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Kurlink rieda 
Amerikos ir Europos 
sąjungininkų 
santykiai

Nepasitikėjimo atmosfera:
Anapus dienos rūpesčių jau 

matyti naujas ir didėjantis — rū
pestis dėl santykių taip Ameri
kos ir Europos sąjungininkų. 
Įsigali atšalimas, nepasitenkini
mas ir nepasitikėjimas. Vienybė 
dūžta, ir kiekvienas savo likimą 
ima spręsti, kaip pats išmano.

Washingtonas tuo nebuvo pa
tenkintas, ir dėl to 1973 metus 
buvo paskelbta laikyti “Europos 
metais” — vadinas, iš naujo 
sutarti santykius tarp Amerikos 
ir Europos sąjungininkų. Bet 
C.L. Sulzbergeris (NYT) sako, 
kad nepatenkinti ir europiniai 
sąjungininkai Amerika. Esą dau
gelis Europos vadų nebetiki 
Amerikos noru išlaikyti vienybę 
tarp Amerikos ir Europos. Pagal 
Sulzbergerį europiečiai mano, 
kad Amerikai patogiau kalbėtis 
su atskirais sąjungininkais, o 
mažuosius visai ignoruoti.

Koks juodas katinas perbėgo 
tarp Amerikos ir jos sąjungi
ninkų?

Amerikos vienašališka 
iniciatyva:

Pirmas Amerikos žingsnis, ne
tiesiogiai palietęs europiečius, 
yra detente — atoslūgio tarp 
Amerikos ir Sovietų organizavi
mas. Jis padarė įspūdį, kad Eu
ropa gali būti paliekama nuoša
liai, o gal ir Europos sąskaita ei
tų derybos. Tokį įtarimą kėlė 
Amerikos vienašališkos dery
bos, nesitarus su sąjungininkais, 
lyg anot Sulzbergerio, Kissinge
ris būtų be telefono.

Susitarimas su Sovietais veng
ti konfliktuose atominių ginklų 
itin didino įtarimą, nes Europa 
laikosi laisva, kol yra po Ameri
kos atominiu skėčiu. Didino 
įtarimą ir Kongreso nutarimas 
atšaukti kariuomenes iš užjū
rių.

Antra Amerikos iniciatyva — 
jos politika Arabų-Izraelio kare, 
vėl nesitarus su sąjungininkais, 
savo padariniais buvo nukreipta 
prieš Europos interesus. Dėl to 
Europos sąjungininkai neleido 
Amerikai naudotis jų teritorija 
gabenant ginklus Izraeliui. Tuo 
negalėjo būti patenkinta Ameri
ka.

Sąjungininkų nenoras prisiimti 
pareigos:

Santykius tempė dar ūkiniai 
santykiai tarp Amerikos ir sąjun
gininkų. Sakysim, apyvartoje su 
Vokietija numatomas Amerikai 3 
bil. pasyvas. Amerika nori išly
ginti apyvartą — gauti Amerikos 
prekėm tas pačias lengvatas, ku
riom naudojasi Europos ūkinės 
bendruomenės nariai, gauti di
desnes sumas Amerikos kariuo
menei išlaikyti Europoje. Euro
piečiai Amerikos kariuomenės 
nori, bet pinigų mokėti nenori. 
Tenori patys turėti didelius pel
nus iš santykių su Sovietais, Ki
nais ir rytų Europos satelitinėm 
valstybėm.

Kiekvieno sau politika:
Naftos embargo, kilusį dėl 

Amerikos paramos Izraeliui, Eu
ropa pajuto labiau nei Amerika. 
Europa negalėjo laukti iki vasa
rio 11 bendro pasitarimo Wa- 
shingtone. Prancūzija pirmoji 
susitarė su Saudi Arabija. Susi
tarė Anglija su Persija. Ta
riasi Vokietija, Italija, Japonija. 
Amerika pasijuto, kad jos pla
nuotas bendras naftos vartotojų 
frontas prieš embargo jau yra į- 
laužtas.

Ir santykiuose su Sovietais eu-

MINĖKIME LIETUVOS VALSTYBĖS
ATSTATYMO 56-ĄSIAS METINES

VASARIO 16-OSIOS AKTAS 
yra mūsų tautos ilgų metų ko
vos, ištvermės ir vilties vaisius. 
Sykiu tas Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atstatymo nu
tarimas yra tiek jį priėmusios 
Lietuvos Tarybos, tiek mūsų 
tautos visų vadovaujančių 
sluoksnių vieningo nusistatymo 
išraiška.

1918 metų Lietuvos padėtis 
ir tarptautinė politika mūsų tau
tai nebuvo viltingos. Tik tautos 
ryžtas ir jos vadovaujančių 
sluoksnių vieningumas atstatė 
Lietuvos valstybinę nepriklau
somybę, o savanorių kraujo ir 
gyvybių aukos ją apgynė nuo 
priešų.

Šių dienų mūsų tautos istori
nėse sutemose Lietuvos valsty
binės nepriklausomybės atstaty
mo aktas ir faktas turi visiem

Balfo centro valdyba: vicepirmininkai Algirdas Pužauskas, kun. Ansas Trakis, kun. Antanas 
Zakarauskas, pirmininkė Marija Rudienė, direktorių pirmininkas Vladas Selenis, vicepirm. 
Aldona Daukienė, gėn. sekr. Jonas Jasaitis. Trūksta iždininko Kosto Čepaičio. Nuotr. V. Noreikos

TELEVIZIJOJ LIUDIJO DR. DEVENIS 
apie sovietinius koncentracijos lagerius

Solženitsyno nauja knyga 
“Gulag Archipelago: 1918- 
1956” sujudino Vakarų opiniją 
ir sukėlė Sovietų rūstybę. Sovie
tai apšaukė autorių išdaviku, Va
karai atkreipė dėmesį dviem 
kryptim: ką Sovietai padarys su 
autorium, kas iš tikrųjų yra tie 
knygoje aprašyti Sovietų kon
centracijos lageriai?

-o-
New York Times lageriam pa

vaizduoti davė ištraukas iš Sol
ženitsyno knygos. Gegužės 
mėn. pasirodys pačios knygos 
vertimas. O NBC televizija (4 
kanalas) sausio 27 vakarinėje 
programoje, nuo pusės vie- 

ropiečiai skuba tartis kas sau — 
Prancūzija, Vokietija. Europa 
dabar labiau matanti Sovietų 
pavojų negu prieš metus. Ma
tanti pavojų pirmesnį Europai, 
ne Kinijai. Ir jeigu Amerika ati
traukia savo kariuomenę iš Eu
ropos, Vokietijoje esąs įsitikini
mas, kad jai nebus kitos išei
ties kaip vykdyti Brandto “ry
tų politiką iki galo — tapti neut
ralia, tapti antra Suomija. O to
kiu atveju Anglija išspruks iš 
Europos bendruomenės vėl į 
Amerikos sferą.

Tokios numatomos galimy
bės, jei nebus sustabdytas Ame- 
rikos-Europos santykių irimo 
procesas.

(nukelta į 2 psl.) 

lietuviam ypatingos reikšmės ir 
vertės: kaip švyturys ir kelrodis, 
kaip palikimas ir įpareigojimas 
ir kaip padrąsinimas bei užtik
rinimas.

Kaip švyturys ir kelrodis jis 
veda mūsų tautą Lietuvos vals
tybingumo keliu. Apie mūsų 
šio meto rezistenciją okupantui 
žino visas pasaulis. Mūsų išeivi
ja taip pat stengiasi Lietuvos 
valstybingumo bylą išlaikyti 
gyvą.

Kaip palikimas ir įpareigoji
mas Vasario 16-osios aktas skel
bia Su poetu, kad “be aukų 
ir be kovos laisvos nebuvo Lie
tuvos”, ir šaukia kiekvieną lie
tuvį, kur jis begyventų, ką be
veiktų, kokius išteklius beturė
tų, savo darbu, žiniomis ir lėšo
mis dėtis į mūsų tautos visuoti
nes pastangas išsivaduoti iš sve
timųjų priespaudos jungo.

nuoliktos iki vienuoliktos, de
monstravo lagerio vaizdus ir 
davė pasikalbėjimą su buvusiais 
sovietinių lagerių kaliniais, da
bar gyvenančiais Amerikoje.

Šios programos televizijoje or
ganizatorius iš Darbininko pa
teiktų penkių pavardžių pasirin
ko liudininku dr. Mykolą Deve- 
nį iš Los Angeles, deportuotą 
1940 į antarktiką, į pačias žiau
riausias vietas. Mykolo Devenio 
pilni liudijimai buvo paskelbti 
1953 Karsteno komiteto tyrinėji
muose. Šioje televizijos progra
moje jis tegalėjo pasirodyti tik 
su pora pareiškimų apie savo 
suėmimą ir apie darbą ištrėmi
me:

“Trys vyrai atėjo į mano ūkį 
ir pasakė, kad turiu eiti su jais 
pusei valandos. Bet aš jau ne
grįžau per dvejus metus”. Apie 
darbą: “Aš su kitais kaliniais tu
rėjau eiti į mišką ir kirsti me
džius ar lupti nuo jų žievę. 
Tai buvo labai sunkus darbas, 
nes buvo nustatytos darbo nor
mos, ojos būdavo labai didelės. 
Jei kalinys savo normos neatlik
davo, apkaltindavo jį sabotažu ar 
sumažindavo duonos davinį” 
(dr. Devenio patyrimai iš tikrų
jų buvo daug žiauresni, kaip 
jie yra aprašyti Kersteno tyrinė
jimų knygoje).

Tarp kitų liudininkų buvo" 
Myron Mycio, ukrainietis, suim
tas 1947 ir praleidęs Kolymoje 
9 metus. “Kai mus vesdavo į 
darbą, mes turėjom būti susika
binę rankom po penkis, ir neva

Kaip padrąsinimas ir užtikri
nimas jis primena, kad visos im
perijos ir jų grobuoniškas vieš
patavimas ateina ir praeina, o 
nepraeina tik Žmogaus ir Tautos 
laisvės siekimai.

Ir dabartinėje Lietuvos pa
dėtyje, nors šio meto pasaulio 
likimo vairuotojai, siekdami at
lydžio Rytų-Vakarų santykiuose, 
gali kuriam laikui užsimerkti 
prieš sovietinio kolonializmo 
negandą, Vasario 16-osios aktas 
visai mūsų tautai, o ypatingai 
laisviesiem lietuviam, yra Lietu
vos laisvės kovoje ištvermės ir 
laimėjimo vilties neišsenkamas 
šaltinis.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

1974 m. vasario mėn.

lia buvo kalbėti; galvas turėjom 
būti nuleidę. Brigadoj būdavo 
apie 30 kalinių su penkiais ar še
šiais sargybiniais ir apie pen
ketu šunų”.

Roman Brachman buvo suim
tas 1950, kai pareiškė norą 
emigruoti į Izraelį, ir nugaben
tas į Norilską.

Naujausios suėmimo bangos 
kalinys buvo Yuri Handler, su
imtas 1968 Leningrade, kai pro
testavo prieš invaziją į Čekoslo
vakiją. Suimtas jis buvo laiko
mas vienutėje, šaltoje, mažoje, 
keletą mėnesių. Jis buvo atsi
sakęs duoti KGB parodymus. 
Jis tylėjo. Bet vienutė, grasini
mai, kad bus suimta jo žmona, 
kad jis bus nugabentas į psi
chiatrinę ligoninę, jį palaužė 
— jis prašneko.

Visi dar minėjo, kaip buvo 
maitinami skysta sriuba, kurioje 
būdavo kelios bulvės, kopūstai.

-o-
Visi šie trumpi pareiškimai 

buvo priedas prie sumontuotų 
koncentracijos lagerių modelių, 
kurie buvo paruošti Brooklyne 
televizijos studijoje — modeliai 
15-25 pėdų ploto. Atrodė jie gan 
žiauriai, įspūdingai. Ir jie buvo 
iliustracija lagerių istorijai, ku
rioje šalia Solženitsyno dar buvo 
parodyti ir kiti disidentų kali
nių veidai — Galanskaja, Mar- 
čenko.

Tie visi vardai, veidai, vaiz
dai, pareiškimai buvo iliustra
cija didžiajam “veikėjui’" — so
vietiniam koncentracijos lage
riam, kurie mala žmones. Mon-

Nepasitikėjimas prezidentu 
Nixonu - tai tema, apie ku
rią dabar daugiausia sukasi kal
bos televizijoje ir laikraščiuo
se. Daugiau nei apie Arabų- 
Izraelio reikalus. Daugiau gal 
net kaip apie gazoliną ir alie
jų. Lyg svarbesnio dalyko pa
sauly nėra kaip prezidento Ni- 
xono nusikaltimai. Ir dėl to 
jį reikią pašalinti ar jis pats 
turįs pasitraukti..

Iš televizijos ar spaudos 
susidarai įspūdį, kad Nixonas 
jau tiek susilpnintas, jog be
lieka dar vieną propagandos 
burbulą paleisti, ir prezidento 
nebus.

-o-
Koki šios propagandos ir 

akcijos vaisiai?
Ar pasitikėjimas prezidentu 

pagriautas? Ir taip, ir ne. Kon
greso nariai per vieno mėne
sio atostogas susidūrė su savo 
rinkikais ir parsivežė įspūdžių 
apie jų nuotaikas. Pagal tuos 
įspūdžius žmonės labiausiai su
sirūpinę kainų kilimu. Daugiau 
negu tuo, kas dedas Washing- 
tono įstaigose. Žmonių akyse 
betgi apgriautas ne tik pasi
tikėjimas prezidentu, apgriautas 
pasitikėjimas visom valdžios in
stitucijom, visom partijom; pa
sitikėjimas apgriautas ir infor
macijos priemonėm.

Šie Kongreso žmonių įspū
džiai sutampa su tuo, ką pa
stebim pačioje spaudoje. Žmo
nės daros skeptiški ir kritiški. 
Girdėtus ar matytus dalykus jie 
ima lyginti su senesniais fak
tais, su kitais žmonėm ir daro 
savo išvadas, vertindami kalti
nimus prezidentui Nixonui. Ke
letas pavyzdžių.

(a) Nepasitikėjimas Nixonu, 
nes jis slepia nuo tautos tie
są... O tauta turi teisę žinoti... 
Kodėl jis nepaskelbia savo 
įrašų, ką jis kalbėjosi su savo 
pareigūnais?... Toki kaltinimai.

Klausantis tvirtinimo, kad 
tauta turi teisę žinoti, tuoj ky
la klausimas: kodėl tautai nebu
vo paskelbti Johnsono laikų 
Warreno komisijos tyrinėjimai 
apie prezidento Kennedy nu
žudymą? Kodėl net mokslinin
kams neleidžiama ligi šiol pri
eiti prie vad. Kehlhaul projek-1 
to, kuriuo Amerikos prezidentas 
atidavė tūkstančius žmonių į 
Sovietų rankas mirčiai ar kon
centracijos lageriam? Tauta turi 
teisę žinoti ir tai. Kodėl pro
pagandos priemonės tyli apie 
šią teisę?

(b) Nepasitikėjimas Nixonu, 
nes jis neteisingai informuoja, 
klaidina. Taip sako propagan
da... Vienas iš Monitor skai
tytojų parašė (sausio 15), kad 
tokiu atveju reikėjo nepasitikė
jimą reikšti ir prezidentui Ei- 
senhoweriui. Juk kai buvo nu
muštas žvalgybinis lėktuvas 
U—2, prezidentas Eisenhovve- 
ris skelbė, jog lėktuvas buvo 
skirtas atmosferiniam tyrimam, 
o sovietai neteisingai skelbę 
apie jo paskirtį šnipinėti. Kai 
sovietai parodė lėktuvo ir pa
ties lakūno Powers nuotraukas, 
ar kaltino kas prezidentą Eisen- 
howerį, kad jis buvęs melagis?

(c) Nepasitikėjimas, nes su 
mokesčiais netvarka... Tai kal
tinimas. O tas pats Monitor 
skaitytojas vėl priminė Eisenho- 
werį. Esą, Eisenhoweris gavo 
milijoną dol. už savo parašydin
tą knygą ”Crusade in Europe” 
- o ar jis sumokėjo pilnai už 
tas pajamas mokesčius? Atsako, 
kad ne. Jam buvo surasta įs
tatymo ”skylė” apie profesio
nalus rašytojus (nors Eisenho- 
weris toks ir nėra). “Bet ar 
tai garbinga valstybės priešaky
je stovinčiam asmeniui griebtis 
”skylių” įstatyme?” samprotauja 
anas skaitytojas. Ir sykiu pa
stebi: kurie kelia triukšmą dėl 
Nixono, tada dėl Eisenhovverio 
nekėlė? Vadinas, dvejopas ma- 

tažą paruošė NBC koresponden
tas Tom Pettit, kuris čia buvo 
naratorius.

Pažymėtina, kad ši programa 
rado tuojau pat atgarsio N. Y. 
Times, kuriame Theodore Sha- 
bad parašė visą skiltį. 

tas; anot to skaitytojo, žiūrima, 
ne klausimo ’ką” padare, bet 
klausimo ”kas” padarė.

(d) Nepasitikėjimas, nes 
rinkimam buvo priiminėjami 
nelegaliai pinigai ar net jų rei
kalaujama... Šioje vietoje skai
tai U.S. News... informaciją: esą 
1972 rinkimam AFL—CIO, kuri 
dabar karštai reikalauja nepasi
tikėjimo prezidentui, davė 
191,000. Iš tos sumos žymi da
lis (30,923 dol.) tekę Peter W. 
Rodino, dabartiniam pirminin
kui Atstovų Rūmų komisijos, 
kuri turi parengti nepasitikėji
mą prezidentui Nixonui.

-o-

Nepasitikėjimo paradoksai 
”Nusikratykime juo...” bai

gė straipsnį su ironija vienas 
NYT kolumnistas (sausio 7), pra
dėjęs nuo to, ką Nixonas pada
rė. Esą, Kennedy pasiuntė į 
Vietnamą 16,000 karių, John- 
sonas padidino iki 575,000. Tai
gi atsakomybę už karą reikia 
priskirti prezidentui respubliko
nui - ironizuoja propagandinę 
logiką, kuri užmiršta praeitį.

Toliau: esą buvo malonumų 
net iš Kapitolio matyti Kenne- 
dy-Johnsono laikais šimtus gais
rų. Degė skaityklos. Degė kla
sės. Kokios tai buvo geros 
progos televizijos kamerom! Tų 
žavėtinų vaizdų nėra Nixono 
laikais... O dėl sukčiavimo rin
kimuose - kiek balsų buvo nu
vogta Chicagoje, Missouri, 
Texas, 1960 metų rinkimuose* 
(suprantama, Kennedy naudai 
prieš Nixoną)...

Tuos visus nuotaikingus 
vaizdus atėmęs Nixonas. O 
ir dabar dar neleidžia skrieti 
greitkeliais po 90 mylių. Taigi, 
turime nusikratyti Nixonu - iro
nizuoja anas kolumnistas para
doksais. o ne logika grįstą po
litinę areną.

