daly
vauja Europos saugumo konfe
rencijoj, ir įteikėm jom spe
cialius memorandumus. Nuo 
vasario 26 iki balandžio 6 Že
nevoje vyks JT Žmogaus Teisių 
Komisijos 29-ji sesija, į kurią 
nukreipsim visą savo akciją dėl 
žmogaus teisių pažeidimo Pa
baltijo kraštuose. Balandžio 9- 
14 Oslo mieste, Norvegijoj, į- 
vykstančioj JT konferencijoj dėl 
dekolonizacijos irgi darysim žy
gius dėl Sovietų Rusijos tę
siamos mūsų kraštų neteisėtos 
okupacijos.

Šie ir visi kiti mūsų žygiai 
pareikalauja ne tik daug darbo, 
bet ir daug piniginių išlaidų. 
Yra labai sunku siekti visų tų 
užsibrėžtų tikslų be jūsų pagal
bos, ypač be jūsų finansinės pa
ramos.

Mielas lietuvi, Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 55 
metų sukakties proga, nepa
miršk ir BATUNo. Jei bent kiek 
vertini jo darbą ir laikai jį svar
biu bei naudingu, siekiant lais- 

tis. Bus scena iš Romo Kalan
tos įvykio. — Kovo mėn. pra
džioj LTV Šauks rėmėjų su
sirinkimą.

Pedagoginis lituanistikos 
institutas, kuriame vyksta tylus 
ir didelis darbas, vasario 17 
rengia linksmavakarį, kurio pro
gramą atliks tą institutą lankan
tieji. Bus vaišės. Gros L. Bich- 
nevičiaus orkestras. Tikimasi, 
kad tėveliai, bičiuliai ir visuo
menė atvyks paremti šio insti
tuto.

Kun. A. Kezys, nenuilstąs 
filmų ir nuotraukų menininkas, 
sausio 27 LTV parodė Gage 
Parko lituanistinę mokyklą ir 
Jaunimo centro įvykius. Jo Lie
tuvių Foto Archyvas, kurio tiks
las užfiksuoti dabartinį gyveni
mą ateičiai, užsitarnauja gilios 
padėkos ir paramos.

Bal Brazdžionis

UBA — BATUNO 
ATSIŠAUKIMAS

vės -ir nepriklausomybės savai 
tėvynei, paremk jo darbo tęsi
mą nors ir kukliausia savo pini
gine auka. Net ir mažytė auka 
BATUNui bus didelė paspirtis, 
o jo darbuotojam, kurie dirba 
tik iš meilės savam kraštui, bus 
neišmatuojamas paskatinimas 
dar stipriau kovoti už savo pa
vergtos tėvynės laisvę ir teises 
viso pasaulio tautų forume — 
Jungtinėse Tautose.

Mielas lietuvi, padėk mūsų 
žygiam Jungtinėse Tautose. 
Siųsk savo auką United Baltic 
Appeal vardu, 2789 Schurz Ave- 
nue, Bronx, N. Y. 10465. Mes 
esam atleisti nuo visų valstybi
nių mokesčių, todėl mum siun
čiamas aukas galit nurašyti nuo 
savo pajamų mokesčių (income 
tax).

Šis atsišaukimas skelbiamas 
pagal UBA-BATUNo lietu
vių sekcijos valdybos š. m. sau
sio 24-posėdžio nutarimą.

Kęstutis K. Miklas
UBA-BATUN prezidentas

— Chicągos Altas pirm. M. 
Pranevičius, kun. A. Stašys ir 
R. Šarka lankėsi pas Illinois gu
bernatorių D. Walker, kurs Va
sario 16 proga pasirašė prokla
maciją. Tuo reikalu pas Chica- 
gos burmistrą Daley lankėsi de
legacija: gen. kons. J. Daužvar- 
dienė, I. Blinstrubienė, J. Sko- 
rubskas, V. Šoliūnas, A. Švitra.



DOSNI CHICAGOS LIETUVIŲ RANKA
JURGIS JANUSAHIS

Kai ateina drėgnas, vėjingas ir 
tamsių naktų ruduo, Chicagoj 
prasideda Balfo vąjus. Tada 
kiekvieną vakarą matysi moterį, 
vyrą, danginusia jau sulaukusius 
brandaus amžiaus, ar jaunuolį,' 
besibeldžiant į lietuvio namus. 
Jie prašo vargstančiam broliui ir 
sesei, bet kur gyvenantiem, au
kos. Ir nuotykių būna — sako 

. rinkėjai. Daugumas rinkėją šil- 
tai priima, net pavaišina ir auką 
atiduoda. Vienas kitas (tokių 
maža) išvaro iš namų,išbara 
arba pateikia daugybę priežas-

Laiškai redakcijai
DAUGIAU SANTŪRUMO!
Paskutiniu laiku kai kuriuose 

mūsų laikraščiuose atsirado toli
mų distancijų politikos “žino
vų”, autoritetingai kritikuo
jančių JAV vyriausybės politi
nius ėjimus. Tos kritikos toną 
rodo keletas tokių straipsnių 
antraščių: “Istorinė kelionė ir 
antras Miunchenas”, “Amerika 
jau Maskvos spąstuose”, “Apga
vystė ir suvedžiojimas tautinių 
grupių”.

Čia spaudos laisvė, ir gali sa
kyti, ką tik nori, bet mes ta 
privilegija neturime naudotis, 
nes mes kasdien varstome tai 
rūmų atstovo, tai senatoriaus,
tai vyriausybės atstovo duris, 
prašydami pagalbos ir paramos. 
O po tokių “išsamių’** straips
nių ar bedera į juos .kreiptis? 
Ar mes negalim išgirsti: jei jūs 
geriau orientuojatės tarptauti
nės politikos laukuose — kam 
į mus kreipiatės?

Nuolankiai prašau: susilaiky
kite nuo įžeidžiančių straipsnių 
antraščių, nepagrįstos kritikos ir 
keiksmažodžių. Neužtrenkim 
durų tiem, kurie be reklamos, 
natyliai varsto senatorių, rūmų 
atstovų ir vyriausybės atsto
vų duns, aiškina mūsų tautai 
daromas okupanto skriaudas, 
prašo paramos ir užtarimo, o to
kie “rimti” straipsniai tikrai 
jiem nepadeda.

P. Puronaš

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Darbininko š.m. nr. 6, sky

riuje Spauda — Kas lietuvių ir 
kas nelietuvių, liečiant Nau
jienas, jos vertinamos kaip so
cialistų organizacijos laikraštis.

Amerikos Lietuvių Social
demokratų Sąjungos laikraš
tis JAV yra Keleivis, leidžiamas 
Bostone. Jis yra kontroliuojamas 
Am. Liet. Socialdemokratų Są
jungos paskirtų patikėtinių.

Kai Naujienos buvo leidžia
mos ir redaguojamos dr. P. Gri
gaičio (tuomet jis buvo ir stam
biausias Naujienų bendrovės 
akcininkas), jis visuomet mums 
primindavo, kad Naujienos nėra 
socialdemokratų leidžiamos. 
Tokiomis mes jas laikome ir da
bar.

Jonas Pakalka
Am. Liet. Soc. Sąjungos 

pirmininkas

Iš pranciškonų pasaulio
Pranciškonų generalinė 

vizitacija
Tėv. Andriejus Fox, Šv. Jono, 

Cincinnati, Ohio, provincijolo 
patarėjas, yra paskirtas lietuvių 
■pranciškonų generaliniu vizita
torium. Jis šį pavasarį lankys 
visus vienuolynus, susipažins 
su pranciškonų veikla ir pa
darys Romos centrinei pranciš
konų vadovybei reikiamą relia- 
ciją. Tos rūšies vizitacija daro
ma kas treji metai.

Lietuvių pranciškonų kapitula
Pasibaigus generalinei vizi

tacijai, bus šaukiama pranciš
konų šv. Kazimiero kapitula, 
kurios metu provincijolas, jo pa
tarėjai, vienuolynų viršininkai 
ir kiti rinkti atstovai svarstys 
svarbiuosius provincijos rei
kalus ir rinks ateinančiam tri
mečiui provincijos vadovybę. 
Tokią kapitulą šaukti Amerikoje 
lietuviai pranciškonai gavo tei
sę 1971, kai jie buvo pakelti į 

čių, kodėl jis negalįs aukoti 
Ralfui.

Po tokio intensyvaus rudens 
darbo Balfo talkininkai susiren
ka į pabaigtuves, čia pasidali
na laimėjimais, pasiguodžia, pa
siryžta ir toliau budėti vargo 
sargyboj. Visų veiduose išsiau
tai malonų pasitenkinimą, kad 
štai savo pareigą atlikom ...

„ Ir šių metų sausio 14 arti pus
antro šimto Balfo talkos žmonių 
susirinko į Chicagos taupomo- 
sios-skolinamosios bendrovės 
salę atšvęsti praėjusio rudens 
vajaus pabaigtuvių.

Balfo vajų globojo ir pabaig
tuvių vaišes iškėlė šios bendro
vės prezidentė P. Pakel.

Chicagos Balfo apskrities pir
mininkas Valerijonas Šimkus 
pradžioj pasveikina Balfo talki
ninkus — aukų rinkėjus ir sve
čius, dėkoja jiem ir spaudai 
bei radijui už visokeriopą ir 
nuoširdžią talką.

Pabaigtuvių oficialiajai daliai 
sumaniai vadovauja Jonas^ Ja
saitis. Balfo darbais gėrisi ir bal
tininkus sveikina raštu Lietuvos 
generalinė konsulė Juzė Dauž- 
vardienė, Balfo garbės pirmi
ninkas prel. J. Končius. Žodžiu 
šauniai kalba Balfo centro pir
mininkė Marija Rudienė, globė
jos vardu — Sebastian, Altos 
Chicagos skyriaus vardu — N.
Pranevičius. Visi gėrisi pasi
šventusių žmonių darbais ir 
jiem dėkoja. Reikšdami padėką 
uoliam Balfo rėmėjui, aktyviam 
visuomenininkui inž. A. Ru
džiui, jo gimtadienio proga bal
tininkai sugieda Ilgiausių metų.

Apie vajaus eigą įdomiai in
formuoja Balfo skyrių pirminin
kai arba jų atstovai, pažymė
dami, kiek turėję rinkėjų, kiek 
surinkę aukų. Iš pranešimų 
galima susidaryti vaizdą, su ko
kia meile ir ryžtu tie žmonės 
ištisus rudens vakarus yra dirbę.

Pranešimus apvainikuoja Chi
cagos Balfo apskr. iždininkas 
Kostas Čepaitis, pranešdamas

Prof. J. Kuprionis skaito pa
skaitą Klaipėdos atvadavi
mo sukakties minėjime Los 
Angeles Liet. Tautiniuose 
Namuose. Nuotr. L. Kanto

aukštesnį savarankišką vienetą. 
Data šiam susirinkimui dar ne
nustatyta, bet greičiausiai ji į- 
vyks po generalinės viso ordino 
kapitulos.

Pranciškonų ordino kapitula
Kas šešeri metai vyksta gene

ralinė pranciškonų ordino ka
pitula, kurios metu renkamas 
vyriausias viršininkas — gene
rolas, apsvarstomi viso ordino 
darbai ir, jei yra reikalinga, 
leidžiamos naujos ordino kons
titucijos. Ordino kapituloje da
lyvauja viso pasaulio provincijo
lai. Nuo 1971 toje kapituloje 
dalyvauja ir Lietuvos pranciš
konų provincijolas,. reziduojąs 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. Ši kapitula prasidės bir
želio 1, Madrido mieste, Ispani
joje.

Pranciškonų vadovybės 
metinis posėdis

Vasario 19 Kennebunkporte 
šaukiamas pranciškonų vado-

T

Chicagos Balfo vajaus vadovai n talkininkai. Iš k. Chicago Savings and Loan Assoc. banko 
direktorius Williams Sabastian, Balfo direktorė Aldona Daukienė, kun. Stasys Šantaras — 
ilgametis apskrities pirmininkas. Marija Rudienė — dabartinė centro valdybos pirmininkė, 
apačioje Juozas Mackevičius — Balfo dir., Kostas Repšys, prieky sėdi Kazys Lau
cius, Pranas Ergelis, Juozas Zaranka ir kiti Balfo darbuotojai.

trumpai, kad Chicagos lietuviai 
šiais metais Balfui yra aukoję 
daugiau, nei praėjusiais metais. 
Surinkta 26,000 dol. Tai graži 
suma, graži chicagiškių dovana 
vargstančiam bet kuriame pa
saulio kampelyje lietuviui.

Kaip žinia, praėjusį rudenį 
Balfo seimas nutarė Balfo cent
rą perkelti į Chicagą. Buvo iš
rinkta ir centro valdyba. Perkė
limas jau esąs suplanuotas, jau 
esanti surasta ir būstinė Altas 
patalpose. Balfo reikalai būsi# 
tvarkomi prisilaikant visiško 
taupumo. Valdyba, vadovai#- 
jama pirmininkės Marijos R u- -

VVaterbury, Conn.
Nepriklausomybės minėjimas
Vasario 18, sekmadienį, 

Waterbury ruošiamas iškilmin
gas Vasario 16-tosios minėjimas. 
Per radiją ir spaudą supažindi
nami su šia švente amerikie
čiai.

9 vai. ryto prie miesto valdy
bos rūmų bus iškelta lietuviš
ka vėliava. 11 vai. Šv. Juozapo 
lietuvių bažnyčioj vyks pamal
dos už Lietuvą. Mišias aukos ir 
pamokslą sakys klebonas kun. J. 
Vilčiauskas. Lietuviškas gies
mes giedos muz. A. Aleksio 
vedamas choras. Prie pamaldų 
iškilmingumo prisidės ramovė- 
nų, ateitininkų, skautų ir tau
tinės vėliavos.

3 vai. popiet didžiojoj mokyk
los salėj bus iškilmingas aktas. 
Pagrindinę kalbą pasakys uolus 
lietuviškų reikalų gynėjas ir vi
suomenės veikėjas dr. J. Genys 
iš Washingtono, D.C. Trumpus 
žodžius tars naujasis kongres- 
manas R. A. Sarasin ir miesto 
burmistras V. Mambruno. Muz. 
L. Stuko vedamas moterų seks
tetas žibuoklės iš New Jersey 
atliks meninę dalį. Padainuos 
naujų dainų, kurias ruošiasi įre- 
korduoti ir išleisti jau antrą 
plokštelę. Pasirodys ir lituanis
tinės mokyklos mokiniai.

