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SAVAITĖS VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI MASHINGTONE
ĮVYKIAI

Vasario 26 - kovo 5:
Kajecką pasveikino vizitinėm 
kortelėm valstybės sekretorius,

Paryžiaus konferencija:jo pavaduotojas, valstybės pa

ką davė ir ko ne?
Savaitės įvykių eiga buvo dra

matiška. Pirmiausia — Vietna
mo įvykiai: š. Vietnamas delsė 
belaisvių grąžinimą, kol... Pre
zidentas Nixonas griežtai reaga
vo — sustabdė kariuomenės iš- *

' gabenimą, minų išėmimą, daly
vavimą Paryžiaus konferenci
joje. Tai privertė š. Vietnamą 

'kdyti be jokių “kol”, 
aryziabs konferencijoj

LIETUVOS PASIUNTINYBE Raštais bei vizitinėm korte-..
PRANEŠA: lėm Lietuvos atstovą pas veiki--

Vasario 16 Lietuvos atstovą J. no kebų Lietuvai draugiškų , 
valstybių ambasadoriai.

L.B-nės atstovai bei lietuvių, 
estų ir latvių organizacijų bei 
kolonijų Washingtone nariai.

Viso priėmime buvo apie 
150 žmonių.

sekretoris politiniam reikalam, 
valstybės departamento patarė
jas, JAV protokolo šefes ir keli 
valstybės sekretoriaus padėjėjai.

sutarti i 
Tada ir 
sutartis dėl Vietnamo buvo pri
imta.

Antra įtampa — Sudane Ame
rikos diplomatų pagrobimas ir 
kovo 2 jų nužudymas. Grobimas 
ir smurtas kaip politinė priemo
nė buvo pavartota ir viduje va
sario 27 indėnų Wounded 
Knee, S.D.

Trečia — atsinaujinusi savai
tės gale dolerio krizė Europoje 
ir Japonijoje pagilino monetari
nį netikrumą.

Svarbiausios reikšmės įvykiai 
dėl Vietnamo.

Paryžiuje 12 ministerių kon
ferencija kovo 2 pasirašė “aktą”, 
kuriuo “pareiškia pritarimą ir 
paramą” Vietnamo taikos sutar
čiai, pasirašytai sausio 27- Ta
čiau “aktas” nekalba apie “gą- 
ranfijas” sutarčiai vykdyti:Ne
kalba ir apie būdą, kaip ūki
nė pagalba Vietnamui bus tei
kiama.

Komentatoriai pastebėjo Š. 
Vietnamo siekimą, kad Vietna
mo byloje aktyvi pasiliktų Ame
rika, o ne kolektyvinis organas. 
Parama Š. Vietnamui turėtų būti 
gaunama iš Amerikos tiesiogiai, 
ne per tarptautinę organizaciją, 
kaip norėtų Amerika.

Pastebėtas taip pat Kinijos ir 
Š. Vietnamo pasipriešinimas, 
kad konferencijai pirmininkautų 
j. T. gen. sekretorius. Sekreto
rius tegalėjo dalyvauti kaip 
ieviestas stebėtojas. Gal norėda
mas įsiteikti komunistam, Wald- 
heimas siūlė Vietkongui (“P. 
Vietnamo revoliucinei vyriau- 
syvei”) turėti J.T. stebėtoją.

Pačiame Vietname taikos 
dar nėra. Abidvi pusės priskai
čiuoja tūkstančius sutarties lau
žymų. Amerika protestavo prieš 
Š. Vietnamo naujos kariuomenė? 
siuntimą ir raketų bazės P. Viet
name organizavimą.

Tarptautinė kontrolės komisi
ja yra bejėgė jai skirtus uždavi
nius atlikti. Kanada grasina 
pasitraukti.

Kovo 4 Š. Vietnamas pagaliau 
grąžino 106 belaisvius, rytojaus 
dieną dar 34. Viso grąžinta 
299, liko dar 292, kurie turi bū
ti grąžinti iki kovo 28.

Prezidentas Nixonas susitiks 
su prezidentu Thieu balandžio 
2-3 San elemente, Calif.

Nixono vyriausybei dabar ar
timiausias rūpestis gauti Kong
reso pritarimą Indokinijos pa
ramai.

Teroras visų buvo pasmerk
tas. Net Sovietų Sąjungos. Pre
zidentas Nixonas kalbėjo: “Tra
giškas įvykis iš naujo pabrė
žia reikalą stoti griežtai visom 
valstybėm prieš tarptautinio te
rorizmo grėsmę”. J. Restonas > 
vertino: “Atrodo teroro įvykių 
akivaizdoje, kad gyvename 
anarchijos pakraštyje”.

Iš kitos pusės arabų teroris
tai skelbė, kad jie neturi kito 
kelio savo tėviškei atgauti Jcaip 
tik terorą tiem, kurie netei
sybėm naudojasi ar jas remia. 
Tai desperacijos priemonė.

(Restono minima anarchija 
praeitų, jei būtų smerkiamas ne 
tik vienas teroristas, du, sep
tyni, šimtas teroristų, bet ir 
valstybė, kuri teroru pagrobia ir 
nužudo tūkstančius pagrobtųjų. 
Kai terorą vykdanti meška ar 
pantera toleruojama, o pikti
namasi teroru kiškio ar uodo, 
yra hipokrizė, kuri anarchiją tik 
didina).

mokama iki 90 dolerių, vietoje 
42 dol. Prezidentas Nixonas pa
skelbė, kad doleris daugiau ne5 
bus nuvertintas. Europos eks
pertai siūlė leisti valiutai laisvai 
lenktyniauti laisvoje rinkoje. 
Tai padarytų tarptautinę preky
bą visai netikrą, nesaugią. Pa
sitarimai eigoje.

Prancūzijos rinkimuose ko- 
munistų-socialistų blokas kovo 
4 gavo balsų daugiau kaip de 
gaullistai. Tačiau spėjama, kad 
de gaullistai su talkininkais iš
laikys daugumą. Galutinis re
zultatas aiškėš antrą balsavimo 
dieną -— ateinantį sekmadienį.

Čilės rinkimuose kovo 4 
daugumą laimėjo opozicija, bet 
negavo dviejų trečdalių daugu
mos, kurie reikalingi preziden
tui Allende, susidėjusiam su ko
munistais, pašalinti ir jo politi
kai sulaikyti.

Žudymų ir 
smurto eilėje

.-o- i
Lietuvos atstovą ir ponių O..

Kajeckienę taip pat sveikino Va-’
sario Šešioliktąją atsilankiusieji i šėoliktoji buvo paminėta — Se- 
į jų surengtą tą dieną priėmi-į nate vasario 15. Minėjimą pra
riją pasiuntinybėje. į vedė šen. Charles Percy. Atsto-

Svečių tarpe buvo Washingto-| vų Rūmuose — minėjimas įvy- 
no majoras su žmona poniai ko vasario 20. Minėjimui vado- 
W. Washington, ir Baltųjų" vavo kongresmanas Daniel J. 
Rūmų, valstybės departamento,? Flood. Invokaciją atkalbėjo kun. 

Amerikos Balso aukšti pareigū-f A. Stašys iš Chicagos.
j Ligi 1973 vasario 26 imtinai, 
| pagal Congressional Record, 
1 JAV Kongrese apie Lietuvą kal

bėjo 20 senatorių ir 73 Atstovų 
Rūmų nariai.

Ligi .1973 vasario 26 imtinai, 
pagal Congressional Record, 
JAV Kongrese apie Lietuvą kal
bėjo 20 senatorių ir 73 Atstovų 
Rūmų nariai.

1973 vasario 26 Congression
al Record yra atspausdinta 
Lietuvos atstovo J. Kajecko kal
ba, pasakyta 1973.11.11 Wash- 
ingtono viešbutyje, kada ten bu
vo minima Vasario 16.

JAV Kongrese /Vasario Še-

Lietuvių Katalikų Bažnyčios 
kronika Nr. 1 rašė:

“1971 m. pabaigoje Panevė
žio vyskupijos kunigai kreipėsi 
į TSRS Ministrų Tarybos pir- 

„ mininką A. Kosyginą ir į Lie
tuvos TSR Ministrių Tarybą. 

_ Pareiškime pažymima, kad nuo 
— 1961 m. Panevėžio vyskupija 

'neturi savo vyskupo, kurijs 
LTSR vyriausybės nurodymu 
buvo ištremtas į Žagarę, Joniš
kio raj. Kunigai prašo leisti .vys
kupui Julijonui Steponavičiui 
eiti savo pareigas Panevėžio 
vyskupijoje, kadangi LTSR 
Konstitucija ir įstatymai teismo 
nenuteistiems piliečiams nenu
mato panašių teisių apribojimo. 
Kartu pažymima, jog vyskupo 
nebuvimas vyskupijoje yra 
didelis nenormalumas, nes Baž
nyčios Teisė, nesant vyskupo, 
leidžia valdytojui administruoti 
vyskupiją tik trumpą laiką.

Tarybinė vyriausybė į krei
pimąsi neatsakė. RRT (Religijos 
Reikalų Tarybos, — Red.) įga
liotinis kai kuriuos kunigus iš
barė, primindamas, jog panašių

f 
pareiškimų rašymas yra bepns- 
miškas, nes į juos nebus krei
piama dėmesio.

J. E. vysk. Steponavičių taiy- 
binė vyriausybė laiko nelojaliu 
valdžiai, nes jis be kompromisu 
ėjo vyskupijos Ganytojo pe
reigas”. (Elta)

nai bei keli .Lietuvai draugi n-j 
gų valstybių ambasadoriai.

Atsilankiusiųjų skaičiuje bu-f 
vo taip pat ponia Arthur Blisst 
Lane, našlė buvusio JAV nepa- į 
prasto pasiuntinio ir įgalioto mi- | 
nisterio Baltijos valsty- į 
bėm, keli dvasininkai, keli < 
aukšti kariškiai, The Riggs Ban- .« 
ko vadovybės pirmūnai, keletas i. 
universitetų profesorių, ūkiai-*; 
niečių JAV kongreso pirminin- Į 
kas bei keli respublikonų parti
jos tautybių komiteto nariai su 
jo pirmininku priekyje, keli: 
spaudos žmonės.

Svečių tarpe buvo taip pat iš . 
Chicagos dr. K. Bobelis, ALT j 
pirmininkas, adv. Nadas Rašte- ELTA PRANEŠA: 
nis su žmona bei dr. adv.. Ei. Lietuvos 1 
Armanienė iš Baltimorės. bės atstatymo 55-rių metų su- Vasario 19 d. senatoriai: John

Priėmime irgi dalyvavpvJAV kakriesprpga JAV Kongrese O. Pastore (D. RJ.),, William

kalbėjo Senato ir Atstovų Rū
mų nariai.

Vasario 15 d. senatoriai: Char
les H. Percy (R. III.), James L. 
Buckley (R. N.Y.), Edward W. 
Brooke (R. Mass.), Richard S. 
Schvveiker (R. Pa.), Roman L. 
H rus k a (R. Nebr.), Harrison A. 
Williams (D. N. J.), kongresma
nai: Charles A. Vanik (D. 
Ohio), Frank Annunzio (D. III.), 
Lee H. Hamilton (D. Ind.), 
Yvone Brathvvaite Burke (D.

Nepriklauso my- Cal.).

Proxmire (D. Wisc.), Bob Pack- 
wood (R. Ore.), Abrakam A. Ri- 
bicoff (D. Conn.). >

Vasario 20 d. Atstovų Ramio
se invokaciją skaitė kun. Adol
fas Stašys iš Chicagos, Kalbijo 
senatoriai: CarlT. Curtis (R. 
Nebr.), J. Glenn Beal (R. Muy- 
land), kongresmanai: Daniel J- < 
Flood (D. Pa.), Thomas P.V 
Neil (D. Mass.), Edward J. Der- 
wipski (R. III.), James A. Bur- 
ke (D. Mass.), James N. Han- 
ley (D. N.Y.), Frank M. Clark 
(D. Pa.), Martha W. Grifiths 
(D. Midi.), Silvio O. ConteĮR- 
Masš.), John E. Hunt (R. NL), 
Lawrence Coughlin (R. Pa.), 
Barbe r B. Conable, Jr. (R. N,Y.), 
Henry Smith (R. N.Y.), Wil- 
liam Walsh (R. N.Y.), Gus Tat- 
ron (D. Pa.), Henry S. Reuss 
(D. Wis.), AVilliam S. Broon*- 
field (R. Mich.), Matthew J, Ri- 
naldo (R. N.J.), Edward J. Pat
ten (D. N. J.), John Buchinam 
(R. Ala.), Jack F., Kemp (R. 
N. Y.), John M. O’Brien (R. 111.), 
Ray J. Madden (D. Ind.),Ge- 
rald R. Ford (R. Mich.) Ja
mes J. Howard (D. N. J.),Phi
lip M. Crane (R. III.), John M. 
Murphy (D. N.Y.), Charles B. 
Rangel (D. N.Y.), AlphonzoBell 
(R. Cal.), Margaret M. Ueck- 
ler (R. Mass.), Henry Helitys- 
ki (D. N.J.), Glenn M. Andet- 
son (D. Cal.), John W. VVydler 
(R. N.Y.), Edwib B. Foisythe 
R. N. J.), Mario Biaggi (D. N.

Vasario 21 d. senatoriai: Paul 
J. Fannin (R. Ariz.), Clifford P. 
Čase (R. N.Y.), kongresiniam: 
John D. Dinge 11 (D. Mich_), 
William C. Cohen (R. Mai
ne), Femand J. St. Germain 
(D. RI), Joseph G. Minish(D. 
N.J.), Charles J. Camey (D. 
Ohio), Dominick V. Daniels (D. 
N. J.), Joel T. Broghill (R. 
Virg.), Melvin Price (D. I11-), 
Edward G. Biester, Jr. (R. Pa.), 
Ronald A. Sarasin (R. Conn-), 
Harold R. Collier (R. 111.) 
Thaddeus J. Dulski (D. N J.).

Iš viso per tas tris denas 
kalbėjo 12 senatorių ir 51kou- 
gresininkas. Lietuviai kviečiami 
rašyti padėkos laiškus savo vals
tijos kalbėtojam.

Vietname Vengrijos ir Len
kijos atstovai, kaip tarptautinės 
kontrolės komisijos nariai, jau- 
kontrolės komisijos nariai, jau 

1 du kartu blokavo Amerikos pa
stangas ištirti S. Vietnamo naujai 

1 paruoštą raketų bazę prie Rhe 
Sanh, P. Vietname.

i "
Vatikanas ir Čekoslovakija su

tarė, kad būtų paskirti 4 nauji 
i vyskupai.

Aušra Zerr ir Anthony Novasitis, JAV LB centro valdybos nariai, dėkoja senatoriui Charles 
Percy už jo kalbą senate Lietuvos nepriklausomybės šventės proga. Senato respublikonų 
vadas Hugh Scott senato dienos darbus pradėjo pagerbdamas lietuvius ir jų šventę. Praei

tais metais jis surengė lietuviškas vaišes senatui.

ŠEN. PERCY SENATE APIE LIETUVĄ

Sudane arabų teroristų grupė 
“Juodasis rugsėjis” pagrobė 5 
diplomatus vasario 28. Reikala
vo, kad už įkaitų paleidimų 
būtų paleisti arabai teroristai, 
laikomi Vokietijoje, Jordanijo
je ir Amerikoje (šen. Kennedy 
žudikas Sirhan Sirhan, nuteistas 
iki gyvos galvos).

Atmetus jų šantažą, du Ame
rikos diplomatai ir vienas Bel
gijos kovo 2 buvo nužudyti. Te
roristai kovo 4 kapituliavo.

šis įvykis įsirikiuoja į eilę 
kitų pagausėjusių teroro veiks
mų, įvykdytų arabų ir Izraelio 
karinės vadovybės.

Komunistinė Kinija paskelbė 
siūlymą Nacionalinei Kinijai 
derėtis, įspėdama, kad netole
ruos, jei Taiwanas JAV įtakos 
buvimą norėtų iškeisti į kitą ku
rią valstybę (suprantama: Sovie
tus).

Lenkijos lėktuvas vasario 28 
nukrito. Žuvo vidaus ministeris, 
taip pat Čekoslovakijos vid. mi
nisteris, Lenkijos saugumo vir
šininkas ir eilė kitų valdžios 
žmonių — viso 15.

Vienos karinių jėgų mažinimo 
konferencija be pažangos. So
vietai reikalauja, kad Vengrija 
būtų tik stebėtojas, o Nato at
stovai nori ją laikyti pilnateisiu 
nariu, nes Vengrijoje stovi So
vietų kariuomenė, kuri turi būti 
taip pat atitinkamai mažinama. 
Iš Sovietų užsispyrimo spėjama, 
kad Sovietai nori konferencijos 
eigą delsti.

Sovietuose atgaivinamas Sta
lino kultas.

Šen. Charles H. Percy vado
vavo Lietuvos nepriklau
somybės minėjimui senate ir 
apie Lietuvą pasakė šią kalbą:

Pone Prezidente, šiandien 
mes minime Lietuvos nepri
klausomybės 55 metų sukak
tį. 1918 lietuviai atgavo savo ne
priklausomybę, tačiau vėl pate
ko Sovietų valdžios kontrolei 
1940. Per savo trumpą nepri
klausomybės laikotarpį laisva 
Lietuva padarė didelę pažangą 
socialinėj įstatymdavystėj, že
mės ūkio reformoj ir pramonėj. 
Jos konstitucija, priimta 1922, 
užtikrino žodžio, susirinkimų, 
religijos ir spaudos laisvę.

Mes per gerai žinome tas tra
giškas aplinkybes, kuribs prarijo 
mažą Lietuvą artėjant antrajam 
pasauliniam karui. Niekas neuž
mirš tų tūkstančių lietuvių, ku
rie buvo neišvengiamai sugauti 
karo ir okupacijos audroj: tų. 
kurie žuvo ir kurie buvo ištrem
ti, kurių daugelis niekada nesu
grįžo. Mew neužmiršime tų, ku
rie turi gyventi po svetimu jun
gu. t .

pasisakyti už Lietuvos Tautą ir 
užtikrinti, kad kontaktas bus pa
laikytas su Lietuva ir kitomis 
tautomis, kurių sienos yra laiko
mos uždarytos prieš laisvąjį pa
saulį. Aš remiu Voice of Ame
rica ir Radio Liberty pastangas 
pasiekti lietuvius su informaci
ja ir žiniomis, kurios būtų jiem 
nepasiekiamos.

Dabar, kai politinis ir karinis 
įtempimas sumažėjo Europoj, 
atėjo laikas žengti pirmyn ir 
panaikinti kliūtis prieš laisvesnį 
žmonių, informacijų ir idėjų 
judėjimą. Čia y .a vienas iš svar
biausių Europos saugumo kon
ferencijos uždavinių. Ypatingai 
mes turime labai sadgoti, kad 
ateityje Pabaltijo valstybių žmo
nių laisvė ir gerovė būtų apsau
gota ir nebūtų nepaisoma arba 
nurašyta.

Šiandieną, kai mes peržiū
rime, kas įvyko nuo 1918 metų, 
mes prisimename Lietuvos nar
sius žmones ir mes vertiname

Aš dažnai atkreipiu dėmesį 
į lietuvių tvirtumą siekiant iš
laikyti, dažnai negailint aukų, 
savo religinį gyvenimą, savo 
kultūrines tradicijas ir laisvės 
viltį per tuos sistematinės prie
spaudos metus. Aš statau lietu
vį jūrininką Simą Kudirką kaip 
tragišką pavyzdį f?btuvių pa
siryžimo siekti laisvės. Įvykiai 
Lietuvoje praėjusiais gegužės ir 
birželio mėnesiais ir peticija 
Jungtinių Tautų sekretoriui 
Kurt VValdheim, kur 17,000 lie
tuvių kaltino vykstantį religinį 
persekiojimą, yra naujausi pa
vyzdžiai. Romo Kalantos ir kitų 
lietuvių susideginimas buvo 
baisios asmeniškos tragedijos ir 
žiaurūs priminimai Lietuvos 
tautos frustracijos. Tie įvykiai 
ir jų pasekmės atkreipia dėme
sį į Lietuvos padėtį.

Pasaulis jau yra pergyvenęs 
per daug kančių ir žiaurumo 
nuo tų valstybių, kurios nori sa
vo valią primesti kitiem. Taigi 
mes turime remti pavergtų žmo* 
irių Viltis. . nuiro

Yra mūsų pareiga -aiškiai rikai davė didžiulį įnašą^r

ALT PRANEŠA:
ALT yra dar gavusi sveikini

mus Vasario 16-tos proga ii se
natoriaus Herman Talmadge ir 
kongresmanų Peter Frelinghny- 
sen ir Edward J. Patten.

Senatoriai Adlai Stevenson 
III, Harrison Williams irjobn 
O. Pastore atsiuntė ALT kopijas 
pareiškimų, kurie buvo įtraukti 
į Congressional Record. Taip 
pat kongresmanai . Robeit Mc 
Clory ir Frank Annunzio at
siuntė savo padarytus pareiški
mus.

LIETUVIŠKOJ 
VEIKLOJ
— Tautos Fondo Toronto 

apylinkės atstovybė praneša, 
kad Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga vasario 18 To
ronte Lietuvos laisvinimo dar
bam remti surinkta: L. Nsmų 
salėje minėjimo metu — 
2370.75 dol. Prisikėlimo bažny
čioj — 1184 dol., šv. Jono Kr. 
bažnyčioj — 654.87 dol., evan
gelikų liuteronų — 132 JO dol., 
L. Namuose vasario 17 per 
vakarienę — 100 dol, Viso 
4442.12 dol.

— Dr. Kasys Bobelis, Alios 
pirmininkas, kovo 3-11 atos
togas praleis Wyoming, Alfos 
pirmininką pavaduos Tedams 
Blinstrubas, Alfos vicepirmi
ninkas.

— Naujos JAV LB YH-rios

rinkimai Jungtįnėae Anetilcot 
Valstybėse vyks 1973 legvdMn 
19-20.



■i

<•'- '■V'"'

NKAS
S■‘T——r

POLITIKA

JIE VISI UŽ ŽMONIŠKUMĄ 
MORALĘ, LAISVĘ ..
Nuoširdžia i ar vaidiną?

Provokuojančiai kalbėjo PaL se. Norėjo “nekaltybės”, norėjo 
me, Švedijos vyriausybės galva, ir prekybos. Išsiderėjo iš Vo- 
narys socialdemokratų partijos, kietuos tad specialų-status, ku- 
valdančtos Švediją 40 metų, ris neįjungtų į bendruomenę. 
Kalbėjo prieš Amerikos prezi- ' x -o-
dento (sakytą S. Vietnamo bom- Diplomatai ir biznio atstovai
bardavimą. Vadinti tiri nusikalti- nurodė -dar vieną motyvą Šve- 
mu prieš. žmohtiScumą ir prily^ dijos garsiem protestam dėl už- 
gino žudymam nacių kacetuose. sieninių įvykių.

Nota Bene:.nėlygirid betgi su Tai noras nukreipti dėmesį
sovietinių kacetų žiaurumais; nuo vidaus vis nemalonesnės 
nelygino nei sn' sąvo partijos va- padėties: 
dovaųjąmos vyriausybės baltie- 0—“ "
Čių išdavimų Sovietam.

, Kodėl neutralaus krašto vy- * 
riausybės galva, kaip rašė NYT poje; dėl infliacijos per penke- 
(sausio' korespondentas iš* ris metuiskainos pakilo 30 proc. 
StockKolmo, Jungtinių Valsty- Jt-- ’X1--------— *—*“
bių rolei Vietname parodė
~ daugiau priešiškumo nei kiti 

kraštai, kurie.turi draugiškumo 
— su Amerika tradicijas? < ' 

Autorius atsako platesniu aiš
kinimu, minėdamas pačių šve
plų ir užrieriio diplomatų pa- tas žmoniškumo, 'moralės spal- 
reišltimus. ,Platesniu aiškinimu 
kalbėjo apie šį New Yorko didu
mo gyventojų atžvilgiu kraštą 
ir jo žmonių'dvasią. Esą Švedi
ja nuo Napoleono laikų išven- . , __
gusi karų. Ji jaučiasi einanti^ niškumas, moralė jau turi kitą

Europojef čia didžiausi mo
kesčiai; ūkinė pažanga čia eina

* lėčiausiu tempu -visoje Euro-

Ne žmoniškumas, ne tarptau
tinis teisingumas diktuoja tokią 
politiką; bet nauda, tiksliai ap
skaičiuota čia politinė, čia eko
nominė nauda. Nauda yra poli
tinių veiksmų užkulisinis moto
ras, nors fasadas yra padažy-

vora.
Nebūtina sakyti, kad — kal

bėdami apie humaniškumą, mo
ralę, teisingumą, jie sąmoningai 
veidmainiauja. Jiem huma-

. teisingu keliu, nes davė prana
šesnį gyvenimo standartą už bet 
kurias kitas pasaulio Valstybes.

* Ji jaučia norą dėl to pasirodyti 
■galinti vaidinti rolę tarptauti
niame gyvėnime. Tokia aktyvu-

' mo ieškanti dvasia esanti jauni- .j 
me, tokia profesinėse sąjun-

• gbse.
,« Su tokia dvasia turinti pasi

reikšti ir vyriausybė — aiškinęs 
vienas švedas.

prasmę,- nebe tradicinę, išau
gusią iš Dekalogo. Tose sąvo
kose pragmatizmas padėjo įvyk
dyti perversiją — humaniška, 
moralu, teisinga jiem yra tai, 
kas jiem šiuo metu yra riaudin-

Toks švedų tautos psichologi- 
* jos aiškinimas betgi neatsako į 

■. klausimą, kodėl Švedijos vy
riausybės galva norėjo savo ak
tyvumą parodyti prieš Ameriką, 

bet ne prieš Sovietus.1 • . .
• Pats *k6rospondentas, ieško- :

mesį į Švedijos “neutralumą”, į 
savotišką to “neutralumo” su
pratimą. Sako,

savo užsienio paramos prog
ramoje Švedija vis labiau nu
kreipia savo paramą į kairiųjų 
vyriausybių valdomus kraštus -

Čilę, Kubą, Tanzaniją ir ki
tas Afrikos tautas, tauteles, ko
vojančias prieš Portugaliją. Š. 
Vietnamui Švedija duoda apiė 
po 15 mik dol. kasmet.

Ar dėl to parama svyra į kai
riųjų valdomus kraštus, kad pati 
Švedija yra kairiųjų valdoma? 
Dėl ideologinės giminystės?

Gal — bet nebūtinai taip. Gal 
daugiau dėl to, kad Švedijos už
sienio politika yra grynai prag
matinė. Švedai stengiasi nepa
daryti klaidingo žingsnio atžvil
giu tos vyriausybės, kuri galėtų 
Švedijai pakenkti. Švedai gali 
aštriai kalbėti apie Amerikos 
veiksmus Vietname, nebijo
dami, kad Amerika imsis kito
kių priemonių kaip atsisakymas 
diplomatais keistis. Diplomatai 
— tai jokia konkreti žala.