— O —
Ar su Nixonu vis dėlto su

sidoros?
James Reston, kuris dabar 

NYT eina tokias pareigas kaip 
seniau W. Lippman, įspėjo šau
kiančius apie Nixono pašalini
mą: nesitikėkite Nixonu nusi
kratyti! Esą nepakankamai įver
tinama prezidento jėga palygin
ti prieš silpną Kongresą. Ar
timiausiom dienom Nixonas im
siąs dominuoti spaudoje savo 
biudžeto, energijos, ginklų kon
trolės, taikos viduriniuose ry
tuose ir kt. pasiūlymais. Esą, tik 
tada, jeigu žmonės būtų pasi
ryžę juo nusikratyti, tai jo nie
kas neišgelbėtų. Bet Kongreso 
nariai pamatę per atostogas, kad 
žmonės yra pasimetę; daugelis 
ir nežino, kas yra tas impeach- 
ment. Jie esą ir nenori išmes
ti jo iš tarnybos, kada jie ne
pasitiki daug nei Kongresu nei 
spauda. O Nixonas esąs rizikos 
žmogus. Jis galįs pasiūlyti re
ferendumą, ar žmonės nori jį 
palikti ar pašalinti. Ir jis ga
lįs laimėti.

Po tokios analizės Restonas 
daro išvadą: jo, prezidento, tu
rima galybė, turimos priemo
nės, numatomos reformos su
griauna iliuziją, kad preziden
tas yra ”apgailėtinas, bejėgis 
milžinas”.

— O —
Tie kritiški atsiliepimai 

spaudoje, tur būt, patvirtina 
nuomonę, kad ”negerai” yra su 
prezidentu, ”negerai” su Kon
gresu, ”negerai” su informaci
jos priemonėm, nes visa tai 
sugriovė visų ir visais pasiti
kėjimą.

Ir ima rodytis dabar pa
skiri šauksmai jau ne dėl Ni- 
xono, bet dėl Amerikos:

“Padarykim, kad Amerika 
būtų pakankamai garbinga, kad 
ji išliktų laisva” (Drummond, 
Monitor);

”Amerika prarado daugiau 
negu pigią energiją. Ji prarado 
sugebėjimą suvokti save kaip 
bendruomenę ar kaip vertybių 
sistemą; (sugebėjimą) atpažinti 
savo tradicinius idealus” (NYT 
vedamasis).

Deja, po tokios griovimo 
akcijos atsitiesti nėra taip leng
va.
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LB DARBAI LAISVINIMO 
SRITYJE PER 1973 METUS

1. Suorganizuota JAV LB 
Visuomeninių reikalų taryba.

2. Vasario 16 d. sukakties 
proga kontaktuoti laiškais (as
meniškais) 535 JAV Kongreso 
nariai. Lietuvos reikalu pareiš
kimus padarė 94 legislatoriai.

3. Išgauta visa eilė veda
mųjų straipsnių įvairių JAV vie
tovių amerikiečių spaudoje. LB 
darbuotojų pastangomis patal
pinta gausus skaičius laiškų re
dakcijoms. Akcija ypač inten
syvinta Vasario 16-sios ir Tra
giškojo Birželio sukakčių mė
nesiais.

4. Birželio įvykių sukakčių 
proga JAV Kongrese pareiški
mus padarė 74 senatoriai bei 
kongresmanai. Iki šiol tai di
džiausias pareiškimų kiekis šią 
sukaktį minint.

5. Išleistas leidinys ”The 
Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithuania — 
a Report for 1972”. Jis paskleis
tas JAV Kongreso atstovų, JT 
organizacijos narių, JAV admi
nistracijos darbuotojų bei aukš
tųjų mokslų profesūros tarpe. 
JAV LB lėšomis šis leidinys 
išverstas į ispanų kalbą ir Ko
lumbijoje atspausdintas vardu 
”Las Violaciones De Los De- 
rechos Humanos En Lituania 
Ocupada Por Los Sovieticos”. 
Leidinys taip pat išverstas į vo
kiečių kalbą ir bus išleistas 

' 1974 metais.
6. Rūpintasi Tautinių-etni- 

nių grupių praeičiai tirti įstaty
mo pravedimu JAV Kongrese. 
Pastangos buvusios sėkmingos, 
prez. Nixonui pasirašius įstaty
mą, šiam tikslui skiriantį 2.5 
milijonų dolerių sumą.

7. Atstovauta JAV lietu
viam Washingtone Valstybės 
departamento užsienio reikalų 
ko nfere n cij oj e.

8. Rūpintasi atkreipti dė
mesį į Lietuvos suvereniteto 
atžvilgiu pasitaikančius netiks
lumus JAV išleistuose žemėla
piuose. Šiuo tikslu net kelis kar
tus lankytasi Valstybės depar
tamente.

9. Infotmuota JAV Kongre
so vadovai ir įteikti protestai 
Valstybės departamento parei
gūnams dėl JAV diplomatų vi
zitų pavergtoje Lietuvoje ir jų 
susitikimų su okupantui at
stovaujančiais pareigūnais.

10. Ryšium su San Francis
co orkestro koncertais Vilniuje, 
LB pavyko išgauti Valstybės 
dept. sutikimą orkestro dalyvius 
painformuoti specialios Lietu
vos padėties klausimu. Taip pat 
krašto valdyba asmeniškais laiš
kais kiekvieną orkestro narį su
pažindino su Lietuvos tragedija, 
ir prašė savo elgesiu nepažeis
ti pavergtųjų lietuvių jausmų.

11. Lankytasi Baltuosiuose 
Rūmuose ir prez. Nixonui įteik
tas memorandumas tikinčiųjų 
teisių Lietuvoje pažeidimo rei
kalu. Prie memorandumo pri
jungta LKB Kronikos vertimas.

12. LB delegacijos lankyta
si U.S. Treasury Dept., ir 
įteiktas sekr. Schultz adresuotas 
memorandumas dėl Sov. Sąjun
gos į mamų aukštų muitų do
vanom į pavergtą Lietuvą ir tu
ristų varžymų laisvai Lietuvoje 
keliauti.

13. Europos Saugumo Kon
ferencijai besiruošiant, LB de
legacija Washingtone buvusi 
priimta National Security Coun- 
cil pareigūnų. Įteiktas dr. Kis- 
singer adresuotas memorandu
mas. Suorganizuota telegraminė 
akcija Helsinkyje JAV atstovau- 
jantiem pareigūnam. Dr. P. Vi-

leišis atstovavo JAV LB krašto 
valdybai Helsinkyje pabaltie- 
čių delegacijos sudėtyje.

14. LB prašant, Brežnevo 
viešnagės JAV proga, JAV Vys
kupų Konferencijos pirmininkas 
kardinolas Krol išleido pareiš
kimą, pasmerkiantį sovietų vyk
domą tikėjimo persekiojimą.

15. LB atstovų lankytasi pas 
Jungtinių Tautų J. Am. V-bių 
atstovą kongr. Robert N. C. Nix. 
Prašyta kelti Lietuvos bylą ir 
žmogaus teisių pažeidimus JT.

16. Pravesta akcija, įtaigo- 
jant JAV Kongreso narius remti 
šen. Jackson amendmentą dėl 
JAV — Sovietų prekybinės su
tarties.

17. Rūpintasi transliacijom 
lietuvių kalba Radio Liberty

ir Radio Free Europe organi
zacijose. Šiuo reikalu įteiktas LB 
liudijimas Senato užsienio rei
kalų komisijai bei kontaktuoti 
Kongreso nariai.

18. LB artimai bendradar
biauja su JAV 200 metų Ne
priklausomybės sukakčiai pami
nėti komisija Washingtone ir 
siekia lietuvių vardą populiarin
ti jiem sudarant sąlygas į su
kakties paminėjimą organizuotai 
įsijungti. Prašyta paramos vei
kalam apie JAV lietuvius anglų 
kalba išleisti.

19. LB yra įsijungusi į ak
ciją, siekiančią nustatyti Simo 
Kudirkos turimą JAV pilietybę. 
Šiuo reikalu LB atstovų lanky
tasi JAV Imigracijos įstaigose, 
Kongreso teisių komisijos įstai
gose ir Valstybės departamente.

SPARTA — Rašomos mašinėlėsįv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riaijįv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo Interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite Iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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

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

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

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

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

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

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated wifh PODlAROGIFT, Ine.

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

FLOOR 2Irt New York. N.Y. 10022
Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
New York, N.Y. luuua — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Boston, Mass. 02118 —• 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass.' 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Flllmore Avenue 
Chlcatfo, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohlo. 44134 — 5879 Stato Road 
Irvlngton, N J. 07111 — 762 Sprlngfield Avenue 
Irvlngton, N J. 07111 — 1082 Sprlngfield Avė.
Grand Raplds, Mich. 49504 — 636-38 Brldge St. N.W. 
Hamtramck. Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Aveniu 
Hartford, Con. 06106 518 Park St 
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth 8treet 
Los Angeles, Callf. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 •— 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passalc, N.J. — 176 Market Street
Paterson, N.J. 07505 — 60 Broadway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Pittsburgn, pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Wdterbury, Conn. — 905 Bank Street
Warren, Mich. 48092 — 29200 De Oulndre Block North 

of 12 Mile Road
VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė. 
Worcester, Mass. 01610 — 144 Miilbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583 

UI 2-1767
268-0068

TL 6-2674
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685
374-6446

GL 8-2256 
365-5255 
246-9473

FO 3-Joos
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
GA2438Z 

345-2028
PO 3-4818

Tel.: GL 5-9566
HU 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766

7M-6760ZL 
441-4712 

SW 8-2868
Rl 3-0440

Savaitės įvykiai

Kissingerio taika 
Vietname

Kissingerio tarpininkavimo 
dėka, Vietnamo taikos sutartis 
pasirašyta prieš metus sausio 27. 
Per tuos “taikos” metus Vietna
me žuvo kovose per 60,000. 
Kinija ir Sovietai gabeno Š. Viet- 
namui ginklus, ir dabartiniu me
tu komunistų jėgos P. Vietname 
tiek pat stiprios kaip prieš ofen
zyvą 1972. Komunistai greitos 
ofenzyvos dabar nerengią. Jie 
puldinėjimais ir teroru nori nua
linti kraštą ūkiškai ir palauž
ti moralę.

Dabar Š. Vietnamas pareikala
vo, kad Amerika tesėtų savo pa
žadus duoti ekonominę paramą 
Š. Vietnamui.

Iš tų taikos derybų taikos ne
laimėta, bet laimėta tiek, kad 
Amerika atsiėmė savo kariuome
nę ir atgavo 558 belaisvius.

Arabų-lzraelio fronte
Izraelis savo kariuomenę iŠ 

vakarinės kanalo pusės jau pra
dėjo atitraukti. Naujose pozicijo
se įsitvirtins per mėnesį. Syrija 
su Izraeliu vėl susikovė, nors 
Kissingeris optimistiškai tikina, 
kad Syrija sutiks dalyvauti dery
bose su Izraeliu. Betgi Syrija ne
sutinka duoti prieš derybas be
laisvių sąrašo. Jordanija reika
laus, kad Izraelis per 6 mylias 
atsitrauktų nuo Jordano ir iš 
Jericho miesto. Ar ta sritis pri
sijungs prie Jordanijos, ar su
darys Palestinos valstybę, Jorda
nija sutinka, kad nuspręstų gy
ventojai plebiscito keliu.

Kissingeris kėlė optimizmą, 
kad su derybų pradžia arabai 
atšauks embargo naftai. Taip esą 
pažadėjęs Egipto prezidentas. 
Tačiau Libija ir Irakas tam prie
šinasi. O ir Saudi Arabija tebe
laukia, kad Izraelis įvykdytų pir
ma sutartį.

Ar embargo bus atšauktas, 
Amerikos gyvenimas tai negreit 
pajus. Įspėjama, kad ir ateinanti 
žiema susilauks tokio apriboji
mo kaip ši. O gazolino stoka 
galinti būti didesnė nuo šio va
sario mėn.

AMERIKOJE:
Prez. Nixonas nuėmė drau

dimą 6 mėn. kviečių impor
tui. Tuo norima numušti kviečių 
kainas vidaus rinkoje. Tačiau 
pranešama, kad kviečių atsargos 
mažesnės nei bet kada anksčiau 
ir kad kviečių gali neužtekti iki 
naujo derliaus. Dėl to duonos 
kainos kilsiančios.

Con Edison siekia, kad jam 
leistų kainas pakelti 30-50 proc.

Prezidento nepasitikėjimo 
komisijos pirmininkas Rodino 
pareiškė, kad nepasitikėjimo by
la galinti užtrukti iki 1975 m.

Amerikos ir Kinijos “medaus 
mėnuo” praėjo, — rašo Monitor 
politinė korespondentė Sai- 
kowski. — Kultūriniai mainai 
sulėtėjo.

Tarp respublikonų pirmuoju 
kandidatu į prezidentus pasisa
koma už Fordą, antruoju už Rea- 
ganą, trečiuoju Rockefellerį.

Pasitikėjimas prez. Nixonu — 
27 proc. Vokietijos kancl. Brandt 
— 33.

Kitur
Brežnevas vyksta į Kubą. Ma

noma, kad ten susirinks lotynų 
Amerikos komunistų vadai. Juos 
Brežnevas nori nuteikti prieš 
Kiniją, kad ji būtų išjungta iš

“komunistinės bendruomenės”. 
Prahoje to pat siekta. Ne visos 
vakarų Europos kompartijos tam 
pritarė.

Sovietai vėl ėmė trukdyti 
transliacijas iš Vokietijos stoties, 
kuri ėmė skaityti iš naujos Sol
ženitsyno knygos. Buvo nustoję 
trukdyti nuo 1973 rugsėjo.

Rytų Vokietija ėmė trukdyti 
susisiekimą tarp rytų Berlyno ir 
vakarų Vokietijos. Padvigubino 
skaičių markių, kurias reikia iš
keisti iš vakarų Berlyno einant į 
rytų Berlyną. Tai padaryta vie
našališkai.

Sovietai pasiūlė Amerikai 
pirkti kviečių. Amerika 1972 
Sovietam pardavė po 1.65 dol. 
už bušelį. Dabar kaina 5.80, 
o iki pavasario pakilsianti iki 8 
dol.

AMERIKOS 
LIETUVIŲ 
TARYBOS 
INFORMACIJOS
Užmezgami tampresni ryšiai 

su etnine spauda
Altą yra nusistačiusi stiprinti 

ryšius su kitų pavergtų tautų 
bei didžiąja amerikiečių spauda. 
Altos centro valdybos pavedimu 
kun. J. Prunskis Chicagoje ap
lankė redakcijas vokiečių laik
raščio “Abendpost” ir “Sontags- 
post”, žydų laikraščio “Senti- 
nel”, čekų laikraščių “Narod” 
ir “Katolik”, amerikiečių “The 
New World”. Redakcijų žmonės 
painformuoti apie padėtį Lietu
voje, apie lietuvių laisvinimo 
pastangas. Redaktoriams įteikė 
knygas: “Lithuania 700 Years” 
(dr. Geručio), “Awakening 
Lithuania” (prof./Stuko) ir ang
lišką vertimą slapta Lietuvoje 
leidžiamos kronikos. Redak
toriai parodė nuoširdų prie
lankumą lietuvių reikalams.

Skatiname visų miestų lietu
vius užmegsti artimą ryšį su 
vietos spauda.

Lietuviai, dirbą amerikiečių 
spaudoje, radijuje, TV

Okupantas deda daug pa
stangų varyti savo propagandą 
visokiomis priemonėmis, tam 
turėdamas didelius kadrus žmo
nių ir daug lėšų. Mes tų są
lygų neturime. Už tat mum svar
bu panaudoti visas kitas gali
mybes. Viena iš jų — turėti 
gerus ryšius su lietuvių kilmės 
žmonėmis, dirbančiais ameri
kiečių laikraščių redakcijose, 
radijo ir televizijos informacijų 
paruošimo skyriuose. Jei tokių 
lietuvių kilmės žmonių yra Jūsų 
apylinkėje, malonėkit nedel-
siant pranešti Altos centrui Chi
cagoje, kad mes galėtume su jais 
palaikyti ryšį, parūpinti jiem 
medžiagos pavergtos Lietuvos 
klausimais, paskatinti tą medžia
gą gausiau panaudoti amerikie
čių spaudoje, radijuje, televizi
joje. Tas jėgų telkimas Lietuvos 
reikalui gali būti labai nau
dingas.

P. Vietnamo laivai sausio 19 
susikovė su Kinijos laivais bei jų 
iškeltais į negyvenamą Duncan 
salą kariais. Sala pasiliko kinų 
rankose. Dėl jos reiškia preten
zijas abi valstybės.

Vienoje derybos dėl kariuo
menės mažinimo Europoje ne
pasistūmėjo pirmyn. Nato nori 
“balanso” — po lygiai kariuo
menės. Sovietai — “procento”, 
kuris leistų jiem ir toliau palai
kyti savo kariuomenės persvarą.

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkūs, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 
TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

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

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

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

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

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

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

AMERICAN FABRICS. Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina, 
ypač siuntiniam į Lietuvą. (Polyester-Knits jardas $2.50, Arnai Jersey 
jardas 89 c.) Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus. Monika Ma- 
cežinskaitė, sav. 55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas), Rldgewood, N.Y. 
11227. Tel. 456-5046. (Traukinio stotis Wyckoff, autobusas Putnam.)

Lietuviško stiliaus parnihlclr 
sukuriami ir veltai pristato
mi į visas kapines, New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Specialios nuolaidos:
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Antano Sniečkaus nebėra
Antano Sniečkaus, Lietu

vos kompartijos pirmojo sekre
toriaus, klausimas buvo iškilęs 
po antrojo sekretoriaus, ruso, 
Valeri Charazovo kaltinimų par
tijai dėl apsileidimo. Kaltinimai 
dąvė pagrindą klausimui: nuša
lins Sniečkų — kaip nu
šalino Gruzijos, Ukrainos Snieč
kus?

Klausimas išsisprendė sa
vaime ir greit. Maskvos radi
jas pranešė, kad sausio 22 
Antanas Sniečkus mirė.

Sniečkus išgyveno 71 me
tus; partijos pirmuoju sekreto
rium išbuvo nuo 1936. Tai vie
nintelis iš “respublikinių” pir
mųjų sekretorių, pergyvenęs vi
sus Maskvos valdovų pasikeiti
mus. Kiti iškrito, o Sniečkus 
pasiliko prie Stalino, Berijos, 
Malenkovo, Chruščiovo, Brež
nevo. Pasiliko, nes laiku ir mik
liai suspėdavo prisitaikyti prie 
naujų vėjų iš Maskvos.

