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Savaitės įvykiai 
Kovo 19-26

Derybų Maskvoje 
laukiama sunkių

Valstybės sekretorius Kissin
geris kovo 24 jau buvo Maskvo
je. Prieš išvykdamas, jis pareiš
kė, kad “šis periodas bus sun
kesnis” nei ankstesni. Bus 
sprendžiami klausimai, kurie la
biau įtempia santykius: viduri
nių rytų, prekybos, strateginių 
ginklų apribojimo. Bus, be abe
jo, Europos saugumo klausimas. 
Tačiau Kissingeris tikisi, kad 
bus sutarta ir kelias bus paruoš
tas antrai Nixono kelionei į 
Maskvą birželio mėn.

Sovietų nuotaikos prieš dery
bas.Sovietų spauda reiškė nepa
sitenkinimą Amerikos politika 
viduriniuose rytuose, ir iš Kis- 
singerio laimėjimų šaipėsi. 
Reiškę nepasitenkinimą, kad 
1972 metų prekybos pažadų 
Nixonas lig šiol neištesėjęs — 
negavęs didžiausio palankumo 
principo Sovietų prekėm. Prie
kaištavo, kad delsiami kreditai 
Sibirui. Pravda puolė asme
niškai apsaugos sekr. Schlesin- 
gerį, kad jis stiprina ginklavi
mąsi. Puolė Vakarų spaudą, kam 
ji pasisakanti dėl žmogaus teisių 
varžymo Sovietuose.

Monitor kor. V. Zorza tiesiog 
kėlė klausimą: ar Sovietai norės 
išnaudoti derybose sunkias sąly
gas, kuriose atsidūrė prez. Nixo- 

nas dėl Watergate. Norės — tai 
aišku, bet eiti į atominį konflik
tą, t. y. nutraukti detente, vengs.

Amerikiečių nuotaikos išlei
džiant Kissingerį. Mažiau kal
bėta apie Kissingerio “genialu
mus” derybose. Stipriausias 
skepticizmas dėl derybų Penta
gone. Jo žmonių supratimu, 
Sovietai supranta tokią detente, 
kuri leistų jiem karinę persvarą 
pirmiausia Europoje, paskiau iš 
viso karinę persvarą prieš Ame
riką. Baiminamasi nuolaidų, ko
kių parodyta 1972 metų sutar
ties dėl SALT (Strategic Arms 
Limitation Talks) pirmoje daly
je, kurioje Sovietam leista turė
ti daugiau raketų nei Amerikai, 
dengiantis tuo, kad Amerikos ra
ketų kokybė geresnė. Tarp Pen
tagono žmonių aiškinama, kad 
Sovietai nori derybom laimėti 
laiko saviem ginklam pagerinti. 
Apsaugos sekr. Schlesingerio 
nuomonės dėl nuolaidų nesuta
ria su Kissingeriu.

NYT apibendrinimu, detente 
nepatenkinti apskritai antiko- 
munistai; nepatenkinti liberalai, 
kurie pamatė, kad detente davė 
galimybes Sovietam labiau per
sekioti disidentus ir varžyti 
žmogaus teises; nepatenkinti 
tie, kurie galvoja, kad Sovietai 
sukurstė arabus prieš Izraelį, 
ir tie, kurie mano, kad kvie
čių pardavimas Sovietam pa
brangino maisto kainas Ameri
kos vartotojui.

Kissingerio viltys. Tikisi išju
dinti ofenzyvinių ginklų apri
bojimo derybas, įstrigusias Že
nevoje visi metai. Tikisi preky
bos sutarties, nes esą Kongresas 
pažadėjęs nuolaidas, jei per me
tus bus išleista emigruoti 35,000 
— tiek pat kaip pernai.

Baiminamasi, kad į pagriež- 
tėjusius Sovietų reikalavimus 
Kissingeris atsakys didesnėm 
nuolaidom tam, kad preziden
tas Nixonas galėtų “nauju laimė
jimu” prisidengti nuo vidaus 
priešų.

AMERIKOJE:
Nepasitikėjimo klausimas vis 

labiau nepalankus prezidentui 
Nixonui. Daugiau valdžios gau
na kongresinis teisių komitetas, 
kuriam perduoti užantspauduoti 
dokumentai; daugiau doku
mentų ir įrašų jis reikalauja iš

EINA GARSAS NUO PAT
VILNIAUS . . . Lietuva pro Los Angeles 
žurnalisto akis ir samprotavimus

KRATOS IR
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 

Kronika Nr. 8 informuoja apie 
gausias kratas ir suėmimus Lie
tuvoje 1973 lapkričio 20 ryšium 
su byla Nr. 345, liečiančia reli
ginės literatūros ir sovietų san
tvarką “šmeižiančios” litera
tūros gaminimą (būtent: .ieškojo 
LKB Kronikos leidėjų).

Per kratą pas kunigą I. Lau- 
riūną, Kebelių parapijos klebo
ną, kuri užtruko 8 vai., buvo 
paimta: dvi rašomosios mašinė
lės, rankraščiai, religinio turinio 
knygos, religinio turinio pa
veikslai.

Per kratą pas Valkininkų kle
boną kun. A. Keiną (trukusią 
visą dieną) — buvo paimta daug 
religinės literatūros, keletas 
LKB Kronikos numerių, asme
niški užrašai, iškarpos iš sovie
tų laikraščių.

Per kratą pas Smilgių klebo
ną kun. B. Babrauską (Biržų ra
jonas) buvo paimta 10 maišų 
religinės literatūros, trys rašo
mos mašinėlės, keletas LKB 
Kronikos nr-ių. Kratą darė 15 
KGB pareigūnų. Krata buvo da
ryta net bažnyčioje, altoriuje, 
kur laikomas Švenčiausias Sak
ramentas. Krata tniko visą dieną.

Per kratą pas kun. I. Buliaus- 
ką (Krinčine) buvo paimta religi
nė literatūra. Per kratą pas A. 
Jaugelį buvo paimta religinė 
literatūra, net religiniai žurnalai 
iš priešrevoliucinio laikotarpio. 
Po kratos — šiurkštus apklausi
nėjimas.

Per kratą pas B. Jaugelį (Kau
ne) buvo paimta feliginė litera
tūra ir matricos.

Per kratą pas A. Reškevičių 
(Kaune) buvo paimta rašomoji 
mašinėlė, religinė literatūra. 
Kratą darė keturi pareigūnai 
septynias valandas.

Per kratą pas I. Urboną (Kau
ne) buvo paimta religinė litera
tūra. Po kratos — ilgas apklau
sinėjimas.

Per kratą pas N. Cicėnaitę ir 
T. Mačiukienę (Kaune) buvo pa
imti užrašai, maldaknygė, Šv. 
Raštas (1972 m. laidos, išrekla
muotas užsienyje, kaip visiškos 
religinės laisvės Lietuvoje įro
dymas).

Per kratą pas I. Turauską 
(Kaune) — buvo paimti laiškai, 
kelios maldaknygės, religinė li
teratūra ir Lietuvos tautinė vė
liava.

Per kratą pas Petrą Pliuirą 
(Kaune) — buvo paimta religinė 
literatūra ir įvairūs asmeniniai 
užrašai. Apkaltintas religinės 
literatūros ir sovietų santvarką 
“šmeižiančios” literatūros ga
minimu. Areštuotas. Dėl tokio 
pat kaltinimo areštuotas Povilas 
Petronis.

Per kratą pas I. Stašaitį Sa- 

Baltųjų Rūmų. Baltųjų Rūmų 
advokato Clair reikalavimas, kad 
jam būtų leista apklausinėti ko
miteto liudininkus, atmestas. 
Šen. Buckley, resp. kons., viešai 
ragino prezidentą trauktis iš pa
reigų. Tai ženklas, kad nuo pre
zidento traukiasi konservatoriai, 
kurie esą nepatenkinti Nixono 
pasidavimu liberalų įtakai ir 
nuolaidom Sovietam. Vicep. 
Fordas įspėjo, kad Watergate 
vaisiai respublikonam gali būti 
katastrofiški — rinkimuose ne
teksią 50-100 atstovų. Ir mažu
mos vadas Scott pareiškęs, kad 
jei prezidentas neduos reikalau
jamų dokumentų — nepasitikė
jimas neišvengiamas.

Respublikonų apskričių pir
mininkai dėl kandidatų į prezi
dentus 1976 pasisakė tokia ei
le: Reagan 39 proc., Ford 24, 
Rockefeller 12, Connally 7, 
Goldwater 6, Richardson 4, 
Percy 3.

Aliejaus embargo atšaukus, 
palengvėjo, bet įspėjama tau-

SUĖMIMAI LIETUVOJE
lininkų kaime buvo paimti šv. 
paveikslai, maldaknygės, reli
ginė literatūra. Gruodžio 4 areš
tuotas dėl tokio pat apkaltinimo.

Per 10 valandų trukusią kratą 
pas Z. Urboną Vilniuje — buvo 
paimtos maldaknygės “Marija, 
Gelbėk Mus” matricos ir savo 
spausdinimo prietaisas.

Per kratą pas B. Lepenį Vil
niuje — buvo paimta religinė 
literatūra, keli LKB Kronikos 
numeriai, rašomoji mašinėlė. Po 
kratos — grubus apklausinėji
mas.

Per kratą pas S. Kriaučiūnaitę,

Wroclawo, Lenkijos, lietuvių šokėjų ir dainininkų grupė.

Nauja viltis išlaisvinti Bražinskus?

Amerikos Lietuvių Taryba 
praneša: Taryba gavo laišką iš 
Bražinskų, laikomų Turkijos ka
lėjime. Jie rašo, kad šiemet Tur
kija, švęsdama auksinę savo res
publikos sukaktį, ruošiasi pa
skelbti amnestiją, kuri apims ne 
tik Turkijos piliečius, bet ir ki
tus, laikomus jų valstybės kalė
jime. Taigi yra vilties, kad gali 
būti amnestuoti ir Bražinskai.

Tai daug pareis ir nuo laisvo
jo pasaulio lietuvių energingu
mo. Reikia tuojau sukrusti rašy
ti laiškus ir siųsti telegramas va- 
dovaujantiem Turkijos žmo
nėm, kad būtų amnestuoti Bra- 

pyti. Taupyti, nes gazolino ne
bus tiek, kiek jo reikalaujama. 
Pernai suvartota 18 mil. barelių 
dienai, o visiem reikalavimam 
patenkinti reiktų 20 mil. Reika
lavimam patenkinti reiktų im
portuoti dienai 9 mil., o iš ara
bų prieš embargo buvo gauna
ma 6 mil. Taigi 3 mil. reikia su
taupyti. Viduje pagaminta nafta 
atsieina 6.50 dol. barelis, impor
tuota 11-11.50. Gazolino kainos 
pakilsiančios iki 60-75 cn. ga

lonui.
Kongresas teturi pasiti

kėjimo pagal Harris anketas tik 
21 proc. Sudarinėjama nuotaika 
artimiausiuose rinkimuose at
stovus ne perrinkti, bet rinkti 
visai naujus.

Amerikiečio vidutiniška šei
ma maistui išleidžia 42 dol. sa
vaitei — 5 dol. daugiau nei per
nai.

Amerikos užsienio prekybos 
balansas 1973 buvo su 1.2 bil. 
pertekliaus, 1972 — 9.8 bil. 
nuostolių.

Žydų iš Sovietų šiemet į Ame
riką atvyksią 4,000. Sąrašą išsi
vežė Kissingeris.

Amerika sunormalina diplo
matinius santykius su Švedija; 
paskiriamas atstovas Robert 
Štrausz-tlupe. Atstovas buvo ne-

O. Norkytę, L. Razminaitę — 
Panevėžy buvo paimta daug 
religinės literatūros. Per kratą 
pas Z. Razminaitę Šiauliuose 
buvo paimta religinės literatū
ros ir rašomoji mašinėlė. Per 
kratą pas A. Ratkevičių, Pas
valy — buvo paimta daug reli
ginės literatūros. Per kratą pas 
St. Skripkų buvo paimta visa 
biblioteka. Be to, kratos buvo 
padarytos pas P. Strašinskaitę,
O. Tamulynaitę, K. Misiūnaitę, 
Dambrauską, Kačergį, Kapustą, 
J^sėną, I. Mickeliūnaitę ir kt. Vi
si buvo kelis kartus apklausinė
jami. (Elta) 

zinskai. Laiškus ir telegramas 
adresuoti: President of the Tur- 
kish Republic, His Excellency 
Fahri Koruturk, Ankara, Turkey.

Ministry of Foreign Affairs, 
Uis Excellency Turan Gunes, 
Ankara, Turkey.

Ministry of Justice, His Ex- 
cellency Sevket Kazan, Ankara, 
Turkey.

Gausesni laiškai šiem parei
gūnam parodys, kiek daug jų li
kimu yra susirūpinimo laisva
jame pasaulyje. Galima susisiek
ti ir su pačiais Bražinskais. Jų 
adresas: Pr. ir Alg. Bražinskas, 
Markes Kąpali, Ceza E vi, Kat. 
253, Ankara, Turkey.

Laisvoji Europa apie Bažnyčią Lietuvoje

Belgijoj “Englise Temoiri 
(Bažnyčia Liudytoja) sausio lai
doje pamini Lietuvių Katalikų 
Bažnyčios Kroniką.

Prancūzų laikraštis “Catacom- 
bes” 1973 spalio laidoje atspaus
dino Paul Deheme straipsnį 
“Nauja Lietuvos komunistų par
tijos taktika tikinčiųjų atžvil
giu”. Autorius rašo:

“Abejonės nėra, kad jauno lie
tuvio patrioto Romo Kalantos 
ugnies auka davė vaisių. Visų 
pirma, religijos reikalam atsa
kingas pareigūnas Justas Rugie- 

siųstas, kai min. Palme bom
bardavimą Vietname prilygino 
Hitlerio veiksmam.

KITUR:
Amerika ir Europa iš abiejų 

pusių santykius mėgina švelnin
ti. Kissingeris painformavo Eu
ropos diplomatus apie savo ke
lionę į Maskvą. Vokietija ir 
Amerika sutarė, kad Vokietija 
mokės 2.24 bil. kariuomenei iš
laikyti Vokietijoje. Lig-šiol Ame
rikos išlaidos tam reikalui buvo 
2,5 bil.

(nukelta į 2 psl.)

Murray Seeger, Los Angeles 
Times redakcijos narys, rašė iš 
Vilniaus savo laikraščiui kovo 10 
plačiai apie Lietuvą. (Gauta V.P. 
ir L.V. dėka).

-o- 
Pagal lietuvių informaciją — 

pradeda Seeger — lietuviai bu
vo paskutinė pagoniška giminė 
rytų Europoje, priėmusi krikš-
čionybę. Tačiau ją priėmę 14-ojo 
šimtmečio gale, su Romos kata
likybe taip suaugo, kad pergy
veno visas istorijos bangas, į- 
skaitant ir 33 sovietinės valdžios 
oficialaus ateizmo metus.

Tikėjimo įsrava yra aiškiai pa
stebima atnaujintose senojo Vil
niaus gatvėse, kur yra ištisa ko
lekcija iškilių bažnytinių pastatų 
palyginti mažam miestui (ma
žiau kaip pusė milijono gyven
tojų).

Dar labiau pažymėtinas tikin
čiųjų prisirišimas prie bažny
čios ir kunigų tamprūs ryšiai, 
kurie yra tokie stiprūs, kad lietu-

Pas Lenkijos 
lietuvius
Lenkijos lietuviai leido laik

raštėlį /Varsnas, bet jis buvo lik
viduotas. Vėliau išleido vienkar
tinį leidinį — Vingis. Iki šiol 
labai retai buvo leidžiama Auš
ra. Dabar ji paversta periodiniu 
laikraščiu ir pasirodys kas ket
virtis metų.

Vroclavo lietuviai paskutiniu 
laiku išsirūpino sau nuolatines 
lietuviškas pamaldas, kurias ap
siėmė laikyti lietuvis kunigas 
Alfredas Rūkšta. Pamaldos vyks
ta vienoje seniausių miesto baž
nyčių. Pirmosios mišios buvo 
kovo 3.

Vroclavo lietuviai turi savo 
lietuvių draugiją su šokėjų ir 
dainininkų grupe.

nis buvo nušalintas”. “Catacom- 
bes” 1974 sausio numeris cituo
ja iš italų kalba Elta-Press per
spausdintą Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronikos Nr. 6 Lie
tuvos katalikų skundą dėl sovie
tų gyrimosi, kad jie išleido Nau
jo Testamento ir maldaknygių 
naują laidą. Taip, išleido, bet 
tiek, kad viena maldaknygė ten
ka maždaug 300 tikinčiųjų, sako 
laikraštis. Skundas esąs pasirašy
tas 16,498 asmenų.

Flamandų kalba Belgijoj lei
džiamas “Samizdat” plačiai ap
rašo Lietuvos katalikų perse
kiojimą ir jų atkaklų priešini
mąsi. Pamini Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kroniką, Romo Ka
lantos ugnies auką, Kauno de
monstracijas ir jose dalyvaujan
čiųjų nuteisimą, Stonį, Andriuš
kevičių, Simą Kudirką ir kt.

Italų kalba “Dalia Chiesa 
Perse ąuitata” savo perse
kiojamai bažnyčiai skirtoje spe
cialioje laidoje (1973 gruodis) 
pamini, kad “Lietuvos 18 metų 
jaunuolis Ričardas Truškaus- 
kas” buvęs nubaustas 10 metų 
sunkiųjų darbų už dalyvavimą 
Kauno demonstracijose. (Elta)

viai katalikai nacionalistai, gal 
būt, yra didžiausias pogrindis 
prieš komunistų partijos ir so
vietinės valdžios autoritetą.

Prieš metus slaptosios polici
jos agentai (KGB) košė butus
Maskvoje, Leningrade, Kijeve 
ir kituose miestuose, stengda
miesi sustabdyti gamybą ir pla
tinimą pogrindinio laikraščio 
“Einamųjų įvykių kronikos”. 
Tokia pat kampanija įvykdyta ir 
Lietuvoje.

Jos taikinys — Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika, kuri te- 
besirodė 1973 metų gale — me
tai po anos “Einamųjų įvykių 
kronikos” dingimo.

Atsiliepdami į areštus, kratas, 
diskriminacinį elgesį su tikin
čiaisiais, Lietuvos katalikai taip 
pat suorganizavo didžiausią so
vietinėje istorijoje peticijom pa
rašų rinkimą ir protestus gatvė
se.

-o-
Priminęs 1970 mėginimą pa

grobti lėktuvą, tris susideginu
sius dėl tikėjimo ir valstybinės 
laisvės, rašomųjų mašinėlių pri
verstinį registravimą, Stalino- 
Hitlerio sąmokslą, autorius grįž
ta prie lietuvių atsparumo:

“Iš trijų Baltijos respublikų 
Lietuva pasirodė sunkiausiai 
rusų pavaldoma dėl kelių prie
žasčių.

Jei Latvija ir Estija nepri
klausomos tebuvo 22 metus tarp 
dviejų karų, tai Lietuva kitados 
buvo didžiulė imperija nuo Bal
tijos iki Juodųjų jūrų, apimanti 
didelę dalį Baltarusijos ir Uk
rainos.

Lietuviai taip pat yra didžiau
sia grupė, kurioje gimimų skai
čius yra didesnis nei kaimy
nuose, ir tarp 1959 ir dabarti
nių metų įstengė išlaikyti savo 
lietuviško elemento 80 proc. 
visų gyventojų; tuo tarpu kitose 
Baltijos valstybėse etninis ele
mentas sumažėjo.

Kitas svarus veiksnys prieši
nantis etniniam ir kultūriniam 
pavergimui yra jų bažnyčia. Jei 
jų kaimynai šiaurėje buvo šve
dų ir vokiečių įtakoje ir priėmė 
liuteronizmą, tai lietuviai įsiki
bo į labiau rezistuojančią katali
kybę net tada, kai buvo valdo
mi senosios Rusijos imperijos su 
oficialiu ortodoksų tikėjimu.

Sovietų valdžia mato nepa
stovią atmosferą Lietuvoje ir vi
są respubliką laiko atitvertą nuo 
užsieniečių, išskyrus sostinę 
Vilnių.

Užsienio lietuviam, kurie at
vyksta aplankyti savo giminių, 
laikas apribotas keturiom die
nom; laikas dar sutrumpėja, nes 
reikia pirma atvykti į Maskvą ir 
iš ten į Vilnių.

-o-
Autorius aprašo Vilniuje rū

pestingai restauruojamus istori
nius pastatus, naujas suvenyrų 
krautuve s, kurio s e s ančio š geres
nės nei daugely Sovietų mies
tų. Vienas iš vietinių gyventojų 
jam sakęs, kad iš 30 bažnyčių 
tikinčiųjų reikalam palikta 12 
(tuo tarpu ortodoksam iš 10 
palikta 5).

Vilniuje lietuvių esą 43 proc., 
lenkų 18, rusų 20. Toliau auto
rius cituoja LKB Kronikos laiš
ką mokytojui, mini 1972 gegu
žės 14 susideginusį Kalantą ir 
kitus paskiau susideginusius, 
suimtus 9 studentus komjaunuo
lius ir pašalintus iš universite
to už tai, kad padėjo gėlių 
prie 15 šimtmečio kunigaikščio 
Vytauto paminklo; mini ištrem
tuosius, esą tarp 1940 ir 1959 
dingo apie milijonas lietuvių. 
Sumini taip pat lietuvių patriotų 
ryšius su Gruzijos ir Armėnijos 

patriotais.
P.S. Šis Seeger straipsnis susi

laukė ar ne daugiausia už visus 
kitus atgarsių. Tame pat laik
rašty kovo 18 įdėti 7 laiškai. 
Juos pasirašė Leonard Valiu
kas, Linas Kojelis, Irene J. Pa
žėra, P. Pamataitis, Stanley 
Sula, B. Graužinis, Julius Azis 
Raulinaitis. Laiškai dėkoja, au
toriui pritaria, jo mintis papildo.

P. 5. To paties srr. pirmoji 
dalis buvo paskelbta ir New 
York Post kovo 12.
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BALTIJOS VALSTYBES IR VAKARŲ
vz ■

SĄŽINE — _ Šiemet Kongrese nuskambėjo
71 pareiškimas Lietuvos reikalu __________

Neįmanoma visų pareiškimų 
ne tik ištisai duoti, bet padary
ti net santraukų. Ištisai pakarto- 
jom šen. Percy kalbą. Dar norim 
duoti čia šen. Strom Thur- 
mond (R. S.C.) pareiškimą kovo 
11.

-o-
Sia proga — sakė šen. Thur- 

mond — mes norime pakartoti 
savo draugiškumą tom tautom ir 
jas užtikrinti, kad nėra jos už
mirštos. Baltijos valstybių žmo
nės turi teisę pasirinkti savas 
vyriausybes, ir bus tikrai laimin
gas momentas, kada jie vėl galės 
džiaugtis savo valstybine nepri
klausomybe.

Aš prašau vieningai pritarti, 
kad būtų atspausta C. Recorduo- 
se H.C. rezoliucija 416 ir tuo 
reikalu pareiškimas, paruoštas 
“Americans for Congressional 
Action To Free the Baltic 
Statės”.

Toliau eina to pareiškimo 
tekstas:

-o-
BALTIJOS VALSTYBĖS IR 
VAKARŲ SĄŽINĖS

(Raudonasis teroras Lietuvo
je, Latvijoje ir Estijoje;

Paryžiuje išleista paskiausioji 
Solženitsyno knyga “The Gulag 
Archipelago” apie vergų darbo 
stovyklų sistemą, kuria yra pa
grįsta sovietinė valstybė, turėtų 
paskatinti amerikiečius per
svarstyti mūsų užsienių poli-

tai užgrobė Baltijos valstybes 
1940 metų birželio mėn. gink
luota jėga. Baltijos tautos ken
čia sovietinę rusišką nelaisvę 
daugiau kaip 30 metų. Tik po 
pirmų metų — 1941 birželio 
mėn. — Rusijos komunistai pra
dėjo masines deportacijas iš Bal
tijos kraštų, ir daugiau kaip 150, 
000 lietuvių, latvių bei estų pra
rijo Sibiro vergų bei darbo la
geriai. Kelios dienos prieš nacių 
invaziją 1941 birželio 22 lietu
vių tautai pasisekė nusikratyti 
komunistiniu režimu: laisvė ir 
nepriklausomybė buvo atstaty
tos. Laisva Lietuvos laikinoji vy
riausybė išsilaikė daugiau kaip 
šešias savaites. Bet šiuo metu 
Lietuvą užgriuvo naciai ir nu
traukė laisvos vyriausybės 
veiklą.
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Toliau pranešimas, informa

vęs apie baltiečių praeitį, Gedi
mino valstybės sukūrimą, baltie
čių etninį skirtumą, rezistenciją 
prieš sovietinį pavergimą ir ge
nocidinius veiksmus, Sovietų 
tebevykdomus, kuriem galo ne
matyti, — grįžta prie dabarties.

Raudonieji šukuoja Lietuvą dėl 
protestų

Sovietų slaptoji policija ėmėsi 
masinių kratų butuose, bažny
čiose, įstaigose, kad išaiškintų 
disidentus, atsakingus už nele
galius spaudinius ir protesto

veiksmus Sovietų okupuotoje 
Lietuvoje, kaip praneša pogrin
džio laikraštis. Policijos siauti
mas buvo aprašytas Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos sep
tintame ir aštuntame nr., kurie 
pasiekė užsienio žurnalistus 
Maskvoje. Kronika primena pa
didėjusią vienybę tarp patrioti
nių ir religinių aktyvistę Balti
jos respublikoje.

Kronikos 7 nr. pranešė, kad
1973 trijose peticijose /Sovietų 
valdžiai dėl tikėjimo persekioji
mų ir pilietinės diskriminacijos 
protestavo 31,944 lietuviai. Vie
na peticija buvo pasirašyta 
18,800, kaip Kronika teigė.

Apie nepasitenkinimą Lietu
voje buvo atvirai pranešama
1974 m. sausio mėn. komunistų 
partijos spaudoje, kuri naciona
lizmą, religinį individualizmą 
laikė vienu iš didžiųjų partijos 
rūpesčių.

Konfrontacija Sovietam jų ge
nocidiniais veiksmais

Jungtinių Valstybių vyriausy
bė tebeatsisako pripažinti smur
tu įvykdytą Baltijos valstybių 
inkorporaciją į Sovietų Sąjungą. 
Bet to neužtenka. Mūsų diplo
matiniai atstovai Jungtinėse Tau
tose ir kitur turėtų būti pasiren
gę nurodyti Sovietų Sąjungos 
agresijos prieš Lietuvą, Latviją 
ir Estiją veiksmus, kada Sovietų 
kalbėtojai kelia šauksmą prieš 
mūsų krašto “imperializmą”.

Sovietų Sąjunga yra pasirašiu
si Žmogaus teisių deklaraciją. 
Šis dokumentas nurodo pagrin
dines teises, kurios priklauso 
kiekvienam asmeniui jo gyvena

moje valstybėje. Tarp tų teisių 
yra susirinkimų, rinkimų, tikėji
mo laisvė. O svarbiausia — tarp 
jų yra teisė laisvai judėti per 
sieną emigracijai ar vizitui.

Jungtinės Valstybės ir kiti 
laisvojo pasaulio kraštai turėtų 
skatinti Kremliaus vadus taikyti 
tas deklaracijos teises baltie- 
čiam ir kitom pavergtom tautom. 
Jei Sovietų Sąjungos vadai turės 
drąsos vykdyti tokias reformas, 
nereikės susideginimais de
monstruoti lietuvių ir kitų tautų 
priespaudą komunistinės Rusi
jos nelaisvėje.

Baltijos klausimas keltinas J. 
Tautose

Praeities patirtis rodo, kad So
vietų vyriausybė yra jautri lais
vojo pasaulio kritikai jos veiks
mam. Tikintis, kad tokios prie
monės galėtų sumažinti baltie
čių priespaudą Sovietų nelais
vėje, vyriausybė turėtų vykdyti 
H. Con. Res. 416 (89 Kongreso). 
Šis nutarimas buvo vieningai 
priimtas Atstovų Rūmų ir Senato 
ir pasisako už Lietuvos, Lat
vijos bei Estijos išlaisvinimą iš 
Sovietų dominavimo. Jungtinių 
Valstybių prezidentas turėtų 
Baltijos valstybių išlaisvinimo 
reikalą perkelti į Jungtines Tau
tas ir reikalauti, kad Sovietai pa
sitrauktų iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos. Mes turėtume turėti vie
nodą standartą laisvei. Jos pa
neigimas visumai ar daliai bet 
kurioje pasaulio vietoje, įskai
tant ir Sovietų Sąjungą, yra neto
leruotinas.