Pasiruošimo darbai tai bran
giai dienai rengėjų nuosekliai 
atliekami. Tikima, kad lietuviš
koji visuomenė, kaip ir praeity, 
deramai įvertins šią šventę savo 
gausiu dalyvavimu ir aukomis.

Waterburio ALT sk. valdyba

vybės posėdis. Šiame posėdyje 
bus peržvelgti praėjusieji metai, 
bus pradėti paruošiamieji dar
bai būsimai kapitulai. Šiuo me
tu lietuvių pranciškonų vadovy
bę sudaro: Jurgis Gailiušis — 
provincijolas, Placidas Barius 
— vičeprovincijolas, Leonardas 
Andriekus, Paulius Baltakis, 
Gabrielis Baltakis, Gabrielis 
Baltrušaitis ir Eugenijus Jurgu
tis—patarėjai. Provincijos sekre
torius yra Bernardinas Grauslys. 

dienės, numato reikalus tvarkyti 
visapusiškai gerai.

Oficialioji dalis buvo baigta 
Lietuvos himnu, o po to gero
ką valandėlę Balfo talkos žmo
nės, nuoširdžiai besišnekučiuo

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

VOODHAVEN, N.Y.
J. M. Klivečkos 10, anksč.

2000.
;;Rr--<A> . Klivečkos -1-00, anksč.

166, pažad. 300. • -
Elena Pūrelis 50, anksč. 30.

’ R. Daukšaitė 50.
J. O. Raubai 100, anksč. 50.
D. G. Grajauskai 100, anksč.

30, pažad. 300.
Vyt. Vilkutaitis 50, anksč. 115.
P. L. Varniai 100, anksč. 20, 

pažad. 1000.
Eug. Vainienė 50, anksč.

1140, pažad. 2000.
J. Navickienė 50, pažad. 100.
M. J. Juozapavičiai 100, anks.

1035.
Aleksas Vaitiekūnas 100, 

anksč. 125.
M. Pulokienė 100, anksč. 115.
S.V. Karmazinas 100, anksč.

100. ■<
Gesė Sodaitienė 50, anksč. 10.
Eugenija Donahue 10.
A.A. Sabaliai 100, anksč. 200.
V.E.C. 100, anksč. 25.
Pr. Judickas 20.
M. K. Karečkai 50, pažad.

200.
J. M. Juodis 100, anksč. 125 

ir 10O albumų. •
Stanislava Bintakienė 50.

R1CHMOND HILL, N.Y.
J. P. Strijauskas 50, anksč. 30, 

pažad. 100.
A.R.S. 100, anksč.. 210.
GV.K. 100, anksč. 31.
V. A. Žumbakiai 100, anksč.

150.
M. Kregždienė 100, anksč.

250.
S. Skobeikienė 100, anksč.

315.
A. J. Biručiai 100, anksč. 35, 

pažad. 300.
J. P. Ivašauskai 100, anksč.

67.
Vyt. Eidukevičius 50.

BROOKLYN, N.Y.
P. Lukoševičius 25, anksč. 

175.
S. Mažeitavičius 30, anksč.

120, pažad. 100.
J. Bružas 50, anksč. 210.
Ant. Razgaitis 100.
Alf. Sirgedas 100.
J, Kazlas 100;

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 
virs šals testamentuose. Aukas siųsti:

BUILDING FUND
Frsnclscan Monsstery 
680 Bushwlck Avenus 
Brooklyn, N.Y. 11221
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dami, vaišinosi.
Chicagos Balfo apskrities 

veikla naši, organizatoriai geri, 
iš dalies galėtų būti pavyzdžiu 
ir kitom didžiosiom lietuvių ko
lonijom.

J. Karpus 100, anksč. 5.
A. M. Ramonai 25, anksč. 25.
J. Kulikauskienė 50, anksč.

20.- -...  ■- r-

VI. Jasinskas 50, anksč. 600.
H. Kulber 50, anksč. 5, pažad. 

100.

ĮVAIRIOS VIETOVĖS
S. Kačinskienė, Glendale, 

N. Y., 50.
J. V. Rūtenis, Merrick, N. Y., 

200, anksč. 144.
E. A. Stakniai, Jamaica, 60, 

anksč. 170.
Dr. A. Dimai, Middle Village, 

N. Y., 300, anksč. 700.
L. Bileris, Valley Stream, N. 

Y., 100, anksč. 150, pažad. 400.
P. J. Kunigėlis, Williston 

Park, N. Y., 200, anksč. 200 
(įamžina a.a. Kazimierą ir Agotą 
Podresius).

J. Mickevičienė, Maspeth, 
N. Y., 50, anksč. 5.

P. Rokas, Mineola, N. Y., 50, 
anksč. 50.

J. J. Kali ne-Kalinauskas, Bay- 
ridge, N. Y., 100.

S. Kozakevičienė, Yonkers, 
N. Y., 20, anksč. 20, pažad. 50.

F. Sprindys, Franklin Square, 
N. Y., 50, anksč. 110, pažad. 
300.

M. Pečiulienė, Toronto, Ka
nada, 20.

V. Audėnas, Hillside, N. J., 
100, anksč. 85, pažad. 300.

B. Sudzinskas, Newark, N. J., 
100, anksč. 100.

H. R. Miklai, Great Neck, N. 
Y., 100, anksč. 180.

Dr. B. Jankauskas, W. Brent- 
wood, N. Y., 100, anksč. 1775.

Ed. D. Laukys, Smithtown,
N. Y., 100.

R. Giedraitis, Smithtown, 
N. Y., 100.

J. C. Kruzis, Plainview, N. Y., 
100, anksč. 10, pažad. 300.

A. B. Willdch, Newark, N. J., 
100, anksč. 100 (įamžina aa. 
tėvelius Juozapą ir Veroniką 
Bemott).

Klebonas emeritas, North 
Palm Beach, Fla., 1000.

N. N.,Bronx , N. Y., 50 (aa. 
Juozo Jaskevičiaus atminimui).

Ir

— Les Peterson, kanadietis, 
parašė dramą “The Trouble 
with Giants”, pritaikytą radijui. . 
Čia vaizduojama lietuvių, latvių 
ir estų kova už savo dvasinę ir 
fizinę laisvę, gyvenimas išeivi
joj, bandymas palaikyti ryšius 
su. savaisiais anapus geležinės 
uždangos ir pastangos išlaikyti 
laisvės tyžtą. ši radįjo drama 
bus trankliuojama per CBS tink
lą visoj Kanadoj vasario 17, šeš
tadienį, nuo 8:30 iki 9:30 vai. 
vak.

• Jaunimo peticijai Jungti
nėm Tautom, Medellino mieste, 
Kolumbijoj, jau surinkta 30,000 
parašų. “Radio Sutanenza” Me
dellino skyrius du kartu į die
ną informuoja klausytojus apie 
parašų rinkimą ir 2 v. popiet 
keletą minučių skiria lietuviškai 
muzikai.

—,Kun. Simonas Morkūnas, 
Sioux City, Iowa, lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos klebonas, 
didelis lietuviškos spaudos ir 
kitų lietuviškų reikalų rėmėjas, 
vasario 16 švenčia 71 m. sukak
tį. Jubiliatą sveikiname ir dėko
jame už aukas spaudai remti.

— Pedagoginis Institutas ruo
šia linksmavakarį vasario 17 
Chicagoj, Jaunimo centro di
džiojoj salėj, šokiam gros L. 
Bichnevičiaus orkestras.

— Antanas Skudzinskas, Bos
tono LB apygardos valdybos 
pirmininkas, apygardos val
dybos posėdy gruodžio 17 refe
ravo JAV senate svarstysimą Ry
tų-Vakarų prekybos sutarties 
klausimą. Kaip LB centro valdy
bos aplinkrašty pažymėta, da
bartinė sutarties forma užtikri
na privilegijuotą ir sąlygomis 
nesaistomą ekonominę paramą 
Sovietų Sąjungai. Šiuo reikalu 
apygardos valdyba išleido atsi
šaukimą, kurį, su pridėtu angliš
ko laiško senatoriam pavyzdi
niu tekstu, pasiuntė apylinkių 
valdybom, kad jos paskleistų jį 
tautiečių tarpe ir ragintų rašyti 
laiškus valstybės senatoriam.

— “Ąžuolyno” ansamblis. 
Urugvajuj su rusų ir libaniečių 
ansambliais dalyvavo La Teja 
Arbolito . klubo šventėj, gražiu 
tautinių šokių atlikimu pralenk
damas minėtąsias tautybes. Šis 
Montevideo lietuvių tautinis 
ansamblis ruošiasi minėti veik
los penkerių metų sukaktį — re
petuoja naujus šokius ir dainas.

— Europinių ryšių grupės 
Londone, Kilbumo Gaumonto 
salėj surengė Rytų Europos tau
tų liaudies šokių ir dainų kon
certą. Dalyvavo latviai, lenkai, 
lietuviai, estai, vengrai, rumu
nai, čekoslovakai ir gruzinai. 
Lietuviam atstovavo V. Jurienės 
ir F. Senkuvienės vadovaujama 
Londono šeštadieninės mokyk
los tautinių šokių grupė, ši 
grupė prieš Kalėdas dalyvavo 
BBC Londono televizijos I sto
ties programoj.

— Ieškomas Stanley Barkus- 
Barksuskas, kilęs iš Romanišldų 
k., Tytuvėnų valsč. Anksčiau 
gyveno Brooklyne. Jis pats arba 
žinantieji prašomi pranešti Dar
bininkui.

— Darbininko kreipimasis 
“Kviečiame talkon” susilaukė 
vaisių. Užpildant Įnirusių skai
tytojų tarpus, sulaukta apie šim
tas naujų skaitytojų. Laukdama 
skaitytojų talkos, administracija 
dėkoja skaitytojam, kurie prie 
progos paragina naujus skaityto
jus ar jiem prenumeratą ir pa
tys užmoka. Patys užsisakė: N. 
Danilevičius, Chicago, III., dr. 
D. De Cesare, Cranston, R.I., 
B. Juška, Kenosha, Wi. Kitiem 
užsakė: kun. S. Morkūnas, 
Sioux City, Iowa —- P. Stalio- 
raičiui, Buenos Aires, Argenti
na; A. Markevičienė, Wood- 
haven, New York, sumokėjo 
prenumeratą kadetui Arvidui 
Jaršiui, West Point, New York; 

Klivečka, Woodhaven, New 
York— A. Beketini, Brooklyn, 
N.Y^ J. Pauliukąnis, Worce»- 
ter, Mass. — Ch. Le Blanc, 
Blackstone, Mass. G.G. Gavelis 
— Z. Gaveliui, So. Boston, 
Mass. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Darbininko prenumerata pir
miem metam naujiem skaityto
jam tik 7 dol.
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SUSIMĄSTYMO DIENAI

Vasario 16-ji
Štai jau ir vėl vasario mė

nuo, taip artimas lietuvio šir
džiai. Tas mėnuo mum ■ yra 
brangus, nes prieš 55 metus 
mūsų maža valstybė vėl tapo 
nepriklausoma. Tą sukaktį mes 
stengiamės kuo iškilmingiausiai 
paminėti. Visuomenė rengia 
minėjimus, ta proga laikomos 
iškilmingos pamaldos, meldžia
masi už mūsų kenčiančią Tėvy
nę ir joje pasilikusius seses ir 
brolius.

Skautų eilėse Vasario 16 taip 
pat minima iškilmingai. Šaukia
mos ta proga sueigos, paruo
šiamos pritaikytos tautinio po
būdžio programos, prisimenama 
tie laikai, kada kartu su Lietu
vos nepriklausomybe gimė ir

Skautų Pastogės bendradarbių 
dėmesiui
š. m. kovo mėnesį sueina pen- 

keri metai, kada pirmą kartą 
pasirodė “Skautų Pastogė” šio 
laikraščio puslapiuose.

Daug straipsnių, žinių bei ra
šinių buvo patalpinta šio pusla
pio skiltyse, daugelį veidų ma
tėme prie jų prijungtose nuo
traukose. Daug brolių ir sesių 
pasidarbavo, kad šis mūsų pus
lapis, bene vienintelis šiame 
pakraštyje, būtų ne tik užpil
domas, bet ir įvairus.

Ta penkmečio proga norėčiau 
paprašyti visus buvusius ir esa
mus bendradarbius nors ir 
trumpu žodžiu išreikšti savo 
mintis, gal šiek tiek apžvelgti 
jr praėjusius penkerius metus, 
kada lietuviškoj viešoj spaudoj 
galėjome visuomenę supa
žindinti-su mūsų darbais, pla
nais ir uždaviniais.

BADEN-POVVELL 
PRISIMENANT

Vasario 22 viso pasaulio skau
tai su pagarba mini skautybės 
(kūrėjo lordo Robert Baden-Po- 
wellio gimimo dieną. Šis žmo
gus jaunimui davė labai daug, 
išugdydamas tokią gražią, bend
rą šeimą, kurios narius riša jų 
interesai skautavime, nuolatinis 
savęs tobulinimas, praktiškai 
pritaikomas skautamokslis, mei
lė gamtai, pagalba artimui, iš
tikimybė Dievui ir Tėvynei.

Baden-Powellis savo gy
venimu mum visiem duoda tik
rai puikų pavyzdį, todėl ir kiek
vienas iš mūsų stengiasi jį pa
sekti, o tai nėra jau taip sun
ku padaryti, esant skautų or
ganizacijoj. Jo pavyzdžiu turime 
daug pasišventusių skautų va
dovų, kurių pirmasis interesas 
yra mokyti ir tobulinti jaunimą, 
jo būdą, lavinti jį.

Baden-Powellio meilė gamtai 
persidavė per daugelį kartų. Jo 
pavyzdžiu skautas mėgsta kiek
vieną Dievo tvarinį, jį saugo, 
juo grožėjasi. Jo praktiški pamo
kymai ne vienam jau ne kartą 
pasitarnavo gyvenime.
. Jo duotos gairės, kuriomis ei
name skautiško gyvenimo keliu, 
ne vienam padėjo iš to kelio ne
iškrypti.

