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Savaitės įvykiai
Gegužės 7-14

Laukimo ir didėjančios įtam
pos dienos. Taip apibūdinti 
galima tiek Amerikos, tiek Eu
ropos vyriausybių krizes, dau
giausia dėl infliacijos ir dėl vi
daus trinties. Savaitės dienos 
rodė tose krizėse daugiau di
dėjančios įtampos nei atoslū
gio.

Amerikoje: ar 
prezidentas pasitrauks?

Įtampa tarp prezidento ir 
Kongreso tebeauga. Po įrašų iš
traukų paskelbimo prezidento 
padėtis pablogėjo. Opozicija 
sustiprino puolimus ir spau
dimą, kad prezidentas atsistaty
dintų. Prie to prisidėjo net ir 
respublikonų partijos vadas 
Atstovų Rūmuose Rhodes. At
šalimą parodė respublikonų va
das senate Scott, kuris prezi
dentą ligšiol aktyviai gynė. 
New Yorko, New Jersey, Con- 
necticut respublikonų vadų 
dauguma nespaudžia prezi
dento. Palyginti su pereita sa
vaite, padėtis prezidentui page
rėjo tuo, kad abiejų partijų 
konservatyvieji vadai taip pat 
nespaudžia. Bet prie liberalų 
spaudos už prezidento pasi- 
pasitraukimą prisidėjo lig šiol 

Nixoną rėmusi Hearsto spauda. 
Paleisti gandai, kad preziden
tas per keletą dienų pasitrauks. 
Bet prezidento duktė Julija ir 
Baltųjų Rūmų štabas juos pa
neigė. Kol bus bent vienas se
natorius mano pusėje, nesi
trauksiu — pasakęs prezi
dentas savo šeimoje. Pagriežti- 
no savo liniją dar ir tuo, kad at
sisakė duoti daugiau įrašų ypa
tingajam tardytojui Javvorski.

Belieka vienas kelias — ne
pasitikėjimo reiškimas. Pereitą 
ketvirtadienį Atstovų Rūmų tei
sinis komitetas jau tą procedū
rą pradėjo.

Ar spaudos spaudimas sutampa 
su visuomenės opinija?

N. Y. Times rašiniuose jau 
žiūrima, tarsi nepasitikėjimas 
pareikštas ir svarsto, ar po to 

Nixonas bus traukiamas į teis
mą už “kriminalinius nusikal
timus”, ar jam bus mokama 
kaip visiem buvusiem prezi
dentam pensija.

Tokioje informacijos tinklo 
sudarytoje atmosferoje buvo vi
sai netikėtas TVG pasisakymas. 
Priminė filosofo M. Novak, ku
ris rėmė McGovem, žodžius, 
kad Nixonas sutelkęs visas pre
rogatyvas, vartotas kitų buvusių 
prezidentų — John Kennedy, 
Lyndon Johnsono, leidusių 
kontroliuoti Martin Luther 
King ir kitų pasikalbėjimus; 
priminė to paties autoriaus pa
reiškimus, kad “kombinacijos 
rinkimuose, neteisėtos karinės 
avantiūros, kontrašnipinėjimo 
epizodai ir kita panaši veikla, 
kuria kaltinamas dabar Nixo- 
nas, nebuvo nežinomi dalykai 
nesenoje istorijoje”. Priminė 
kitų istorikų tvirtinimus, kaip 
Rooseveltas nukreipė Internal 
Revenue Service prieš oponen
tą; kaip Trumanas atšaukė 
spaudos kredencialus savo kri
tikam. Po tokių pareiškimų 
apie kitus prezidentus TVG au
torė ir nukreipia kaltinimą 
spaudai bei kitam informacijos 
tinklui; kur jis buvo tada? ko
dėl tada neinformavo apie tai 
visuomenės? kodėl iš grand 
jury, kuri sprendė E. Kennedy 
Chappanąuidick bylą, neišėjo 
bylos paslaptys aikštėn? Šiuo 
nevienodu matu autorė ir kal
tina “intelektualinę kairę”.