Toliau šen. Thurmond pakar
tojo ir minėtą 414 rezoliuciją.

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

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

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’vvay 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, Air- 
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 paprastu*. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazias, 87-15 Myrtle Avenue, Giendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. 
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 gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, lncome Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijėą. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

tikos kryptį. Ar mes norime 
drauge su Sovietų Sąjungos val
dovais dėtis į priespaudą, kurią 
jie tebevykdo savo gyventojam, 
Baltijos valstybėm ir kitom pa
vergtom tautom?

Solženitsyno paskiras ir drą
sus liudijimas skatina mus pa
čius kelti klausimą, ar vaizdas 
prezidento Nixono, suglaudusio 
veidus su partijos sekretorium 
Brežnevu tuo metu, kai milijo
nai rusų ir kitų pavergtų žmonių 
yra atimti jiem priklausančių 
pagrindinių žmogaus teisių, su
tampa su ta morale, kuri, mes 
manome, turėtų vadovauti musų 
politiniam siekimam.

Jungtinių Valstybių Kongreso 
nariai jautriai ir su dideliu pa
grindu reiškia susirūpinimą 
žydų vargais Sovietuose. Bet jei 
šie vargai būtų kaip nors paša
linti, ar mes galėtume tada nesi
rūpinti likimu kitų žmonių, pa
vergtų sovietinio komunizmo, 
kenčiančių žiaurią sovietinių 
komisarų ir vergų darbo stovyk
lų valdytojų priespaudą? Tai 
toks yra klausimas, kurį Solže- 
nitsynas verčia mus pasvarstyti 
savo sąžinėse.

Sovietų įvykdytas Baltijos kraš
tų pagrobimas

Kremlius mėgsta sakyti, kad 
Rusijos imperializmas miręs su 
caru. Tačiau likimas Baltijos 
valstybių — Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos — rodo, kad tai žiauri 
fikcija. Komunistinis režimas 
neatėjo į Baltijos valstybes teisė
tu ir demokratiniu keliu. Sovie-

Savaitės įvykiai

(atkelta iš 1 psl.)

Sovietai radijo propagandą 
tarp arabų tebevaro prieš 
Ameriką.

Maskva kritikuoja Egiptą; 
kad jis tolsta nuo “socializmo 
kelio” ir pasiduoda kapitalizmo 
įtakai. Sovietų karo ministeris 
Grečko tebelanko Iraką ir remia 
jo kovą prieš kurdus. O nese
niai Sovietai rėmė kurdus.

Vokietija ir Sovietai susitarė, 
kad Vokiečių firmos pastatys 
prie Kursko geležies ir plieno 
fabriką už 2.2 bil. Spaudoje pa
žymima, kad toje vietoje prieš 
karą Krupo įmonės buvo pastatę 
fabriką, kurio gaminiai labiau
siai taškė Vokietiją. Dabar tos 
pačios firmos vėl statys.

Sovietų robotam pasisekė pa
siekti Marsą, bet nepasisekė te
levizijom perduoti bet kokias ži
nias. Tai ketvirtas nepasiseki
mas, atsiėjęs 1.5-2 bil.

Sovietų helikopteris įskrido į 
Kinijos teritoriją ir buvo nu
tupdytas. Kinija skelbia, kad ja
me rasti visi šnipinėjimo apara
tai.

Maskvoje Amerikos naujasis 
ambasadorius Stoessel rado, kad 
pavasarį pateiktas sąrašas su 660 
pavardėm norinčių patek
ti į Ameriką negavęs eigos. 
Tarp jų yra lietuvė Elea- 
gos. Tarp jų yra lietuvė Elea- 
nor Jepečienė, gimusi Brookly
ne, kuri vizos laukia jau 30

metų. Jos duktė Sibire. Tokių 
Amerikos piliečių esą apie 12. 
Sąraše yra ir Marija Daškevičie
nė iš Worcesterio; brolis ir sesuo 
iš Chicagos, kurių kiti 4 bro
liai ir seserys Chicagoje gyvena. 
Šeši iš to sąrašo lietuviai, Amė- 
rikos piliečiai, gyvena Lietu
voje, kiti Ukrainoje, Gudijoje, 
Armėnijoje. Latvis Ozolins, na- 
tūralizuotas amerikietis, 1962 
nuvyko į Rygą aplankyti ser
gančios motinos. Kitaip jo nelei-
leido, jei jis nepaims sovietinią 
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Šveicarai informuoti 
apie padėtį Lietuvoje

paso. Dabar su sovietiniu pasu 
jau 12 metų jo neišleidžia į Mas- 
pethą, kur gyvena jo žmona ir 
vaikai. Į Izraelį ir Vokietiją iš
leidžia lengviau nei į Ameriką.

Monitor kovo 21 įdėjo laišką, 
kad Solženitsyno knyga pažįs
tama Sovietuose iš Liberty ra
dijo. Lietuvoje ji negali būti 
pažįstama, nes lietuviškai ne
transliuoja. Raginamas Kong-1 
resas reikalą sutvarkyti. Pasirašė 
Anthony Matioška, Pietų Bosto
no lietuvių piliečių sąjunga. f ..

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

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, 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 pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

Msgr. V. Mincevičiaus italų 
kalba redaguojamoji Elta-Press 
(Roma), perdavė tarptautinei 
agentūrai KIPA žinias apie ka
talikų kunigų padėtį Lietuvoje. 
Šias žinias iš KIPA perspaus
dino Lugano (Šveicarija) vasario 
1 d. dienraštis “Mondo Cattoli- 
co”. Pagal tas žinias,msgr. Juo
zas Matulaitis-Labukas pereitais 
metais į kunigus įšventino 4 
dvasinę seminariją baigusius 
klierikus. Laikraštis pastebi, kad 
Sovietų valdžia visomis priemo
nėmis trukdo naujų kandidatų 
priėmimą seminarijon. Taip 
1962 — sovietai leidę stoti į se
minariją 5 kandidatam, 1963 — 
5, 1964 — 4, 1965 — 8, 1967 
— 7. Per 1968-1972 laikotarpį, 
jei turimos žinios esančios tiks
lios ir pilnos, buvusi tokia kuni-

gų padėtis okup. Lietuvoje: 
1968 mirė 19 kunigų, į semina
riją įstojo 6 klierikai, įšventinti 
6 nauji kunigai; 1969 — 15 ku
nigų mirė, 10 naujų klierikų, 3 
nauji kunigai; 1970 — 18 kuni
gų mirė, 10 naujų klierikų, 8 
nauji kunigai; 1971 — 12 kunigų 
mirė, 10 naujų klierikų, 4 nauji 
kunigai; 1972 — 19 kunigų mirė, 
10 naujų klierikų, 6 nauji ku
nigai. Tokiu būdų naujai į- 
šventintų kunigų skaičius esąs 
žymiai mažesnis už mirusiųjų, 
ir iš metų į metus laisvų vie
tų skaičius didėjąs. Dvasiškių 
ir tikinčiųjų gyvenimas esąs dar 
sunkinamas arbitrariniais areš
tais, skundais ir deportacijomis.

Režimas ypatingai kovojąs 
prieš tendenciją idealizuoti Lie
tuvos praeitį, brukant, kur gali-

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

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

ma, rusų kalbą (kaip pvz. kari
nis apmokymas mokyklose) ir 
“sovietinį patriotizmą”.

Bažnyčių, jų organizacijų ir 
pareigūnų rašomųjų mašinėlių 
šriftai, firmos ir numeriai turi 
būti užregistruoti atitinkamose 
įstaigose. Be abejo, bijoma, kad 
tos mašinėlės gali būti panaudo
tos pogrindžio literatūrai 
spausdinti.

Laikraštis baigia straipsnį pa
staba, kad nežiūrint tokių žiau
rių persekiojimų, Lietuvos ka
talikai lieka tiesiog neįtikėtinai 
ištikimi Bažnyčiai, ką liudija 
gausūs pasiaukojimo ir drąsos 
pavyzdžiai. (Elta)

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

šventės minėjime Kultūros Židinyje su N. Y. tautinių šokių grupės šokėjomis. Iš k. An- 
gelika Markevičiūtė. Gina Simonaitytė, Onutė Matulaitytė, Dalia Bagdžiūnaitė, 
Vaiva juryte, Audronė Bružaitė. Arvydas Jarašius yra iŠ Uansing, m. Jis čia svečiavosi 
pas Romualdą Markevičių VVoodhavene. Nuotr. Charles Binkins.

Kauno rolitechnikos Instituto 
studentas-diplomantas H. Mar
cinkevičius “Už mokslinį darbą 
vibrotechnikos srityje” gavo pir
mąją premiją, paskirtą Visa
sąjunginės mokslinių techniki
nių draugijų tarybos. Tai esąs 
pirmas toks aukštas Lietuvos 
studento apdovanojimas, rašo 
sausio 12 “Tiesa”. (E.)

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas 
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Stabai ir jų kulto tarnai
Senojo Mozės gautuose įsaky

muose buvo įspėta: neturėk ki
tų dievų, tik mane vieną. Bet 
toks jau žmogus, kad jis prasi
mano stabus ir ima jiem tarnau
ti. Savus stabus susikuria kiek
vienas amžius. Ir mūsiškis.
Gobšumo stabas

Biblijos žydai pasidirbdino 
aukso veršį ir jį garbino. Mūsų 
laikai nuo anų istorinių žydų 
netoli nubėgo. Istorikas Arnold 
Toynbee mūsų dienas pavadino 
“Gobšumo amžium”. Esą mes 
viską matuojame pinigais. Da
ros, anot jo, net ironija: juo la
biau pinigus garbinam, juo la
biau jie nuo mūsų bėga (turė
jo galvoje dabartinį pinigų bė
gimą į aliejaus kraštus).

Gobšumo stabas garbinamas, 
kai “multinacionalinės” korpo
racijos didžiuojasi 1973 metų 
pelnus padidėjus 150 proc. Gar- 
binąmas, kai tos ir kitos korpo
racijos trina delnus iš galimo — 
tik galimo! — pelno investavus 
bilijonus į Sibiro eksploataciją.

Kokiom sąlygom tas pelnas 
gali ateiti, jiem nesvarbu, nes jie 
ištikimi ir uolūs aukso kulto tar
nai.
Taikos stabas

Didžiuojasi valdžia, kad jos 
politika užtikrins pasauliui tai
ką. Taika jau esanti grąžinta 
Vietname: taika viduriniuose 
rylose. Taika išlaikyta tarp 
Amerikos ir Sovietų.

Ar taiką betgi yra pajutęs tas 
Vietnamo žmogelis? Ar taiką yra 
pajutęs Sovietų koncentracijos 
vergas? Taikos kulto tarnam tai 
maižesnės vertės klausimas. Juk 
didesnė žuvis praryja mažesnę, 
ir niekas triukšmo nekelia. Ir 
jeigu didesnė valstybė praryja 
mažesnę — taika nėra pažeista. 
Reikia tik pastarosios balso ne
girdėti.

Kas, užpultas galvažudžio, ty
lą ardo, tas yra taikos trukdy
tojas . . . Tokios taikos idealas. 
yra įvykdytas kapinyne. Ai, kiek 
ten tylos, ramybės, sugyvenimo, 
kiek ten romantikos! Vienintelis 

šio taikos stabo trūkumas, kad 
tai nėra taika, kuo duvo paža
dėta “geros valios žmonėm.” 
Ji toli nuo žmoniškumo, kuriam 
stabo tarnai davė vietos tik char- 
tų, deklaracijų popiery — ne gy
venime.
Nesikišimo stabas

Kodėl keliamas toks triukšmas 
dėl persekiojimų Sovietuose; 
kam taip šaukiama dėl Solže- 
nitsyno? Juk tai kenks atoly- 
džiui! Ir kokia iš to nauda — 
nei Solženitsynui nei kitiem 
tuo nepadėsi — mokė prag
matiškas prezidentas.

O be to — juk tai kišimasis 
į vidaus reikalus — atvejų atve
jais kartojo valstybės sekreto
rius.

(Nesikišti — tokia idėja stip
rėjanti ir Ženevoje Europos sau
gumo konferencijoje!).

Nesikišimas yra šios dienos 
politikos stabas. Nesikišimas 
betgi suprantamas kaip vienos 
vyriausybės nesikišimas į kitos 
vyriausybės veiksmus. O pati 
vyriausybė gali kištis ne tik į 
savo valdomų žmonių gyve
nimą; gali kištis į jų sąžines; 
gali versti garbinti vyriausybės 
garbinamus stabus; gali negar
binančius atleisti iš darbo, ga
benti į lagerius, bepročių na
mus; gali ištremti iš savo krašto.

Ar nebus kišimasis į vidaus 
reikalus, jei duosime bilijonus, 
kurie tarnaus naujiem ginklam 
gaminti ir naujiem kraštam pa
vergti — neišskiriant ir mūsų? 
Ne, nes mes duosim vyriausy
bei, ne jos valdiniam.

Tai tokis pat nesikišimas kaip 
praeivio, kuris matys plėšiko už
pultą žmogų, bet nekels nė bal
so. Priešingai, dar paduos laz
dą žudikui.

Kai gražiausiais žodžiais, pa
imtais tiesiog iš Evangelijos, 
pridengia stabus, kurie iš tikrų
jų iškreipia Evangelijos prasmę, 
nustembi, kad net NYT prime

na Spenglerio įspėjimą apie 
“Untergang dės Abendlandes” 
(apie Vakarų sunykimą).

Artimųjų Rytų problema, arba 
arabų-žydų konfliktas, pasidarė 
pasaulinio masto problema. Ne
daug trūko, kad arabų ir žydų 
“globėjai” — Sovietų Sąjunga ir 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
— būtų susikibę ir sukėlę pa
saulinį karą, kuriame būtų buvę 
panaudoti ir atominiai ginklai. 
Arabai šiame konflikte ėmė nau
doti iki šiol negirdėtą ginklą — 
naftą, nutraukdami jos teikimą 
tom valstybėm, kurias laiko žy
dų šalininkėmis, arba pakeldami 
jos kainą tiek, kad tuoj ėmė krik
ti kitų valstybių, kurios priklau
sė nuo arabų naftos, ekonominis 
gyvenimas. Todėl šiandien visų 
bendras noras — kaip nors iš
spręsti arabų-žydų konfliktą, su
sodinus juos prie bendro derybų 
stalo, kad kaip nors būtų sulip
dyta taika Artimuosiuose Ry
tuose.

Visų akys buvo nukreiptos į 
Ženevą, kur Kissingeris, prita
riamas Gromyko, prie derybų 
stalo susodino Egipto, Jordani
jos ir Izraelio valstybių atsto
vus derėtis, tartis, kaip atstaty
ti pastovią taiką ir patenkin
ti labai skirtingus tiek arabų, 
tiek žydų interesus. Visi laukė, 
kad šiomis derybomis būtų ga
lutinai išspręsta Artimųjų Rytų 
problema, o po to Suezo perkasu 
vėl pradėtų plaukioti visų vals
tybių tanklaiviai, vežantieji naf
tą, kuri, tikimasi, vėl ims gau
siau tekėti.

O tačiau visi, kurie domisi ta 
skaudžia Artimųjų Rytų proble
ma ir ją mato tik arabų-žydų 
ginkluoto konflikto ekrane, są
moningai nenori pažvelgti į šią 
problemą iš esmės. Yra dvi de
ginančios tiesos, kurių niekas 
nenori paliesti ar bent žodžiais 
paminėti. Tos dvi tiesos visu aš
trumu iškilo net keturis kartus: 
1948, 1956, 1967 ir 1973 me
tais. Ir jos iškils, kaskart kruvi- 
nesniu būdu, ir toliau. Nei Jung
tinės Tautos, nei didžiosios, nei 
mažosios valstybės, ypač Euro
poj, nebando giliau įžvelgti, 
kodėl Artimuosiuose Rytuose 
taip lengvai užsidega parakas ir 
sproginėja bombos.

-o-
Pirmoji tiesa, savaime tokia 

aiški ir aktuali, kas kelinti me
tai iškylanti dramatišku klausi
mu, yra ši: ar Izraelio valstybė 
turi teisę išlikti?

Palikim šalia klausimą, ar žy
dai, per du tūkstančius metų 
neturėję savo valstybės, kurią 
jie, protėviui Abraomui Dievo 
pažadėtą, Mozės iš Egipto veda
mų žydų Palestinoj įkurtą, pa
sklidę visame pasaulyje, nuolat 
persekiojami ir naikinami, bet 
niekad nesunaikinti, turėjo grįž
ti į savo protėvių kraštą, kuria
me gyveno arabai, irgi seniai 
įsikūrę. Lygiai šiandien nėra

ARTIMŲJŲ RYTŲ PROBLEMA

reikalo svarstyti, ar nuo 1897 
metų sionistų suvažiavimo nuta
rimo atstatyti Izraelio valstybę, 
J. Balfouro deklaracijai paskati
nus žydų emigraciją į anglų 
mandate esančią Palestiną, o pa
galiau Jungtinių Tautų 1947 lap
kričio 29 sprendimas padalyti 
Palestiną į dvi žydų ir arabų 
valstybes buvo teisingas, tikslus 
reikalingas. Gana to, kad be- 
gimstanti Izraelio valstybė tuoj 
susidūrė su arabų pasipriešini
mu ir kilo pirmasis arabų-žydų 
karas, kuris pasibaigė tik 1949 
vasario 22 pasirašytomis paliau
bomis su Egiptu, Jordanija, Li
banu ir Sirija.

Tačiau tie, kurie kūrė Izraelio 
valstybę, nepasirūpino, kad 
būtų pilnai įvykdytas Jungtinių 
Tautų visumos susirinkimo nu
tarimas: šalia Izraelio valsty
bės įkurti ir palestiniečių arabų 
valstybę, padalinant Palestiną 
į dvi dalis. Izraelis iš karto pa
sitenkino Jungtinių Tautų jai 
nuskirtomis sienomis, bet pales
tiniečių valstybės įkūrimu nie
kas nesirūpino, o arabai griebė
si ginklo sunaikinti naują įsibro
vėlį į jų teritoriją. 1948-49 kare 
Izraelis prisijungė daugiau teri
torijos, negu buvo skirta. Arabai 
iš Izraelio valstybės ribų arba 
buvo išvyti, arba patys pasitrau
kė į kaimynines arabų valsty

Regina Rūta Žymantaitė, vadovavusi Lietuvos nepriklauso
mybės šventės programai vasario 17 Kultūros Židinyje, pub
liką supažindina su New Yorko miesto burmistro proklama
cija. Nuotr. Lino Vytuvio

bes. Taip atsirado apie 600,000 
arabų palestiniečių, dėl kurių 
nepasiekta jokio susitarimo tarp 
žydų ir arabų.

Jau pirmasis karas tarp arabų 
ir žydų kilo dėl to, kad arabai 
siekė sunaikinti Izraelį, kaip įsi
brovėlį į jų žemes, kaip skaudu
lį, kurį reikia išpjauti, arba, kaip 
dažnai sakoma, “sugrūsti žydus į 
Viduržemio jūrą”.

Žydai, laikydami save teisė
tais Palestinos gyventojais, apsi
gyvenę jiem tarptautinės insti
tucijos skirtoj teritorijoj, aišku, 
gina savo nepriklausomybę ir 
ginklais, nes žino arabų nusista
tymą: Israel delenda ėst. Taigi 
Izraelis yra pasmerktas žūti. 
Nuo to žuvimo žydai gynėsi 
visais keturiais karais. Ypač 
paskutinis, vadinamasis Kippur 
karas, pradėtas arabų, siekė ne 
tiek 1967 netektųjų žemių atga
vimo, kiek Izraelio visiško su
naikinimo. Ateinančių dešim
ties metų periode arba Izraelis 
pranyks ant žemėlapio, arba kils 
trečiasis pasaulinis karas, jei ir 
toliau Artimuosiuose Rytuose 
žvangės jau ne arabų, ne žydų 
ginklai, o Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių, 
kurios šiame sektoriuje susi
duria akis į akį ginkluotame 
konflikte. Žydų pergalė 1967 
parodė jų gabumus, organizaci
nį pajėgumą, bet ne karinį pra

našumą žmonėmis ir ginklais. 
Bet po to arabų pusėj išaugo 
stipri jėga tiek žmonėmis, tiek 
ginklais, gautais iš Sovietų Są
jungos. Toji jėga augs ir toliau. 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
neįstengs jos sulaikyti ir at
sverti.

Taigi toji mažutė Jungtinių 
Tautų įkurta Izraelio valstybė 
gali išlikti tik tarptautinio masto 
kitų pritarimu ir sutikimu, bet 
ypatingai jos likimas priklauso 
nuo ją supančių arabų valstybių. 
Vadinamosios “neutralios”, toli 
nuo Izraelio esančios valstybės, 
dėl naftos jau nusilenkusios ara
bų politikai — Israel delenda 
ėst, raminasi, kad visi keturi ka
rai parodę, jog Izraelis yra pa
kankamai stiprus pats vienas 
gintis. Kitiem į tą reikalą nerei
kia kištis. Beflirtuodamos ir be- 
prekiaudamos nafta, atsistojo 
aiškiai arabų pusėj, visai nesi- 
domėdamos, kad Izraeliui gresia 
miltinis pavojus — būti ar nebū
ti.

Tik dirstelėkim į statistiką. 
Šiandien yra du milijonai ir 700 
tūkstančių žydų ir 130 milijonų 
arabų, kurių 60 milijonų prie Iz
raelio sienų. Karinių pajėgų 
žmonėmis ir ginklais santykis 
yra 1 prieš 5. Amerikos pagalba 
Izraeliui, išskyrus kritiškus mo
mentus, kaip buvo paskutiniu 
laiku, nėra ir negali atsverti tos 
jėgos, kurią sudaro Sov. Sąjun
gos pagalba, ypač ginklais, ara
bam. Per pastaruosius šešerius 
metus rusai davė modernių ir 
galingų ginklų arabam daug 
daugiau, negu Amerika per 25 
metus žydam. Rusai tęs ir toliau 
tą politiką, nes iš to jie laimi 
diplomatiškai, psichologiškai ir 
ekonomiškai. O amerikiečiai, 
remdami žydus, vien tik pralai
mi: viešoji pasaulinė opinija 
yra prieš amerikiečių pagalbą 
Izraeliui. Kita vertus, jokios žy
dų daromos visame pasaulyje 
rinkliavos, jokios paskolos ar 
pašalpos nepajėgs 300 tūkstan
čių izraelitų armijos paversti į 
pusantro milijono armiją, kokią 
turi arabai. Karinių jėgų santy
kis ir toliau augs žydų nenau
dai. Kas gali tvirtinti, kad žydai, 
kartą pastatyti prie sienos, nepa
naudos kokio nors atominio 
ginklo? Nuo tokio eventualumo 
apsisaugoti sovietai aprūpino 
arabus ir šios rūšies “dovano
mis”.

(Bus daugiau)
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2. Valgius, kuriuos pats svečias turi paimti, reikia paduoti iš 
svečio kairės pusės, nes taip patogiau. Keičia indus, įrankius, pri
pila gėrimų, padeda arbatos stiklą ir k. patarnautoja iš svečio 
dešinės. Tačiau yra išimčių. Kada pati patarnautoja nori svečiui 
įdėti torto, mėsos ar ko kito, ji tai atlieka iš svečio kairės.

3. Indą su valgiu reikia paduoti, prikeliant kuo arčiausia prie
svečio lėkštės, kad būtų patogu pasiimti. Žiūrėti, kad prie valgio 
padėtų įrankių kotai būtų atsukti į svečią. Įrankių kotams su
mirkus, pakeisti švariais. *

4. Visiems valgio pasiūlius, indas su valgiu padedamas ant 
atskiro staliuko arba nešamas į virtuvę. Pakartoti galima siūlyti tik 
sutvarkius dubenį.

5. Keisti lėkštes ir įrankius galima, kai visi pavalgo. Pirmiau
sia reikia nuimti bendrus dubenis: mėsą, salotas ir k., tik paskui 
svečių lėkštes ir įrankius. Įrankius reikia nuimti kartu su lėkštė
mis. Švarius įrankius reikia dėti ne į lėkštę, bet ant stalo.

6. Kitas iš eilės duotis galima atnešti, kai valgytojai yra aprū
pinti indais ir įrankiais.

7. Valgių priedai — salotos, pyragaičiai prie sriubų, bulvė, 
jei jie neapnešiojami, padedami ant stalo prieš padavimą pa
grindinio valgio. O jei jie apnešiojami, tai jų pasiūlo padavus 
pagrindinį valgį. Tai atlieka kita patarnautoja.

8. Jei valgiai neapnešiojami, tai atneštą valgį reikia padėti ant 
stalo prieš garbės svečią.

9. Per kalbas patarnautojai nedirba, turi būti ramu. Šalti už
kandžiai pas mus sudedami ant stalo iš anksto. Prie kiekvieno val
gio reikia padėti tinkamą bendrą įrankį, nes su savo įrankiais 
imti iš bendro dubens nemandagu.

Prie supiaustytu mėsų reikia padėti šakutę, prie drebutie- 
nes — šaukštą, prie daržovių mišrainės — šaukštą, prie sviesto peilį. 
Koks įrankis prie kurio valgio tinka, galima numanyti. Tik prie duo

nos, pyrago, pyragaičių ir sausainių nieko dėti nereikia, nes 
:ai imama pirštais.

Užkandžių metu patarnautojos pasiūlo, ko pritrūksta, duonos 
(jei jos nėra padėta ant stalo), pripilti gėrimų (prie užkandžių 
duoda tik karčios degtinės). Baigus valgyti, pirmiausia reikia nu
imti visi užkandžiai, paskui lėkštės su įrankiais. Jei po užkandžių 
duodama sriuba, tai reikia išdėstyti gilias lėkštes ir sriubą 
pastatyti ant stalo. Tai paprastas patarnavimas. Valgant sriubą, jokių 
gėrimų nesiūloma. Iškilmingose vaišėse lėkštės padedamos pri
piltos sriubos. \

Baigus valgyti sriubą, pirmiausia nuimama sriubos priedai 
(jei buvo padėta), sriuba ir paskui lėkštės kartu su šaukštais. Po sriu
bos duodama pagrindinė duotis. Šiam valgiui lėkštės ir įrankiai 
turi būti padėti. Taigi tuojau galima nešti duoties priedus, o paskui 
pačią pagrindinę duotį. Jei pagrindinė duotis ir jos priedai apnešio-- 
jami, — daryti atvirkščiai. Prie šiltų duočių galima duoti įvairių 
degtinių (tik ne saldžių), alus, giros. Rūgštų vyną galima duoti 
bemaž prie kiekvieno valgio.

Jei būtų duodama antra šilta duotis, reikėtų keisti lėkštes 
ir įrankius.

Prieš desertą reikia viską, kas tik nebus reikalinga, nuo 
stalo nuimti. Desertų patarnautojos stalo nenukrausto, kol svečiai 
neatsikėlę. Jei po deserto tuojau dar duodama kava ar arbata, tai 
deserto įrankiai nuimami ir, jeigu duodami minkšti kepiniai, 
padedamos lėkštelės ir šaukšteliai. Jei sausainiai arba nieko, 
galima lėkštelių ir nedėti. Arbatos ar kavos puodukai ar stiklinės at
nešamos pripiltos ant padėklo ir padedamos iš dešinės lėkštelės pu
sės. Prie kavos ar arbatos tinka saldžios užpiltinės, ar krupnikas.

rastaba. Ruošiant pietus, reikia žiūrėti, kad:
1. Visi pietūs būtų vienodai sotūs, todėl pietūs reikia taip su

tvarkyti, kad vieni valgiai būtų sotesni, kiti lengvesni.
2. Pietums nekartoti tų pačių maisto produktų.
3. Reikia įvairinti ne tik patiekalus, bet ir jų spalvas, pav., 

jei pietums duodama balta sriuba, pagrindinio valgio negalima 
duoti su baltu padažu.

4. Reikia saugotis, kad nebūtų paduodami du rūgštūs, ar du 
saldūs, ar du šalti valgiai.

5. Kiekvienas valgis paduodamas tuojau pagamintas, nes tik 
šviežiai pagaminti valgiai yra skaniausi ir sveikiausi.

6. Kiekvienai šeimininkei žinotina, kad toki pat valgiai pasi
kartotų ne dažniau kaip per 14 dienų.

UŽKANDŽIAI

ŠALTI UŽKANDŽIAI
Užkandžiai paįvairina maistą, padeda virškinamosioms sultims 

išsiskirti ir sukelia norą valgyti. Todėl dauguma užkandžių 
gaminama su įvairiais prieskoniais ir daržovėmis. Užkandžius rei
kia ne tik skaniai pagaminti, bet ir gražiai papuošti, kad būtų 
patrauklūs.