Tipingas skautų įsakymas: 
“Auk aukštyn kaip galingas 
ąžuolas, bet nesilenk žemyn 
kaip verkšlenąs gluosnis”, — la
bai gerai apibūdina, kokie mes 
turime būti žmonės ir kokie 
skautai’.

Ir toliau sekime skautvbės 
(kūrėją, ir toliau ženkime jo 
pramintais takais, tada galės 
mumis didžiuotis ir mūsų tauta 
ir visas pasaulis.

Vasario 22-ji yra viso pasaulio 
vyr. skaučių susimąstymo diė-. 
na. Dauguma vienetų stengiasi 
šią dieną atžymėti, sušaukdami 
vyr. skaučių sueigas, kuriose 
būtų progai pritaikyta pro
grama, pašnekėjai ir kt.

Norisi pasiūlyti porą praktiš
kų paįvairinimų Šiai dienai. To
ki dalykai naudojami amerikie
čių skaučių būreliuose ir pa
lieka nepamirštąmą įspūdi.

Pirmiausia, sueigon sesės tu- 
. rėtų ateiti tvarkingai uniformuo
tos, tuo sueiga įgaus tam'-tik
ro iškilmingumo bei rimties.- 
Prie numatytos anksčiau naudo
tos programos galime pridėti 
šiuos papildymus: — visuomet 
skautė suras vienokį ar kitokį 
darbą, kuriam gali būti reikalin
ga finansinė pagalba. Ta proga 
siūlyčiau padaryti sudėtinę bū
relio auką, pav. Socialiniam 
Skyriui ar kurios nors knygos 
išleidimo fondui. Aukoti nusta
tytą sumelę pagal išskautautus 
metus, pav. po 10 centų už 
kiekvienus skautavimo metus 
arba po 25 centus už kiekvie
nus metus vyr. skaučių eilėse.

Lietuvių Skautų Sąjunga. Prisi
mename jos pirmūnus, jos va
dus, pirmuosius brolius ir seses 
skautus. Nei vienas vienetas ne
praleidžia nepaminėjęs šios su
kakties, nes tai kiekvieno lietu
vio, o ypač skauto pareiga.

Ir šiais metais, kada Skautų 
Sąjunga švenčia kartu su Lietu
vos nepriklausomybės ir savo 
gyvavimo 55-jį jubiliejų, sten
kimės tai kuo gražiausiai, įspū
dingiausiai paminėti. Giedo
dami tautos himną apie “Lie
tuvą didvyrių žemę”, prisimin
kime, tuos tautos didvyrius, ku
rie gyveno ir dirbo Lietuvos la
bui dar senai prieš mūsų lai
kus, nepamirškime ir tų didvy
rių, kurių ir šiomis dienomis 
atsiranda, kuriuos pagimdė ir iš
augino lietuvių tauta.

NEW YORKO KAZIUKO MUGEI ARTĖJANT
Jau, be abejo, daugumui New 

Yorko ir apylinkių gyventojų 
teko spaudoj pastebėti praneši
mus apie New Yorko skautų 
tradicinę Kaziuko Mugę. Ji šiais 
metais įvyks kovo 4 New Yorko 
Kultūros Židinio patalpose.

Ne kartą mugės lankytojai ga
lėjo pasidžiaugti mūsų skautų 
išradingumu ir nagingumu, matnesnių. 
Mugėj visuomet matėme ne 
tik pačių skautų-čių pagamintų 
rankdarbių, bet ir tikrą tautodai
lės lobyną. Visų metų darbo tal
kos ir individualiai gaminamos 
gėrybės išvysta dienos šviesą 
Kaziuko Mugėj.

Šiais metais mugė ir vėl turės 
daug savo išdirbinių ir prekių. 
Šalia pačių skautų-čių gaminių, 
vėl veiks didelis Vyr. Skau
čių Židinio “Vilija” paviljonas. 
Šiemet jame bus galima rasti 
dar anksčiau nematytų gaminių, 
pav.: židiniečių eilėse turime 
visą eilę vienokios ar kitokios 
rūšies meisterių. Dar anksčiau 
nebuvusius sidabro papuošalus, 
pagamintus lietuviškais__
tyvais, rasite židinio paviljone. 
Juos gamina židinietė G. Kul- 
pienė. Taip pat bus ir visai 
skirtinga technika pagamintų 
medžio išdirbinių, kuriuos dir
ba B. Kidolienė. Taip pat ir 
kitos židinietės darbo sueigų

Tūo pačiu prašau kiekvieną 
bendradarbį prisiųsti ir savo 
nuotrauką, kurios supažindins ir 
visus ne tik “Skautų Pastogės”, 
bet ir “Darbininko” skaitytojus 
su mūsų korespondentais ir fo
tografais.

Praeityje džiaugiausi jūsų tal
ka, tikiuosi, kad jos nestigs ir 
ateityje. Praturtinote šį skautų 
puslapį savo žiniomis, nuotrau
komis, aprašymais, — darykite 
tą patį ir toliau. Jūsų pagal
ba lietuviškoji visuomenė galės 
sekti mūsų darbus, mūsų veik
lą, mūsų Sąjungos gyvavimą.

Savo pasisakymus ir nuotrau
kas siųskite iki kovo 1 pus
lapio vinjetėje nurodytu re
daktorės adresu. Skautiškas 
ačiū visiem per penkerius me
tus bendradarbiavusiem ir, ti
kiuosi, dar ilgai bendradarbiau- 
siantiem.

Budėkime!
ps. B. Kidolienė, 

“Skautų Pastogės” red.

LSB JAMBOREE FONDAS IR 
LIETUVIŠKA KNYGA

Praeitų metų pabaigoj New 
Yorką palikdamas Gabijos lei
dyklos sav. ps. Juozas Sodai- 
tis paaukojo Jamboree Fondui 
apie 1200 lietuviškų leidinių.

LSB Vadija ps. J. Sodaičiui 
labai nuoširdžiai dėkoja.

Apie 160 iš šių leidinių J. 
Fondas yra jau pasiuntęs Va
sario 16 gim-jai Vokietijoj, o be 
to, per kun. A. Saulaitį pasiun
tė gražų rinkinį ir Brazilijos lie
tuviam.

pagalba gamina visokiausius 
medžio išdirbinius, juos išgra- 
žindamos deginimu.

Mugėje bus ir visiems gerai 
žinomos emalio meisterės s. 
Inos Nenortienės darbų. Dail. 
Vytautas Ignas jau turi pagami
nęs įspūdingų ir gražių grafi
kos paveikslų. O taip pat nega
lima užmiršti ir Mildos Kveda
rienės audinių ir p. Kulpavi-

Kita dalis knygų yra sėkmin
gai platinama per J.F. įgalioti
nius prie didesnių skautiškų 
vienetų.

Dalis Philadelphijos skautų iškilmingos sueigos metu bend
rose Kūčiose. Nuotr. K. jCikoto

Tokia nežymi auka, kada ją 
padauginsi pagal skautautą lai
ką ir būrelio sesių kiekį, jau 
gali daug kam būti naudinga 
ir palengvinti kad ir tokio So
cialinio Skyriaus darbą.

Taip pat amerikiečių išto
bulintas ir plačiai naudojamas 
projektas yra laiškų rašymas 
šios dienos proga. Laiškai rašo
mi, sakysim, sesėm, negalin
čiom būti mūsų tarpe ir daly
vauti sueigose, jos bus prisi
mintos ir .tai labai įvertins. Taip 
pat galime rašyti laiškus ir pa
čios sau, kuriuose užsibrėšime 
sau darbo planus ateinantiem 
metam ir stengsimės tų planų 
nepamiršti ir juos įvykdyti. Gi 
kitais metais, Susimąstymo 
Dienoje, savo laišką atplė- 
šusios, matysime, kaip tai mum 
pavyko.

Visa tai ne tik padės tobulin
ti mūsų asmenybę, o niekada 
žmogus negali būti per daug to
bulas, bet kartu ir padės vykdy
ti skautybės tikslus — tarnau
ti Dievui, Tėvynei ir Artimui.

BJC

čiaus meniškų drožinių.
Ir vėl turėsime lietuviškų gin

tarų, audinių ir kitokių dalykų. 
O dar sunku pasakyti šiuo metu, 
kokį turtą sukrovė draugovės, 
tiek sesių, tiek brolių. Taip pat 
ir židinietės dar skuba užbaigti 
visą eilę savo projektų, vienas 
už kitą skirtingesnių bei praš-

Mugės metu bus leidžiama 
loterijon trys Inos Nenortienės 
darbai — emalio technika pada
rytas paveikslas ir dvi lėkštės. 
Loterijos knygeles galima įsi-

Ruošiama knyga apie

Sausio 16 suėjo 15 metų nuo 
šiaulietės, žinomos visuomeni- 
ninkės, pirmojo lietuviškojo 
teatro Palangoje pradininkės, 
jaunimo globėjos, Lietuvoje pa- 
sižymėmjusios labdaringais dar
bais a.a. Stanislavos Venc- 

mo- ’ lauskienės mirties.
Ji savo žemiškąją kelionę už

baigė Waterburyje, Conn., ir 
ten lietuvių kapinėse palaidota. .

Velionės šeimos pakviestas, 
knygai apie S. Venclauskienę 
medžiagą renka ir leidinį re
daguoja Antanas Saulaitis (Old
Colonial Road, Oakville, Conn. 
06779, USA).

Spausdinimo išlaidom ap-

LIETUVIŠKOJI SKAUTIJA

Daugel metų v.s. Petro Jur- 
gėlos ruoštas jo knygos “Lietu
viškoji Skautija” rankraštis, 
prieš kelerius metus pagal tam 
tikrą sutartį LSS Tarybos Pir- 
mijos įgytas, LSS Tarybos Pir
mininkui prašant, buvo auto
riaus dar kartą peržiūrėtas ir vėl 
kiek sutrumpintas, kad knygą 
būtų kaip nors įmanoma išleisti.

Prie rankraščių pridėtų foto
grafijų didelę dalį perfotografa
vo, padarė naujas nuotraukas ir 
paliko negatyvus v.s. V. Stat
kus Chicagoj. Tokiu būdu ori
ginalai galėjo būti grąžinti jau 
seniau paskolinusiem savinin
kam.

Daug metų su autoriumi kny
gos turinio reikalais bendradar
biavęs LSS T. Pirmijos įgalio
tinis v.s. K. Palčiauskas išsikė
lė gyventi į Floridą.

Studijuojant knygos spausdi
nimo sąlygas, surinkta įvairių 
duomenų. LSS T. Pirmija šiuo 
metu svarsto nustatyti knygos 
prenumeratos kainą, nes “Lie
tuviškoji Skautija” jau seniau 
numatyta pradėti spausdinti, kai 
bus surinkta pakankamai prenu
meratų bei knygos leidimo rė
mėjų.

“Lietuviškoji Skautija” — di
delis veikalas, plačiai liečiąs 
skautavimo pradžią Lietuvoj,

J. AUGUSTAITYTĖ-VAlClŪNIENĖ

LOPŠINĖ MANO ŽEMEI
Kad galėčiau tave išsinešti 
Už kalnų, devynių vandenų, dykumų, 
Tau po kojom žaibus sulankstyčiau, 
Kad tik būtų po audrų ramu.

Kad lietus, kaip švelniausias balzamas, 
■Numazgotų žaizdas, numaldytų skausmus, -
Vakariniai vėjeliai pasuptų
Tavo sodų šakas ir paukštelių lizdus.

Rytmečiais pamlgdytų aušrinė,
Apklojus, lyg pūkas, sapnu minkštučiu, 
Pabučiuotų saulutė auksinė, 
Sužėrus žvaigždes po tavo slenksčiu.

Vaivos juosta plačia apsijuosus, 
Kad išauštų diena, kaip mergaitė grakšti. 
Gintariniai dvarai atsivertų
Tavo puotai, žuvėdrų snapais sunešti.

Kad galėčiau nuo kruvino kelio
Pasiimt tavo dangų, marias ir laukus, 
Nepalikčiau žmogaus nei drugelio 
Verpt vergijos tarnam ir valdovam šilkus.

1959.VII.24
(Iš naujai išleistos knygos “Rūpestis”)

gyti pas visas židinio nares, o 
taip pat jos bus platinamos ir 
mugės metu.

Tėvų komitetas pagamins 
šaunius pietus, o užsigardžiuo- 
ti bus galima vyr. skaučių ka
vinėje, kur bus apsčiai namie 
gamintų pyragų ir sausainių.

Tad nepamirškite visi apsi
lankyti mūsų tradicinėje mugė
je. Savo apsilankymu paremsi- 
te skautų darbus, o be abejonės 
ir įsigysite vertingų papuošalų 
savo namam.

Lauksime visų!
B.K.

mokėti jau yra atsiradęs ir me
cenatas.

Knygos medžiagai sukaupti 
yra didelių sunkumų, kai nega
lima pasinaudoti šaltiniais už 
geležinės uždangos.

Todėl velionę pažinusieji ar 
su ja santykiavusieji maloniai 
prašomi prie paminklinės kny
gos paruošimo prisidėti savo 
medžiaga: parašyti atsiminimų, 
paskolinti nuotraukų, priminti 
knygos redaktoriui dėmesio ver
tus atsitikimus iš velionės gy
venimo ir pan.

Tokia svarbi pagalba velionės 
šeimos bei redaktoriaus bus pri
imama su dideliu dėkingumu.

sąjūdžio augimą ir plitimą, di
delius lietuvių skautybės nuo
pelnus lietuvių tautai ir Lietu
vai, išryškėjusius visuomenės 
žmones bei įžymybes, išsi
ugdžiusias iš skautų organizaci
jos ir t.t

“Lietuviškosios Skautijos” 
autorius : rinko medžiagą, rašė, 
papildė, taisė ir daug kartų, 
rankraštį tobulindamas, per
rašinėjo. Visa tai užtruko dau
giau kaip 20 metų.

Šiai stambiai knygai išleisti 
reikia ir daugiau lėšų. Bet vei
kalas toks turiningas, toks įdo
mus ir svarbus, kad verta vi
siem pasitempti “Lietuviškajai 
Skautijai” greičiau išleisti.