Ar visa spaudos kampanija iš
reiškia visuomenės nuomonę 
ar tik nori tokią nuomonę su
daryti, sunku pasakyti, nes pa
gal Time magaziną tik vienas
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BENDRUOMENĖS IR JAUNIMO
JUNGTINĖ VEIKLA BIRŽELIO
MINĖJIMAM

JAV LB Visuomeninių reikalų 
taryba ir pereitų metų pabaigoje 
Clevelande jaunimo suvažiavi
mo metu įsteigtoji Amerikos Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos krašto 
valdyba yra sutarusios sujungti 
jėgas Birželio sukakčiai minėti.

LB Visuomeninių reikalų tary
bos (VRT) ir Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos (ALJS) centri
nių vienetų valdybos jungtinės 
veiklos reikalą svarstė kovo 23 
Philadelphijoje. ALJS krašto val
dybai pasitarime atstovavo 
pirm. Vyt. Maciūnas ir valdybos 
nariai G. Buivys, R. Buivytė, 
A. Dambriūnas, M. Dambriū- 
naitė, A. Norvilas, K. Ramanaus
kas, J. Vaičiulaitytė, J. Vainius, 
R. Vaitkutė ir A. Vaškys. JAV LB 
Visuomeninių reikalų tarybai at
stovavo pirm. Alg. Gečys ir jos 
nariai, LB krašto valdybos vice
pirmininkai R. Česonis ir Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr.

ALJS—LB yra sutarta pagrin
dinę veiklą Birželio sukakčių 
reikalu nukreipti į JAV Kongre
są. Pasitarimų metu jausta svar
ba Kongreso atstovus papildo
mai painformuoti pavergtos Lie
tuvos klausimais. Tai atlikti ypač 
yra svarbu birželio mėnesio pra
džioje, prieš prezidentui Nixo- 
nui mėnesio gale išvykstant į 
Sovietų Sąjungą. JAV Atstovų 
Rūmų ir Senato narių gausesnis 
užsiangažavimas Lietuvos ne
priklausomybės klausimu pre
zidentui suteiktų tvirtą ranką 

iš šešių amerikiečių nori, kad 
Nixonas būtų pripažintas pa
kaltinamas; didžioji dalis, įskai
tant ir tuos, kurie ragina pasi
traukti, nenori prezidento ma
tyti kalėjime. R. Drummond 
(Monitor) teigia, opinijos “pasi
tikėjimas informacijos tinklu 
esąs mažesnis negu kongresma- 
nais, kuriais pasitikėjimas esąs 
mažesnis negu prezidentu.”

Vokietijoje: “nori mane 
pribaigti moraliai”?

Quik magazinas priskyrė 
kancleriui Brandtui ir daugiau 
šnipų. Esą Rytų Vokietijos žur
nalistė Susanne Sievers buvo 
priskirta prie Brandto kaip šni
pė, kai Brandtas buvo dar Ber
lyno burmistras. Bet ji įsimylė
jusi ir šnipės pareigų neatliku- 
si. Už tai gavusi Rytų Vokie
tijoje 8 metus. Atlikusi bausmę, 
ištrūkusi į Vakarų Vokietiją ir 
dabar rengusi atsiminimus apie 
savo santykius su Brandtu. 
Brandto draugai sumokėję jai 
300,000 DM, kad nerašytų. 
Brandtas pavadino tą gandą 
“noru pribaigti mane moraliai”.

(nukelta į 2 psl.)

BRAŽINSKAM REIKALAUJA
15-10 METŲ IŠ VLIKO TARYBOS POSĖDŽIO

Vliko tarybos posėdy gegužės 
4 pritarta J. Audėno siūlymui, 
kad lietuviai, drauge su estais 
ir latviais, siųstų laiškus senato
riui Carl Curtis (R. Nebraska), 
kuris pasiūlė Kongresui rezo
liuciją, reikalaujančią, kad vy
riausybė niekuomet nepripa
žintų neteisėto Baltijos valsty
bių inkorporavimo į Sovietų 
Sąjungą.