Bet Švedija atsargiai renkasi 
žodžius apie Sovietų Sąjungą, 
kuri yra čia pat, net ir smerk
dama Sovietų invaziją į Čeko
slovakiją.

Švedijoje pvz. negirdėsi aš
trių žodžių net ir apie žydų 
padėtį Sovietuose.

Taip svetimas diplomatas api
būdino Švedijos pragmatizmą, 
kurio “principų principas” — 
ieškoti naudos, vengti ne
naudos.

ga, tikslinga. Tai panašu kaip 
komunistiniame supratime: ten 
moralu, teisinga, žmoniška yra 
tai, kas tarnauja partijos intere
sam. :

-O-
Švedija buvo vienas iš suaktua- 

lėjusių pro kitus prasimušusių 
pavyzdžių tarp tų valstybių, ku
rios vadina save “neutraliom**.

šalia jos švystelėjo ir. ki 
neutralusis” — Induos vyri _______ _

sybės galva Mrs. Gandhi, kuri * itaL įv. Mnfo mašinos —

šią Indijai 9 bil. paramos.
švysteli ir kiti veidai — Azi- ANTANAS J. *AVSL8Kt8 . ... . __-_______________.

jos bei Afrikos valstybių, pasįe- . Weodhavea, N.Y. 114X1; tat 441-1182, aaaaųTW T-SOtt (m» • r.ūtt 8 v.) 
kusių išsilaisvinimą. Gavę lais
vę, jos J. Tautose pasisakė už

APIE KAUNO ĮVYKIUS
(Rusų emigrantų žurnalas 

“Posėo”, leidžiamas Frankfur
te. 1973 m. vasario nr. įdėjo 
pranešimą iš Kauno “apie Kau
no įvykius”. Pranešė įvykius 
mačiusi savo akim. Pasakoji
mas patvirtiną tai, kas jau bu
vo ir anksčiau lietuviškoje 
spaudoje pranešta: Tą praneši
mą betgi čia pakartojame kaip 
naują liudijimą).

Romo Kalantos susideginimą 
1972 m. gegužės 14 man teko 
pačiai matyti; aš dirbau avaly
nės įmonėje netoli įvykio vie
tos.

Romas Kalanta atėjo į sodelį 
priešais Kauno gorsovietą 

' (miesto tarybą) netoli teatro. Jis 
atsinešė trijų litrų bidoną ben
zino ir, juo apsiliejęs, padegė 
save degtuku. Pro šalį ėjęs ma
no draugės vyras mėgino ugnį 
gesinti: pervertė jį ant žemės, 
ritino žemėje, stengėsi pri
dengti švarku. Kalanta nesidavė 
gelbstimas; . šaukė ir prašė, 
kad jį paliktų ramybėje.

Galų gale užgesino ir nuga-

---------- -r
TAIKOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS, spalvotus ir paprastus.

Vii

Hempstead, L.I., miesto viršininkas Francis T. Pur- 
cell su Rima Jasaityte, 7 metų, iš Great Necko, kuri laiko gau
tą proklamaciją. Miestas išleido proklamacija ir paskelbė 
lietuvių savaitę nuo vasario 18 iki vasario 24. Savaitė paskelb
ta ryšium su Lietuvos nepriklausomybės švente, ente.

SPAUDA

KANADOS PARAMA TAUTINĖM GRUPĖM
T. Žiburiai vasario 8 vedama

jame rašo:

Kanados vyriausybė paskyrė 
tris milijonus dolerių tautinių 
grupių kultūrinei veiklai 1971- 
1973 m. laikotarpyje. Iki šiol 
įvairios tautinės grupės savo 
kultūriniams projektams, kurių 
buvo 229, gavo iš Kanados vy
riausybės arti vieno milijono 
dolerių. Spaudoje buvo pa
skelbti įvairių tautybių kultūri
niai projektai, gavę finansinę 
vyriausybės paramą. Ypač daug 
jos gavo estai. Pastaruoju metu 
$5000 gavo latviai. Didesnės 
grupės gavo gana stambias su
mas. Lietuvių gi vardo negir
dėti, išskyrus tai, kad Lietu
vių Dienos rengėjai Monrealy
je gavo nedidelę paramą. Tiesa, 
praeityje lietuvių vienetai — 
“Gyvataras”, “Baltija”, “Gin
taras” (Montrealio) ir gal kiti 
yra gavę finansinės paramos 
kelionėms, tačiau pastaruoju 
metu, kai buvo paskelbta dau- 
giakultūrė politiką, kultūrinių 
kolektyvinių lietuvių projektų 
negirdėti. Pinigų yra, kiti juos 

jo, .kad išlaikytų politinio neu- garina, bet lietuviai kažkaip ta 
tratamo nekaltybę Sovietų aky- linkme. sunkiai juda. Pasiteira-

Tas pats pragmatizmas jau ki
tokia forma pasireiškė Švedijos 
santykiuose su Rytų Vokietija. 
Dėl ideologinės giminystės ga
lėtų Švedija reikšti Rytų Voltie- 

- , tijai panašios simpatijos kaip 
Kubai, Čilei. Bet- tą simpatiją, 
pripažinimą Rytų Vokietijai 
Švedija atidėliojo.

Atidėliojo, nes taikėsi prie 
Vakarų Vokietijos, kuri yra di
džiausias Švedijos prekybos 
partneris.

Švedija norėjo prekybos ryšių 
su Vokietija, su Europos ūkinės 
bendruomenės nariais; tačiau 
įeiti į tą bendruomenę nenorė-

vus atitinkamoje įstaigoje, pa
aiškėjo, kad lietuviai prašė lė
šų savo pastatams, bet ne-. 
gavo, nes tiem dalykam vyriau
sybė niekam pinigų neduoda. 
Esą reikia kultūrinių projektų, 
praturtinančių Kanados gyveni
mą. Ypač mielai priimami tie 
projektai, kurių vykdyman jun
giamos ir kitos tautybės. Šiuo 
metu galimybės, gauti lėšų kul
tūriniams projektams yra gana 
geros, tad reikėtų jomis pasi
naudoti.

KAS ŽALINGA, IŠSILAIKĖ IKI ŠIOLEI

beno jį į ligoninę (vieni sako, 
į netoliese esančią Raudonojo 
kryžiaus ligoninę, kiti tvirtina ' .Ctofat BL, Bronirtya, N.Y. 12211; BT2 MIK ~ 
— į respublikinę, kur dirba ge
riausi specialistai). Jis išgyveno 
dar dešimtį valandų ir mirė.

Gandas apie susideginimą 
bematant pasklido po nuėstą. 
Mūsų cecho viršininkė už
draudė darbininkėm išeiti iš į- 
monės rajono, bet draudimo 
niekas nepaisė. Visi puolėsi į / 
įvykio vietą. Sodely susirinko 
jaunimas. ‘ Spontaniškai prasi
dėjo mitingas. Vaikinai ir mer- • 
ginos šaukė: “Laisvės!” 

Milicija ir talkininkai’ėmėsi 
skirstyti žmones nuo susidegi- ; koplyčia *« 
rūmo vietos, be gailesčio daužy
dami “bananais” (taip vadina 
gumines lazdeles) ir lazdom 
visus, kas tik prisiartino prie 
draudžiamosios vietos. Mušė 
net ir vaikus, kurie čia sukio
josi iš smalsumo.

Patyrę apie įvykį, kitą dieną*} 
Kauną ėmė plūsti jaunimas iš VYTAUTAS MLCCKA8, mv. Wtatar Guda Ttvm. MM Madtoan SL 
viso Pabaltijo. Atvyko latviai, Tridgirooit, N.Y. 11227, BV2-8440. 8»M vuturtaM ir Irt, pramogoma. 
estai ir rusai. ‘

Valdžia, kad išvengtų naujų, 
sujudimų, stengėsi palaidoti Ka
lantą kiek galint skubiau. Tė
vam sūnaus lavono neišdavė. 
Laidotuvės buvo paskirtos kitai 
dienai 16 valandai, bet jas pra- '• 
dėjo dviem valandom anksčiau, MBAMIN1O VARPO KEPYKLA — “... w ‘ '
kad apgautų demonstracijai be-. europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai, 
siruošiantį jaunimą.

Laidotuvėse dalyvauti nutarė 
leisti tik artimiem velionio gi
minėm (pasakoja, jis iš inteli- 
jgentinės šeimos; jo brolis aukš-

- tosios mokyklos dėstytojas; šei- 
' ppolė-

jio Ro- 
atą Romainių kapuose, 

r Kad jo įtapo nelankytų, kapą 
sulygino su žeme.
i Bet nei laidojimo laiko pakei- 

tfrnas, nei mėginimas “paslėp
ti” kapą nepagelbėjo. Laidojimo

- vietą tuojau surado, ir žmonės 
būriais ėmė rinktis į kapines. Iš 
pradžių ten prasidėjo mitingas. 
Paskui milžiniška demonstracija 
patraukė Laisvės alėja, miesto 
centre, skanduodami- įvairiom 
kalbom žodį “Laisvė”. Demon
stracijoje dalyvavo ne tik baltie- 
čiai, bet ir daug rusų jaunimo. 
Susideginimo vietoje vėl buvo 
mitingas. Lietuviškai kalbėjo 
jaunutė mergaitė lietuvė, kurią ^ffUonoooouoooooooooąuooooooooaooooa 
paskui suėmė.

Kad išvaikytų demonstraciją, 
sutraukė daugybę milicijos, 
talkininkų, kagėbistų (slaptosios 
policijos), iškvietė kariuomenę. 
Buvo daug suimtų; suimtų (apie 
50) prigrūdo dvi mašinas. Kitą 
dieną kai kuriuos jų paleido. 
Aštuonis, tarp jų aną mergaitę, 
kalbėjusią mitinge, teisė. Dau
gelį mušė. Užmuštas. (ar su
žeistas?) buvo vienas milicinin
kas.

Kad nesirinktų gerbėjai, apie 
Kalantos namus, susideginimo 
vietoje ir prie kapo pastatė sar
gybas, kurios varė šalin visus at
vykstančius.

Sekančiom dienom sujudimas" 
pradėjo aprimti, paskui visai 
liovėsi. Tada jau mieste pra
sidėjo suėmimai. Gatvėse gaudė 
net jaunimą su ilgais plaukais; 
juos gabeno į miliciją ir kirpo.

Kr. Joe Karias, 87-15 Myrtie A varme, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo , 
WtoEbavmBNd»)» . - - ; ‘J ' -v . ■ , • :• ;

Km norėtų Įsigyti Uetuvttkų plokiteHų ‘ * lietuviikų knygų, prašomi kreipti** 
į Darbininko ėtodnistracth, 910 W010Qchby Are^BrooHyn, N.Y. 11221. .

WYV» FUNRRAL HOMB, Italo TK

94-06 Jamaica Avezme,

¥

Aidų Nr. 1 pereitų metų vei
kimo apžvalgoje:

“Senųjų (prieškarinių) ir nau
jų (pokarinių) ateivių šnaira- 
vimasis buvo aiškus nesusipra
timas iš pradžių, toks jis yra ir 
šiandien. Nors jis visų laiką 
buvo žalingas, tačiau išsilaikė 
iki Šiolei. Praeitą pavasarį vyčių 
centro valdyba, vadovaujama 
prof. dr. J. Stuko, buvo nuta
rusi vyčių kuopas įjungti į Lie
tuvių Bendruomenę. Bet seimas 
tą nutarimą atmetė, o pirmi
ninke išsirinko ponią S. K. Bo- 
roskas. Katalikų Susivienijimo

seime, pasitraukiant ilgame
čiam pirmininkui L. Simučiui, 
vadovavusiam šiai organizacijai 
38 metus,- į pirmininkus buvo 
pasiūlytas didelės patirties vi
suomenininkas iš tų pačių se
nųjų ateivių, net ir gimęs Ame
rikoje, bet ilgesnį laiką bujojęs 
Lietuvoje ir turįs didelį autori
tetą ir naujuosiuose ateiviuose. 
Tačiau, nors ir nedidele balsų 
dauguma, buvo išrinktas žmo
gus, kuris lietuviškai beveik 
nemoka. Tad taip baiminamasi 
žmonių, kurie galėjo būti tiltu 
užgrįsti tam senam nesusiprati
mui”.

8 A G MAISTO KRAUTUVt. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Wį>odhaven, 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. Pristatau J namus Metuviikus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Wed0ngs and Parties. Home-made Bologna.

Mwr B«il Rakiną Go. Lietuviška ir
Dalia ir Albertas RačBŠūma, sav. — 43-Ū4 Junction BlvcL, Coirona, Queena 
N.Y. 11888. Teief. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTER8 — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impos^ 
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms.- 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios, rūšies pigiausiomis katMmisf -Spėcteius patarnaviMiėę*--'' 
paruošiant paHetus j Europa. .Užeikite irlpėSMnsttahr.c>rji'‘iO):J. d f onkzaV

Į . ^įiiryd JtinnailSitin Ą/.i.. .. .į. ;i > .
LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos,, nręįįni.mų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tek GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tek 846-9527. Krautuvė atidaro 7 dienas savaitėj. r,-.‘

8e000000060000000000000ė»

Lietuviikam rajone — - ____
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-Ct Jamaieo Am. RieJunond HUl, H. Y.

-------- Gėlės įvairiom progom----------
Maloniai kviečiame kaimingstėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. čia rasite nuoširdų Uetuviiką patarnavimą.

] JUOZAS K
'• *** L1*”

Lietuviško stiliam paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, ' 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St, Brooklyn, N.Y. 11229 — Tai. 709-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelkmėa | visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų matu

kelionių reikalooos: 
LĖKTUVAI 
VTK8BUCTAT 
LAIVArtCrotMR) 
,AUTOBUSAM |Aoatfą vietą

GRVPRMR 
JAUNIMUI



910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y.U22J
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TRE WORKEB by FRANCISCAN FATHERS
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195! styunuė AMERIKĄ. LDS orgaių’ DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS

lininis reikalas gyvas
Dvi valstybės ir dvi politikos vadina “čekais”. (Galima čia 

etninių grupių klausimu. Apie pridurti naujausią tokios “igno- 
viettaj, apie Kanadą, T. Žibu- rancijos” faktą: vasario 26 NYT 
ritose vasario 8 informuojama; muzikos . kritikas Dvatrio- 
“Kanados vyriausybė paskyrė ną.vadino ‘Latvįa’s leading 
tris milijonus dolerių tautinių composer”, o Iz. ir Vyt, Vasy- 
grupių kultūrinei veiklai 1971- liūnus vadino “natives^of 
73 m. laikotarpyje. Iki šiol įvai- 5 Latvia”).
rios tautinės grupės savo kultū- ' Ignorancija suprantama. Kai
riniams projektams, kurių buvo bėjusieji, kurių dalis dirba mo- 
229, gavo iš Kanados vyriausy- kyklose, sakė, kad vadovėliuose 
bis arti vieno milijono dolerių”. . etniniai klausimai nutylimi.

Antra valstybė — JAV, kurios . Kodėl nutylimi? Kai kores- 
paskyrė 15 mil., pondentas, lyg provokuoda- 

* * 1 mas, pastebėjo, ar anglosaksai
jų neįtraukė. Tai vertinant, Dar- neturi tradicijos su arogancija 
bfainke buvo rašoma: “Beliktų žiūrėti į kitas grupes, Pugevi- 
prikėti įstaigas besivadovau- čius aiškino, kad tai nėra jokis 
jaut plėšria 'pragmatiška filoso- specifinis anglosaksų ženklas, 
fija’: pasirėmėm jumis (etrii- Tai reiškinys, kuris pasitaiko 
nta grupėm), ačiū — tai buvo bet kurioje grupėje, kuri turi 
rinkimų metas; bet jūsų paremti 
-ne, neparėmsim, rinkimai juk 
praėję”.

Kun. K. Pugevičius, klabinęs 
įstaigose duris, kad Kongreso 
vad. Heritage ... įstatymas 
botų vykdomas, redakcijai rašė: 
"Ubai malonu buvo paskaityt 
jflsų vedamajame vasario 9 d. 
numeryje jūsų pasisakymą ‘Et
niniu klausimėliu’. Jūsų pasta
bos, mano manymu, labai tiks
lios” .

Kongpresas i
bet vyriausybė į savo biudžetą

Iš kitos pusės priėjo prie 
kU*s*pw The Bąhūnpre 
Vasario 16 korespondentas. Earb 
AmeR atpasakojo'etninių orga-~' 
nizacrijų veikėjų pareiškimus — 
ukrainiečių, gudų, slovakų ir 
lietuvių. Pastarųjų vardu kal- 
bijo vietos bendruomenės vei
kėjai — kun. K. Pugevičius ir 
LChesonis. ».

Kv»n. Pugevičius pakaltino 
amerikiečių spaudą ir kitas in
formacijos priemones ignoranci- 
ji rytų Europos istorijoje. Jam 
pritardami kiti kalbėjo pavyz
džiais: kai Muencheno žaidynė
se dalyvavo ukrainiečiai, gudai 
ir kt., amerikiečių informacija 
juos vadino “rusais”; slovakus, 
kūriau Amerikoje esą 900,000, 
trečdalis visos ttiutos, — dažnai

daugumą.
Mintį pratęsiant: jei vadintum 

tai “arogancija”, tai. būtų “dau
gumos arogancija”. Tokia “dau
gumos arogancija” sirgo vokiš
kasis nacizmas, jiem nepriimti
nus asmenis leisdamas pro ka
minus; tokia arogancija serga 
rusiškasis komunizmas, nepri
imtinus likviduodamas šachtose 
ar bepročių namuose; tokia aro
gancija serga amerikinis libera
lizmas, jam nepriimtinas grupes 
skirdamas į “tirpinimo puodą”.

Tai totalistinio nacionalizmo 
arogancija.

— —Anoje, diskusijoje su kores
pondentu iškilo kita valstybinė 
samprata — pluralizmas. K. Pu
gevičius kalbėjo: “Aš paste
bėjau: juo labiau aš vertinu savo 
etniškumą, savo lietuvišką pa
veldėjimą, juo labiau imu ver
tinti ir kitus”. Tam ir kiti pri
tarė. Ir korespondentas baigė, 
jų mintis formuluoddamas:

“Visiem mum reikalinga su
prasti ir įvertinti įvairumą, va
dinti žmones tikrais vardais ir 
pažinti praeities bei dabarties 
kultūras. Savo kultūrinio iden
titeto pažinimas veda į kito 
žmogaus supratimą. O tai veda 
jau praktikoje į broliškumą, ku
rio visi mes esame reikalingi”.

Lietuvių nuotaikos ir tarp
tautinės sąlygos tada:

Lietuvos Taryba, skelbdama 
atstatanti nepriklausomą demo
kratiniais pamatais sutvarkytą 
Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje —zbuvo vieninga. Ir 
visa lietuvių tauta tada gyveno 
tokia pat’ pakilia vieningumo % 
dvašia. A

Lietuvos valstybės nepriklau
somybė buvo įgyvendinta. To 
meto tarptautinė padėtis padėjo 
tai realizuoti. Bet, kaip lenkų is
torikas prof.-J. Ochmianski yra 
pasakęs, “Be pačių lietuvių ne
priklausomybės pastangų, jo
kios didžiųjų valstybių deklara
cijos nebūtų prikėlusios Lietu
vos nepriklausomos valstybės.”

Visų lietuvių bendras, vienin
gas veikimas ir jų sujungtos pa
stangos ypač reikalingos dabar, 
kai taikos ir laisvės idėjos at
sidūrė kryžkelėj. f 
Lietuvių nuotaikos dabar:

Mūsų tautos nusiteikimus la
bai gražiai yra apibūdinęs 
Valstybės sekretorius William 
P. Rogers savo 1971.1.27 svei
kinimo rašte Lietuvos atstovui 
J. Rajeckui Vasario 16 dienos 
proga. Jis taip rašė: “ .. .Lietu
va buvo priverstinai inkorpo
ruota į Sovietų Sąjungą. Nežiū
rint to, lietuvių tautos dvasia 
liko nepalaužiama, ir jos viltis 
atgauti valstybinę nepriklau- ■ 
somybę niekados nesusvyravo. 
Drąsa ir patriotinis ryžtas, kuris 
tą tikslą palaikė — buvo įkvėpi
mas visiem, kurie laisvę bran
gina.” Šiemet, kaip žinome iš 
paskelbto spaudoje to paties 
Valstybės sekretoriaus sveikini
mo Lietuvos atstovui Vasario 16

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI IR JOS y 
POVEIKIAI_______ _____
Ištraukos iš dr. S.A. Račkio, Lietuvos pasiuntinybės patarėjo,

n - ■ . K < • v • ’ ? $ ■ .

"kalbos, pasakytos Bostone vasario 18 '■ - .
dienos proga —aukščiau utinė- rugsėjo 29) yra pareiškęs, tą — “JAV reikalauja laisvo ap- 
ti lietuvių tautos nusiteikimai kad europiečiai nėra pamiršę sisprendimo teisės visom tau
ria, kartą pažymimi. J Baltijos tautų. 1966 JAV Semtas tom visur” (Department of State
ė Tad, nežiūrint sunkios lietu- ir Atstovų Rūmai savo 416 te-. Bulletin,’ 1972.XII.25, Nr. 1748, 
vių tautos padėties ir nežiū- zoliucija yra prašę JAV prezi- pusi. 740-742). Joje Jewel La- 
rin‘ daugelio paradoksų tarptau- dentą daryti žygių, kad būtų fontant paminėjo, kad 97 nuo
rimame gyvenime — mes nuo
latos susiduriame su prošvais
tėmis, kurios mus padrąsina ir 
^skatina ryžtingai veikti ir tvirtai 
tikėti, kad mes kada nors lai
mėsime tai, ko siekiame. Tik 
svarbu mum nepervertinti savo 
jėgų ir nesumenkinti savo pajė
gumo veikti bei laimėti.

Tarptautinės sąlygos dabar:
Š. m. vasario 1 Avraham Shif- 

rin, Izraelio pilietis, atvykęs iŠ 
Sovietų Sąjungos į Izraelį 1970, 
liudijo JAV senato vidaus sau
gumo pakomisėj apie kalinių 
padėtį sovietų koncentracijos 
stovyklose su išvada: “Aš norė
čiau jum priminti jflsų atsako
mybę atžvilgiu tų, kurie yra en
giami. Jie reikalingi jūsų pagal
bos. Kaip galima jiem padėti? 
— Jiem galima padėti dviem 
būdais: pirma — pateikiant fak
tus; antra — pareiškiant pasi
piktinimą. Padėdami jiem — 
mes sau padėsime.” (Congr. Re- 
cord, 1973.11.1 d., No. 18, p.p. 
p.p. E 580-582).

Jau patariamasis Europos ta
rybos Strasburge seimas (1960

' - '__ ’___ ____ ' j šimčiai buvusių 1940 metais ko-
Baltijos tautų teises atstatyti, lonijinių tautų —- pasinaudojo 
JAV įvairių valstijų gubemato- laisvo apsisprendimo teise ir 
riai, JAV kongreso nariai nuo- nepriklausomybę įgijo. Toj pat 
latos primena Lietuvos bei kitų savo kalboj jis pridūrė: “ •. .Ka- 
jos kaimynių Baltijos valstybių da mes gėrimės dideliais laimė- 
likimą ir reiškia viltį, kad Balti- jimais į tautų laisvą apsi- 

__ ”_ į, — mes liūdime ma
tydami, kad kai kurios tautos te
bėra kolonijomis, arba kitokiu 
bodu neturi teisės laisvai ap
spręsti savo ateitį. Daug išdi
džių tautų ir valstybių, kurios 
turėjo nepriklausomybę ir lais
vę prieš II-jį pasaulinį karą, —. 
buvo brutaliai pavergtos ir jom 
buvo paneigtos pagrindinės tei
sės, pagal chartą suteiktos.” 
/Tie žodžiai — pastovus ir nuo
seklus pareiškimas JAV laiky
senos, kurią ryškiai pabrėžė 
JAV prezidentas Richard Nixon 
savo inauguracijos kalboje 
1973.1.20, tardamas: “Mes stip
riai remsime principą, kad joks 
kraštas neturi teisės jėga pri
mesti savo valios ar savo val
džios kitam.”

keliama pasaulio opinija tikslu

riai, JAV kongreso nariai nuo-

jos valstybės atgaus nepriklau- sprendimą, — mes liūdime ma- 
somybę.

1972 Jungtinių Tautų pilna- 
I ties (27-sios) posėdžiuose buvo 

pareikšta minčių, kurios rodo, 
kad palengva keliamas balsas 
prieš priespaudos reiškinius. Ja
maikos ministeris pirmininkas 
Michael’ Manley pareiškė: 
“Ten, kur taikingos politinės 
veiklos priemonės yra paneig
tos kurios tautos priespaudai 
atitaisyti — mes visiškai sutin- 

, kame ir palaikome pavergtųjų 
teisę kovoti dėl laisvės ir teisin
gumo prieš aparatą valdžios, 
kuri tą tautą engia.’,’.

Viliau, 1972.XI.23 J.T. pilna
ties IlI-je komisijoje (sociali
niam, humanitariniam ir kultū
riniam reikalam) — JAV delega
cijos narys pilnatyje Jewel La- 
fontant, pasakė kalbą, užvardy-

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga Liet. gen. konsulo ir Liet. Laisvės komiteto New 
Yorke surengtame priėmime svečių dalis. Iš k. Vietnamo ambasadorius Huuchi, Liet gen. 
konsulas A. Simutis, Pasaulio Latvių Sąjungos prezidentas Ulgis Grava, Vokietijos konsu
las dr. E. Rauch, ukrainiečių lyderis — dr. W. Dushnyck, Pabaltijo juristų sąjungos prezi
dentas — E. Kerno, Batuno prezidentas K. Miklas. Nuotr. L. Tamošaičio

POGRINDŽIO IDĖJOS, 
SKALDANČIOS SISTEMĄ
Svajojamos reformos, kurios pakeistų 
sovietinę sistemą, įgalindamos laisves ir

L socialinę pažangą_______________________

2
Vis tai yra padaras griežto 

nesusiderinimo tarp gamybos ir 
gamybinių jėgų. Autokratinės 
valdžios principas negali toliau 
patenkinti * natūralių reikala
vimų. Visose srityse — ekono
mikoje, politikoje ir kultūroje, 
skirtoje masėm — bendruome
nes mechanizmas turi būti tiks
lesnis ir lankstesnis. Turi bfiti 
užtikrintas bendruomenės rei
kalui kompetentingas vadova
vimas. Pagaliau, mes būtinai 
esame reikalingi suhumanintos 
socialinės sistemos ...
Administratorių klasė bai

minasi pritaikyti mokslinius 
principus. Jos absoliutinė val
gia ir privilegijos yra parem
tos intelektualinės laisvės už
gniaužimu, gyventojų kvailini
mu propagandos priemonėm, 
Infnrmacijos teisės paneigimu. 
Bet kurios rimtos reformos gre
sia jos monopolinei padėčiai 
visuomenėje...
(Tokia padėtis kelianti "inte

ligentijos” nepasitenkinimą, 
irtas nepasitenkinimas pareiš
kiamas eile “liberalinių” veiks- 
mų>-

Nepritaria “liberalų” 
veiksmam:

Liberalų veiksmai dažnai tė
ra atviras savęs aukojimas de
monstracijom ir protestais. Be 
abejo, peticijų pasirašymas ir 
demonstracijos atlieka pozityvią 
rolę, nes patraukia inteligenti
jos dėmesį progresyviam sąjū
džiui. Bet tai silpnina sąjūdį, 
nes užsitraukia persekiojimus 
aktyviausiam kadrui. To neiš
vengiamas rezultatas — demo
ralizacija. Mum rodos, kad atvi
ri protestai, išskyrus tam tikrus 
atvejus, nėra tinkami mūsų pa
dėtyje —

Daugelis liberalų veiksmų tė
ra išimtinai moralinio bei tei
sinio charakterio. Tokia linija 
nepadeda praplėsti bazės są
jūdžiui, net tarp inteligentų. 
Jie daug dėmesio kreipia į in
formacijos platinimą; ta infor
macija turi kelti nepasitenkini
mą. Bet jie nesistengia anali
zuoti režimo ir įvykių aiškin
ti . O dabartiniai žmonės, ypa
čiai inteligentija, reikalingi pir
miausia supratimo, kas deda
si...