LSS Tarybos Pirmija išrinko 
v.s. Alfonsą Samušį New Yorke 
organizuoti “Lietuviškosios 
Skautijos” knygos prenume
ratom rinkti ir lėšom kaupti 
vajų. Šiame darbe reikia visų 
ir visose vietovėse geros talkos.

“Lietuviškosios . Skautijos” 
vajaus vadovo adresas: v.s. A. 
Samušis, 116-08 95th Avė. Rich- 
mond Hill, N.Y. 11419.

P

Būtų gera, kad ši lietuvių 
skautybės gyvenimo liudytoja 
tikrai išeitų 1973 — Jubilieji
niais Lietuvių Skautijos metais. 
(Skautija, Nr. 9-10)

BROLIJOS VYRIAUSIAS 
SKAUTININKAS V.S. P. MO
LIS VYKSTA P. AMERIKON

Venecuela, Brazilija, Sao Pau
lo vykstantis lietuvių kongre- 
san (vas. 22-25) bei kitos P- 
Amerikos valstybės bus jo Uos 
kelionės tikslas. Vienur kitur 
pagal savo turimus gerus tylius. 
mano suorganizuoti ir skautilkąį 
veiklą.

Kaip žinome iš anksčiau, vs, 
P. Molis yra ne tik aplankęs 
visus skautiškus junginius Ame- 
kojoje, bet praeitą vasarą lan
kėsi Vokietijoj ir Anglijoj, o 
prieš metus Australijoje ir 13-je 
Pasaulinėje Skautų Jamboree 
Japonijoj.

Linkime laimingos keliones.

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANI 

Į LIETUVA 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI
Intertrade Erpress Corp. taip 
Jums pirma pasakė, ir Jūsų gi

minės tai pripažįsta.
Su specialiais rublių pažymi
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti il- 
keisti į reguliarius rublius, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 
pilnai apdrausta

Tik Intertrade Express Corp. 
patarnauja jums ko greičiauiiii 
Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė yra 2.35 dol. ši vertė yn 
galutinė. Jokių kitų primotoji- 
mų. Galite siųsti bet kokią sung. 
Prašykite mūsų nemokamo 

iliustruoto katalogo
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TTK PEB
INTERTRADE

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St 

FlfthHoor
New York, N. Y. 10011 

Tol. 982-1530 f ■ 
LABAI SVARBU i
AUTOMOBILIAI

Tik trumpam laikui — -
Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 3101 *3214*
MOSKVITCH 413 IE ’ *

(EXPORT MODEL) *329M» 
MOSKVITCH 408 IE *303J.M - 
ZAPOROZHETS ZAZ 9«- 

*8086.00
Prašykite mūsų specialaus bh- 
letento su automobilių persto
tais

Apartamentai 
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų spedalMi J 
biuletenio

šioje prekyboje mes turinei* 
metų patirti ir daug tūkstutią 

patenkintų klijentųl
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J. j SONDOS AMŽIAUS S UKAKTIS
Bostone leidžiamo socialistų 

laikraščio Keleivis redakto
riui ; Jackui Sondai-Sondec- 
kiui i suėjo 80 metų amžiaus. 
Jackus Sondeckis gimė 1893 
sausio 13 Šašaičių km., Alsė- 
džių’vals., Teisių apskr.

Jaėkus Sonda-Sondeckis—vi- 

Augsburge, čia jis buvo prie 
komiteto švietimo reikalų tvar
kytojas. Amerikon atvykęs, ro
dos,pradžioj gyveno Čhicagoj, o 
vėliau persikėlė j Bostoną Ke
leivio redaktorium, kuriuo ir 
dabai; tebėra.

Spaudoje pradėjo bendradar- i 
suomenininkas, žurnalistas, re- biauti 1910. Sunku britų sumi- 
daktęrius, ekonomistas, savi- nėti visus laikraščius, kuriuose 
valdybininkas, švietėjas, ir net jis bendradarbiavo ar net re- 
sunlfu britų pasakyti, kuo jis nė- dagavo. Jų yra labai didelis są
ra ar nebuvo. ' rašas. Iki Sondos atėjimo į

buvo 
prienas iŠ tų “grubių”. ■ laikraš- 
Jčių, iš kur buvo pilamos pa
plavos ant Bažnyčios, Dievo, 
kunigų, net ir ant Lietuvos. Su 
Sondos atsiradimu Keleivio vei
das po truputį pradėjo keistis. . 
Žinoma, Sonda nebuvo ten vi
sagalintis, nes leidėjas diktavo 
daug ką. Paskutiniuoju laiku , 
Keleivio veidas yra visai >paki- 
tęs. Tiesa, ten tebėra “Mai- 
kis” su savo “perlais”, kurį ir 
toliau tvarko buvęs leidėjas Mi- 
chelsonas. Tačiau jis yra neiš-

Gimnaziją baigė 1914 Vilnių- K e 1 e*i v į --Keleivis ' 
je. tki 1917 studijavo gamtos ' 
mokslus Petrapilio universitete. 
1918 grįžo į atsikuriančią nepri
klausomą Lietuvą ir pradėjo 
dirbti Sedoje kaip apskr. komi
teto; sekretorius, vėliau darbo 
departamento sekretorius, Šiau
lių ' apygardos inspektorius. 
1920 išvyko į Vokietiją, i Bai
les. universitetą studijuoti eko
nomijos. Tuos mokslus baigė 
1924. 1925 buvo išrinktas Šiau
lių miesto burmistru, kuriuo iš- 
buvė iki 1931. Būdamas bur-
mistĮru, pravedė miesto pa
kraščiu kanalizaciją, vandentie
kį, <j svarbiausia, labai rūpinosi 
mokyklomis ir neturtingais mo
kiniais. Neturtingiem moki
niam jo dėka buvo duodamos 
nemokąmos mokslo priemonės, 
o taip pat įvedė jiem nemoka
mus priešpiečius. 1931-1940 
Jackus Sonda buvo Šiaulių apy
gardos ligonių kasų direkto
rium. Per pirmąjį bolševikmetį 
buvo Vilniuje komunalfnio 
banko valdytoju ir vėliau valdy
tojo • • pavaduotoju. 1941 vėl 
grįžoč'į: Šiaulius ir buvo miesto 
finansų skyriaus vedėjas.

Karo eigoje atsirado Vokieti
joj, o jam pasibaigus, gyveno 
tremtinių stovykloj Hochfelde, 

Rengiamas baltų koncertas New Jersey
o <(Pv

Jau anksčiau buvo žinia, kad karnai patalpas — sales, rekla- 
New Jersey Baltų Taryba ga- muotų spaudoje ir apmokėtų 
vo leidimą surengti baltų tautų 
koncertą New Jersey Garden 
State Arts Center. Dabar galu
tinai susitarta dėl datos ir laiko.

Koncertas bus birželio 17, 
sekiflNhMų,-" 1:30 popiet. 
Lietuviškąją programos dalį at
liks* tautinių šokių ansamblis 
iš Clevelando — Grandinėlė ir 
Žibuoklių sekstetas iš New Jer
sey .g Latviai pasirodo su choru 
ir su kanklėmis, gi estai — su 
piano ir dainų solistais. Grandi
nėles programa bus visai nauja. •

N1J. Garden State Arts Cen
ter »u reklamuoja baltų kon
certą: ir kitataučiai juo susi- 
dorrŽję perka bilietus. Būtų ge- 

pd ir mes nelauktume pas- 
įės dienos. Dabar įsigy- 
* bilietus ir kitus taip pat 
tinkime. Neužmirškime,

kuti;
kinu
para
kad gį koncertą nulems ne tik
gen
bili<

programa, bet ir parduotų 
i skaičius.

Lrltuviam, kaip didesnei 
tautinei grupei, tenka ir dau- 
giaui,^ bilietų išplatinti. Bet kur 
mesįįausime geresnę progą pa- 
sirogyti amerikiečiam su savo 
dainom ir muzika, šokiais? Ar 
daug turime tokių atsitikimų, 
kad |patr Valstybė duotų nemo- 

Jersey baltų koncertui rengti komitetas su Arts Center reikalų vedėju. Iš k. 
K Prima, J. Simanson, V. Melinis komiteto pirmininkas, E. Donis, F. W. Weck —Arts 
enter *reikalų vedėjas, K. Stegis, A. Pocius, K. Jankūnas, past. Kirshberg, H. Dzo- 

Puronas.

metamas.
Gyvendamas Bostone, Jackus 

Sonda visą laiką yra Amerikos 
Lietuvių Tarybos skyriaus val
dyboj. Per kelis kartus buvo net 
pirmininku. Jis taip pat daly
vauja ir Vliko veikloj.

Bostono kultūrinių subatvaka- 
rių komisija surengė Jackaus 
Sondos-Sondeckio 80 metų 
amžiaus sukakties minėjimą 
sausio mėnesio subatvakary. Ta 
pačia proga ten buvo pristaty
tas ir rašytojo Fausto Kiršos 
“Palikimas”, kurį suredagavo 
St. Santvaras. Per porą dešim
čių egzempliorių tos knygos 
buvo parduota.

Atidaręs susirinkimą, pirm. 
Romas Veitas pakvietė Stasį

menininkam? - r • .
Vieniem New Jersey-lietu-* 

viam tokia našta būtų sunki, 
bet mes tikimės paramos iš 
kaimynų, ypatingai iš New Yor- 
ko, kuriam mes dažnai pagelbs- 
time savo atsilankymu. Tat pasi
stenkime ir užpildykime penkių 
tūkstančių vietų salę. Ųžsitik- Alfonso bažnyčioje. Tą dieną 
rinkime tą Meno Centrą atei
čiai, kad ateinančiais metais 
kiekviena tautybė galėtų atski
rai atlikti visą programą.

Koncertui rengti komitetas 
gana didelis, nes ir darbų 
daug. Sunku visus suminėti. 
Komitetui vadovauja inž. Valen
tinas Melinis, talkina estas Juh- 
an Simanson ir latvis Emest 
Donis. Programos vedėjas — dr. 
Jokūbas Stukas, scenos tvarky
tojas — architektas A. Bražins
kas, lietuvišką spaudą infor
muoja P. Puronas. Į bilietų pla
tinimą įsijungė LB New Jersey 
apygardos valdyba ir kitos or
ganizacijos. Bilietų kainos nuo 
3 iki ,7.50 dol. Tuo tarpu dėl 
koncerto bilietų teirautis pas 
pirm. V. Melinį, tel. (201) 566- 
0761, arba pas P. Puroną — 
tel. 521-1039.

P. Puronas

Pennsylvanijos gūb. Shapp pasirašo Lietuvos nepriklausomybės proklamaciją vasario 
25. Iš k. Nelė T. Bajorienė, gub. Milton Shapp, kun. Petras J. Ališauskas, stovi darbo in
dustrijos sekretorius Paul J. Smith, Juozas Sakalauskas, senatorius Martin L. Murray, Garso 
red. Matas Z u jus Juozas Rasevičius, Vytautas Paulauskas ir Matas Brusokas.

Santvarą pravesti vakarą ir mi
nėjimą.

Sukaktuvininką sveikino LB 
Bostono apygardos pirm. An
tanas Škudzinskas ir apylinkės 
pirm. Antanas Matjoška.

Už šį gražų prisiminimą su
kaktuvininkas Sonda visiem 
padėkojo. Taipjau dažnai jo gy
venime atsitikdavę, nenorėjęs 
būti Šiauliiį burmistru, o tekę 
būti, nenorėjęs jokio pagerbi
mo,, o štai jame dalyvaująs.

Žinoma, jeigu ne šis minėji
mas, niekas negalėtų spėti Son
dos amžiaus. Eisenoje matai 
jaunuolį. Susitikęs matai su
augusį vyrą, tik ne 80 metų 
amžiaus. Tur būt, neapsieina 
nė vienas viešas lietuvių paren
gimas, kuriame nesutiktum 
Jackaus Sondos. Visada gyvas, 
visada judrus, visada mielas.

P. Žičkus

BAL TIMORĖS ŽINIOS..
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimą rengia Bal- 
timorės Lietuvių Taryba ir lie
tuvių Bendruomenė. Vasario 18 
d. 8:30 v. bus pamaldos Šv.

1 vai. popiet Lietuvių svetainės 
didžiojoj salėj bus iškilmingas 
banketas, į kurį pakviesta val
džios atstovai ir kiti žymūs as
menys. Vasario 25 bus tęsiama 
minėjimo programa. 2 v. popiet 
bus paskaita ir meninė dalis, 
kurią atliks Dainos choras. Visi 
kviečiami atsilankyti ir daly
vauti pamaldose, bankete, pas
kaitoje.

Šv. Alfonso parapijos soda- 
lietės vasario 4 per 8:30 v. mi
šias buvo apdovanotos išti
kimybės dovanomis. Tokių 
buvo 56 moterys ir 15 mergai
čių. Mišias aukojo sodaliečių 
dvasios vadas kun. A. Drangi
nis. Dovanas įteikė kleb. prel. 
L. Mendelis. Po mišių parapi
jos salėje buvo pusryčiai ir vė
liau susirinkimas. Išrinkta nau
ja valdyba: pirm. Eleanore 
Moore, vicepirm. Janet Keams,

Pa. gubernatorius pasirašė proklamaciją
Sausio 25 Wyomingo klonio 

lietuvių organizacijų atstovai 
apsilankė pas Pennsylvanijos 
gubernatorių Milton Shapp jo 
įstaigoje Harrisburge, Pennsyl- 
vanijoj. Prie lietuvių delega
cijos prisijungė du aukšti parei
gūnai, lietuvių bičiuliai iš Lu- 
zeme apskrities.

Gubernatorius pasirašytoje 
proklamacijoje paskelbė yasario

WORCESTER, MASS
Mirė Irena Okleiterytė

Memorial ligoninėj sausio 6 
mirė Irena Okleiterytė, Antano 
ir Marcelės Okleiterių duktė, 
1'7 metų amžiaus.
- Praėjusių metų gruodžio 11 
sudegus namui, kuriame Oklei- 

korespondentė Donna Naidi- 
čiūtė, raštininkė Phyllis Jonės ir 
iždininkė Frances Šebaras We- 
ber. Jos rengia bingo žaidimus 
kovo 9, penktadienį, 7:30 vai. 
vak. Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Pelnas skiriamas pirkti dova
nom, kurios bus įteiktos lietu
viam seneliam prieglaudose.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
rengia “shrimp vakarienę” va
sario 24, šeštadienį, 8 vai. vak. 
Šv. Alfonso salėj.