A. Sniečkus nuėjo tarnauti 
komunizmui ir Maskvai 1917 
Rusijos revoliucijos metu, bū
damas Voroneže. Kas jau ten 
nuėjo, tam kelio atgal nėra. 
Sniečkus tai žinojo ir vykdė uo
liai Maskvos įsakymus: kai iš 
Lietuvos kalėjimo buvo iškeis
tas į Maskvoje laikomus lietu
vius, vėl jis buvo pasiųstas į 
Lietuvos komunistinį pogrindį; 
kai dar antrasis karas nebuvo 
baigtas, Sniečkus buvo nuleis
tas parašiutu 1943 m. partiza
nų organizuoti.

Ištikimybė Maskvai sunai
kino Sniečkaus bet kurią iš
tikimybę Lietuvai ir jos žmo
nėm, sunaikino jame patį žmo
niškumą. 1940 liepos 7 jis pa
sirašė instrukciją, pagal kurią 
buvo suimti apie 2000 Lietuvos 
rinktinių žmonių. Sunaikino ry
šius su motina, broliais, sese
rim. Veltui motina vyko pas 
sūnų perkalbėti, kad jis atsi
sakytų nuo išdaviko darbo. Vel
tui paskui vyko pas jį broliai 
ir seserys, kad 1941 išbrauktų 
iš deportuojamų sąrašo motinos 
brolio vaikus ir kitus gimines.

Sniečkus šaltai atsakė: nesą ko 
jaudintis, nes jo giminės — 
buožės...

Tragiška yra šeimos padė
tis, kada atsiranda tokių išsigi
musių, nuo kurių motina, bro
liai ir .seserys turėjo bėgti į 
Vakarus artėjant antrajai bolše
vikų okupacijai.

Tapęs išdaviku Lietuvos, 
tėvų, giminių, virtęs masinio 
Lietuvos gyventojų naikinimo 
įrankiu, Sniečkus vis tiek ne
galėjo patenkinti visų Maskvos 
apetitų. Tai parodė dabartiniai 
jam priskirto iš Maskvos antro
jo sekretoriaus vieši kaltinimai 
partijai, netiesioginiai kaltini
mai Sniečkui. Kaltinimai pa 38 
metų kenkimo Lietuvai, tarny
bos Maskvai... Tokia yra komu
nistinio gyvenimo tikrovė.

Buvo žinia, kad Sniečkus 
jau eilę metų serga skleroze. 
Gal tas Maskvos pareikštas ne
pasitenkinimas savo ištikimuo
ju ir pagreitino jo mirtį, nes 
pranešta, kad miręs nuo stai
gaus širdies smūgio.

Ar Sniečkaus vietoj eis pa
reigas antrasis sekretorius ru
sas Charazovas, ar Maskva pa
skirs kurį iš jaunesnių sau pa
tikimiausių lietuvių (Česnavi- 
čių? Ferencą? Songailą? Bar
kauską? Maniušį?), Lietuvos pa
dėtį tatai vargiai pakeis. 

Kova dėl vaikų
Pakartojame čia ateizmo mu

ziejaus Lietuvoje skyriaus vedė
jos žodžius iš Tiesos sausio 22: 
“Daugeliui tikinčiųjų žinios 
apie dievą ir religiją yra įskie
pijamos vaikystėje, kai nepaty
ręs ir nekritiškas protas priima

Šie žodžiai paaiškina, kodėl 
Lietuvoje eina tokia aštri kova, 
kurią gausybe pavyzdžių apraši
nėja Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika; kova tarp ateisti
nės valdžios ir tikinčiųjų tėvų. 
Kova, kurią ateistinė valdžia ve
da ne laisvu apaštalavimu, bet 
draudimais, smurtu, grasini
mais, apgaule. Kova dėl vaikų 
sielų.
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“Pasklido žinia, kad netrukus 
Danijoj bus pagamintas ir pa
skleistas po kitus kraštus šlykš
tus erotinis filmas apie Jėzų 
Kristų. Apie tai jau buvo daug 
kalbėta, buvo viešų ir privačių 
kritikų bei protestų, pilnų ap
gailestavimo ir pasibiaurėjimo. 
Negalim ir mes nutylėti savo 
asmeniško skausmo dėl nie
kingo ir piktžodžiaujančio įžei
dimo, kuriuo siekiama defor
muoti neliečiamą mūsų Išgany
tojo asmenį, aukščiausią ir di
džiausią mūsų tikėjimo ir mūsų 
meilės objektą. Bus įžeista visa 
krikščionių religija. Net ir dau
gelis protestantų jau atvirai rea
gavo.

Mum atrodo, kad šiuo atveju 
negalima šauktis meno, istorijos, 
kultūros, laisvės, nė tenkintis 
tam tikromis kai kurių mūsų 
dienų jaunimo grupių neva 
krikščioniškomis mistinėmis 
tendencijomis, norint pateisinti 
panašų įžeidimą to, ką pasaulis 
laiko visų švenčiausiu, o tikin
tieji visų brangiausiu.

Kristus pasidarė šventvagiš
kos ir nešvarios klastos juokda
riu — štai realybė. Kur dingo 
mūsų bendras moralės ir civili
zacijos supratimas? Ar galima 
prieiti iki tokio mūsų bendro su
gyvenimo nuosmukio?

Deja, gausi ir liūdna porno
grafijos prekyba šiandien labai 
lengvai plinta ir dėl šių dienų 
vis didėjančio palaidumo ne
randa užtvarų. Prie viso to dar 
prisideda pašaliniai niekingo 
pelno motyvai.

Pirmoji mašina, popieriui piauti, atvežta į naująją spaustuvę. Ji visai nauja, buvo 
pastatyta dar prieš spaustuvės perkėlimą iš VVilloughby Avė. Šalia brolis Viktoras, kuris 
dirba spaustuvėje.Nuotr. P. Bivainio

KAI SARGAI UŽMIEGA

Bet visa tai neatpalaiduoja, 
kad mes išliktume sveiki žmo
nės, ištikimi tikintieji ir vertiną 
aukščiausias dvasios ir bendruo
menės vertybes. Štai dėl ko mes, 
brangieji sūnūs, su skaudama 
širdim iškeliam šiuos skaudžius 
reiškinius: kad pabrėžtume
skaisčiausiam ir prikryžiuotam 
Kristui savo ištikimybę, kad 
išmelstume mūsų dienų pasau
liui atsigręžimo į žmogiškai pa
saulį gelbstintį Kristų” (L’ 
Osservatore Romano, 1973. 
VIII. 27-28).

-o-
Bet dabar jau ne tie laikai, 

kada būdavo “Roma locuta — 
causa finita”. Godiem materia
listam — ateistam biznieriam 
popiežiaus balsas liks “šaukian
čiu tyruose”, jei krikščionys ir 
toliau liks pasyvūs. O anie, pa
jutę, kad pornografiniai filmai su 
vyriausiu veikėju Kristum yra la
bai pelningi, nepaisys jokių ap
gailestavimų, padejavimų ir 
širdies skausmo.

Kada jau pasiektas Jėzaus iš
niekinimas “iki galo”, imama 
dejuoti. O, rodos, reikėjo seniai 
pridėti kirvį prie supuvusio me
džio šaknies — kai tik pasiro
dė “Jesus Christ Superstar”, o 
ne džiūgauti, kad hipiai ėmė ne
šioti marškinukus su “Aš myliu 
Jėzų” ant krūtinės ir Antikristo 
simboliais ant nugaros, arba kai 
ėmė rodytis filmai pvz. su pava

dinimu “Neturėsi kitų kelnių, 
kaip tik mus vienas”. Rodos, rei
kėjo, kad visa kovojanti Bažny
čia sukiltų, kaip buvo popie
žiaus Leono XIII laikais. Tada, 
kai pasirodė vaidinimas (žino
ma, ne pornografinis, nes buvo 
laikai, kai moterų sijonai siekė 
kojų kulnelius), rehabilituojąs 
Judą Iskariotą, pop. Leonas XIII 
išleido net encikliką “Jucunda 
semper” (1894.IX.8), pasmerk
damas tokius vaidinimus. Tada 
Kristaus Vietininkas rašė:

“Neturi gėdos pasisavinti Iš
ganytojo Jėzaus Kristaus asme
nį, kad patrauktų žiūrovus, deja, 
ne kartą jau užsikrėtusius šlykš
tybėmis, ir pavaizduotų jį iš
vilktą iš jo dvasinės prigimties 
didybės, be ko griūva paties 
žmogaus atpirkimo pagrindai. 
Tiesiog gėda, kada norima re- 
habilituoti baisią šventvagystę 
žmogaus, nusikaltusio išdavys
te, kurią istorija pažymėjo kaip 
didžiausią nusikaltimą — Kris
taus išvavimą.”

Toj nuostabioj enciklikoj Leo
nas XIII paminėjo, kad prieš to
kį nusikaltimą sukilo “budrus 
vyskupų rūpestis”. Vyskupai ap
kaltino tuos, kurie turi nepakei
čiamą pareigą saugoti krašto 
žmonių tikėjimą. Vyskupai ne 
tik įspėjo savo ganomuosius 
prieš didelį pavojų, bet ir para
gino atlikti ypatingas permal
davimo dvasines praktikas.

Tai žodžiai, ištarti prieš 79 
metus. Jie yra mokomosios Baž
nyčios žodžiai, todėl tinka ir 
šiem laikam. Dar daugiau: atro
do rašyti kaip tik mūsų laikam.

-o-
Šiandien, kiek žinoma, nesi

jaučia to “budraus vyskupų rū
pesčio”; jaučiamas tik pasyvu
mas, o kartais net ir neleistinų 
dalykų toleravimas, siekiąs iki 
tylaus ar viešo aprobavimo. Baž
nyčios istorija ateityje nepagirs 
tų, kurie ne tik negesino bepra
sidedančio gaisro, bet kartais 
dar kurstė.

Šiandien Viešpats kalamas 
prie kryžiaus antrą kartą. Kai 
prieš dvidešimt amžių Žodis ta
po kūnu ir mus visus atpirko, 
jis pasakė: “Tėve, atleisk jiem, 
nes nežino ką daro”. Mes, kurie 
tikim į Dievo Sūnų Kristų, tapu
sį žmogum iš žmonių meilės, 
žinom, kad jis ateis antrą kartą 
“savo šlovėje, o kartu su juo visi 
angelai, tada jis atsisės savo ga
lybės soste” (Mat. 25, 31) ne 
atleisti, bet teisti. Bažnyčios va
dovai neturėtų pamiršt grės
mingų Evangelijos žodžių: “Kas 
išsigins manęs žmonių akivaiz
doje, ir aš jo išsiginsiu savo dan
giškojo Tėvo akivaizdoje” (Mat. 
10, 33).

Kristaus išsiginti galima įvai
riais būdais: ne tik žodžiais, bet 
ir tylėjimu.

J. Verus

Lietuvių paskaitininkų biurai
Išeivijoje jau yra priaugęs ge

ras skaičius mūsų gabių, jaunų 
intelektualų. Jie turi daug žinių, 
gerai moka angliškai, ir verta bū
tų bandyti juos daugiau įvesti 
su paskaitomis, prakalbomis į 
angliškai kalbančią visuomenę. 
Visus lietuvius, kurie šioje srity
je galėtų pasitarnauti, Altą kvie
čia registruotis Altos ar ją su
darančių organizacijų skyriuose, 
jungtis į kalbėtojų biurus, apie 
tai pranešant vietos laikraš
čiam, amerikiečių organiza
cijom, nepamirštant ir etninių 
grupių. Chicagoje ir artimes
nėse apylinkėse kalbėtojų re
gistracija vykdoma Altos centri
nėje būstinėje, 2606 W. 63 St., 
Chicago, III. 60629.

— Valstybės sekretorius Kis- 
singeris, gavęs Altos pirmininko 
dr. Kazio Bobelio švenčių svei
kinimą, specialiu savo sekreto
riato raštu Altos pirmininkui 
pranešė, kad jam buvo malonu 
gauti tokius dėmesio pareiški
mus.

PAS VVATERBURIO LIETUVIUS \
PAULIUS JURKUS
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Kas buvo pirmieji mano paro

dos lankytojai? — Galvoju apie 
tai, prisimindamas didelius sa
lės langus, žibančias grindis ir 
laiptus į stiklo duris. Ar tai ne
buvo vienuolė? Greičiausia.

Vos sustojus prie mokyklos, 
mus pasitiko tokia mergina, kuri 
turėjo savotišką šypseną, savo
tišką laikyseną. Ji dėvėjo tam
sius civilius drabužėlius. Prie 
krūtinės buvo prisegta sidabrinė 
saga.

Jinai atėjo į salę tada, kai dar 
tvarkėmės. Ėjo labai lėtu žings
nių, žvalgėsi, kiekvieną paveiks
lą stebėjo. Teko susipažinti. Tai 
buvo vienuolė, tos mokyklos 
mokytoja, mėgstanti mokytojau
ti. Gimusi ir augusi netoli Wa- 
terburio, priklauso kažkokiam 
Šv. Dvasios vienuolynui. Prie 
krūtinės prisegta saga ir buvo jos 
vienuolijos ženklas. Ji atsi
lankė kokius du, tris kartus, 
atsivedė ir kitą vienuolę. Iš
eidama vis paliko šypseną ir 
kažkokį sklindantį gėrį. Tas jos 
dvasinis spindėjimas ir pasakė, 
kad ji vienuolė, kad ji džiau
giasi galėdama gyventi taip, 
kaip dabar, gyventi besiauko- 
dama.

Tas jų vienuolynas buvo čia 
pat, už keletos žingsnių nuo sa

lės. Vienuolyno statyba nauja. 
Vitražai buvo padaryti lietuvio 
dailininko V. K. Jonyno ir statula 
lauke taip pat V. K. Jonyno. 
Kai priminiau, kas yra autorius, 
jai tas nieko nesakė. Pasidžiau
gė bendrais sakiniais. Atrodo, ją 
labiau traukė dabartis, mokyklos 
laiptai ir jais ateiną vaikai.

-o-
Vienas iš pirmųjų parodos 

svečių buvo dr. Petras Vileišis. 
Jis vidun ūžte įūžė. Toks jo bū
das — smarkus, dinamiškas. Atė
jo su lazda, kuri jam pagelbsti. 
Buvo patekęs į automobilių 
grumtynes ir buvo sužalotas. 
Dabar jis jau išsitiesinęs, pa
sveikęs, o lazdelės reikia, kad 
būtų saugiau.

Šis apsilankymas buvo tikrai 
gražus žestas. Jis kitą dieną iš
vyko į Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos posėdžius. Jis uolus 
veikėjas, tarybos, narys, apy
gardos pirmininkas. Bendruo
menei dirba visu savo atvirumu, 
temperamentu, nuoširdumu, 
nesigailėdamas nei laiko, nei pi
nigo.

Į parodą atėjo iš vakaro, kad 
paskui galėtų keliauti į posė
džius. Atėjo su entuziazmu ir pa
garba lietuviškai dailei, lietuviš
kai kūrybai. Ir šneka spinduliuo

damas, tiesiog virdamas. Mintis 
prie minties, ir vis tuoj Bend
ruomenės reikalai, Taryba, pir
mininkai ir t.t.

Jei būtų bent keli tokie žmo
nės apylinkėje, tai LB apylinkės 
irgi virtų, kunkuliuotų. Dabar 
žmonės šalinasi dinamikos, vie
šosios veiklos. Mieliau jie pa
skęsta didžiojoje tyloje prie savo 
gražiai įrengtų sodybų. Dr. Pet
ras Vileišis yra kitoks.

Kai jį sutinku, mintys nušoka į 
senus laikus, į draudžiamąją 
spaudos gadynę. Ten buvo Pet
ras Vileišis, davęs pradžią gar
siai Vileišių giminei. Jis puikiai 
suderino savo patriotizmą, aukš
tas tarnybas ir didžius turtus. 
Jis Vilniuje turėjo rūmus ir tuos 
rūmus paliko lietuvių tautai 
Ten buvo įsikūrusi Mokslo 
draugija, Lietuvių Kalbos In
stitutas su žodyno redakcija. Vil
niaus Rasų kapinėse buvo Vi
leišių mauzoliejus, kuris taip pat 
kalbėjo apie šeimos galybę.

Iš tos šeimos yra kilęs ir šis 
Petras Vileišis, anas Vilniaus 
lietuvintojas ir kovotojas buvojo 
senelis.

Senoji giminė atsišaukia ir 
Petro Vileišio asmenyje. Ir jis 
veikia ir juda. Kiek surengė vi
sokių demonstracijų, mitingų, 
visokių pasirodymų. Kiekviena 
proga, kur tik galėjo reaguoti, 

tuoj reagavo ir priminė Lietuvos 
bylą. Waterbury, Hartfordas, 
New Yorkas — visur jo pilna. 
Rengia New Yorke demonstraci

jas, jis suorganizuoja autobusą ir 
atvažiuoja. Vyksta New Yorke 
kokia didesnė šventė, jis tuoj vėl 
pasirodo. Toks yra Petras Vilei
šis.

Nors tąsyk išvažiavo jis į Ta
rybos posėdžius, bet jo pavardė 
buvo paminėta parodos užda
ryme. Jis laimėjo loterijon leista 
mano paveikslą!

-o-
Tuo metu salėje buvo nemaža 

žmonių. Buvo ir vietos žmonės, 
susirinkę popiečio valandėlei, 
buvo ir iš Hartfordo Ada Ustja- 
nauskienė su savo mama. Ponia 
Ada visada tiesi, išlaikyta, žvali, 
su šypsena. Ją ir jos šeimą su
tinku Kennebunkporte prie 
vandenų. Buvo malonu ją čia 
matyti.

Teko susipažinti ir su Stul
ginskių trijule. Tai dvi seserys 
— T. ir S. Stulginskaitės ir brolis 
E. Stulginskis. Visi aistringi me
no mėgėjai. Giesmininkai, gieda 
chore ir domisi tapyba, realisti
niu menu. Ir jie nupirko net 
tris mano paveikslus.

Pirkėjų eilėse tegu bus pami
nėti ir kiti: K. Urbšaitis, V. Kuz
mickas, J. ir A. Bulotai, J. Kaz
lauskas, Žiūrys, Valūnai, Uo
gintas. Viso buvo parduota 14 
paveikslų. Tai tikrai gražus pasi
sekimas. Ir čia esu dėkingas vi
siem, kurie padėjo tą parodą su
rengti, ją taip gražiai pravedė.

-o-
Pradžiugino mane ir toks fak

tas — atsilankė mano buvęs ap
skrities viršininkas J. Ramanaus

kas, labai mielas žemaitis, atsi
lankė ir jo dukra Dalia, kuri yra 
dailininkė, labai sėkminga daili
ninkė, miniatūras piešianti su 
plunksnele ir tušu. Miela buvo 
matyti iš New Haveno Salomėją 
ir Vytautą Valiukus, didžiai kul
tūringus žmones, kurie visada 
su savim neša šviesius bičiulys
tės prisiminimus. Visi jie kal
bėjo ir žiūrėjo, kaip aš kalbėjau 
spalvomis ir formomis. Ar tie 
mano paveikslai jiem paliko 
mano bičiulystės prisiminimą?