Svarbiausia, liberalai ne
duoda įtikinamo siūlymo, kuo 
dabartinį režimą pakeisti. Da
bartinis režimas yra blogas ir 
veda į prarają — tai aišku. 
Bet jis dar leidžia žmonėm eg
zistuoti; palyginti su visišku 
chaosu, tai laimė. Vidutinis in
teligentas tai jaučia. Dabartinis 
žmogus susirūpinęs ne tik savo 
saugumu, bet jaučia ir atsako
mybę. Ar gali jis pasisakyti už 
permainas, neturėdamas prieš 
akis, kokiom priemonėm jų 
siektina ir koki bus rezultatai.

“Grynas liberalizmas”, aišku, 
nėra jokis sprendimas . . . Žino
ma, liberalai darė pastangų su
rasti alternatyvą. Svarbiausios 
pastangos buvo (Andrei) Sacha
rovo laiškas. Jis be galo reikš
mingas. Bet mum rodos, kad ei
lė jame keliamų alternatyvų 
nėra pakankamai ryškios. Tai 
nėra jokia programa. Liberalų 
pozicija apskritai yra labai ne; 
aiški.

Siūlo “mokslinį demokratinį so
cializmą”:

Mum rodos — dėsto dekla
racija —, kad alternatyva prieš 
valstybinį kapitalizmą galėtų 
būti “bendruomenės mokslinio 
demokratinio vadovavimo” 
idėja. Tačiau šią idėją reikia su
konkretinti. (Deklaracija ją ir 
konk retina).

Vakarų demokratiją remiasi 
privatine nuosavybe. Bet ji be
veik visur pergyvena krizę ar 
degeneraciją. Privatinė nuo-' 
savybė miršta ir Vakaniose,

kaip pas mus ji seniai yra mi
rusi. Būtų neįmanoma ją grą
žinti į gyvenimą visu plotu. 
Mūsų laikais nuosavybės klau
simas nebeturi prasmės; ją pa
keitė valdžios klausimas.

Valdžios problema išspren
džiama jos paskirstymu (kaip 
yra paskirstyta ir Vakaruose) . . . 
Vakarų parlamentai jau nebe- 
valdo; geriausiu atveju jie te- 
kontroliuoja. Jie didžia da
lim įstatymus ne leidžia, bet 
juos patvirtina ir prižiūri jų 
vykdymą. Demokratiniam or
ganui galėtų ir turėtų būti duo
ta Jtik vyriausioji galia prižiū
rėti? stebėti ir informuoti.

(Toliau aiškina, kad dabarti
nė pramoninė visuomenė turi 
būti tvarkoma mokslinių specia
listų, “aparatčikų”, kaip to buvo 
siekęs jau Leninas, norėdamas 
atsispirti kylančiam stalinizmui. 
Bet tuo metu esą Leninas buvo 
išjungtas iš politinio gyvenimo, 
ir mokslinė inteligentija buvusi 
labai silpna. Dabar ji stipri).

Taigi aparato vykdoma val
džia, ribota demokratinio orga
no priežiūros ir įstatymų, ku
riem turėtų didelės reikšmės 
mokslinis ekspertų institutas, 
gali geriausiai patarnauti bend
ruomenei? Tai duotų bend
ruomenei intelektualinę laisvę, 
kuri reikalinga (socioekonomi- 
nci) pažangai, ir būtų išlaikyta 
visų pastangų koncentracija, 
kuri yra būdinga centralizuotam 
valstybiniam kapitalizmui.

Keliom dienom praėjus po 
Jevvel Lafontant kalbos, 1972. 
X1.27 J.T. 27-oji pilnatis priėmė 
rezoliuciją (U.N. Doc. A/RES. 
2925 (XXVII) apie “J.T. vaid
mens sustiprinimą ryšium su iš
laikymu ir sustiprinimu tarptau
tinės taikos ir saugumo, ryšium 
su plėtote bendradarbiavimo 
tarp tautų ir ryšium su puose
lėjimu tarptautinės teisės dės
nių valstybių santykiuose”. Re
zoliucijoj sakoma, kad J.T. yra 

^saistomos nuostatais, liečiant-, 
^Tčiais “lygias teises ir laisvo ap-.

- sisprendimo teisę visoms tau
toms,” kad J.T. pripažįsta “ne
atimamą teisę kiekvienai tautai 
laisvai apspręsti savo likimą be 
svetimos intervencijos,” ir kvie
čia J.T. valstybes nares ligi 
1973.VI.30 pateikti pasiūlymus, 
kaip būtų galima sustiprinti J.T. 
vaidmenį tarptautiniame gy
venime.”

To “mokslinio demokratinio so
cializmo” programiniai siū
lymai:

— Turėtų būti sumažintas 
skirtumas tarp daug gaunančio 
ir mažai gaunančio algos. Skir
tumas neturėtų būti didesnis 
kaip penkis ar šešis kartus.

— Ekonominė reforma, atsar
giai įvedant smulkią žemės val
dymo privatinę iniciatyvą ir pra
monės nuosavybę.

— Liberalizacija pašalinant 
ideologijų bei informacijos var
žymus, išskyrus pornografijai ir 
smurtui.

— Atsisakymas nuo užsieni
nių avantiūrų — tokių kaip be
sąlyginė parama pusiau fašis
tiniam arabų režimam ar žan
daro veiksmai rytų Europoje.

Tokia programa liberalų opo
ziciją pakeistų politinės partijos 
konstruktyvia programa. Tą par
tiją deklaracija vadina “moksli
nio demokratinio socializmo. 
partija”, kitoje vietoj tiesiog 
“socialdemokratų partija”, čia 
pat pažymėdama, kad tas vardas 
nesieja šios partijos nei su Ru
sijos buvusia partija nei su Va
karų to paties vardo partijom.

“Deklaracijos” ištraukos ar 
minčių santraukos įgalina iš
vadas:

1. Tarp Rusijos intelektualų 
politinė mintis teberusena po
grindy kaip opozicija režimui. 
Tačiau vienybėj toje opozicijo
je nėra.

Tai parodo, kad norima veikti 
laikantis teisės ir teisingumo ir 
norima, kad ne jėga, bet teisės 
ir teisingumo pagrindais būtų 
tvarkomi tarptautiniai santykiai.

(nukelta į 6 psl.)

2. Vakaruose labiau pažįstama 
veikla Solženitsino, Sacharovo 
ir visų tų, kuriuos “deklaraci
ja” vadina liberalais. Šie libe
ralai kritikuoja ne sovietinę san
tvarką, konstituciją, įstatymus, 
bet kritikuoja vyriausybę, kuri 
tos santvarkos įstatymus laužo, 
atimdama piliečiam laisves, į- 
statymais garantuotas.

3. “Soc. demokratų” deklara
cija kritikuoja sistemos trūku
mus, dėl kurių valdžios aparate 
įsigalėjo bukaprotiškuihas, kar
jerizmas, korupcija. Siūlo tokias 
reformas, kurios pastatytų dau
giau išmanančius su didesne 
laisve specialistus (“mokslinę 
inteligentiją”), ir sistema tada 
pasieks savo “socioekonomi- 
nius” tikslus.

4. Kiek iš pažįstamų faktų 
matyti, liberalai giliau suvokė 
sovietinės sistemos, esmę, paro
dydami, kad žmonių gyvenimą 
laužo ne trūkumas* “mokslinio 
proto” sistemai vykdyti, bet 
perteklius šėtoniško proto, t.y. 
apgaulė, kurioje sistema siekia 
žmones laikyti, vienaip skelb
dama įstatymuose it priešingai 
darydama darbuose.

(Liberalų pažiūrom bei takti
ka remiasi ir Lietuvoje teisia
mųjų kunigų paieišltimai).

5. Soc. dem. deklaracija buvo 
paskelbta pogrindy 1971. Bet 
tų metų gruodžio mėn. partya 
pavedė KGB sunaikinti po
grindžio spaudą ir opozicinius 
veikėjus. Kalėjimai, taleriai, be-

(nukdta į 6 ptl.)



— DAILĖ4« 1973 m. kovo 9, nr. 10 • DARBININKAS

čitt metu. etą atėjo nau- 
ji vsudaL ^ belieka per- 
žvčlgtį parodą, ją labiau išryš
kinti, apibūdinant išstatytus

PO KETVIRTOSIOS DAILĖS 
PARODOS gyvenimo

•ii

Kultūras Židinyje

sulaukusi gero at- mėgėja, kuri nedrąsiai susitinka 
raje; neš parduota su piešinio, spalvos ir šviesos 

11 paveikslų. : ?/ ' z* problemomis. Buvo išstatytas 1
Parodoje pasigesta keletos, paveikslas — gėlės. .

kurieanksčiau nuolatos dalyva- -,Aibinas Eisima, vitražų meis- 
vo.betjie nukeliavo į Ghica- teris ir tapytojas, šioje parodo- 
gos parodą, kuri vyko tuo pa- je. išstatė - vitražą — Vytau

tą Didįjį. Vitražas nedidelio'for- 
mato, buvo gerai eksponuotas 
tarp., kolonų bibliotekos kam
baryje, turėjo gerą apšvietimą, 
tai jjiškiai matėsi visos žėriu-

riš buyoi* atspaustas parodos Vytauto didybe, su senobine 
atidarymui. Kataloge surašyta nuotįjtika. Tarp kitko, tai buvo 
eile ir čia ^minėsime dalyvius, patsrpirmasis kūrinys, parduotas 
Taip bus paprasčiau ir saugiau. -------»---------------Šioje-parodoje dar prieš oficia

lų atidarymą.
I. V. Griežė dalyvavo su trim

' Vasario 18 New Yorke, atidarant Kultūros Židinyje IV-ąją dailės parodą, parodos dalyviai
: . . i.y. uneze oaiyvavo su mm

- . Albina Ambraziejus, praei- _ du vaizdavo gė.
tais metais dalyvavusi pirmą 
kartą, išstatė 4 paveikslus pajū
rio ar jūros temomis. Malonu 
pastebėti jos padarytą pažangą 
— įsisavinama aliejinės tapybos 
technika, ryškėja ir jos nuosai
kus realizmas , kuriame anks
čiau buvo nemaža simbolizmo.

Juozas Bagdonas, vienas iš 
parodos tvarkytojų, eksponavo 
5 darbus, visi — abstraktinės 
kompozicijos. Jis pratęsia savo 
traktavimo tradicijas, bet ran
dame ir naujo. Anksčiau jis 
neišsitekdavo mažose drobėse. 
Jos visos buvo daugiapėdės, o 
dabar užtenka jau ir colių. 
Pašviesėjo ir jo koloritas, — do
minavo gelsvi, rausvi tonai.

Emilija Bernotienė, iš Water- 
burio, Conn., dalyvaujanti daž
nai amerikiečių parodose, čia 
išstatė tris darbus. Iš jų du na- 
turmortai, vienas peisažas. No
rėdama išsaugoti paveikslų 
šviežumą, juos lakuoja. Tiesa, 
paveikslai atrodo patraukliau, 
kai į juos pažvelgi pirmą kar- 
tą, bet lakas nuima daug šveL

les, vienas, akvarelė — Jonines. 
Tokio charakterio tapyba išsta
toma pirmą kartą. (Anksčiau bu
vo daugiau abstraktiniai kūri
niai.) Gėlių paveiksluose saugo
mas teptuko brūkšnis ir pieši
nio konstrukcija, gi Joninės, ak
varelė, spontaniškesnė ir atvi
resnė.

Regina Ingelevičienė, nuo
latinė parodų dalyvė, davė 5 
paveikslus (keturi kataloguoti, 
vienas — ne). Paveikslai iš jos 
tradicinio tapybos pasaulio, ku
riame mėgsta vaizduoti susi
mąstymą, liūdesį, sunkiai su
vokiamą rimtį. Ji turi savitą 
vaizdavimo būdą — tartum ko
kiu tinklu apgaubia vaizduoja
mus objektus ir juos suskaldo. 
Tai suteikia daug virpėjimo bei 
įtampos. Mėgsta vaizduoti žmo
nių figūras.

Česlovas Janušas, vienas iš 
parodos tvarkytojų, čia pasirodė 
su penkiais paveikslais. Tai jū- 

< ros, lietuviškas kaimas. Pa
veikslai jo stiliaus, su realisti-

ir rengėjai. I-je eilėje — J. Juodis, A. Vekselis — LB apygardos pirm., V. K. Jonynas, Ann 
Mažeika, Liet. gen. konsulas A. Simutis, E. Kepalaitė, V. Krištolaitytė, Il-je eilėje P. Jurkus, 
C. Janušas, Ig. Gasiliūnas, J. Rūtenis, I.V. Griežė, V. Kašuba, J. Bagdonas, J. Pumputienė, M. 
Bulvičienė, V. Padvarietis. Nuotr. L. Vytuvio

GRAFIKĖ — SKULPTORĖ 
FRIEDA SOHN

Nežinau, ar lietuvių visuome
nei yra žinoma Frieda Sohn, 
grafikė-skulptorė, meno profe
sorė. Baltimorės lietuvių visuo
menė ir ta ne visa apie ją ži
no, nes ji lietuvių kalbos ne
moka ir ryšių su lietuviais ne
turi. Bet kad ji lietuvė, tai žino 
visi jos studentai ir kolegos, 
kurie su ja mokosi ar dėsto 
Community College of Baltimo- 
re. Žurnalistai, meno kritikai 
ir naujai sutikti žmonės, tei
raudamiesi apie jos gyvenimą, 
visados kaip pirmą ir svarbiau
sią gyvenimo faktą išgirsta: “Aš 
esu lietuvė. Gimiau Lietuvoje, 
ir tas kraštas mano kūryboje vi
sados turi įtakos”.

Profesorė Sohn su tėvais pa
liko Lietuvą (1920), kai ji buvo 
tik keturių metų. Jos tėvas buvo 
vaistininkas. Ji man pasakojo, 
kad ji atsimena gyvenusi Vil
niuje, Datnovoje (aš manau, 
kad tai Dotnuva, bet ji tik at
simena tėvų tariamą “Datnova”) 
ir Malat (aš nežinau, kaip šis 
miestelis lietuviškai vadintųsi). 
Jos mergautinė pavardė yra Ro- 
sengarten. Mes su ja esam kelis 
kartus kalbėjusios apie žymius 
Lietuvoje gimusius žydus, pa
vyzdžiui, Jascha Heifetz — pa
saulinio masto smuikininkas, 
kuris ne kartą yra spaudai pasi
sakęs apie savo gimtąją šalį. 
Skulptorius Jacųues ' Lip- 
chitz, fotografes Edward Stei- 
chen visados didžiuojasi savo 
gimimu Lietuvoje. Taip ir Frie
da Sohn.

Jos simpatiškumas, kuklumas, 
švelnumas ir energija krinta į 
akį visiem, ją susitikus. Savo 
pratesi jai ir studentam ji dau
giausia laiko pašvenčia, tačiau, 
kas metą surengia savo darbų 
parodą. Šiuo metu jos skulptūra 
ir" grafika yra išstatyti Com
munity College of Baltimore 
meno galerijoje. Paroda prasi
dėjo vasario 18 ir baigsis kovo 
18. Viso išstatyti 55 darbai: 30 
grafikos paveikslų ir 25 skulp
tūros darbai. Jos skulptūra yra 
atkreipusi daug dėmesio ir už

DaiL V. Kasiulio paveikslų 
paroda Toronte, Ont, Prisikė- 

į* limo parapijos Parodų salėj pa
sibaigę gruodžio 3. Buvo išsta- 

*' tyti 34 paveikslai ir visi nupirk
ti.' Jų kainos buvo nuo 150 iki 
300 doL

— Dail. J. Baldo skulptūri
niai kūriniai laikomi “Gallery 
Elajana”, 18 Cumberland St., 

i Toronto, Ont. Jų ten galima 
i įsigyti betkada. Bakio kūrinių 
Į paroda ten buvo surengta praė- 
t jusįpavasarį. >
r — Dail. Romas Viesulas ir 

skulpt. Petras Vaikys bei kiti 
Į 22 menininkai buvo išstatę sa- 
I vo darbus Langman galerijoj, 

208 Old York Rd., Jankintown, 
Pa. Paroda suruošta galerijos 

| atidarymo proga.
— Dail. Ados Korsakaitės- 

Sutkuvienės paskaita Lietuvių 
Tautiniuose namuose Chicagoj 
įvyks balandžio 8.

— Australijos dailės paroda,* 
įvykusi ryšium su Australijos 
septintą kartą ruošiamomis lie
tuvių dienomis, vyko Woolland- 
ra meno galerijoj. Dalyvavo šie 
dailininkai: V. Meškėnas, N. 
Meškėnaitė, V. Kabailienė, E. 
Kubbos, J. Janavičienė, V. Ra
tas, A. Vingis, I. Pociuvienė, 
L. Žygas, L. Urbonas, H. Šal
kauskas.

— Dail. Juozas Kiburas ruo
šia “Laiškų Lietuviam“ stato- 
mom operom dekoracijas. Ope
ras — Paklydėlį sūnų ir Tele
foną — bus galima išgirsti Jau
nimo centre kovo 17.

— Dail. Pr. Gailiaus indivi
dualią parodą Chicagoj rengia 
“Margutis”. Parodos atidarymas 
gegužės 11. Dailininkas gyvena 
Paryžiuj.

— Dail. Irena Pacevičifitė, 
gyvenanti Romoj, steigia lietu- 
tuvišką dailės muziejų. Kviečia

ne, idiliška nuotaika. Visi — 
aliejinė tapyba. Vieną akvarelę 
jis dovanojo loterijai.

V. K. Jonynas davė penkis 
darbus, vieną spalvotą piešinį 
ir 4 akvareles, nedidelio forma
to. Visi jo darbai — jonyniš- 
ki, akvarelės lengvos ir pilnos 
virpėjimo.

(Toliau reikėtų rašyti apie 
Paulių Jurkų, kuris išstatė 
tris darbus — visus piliakalnius, 
bet mane profesoriai mokė, kad 
nedera apie save kalbėti.)

Jurgis Juodis pirmą kartą da
lyvauja šiose LB parodose. Eks
ponavo du paveikslus, abu lie
tuviškom temom — karininko 
Juozapavičiaus mirtis ir Jūratė 
ir Kastytis. Abu paveikslai su 

. jam būdinga atmosfera, iškil
minga lenktų linijų orkestracija.

Vytautas Kasiulis nors gy
vena Paryžiuje, bet iš jo gimi
nių buvo gauta trys paveiksimi 
ir išstatyti. Tai puikūs dekorirfy-

, vūs darbai su jo tradiciniu trak- ‘ 
tavimu. z

Vytautas Kašuba įsijungė į
parodą su gražiu ir retu lor PREL. KRUPAVIČIAUS PAMINKLO KONKURSAS 
niu — Vytautas Didysis, meda-

RENGIAMA PARODA 
‘JAUNIMAS IR JO MENAS
Šiais metais įvyks antroji N. 

Y. moksleivių ir studentų atei
tininkų rengiama paroda — 
“Jaunimas ir jo menas”. Paroda 
bus kovo 17-18 Kultūros Židi
nyje.

Tokia paroda buvo surengta 
praeitais metais, ir ji turėjo pa
sisekimą. Ji buvo naudinga tiek 
jaunimui, tiek vyresniajai lie
tuvių visuomenei.

1972 metų parodoje dalyvavo 
25 menininkai su 141 darbu. 
Tai buvo grafika, piešiniai, ak
varelė, aliejinė tapyba, linoleu- 

> mo raižiniai, skulptūra,, fotogra
fija. Kai kas buvo padaryta jau 
meną studijuojančių, o kai kas 
tik pradedančių menu domėtis.

Šių metų parodos taisyklės ..

nuo gimnazijos amžiaus iki 30 
metų. Dalyviai gali ir nebūti 
ateitininkų organizacijos nariai.

2. Priimama visokių sričių 
menas: tapyba, grafika, skulptū
ra, pritaikomasis menas (pv. 
mados ir .tekstilės piešiniai), 
fotografija ir 1.1.

3. Galima pristatyti po 10 dar
bų. ^š jų geriausi darbai bus 
atrinkti parodai. - _

4. Paveikslai turi būti įrėmin
ti, fotografijos priklijuotos prie 
kartono (“mounted”). Įrėmi
nimo, aptvarkymo darbai turi 
būti švariai atlikti, kitaip nebus 
priimti.

5. Visi darbai turi turėti sa
vo pavadinimus. Ant pavėikslo 
nugaros priklijuojayn^] .
kur turi būti pažymėta kūrinio-----, - -------------- ,_T_ P mis. Adresas: Irena- Pacevičiū-

1. Parodoje gali dalyvauti vardas, autoriaus vardas ir pa- tė, Via dei Torriani 23, 00165 
, menu susidomėjęs jaunimas (nukelta į 12 psl.) Roma, Italia.

tai yra laimėjusi premiją Balti- 
mores Meno Muziejuje — “Best 
in Show.” Savo skulptūroje 
naudoja įvairią medžiagą: ak
menį, cementą, plasterį, alumi- 
nijų ir medį.

Profesorė Sohn yra turėjusi 
“one-woman show” Baltimorės 
Meno Muziejuje, Gallery One, 
Towson State College, York 
Historical Society, įvairiose mo
kyklose ir kolegijose, meno 
galerijose New Yorke, Philadel- 
phijoje, Washingtone ir Virgini
joje. Jos kūrinius yra išstatę 
Marylando apylinkėje Walters 
Art Gallery, Peale Museum ir 
Goucher, Loyola, Notre Dame 
ir Baltimore Community kolegi
jos.

Si moteris yra verta mūsų ir 
ypač lietuvių dailininkų dėme
sio. AK.

lijonas, plaktas švinas. Iškal
ta meistriškai. Pabrėžtas Vytau
to charakteris, gotikinė epocha 
ir jo istorija, kuri atsispindėjo 
herbo detalėse.

Vytautas Kerbelis, muzikas, 
mėgsta rankas nukelti nuo kla
višų ir jas padėti ant dažų 
dėžutės. Tie jo tapybos dar
bai auga iš gamtos stebėjimo. 
Parodoje buvo 2 paveikslai. Pa
minklas — labiau abstraktesnis, 
gi aguonos — realistiškesnės.

Elena Kepalaitė penkiuose 
kūriniuose prasiskleidė savo 
įvairume. Čia buvo dvi paste
lės, vienas akrilis ir dvi skulp
tūros. Ji mėgsta skoningai ba
lansuoti formas, tiek piešiniuo
se, tiek tapyboje ir tiek skulp
tūroje. Piešiniuose dominuoja 
rimtis ir asketinė nuotaika, gi

(nukelta į 11 psl.)

Prelato Krupavičiaus pamink
lui statyti komitetas kviečia 
menininkus ir statybininkus da
lyvauti konkurse, kuris skel
biamas antkapio-paminklo pro
jektui.

Paminklas-antkapis bus sta
tomas Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinėse, kur prelato kapo plo
tas yra 9 pėdų pločio ir 10 
pėdų ilgio.

Konkurso projektus įvertins ir 
premijas skirs penkių asmenų 
jury komisija, sudaryta iš ar
chitektų, menininkų ir visuo
menininkų.

Pirmą vietą paminklo kon
kurse laimėjusiam projektui ski
riama 500 dol. premija, antrą 
vietą — 300 dol., trečią vietą 
— 200 dol.

Projektas siunčiamas komi
teto pirmininko dr. Juozo Meš
kausko adresu: 6623 So. Fran- 
cisco A ve., Chicago, III. 60629.

Projektai konkursui turi būti 
atsiųsti minėtu adresu iki 1973 
gegužės 1.

Siunčiamas projektas pažymi
mas slapyvardžiu, atskirai pri
dedant užklijuotą voką su auto
riaus pavarde ir adresu.

Konkurso dalyviai sutinka, 
kad projektai būtų viešai išsta
tyti visuomenės dėmesiui.

Prel. Krupavičiaus paminklui

statyti komitetas, išmokėdamas 
premijas, pasilieka teisę pa
minklą statyti pagal projektą, 
negavusį premijos, susitaręs su 
jo autorium.

Į premijai skirti jury komi
siją išrinkti šie asmenys: Faus
tina Mackevičienė, Aleksandras 
Marčiulionis, Erdvilis Masiulis, 
Zita Sodeikienė ir Adolfas Va- 
leška.

n.

Dr. Juozas Meškauskas,
Prelato Krupavičiaus pamink

lui statyti komiteto 
pirmininkas

LEIDŽIAMA DAIL. ADALBERTO STANEIKOS 
MONOGRAFIJA

Taisyklės
Konkursui siunčiama pamink- 

lo-antkapio bendro vaizdo pie
šinys perspektyvoj ir brėžiniai 
skalėj, arba antkapio modelis su 
medžiagos aprašymu.

Paminklui-antkapiui parinkta 
ir nurodyta medžiaga privalo 
būti pastovi ir tinkama Chica- 
gos atmosferiniam pasikei
ti mam (akmuo, metalas ir pan.).

Paminki o-antkapi o bazė turi 
proporcingai atitikti kapo žemės 
plotą.

Velionies pageidavimu, iš
reikštu testamente, antkapyje 
turi būti kryžius ir šitoks įra
šas:

Kun. Mykolas Krupavičius 
1885.X.1-1970JCII.4, 
Lietuvi, tebūnie Tau pirmai
siais tėvas ir motina, bet virš 
jų tebūnie Tau Tavo tėvynė 
Lietuva.

(Pagal šv. Augustiną) 
Pageidaujama, kad projekto 

autorius apskaičiuotų ir kon
kursui pristatytų apytikrę pa
minklo pastatymo kainą. Pa- 
minklo-antkapio pastatymo kai
na neturi būti didesnė kaip 
5,000 dol.

Paminklas gali būti daromas 
ir už JAV ribų ir transportuo
jamas į Chicagą. ~

Išleidžiama dailininko, Adal
berto Staneikos, buvusio Lietu
vos diplomato, monografija. 
Monografijai leistį sudaryta spe
ciali komisija, į kurią įeina prof. 
skulptorius Petras Vaškys,. prof. 
J. Simons, prof. J. Puzinas ir dr. 
Feliksas Andriūnas, kuris yra 
monografijos redaktorius.