Lietuvių svetainės direfcto- 
ir šėrininkai rengia jautie- 
balių kovo 4, sekmadienį, 
1 iki 6 vai. popiet Lietu- 
svetainės salėj ir kamba- 

rius 
no s 
nuo 
vių 
riuose. Šokiam gros orkestras. 
Veiks loterija, kur bus galima 
laimėti įvairių dovanų.

Vladas Kriaučiūnas Krausman 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
vasario 5. Povilas gimė ir už
augo Baltimorėj, buvo malonus 
žmogus ir ištikimas Šv. Alfonso 
parapijos narys, Šv. Vardo drau
gijos bendradarbis. Už jo sielą 
trys kunigai aukojo gedulingas 
mišias Šv. Alfonso bažnyčioj 
vasario 8. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse. ^Nuliūdime 
liko dvi seserys Pranciška ir 

■' Louise.
Jautienos kepsnių balių vasa

rio 11 surengė Šv. Vardo drau
gija Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Šokiam grojo Edvardo Karčaus- 
ko orkestras.. Pelnas paskirtas 
Šv. Alfonso mokyklos rei
kalam.

Kun. A. Dranginis, Šv. Alfon
so parapijos vikaras, vasario 4 
dalyvavo Amerikos legionierių 
programoj. Jis pasakė pagrindi
nę kalbą per radijo stotį WCAO. 
Šia programa buvo pagerbti 
keturi kariuomenės kapelionai, 
kurie žuvo Dorchester laive 
1943 vasario 3. Jie atidavė savo 
gelbėjimo diržus kareiviam, o 
patys pasiliko skęstančiame lai
ve. Pagerbimo programoj da
lyvavo reformatų kunigas ir 
žydų rabinas.

Andrius Kalinauskas, naujos 
kartos lietuvis, eidamas namo iš 
Liet. Tautinės Sąjungos sureng
to koncerto, sausio 27 staiga mi- 

,į(rė gatvėj. Velionis buvo susi- 
, . pratęs lietuvis, dalyvavo lietu-

16 Lietuvos nepriklausomybės 
diena Pennsylvanijos valsty
bėje ir ragina kitų tautybių pi
liečius jungtis prie lietuvių tau
tos šventės minėjimo.

Delegaciją sudaręs komi
tetas taip pat surengė šventės 
minėjimą per radiją su pritai
kyta programa. Tas minėjimai 
buvo vasario 11.

teriai gyveno, tėvas, motina ir 
dukterys — Irena ir Darata — 
pateko į ligoninę.

Praėjus mėnesiui po nelaimės 
Irenos sveikata kiekvieną dieną 
stiprėjo, ir atrodė, kad netru
kus ji galės išeiti iš ligoninės.

’ Mirties dieną 4 vai. p.p. tėvas 
ją aplankė ligoninėj ir paliko 
gerame sveikatos stovy. Vakare, 
6:30 vai., ji staiga mirė. Gydy
tojai buvo sukrėsti, nes to nesi
tikėjo. Nemažiau buvo sukrės
tas ir tėvas,prieš porą valandų 
su dukrele kalbėjęs ir planavęs 
ateities gyvenimą.

A. a. Irena gimė ir augo Wor- 
cestery. Baigė Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklą ir įstojo į 
aukštesniąją, kurią šiais metais 
būtų baigusi. Mokykloj pasižy
mėjo kaip gabi ir gera moki
nė. Priklausė prie mokyklos or
kestro.

Jos palaikai buvo pašarvoti 
laidotuvių direktoriaus namuo
se. Paskendusią gėlėse ją gau
siai lankė jaunimas ir vyresnio 
amžiaus žmonės.

Sausio 10 atlydėta į Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčią. 
Kleb. kun. A. Miciūnas, MIC, ir 
Aušros Vartų parapijos kleb. 
kun. A. Volungis už a. a. Irenos 
vėlę aukojo mišias ir pasakė pa
mokslą. Vargonais grojo Aušros 
Vartų parapijos vargonininkas 
muz. V. Burdulis.

Giedant “Arčiau prie Dievo”, 
velionė išlydėta iš bažnyčios. 
Buvo pravežta pro tą namą, 
kuriame jos gyventa, o dabar 
belikę tik degėsiai. Sustota prie 
Šv. Vincento ligoninės, iš ku
rios pro langą su ašaromis aky
se tarė paskutinį “sudiev” mo
tina ir sesuo Darata. Nulydėta į 
Šv. Jono kapines. Giliai nuliūdę 
liko tėvai, sesuo, teta L. Ado
maitienė ir pusbrolis K. Ado
maitis.

Ilsėkis, mieloji Irena, ramy
bėje, pačioje jaunystėje tapusi 
negailestingo gaisro auka.

Okleiterienė ir jos duktė Da
rata po įvykusios skaudžios ne
laimės dar tebegydomos šv. 
Vincento ligoninėj. Jos negalė
jo dalyvauti nė duktės ir sesers 
a.a. Irenos laidotuvėse. Tėvui 
Antanui vienam teko stovėti 
prie mylimos dukrelės karsto ir 
atstovauti šeimai. Neseniai iš
leistas iš ligoninės, jis gyvena 
pas žmonos seserį L. Ado- 

viškuose parengimuose. Palai
dotas Loudon Park kapinėse va
sario 1. Nuliūdime liko sūnūs 
Romualdas ir Raimundas.

Jonas Obelinis

įij> visurJ
— Antanas W. Novasitis, JAV 

centro valdybos vicepirminin
kas, susirašinėjimais ir susitiki
nėjimais su Baltųjų Rūmų ir 
sveikatos, švietimo bei labdaros 
departm. pareigūnais, kurių 
žinioje yra Ethnic Heritage Stu- 
dies Programs Act, stengiasi 
paveikti, kad to akto numatyta 
parama etniniam reika
lam būtų vykdoma.

— Kanados stalo teniso rink
tinėj, kuri atstovaus Kanadai, r 
Britų Bendruomenės varžybose 
Cardiffe ir metinėse pasaulio 
žaidynėse Jugoslavijoj, Sarąjevo 
mieste, dalyvauja ir lietuviai: 
Flora Nešukaitytė, Violeta Ne-- 
šukaitytė, Paulius Klevines. 
Kaip antrininkės komandoj da
lyvauja Elena Sabaliauskaitė- 
Simerl ir Birutė Plučaitė.

— J. Batus, Lake Park, Fla., 
atnaujindamas Darbfrnnko pre
numeratą, rašo: “Jei kas norėtų 
Flojridoj gražiai praleisti atosto
gas, rekomenduoju atvažiuoti į 
Juno Beach ir apsistoti Ocean 
Lodge Motei, kurio savininkai 
lietuviai Dirsė ir Pilipavičius 
maloniai svečius priims. Kainos 
prieinamos. Gražus pajūris, šil
tas vanduo, rami aplinka.”

— Susitelkimo savaitgaliai 
Putname vyks šia tvarka: kovo 
16-18 jaunuoliam, studentam 
(18-25 m.), kovo 23-25 gimna
zistam (14-18 m.), kovo 30-ba- 
landžio 1 — moterim, balan
džio 6-8 — vyram. Dėl plates
nių informacijų kreiptis į sės. 
Ignę adresu: I.C.C., Putnam, 
Conn. 06260.

— Glaudesnis bendradarbia
vimas šiemet būsiąs tarp vokie
čių, amerikiečių ir baltų aka
demikų. Dr. Arvad von Taube, 
Carl-Schirren fundacijos val
dybos pirmininkas ir Pabaltijo 
istorinės komisijos Vokietijoje 
vicepirmininkas, pasiūlė su
rengti eilę seminarų ir simpo
ziumų — pasikeisti idėjom ir 
susipažinti. Vokiečių į.. univer
sitetai ir institutai «tikisi suteig
ti užsienio dalyviam nemokamą 
pastogę ir kitokių lengvatų. Te
mų pasiūlymai ir idėjos aplamai 
siųsti dr. von Taube adresu: 
Carl Schirren-Gesellschaft e; 
V., 3140 Lueneburg, Scil- 
lerstrasse 45, Germany. (E)

— Saulius Mikaliukas, jauni
mo kongreso iždininkas ir kont
rolierius, neseniai išrinktas Stu
dentų ateitininkų sąjungos cent
ro valdybos administratorium. 
Saulius studijavo De Paul uni
versitete biochemiją ir finansi
nius mokslus. Šiuo metu jis 
eina kredito vedėjo pareigas 
vienoj didžiųjų Chicagos par
duotuvių. Šiais metais S. Mika
liukas žada tęsti studijas sąs
kaitybos srity. Laisvalaikiu do
misi investavimu biržoj.

— Lituanistikos studijų savai
tė šiais metais įvyks rugpifl- 
čio 12-18 Dainavos stovyklavie
tėj._______________________ ___
maitienę, 7 Diamond gatvėj. 
Paklaustas, kaip visa šeima ga
lėjo nulipti žemyn per liepsną, 
kuri buvo apėmusi visą namą, 
atsakė: “TikrfH geras klausimas. 
Aš nežinau, kaip, patys deg
dami ir nuo dūmų trokšdami, 
bėgom žemyn kartu su griū
vančiais laiptais.”

Nuo gaisro nukentėjusiai 
Okleiterių šeimai Šv. Kazimiero 
ir Aušros Vartų parapijų baž
nyčiose sausio 6-7 buvo renka
mos aukos. Maironio Parko 
Labdaros Draugija paaukojo 
1000 dol. šv. Kazimiero para
pijos tretininkės prisidėjo ne tik 
auka, bet užprašė ir mišias už 
a.a. Irenos vėlę. Lietuvių Pilie
čių Klubas taip pat nepamir
šo šios šeimos. Prisidėjo ar ar
timoj ateity prisidės ir kitos or
ganizacijos.

M. Watkins, ilgametė Moterų 
Sąjungos 5-tos kuopos pirmi
ninkė, praėjusių metų gruodžio 
pradžioj susirgusi ir keletą sa
vaičių gulėjusi šv. Vincento li
goninėj, šiuo metu ilsisi She-. 
raton House, 508 kambary. Na
mas yra šalia šv. Vincento ligo
ninės. Narės kviečiamos ligonę 
aplankyti. M. - Watkins yra ir 
Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seselių rėmėjų skyriaus pirmi
ninkė. J.M:
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. poema, Svąįonėlė (kanklių an
samblis), Blusa, operų arijos: 

Žuanas, Eugenijus Oniegi- 
ir Pėgrobimas iš Seralio 

'Stereo 6 dol.
t^Lebę Rytą. New Yorko Heto- 

vytų choro “Perkūnas” įdstf-

to*, Tyku* buvo vakafėU*, Nu>

Prisiunrimui pridedama 50 a
----— — ■— -4- * 1^^ - —X- S - 9 — ■--- -

pavertos dvaro stonios, Lopii-

NAUJAUSIOS KNYGOS

r' ' Gina Čapkausldenė dainuoja.
Stereo. Pirmoj pusėj: Lakštinga
lėlė — A. Kačanausko, Oi nė-

• ra niekur — K. V. Banaičio,
UŽ balto stalo sėdėjau — K.V. 7 j

Adoa Karvelytės “Ne tie 
varpai”, lyrika, Darbininko lei
dinys. Kaina 2 dol.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

'•'Banaičio, Oi, tu, kregždute — 
G Gudauskienės, Šauksmas — 
B. Budriūno, Lakštingalos gies
mė.— V. Kuprevičiaus, Gėlės 
jj šieno — V. Jakubėno. Ant
roj pusėj: Viliojanti peteliškė 
— A. Campra, Lakštingala ir ro
žės — G. S. Saint-Saęns, Be ta
vo meilės — M. Sandoval, Vy
turėlio daina — H. R. Bishop, 
Solveigos daina — E. Grieg, 
Mėlynasis Dunojus — J. 
Strauss. Stereo. Kaina 6 dol.

“Kokiais keliais aš keliau
čiau .. /’ Dainuoja Vokietijos 

-lietuvių jaunimo kvintetas “Bal
tija”., kuris tiek daug pasiseki
mo sulaukė pereitą vasarą jau
nimo kongreso proga koncer
tuodamas Chicagoj talentų va
kare ir kongreso uždarymo me
tu Toronte. Plokštelėj kvintetą 
palydi Neo-Lithuanų orkestras. 
Įdainuota: Kokiais keliais beke
liaučiau, Karių daina, Kauno 
gimnazistų valsas, Užstalės 
daina, Vyrai prie jūros,- Batukai, 
Pilkais keliais, Mėlynos akys, 
Dobiluos, Kai pamačiau aš ją, 
Oineverk motinėle. Stereo, kai
na 6 dol.
- žiburėlis, lengvo* muzikos 

^girios: Žiburėlis, Senbernio 
iBdtok Išdykėlės, Kodėl?, Mano 

''lįSMtok, Knyga, Polka, Senas 
'ri|tertižius, šaukiu tave, Jūros 
WiHi, Negerk! trečios,' Baltasis 
į^rtermezzo, Gera, Medžiotojų

Dainuoja solistai su or-
. Stereo 6 dol.

' Oi, toli, toli. Philadelphijos 
Itotavių choro “Viltis” įdainuo
ja . dainos: Oi, kad išauštų, 
Mergužėje, lelijėle, Einu per 
Iriemą, Pavasaris, Oi, toli, toU, 
Atsisveikinimas su giria, Dobi
lėlis, Nei vėjas pučia, Vilties 
dr1***. Meno daina, Laukiu vis, 
ĮJetuvoa šviesos keliu (B. Bud
riūno kantata). Stereo, 6 dol. 
Giltiną naudoti ir mono.

Anoj pusėj Nemunėlio. Lie- 
• tūvoj įdainuota dainos, duetai ir 
aule. AŠ artojas, Dobiluos, At- 
•eik padangę gryną, Lietučiui 
dulkant, O dalele tu mano, Ru
gienom nubėgs, Medžiotojo 
dainelė, Oi užkiloldt vartelius, 
Gęsta žaros, Parugy, Ant kalno 
karklai ir Anoj pusėj Nemunė
lio. Stereo 5 dol.