-o-
Tai buvo sekmadienis, kada 

kaštonai krinta ir perplyšę ritasi 
taku, ritasi į pakalnę.

Nuvežė į lietuviškas pa
maldas. Kadaise bažnyčia buvo 
dekoruota, prikrauta ornamen
tų, dabar visa išimta, padaryta 
vienos pilkos spalvos. Liko tik 
vitražai, kurių įrašai liudija se
nuosius lietuvių darbus, jų au
kas.

Čia jauku ir miela. Choras gra
žiai gieda. Čia vargonuoja ma
estro Aleksandras Aleksis, di
džios pagarbos vertas muzikas. 
Pamokslą pasako pats klebonas 
Vilčiauskas, čia gimęs ir augęs 
kunigas. Kalba labai aktualiai, 
dienos temom. Ir džiaugiesi jo 
entuziasmu, jo tvirtybe. Sumą 
laiko jo vikaras Balčiūnas. Jau
nas kunigas, jo lietuvių kalba 
sklandi ir graži. Juozas Gelum- 
bauskas, lektorius, toks rimtas 
skaito lekcijas. Ir visa tai sudaro 
gražų sekmadienio paveikslą.

Bet reikia išvažiuoti. Mielasis 
Kazimieras Čampė net iki New 
Yorko pavėžino. Kelyje buvo 
gražūs kalnai, buvo lietuviška 
radijo valandėlė iš Hartfordo. 
Valandėlėje buvo prisiminta 
Vilniaus miesto sukaktis. Ir 
klausėmės ir galvojom apie tuos 
žmonės, kurie visą laiką triūsia 
lietuviškam labui.

-o-
Wacerburyje yra Viktoras Vait

kus, kuris turi savo Spaudos 
knygyną. Jis “kultūros nešėjas” 
— tiek metų platina lietuviškas 
knygas, laikraščius, plokšteles, 
dalyvauja visame Waterburio 
lietuviškame gyvenime, jį pa
remdamas visokeriopai.

Buvo jis išvykęs irgi į Liet. 
Bendruomenės Tarybos posė
džius. Ir jo pasigedau, jo atvi
rumo, paprastumo ir pojėkio.

Iškeliaudamas negalėjau pasi
imti savo paveikslų, kurie liko 
nuo parodos. Bet tai padarė 
Viktoras Vaitkus. Jis už kokios 
savaitės atlėkė su savo “Station” 
automobiliu ir iškrovė paveiks
lus.

Iškrovė ir mielus prisimini
mus apie tą miestą, sutiktus 
žmones. Taip, eini ir galvoji. Juk 
tai labai gražus miestas, puikūs 
žmonės, bičiuliški ano peisažo 
žmonės.

Visiem jiem siunčiu padėką ir 
visiem pridedu linkėjimus — te
gu pro visas negandas, pro duslų 
materializmą, žmogaus panie
kinimą šviečia jūsų bičiulystė!
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PERKŪNO CHORAS IŠKILMINGAI
ATŽYMĖJO DEŠIMTMETĮ

Sausio 19, šeštadienį, Kul
tūros Židinyje buvo didelis ir 
iškilmingas koncertas, sutraukęs 
daug publikos. Rengėjai laukė, 
kad bus apie 300, o dabar bu
vo apie 700—800. Publika en
tuziastingai vertino choro ir sim
foninio orkestro atliktą progra
mą.

Kodėl toks koncertas?

Norėdamas atžymėti savo 
veiklos dešimtmetį, choras su
manė surengti koncertą su sim
foniniu orkestru. Orkestrą pasi
kviesti ir užkelti ant scenos 
- brangus dalykas. Administraci
ja taip skaičiavo, kad į kon
certą atsilankys apie 300 pub
likos. Koncertas baigsis gal su 
nuostoliu. Šiam nuostoliui pa
dengti ir buvo sutelkę pinigų. 
Dabar, kai atsilankė tiek pub
likos, koncertas tikriausiai nebu
vo nuostolingas.

Sustojus prie simfoninio or
kestro, buvo parinkta ir specia
li programa, įtraukta daugiau 
žinomų operų ištraukų, nes 
lengviau gauti tų operų gai
das, ir patys orkestrantai tą mu
ziką geriau pažįsta.

Programa

Visame koncerte pabrėžtas 
orkestras ir jo buvimas. Kon
certas pradėtas J. Kamavičiaus 
Gražinos operos preliudu. To
kia pradžia iš karto perkėlė 
lyg į lietuvišką operą.

Choras savo prisistatymą pra
dėjo irgi tradicine E. Gailevi- 
čiaus daina—Ramovėnų maršu. 
Panašaus kariško tempo buvo ir 
— karių choras iš Trubadūrų 
operos, muzika G. Verdi.

Toliau girdėjome kunigų 
chorą iš op. Užburtoji fleita, 
muz. W. A. Mozarto; solistas 
Stasys Citvaras išėjęs prieš cho
rą padainavo Osmino ariją iš 
op. Pagrobimas iš Serailio, muz. 
W. A. Mozarto. Solistė Genė 
Antanaitytė- Ugianskienė padai
navo Gražinos ariją iš op. Gra
žina, muz. J. Kamavičiaus.

Pirmos dalies pabaigai buvo 
surikiuotos keturios dainos: Au
go kieme klevelis, liaudies dai
na, harmonizuota J. Karoso, dva
riškių choras iš op. Rigoletto 
2 v. ir 3 veiksmo, muz. G. 
Verdi, ”Kove galingas”, iš op. 
Gražina, muz. J. Kamavičiaus.

Po pertraukos, pradedant 
antrąją dalį, Irena Veblaitienė 
paskaitė prof. Juozo Žilevičiaus 
sveikinimą ir Stasys Vaškys per
skaitė choro organizatoriaus, 
pirmojo vadovo muziko Vlado 
Baltrušaičio laišką. Abu skaity
mai ilgai neužtruko ir visai de
rinosi prie sukaktuvinio kon
certo.

Choras a capella padainavo 
tris liaudies dainas: Prąradau 
mergelę, — J. Karoso, Užau
go berželis — J. Strolios, O 
dalele — B. Vasiliausko.

Dabar visa jėga pasirodė so
listai: Genė Antanaitytė-Ugian- 
skienė padainavo grovienės ari
ją iš op. Figaro vestuvės, muz. 
W. A. Mozarto, abu solistai — 
G. Antanaitytė-Ugiąnskienė ir 

Perkūno vyrų choro koncerto pertraukos metu: dirigentas Vytautas Strolia (k.), solistas Stasys 
Citvaras, Irena Veblaitienė. Nuotr. R. Kisieliaus

St. Citvaras - su choru atliko 
finalą iš op. Likimo galia, muz. 
G. Verdi.

Toliau — Tėvynės atradi
mas iš op. Olav Trygvason, 
muz. E. Griego, solo — St. 
Citvaras.

Koncerto pabaigai — Mal
dininkų choras iš op. Tannhau- 
serio, muz. R. VVagnerio, Stu
dentų choras iš op. Hoffmano 
pasakos, muz. J. Offenbacho. 
Solo čia dainavo S. Citvaras, P. 
Tutinas, V. Alksninis, P. Dul
kė, V. Daugirdas.

Publikai triukšmingai plo
jant, buvo iškviestas dirigentas 
ir bisui choras dar padainavo.

Gale įteikta gėlių solistei.
Dviejų valandų programa 

praėjo labai pakiliai ir nuotai
kingai. Ir toks didelis koncer
tas tebuvo galimas surengti tik 
nuosavoje Židinio salėje, kur 
žmonėm nereikėjo varžytis, kur 
visi turėjo progos pasibuvoti, 
pasikalbėti.

Chord darbas

ir su-
savo

susi-

Šiuo koncertu choras pasi
rodė kaip darnus ir pajėgus 
vienetas. Reikia tik džiaugtis, 
kad šiose sąlygose turime tokį 
chorą, kuris puikiai žino 
pranta choro užduotį ir 
darbą gerai atlieka.

Choras susidainavęs, 
drausminęs, labai ir labai ap
dailinęs dainas, visus perėjimus, 
įstojimus. Žinia, tokiame kon
certe pasitaiko tai vienas, tai 
kitas suklydimas, bet — tai nor
malu, tai nemažina nei choro 
nei koncerto vertės.

Maišytas repertuaras, viso
kie kompozitoriai, dainos, ari
jos. Gaudžia muzika,' trenkia 
būgnai, trimitai. Tame orkest
ro gausme girdi lietuviškai ta
riamą dainos žodį. Tai rodo 
ir mūsų pajėgumą įveikti sun
kius, sudėtingus kūrinius.

Tame iškilmingame skam
bėjime padarė labai gilų įspū
dį, kai antrąją dalį choras pra
dėjo be orkestro palydos. Tai 
buvo lietuviškos liaudies daij 
nos, tokios artimos, tokios sa

B. POVILAVIČIAUS
PLOKŠTELĖDAINŲ IR ARIJŲ

Solistas Benediktas Povilavi
čius, akomponuojant prof. Jero
nimui Kačinskui, išleido dainų 
ir arijų plokštelę.

Vienoje plokštelės pusėje yra 
septynios dainos: Vai, toli, toli, 
Gieda gaideliai, Už žalios gire
lės, liaudies dainos, V. K. Banai
čio; Dar nepaketinau, liaudies 
daina, St. Šimkaus; Žalčių kara
lius — Al. Kačanausko; Gimti
nė—norvegų liaudies daina, G. 
Milerio; Grįžtant namo, ištrau
ka iš Naujojo pasaulio simfoni
jos, Anton Dvorak.

Antroje plokštelės pusėje ari
jos: Dievų dievai, iš op. Stebuk
lingoji fleita,. W. A. Mozart; 
Silvos scena ir kavatina, iš op. 
Ernani, G. Verdi, Nilakantos

vos, dainos gerai atliktos, kad 
pajustum jų grožį. Klausytojas 
užmirš ir Mozartą ir Verdi ope
rų chorus, užmirš ir VVagnerio 
maldininkus, bet jis prisimins, 
su kokiu lyrizmu skambėjo tos 
paprastos liaudies dainos — Pra
radau mergelę, Užaugo berže
lis, O dalele...

Choras koncertą rengė su 
dideliu atkaklumu ir užsidegi
mų. Kiek darė repeticijų, kaip 
rengėsi pačiam koncertui, tvar
kydami salę, sceną. Tai rodo, 
kad choras yra ir gyvastinga 
ir drausminga bendruomenė.

Koncerto solistai

Programai paįvairinti buvo 
įvesti du solistai. Choro diri
gentas Vytautas Strolia visada 
ieško naujovių, savo choro kon
certam ištraukia vis naujų žmo
nių.

Šis jo radinys tikrai pagir
tinas. Jis į koncertą atvedė so
listę Genę Antanaitytę-Ugians- 
kienę, kuri su šeima gyvena 
Willingboro, N. J., apie dvi va
landas nuo New Yorko.

Reikia pasidžiaugti, kad ji 
su gražiu balsu, gražia išvaiz
da, gražia laikysena scenoje. 
Balsas malonaus tembro, gana 
stiprus, apvaldytas, apdailintas. 
Į savo darbą ji pažiūrėjo rim
tai, išmoko savo partijas, išmoko 
frazavimą, ieškojo gilesnės pras
mės, kad jos padainuotas teks
tas klausytoją paliestų.

Tegu mieloji solistė dirba 
ir dirba ir savo darbu - savo 
gražiu dainavimu mus pradžiu
gina.

Solistas Stasys Citvaras, gra
žaus balso bosas, čia turėjo sun
kias, sudėtingas partijas. Tru
putį jis varžėsi, lyg nebūtų už
tikrintas. Ir vis dėlto lieka 
jo galingas balsas choro ir or
kestro fone, balsas, kuris 
kė kūrinio interpretacijas.

išsa-

Orkestras

tas
Orkestrą sukvietė dirigen-
Vytautas Strolia. Jis buvo 

nedidelis (apie 30 žmonių), bet 
jo užteko šio koncerto rėmam. 
Turėjo jis- pajėgumo ir tono 
sodrumo. Čia grojo vienas es
tas smuikininkas, kuris pats da-,

(nukelta i 8 psl.)

arija, iš operos Lakme, L. Deli- 
bes; arija iš op. Simon Bocca- 
negra, G. Verdi ir La Calunnia, 
iš op. Sevilijos kirpėjas, G. Ros- 
sini.

Solistas Benediktas Povilavi
čius dainavime yra nebe nau
jokas. Londone, Anglijoj, Royal 
Albert Hali B. Povilavičius daly
vavo tarptautiniam jaunųjų dai
nininkų konkurse. Pirmą kartą 
ten laimėjo II-rą vietą, o antrą 
kartą I-mą vietą. Be to, gyven
damas Anglijoj, dažnai dai
nuodavo lietuvių parengimuose. 
1956 jis atvyko į Ameriką. Čia 
jis yra dainavęs New Yorke, 
Carnegie Recital Hali, Balti- 
morėj, Chicagoj, Los Angeles,

Vytautas Strolia diriguoja simfoniniam orkestrui Perkūno cho
ro sukaktuviniame koncerte sausio 19 Kultūros Židinyje.
Nuotr. R. Kisieliaus

TĖVIŠKĖS NAMAI — NAUJA
BR. BUDRIŪNO PLOKŠTELĖ

Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos choras išleido naują 
plokštelę, pavadintą “Tėviškės 
namai”. Plokštelėje įrašyti choro 
vadovo kompozitoriaus Bro
niaus Budriūno kūriniai.

Pradedama kantata
Plokštelė pradedama kantata 

— Tėviškės narnai. Žodžiai Ber
nardo Brazdžionio.

Kantata turi keturias dalis: 1. 
Iš visų kelių keleiviai grįžta, 2. 
Namai pavasariu pražydę, 3. O 
tėvyne, 4. Fuga ir finalas.

Kantatą atlieka choras, solistai 
Birutė ir Rimtautas Dabšiai.

Toliau . . .
Antroje plokštelės pusėje įra

šyta: Lietuvio giesmė — žodžiai 
V. Mykolaičio-Putino, Pradės 
aušrelė aušti — lietuvių liaudies 
daina, O Nemune — žodžiai 
Bernardo Brazdžionio, Mano 
protėvių žemė — žodžiai Ber
nardo Brazdžionio, atlieka solis
tė Dabšienė ir choras. Pabaigai 
j— Lietuvos himnas.

Montrealy, Elizabeth, N. J., Pro
vidence, Worcestery, o Bostone 
tai gana dažnas įvairiuose paren
gimuose meninės programos at
likėjas. Be to, dažnai girdime jį 
giedant solo bažnyčioj.

Benediktas Povilavičius mu
zikos ir dainos studijas pradėjo 
1940-41 Panevėžio muzikos mo
kykloj. Būdamas tremty, Vokie
tijoj, jis dažniausiai dainavo su 
chorais. 1946 iš Vokietijos išvy
ko į Angliją. Ten jo dainavimo 
ir muzikos mokytojais buvo Lat
vijos nacionalinės operos solis
tas E. Kruminš ir muzikas p. 
Jerums. Amerikoj, Bostone, jis 
lavinosi pas Bostono konserva
torijos prof. I. Pilla, buv. Met
ropolitan operos sol. Norimos 
Griego studijoj. Jo lietuvišką re
pertuarą padėjo sudaryti kompo
zitoriai prof. Jeronimas Kačins
kas ir komp. Julius Gaidelis. Žo
dinį plokštelės apipavidalinimą 
parašė rašytojas Stasys Sant
varas.

Benedikto Povilavičiaus bal
sas yra galingas, sodrus ir gerai 
išlavintas. Ši jo dainų ir arijų 
plokštelė yra gražus įnašas į 
lietuvių dainos ir muzikos lo
byną.

Gruodžio 30 kelios dešimtys 
Bostono ir apvlinkiu lietuviu ir 
net amerikiečių, ponios Adelės 
Povilavičienės puikiai vai
šinami jų namuose, sutikom ir 
gėrėjomės tos plokštelės daino
mis ir arijomis.

P. Žičkus

Palyda
Chorą pianu palydi pianistė 

Raimonda Apeikytė, gi pabai
goje, atliekant kūrinius — O Ne
mune, Mano .protėvių žemė ir 
Lietuvos himną, palydi Long 
Beach ir Orange County daktarų 
simfoninis orkestras.

Kompozitorius
Kompozitorius Bronius Bud

rumas čia specialiai sutelkė savo 
kūrinius. Tai yra jo vienuolik
toji plokštelė. Kompozitorius yra 
žinomas vokalinės ir instru- 
mentalinės muzikos kūrėjas, su
kūręs tris kantatas, 3-jas mišias, 
operetę “Sidabrinę dieną”, 
daug dainų ir giesmių. Iš instru- 
mentalinės muzikos kūrinių pa
žymėtina sonata, variacijos ir fu
ga, styginis kvartetas, rauda.

Kaip dirigentas yra vadovavęs 
Vilniaus filharmonijos, operos ir 
konservatorijos choram, diri
gavęs vokiečių, latvių bei ameri
kiečių choram. Dirigavo ir dainų 
švenčių jungtiniam choram.

Choras
B. Budriūno kūrinius atlieka 

Los An eles Šv. Kazimiero para
pijos choras, kuriam pats kom-

Muzikas Bronius Budriūnas savo darbo kambaryje.

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS i—-------------- ----- -------- --

— Aidas, Hamiltono mergai
čių choras, jau pakviestas daly
vauti 1U74 m. Lietuvių dienoj. 
Ji įvyks Winnipege birželio 29- 
30 ir liepos 1.

— Sol. Paulius Rūtenis, su 
Australijos operos kompanija at
vykęs į Adelaidę, dainavo Ra
movės suruoštame Dariaus-Gi
rėno minėjimo programoj.

— Trys berneliai, naują lietu
viškų dainų plokštelę išleido 
Montevideo lietuviai su odonto- 
logo Alfredo Stankevičiaus pieš
tais viršeliais.

— Muz. A. Ambrozaitis, pasta
raisiais metais, sėkmingai va
dovavęs Toronto lietuvių “Var
po” chorui, persikėlė gyventi į 
Kingštoną, kur gavo pastovų dar
bą savo srityje.

— Clevelando vyrų oktetas, 
Aušros sporto klubo pakviestas, 
koncertuos Toronte kovo 31.

— Melboume lietuvių vyrų 
oktetas paruošė 14 dainų plokš
telę. Oktetui vadovauja Petras 
.Morkūnas, pianistė Danutė Le
vickienė. Viršelį nupiešė dail. 
Viktoras Simankevičius. Paga
mino Australian Broad- 
casting Commission bendro
vė Melbourne.

— Aidas, Hamiltono mergai
čių choras, rugpiūčio mėn. iš
vyksta koncertuoti į' Europą. 
Pirmas pasirodymas rugpiūčio. 
18 Londone, vėliau — Manches- 
tery, Hamburge, Miunchene, 
Romoj.