Komisija susirinkusi aptarė 
monografijos leidimo detales ir 
atrinko monografijai paveiks
lus.

Pranešama visuomenės ži-

neikos Monografijos Fondas 
monografijos išleidimui pa
remti, nes, kaip žinoma, mono
grafijos išleidimas su spalvo
tais paveikslais yra surištas su 
labai didelėm išlaidom. Pa
vieniai asmenys ir organizaci
jos maloniai prašomi siųsti mo
nografijos užsakymus ir apkas 
adresu:

A. Staneika Monografijos 
Fondas, 155 Greenwood Avė., 
,Wyncote, Pa., 19095. Gautos au
kos bus skelbiamos spaudoj.

niai, kad yra įsteigtas A. Sta- Monografijos kaina 25 dol.
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MŪSŲ VALSTYBINGUMO ATRAMOS
Stasio Barzduko, PLB valdybos pirmininko, mintys Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės proga išreikštos New Yorko lietuviam 
vasario 18 — ■■■ — - ■— ■ '■ ■■— ! ~ ■ —

kaip Simo Kudirkos ir kitų pa- vana, laidavusia jos gyvybę. Si 
stangos pabėgti, kaip rašymasis gyvybė laiduoja tautos ateitį, 
peticijos tikėjimo reikalais ir Kadangi sovietinė Rusija, oku- 
kiti. Tačiau Lietuvos valdovai pavusi Lietuvą, paneigia tauti- 
tautą tramdys trėmimais, teis- nęs bei valstybinės lietuvių są- 
mais, suniekinimu bei kitomis monės prasmę, todėl, mūsų tau- 
priemonėmis ir kiekviena proga tos kova su okupantu neišven- 
reikš “džiaugsmą” bei “padė- giama ir būtina. Tautos laisvės 
ką” už Stalino saulę, nors pats jr Lietuvos nepriklausomybės 
Stalinas ir nuvainikuotas. Arba 
štai 1972 “Pergalės” 7 n-rio ve
damajame liaupsinama “daugia
tautė Tarybų Sąjunga”, kad ji 

priklausoma Lietuva lietuvių '“ne tik kasdien skatino revo- 
tautai davusi tai, ko niekas ki
tas negalėjęs duoti:

“O svarbiausia, — rašo A. J. 
Greimas: — tauta išlaikė savo 
brandos egzaminus. Lietuviui 
pasidarė savaime aišku, kad jis 
ne lenkas ir ne gudas, o lietu
vis. Jam tapo savaime aišku, kad

(Tąsa iš praeito nr.)

Negalavimų rodė tiek demo
kratijos, tiek autoritetinio valdy
mo laikai. Vienos vyriausybės 
buvusios demokratiškos, kitos 
— mažiau demokratiškos. Vie
niems ji žemės davusi, kitiems 
nedavusi. Vieniems joje buvę 
gera gyventi, kiti turėję vykti į 
Braziliją ar į Prancūzijos anglių 
kasyklas. Netrūkę tarpusavio 
kivirčų bei rietenų. Tačiau ne

jis turi teisę, kaip ir kiti, sava
rankiškai tvarkytis ir gyventi. 
Kitaip sakant: būti lietuviu jam 
pasidarė natūralus, normalus, 
kasdieniškas jo gyvenimo bū
das.”

Štai kame glūdi pagrindinė 
lietuvių tautos nepriklausomo 
gyvenimo prasmė ir reikšmė. 
Valdėmės taip, kokie buvom pa
tys. Tvarkėmės taip, kaip mokė
jom bei galėjom ir kokias sąly
gas turėjom. Tačiau jautėmės 
savo žemėj šeimininkai ir vi
sur darėm milžinišką pažangą!

Okupacijos smūgis
Taigi lietuvių tauta, Vasario 

16-osios Aktu atstatydama vals
tybinę savo nepriklausomybę, 
pasisakė už savitą gyvenimo bū
dą. Tai buvo jos valstybinio sa
varankiškumo įkūnijimas. Tau
tinė sąmonė išsireiškė valsty- 
biHgūraux.'3cdcs;buV0 pačios lie- 
tuvių tautoš apsisprendimas, to
kia šiandien jau visuotinai pri
pažįstama tarptautinė teisė.

Todėl sovietinės Rusijos 
skelbiamą Lietuvos “išlais
vinimą” ir lietuvių tautos “išsi
vadavimą” mes laikome propa
gandiniu melu, kaip išvirkščia 
ir visa kita komunistų termino
logija, nes savo diktatūrą jie va
dina demokratija, pavergtų tau
tų išnaudojimą — jų gerovės kė
limu, atsilikimą — pažanga ir 
t.t.

Okupacija, paneigdama visas 
kitas, o palikdama tik vieną 
komunistinę laisvę, taip pat 
labai žaloja lietuvių tautos są
monę. Nekelia abejonių prof. 
A. J. Greimo teigimas:

“Atėjo nauji laikai, bet jau 
niekas neišbrauks iš tautos isto
rijos tų dvidešimties metų. Ar 
lietuvis šiandien gyvena Lietu
voje, ar Prancūzijoje, ar Ameri
koje — jo būdas būti lietuviu 
yra toks, o ne kitoks dėl to, kad 
tarp 1918 ir 1940 metų tauta 
nešiojo — gražiau ar prasčiau 
pasiūtą — bet savą valstybinį 
rūbą.”

Tad mums suprantami tokie 
desperatiški žygiai kaip Romo 
Kalantos ir kitų' susideginimas,

Didžiojo baliaus rengimo komitetas ir kai kurie svečiai. Iš k. Tėv. L. Andriekus, OFM, A. 
Vekselis, J. Vytuvienė, Regina Rūta Žymantaitė, Marytė šalinskienė, Tėv. J. Gailiušis, OFM, 
_  provincijolas, L. Vainienė, A. Balsys, 1. Alksninienė, B. Tutinaitė, R. Navickaitė.
Nuotr. Lino Vytuvio

butines Lietuvos mases 
veikti, bet ir savo pavyzdžiu 
nuolatos mokė jas”, o Lie
tuvoje gyvenusieji ge
rai žinom, kas buvo tos “re
voliucinės Lietuvos liaudies 
masės” — nė tūkstančio nanų 
neturėjusi Lietuvos komunistų
partija! Lietuvai “Pergalės” ve
damasis skiria tokius žodžius:

“Ne, ne ‘užkampis’ šiandien 
mūsų Lietuva ... kaip tik socia
lizmas sudarė sąlygas mūsų tau
tinei kultūrai išeiti į naujas pla
tumas ... ‘šiaudinės pastogės’, 
o tiksliau pasakius, provincinio 
nuo kitų atsiribojimo teorija yra 
pasmerkta istorijos ir sudužo 
kaip negrūdintas stiklinis, iš pa
žiūros gražus, tačiau nei vėjų, 
nei kaitros, nei epochos liū
čių neišlaikęs didelių vaikų 
žaislas.”

Taip rašo lietuvis. Tačiau bal
sas Maskvos, nes kitoks šian
dien Lietuvoj negalimas. Lietu
vis ten negali pasakyti, kad 
žalojama jo tautos istorija, kad 
iškreipiamas jo tautinės literatū
ros idėjinis vaizdas, kad teršia
ma rusybių antplūdžio jo kalba. 
Jis negali pasakyti, kad jo tau

: tai nepakanka vien Maskvos te- 
leidžiamo tautinio šokio, nekal
to jos literatūrinio kūrinio verti
mo, jos dainos ar rankdarbių 
meno populiarinimo. Jis negali 
pasakyti, kad ir sportuodamas 
jis norėtų kelti bei garsinti savo 
tautos bei Lietuvos vardą, o ne 
jam jėga primestos ir jo dvasiai 
svetimos SSRS, t.y. Sovietų 
Socialistinių Respublikų Sąjun
gos.

Čia lietuvio tikslai ir siekimai 
susikerta su okupanto kėslais: 
lietuviui yra aišku, kad valsty
binė nepriklausomybė sudaro 
natūralias atramas jo tautos kul
tūrai ugdyti bei tarpti, o oku
pantui lietuvių tautos valstybin
gumas yra pagrindinė kliūtis jo 
pavergtų tautų sovietinimui 
vykdyti.

Lietuvą ir jos okupantą išski
ria Vasario 16-sios dvasia ir sie
kimai.

Tad kuriuo keliu toliau?
Nėra abejonių: Vasario 16- 

osios dvasios ir siekimų keliu. 
Lietuvių tauta prie Vasario 16- 
osios dienos priėjo tautinės bei 
valstybinės savo sąmonės 
brendimo būdu. Todėl nepri
klausomybę reikia laikyti isto
rinio likimo tautai suteikta do-

atstatymas yra kiekvieno lietu
vio didysis uždavinys, kuriam jį 
įpareigoja ir Lietuvių Charta: 
“Darbu, mokslu, turtu ir pasiau
kojimu lietuvis kovoja, kad ap
gintų ir išlaikytų nepriklauso
mą Lietuvos valstybę”. Juo la
biau, kad už Vasario 16-osios 
idealą yra sudėtos labai didelės 
visos tautos tikėjimo, pastangų, 
kraujo bei gyvybės aukos. Ypa
čiai didelės jaunimo aukos.

Svetur bodami, reiškiamės
daugeliu skirtybių. Visų pirma 
priklausom net keliom kartom. 
Vieni brendom ir mokslus ėjom 
Lietuvoj, kiti bręstam ir moks
lus išeinam jau svetur. Vieni 
esam linkę organizuotis srovė
mis, kiti labiau pabrėžiam 
bendruomeninį principą, pir- 
mon vieton statantį tautinę mū
sų jungtį. Visos šios ir dar ki
tos skirtybės yra natūrali apraiš
ka. Bet tautiniam bei valstybi
niam mūsų kely išmintinga jas 
derinti. Pačiam Dievui turim 
būti dėkingi, kad tai darom. 
Pvz. visi susirinkom į šios die
nos Lietuvos šventę. Bet nede
ra viską vienam tik Dievui pa
vesti. Kai kur reikia ir mūsų 
pačių sprendimų. Todėl Bend
ruomenė pripažįsta Vlikui Lie
tuvos laisvės kovos vadovavimą. 
Bet kartu reiškia pageidavimą, 
kad vadovavimas pastebėtų, tei- 
giamai vertintų ir reikiamai dę^ 
rintų visais pozityviąsias TLietii- 
vos laisvės kovos pastangas. 
Tam jau reikia visų tarimosi ir 
susitarimų.

Vieni atsidūrėm svetur, kiti, 
dantis sukandę, vergijos jungą 
neša tėvynėj. Bet abeji esam 
tos pačios tautos vaikai ir gerai 
žinom, kas esam, ko norim ir 
ko siekiam. Abejų priešas tas 
pats. Deja, mūsų tarpe dažnai 
dedas tai, ko neturėtų būti. Kar
tojasi tai, ką jau 1917 savo ei
lėrašty konstatavo poetas V. 
Mykolaitis- Putinas:

Skaudžiai be vilties, kurčiai 
be aido

Mus piktos vėtros verpetuos 
svaido.

Pailso jėgos, aptemo mintys, 
įrėmė brolis brolio baugintis. 
Iš tikrųjų: pažiūrėkim, kiek 

mūsų tarpe bergždžių ginčų, 
piktų įžeidinėjimų, nepagrįstų 
kaltinimų ir užmaršties, kad, pa
sak Mykolo Krupavičiaus, “tik
rasis patriotizmas yra didelė 
kūrybinė jėga, kuri visus tautie
čius jungia, cementuoja, o ne 
skaldo”. Štai kodėl mūsų “skal
dantis, keliantis tarpusavius 
nesusipratimus ir kovas patrio
tizmas nėra patriotizmas, bet jo 
karikatūra, iškamša, žalinga fik
cija sau ir kitiems apgaudinė-

Solistė Gina Čapkauskienė sėkmingai dainavo Lietuvos nepriklausomybės šventės minėji
me vasario 18 Richmond Hill mokyklos salėje. Nuotr. Charles Binkins

ti”. Mane labai gerai nuteikia 
Jūsų pirmininko p. Ąžuolo laiš
ko vieta, pastebinti: “Noriu pri
dėti, kad mes čia gražiai sugy
venanti. Bendrom jėgom statom 
Kultūros Židinį.Visi žino savo 
vietą ir savo darbą. Tik atėję 
iš kitur įneša erzelio”. Laimin
gi Jūs!

Sąmoningai nedarau įpras
tinės padėties apžvalgos: ir be 
jos aišku, kad pasaulinė politi
nė konjunkūra mūsų laisvės by
lai nėra palanki. Antra, šventė 
daugiau tinka apie save pačius 
pamąstyti, į savo tautinius rū
pesčius pažvelgti, dvasiškai at
sigauti. Tad išeikim šiandien iš 
šios salės labiau pasiryžę siekti

VASARIO 16-JI PA
. i-.n ;
šiais metais Lietuvos nepri

klausomybės atkūrimo 55 metų 
sukaktuvių minėjimas Paterso- 
ne pradėtas vasario 16, penkta
dienį. Tą dieną 20 žmonių de
legacija, vadovaujant klebonui 
kun. V. Dabušiui, lankėsi pas 
miesto majorą p. Rooney. Jis 
delegaciją priėmė gana šiltai, 
pasirašė proklamaciją, skel
biančią vasario 16 Lietuvių 
Diena Patersone. Jo įsakymu 
Lietuvos trispalvė buvo pakel
ta virš rotušės, kuri ten plevė
savo visą savaitę.

Pats minėjimas įvyko vasario 
18, sekmadienį.

Iš ryto 10:30 vai. buvo pa
maldos už Lietuvą Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioj. Mišias 
aukojo ir gražų, šventei pritai
kytą, pamokslą pasakė kleb. 
kun. V. Dabušis. Prieš mišias 
buvo atgiedota Šventas Dieve 
(suplikacijos) ir palaiminimas 
Švenč. Sakramentu, kurį sutei
kė klebonas emeritas kun. J. 
Kinta. Po visų pamaldų sugie
dotas Lietuvos himnas. Pamal
dos praėjo pakilioj nuotaikoj. 
Daugelio dalyvių akyse pasi
rodė susijaudinimo ašaros. Var
gonais bažnyčioj grojo ir visom 
giesmėm vadovavo Eleonora 
Vaičaitytė — VVilliams.

3 vai. p.p. įvyko iškilmingas 
susirinkimas parapijos salėj, ku
rį pradėjo Patersono L. Bend
ruomenės apylinkės pirminin
kas Antanas Rugys. Pirmiau
sia sugiedota Lietuvos ir Ameri
kos himnai. Po to kleb. kun. 
V. Dabušis sukalbėjo invoka- 
ciją. Tolimesnei programai pra
vesti A. Rugys pakvietė Dan
guolę Vizgirdienę.

Paskaitą skaitė Amerikos Lie
tuvių Bendruomenės centro 
valdybos vicepirmininkas jauni
mo reikalam Juozas Gaila iš 
Philadelphijos. Jis trumpai pri
minė mūsų*tautos kančias istori
jos bėgyje. Žlugo didelės impe
rijos, bet mūsų tauta išliko. Lie
tuvių nedaug, bet jie atsparūs, 
išlaikė savo kalbą ir papročius. 
Per trumpą nepriklausomybės 
laikotarpį jie padarė didžiulę 
pažangą. Neišnyko ir nepalūžo 
lietuvis sunkioj ir vargingoj 
tremty. Sukūrė mokyklas, teat- 

i rusę ansamblius. Išemigravę į 
i užjūrius dirbo labai sunkiai, bet 

mokė savo vaikus. Steigė šeš
tadienines mokyklas, kad jie 
nenutautėtų. Yra gražaus jauni-

Lietuvos laisvės, nusiteikę 
gerbti vieni kitus, vertinti dir
bančiuosius! Paremkime savo 
auka tuos, kurie čia mus sukvie
tė, ir visus, kurie metų metais 
dirba lietuvių tautos laisvei ir 
Lietuvos nepriklausomybei!

Išeidami taip pat atsiminkim, 
kad mums svetur nėra skirta bū
ti tautos herojais. Herojai liko 
Lietuvoj, išėjo į miškus ir dau
gelis iš jų namo nebegrįžo. Jų 
kapai sutrypti ir sumindžioti. 
Mums yra skirta pilkoji kasdie
nybė. Bet ir ji reikalauja ati
duoti, ką kiekvienas privalom. 
Mažom savo aukom vykdykim 
didžiausius savo tautos idealus! 
Šitaip įprasminsim Vasario 
16-osios idealus!

TERSON, N. J.
.'A žs-»ir* pi, 

mo, kuris dažnai parodo stiprią 
tautos valią. Gaila, kad mes 
esame suskilę, galima sakyti, į 
tris" dalis: senieji imigrantai, 
kurie daugumoj laikosi atokiai, 
liberalai-akiratininkai, kurie yra 
stipriai paveikti Amerikos libe
ralų. Jie nesiekia tikros nepri
klausomybės, bet nori iškovoti 
daugiau laisvių, kaip, pav., Len
kijoj, Čekoslovakijoj, Vengrijoj 
ir kt. Vidury tų dviejų grupių 
yra Lietuvių Bendruomenė. Ji 
rengia minėjimus, tautinių šo
kių šventes, dainų šventes, rū
pinasi jaunimo tautiniu švieti
mu. Bendruomenė nesutaria su 
Amerikos Lietuvių Taryba, kuri 
trumpai vadinama Altą. JAV iki 
šiol nepripažino Lietuvos oku
pacijos. Altą mano, kad tai jau 
labai gerai. Nereikia per daug 
kovoti dėl Lietuvos nepriklau
somybės. nestatyti didelių rei
kalavimų ir neerzinti valstybės 
departamento. Bendruomenė 
priešingai: kur tik galima, kur 
tik prieinama, visur kelti balsą 
už visišką Lietuvos išlaisvi
nimą. Protestuoti dėl Kudirkos, 
dėl Amerikos Balso apvaržymo, 
dėl Pabaltijo valstybėse stei
gimo Amerikos konsula
tų, dėl Lietuvos žemėlapio ir t.t.

Po Vietnamo karo Amerika, 
atrodo, daugiau links į Rusijos 
— Kinijos pusę. Lietuva bus 
daugiau užmiršta, bus gal net 
visai uždarytas Amerikos Balsas. 
Todėl mum reikia kovot visom 
galimom priemonėm, kad Lie
tuvos okupacijos nepripažini
mas tęstųsi kuo ilgiausiai. Kai 
buvo paskelbta, kad San Fran- 
cisco simfoninis orkestras lanky
sis Maskvoj, Leningrade ir Vil
niuj, Bendruomenė kreipėsi į 
atitinkamas įstaigas, kad Vilnius 
nebūtų įjungtas į Rusijos teri
toriją. Čia reikia veikti perkong- 
resmanus, per senatorius, kad 
jie spaustų valstybės depar
tamentą. Reikia kreiptis į Ame
rikos spaudą, kurioj, nors sun
kiai prieinamoj, daugelį daly
kų galima prakišti. Mums reikia 
daugiau žydiško agresyvumo. 
Jaunimas daugely vietų pasi
rodė puikiai, bet jaunimo peti
cijai iki šiol parašų surinkta vos 
70,000. Lietuvoj, kur tokie dide
li pavojai, kovojama stipriau, 
stipriau priešinamasi okupan
tui, kaip kituose kraštuose. Lie
tuvis lietuviui turi padėti, nepa
vydėti. Kai lietuvis kandi-

datuoja į aukštesnį valdžios pos
tą, remkime jį, balsuokime už 
jį. Remkime lietuvius preky
bininkus. Reikia daugiau aukoti 
ir daugiau dirbti. Gaila, dirban
čiųjų Lietuvos labui nedaug. 
Bet yra ir labai daug dirban
čių. Yra tokių, kurie kiekvieną 
laisvesnę valandėlę paaukoja 
Lietuvos laisvinimui. Prisidė
tom visi prie jų. Lietuvių Bend
ruomenė išleido knygelę anglų 
kalba apie žmogaus teises So
vietų Sąjungoj. Platintam ją, 
pirkim patys ir dovanotam sa
vo draugam amerikiečiam.

Tauta verkia, vaitoja. Ten 
sunku gyventi, žaisti. Padėkime 
jai.

Paskaita buvo trumpa, bet jo
je daug pasakyta.

D. Vizgirdienė padėkojo J. 
Gailai už gražią ir įdomią kal-

m ...... x itA
Po to buvo trumpa' pertrau- 

ka, kurios metu “Paterson 
Nevvs” fotografas padarė nuo
trauką Juozo Gailos ir tautiš
kais rūbais pasipuošusių moterų 
bei mergaičių. Nuotrauka buvo 
patalpinta vasario 21 “Paterson 
News” abiejose laidose. Foto
grafą parūpino K. čižiūnas, ku
ris dirba minėto laikraščio re
dakcijoj. K. Čižiūno dėka tas 
pats laikraštis vasario 16 at
spausdino trumpą vedamąjį 
Lietuvos reikalu.

Vasario 16 New York Times 
vedamąjį, pavadintą “Baltic Sta
tes”, ištisai perskaitė Danguolė 
Vizgirdienė. NYT tikrai šį kartą 
užsitarnavo padėkos.

Meninę programos dalį išpil
dė solistas Stasys Citvaras, ku
ris jau trečią kartą pasirodė 
Patersone, bet jis visuomet nau
jas ir laukiamas. Pirmoj dalyj 
jis padainavo tris dainas: Nau
jalio — Kai skausmas tau širdį, 
Schuberto — Klajūnas ir Mozar- 
to — Šitos šventovės rūmuos. 
Pianinu jį palydėjo Dimitrijus 
Conardi.

Po to Klaudija Stankaitytė 
padeklamavo Romualdo Kisie
liaus eilėraštį “Laisvės daina”.

Trečioj dalyj solistas Citvaras 
vėl padainavo tris dainas: Šim
kaus — Tamsioj naktelėj ir Oi 
kas ir Schumanno — Du grena
dieriai.

Minėjimui pasibaigus, LB 
apylinkės pirmininkas A. Rugys 
padėkojo delegacijai, kuri lan
kėsi pas burmistrą, spaudai ir 
fotografui (per K. čižiūną). Jis 
padėkojo klebonui' už gražias 
pamaldas, J. Gailai už paskaitą, 
solistui ir visiem susirinkusiem 
už dalyvavimą ir aukas. Aukų 
Lietuvos laisvinimui^ surinkta 
1,001 dol. Daugiausia aukojo 
Ona Šepetauskienė—110 dol.

Po to dar kalbėjo žinomas pe
dagogas Vaclovas čižiūnas. Jis 
prašė, kad žmonės eitų į valsty
bines bibliotekas ir reikalautų s 
knygų. Kai bus pareikalavimas, 
tai bibliotekos stengsis jų įsi
gyti. Taip pat priminė, kad ge- .. 
gūžės mėn. bus rinkimai į L. - 
Bendruomenės Tarybą. Prašė 
visų, kad eitų balsuoti.

Po visų kalbų dalyviai buvo 
paprašyti kavutei.

Barb. Paei.



NAUJOS KAINOS

ata

riu ntaurųrteluritoK.CiapMuie- 
'lame tik dafe ariootoįių ėf ežcS-* 
įą, tarife ndtata tftatae ir kurie 
ūriBOjO 25 doi. OJT deCUgUNL.

^ Mėtėte Marijos CS»- 
•a, Gbtago, S.2/18836 
AaU Sv. ĮartafoiĄ Los A<*- 
les, CaEL — UMfc Sv. K*

IJBta Sv. Jragto, Atauy, N. Y. 
— L220; Pris&ėltao, Terasto, 
Kanada — Mta Asiras Vartų, 
Pamilt ne, Kanada — £JOį Sv,

Wwririurira, Vefes®U«, A KK- 
nmrukis, BrooHye, N. Y, J. Pa- 

**•» Pr-

re,Pa. — 451; Sv. Antano, De- 
ttat, MkA. — 382; Svė. Trejy
bės, tatirioari, Cota. — 3IMk 
Sv. Potro ir Povilo, So. Boston, 
Mara. — 38037; Sv. Ja:j^ 
Sbernmdoah, PA — 364; Švė. 
Trejybės, Newark, N. J. — 
352^0; Nekalto Prasidėjimo 
Svč. Mergelės Marijos, Chiea- 
ga, 18. — 350; Apreiškico, 
Brooklyn, N. Y. — 330; Sv.

graną ii VNESHPOSYLTORGO pametimų apie 
kfekvieoo užsakymo įvykdymų ir painformuoja 
sitsEHų. - x.

330; Sv. Andriejaus, New Bri- 
tirba,Cenn. — 317.45; Švč. Rfier- 
grifcte Macuos, Kingstan, Pa. — 
310; Sv. Petro ir Povilo, Karie
ton, PA — 303; Sv. Jurgio, Fhi- 
ladelplria, PA —300; Sv. Petro 
.ir Povilo, Elinbetb, N. J. — 
9f5į Sv. Jaugia, Noraoad, Mcss.
— 264; Sv. &yt7.-3, Dayta\ 
Ofafo —. 264; Nekalto Prasidė
jimo Švč. Mergelės Marijos, E. 
St tams, JB. — 260;Šv. Kazi- 
asiem, Itamaod, Pa. — 250; 
Sv. TrrinrifTOį, Paterron, N. J.
— 290; Sv. Jrczsųso, taureli, 
Mara. — 240; Sv. Onos, Lraer*

dr. Aacbfos ir taura. Bridžiai, 
Cieyetend, Olrio— 30; O. Rum- 
butiefiė, Oevefond, Obto — 
3ft. Po 25: dt Afc. ,Čepulis; 
W&Nri&, Ofcto, P. Gritiiftnas, 
W. Hartford, Coūau, A Garka, 
Euefid, Ohio,J. Garszva, Rich- 
oaond Hffi, N. dr. L. ir J.