Akvarėlė. Lietuviškos leng
vos muzikos rinkinys: Akvarėlė, 
žalioji banga, Dar nežinia, Tu 
nito brangiausia; Motociklą pir
ko Rokas, Oi, oi, oi, Polka, 

. Skamba turistų daina, Sūnus pa- 
Jdydėhs, Mažasis šeikas, Ry- 
tot be šešėlio, Daina j©ie Kau
ne jūreivių valsas, Klarnetų 
paką. Dainuoja dioras, solistai 
te duetai. Stereo. 6 dol.

Lietuvių kompozitorių sokr 
Rainos. Išpildo sopranas Birutė 
$emežaitė su Romos simfoni
niu orkestru: Sapnas apie Šiau
rę, Karvelėli, Išdykęs rudenė
li, Benamių daina, Dukružėlė, 

'Vakaras, Nemunėli, Ne margi 
sakalėliai, Klajūnui, Na, tai kas, 
Rugiagėlės ir Dainos, muzika ir 
gėlės. Mono 6 dol.

Pranaše Didis. Tėviškės Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų pa
rapijos choro giesmės: Kantata- 
Pranaše Didis; Visa, kas gyva 
garbina Jį; Nuo pavasario dvel
kimo; Vakarinė liaudies gies
mė; Ištremtųjų giesmė ir Tie- 
»op Dvasia. Mono 5 dol.
, Sol. Antanas Kučingis su or
kestru dąinuoja: Kur lygūs lau
kai, Oi žinau, žinau, Dar nepe- 
kętinau, Tyliai, tyliai Nemunė
lis teka. “Jūra” — simfoninė

3

GERIAUSIOS DOVANOS 
VAIKAM

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

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

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

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

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

Introduction to Modom Li> 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamoktu 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai —puiki galimybė iž- 
mokti. Parengė L. Dambriūnas,

Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 dbL, kietais vir 
lėliais. Kaina 8 (Jpl 

DARBIN1NKA9 
910 Willoughby Ava. 

Brooklyn, N. Y. 11221

Uatovlflta tetapsM vėliavėlė 
gmmama už 7Ke, tu pastaty
mo kaladėle (base) už 1 dol 
Uetuvižka ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—-M0 doL 
Didesnį skalčĮjį nesisekant duo
dama nuolaida. Persfantiino iš
laidom pridedama 60 c. Kreip-

$10 wmottghby Are., BrooHyn, 
Aj. 1.11221.

------------“T--------------------- -
PasaulinLietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Krejptb: Darbininkas, 
91» Willoughby Avė.. 
BrooMyn, JML, 0221.

k X a vertinimo, E. Tam utis 219 ir R.
B SACHMAilAl Valuckas 798. Iš jų trys — 

■■ aistrų klasėje, kuri prasideda 
Vato Kam Markia nuo 1000 tš. (Palčiauskas, Mer- 

Wejk >an Zee (Olandija) kis, Grivainis).

(fr SPORTAS
LIETUVIŲ DIENA 

CONNECTICUT KALNUOSE
Kovo 73, šeštadienį, Mohawk 

kalnuose, Rt. 4, Comvvall, Con- 
necticut, įvyks LB Conn. apy
gardos - rengiama Lietuvių die
na. Per eilę metų ji yra tapusi 
gražia tradicija. Į šią Lietuvių 
dieną, kurios metu būna paro
dėlė, pasirodymai, lietuviška 
muzika per viešus garsiakalbius 
bei pramoginis slidinėjimas,

— The Chess Correspondent, suvažiuoja ne tik iš Connecti- 
sausio nr. įvardina savo “Ra- cu*» be* *r New Yorko bei 
ting” sąraše šiuos mūsų žaidė- New Jersey jaunimas ir se- 
jus: R. Blasius 778, T. Bulloc- nimas-
kus 930, T. Dūmas 900, K. Gri- Kas. mėgsta slidinėti ar bent 
vainis 1028, E. Juras 500, S.nori pabandyti, kovo 3 turės 
Mąkutėnas 952, K. Merkis 1047, Progą. O jei kas norės tik 
V. Palčiauskas 1101, A. Pavilo- stebėti šį sportą ar dieną pra- 
nis 175, W. Shakalis dar be į-leisti grafoj gamtoj ir lietuviš

koj atmosferoj, tuos irgi malo-‘ 
niai kviečiame.

Patariame patogiai ir šiltai ap
sirengti. Užkandžius galima at
sivežti arba nusipirkti Mohawk 
Lodge.

Tos dienos vakarą yra pla- ■ 
nuojamas pasilinksminimas ir 
pabendravimas.

Dėl platesnių informacijų

ties ratų pirmavo buv. pasaulio 
čempionas M. Tai, J. Balašov 
(abu Sov. S.) ir čekas Hort, 
visi trys turėjo po 6.5 taško. 
Sekė kitas Sovietų didmeistris 
Vasiukov 6 tš. Dalyvių tarpe ži
nomi didmeistriai: Ljubojevic 
(Jgsl.), Szabo (Vgr.), Donai 
(Oland.), Najdorf (Argentina) ir 
kiti.

— Stockhokno tarptautinį tur
nyrą laimėjo jugoslavas Ostojič 
ir olandas Tumman, surinkę po 
7.5 taško, trečiu baigė suomis 
Rantanen su 7 tš.

SUVENYRAI
Lietuvos Vytis — rankų dar

bo, su aukso “bulliono” siūlais 
išsiuvinėta emblema. Dugnas— 
tamsiai žalias aksomas. Paveiks
las su rėmais 12“xl5”, labai į- 
spūdingas, tinka reprezen
tacijai. Kaina su persiuntimu 65 
dol.
. Si“vin,ė'“ VytiS, - Paveiks- prašome kreivį 'cm- 
las Skydo formoj įkomponuotas ki LB Conn apygardos 
raitelis, per skydą išsiuvinėta - -
trispalvė, kampuose ąžuolo la
pai su gėlėm. Paveikslo dydis 
su rėmais 10x13”. Kaina20 dol.

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

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

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

Siuvinėta trispalvė su užrašu lėlį — Darbininko administraci- 
“Lithuania” ir stilizuotas vytis Ja- 
užsiuvimui ant drabužio ranko- Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
vės. Kaina po 1 dol. gaunama už 75 c., su pastatu

Drožinėti rankų darbo ant mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
sienos pakabinami kryžiai su Lietuviška ir JAV vėliavėlės su 
lietuviškais ornamentais, kaina 
su pasiuntimu 18 dol.

Virš minėti suvenyrai gauna
mi Darbininko administracijoj.

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

T0PLACE 
Y0URAD

CANCEL OR CHANGE
Tol.: GL2-2923

SERVICE

HOME IMPR0VEMENT
Lic. No. 696-789, Painting, Carpentry 

and VVallpapenng —General Repairs
We Take Fride in Our Work 

Call: 531-5649

Taxes prepared. Have your Income Tax 
prepared at your convenience in your 
home or Business. For Appt Call 768- 
■5910 Mr. James Hassin

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

complete inspection
MARIO S AUTO INSPECTION 

SERVICE
Shell Bay Avė. Mayville, N.J.

Cape May Court House Opp. Inspec- 
tion Station (6091 465-5607

COMMODITY OPTIONS

Collins & Day Group, Ine.

Invest in the futures of Silver, World 
Sugar, Platinum, Copper, Cocoa and 
Plyvvoods through Commodity Option: 
a new investment vehiele offering a 
substantial profit gain with a limited 
risk. For further Information on Com
modity Options mail the enclosed cou- 
pon or call: 212 431-6530

narę jaunimo reikalam, 115 
Hilltop Rd., Windsor, Conn. 
06095, tel. 688-1552.

LB Conn. apygarda

Collins & Day Group Ine.
105 Hudson St. N.Y. 10013
Name..........................................................

’Address.... City .. . .State . . . .Zip . ..
Phone

Lietuvos Vytis — šitokios’for-

0DEXTER PARK 
PHARMACY lttj| 

Wm. Anastari, B. S.
77-01 JAMAICA AKETsUB 

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

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

J. WYNN MOVING AND 
STORAGECO. 

WeGoAhywhere ‘ 
Reasonable Rates 
Wel&re Accepted 

Call Anytime (201) 833-1512

TOIBERTS ARCO SERVICE 
STATION

Ali Major and Minor Repairs, Brake 
Tune Up. Engine Tune up. Parts,tire*. 
Accessories,' Batteries, etc. In Most 
instances Šame Day Service 1401 

Absecon Blvd. Atlantic City, N. J.

Service Station Attendant
Part or Full time. Some mecbanic

• Experience important Call (201) 342-' 
9776.

FRED AND HEINZ DELICATESSEN
Imported and Domestic Products.

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

Ask for Fred Hagen — Hans 
xKuehlewind Proprietorsj • e

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

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

PAPER HANGING 
AND 

PAINTING 
Free Estimates 
Call: 891-0587 

A

EXPERT FLOOR SCRAPPING AND 
REFLNISHING 

*18 and up per Room. All Work
- Guaranteed. Ali Boros, Nassau & Suflblk 

County. 24 Hr. Service. Call (212) 
534-1519.WAen it Comes to Your 

Floor u>e do it All

SEAFARE AND BEEF INN
Open 7 Days Bring the Family for 

Sunday Dinner
580 North Avenue, Union, New Jersey 

Call: 201 352-4100 
Ask for Gus or Spiro

VVINFIELD — JONĖS 
Painting & Contractors, Exterior & 

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

Call 756-0383 Lic. No. 3499

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

Home. Call 798-1405 Mr. Emie
■ j ................  L .

BROOK LODGE NURSING HOME 
A Home Away From Home 

410 Orchard Street v
Cranford, N. J.

Catholic Ohurch within the Area 
Call 201 276-5893 ,.

O 3c C DEVELOPMENT CO. 
CONTRACTING

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

Call 212 738-7296 for free estimates

pastatymo kaladėle — 2.50 dol. 
Didesnį skaičių užsakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c.

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

When A Loved One Passes Away. . . 
WiH YOU Know What To Do About:

Insurance? InheritanceTax’’
Safety Deposit Box? Bank Accounts9
RealEstate? Automobile Titles 9
Stocks and Bonds? Veterans’ Rights9

Sočiai Security Rights?
IF NOT. please stop in,or write for your 

complimrntary booklet. "May We Help?"

Harden-Abramo Fanerai Hopie, Ine.
208-17 Northern Blvd.

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

Nm to Tiw M Nmv "CAMK TOlUtiTM)

HOUSE OF FERN dept. CA. 
29 Llncein Tarraca 
ėktyn, N. Y. 11229 
PMONI: 2424929

beimto I4uat, llmfUr 
įltct 1M WM> RRt of rod

KUF YORK - Lietuvos atomlnlmų raito valanda fflmiaf bud 4 M 
5 vai. WKVD UJO kU. — AM ir 97A tntg. FM. bangūmU. Direktorių^ dr 
Juk. J. Štokas, 1487 Force Dr., Mountatartda, NJ. 07099; tai. 2Q1—282«8Mr

Me«r Jorooy — “Muoto o* Llthuania* — ptanadiotilato, 9^6-9K» vaL vak 
W»OU-FM, 8M meg- — anglų kalba, per Saton Bau Vate. radUo rtatj 
Dtr. prof. dr. Jokūbas Stūkso, ko. Oraaga, MX 07079.

■OrtTON, WORČESTKR, BROČKTON, Maas. — Tetoj** P. VIHMa, 171

«•>» eetu pl, lodo* vuuge, n.t. ustj.

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

Litas Investing Co. Ine.
864)1114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service, 
87-18 LeffertsBlv.,RichmondHill, N. Y. 11418 

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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KAS DALYVAUJA IV-TOJE 
DAILĖS PARODOJE
" IV-ji dailės paroda atidaro- 

, m vasario 17. Ji tęsis du sa
vaitgalius. Vasario 17 bus ati
kam nuo 12 v, iki 9 v.v., sek
madienį, vasario 18, nuo 1 vai. 
iki 8 v.v.. Kitą savaitgalį, šeš
tadienį, taip pat nuo 12 iki 9 
v.v., b sekmadienį nuo 1 iki 
6 v.v. Paroda uždaroma 6 vai., 
kad dailininkai galėtų pasiimti 
savo Kūrinius^ į. *

z Šioje .parodoje dalyvauja šie 
dailininkai. (Surašomi ne alfa- 

-* be to tvarka, bet pagal rengėjų 
inventorizacijos lapus.)

Petras Vaškys, skulptorius, iš 
Philadelphijos, pirmą kartą da
lyvauja šiose New Yorko LB 
apygardos valdybos rengiamose 
parodose.

Parodos lankytojai matys ir 
du- kūrinius apie Vytautą Di
dįjį. Vienas — dail. Albino 
Elskaus'vitražas, o kitas skulp
toriaus Vytauto Kašubos kūrinys 
— Vytautas Didysis, plaktas 
švinas.

— Dail.-V. K. Jonynas išstato į- 
■Vairių technikų penkis savo 
kūrinius.

4 Aleksandra Merker, tapytoja 
Ir skulptorė.

Vida Krištolaitytė, tap
Elena Urbaitvtė, tap
Česlovas Janušas — 

aliejinės tapybos paveik*
Eugenija Bernotienė, ii 

terbury, Conn., 3 paveiks
Marija Žukauskienė, 1 

stelės.
Regina Viliamienė iš 

shingtono —
Vytautas Kerbelis —

Valentina Ūselienė trys 
relės, vaisiai, gėlės ir porti 

. Jonas Rūtenis — 3 pav 
lai — romantiškas interli 
rudens sonata, rudens m< 
tas.

Paulius, Jurkus — trys 
veikslai»— gamtovaizdžiai.

Elena Kepalaitė, skulj 
dalyvauja su penkiais kūri 
su skulptūra ir piešiniais.

Regina Ingelevičienė, tapy
toja, dalyvauja su penkiais kū
riniais.

Juozas Bagdonas, tapytojas, 
su penkiais kūriniais.

Aldona Kidolytė-Daukantie
nė — su dviem piešiniais.

Dalyvių sąrašas dar nėra pil
nas.

Viso parodoje bus išstatyta 
apie 80-90 kūrinių. Paroda už
ims visą pirmąjį aukštą ir že- - gyvastingumą ir kūrybą. Visa 
murinę parodų salę.