Vliko pirmininkas dr. K. J. 
Valiūnas pranešė, kad balan
džio 29 Ankaros apygardos kri
minalinėm bylom teismas pir
mą kartą svarstė Prano ir Al
girdo Bražinskų bylą iš esmės. 
Sovietų advokatai pareiškė, kad 
Turkijos teismas nesąs kompe- 
įcuungas Bražinskų bylai 
spręsti, ir reikalavo teisiamuo

derybų metu atsispirti galimiem 
Sovietų reikalavimam Pabaltijo
valstybių atžvilgiu.

Geresnis Kongreso narių su
pažindinimas su Lietuvos klau
simu šiuo metu yra nepaprastai 
svarbus. Gyvenant detente lai
kotarpy, kada JAV vyriausybė 
daro įvairias nuolaidas Sovietų 
Sąjungai, Kongresas yra institu
cija, stipriausiai užsiangažavusi 
Lietuvos laisvės reikalu. Birže
lio minėjimas ir suteiks progą 
Kongrese pozicijas stiprinti ir 
naujų draugų Lietuvos bylai 
surasti.

Akcija laiškais bus nukreipta 
į visus Kongreso narius. Į šią 
akciją įsijungs abu centriniai 
organai, vietovėse veikiantieji 
organizaciniai vienetai ir pa
skiri nariai. Šiam reikalui bus 
paruošta ir išsiuntinėta pagalbi
nė medžiaga — laiškų pavyz
džiai, dokumentacija Kongreso 
narių pareiškimus ruošiant pa
naudoti, laiškų redakcijom pa
vyzdžiai, ir 1.1.

Laiškinė akcija bus papildyta 
rytinio JAV pakraščio LB, ALJS 
ir kitų lietuviškųjų organizacijų 
atstovų apsilankymu Kongrese, 
VVashington, D.C., birželio mė
nesio pradžioje. 1974 birželio 
5 (numatoma data) į Washingto- 
nė suplauks rytinio pakraščio 
LB darbuotojai, organizacijų vei
kėjai ir ALJS rėmuose susibū
rusi mūsų jaunesnioji karta. Jie 
lankys septyniom valstybėm 
atstovaujančius Atstovų Rūmų 
— Senato narius, jiem asmeniš
kai Lietuvos reikalą pristatys, 
perduos savo pageidavimus. Tos 
septynios valstybės tai Pennsyl- 
vania, New York, New Jersey, 
Virginia, Connecticut, Massa- 
chusets ir Delaware. Pasidalinus 
į mažas grupes, bus aplankyta 
su viršum 120 Kongreso narių.

Buvo svarstyta Kongreso narių 
lankymą įvykdyti dar platesniu 
mastu. Stambios kelionių išlai
dos ir kt. finansinės kliūtys pri
vertė bazuotis tik rytiniame pa
kraštyje nepertoliausiai nuo sos
tinės gyvenančiais tautiečiais. 
Nėra abejonės, kad teks tik 
džiaugtis sulaukus talkininkų iš 
tolimesnių JAV vietovių.

Informacijos anglų kalba pa
ruošimo ir laiškinės akcijos du
bus vykdys LB krašto valdybos 
Inf. tarnybos vadovė Aušra Zerr 
ir ALJS vicepirm. Ant. Dambriū
nas.

Kongreso narių lankymo pa
ruošiamuosius darbus atliks LB 
krašto valdybos vicepirm. R. Če
sonis ir ALJS krašto valdybos na
rė R. Vaitkutė. LB KV vicepirm. 
dr. Ant. Novasitis paprašytas su
daryti pirminius ryšius Kong
rese apsilankymam.

Washingtono LB apylinkės 
pirm. dr. J. Genys ir ALIS KV

sius perduoti Sovietų Sąjungai. 
Teismas jau nebe pirmą kartą 
atsakė, kad Bražinskų byla pri
klauso Turkijos jurisdikcijai. 
Prokuroras paskaitė kaltinamąjį 
aktą ir reikalavo Praną Bražins
ką nubausti 15 metų, o Algir
dą 10 metų kalėjimo. Po to byla 
buvo atidėta į birželio 11. 
Tuomet kalbės abiejų pusių ad
vokatai.
Finansų tvarkytojas Aleksand

ras Vakselis pranešė, kad bai
giami formalumai Tautos Fon
dą padaryti inkorporuota orga
nizacija.