E. Northport, N.Y^

S. Mmktars, Sfera City, 
tara -< PdŠĮ. Htts- 
burta Cc5£ — 1J0C3; prel. 
j. Sdfemns, Netrauk, N. Y. —. 
225; A Baltrushunas, So. Bos
ton, Mara. — 21<k G. Vilčiaus- 
kas, Watertary, Cona. — 200;

800; Sv. Jurgio, Cleveland, 
Ohfo — 718.78; Nesiliarųančtos 
Pagalbes SvC. Mergelės Mari
jos, Ctaete*d,4Mtto — 615.17; 
Sv. Alfetoo, Badtaaaore, Md. — 
500; Sv. Jono bikltytajo, To-

Mastų St Gaidelis, $d- Haw- 

ndevitas, Jersey City, N. J. — 
55. Po 99: V. Bartoška, Bronx, 
N. Y^ prel. I— Mendelis, Bal- 
thnora, Md., T. Nartatas, Day- 
ton, Ohie, A Baldys, Btoru, 
N. Y^ V. Sitarakas, Tmtin,

Sv. Vincerio, GirardriHe, Pa.— 
25; §vč. Jtaera Sietas, New 
PfeiUvipki*, Pa. — 20; Nekal
to Pkas^Mpmo SvC. Mergelės 
Mainos, Sheboygaa, Wisc. — 
15; Sv. Mykolo, Bayonne, N. J. 
— 15; Anšros Vartų, New York, 
N. Y. — 12; Sv. Kaataeao, 
Aaarteidam, N. Y. — 1@; Sv. 
Kizfcaro, Ctšcsco, BĮ. — 10.

tetas — 130&95; foras To tire 
Comnmnst Worid,~~deadde, 
Calif. — 500; Detroito Betėviai, 
DetMit, Midų — 201; foram 
Nafaytaotojo Seserys, Elm- 
tarst, Pi. — 200; Itacese oi ________
Stora Cfer, tara — Nfc. Ue- įj Trartm, Omaha^

A Tafieta^ ftaena,

alfe Fsackvffle, Pa.. — 8050; 
§v. Oara, Jersey City, »• J- — 
gZJfo V. J. Atrimaiayreo,

N. Y. — 05; Sv My- 
kojp, Senatve, PA — 04; Sta- 
ra$.z Marija MarrndBe, Pa. — 
7550; Sv. Ifrtans, Schenecto 
dy, N. T. — 75; Sv. AntaE®, 
Pareita, Nebr. — T3>, Sv. Petro 
ir Povilo, Tmaegaa, Pa. — 65; 
Svč. Merfteite Margos, Eyaon, 
PA — 6100; Sv. Antano, 
Itadrafe, Pa- — 57; Karalienės 
Angelų, St Catiaarines, Kraada 
— 50; Sv. Irriretan, New H»- 
ven, Conn. — Sv. Myko
lo, Staaota, PA — 50; Lietu
vių Misųa, Sdaaanton, tauria

yra VIENINTELE firma Amerikoje, pateikianti 
pecriuntiiao įrodyr^s, atitintamtan jos snsitariiną 
ra VNESHPOSYLTORGU.

VIENINTELE firma Amerikoje priimanti užsaky
mas NVOLAIDINIAMS RUBLINIAMS ,CERTI- 
FKATAMS ir tiesio* per VNESHPOSYLTORG4 
ptriurfB ta* otatata*' taM1** p*ę- 
kėnas, ėiamnm rprrinltar VNESHPOSYLTORGO 
krautuvėse ir sandditiose daugelyje didelių 
miestų Lietuvoje ir USSR. s

A 50; J. Kartafitinas, Beveriy 
Shc z - , Ind. — Afo A; Blsson, 
Beimta, CaM ~ 42; psrf. dr. 
A Sidkuskr^ž, Ottava, Kanada 
— 40; J. ir B. CMtaA, Wetiseis- 
fiėld, Core. — 35; O. j' Kmte-



LIETUVIŲ FONDAS AUGA
disku-’

.DARBININKAS • 1973 m. kovo 9,nr.l0 • 7

— JAV LB VI-ji taryba ko
respondentiniu būdu nutarė 
ritą LB tarybos sesiją šaukti 
1973 balandžio 28-29 New Yor- 
ce. Tai bus penktoji ir pasku
tinė šios darbingos LB tarybos 
sesija. Darbotvarkėje numatyti 
visų JAV LB institucijų apyskai- 
tiniai pranešimai už praėjusių 
3-jų metų darbą, lietuvių kul
tūrinės veiklos krypties ir jos fi
nansavimo svarstybos, PLB sei
mo klausimai ir kt.

— Edvardas W. Baranauskas, 
ištikimas Vliko rėmėjas, Lietuvą 
liečiančiais klausimais parašė 
net tris laiškus, kurie buvo at
spausdinti “The Union-dStar” 
sausio 31, kur jis kelia sovietų 
kolonializmo Baltijos kraštuose 
klausimą ir ragina Jungtines 

’ Tautas pagaliau susirūpinti juo;
“Schenectady Gazette” ilgą 
laišką, pavadintą “Lietuva nori 
būti nepriklausoma”, kur ilgiau 
sustoja prie Kalantos ir kt. susi
deginimų , Kauno riaušių ir kitų 
faktų, rodančių, kad lietuviai to
li gražu nėra susitaikę su savo 
vergove, kad jie trokšta laisvės 
ir kovoja dėl jos. Trečias maž
daug tokio pat turinio laiškas 
tilpo vasario 15 “Amsterdam 
Recorder”. E. Baranausko pa
stangos ir sugebėjimas patekti į 
amerikiečių spaudą ir jos skaity
tojus informuoti apie Lietuvos 
bylą yra pasigėrėjimo vertas ir 
gražus patriotinis pavyzdys. (E)

— Waterbury, Conn., Balfo 
skyriaus valdyba gavėnios lai- 
kotaspio rimčiai atžymėti skel
bia piniginį Balfo vajų, kuris 
bus baigiamas su Velykų šven
tėmis. Vajų vykdo ir aukas ren
ka skyriaus valdyba: J. Brazaus
kas, D. Venclauskaitė, G. Va
liulienė, V. Skladaitis ir A. Bra
zauskienė. Jiem talkina: Ed. Ba- 
zėnas, Ant. Gylienė, St. Išlins-

bos pirm. dr. K. Ambrozaitis 
paprašytas pateikti toj sesijoj 
LF pageidavimus LB institu
cijom. , ’ .

' Ilgiau užtrukusiose
„ . • sijose buvo apsvarstyti įvairūs

prašymas; bendra prašymų su, lf einamieji reikalai, kaip tęs- ma buvo virt 150,000 dol. Buvo ,A lne nt, ” in.

vestaviroo komisuos darbas, va
jai vietovėse ir kt.

Penkių valandų darbingam 
sekmadienio posėdy dalyvavo 
dr. K- Ambrozaitis, dr. G. Ba
lukas, K. Barzdukas, K. Girvi
las, K. Grina, V. Kamantas, dr. 
F. Kaunas, P. Kilius, dr. P. Ki
sielius, J. Kučėnas, V. Nau
džius, dr. A. Razma, A. Rėklai-

patenkinti 36 prašymai ir pa
skirstyta 57,380 dol. suma. Kiti 
prašymai atidėti arba nepa
tenkinti. LF taryba visas; 1972 
metų paskirstytas sumas patvir
tino ir leido komisijai pradėti 
skirstyti 1973 metų pelną iki 
20,000 dol. sumos. Vėliau skirs- 

mus, patvirtino paskirstytą 1972 ^^U°dT '1:Ogii"Jpi’ 
; » -. ~ v’ i . • mgų (kai bus realizuotas dides

nis pelnas). . j Valaitis, P. Želvys ir
j» nuo 1962 p. Žumbakis.

iki 1972, Lietuvių Fondas pa- Posėdžio pabaigoj LF kontro- 
dalino 229,380 dol. lietuviškiem Iės komisijos pirm. K. Grina ' 
reikalam. — pranešė, kad kovo mėnesį bus

tikrinamos LF knygos ir iž- 
das. Jis pastebėjo, kad jam tekę 
dalyvauti daugely įvairių orga
nizacijų posėdžių, tačiau šis LF 
tarybos posėdis išsiskyręs iš vi
sų savo kultūringumu, manda
gumu, dalykiškumu, darbin
gumu, geru pasiruošimu ir kiek
vieno dalyvio didele meile lie
tuviškam bendram darbui Lie
tuvių Fonde, nežiūrint amžių ir. 
pažiūrų skirtumų tarp posėdy 
dalyvavusių narių. Todėl ir au
gąs LF kapitalas bei LF geras 
vardas lietuvių visuomenėj.

Lietuvių Fondo 3,200 narių ir 
vadovybė šiandien gali džiaug
tis 800,000 dol. pagrindiniu ka
pitalu, kuris per 10 metų aug
damas jau davė arti ketvirtada
lio milijono dolerių lietuvių 
kultūrai ir švietimui!

Koresp.

. Lietuvių Fondo taryba 1973 
vasario 25 posėdy Chicagoj su
darė naujas LF komisijas, iš
klausė LF tarybos pirmininko 
dr. K. Ambrozaičio ir LF valdy
bos pirmininko dr. J. Valaičio 
bei kitų valdybos narių praneši-

metų pelną,-diskutavo investa
vimo klausimus, priėmė LF na- _ - sv ’- 
rių metinio suvažiavimo progra-' 
mą ir aptarė kitus reikalus.

Naujuoju LF tarybos sekreto
rium išrinktas Povilas Kilius. 
LF valdybos pirm. dr. J. Valai
čiui pristačius, 1973 metams 
LF valdybos nariais patvirtinti 
vicepirmininkai A. Rėklaitis, J. 
Kučėnas ir St. Džiugas, iždo 
sekretorius P. Želvys, iždinin
kas K. Barzdukas ir sekretorius 
K. Girvilas. Tos pačios sudė
ties valdyba buvo ir praėjusiais 
1972 metais.

1973 metų LF investavimo 
komisiją sudaro dr. J. Kazickas, 
P. Kilius, dr. P. Kisielius, V. 
Naudžius ir dr. V. Šimaitis, 
Komisija persvarstys investavi
mo klausimus ir kituose LF ta
rybos posėdžiuose pateiks savo 
rekomendacijas.

1973 metų LF pelno skirsty
mo komisiją sudaro LF tarybos 
nariai dr. G. Balukas, V. Kaman
tus ir dr. A. Razma bei JAV LB 
atstovai G. Grincevičius, J. 
Račkauskas ir St. Rudys. Šios 
sudėties komisija labai daug 
dirbo ir praėjusiais 1972 metais.

LF statuto komisiją sudaro dr. 
K. Ambrozaitis, dr. G. Balukas, 
dr. A. Razma, dr. J. Valaitis ir 
LF teisinis patarėjas advokatas

LF metinis narių suvažiavi
mas šaukiamas 1973 gegužės 
12, šeštadienį, Jaunimo Centre 
Chicagoj. Patvirtinta suvažiavi
mo darbotvarkė. Bus praneši
mai, LF investavimą tvarkan
čių specialistų paaiškinimai, 
trečdalio LF tarybos narių ir 
kontrolės komisijos rinkimai, ir 
kt. Nutarta, kad nebus sveiki
nimų žodžiu, bus tik raštu.

LF taryba laukia-1 iš JAV LB 
institucijų aiškesnių rekomen
dacijų dėl LF pelno paskirsty
mo, ypač kultūrinėj srity. Švie
timo reikalais iki šiol labai pla
ningai Lietuvių Fondui savo re
komendacijas pateikdavo JAV 
LB švietimo taryba. Ateinančioj 
JAV LB tarybos sesijoj daug lai
ko bus skiriama lietuvių kultū
rinės veiklos krypties ir jos fi
nansavimo svarstymui. LF tary-

“Mes nugalėsimi” — Rochesterio vyskupas J. L. Hogan sako 
lietuviam pamokslą.

“MES NUGALĖSIME”’
įspūdžiai iš Vasario 16-tosios Rochestery

Praeitą vasarą, kai Rocheste- lietuvių tarpe atsitiko prieš pei
lio lietuvių parapijos atstovai kiasdešimt penkerius metus va--

- ....... . vysk* J-Ls Hogan sario 16, kai jūsų Tautos Tary-
| LF vąŪfbos iždininkas padėkoti ^iorfresterįo diece-jy

Barzdukas pateikė" pilną ir zijoj paskelbt^ maldos dieną už nepriklausoma, kai nutarė išlai-: 
smulkią piniginę 1972 metų kenčiančią Lietuvą, vyskupas 
apyskaitą. 1972 gruodžio 31 LF 
turtas buvo 839,331 dol.; 793, 
620 dol. sudarė pagrindinis ka
pitalas (3,150 narių įnašai). Per 
praėjusius metus LF narių įna
šai paaugo 73,174 dol. LF pel
nas (už parduotas akcijas, palū
kanos, dividendai, medalių už
darbis ir kt.) per metus sudarė 
77,336 dol. sumą (arba 10 proc. 
nuo dirbančio kapitalo). įvairios 
operacinės išlaidos (raštinė, 
paštas, skelbimai, nuoma, atly
ginimai ir kt.) atsiėjo 18,551 
dol. Gryno pelno liko 58,785 
dol. Iš to likusio gryno pelno 
57,380 dol. buvo paskirstyti lie
tuvių kultūrai ir švietimui rem
ti. Visais atžvilgiais praėjusieji 
1972 — LF dešimtmečio me
tai — buvo rekordiniai savo su
momis.

LF valdybos vicepirm. A. 
Rėklaitis pranešė, kad per gruo
džio, sausio ir vasario mėne
sius 87 nariai įnešė 12,650 dol. 
kapitalą ir 1973 vasario 25 Lie
tuvių Fondas jau turėjo 3,200 
narių.

LF valdybos pirm. dr. J. Va
laitis suminėjo visų LF valdy
bos narių atliekamus darbus ir 
pranešė, kad praėjusiais metais 
administraciniams reikalams 
buvo išleista mažiau, negu LF 
taryba buvo nutarusi. 1973 me
tų operacinių išlaidų sąmata nu
matyta 18,980 dol. Tokią sumą 
LF taryba ir patvirtino, padėko
dama LF valdybos pirmininkui 
ir valdybai už atliktus gerus 
darbus.

LF taryba sudarė specialią 
komisiją iš trijų LF pirmi
ninkų: tarybos —~ dr. K. Amb
rozaičio, valdybos — dr. J. Va
laičio ir pelno skirstymo komisi
jos — dr. A. Razinos. Si ko
misija, pasikvietusi reikiamus 
specialistus ir patarėjus, ap
svarstys ir pateiks LF tarybai 
rekomendacijas, kam skirti gau
tą specialų testamentinį virš 
13,000 dol. palikimą. Pagal ve
lionės testamentą LF taryba šią 
sumą turi paskirti lietuvių rašy
tojam.

prasitarė, kad norėtų kada nors 
ir pats aplankyti lietuvių pa
rapiją. Tėvas Augustinas Si
manavičius, OFM, tada dar tik 
ėjęs lietuvių parapijos klebono 
pareigas, greitai pagavo vysku
po pažadą ir pasakė: “Vasario 
16 mes švenčiam Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo šven
tę. Būtų labai smagu, jei ir vys
kupas galėtum ta proga mus ap
lankyti.” Kadangi prie šešiolik
tosios artimiausias sekmadienis 
buvo vasario 18-tojj tai vysku- 
pas tą dieną ten pafirpasižy- 
mėjo. Taip išėjo, kad šiemet 
vienuoliktos valandos mišias už 
žuvusius už Lietuvos laisvę ir 
už teisingą taiką pasaulyje cele- 
bravo ir tai dienai pritaikytą 
pamokslą pasakė pats vyskupas. 
Neiškenčiu kai kurių pamokslo 
vietų nepacitavęs.

“Aš esu ypatingai laimingas, 
kad galiu būti jūsų tarpe šią 
jums tokią laimingą dieną,” kal
bėjo vyskupas. “Jūs geriau žino
te tos dienos istoriją, bet jos 
reikšmę suprantu ir aš. Juk tai 
yra diena prisiminti, kas taurių

kyti gyvas savo tradicijas ir savo 
kultūrą. Ir ne tik išlaikyti, bet 
jas ugdyti ir puoselėti laisvai 
nuo bet kurios pasaulio jėgos 
kišimosi. Iš kitos pusės šioji 
diena kartu yra ir Jiūdna, ap
temdyta fakto, kad svetima jėga 
laiko pavergusi Lietuvos žmo
nes. Pavergė, bet nesunaikino 
jų dvasios, nesunaikino tikėji
mo, jog vieną dieną ateis pa
sikėlimo pergalė. Kenčiančių 
žmonių kentėjimai teikia ir 
mums stiprybės. Jie yra mum 
ir pavyzdys ir įkvėpimas, kad iš-

Tėv. Augustinas, .O.F.M., 
Rochesterio lietuvių para
pijos klebonas, pristato pa- 
rapiečiam vyskupą J. L. Ho- 
gan. 

Iš tikrųjų gyvenime nėra tokios 
padėties, kad atskiras žmogus ar 
žmonių grupė Dievo ir žmonių 
akivaizdoj galėtų sakyti mes ne
galim, ir todėl didelio tikėjimo 
Lietuvos žmonės gali stoti prieš 

tverti galim tiktai tikėjime, nes —visą pasaulį ir su įsitikinimu 
šaukti: “Mes nugalėsimi” Paga
liau neužtenka tikėti, reikia da
ryti gera. Reikia gydyti žaizdas 
visos mūsų didžiulės šeimos, 
kuriai priklauso ir mūsų broliai 
Lietuvoj. Mes turim skelbti ir 
šaukti pasauliui, kas tenai vyks
ta. Mes turim protestuoti prieš 
tai, kas tenai daroma. Mes turim 
žadinti pasaulio galingųjų są
žines, kad jie susirūpintų esamą 
padėtį pakeisti, o kartu savo 
maldomis turim melsti jiems 
drąsos. Todėl praeitą vasarą ir 
aš su džiaugsmu paskyriau Ro

tikėjimas yra tikroji laisvi
nančioji jėga. Tikėjimas yra 
Dievo dovana, įgalinanti turėti 
vilties pačiuose sunkiausiuose 
atvejuose. Tai yra tikėjimas Jė
zaus Kristaus pergale jo bevil
tiškiausios kančios valandose, 
kurios baigėsi pirmuoju Velykų 
sekmadienio rytmečiu, pačia di
džiausia diena mūsų tikėjime, 
nes ji parodo, kad žmogus nie
kada negali sakyti negaliu. Ži
noma, mes visada galim sakyti 
nedarysiu, nes tai kyla iš žmo
gaus silpnumo ir užsispyrimo.

LF pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. A. Razma pranešė 
apie 1972 metų pelno paskirsty
mą. Per 1972 metus Lietuvių 
Fonde buvo gautas ir komisi
joj ilgai svarstytas 61 formalus

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija vasario 90 
buvo priimta Speaker of the House Carl Alberta. iŠ k. kun. Adolfas Stašys — Altos vicepirmk 
ninkas, sukalbėjęs invokaciją minėjimo pradžioje, dr. Jonas Genys Altos atstovas 

VVashingtone, Jūratė Micfinaitė, kongresui. Carl Alberta, Vasario 16-tos globėjas kongresm. 
Daniel J. Flood ir dr. Kazys Šidlauskas — Altos vicepirmininkas. Nootr. Dev O’NeiL

chesterio diecezijoj vieną sek
madienį, kaip ypatingą maldos 
dieną už kenčiančius mūsų bro
lius Lietuvoj.”

Po pamaldų vyskupas dar ge
rą valandą praleido salėj 
su parapiečiais. Jam buvo į-- 
teiktos dvi dovanėlės. Klebonas 
tėvas Augustinas parapijos var
du įteikė Sibiro maldaknygę, 
o LB pirmininkas R. Sedlickas 
Bendruomenės vardu — kun. 
St. Ylos knygą A Priest in 
Stutthoff. Vyskupas trumpa kal- 
ba pasidžiaųgė dovanomis ir šil- 

’jtu priėmimu, O /paskum pasi-! 
sveikino ir keliais žodžiais pasi
keitė su kiekvienu parapiečių 
atskirai. Parapiečius vyskupui 
pristatė tėvas Augustinas jr pa
rapijos tarybos pirmininkas 
Frank Mockevičius. Danguolė 
Klimienė ir Juzė Krokienė visus 
pavaišino kava ir pyragaičiais.

Trečią valandą po pietų salė 
vėl prigūžėjo. Prasidėjo iškil
mingas Vasario 16-tosios po
sėdis. Čia kanadietis Eugenijus 
Čiuplinskas skaitė paskaitą, 
kuri pagrindine mintim labai 
sutapo su vyskupo pamokslu, 
norsjįs dalinosi tik kanadietiš- 
ko darbo patyrimu. Ir tai jau 
gera, nes parodo, kad yra žmo
nių, kurie eina geru keliur Pa
gal Čiuplinską mūsų veikloj 
neturėtų būti žodžio neverta. 

.Verta yra viskas, kas pozityvu 
ir yra daroma krašto ^laisvei. 
Verta rašyti laiškus, peticijas, 
rezoliucijas, pasiūlymus, verta 
susitikti, kalbėti. Verta klebinti, 
klebinti ir klebinti. Tai ne tik 
palaiko Lietuvos klausimą gyvą, 
bet ir įskiepija idėjas ne vie
nam, turinčiam įtakos tarptauti
niams susitarimams ir nutari
mams. Ir gera, kai tos idėjos 
yra įskiepytos mūsų ir gina Lie
tuvos reikalą.

Tarp kitų minėjimą aplankė ir 
miesto burmistras Steven May, 
kuris kasmet vasario 16-tąją 
paskelbia Lietuvos nepriklau
somybės diena. Paskelbimo ak
te šiemet jis tarp kitko rašo: “Aš 
raginu visus rochesteriečius 
jungtis su manim ir pagerbti 
Lietuvos laisvės kovotojus, ku
rie paaukojo savo gyvybes kovo
dami su prispaudėjais, pasi
džiaugti mūsų Amerikos lietu
vių drąsiom, nenuilstamom 
pastangom ir šią šventę švęsti 
su viltimi ir malda, kad Lietu
va vėl triumfuotų laisva ir ne
priklausoma.”

Meninę progiamą atliko solis
tai Birutė Čypienė ir Leonas 
Baltrus, Vytauto Žmuidzino ve
damas šeštadieninės mokyklos 
chorelis ir deklamuotojai. Minė
jimą sumaniai vedė dr. Antanas 
Klimas.

Gale verta pažymėti, kad toji 
mažytė lietuvių kolonija Lietu
vos laisvinimo reikalams su
metė beveik pusantro tūkstan
čio doleriukų. Atskirai reikėtų 
paminėti Jono Morkūno šeimą, 
kuri paklojo 125 žaliukus.

(i.)

rūnienė, J. Kiselis, V. Vaitkus, 
P. Valūnas, J. Žemaitaitis.

— Dail. Vytautas Jonynas, 
New York, N. Y., plačiai pažįs
tamas lietuvių ir amerikiečių 
visuomenei savo kūriniais su
kūrė specialų viršelį —aplan
ką “Jūratės ir Kastyčio” operos 
plokštelių albumui. Plokštelės 
turėtų pasirodyti kovo mėne
sio gale.

— Vytautas Kamantus, JAV 
LB tarybos pirmininkas, buvo 
nuvykęs į Philadelphiją, daly
vavo Nepriklausomybės šventės 
minėjime ir susitiko su Phi- 
ladelphijos LB^apylinkės pirmi
ninku ir LB tarybos nariu dr. J. 
Stikloriumi, LB Pietryčių apy
gardos pirm. B. Raugu, LB kraš
to valdybos pirm. V. Volertu, 
krašto valdybos nariais A. Gė
čių, J.. Gaila, P. Mitalu, V. 
Maciūnu, A. Novasičiu, A. Zerr 
ir A. Vaškeliu, ir daugeliu kitų 
LB ir visuomenės darbuotojų. 
Su visais pasitarta įvairiais lie
tuviško darbo klausimais.

— Pianisto Antano Smetonos 
fortepijono koncertas įvyko va
sario 26 John Carroll universi
teto didžiojoj Kulas salėj Cle- 
velande.

— Grandinėlės koncertas 
Clevelande įvyks kovo 18, sek
madienį, 3 vai. popiet Cuya- 
hoga Community College teat
ro salėj.

— Dr. Edmundas Lenkaus
kas, JAV LB tarybos vicepirmi
ninkas, buvo atvykęs iš Cleve- 
lando į Chicagą ir čia su LB ta
rybos prezidiumo pirm. V. Ka
mantų, sekr. V. Kleiza ir vice- 
pirm. dr. A. Razma aptarė LB 
tarybos kitos sesijos reikalus.

— Eligijuš Sužiedėlis, JAV 
LB kontrolės komisijos pir
mininkas, buvo atvykęs iš Bos
tono į Chicagą ir čia tikrino pra
ėjusiais metais įvykusios IV- 
sios Pasaulio lietuvių tautinių 
šokių šventės knygas bei iždą, 
JAV LB švietimo tarybos ir kitų 
LB institucijų atskaitomybę, 
knygas ir iždus. Kontrolės ko
misijos pranešimai bus pateikti 
balandžio 28-29 New Yorke 
įvyksiančioj LB tarybos sesfyoj.

— Studentės, per vasaros 
atostogas norinčios dirbti Lie
tuvių senelių namuose, gali jau 
dabar registruotis: Matulaitis 
Nursing Home, Thurber Rd., 
Putnam, Conn. 06260.



vietoj Hartfordo Grandis (nu-
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PO CHICAGOS DANGUM

Tinklinis
Tebuvo vienas žaidimas mer

gaičių B kl. ir Bostono LSK I 
šeštukas nugalėjo Bostono LSK 
II 2-0 (15-11, 15-8).

8 f W73«.tev»9,nr.l8 8 DARBININKAS
- —~ V - •- -- ' . . •

Jaunių D kl. vienerios rung
tynės, kuriose Bostono LSK lai
mėjo prieš New Yorko LAK 21 
— 15.

KREPŠINIO TURNYRAS BOSTONE
Rytų sporto apygardos vado

vas Pr. Gvildys 1972 bandė su
megzti prie Atlanto esančių klu
bų krepšinio ir tinklinio lygos

• pirmenybes. Pirmasis toks sulė-
kimas buvo lapkričio 18 Phiia- _____ _r__. ...
delphijoj. Vėliau paaiškėjo, kad Bostono LSK 27-17 Ir
lygos pirmenybės yra pe dide- Hartfordo Grandį 34-32). Antroj 
Hs užmojis. Dėl to vasario 10 ^<5^ Hartfordo Grandis (nu-
Bostone jau krepšinio turnyras, Bortono LSK 38-14).
kur prigludo ir vienerios tink- _ - -
linio rungtynės.

Žaidimai Bostone buvo sklan
džiai pravesti. Čia didžiąją 
naštą kėlė trys darbuotojai: Vyt. 
Eikinas, Ed. Auštras, Alg. Ska
bė ikis. Betgi po džiugios sėk
mės, kasdienybė iškrečia* ne
lauktų pokštų — vienam iš 
vadovų pavogė portfelį su rung
tynių lapais. Dokumentuota 
medžiaga dingo, ir turim pasi
tenkinti daugiausia tik baigmi- 
nėm pasekmėm.

Krepšinis
Vyrų gr. neatvyko Hartfordo 

Grandis (vienas žaidikų susir
go, be to, kitos bėdos pasipai
niojo). Pasirodė du penketukai 
ir Bostono LSK užtikrintai nu
galėjo Philadelphijos LAK 113- 
65 (55-35). Jei rudenį Philadek 
phijoj šeimininkai buvo užkū- 
rę lygią kovą svečiams iš šiau
rės ir Bostonas tik paskutinėse 
sekundėse laimėjo 89-87, tai 
dabar Philadelphija (be Stonio, 
kuris tada susmaigstė 31 tašką) 
pasirodė silpniau.' Tuo . tarpu. 
Bostone eiles papildė Ketvirtis, 
žaidęs už Providence kolegijos 
rinktinę.