SUMUŠTINIAI
Sumuštiniai — tai juodos ar baltos duonos riekelės, aptep

tos sviestu ir apdėtos mėsos, žuvies, kiaušinio ar kitokių produktų 
gabalėliais.

Duona supiaustoma apie 1 cm (1/3 col.) storio riekelėmis. 
Sviestas turi būti lengvai tepamas, kad netrupėtų. Be sviesto, gali
ma vartoti sviestinės masės.

Produktai, kuriais Sumuštiniai apdedami, turi būti plonai 
supiaustyti. Daržovės šviežios, gerai išplautos, nusausintos, nu
valytos. Derinant įvairius produktus skonio ir spalvos atžvilgiais, 
sumuštinius galima skaniai pagaminti ir gražiai papuošti.

Į stalą sumuštiniai duodami išdėstyti negilioje lėkštėje ar ant 
servetėle užtiesto padėklo; tarpuose dedama žalių petražolių 
ar salierų lapelių.

Sumuštinius pagal gaminimo būdą galima suskirstyti į papras
tus, suvožtinius, pakepintos duonos ir sluoksniuotus.

PAPRASTI SUMUŠTINIAI
Juodos ar baltos duonos riekeles aptepti sviestu ir ant viršaus 

uždėti plonai supiaustyto rūkyto kumpio, dešros arba virtos ar 
keptos mėsos gabalėlių.

Duonos riekeles aptepti sviestu, viršų apibarstyti smulkiai 
piaustytu kumpiu, kietai virto kiaušinio tryniu, baltymu, smul
kiai supiaustytais svogūnų laiškais taip, kad iš jų susidarytų išil
gai arba įstrižai einančios juostelės.

Duonos riekeles aptepti bet kuriuo užkandžių sviestu ar mase: 
krienų, garstyčių, silkių ar kt. Viršų papuošti šviežiomis daržo
vėmis. ' 5

Tokiu pat būdu sumuštiniai gaminami su įvairia ikrą.

(bus daugiau)
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FAUSTAS KIRŠA PO DEŠIMTMEČIO

STASYS SANTVARAS

2 (Tąsa iš praeito nr.)
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1

Keliom nuotrupom paban
džiau apibūdinti Faustą Kiršą 
kaip žmogų. Žinoma, ir tai dar 
nėra išbaigtas jo paveikslas, o tik 
keli brūkšneliai, keli plėmai jo 
siluetui. Ką čia ir besakyt, labai 
norėčiau, jog tai būtų “gy
vas žodelis iš senųjų laikų”.

-o-
Faustas Kirša priklauso itin 

reikšmingai ir stipriai lietuvių 
rašytojų kartai. Iškiliausi tos kar
dos vyrai — jis pats. Vincas My- 
■kolaitis-Putinas, Balys Sruoga 
i Kazys Binkis, Petras Vaičiūnas 
•Visi jie buvo beveik bendra 
.amžiai. Visi išgyveno nepriklau
somos Lietuvos dvidešimtmetį 
ir, jei taip galima sakyti, tuo pa
laimos metu įaštrino savo kala
vijus ir raguotines, visi dras- 

: komom širdim pajuto Europos 
Į žemėlapio sudraskymą, nemen- 
(ko tautų būrio paskandinimą j 
XX amžiaus despotizmu permir
kusią nelaisvę. Jie sudarė stam
bią dalį tos pionierių grupės 
kuri mūsų dailųjį žodį išvedė j 
erdvesnius barus, iki tol nepa
siekiamus sunkių sąlygų pri
slėgtiem pavergtos tautos talen
tam.

Kai kiti velionio Fausto Kir
šos draugai savo kūrybines jė
gas bandė lyrikoj, dramoj, bele
tristikoj, literatūros moksle ir 
kritikoj, jis visą amžių liko iš
tikimas roezijai (teisybė, ne
menką duoklę jis atidavė kultū
rinei publicistikai ir gausiem 
užrašam, kurių tik maža dalis tė
ra išspausdinta). Pats Kirša tą 
ištikimybę šitaip paliudijo: “Aš 
buvau pastovus savo literatūros 
žanre. Niekuomet nešūkavau 
laikinomis srovėmis . . . Laiki
numo žibėjimas, literatūrinės 
mados manęs niekuomet nevi
liojo. Išviršinis apdaras man sve
timas. Net kostiumą mėgstv 
melsvą ar pilką” (Palikimas, 227, 
230 pusi.).

Galimas dalykas, kai kas už 
tokį tikėjimą Faustą Kiršą gali 
išplūsti konservatorium, kuris 
nepripažįsta kūrybinio nerimo ir 
ieškojimų. Tačiau savo pasisaky
mo gilumoj Poetas yra teisus, 
nes, deja, anaiptol ne visos 
mados, dažnu atveju į gyveni
mą besiveržiančios su triukšmu, 
arogancija ir dvasiniu storžieviš
kumu, drauge yra ir dailiojo žo
džio laimėjimai. Kai kada būna 
atvirkščiai —jos tik sukelia cha
osą, suardo kartų ryšius, iš kur 
pats tiesiausias kelias į nesusi
gaudymą ir nuosmukį.

Poetas Faustas Kirša, kando- 
kai ironizuodamas, savo buvimą 
literatūroj taip išsakė: “Aš ne
mėgstu daug kalbėti, aš ne žur-

dantyse, apžėlęs ūsais ir tiršta 
barzda. Aš puoliau sveikintis, 
smulkutis ir nusigandęs Truikys 
liko mano užnugary, ir neju
čiom ištariau:

— Na gi čia dabar, kam ta 
barzda, Faustai? .

Jis kreivai ir beveik su panie
ka žvilgterėjo į Truikį; nepada
vęs jam rankos, man atšovė:

— Kad piemenys nespiaudytų 
į veidą! . .

Ir gana išdidus nuėjo savo ke
liu, nemenkam sąmyšy palikęs 
mudu prie užsivėrusių Konrado 
kavinės durų. Deja, “piemuo” 
tuo atveju buvo nugalėtojas, o 
Faustas, matyt, kitos tokios mo
ters nėradęs, išliko vienišas, il
gus metus nešiodamasis skaudų 
peršulį širdy . . .

Atsimenu, tai jau teko išgy
venti Bostone, kai pasklido ži
nia, kad Mariona R. Sibiro trem
ty mirė ( o ten ji kentėjo ar tik ne 
dešimt metų), Faustas atėjo siel
varto prislėgtas, nusiminęs, tarsi 
buvimo džiaugsmą ir laimę pra
radęs. Kurį laiką jis taip gedėjo, 
kol atkilo kita žinia, kad Rakaus
kaitė tebėra gyva, kad ji iš Si
biro grįžo į Lietuva. Tada 
r austas pasiruue toks, lyg nuo jo 
pečių būtų dvidešimt metų nu
kritę.

Ak, vis dėlto, kokių būna ne
palaužiamų, ištikimų ir neišse
miamų žmogaus jausmu! ..

i Tie žodžiai yra itin būdingi 
Kiršos tikėjimui ir jo kūrybi- 

( niams ieškojimams, bet ar iš tik
ro taip yra, kaip jo pasakyta, 
aš nežinau . . . Žinau tik faktą, 
kad Faustas Kirša lietuvių gro- 
žinėn literatūron įžengė dvily
piu pavidalu, jo žodžiais tariant, 
drauge su Brolveidžiu: jis buvo 
lyrikas, kontempliacijos, asketi
nės minties poetas, kartu ji-s bu
vo rūstus, kandus, skaudžia 
rykšte žmones ir jų silpnybes 
plakantis satyrikas. Kaip lyrikas 
jis išleisdino aštuonis poezijos 
rinkinius (Palikimas į tą skaičių 
neįeina, nes jis išleistas Poetui 
mirus), o kaip satyrikas pra
džioj bylojo Ed. Bukelskio (Bu- 
kelskytė —jo motinos mergauti
nė pavardė) slapyvardžiu rašo-

Poetinėj įoryb^savo lyrikoj, JA]/ LIETUVIŲ PIRMOJO SPAUDINIO 
ŠIMTMETINĖ SUKAKTIS 1874-1974

Faustas Kirša tramdė emocijas 
/engė intymesnio žmogiško at
sivėrimo, populiarumo nesiekė 
pigiom priemonėm, gilinosi j 
mintį ir žodžių bei vaizdų sim
boliką, be atvangos ieškojo tų 
“naujų sakinių”, skraidė aukš
tom padangėm. Satyrinėj kūry
boj, tarsi pasekdamas Kristijonu 
Donelaičiu, atsirėmė į gyve
nimo tikrovę, į apgaulingą ir 
prieštaravimų pilną kasdienybę, 
vanojo savų ir svetimų žmonių 
nusikaltimus, sumiesčionėjimą 
ir suniekšėjimą. Kuris Faustas 
Kirša — lyrikas ar jo Brolvei- 
dis satyrikas — bus didesnis mū
sų rašto istorijoj, atsakymą para
šys ateities dienų grožinės li
teratūros tyrinėtojai.

RAŠYTOJAI
IR KNYGOS

i Lietuviai jau seniai pradėjo Kitais metais pradėjo spaus- 
apsigyventi Jungtinėse Ameri- dinti pirmąją lietuvišką knygą 
kos Valstybėse. Jei pradėsime Amerikoje. Tai buvo “Tlumo- 
skaičiuoti metus nuo 1659 atvy- ežius arba Slovvnikas Angielc- 

kaj — Lietuvviszkas ir Lietu- 
vviszkaj — Angielckas dėl grejto 
ir lengvo iszmokimo sznekos 
angielckos Su uwogomis ir ap- 
raszimu kozno žodžio kaip rejk 
isztart sudėtas per Mikola Twa- 
raucka (Iždawymas Pyrmas) 
Shamokin 1875 Kasztu ir Spaus
tuve Mikolo Twaraucko” 
(KMDSS, 244 psl.).

kusio Aleksandro Kuršiaus, tai 
jau bus daugiau kaip treji šimtai 
metų.

Besidomintiem Amerikos lie
tuvių kultūriniu gyvenimu iš
kyla svarbus klausimas: kada 
Amerikos lietuviai išspausdinc 
savo pirmąjį spaudinį lietuvių 
kalba?

Anksčiau viena proga buvau 
rašęs apie šio krašto lietuvių 
pirmąją spaudinį. Ta proga, man 
rodos, prašiau atsiųsti Pasaulio 
Lietuvių Archyvui, jei kas turė
tų, ankstesnį spaudinį. Į tai nie
kas neatsiliepė. Tad pirmuoju

-o-
Prof. Juozas Brazaitis 1940,

dar Lietuvoj, Židinyje (Nr. 5- JAV lietuvių spaudiniu lietuvių 
6) taręs, kad Kirša rašė ir gam
tinės, ir patriotinės, ir ypačiai 
erotinės poezijos, bet kad niekas 
jam nesą taip charakteringa kaip 
refleksija anie didžius daly
kus — metafizinius, toliau savo 
studijoj taip kalba: “Praleidžiant 
Verpetus, Kiršos poezijos raidai 
susekti įsižiūrėtina į Aidų aidu
žius. Juose svarbiausia filosofi
nė kosminė poezija. Gyvenimą 
ir kosmą Kirša pergyvena beveik 
platoniškai: jaučia idealinį ir
realinį pasaulį. Idealiniam pa-; liepos 18 “Garso Amerikos Lie- 
saulyje glūdi gėris, grožis, tiesa. 
Jo idėjos yra realizuojamos ir 
žemėje. Bet tik kaip svečias, 
kaip aidų aidužis ano tikrojo 
idealinio pasaulio. Gulbių, sau
lių .. . simboliais išreiškiamas 
idealinio pasaulio susilietimas 
su realiniu. Šitoks pasaulio su
vokimas jau beveik nurodo ir 
žmogaus santykius su gyveni
mu: nuolatinį ilgėjimąsi, kilimą, 
veržimąsi į tas saules” . . .

kalba ir toliau reikia laikyti 
kun. Andriaus Strupinsko pa
rašytą ir 1874 balandžio 30 lape
lyje atspausdintą giesmę “Wie- 
szpaties savo szaukiuosi” (at
spausdintą šiame laikraštyje at
skirai, perfotografuotą iš kun. 
A. Miluko knygos Amerikos 
Lietuviai XIX šimtmetyje, 51 
psl.). Minėtas autorius tą lapelį 
laiko pirmuoju spaudiniu ir nu
rodo, kad jis (kun. A. Milu
kas) šią giesmę paėmęs iš 1896

tuvių”, pridėdamas: “pakartoju- 
čia pirmojo užsilikusio Ameri
kos lietuvių spausdinto lapelio 
turinį” (50 psl.). Tame lapely
je buvęs įrašas: “Szyta Giesme 
ira iždrukawota Amerykoje, 
miesto Shenandoah Parafioj 
Lietuwiškoje Diena 30 Kwiet- 
niaus Miatuose 1874” (51 psl.).

S. Michelsonas (Lietuvių Iš
eivija Amerikoje, 181 psl.) sako, 
kad pirmasis Amerikos lietuvių 
spaudinys pasirodė 1874 She
nandoah, Pa., parapijoje. Tai 
giesmė apie vargus, atspausdin
ta lapelyje, kurio tekstą paskel-

Kitais metais pradėjo spaus-

Tačiau ta pirmoji knyga neiš
vydo pasaulio, nes po kelių 
puslapių atspausdinimo spaus
tuve suaege, o su ja ir spaus
dinama knyga. Vienintelis to 
spaudinio egzempliorius buvc 
gautas juicuuvus universitete 
bibliotekoje (T. p.). V. Biržiš
kai jis buvo prieinamas. Tačiau, 
jei ta giesmė “Tlumočiuje” til 
po, tai reiktų laikyti, kad ji 
buvo jau perspausdinta iš lape
lio, nes pagal kun. A. Miluko 
žinią ant to lapelio buvo 1874 
data.

Vincentas Liulevičius

aptaria: “Kiršos žmogus — jau 
apsisprendęs piligrimas. Jis jau 
keliauja į savo idealą, ir jam 
netrūksta nei ryžto, nei drąsos. 
Jis, sakytum, jau išsilaisvinęs 
iš blaškymosi, nors sykiu nesve
timas jam kartais nei negaliosi 

mom eilėm bei Šepšeriada, ii- jutimas, nei kančios išgyveni- 
gainiui stipriai ir galingai pra- mas (Židinys, 1940 Nr. 5-6). 
bildamas satyrinės poemos Pe
lenai keturiom knygom.

Prof. Stasys Yla, ieškodamas 
žmogaus piligrimų keliuos, 
Fausto Kiršos lyrinį herojų taip kun. A. Miluko minėtas laik-

(Bus daugiau)

NESLĖPKIME LIETUVOS

Manau apie vaikus ir pri
augančius. Tik ar įmanoma Lie
tuvą parodyti? Žemėlapyje — 
taip. Bet tai bus tik Lietuvos 
apybraiža. Svetur gyvendami, 
gyvą Lietuvą parodome pasako
dami, vaizduodami. Tik daug 
i reikia tų pasakojimų ir vaizdų, 

______  ______ ,________  kad ją gyvą įsivaizduotų, kas jo- 
nalistas. Mat, žurnalistas prie je nėra buvę. Tam rašomos kny- 
dešimties nuplaktų sakinių pn-: 
deda tik vieną naują. Aš mėgstu 
visus naujus sakinius”;

i (Palikimas. 233 misi.V

Deja, žmogaus gyvenimas be 
atvangos yra blaškomas netikė
tumų, atsitiktinumų, paradoksų 
ir kitokių to pobūdžio “linksmy- 
;bių” mariose! Ar visa tai galėjo 
aplenkti Dainiaus ir Vaidilutės 
šventovę?

Buvo toks metas, kada darnus 
ir bičiulystės šiluma nutviekstas 
kvintetas ilgėlesnį laiką rinkda
vomės pietų valgyti į Pažangą; 
ten mes turėjom net savo atski
rą stalą prie lango. Pažangoj ne
stigo jaukumo, prabangos, na, ir 
ne batsiuviai tos valgyklos virtu
vėj dirbo. Tai, va, ten, F. Kiršai 
to visai nelaukiant ir nesitikint, 
Mariona įsižiūrėjo ir tiesiog 
motiniška meile įsimylėjo dail. 

i Liudą Truikį (po kurio laiko už 
Truikio jinai ištekėjo). Tuomet 
man teko išgyventi būdingą ir 
nepamirštamą įvykį: Faustas 
Kirša, skaudžios dramos ištik
tas, gal pusmečiui iš Kauno 
dingo, užsidarė savo Senadvario 
vienatvėj.

Rodos, jau rudenop mudu su 
L. Truikiu, išėję iš teatro po kaž
kokių darbelių, nutarėm užsukti 
•į Konrado kavinę. Kai priėjom 
prie kavinės durų, beveik su 
.triukšmu iš jų išniro Faustas 
Kirša, įdegęs ir įkaitęs, su pypke

gos, piešiami paveikslai, rodomi 
filmai, fotografijos, pateikiami 
muzikiniai veikalai . . .

Šių metų sausio 18 d. Darbi
ninke paskaičiau Janinos Narū- 
nės “Linelių” recenziją. Rašo ją 
D.G. Recenzijos autorius ar au
torė, atrodo, tokio įsitikinimo, 
kad Amerikoje ir kitur miestuo
se augantiems lietuviukams ne
tinka pasakoti apie Lietuvoje au
gintą n auginamą liną. Au-’ 
torius sako: “Lino tema jau etno
grafinė. Nėra čia linų, kuriuos 
vaikai galėtų paliesti, pamatyti, 
kaip jie žydi.”

veikslais galimas pavaizduoti. 
Viena šešerių-septynerių metų 
mergaitė (man žinomoje šei
moje) mielai skaito Šventąjį 
Raštą. Ar tas Raštas lengvesnis 
už Janinos Narūnės “Linelius”? 

AmeriKos rašytojai, mokytojai, 
auklėtojai teikia vaikams kny
gas, per kurias išveda vaikus į 
gamtą, kur jie pamaži pažįsta 
gyvulius, paukščius, žuvis, įvai
rius augalus, o dailininkai pa
vaizduoja tuos gamtos padarus 
tikrus, nesudarkytus. Kodėl mes 
nenorime, kad mūsų vaikai per 
knygas ir paveikslus iškeliautų 
iš miesto, į gamtą? Miestą jie 
kasdien mato, kas jame nepa
slėpta ir suprantama.

Recenzijos autorius priekaiš
tauja knygelės autorei ir už nely
gų, nedarnų eiliavimą, net ir už 
tai, kad “Vienos eilutės ilgos, ki
tur trumnos.” Vaikai, sako, 
mėgstą "sklandžias, skambias, 
klasikinės formos eiles, kur iš-

-' laikyti visi ritmai, kur labai labai 
nr gi viskas tik palietimu ir skambūs rimai . . .” Bet juk ir 

pamatymu pažįstama? Šv. Jonas 
apaštalas savo evangelijos pra
džioje (I, 18) sako: “Dievo nė 
vienas niekada nėra matęs; 
viengimis Sūnus, kurs yra Dievo 
prieglobstyje, Jis mums Dievą 
apreiškė.” Niekas iš dabar gy
venančių nė Dievo Sūnaus nėra 
matę. O tikinčiosios motinos jau 
ir mažiausiam vaikeli”! ima pa
sakoti apie visatos Kūrėją Die- 
vė ir Išganytoją Jėzų Kristų. Pa
sakoja apie dangų ir angelus, 
primena ir piktąsias dvasias, se
ka pasakas, kur pasitaiko viso
kių negirdėtų neregėtų būtybių. 
Kodėl gi mažas lietuviukas, kad 
ir gyvenantis Amerikos didmies
tyje, negalėtų pasiklausyti ir 
pasiskaityti apie Lietuvoje au
ginamą liną? Tas linas ir pa-

raštis, ėjęs Shenandoah, Pa.
Tą pačią žinią paduoda ir kun. 

V. Bagdanavičiaus bei kitų re
daguota knyga (Kovos Metai Dėl 
Savosios Spaudos, 244 psl.), tik 
joje vietoje žodžio “lapelio” var
toja “knygos”.

1864 “Garse” (8 nr.), angliš
kajame skyriuje, dėstant apie 
pirmąją Amerikos lietuvių para
piją, atkartoja kun. A. Miluko ži
nią.

Dėl šios giesmės autoriaus be
veik visi sutinka, kad ji parašy
ta pirmojo į Ameriką atvyku
sio lietuvio kunigo A. Strupins
ko, marijono. Jis suorganizavęs 
parapiją ir pastatęs bažnyčią, tu
rėjęs tikrai labai daug vargų 
(plg. Lietuvių Enciklopedija, 
XXIX, 57 psl.). Tik V. Biržiš
ka mano, kad ši giesmė yra pa
imta iš “Tlumočiuje” įdėto eilė
raščio “Asz pyrmas atėjau pas 
jus, Tlumoczidamas angielskus 
žodžius” (KMDSSj 244 psl.).

Mat, Mykolas Tvarauskas, at
vykęs į Ameriką ir susitaupęs 
pinigų, įsitaisė Shamokime, Pa., 
spaustuvėlę ir ruošėsi 1874 iš
leisti lietuvišką laikraštį. Tačiau 
dėl mažo skaičiaus prenumera
torių to sumanymo atsisakė 
(KMDSS, 301 psl.).

Kun. Andrius Strupinskas, 
marijonas, parašęs giesmę 
ir ją 1874 atspausdinęs 
lapelyje.

— Prof. A. Musteikio romano 
“Kiauros rieškučios” pristatymą 
Toronte, Prisikėlimo parapi
jos parodų salėj vasario 3 suren
gė ateitininkai sendraugiai. 
Gausius klausytojus su romanu 
supažindino A. Sungailienė. 
Sociologijos prof. A. Musteikis, 
atvykęs iš Buffalo, kalbėjo tema 
“Literatūra ir rašytojas”.

— Britų ir amerikiečių lei
dyklos rašytoj'ų metraštis “The 
Writers Directory 1974-76” yra 
įtraukęs prozininkus Jurgį 
Gliaudą, Aloyzą Baroną ir Vy
tautą Tamulaitį. A. Baronas pri
statomas kaip buvęs Lietuvių 
Rašytojų Draugijos pirmininkas. 
Metraštyje išvardyti jų kūriniai, 
juos išleidusios leidyklos. Peda
goginėm, istorinėm, politinėm 
bei kitom temom rašančių ilga
me sąraše yra dr. Vytautas Var
dys, dr. Rimvydas Šilbajoris ir 
dr. Vytautas Kavolis. T ^’dvklų 
sąrasan įtraukta Stepo Zobarsko 
leidykla “Manyland Books”.

— Anatolijaus Kairio dramos 
“Žmogus ir tiltas” premjera į- 
vyks Clevelande gegužės 4. Sta
to Hamiltono teatras. Chicagoj 
veikalą Hamiltono teatras paro
dys gegužės 26, Lietuvių Fron
to Bičiulių suvažiavimo proga.

— Rašyt. Nijolė Jankutė kovo 
30 vieši Rochestery, kur kalbės 
ir skaitys savo kūrybą jai skir
tame vakare.

— Paul Ališausko beletristinį 
rašinį “University” ir autoriaus 
nuotrauką kovo mėn. išspaus
dino Toronto laikraštis “Bloor 
West Villager”. Autorius yra 
Prano ir Eleonoros Alšėnų-Ali- 
šauskų sūnus.

— “Miršta tik žmonės”, And
riaus Norimo savanorių-partiza- _ 
nų temomis romanas, išsiųstas 
rinkti “Vilties” spaustuvei, Cle
velande. Romaną leidžia Liet. 
Veteranų S-gos Ramovė Los An- > 
gėlės skyrius (4422 Oakwood 
Avė., Los Angeles, CA 90004). 
Laukiama knygos pasirodant 
rinkoje 1975 metais. Iš anksto 
užsiprenumeruojant jos kaina 
$5. Garbės prenumeratoriai- 
rėmėjai (ne mažiau $10) bus į- 
rašyti knygon. Mecenatais laiko
mi aukoję šimtinę arba daugiau.

nelygaus ilgumo eilutėse gali 
būti išlaikytas ritmas ir darnūs 
rimai. Ir kodėl vaikai negalėtų 
pratintis ir į įvairų eiliavimą?

Recenzijos autorius randa ne
tikslumų ir dail. Zitos Sodeikie- 
nės piešiniuose. Ji esanti “irgi 
išaugus be linų kultūros. Todėl 
nenuostabu, kad piešiniuose 
padarė klaidų. Pav., dailininkė 
vaizduojanti lietuvišką (kaimo) 
namą be priemenės: vaikas iš 
kambario išbėgąs tiesiai laukan. 
O durų tiesiai į lauką (kaimo) 
troboje nebuvę. Tai tiesa. Bū
dinga Kaimo troba buvo su prie
mene. Autorius nurodo ir dau
giau dailininkės klaidų.

Man “Linelių” neteko matyti, 
tai tiek ir tegaliu pasakyti, pasi
skaitęs D.G. recenziją. Bet dai

stabteiekim ir prie recenzijos 
pabaigos. Čia recenzijos auto
rius sako:

“Keista, kad Švietimo Taryba 
tokias knygeles leidžia. Vaikam 
taip reikia knygų, kurios būtų 
artimos jų pasauliui, o štai susi
duriame su etnografine knygele, 
parašyta Lietuvos vaikams.”

Ar gi svetur gyveną lietuviu
kai jau ne Lietuvos vaikai? Ar 
Lietuva jau nejungtina į jų be
siklostantį pasaulį svetur?

Ir dtir sako: “Nejaugi Švietimo 
Taryboje nėra tokios komisijos, 
kuri atrinktų leidinius? . .”

Kaip atrinktų? Kad išbrauktų 
iš knygų, taigi ir iš mūsų vai
kų sąmonės, Lietuvą? . .

Ak, dabar jau neretais atve^ 
jais, kas tik iš mūsiškių knygą 
pačiupinėja arba nors kiek įžlai- 
bo jos paskaityti, jau šoka ra
šytojus mokyti, ką jie turėtų ra
šyti. O štai kartais pamatome, 
kad priekaištų tenka ir leidė
jams, nors knygą išleisti dabar 
labai nelengva.

A. Giedrius

GIESME

Wieszpaties sawo szaukiuosi, 
Rankas kialdams jau meldžiuosi, 
Wysus wargus sawo tamuj 
Apsakau Diewuj sawamuj.
Wos ka Dwasia jaucziu sawim, 
Regi tu Pon gieraj manim, 
Jog asz be jokios kaltibes 
Kiencziu szytokies sunkibes.
Kur tyk mane biedna mato, 
Wisur žebangus užstato.
Kajrej ir diasznej žiuriu, 
Prieteliaus niekur ne turiu.
Iszbegt nėr kur ne ant kielu, 
Pilna wisur niaprietelu.
Tu Pone tyk Maloningas, 
Szaukiu tarnas ne lajmingas.
Tu nodieja tarp giwuju,

• Dalis mano tarp szwętuju. 
Išgirsk mano wajtoima, 
Pagajlek suspaudimo.
Isztrauk iž ranku bajsiuju 
Nieprietelu prakiajktuju.
Gialbek Pone tama sawo, 
Kad pažiczia miajla tawo.
Tada wiernieje ižwidia
Džiaugsis ir duos garbia didia.

Amen.
Szyta Giesme ira iždrukawota Amerykoje, miesto She
nandoah Parafioj Lietuwyszkoje Diena 30 Kwietniaus 
Miatuose 1874.

Taip atrodo pirmasis lietuviškas leidinys Amerikoje. Giesmė 
atspausdinta originalaus didumo, prierašas — trečdaliu su
mažintas.
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BALFO TRISDEŠIMTMETIS

Šiais metais balandžio 25 su
eina trisdešimt metų, kai Jung
tinių Amerikos Valstybių lietu
vių veikėjai sutarę įsteigė Ben
drąjį Amerikos Lietuvių Šalpos 
Fondą (Balfą).

Pagrindinis Balfo tikslas buvo

Plakatų pavyzdžiai 1944-1946 m.