Ekspozicija rūpinasi dail. 
Juozas Bagdonas, dail. Česlovas 
Janušas.

Wa-

Wa-

Bostono ALT-os delegacija pas Mass. gubernatorių F.W. Sargent. Iš k. ižd. AI. Čaplikas, 
pirm. adv. J. J. Grigalius, gub. F.W. Sargent, Bostono tautinių šokių grupės vadovė 
O. Ivaškienė ir sekr. A. Keturakis.

FLIZABETII. N. J.
E Ii žabeth pasiruošęs 

Vasario 16-tajai
Ši New Yojko pašonėj esanti 

ię. plačiai po Elizabetho apy
linkes išsimėčiusi lietuvių kolo
nija laukia visų tautiečių atvyks
tant į mūsų visų metinę tautos 
šventę — Vasario 16-tąją. Šven
tės’minėjimas, rengiamas LB 
Elizabetho apylinkės valdybos 
įvyks 'sekmadienį, vasario 18.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
bažnyčioj 11 vai. bus iškilmin
gos pamaldos. Tuoj po pamal
dų, apie 12 vai., bus persikel- Eucharistinį kongresą Australi- 
ta į Lietuvių Laisvės salę. Ten -jon. Kartu su juo vyksta prel. 
pagrindines mintis šia proga 
pasakys veiklus LB centro val
dybos narys iš Philadelphijos 
Algimantas Gečys, kurio įdo
mius pareiškimus dažnai matom 
spaudoj. Meninę ‘dalį atliks 
New Yorko choras Perkūnas, 
vadovaujamas Vytauto Strolios. 
Be to, dalyvaus New Jersey 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama Birutės Vaičiūnaitės, ir 
Elizabethe veikiančios Dr. V. 
Kudirkos šeštadieninė mo
kyklos mokiniai. Programa bus 
gyva/įvairi ir skoninga.

Visi geros valios lietuviai 
kviečiami gausiai dalyvauti šio
je .Šventėje!

Visi kviečiami atsilankyti į 
šią parodą. Kiekviena paroda 
vis būna kitokia. Ir ši daug kuo 
skirsis nuo kitų parodų. Čia bus 
ir skulptūros ir grafikos ir ta
pybos. Nauji kūriniai. Bus ir 
naujų vardų.

Paroda liudija mūsų tautos

tai yra sujungiama su mūsų tau
tos didžiąją švente — Vasario 
16. Ne tuščiais žodžiais, bet 
kūryba įprasminama ši šventė.

Valdyba

Maspetho žinios

Už kenčiančią Lietuvą ir žu
vusius dėl Lietuvos laisvės mi
šios bus šį sekmadienį, vasario 
18, 11 v.

Prel. Jonas Balkonas išvyko į

Jonas Schamus, kun. Juozas 
Aleksiūnas - ir kun. Vaclovas 
Martinkus. Ši “Avė Maria” mal
dininkų ekskursija sustos Fa- 
timoje, Romoje, Jeruzalėje, In
dijoje ir kituose kraštuose. Pre
latas atgal grįžta į Maspethą 
kovo 3.

Prel. Jonui Balkonui pagerb
ti parapijos organizacijų komite
tas rengia banketą balandžio 27 
Queens Terrace salėje Wood- 
side, N. Y. Bilietus galima įsi
gyti klebonijoje ar per Bob 
Cullwell, kuris yra bilietų pla
tinimo komisijos pirmininkas. 
Jo telefonas TW 4-7805.

Jonui Remęzai
mirus, skausme likusiems žmonai, sūnui ir giminėms

nuoširdžią užuojautą reiškia
• Lionė ir Vladas Baltrušaičiai

A. A. Marijai Jansonienei

netikėtai mirus, jos vyrą dr. Eduardą Jansoną, sūnų Julių 
Garmų su šeima ir. artimuosius liūdesio ir skausmo 
valandoje nuoširdžiai užjaučiame.

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

Nuoširdžiam JAV Lietuvių Bendruomenės Water- 
burio apylinkės nariui bei jos darbų talkininkui

Vytautui Valiuliui
staigiai ir netikėtai mirus,

jo žmoną, nuolatinę Lietuvių Bendruomenės Water- 
burio apylinkės valdybos narę, Genovaitę bei sūnų 
Jurgį su žmona nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime.

Viešpats šalia tų, kurių širdys skausme ir nuliūdime.

Lietuvių Bendruomenės 
V/aterburio apylinkės valdyba

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom lietuviškom knygom 
ir plokštelėm pakviestas į Lie
tuvos nepriklausomybės atkū» 
rimo minėjimą, kuris New 
Yorke įvyks vasario 18. Rich
mond Hill mokyklos salėj.

Kultūros Židinio statybos 
fondui šio ypatingo vajaus, ve
damo Lietuvių Bendruomenės, 
metu Angelų Karalienės parapi
jos penkios draugijos aukojo 
po 50 dol. kiekviena. Štai tų 
draugijų vardai:

Amžino Rožančiaus drau
gija, kuriai pirmininkauja A. 
Linkonienė.

Gyvojo Rožančiaus draugija.
Moterų Sąjungos 24 

kuriai pirmininkauja 
Vaišnoraitė.

Tretininkai, kuriem 
ninkauja M. Putinienė.

Maldos Apaštalavimo drau
gija, pirmininkaujama Onos Pa- 
natauskienės.

Draugijų atstovai dalyvavo 
Kultūros Židinio statybos vajaus 
baigmės vakarienėj vasario 10.

55

kuopa, 
Emilija

pirmi-

BROCKTON
VASARIO 16 MINĖJIMAS
Altos Brocktono skyrius, tal

kinant visom vietinėm lietuvhj 
organizacijom, vasario 25, sek
madienį, ruošia Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 
metų sukakties minėjimą.

lt) vai. ryto už žuvusius, mi
rusius bei kenčiančius dėl Lie
tuvos laisvės iškilmingas mišias 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioj aukos klebonas kun. Petras 
Šakalys. Visos lietuvių organi
zacijos dalyvaus su vėliavomis.

3 vai. popiet Vasario 16-jį 
bus iškilmingai mįnirna'Šv; Ka
zimiero parapijos salėj.' Progra
moj: atidarymas, invokacija, 
himnai, Nepriklausomybės akto 
skaitymas, Laisvės Varpo radijo 
vedėjo Petro Viščio kalba, 
Brocktono burmistro N R. L. 
Wainwright žodis, rezoliucijos, 
kurios bus pasiųstos Amerikos 
prezidentui, valstybės sekre
toriui, Amerikos ambasadoriui 
prie Jungtinių Tautų, abiem

VASARIO 16-TOJI
BOSTONE
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 55 metų minėjimas 
Bostone rengiamas vasario 18.

10 vai. Šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioj bus iškil
mingos pamaldos su šventei 
pritaikytu pamokslu. .

2 vai. popiet Lietuvių Pilie
čių Dr-jos trečiojo aukšto audi
torijoj, 368 W. Broadway, So. 
Boston, bus iškilmingas susirin
kimas. Kalbės dr. St. Bačkįs, 
Lietuvos atstovybės Washing- 
tone patarėjas. Meninę progra
mą atliks Bostono vyrų sekste-

Marija Janušauskienė, visuo- 
menininkės Elenos Vasyliū- 
nieųės motina, mirė vasario 4. 
Velionė buvo sulaukusi 92 m. 
amžiaus. Palaidota vasario 7 iš 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių 
parapijos bažnyčios Cambridjįe, 
Mass. Buvo paguldyta Waitkaus 
laidojimo koplyčioj. Užuojautą 
nuoširdžiai reiškiame dukrai 
Elenai Vasyliūnienei, žentui 
Izidoriui ir vaikaičiam.

Izidoriaus ir Vytenio Vasyliū- 
nų smuiko ir piano koncertas 
bus vasario 25, sekmadienį, 
3 vai. popiet Jordan Hali mažo
joj salėj.

Lietuvių radijo valandos Lais
vės Varpas vedėjas Petras Višči
nis rengia pavasarinį koncertą 
balandžio 29 Lietuvių Piliečių 
D-jos didžiojoj auditorijoj, So. 
Bostone. Programą atliks solistė 
Dana Stankaitytė iš Chicagos. 
Ji atliks ištraukas iš lietuviškų 
operų: J. Kamavičiaus “Graži
na”, J. Gaidelio “Dana” ir K.V. 
Banaičio “Jūratė ir Kastytis”.

Lietuvių Katalikių Moterų Sąjungos 
29 kuopa rengia

LIETUVIŠKAS UŽGAVĖNES

vasario 25, sekmadienį, 1 vai. popiet 
Apreiškimo "parapijos salėj, 

Brooklyn, N. Y.

Įėjimo auka 4 dol.

Pelnas skiriamas Kultūros Židinio 
statybai '

rengia vasario 17, 1973

SOKIUS
Kur: Masonic Hali

86-21 114 St.

(prie Jamaica Avė.)

Richmond Hill, N. Y

Kada: vasario 17,

Auka: $2.00

šeštadienį, 8 vai. vak.

Kam:
- -visiems

bus muzika ir karštos vaišės

•Massachusetts senatoriam, 
kongreso nariam ir Mass. gu
bernatoriui.

Meninę dalį atliks Šv. Kazi
miero' parapijos choras, vado
vaujamas muz. J. Gaidelio, ope
ros solistas Stasys Liepas ir 
Brocktono lituanistinės mokyk
los mokiniai, vadovaujami E. 
Ribokienės.

Pertraukos metu bus renka
mos aukos'.

Visi Brocktono ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
pamaldose ir minėjime salėj ir 
savo aukomis gausiai paremti 
lietuvišką Amerikos Lietuvių 
Tarybos veiklą.

M.K.

tas, vadovaujamas komp. J. Gai
delio.

Bažnyčioj ir salėj organi
zacijos dalyvaus su savo vėlia
vomis. Vėliavų paradui vado
vaus St. Dariaus veteranų pos
tas.

Bus renkamos aukos Lietu
vos laisvinimo reikalam.

Vasario 16, penktadienį, 12 
vai. prie miesto rotušės bus 
iškelta Lietuvos vėliava. Visi 
lietuviai, laisvi nuo darbo, pra
šomi dalyvauti šioj ceremonijoj.

Altos Bostono skyriaus pir
mininko adv. J. Grigaliaus pa- 
stangomis Massachusetts guber
natorius F. W> Sargent. ,y>ąa*, 
rio 16-tosios proga paskelbė 
proklamaciją. Bostono burmist
ras K. H. White irgi išleido 
proklamaciją ir vasario 16 lei
do iškelti prie rotušės Lietuvos 
vėliavą.

Minėjime pažadėjo dalyvauti 
naujai išrinktas kongresmanas 
John T. Moakley, taip pat gu
bernatoriaus ir burmistro at-/ 
stovai. Į minėjimą pakviesti lat
vių, estų ir ukrainiečių atstovai.

Minėjimą rengia Amerikos; 
Lietuvių Tarybos Bostono sky
rius . ' :

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 DIENŲ Kaina nuo $641.00

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

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

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

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

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

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

Savininkė: Aldona Adomonienė
Air f arės subject to Government approval

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
460 We«f BroadW«y, South Boston MėSMchusotts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus

CUR1UKNT blVffifeND RAMI
• ftagulara/e —
• Bpadal Notlee a/o — SH • tyvarTam
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DARBIMNKAS
Redakcija ...455-7281 

-.452-2923 
Spaustuvė ...^...^^^^^452-6916
Vienuolynas ^...^^.455-7068
Kultūros Židinys. .___827-9665

Ii WEVD stoties, iš kur trans
liuojama. Lietuvos atsiminimų 
radijo programa, šį penktadienį, 
vasario 16, 9 v.v. abiem bangom 
AM ir FM bus speciali progra
ma apie latvius. Vasario 26, 
pirmadienį, iš Setbn Hali uni
versiteto radijo stoties lietuviš
kos muzikos programos metu 
bus speciali programa estų ne
priklausomybės šventės proga. 
Programa prasideda 8:05 v.v. 
Banga FM 89.5. Programa rū
pinasi tos valandėlės vedėjas 
prof. Jokūbas Stukas.

JAV Liet. Bendruomenės 
New Yorko apygardos metinis 
suvažiavimas šaukiamas vasario 
24, šeštadienį, 10 vai. Kultūros 
Židinyje, Perkūno choro kam
baryje. Bus padaryti veiklos 
pranešimai, bus renkama nau
ja apygardos valdyba.

Patersone nepriklausomybės 
šventės minėjimas įvyks vasario 
18 dieną. Mišios už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės bus auko
jamos 10:30 v. Minėjimas įvyks 
3 v. popiet parapijos salėje. 
Paskaitą skaitys Juozas Gaila iš 
Philadelphijos. Taip pat kalbės 
ir Patersono burmistras. Meni
nę dalį atliks solistas Stasys Cit- 
varas. Visi kviečiami dalyvauti. 
Kas negali dalyvauti, aukas 
siunčia Antanui Rugiui.

Dail. Česlovas Janušas jau 
grįžo iš ligoninės ir stiprėja 
savo namuose. Liga jam ne- 
sukliudė dalyvauti ir šioje IV- 
toje didžiojoje parodoje.

IV-ji dailės paroda atidaroma 
vasario 17, šeštadienį, 7 v.v. 
Kultūros Židinyje. Po atidarymo 
iškilmių — kavutė. Parodą ren
gia ir visus atsilankyti kviečia 
LB New Yorko apygardos val
dyba.

Sumainė paltus Darbininko 
redakcijos šventėje vasario 3 
Kultūros Židinyje. Paėmė prof. 
J. Stuko paltą ir paliko la
bai panašų kitą paltą, kuriame 
yra mašinos raktai. Prašomi visi 
apžiūrėti savo paltus. Infor
macijos reikalais prašom skam
binti į Darbininko redakciją.

Petras Ąžuolas šiemet vado
vauja N.Y. Amerikos Lietuvių 
Tarybai, kuri rengia Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjimą. Alto posėdis buvo va
sario 9 Fifi restorane Woodha- 
vene. Buvo aptarta šventės mi
nėjimo detalės ir pasiskirstyta 
darbais.............