Taškai: Bostono LSK: Ginei
tis 20, Ketvirtis 19, Analaus- 
kas 18, Šerelis 13, R. Baika 12, 
Ambrose 11, Ivaška 6, Paliu
lis 4, Šarūnas 3, Simanavičius 
3, Vilėniškis 2, Vizgirda 2; Phi
ladelphijos LAK: Deksnys 18, 
Maciūnas 18, Pilkauskas 10, R. 
Stankus 7, A. Stankus 6, Kal
pokas 2, Šiugžda 2, VVallace 2.

Jaunių A kl. (4 komandos) 
pirmą vietą sugriebė Bostono 

' LSK(nugalėjo Philadelphijos 
LAK 51-31 ir New Yorko LAK 
II 59-14). Kitose rungtynėse 
Philadelphijos LAK įveikė New 
Yorko LAK I 30-29, o New Yor
ko LAK I laimėjo prieš New 
Yorko LAK II 34-32.

Jaunių B kl. (3 komandos) 
pirmoj vietoj Worcesterio jau-

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co- 
operative Bank Pfaza, 1864 Centre 
Street. We$t Rozbury, Mass. 02!32.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

GAISRAS IR NUOSTOLIAI 
Klausimas

Mano kaimyno namas sudegė 
ir per gaisrą gerokai apdegino 
mano garažą. Garažas buvo vė
liau pastatytas ir nebuvo ap
draustas. Ar aš galiu ieškoti at
lyginimo • iš kaimyno, pas kurį 
gaisras prasidėjo? Dėl to gaisro 
aš netekau savo garažo.

P.G., Darbininko skaitytojas, 
Massachusetts

i

t

Atsakymas
Jei Tamsta galėsi įrodyti, kad 

kaimynas buvo negligent” (ne
atsargus arba apsileidęs) ir kad 
gaisras buvo to apsileidimo pa
sekmė ir, be to, jei kaimynas 
negalės įrodyti, kad Tamsta pri- 
sidėjai prie “rezultato” savo pa
ties apsileidimu, — tada Tamsta 
galėsi išreikalauti iš savo kai
myno, kad jis padengtų Tamstos 
nuostolius.

REIKIA TINKAMAI
SUKASYTI TESTAMENTU

Klausimas
Turim dvi mažametes duk

teris: viena yra 17 metų, kita — 
14. Be to, turim Vieną 23 metų 
sūnų, kuris neseniai vedė prieš 
mūsų norą ir su mumis beveik 
neturi reikalų.

nieji (įveikė Bostono LSK 28-15 
ir New Yorko LAK 28-17). Ant
roj vietoj Nevv Yorko LAK (nu
galėjo Bostono LSK 23-16).

Jaunių C kl. (3 komandos) 
pirmavo New Yorko LAK (į-

Lietuvių televizijai kovo 26 
sueina septyneri metai. Tai il
gas amžius, nes nesitikėta, kad 
taip brangiai atsieinanti progra
ma talės ilgai išsilaikyti. Rėmė
jų ir aukotojų dėka kasmet jai 
sutelkiama daugiau kaip 24 
tūkstančiai dolerių. K a s - 
met duodamos 52 programos. 
Jose dalyvavo daugiausia jauni
mas. Buvo įvairių minėjimų, fil
mų. Dainavo chorai ir solistai. 
Noriu pasidžiaugti, kad per tuos 
septynerius metus suorganiza
vau, redagavau bei vedžiau 25 
programas. Daug reikėjo rūpes
čio, jėgų ir lėšų. Daugiausia tu
rėjo rūpintis LTV įkūrėjas T. 
Šlutas. Kelias programas yra su
rengę aktorius K. Oželis, Ed. 
Vengeskas, rašytoja N. Jankutė, 
Alvudas ir kiti. Metinis LTV 
susirinkimas nulems jos ateitį 
Jei rasis žmonių, sutinkančių 
būti valdyboj ir vesti progra
mas, tai televizija veiks ir to
liau. T. Šlutas, įsijungęs į savo 
studijos darbus, jau nebegalės 
dirbti prie LTV.

Lietuvos vyčiai kovo 4 Gi
mimo parapijos bažnyčioj 
mini šv. Kazimiero šventę. Vy
čių salėj bus meninė dalis ir 
vaišės. Kovo 18 vyčių choras 
dalyvaus lietuvių televizijoj.

Chicagos arkidiecezija dviem 
procentais pakėlė algą mokyklų 
mokytojam, kurių esama 4,230. 
Dabar mokytojas per metus

Mes norim, kad, mums mirus, 
sūnus negautų nė cento iš mūsų 
palikimo. Ar reikia sudaryti tes
tamentą? Jei taip, kaip galima 
būtų jį taip sudaryti, kad, mums 
mirus, sūnus negalėtų kabintis 
prie savo seserų ir jom sudary
ti nereikaling išlaidų.

Žinoma, kad mes kreipsimės 
į vietinį advokatą, bet mum 
bus ramiau, su Tamsta pasita
rus.

Skaitytojai, New Yorko valst.

Atsakymas
Reikalas yra gana paprastas. 

Advokatas, į kurį Tamstos 
kreipsitės, surašys testamentą ir 
jame pažymės, kad Tamstos 
nieko nepalieka! savo sūnui. 
To užteks. Tačiau niekas ne
gali Tamstų užtikrinti, kad, 
Tamstom mirus, sūnus nesi
kreips į teismą arba nesistengs 
sudaryti “nemalonumų” savo 
seserim. Kiekvienas gali kreip
tis į teismą, jei jis nebijo išlai
dų. Ar jislaimės — tai yra visai 
kitas dalykas.

Tinkamai surašius testamen
tą, Tamstos galit būti visiškai 
tikri, kad sūnus nieko negaus 
iš Tamstų palikimo. Jo galimo 
kreipimosi į teismą ir tokių 
būdu išlaidų susidarymo iš
vengti negalima.

Laimėtojuns nepagailėta tau
rių. Įdomu, tad atskiras taures 
gavo žaidikai (po 8 komandoj). 
Šį kartą smukiai sukruto New 
Yorko jauniai krepšininkai (iš 
visų buvo pasirodę net 5 ko
mandos). Tokiam gausiam atža
lynui prireikė autobuso, į kurį 
New Yode įsijungė Philadel- 
pbijos žaidikai ir visi kartu nu
dūmė į Bostonu.

Didysis sezono įvykis, Rytų 
apygardos žiemos pirmenybės 
(krepšinis, tinklinis, stalo teni
sas, šachmatai), bus balandžio 
7-8 Elizabetbe, New Jersey. 
1972 ir 1971 tokios pirmenybės 
pravestos New Yorke — taip at
gaivinta sportinė veikla Rytuo
se 

gaus 7,153 dol., o viešųjų mo
kyklų toks pat mokytojas gauna 
8,200 dol, Viešųjų mokyklų 
streikas dėl algų laimėtas, ta
čiau žmonės jau priekaištauja, 
kad algos per didelės.

Plėšikai ir banditai tebe- 
siaučia. Štai aną dieną našlė 
Elena Pabis, tokia nuoširdi ir 
visų gerbiama, išėjo į 87 gatvę 
parsinešti maisto ir buvo pikta
dario iš pasalų nušauta. E. Oli- 
vera, 43 m. žuvo eidama į dar
bą. Senukas pensininkas, iškei
tęs savo 200 dol. čekį, rastas 
nušautas. Prie Margučio raš
tinės mokyt. M. Sirutytei pa
auglys ištraukė krepšiuką, įsė
do į mašiną ir nuvažiavo. Bai
su net prie savo namų. Reikia 
kovoti, kad nebūtų leidžiama 
nepatikimiem asmenim įsigyti 
ginklų, kad griežčiau būtų bau
džiami kriminalistai. Visą laiką 
budinčią policiją galima šauk
ti šiuo telefonu.: PO 5-1313. Dr. 
Z. Danileviiius Chicago Tribū
ne laikrašty iškėlė ginklų laiky
mo apribojimo reikalą.

Sportininkai jau tikrai vyks 
šią vasarą į Europą. Neseniai 
pas pp. Rudžius buvo visų spor
to šakų pirmininkų susirinki
mas. Išvykos komiteto pirmi
ninku išrinktas A. Rudis.

Lietuvių Prekybos Rūmai va
sario 14 Lietuvių Namuose pa
minėjo Vasario 16-tąją. Sveiki
nimo žodį tarė garbės konsule 
J. Daužvardienė. Pagrindinę 
kalbą pasakė Altos vicepirm. 
T. Blinstrubas. Prisirinko daug 
ir svečių, nes po to buvo gra
žios vaišės. Šiemetiniu pirmi
ninku direktorių posėdy išrink
tas Petras Vilkelis. Vasario 16- 
tosios proga Rūmai paskyrė Al
tai 50 dol.

Mokyklų pasirodymas įvyks 
kovo 18 Jaunimo centre. JĮ ruo
šia LB Vidurio vakarų apy
gardos švietimo komisija. Litua
nistinės mokyklos dalyvauja su 
programom.

Šv. Kryžiaus ligoninėj vyksta 
pirmosios pagalbos kursai. Se
selė Almarita gavo iš ligoninės 
bronzinę garbės lentą už labai 
rūpestingą pagalbą gruodžio 8 
Marųuette Parke nukritusio lėk
tuvo sužeistiesiem. Ligoninė 
prašo talkos iš mūsų talentų, 
kad jie galėtų duoti ligoniam 
kokias programas.

Marųuette Parke, lietuvių 
centre, Gimimo parapijoj vei
kianti Šv. Vardo vyrų draugija 
turėjo savo pamaldas bažnyčioj 
ir susirinkimą salėj. Toji draugi
ja yra didelė parama parapijai. 
Nario mokestis — tik 1 dol. 
Susirinkime rodė filmą iš Lietu
vos gyvenimo.

Vytauto Didžiojo šaulių kuo
pa Jaunimo centre vasario 25 
pastatė veikalą "Sibiro kanki
niai”. Režisavo Alf. Brinką. 
Žmonių dalyvavo daug, nors 
tuo pačiu laiku buvo ir daugiau 
parengimų. Saulių meno kuo

pelė, vadovaujama Petrausko 
lietuvių visuomenei yra davusi 
daug veikalą.

LB Marquette Parko apylin
kės narių susirinkimas įvyko 
vasario 25 Cimi mo parapijos sa
lėj. Susirinko daug žmonių. Pa
sirodė, kad LB apylinkė praei
tais metais turėjo daug darbų 
n uaug kur dalyvavo. Jaunimo 
kongresui ji surinko 1577 dol., 
šokių šventei skyrė 48 dol., 
Neries spirto klubui — 200 
dol.. Lituanus žurnalui — 50

Chicagos Lietuvių Tarybos delegacija pas Chicagos burmistrą Richard J. Daley. Vasmo 
6 burmistras pasirašė proklamaciją, skelbiančią Vasario 16-tąją Lietuvos nepriklausomybės 
diena Iš kairės: Vladas Šoliūnas — Chicagos Lietuvių Tarybos iždininkas, Antanas Švitra — 
finansų sekretorius, Irena Blinstrubienė —ALT reikalų vedėja, Lietuvos generalinė kon- 
sulė Juzė Daužvardienė, Juozas Skorubskas — iždo globėjas ir burmistras Richard J. Daley. 
Proklamacijos pasirašymo proga burmistrui buvo įteiktas medinis, stilizuotas lietuviškas 
kryžius.

naujojoj galerijos-salėj buvo įdo
mi, tačiau visuomenė joj įsigijo 
mažiau kūrinių, negu Anglijos 
lietuvių klubo surengtoj paro
doj.

Susikaupimo vakarai yra ren
giami kiekvieno mėnesio pir
mąjį penktadienį tėvų jėzuitų 
koplyčioj ir Jaunimo centre. 
Jau yra skaitę paskaitų: kun. G. 
Kijauskas — Dievas yra grožis, 
dr. J. Meškauskas — Viešpaties 
karalystė ir mes, kun. A. Graus- 
lys — Malda ir žmogus. Nau
jos temos numatomos ateinan
čiuose vakaruose. Laukiami 
vyrai, moterys, jaunimas. Po 
paskaitų — klausimai ir atsaky
mai.

Čigonų baroną, J. Strausso 
operetę, Chicagos lietuvių cho- 

dol., pedagoginiam institutui — 
.50 dol., lietuvių- televizijai — 
100 dol., Dariaus ir Girėno pri
siminimui — 75 dol., mokyk
lom 370 dol. Nariai dirbo šokių 
šventėj ir jaunimo kongrese, 
dalyvavo piketuose, talkiix>pa
rapijos chorui, apygardos valdy
bai, kurios pirmininku buvo Va
linskas.

Jaunimo centro choras, ku
riam vadovauja muz. F. Strolia, 
pirmą pasirodymą turėjo vasario 
25 Lietuvos Dukterų paren
gime. kur buvo pristatyta Ados 
Karvelytės poezijos knyga “Ne 
tie varpai”. Apie knygą kalbė
jo Anatolijus Kairys. Choras atli
ko daug gražių dainų. F. Strolia 
yra nutaręs, kad šis choras būtų 
aukštesnio lygio, tačiau labai _ .. .

’ trūksta vyriškų balsų. Berniukai ras Pirmyn stato kovo 24-25, 
įstoję į šį chorą, rastų daug gra
žių mergaičių, pasiryžusių 
skleisti lietuvišką dainą. Choro 
valdyba: pirm. V. Kazlauskas, 
vicepirm. R. Kleinaitytė, sekr. I. 
Stravinskaitė, P. Kisielius, J.
Vaznelis.

Mūsų Žinios, tėvų jėzuitų 
ir Jaunimo centro dvisavaitinis 
biuletenis, yra labai iliustruotas 
ir duoda įdomių žinių bei įvy
kių. Čiurlionio galerijos 15 m. 
m. sukakties proga Mūsų Žinias 
tikimasi išleisti padidintas.

Sudėtinė dailės paroda JC

ir balandžio 1 Marijos aukštes- 
nipjoj mokykloj. Su simfoniniu 
orkestru. Režisorius ir dirigen
tas — muz. K. Steponavičius. 
Yra naujų solistų.

Mokslo ir pramonės muziejus 
per metus turėjo 3,159,892 lan
kytojus. Vien tik Kalėdų metu 
lankėsi 476,344 (kai vyko “Ka
lėdos aplink pasaulį”). Lietuvių 
dieną atsilankė 8,965. Netrukus 
muziejus dar labiau bus pra
plėstas. Čia plevėsuoja ir Lietu
vos vėliava.

JEI JŪS NORITE SIUSTI SIUNTINIŲ DOVANAS | LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS * TRAVEL AGENCY, INC
(UCENSED BY VNESHPOSYUTORG)

VYRIAUSIA (STAIGA: 1776 BROADWAY, NEW YORK, N. Y. INU

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą partekta tnimptaurtu taiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose,' gavėjas NiEkO NEMOKA.

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

PACKAGE EXPRESS A TRAVEL AGENCY, INC.
Affflfated wttk PODAROGOTS, DTC.

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

MOSI SKYRIAI
AUentmrn, Pa. — 124 TUgtanan Street............................—-------
Baklmore 31, Md. — 1900 Fleet Street ....... ................... .. ..................
Brootiyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenae-----------------------
Brfrto 12, N. Y. — 701 Fffimore Avenae_____________ ____ ....

22, DL __  1241 No. Artitaad Aveoae________________
Chfcago, DL 00420 — 2008 Wert 00 Street........................ ...............
Chfcago, TO. 00000 — 1855 Weet 47 Street -----------------------------
Clevdand 13, Ohk> — 1028 KenOuorth Avenae ............................
Detroit 12, Midi. — 11001 Jos Campaa Avenue ............................
Fanotncdele, N. J. — Freewood Aeres Rt. 0 ------------------------------
Hatntrarirek, Midų — 11339 Jos Campau Avenae ______________
Hartford 4, Conn. — 122-128 HilMde Avenoa ...................... .....
Los Angeles 4, Caflf. — ISO So. Vermont Avenue ........................
Nemnk. N. J. — 878 Marint Street - -------------- -- -------------------------
Nevr York 3, N. Y. — 78 Seeond Avenae ------------ ---------------------
New York 3, N. Y. — 141 Seeond Avenae................................ .......
PhHeMphta 23, Pa. — 431 W. Gfrattf Avenae ................................
Ralnvay. N. J. __  47 Eart Mlfton Avenae .................... .................
Soetk Rleer. N. J. — 41 WMtehead Avenue ................................ .
Syiecuee, N. Y. 13204 — 515 MareeUur Street .............................
Trantoa 10, N. J. — 11S2 Deotz Avenue ................. ...................... ..
Utlea, N. Y. — 003 Bleeker Street ........ .................. ..........................

«wm 
378470

478-708

Mūsų mirusieji. Chicagos 
dienraščio Tribūne paskirstyto
jas V. P. Bartušis, sulaukęs 59 
m. amžiaus, mirė nuo širdies . 
smūgio. Sofija Bačiūnienė, ilgą 
laiką gyvenusi Bridgeporte, 
buvo išvykus į Karibų jūrą ir ten 
mirė; palaidota Chicagoj. Jonas 
Kerelis mirė vasario 17, sulau
kęs 83 m.; liko žmona Marija, 
sūnūs arch. Albertas, Alfonsas 
ir duktė Rūta. Bal. Brazdžionis

“Mūsų Žinių” biuletenio 
atsakingasis redaktorius Al
gimantas Kezys, S. J., ir 
redaktorė Danutė Vakarė.

i
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■JVLIKO TARYBOS POSĖDY
Vyriausio Lietuvos Išlaisvini

mo Komiteto Tarybos posėdy 
New Yorke vasario 23 svarbes
ni darbotvarkės, dalykai buvo 
šiėl valdybos pranešimas, 1972 
m. apyskaita, .1973 metų są
mata ir Vliko dokumentų apsau
ga. v r __________ __ ___ x _________

J. Valaitis, einąs Vliko vai- >©$ ardiyvo padėtį. Archyvo *y«»*ta “Ofifer Latvian Work”. 
dybos pirmininko pareigas, pri- rialis esanti Vasario 16 d. gim- ’1"';
minęs jau išleistą dokumentų navijnįe, Eltos diaiąfljm tinin- pinną kartą buvo atlikta Balio 
rinkini — “Sovietų Sąjungos — je Muenchene, Lietuvių Archy- ----- ---------------*-*-»-»*
Vokietijos agresija prieš Uetiė £ Chkagoje, BaMe, prel. Juro

išrinkta speciali komisija iš V. 
Vaitiekūno, B. Bieliuko, J. Pa- 
žemėno ir Vliko valdybos vice-

Apie Vasyliūnų 
koncertą

N. Y. Times
Vasario 26 dienos laidoje apie 

Vasyliūnų koncertą parašė New 
York Times. Parašė su didelėm

Vekselio.
AudėnaT tarybą painformavo viską priskirdamas lat-

apie beveik 30 metų Vliko veik- f 'viam. Jau pačioje antraštėje pa-|

Toliau rašoma, kad Amerikoje

Dvariono sonata-baladė. Ją atli-| 
ko smuikininkas Izidorius ir pi-1 
artistas Vytenis VasyliOnai gi-1 
mę Latvijoj, dabar gyveną Bos-1 
tone.

Balys Dvarionas buvęs Lat-1 
vijos vadovaujantis kompo-1 
zitorius. Miręs praeitais me-1 
tais.

Toliau minimi ir kiti koncer-

Jie šiuo metu nesą džiuginan- pirmininko dr. Valiūno na- 
tys, nes kai kurios organizacijos muose, Madrido radųo 1955- 
dar neįvykdžiusios savo pinigi- 1965 transliacijų archyve Is- 
nių įsipareigojimų Tautos Fon- panijeje ir bėgamųjų metų Vli- 
dui už 1972 m. ko raštinėje. Vliko valdyba dė-

V. Vaitiekūnas, sąmatos vyk- ju^i daug pastangų visą doku- 
dymo tikrinimo komisijos var- . mentinę ir archyvinę medžia- 
du, perskaitė tikrinimo aktą, ga sugabenti į vieną vietą, bet' kūriniai, kaip jie buvo atlik- 
Vliko valdyba 1972 metais turė- negauna niekur tinkamos patai- ** u—l

jo $51,295.22 pąįamų ir $51, pos. Taryba paprašė p. Vaitie- 
15334 išlaidų. Išlaidos atrodo kūną paruošti taisyklių projektą,

reikalam, kaip patalpos nuo
mai, paštui, telegrafui, tele
fonui, raštinės reikmenims, at
lyginimams už darbą, kelio
nėms ir nenumatytoms išlai
doms išleista $8,62430; Eltos 
biuleteniams' (lietuvių, anglų, 
italų, vokiečių, prancūzų kalbo
mis) $15,418.60; knygai Sovietų 
Sąjungos — Vokietijos agresija 
prieš Lietuvą $7,500.00 (1973 
m. $2,500.00); radijo valandė
lėms $10,419.39; Bražinskų 
bylai $7,479.77. Tautos Fondo 
išlaidos $1,363.56. Pateiktą apy
skaitą taryba patvirtino.

skirti archyvui tinkamą ir su- 
naikintiną medžiagą.

Posėdžiui pirmininkavo Vy
tautas Banelis, Ūkininkų Parti
jos atstovas, sekretoriavo dr. 
Bronius Nemickas,Tautinio Są
jūdžio atstovas. (Elta)

Sąmatos sudarymo komisijos 
pirmininkas ir Tautos Fondo 
sekretorius J. Pažemėnas refera
vo 1973 Vliko valdybos ir ko
misijos paruoštą sąmatą. Tary
ba, imdama dėmesin tai, kad 
nėra įplaukusios visos pereitais 
metais numatytosios pajamos ir 
dar nepaaiškėjo š. m. galimos 
pajamos, sąmatos svarstymą ati
dėjo kitam posėdžiui. Pajamoms

Specialūs 
siuntiniai į

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

ti. Pasirašė Allen Hughes. j 
Nei smuikininkas Izidorius | 

Vasyliūnas ir nei pianistas Vy- 1 
tenis Vasyliūnas nėra gimę Lat
vijoje, Latvijoje, Liepojos mies
te, yra gimęs Dvarionas, bet jis 
nebuvo niekada Latvijos vyrau
jantis kompozitorius. Jis visą 
laiką gyveno ir dirbo Lietuvoje.

Koncerte buvo išdalinti lape
liai apie programos autorius, 
ir ten buvo plačiai aprašyta, 
kas tas Balys Dvarionas, kur jis 
gyveno, ką Jis nuveikė. Vargiai 
kritikas galėjo to nepastebėti. 
Greičiausiai jam tautų vardai 
susimaišė...

Po smuikininko Iz.'VasyKūno koncerto vasario 24 Camegie Beeitai salėje. Iš k. E. Vaišno
raitė, J. Kregždienė, pianistė Aldona Kepalaitė, Br. Spūdienė, Tėv. J. Gailiušis, OFM, pro
vincijolas, smuikininkas Izidorius Vasyliūnas, Elena VasyliOnienė, pianistas Vytenis Va
syliūnas, Tėv. K. Bučmys, OFM, Tėv. L. Andriekus, OFM, A. Kregždys, Br. Bieliukas, R. 
Kondratienė, N. Barakauskaitė.

J. M. Ulėnai, Dix Hills, N. Y., 
100, anksč. 60.

J. Urbanavičiūtė, Spring Val- 
ley, N. Y., 100, anksč. 357.

J. N. Valaičiai, Irvington, 
N. Y., 100, anksč. 335.

A.D. Vaičekauskai, Richmond 
Hill, N. Y., 170.

V. Vaičiulis, Woodhaven, 
N. Y., 200, anksč. 300.

P. L. Vainiai, Woodhaven, N.
Y., 50, anksč. 170.

Jonas Vainius, Woodhaven, 
N. Y., 25.

Eug. Vainienė, Woodhaven, 
N. Y., 10, anksč. 1190.

K. E. Vainiai, Maspeth; N. Y., 
190, anksč. 320, pažad. 1000.

V. Vaitiekūnas, So. Orange, 
N. J., 50.

A.I. Vakseliai, Richmond 
Hill, N. Y., 100, anksč. 400.

■ >. J. J. Valiušaičiaiį Staraferd, m 
Conri.', 150. ’ i'*’1-”-'-

S.S. Vaškiai, Ozone Park, N.
Y., 200, anksč. 460.

V.V. Vebeliūnai, Richmond 
Hill, N. Y., 750, anksč. 705.

J. I. Vilgaliai, Great Neck, 
N. Y., 100, anksč. 350.

J. Vilpišąuskas, Brooklyn, 
N. Y., 50, anksč. 100.

V.M. Vygantai, Great Neck, 
N.Y., 100, anksč. 245, pažad. 
Kristinos ir Monikos vardu 500. -

Lfnas Vytuvis, Woodhaven, 
N. Y., 25, anksč. 10.

E. Venckuvienė, Woodhaveri,
V. Steponis, Woodhaven, N. ,N. Y., 50, anksč. 100.

Y., 100, anksč. 200.
K. N. Šetikai, Woodhaven, N.

Y., 100, anksč. 100, pažad. 300.
A. D. Šilbajoriai, Richmond 

Hill, N. Y., 120, anksč. 502.
A. G. Šimukoniai, Richmond 

Hill, N. Y., 100, anksč. 200.

P. G. Šlapeliai, Commack, N. 
Y., 100, anksč. 150.

A.A. Šavelskiai, Woodhaven,
N. Y., 100, anksč. 100, pa
žad. 1000.

L. Špokas, Brooklyn, 
50, anksč. 300.

D.M. Šulaičiai, Glen
N. Y., 110, anksč. 50, 
225.

V. C. Šultė, Richmond Hill, 
N. Y., 120, anksč. 25, pažad. 
200.

V. Šumskis, Richmond Hill, 
N. Y., 50.

J. Švedas, Elizabeth, N. J., 
50, anksč. 5, pažad. 100.

J. V. Šileikiai, Woodhaven, 
N. Y., 50, anksč. 460, pažad. 
600.

R. Šomkaitė, So. Orange, N.J'. 
50.

K. G. Trečiokai, Union, N.J. 
100.

R. Trumpes, Ozone Park, 
N. Y., 50, anksč. 52, pažad. 300.

J. E. Tutinai, Brooklyn, N. Y., 
100, anksč. 170 (garbės fund. 
darbu). "....~

Joseph Thomas, 100.
A. Uknevičius, Woodhaven, 

N. Y., 50, anksč. 500.

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI4j| SPORTAS

Lietuvių Atletų Klubo žinios
Kultūros Židiny vasario 2 įvy

ko Lietuvių Atletų Klubo narių 
susirinkimas. Buvo padaryta fi
nansinė sporto veiklos, bingo 
reikalų ir ateities klausimų ap
žvalga. Vieningu nutarimu pa
likta dar vieneriem metam ta 
pati Klubo valdyba: pirm. R. 
Klivečka, vicepirm. ir sporto va
dovas A. Šilbajoris, vicepirm. ir 
bingo reikalų vadovas V. Stepo
nis, sekretorius S. Remeza, iž
dininkas S. Prapuolenis, finan- ; 
sų sekretorius D. Averka ir tur
to globėjas K. Budreckas.