JAUNIMAS IEŠKO 
PAGALBOS REIKŠMINGAM UŽMOJUI

JAV Lietuvių Bendruomenės 
■pernai suruoštoj mokytojų stu
dijų savaitėj buvo priimtas nu
tarimas, skatinąs Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos ryšių 
centrą šių metų vasarą suruoš
ti Šiaurės Amerikos lietuvių jau
nimo lituanistinę savaitę. Min
tis kilo iš pačio jaunimo, daly
vavusio studijų savaitėj, paska- 

ousta-**ii iš vyresniųjų. Pavyzdžiu 
U'Btivd pristatomos latvių bei es

tų ruošiamos lituanistinės sa
vaitės. (Latvių jaunimas kas va
sarą susirenka šešiom savaitėm 
lavintis latvių kalboj, literatū
roj bei kitose lituanistinėse sri
tyse. Estai panašaus pobūdžio 
stovyklas ruošia šeimoms.) IV 
PLB seime ir VII IAV LB 
tarybos pirmojoj sesijoj paskata 
buvo pakartota. Siaurės Ameri
kos lietuvių jaunimo pirmajam

< suvažiavime mintis virto kon
krečios jaunimo ateities veiklos 
uždaviniu.

( PLJS ryšių centro vadovybė 
dabar lietuvių visuomenei pra-

< neša, kad Šiaurės Amerikos lie- 
į tuvių jaunimo pirmoji lituanis

tinė savaitė įvyks š.m. liepos 
13—22, Beaumont stovyklavie
tėj (prie Clevelando), Ohio val
stijoj. Tikslas — sudaryti lietu
višką aplinką, lavinantis lietuviu 
kalboj bei kitose lituanistinėse 
srityse.

rrovizorinė programa: 1. lie
tuvių kalba — a. linksnių var
tosena ir žodynas, b. pagrin
dinė gramatika ir sintaksė; 2. 

•dabartinė lietuvių literatūra
— a. drama, b. proza, c. poe
zija; 3. istorija — a. Lietuvos 
okupacinis laikotarpis, b. dabar
tinė padėtis; 4. geografija; 5. 
visuomeninis mokslas; 6. žur
nalistika; 7. tautodailė; 8.1iau 
dies muzika.

Provizorinė darbotvarkė: 7 
vai. ryto - keltis, 7:15 - mankš
ta, 7:30 - pusryčiai, 8:30 - I- 
ji pamoka (literatūra), 9:40 - 
II-ji pamoka (lietuvių kalba), 
10:10 - IlI-oji pamoka (istori
ja), 11:20 - IV-ji pamoka (ge
ografija — 3 dienas, visuomenės 
mokslas — 4 dienas), 12:30 
vai. p.p. - pietūs, 2:30 - V-oji 
pamoka (lietuviu kalba), 3:40 
-Vl-oji pamoka (literatūra), 4:40,
- laisvos studijos, 6:30 - vaka
rienė, 8 vai. vak. - VH-oji pa
moka (žurnalistika — 3 die
nas, tautodailė — 2 dienas, mu
zika — 2 dienas), 9 - laisvos 
studijos (vakarinė programa — 
liepos 13, 14, 17, 19, 20).

Dalyviai. Lituanistinėje savai
tėje gali dalyvauti lietuvių jau

šelpti nuo antrojo pasaulinio 
karo nukentėjusius ir dėl oku
pacijos tėvynės netekusius lie
tuvius. Kai tik susidarė sąly
gos, Amerikos lietuviai per Bal
fą ištiesta pagalbos ranka pa
siekė lietuvius, išsisklaidžiusius

nimas, baigęs aukštesniąją litu
anistine mokyklą ir tinkamai pa
rašęs vieną iš čia nurodytų 
temų. 1. Lietuvių įsikūrimo is
torija mano gyvenamoj vieto
vėj; 2. išversti “The Story of 
the Bad Little Boy” — Mark 
Twain (The Complete Short 
Stories of Mark Twain, edited 
by Čharles Neider, Bantam 
Books, New York, 1964); 3. pa
lyginti J. Girniaus knygoj “Tau
ta ir tautinė ištikimybė” iškel
tas mintis su lietuvių išeivijos 
dabartiniu visuomeniniu gyve
nimu; paimti knygoj iškeltas 
mintis ir pagal jas sustatyti lie
tuvių visuomenės “utopiškas” 
gyvenimo sąlygas; 4. palyginti 
lietuvių menininkų kūrinius su 
gyvenamojo krašto meninėmis 
išraiškomis (tapyba, skulptūra, 
foto menas, filmai, architektūra 
ir pan.); 5. parašyti vieno pa
grindinio lietuvių laikraščio is
toriją (Draugas, Darbininkas, 
Tėviškės Žiburiai, Dirva); 6. iš
versti iš lietuvių kalbos į anglų 
kalbą vieną lietuvišką pasaką, 
apysaką. Temos turi būti bent 
3,000 žodžių ilgio, bet ne il
gesnės kaip 5,000 žodžių.

Bus tik viena lituanistinės 
savaitės taisyklė: visur ir vi
sada su visais kalbama tik lie
tuviškai. Kiekvienas dalyvis tu
rės pasirašyti sutartį, kad nu
statytos taisyklės laikysis ir są
žiningai dalyvaus nustatytos 
programos dalyse.

— o —

SĖKMINGAS VAJUS

Lietuvių vyskupų ir Scran- 
tono vyskupo ganyto
jiškas žodis lietuviam

Su gavėnia prasidėjo Reli
ginės Šalpos vajus. Lietuviai 
vyskupai — Vincentas Brizgys 
ir Antanas Deksnys — savo ga
nytojišku laišku kviečia visus 
tėvynainius melstis, aukotis ir 
aukoti šventam tikslui padėti 
tikintiesiem, kurie yra pavergti 
ir persekiojami už tikėjimą. 
Šventaisiais metais yra ypa
tingai gera atsinaujinti savo dva
sia ir pasiaukoti, savo broliam 
ir sesutėm suteikiant pagalbos.

Scrantono vyskupas J. Carroll 
McCormick, D.D., paskelbė la
bai nuoširdų ganytojišką laišką 
lietuviam tikintiesiem. Su laiško 
skaitymu visose lietuvių bažny
čiose buvo pradėtas vajus gelbė- 

po įvairius karo sugriautus Eu
ropos kraštus.

Be šalpos, Balfas rūpinosi ir 
lietuvių apgyvendinimu Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.

Balfo organizacijos svarbai ir 
būtinumui išryškinti ir iškelti, 
atliktiem šalpos darbam per Bal
fą ar per atskirus Balfo vei
kėjus nušviesti reikėtų išsamios 
studijos. Tai paliekam ateičiai. 
Bet reikia pabrėžti, kad ir šiuo 
metu Balfo veikla nemažiau rei
kalinga ir reikšminga, kaip kad 
buvo prieš trisdešimtį metų.

Vakarų Europoj gyvenančių 
ir reikiamų šelpti lietuvių skai
čius labai sumažėjo, bet atsi
darė durys paramai Lenkijos 
valdžioj esantiem ir pačioj Len
kijoj gyvenantiem lietuviam. 
Jiem parama labai reikalinga.

Balfo parama yra reikšminga 
ir lietuviam už geležinės už
dangos. Ne be reikalo okupanto 
tarnai panaudoja specialiai lei
džiamas knygas ir laikraščių 
puslapius Balfo veikėjam nie
kinti ir organizacijai nuvertinti.

Kiekvienai organizacijai veik
los trisdešimtmetis yra graži su
kaktis, o ypatingai ji reikšmin
ga ir graži organizacijai, kurios 
tikslas yra padėti kitam žmo
gui.

Kai buvo minima Balfo 25- 
erių metų veiklos sukaktis, buvo 
išleistas specialus leidinys. Ka
žin, ar būtų tikslu, penkme
čiui praėjus, leisti kitą leidinį? 
Tačiau Balfo sukaktį pasisten
kim paminėti kitokiais būdais.

Centro valdyba prašo skyrių 
ir apskričių valdybas, kad pa
sistengtų savo iniciatyva Balfo 
sukaktį atžymėti savose vieto
vėse. Tai galima atlikti įvairiai: 
surengiant minėjimo akademiją, 
kultūrinį parengimą ar iškilmin
gą susirinkimą, pagal vietovių 
sąlygas.

Sukakties minėjimai naujai iš
judins Balfo veiklą. Tai bus la
bai naudinga organizacijos stip
rinimui.

Balfo centro valdyba

Ryšių centras deda visas pa
stangas, kad lituanistinė savaitė 
pasisektų. Tačiau jaunimas be 
vyresniųjų pagalbos ir paramos ’ 
nedaug tegali pasiekti. Reikia 
ne tik moralinės pagalbos, bet 
ir finansinės. Tokios savaitės 
rengimas bei programos atliki
mas pareikalauja nemažos su
mos pinigų. Lietuvių Bendruo
menė ryšių centro darbam vi
suomet suteikia visokeriopą pa
galbą. Šiuo atveju užmojis yra 
didesnis ir reikšmingesnis, negu 
bet kuris kitas ryšių centro lig 
šiol atliktas darbas, o Lietuvių 
Bendruomenės iždas vis mažė
ja. Todėl ir kreipiamės į vi
suomenę, prašydami aukų.

Lietuvių Kalba, lietuvių kul
tūros bei dvasios išlaikymas jau
nimui šiandien yra ne tik svar
bus, bet ir ypatingai opus už
mojis. Būtų tikrai gaila, jei gry
nai dėl finansų stokos negalė
tume bent vienai savaitei gam
toj sukurti tikros lietuviškos ap
linkos.

Aukas prašome siųsti šiuo ad
resu: PLJS Ryšių Centras, 2423 
West Marąuette Rd., Chicago, 
IL 60636.

Jūratė Jasaitytė
PLJS ryšių centro vedėja

RELIGINEI ŠALPAI

ti prispaustuosius. Laiške vys
kupas jautriais žodžiais nupasa
koja religijos persekiojimą Lie
tuvoje ir nuoširdžiai prašo tikin
čiuosius aukotis ir aukoti, kad 
ši didinga tauta savo didvyriš
koj kovoj išlaikytų Kristaus tikė
jimą. Visos lietuvių parapijos 
praveda rinkliavą, o LKR Šal
pos direktorius prel. J. J. Boll, 
Wilkes Barre, Pa., kasmet sėk
mingai vadovauja šiam vajui.

Ką tik prasidėjęs vajus atnešė 
gražių vaisių. Pirmieji aukotojai 
atskubėjo su savo šimtinėmis ir 
tūkstantine. Tikimasi, kad pra
dėtasis gavėnios vajus sustiprins 
lietuvius ir persekiojamiem 
bus suteikta reikalinga parama.

K.S.R.

Petys gi į petį, na, vyrai, kas gali, 
Sustoję į darbą už mylimą šalį, 
Prikelkime Lietuvą mūsų!

Maironis

Dr. Antanas Trimakas kalba Vliko posėdyje. Dešinėje —J. 
Audėnas.Nuotr. V. Maželio *
DEŠIMT METŲ BE DR. ANTANO TRIMAKO

Laikas, kaip upės vanduo, ne
sulaikomai bėga, nešdamas visa, 
kas yra visatoj ir žemėj. Įvy
kiai, žmonės, gėris ir blogis, vis
kas yra laiko tėkmėj. Toj tėk
mėj viskas ribota, viskas laiki
na. Pastovu ir amžina yra tik 
vienas Dievas ir jo sutverta žmo
gaus siela. Ta siela, savo kūno 
buveinėj, ir yra žmonijos istori
jos didysis architektas, žiūrint 
plačiąja prasme. Iškyla stiprios 
asmenybės, atsiranda intelek
tualinių ir moralinių jėgų, ku
rios, besireikšdamos savo kely
je, palieka ant žemės gilius, 
stipriai įmintus pėdsakus, kurie 
taip greitai neišnyksta, kaip eili
niai žmonės, kaip žydinčios gė
lės ar daiktai.

Tokios mintys iškyla, kai pri
simeni žymų ir brangų asme
nį, prieš dešimtį metų mirusį 
New Yorke. Tai dr. Antanas Tri
makas, buvęs nepriklausomos 
Lietuvos diplomatas, visuome
nės veikėjas, politikas, profeso
rius ir Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas.'

Gilesni mintytojai, kalbėdami 
apie žmogų, teigia, kad panašių 
ir skirtingų žmonių yra daug, 
bet tai nesukelia prošvaisčių, 
nesukelia dėmesio vertų sūku
rių platesne prasme, jei jie yra 
tik sau žmonėmis. Laiko srovė 
neša juos savo greičiu, ir jie 
plaukia praeitin išnykti neži
nomi, kaip Putino debesėlis per 
dangaus gelmes.

Tačiau laiko tėkmė švelniau 
elgiasi su žmonėmis, kurie per
žengia “sau žmogaus” ribas, iš
pažįsta aukštesnius idealus, pa
milsta juos ir be sąlygų skiria, 
net aukoja, savo jėgas, mokslą, 
gabumus tų idealų siekimui, jų 
minčių įgyvendinimui, kad pa
siektų geresnio, šviesesnio, 
laimingesnio gyvenimo visiems, 
visai tautai, visai žmonijai.

Dr. Antanas Trimakas priklau
sė prie tos antrosios kategori
jos žmonių; jis netilpo “sau 
žmogaus” narvelyje, buvo idea
listas nuo pat jaunystės dienų. 
Kai mokėsi, svajojo įgytas ži
nias panaudoti geresnio rytojaus 
kūrimui visiem. -Kai tapo diplo
matu, pateko į eiles žmonių, 
ginančių Lietuvos vardą ir inte
resus už Lietuvos sienų. Tai 
buvo dr. Antano Trimako gyve
nimo ir darbų krypties pradžia. 
Po to Lietuvos keliu ėjo visą 
gyvenimą, Lietuvos interesus 
gynė be jokios pertraukos, jos 
laisvės siekime stovėjo pirmose 
eilėse.

Jo darbo laukas buvo didelis 
į plotį ir į aukštį: Vyriausio Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto pir

mininkas, Lietuvos Laisvės Ko
miteto sekretorius, Vidurio Eu
ropos kraštų krikščionių demo
kratų sąjungos vicepirmininkas, 
Seton Hali, New Jersey, univer
siteto ekonominių mokslų profe
sorius, The Baltic Review, Re- 
vista Baltica ir La Revue Balti- 
que leidinių redaktorius. Parašė 
eilę studijų apie Sovietų Rusijos 
genocidą, nekaltų žmonių de
portacijas, priverčiamus darbus 
nežmoniškose sąlygose, Baltijos 
valstybes, ištikusią nelaimę ir 
daug kitų.

Kaip Vliko pirmininkas ne sy
kį lankėsi Europoj, važinėjo Pie
tų Amerikoj ir Kanadoj. Daly
vavo lietuvių kongresuose, su
važiavimuose, įvairiausiuose 
pasitarimuose. Visur buvo akty
vus. Skaitė paskaitas, darė pra
nešimus, organizavo ir telkė 
lietuvių jėgas Lietuvos laisvini
mo darbui. Jo pirmininkavimo 
metu Vlikas nebuvo pilnas; kai 
kurios grupės dėl paaštrėjusių 
santykių buvo iš jo pasitrauku
sios. Tą įvykį jis skaudžiai iš
gyveno ir nuolat stengėsi išė
jusias grupes sugrąžinti, nes iš
siskyrimas silpnino bendrų pa
stangų paveikumą. Jo iniciatyva 
ir darbu, kartu veikiant su ki
tais, jau buvo prieita prie rim
tų pasikalbėjimų susijungimo 
reikalu. Tie pasikalbėjimai buvo 
sėkmingi: Vlikas vėl buvo su
jungtas. Bet velionis pasi
džiaugti tuo nebegalėjo: širdies 
smūgis nutraukė jo įdomų, di
namišką ir pasiaukojimo pilną 
gyvenimą.

Jau gerokas laiko tarpas nu
bėgo praeitin po dr. Antano 
Trimako mirties. Nusinešė jis su 
savim nemaža mums Drangių ir 
labai reikalingų žmonių. Visi jie 
su dr. Trimaku dirbo, aukojosi 
ir prašė pasiaukojimo iš kitų. 
Visų jų labai gaila, visų jų iš
ėjimas yra didelis nuostolis lie
tuviškai veiklai ir Lietuvos lais
vės bylai.

Šiuo rašinėliu prisimenam dr. 
Antaną Trimaką dešimčiai metų 
praėjus nuo jo mirties. Prisime
nam ne kokiam paliaupsinimui, 
ne pagyrom; visų tų dalykų jam 
nebereikia, o kiek prisimenu, jis 
niekada tų dalykų nemėgo ir ne

vertino. Prisimenam jį dėl jo 
gražaus, kilnaus, turiningo ir 
meilės pilno gyvenimo žmonėm 
ir tėvynei Lietuvai. Prisimenam 
švelnų, patrauklų,. idealizmu 
persunktą realaus žmogaus pa
vyzdį, pavyzdį seniem ir jau
niem, pavyzdį visai lietuvių vi
suomenei. Tegu šviečia jo tas 
pavyzdys mum visiem, kaip 
Evangeliios žiburys ant kalno, o 
Amžinoji Šviesa tegu jam švie
čia.

Stasys Lūšys

\j^wsu)C\

— Dr. Kazys Sruoga, savano
ris, Balio Sruogos brolis, Dar
bininko ir kitų laikraščių bend
radarbis, žinomas žurnalistas, 
mirė kovo 9 Elgin, III. Velionis 
buvo gimęs 1899 kovo 20 Bai- 
bokų kaime, Vabalninko vals
čiuje. 1929 Berno universitete 
gavo daktaro laipsnį. 1936-1940 
Maisto b-vės direktoriaus pava
duotojas. Velionis Kauno radio
fone skaitė paskaitas ir rašė žur
naluose ekonominiais klausi
mais. Atskirai tais pat klausi
mais yra išleidęs ir keletą knygų.

— T. Leonardas Andriekus, 
OFM, kovo 28 išvyko į Ari
zoną ir Kaliforniją vadovauti 
Phoenixo ir Los Angeles lietu
vių dvasiniam susitelkimui. 
Taip pat dalyvaus Los Angeles 
mieste bei apylinkėje gyvenan
čių Lietuvių Rašytojų Draugi
jos narių susirinkime. Į Kenne- 
bunkportą grįš po Velykų.

— Prof. dr. Jonas Genys, Wa- 
shington, D.C., Šv. Antano pa
rapijos salėj kovo 9 įvykusiame 
bankete Illinois Respublikonų 
Lygos buvo pagerbtas kaip žy
miausias lietuvis — “metų žmo
gus”.

— Kun. dr. Juozas Vaišnora, 
MIC, Marijonų vienuolijos 
generalinis postuliatorius, kuris 
rūpinasi arkiv. Jurgio Matulai
čio beatifikacijos byla, statant 
vienuolijos generalinius namus, 
gyveno Lietuvių kolegijoje. Nuo 
balandžio 1 grįžta į vienuolijos 
centrą, kurio adresas: Via Corsi- 
ca 1, 00198 Roma, Italy.

— išvykai į Australiją 1974 
metų Kalėdų švenčių metu vie
tas lėktuve reikia užsakyti ba
landžio mėnesio pradžioj. Eks
kursijos kainom gauti reikalinga 
sudaryti tam tikras keleivių skai
čius, kuris turi būti pristatytas 
lėktuvų bendrovėm, vietas užsa
kant. Primename, kad norį iš
vykoje dalyvauti užsiregistruotų 
iki kovo 31, kad, susidarius rei
kalingam minimumui, PLB 
valdyba galėtų užsakyti vietas. 
Registruotis adresu: Bronius 
Nainys, 6804 So. Maolevvood 
Avė., Chicago, III. 60629. Tel. 
(312) 776-4028.

— Jaunimo peticija, kuri buvo 
pravesta PL jaunimo kongreso 
rengimo komiteto iniciatyva, yra 
įrišta į knygas ir paruošta į- 
teikti. Viso susidarė 41 knyga. 
Peticijos pravedime be pavienių 
asmenų daug prisidėjo LB apy
linkės ir Altos skyriai bei įvai
rios jaunimo organizacijos.

— Kun. Cletus Healy, jėzui
tas, gyv. Milvvaukee, Wis., pa
ruošė knygutę kaip atlikti Kry
žiaus Kelių pamaldas (Stations 
of the Cross for the Captive 
Peoples). Knygutė nedidelio 
formato, 32 psl. (gauta E.B. dė
ka). Kryžiaus Kelių pirmoji sto
tis skiriama maldai už paverg
tas Baltijos valstybes, Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. Kitose prisi
menamos kitos Sovietų paverg
tos tautos. Kaina 50 c. Adresas: 
Rev. Cletus Healy, SJ. 3400 
W. Michigan St. ,Milvvaukee, 
Wis. 53208.

— VVaterburio skautų ir skau
čių Kaziuko mugė įvyks kovo 
31. Šv. Juozapo bažnyčioje mi
šios 11 vai. Mugė atidaroma 12 
vai. parapijos salėje. Mugėje bus 
pietūs, įvairių rankdarbių, pyra
gų. 1:30 programa — tautiniai 
šokiai ir dainos.

— JAV LB Švietimo tarybos 
Jaunimo skaitinio ruošimo ko
misiją 1973-76 sudaro Danutė 
Bindokienė, Stasys Džiugas, 
Agnė Kižienė, Dalia Kučėnienė, 
Elvyra Narutienė ir komisijos 
pirmininkė Stasė Petersonienė, 
kurios adresas: 2534 W. 40th 
St., Chicago, III. 60632.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Lietuvių Klubas “Vytis”, 
Bradford, England, J. Adomo
nis, Mays Landing, N. J., A. Ka- 
cin, Trumbull, Conn., J. Krasins- 
kas, Worcester, Mass. Užsakė ki
tiem: A. M. Senkus, Easton, Pa. 
— r . Kraujaies, S. Earmingdale,
N. Y. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Darbininko prenumerata pir
miem metam naujiem skaityto
jam tik 8 dol.
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DAIL. V. VIZGIRDAI
70 METŲ

Bostone gyvenąs dailininkas 
Viktoras Vizgirda sausio 14 at
žymėjo 70 metų sukaktį. Rodos, 
taip neseniai grįžo iš studijų 
Paryžiuje, nerimo ir degė naujos 
kūrybos polėkiais, stovėjo Ars 
grupės priekyje, neseniai profe
soriavo Vilniuje, Freiburge, bet 
štai laikas ėmė ir parašė — 70!

Tas skaičius leidžia sustoti ir 
apsidairyti, iš kur ateita, kas nu
veikta, kaip nuveikta. Žvelgda
mas į praeitį iš tos metų pako
pos, matai visą eilę nutapytų 
paveikslų, matai žmogaus darbą, 
ikuriuo taip nuoširdžiai puošė 
'lietuviškosios kultūros rūmą.

YraTdailininkų, kurių paveiks
lų drobė uždengia visą pasaulį. 
Šalia jos nieko nemato. Į ją, į 
drobę, deda visus savo pergyve
nimus.

Vizgirda yra kitos rūšies dai
lininkas. Jam daug kas rūpi 
šalia drobės, šalia tapybos. Jis 
nėra dailininkas visuomeninin
kas, kuris dalyvautų bendrinėse 
visuomeninėse organizacijose, 
Reikštųsi jų vadovybėje. Jis yra 
dailininkas kultūrininkas.

Jam labai rūpi, kad lietuviš
kas menas neprarastų savo vidi
nės jėgos, kad jis nenusmuktų, 
kad pati aplinka deramai vertin
tų meną, dailininkus. Jam rūpi, 
kad visa aplinka labiau įsisavin
tų kultūros apraiškas, pasidarytų 
kultūringesnė. Taip Vizgirda 
šalia savo tapybos ir šiai veik
liai skiria daug dėmesio ir laiko

-o-
Viktoras Vizgirda gimė 1904 

sausio 14 Garliavos valsčiuje, 
Kauno apskrityje. i915-1920mo- 
kėši Kauno Saulės gimnazijoje 
1920 įstojo į dail. J. Vieno- 
žinskio įsteigtus piešimo kursus 
ir 1926 baigė jo vadovaujamą 
tapybos studiją Kauno meno mo
kykloje. Mokykloje gavo bron
zos medalį už tapybos darbą. 
1927 studijavo tapybą Paryžiuje.

Grįžęs į Lietuvą, įsijungė į 
pedagoginį darbą. Mokytojavo 
Raseinių, Pagėgių gimnazijoje, 
Kauno amatų mokykloje, dažy
tojų kursuose, 1937-38 buvo 
Dailininkų Sąjungos pirmi
ninkas, 1940 Vilniaus dailės aka
demijos inspektorius, 1941 di
rektorius iki 1943 kovo 16, kada 
vokiečių okupacinė valdžia už
darė Lietuvos aukštąsias mokyk
las.

Pasitraukęs į Vokietiją, gyve

DAIL. A. VARNUI 95 METAI
Vyriausias lietuvių dailininkų 

tarpe yra Adomas Varnas, kuris
sausio 1 atšventė 95 metų su
kaktį. Dailininkas gyvena Chi- 
cagoje. Nežiūrint savo didelio 
amžiaus, jis dar judrus. Kasdien 
vaikšto, nueina net tolimas dis
tancijas. Jis pajėgus ir tapyti, ir 
savo studijoje dažnai sėdi prie 
tapomų drobių, portretų.

-o-
Margas ir įvairus dailininko 

\domo Varno gyvenimas. Gi
męs 1879 sausio 1 Toniškvie, 
mokėsi Joniškyje, Mintaujoje, 
Kauno kunigų seminarijoje, 
L900 įstojo į dailės mokyklą 
Petrapilyje. Dailę studijavo Pet
rapilyje, baigė Krokuvos aka- 
’demiją,1908 baigė dailės akade
miją Šveicarijoje. Ilgai gyveno 
užsienyje.

Nuo 1908, nuo antrosios dai- J*
lės parodos, įsijungė į lietuvių 
dailės gyvenimą- Grįžęs prieš 
karą į Vilnių, triūsė kaip kultū- 

Dail. Adomas Varnas — Ąžuolai prie Nemuno

no Vienoje, Tiubingene, Berly
ne, Flensburge, Freiburge, kur 
1946-49 buvo tapybos studijos 
vedėjas ir administracijos direk
torius Freiburgo Taikomosios 
Dailės Institute. 1949-1950 
buvo administracijos tarnautojas 
prancūzų komisariate Badeno 
kraštui. Į JAV atvyko 1950 gruo
džio 20, apsigyveno Bostone, 
dirbo vitražų studijoje.

-o-
Kaip dailininkas parodose 

pradėjo dalyvauti nuo 1930. Da
lyvavo Lietuvoje rengiamose 
parodose, reprezentacinėse pa
rodose Rygoje, Taline. Gyven
damas Vokietijoje, dalyvavo vi
soje eilėje bendrinių bei repre
zentacinių parodų. Ir Amerikoje 
jo parodu būta Bostone (lietu
viam ir amerikiečiam), Chica- 
goje, New Yorke ir kitur.

Jo kūrinių turi įsigiję Čiurlio
nio galerija Kaune, Vilniaus dai
lės muziejus, Telšių, Šiaulių 
muziejai, Rygos dailės muzie
jus, privatūs asmenys Vokieti
joje. Čia Amerikoje nemaža jo 
paveikslų yra pasklidę žmonių 
tarpe, yra ir Kennebunkporto 
pranciškonų kolekcijoje.

Gavo premijas: 1938 už peisa- 
žą, 1948 Hanau Tremtinių 
Bendruomenės premiją už kom
poziciją Iš darbo, New Yorko 
trečiojoje parodoje (1972) gavo 
didžiąją garbės premiją.

Dail. Viktoras Vizgirda

fininkas, karo metu buvo visuo
menininkas.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais jam teko dirbti įvairius 
darbus, meno kūrėjo draugijoje, 
dėstyti meno mokykloje. Piešė 
pašto ženklus, pinigus, piešė 
labai daug portretų. Daug laiko 
,skyrė lietuviškų liaudies kryžių 
studijom ir jų fotografavimui. 
Domėjosi ir kalbos klausimais, 
buvo komisijoj, kuri nustatė ter
minus. Dąmėjosi ir Montessori 
vaikų auklėjimo sistema ir buvo 
tos sistemos propaguotojas Lie
tuvoje.

Labai patraukliai ir taikliai jis 
piešė saržus, išleido net atskirą 
knygą “Ant politikos laktų’’. 
Aliejinės tapybos yra padaręs 
apie 1300 paveikslų, iš jų port
retų apie 170, daugybę grafikos 
darbų, piešinių.