Smuikininkas
Iz. Vasyliūnas 

remia KŽ statybą
Vasario 24, šeštadienį,

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

Darbininko vasario 2 d. nr. 
• pristatymą Brooklyno paštas kai 

kuriose pašto zonose suvėlavo 
visą savaitę. Skaitytojai kvie
čiami gausiai 'rašyti skundus 
pašto viršininkui adresu: Post- 
master General, Brooklyn, N.Y. 
11201.

New Yorko ir New Jersey 
Dantų Gydytojų Draugija vasa
rio 25, sekmadienį, 2:30 vai. po
piet šaukia visuotinį susi
rinkimą, kuris įvyks dr. R. Sal- 
daitienės rezidencijoj, 88-24 85 
St., Woodhaven, N. Y. Moksli
nę paskaitą skaityti pakviesta 
dr. M. Žemaitienė.

5:15 
v.v. Camegie Re eitai salėje 
smuikininkas Izidorius Vasyliū
nas rengia savo koncertą. Pianu 
jį palydės dr. Vytenis M. Vasy
liūnas.

Programoje girdėsime Sonata 
in c major, K. 303 — Mozarto, 
Sonata smuikui ir pianinui — 
Walter Piston, Sonata — baladė 
— Balio Dvariono ir Sonata in a 
major — Cesar Franck.

Smuikininkas Iz. Vasyliūnas, 
norėdamas prisidėti prie Kultū
ros Židinio statybos, atsiuntė 
150 bilietų dovanai. Bilieto 
kaina 3.50 dol. Pinigai, gauti 
.už bilietus, eina KŽ statybai.

Bilietų galima gauti Darbi-

Brooklyne gražioj sekcijoj iš
nuomojamas iš 5 1/2 kambarių 
butas su vėsintuvais ir šaldytu
vu virtuvėj. Mėnesiui nuoma 
300 dol. Tel. 836-8561.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
pąpigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodinin
ką Stasį Citvarą. Taip pat jis 
laikrodžius taiso. Kreiptis darbo 

ninko redakcijoje, pas statybos dienomis vakarais, šeštadienį ir 
komiteto narius, dailės parodoje 
prie įėjimo. Visi prašomi pasi
naudoti šia proga, aplankyti įžy
maus smuikininko koncertą, įsi
gyjant čia bilietus.

sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

Išnuomojamas šešių kam
barių butas Woodhavene. 175 
dol. Skambinti 847-5522.

Pirmasis jaunųjų 
pabaltiečių muzikantų ir 

dainininkų konkursas
Naujosios Anglijos Pabaltie- 

čių Draugija rengia pirmą Jau
nųjų Pabaltiečių Muzikantų ir 
Dainininkų Konkursą'* ir kvie
čia jaunus estus, latvius ir lietu
vius muzikantus ir dainininkus 
17-25 metų amžiaus dalyvauti.

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

Kiekvienas konkurso dalyvis 
turi būti paruošęs 20 minučių 
ilgumo programą, kurioj bent 
vienas kūrinys turi būti tautiš
kas.

Daugiau informacijų galima 
gauti pas Violetą Balčiūnienę, 
116 Spring Street, Apt. B-3, 
West Roxbury, Mass. 02132, 
tel. (617) 323-0774.
Teiraujantis prašom pažymėt, 

ar pianistas, dainininkas ir t.t.

Komp. Juozas Stankūnas turi 
atspausdinęs žemam, vidu
riniam ir aukštam balsui 20 so
lo dainų, kurios tinkamos dai
nuoti įvairiom progom. Jas ga
lima įsigyti kreipiantis pas au- 

Ap-torių adresu: 1043 
plegate Avė., Elizabeth, 
07202. Tel. 351-5441.

Už a.a. Oną ir Vincą Terci- 
jonus mišios bus laikomos va
sario 17 8 vai. ryto Our Lady 
of Magnificat_ koplyčioj, Kin- 
nelon, New Jersey. Giminės 
ir pažįstami kviečiami pasimels
ti ir prisiminti mūsų brangius 
tėvus šia proga. Duktė, žentas ir 
anūkai

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIME

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas rengiamas šį sek
madienį, vasario 18. Pirma bus 
bamaldos visose lietuviškose 
^bažnyčiose. Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis dalyvauja pa
maldose Apreiškimo parapijos 
^bažnyčioje. Ten dalyvaus ir or

New Jersey organizuo
jasi Lietuvių Moterų 

Klubas
Lapkričio 19 įvyko steigiama

sis New Jersey lietuvių mote
rų klubo susirinkimas Karašųįf 
namuose, Berkeley Heights, 
N. J. Šiame susirinkime daly
vavo 23 moterys iš New Jer
sey ir dvi viešnios: Viktorija 
Čečetienė ir Galia Žilionienė iš 
New Yorko.

Išrinkta valdyba pasiskirstė 
pareigomis: Ona KaraŠienė — 
pirmininkė, dr. I. Giedrikienė 
— vicepirmininkė, Aldona Ry- 
gelienė — sekretorė prot., Da
nutė Rogers — sekretorė ko- 
resp., Jonė Staškuvienė — iž
dininkė, Elena Juškienė ir R. 
Šlepetienė — parengimų or
ganizatorės.

Kitas susirinkimas numatytas 
kovo 11. Aldona Rygelienė

Stambiausi šio banketo aukotojai, davę KŽ statybai 10,000 dol., Alį ir dr. Juozas Kazickai 
kalbasi su pranciškonų provincijolu Tėv. Jurgiu Gailiušiu, OFM. Nuotr. Lino Vytuvio

BALIUJE SURINKTA PER 50,000 DOL
(atkelta iš 1 psl.)

Vajų rengė L.B New Yorko ir 
New Jersey apygardos, talki
namos lietuviškų organizacijų.

Vajui vadovavo. Vajaus pirmi
ninkas — LB New Yorko apy
gardos pirmininkas A. Vakselis. 
Baliaus pirmininkė — Loreta 
Vainienė, baliaus garbės pirmi
ninkas Tėv. L. Andriekus, 

_OFM, baliaus garbės šeiminin
kė Marytė Šalinskienė, baliaus

Martin J. 
Peter Wy- 

skaitys Ber-

ganizacijų vėliavos.
-o-

Iškilminga akademija — mi
nėjimas bus 3 v. popiet Rich
mond Hill aukštesniosios mo
kyklos salėje. Lnvokaciją su
kalbės Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM. Sveikinimo kalbą pasa
kys Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis. Kalbės New Yorko val
stybės senatorius 
Knorr. Jį pristatys 
tenus. Sveikinimus 
nadeta Tutinaitė. Pagrindinę 
kalbą pasakys Stasys Barzdukas, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas, iš Cleve- 
lando. Pirma dalis baigiama re
zoliucijų priėmimu ir vėliavų 
išnešimu.

Antroji dalis — meninė. Čia 
pirma dainuoja Gina Čapkaus- 
kienė, solistė, iš Montrealio. 
New Yorke jau ji yra sėkmingai 
dainavusi Darbininko koncerte 
ir praeitais metais kariuomenės 
minėjimo koncerte. Ji padai
nuos Banaičio, Jakubėno, Bu- 
driūno dainų, ariją iš Rigo- 
letto ir Mėlynąjį Dunojų — J. 
Strausso. Jai akomponuoja Albi
nas Prižgintas.

Iš Philadelphijos atvyksta 
ateitininkių kvintetas, kurį 
moko solistė Juzė Augaitytė. 
Ar tik nebus pirmas toks dai
nuojantis vienetas šiame Atlan- 

pravedėjai — prof. dr. J. Stu
kas ir Regina Rūta Žymantai
tė. Svečių priėmimu rūpinosi
I. Alksninienė ir D. Birutienė. 
Iždininkai — V. Radzivanas ir
J. Vytuvienė.

Vaišėmis rūpinosi — V. Ste- 
ponių šeima, talkinama O. Dza- 
taveckaitės, I. Alksninienės. J. 
Vytuvienės, P. Ąžuolienės, J. 
Švitrienės, B. Lukoševičienės, 

to pakraštyje. Jos dainuo 
dviem atvejais. Čia bus parti
zanų dainų ir kitų jaunimo 
mėgstamų dainų.

Kvintetą sudaro: Renata Ba- 
raitė ir Dana Juzaitytė. su gi
taromis, Rasa Makarauskaitė, 
Danutė Stankutė ir Zita Šarkai
tė.

Programos pabaigai pasirodys 
New Yorko lietuvių tautinių 
šokių grupė, pašokdama penkis 
šokius. Šoka dviem išėjimais. 
Šokių grupei vadovauja Jadvyga 
Matulaitienė. Akordeonu palydi 
Rimas Juzaitis.

Visai programai vadovauja ak
torius Vitalis Žukauskas.

Į minėjimą atsilankys visa ei
lė garbės svečių: senator Ches- 
ter Straub, assy. Peter Mirto, 
assy, John T. Flack, executive 
director Serphin Maltese, N.Y. 
State Conservative Party ir kiti.

Taip pat veiks Darbininko 
spaudos kioskas su naujausiom 
lietuviškom knygom, plokš
telėm. Svečius priims tautiniais 
drabužiais pasipuošusios lietu
vaitės.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
savo dalyvavimu pareikšti pro
testą prieš Lietuvos okupan
tus, paremti mūsų tautos laisvės 
troškimą, stiprinti viltis ir pa
tiem stiprėti.

R. Ceiliutės, D. Šilbajorienės, 
R. Kundrotienės, B. Labutienės, 
M.Dudutienės, R. Navickaitės, 
B. Tutinaitės, A. Šilbajorio, V. 
Alksninio, V. Ratinaitės, R. Ga- 
linytės.

Gėrimais rūpinosi baliaus vi
cepirmininkas Aloyzas Balsys, 
talkinamas St. Vaškio, K. Ba- 
čiausko, Alg. Jankausko, Ad. 
Kregždžio, P. Tutino, E. Jurevi
čiūtės, P. Sandanavičiaus, B. 
Jankauskienės.

Būbinėje dirbo — K. Vai
nius, talkinamas R. Bobelio, 
V. Kulpos, A. Rajecko, T. Vai
niaus ir P. Švitros.

Svečius aptarnavo 35 jaunuo
liai: A. Bručas, R. Krulikas, R. 
Labutis, G. Mikalauskas, V. 
Mikalauskas, A. Norvilą, P. Ra
jeckas, R. Rauba, V. Rauba, R. 
Šilbajoris, J. Vainius, R. Balkus, 
Balkus, Š. Zikaras, J. Dudu
tis, A. Dambriūnas, (iš Wash- 
ingtono, D.C.), R. Ašebergaitė? 
L. Birutytė,JL Bobelytė, R. Ge- 
linytė, D. Jasaitytė, D. Jurytė, 
R. Leleivaitė, L. Milukaitė, D. 
Norvilaitė, R. Oniūnaitė, A. 
Ošlapaitė, D. Vaičekauskaitė, 
D. Vebeliūnaitė, R. Vilgalytė, 
L. Staknytė, G. Simonaitytė, J. 
Kulpaitė, V. Katinaitė, D. Bart
kutė, A. Bružaitė, A. Bemier.

Duoną paaukojo A. Radžiū
nas - Silver Bell kepykla.

Gėles paaukojo Alice Florist 
— Zupkuvienė.

Fotografavo Linas Vytuvis.
Filmavo B. Bivainis, pa- 

gelbstinant sūnui Pauliui.
Vųos šios darbo tarnybos dir

bo nemokamai. Visas komitetas, 
virtuvės personalas irgi dirbo 
nemokamai.

Jaunimas tą vakarą turėjo vyk
ti į Bostono sporto šventę, bet 
jis paaukojo ir šią pramogą, 
kad greičiau augtų Kultūros Ži
dinys, kur galės visada prisi
glausti jaunieji sportui ir žaidi
mam.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
LIETUVOS VALSTYBĖS

ATSTATYMO
55 metų sukakties 
MINĖJIMAS

1973 m. vasario 18 dieną, sekmadieni

11 vai. r. pamaldos visose lietuvių katalikų ir evangelikų 
bažnyčiose

3 v. popiet minėiimo akademija Richmond Hill High 
School, 89-30 114th St. (įėjimas iš 113 St.) Richmond
Hill, New York

Kalba: Stasys Barzdukas, PLB pirmininkas 
Dainuoja: solistė Gins čapkauskienė 
Dainuoja Philadelphijos mergaičių kvintetas, 
parengtas Juzės Augaltytės
šoka: N.Y. lietuvių tautinių šokių grupė, 
vadovaujama J. Matulaitienės
Programai vadovauja: akt. Vitalis Žukauskas

Salė pasiekiama Jamaica (BMTI traukiniu — Stotis 111 
St. {ėjimo auka 3 dol., moksleiviams — 1 dol.

Minėjimą rengia Ir visus atsilankyti kviečia

New Yorko Amerikos Lietuvių Taryba-

IV DIDŽIOJI
DAILĖS PARODA

vasario 17-18 ir 24-25 
Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Iškilmingas parodos atidarymas vasario 17, 
šeštadienį, 7 v.v.

Paroda lankoma: abu šeštadienius nuo
12 v. iki 9 v.v.;
sekmadienį, vasario 18, nuo 1 iki 8 v.v.;
vasario 25, sekmadienį, nuo 1 iki 6v.v.

Literatūros vakaras ryšium su paroda 
rengiamas vasario 24, šeštadienį, 7 v.v. 
žemutinėje salėje.

Visi kviečiami.
Parodą rengia
Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos valdyba

RELIGINIS PAMINĖJIMAS 

LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

55 metų sukakties 
bus Aprelškliho parapijos bažnyčioje 

SEKMADIENĮ, VASARIO 18 D.
Koncelebruotos mišios —11 vai.

Lietuvos gen. konsulas A. Simutis sukalbės 
invokaciją

Pamokslą pasakysTėv. VlktorasGIdžIūnas, OFM 
Aktorius Juozas Boley-Bulevlčlui aukojimo metu 

paskaitys A. Vaičiulaičio parašyta maldą 
Parapijos choras, vadovaujamas

muz. A. Kačanausko, gieda kun. G. Šukio 
"Taikos Karalienės" mišias.

Organizacijos dalyvauja su vėliavomis

Po pamaldų parapijos salėje užkandžiai.

Parapijos kunigai kviečia visus dalyvauti