Posėdis užtruko 4 valandas. 
Pirmininkavo Vienybės sąjū
džio atstovas J. Pažemėnas, 
sekretoriavo Lietuvos atgimimo 
sąjūdžio atstovas L. Virbickas 
(Elta).

Amerika nesutiks pripažinti 
Baltijos valstybių aneksijos

Amerikos estų tautinio komi
teto pirmininkas Ilmar Pleer te
lefonu kreipėsi į Valstybės de
partamento Europos reikalų di
rektorių Hurvvitz dėl Baltijos 
v Jstybių reikalo Europos sau- 

narys R. Sakadolskis bus kvie
čiami globoti atvykusius į Wa- 
shingtoną.

LB Visuomeninių reikalų tary
bos pirm. A. Gečys ir ALJS KV 
pirm. Vyt. Maciūnas koordinuos 
veiklą, palaikys ryšius su viene
tais vietovėse ir rūpinsis visuo
menę informuoti.

Lietuvių visuomenė ir organi
zacijos yra kviečiamos remti šį 
užsimojimą tiek darbu, tiek fi
nansine parama, kurios bus rei
kalingi iš tolimesnių vietovių at- 
vykstantieji į Washingtoną.

LB — ALJS Inf.

MIRĖ PROF. ANTANAS RAMŪNAS

Gegužės 11, šeštadienį, 8:30 
v.r., širdies smūgio ištiktas, mi
rė profesorius dr. Antanas Ra- 
mūnas-Paplauskas. Palaidotas 
gegužės 14, antradienį. Tą rytą 
Ottavvos universitete buvo atsi
sveikinimo iškilmės. Laidoti 
pervežtas į Torontą. Vakare 6 
v. buvo pamaldos lietuvių baž
nyčioje. Po pamaldų palaidotas 
lietuvių kapinėse.

Liko žmona dr. Marija, 4 vai
kai: Antanas, Mykolas, Ramona, 
Teresė.

-o-
Velionis buvo gimęs 1910 

gruodžio 31 Akmenės kaime, 
Liubavo valsčiuje, Marijampo
lės apskrityje, baigė marijonų 
gimnaziją, studijavo humani
tarinius mokslus — lingvistiką 
ir pedagogiką — 1930-1935. 
Mokytojavo Ukmergės, Klaipė
dos, Vilkaviškio ir Kauno 
gimnazijose, buvo Kauno ber
niukų Aušros gimnazijos vice
direktorius 1942-43. Tų metų 
rudenį išvyko į Vieną studijuoti 
ir 1944 gavo pedagogikos dak
taro laipsnį. Studijas gilino Vo
kietijos universitetuose 1945- 
48.

Atvyko į Kanadą 1949. Tais 
metais buvo Montrealio uni
versiteto docentas, 1950 persi
kėlė į Ottavvos universitetą. Bu
vo pedagogikos katedros vedė
jas, universitete įsteigė tarptau
tinį lyginamosios pedagogikos 
centrą ir jam vadovavo.

ROMO KALANTOS SAVAITĖ 
KRATŲ AUDRA LIETUVOJE

Gegužės 14 suėjo dveji metai nuo Romo Kalantos ugnies 
aukos, kuri nuskambėjo per visą Vakarų pasaulį. Tai buvo auka 
protestui prieš Žmogaus persekiojimą, buvo reikalavimas Lietu
vai ir tikėjimui laisvės.

Ugnies aukos kartojosi: V. Stonio, Žaliausko, K. Andriuš
kevičiaus.

Vliko valdyba paskatino išeivijos visuomenę, organizaci
jas, mokyklinį jaunimą, parapijas šią savaitę, gegužės 12-18, 
laikyti Romo Kalantos savaite ir pagerbti tas aukas už Lietu
vos. už Bažnyčios, už Žmogaus laisvę.

Šią savaitę, deja, pranešama, kad pačioje Lietuvoje siautėja 
KGB agentai — kratos, suėmimai, tardymai, kaip tai matyti 
iš LKB Kronikos Nr. 9.