Gyvendamas Chicagoje, jis 
nutapė didelį paveikslą — Min
daugo vainikavimą.
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Dail. Viktoras Vizgirda — Freiburgo apylinkėc

Kas būdinga jo kūrybai?
Dail. V. Vizgirda baigė Kau

no meno mokyklą, kurioje vyra
vo realistinė dvasia, kartais vadi
nama net akademizmu. Jo tie
sioginis profesorius, dail. Justi
nas Vienožinskis, priešingai, ne
buvo realistas, nemėgo nei aka
demizmo. Jis pats buvo baigęs 
Krokuvos mokyklą, buvo impre
sionistas, gero skonio tapytojas. 
Jis auklėtiniam įdiegė norą atsi
dėti menui ir jam ištikimai tar
nauti.

Nuvykęs į Paryžių, jaunasis 
dailininkas rado labai dinamiš
ką nuotaiką, nepanašią į Kauno 
meno mokyklą. Čia ilgą laiką 
buvo meno centras, čia gimė 
naujos idėjos, nauji stiliai. Pa
ryžius didžiavosi impresio
nizmu, ekspresionizmu, ku
bizmu, ir toks fovizmas buvo la
biausiai įsigalėjęs, kai ten studi
juoti nuvyko jaunasis lietuvis 
dailininkas. Visi tie Paryžiaus 
sąjūdžiai vis labiau ir labiau iš
kėlė meno individualizmą. In
dividualizmas prasidėjo su im
presionizmu. Spalva yra tokia, 
kokią aš matau. Tas individua
lizmas kas kartą stiprėjo ir pri
ėjo prie daikto idėjos. Daiktas 
yra mano idėja, — kokią idėją 
sukelia mano galvoje.

Paryžius padarė jam lemiamos 
įtakos, suformavo jo meninę pa
saulėžiūrą. Savo kūryboje jis su
jungė ekspresionizmą su indivi
dualizmu. Tapydamas medį, jis 
tapė ne patį medį bet tą vaidinį, 
kurį jam sukėlė medis. Tapė

Dail. Adomas Varnas. Nuotr. V. Maželio
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staigiai, spontaniškai ir indi
vidualiai pajaus damas.

Tai yra nusigręžimas nuo rea
lizmo. Jis niekada neVaizdavo 
tokios gamtos, kokią matė. Tapė 
jis ir Lietuvos gamtovaizdžius, 
bet jis prasiskverbė pro tą tik
rovę ir pagavo jos gilesnę pras
mę, ją surikiavo pagal savo indi
vidualybę.

Jis vengia detalių, stengiasi 
visa apibendrinti, sutraukti į bū
tiniausius kontūrus. Juos net pa
brėžia storu tamsiu teptuko 
brūkšniu. Spalvas komponuoja 
dideliais kontrastais, taip išgau
na dramatinę įtampą. Net ir jo 
teptuko brūkšnis, kuris neša

ARTĖJANT DAIL. ROMO VIESULO 
PARODAI NEW YORKE

Tarptautiniu mastu žinomo 
dailininko Romo Viesulo grafi
kos darbų paroda įvyks New 
Yorke kovo 30—31, Kultūros 
Židinyje.

Dailininkas Viesulas — tai 
vienas iš iškiliausių lietuvių dai
lininkų išeivijoje, pasiekęs ne 
tik vietinio JAV-ių dailės pasau
lio dėmesio, bet yra žinomas 
grafikas tarptautinių dailininkų 
tarpe.

Dailininkas Romas Viesulas 
yra turėjęs daug parodų, yra 
gavęs visą eilę premijų, ir jo 
darbus yra įsigijusios svarbiau
sios kolekcijos visame pasauly
je. Sąrašas yra didelis. Čia tik 
suminėsime svarbesnius faktus.

ž

I

Wl /k*

50
7 
fe j tį

h'

> į I

ją

■/ u

L <'

daug dažų, yra pilnas dramati
nės įtampom _

Būdinga ir tai, kad jis visą 
gyvenimą išliko ištikimas savo 
susidarytam stiliui. Yra dailinin
kų, kurie kartas nuo karto pasi
keičia. Kiti keičiasi net gana 
dažnai. Vizgirda pasiliko toks 
pat. Pradžioje jo paveiksluose I 
buvo daugiau perspektyvos, 
naudojo daugiau šiltų spalvų. 
Dabar jo paveikslas pasidarė 
•labiau “plokščias”, koloritas pa
tamsėjo. Išsiveržia tamsios, rūs- . 
čios spalvos. Formose, ypač 
portretuose, pastebimas ir savo
tiškas grubumas.

(nukelta į 9 psl.)

— o—
Dailininkas Viesulas yra ga

vęs tris kartus Guggenheim Fel- 
lowship — 1958, 1964, 1969. 
Guggenheim Fellowship — tai 
bene aukščiausias atžymėjimas 
JAV-se, pripažintas ir užsieniuo
se. O tris kartus juo būti ap
dovanotam tai dailininko pa
kartotinas įvertinimas. Dailinin
kas taip pat buvo apdovanotas 
Tiffany Fellowship, Tamarind 
Fellowship, yra buvęs “resi- 
dent artist” Venecijos Bienalė
je ir International Graphic 
Workshop, Barcelonoje, Ispani
joje.

Dailininko darbai yra buvę 
parodose visuose pasaulio kon
tinentuose — daugiau nei 25 
kraštuose, o JAV-se yra dalyva
vęs pavieniui ar grupinėse pa
rodose — virš 500 parodų. Tarp 
grupinių parodų minėtinos Ve
necijos Bienale - 1970, Whit- 
ney muziejus, Modernaus meno 
muziejus New Yorke, Tarptau
tinės Bienalės Krokuvoj, Lenki
joj, ir Lubljanoj, Jugoslavijoj, 
Hawaii tarptautinė paroda, Bi
bliotheąue Nationale Paryžiuje 
ir visa eilė kitų.

Tarp individualinių parodų 
. pažymėtinos: 35-toji Bienalė 
Venecijoje, Le Soleil Dans La 
Tete galerijoj, Paryžiuje; Yosei- 
do galerijoj Tokyo, Japonijoj; 
Grabovvski galerijoj Londone; 
Pryzmat galerijoj Krokuvoj, Len
kijoj; Tyler galerijoj Romoje, Ita
lijoj; Gallery of New South 
Wales, Sydney, Australijoj; ir 
visa eilė kitų.

— o —
Dailininko darbus turi virš 

40 kolekcijų pasaulyje, iš kurių 
paminėtinos: Modernaus meno 
muziejus New Yorke, Metropo
litan muziejus New Yorke, Na
tional Gallery ot Art VVashing- 
ton, D.C., Library of Congress 
Washington, D.C., Bibliotheąue 
Nationale Paryžiuje, 1--------
d’Art et Histoire Geneva, Švei
carijoje, Modernaus meno mu
ziejus Kamakura, Japonijoj, Phi- 
ladelphijos muziejus, Clevelan- 
do muziejus, Lessing Rosen- (nukelta į 12 p si.)

IŠ DAILĖS 
GYVENIMO

— Dail. Adomas Galdikas pir
masis įrašė lietuvių dailininkų 
vardą vakarų Europos meno 
pasaulyje, suruošdamas pirmą 
savo kūrinių parodą Paryžiuje 
1931

— Dail. prof. Adomo Varno 
sukaktuvinė dailės paroda su 
akademija Chicagoj, Lietuvių 
Tautiniuose namuose rengiama 
balandžio 6. Parodą rengia Lie
tuvių Dailininkų Sąjunga.

— Dail. J. Bagdonas pasku
tiniu laiku yra atsidėjęs rea
listinei tapybai. Nutapė bent ke
liolika peisažų. Dailininką pa
žįstame kaip abstraktinio meno 
kūrėją. Dabar, ieškodamas lyg 
atvangos, norėdamas sutelkti 
naujas mintis, nukeliavo į pei- 
sažą, kurį traktuoja impresionis- 
tiškai, ieško tonų sąskambių bei 
nuotaikos.

— Inos Nenortienės emalio 
darbų paroda kovo 23-24 ren
giama Washingtone, kai tuo me- 
|tu vyks skautų mugė. Ji gyve- 
ina Bostone, yra pasižymėjusi 
savo rūšies specialistė, iš vario, 
jį padengdama emaliu, daro 
lėkštes, papuošalus ir net deko
ratyvinius paveikslus. Prieš porą 
metų savo darbų parodą buvo 
surengusi New Yorko Kultūros 
Židinyje ir pademonstravo savo 

(darbo techniką.
— Dalia kamanauskaitė, ku

rios paroda sausio mėn. buvo 
surengta Manhattane, dabar ren

giasi naujom parodom. Ši New 
Yorko paroda praėjo su dideliu 
pasisekimu, buvo parduoti visi 
darbai, eilė žmonių net užsisakė 
jos paveikslų. Dailininkė vis 
plačiau garsėja. Dar šį pava
sarį jos darbų paroda rengiama, 
Romoje, Italijoje, o rudenį Is
panijoje. Ji buvo kviečiama su-j 
rengti savo darbų parodą New 
Yorko Kultūros Židinyje, bet at
sisakė, nes techniškai negali 
suspėti viso padaryti. Parodos 
rengimą atidėjo tolimesniam lai
kui. Tai būtų pirmoji jos darbų 
paroda lietuviams. ’ - 1

— A. Galdiko monografija vis 
nepasiekiama. Darbininko spau
dos kioskas seniai užsisakė kny
gą, bet iki šiol jos dar negau
ta. Tai daroma tikrai didelė 
skriauda pačiai knygai, — iš' 
leista ir negalima jos gauti.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos parodų salėj kovo 23- 
24 ir kovo 30-31 vyksta moti
nos ir dukros dailės paroda. 
Stefanija Kvietienė pasirodė su 
tapyba ir kolažais, o Dalia Kvie
ty tė — su batikos darbais. Pa
rodą globoja Kanados Katalikių 
Moterų Dr-jos Prisikėlimo para- 
niios skvrius.

— rsuu. maitos Stankuvie
nės paveikslų paroda surengta 
kovo 2-4 Eaton meno galerijoj. 
Toronte, Kanadoj. Išstatyta 60 
aliejinių ir akvarelinių darbų.

— Dail. Marija Zymantie- 
nė-Biržiškaitė sukūrė linoleumo 
raižinį A. Norimo romano “Mirš
ta tik žmonės” viršeliui turinio 
temomis ir liaudies motyvais.

— Dail. Vytauto O. Virkau 
naujausių tapybos darbų paroda 
balandžio 19 atidaroma Čiurlio
nio galerijoj, Chicagoj. Parodą, 
rengia Santara-Šviesa.

wald kolekcija Philadelphijoj, 
ir visa eilė kitų.

Dailininkas yra gavęs visą 
eilę premijų — tarp jų iš Tarp
tautinės Grafikos Bienalės Kro
kuvoj, iš Ketvirtosios Grafikos 
Bienalės Čilėje, iš Brooklyno 
muziejaus, Philadelphijos mu
ziejaus ir eilę kitų.

Paskutiniuoju metu dailinin
kas yra sukūręs kelis didelio 
masto grafikos darbus ant dro
bės, kai kurie iš jų net siekia 
13 pėdų ilgio ir 5 pėdų aukš
čio, kaip pvz. “Ant vario var
tų”. Jie įspūdingi ne vien savo* 
dydžiu, bet ir įdomiu tapybi- 

Musee niu įspūdžiu su grafiškom de
talėm. Šie darbai spausti ran
kom, ir pačios plokštės rankom 
piaustytos.
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ŠVIESUS GAVĖNIOS VAKARAS

ROCHESTER, N.Y

LB kultūrinės sekcijos rūpės-* 
čiu čia kovo 9 buvo surengtas 
vietos pajėgomis jaukus kultū
rinis vakaras.

Scenoj pasirodė Pranas Puido
kas su ištrauka iš Kazio Bradū- 
no Donelaičio kapo.

Izabelė Žmuidzinienė, puiki 
lietuvių grožinės prozos inter- 
pretatorė, plačiai žinoma ryti
niuose Jav-diu ir Kanados pa
kraščiuose, nuotaikingai per
skaitė Ilgesį iš Vinco Krėvės 
Jausmų pasakų.

Nuo Relikvijų rinkinio priti
lusi Nerimą Narutė paskaitė 
penketą tikrai brandžių poezi
jos gabalų. Gaila, kad net pe
riodinėj spaudoj jos kaip ir ne- 

. nematyti.
Jurgis Jankus pasidalino trum- 

pa ištrauka iš Severiuko nuoty
kių.

Jaunutė pianiste Danutė Stas
kevičiūtė, dar tebestudijuojanti 
Nazareth College, paskambino 
Beethoveno sonatos Op. 27 pir
mąją dalį. Tai jau tikrai pažen
gusi pianistė, įsigijusi gražią 
techniką, turinti puikų interpre
tacijos pajutimą. Ji moka ne tik 
daug dirbti, ne tik daug iš sa
vęs pačios reikalauti, bet, svar
biausia, žino, ko norėti ir ko 
reikalauti. Stebint jos mokyklinę 
raidą, nenoromis ima pagunda 
tikėti, kad joj skleidžiasi labai 
stipri muzikinė pajėga. Ypač 
kad dar rengiasi studijuoti ir 
kompoziciją.

Vita Talandienė padainavo 
tris lietuviškas dainas (Treji gai
deliai giedojo — E. Gailevi- 
čiaus, Na tai kas — Kavecko, 
Oi tu, kregždute — Gudauskie
nės) ir dvi nelietuviškas (Vilija 
— Franz Lehar ir Mein Herr 
Marquis iš Šikšnosparnio — 
Johann Strauss). Jai akompo- 
navo Nijolė Dėdinienė. Vita Ta
landienė turi švarų, malo
naus tembro lyrinį sopraną ir 
išmanymą, kaip scenai apsireng
ti ir kaip joj elgtis, o Nijolė 
Dėdinienė ne tik gera pianistė, 

?, bet ir tikrai jautri akompaniato- 
rė. Abi, savo talentus sujungu
sios į darnų vienetą, sukūrė 
pasigėrėtiną momentą visoj va
karo programoj.

Meninę vakaro dalį vedė Lai 
ma Lelienė.

-o-
Nemažesnio dėmesio sukėlė

VASARIO
AIDAI

Straipsniai: A. Gerutis — So
vietinis federalizmas; V. Paval- 
kis — Arkiv. M. Reinys Vil
niuje (1940-1947); J. Brazaitis — 
Akademija tautos kryžkelėse; A. 
Landsbergis — Tautosakos ir 
dramos sąlytis Lietuvoje; Pokal
bis su prof. A. Saliu (parengė K. 
Ostrauskas).

Iš grožinės literatūros: Vi. 
Šlaitas — Ramusis az.i«u6:/1nas 
(eilėraštis).

Apžvalgoje: V. Vaitiekūnas — 
Politika 1973 metais; J. B. Lauč- 
ka — Baltijos valstybės ilgame
čio Amerikos diplomato atsi
minimuose; A. Malijauskas — 
Prūsų akmens paminklai Baršty- 
ne; V. P. Zubas — Įspūdžiai 
iš Okeanijos.

Recenzijos: S. A. Girnius — 
Dokumentai Lietuvos bylai 
(B. J. Kaslo); T. Alga — Tre
čioji A. Gustaičio knyga.

Viršelio 1 dsI.: Vytautas Ka
siulis: Pieta (aliejus, 1942);
4 psl. — Adolfina Zubienė: Fi
dži upės Rėvos krioklys (alie
jus).

Šiame numeryje Ad. Zubie- 
nės paveikslas, nuotraukos: M. 
Reinio, A. Salio, JAV diplomatas 
Ch. Bohlen Lietuvos atsto
vybėje, prūsų akmens figūros 
Barštyne.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, Mass. 
02122, leidžia T. Pranciškonai; 
leidėjų atstovas — T. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM, 
Franciscan Monastery, Me. 
04046; administruoja T. Benve- 
nutas Ramanauskas. OFM 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

ir toj pačioj salėj surengta Al
fonso Dargio ir Liucijos Lau
kaitienės meno darbų paroda.

Alfonsas Dargis išstatė retai 
kur beužtinkamus savo “juodo
jo” periodo grafikos darbus iš 
to meto, kai, negaudamas dažų, 
jis raižė kur nors iš grindų iš
pieštus iinoieumo gabalus, 
lentgalius, tepė juos juodais da
žais ir spaudė puikias grafikas. 
Kai, atvykęs Amerikon, pradėjo 
rengti tų darbų parodas,' visur 
buvo sutiktas su entuziazmu, 
ir jo darbai greitai išsklydo į uni
versitetus, meno galerijas, ko
lektorius bei šiaip meno mėgė
jus. Čia jis išstatė 21 darbą. Apie 
pusę jų jau buvo nebeparduoda- 
mi, paimti iš paties dailininko 
rinkinio tik pasižiūrėti. Bet ir iš 
parduodamųjų dar nemažas 
skaičius atsilankiusiųjų galėjo 
papildyti savo paveikslų rinki
nius ypatingo ir nebe pakartoja
mo periodo darbais.

Liucija Laukaitienė, šešerius 
metus Rochesterio technolo
gijos institute vakarais studija
vusi komercinį meną, dirba savo 
srity, bet laisvalaikiu ieško pla
tesnių akiračių. Jos paveiks
luose vyrauja ligi skaudėjimo 
išieškota švarutėlė plunksnelės

Solistė Daiva Mongirdaitė 
dainuoja Hartforde ba
landžio 7.

Hartford, Conij.
Koncertas — velykinių 

saldumynų vaišės
Jau yra daugiau nei šešeri me

tai, kaip LMK Federacijos Hart
fordo klubas įsijungė į visuo
meninį darbą. Per tą laiką daug 
pasiekta, daug nuveikta. Tai pa
darė užsispyrusios vadovės ir 
narės.

Kiekvienais metais keitėsi val
dybos, buvo ir nauji pasiūlymai. 
Kasmet buvo ruošiamas Velykų 
stalas. Šiemet nors ir susidaro 
sunkumų surengti tokį Velykų 
stalą, tai dabar rengiamas Dai
vos Mongirdaitė s koncertas 
bei velykinių saldumynų vaišės. 
Visa tai bus Verbų sekmadienį.

-o-
Daiva Mongirdaitė yra daina

vusi Amerikoje ir Kanadoje. Tu
rėjome progos pasigrožėti jos 
koncertais bei rečitaliais. Šiemet 
Chicagos lietuvių statomoje 
operoje “Kaukių baliuje” ji dai
nuoja pagrindinę rolę. Retas kas 
iš mūsų galės ten nuvykti ir 
išgirsti jos gražų dainavimą. Tu
rėsime progos dabar Hartforde 
išgirsti ją.

Sumanios šeimininkės pa
ruošė tradicinių velykinių sal
dumynų — pyragų Jais bus pa
vaišinti atsilankiusieji. Taip pat 
bus galima nusipirkti velykinių 
tradicinių saldumynų ir mar
gučių. Jais bus galima per Ve
lykų šventes papuošti stalus ir 
pavaišinti svečius.

Šio klubo moterys dirba ne 
sau. Viskas čia panaudojama lab
darai, kurios reikia labai daug. 
Todėl savo gausiu atsilanky
mu paremsite mus, o mes atei
tyje suteiksime pagelbą jos rei
kalingiem.

Todėl balandžio 7 d. 3 v. po
piet laukiame atsilankant Liet, 
piliečių klubo patalpose, 227 
Lawrence St. Ten Dus koncertas 
ir vaišės.

Kviečiami ne tik Hartfordo, 
bet ir apylinkėje gyvenantieji 
lietuviai. Iki malonaus pasima
tymo.
L.M.K. Federacijos Hartfordo 

klubas 

technika, o temose gal kiek per
daug pasikartojančio sentimen
talaus simbolizmo, dar labai 
stipriai dvelkiančio komercinio 
meno įtaka, bet tame ieškojime 
yra daug davinių tikėti, kad, 
susiradusi savo kelią, gali tapti 
stipria ir net labai besiskirian
čia nuo savo amžininkų meni
ninke.

-o-
Po ilgoko pasidairymo po pa

veikslus sekcijos vadovas Jonas 
Dėdinas papasakojo, ką kultūri
nė sekcija per šešerius metus 
yra padariusi (tų darbų tikrai pri
sirinko geras krepšys), ką pla
nuoja ateity, ir prašė susirinku
sius tuos atliktus darbus pape
šioti ir pasiūlyti naujų planų 
ateičiai, nes, ir rūpestingai dai- 
rantis, ne viską pasiseka paste
bėti, kuo galima būtų praturtin
ti vietos kultūrinį gyvenimą. 
Iš pažymėtinų pasiūlymų reikia 
paminėti Ant. Klimo norą pa
sikviesti vieną kitą aukštai 
iškilusį, net pasaulinį vardą įgi- 
jusį lietuvį mokslininką; pami
nėtinas ir Andriaus Cieminio 
pasigedimas muzikinės kultūros 
paskaitų.

Toji kultūrinė sekcija ar nebus 
tik vienintelė tokio tipo organi
zacija lietuviškame gyvenime. 
Ji neturi nei statuto, nei valdy
bos, nei formalių susirinkimų, 
nei rinkimų. Prieš šešerius me
tus keletas žmonių, susitarę su 
tuometine LB apylinkės valdy
ba, pasisiūlė rengti tokius kul
tūrinius parengimus, kurių pa
prastai nesiimtų jokia kita orga
nizacija, t.y. tokius, kurie kul
tūriniu žvilgsniu yra vertingi, 
bet nesutraukia tiek žmonių, 
kad uždirbtų pinigo. Tada pir
mam bandymui surengtas Nijo
lės Dėdinienės fortepiono kon
certas. Po jo pasiklausta susi
rinkusiųjų, ar verta toliau dar
bą tęsti. Visi šiltai pritarė ir 
darbui vadovauti išrinko Joną 
Dėdiną, kuris ir šiandien tą 
darbą tebetęsia. Sekcijos na
riais laikomi visi, kurie domisi 
tais parengimais, kuriem prie 
širdies lietuvių kultūrininkų 
darbas.

Per tuos kelerius metus jau 
surengta visa eilė (tur būt, apie 
10) vieno rašytojo literatūros va
karų, visa eilė paskaitų, meno 
parodų, koncertų. Iš to gali at
rodyti: kaip vienas žmogus gali 
tai pakelti. Iš tikrųjų nėra taip 
bloga. Sekcijoj vyrauja visiškai 
naujas principas: žmogus, kuris

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šeštadieninės mokyklos tėvų 

komitetas dėkoja visiem, ku
rie kovo 24 dalyvavo balandė
lių pietuose Lietuvių svetainėje. 
Pelnas paskirtas šeštadieninės 
mokvklos reikalam.

Parapinės mokyklos vaikai da
bar rengiasi Didžiosios savaitės 
pamaldom — mokosi giesmių 
ir atlieka procesijos repeticijas. 
Mokyklos vaikai taip pat daly
vaus Verbų sekmadienio pro
cesijoje. Jei oras bus gražus, 
palmės bus pašventintos lauke. 
Iš ten procesija eis į bažny
čią. Kunigai kviečia visus kuo 
gausiau dalyvauti Didžiosios 
savaitės pamaldose.

Baltimorės ateitininkai kovo 
30 Lietuvių svetainės antrame 
aukšte rengia kultūros vakarą. 
Atvyksta iš Chicagos poetas Ka
zys Bradūnas, kuris kadaise 
gyveno Baltimorėje. Jis skaitys 
savo eilėraščius. Taip pat jo 
kūrybą deklamuos žymus ak
torius Juozas Palubinskas. Visi 
kviečiami į šį vakarą, kuris pra
sidės 7 v.v.

Šv. Alfonso suaugusių klubo 
metiniai pusryčiai buvo kovo 24 
Caesar’s restorane. Visi klubo 
nariai dalyvavo 8:30 v. mišiose, 
kurias aukoio orei. L. Mendelis. 
Po mišių pusryčiauti ėjo į res
toraną.

Liet. Bendruomenės Balti
morės apylinkės metinis susirin
kimas bus kovo 31 Lietuvių 
svetainės kambariuose. Visi na
riai kvieėiami dalyvauti. Bus 
padaryti metinės veiklos prane
šimai, bus renkama nauja valdy
ba ir aptariami ateities planai.

Danutė Staškevičiutė skambina Beethoveno sonatą.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Dėl santykių išlyginimo
Visų mūsų branginamame 

“Darbininke” Nr. 7 aprašant 
JAV LB krašto valdybos posėdį, 
įvykusį sausio 21, yra sakinys: 
“Iš ALTos negauta jokio atsaky
mo į gruodžio 28 d. laišką, 
kviečiantį pasitarimui santy
kiam išlyginti”.

Skaitytojams gali susidaryti 
netikslus įspūdis, dėl to turime 
pažymėti, kad Amerikos Lietu
vių Taryba jau sausio 17 išsiun
tė laišką p. J. Gailai, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Valdybos 
pirmininkui, kur buvo pažymė
ta: “ALTos valdyba tuoj priėmė 
Jūsų pasiūlymą susitikti ir ap
svarstyti iškilusius reikalus. Ta
čiau prieš susitikimą ji norėtų 
žinoti, kokie yra Jūsų numatomi 
svarstymų klausimai ir ko- 

pasiūlo kokio renginio mintį, 
tampa ir jo organizatorium, o kiti 
tik padeda. Tiesa, yra buvę 
pora atsitikimų, kad pasiūlęs 
gerą parengimą pasitraukė tik 
todėl, kad jam pačiam reikėjo 
tartis su pasiūlytu žmogum, bet 
neatsitiko, kad kas, pakviestas į 
talką, būtų nuo jos atsisakęs.

Taip tas palaidas kultūrinin
kų būrys gražiai laikosi, ir nema
tyti, kad mėgintų jis griūti, nes 
vis atsiranda norinčių ką nors 
suorganizuoti, o svarbiausia — 
netrūksta ir tų, kurie ryžtasi atei- 
Iti pamatyti, kas suorganizuota.

(j.)

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, savo koncertą rengia ba
landžio 20, per Atvelykį, Lietu
vių svetainės didžiojoje salėje. 
Pradžia 7:30 v.v. Bilietų bus ga
lima gauti prie įėjimo. Po kon
certo šokiai. Veiks bufetas. Visi 
kviečiami dalyvauti koncerte ir 
paremti vyrų choro darbą.

DAYTON, OHIO
Šv. Kryžiaus bažnyčioj kovo 

zz2-24 vyko Kristaus eucharisti
niame sakramente pagerbimas 
— pamaldos, anksčiau vadi
namos keturiasdešimt valandų 

'atlaidais. Per tris dienas pamal
das lietuvių ir anglų kalbomis 

-pravedė Tėv. Pijus Šarpnickas, 
OFM, iš Brooklyno. Daytono 
lietuviai džiaugiasi sulaukę to
kio puikaus pamokslininko ir gi
liai išsimokslinusio misijonie- 
riaus.

Reimopdas Bučmys, Ildefonso 
ir Janinos Bučmių sūnus, va
sario 23 sukūrė naują šeimą su 
Catherine O’Connell. Jų mote
rystės ryšį Šv. Luko bažnyčioj 
palaimino jaunojo giminaitis 
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, 
iš Brooklyno. Mišių metu gra
žiai giedojo kitas Bučmys —jau
nojo dėdė Steponas Bučmys. 
Vestuvių vaišės vyko Bishop 
Ford salėj. Jose dalyvavo apie 
200 žmonių. Rytojaus dieną, 
sekmadienį, Tėv. Bučmys Šv. 
Kryžiaus lietuvių parapijos baž
nyčioj aukojo sumą lietuviškai, 
pasakė pamokslą apie lietuviš
kos spaudos reikšmę. Po pamal
dų daytoniškiai kavinėj turėjo

kie yra Jūsų pagrindiniai siūly
mai susitarimams pasiekti.

Valdyba norėtų iš anksto Jūsų 
numatytus reikalus apsvarstyti, 
kad vėliau būtų galima sėkmin
giau pasitarimus vesti”.

Raštas buvo pasirašytas ALT- 
os vicepirmininko Teodoro 
Blinstrubo.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
būdama sudaryta keliolikos 
centrinių organizacijų susita
rimu ir apjungdama daugelį 
patriotinių organizacijų, visada 
vadovaujasi visų lietuvių susi
tarimo ir vienybės dvasia ir gy
vai jaučia, kad visos geros va
lios lietuvių jėgos turi būti tel
kiamos Lietuvos išlaisvinimo 
pastangoms.