. — Religinės muzikos koncer
tas ruošiamas Buenos Aires lie
tuvių Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioj. Koncertu bus pami
nėta marijonų vienuolijos. 300 
metų sukaktis. Koncertą atliks 
Avellanedos miesto savival
dybės žinioje esantis Romos 
teatro orkestras. Dalyvaus miš
rus suaugusių choras ir vaikų 
choras.

— VVindsoro mergaičių kvar
tetą ir Chicagos Trio gastrolėm 
pasikvietė Argentinos lietuvių 
ALOS taryba. Išvykos bus ba
landžio ir rugpiūčio mėnesiais.

pozitorius ir vadovauja. Choras 
yra nemažas, turi daug jaunimo. 
Gieda kas sekmadienį bažnyčio
je, koncertuoja, atlieka kantatas, 
operų ištraukas ir įvairius lie
tuvių kompozitorių kūrinius, 
liaudies dainas. Choras daug 
kartų reprezentavo lietuvių mu
ziką amerikiečių koncertuose, 
televizijoje, filme, dalyvavo lat
vių Los Angelėj ir keturiose lie
tuvių dainų šventėse Chicagoje. 
Yra išleidęs plokšteles: Du Bois 
oratoriją “Septyni Kristaus žo
džiai” ir dabar — “Tėviškės na
mai”.

Originalą įrašė ir techniškai 
pagamino Povilas Jasiukonis. 
Jis taip pat padarė ir plokštelės 
viršelį.
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LIETUVOS KATALIKAI RAŠO
(540 tikinčiųjų kreipėsi į aukštesnę valdžią — 
į LTSR Aukščiausios Tarybos prezidiumą dėl 
tos pat diskriminacijos, kuria buvo skundęsi 
švietimo ministerijai ir Religijų reikalų tarybos 
įgaliotiniui)

LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumui
Tikinčiųjų grupės
Pareiškimas

(Ateistinės kovos priemones):
Spaudoje, susirinkimuose, 

mokyklose, per radiją, televizi
ją, filmus, teatrą vedama aštri 
antireliginė propaganda, neven
gianti faktų iškraipymo, ne
teisingų kaltinimų, tikinčiųjų iš
juokimo ir pažeminimo. Antire
liginės akcijos dingstimi nesi
drovima net žeminti tautą. Šitai 
daroma filme “Herkus Mantas”, 
kur, propaguojant ateizmą, me
tamas skaudus, istorijos mokslo 
nepatvirtintas kaltinimas: prū
sai dievams gyvus žmones de
ginę. Religijai žmonių akyse pa
žeminti ir suniekinti nesivaržo
ma panaudoti net žemų priemo
nių.

Religija smerkiama, o ateiz
mas prievarta visiems peršamas. 
Kokie to padariniai?

Leninas yra mokęs, kad idėjų, 
teorijų ir mokslo teisingumas 
patvirtinamas praktika. Beveik 
30 metų, kai Lietuvoje jaunoji 
karta ir visa visuomenė auklė
jama ir nuteikiama ateizmo dva
sia. Mokyklose per pamokas ir 
visus užklasinius renginius pro
paguojama ateizmas ir niekina
ma religija. Mokyklų stenduose 
iškabintos karikatūros, pajuo
kiančios tikinčiuosius. Bažnyčią 
lankantieji mokiniai tardomi, 
bauginami, kartais net baudžia
mi, kaip buvo pasielgta su Aure
lija Račinskaite, kuriai suma
žintas elgesio pažymys su įrašu 
“už bažnyčios lankymą”. Ką pa
rodė šitokia ne visai trumpa 
ateistinio auklėjimo praktika?

ma jas galėjo įsigyti. Spaudoje 
ir tarybinės vyriausybės atstovų 
oficialiuose pareiškimuose daž
nai smerkiama rasinė ir religi
nė diskriminacija, vykdoma ki
tose šalyse. Tai kodėl leidžiama 
religinė diskriminacija Lietuvo
je?

(Ko tikintieji prašo):
Mes, žemiau pasirašiusieji ti

kintieji, prašome Lietuvos TSR 
Aukščiausios Tarybos Prezi
diumą užkirsti kelią religinei 
diskriminacijai ir leisti Lietuvos 
tikintiesiems:

1) žinių skleidimo priemonė
mis (spauda, paskaitomis, radiju, 
televizija) ginti ir skleisti savo 
įsitikinimus;

2) kurti tikinčiųjų visuomeni
nes organizacijas;

3) leisti laikraščius ir religinio 
turinio knygas;

4) nedrausti moksleiviams 
lankyti bažnyčią, nepersekioti ir 
nebausti einančių į bažnyčią 
moksleivių;

5) neriboti skaičiaus kandida
tų, stojančių į kunigų seminari
ją;

6) sulaikyti visas religinės dis
kriminacijos priemones.

Mes norime tikėti gera tarybi- Aptarta ateities veikla, išrinkti 
nės valdžios valia. Lenkijoje ir 
kitose socialistinės sistemos ša
lyse tikintieji netrukdomi lanko 
bažnyčią, katekizuoja vaikus, 
leidžia religinio turinio knygas. 
Mes laukiame, kad ir Lietuvoje 
bus užkirstas kelias religinei 
diskriminacijai.

1973 rugpiūčio mėn.
540 (penki šimtai keturiasde

šimt) parašų.
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Praeitų metų pabaigoje Philadelphijoje įvyko respublikonų seminaras, kuris nagrinėjo bū
dus, kaip praplėsti partijos apimtį. Nuotraukoje pagrindiniai senatoriai kalbėtojai. Iš k. į d. 
JAV LB krašto valdybos v icepirm. ir respublikonų tautinių grupių darbuotojas dr. Antanas 
W. Novasitis, respublikonų partijos centrinio komiteto pirmininkas George Bush, Clevelando 
meras Ralph Perk ir televizijos pranešėjas — komentatorius James Smith.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso parapijos draugi

jos sausio 20 surengė sniego ba
lių mokyklos salėje. Šokiam 
grojo geras orkestras. Visi gra
žiai praleido laiką. Pelnas pa
skirtas parapijos mokyklos reika
lam.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
metinis susirinkimas buvo sau
sio 27 svetainės kambariuose.

birą. Tą pačią dieną 1 vai. po
piet Lietuvių svetainės didžiojo
je salėje bus iškilmingas banke
tas, į kurį pakviestas Mary lando 
valstybės gubernatorius Marvin 
Mandel ir senatoriai bei kon-

gresmanai, Baltimorės miesto 
majoras William Schafer ir 
kiti žymūs žmonės. Minėjimo 
programa baigiama vasario 24 
Lietuvių svetainės didžiojoje sa
lėje. Pradžia 2 vai. popiet. Tada 
bus paskaita ir meninė dalis. Vi
si kviečiami dalyvauti bankete ir 
minėjime. Jonas Obelims

(Ateistinio auklėjimo padari
niai):

Jei prieš ateistinio auklėjimo į 
mokyklas įvedimą Lietuvoje 
jaunuolių vagiliavimas, plėšika
vimas, kėsinimasis į žmogaus 
gyvybę, lytinis nesantūrumas 
buvo labai reti atvejai, tai dabar 
— nuolatinis reiškinys. Kovai su 
jaunuolių nusikalstamumu prie 
milicijų skyrių įsteigti vaikų 
kambariai. Niekada Lietuvoje 
nebuvo taip plačiai paplitęs gir
tavimas, svetimo turto savinima- 
sis, žmogžudystės, melas, nesą- 
žingumas ir nejautrumas pa
reigai, kaip paskutiniais me- 

' tais. Sąžinės nejautrumą pati
riame susidurdami su darbuoto
jais ir pareigūnais visur: parduo
tuvėse, fabrikuose, administra
cijos, gydymo ir kitose įstaigose. 
Praktika parodė, kad ateistinis 
auklėjimas nėra pajėgus išugdy
ti jaunuomenėje tvirtus morali
nius principus ir ateistinė 
propaganda nesugeba pakeisti 
visuomenės moralinio lygio.

Amžių išbandymą išlaikiusi 
krikščioniškoji moralė, ugdanti 
sąžinės jautrumą, skatinanti 
žmogų kontroliuoti patį save, 
nugalėti neigiamus polinkius, 
sąžiningai atlikti pareigą ir jausti 
vidinę atsakomybę už savo 
veiksmus, paneigiama ir trukdo
ma.

Tikintieji yra puolami, bet 
jiems gintis neleidžiama. TSRS 
konstitucijos 123 str. skelbiąs pi
liečių lygybę visose visuomeni
nio gyvenimo srityse, ir 125 
str., garantuojąs TSRS pilie
čiams žodžio, spaudos, susirin
kimų ir eitynių laisvę, tikintie
siems netaikomas. Jie savo įsiti
kinimų negali ginti nei susirin
kimuose, nei per spaudą, nei per 
radiją, nei kitomis priemonėmis, 
kuriomis netrukdomai savo idė
joms skleisti gali naudotis ateis
tai. Religinio turinio knygų leis
ti negalima. Tiesa, tarybinės 
valdžios metais Lietuvoje buvo 
išleistas “Maldynas”, “Vatikano 
II susirinkimo nutarimai” ir 
“Naujasis Testamentas”. Trys 
knygos maždaug per 30 metų 
laikotarpį! Ir tai tokiu mažu ti
ražu, kad tik reta tikinčiųjų šei-

(Kodėl neprideda parašų):
LTSR Aukščiausios Tarybos 

Prezidiumui 
Paaiškinimas

Lietuvos TSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumui siunčiame 
pareiškimo tekstą, kurį pasirašė 
540 tikinčiųjų. Pareiškimo lapų 
originalai su parašais nepatei
kiami dėl tokių priežasčių:

Lietuvos TSR Prokuratūros 
pasiųstas ypatingai svarbių bylų 
tardytojas J. Vilutis keletą mė
nesių terorizavo katalikus Kau
ne, Panevėžyje ir kitose vietose 
vien už tai, kad jie rinko ar
ba bent buvo įtarti rinkę parašus 
po pareiškimais, adresuotais ta
rybinei vyriausybei dėl tikinčių
jų diskriminavimo. Buvo ka- 
mantinėjami ir pasirašiusieji mi
nėtus pareiškimus. Šituo Lietu
vos TSR vyriausybė pademon
stravo ne norą skaitytis su tikin
čiųjų teisėmis, o vien siekimą 
jėga primesti katalikams svetimą 
ideologiją.

Š. m. rugpiūčio mėn. pradžioje 
tarybinė vyriausybė uždraudė 
Lietuvos vyskupams teikti Sut
virtinimo sakramentą, kol bus 
“nuimtas derlius”. Šis administ- 
raty vinis pasaulietinės val
džios kišimasis į sakramentų 
teikimą ryškiai parodė, koks 
“derliaus nuėmimas” rūpi tary
binei vyriausybei — jėga ati
traukti žmones nuo tikėjimo.

Dėl minėtų priežasčių pareiš
kimo tekstus su 540 parašų Lie
tuvos TSR Aukščiausios Tary
bos Prezidiumui pasiųsime, tik 
pilnai įsitikinę tarybinės vy
riausybės gera valia. Kol kas esa
me įsitikinę tik jos noru tyliai ir 
greitai, nors ir nežmoniškomis 
priemonėmis, sunaikinti Lietu
vos Katalikų Bažnyčią.

Taip pat Lietuvos TSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumui 
pranešame, kad pavėluotai buvo 
gauti keturi pareiškimo LTSR 
Švietimo Ministerijai lapai su ~ 
320-čia parašų ir keturi pareiški
mo Religijų reikalų tarybos įga
liotiniui K. Tumėnui lapai su -i 
302 parašais. Minėti pareiškimų 
lapai su parašais bus pridėti prie „ 
anksčiau surinktų pareiškimų la
pų, apie kuriuos LTSR Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumas 
buvo informuotas 1973 gegužės 
14 pareiškimu. Taigi pareiškimą

nauji direktoriai. Po susirinkimo 
buvo vaišės.

Sodalietės, kurios per metus 
ištikimai ėjo prie komunijos, va
sario 3 bus apdovanotos ištiki
mybės dovanomis per 8:30 v. 
mišias. Dovanas išdalins klebo
nas prel. L. Mendelis. Po mišių 
bus pusryčiai mokyklos salėje. 
Pusryčius pagamins Šv. Var
do draugijos vyrai. Po pusryčių 
bus susirinkimas, naujos valdy
bos rinkimai. Visos sodalietės 
kviečiamos dalyvauti mišiose ir 
pusryčiuose.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukakties minėjimas, rengiamas 
Baltimorės Lietuvių Tarybos ir 
Lietuvių Bendruomenės, bus 
vasario 17, sekmadienį. Bus mi
šios už žuvusius kovose dėl Lie
tuvos laisvės ir ištremtus į Si-

JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto Valdybos 
piniginė apyskaita

nuo 1973 sausio 1 iki 1973 gruodžio 31
PAJAMOS

16
16
16
16

d. 
d. 
d. 
d.

aukos 
aukos 
aukos 
aukos

Bendruomenei ....
ALTAI ...................
Tautos F.-VLIKUI 
kitom organ............

Vasario 
Vasario 
Vasario 
Vasario
Solidarumo įnašai .........................................
Parama prezidiumui .....................................
Rugsėjo mėn. vajus ......................................
Žmogaus teisių paž. pav. Liet. ang. k. .. 
Žmogaus teisių paž. pav. Liet, ispanų k. 
Įvairios aukos ir pereinamos paj...............
PLB solidarumo įnašai ................................
IV Tautinių Šokių Šventės paj..................
Procentai už indėlius banke .....................’.

Iš viso pajamų per 1973 m.
1973 m. išlaidos ...................

$12,880.75
. 1,312.80
. 1,289.11

47.95
. 4,134.10

230.00
. 1,692.31

444.00
. 1,338.77

271.35
372.30

22,754.06
807.46

Iš viso $47,574.96
Likutis iš 1972 m. 6,253.09

Lieka 1974 m. sausio mėn. 1 d.
Pinigai laikomi:
Taupom, s-je Liberty Fed. Sav. Ass.
Einam, s-je First Penn. Bank ...........

WATERBURY, CONN.
Lituanistinės mokyklos balius

Neseniai šventėm didžiąsias 
šventes, sutikom Naujuosius 
Metus, ir štai vėl ponios ir pa
nelės turės ruošti balines suk
nias, vyrai vėdinti kostiumus, 
nes vasario 23 jau ne už kalnų.

Tą dieną visi atsigaivinsim 
malonioj pažįstamų draugijoj, 
nuošaliai palikdami energijos 
nepriteklius ir žiemos vargus.

Tą dieną įvyksta Waterburio 
lituanistinės mokyklos tradici
nis Užgavėnių balius.

Baliaus programa patraukli: 
populiarių dainų kometą atliks 
muz, J. Gaidelio vadovaujamas 
vyrų sekstetas iš Bostono.

Šokiam gros lietuviškų ir tarp
tautinių melodijų meistras Joe 
Terri ir jo puikus orkestras iš 
Windsoro.

Bus ir vaišės, laimės mėgi
nimai, žaidimai.

VVaterburio lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas malo
niai kviečia vietos ir tolimiausių 
apylinkių lietuvius atsilankyti 
minėtą dieną Šv. Juozapo salėj. 
Tokiu būdu paremsite tebežė- 
ruojantį jaunosios kartos lietuvy
bės židinį — lituanistinę mo
kyklą.

Už keturių dolerių auką ture- Jaunimo reikalai — sportas ir kt. 
Įstatų ir taisyklių par. ir atspausd. 
Organizacinė veikla .........................
PLB solidarumo įnašai ....................
Vasario 
Vasario 
Vasario 
Įvairios

$53,828.05
42.221.20

$11,606.85

11,024.47
582.38

Iš viso $11,606.85

Pastaba: Vasario 16 d. aukos, skirtos Altai ir Vlikui, yra įrašytos 
tik tos, kurios buvo užrašytos Liet. Bendr. vardu. Nemažesnė su
ma per Krašto Valdybą persiųsta tiesiog ALT ir Vlikui, kai čekiai 
buvo užvardinti šiom organizacijom.

Kaip iš piniginės apyskaitos matome, Liet. Bendr. pajamos 
labai nedidelės ir pripuolamos (Taut. Šokių Šv.), o išlaidos didelės 
ir labai reikalingos. Platesnę kultūrinę ir visuomeninę veiklą 
išvystyti reikalingos lėšos. Prašome visomis progomis remti Lietu
vių Bendr. Aukas — čekius rašyti: Lithuanian American Com- 
munity of USA, INC. ir siųsti — P. Mitalas 7322 Oak Avė. Phila- 
delphia, Pa. 19126.

IŠLAIDOS
Parama Grandies išvykai į P. Amer. 
Tautinių Šokių Institutas ......................
Administracija ............................................
Visuomeniniai reikalai ............................
Žmogaus teis. paž. Liet, anglų kalba 
Žmogaus teis. paž. Liet, ispanų kai. .. 
Žmogaus teis. paž. Liet, vokiečių kl. 
Kultūrinė veikla ........................................
Mokslo ir Kūrybos Simpoziumas .......
Avansas Mokslo ir Kūr. Simpoziumui 
Avansas dainų rinkinio išleidimui ......
Švietimas ................... ,........................... .
Paskola Švietimo Tarybai ......................
2-jų operų paruošimas ............................
Tarybos narių kelionės ...........................

_ Prezidiumas ................................................

site progą išgirsti puikų koncer- 
tė bei pasišokti, grojant šauniai 
muzikai, kiek tik turėsit jėgų.

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
Lituanistinės mokyklos tėvų 

komitetas
LTSR Švietimo Ministerijai dėl 
tikinčiųjų moksleivių diskrimi
nacijos pasirašė viso 14,604 ti
kintieji, d pareiškimą Religijų’ 
reikalų tarybos įgaliotiniui K. 
Tumėnui dėl katalikiškos spau
dos trūkumo — viso 16,800 ti
kinčiųjų.

1973 rugpiūčio mėn., 31 d. 
Lietuvos katalikių atstovai.

16 d. aukos ALTai ..............
16 d. aukos VLIKUI ...........
16 d. aukos kitoms organiz. 
išlaidos ....................................

.$3,000.00 

. 1,000.00 

. 3,767.21
3,829.04 

. 1,446.00 

. 1,488.72
500.00

1,209.86 
. 562.77

2,000.00 
1,775.00

887.00 
10,000.00 
2,600.00 
1,919.32 
1,006.46 
1,277.18 

. 556.85
. 237.89
. 361.50

1,312.80 
1,289.11

47.95
146.54

Iš viso $42.221.20

Pastaba: a) Mokslo ir Kūrybos Simpoziumo išlaidos yra nepilnos, 
nes dar neatsiskaityta už duotą avansą, b) Dainų rinkinio išleidi
mas dar bus reikalingas stambios piniginės paramos, c) Švietimo 
Tarybai duota paskola turėtų būti grąžinta 1974 m.