Finansiškai Klubas išsilaiko 
"Htiktaf iš* nariui mokesčio, buvu
sio L.A.K. namo pardavimo pa
jamų ir atsitiktinių parengi
mų. Išlaidos apima futbolo ly
gos mokesčius, uniformas, nuo
mas už sporto sales, išvykas į 
kitus miestus ir kitką. Klubas ne
turi jokio biznio, todėl pajamos 
nepadengia išlaidų. Dažnu at
veju sportininkai patys dalinai 
arba pilnai turi užsimokėti ke
lionių arba salės nuomų išlai
das.

Sportinėj veikloj šalia futbolo, 
kuris visada buvo lyg ir pa
grindinė Klubo sporto šaka, 
pagyvėjo ir kitos sporto grupės. 
Antradienių vakarais F. K. La- 
ne salėse treniruojasi virš 70 
vaikų stalo teniso,—tinklinio, 
krepšinio ir plaukymo šakose. 
Klubo sportininkai aktyviai da
lyvavo ŠALFAS Sąjungos Rytų 
apygardos tarpmiestinėse žaidy
nėse Philadelphijoj, Bostone ir 
lengvosios atletikos žaidynėse 
New Yorke. Labai gyvai reiš
kiasi stalo tenisininkai ir šach
matininkai, rengdami tarpu
savio lygos turnyrus. Ateities 
planuose numatoma balandžio 
7-8 dalyvauti tarpmiestinėse 
žaidynėse Elizabethe, New Jer- 
sey, gegužės 5-6 Rytų apygar
dos žiemos rato žaidynėse Det
roite ir rugsėjo 1-2-3 vasaros 
rato lengvosios atletikos, teniso, 
futbolo ir plaukymo žaidynėse 
New Yorke.

Pirmoji futbolo komanda, pa
kopusi į aukštesnę lygą, laiko
si ryžtingai. Pasibaigus rudens 
ratui, nors laimėjusi tiktai 2, 
pralaimėjusi 5 ir lygiom sužai
dusi 3 rungtynes, L.A.K. vie
nuolikė iš 7 komandų stovi 3- 
čioj vietoj. Pavasario ratas prasi
dės kovo mėn. gale. Visuomenė 
kviečiama ir toliau remti futbo
lo komandą ir gausiai lankytis 
rungtynėse, kurių planas bus 
paskelbtas vėliau. Labai svar
bus yra futbolininkų prieauglis, 
be kurio tiek metų lietuvių var
dą garsinusi "Lithuanian A.C.” 
komanda gali išnykti iš spaudos 
puslapių.

šalia sporto veiklos L.A. Klu- > 
bas yra vienas iš pačių pa
grindinių Kultūros Židinio sta
tybos rėmėjų. Suprasdamas lie- ' 
tuviškų namų Nėw Yorkui rei-

( nukelta į 11 ptl.)

BALTIMORĖS ŽINIOS

Jautienos kepsnių puotą su
rengė Lietuvių svetainės šėri- 
ninkai kovo 4 Lietuvių svetai
nėje ir kambariuose. Atsilankė 
gana daug žmonių, šokiams 
grojo orkestras. Pelnas paskir
tas svetainės reikalams.

Šv. Vardo draugijos vyrai sa- 
*vo metinius pusryčius rengia 
kovo 11, sekmadienį, tuoj po 
8:30 v. mišių Šv. Alfonso mo-

A. Sakaitis, Woodhaven, N. 
Y., 50, anksč. 328.

A.A. Sabaliai, Woodhaven, N. 
Y., pažad. 200, anksč. 300.

A. Samalionis, Ozone Park, 
N. Y., 200.

J. E. Samalioniai, Wood- 
haven, N. Y., 100.

M. Samatienė, Plainfield, 
N. Y., 50.

A.D. Samušiai, Richmond 
Hill, N. Y., 500, anksč. 500 (įam
žina a.a. Mykolą Liuberskį).

M. Šalinskienė, Woodhaven, 
N. Y., 840, anksč. 4085.

K. L. Simanavičiai, Pough- 
keepsie, N. Y., 105.

J. P. Simen, Scarsdale, N. J., 
100.

A. Simutis, Lietuvos gen. 
konsulas, Jamaica, N. Y-, 75, 
anksč. 10.

A. Sinusienė, Brooklyn, N.Y., 
50, anksč. 100.

D. G. Slavinskas, Covent 
Station, N. J., 50.

V. M. Slavinskas, M.D., Mon- 
ticello, N. Y., 1100, anksč. 200.

A. J. Snieška, M.D., Brook
lyn, N. Y., 200, anksč. 1190.

A. R.S., Richmond Hill, N.Y., 
20, anksč. 310.

J. S., Richmond Hill, N. Y. 
10.

Lucius Strazdis, Richmond 
Hill, N. Y., 20.

J. L. Stukai, Mountainside, N. 
J., 200, anksč. 200.

B. V. Stukai, Richmond Hill, 
N. Y., 105, anksč. 202.

J. D. Svetekas, Maspeth, N. 
Y., 100. ' '

E. S. Skobeikiai, Richmond 
Hill, N. Y., 50, anksč. 415.

8:30 v. mišių Šv. Alfonso mo- Suaugusių klubas vasario 24 
.kyklos .salėje. Pusryčius parupę surengė vėžiukų vakarienę Šv. 
parapijos sodalietės. Kalbą pa- • Alfonso mokyklos salėje.
sakys Tomas McNulty, žymus 
veikėjas katalikų tarpe. Visi na
riai kviečiami dalyvauti. Drau
gijos pirmininku dabar yra Al
girdas Veliuona.

Bingo žaidimus rengia Šv. Al
fonso sodalietės kovo 9, penk
tadienio vakarą, Šv. Alfonso mo
kyklos salėje. Pradžia 8 v.v. 
Bus gražių premijų, puikių val
gių. Pelnas skiriamas Velykų 
švenčių dovanoms, kurias soda
lietės išdalins lietuviams sene
liams, esantiems prieglaudose.

Gavėnia prasidėjo kovo 7 — 
pelenės diena. Parapijos ku
nigai kviečia visus gražiai pra
leisti šį susikaupimo laiką ir 
tokiu būdu pasiruošti Velykom.

Amerikos legijono lietuvių 
postas 154 kovo 18, sekma
dienį, rengia jautienos balių 
Eastem Center salėje, Eastem 
Avė. Pradžia 1 vai. ir baigsis 
6 v.v. Be jautienos bus ir kitų 
valgių. Veiks loterija ir bus ga
lima laimėti įvairių dovanų. Šo
kiams groja orkestras. Legijono 
nariai kviečia visus į paren
gimą.

10 SKARELIŲ $ 6039
5 vilnonės skarelės su 
didelėm ar mažom gėlėm ai 
turkiškais piešiniais ir 5 
šilkinės skarelės, visų 
spalvų.

•ORO PAŠTU — $ 69.74

Estera Anastazija Rutkaus
kienė, pirmos kartos lietuvė, 
mirė vasario 16. Anksčiau ji tu
rėjo restoraną Baltimorės va
karinėje dalyje. Jos vyras mirė 
prieš kelerius metus. Paskuti
niu metu ji gyveno pas savo 
dukrą Onytę Chesapeake Bay. 
Trys kunigai aukojo gedulingas 
mišias už jos sielą Šv. Alfonso 
bažnyčioje vasario 19 d. Palai
dota Holy Redeemer kapinėse. 
Liko nuliūdime dukros Juzė, 
Ona, Lilė, Teresė, Barbara ir 
eilė anūkų.

5 VILNONES 
SKARELĖS $ 8635 
.ir 6 jardai metalinės medžiagos 
3 sukniom arba 3 kostiumam

KAILIŲ IMITACIJA $11830 
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas

EKONOMIJOS 
PAKETAS $ 78.10
3 1/2 jardo geriausios vyriš
kam kostiumui medžiagos 
3 jardai medžiagos žieminei 
suknelei

Ignas Kurlinskas, pirmos kar
tos lietuvis, po sunkios ir ilgos 
ligos mite senelių prieglaudoje 
vasario 20. Buvo susipratęs lie
tuvis ir, kai sveikata leido, uo
liai lankė Šv. Alfonso bažnyčią. 
Vasario 24 gedulingas mišias už 
jo sielą laikė prel. L. Mendelis 
Šv. Alfonso parapijos bažny
čioje. Palaidotas Šv. Stanislovo 
kapinėse. Nuliūdime liko trys 
giminaitės Juzė, Ona ir Alise.

Jonas Obelinis

BANAIČIO

N. Y.,

Cove, 
pažad.

.SPECIALUS I $ 6830
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. miltų,
10 sv. ryžių,
10 sv. cukraus.

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

Naudoti rūbai

Prašykite mūsų specialių 
biuletenių.

šioje prekvboie mes tarime

tūkstančių patenkintą 
kHjentą!

JI RATE IR KASTYTIS
Trijų veiksmų opera trijose plokštelėse

Dainuoja
DANA STANKATTYTĖ, STASYS BARAS, 

ALDONA STEMPUŽIENĖ, MARGARITA MOMKIENĖ.
Chicagoa Lietuvių Operos choras 

Diriguoja' ALEKSANDRAS KUČIŪNAS.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 
praneša visuomenei, kad jau išleidžia šią 
operą plokštelėse. Užsisakantieji plokšteles 
iš anksto — iki balandžio 1 d^ jas gali Įsigyti 
už 15 doL, vSiau jų kaina —17 doL

Užsakymus su čekiu prašome siųsti šiuo adresu:

UTHUANIAN OPERA OF CHICAGO

$905 So. Artsaian Avė., 
f t

Chieago, Uitasis 60629

M. Virbickienė, Brooklyn, N. 
Y., 50, anksč. 200.

P. T. Walles, Florai Park, N, 
Y., 110, anksč. 50.

A. Willes, Maspeth, N. Y., 90, 
anksč. 10.

M. York, Jersey City, N. J., 
50, anksč. 100.

M. A. Vasiliauskai, Richmond 
Hill, N. Y. 100.

P. Zuyus, Maspeth, N. Y., 10, 
anksč. 130, pažad. 200. '7—

J. Zabelslds, Flushing, N. Y., 
50, anksč. 75.

C. Zalisky, So. Ozone Park, 
N. Y., 60, anksč. 240.

J. Zarauskas, Richmond Hill, 
N. Y., 50, anksč. 50.

K. A. Zauka, Woodhaven, N. 
Y., 100, anksč. 75.

J. Zavatskas, M-D., Bayside, 
N. Y., 50, anksč. 25.

P. A. Zupkus, Hovvard Beach, 
N. Y., 150, anksč. 10, pažad. 50.

A. Zaunius, Weehaken, N. J., 
50.

J. Žaliaduonis, N. 
50, anksč. 320.

P. G. Žilionis, N. 
100, anksč. 28.

K. Žoromskis, N.Y. City, 50.
R. N. Žukauskas, Yonkers, 

N. Y., 100, anksč. 100, pažad. 
400.

G. Žemaitaitis, Norwalk,
Conn.» 100. ,

A. ir dr. M. Žemaičiai, Leo- 
nia, N. J., 500, anksč. 2000.

R. Žymantaitė, N. Y. City, pa
žad. 1000.

Y. City, .

Y. City,

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bat Ir 
užrašais testamentuose. Aukas siųsti: 

kz.. BIHLONG FUND
Franctecan Monastary

Brooklyn, N. Y. 11121

i
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poeina. Svajonėlė {kanklių an- 
samblis), Blusa, operų arijos: 
Don Žuanas, Eugenijus Onegi
nas ir Pagrobimas iš Seralio.
Sten») 6 dol. < _ Sovietų Sąjunga po patir-

Labą Rytą. New Yorko lietu- pralaimėjimų eilėj tarptau- 
tfqvj^chomMPedcfinas” tinių turnyrų, kuriuose Sovietų

drtk. 88Mrt, Vfonuma, Alutis, čio Bobby Fiscberio laimėjimo 
Nania giuti, ICaro žygio daina, prieš pasaulio čempioną Borisą 

gMd^, Daina, Spaskį, verčia Sovietus te&oti 
_ j * i _ priemonių, kad pakeltų savo 

didmeistrių lošimo lygį ir pres
tižą. Jų Fizkultūros ir sporto 
vadovybė pakaltino buv. pasau
lio čempioną B. Spaskį, kad ši- Congratulations b Continued 
sai pastarųjų metų bėgyje mažai Success to the Daily Challenge 

on their Anniversary Issue

daina, Pražydo jazminai, Jau 
pravertos dvaro stonios, Lopši
nė, Labą rytą. Baltos gėlės, Bal
nok, teveli, Piliakalnis. Stereo, 
6 dol. Galima naudoti ir mono. .

Prisfantimui pridedama 50 c.
— - -Y -t r ~ -t - ~

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

nistracijoje.

PnAUJAUSIOS KNYGOS 1

— Vado Kavaliūno “Aidai ir 
šešėliai”. Premijuotas, romanas.
5 dol.v

—-- A. Musteikio “Kiauros 
rieškučios’7. Romanas. Kaina 
4.50 dol.

— Ados Karvelytės “Ne tie 
varpai”, lyrika. Kaina 2 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.
daina, išdykėlės, Kodėl?, Mano ^ Sulankstomas.., 30x42. Kaina 3 

dol.

GERIAUSIOS DOVANOS 
VAIKAM

Ką mes tikime. — Prel.
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.

Darbininko administracija 
praneša, kad plokštelė "Kokiais 
keliais aš keliaučiau” bus gau
nama tik po 2-3 savaičių. Už
sisakiusieji prašomi palaukti. 
Kai tik bus gauta antroji lai
da, visiem ji bus pasiųsta.

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

dalyvavo žymesniuose tur
nyruose, o kovoje dėl pasaulio 
titulo neparodė stipresnio mora
linio kvarteto ir savo įprastos 
formos. Pakaltinti taipogi did
meistriai Petrosianas it Tai- 
manovas, kad jie pasaulio kan
didatų varžybose ne'parodė rei
kiamo kovingumo bei formos. 
Vadovybė mano, kad visas šach
matų elitas per mažai analizuo
ja žymesnes savo ir užsienio 
partijas, kad mažai kreipia dė
mesio į fizinių ir dvasinių jėgų 
sustiprinimą prieš didžiąsias 
šachmatų varžybas. Nutarta per
tvarkyti baigmines Sovietų pir
menybes, įvedus dvi lygas: 
“Super” ir I-ją lygą. Į “Super” 
lygą patenka 14 didmeistrių: 
Spasky, Petrošiau, Geler, Kar- 
pov, Keres, Korčnoj, Poluga- 
jevski, Savon, Smyslov, Taima- 
nov, Tai, Tukmakov, Štein ir 
Kuzmin. Prie jų bus prijungti 
keturi š. metų pusbaigminių So
vietų p-bių nugalėtojai. Šie 18 
didmeistrių dalyvaus š. m. baig
minėse Sovietų pirmenybėse. 
Devyni pirmieji pateks į kitų 
kitų metų “Super” lygą. Kiti še
ši patenka į I lygą, o likę trys 
su 72 kitais kovos dėl pateki
mo į I lygą. Iš I lygos šeši 
geriausieji kvalifikuosis į “Su
per” lygą.

— Torremolinos tarptauti-

Complete Alterattons, Full Basement, 
Paneling, Doon, Windows> Ceiling, 
Swedish Craftsmanship. Reasonable 

LIC 690992. Free Estimates.
STENS CONTRACTING 

CALL: 833-8678

TYSON AND BOB-SY

GENERAL TRUCKING
Commercial and Residential, Low Rates

Lic. and Insured, Local and N. J. Areas 
Call 212 FI1-3629.

SERVICE 

urna

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

complete inspection 
MARIOS AUTO INSPECTION 

SERVICE
Shell Bay Avė. Mayville, NJ.

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

rriating, Clean Work. Reasonable 
Call after 6 P -M. 941-9097.

> •-ŠCBOTOME COTNTY ŽŽ2 aere 
Daily Farm. M.000 Monthly Milk In- 
come. 25 year owner retiring. 80 Milk 
Cows, 3 Ttactors and aH machineiy, 
3 houses, modem home for hired men, J 
who will stay if owner wants them. 
Pienty of water from spring and ppnd. 
Price 8180,000. 8100.000 mortgage 
available to Buyer who has had some 
erperience. with cows. Shown by Appt

(518)^8-8385 
^SUNOCO 34 Open 7 
General Auto Repairs, Road Service, 
Tires, Battėries, Accesšories, 342 32nd 
St Union City, NJaIso located at3711 
Kennedy Blvd. Jersey City. N.J. Ask for 
Mr. Juan Alverez, Rally Motors. 
Cuaranteed Used Cars, Easy Financing 
 Call (201) 795-1450 or (201) 795-1620

Taxesprep«M& HaveyomTfocome Tax 
piepared at your convenience in your 
home or business. For Appt Call 768- 
-5910 Mr- James Hassan

TOPLAd 
I0UBAD 

CANCEL OB CHANGt 
? Td.: GL2-2923

t

Žiburėlis, lengvos muzikos 
dainos: Žiburėlis, Senbernio

laiškas, Knyga, Polka, Senas 
skerdžius, Šaukiu tave/ Jūros 
laiškai, Negerk! trečios,' Baltasis 
intermezzo, Gera, Medžiotojų 
maršas. Dainuoja solistai su or- 
kestrais. Stereo 6 dol.

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

Anoj pusėj Nemunėlio. Lie
tuvoj įdainuota dainos, duetai ir 
solo: Aš artojas, Dobiluos, At
nešk padangę gryną, Lietučiui 
dulkant, O dalele tu mano, Ru
gienom nubėgs, Medžiotojo 
dainelė, Oi užkilokit vartelius, 
Gęsta žaros, Parugy, Ant kalno 
karklai ir Anoj pusėj Nemunė
lio. Stereo 5 dol.

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

Lietuvių kompozitorių solo 
dainos. Išpildo sopranas Birutė 
Kemežaitė 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
sos Dvasia. Mono 5 dol.

Sol. Antanas Kučingis su or
kestru dainuoja: Kur lygūs lau
kai, Oi žinau, žinau, Dar nepa
ketinau, Tyliai, tyliai Nemunė
lis teka. "Jūra” — simfoninė

P.

Jersey Blasting Co. Ine. 
65 Change Bridge Road 

Mountville, N.J.

Sportswear. Ali sections. Ali 
benefits. Paid hoSdays, vacations. 
KIDOY D1TTY CORP.
201 473-5008 /
109 8th St Passač, N.J. \

OPERATORS VVANTED

Ne* Vert I4®« ■ irntta* epptee-

S**citaM ta CkMrea's Sarta***.

■repiete etpeneacs daina.

VVAMPEE MOVING AND DELIVERY 
Local Lič. & Bonded for Office and 
Household moving. 3 Men & Truck 

$25.00 perHourGaH.966-704Q.

INVESTMENTS 
FULL INVESTMENT SERVICE 

Mutual Funds 
FIRST HARVARD & CO. 

Rosa lannacone 
212 349-6883

WEIGH -IN LTD.
Knights of Columbus, 1889,North Grand 
A v., Baldwin, L.I. Meets Mondays at 
10 A.M., 1 P.M. & 7:30 P.M. in Nassau 
call operator for Ent. No. 4727 Free 

Toli Call

WINFIELD — JONĖS \ 
Painting & Contractors, Exterior fc 

Interior, Halis, Roomi, Apartments 
Ist Class Work at Reasonable Rate*. 
Also do Rigging (Spėriai Rigging) 

Call 756-0383 Lic. No. 3499

JIMMET EDWARDS 
RUBGISH REMOVAL

For Your Homes, All Work Cuaranteed
759 MacDonougdi St Brooklyn, N.Y.

Call 768-1661 Days 668-1778 Nite*

fcMchtftf ©f co«fMs m the

•eeet ©f medi© end librerrriRCdie.

TE

HB lirettUTin SCIEKE
TM Scfcool ta UbMty «*l tataHM-

tioa StMAtt, State UnvcnMy Cta-

be n«f completwi ©f Mme.

we ere ©n CQu«I Oppertgnity
b*»p>©ye»

•f types ©f Ubrertes

OKliTttKOLBFUH«1

(717) — 334-6245

Lietuvos Vytis — šitokios for
mos ir stilizuoto stiliaus — bal

niam turnyre po 7 ratų pirma- tas vytis raudoname fone, su 
vo argentinietis Quintenos 5 lietuviška trispalve viršuj arba 
tš., amerikietis Paul Benko, skersai. Toks ženklas galima 
daug su čeku dr. Filip, rumu- klijuoti ant automobilio lango 
nu Gheorghiu, jugoslavu Mata- (decal). Galima užsisakyti paš- 
novic ir ispanu Pomar turėjo po tu prisiunčiant 1 dol. už ženk- 
4 tš. — Darbininko administraci-

— Bostono tarpklubinėse Ja-
Harvardo uni vergi te to komanda įius ir Kazys Merkis. Pirmojo 
gana sunkiai iškovojo pergalę rafo rungtynėse Harvardas lai- 
prieš mūsų vyrus 3-2. Pilną tašką mėjo Kovo 9 į So. Bostono 
iškovojo mums Jurgis Zoza, po LPD-ją atvyksta M.I.T. I 
pustaškį pridėjo Algis Leonavi- komanda.

FRANK C. DAVID INC 
FUNERAL HOME

31st Street & 39th Avė. 
Astoria, L. I. C.

Mr. Anthony S. Eppolito 
Funeral Director 
Call 212 729-3400

Off Street Parking Facilities

Have you got two weeks to spend at RIT thls summer? 
Or have you got ten?

Or three, or five, or six?
If you've got the tin-.e RIT has the courses. and the flexibility to offer you programa 
that range from Art and Desigr to Computer Science and Technology to Commu- 
nity College -Facu t Developmem. rhafs just in the day sesslona. and thara are 
numerous other prcq-ems ber<des We li give you the šame optione fbr avarinę 
college. and our course offehnęs i x 'u *e Applied and Mathematical StatMica, Busi
ness. Management and many mo-e and both day and evening course cradtta wttl 
apply toward associate s. bacheh r s and master's programa.

If you have the t me and the flexibi!ity. RIT has the programa fbr you.

For Information or a catalog contact:
Dr David E. Hooten

' Dtrector. Summer Session
Rochester Institute of Technology 

One Lomb Memorial Drive 
Rochester. New York 14623 

Phone:(716)464-2205

1973 Summer Session 
Rochester Institute of Technology

Noro h The Al New "CARUI TOIUT(tm)'

DEXTERPARK 
13 PHARMACY 13 
WP Wm. Ansstari, B. B.

77-01 JAMAICA A\,ErrUR 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11481 
WB DHLIVER 

Mlchigan 2-4130

BROOK LODGE NURSING HOME 
A Home Away From Home 

410 Orchard Street 
Cranford, N. J. - ' f 

Catholic Church within the Area 
Call 201 276-5893' '

O & C DEVELOPMENT CO. 
CONTRACTING

LIC. NO. 694000 No Job Too Big or
Too S mali

Call 212 738-7296 for, free estimates

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kreiptis: Darbininkas, 
910 VVilloughby Avė./ 
BrooHyn, NX, 11221.

HOUSEOFFERN 
78 Uncrin Ttrrac* 
Bltlyn, N.Y. 11US 
PHOMK: 743-4838

DEPT. CA.
WM" your <*xj beeini to «*u*t. 

ptoc* ta* b** *t m* *nd ta ta* rod 
uM*m**w *«ta etataci ta* rtaut*

5 vai. WXVD 1880 KL — AM ir 97© meg. FM. bangomis. Direktorių* dr t

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

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

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS .

(212) 441-6947

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS 

(212)846-1650
—*

S
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gyvenimo džiaugsmu ir turtin-

_ a x___ u lai
ku atsidėjo daugiau skulptūrai. 
Čia ji sukūrė savitą pasauli, 
pasaulį siurrealistinį, fantastinį, 
filosofinį. Skulptūros iš gele-

IMTOJI DAILĖS PARODA
(atkalta tf 4 pri.J Jonas Rūtenis, išstatęs 4 dides

niu formato paveikslus, rodo jau 
anksčiau Sutiktus jo muzikinius ___

gumas. Atrodo, kad jos bronza .Pasaulius> romantiški inter- žies, cemento, akmens. Dažnai 
vis* virp.nuo oro j udesių, lyg liurbi, soMtos, menuetai. Akri- geležies dalys surastos aplinko- 
būtų sukurta ne iš mętafo o iš lis" J° sttlius ir traktavimas bė- je ir dailininkės “įkaltos į kū-

Čia užbaigėm kelionę su ka
talogu. Belieka pastebėti, kad 
parodoje parduota^ 11 paveikslų. 
Juos pardavė: Česlovas Jonušas
— 3, V.' K. Jonynas — 3», J. 
Bagdonas — 1, E. Bernotienė
— 1, A. Elskus — 1, Z. Ūse
lis — 1, M. Žukauskienė —1.

Marija Žukauskienė, davusi
tf 1 vtea, it stfdart •ūnaltano, o gd net ir ekspre- nedideho foImato s 'pasteles,

AMona KUkdyte-Dmikan- S8“*15 i žiūrovą kalba pakiliai, 
tfoūė, dar stodįįuojanti meną, pasirodė su^eJ^kirtinS 

technfiros darbais. Aliejus — -- ,•, iokju ouau
pameta*: pieUnys tuiu - ak- k,uĮxI?°- y daptataomano. ir Ogesne, 
tas. Pastarasis geresnis ir lais- abstrakto. Jai būdinga ramus iš
vestas už pirmąjį- Ji parodoje tono skambėjimas, rim-
dalyvayo pirmą kartą. D" JOS darbai ^vo šilko

Vida Krištolaitytė davė 5 ne- atspaudai, vienas - aliejinė 
didelio formato aliejinius dar- tapyba. _ 
bus. Viri šviesauTkolorito, pa- < Vai*®^ Ūsehenė pasvei- 
gauna žiūrovą savo drąsa ir nuo* ... , .
taika. Dailininkė turi jausmingą Jės buvo ^svesnės ir betarpiš- 
ir gražų teptuko pabraukimą, kesnės už portretą. - 

gražų ivpiuao uuiuą, Zenonas Ūselis su 4 pastelės 
darbais veda į simbolistinius vim nesasi daugiau uazu. leu ‘

jis virpuliuoja ir laidžia, kartais Pabarama nmtrs rr
_ . - - -—r mintie TprhniH i*»n crproi

kuris itin gražus ten, kur su sa- _ 
vim nešasi daugiau dažų. Ten

sionizmo. Koloritas šviesus, de-

Elena Urbaitytė savo trijuose 
_ IUS 

jos pasaulius, kuriuose rasi ir

vaizduoja, miesto motyvus, gam
tą. Norėdama sukurti paslaptin- 

- gą nuotaiką, ji neryškina deta
lių, daugiau apibendrina, kad 
tokiu būdu visuma būtų iškal-

kino visus trim akvarelėm. Gė-

mintis. Technika jau gerai ap- 
/ valdoma ir žinomos visos paste
lės savybės.