ALTos informacija

Betty Juškus, radijo valan
dėlės Lietuvių Melodijos vedė
jo žmona, mirė kovo 16 Union 
Memorial ligoninėje. Tai buvo 
liūdna žinia visiem Baltimorės 
lietuviam. Betty buvo maloni ir 
kukli moteris, visada su šypse
na, kartu su vyru dirbo ir daly
vavo lietuviškuose parengimuo
se. Buvo gimusi ir augusi Bal
timorėje, gražiai kalbėjo lietu
viškai, išauklėjo gražią šeimą 
— du sūnus ir dvi dukras. Buvo 
ištikima Šv. Alfonso parapijos 
narė ir energinga sodalietė. Trys 
kunigai aukojo gedulingas 
mišias už jos sielą Šv. Alfonso 
bažnyčioje kovo 20. Laidotu
vėse dalyvavo įvairių lietuviškų 
organizacijų atstovai. Palaidota 

Holy Redeemer kapinėse. Liko 
nuliūdęs vyras Albertas, sūnūs 
Robertas ir Edvardas, dukros 
Nancy ir Mary Jean.

Juozas Baker-Bakerskis, vyrų 
choro Dainos narys, šiomis die
nomis gydosi Good Samaritan 
ligoninėje. Jo žmona Lilė diri
guoja chorui. Choro nariai linki 
Juozui kuo greičiau pasveikti.

Jonas Obelinis

tolimesnę progą susipažinti su 
svečiu, kurs atsivežė Darbinin
ko ir Lietuvos Bažnyčios Kroni
kos (vertimą į anglų kalbą) pas
kutinius numerius.

Vida Gineitytė, dr. Romualdo 
ir Jadvygos Gineičių dukra, su
sižiedavo su Jeffrey R. McQuis- 
ton. Vida lankė Cincinnati uni
versitetą, kurį praėjusį pava
sarį sėkmingai užbaigė ir įsigi
jo gailestingosios sesers diplo
mą. Jos sužieduotinis baigė psi
chologijos, ekonomikos mokslus 
De Pauw universitete, o šiuo 
tarpu tęsia tolimesnes teisės stu
dijas Marąuette universitete. 
Sutuoktuvės planuojamos rug
pjūčio mėnesį.

Aldona ir dr. Edmundas Druk- 
teiniai su ponia Gudaitiene ba
landžio 5 išskrenda į Floridą 
dešimčiai dienų. Atostogų metu 
daktaro kabinetas bus uždarytas.

Sigmundas Markus gavo liūd
ną žinią iš okupuotos Lietuvos, 
kad ten mirė jo brolis Juozas. 
Daytono lietuviai giliai užjaučia 
Sigmundą, jo šeimą ir kitus jo 
gimines.

J-s.

— Sao Paulo, Brazilijoj, Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas atšvęstas vasario 10. 
Iškilmingos pamaldos vyko Vila 
Zelina bažnyčioj. Giedojo L. K. 
Bendruomenės choras. Jis atliko 
ir meninę programą seserų pran- 
ciškiečių salėj. Programoj dar 
dalyvavo trys tautinių šokių 
grupės: “Nemunas”, “Žilvitis” 
ir “Rūtelė”. Kalbą pasakė Bra
zilijos LB valdybos pirm. Alfon-’ 
sas D. Petraitis.

— Kapitonas Adolfas J. Na- 
maksy, Jr., žinomų lietuvių vei
kėjų Adolfo ir Kotrynos Na- 
maksy iš Newton Centre, Mass., 
sūnus, buvo apdovanotas antru 
specialiu medaliu už nuopelnus 
karinėj tarnyboj. Baigęs pir
mines karines studijas 1962 kaip 
geriausias iš viso kurso 186 kan- 
didatų-karininkų, vėliau Hawa- 
juose gavo magistro laipsnį. Po 
įvairių pareigų sėkmingo atliki
mo 1973 rugpiūčio mėn. buvo 
parinktas lankyti profesinę Kari
nę kolegiją Montgomery, Ala- 
bama. Ten studijuos iki 1974 
liepos mėn.

— Philadelphia, Pa., reko
lekcijos Šv. Andriejaus bažny
čioj įvyks kovo 30-31. Jas ves 
svečias kun. A. Trimakas. Šeš
tadienį rekolekcijų pradžia — 7 
vai. vak. Bus dvi konferencijos, 
o vėliau — išpažinčių klausy
mas. Sekmadienį — 10:30 mi
šios ir rekolekcijų užbaigiamoji 
konferencija. Tai graži proga 
dvasiškai pasiruošti sutikti Kris
taus prisikėlimo šventę — Vely
kas.

— Pirmoji lietuviška televi
zijos programa Kanadoj “Tėvy
nės Prisiminimai” iš McLean 
Hunter Cable 10 kanalo buvo 
parodyta du kartus — kovo 12 
ir 14, 7:30 vai. vak. po pusva
landį. Ateity numatoma trans
liuoti kas savaitę iš to paties 
kanalo. Programos direktorius 
— Jonas R. Simanavičius.

— Detroit, Mich.į' Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 56 
metų sukaktį minint, lietuviai 
laisvinimo reikalam suaukojo 
apie 5000 dol. Vasario 10 jauni
mui minint aukota: LB-nei 
1064.50 dol., Vlikui 25 dol. ir 
Altai 6 dol. Vasario 17 DLOC 
surengtame minėjime Altai au
kų surinkta netoli 4000 dol.

— Vincas Tamošiūnas, Šaulių 
sąjungos pirmininkas, sveikatai 
pataisyti ilgesniam laikui išvyko 
į St. Petersburg, Floridą. Laiki
nai nuo kovo 10 Sąjungos pir
mininko pareigas eina vykd. vi- 
cenirm. Alfa Šukvs. 9731 And- 
rew St., Allen Park, Mich. 48101. 
Tel 382-5730

— solistas Leonas Baltrus, 
tenoras, iš Rochester, N.Y., kovo 
9 sėkmingai koncertavo Chica
goj. Jam akomponavo komp. 
Darius Lapinską*.

— Ona Pabedinskaite, Pane
vėžio gimnazijos mokytoja, su
laukusi 88 metų amžiaus, kovo 
17 mirė Toronte, Kanadoj. Ve
lionė gimė Lietuvoj. Kanadoj 
išgyveno 20 metu

— Solistė Prudencija Bičkie- 
nė atliko meninę programą Put- 
namo Seselių rėmėjų metinėj 
šventėj Chicagoj, Jaunimo Cent
re, kovo 17.

— Phoenix, Arizona, lietu
vių choras per užgavėnes uk
rainiečių salėj suruošė linksma- 
vakarį. Vyriausia šeimininkė bu
vo T. Šaulienė. Jos pagelbinin- 
kės — B. Strikauskienė, M. Mė- 
linauskienė ir kitos. Parengimo 
vadovė muzikė O. Metrikienė. 
Baliaus metu buvo pagerbtos 
Annette Young ir muzikė O 
Metrikienė.

— “Liepsna”, Montrealio li
tuanistinės mokyklos laikraš
tėlis, išėjo vasario mėnesį. Re- 
dctguoi'1 Maliskaitė, jai
talkina J. Adamonyte, V. Mor- 
kūnaitė, L. Piečaitis, L. Povilai
tytė, L. Staškevičius

— Studentės, norinčios per 
vasaros atostogas padirbėti lie
tuvių senelių namuose, gali 
kreiptis adresu: Matulaitis Nur
sing Home, Thurber Rd., Put
nam, Conn. 06260.
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Ji baigė savo žemiškuosius 
rūpesčius...

Per skautybę — lietuvybei!

V ■

Taip pat dalyvavo generalinė 
konsule J. Daužvardienė, skau- 
tininkai-ės ir giminės. Visi su
giedojo velionės mėgiamiausią 
giesmę Lietuva Brangi.

Petkaus koplyčioje. Sekma
dienį, kovo 3 rytą, “Aušros Var
tų” tunto skautės, vadovaujant 
t-kei v.s. Alei Namikienei, susi
rinko Jaunimo Centro sodely 
prie paminklo žuvusiems už 
Lietuvos laisvę ir padėjo baltų 

Velionė giliai mylėjo tėvynę gėlių skaučių ženklą — Rūtelę. 
Lietuvą ir tvirtai tikėjo jos atsi
kūrimu. Labai daug rašė į lietu
vių spaudą. Visuose jos straips
niuose buvo jaučiamas susirū
pinimas išeivijos nutautėjimu. 
Jos poezijoje daug meilės Lietu
vai ir lietuvių tautai. Savo eilė
rašty, rodos, ji kiekvieno prašo 
nepamiršti Lietuvos:

“Lietuvi, nuklydęs į tolimą šalį, 
Nepamiršk atsigrįžt atgalios, 
Kur liko laukai, rugių, varpos 

nubalę,
Neužmiršk koplytėlėj Madonos 

tylios.”
Ji buvo rašytoja-poetė, išlei

dusi keletą eilėraščių rinkinių. 
Pirmasis rinkinys “Su baltu nuo
metu”, išleistas 1931, “Skeveld
ros” 1946, “Žvaigrdėtos naktys” 

11952, “Ant aukuro laiptų” 1961, 
“Rūpestis” 1970. Be to, nese
niai, 1973, išėjusi knyga “Tau- Seserijos vardu atsisveikino v.s. 
tinių šokių švenčių takais”. Prie 
didžiųjų nuopelnų jai reikia pri
skirti tautinių šokių restaura
vimą ir jų pravedimą, kaip pri
valomu dalyku į mokyklų prog
ramas. Tautiniai šokiai jai labai 
rūpėjo, ir ji juos sekė.

Patį didžiausią savo veiklos į- 
našą ji atidavė Skautų Sąjungai. 
Į LSS-gą įsijungė 1925. Buvo 
Marijampolės tunto pirmoji tun- 
tininkė. 
reiškėsi 
1946-50 
riausios 
Jos darbas buvo įvertintas Leli
jos ir Geležinio Vilko ordinais. 
O kas galėtų suskaičiuoti kiek ji 
išleido aplinkraščių, įsakymų, 
įvairių raštų sesėms skautėms? 
Nors vėlesniu laiku tiesioginių 
pareigų neturėjo, tačiau nuolat 
rūpinosi skautėmis, kad tik jos 
nenuklystų nuo lietuviškos li
nijos, kad nepadėtų kur nors 
nelietuvišką įrašą. Ji buvo lietu
vybės saugotoja. Mirties pra
nešime buvo įrašyta: “ . . .Paliko 
kenčiančią tautą okupanto prie
spaudoje, kovojančią tautos dalį link karstą ir sugiedojo “Ateina 
išeivijoje, seses skautes, ku- 
rioms buvo skyrusi didelę savo 
gyvenimo dalį, didįjį rūpestį — 
kovą už tautą ir jos išlikimą. 
Paliko sūnų Joną ir marčią 
Laimą . . .”

Šių metų vasario 28 mirties 
angelas išsivedė mums žinomą 
poetę, mokytoją-auklėtoją, vi- 
suomenininkę ir buvusią LSS 
Seserijos Vyriausią Skautinin- 
kę v.s. Juozę Augustaitytę-Vai- 
čiūnienę.

Ji visuomet aktyviai 
skaučių Seserijoje, 

ėjo LSS Seserijos Vy- 
Skautininkės pareigas.

-o-
A. a. Juozė Augustaitytė-Vai- 

čiūnienė buvo pašarvota D.A.

Akademikių skaučių draugovės centro valdyba. Iš k.: L. Jadviršytė, J. Sakalauskaitė, 
R. nartuškienė, pirm. G. Sabaliūnaitė, žemai L. Grybauskaitė, viršuje D. Eidukaitė.

SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

Tos pačios dienos vakarą kop
lyčioje įvyko atsisveikinimas. 
Ten susirinkę Chicagos lietuviai 
atidavė velionei paskutinę pa
garbą. Šalia karsto stovėjo lietu
viška trispalvė, gi pati velionė 
buvo papuošta tautiniu drabu
žiu, su baltu nuometu. Buvo 
padėta skautininkės kaklaraištis 
ir skautiški ordinai.

Atsisveikinimą pravedė VS 
’pav. s. Irena Kerelienė. Pareiš
kė užuojautą velionės sūnui ir jo 
žmonai. Jautriais žodžiais kalbė
jo konsule J. Daužvardienė.

O. Zailskienė ir į karstą įdėjo 
Lietuvos žemės žiupsnelį ir Bal
tijos gintaro. Clevelando skau- 
tininkių vardu kalbėjo v.s. Ste
fanija Radzevičiūtė ir į karstą 
įdėjo tris Vilniaus verbas. Bro
lijos vardu kalbėjo v.s. VI. Vi- 
jeikis. Iš viso atsisveikino 20 
įvairių organizacijų atstovai. Vi
sų mintys buvo tos pačios, kad ji 
neišmainė tautinės idėjos į pa
taikavimą ar prisitaikinimą pa
gal madą. Savo tėvynei, tėvų 
kalbai ir papročiams liko ištiki
ma iki mirties.

Kovo 4 jos palaikai buvo nuly
dėti į Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo parapijos bažnyčią. Pa
maldas atlaikė kan. V. Zaka
rauskas ir pasakė pritaikytą pa
mokslą. Nepaprastai gražiai 
skambėjo bažnyčioje Balio Pakš
to pučiamas ragelis ir jo dukros 
Emilijos kanklės.

Kapinėse, kada kunigas atliko 
religines apeigas, visi su
giedojo tautos himną. Po to, 
skautininkės sudarė ratelį ap- 

naktis . . . Saldžių sapnų . . . 
Dievas yr’ čia . . . .”, o tuo laiku 
karsta pamažu nusileido į duo
bę.

Pavergtos tėvynės ilgesy pali
kai sunkų tremties kelią ir išėjai 
į amžinus namus. Ilsėkis Ramy
bėje, Sese.

Gr. Meiluvienė
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Akademikių Skaučių Drau
govės centro valdyba 
1973.IX.16 Chicagoje pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkė: fil. 
Virginija Sabaliūnaitė (3206 W. 
67th St., Chicago, III. 60629), 
pirmininkės pavaduotoja: t.n. 
Julytė Sakalauskaitė, iždininkė: 
t.n. Lydia Jadviršytė, kandida
čių globėja: fil. Ramutė Bartuš- 
kienė, sekretorės: t.n. Loreta 
Grybauskaitė, t.n. Dalia Ei- 
dukaitė. Ši valdyba, perėmusi 
pareigas iš 1972 valdybos, 1973. 
IX.22 pradėjo eiti pareigas. CV- 
ba reikalus aptars ir vykdys 
demokratišku būdu.

Pirmasis valdybos uždavinys 
susirišti su Akademikių Skaučių 
Draugovės skyriais, palaikyti 
glaudžius ryšius, atgaivinti mi
rusius skyrius ir steigti naujus 
bei išleisti kandidačių konspek
tą. Kad tai būtų lengviau įvyk
dyti, pirmininkė pasiūlė ir val
dyba sutiko pagloboti po du ar 
tris skyrius. Tokiu būdu palai
komi ryšiai padėtų greičiau 
mums suartėti.

:< Skautų Sąjūdžio jubiliejiniai 
metai. Š. m. spalio 16 sueina 
50 metų, kaip 1924 Lietuvos 
Universitete Kaune įsisteigė 
Studentų Skautų Draugovė, vė
liau išaugusi į korp! Vytis, ASD: vinėjančiais balionus, su įrašu 
ir FSS. Šių metų vasaros gale 
bus suruošta studijų savai tė-sto- 
vykla, atžymėti 50 metų nueito 
kelio.

Studenčių Skaučių Dr-vė 
anais laikais Lietuvoje ir dabar
tyje gyvai reiškiasi skautiškam- 
visuomeniniam gyvenime. Pa
brėžia meilę artimui, pagarbą 
žmogui. Sukūrusios studenčių 
skaučių tradicijas Lietuvoje, 
stengiasi jas išlaikyti, ruošiasi 
profesiniam darbui ir laiko svar
biausiu tikslu sąmoningos lietu
vaitės ugdymą ir savęs tobu
linimą. Nuoširdžiai bendradar
biauja su broliais, kurie sudaro 
korp! Vytis eiles. Baigusios stu
dijas, sukūrusios šeimas bei 
dirbdamos profesinį darbą, ne
atitrūksta ir įeina į Filisterių 
Skautų Sąjungą.

Taigi mielos Sesės studentės, 
jei jūsų vietovėje ir nėra Aka
demikių Skaučių Draugovės 
skyriaus, bet jūs galite tapti to
kio skyriaus nare. Čia rasite 
draugiškumą, meilę ir, reikalui 
esant, pagalbos ranką.

Centro valdybos narės yra jau
nos ir užsidegusios entuziazmu 
dirbti ASD labui. Kviečiame 
kreiptis į aukščiau pateiktą CV- 
bos sąrašą ir jos suteiks jums 
visas žinias ir įjungs jus į šią 
gražią 50 metų veikiančią stu- ' 
dentišką — skautišką organizaci
ją, kurios šūkis Ad meliorem! — 
Vis geryn!

ASS Centro Valdyba

Mieli Broliai ir Sesės,
Kovo mėnesį sueina jau šešeri 

metai nuo “Skautų Pastogės” 
įsteigimo šio laikraščio pusla
piuose.

Dėkoju visiems bendra
darbiams už jūsų rašinius, ži
nias, nuotraukas, o “Darbinin
ko” redakcijai, priglaudusiai 
skautus savo laikraštyje, tariu 
nuoširdų skautišką ačiū.

Budėkime,
os. B. Kidolienė, 

a.r. red.

Šauni Kaziuko mugė Nevv Yorke
Kovo 3 naujajame New Yorko 

Kultūros Židiny įvyko tradicinė 
Neringos ir Tauro tuntų su
ruošta Kaziuko mugėj sutrau
kusi, kaip ir kiekvienais metais, 
daug New Yorko ir tolimesnių 
kolonijų lietuvių.

11 vai. buvo jaunimo mišios, 
kurias aukojo LSS-jos dvasios 
vadas T. Paulius Baltakis, OFM, 
ir LSB-jos dvasios vadas kun. 
v.s. J. Pakalniškis. T. Paulius 
pasakė ir progai pritaikytą 
pamokslą.

Po pamaldų buvo atidarvta 
pati mugė, lauro tunto t-kas 
s.v.v.sl. J. Vilgalys pasveikino 
svečius. Taip pat sveikino ir 
Skautų Sąjungos pirmūnas v.s.
P. Jurgėla. Nuoširdžiu žodžiu 
pasveikinęs susirinkusius ir pa
sidžiaugęs New Yorko skautų 
darbštumu, Tėv. Paulius per
kirpo kaspiną, tuo oficialiai ati
darydamas Kaziuko mugę.

Mugės svečiai ir vėl nebuvo 
apvilti atsilankę, nes visuose di
džiosios Židinio salės pakraš
čiuose matėsi skautų-čių visų 
metų darbo vaisiai. Išrikiuoti 
stalai buvo pilni gėrybių. Bro
liai, kaip ir visada, turėjo gražių 
medžio gaminių, savo darbo, 
taip pat ir paaukotų žinomo dro
žinėtojo M. Jankausko. Vilkiukai 
buvo pagaminę ir kitokių praš
matnybių, sumaniam drauginin
kui s.v.sl. J. Nemickui vadovau
jant pasiruošimui.

Sesės, kaip ir kitais metais, 
turėjo visą eilę paviljonų. Čia 
matėsi daugumoje jų pačių pa
gaminti darbai. Prie paukštyčių 
laimės šulinio buvo eilės ma
žųjų, kur buvo vien tik paukš
tyčių gaminiai — įvairūs žaislai, 
laimėjimui. Skautės, pagal šių 
laikų madas, buvo įsirengę 
“boutique”, kur radai tiek skau
čių, tiek paukštyčių gražiai pa
gamintus papuošalus, o ypač vi
sų akį traukė gražiai iš įvai
rių medžiagų pagamintos įvai
riaspalvės gėlės namams pa
puošti.

Sunku būtų suminėti, ko ten 
bebuvo. Tai rodo, kad mūsų 
skautai yra ne tik darbštūs, bet 
ir išradingi. J L

Mažieji mugės lankytojai 
džiaugėsi jiems pritaikytais žai- 
dimais-laimėjimais, o taip pat ir 
margarūbiais pajacais, parda- 

“Kaziuko mugė 1974”.
Židiniečių paviljonas, kaip 

kasmet, taip ir šį kartą stebino 
savo turtingumu. Čia buvo apstu 
lietuviškų audinių, gintaro, si- daug dar yra žinotinų dalykų.

Vienas žmogus gali daug pa
daryti, bet grupė žmonių, dirb
dama išvien, gali neapsakomai 

. daugiau nuveikti.
Neskelbdavo nuomonės apie

dabro papuošalų, medžio ga
minių, mezginių ir cĮaug kito, 
didele dalimi pagamintų pačių 
židiniečių.

Kukliai, salės kampelyje, pri
siglaudė sesės akademikės. Ta- ' kitą žmogų, negalvojęs apie 
čiau šis kampelis buvo visų sve- jį bent metus.

Laimės šulinio lankytojos New Yorko skautų mugėj. Nuotr.
G. Peniko

čių gausiai lankomas, nes jos 
pardavinėjo savo pačių gamybos 
lietuviškus riestainius.

Apatinėje salėje buvo tikra 
spūstis, nes mugės lankytojai 
apsipirkę norėjo ir pasistiprinti. 
Čia buvo galima gauti skaniai 
pagamintus lietuviškų patiekalų 
pietus, paruoštus Skautams 
Remti Komiteto su skautų tėvų 
talka. Norinčius pasmaguriauti 
vyr. skautės vaišino kava ir- 
tortais bei visokiais saldumy
nais.

Mugei įpusėjus, viename iš 
daugelio Židinio kambarių vyko 
lėlių teatras mažiesiems, kurie, 
dauguma, net po antrą kartą ėjo 
jo žiūrėti.

Negalima pamiršti ir kelių 
vertingų loterijų. Vyravo židi
niečių loterija, leidusi tris laimi
kius: 1. dail. V. Igno medžio 
skulptūrą — paukštį laimėjo M. 
Šalinskienė, 2. lietuvišką lėlę, 
pagamintą R. Česnavičienės, 
laimėjo p. p. Griniai iš L. Island, 
3. sidabro ir gintaro papuošalą, 
pagamintą G. Kulpienės, laimė
jo dr. Tūla. Skautų vyčių lote
rijoje “Linksmybių krepšį” lai
mėjo p. Galinienė, o vyr. skau
čių leidžiamą raguolį — F. Ne- 
mickienė.

Atrodo, per greitai prabėgo 
mugė, nes jai pasiruošti juk tiek 
laiko reikėjo praleisti ir tiek 
daug darbo įdėti. Tačiau niekas 
nesigailėjo ten atvykę, visi 
džiaugėsi mūsų skautų suma
numu ir žadėjo ir kitais metais 
atsilankyti, gi New Yorko skau
tai ir skautės dėkingu žvilgsniu 
palydėjo išeinančius, parėmu
sius jų veiklą ir pastangas, ir 
visiems linkėjo: “Iki pasimaty
mo, pasimatysim kitais metais!” 

B.K.

ASD New Yorko skyrius kovo 
17 turėjo sueigą Kultūros Židi
nyje. Šioje sueigoje lankėsi vyr. 
sk. Audra Karašaitė iš New Jer
sey ir vyr. sk. Virginija Aleksan
dravičiūtė iš Hartfordo, kurios 
papasakojo savo įspūdžius iš 
viešėjimo Lietuvoje. Buvo įdo
mu pasiklausyti, kaip atrodo Šių 
laikų Lietuva, žiūrint į ją šių 
dienų studentų akimis-

Baden-Powellis nėr savo 80 gim- ' 
.f tadienį:

Pasiekęs 80 metų amžiaus, 
pradedi žinoti vieną kitą daly
ką, bet labiausiai paaiškėja, kiek



Baigti ir nebaigti darbai
Kultūros Židinyje kovo 18 

įvyko paskutinis Židinio atida
rymo baliaus ir dedikacijos 
šventės komiteto posėdis. Pre
zidiumo iždininkas Ignas Gasi- 
liūnas pristatė posėdžiui abiejų 
švenčių piniginę apyskaitą. 
1973 gruodžio pirmos atidary
mo balius davė virš 20 tūkstan
čių dolerių pelno. Į šią sumą 
įeina visos tuo metu vykusios 
3 mėnesių, vajaus aukos ir pats 
baliaus pelnas. Vasario dešimtos 
dedikacijos šventė atnešė virš 
dviejų tūkstančių dol. pelno, ta
čiau ši suma dar nėra galutinė, 
nes leidinio išsiuntinėjimo išlai
dos dar nėra pasibaigusios.

Prezidiumo pirmininkas tėvas
Paulius Baltakis, OFM, padarė 

Kultūros Židinio dabartinio sto
vio ir ateities planų pranešimą. 
Iš pranešimo matosi, kad kont- 
raktoriaus pasižadėjimai ir dar
bai dar nėra užbaigti. Yra dar li
kusi ir gana stambi skola kon- 
traktoriui, architektui ir pageri
nimų sąskaitom apmokėti. Patal
pų išlaikymo išlaidos dar galuti
nai nenustatytos, bet iš pirmųjų 
sąskaitų matosi, Kad išlaidos bus 
didelės. Artimiausios ateities 
planai: sporto įrengimai, biblio
tekos įkūrimas, priekinio kiemo 
bei įvažiavimo pertvarkymas, 
nuolatinio patalpų prižiūrėtojo 
ir Židinio inkorporavimo klausi
mai. X

Balandžio 19, 7:30 vai. vakaro 
įvyks Židinio statybos komiteto 
posėdis, o gegužės 17 — visuoti
nis organizacijų atstovų ir auko
tojų susirinkimas. Šiam susirin
kime bus sprendžiami pajamų, 
priežiūros ir inkorporavimo

! UŽ SAKYKITE!) A BAR

1 GERIAUSIĄ DOVANĄ 
I Į LIETUVĄ
I SPECIALŪS
j| *iUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

1 i Su specialiais rublių pažymėji
mais jūs^ giminės gali įsigyti, 
iką tik. nori, už dalelę regulia-

7 rios kgūaas.
Tai yra panašu, lyg kad" 

eitumėte į krautuvę su 100 
■ dolerių ir gautumėte prekių užy 

200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy^ 
mėjimai taip pat gali būti iš-; 
keisti į reguliarius rubliu^,’ 
naudojantis aukščiausiais tari2 

4ais.
4 Pilnai garantuota, ?

greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.50' dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėsimų.

įrašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo (
.Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE

EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.

Fifth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBŪS 
automobiliai:

j Greičiausias pristatymai 

ZHIGUlCvAZ 2101 
$3388.50
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$3887.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station VVagon $3737.50 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 412 IE 
$3438.50
MOSKVITCH 408 IE 
$3162.00
MOSKVITCH 426 IE 
STATION VVAGON 
$3588.00
MOSKVITCH.427 IE 
Station wagon $3850.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2168.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobiliu pąveiks-

' Jais
Apartamentai 

Naudoti drabužiai 
Prašykite mūsų specialaus 

biuletenio
Šioje prekyboje mes turime 25 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

klausimai. Taip pat bus renka
ma Židinio tvarkymo ir išlaiky
mo komisija.

Baigdamas savo pranešimą, 
tėvas Paulius padėkojo visiem 
Židinio atidarymo ir dedikacijos 
šventės prezidiumo ir komisijos 
nariam už atliktą darbą. Ypatin
gai prisimintaE. Mickeliūnienė, 
kuri per abejas šventes veltui 
patiekė visiem vaišes, Alice 
Zubkuvienė už paaukotas gėles 
ir visi kiti geradariai ir aukoto
jai, kurių dėka buvo atliktas šis 
didelis darbas.

Parengimų prezidiumą suda
rė: tėv. P. Baltakis OFM, A. 
Vakselis, J. Gerdvilienė, A. Bal
sys ir I. Gasiliūnas. Komiteto 
sudėtis: I. Alksninienė, P. Ąžuo
las, tėv. K. Bučmys, OFM, Č. 
Janušas, Z. Jurys, R. Kezys, M. 
Klivečkienė, A. Koncė, E. 
Mickeliūnienė, A. Radzivanie- 
nė, B. Radzivanas, V. Steponis, 
A. Šilbajoris, D. Šilbajorienė,
L. Vainienė, J. Vytuvienė ir M. 
Žukauskienė.

Visiem lietuviškas ačiū ir iki 
pasimatymo ateities darbuose. 
________________________ Alg. S.

Los Angeles
Tėv. Leonardas Andriekus, 

OFM, Kennebunkport, Maine, 
vienuolyno viršininkas, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj ba
landžio 3-4 praves metines re
kolekcijas. Tai bus puiki proga 
pasiruošti Velykų šventėm, pasi
naudojant prityrusio misijonie- 
riaus išreikštomis mintimis.