JAV Lietuvių Bendruomenės
Krašto Valdyba

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro įstaiga Chicagoje 1973 
yra išsiuntusi apie 10,000 laiškų 
ir informacinės medžiagos. Po 
suvažiavimo 1974 vėl išsiųsta 
679 laiškai, o Vasario 16 pro
ga išsiunčiama 4,000 atsišau
kimų visuomenei, 441 laiškas 
kunigam, prašant minėti Vasario 
16, 100 laiškų senatoriam, 435 
laiškai kongreso nariam, 100 
raštų skyriam, centrinėm ir 
bendradarbiaujančiom organi
zacijom bei amerikiečių spau
dai. Iš viso — 5075 laiškai ir 
raštai. Šioje srityje gerai dirba 
Altos reikalų vedėja Irena B. 
Blinstrubienė, baigusi verslo 
kolegiją ir keletą metų dirbusi 
teisinėje firmoje. Informacijai 
talkina kun. J. Prunskis.

— Disabled American Veter- 
ans savo nariam išsiuntinėjo lei
dinį su įvairių tautų vėliavomis, 
tačiau jame nebuvo Lietuvos, 
Latvijos, Estijos vėliavų. Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirminin
kas dr. K. Bobelis kreipėsi į 
veteranų komandierių J. T. Soa- 
ve, primindamas, kad šios trys 
valstybės buvo neteisėtai Sovie
tų Sąjungos prievarta oku
puotos, kad JAV tos neteisėtos 
okupacijos nepripažįsta, kad net 
ir Valstybės departamento svar
biojoje salėje tarp kitų vėliavų 
kabo ir lietuviškoji trispalvė, ir 
prašė, kad ateityje panašiuose 
leidiniuose būtų ir Lietuvos vė
liava. Komandierius Soave pa
dėkojo, kad buvo atkreiptas dė
mesys į šį reikalą, ir pažymėjo, 
kad raštas perduotas leidėjui. 
Pažadėjo, kad jei bus leista antra 
laida, jis asmeniškai žiūrės, kad 
Baltijos valstybių vėliavos būtų 
įjungtos.

— Amerikos Lietuvių Taryba 
išleido anglų kalba prof. J. Ereto 
knygą apie užmirštuosius Balti
jos kraštus. Leidinys vadinasi 
“The Forgotten Balts”. Iš vokie
čių kalbos į anglų kalbą jį iš
vertė Ohio universiteto profeso
rius dr. Algis Mickūnas. Leidi
nys bus gaunamas Altos cent
re ir skyriuose.

— Encyclopedia Lituanica, 
III tomas, 576 psl., leidžiamas 
J. Kapočiaus, redaguotas prof. 
Simo Sužiedėlio ir Vinco Raste- 
nio, jau baigiamas įrišti ir vasa
rio 1 pradedamas siuntinėti pre
numeratoriam.

Prof. Antanui Maceinai už jo 
veikalą “Krikščionis pasaulyje” 
Kat. Mokslo Akademija paskyrė 
premiją — 1000 dol. Premijos 
mecenatas kun. J. Prunskis.

— Lietuvių Rašytojų Draugi
jos 1000 dol. premijos jury ko
misija sudaryta iš New Yorko 
apylinkėje gyvenančių rašytojų. 
Į ją įeina Juozas Brazaitis, Pau
lius Jurkus, Nelė Mazalaitė, Pra
nas Naujokaitis, Leonardas Žit
kevičius. Komisija vertins 1973 
m. išleistas literatūrines knygas. 
Premijos mecenatas yra Lietu
vių Fondas.

— Magdalena Galdikienė pa
siryžo išleisti dail. Adomo Gal
diko monografiją lietuvių kalba. 
Monografijai skyrių apie Galdi
ko kūrybą rašo dail. Viktoras 
Vizgirda, apie jo asmenį bei gy
venimą tremty T. Leonardas 
Andriekus, OFM. Lietuviškoji 
monografija savo turiniu skirsis 
nuo angliškosios.

— Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos naujos centro valdybos 
pirmasis posėdis įvyko sausio 
12 VVashingtone Laučkų na
muose. Didesnė posėdžio dalis 
buvo pašvęsta svarstant “Atvirą 
laišką” visiem ASS nariam. 
Laiško turinys apimtų naujos 
valdybos užsimojimus, planus 
bei pageidavimus. Nauja ASS 
c.v. pasiskirstė pareigomis taip: 
dvasios vadu pakviestas kun. 
Kazimieras Pugevičius, pirmi
ninkas — Juozas Laučka, vice
pirmininkas — Pranas Baltakis, 
sekretorius — Jonas Vaitkus, iž
dininkė — Genė Vasaitienė, na
riai — Juozas Vitėnas spaudos 
reikalam ir Roma Žilionienė jau
nimo reikalam.
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A Daug dirbdami, žaidėjai tobu-
J Į CjFt y lėja- Todėl ateity tikimasi pa-

?vaaaiBHBMRmBRHMaRMswK. rungtyniauti ir su vietos ameri
kiečių stalo teniso komandomis.

LAK pralaimi
Pereitą sekmadienį abi mūsų 

futbolo komandos gana netikėtai 
turėjo sužaisti futbolo rungty
nes, kurios pereitam rudens rate 
dėl blogo oro buvo atidėtos. 
Žaista mūsų aikštėje prieš Col- 
lege Point. Pirmoji komanda,. 
nežiūrint persvaros aikštėje, tu
rėjo pralaimėti 0:2 (0:0 pa
sekme, o rezervinė taip pat pra
laimėjo 1:3. Kitos rungtynės tu
rėtų įvykti tiktai kovo 3.

CHEVROLET
10% DISCOUNT ON ALL 1973 CHEVROLET 
VVRECKERS. LARGE SELECTION OF 1974 
CHEVROLET’S AND FORD’S IN STOCK. Authortzed 

Holmes and Wreckmaater Dlstrlbutors
GRINOLD AUTO PARTS

23 Culbro Drive, West Hartford, Conn. 06106 
(203) 549-5780 Ask for Mike

ANGELA'S
fUROKAN CUTTERY 

CUSTOM MADE 

GOWNS PANTS SUIT5 
DRESSES COATS 

AU IAOIES GARMENTS
RlCOMMlMDt I. f«UY UNIlENCd

(212) 699-4105

ACCOUNTING AND INCOME TAX 
Preparation in Your Home by Tax 
Accountant. Home. Office. Corporate. 
Etc. Notary Public 20 Years. 12 Month 

Service Experlenced Call 
(201) 772-8084

r*

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

CARPET INSTALLATION 
CLEANING & REMOVAL 

24 HOUR SERVICE 
FREE ESTIMATES 
Call: 212 331-5400

TRUCKING 
We Pick Up & 

Deliver 
Any one Package 

IN BROOKLYN FOR $9 
Call Hl 9-9434

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

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

534 E. 89th Bklyn

NURSE BOARDS ELDERLY LADIES 
In Beautiful Nassau Private Home 

Excellent Food 
Plūs Loving Care 
Call 516 681-2275

SERVICE

Stalo tenisas
Šiuo metu vyksta platus LAK 

stalo teniso turnyras, susidedąs 
iš dviejų divizijų. Pirmoji divi
zija, kurioje dalyvauja aukš
tesnės klasės žaidėjai, rungty
niauja ketvirtadieniais Židinyje, 
o antroji divizija, susidedanti iš 
prieauglio ir pradedančiųjų, žai
džia antradieniais Franklin K. 
Lane gimnazijos patalpose. 
Kiekvienoj divizijoj yra šešios 
komandos, o komandoj — 3 
žaidėjai. Iš viso susidaro 36 
dalyviai.

Planuojama pravesti du 
“round robin” rungtyniavimo 
ratus; tai sudaro nemažą skaičių 
rungtynių.

£HAPPY BROTHERHOOD WEEK

DOG BOARDING & TRAINING
NEVV MOD KENNEL - 24 HOUR SUPERVISION 
FREE PICK UP & DELIVERY TRAINING ALL 

PHASES ANY AGE ANY BREED
ATLANTIC KENNELS 2575 ATLANTIC AVENUE 

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

JOHNNYS 
AOUARIUM & PET 
SUPERMARKET 

EXCELLENCE IN DOG GROOMING 
Free Plck-up and Delivery

Call: 779-8600
28 Columbus Avė., Tuckahoe 
(New Mali opp. RR Station)

i

f r T

HAPPY BROTHERHOOD WEEK

STONEY 
BROOK 

GOLF & SWIM CLUB 
Stoney Brook Road 

Hopevvell, N. J.
DIAL 609 — 466-2220
GEORGE P. DRAKE 
VICE-PRES. MGR.

HOME FOR ADULTS
Semi Prlvate-Home Cooking 
Cathollc Church In the Area 

Flshklll, Dutchss County 
Call 914 896-9171

G & G WIND0W & 
FLOOR SERVICE 

SERVES ALL BOROS 
REASONABLE 

CALL: 865 - 0039

SEVVING MACHINE OPERATORS 
EXPERIENCED 

Start wlth Section Work, and Advance 
to Plece Work. Steady Work. Good 

Worklng Condltions. Benefits 
Free Transportatlon 

(914) 564-5460

TIRED OF CITY UFE
& BIG BUSINESS

Kers lt a prosperout General 
Store In Upsfate N*w York near 
the Vermont border and skllng. 
lt lt the only store In tha Imme- 
dlate arta affordlng a ateura 
growlng markai.

The tfort'a net proflt Is about 
18% of grosi ta’m. Thera Is roo«h 
for expantlon for an arts & erafts, 
antlque or yam shop. The store 
has baen recently renovatad and 
palnted and lt in excallent ccndl- 
tlon.

• The 4 bedroom apartment rentt 
for $1800 per year or could house 
the nevv owner't famlly.

Ali Invenfory & equlpment In- 
cluded In the price.

$88,000
Terma of $26,000 down and 

balance payable over 10 years at 
7.5%

JOHN HOLMES ANDRUS
RKALTOR

PAWLET 8, VERMONT 05761 
802-32S-3011

MANCHE8TER, VERMONT (95) 
802-862-3007

OUALITY PAINTING 
& 

WALLPAPERING 
INSIDE PAINTING 

ALL WORK GUARANTEED 
CALL 549-1915

BARGAIN SERVICED LOTS — 
MONTREAL

0WN A PIECE OF CANADA, CHOICE FULLY 
SERVICED LOTS SUITABLE FOR RESIDENT1AL, 
COMMERCIAL OR INDUSTRIAL ŪSE. 60x90 $2,800. 
Also Lots 100x160 OTTAWA $3,200. Wrlta In Engllsh 

l Piaase to: Canada Wlde Realty, 328 VValmer Road 
Toronto, Ontarlo Canada

INDUSTRIAL — COMMERCIAL
55 ACRES INDUSTRIAL-COMMERCIAL S ITE, 
SUITABLE FOR ANY TYPE OF INDUSTRY RE- 
OUIRING OUTSIDE STORAGE, SEWERS, WATER, 
ELECTRICITY INCLUDED AT $5,000. PER ACRE 
Write In Engllsh Please to: Canada Wlde Realty, 

328 VValmer Road, Toronto, Ontarlo, Canada.

------------------------

2-jų savaičių

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

(Cor. 77th Street) 
Wo6bhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

EKSKURSIJOS j LIETUVĄ

OCEAN FRONT
Plymouth Contemporary Nantucket Barn 
House. Spectacular view of entire Cape 
from atop 150 ft bluff. 3 bedrooms, 1 1/2 
bath, 1 1/2 years nevv. Many, many extras 
Low taxes, iow heat. Underpriced at 48,900 
for immediate sale by ovvner. (617) 224- 
3758. or (617) 961-5284

DIRECTOR OF UBRARIES 
MARQUETTE UNIVERSITY

write:
Albert W. Jache, Dean 
Graduate School
Marquette University 
Milwaukee, Wisconsin 53233

Ar. Au'.rniati'.e Action
Eąual Opportunity Employer

r*

IE

408 IE

426 IE

412

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų‘giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

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

fais.
į Pilnai garantuota,

greičiausias pristatymas

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

Prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo 
.Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St.

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Teį 982-1530
LABAI SVARBŪS 
AUTOMOBILIAI

Greičiausias pristatymo^

ZHIGULI VAZ 2101 
$3468.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$3977.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station VVagon $3824.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 
$3518.00 
MOSKVITCH 
$3235.00 
MOSKVITCH
STATION VVAGON 
$3671.00 
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon $3938.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2218.00
Prašykite musų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai 
Naudoti drabužiai 

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 25 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

VYKSTA: gegužės 15
birželio 5 
liepos 3

ir gruodžio 20

rugpjūčio 7 
rugsėjo 4 
spalio 2

From $63 a week. For private Room. Super meals 
and snaeks. 1 block from Ocean. 90 min. from 

N.Y.C.
BRINLEY INN

200 BRINLEY AVENUE, BRADLEY BEACH, N.J. 
Drop in or call Collect 201 774-7700

Auto Mechanict 
v Mercedes Bent

Our grow1ng MB FrgnchlM beeds
Top Medianics
We pay top doll&r

Lower Westchester. Convenlent to 
aU Htghwaya.

Call Sam Verdiaco 
(914) 664-6000

HAPPY BROTHERHOOD WEEK

DiMURO TROPHIES & 
PLAOUES

SALES PRESENTATION PLAOUES SPORTS AND 
TEAM AVVARD TROPHIES 

ENGRAVING ON PREMISES 
TROPHIES

VIP AVVARDS DESK SETS MEDALS & CHARMS 
MOST ITEMS AVAILABLE IMMEDIATELY 

VISIT OUR SHOVVROOM AT 10 FISHER LANE 
WHITE PLAINS OR PHONE FOR COMPLETE 

BROCHURE
914 WH 9-3176 — WH 9-3176

▼
HAPPY BROTHERHOOD WEEK

CARUSO 
LUMBERANA INC.

836 MAIN ST., NEVV ROCHELLE 
633-6325 — 636-9107

PANELLING HEADOUARTERS 
-umber, mlllwork, hardware, shutterettes, louver 

doors plūs 1001 more lumber eut to slze 
Visit our 2nd floor showroom. Open Mon. and 

Thurs. tilt 9.

/

HAPPY BROTHERHOOD WEEK

FIRST NARIONAL BANK 
OF HOPE

HOPE, NEVV JERSEY 
Member of F.D.I.C.
Cali: 201 459-4121

HAPPY BROTHERHOOD WEEK
ŠALTY DOG STEAK & LOBSTER 

SHANTY
1166 Hempstead Turnpike, Uniondale, 

Nevv York 11553 Tel. 516 292-0313 
Finest Steak and Sea Food 
Reai Home Style Cooking 
HAPPY Brotherhood week

HAPPY BROTHERHOnn WEEK 
ELEK — TKUNIC WORLD 

CHIANESE INC.
Electronic Sales and Service 

1461 Hamilton Avė. 
Trenton, N. J. 

Call: 609 586-1086

HAPPY BROTHERHOOD WEEK

ANGELO’S PIZZA
4206 PARK AVENUE 

WEEHAWKEN, NEVY JERSEY 
CALL: 201 348-1999

Our speclalty — We Deliver To Clubs 
& Sočiai Functlons Alfa Irs

HAPPY BROTHERHOOD WEEK
KRUSE TRUCKING 

COMPANY INC. 
131 Bay Street 

Jersey Clty, N. J. 
Call: 201 433-1166

HAPPY BROTHERHOOD WEEK

EAST ORANGE 
NURSING HOME 

101 North Grove St. 
East Orange, N. J. 
Call 201 672-1700

HAPPY BROTHERHOOD WEEK 
DE ROSA BUILDERS

Sal & John Finest Location 
Accomodatlons In Wh Ite Plalns Area 

Country Club Facllitles 
15 Lake Street, White Plalns, N.Y. 

Open Dally Call: 914-946-2900
I 
I
L

Jungtis prie grupių galima Bostone ar Nevv 
Yorke Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
nesivėluoklte! Smulkesnių žinių ir registra
cijos reikalu kreipkitės i

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

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

Tel. (617) 268*8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Dėmesio! Dėmesio! Gazolino (benzino Floridoje ne
trūksta! Planuokite aplankyti Floridą ir Walt Disney 
World!

Kviečiame aplankyti ir apsistoti SEASCAPE BEACH 
MOTEL ant jūros kranto ir siūlome susipažinimui 
1 dieną nemokamai, jeigu apsistosite 3 dienom. Pa
siūlymas galioja: nuo skelbimo pradžios iki 2-8-74; 
nuo 4-30-74 iki 6-6-74; nuo 8-30-74 iki 12-10-74.

Rasite gerą ir nuoširdų patarnavimą, gražius ir šva
rius kambarius, spalvotą TV, stalo tenisą, 2 plaukymo 
baseinus, žiemos metu šildomus.

Mūsų motelis randasi visų Floridos įdomiausių vie
tų centre. Valandos važiavimu pasiekiama Walt Disney 
World, Sea World, Space Center, Silver Springs, 
Marineland ir kitos įdomios vietovės.

Kainos neaukštos ir visiems prieinamos. Lauksim. 
Dėl informacijos rašykite:

SEASCAPE BEACH MOTEL

Ad. Andrulis
3321 S. Atlantic Avė. Daytona Beach, Fla.

32018 Telef.: 904 767-1372

APLANKYKITE 
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą. 
Čia Jūs rasite .

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

SCHRAGER’s
Šaltokų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

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

New York City Tel.: TR 9-0400

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

t

M

MOTEL — SEASIDE HEIGHTS 
NEVV JERSEY

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

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

LIGHT MOVING & STORAGE 
Local and Long Dlstance & 

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

FACULTY APPOINTMENT IN DEPARTMENT OF 
PATHOLOGY. ResponsIblĮIUes: Teachlng research 
and laboratory service In 1700 bed Medlcal Center. 
Ouallflcatlons: M.D. degree. Board certlfied or 
eųulvalent and demonstrated productlvlty In 
academic pathology. Salary: approprlate for qua-, 
Itficatlons, responslbilitles and level of appotart- 
meni Excellent frlnge benefits. The University of 
lowa, lowa Clty, lowa 52242 is an Equal Opportunlty 
Employer. Interested persona are Invited to dlrect 
inquiries and submit vitae to: Dr. George D. Pa
niek, Professor and Head, Department of Patholo
gy, University of lowa, lowa Clty, lowa 52242.

.t;

EXTERMINATOR
N.J. INDOORS, OUTDOORS, FACTORIES, OFFICES, j 
KOMES, PESTS, INSECTS, BUGS, RODENTS, 
NEWEST EOUIPMENT, OUICK, FAST. ALL 
WORK GUARANTEED. LICENSED, INSURED. FREE

ESTIMATES. CALL ANYTIME (201) 923-9732

I

!

GENERAL CONTRACTING 
FLOOR SCRAPING 

PAINTING & PLASTERING 
RENOVATION WORK 

CALL: 368-1816 OR 562-5224

GRAND OPENING
OUEENS COUNTY K-9 CENTER

German Shepherd Pupa & tralned Dogs $50 & Up. 
House breaklng $45. Obedience $120. Guard traln- 
Ing $100 & Up. Free delivery & Plck-up.