—O—

gurno ir bendradarbiavimo kon
ferencijoje.

Po to pasikalbėjimo Robert B. 
Houston, direktoriaus pavaduo
tojas rytų Europos reikalam, 
gegužės 2 atsakė laišku, kad jo
kiu atveju J V nesutiks pripažin
ti prievarta Sovietų įvykdytos 
Baltijos valstybių aneksijos. Pa
kartojame tai laiško originalo 
kalba:

“As Mr. Hurvvitz indicated, 
vve believe that the documents 
vvhich are developed at the Con- 
ference will carry a specific re- 
ference to the possibility of 
changing borders by peaceful 
means. In no case vvould vve 
agree to any provision vvhich 
vvould entail a change of our 
policy of not recognizing the 
forcible annexation of the Baltic 
Statės by The Soviet Union”.

Mokėjo keletą kalbų ir kalbas 
greitai pasisavindavo. Jo studi
jos paskelbtos daugiausia anglų 
ir prancūzų kalba, su paskaitom 
važinėjo po visą pasaulį. Atvy
kęs į New Yorką, visada užsuk
davo ir į Darbininką, iš savo 
kelionių atsiųsdavo sveiki
nimus.

Nemaža yra rašęs ir lietuviš
koje spaudoje, bendradarbiavo 
daugelyje laikraščių, rašė net 
eilėraščius. Lietuviškai 1967 iš
leido straipsnių rinkinį — “Iš 
sutemų į aušrą”.

Prof. dr. Antanas Ramunas-
Paplauskas. Nuotr. V. Maželio

1973 lapkričio 19 Kauno Vyk
domojo komiteto darbuotojas 
Vytautas Vaičiūnas, lankęs 
miesto statomus objektus, apie 
12 vai. sugrįžo į namus papie
tauti. Namuose (Hipodromo g. 
46) rado savo seną pažįstamą, 
buvusį mokytoją Povilą Petro- 
nį. Po 15 minučių paskambino 
kažkoks nepažįstamas vyriškis. 
Vos šeimininkas pravėrė duris, 
šeši vyrai atbėgo iš laiptinės ir 
įsiveržė į kambarį. Įsibrovėliai, 
nepasisakę, kas jie tokie, ne
parodę jokių dokumentų, išsi
vedė su savimi Povilą Petronį. 
Išėjo, bet ne visi — trys 
liko laukti iki 18 vai., t.y. iki 
kratos pradžios. Jai vadovavo 
saugumo darbuotojas, ypa
tingai svarbių bylų tardytojas 
majoras Limauskas. “Kvies
tiniai” — Vladimiras Glusčevs- 
kis ir Vladimiras Engelhartas. 
Saugumiečiai kviestiniai — liu
dininkais paprastai pasikviečia 
savus žmones. Lapkričio 19 
nesuspėta visko iškrėsti, todėl 
22 vai. majoras Limauskas 
kviestinius atleido, o pats išva
žiavo, palikęs V. Vaičiūno bute 
budėti tris saugumiečius. Vie
nas iš jų — Vilimas — vėliau 
šeimininką tardė.

Kitos dienos rytą pasirodė 
majoras Limauskas su kitu sau
gumiečiu ir kviestiniais. Krata 
buvo tęsiama. Už kelių valandų 
trys saugumiečiai V. Vaičiūno 
žmoną Leonorą nusiverė į sodo 
namelį ir padarė kratą. Baigę 
krėsti, saugumiečiai E. Vaičiū
nienę nugabeno į Kauno saugu
me} tardymui, trukusiam apie 9 
valandas. Kitą dieną ji buvo tar
doma dar 7 valandas.