Sutvirtinimo sakramentas Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčioj bus teikiamas balan
džio 28. Jį suteiks naujasis Los 
Angeles kardinolas T. Manning. 
Šį sakramentą priimti ruošiasi 
apie 100 berniukų ir mergai
čių. Sutvirtinimo mišių metu 
giedos parapijos choras, vado
vaujamas komp. Broniaus Bud
riūno, ir solistai.

Skautų stovyklavietės komi
teto balius Castaway restorane, 
Burbank, įvyks balandžio 27.

Balfo pavasarinis balius įvyks 
gegužės 4 Šv. Kazimiero para
pijos salėj. Kartu bus paminė
ta Los Angeles Balfo skyriaus 
30 metų sukaktis. Šokiam gros 
Latvalos orkestras. 1973 metais 
bendriem Balfo šalpos reikalam 
buvo gauta 3,713.46 dol., kun. 
H. Šulco stipendijų fondui — 
167 dol., Vasario 16 gimnazijai 
— 350 dol. Visus Balfo veik
los įvykius sudėjus, gaunama, 
kad 1973 viso buvo surinkta 
5,206.49 dol. Persiųsta į centrą 
5,069.00 dol. Įvairių išlaidų 
turėta 47.43 dol.

Juozas ir Elena Truškauskai 
balandžio 28 švenčia savo vedy
binio gyvenimo 50 metų su
kaktį.

Mitinos dienos minėjimas 
įvyks gegužės 12 Šv. Kazimiero 
parapijos salėj.

Kazys ir Jadvyga Karužai va
sario 24 atšventė 35 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Jų duk
ra Giedrė su žentu inž. Romu 
Venckum ir sūnus dr. Šarūnas 
surengė šaunų pagerbimo balių. 
Virš 100 lietuvių susirinko į 
gražius R. ir G. Venckų namus 

, Santa Monica, Calif. Į pagerbi
mą atsilankė ir prel. J. Kučingis 

‘ su vysk. R. Luisi. Klebonas ir 
artimesni Karužų draugai pasa
kė sveikinimo kalbas. Karužai 
gyvena lietuvių parapijos kai
mynystėj, kur turi pasistatę 16- 
kos šeimų namus, pavadintus 
“Trakų” vardu.

Šv. Kazimiero parapijos komi
teto metiniam susirinkime 1974 
metam išrinkta tokia valdyba: 

’ pirm. Pranas Speecher, vice- 
I pirm. Leonas Oksas, sekr. Min- 
' daugas Banionis ir valdybos 
narys Juozas Dzenkaitis. Į para- 

’ pijos komiteto sudėtį pakviesti 
šie nauji nariai: Stasys Lisec- 
kas, Walteris Mačiauskas, Fe
liksas Karalius ir Stasys Pač- 
kauskas.

Dr. Vladas Juodeika, iki šiol 
profesoriavęs Portland, Oregon, 
su žmona išėjo į pensiją ir per
sikėlė gyventi į Los Angeles. 
Įsikūrė netoli Šv. Kazimiero 
bažnyčios, šalia savo dukros G. 
Kazakevičienės ir anūkių.

Lietuvių Diena, rengiama 
•„ Šv. Kazimiero lietuvių parapi- 
' jos, šiemet įvyks birželio 16. — 

LŽK.

DAIL. V. VIZGIRDAI 70 METŲ
(atkelta iš 6 psl.)

Kas būdinga jo veiklai?
Belieka nusakyti jo veiklą ša

lia tapybos. Jis lįjuvo vienas iš 
Ars kolektyvo narių, kurie 1932 
pasuoae viešumoje. Kolektyvas 
pasisakė už meno atsinaujinimą, 
už jo sumodeminimą. Drauge 
kolektyvas pabrėžė ir liaudies 
meno tradicijas. Jų tikslas buvo

LB NJ APYGARDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Elizabeth, N. J.
Apygardos valdybai nutarus, 

apygardos metinis suvažiavimas 
įvyksta gegužės 19, sekmadienį, 
1 vai. p. p. Lithuanian Liberty 
Hali patalpose. Suvažiavimui 
yra pasiūlyta tokia darbotvarkė: 
a) suvažiavimo atidarymas, b) 
prezidiumo sudarymas, c) 1973 
m. apygardos suvažiavimo pro
tokolo tvirtinimas, d) valdybos ir 
kontrolės komisijos pranešimai, 
e) diskusijos dėl pranešimų, f) 
apylinkių valdybų pranešimai, 
g) apygardos valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai, h) veik
los gairių nustatymas ir i) su
važiavimo uždarymas.

Suvažiavime dalyvauja: apy
gardos valdybos ir kontrolės ko
misijos nariai, apylinkių pirmi
ninkai ir jų valdybų nariai ir 
apylinkių atstovai, rinkti apylin
kės susirinkimo nuo kiekvieno 
50 apylinkėje registruotų lietu
vių po vieną atstovą.

Suvažiavimo svečiais kvie
čiami dalyvauti ir visi kiti lie
tuviai, kurie domisi Lietuvių 
Bendruomenės veikla.

Apygardos valdyba 

KNYGA — GERIAUSIA DOVANA
Šv. Rašto Naujasis Testamentas ................................................. 5.00
Dievas šiandien, kun. J. Gutausko ........................................... 6.00
Didieji dabarties klausimai, dr. A. Maceinos ....................... 6.00
Ištiestos rankos, kun. J. Gailiaus ............................................... 5.00
Ką mes tikime, kun. P. Celiešiaus ........................................... 4.00
Šviesos ir Šešėliai, A. Sušinsko ................................................. 5.00
Didysis jo nuotykis, apie prof. J. Eretą ................................. 5.00
Užkandis, J. Jankaus pasakojimai ............................................... 5.00
Palikimas, F. Kiršos eilėraščiai .................................................. 6.00
Kritusieji už Laisvę, V. Ramojaus ............................................. 5.00
Lietuvos keliu, P. Lėlio prisiminimai ...................................... 6.00
T. B. Pauliukas, T. K. Žvirblio, O.P.......................................... 2.00
Tautvilą, J. Kralikausko romanas ................................................ 4.00
Karaliai ir bulvės, L. Dovydėno ................................................ 4.50
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės ........................... 4.00
Lituanistikos darbai, III tomas .................................................. 10.00
Lietuvių poezija, III tomas ......................................................... 13.00
Day of Shame, by A. Rukšėnas ..................................... •.......... 9.00

Kiškio pyragai, J. Mingėlos .......................................................... 3.50
Gabriuko užrašai, J. Gilienės ..................................................... 3.00
Peliukai ir plaštakės, B. Pukelevičiūtės .................................. 1.50
Daržovių gegužinė, B. Pukelevičiūtė ..........................................1.50,
Kalėdų dovana, B.Pukelevičiūtės  ........................................ 1.50
Saulės Šermenys, A. Gustaičio ................................................... 7.00
Vėjas gluosniuose, A. Landsbergio .................................   4.00
Laiškai Andromachai, J. Tininio ................................................ 4.00
Pro vyšnių sodą. Vi. Šlaito .......................................................... 3.00
Karnavalo aisKteje, j. švaisto novelės ...................................... 5.00
Gyvenimas ir darbai, V. Šmaižienės eilės............................... 3.00
Medinis Dievas, VI. Mingėlos ........     4.00

Šios bei kitos knygos ir lietuviškos plokštelės gaunamos
Darbiniko adm. 341 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207

DOVANŲ SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR KITAS ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lietuvoje, 
pirmiausia pasitarkite su mumis kas naudingiausia ir reika
lingiausia jiems pasiųsti.

Pavasario ir vasaros sezonui siūlome šias prekes:

PLANUODAMI ATOSTOGAS,

NEPAMIRŠKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖS

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei ............... $10.00
Crimplene medžiaga suknelei ..................................... $11.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais ........................... $14.00
Nailonienės arba šilkinės skarelės ............................. $ 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų ..... $ 9.00
Gefiūro medžiaga suknelei .......................................... $15.00
Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga .............$42.00
Dirbtinis Mink kailis paltui ........................................ $50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai ................................. $ 8.50

KENNEBUNKPORT, MAINE

Priimame^ užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių 
prekių, kurias iš čia negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui 
“Olympia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Telef. 01 739 8734 or 01 460 2592

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą ir kitas 
šalis. Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pagei
davimus.

Vasarvietė — prie pat Atlanto,
Labai gražus parkas,
Maudymosi baseinas,
Teniso aikštė.

Maistas geras, kambariai patogūs,
Kainos prieinamos.

Lietuviška nuotaika
Kultūriniai renginiai: koncertai,

literatūros vakarai, šokiai.

Vasarvietė yra garsiame Amerikos kurorte.

Svečių nuotaiką kelia lietuviškos šventovės ir 
meno kūriniai.

INFORMACIJAI ADRESAS:

Rev. Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967-2011

sujungti moderniojo meno lai
mėjimus su liaudies meno tra
dicijomis ir tuo sukurti naują — 
tautinę lietuvių dailę.

Ars sąjūdis teigiamai paveikė 
dailės raidą, laisvino iš senų 
sustingusių formų, ryškino indi
vidualizmą, ryškino ir lietuvių 
liaudies meno vertę. Vizgirdai 
šiame sąjūdyje teko nemaža pa
sireikšti, būti to sąjūdžio avan
garde.

1949 jis buvo vienas iš Lie
tuvių dailės instituto steigėjų ir 
pirmasis jo pirmininkas. Institu
tas rūpinosi dailės reikalais, kė
lė dailės kultūrą.

Teigiamai reikia vertinti ir jo 
daugybę straipsnių apie meną, 
atskirus dailininkus, meno klau
simais straipsnius Lietuvių En
ciklopedijoje. Ir visa tai rašė 
ir dabar rašo, norėdamas propa
guoti lietuvišką meną, norėda
mas su juo supažindinti žmones, 
mažinti tarpą tarp dailininko ir 
visuomenės, norėdamas išsau
goti meno kūrybinę jėgą.

-o-
Sukaktuvininkui linkime svei

katos ir ištvermės, kad sukurtų 
daug daug paveikslų ir taip pra- 
praturtintų lietuvių meną, (p.j.)

Amžiais pavergta kelias tėvynė: 
Jos atgimimą jaučia dvasia, 
Ginkim, ką mūsų protėviai gynė! 
Žadinkim brolius meile drąsia!
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Maironis Dekoratyvinė vaza, sukurta dailininko Petro Vaškio. Jo kera
mikos darbų paroda vyksta balandžio 6-7 Liet, piliečių klubo 
salėje, So. Boston, Mass.

BOSTONE

P. Vaškio keramikos darbų paroda

Bostono skaučių židinys ba
landžio 6 ir 7 rengia Petro 
Vaškio keramikos darbų parodą. 
Paroda įvyks Lietuvių piliečių 
klubo antro aukšto salėje.

Atidarymas šeštadienį, balan
džio 6, 7:30 v.v.

Sekmadienį lankymas nuo 11 
vai. iki 2:30 vai. popiet.

Dailininkas Petras Vaškys me
no studijas pradėjo gimtajame 
krašte-Lietuvoje, Kauno Meno

mokykloje. Po karo tęsė skulp
tūros studijas Italijoje-Florenci- 
joje ir Romoje. Atvykęs į JAV, 
nuo 1956 metų P. Vaškys pro
fesoriauja Philadelphijoje Colle- 
ge of Arts. Jau ketveri metai 
vadovauja keramikos departa
mentui. P. Vaškys yra plačiai 
žinomas Amerikoje už vaško 
muziejui sukurtas 100 norma
laus dydžio istorinių asmenų 
vaško figūras.



10 • DARBININKAS • 1974 kovo 29, nr. 13

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

Pasaulio pretendentų pus- 
baigminiai ratai netrukus prasi
deda. Spaskis prieš Karpovą, 
jauną 23 metų didmeistrį, savo 
kovas pradeda balandžio 10, Le
ningrade, o T. Petrosianas prieš 
V. Korčnojų — balandžio 12 
Odesoje. Į baigmines rungtynes 
pateks tas, kas pirmas laimės 4 
partijas iš skirtų 20 partijų.

Korčnojus teigia, kad prieš 
Fischerį dėl pasaulio karūnos 

rungsis Petrosianas arba jis. 
Spaskis nei Karpovas neturį vil
čių.

Jubiliejinėse, FIDEs 50- 
mečiui paminėti, pasaulio ko
mandinėse rungtynėse dalyvaus 
komandos iš 74 valstybių (re

kordinis skaitmuo). Amerikos 
šachmatų federacija įrašiusi to
kią komandą: Robert Fischer, 
Robert Byrne, Lubomir Kava-

lėk, Walter Browne, Samuel 
Reshevsky ir William Lom- 
bardy. Ar Fischeris dalyvaus 
šioje olimpiadoje, tur būt tvirtai 
dar nėra žinoma?

MELSKIMĖS IR AUKOKIME

TIKĖJIMUI PALAIKYTI LIETUVOJE 
GAVĖNIA YRA VAJAUS METAS RELIGINEI ŠALPAI

Bostono tarpklubinėse “John- 
son” komanda įveikė mūsų vy
rus kovo 22, santykiu 3 1/2- 
1 1/2. Mūsų komandos sudėty 
žaidė A. Klinovas, A. Makaitis, 
A. Leonavičius (jis pelnė tašką 
prieš H. Dondis), Jurgis Zoza 
ir jaunuolis Tomas Girnius, ku
ris sužaidė lygiomis prieš Roma
no ir gavo pustaškį. Kitos rung
tynės bus kovo 29 prieš Bosto
no Universitetą. Pirmame rate 
mūsiškiai laimėjo 4-1 prieš B.U.

TAXI CAB BUSINESS—AMSTERDAM, 
N. Y. PLŪS HOUSE FOR SALE

ESTABLISHEDBUSINESS,GROSS$100,000YEARLYY 
CAN DO BETTER. 5 NEW 1974 CARS EQUIPPED 
WITH 2 WAY MOBILE UNITS. NO COMPETITION. 
PLŪS 7 ROOM HOUSE, 3 BEDROOM, LIVINGROOM, 
DlNING ROOM, KITCHEN, KITCHENETTE, 2 CAR 
GARAGE CORNER PROPERTY OVERLOOKING 
BEAUTIFUL PARK 190x100 EXCELLENT OPPOR—

TUNITY. SACRIFICE — $75,000 — (518) 843-4900

NEW ENGLAND BOYS 6-16 
Hockey Camp

ONE HOUR FROM BOSTON NEAR CONCORD, N.H. 
Choose one or more of eight weekly sessions 
starting June 30. $135. Three hours daily Ice Timė. 
Brand new professlonal area. Flnest accommo- 
datlons, professional Staff, plūs Water Sk iing, 
Canoelng, Sailing, Soccer, Baseball, Basketball. 
Write: N. E. Hockey Camp, Dept P. Corrtoocook, 
N. H. 03229. Also inquire about our girls figure 

skating camp.

Visi lietuviai ypatingai meldžiasi už

LIETUVOS LAISVĘ IR PERSEKIOJAMĄ 
BAŽNYČIĄ LIETUVOJE

Šių eilučių autorius Kazys 
Merkis kovo 20 grįžo iš Bosto
no ligoninės (Carney Hospital). j

SIBERIAN HUSKY PUPS
A.K.C. Beautiful markings, Blue Eyes 

Home Bred. Good with Children 
$125. CALL 914 664-5656

PRAVEDAMA RINKLIAVOS

Mūsų asmeniškos maldos ir pamaldos parapijų-organi- 
zacijų-įstaigų-vienuolijų, pagal maldos kalendorių, skiriamos 
pavergtiem tėvynainiam pagelbėti.

Šv. Mišios už Lietuvą ir geradarius aukojamos kasdien.

; BRAINTREE ST.COLETTA
DAY CAMP — For Children with special 

needs — June ]7th to Aug. 9 
Member ACA

1 Activities included: Red Cross swimming 
' instruction. Creative Dramatics, Music & 

Dance, Arts & Crafts, Adaptive Sports' 
& Gymnastics, Tutoring & Speech Ther- 

i apy. For more information call: Camp i 
■ Director Diek Crisafulli, area code 617, 
848-6250 or write 85 Washington St.,_ 

Braintree, Mass. 02184.

Savo auką siųskite: LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID,,
64-09 56Rd., Maspeth, N. Y. 11378

SPORTSMAN’S INN

Open 7 Days A Week

Aukos atleidžiamos nuo mokesčių. Good Food & Entertalnment

LKRŠ valdyba
We Feature Go-Go-Girls

Route 33 Farmingdale, N. J.
Vysk. Vincentas Brizgys, pirm. Call 201 938-5201

•.c-*-

SIUNČIU SAVO AUKĄ

Parašas

Adresas

r

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHRAGER’S j

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),

New York City Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pirkėjo pageidavimą.

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

ft

1
L

PANTOGRAPH
W0RK CLOSE TO HOME, SĖT UP AND OPERATE 
TW0 DIMENSION PANTOGRAPH SHORT RUN. UNI- 
QUE JOBS. GOOD VVORKING CONDITIONS. COM- 
PLETELY AIR-CONDITIONED SHOP, LIBERAL 
BENEFITS

DURAMIC PRODUCTS INC.
426 COMMERCIAL AVENUE 

PALISADES PARK, N.J.
(201) 947-8313

THRIFTY HENRY LEWIS

TRUCKING, MOVING & STORAGE

2332 TILDEN AVĖ. BKLYN.

24 HOUR SERVICE CALL 772-4520

O R 469-0701 OUT O F TOWN

f

FOR BOYS AND GIRLS AGE 8-16
FESTIVAL 0F THE 
PERFORMINO ARTS

Witti a arelaity pragran Ii MUSIC, ART, DRAMA, DANGE 
Sportą Clinics: Wat»r-shitag, tonais, basketball, etc. 

Choose one, two or all oi our 3-week sessions at $375 each, $325 third.
MIKE FLAMHAFT, 3544 Ladoala St., Seafard, LMA Island 11783 <516) 785-5531
RON SCHAEFER, 121 Fruklln Ak., Statu Island, Mew Tark 10301 (212) 720-6694

DEXTER PARK
PHARMACY ra)

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AKErttJg 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 1142'1

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

PAINTING — Ali Work Personally 
Guaranteed, Also Decorating. Special 
Wlnter Rates. Reasonable. Free 
Estimates. Call (201) 656-3080 or (201) 

420-1848 ask for Gaff.

STEVE ZADARLA 
DAMAGED TREE CUTTING 

Reasonable Rates Expert Work 
150-50 Tenth Avė., VVhltestone, N. Y. 

Call 212 — 767-5710 After 7 PM. EVES.

TRUCKING COMPANY
HAS (2) 20 FT. TRUCKS ALSO (1) 16 

TRUCK BOTH WITH DRIVERS SEEKS 
CONTRACT WORK

CALL 516 486-3345 212 VI 7-9720

FALLETTA 
CONTRACTING 

Specializing in 
Brick & Block & Concrete Work 

Also Industrial Sites
Call 201 256-9289

FT

CARPET STEAM CLEANING
Amazing nevy method, reasonably priced. 
Removes dirt, brovvning soaps, foam-soils 
causing excessive wear. Save work, time, 
enjoy beautiful looking carpets.

GROLL SERVICES CORP.
(201) 254-9327

MARINO ROOFING
ALL W0RK GUARANTEED. ALL W0RK DONE 
IMMEDIATELY. 24 HR. EMERGENCY SERVICE. 
NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL. LOW PRICES 
ARE BORN HERE AND RAISED ELSEWHERE. CALL 
_ ANYTIME (201) 348-4020

ALL BORO 
MOVING & STORAGE

■r

TO PLACE
YOUR AD

. CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

SERVICE

CASAL’S
FOREIGN 

CAR SERVICE 
Čomplete Auto-Motor 

Repalrs on ALL Foreign Cars 
Call 212-331-4676

* -
VVALLPAPER HANGING

FLEX. HOURS, REASONABLE RATES, 
EXCELLENT WORK, EXP’D ALL BOROS 

COMMERCIAL OR RESIDENTIAL
CALL 756-6768

N0W TODAY’S LEADING EVANGELICAL STUDY 
BIBLE IS AVAILABLE IN AN EDITION THAT 
FEATURES A RED LETTER NEW TESTAMENT ANO 
INCLUDES ALL THE FAMOUS NEW SCOFIELD 
STUDY HELPS. SPECIAL INTRODUCTION PRICE 
$19.95 ($22.50 AFTER MAY 31, 1974) IDEAL FOR 

GIFTS, HAWTHORNE BIBLE HOUSE, ROUTE 208. 
NO. OF GOFFLE RD. HAWTHORNE, N.J.

201 427-6961

CLŪVEffDALE RIDING CAMP. INC.
Į Small private girls camp. Ages 6-15. Com- 

plete English Riding Prograrp, Arts & Crafts, 
Archery. Girls may bring their own horse. 

; Write for camp booklet. Cloverdale Riding 
' Camp, Ine., Director, Louis Gangl, RFD 1, 

Contoocook, N. H. 03229. 603-746-3234 after 
5, vveekdays, anytime vveekends. ;

OUTFIT CONSTRUCTION COMPANY 
New Work & Repalr Work Att Wotk 

Guaranteed Ouallty Workmanshlp 
1548 Summit Avenue 

Hillslde, N. J. Call 201 923-0938 $

I

DENNIS MANESSiS
PROFESSIONAL 

PAINTING COMPANY 
406W25th St. N.Y.C. AIITypesof Work 

- Free Estimates Call 212-989-1815

DIAMOND<Ū>RANCH
An adventure campsince 1945^^^^ 2 wks $295 6 wks $ 775 

In White Mts. of New Hampshire 3 wks $395 9 wks $1125
ENGLISH or WESTERN RIDING & SADDLERY PROGRAM

Expert rlnR & flcld Instruction • Trail riding • Horse sbovs1 • Trlpping 
Secluded lake «A11 Jand/water sports • WatersMlng • Boys & Girls 8-16
New York Office: l8^Hawi|rton Avė., Yonkers, N.Y. 80710 (914) 779-8551

TIMLO ^lUNGCMMP
World Champion Ski Įnstractor-Roland Hiliier

Unparailed sailing opportunity. Flee't of 26 sailboats (Comets, Stars, Pramik
Daily sailing. Regattas with camps & yacht ciubs. Overnight sailing 

trips. Post-season ctinlc. Daily competitive svvimming training. Meers. 
Tennis emphasized. Ali sports; scuba, riding, riflery. Tutoring.

1OO boys 6-16. 40thyr. Trout lake near Lake George. ..
Pine Log, sister camp. Catąlog;xive boy’s age, interest*.

__Mr. Mrs. Barr D. Morris
Diamond Point, N. Y. 12824 Tel. 518-668-5026

.^.F. ~.į»w...... ,7"

Insured Movers Serving the 5 BOROS 
Direct Runs to Florida & Caiifornia 

2120 Newton Avenue, Astoria, N.Y. 
Call 212 -626-2102-3

LIGHT MOVING & STORAGE 
Local and Long Dlstance & 

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

ii

WE REPOLISH BRASS BEDS WHY NOT GIVE 
YOUR HEADBOARD THAT NEW LOOK?

IRON &STEELPOLISHING ARENOWOUR < 
SPECIALTY. PICK UP & DELIVERY.

Call 212 860-2360 Days 516 TA 6-0242 Eves.

S & H AUTO REPAIRS
also

Truck Repalrs 
Ouality Workmanshlp

220 N. Y. AVĖ. Jersey City, N.J. 
Call201656-9314Askfor Mr. MarioSierra j .

OUTSTANDING BUY 
GREENVILLE, N.Y.

5 ROOM HOUSE NEEDS SOME WORK WITH
6 LOTS. CATHOLIC SCHOOL & CHURCHES

IN AREA CALL 914 856-6546

MIDDLETOVVN 
10% DOWN 

CUSTOM BUILT HOMES 
90% MTGES TO OUALIFIED BUYERS 

FROM $38,900 CALL FOR DETAILS 
BOVVTELL ASSOC, REALTORS

201 -—291-2100

CLIFFORD BECKFORD 
RUBBISH REMOVED 

Inside Demolition 24 Hour Service 
Reasonable Rates 

Call 212 536-4190 or 538-2638

A

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of 
Keamy, New Jersey

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

MOKA

Savings Regular
Certificate Savings

2 years Accounts
Minimum 5V4
$10,000

6^2

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų priskaltoml nuošimčiai. Taupymo indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

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

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

[
TURTAS (ASSETS) 8,000,000.00 I

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

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

Į SAVI, PAS SAVUOSIUS

I

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

OCEAN ENVELOPE CO.
P. O. BOX 854 

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

i

I

PAN AMERICAN 
CONSTRUCTION CORP.

Builders and Home Improvements 
Free Estimates 

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

THECAPTAIN LORD MANSION 
KENNEBUNKPORT

JUST BEYOND DOCK SOUARE HEADED 
TOWARDS CAPE ARUNDEL, STANDS THE 

* CAPTAIN LORD MANSION STILL SHADED
BY LOFTY ELMS. BUILT DURING THE1812 
EMBARGO BY IDLE SHIPBUILDERS, THE 
CAPTAIN MUŠT H AVĖ BELIEVĖD THE 
RIVER VVOULD AGAIN SWELL WITH OCEAN 
BOUND VESSELS. A SEPARATE ENTRANCE 
AND SPIRAL STAIRVVAY DIRECTED VIL- 
LAGERS TO THE CUPOLA TO AWAIT RE- 
TURNING SHIPS. TODAY, THESE VESSELS 
ARE PLEASURE CRAFT AND LOBSTER 
BOATS, AND ARE VIEVVED BY GUESTS 
LODGING WITH US IN OUR RECENTLY 
RESTORED HOME WHICH IS OPEN YEAR 
ROUND. We invite you to our evening 
hearthside and morning board. Call 207; 
967-3141 OR IVRITE BOX 527, KENNEBUNK
PORT, MAINE 04046, FOR DESCRIPTIVE 
BROCHURE.

CANADA’S FAMOUS
RIDING CAMP

FOR BOYS & GIRLS

INSTRUCTION in riding and horseman- 
ship, certificate after every course. 
Muslcal riding, camping with horses, 
riding outfits, games, svvimming pool. 
Excellent food and proper supervision. 
Indoor riding arena.

LIER’S RIDING ACADEMY LTD.

R.R. 1, Chute A. Blondeau. Ont. 
Canada

Exit Carllion Pk. Rd. South
TEL. ST. EUGENE (613) 674-2845

EXP. OPERATORS ON SWEATERS 
on Slnger & Merrovv Machines 

Near Ali Subvvays
J & A KNITTING MILLS

505 CARROLL ST. BKLYN.
APPLY IN PERSON

1
G & G WIND0W & 
FLOOR SERVICE 

SERVES ALL BOROS 
REASONABLE

CALL: 865 - 0039

ANGELO 
CARPENTRY 

MASONRY 
PAINTING 

ViOLATIONS REMOVED 
CALL 201 224-7791

CARPET INSTALLATION 
CLEANING & REMOVAL 

24 HOUR SERVICE 
FREE ESTIMATES 
Call: 212 331-5400

- tfį

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

Jersey — MMuslc of Lltbusnla” -— pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vėM fe 
□RTBOU-FM, 89.5 meg. -r- anglų kalba, per Seton Hali Univ. radijo stetf^ 
«Jlr. prof. dr. Joktibas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

į—-— -----į----- - — -----------------------7——
> WDW TQftK — Laisvės žiburys, lietuvių Ir anglų kalbomis sekmadienis!) 

vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vjedėjaa Romas Kesys, TW 4-1MM U 
įėa-15 69th PL, Mlddle Vlllage, N.Y. 11370

WORČESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Vlidlnlš, 179pl 
Wjiur St, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIll 
*480 ML Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 ^d.

.............  —................ ;---------- j—— - '

SOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M Inkus, WLYN 1360 kllocycles irFM 
banga sekmadieniais nuo 1-1.30 vai. p.p. — 502 E. Broadvvay, Soutb 

>Wton, Mass. 02127 Tel. 268-0489.

J.

LITĄ
t

I

1

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

t
r

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service,
18 Lefferts B Iv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

Y
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KĄ GIRDĖSIME RELIGINĖS 
MUZIKOS KONCERTE

Apreiškimo parapijos žinios

Tradicinis Apreiškimo para
pijos choro koncertas, skirtas ga
vėnios susikaupimui ir Didžiajai 
savaitei, bus balandžio 7, Verbų 
sekmadienį, Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Pradžia 5 v. 
popiet.