CALL: VI 3-7000 i

AEON PAINTING 
CONTRACTING CORP. 

Resldentlal & Commerclal, interlor A 
exterior, paperhanglng, exterk>r 
v/aterprooflng. Financing arranged 1 
Free ėst. 516 938-3500. 24 hr. serv.

I

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

Jfcsr Jersey — "Muslo ef Llthuanla" — pirmadięniala, 8:05 -9:00 vaL 
MOU-FM, 89.5 meg. -r- anglų kalba, per Seton Hali Unlv. radijo 
«r. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NX 07079.
(į,----------------------- --- ----------- - --------------------------- ——JĮTĮĮ ______ 7----------- r----------------------- ---

mm TQRK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmameniįii 
>10 vaL ryto W£BI 105,9 FM banga. VjBdėJas Romas Kasys, TW 4-1289 
tt-15 «9th PI., Mlddle VMlage, N.Y. 11379.

PO0TON, WORČESTER, BROCKTO1?, Mmb. — Vedėjai P. VIMInla, m 
brthur 8tų Brodttoo, MaM., tel JU 6-7809; FM bangomis 107.9 mc. WHXL 
UBO kO. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vJ4.

■....

, BOVTGN, MASS. — Vedėjas Otep. Mlnkus, WLYN 1860 kilocycles Ir 
14B.T banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, Soutb

Į fenton, Mass. 02127 Tęl. 263-0489. - ’ y ; ;
' •* _• i (iii.;i i. m i.......  ■—i i fi H >^■■<■■^11 y-.

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

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

. VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
d.

/

G
i
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WORCESTER, MASS.
Rankdarbių parodėlė

Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa nesitenkina veikimu sa
vųjų tarpe, kaip šaudymo prati
mais ir kita, bet stengiasi duoti 
ką nors ir platesnei visuome
nei.

Taip lapkričio 25 Maironio 
Parko didžiojoj salėj buvo su
ruošta E. Valiukėnienės rank
darbių parodėlė.

Ant sienų bei stalų buvo iška
binta ir išdėstyta dešimtys jos 
pačios išaustų ir išsiuvinėtų 
juostų, takelių, staldengtė lių, 
pagalvėlių ir didelis Lietuvos 
Vytis; be to, dar ornamentuotos 
vazos. Besidomintiem E. Valiu- 
kėnienė pademonstravo audimo

CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 16 minėjimas

Vasario 16 minėjimas čia bus 
vasario 10, sekmadienį, 2 vai. Jį 
ruošia Švč. Mergelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo lietuvių pa
rapija.

Klebonas kun. Simeonas V. 
Saulėnas ir asistentas kun. Jo
nas Klimas Lietuvos intencija 
laikys trumpas pamaldas.

Parapijos salėj vyks viešas mi
nėjimas. Jo vedėja bus Elena 
Vasyliūnienė. Dainuos solistas 
baritonas kun. Vincas Valkavi- 
čius. Fortepionu jį palydės dr. 
Vytenis M. Vasyliūnas. Lietuvių 
Moterų Draugijos ketvirtoji 
kuopa su pirmininke Anele Am
brazaitiene atsilankiusius pa
vaišins kavute ir sumuštiniais. 
Bus rinkliava Lietuvos laisvės 
bylai paremti.

Visi parapiečiai prašomi mi
nėjime gausiai dalyvauti.

ROCHESTER, N.Y.
Lietuviška veikla smarkiai 

eina — net nėra laiko atsikvėp
ti. Rochesteris gyvuoja. Ir Ro- 
chesterio sporto klubas “Saka
las”, po kelerių metų snūduria
vimo atsigavo prieš dvejus me
tus. Šiuo laiku sportininkai turi 
moterų tinklinio komandą ir 
dvi vyrų krepšinio koman
das. Nariai entuziastiškai ruošia
si (dieną ir naktį) laukda
mi apygardos turnyro, kuris į- 
vyks vasario 9 ir 10 Rochestery- 
je. Šokiai bus 9 d., šeštadienį,, 
Šv. Jurgio parapijos salėje. Bi
lietai parduodami pas kiekvieną 
sportininką, ar skambinkite 
pirmininkui V. Lėliui: 663-3509.

A. Tadas Klimas 

1974 vasario 3 sueina 5 metai nuo mano mylimo 
brolio

Prel. Justino Juodaičio
mirties. Iškentėjęs 12 metų Sibire, buvo grąžintas be 
sveikatos Lietuvon. Mirė Kražiuose. Jo palaikai palai
doti Kražių bažnyčios rūsio kriptoje.

Už a.a. prel. J. Juodaičio sielą mišios bus aukojamos 
pranciškonų koplyčioj, 361 Highland Blvd., Brooklyn, 
vasario 3 dieną. Giminės, draugai bei pažįstami prašomi 
pasimelsti už jo sielą. Tegul gailestingas Dievas jam su
teikia amžiną ramybę.

Giliame liūdesy

sesuo Irena Juodaitytė -Dvorakienė

A.A.

Stasei Vaitkienei
mirus, didžio skausmo prislėgtą vyrą Edmundą, sūnų 
Vitą ir dukrą Gintą su šeimomis nuoširdžiausiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Konstancija ir Jonas Strazdai

Stasei Ruškytei-Vaitkienei

mirus, vyrą Edmundą, dukrą ir sūnų giliai užjaučia 
ir kartu liūdi

Kun. Antanas Račkauskas 
Juozas Zarauskas 
Algirdas Kačanauskas

ir išsiuvinėjimo meną.
Priedas prie parodėlės buvo 

St. Urbono rodomos skaidrės 
iš Kennebunkporto, iš pereitos 
vasaros šaulių šventės, kurioj 
dalyvavo ir daugelis Wor- 
cesterio šaulių. Be šaulių šven
tės, skaidrėse turėjom progos pa
matyti gražiąsias pranciškonų 
vienuolyno vietas; visur žydin
čios gėlės ir gėlės, darbščiųjų 
pranciškonų išaugintos.

Po parodėlės buvo kavutė su 
šaulių moterų atneštais skanu
mynais.

Parodėlės lankymas ir kavutė 
buvo nemokamai.

v.D.
Kalėdų eglutė

Aušros Vartų lituanistinė mo
kykla gruodžio 23 Aušros Vartų 
parapijos salėj surengė Kalėdų 
eglutę.

Atsilankė Šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. A. Miciū- 
nas, MIC, asistentas kun. J. Bu- 
dzeika, MIC, Aušros Vartų para
pijos klebonas kun. A. Volun- 
gis (jam tėvų komitetas nuošir
džiausiai dėkoja už leidimą mo
kyklai nemokamai naudotis pui
kiomis patalpomis), LB apy
linkės pirm. V. Židžiūnas su 
žmona, Lietuvių Labdaros Mai
ronio Parko Draugijos pirm. K. 
Adomavičius su žmona ir kiti.

Trumpai kalbėjo mokyklos vė- 
dėja E. Pauliukonienė.

Programa pradėta kalėdiniu 
vaidinimu “Stebuklų naktis”. 
Vaidinime dalyvavo visi moki
niai. Režisavo mokyt. L. Pau- 
liukonytė. Ji mokinius moko ir 
tautinių šokių, kurių du buvo 
pašokti. Po vaidinimo mokinių 
choras, vadovaujamas mok. A. 
Dabrilaitės, gražiai pagiedojo 
keletą kalėdinių giesmių.

Kalėdų proga mokykla išleido 
laikraštėlį. Patys mokiniai parin
ko ir vardą — Vaivorykštė. Kar
tais vieno kito mokinio kūryba 
patekdavo į Draugo ar Darbi
ninko skyrius, skirtus vaikam, 
bet ne kiekvienas turėjo progos 
ten pasireikšti, o Vaivorykštė su
talpino visų darbus. Visi daly
vavusieji programoj buvo ap
dovanoti šiuo laikraštėliu. Laik
raštėlį redagavo ir jo išleidimu 
rūpinosi mok. B. Miliauskaitė.

Pabaigoje visų džiaugsmui at
keliavo Kalėdų senelis su trimis 
maišais dovanų, tik labai men
kas. Atrodė atvykęs iš kokio 
šiaurės ašigalio. Net ir dovanas 
scenoj traukė su mokinių pa-

VVorcestery, Mass., Maironio parke lapkričio 25 šaulių kuopa 
surengė E. Valiukonienės rankdarbių parodėlę. Kuopos pirm. 
A. Zenkus pristato E. Valiukonienę. Nuotr. St. Urbono

E. Valiukonienės rankdarbių parodėlė VVorcester, Mass., Mai
ronio parke. Nuotr. S. Urbono

galba. Bet, nors ir menkas, bu
vo labai dosnus. Apdovanojo ne 
tik vaikus, bet ir mokytojus. 
Savo vaidmenį jis atliko puikiai. 
O tai buvo mokinys D. Roževi- 
čius.

Iškeliavus Kalėdų seneliui, 
žodį tarė LB VVorcesterio apylin
kės pirm. V. Židžiūnas. Jis padė
kojo mokytojom už gražiai pa
ruoštą programą, o mokiniam už 
jos atlikimą.

Tėvų komiteto iniciatyva visi 
buvo pavaišinti kavute ir pui
kiais užkandžiais.

Tėvų komitetas dėkoja vi
siem atsilankiusiem. Taip pat 
dėkoja pp. Karytais ir pp. Pri- 
dotkam, Sr. už aukas.

Iškeliavo į amžiną tėvynę
Lapkričio 20 Bostone, grįžda

mas iš darbo, netoli namų gatvėj 
sukrito Petras Pauliukonis ir, 
greitosios pagalbos nuvežtas į li
goninę, mirė.

A. a. P. Pauliukonis, Jono ir 
Magdalenos Pauliukonių sūnus, 
gimė, augo ir mokėsi Lietuvoj. 
1944, raudonajai armijai ver

giantis į Lietuvą, pasitraukė į va
karus, o prasidėjus emigracijai, 
atvyko į JAV ir apsigyveno VVor
cestery.

Gavęs savo profesijai atitinka-, 
mą tarnybą Bostone, ten per
sikėlė ir gyventi. Dirbo fabrike 
kaip braižytojas. Dažnai atva
žiuodavo į VVorcesterį aplanky
ti brolio Jono su šeima, sesers 
Magdalenos su šeima ir kitų gi
minių. Priklausė prie Šv. Ka
zimiero parapijos, Lietuvių Lab
daros Maironio Parko Draugijos, 
Meno Mėgėjų Ratelio, o Bosto
ne vyrų chore buvo valdybos 
sekretorium.

A. a. P. Pauliukonis visada 
buvo linksmas, mėgo humorą, 
muziką ir pats buvo geras muzi
kantas. Lietuvoj grodavo smui
ku, o čia turėjo įrekordavęs dau
gybę lietuviškų patriotinių, par
tizanų ir liaudies dainų. Vasaro
mis važinėdavo po stovyklas, 
ypatingai ateitininkų, nes pats 
nuo jaunų dienų buvo ateitinin
kas, ir linksmindavo jaunimą 
gražiausia muzika. Paskutinią
sias vasaras dažniausiai pra
leisdavo pas pranciškonus 
Kennebunkporte, Maine, įre- 
korduotomis dainomis linksmin
damas susirinkusius atostogau
tojus.

Staigi ir netikėta jo mirtis 
sujaudino ne tik jo gimines, 
bet ir VVorcesterio, Bostono bei 
Brocktono lietuvių kolonijas, 
nes jis buvo visų gerbiamas ir 
mylimas Petrukas.

Giliai nuliūdę pasiliko: brolis 
Jonas su šeima VVorcestery, bro

lis Julius Lietuvoj, sesuo M. 
Šermukšnienė su šeima West 
Boylston, Mass., dvi seserys 
Lietuvoj ir daug kitų giminių.

Buvo pašarvotas laidotuvių 
dirdktoriaus Dirsa namuose, o 
lapkričio 23 buvo nulydėtas į Šv. 
.Kazimiero parapijos bažnyčią. 
'Už jo vėlę mišias aukojo klebo
nas kun. A. Miciūnas, MIC, 
asistuojant kun. J. Budzeikai, 
MIC, ir kun. J. Bakanui. Kle
bonas pasakė ir trumpą pamoks- 
lėlįę Vargonais grojo ir solo pa
giedojo Aušros Vartų parapijos 
vargonininkas muz. V. Burdulis.

Giedant “Arčiau prie Dievo”, 
a.a. P. Pauliukonis paskutinį 
kartą buvo išlydėtas iš Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčios. Il
ga automobilių vilkstinė jį paly
dėjo į amžino poilsio vietą Notre 
Dame kapinėse, ant gražaus kal
nelio, šalia mylimo brolio a.a. 
Antano, mirusio prieš kelerius 
metus (jam Petrelis padarė tau
tiniais motyvais papuoštą gražų 
paminklo projektą).

A. a. Petrelio karstas buvo api
barstytas žeme iš Lietuvos, ku
rią praėjusiais metais parvežė 
brolienė Marija.

Iš kapinių visi buvo pa
kviesti į Maironio Parką pietų.

Velionis karštai mylėjo Lietu
vą, skaudžiai pergyveno jos kan
čias ir tikėjo jos prisikėlimu 
laisvam gyvenimui.

J.M.

EKSKURSIJA Į 
EUROPĄ

Šventųjų Metų proga 1975 
birželio gale ir liepos pradžioje 
yra rengiama dviejų savaičių 
JAV ir Kanados lietuvių ekskur
sija į Europą. Numatoma aplan
kyti Vokietiją, Italiją, Prancūziją 
ir Portugaliją. Romoje ekskur
sijos lankymosi metu vyks Pa
saulio Lietuvių Katalikų Bendri
jos, lietuvių kunigų ir kitų orga
nizacijų suvažiavimai.

Ekskursiją organizuoja Ame
rikos Lietuvių Kunigų Vienybė 
ir Pasaulio Lietuvių Katalikų 
Bendrijos valdyba. Techniki
nius kelionės reikalus tvarko ke
lionių agentūra “Vytis” New 
Yorke. Kelionės tvarkaraštis, 
kainoraštis ir kitos informacijos 
bus paskelbtos vėliau.

Visi šio kontinento lietuviai 
kviečiami šioje ekskursijoje da
lyvauti. Ekskursijai registruotis 
galima jau dabar kelionių agen
tūroje “Vytis”, 2129 Knapp St., 
Brooklyn N. Y. 11229, tel. (212) 
769-3300 (pas Romą Kezį).

PRISIMINTA KUDIRKOS 
TRAGEDIJA

Lietuvių Piliečių D-jos salėj 
sausio 13 vyko knygos Day of 
Shame pristatymas. Jį surengė 
tie patys žmonės, kurie organi
zavo demonstracijas dėl Kudir
kos išdavimo.

Pristatymą, į kurį susirinko 
daug žmonių, pradėjo ir jam va
dovavo vienas iš demonstracijų 
organizatorių ir vadovų — inž. 
Česlovas Mickūnas. Savo įvadi
nėje kalboj jis atkūrė S. Kudir
kos tragediją. Kada Bostone bu
vo gauta žinia apie jo išdavimą, 
Altos skyrius sušaukęs aktyves
nių lietuvių pasitarimą. Ten bu
vo sudarytas komitetas, kuris la
biausiai galėjo patraukti ame
rikiečių dėmesį. Tas komitetas, 
pasivadinęs Citizens Concerned 
for Human Rights, buvo be di
delių titulų ir pirmininkų. Visi 
ėmėsi bendro darbo. Buvo ruo
šiami demonstracijom ir piketa- 
vimui plakatai, spausdinami at
sišaukimai, kontaktuojama ame
rikiečių spauda ir televizija, ren
kami parašai prieš Kudirkos iš
davėjus. Išplatinta per 50,000 
atsišaukimo lapelių ir surinkta 
per 9,000 parašų. Daug parašų 
buvo surinkta gatvėse iš ameri
kiečių. Adv. Nijolė Šležienė da
lyvavo apklausinėjime krantų 
apsaugos pareigūnų, kurie buvo 
įvelti į tą išdavimą. Inž. Brič- 
kus darė žygius pasimatyti su 
adm. Ellis. Adv. Šležienė ir adv. 
Žumbakis lankėsi Washingtone 
ir darė žygius Kudirkos reikalu 
pas valdžios pareigūnus ir net 
kongrese. Demonstracijų kalbė
tojais buvo gaunami ameri
kiečiai politikai. Be to, kalbėjo 
prel. Lally. Kardinolas Madeiros 
apie tą tragediją priminė visai 
Bostono diecezijai. Į darbą buvo 
įsijungę visų kartų, pakraipų ir 
tikėjimų lietuviai. Į talką atėjo 
amerikiečiai, latviai, estai ir net 
žydai bei ukrainiečiai.

Priminęs visus tuos įvykius, 
Č. Mickūnas pakvietė buv. Bos
tono dramos sambūrio narį Fe
liksą Kontautą, kuris paskaitė 
Bernardo Brazdžionio parašytą 
Vaidilos Valiūno tąsą — Kudir
kos tragediją.

Inž. Romas Bričkus parodė sa
vo susuktą demonstracijų filmą.

Svečias iš New Yorko, Vin
cas Rastenis, pristatė Day of 
Shame knygą ir autoriaus gerą 
darbą bei sugebėjimą mokamai 
ir objektyviai pažvelgti į įvy
kius. Bostonas esąs lyg ir knygos 
gimtinė, nes čia kilo mintis ją 
parašyti ir išleisti, čia ji buvo ra
šoma. Rašydamas apie S. Ku
dirką, Algis Rukšėnas labiau 
rūpinosi Amerikos geru vardu, 
negu ašarom. Tai amerikiečius 
labiau veikia. Reikia visų pa
stangų ir darbo, kad ta knyga 
patektų ne tik į Amerikos biblio
tekų lentynas, kur gali gulėti 
metų metais neskaitoma; reikia 
ją įpiršti gyviem ir įtakingiem 
amerikiečiam, kad ji būtų per
skaityta, ir ne tik piršti, bet pirk
ti ir jiem dovanoti.

Birutė Vaičjurgytė, buv. Bos
tono lietuvių dramos sambūrio 
narė, perskaitė porą tos knygos 
skirsnelių.