Pradėdamas daryti kratą, 
majoras Limauskas paskelbė 
lapkričio 14 dienos nutarimą 
padaryti V. Vaičiūno bute kratą 
'r paimti daiktus ir dokumen
tus, turinčius reikšmės bylai. 
Saugumiečiai iškrėtė butą, ūki
nius pastatus ir patį V. Vai
čiūną. Krata baigta 16 vai. 20 
min. Jos metu paimta:

1. Daug aplankalų su religi- 
giniais ir priešalkoholiniais 
straipsniais: “Katalikų tikėjimo 
pagrindai”, “Kad kūrentųsi ug
nis”, “Stebuklai ir tikėjimas”, 
“Kelias į laimę”, “Degtinė ne 
atlyginimas”, “Šventumo ke
liai”, “Tėvų pavyzdys”, “Tikė
jimo pagrindas”, “Tikėjimas iš
gelbėjo” ir t.t. — viso apie 70 
straipsnių.

2. Daug popieriaus lapų su 
įvairiais užrašais.

3. Maldaknygės: “Aukštyn 
širdis” (3 egz.), “Jėzus ir aš” 
(4 egz.).

4. Užrašų knygutės su įvai
riais užrašais.

5. Laikraščių iškarpos.
6. Daug sąsiuvinių su įvai

riais religiniais ir priešalkoholi
niais tekstais.

7. Prieškariniai religiniai žur
nalai: “Draugija” (1 egz.), “Sa
leziečių žinios” (3 egz.), 
“Žvaigždutė” (5 egz.).

8. Religinės knygos: “Tikiu”, 
“Raupsuotųjų kunigas”, “Tėve 
mūsų”, “Auklėjimo menas”, 
“Ką apie Dievą sako šiuolaiki
niai mokslininkai”, “O vistik 
Šv. Raštas teisus” ir kt. — vi
so apie 60 knygų.

9. “Naujasis Testamentas” (2 
egz.).

10. Daug fotonuotraukų ir re
liginių paveikslėlių — foto
grafijų.

11. Vokas su adresu “Didžiai 
Gerbiamam Povilui Petroniui ’.

12. Magnetofono įuostos (2 
št.).

13. Keli Lietuvos žemėlapiai 
su pažymėtomis kai kurio)”" 
vietovėmis. (nukelta į 2 psl.)
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BENDRUOMENES VEIKLOJ 
LIETUVOS REIKALAIS

Kun. Raimondas R. Klumbis, 
gyvenąs Phoenix Arizona, pa
reigingai įvykdė LB kvietimą pa
gelbėti Simui Kudirkai. Į savo ra
šytus laiškus Kudirkos reikalu jis 
sulaukė atsakymų iš senatorių 
Henry M. Jackson, Barry 
Goldvvater, Paul Fannin ir Ari
zonos valstybės kongresmanų 
Morris K. Udall ir Sam Steiger. 
Savo atsakymuose visi Kongreso 
nariai įsipareigojo Kudirkos 
klausimą kelti Kongrese, o kai 
kurie pažadėjo kontaktuoti ir 
Valstybės sekretorių dr. H. Kis- 
singer.

-o-
Į Vlado Mieželio, buvusio 

Phoenix LB apylinkės pirminin
ko, išreikštą rūpestį dėl JAV ka
rinio pasiruošimo laišku atsilie
pė JAV Atstovų Rūmų narys John 
B. Conlon(Arizona). Kongresma- 
nas rašo, kad remdamasis Penta
gono jam suteikta informacija, 
jis yra priėjęs nuomonę, kad da
bartiniu metu JAV karinės pa
ruošos atžvilgiu nėra pirmaujan
čioje pozicijoje. “Jei JAV nebus 
saugios nuo komunizmo agresi
jos”, jis teigia, “negalėsime turė
ti taikos ir progreso savo šalyje 
ir visur kitur”.

-o-

■ . ! į

Pbiladelphijos LB apylinkės 
valdyba ir LB Talkos Lietuvai 
Komisija Vasario 16-sios sukak
ties proga panaudojo įvairias ko
munikacines priemones Lietu
vos bylą amerikiečiam prista
tant. Buvo perduotos dvi pusva
landinės radijo programos anglų 
kalba, gauti du straipsniai mili
joninio tiražo dienraščiuose, du 
laiškai redakcijai, ir viena televi
zijos stotis žinių metu perdavė 
minėjimo dalį ir pristatė žiūro
vam sukakties reikšmę.