Šių metų koncertui programa 
pasirinkta įvairi. Atliekami bent 
keli kūriniai ar didesnių veika
lų ištraukos. Į programą įjung
ti ir du solistai — Irena Stan
kūnaitė ir Albinas Prižgintas.

Irena Stankūnaitė, sopranas, 
atlieka — Sveika Marija — Nau
jalio ir ištrauką iš Haendelio ora
torijos Mesijas. Ta ištrauka va
dinasi — Aš žinau, kad mano 
Išganytojas gyvas.

Albinas Prižgintas, vargonų 
virtuozas, atlieka — Improviza
cija tema Šventas Dieve — Sur- 
žinskio ir Pageante — Sowerby.

Jis taip pat vargonais palydės 
ir visą koncertą.

Choras atlieka
Apreiškimo parapijos choras, 

vadovaujamas muziko Algirdo 
Kačanausko, šiame koncerte at
lieka: Stovi Motina gailinga — 

Dr. Leonardui Plechavičiui

mirus, jo seseriai Elenai Legeckienei, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos Valdybos narei, ir jos šeimai liūdesio 
valandoje gilią užuojautą reiškia

Mielam Žemaičiui ir Artimam Kaimynui

Dr. Leonardui Plechavičiui PADĖKA

Žilevičiaus, ištrauką iš Sasnaus
ko Reąuiem, ištrauką iš Dubois 
oratorijos Septyni paskutinieji 
Kristaus žodžiai, ištrauką iš 
Gounod moteto Galija, iš Rossi- 
ni oratorijos Stabat Mater iš
trauką — Infamatus. Šie pasku
tinieji du kūriniai atliekami 
drauge su soliste.

Po koncerto — palaiminimas 
Švč. Sakramentu. Tada visi kvie
čiami į parapijos žemutinę salę, 
kur bus kavutė ir vaišės.

Koncertą globoja klebonas 
kun. Pranas Raugalas.

Šv. Kazimiero šventė paminė
ta kovo 3 pamaldomis. Po pa
maldų buvo vaišės parapijos sa
lėje. Klebonas kun. P. Raugalas, 
kuris šią šventę organizavo, pa
sveikino visus Kazimierus. Vi
siem sugiedota Ilgiausių metų. 
Pasveikintas buvo ir Kazimie
ras Krušinskas, bažnyčios pri
žiūrėtojas, kuris nuoširdžiai tar
nauja parapijai. Buvo pasveikin
ti ir Albinai bei Albinos, kurių 
vardinės neseniai buvo praėju
sios.
Darbininko spaudos kioske 
gausi nusipirkti lietuviškų kny
gų, plokštelių, atvirukų, įvairių 
lietuviškų papuošalų ir dovanų.

LMKF Valdyba

ŽINIOS

Apreiškimo parapijos choras, kurio religinės muzikos koncertą girdėsime balandžio 7, Verbų 
sekmadienį, jų parapijos bažnyčioje. Pradžia 5 vai. Viduryje klebonas kun. Pr. Raugalas, 
dešiniau choro vadovas muzikas Algirdas Kačanauskas, kairėje — Vytautas Radzivanas, 
choro pirmininkas. Nuotr. C. Binkins

KULTŪROS ŽIDINIUI 
AUKOJO

150 dol. — D.L.K. Birutės 
Dr-ja, New Yorko skyrius, dail. 
J. Rūtenio parodos proga. Anksč. 
285.

120 dol. — V. Amsiejus, Cle- 
veland, Ohio, įrašo savo miru
sius.

Po 100 dol. — N. Y. Vyr. 
Skaučių Židinys Vilija, Kaziuko 
mugės proga, anksč. 485; kun. 
A.L. Rubšys, Bronx, N. Y., 
anksč. 25; A. Dėdinas, Woodha- 
ven, N. Y.

75 dol. — Teofilius Klova, 
Brooklyn, N. Y., anksč. 10.

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

Laiškas redakcijai

KALBĖJO IR N.J. ATSTOVAI

Eltos paskelbtame JAV sena
torių ir atstovų rūmų narių, pasa
kiusių kalbas Lietuvos nepri
klausomybės atstatymą minint, 
saraše, pasigedau N. T. senato
riaus Clifford P. Case (R—N.J.) 
pavardės. LB N.J. apygardos 
pirmininko paprašyti, abu N.J. 
senatoriai — Clifford P. Case 
ir Harrison A. Williams — pasa
kė šventės proga senate kalbas 
ir jas išspausdino Congressional 
Record; senatorius Case kartu 
pasisakė ir Simo Kudirkos reika
lu vasario 21 ir prie savo žodžio 
perspausdino 1973 m. NYT ve
damąjį The Balti c Statės.

Abu šie senatoriai ir Atstovų 
Rūmų narys Henry Helstoski 
(D) taip pat remia ir Simo Ku-

u ‘-•dirkos reikalu rezoliucijas.
Darbininko administracijos te- k. Jankūnas,
lefonas 827-1351 apyg. pirmininkas

TARPTAUTINIO 
INSTITUTO 

50 METŲ SUKAKTIS
Tarptautinis Institutas Bosto

no ir apylinkių lietuviam gerai 
pažįstamas. Jo patalpose vyksta 
kultūros klubo susirinkimai jau 
keliolika metų. Instituto veiklo
je dalyvauja įvairios tautybės. 
Jo steigėjai turėjo mintį atvyks- 
tantiem imigrantam padėti įsi
kurti, pramokti kalbą ir pana
šiai. Jo patalpose grupu'ojasi su 
savo įvairiais pasirodymais ir 
veikla daugelis tautybių, jų tar
pe ir lietuviai.

Kartą per metus tas institutas 
surengia vakarą gerame vieš
buty, kur susirenka visos tauty
bės ir amerikiečiai to instituto 
rėmėjai. Tame parengime da
lyvaujame ir mes lietuviai. Vi
som tautybėm yra skiriami sta
lai. Tautybės prašomos pasiro
dyti su savo krašto gaminiais. 
Šiais metais yra paprašyta Lie
tuvių Moterų Klubų Federaci

jos Bostono klubas. Elena Valiu- 
konienė (tel. 268-5264) yra to 
klubo pirmininkė. Ji kreipiasi ir 
prašo lietuves ponias, kurios 

kultūriniame subatvakaryje 
kovo 16 istorikas Vincas Trum
pa, iš Washingtono, D.C., kalbė
jo tema — Istorijos ir poezi
jos susitikimas prie Baltijos. Su- 
batvakarį pravedė jų pirminin
kas inž. Romas Veitas. Jis taip 
pat pasveikino visus Juozus ar
tėjančių vardinių proga. Tų Juo
zų buvo visas būrys. Vakaras 
baigtas kavute ir pašnekesiais. 
Keleivio redaktorius Jackus 
Sonda turėjo atsinešęs V. Trum
pos parašytos knygos “Baltija, 
Napoleonas, Amerika” — kelio
lika egzempliorių. Jie visi buvo 
tuoj parduoti. Autorius juos pasi
rašė.

Vytautas Stelmokas dabar guli 
Carney ligoninėje, nes sušluba
vo jo širdis.

Dail. Petro Vaškio keramikos 
darbų paroda bus balandžio 6- 
7 Liet. Piliečių draugijos salėje. 
Rengia vyr. skaučių židinys.

Religinis koncertas rengiamas 
Verbų sekmadienį, balandžio 7, 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje. Programoje bus Jeroni
mo Kačinsko sukurtos mišios ir 
kiti įvairūs kūriniai. Programą 
atlieka choras, solistai, vargonai, 
varinių instrumentų ansamblis. 
Koncerto pradžia2:30 v. popiet.

gali, prisidėti savo kepsniais. 
Susisiekti su ja nurodytu telefo
nu. Bendromis jėgomis lietuvių 
stalas atrodys puošnus ir pa
trauklus.

Vakaras įvyks kovo 30, šešta
dienį, 7 v.v. Statler Hilton vieš
butyje Bostone. To Instituto 
vicepirmininkas prašo lietuvius 
gausiai dalyvauti tame parengi
me, o ponios prašo parengti lie
tuvių puošnų stalą.

Kultūros klubo pirmininkas 
inž. Vytautas Žiaugra irgi prašo 
lietuves prisidėti prie lietuvių 
stalo parengimo, o visus lietu
vius gausiai atsilankyti į tą pa
rengimą.

staiga ir netikėtai mirus, jo žmonai, sūnui, dukrai, 
seseriai Legeckienei ir visai kitai giminei nuoširdžią 
užuojautą reiškia

Julius, Izabelė ir Giedrė Kumpikai

Dr. Leonardui Plechavičiui
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame žmonai Sofijai, 
dukrai Gražinai, sūnui Ignui, seserims Elenai Legec
kienei ir Pranei Balandienei ir visus Plechavičių šeimos 
narius nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Bronius, Vanda ir Virginija Sutkai

A.A.

A.A.
Stasė Ruškytė Vaitkienė (Vaitkevičienė), 
gimusi 1918 rugsėjo 17, Sasnavos miest., Marijampolės 
apskr. Mirė 1974 sausio 25 d. Stratford, Conn.

Iškeliavus žmonai, motinai, močiutei, seseriai amžiny
bėn, sakome ačiū visiems, kurie lankė ją asmeniškai ar 
laiškais jos sunkios ir ilgos ligos metu.

Dėkojame visiems už užprašytas Mišias, už aukas Lie
tuvių Fondui ir Kultūros Židiniui, įamžinant jos vardą. Ačiū už 
gėles ir pareikštą užuojautą asmeniškai, spaudoje ar laiškais.

Dėkingi esame Waterburio Šv. Juozapo parapijos kle
bonui kun. Jurgiui Vilčiauskui, kun. J. Ruokiui ir kun. 
Balčiūnui už atnašautas Mišias.

Nuoširdi padėka muzikui Jurgiui Petkaičiui už palydė
jimą vargonais, poniai Irenai Petkaitienei ir ponui J. Brazaus
kui už giesmes bažnyčioje.

Dėkojame dr. P. Vileišiui, poniai Campięnei ir ponui 
V. Nenortui už atsisveikinimo kalbas kapuose, L. Bendruo
menės Moterų Klubo ir senų ir naujų prietelių vardu.

Dėkingi esame Waterburio Moterų Klubui už paruoštus 
po laidotuvių pusryčius.

Ačiū laidotuvių direktoriui Stokes už sąžiningą patar
navimą.

Nuliūdę: vyras Edmundas, duktė Ginta su šeima, 
sūnus Vytautas su šeima, brolis ir seserys

vyksta:

15-kos dienų 
EKSKURSUOS Į LIETUVĄ

iš Bostono ir New Yorko

gegužėsgegužės 15 
birželio 5 
liepos 3

rugpjūčio 7 
rugsėjo 4 
spalio 2

ir gruodžio 20

KAINA nuo $751.-

Visos grupės lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje, 
Helsinkyje; išskyrus birželio ir liepos grupes, kurios 
lankys Taliną, Vilnių, Helsinkį.

Vykstantiems iš Chicagos — 112.00 
Detroito — 74.00 
Clevelando — 78.00 daugiau

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS 
NESIVĖLUOKITE!

i

Marijonai Jaškevičienei
mirus, reiškiame gilią užuojautą jos sūnui kun. prof. 
Vladui Jaškevičiui

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:
I

Antanas, Marija, Algis 
ir Kleopatra Vašiai

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, deda

mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti užpildyti ir pasiųsti adresu: 
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P. O. Box 116 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1974 metams Savininkė: Aldona Adomonienė

Vardas ir pavardė

Adresas ...

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
$8.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $10.00.

Siunčiu už prenumeratą

Už kalendorių

Spaudai paremti

.4.

$

$

$

Siunčiu skolą už 1973 m. $.............................

P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą 
už 1972-3 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio, 
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimą. Darb. adm.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula? a/c— 514% • 1 year Term Deposii — 5%%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------  Ali Accounts Compounded Daily --------
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JA ARK flTV K 11 I H J Gintra Ivaškienė atėjo dėstytiB B jP||į jBįjP Igįjp B ■ įNyl ^kįi Maironio lituanistinės mokyk-I BjM H B 8 1BI os aukštesniąją klasę. Iš ten
® ^^pasitraukė Marija Vasiliauskie-

8||ABB|BBAABAA®AAAAA^ABAAAABiABB|BBBB|ĮĮA|nė, kuri dėstė literatūrą ir kuri 
nori užbaigti studijas universite
te. Jos vietoje G. Ivaškienė dės
tys lietuvių literatūrą. Kalbos 
dalykus toje klasėje dėsto J. 
Kregždienė.

' Redakcija ........
> Administracija

Spaustuvė ...... .
| Vienuolynas ... 

K. židinio salė

Jaunimo mišios šį sekmadie
nį, kovo 31, bus ne didžiojoje 
Kultūros Židinio salėje, bet 
mažojoje. Mišios 11 vai. Vaišė
mis rūpinasi ateitininkai. Kvie
čiami visi dalyvauti.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje Šv. Sakramento pa
garbinimas -(anksčiau vadinti 
40 valandų atlaidai) bus šį sek
madienį, kovo 31 d. Švč. Sak
ramentas bus išstatytas tuoj po 
sumos, iškilmingi mišparai ir 
Tėv. V. Gidžiūno pamokslas — 
4 v. popiet.

Dail. Albinas Elskus atidarys 
dail. Romo Viesulo grafikos kū
rinių parodą, kuri rengiama šį 
savaitgalį, kovo 30 ir 31 Kul
tūros Židinyje. Parodos atidary
mas šeštadienio vakarą 7 v. 
Po atidarymo kavutė. Parodą 
globoja N. Y. ateitininkai.

Andrius Janušas, dail. Česlo
vo Janušo brolis, buvęs Kražių 
ir Kelmės pradžios mokyklų ve
dėjas, mirė kovo 17 Lietuvoje. 
Paskutiniu laiku sunkiai sirgo 
skrandžio vėžiu, gyveno Šiau
liuose, ėjo 59 metus. Paliko du 
sūnus ir dvi dukras.

Vyr. skaučių ir skautų vyčių 
suvažiavimas bus Dainavoje ge
gužės 25-27. Jį praveda Chica
gos skautai ir skautės. Suvažia
vimo tikslas susipažinti su skau
tišku darbu dabartinio lietu
viško gyvenimo sąlygose. Visus 
vyr. skautes ir skautus vyčius 
kviečia suvažiavime dalyvauti.

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė buvo numatyta Verbų sek
madienį, bet dėl vykstančio reli
ginio koncerto Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje jos nebus. 
Kita klubo popietė bus gegužės 
19 mažojoje Kultūros Židinio sa
lėje.

A. ir R. Markevičiai, VVood
haven, N. Y., a.a. dr. Leonar
dui Plechavičiui pagerbti, vietoj 
gėlių prie jo karsto, paaukojo 
25 dol. Kultūros Židiniui. 
Nuoširdus ačiū.

Elena Urbaitytė vietoj gėlių 
prie a.a. dr. Leonardo Plechavi
čiaus karsto velioniui prisimin
ti paaukojo 20 dol. Kultūros Ži
diniui. Nuoširdus ačiū.

Mirus a.a. dr. Leonardui Ple
chavičiui, vietoje gėlių Kultū
ros Židiniui aukojo: 15 dol. — 
Janina ir Vladas Staškai; 10 dol. 
— Janina ir Ture Hasselberg. 
Velionies artimiesiem reiškiame 
nuoširdžią užuojautą, o aukoto
jam lietuvišką ačiū.

A.A. Lucijai Goštautienei, 
VVellesley, Mass., atminti Kultū
ros Židiniui aukojo: 20 dol. Jus
tina Ruiz-de-Conde; 10 dol. — 
Elena Gascon-Vera ir Gloria B. 
Goodman; 5 dol. — Gabriel H. 
Lovett ir Marina S. Samson. 
Prof. Stasiui Goštautui reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, o 
aukotojam lietuvišką ačiū.

Dail. Romo Viesulo paroda 
bus didžiojoje Kultūros Židinio 
salėje. Dailininkas yra grafikas, 
bet paskutiniu metu yra sukū
ręs labai didelio formato savo 
kūrinius. Jiem išstatyti reikia 
daug erdvės. Paroda nesutelpa 
mažojoje salėje. Taip ji nuke
liama į didžiąją salę. Paroda 
vyksta kovo 30, 31. Atidarymas 
šeštadienio vakarą 7 v. Atidarys 
dail. Albinas Elskus. Parodą glo
boja ateitininkai.

Albertas Ošlapas Sandaros 
kuopos vardu kalbėjo kun. P. 
Dagio 70 metų sukaktuviniame 
pokylyje. Praeitame Darbininko 
numeryje tarp kalbėjusių tame 
pokylyje jis buvo nepaminėtas.

Tautos Fondas šiais metais 
savo vajų pradės iškilmingu 
koncertu, kuris bus gegužės 11, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Koncerto programą atliks voka
listai ir instrumentalistai. Tai 
bus pirmasis Tautos Fondo kon
certas, skiriamas Vliko politinei 
veiklai paremti.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
metinis suvažiavimas ir koncer
tas bus balandžio 28, sekmadie
nį, vengrų namuose, 213 East 82 
Street, Manhattane. Kalbės Ivo 
Lederer, Fordo fundacijos di
rektorius. Koncertinę dalį atliks 
solistė Daiva Mongirdaitė.

Dail. Jono Rūtenio paroda vy
ko kovo 23-24 Kultūros Židi
nio mažojoje salėje. Buvo išsta
tyta 30 paveikslų. Parduota 10. 
Į atidarymą susirinko gana daug 
žmonių. Kalbėjo dail. C. Janu
šas. Padėkojo pats dail. J. Rūte
nis. Parodą rengė birutietės. M. 
Klivečkienė pravedė visą ati
darymą.

MARGUČIŲ PARODA 
H ALLMARK GALERIJOJE

Hallmark galerija, West 56 
Street ir 5 Avė. Manhattane, 
rengia įvairių tautų margučių 
parodas.

Lietuvių savaitė toje galerijo
je bus balandžio 1-6. Tą savai
tę globoja Lietuvos vyčiai ir 
LMK Federacijos New Yorko 
klubas. Anne Klem, Malvina 
Klivečkienė, Jadvyga Kregž
dienė, Elena Ruzgienė, Valerija 
Šileikienė ir Marija Žukaus
kienė demonstruos, kaip dažyti 
margučius. Demonstracijos bus 
nuo 12 iki 2 v. popiet. Gal kas 
turėtų margučių parduoti. Pra
šom susirišti su Marija Žukaus
kiene (212) 296-5907 arba su 
Helen Kulber (212) 238-3884.

Galerijoje lenkų savaitė vyks
ta balandžio 15-20, ukrainiečių 
balandžio 8-13. Bus išstatyta ir 
privati John Wilbert, iš Queens, 
margučių kolekcija.

Galeriją galima lankyti nuo 9 
iki 7 v. popiet. Sekmadieniais 
uždaryta. Įėjimas nemokamas.

VERBŲ SEKMADIENĮ,

BALANDŽIO 7, 5 VAL. POPIET

ĮVYKSTA

RELIGINIS KONCERTAS
APREIŠKIMO PAR. BAŽNYČIOJE,

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

PROGRAMĄ ATLIKS

APREIŠKIMO PAR. CHORAS
vadovaujamas muziko ALGIRDO KAČANAUSKO

Koncerto solistai: IRENA STANKŪNAITĖ

ALBINAS PRIŽGINTAS

PARAPIJOS KUNIGAI IR CHORO VALDYBA 
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

PO KONCERTO KAVUTĖ

Alfonsas Samušis pradėjo vėl 
dirbti Maironio lituanistinėje 
mokykloje. Jis dėsto lietuvių 
kalbą 7 skyriuje, nes to skyriaus 
mokytojas Adolfas Šmitas pasi
traukė, norėdamas užbaigti stu
dijas universitete.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje šiemet mokslo metai bus 
baigiami birželio viduryje. Va
sario mėnesį dėl kuro stokos te
ko praleisti du darbo šeštadie
nius, tai ir privertė mokslo me
tus truputį prailginti.

Dr. Leonardas Plechavičius, 
miręs kovo 18, buvo palaidotas 
kovo 21 Yonkerso kapinėse.

Helen Kulber vadovauja 
“Public Relations” skyriui 
United Nations Association 
Brooklyno padalinyje.

Solistė Irena Stankūnaitė 
kovo 17 dainavo Zuzanos rolę 
op. Figaro vestuvės. Balandžio 
6 dainuoja Bohemoje M ūžėtos 
rolę Paterson Lyric Opera Co. 
Balandžio 7 ji dalyvauja religi
nės muzikos koncerte Apreiški
mo parapijos bažnyčioje.

STIPENDIJŲ 
KONCERTAS

UBA-BATUNas praneša, kad 
antrasis koncertas kun. Norberto 
Trepšos stipendijų fondui įvyks
ta sekmadienį, kovo 31, 2:30 
popiet, Rutgers Presbyterian 
Church salėje, 236 West 73rd 
Street (prie Broadvvay), New 
Yorko mieste. Koncerto progra
moje — plačiai pagarsėjęs Phoe- 
nix Woodwind Ouintet ir solistė . > «I 11 m i I m X KM FM H- G-
— sopranas Jūratė Veblaitytė- 
Litchfield. Bus atliekami tik lie
tuvių, latvių ir estų kompozi
torių kūriniai. Lietuviškajai da
liai muziką paruošė ir pritaikė 
kompozitorius Darius Lapins
kas.

Phoenix kvintetas, kurį su
daro — Margaret Schecter (flei
ta), William Shadel (klarne
tas), Andrejs Jansons (obojus), 
Julie Feves (basūnas) ir Francis- 
co Donaruma (prancūzų ragas), 
dėl savo ypatingo ir savotiško 
precizinio atlikimo yra plačiai 
pasauly pagarsėjęs pučiamųjų 
instrumentų vienetas. Pastaruo
ju laiku jis, Martha Beard 
Rockefeller fundacijos paramos 
dėka, gastroliavo Europoje. Jo 
koncertai buvo transliuojami per 
BBC radiją Londone ir per Ra- 
dio Bem Šveicarijoj. Puikius 
atsiliepimus ir recenzijas talpi
no apie juos visi didieji laik
raščiai, kaip New York Times, 
The Washington Post, Philadel- 
phijos Evening Bulletin, Stock- 
holmo Dagens Nyheter, Amster
damo De Tijd ir t.t.

Į šį koncertą BATUNas pa
siuntė pakvietimus visų valsty
bių diplomatam bei užsienio 
korespondentam prie Jungtinių 
Tautų. Tikimasi, kad lietuviai 
nepraleis šios retos progos, gau
siai dalyvaus šiame koncerte ir 
tuo parems UBA-BATUNo orga
nizuojamą vasaros stipendiją 
Jungtinėse Tautose pabaltiečių 
jaunimui.

cypress Hills rajone inuomo- 
jamas 6 kambarių butas. Gera 
vieta, netoli AP ir Bohack di
delės krautuvės. Ramioj vietoj, 
pageidaujama senesnio amžiaus 
žmonės be mažų vaikų. Nuoma 
nebrangi. Adresas: 3432 Fulton 
St., Cypress Hills, Brooklyn, 
N. Y. Onar F. Skwar.

Bronxe prie Fordham Rd. 
išnuomojamas iš 4 ir pusės kam
barių gražus butas 2-3 asmenim. 
Skambinti 298-5359.

Išnuomojamas butas 4 kamba
rių prie gero susisiekimo. Skam
binti tel. 523-3641.

Išnuomojamas kambarys su 
virtuvėle, maudykle, su baldais, 
atskiras įėjimas, Richmond Hill 
rajone. Tel. VI 7-3681.

ARTĖJANT

DAIL. K. VIESULO 

PARODAI

(atkelta iš 6 psl.)

Kita serija darbų, sukurta dai
lininkui būnant Romoje, tai 
“Raudos” — serija 14 ir pu
sės darbų. Jose tema atvaiz
duota juodu reljefu juodame 
fone. Jas eksponuojant, grojama 
specialiai vieno amerikiečio 
kompozitoriaus elektroniškai 
adaptuota lietuviška rauda “Mo- 
tinėla mano”. Gaila, kad šios 
parodos metu bus galima maty
ti tik kelios “Raudos”, nes spe
cialus eksponavimo būdas (ne 
ant sienų) reikalautų atskiros 
parodos.

Bet gana faktų ir kalbų. Ge
riausia pačiam nuvykti parodon 
ir vieną vakarą pabendrauti su 
dailininko sukurtu meno pasau
liu.

G.

Maironio lituanistinės mokyk
los mokytojų posėdis bus ba
landžio 6, šeštadienį, tuoj po pa
mokų Kultūros Židinyje.

Batuno pastangomis išleistas 
informacinis lapelis — What is 
UBĄ BATUN Doing? — Vienoje 
lapelio pusėje įdėta vaizdai iš 
Jungtinių Tautų posėdžių, iš Ba
tuno rengtų demonstracijų; ant
roje pusėje — Batunui vadova
vę ir dabar vadovaują asmenys. 
Batuno adresas: United Baltic 
Appeal, Ine., 2789 Schurz Avė., 
Bronx, N. Y. 10468. Tel. (212) 
828-2237.

Jūratė Veblaitytė-Litchfield 
dainuoja Batūno rengiama
me koncerte kovo 31 Rut
gers Presbyterian bažny
čioje, 236 West 73 St., Man
hattane.

Dailininkas Romas Viesulas, kurio darbų paroda vyksta kovo 
31 Kultūros Židinyje.

UBĄ — BATUNo
Vasaros Stipendijai Jungtinėse Tautose

PAREMTI

Sekmadienį, kovo 31 dieną, 3 vai. popiet
Rutgers Presbyterian Church auditorijoje 

236 West 73rd Street, New Yorke

rengiamas koncertas, kurį išpildys garsusis 
pučiamųjų instrumentų

PHOENIX WOODWIND QUINTETAS

ir

solistė — sopranas JŪRATĖ VEBLAITYTĖ-LITCHFIELD

Programoje:
Lietuvių, Latvių ir Estų muzikos kūriniai.
Lietuviškąją dalį šiam koncertui pritaikė 

komp. DARIUS LAPINSKAS

Bilietai gaunami prie Įėjimo: 
Suaugusiems — $3.50 
Studentams — $2.00

UBA-BATUNo Vadovybė

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
KVIEČIA Į

METINĮ PAVASARIO

KONCERTĄ — BALIŲ
ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 20 D., KULTŪROS ŽIDINYJE

341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN,' N. Y.
PRADŽIA 7 VAL. PUNKTUALIAI

ĮĖJIMO AUKA 5 DOL.

PROGRAMOJE:

Mergaičių kvartetas “AUŠRA”,
VAD. A. TAUTKEVIČIENĖS 
iš Windsor, Kanados

Akt. HENRIKAS KAČINSKAS

Po programos šokiai iki 2 vai. grojant europietiškam Amur orkestrui. Solo — Juozas 
Nakutavičius. Valgių ir gėrimų bufetai viršutinėje ir apatinėje salėse.

BILIETUS galima užsisakyti paštu prisiunčiant už kiekvieną bilietą po 5 dol. ir sau 
adresuotą su pašto ženklu voką: Lithuanian Radio Cluh 62-15 69 Place, Middle Village, N.Y. 
11379.

Bilietų platintojai:

NEW YORKE

VVoodhaven: M. Šalinskienė 296-2244
Haven Realty (J. Andriušis) VI 7-4477 
E. Kezienė 296-0798

Richmond Hill: Alice’s Florist 846-5454
B. Labutienė VI 7-5550 

Vi. Vasikau$kas VI 7-1286 
brooklyn: Apreiškimo par. klebonija EV 7-2111 

A. Diržys TA 7-8789
Kelionių agentūra “Vytis” 769-3300 

Jamaica: N. Baltrulionienė AX 7-0991 
Kew Gardens: Z.Jurys 441-7831 
Ozone Park: N. Kulikauskas 845-6722 
Flushing: I. Alksninienė TU 6-5695 
Middle Village: R. Kezys 894-1288

NEVV JERSEY

Paterson: A. Rugys 525-3344
ElizabethN -
Kearny B. Macijauskienė 892-6415 
Newark ’ y. Mamaitis 351-9057 
Linden
Autobusai organizuojami iš i\ew Jersey. 
Patersono apylinkėje kreiptis į A. Rugį; 
Elizabeth, Netvarko apylinkėse kreiptis į 
V. Mamaitį.

KVIEČIAME VISUS GAUSIAI ATSILANKYTI
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