ŠALTA, tik ne Floridoj. Čia šilta, žmonės sauli- 
nasi, maudosi. Už labai sumažintą nuomą gausite 
naujame name viskuo aprūpintą vieno miegamojo butą 
arti prie Golfo. “Gulf Mist Apts”, 535 — 68th Avė. St. 
Petersburg Beach, Fla. 33706, Tel. 813 360-4118.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai' taupo milijonus'
ALFRED W. ARCHIBALD, Pręsident

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula? a/c — 5*4 % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5Į4 • 2 year Term Deposit — 6%

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

Naujosios Anglijos Baltų 
Draugija vasario mėnesį Bosto
no City Hali Galerijoje ruošia 
6 baltų menininkų parodą. Pa
rodoje dalyvauja menininkai: 
lietuviai — Viktoras Vizgirda ir 
Romas Viesulas; latviai — Maira 
Dreimanis-Reinbergs ir Uldis 
Purins; estai — Epp Ojamaa ir 
Hardu Keck. Parodos lankymo 
valandos pirm, -penkt. nuo 10 
iki 4 vai. ir šešt. nuo 10:30-3:30 
vai. Parodos atidarymas įvyks 
vasario 4, 7 vai. vakaro. Atida
ryme dalyvauja su pakvietimais. 
Kvietimų reikalu prašome 
skambinti Danutei Izbickienei 
327-8076 arba Irenai Veitienei 
698-1990.

Kalbėjo ir knygos autorius Al
gis Rukšėnas. Jis labai daug kam 
iš Bostono lietuvių esąs dėkin
gas. Išvykstant iš Clevelando į 
Bostoną, inž. Kudukis sakęs, kad 
dėkojant geriau neminėti pavar
džių, nes galima kai kurias pa
miršti ir praleisti. Tačiau jis vis 
dėlto paminėjo keletą pa
vardžių, kurios daugiausia rišasi 
su knygos išleidimu. Ypatinga 
padėka esanti inžinieriams bro
liams Bruteniui ir Romui Vel
tam. Nežinąs, ar kada galėsiąs 
jiem atsilyginti. Po knygos pasi
rodymo jau matęs amerikiečių 
spaudoj 20 recenzijų, knygą ge
rai įvertinančių.

Keliolika į pristatymą atvežtų 
knygos egzempliorių greit buvo 
išparduota, o autorius ant jų pa
sirašė.

Žinoma, vien tik saviesiem 
šios knygos pristatymo neužten
ka. Tikrai reikia, kad Ji patek
tų į įtakingų amerikiečių ran
kas.

Knyga gražiai išleista. Aprašo
mi įvykiai vykusiai parinkti ir 
sklandžiai aprašyti. Nors ir tra
giška, bet lengvai skaitoma. Tai 
labai gera knyga mūsų priau- 
gančiom kartom. P. Žičkus

Penktosios dailės parodos dar
bų atrinkimo komisiją sudaro: 
dailininkai: Č. Janušas, J. Rū
tenis, K. Žoromskis ir LB apy
gardos atstovas — pirmininkas 
A. Vakselis. Jury komisijos pa
reigom skirti: Albinas Elskus — 
Liet. Bendruomenės New Yorko 
apygardos pakviestas dailinin
kas, Česlovas Janušas — Ameri
kos Lietuvių Dailininkų Sąjun
gos atstovas, Vytautas Kašuba — 
Lietuvių Dailės Instituto atsto
vas, Romas Viesulas —New Yor
ko Lietuvių Dailininkų Są
jungos atstovas, Lietuvių Fondo 
atstovas — A. Vakselis, LB N.Y. 
apygardos pirmininkas.

Cleveiando vyrų okteto nau
ja stereo plokštelė Nr. 2 gauna
ma Darbininko administracijoj. 
Su persiuntimu kaina 6 dol. 
Kreiptis: Darbininkas, 341
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.
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Marija Rudienė, Balfo pirmi
ninkė, sausio 25 buvo atvyku
si į New Yorką tvarkyti parduo
to Balfo namo reikalų . Namą 
nupirko Lito Investavimo bend
rovė. Tą pačią dieną M. Rudie
nė lankėsi ir Darbininko redak
cijoje, supažindino su Balfo dar
bu Chicagoje, su jo problemo
mis, apžiūrėjo ir Kultūros Židi
nį.

Kongresm. Bob Hanrahan, va
dovaująs Simo Kudirko lais
vinimo pastangom kongrese, šį 
sekmadienį kalbės per Laisvės 
Žiburio radiją.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny įvyks vasario 3, šį sekma
dienį, 11 vai. Vaišėmis rūpinasi 
ateitininkai.

Organizacijos, dalyvaujančios 
su vėliavomis Kultūros Židinio 
dedikacijos šventėje, prašomos 
pranešti Algiui Šilbajoriui — 
tel. VI 6-7636.

L. K. Moterų Sąj. 29 kuopa 
kviečia į labai svarbų susirinki
mą vasario 3, sekmadienį, 12 
vai. Apreiškimo parapijos salėj. 
Bus renkama nauja valdyba ir 
pristatomos naujos narės. Po su
sirinkimo kavutė.

Marijai Rudienei, Balfo pirmi
ninkei, ir naujajai vadovybei už 
Brooklyno namo įstaigoj turėtų 
baldų perleidimą Darbininkui 
nuoširdžiai dėkoja Darbininko 
administracija.

New Yorko studentai ateiti
ninkai, kartu su sendraugiais ir 
hioksleiviais, rengia tradicinį 
Užgavėnių kaukių balių vasario 
23 Kultūros Židinyje. Pradžia 8 
v.v. Bus gražios vaišės, šokiam 
gros geras Joe Thomas orkestras. 
Svečiai kviečiami dalyvauti su 
kaukėmis, kurios bus premijuo
jamos. Prašom vietas iš anksto 
rezervuoti skambinant F. Ignai- 
fieriei (212) 235-1709 arba Al
giui Norvilai (212) 827-2629.

ŠEŠTADIENĮ, VASARIO 2, 7 VAL. VAK.

KULTŪROS ŽIDINYJE

ĮVYKS

JAUNIMO ŠOKIAI
SPORTINIŲ FILMŲ VAKARAS

V. K. JONYNO IR V. IGNO PAVEIKSLŲ LOTERIJA

Šokiams gros Jaunimo orkestras 
Visiems veiks vaišių bufetas

Įėjimo kaina — tik 2 doleriai

Visus atsilankyti maloniai kviečia
Lietuvių Atletų Klubas

KULTŪROS ŽIDINYJE 
VASARIO 23 D. 8 V.V.

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ 
BALIUS

Rezervuoti vietas skambinant:
212-827-2629
212 -235-1709

RENGIA N.Y. ATEITININKAI

Redakcija ......................827-1352
Administracija .............827-1351
Spaustuvė .....................827-1350
Vienuolynas ................. 235-5962
K. Židinio salė ...........827-9645

Penktoji Dailės paroda, kuri 
rengiama vasario mėn., pager
biant Lietuvos nepriklausomy
bės šventę, bus atidaryta vasario
9, šeštadienį, nuo 6 v.v. Atida
rymas 7 v.v. Po to paroda bus 
atidaryta sekmadienį, vasario
10, ir vasario 16 bei 17. Visą 
savaitę dėl pasunkėjusio salės 
šildymo paroda bus uždaryta. 
Visi prašomi parodą aplankyti 
per tuos du savaitgalius.

Židinio dedikacijos proga iš
leidžiama sveikinimų ir progra
mų didelė knyga, kuri turės per 
200 puslapių, gausiai iliustruota. 
Į knygą bus sudėta visų aukoto
jų pavardės, sveikinimai, dedi
kacijos iškilmių programa, orga
nizacijų ir veiksnių sveikinimai/ 
trumpa Židinio statybos istorija.

Alfonsas Samušis, buvęs il
gametis Maironio lituanistinės 
mokyklos mokytojas, nuo vasa
rio pradžios vėl įsijungia į Mai
ronio mokyklą ir dėstys lietuvių 
kalbą VII skyriuje, iš kur pasi
traukė mokytojas Adolfas Šmi
tas.

Perkūno choras praneša, kad 
per jų sukaktuvinį koncertą sau
sio 19 bufetas buvo ne choro, o 
V. Steponio.

Maironio mokyklos Kalėdų 
eglutė, įvykusi sausio 13 su vai
dinimu “Snieguolė ir septyni 
nykštukai”, buvo sutraukusi apie 
400 vaikų, tėvų ir šiaip jaunos 
dvasios žmonių iš plačios New 
Yorko apylinkės. Didele dalimi 
prie šios gausios publikos su
kvietimo prisidėjo Laisvės Ži
burio radijo programa, kurios ve
dėjas Romas Kezys du sek
madienius iš eilės veltui rekla
mavo tą parengimą.

Į Havajus šį šeštadienį išvyks
ta 15 lietuvių grupė, pasinaudo
jusi specialia Vyties kelionių 
agentūros nuolaida.

GAUSIOS VAIŠĖS
JOE THOMAS ORKESTRAS

Dedikacijos iškilmės prasidės 
vasario 10 d. 12 vai. iškilmin
gomis pamaldomis, kuriose da
lyvaus ir Brooklyno vyskupas 
Francis Mugavero. Dalyvaus ir 
vysk. V. Brizgys.Pamokslą pasa
kys prel. J. Balkūnas. Prieš mi
šias bus pašventintas naujasis 
Židinys. Šventinimo apeigas at
liks vietos vyskupas Francis 
Mugavero, kuris lietuviam yra 
labai palankus, skatina lietuviš
kas jaunimo pamaldas rengti Ži
dinyje. Per mišias gieda Per
kūno choras ir solistė Gina Čap- 
kauskienė. Po mišių bus oficia
lioji dalis ir aukotojų pagerbi
mas, užkandžiai, po jų — kon
certas.

Dedikacijos koncertas, skirtas 
įprasminti lietuvišką kūrybą, 
bus vasario 10, 3 vai. popiet K. 
Židinyje. Programą atlieka vi
siem gerai žinomi solistai: Gina 
Čapkauskienė ir Kazys Yakutis.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas bus vasario 
17 Kultūros Židinyje. Visi pa
rengiamieji darbai jau baigiami. 
Tą dieną visose bažnyčiose bus 
pamaldos už Lietuvą. Alto ren
giamame tradiciniame minėjime 
kalbės Alto pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis iš Chicagos. Meninę 
programą atliks Perkūno choras 
ir lietuvių, latvių, estų tautinių 
šokių grupės.

Skulptorė Elena Kepalaitė da
lyvauja kitoje kolektyvinėje pa
rodoje, kurią rengia Phoenix ga
lerija Soho, 542 La Guardia 
Place, vienas blokas žemiau 
Washingtono Sq. Parodoje daly
vauja du tapytojai ir skulptorė 
Kepalaitė. Paroda atidaroma šeš
tadienį, vasario 2, ir bus ati
daryta iki kovo 1. Šiuo metu 
kaip tik vyksta E. Kepalaitės 
vienos pačios skulptūros pa
roda Phoenix galerijos centre.

Julius Kumpikas, Simo Kudir
kos šaulių kuopos vadas, prašo 
kuopos šaulius susirinkti sek
madienį, vasario 10, į Kultūros 
Židinio dedikacijos šventę ne 
vėliau kaip 11:30 v.r.

Stasys Gudas, žinomas New 
Yorko visuomenininkas, sausio 
22 paguldytas į Bethenia ligoni
nę New Yorke tyrimam. Sausio 
28 jam padaryta sunki vidaus 
operacija.

Pranas Vainauskas, LieL Lais
vės Komiteto narys, paguldytas į 
ligoninę, kur jam padaryta ope
racija. Į

Ateitininkų susirinkimas bus 
vasario 3, sekmadienį, 3 v. po
piet Kultūros Židinyje. Kalbės 
kun. dr. Vladas Jaskevičius, 
Fordhamo universiteto profe
sorius, ir dr. Elona Vaišnienė. 
Simpoziumui vadovauja Anta
nas Sabalis.

Jaunimo šokiai, filmų vakaras, 
paveikslų loterija ir vaišės įvyks
ta šį šeštadienį, 7 v.v. Kultūros 
Židinyje. Rengia Lietuvių At
letų Klubas. Įėjimas — 2 dol.

Tradicinė Kaziuko mugė šie
met įvyks kovo 3 dieną Kultū
ros Židinio patalpose. Skautai 
ir skautės jau gamina lietuviš
kus rankdarbius, o mamytės ir 
tėveliai ruošiasi priimti ir pavai
šinti į mugę atvyksiančius sve
čius.

Ieškoma moteris prižiūrėti li
gonę moterį namuose South- 
ampton, Long Island, nuo vasa
rio mėn. Kreiptis į Darbininko 
administraciją, tel. 827-1351.

Litas turi pardavimui puikų 
condominium butą ant jūros 
kranto Juno Beach, Floridoje, 
kaina 58,000 dol. Litas parūpins 
finansavimą. Taip pat išnuo
mojami condominium butai sa
vaitei, mėnesiui ar ilgiau. Kreip
tis (212) 846-1650.

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

Florai Park, Long Island — 
gražiame rajone parduodamas 
— 1-nos šeimos, gerame stovyje 
moderniškai įrengtas namas — 
5 kambariai — 1-mame aukšte ir 
2 kamb. 2-rame aukšte (Attic), 
2-jų mašinų garažas; sklypas — 
60x100. Kaina $42,900.00. 
Kreiptis — J. Andrušis, Haven 
Realty; 87-09 Jamaica Avė., 
Woodhaven, N. Y.; tel. VI 
7-4477.

Perkūno vyrų choras su simfoniniu orkestru koncerte sausio 19 Kultūros Židinyje. Diriguoja
Vytautas Strolia. Nuotr. R. Kisieliaus

PERKŪNO CHORO DEŠIMTMETIS

(atkelta iš 4 psl.)

lyvauja estų chore New Yor
ke, ir jis turėjo progos pasi
gėrėti mūsų choro pajėgumu. 
Obojumi grojo latvis, latvė gro
jo violončele.

Dirigentas

Lietuviškoji publika įpratu
si matyti Vytautą Strolią kaip 
choro dirigentą. Čia turėjo pro
gos susipažinti ir su kitom jo 
sritim - su dirigavimu. Diri
gavimą jis studijavo Vokietijoje, 
atvykęs į šį kraštą, studijas gi
lino Bostone. Gyvendamas New 
Yorke, jis dirbo bent su ke
liais orkestrais, yra buvęs di
rigento pavaduotojas, yra pats 
dirigavęs ne vienam koncertui. 
Jis žinojo, kur veda visą or
kestrą ir chorą, žinojo ir ko 
siekia. Diriguoja santūriai, be 
teatrališkų mostų, bet dėmesį 
skiria muzikos atskleidimui. Ir 
tai jam sekasi.

Vaišės

Antroji to vakaro dalis buvo 
vaišės. Choro vyrai tuoj per
organizavo salę, išėmė kėdžių 
eiles ir pastatė apskritus sta
lus, prie kurių vyko vaišės, bi
čiuliška vakaronė ir šokiai, ku
riems grojo žinomas Joe Tho
mas orkestras. Žinia, ir prie ge
riausių norų negalėjo aptarnauti 
tokios gausybės publikos, nes 
buvo pasirengta tik 300. Visos 
maisto atsargos ir visi gėrimų 
šaltinėliai ėmė greitai sekti.

Koncerte dalyvavo ir šio 
choro krikšto tėvai - Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, tau
tinių šokių pagarsėjusi moky
toja ir dabar tautinių šokių in
stituto vadovė Jadvyga Ma-

Cypress Hills apylinkėj iš
nuomojamas butas iš 4 kamba
rių. Pageidaujama suaugę žmo
nės. Butas yra antrame aukšte. 
Tel. 277-2659.

11 vai. ryto koncelebracinės mišios — celebrantas ir pamokslininkas vyskupas 
VINCENTAS BRIZGYS

Įžanginį žodį pasakys gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS
Aukojimo maldą skaitys aktorius JUOZAS BULEVIČIUS
Mišioms duoną ir vyną atneš Maironio mokyklos parinktos mergaitės
Giedos par. choras, vadovaujant muz. ALGIRDUI KAČANAUSKUI

Parapijos kunigai nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti

tulaitienė. Neužmiršo choro su
kakties ir jų pasirinkto vardo. 
Buvo atsiųstas gražus gėlių 
krepšis, buvo ir sukaktuvinis 
pyragas su dešimt žvakučių, ku
rias užpūtė dirigentas V. Stro
lia.

Šioj didelėj organizacijoje 
dirbo visi choro nariai, daugiau
sia darbo teko choro valdybai, 
kurią dabar sudaro: pirm. Ze
nonas Jurys, ūkio vadovas Vi
tas Labutis, sekretorius Stasys 
Vaškys, iždininkas Gediminas 
Rajeckas, archyvo vedėjas Jonas 
Jankus ir narys gaidų reikalams 
Petras Tutinas. Dirigento asis
tentu yra Vytautas Daugirdas. 
Jis koncerto metu padirigavo 
vieną dainą.

Šis vyrų junginys, šis vyrų 
choras, yra šio naujojo Židinio 
pirmieji įnamiai, gyventojai. Jie 

KULTŪROS ŽIDINIO DEDIKACIJOS

PROGRAMA
■ ' 1

1974 m. vasario 10 d.

12 vai. — Vienuolyno, spaustuvės ir Kultūros Židinio 
• pašventinimas

12:15 vai. — Koncelebruotos lietuviškos mišios, kurias 
aukos vysk. V. Brizgys, Tėv. provincijolas 
J. Gailiušis, prel. J. Balkūnas ir kiti kunigai, 
dalyvaujant Brooklyno vyskupui Fr. J. 
Mugavero. Pamaldų metųgiedossolistė Gina 
Čapkauskienė ir N.Y. vyrų choras “Perkūnas”

1:15 vai. — Oficialioji dalis ir aukotojų pagerbimas

2-3 vai. — Pasisvečiavimas — kavutė

3 vai. — Koncertas. Dalyvauja solistė Gina Čapkauskienė 

ir solistas Kazys Jakutis. Akomponuoja

Saulius Cibas

Bilietai Į koncertą 5 dol., 4 dol., jaunimui 1 dol.

RELIGINIS MINĖJIMAS
LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO

56 METŲ SUKAKTIES 

Įvyks

1974 M. VASARIO 17 D., SEKMADIENĮ,

APREIŠKIMO PAR. BAŽNYČIOJE

259 NORTH 5th ST. BROOKLYN, N.Y.

seniai jau sutapo su Židiniu, 
čia rado prieglobstį, čia jie re
petuoja ir vakaroja. Ir tai tinka 
jų charakteriui ir jų veido bruo
žui. Ir dabar, naujam pastaty
tame Židinyje, jie turi savo 
kambarį, su pianinu, su gaidom. 
Jie visi yra to Židinio rėmė
jai, statytojai, lyg tie šviesieji 
Vaižganto pragiedruliai, kurie 
padarė ir padaro mūsų kasdie
nos gyvenimą šviesesnį.

Šio koncerto proga buvo 
išleista skoninga programa. Jos 
visas išlaidas apmokėjo pats pir
mininkas Zenonas Jurys.. Tai 
buvo jo dovana koncertui.

Chorui linkime toliau kuo 
sėkmingiau dirbti. Jų koncerto 
pasisekimas ir liudija, kad jie 
turi atramą publikoje. Tai ir 
įgalina nenuilsti, bet tuoj pla
nuoti ir ugdyti naują veiklą. 
Sėkmės Perkūnui! Tegu jis tran
kosi mūsų lietuviškose padan
gėse! (p.j.)
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