-o-
Ispanijoje gyvenąs lietuvis 

(pavardė jam pageidaujant ne
skelbiama) talkino JAV LB Vi
suomeninių reikalų tarybai pa- 
skleidžiant JAV LB krašto valdy
bos ' leidinį ispanų kalba apie 
žmogaus teisių laužymą paverg
toje Lietuvoje. Leidinys buvęs 
pasiųstas 18 Ispanijos ministeri- 
valdytojam, visiem Ispanijos 
universitetų rektoriam, pagrin
dinių laikraščių redakcijom, vi
siem vyskupijų valdytojam, nun
cijui, keliom aukštosiom Ispani
jos mokyklom (aukšt. karo mo
kyklai, diplomatų mokyklai), vi
sų Madrido bibliotekų vado
vam, keliom svarbesnėm kraš
to bibliotekom, užsienio spau
dos atstovam, JAV, Anglijos, Vo
kietijos ir P. Amerikos ambasa
doriam. Sulaukta eilė padėkos 
laiškų. Jų tarpe iš ministerio pir
mininko (atsakė gener. sekreto
rius), vidaus reikalų ministerio 
D. Carlos Arias Navarro, Mad
rido univ. rektoriaus, ir kt.

-o-
-o-

The Phoenix Gazette vasario 
28 vedamajame “Baltic People’s 
Plight Unnoticed” priminta 
nepriklausomybės sukaktis, Lie
tuvos pavergimas, šių dienų per
sekiojimai. Nusiskundžiama, 
kad laisvasis pasaulis užjaučia 
vieną komunizmo tironijos auką 
— Solženicyną, o pamiršta tau
tas, pakliuvusias į raudonųjų 
viešpačių glėbį.

Kitas Phoenix laikraštis “The 
Arizona Republic” vasario 3 pa
skelbė apie Nepriklausomybės 
šventės minėjimą ir suglaustai 
prisiminė Lietuvos istoriją. 
Phoenix LB apylinkei pirminin
kauja Emilija Josen. Apylinkės 
valdybos pastangomis kontak
tuojama spauda, buvo suorgani
zuota laiškų rašymo akcija Simo 
Kudirkos reikalu.

-o-
JAV LB krašto valdyba prašo 

visus bendruomeninius viene
tus, organizacijas ir paskirus as
menis amerikiečių spaudoje pa
sirodančią informaciją Simo Ku
dirkos reikalu bei gautus JAV 
Kongreso narių laiškų nuorašus 
nukreipti į Kudirkos akcija besi
rūpinančią LB Visuomeninių 
reikalų tarybos narę Daivą Ke- 
zienę. Adresas: 62-15 69th Place, 
Middle Village, N. Y. 11379.

-o-
Beverly Shores Amerikos 

Lietuvių Klubas (veikiantis ir 
kaip LB apylinkė) jau kelinti 
metai Vasario 16-sios proga išsi
rūpina vedamąjį straipsnį Michi
gan City, Ind. laikraščio “News- 
Dispatch”. Šiais metais vedama
sis vasario 22 “Crying for Recog- 
nition” priminė nepriklausomy
bės sukaktis, okupaciją, susi
deginimus, 17,000 tikinčiųjų 
peticiją. Straipsnis baigiamas pa
reiškimu, kad “pasauliui duo
tos Lietuvos ir jos žmonių hero
jiškos pamokos neturėtų jo būti 
pamirštos ir ignoruojamos.”

-o-

Beverly Shores aktyvaus 
bendruomenininko Jono Eigelio 
laiškas redakcijai buvo Michi

gan City, Ind., laikrašty “News- 
Dispatch” vasario 20. Laišku iš
kelta svarba įvesti transliacijas 
lietuvių kalba per Radio Libertv. 
J. Eigelis taip pat kreipėsi 
laišku į Valstybės sekretorių Lie
tuvos laisvės reikalu. Atsakė 
valstybės sekr. padėjėjas Carol 
C. Laise, išsamiai paaiškindamas 
JAV poziciją detente, Pabaltijo 
valstybių ir jų bylos įnešimo 
į Jungtines Tautas klausimais. 
JAV Atstovų Rūmų narys Earl 
F. Landgrebe (Indiana), J. Eige- 
liui prašant, Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga pa
teikė pareiškimą į “Congression- 
al Record”.