Petras Vaškys, iš Philadelphi- 
jos, pirmą kartą dalyvavo šiose 
LB parodose. Jis žinomas skulp
torius, keramikas, dėstąs meną 
kolegijoje. Čia buvo trys jo dar
bai, — dvi skulptūros, o viena 
žvakidė. Medžiaga — šamotas. 
Jis turi modernias formas, ku
rios suteikia žiūrovui kažkokį 
palengvėjimą ir kartu pasakoja 
apie naujus pasaulius.

Reginos Viliamienės 4 alie- 
vo pagerbtas dviem grafikos jinės tapybos darbai vaizdavo 
darbais. Vienas — atspaudas gamtą, pajūrį, mišką. Jūra jai 
nuo stiklo, kitas — medžio rai- dar svetima, bet miškas kur kas 
žinys. Abu vaizdavo jo pamėg- artimesnis. Ten ji tikresnė ir 
tus paukščius. drąsesnė.

Suskamba lyg kokia įtempta sty-

Ana Mažeika buvo vienintelė 
batikos technikos atstovė šioje 
parodoje. Trys jos darbai pasi
žymi ir gera technika. Primena 
senovės darbus, gal net romėnų 
tapybą. Jie buvo pakabinti taip, 
kad per tris kambarius pastebė
jai ir matei jų spalvinę har
moniją ir jų nuoširdumą.

Vaclovas Ratas, miręs šių me
tų sausio 3 Australijoje, čia bu-

Mylimai Mamytei

Leokadijai Andriuškevičienei
į Sibire-miras, Birutei Kidolienęi ir įės šeimai'nuoširdž^^;- 

užuojautą reiškia

L.S.S. Atlanto Rajono 
Seserijos ir Brolijos Vadija-

Mielam mūsų choro narini

Mečiui Vilkui,
JO motinai Lietuvoje mirus, gilią užuojautą reiškia

N.Y. Lietuvių Vyrų Choras Perkūnas

AA.

Leonildai Mikuckienei
mirus, nuoširdžią užuojautą jos dukrai Irenai ir žentui 
Jurgiui Okflniams reiškia ir kartu liūdi

Lydia ir Andrius Vaishvila

Mieliems Irenai ir Jurgiui Okuniams dėl jų brangios 
mamytės

Leonildos Mikuckienės

mirties nuoširdžią užuojautą reiškia

Irena ir Stasys G i e d r ik i a i

A.A. Leonildai Mikuckienei
mirus, mielus IRENĄ ir JURGĮ OKUNIUS, netekus 
brangios mamytės, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liū
dime

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

saliais susirinkimas bus kovo 
įll, sekmadienį, šv. Mykolo pa
rapijos salėje Bavonnėje, N. J. * 
Kun. Albertas Matulis, parapi
jos klebonas, praneša, kad susi
rinkimas prasidės lietuviškomis 
mišiomis 10:30 y. šv.Mykolb 
lietuvių bažnyčioje. Mišios au
kojamos už mirusius ir gyvus 
Lietuvos vyčių narius.

Kun. Juozas Vaškas, MIC, iš 
Chicagos, pasakys lietuvišką pa
mokslą. Jis taip pat kalbės' ir 
komunijos pusryčiuose. .

Vietos vyčių 67 kuopa rengia 
komunijos pusryčius ir tuo atžy
mės šv. Kazimiero šventę. Ren
gimo komitetą sudaro: Helen ir 
Michael Grigaliūnas, Rita 
Ochs, Martin Rusgi. .

Apskrities pirmininkas Law- 
rence Janonis prašo visų kuopų 
atsiųsti savo delegatus.

nų koncertas buvo vasario 25 
Jordan Hali mažojoj salėj. Prog
ramoj'buvo Mozarto, Dvariono 
ir Franko kūriniai. Į koncertą 
atsilankė lietuvių kultūrininkų 
mažokai, o koncertas buvo pui
kus. AčiūT koncerto atlikėjams, 
ačiū ir svetimiems, kurie pildė 

-- -r. .. . - - salę.
rodą būtų naujame Kultūros Zi- , Bostonas buvo laikomas Ame

rikos kultūros lopšiu. Taip ne
seniai buvo gyva ir lietuvių kul
tūrinė veikla. Veikė drama, cho
rai, solistai, buvo rengiami solis
tų ir muzikų koncertai. Daug 
išnyko. Nebėra dramos vaidini
mų; beliko tik vienas choras, ir 
tas pats labai “suplonėjęs”. 
Prieš metus buvo palaidota pa- 
baltiečių koncertų serija. Kai 
kurie kultūriniai pasireiškimai 
išnyko, nes nebėra lankytojų. 
Tad šia prasme ir reikia nuo- 
širdžiai padėkoti smuikininkui 

-Izidoriui Vasyliūnui, kuris su 
tokia kantrybe ir entuziazmu 
rengia koncertus. Nepalikime jo 
vieno!

Aniceta ir Antanas Januškai 
grįžo iš Floridos, kur jie pralei
do savo atostogas.

Inž. Rimvydas Utenis išlaikė 
lėktuvo kapitono egzaminus ir 
gavo kapitono laipsnį. Jis tar
nauja Easters Airlines bend
rovėje. Į Ameriką atvyko 13 
metų berniukas.

Paieškoma moteris, kuri turė
tų geras rekomendacijas. Reikia 
valyti daktaro ofisą 2 kartus per 
savaitę. Skambinti BU 2-4638.

Stasę Cibienę paminėjo Har
vardo universiteto laikraštis — 
Harvard University Gazette ir į- 
sidėjo jos nuotrauką. Ji dirba to 
universiteto Widener biblio
tekoj ir vadovauja periodinių 
leidinių skyriui. Jai padeda du 
etatiniai tarnautojai ir 6 studen
tai pagelbininkai. Skyrius gauna 
apielO,OQO leidinių, kurių pusė 
yra svetimomis kalbomis.

Ši paroda buvo gražus žiedas, 
įsegtas į vainiką, skirtą lietu- 
vos nepriklausomybės šventei, 
pagerbti. Ne žodžiais, bet lietu
viška kūryba buvo papuošta 
mūsų didžioji šventė.

Belieka palinkėti, kad V-ji pa-

dinyje ir kad jai būtų parūpin
tos premijos, (p.j.)

Įamžinant a-a. Joną Remezą Kultūros Židiniui 

suaukojo 1000.dol.

Sausio 20 staiga mirė Jonas 
Remeza. Velionis buvo gimęs 
1907 lapkričio 26 Ylakių vals
čiuje. Išaugino tris sūnus — 
Saulių, Ringaudą- ir Evaldą. 
Visi jau vedę, ir visi gyvena 
New Yorke.

Iš Vokietijos atvykęs velionis 
su šeima visą laiką gyveno 
Brooklyne. Jis mėgo dainą ir 
priklausė net trim choram — 
New Yorko "vyrų chorui, Opere
tės chorui ir Angelų Karalie
nės parapijos chorui. Šiame pas
kutiniame chore giedojo nuo 
pat atvykimo į Ameriką iki pat 
mirties, . apie 25 metus. Taip 
pat mėgo, sportą, buvo nuolati
nis futbolo žaidynių žiūrovas.

Palaidotas iš Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčios 
Cypress Hills kapinėse. Nuliū
dime liko žmona Kazė ir trys 
sūnūs.

Velionis įamžintas Kultūros 
Židinyje — jo vardu suaukota 
1000 dol.

115 dol. aukojo Kazė Reme- 
zienė, Evaldas ir Virgilija Re- 
mezai, Ringaudas ir Rūta Reme- 
zai, Saulius ir Monika Remezai;

J00 dol. Lietuvių Atletų ’ mjckas, F. Suszczynsky, G. J. 
Klpbb Vadyba ,ir nariai; X . ^t^ūnas; -

25 dol. — A. Milaševičius, įį doi. _ B. K. Gedeilra, R- 
A. I. Bačanskas, O. Gradins- A K]įVečka, V. T. Kleiza, A. M. 
kas, B. A. Reventai, M. Šalins- ; Marijošius> B. I. Nemickas, K. L 
kienė, Stasys ir Manja GoŠtau- Nemickas, dr. R. Saldaitis, S.S. 

, tai, Marija Taliunevičienė;
30 dol. — J. K. Simaitis;

Jonas Remeza su savo anū
kėliu.

20 dol. — A. Daukša, C. Ka- 
lenty, P. A. Matekūnas, F.J. Ne-

:ūnas:
15 dol.

A. Klivečka, V. T. Kleiza, A. M.

Vaškys;

10 dol.— J. Gerdvilienė, J.P. 
Krijauskas, P. Paprockas, V.S. 
Vasikauskas;

5 dol. — Vainių šeima, K. Mi
lukų šeima.

. Mary York

New Jersey skautų-skaučių rengiama

KAZIUKO MUGE

sekmadienį, kovo 18 d., Lietuvių Laisvės 
Salėje 269 Second St., Elizabeth, N,J.

Mugės atidarymas 12:30 v. 
Pietūs 1:00 v.

Mugėje bus įvairūs skaučių-skautų rankdarbiai, medžio 
išdirbiniai, papuošalai, audiniai ir kita.

Veiks kavinė ir vertinga loterija. Pietums bilietai 
gaunami pas skautų-skaučių tėvus.

Visi kviečiam i!

Cape Gode “Old Silver Beach” W. Falmouth, 
(Mass.) prie šiltos Gulto srovės, švarus ir pats 
maloniausias pajūrys. Rami ir poilsiui geriau
sia vieta. Patogiai ir gražiai įrengti kambariai, 
geras maistas ir nuoširdi bei šeimyniška ap
linka. Taip pat gaminamas Dietinis maistas ir 
atsižvelgiama į svečių pageidavimus. Motorinė 
valtis graži ir geras žūklavimas. Kaina pri
einama. Galima patiems gamintis maistą.

Svečiai norintieji ramiai ir maloniai pail
sėti, . pasimaudyti šiltam Atlanto vandenyne, 
prašomi skubiai siųsti užsakymus:

VASARVIETE “DAINA”
Sav. A. Daukantienė-Morlarty 

124 Bellevue Rd.
Squantum, Mass. 02171

Tel. 1-617-328-4293

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Kultūros Židinio 
statybos komitetas.

SPORTAS
(atkelta iš 9 psl.)

kalingumą, Klubas sutelkė būrį 
pagalbinių narių ir kas savaitę 
veda bingo žaidimus. Šis darbas 
yra grynai savanoriškas, nes, pa
gal įstatymus, visas pelnas eina 
tiktai Židinio statybai. Pernai 
per 10 mėnesių sutelkta ir staty
bai paskirta 25,000 dolerių. Klu
bo vadovybė mielai kviečia vi
sus apsilankyti ketvirtadienių 
vakarais vykstančiuose bingo 
žaidimuose ir prisidėti prie šio 
didžiojo darbo. Dėl informaci
jos kreiptis į valdybos narius.

New Yorko Atletų Klubui šie
met suėjo 70 metų amžiaus. 
Tai viena seniausių ir veikliau
sių lietuviškų organizacijųAme- 
rikoj. Kadangi jaunimas iš pri
gimties linksta į sportinę veik
lą, Liet. Atletų Klubas yra pa
siryžęs ir toliau burti lietuvišką 
sportuojantį jaunimą ir per spor
tą išlaikyti lietuvišką atžalyną 
tautos ateičiai.

L.A.K. stalo teniso sekcija 
- prarieša, kad kovo- 24 -Kultū-- 

. ros Židiny įvyks lygos turnyro 
užbaigimas. Turnyre, kuris už
truko keturis mėnesius, daly
vavo 20 mergaičių ir 10 berniu
kų. Jį vedė sekcijos vado
vai Pr. Gvildys ir Ina Jasaitie
nė. Užbaigime bus parodomasis 
stalo teniso žaidimas, taurių į- 
teikimas laimėtojam, o visiem 
dalyviam ir svečiam bus paruoš
tos vaišės. Visi kviečiami atsi
lankyti. y jį

EKSKURSIJOS { 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 j

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
Sbiritpocuotaa IStt

460 Wect Brosdvtay, South Boston MėttachusoHs 
_ "Kur tūkstančiai taupo milijonus

AUHUK) W. AMCBIBAŽD,

• Spėriai Mtei/e — S%



DARBININKAS
Redakcija

Spaustuvė ..^.^...^^Aa-6916
Vienuolynas MMM.M.MM.4S5>7K8 
Kultūros Židinys........827-9865

Kultūros Židinio statyba šią 
savaitę pasistūmėjo pirmyn. 
Praeitą savaitę buvo atvežti il
gai laukti plieno balkiai. Tuos 
balkius ir uždėjo. Toliau varo
ma spaustuvės statyba. Spaustu
vė bus baigta pirmoji. Taip pat

tekis.
Rašytojo Jurgio Jankaus 

knygų bus galima gauti Vaiž
ganto kultūros popietėje, kuri 
bus šį sekmadienį, kovo 11, 
4 v. popiet Kultūros Židinyje. 
Bus galima gauti ir autografų 
iš rašytojo.

Kun. Stasiui Railai padaryta 
sunki operacija. Dabar jis 
sveiksta Mary Immaculate ligo
ninėje. Jo adresas: 152-11 89 
Avė., Jamaica, N. Y. Room 309. 
Telefonas 291-3300, ext. 1. Iš
girdęs, kad Darbininkas skelbia 
specialų vajų pastatyti spaustu
vei, jis buvo pats pirmasis, 
kuris atsiliepė ir paaukojo 10 
dol. Už šią pirmą auką spaus
tuvės statytojai dėkoja ir linki 
kuo greičiau pasveikti.

Maironio lituanistinės mo
kyklos vakaras rengiamas balan
džio 1 Apreiškimo parapijos 
salėje. Mokiniai suvaidins 
“Grybų karą”. Veikaliuką reži
suoja R. Cesnavičienė. Po vai
dinimo bus pasilinksminimas, 
veiks didelė loterija. Vakarą 

’ rengia mokyklos vadovybė ir 
tėvų komitetas.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
organizuoja šaudymo sportą. Į 
šią sporto šaką kviečiamas įsi
jungti jaunimas. Kuopa numato 
gegužės mėnesį surengti Romo 
Kalantos dieną ir tuo pagerbti 
visus susideginusius dėl Lie
tuvos laisvės.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas savo susirinkimą kviečia 
kovo 11 dieną 3 v. popiet klu
bo narės P. Ivašauskienės bute, 
85-40 104 St. Richmond Hill, 
New.York.

Viena nonų gauti nuomai 
butą pirmame aukšte iš 2-3 
kambarių ir virtuvės, Woodha- 
ven, N. Y., tarp 85-100 gat
vių arba prie Park Lane. Skam
binti tel. 441-1164.

L. K. Moterų Sąjungos 29 
kuopos susirinkimas įvyks kovo 
11, sekmadienį, tuoj po sumos 
Apreiškimo parapijos salėj. Vi
sos narės prašomos dalyvauti.

Kunigaikštienės Birutės drau
gijos susirinkimas bus kovo 18, 
sekmadienį, 4 v. popiet pas M. 
Klivečkienę, 76-13 85 Rd.,- 
Woodhaven, N. Y. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

Adolfas Vaitonis, ilgametis 
lietuvių veikėjas Long Islande, 
kovo 3 Antano Antanaičio jau
kioje svetainėje, 454 Meadovv 
Road, Kings Park, L. I., suruošė 
vakarienę trisdešimčiai savo 
draugų. Atžymėta jo mylimos 
žmonos vienerių metų mirties 
sukaktis, paminklo pastatymas 
ir paties Vaitonio atsisveikini
mas su Long Island lietuviais. 
Vaitonis palieka St. James mies
telį, kur jis su žmona gyveno 
13 metų ir išvažiuoja į Water- 
bury, Conn. Prie šeimininkų 
gražiai gėlėmis papuošto stalo 
Vaitonio draugai jam palinkėjo 
ilgiausių ir laimingiausių metų 
naujoje vietoje.

Aleksandra Merker-Vitkaus- 
kaitė dalyvauja Modern Artists 
Guild parodoje, kuri atidaryta 
kovo 4 ir tęsis iki kovo 28. Paro
da vyksta Fair Lawn, N. J., 
miesto bibliotekoj. Dailininkė 
yra išstačius! vieną aliejinės ta
pybos darbą — Stravinsky’s Pet- 
roushka.

New Yorko miesto burmistras 
John V. Lindsay Vasario 16 
šventės proga išleido proklama
ciją, paskelbdamas Lietuvos ne
priklausomybės dieną. Prokla
macija buvo suvėlinta įteikti. 
Jos nuorašas redakciją pasiekė 
kovo 2 d.

Išnuomojamas iš 4 kambarių 
saulėtas butas prie Highland 
parko. Skambinti 647-6160.

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

New Yorko valstybės guber- 171174 DFTH I
' jaatorius Nelson A. Rockefell- IUal£ADI!i.JL H, 11. J, 

er Lietuvos nepriklausomybės Novena į šv. Juozapą Eliza- 
šventės proga išleido ptoklama- betho Šv. Petro ir Povilo lie- 
ciją, kviesdamas visus New Yor
ko valstygės gyventojus drauge 
su lietuviais švęsti Lietuvos ne
priklausomybės dieną. Prokla
macija buvo paskaityta Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime 
vasario 18 d., jos nuorašas re
dakciją pasiekė kovo 2 d.

KMS 24 kuopa kovo 11 tuoj 
po sumos šaukia savo narių su
sirinkimą Angelų Karalienės pa
rapijos salėje.

N. Y. stud. ateitininkų rengia
mas sąskrydis studentams ir su
sidomėjusiems vyresniesiems 
moksleiviams bus kovo 24-25 
dienomis. Prasidės 12 v. pas J. 
Vainių, 80-39 87 Rd., Woodha- 
vene, N. Y. 11421. Akademinė
je dalyje bus paskaita, simpo
ziumas, kuriame dalyvauja Ri
mas Juzaitis, Vytas Maciūnas, 
Algis Norvilą, Antanas Razgai- 
tis ir Jonas Vainius. Į sąskiy- 
dį atvyksta SAS centro valdy
bos pirmininkas Vytas Narutis 
ir vicepirmininkas Linas Sidrys, 
abu iš Chicagos. Vakare bus pa
rodos atidarymas “jaunimas ir jo 
menas”, 8 v. šokiai Apreiškimo 
parapijos salėje. Sekmadienį už
darymas ir kavutė. Registruotis 
pas Rasą Navickaitę, 214 El- 
derts Lane, Woodhavene, N. Y., 
11421, tel. (212) 647-6294. ,

Kovo 11, sekmadienį, 4 v. po
piet Vaižganto Kultūros Klubo <““8 nuveikęs kultūriniame 
popietėje Kultūros Židinyje Sios Sėtuvių kolonijos^ gyve- 
svečiuojasi rašytojas Jurgis Jan- '
kus. Specialiai jis atvyksta iš 
Rochesterio, N. Y.

Jis yra žymus rašytojas, dau
gelio knygų autorius, nuostabus 
pasakotojas, intrigos meisteris. 
Jis taip parašo knygą, kad ne
gali jos padėti, turi būtinai vi
są perskaityti.

Popietės pradžioje bus su
pažindinta su visa jo kūryba, 
paskui bus trijų asmenų pokal
bis apie rašytojo “virtuvę”, kaip 
jis rašo, kodėl parašė tą ar aną 
knygą, kaip ieško charakterių ir 
t.t.

Toliau savo kūrybos ištraukas 
skaitys svečias rašytojas. Gale 
ištrauką iš jo dramos “Peilio aš
menimis” paskaitys Vanda Gal- 
buogytė ir Algimantas Bružas.

Popietė baigiama kavute, vai
šėmis. Taip pat bus ir rašy
tojo knygų, kurias turi Darbi
ninko administracija. Knygas 
bus galima įsigyti papigintai. 
Autorius duos visiem auto
grafus.

Visi kviečiami sekmadienio 
popietę praleisti su žymiuoju 
rašytoju Jurgiu Jankum, jį pa
matyti, paklausinėti, padrau- 

nius. Bus taip pat galima įsi- z gauti. Tai tikrai reta proga sutik- 
gyti kai kuriuos darbus. ti tokį svečią.

“Jaunimas ir jo menas — 
1973” įvyks kovo 17-18 dieno
mis, “kultūros Židinyje. Meni
ninkai dalyvauja iš įvairių Ame
rikos vietų su fotografijom, alie
jine tapyba, akvarele, grafika ir 
t.t. Paroda veiks šeštadienį nuo 
1 iki 9 v.v., sekmadienį nuo 
12 iki 8 v.v. Atidarymas šešta
dienį 6 v.v. New Yorko visuo
menė kviečiama aplankyti pa
rodą, apžiūrėti jaunimo kūri-

New Jersey
Vinco Kudirkos Lituanistinės Mokyklos 

Tėvų Komitetas

kviečia visus į

PAVASARIO BALIŲ

kovo 10, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Švč. Trejybės parapijos salėj, 
207 Adams St, Newark, N.J.

šios srities paroda Elizabethe, 
todėl šia paroda susidomėjimas 
yra didelis.

Balandžio 14, šeštadienį 
(prieš Verbų sekmadienį), Sv. 
Vardo draugija rengia vakarienę 
parapijos salėje.

Balandžio 29, sekmadienį, pa
rapijos choras švenčia 75-rių gy
vavimo metų sukaktį, šiai su
kakčiai paminėti yra sudarytas 
iš parapiečių rengimo komite- kyklos tėvų komiteto rengiamas 
tas, kurio garbės pirmininkais 
yra klebonas kun. Petras Že- 
meikis ir kun. J. Pragulbickas, 
choro dvasios vadas. Sukakties 
proga numatytas išleisti albu
mas iš choro veiklos, kuriame 

,bus talpinami sveikinimai bei 
linkėjimai šiam garbingos su- 

JURGIS JANKUS kakties sulaukusiam chorui.
Kovo 11. sekmadieni. 4 v. po- Elizabetho parapijos choras

Novena į šv.‘Juozapą Eliza* 

tuvių, parapijos bažnyčioje bus 
kovo 19-21 dienomis. Ją praves 
kun. E. Budreckas, MIC. Lie
tuvių ir anglų kalbomis pa
mokslai bus sakomi vakarais 7 
vai.

Kovo 24 d. parapijos salėje 
PTA moterų organizacija rengia 
madų parodą. Tai bene pirmoji 

ATVYKSTA 
RAŠYTOJAS

irime. Ilgus metus (apie 30 
metų) šiam chorui vadovavo 
prof. Juozas Žilevičius.

z Gegužės 5, šeštadienį, Al
torių draugijos ruošiamas išva
žiavimas į D.C.

Pirmasis jaunųjų balti eči ų 
instrumentalistų ir 

dainininkų konkursas
Naujosios Anglijos Baltie- 

čių Draugija rengia pirmąjį jau
nųjų baltiečių instrumentalistų 
ir dainininkų konkursą ir kvie
čia jame dalyvauti jaunus estus, 
latvius ir lietuvius muzikantus 
ir dainininkus, 17-25.metų am
žiaus.

Konkursas įvyks gegužės 5 
Lietuvių Piliečių Draugijos sa
lėj, South Bostone, Massachu- 
setts.

Kiekvienas konkurso dalyvis 
turi būti paruošęs 20 minučių 
programą, kurioje bent vienas 
kūrinys turi būti tautinis.

Daugiau informacijų galima 
gauti pas Violetą Balčiūnienę, 
116 Spring St., Apt. B-3, West 
Roxbury, Mass. 02132. Tel. 
(617) 323-0774. "

Prašoma teiraujantis pažymė
ti, ar pianistas, ar dainininkas, 
ar kt.

Šešt. 1 - 9
Sek. 12 - 8

Atidarymas — šešt. 6 vai.

JAUNIMAS IR

Gegužės 13, sekmadienį — 
pirmoji komunija.

Gegužės 13-15 d-d. — ketu
riasdešimties valandų atlaidai.

Gegužės, 20, sekmadienį- — 
lituanistinės mokyklos pavasa
rio šventė.

Elizabeth, N.J.

V. Kudirkos lituanistinės mo-

pavasario balius įvyks kovo 10, 
šeštadienį, 7 vai. vak. švč. Tre
jybės parapijos salėj, 207 Adams 
St. ' Newark, N. J.

Bus vakarienė su šokiais ir 
gėrimais ir linksma meninė pro
grama. Pelnas skiriamas V. Ku
dirkos mokyklai. Lietuviškoji 
visuomenė yra kviečiama gau

siai atsilankyti ir tuo paremti 
mokyklos veiklą. Įėjimas — 10 
dol. Bilietų reikalu skambinti 
<201> 925-4761.

“JAUNIMAS IR 
JO MENAS”

(atkelta iš 4 psl.) 
vardė, miestas, amžius, kaina 
(arba “neparduodama“).

6. Parodoje bus galima par
duoti savo kūrinius. Tokiu at
veju jie turi būti sąmoningai 
įkainuoti. Parduodant 25 nuo
šimčiai eina rengėjams. Jei ren
gėjam pažymėta kaina atrodys 
per maža, jie gali padidinti, 
bet nesumažinti.

7. Darbai pristatomi meni
ninko atsakomybe iki kovo 10 
šiuo adresu: Bernadeta Tuti- 
naitė, 223 Lincoln Avė., Brook- 
lyn, N.Y., 11208. Jei neįmano
ma asmeniškai atgabenti, pra
šom siųsti tik apdraustu paštu 
(praeitais metais buvo gauta 
siuntinių, kur stiklai buvo sudu
žę). Po parodos rengėjai pasirū
pins kūrinių sugrąžinimu.

Tikime, kad šių metų parodo
je dalyvaus daug asmenų ir kad 
jų darbai bus geri.

Visi kviečiami į parodą “Jau
nimas ir jo menas“

rasa

•v

Popietė su rašytoju

Jurgiu Jankum

Vakarienė su gėrimais 
Trumpa programa 
Šokiai

JO MENAS

Įėjimo auka 10 dol.
kovo 11, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinyje

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBAS

Bilietai gaunami pas tėvus ar komiteto 
pirmininką

R. Didžbalį. Tel. (201) 925-4761.

kovo 17 -18 
Kultūros Židinyje

Rengia N. Y. mokai, ir stud. ateitininkai

Kultūros Židinio statyba. Jau baigiamas spaustuvės pirmas aukštas. Nuotr. P. Bivainio

KOVO MĖNUO — SPECIALUS VAJUS 
SPAUSTUVĖS IR DARBININKO NAMAM 
UŽBAIGTI IR ĮRENGTI

Spaustuvės priestatas Ir įrengimas atsieis apie 140,000.
Angelų Karalienės parapija pirmoji ėmėsi Iniciatyvos, kad tie spaudos namai kiltų 

skaitytojų dėka. Parapija spaustuvės reikalam aukoje 25,000 dol.
Kiekvienas Darbininko, Aldų, Varpelio, Karlo, Tėvynės Sargo, Į Laisvę, Garso, Me

dicinos Ir kitų čia spausdinamų leidinių skaitytojas yra maloniai prašomas prisidėti prie 
iių spaudos namų užbaigimo bent 10 dol. auka.

FRANCISCAN FATHERS BUILDING FUND 
680 BUSHWICK AVENUE 
BROOKLYN, N.Y. 11221

Siunčiu Spaudos Namam ............................................................................... dol.
Vardas, pavardė .................................................................................. .......................
Adresas .........................................................................................................................