-o-
“The Violations of Human 

Rights in Soviet Occupied Lith- 
uania — a Report for 1973”, 
išleistą LB krašto valdybos, Ba- 
tuno organizacija išsiuntinėjo 
Jungtinių Tautų Žmogaus tei
sių komisijai priklausančioms 24 
valstybėms. JAV misija prie JT 
papildomai paprašė prisiųsti dar 
du leidinio egzempliorius. LB 
treti metai iš eilės Batuno 
organizacijai dovanoja po 200 
leidinio egzempliorių.

-o-

The Washington Post redakci
nio štabo narys Stephen S. Ro- 
senfeld vasario 22 straipsny 
“Žmogiškosios vertybės ir 
užsienio politika” pakaltino 
administraciją už prezi
dento Nixono kultivuojamą “re
toriško nesikišimo stilių į sovie
tų vidaus reikalus”. Šį teigimą

straipsnio autorius grindžia 
dviem konkrečiais pavyzdžiais. 
Pirma, JAV administracijos ne- 
pasisakymu dėl Solženicyno iš
trėmimo ir, antra, pradingimu iš 
1973 metų pareiškimo apsi
sprendimo teisės Pabaltijo 
valstybėm. Autoriui informaciją 
apie silpnėjantį JAV administra
cijos užsiangažavimą dėl Pa
baltijo valstybių laisvės parūpi
no ir asmeniškai pristatė JAV LB 
Informacijos tarnybos vadovė 
Aušra Mačiulaitytė-Zerr.

Savaitės

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
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 S t a.), 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.

S. KUDIRKOS MOTINOS NELEIDO 
NUVYKTI į AMERIKOS AMBASADĄ

Long Island Press gegužės 
9 paskelbė AP agentūros iš 
Maskvos žinią, kad sovietų po

licija Simo Kudrikos motinai ne
leido nuvykti į Amerikos amba
sadą jos amerikinės pilietybės 
reikalu.

Simas Kudirka, sako AP, atlie
ka 10 metų bausmę koncent
racijos stovykloje už “išdavi
mą”, o jo motina, 67 metų Ma
rija Kudirka Šulskienė, gyvena 
Griškabūdy.

Šulskienė, jos draugų praneši
mu, yra gimusi Brooklyne, ir tai 
duoda teisę laikyti ją Amerikos 
piliete. Būdama 5 metų ji buvo 
tėvų parvežta į Lietuvą.

Kai maskviškis biologas Sargei 
Košaliov ėjo į Amerikos amba
sadą Marijos Šulskienės reika
lais, policija jį suėmė. Paleido jį, 
kai iš ambasados buvo paskam
binta į policiją, teiraujantis, 
ar jo ten nėra.

Ambasados žmonės, pasikal
bėję su Košaliovu, pasiuntė Šuls- 
kienei registruotą telegramą, kad 
atvyktų į ambasadą. Jei ji nega
lėsianti atvykti, pareigūnai nu- 
vyksią į jos miestelį.

AP mini toliau Košaliovo pa
sakotą įvykį. Esą Šulskienė atvy
ko į Vilniaus geležinkelių sto
tį traukiniu keliauti į Maskvą. 
Bet čia penki slaptosios polici
jos pareigūnai atėmė jos doku
mentus, geležinkelio bilietą ir 
pasakė, kad ji negali vykti iki po 
gegužės 1 iškilmių.

Konsulato pareigūnai, kaip 
pranešė ambasados pareigūnai

Šiais (1974) metais Neringos stovyklavietėje bus šios stovyk
los: berniukam birželio 23 — liepos 6, mergaitėm (3 savai
tes) liepos 7-27, lietuvių kilmės angliškai kalbantiem vaikam 
liepos 28 — rugpjūčio 4. Prašom registruotis Putnamo se
serų vienuolyno adresu: Immaculate Conception Convent, 
Putnam, Conn. 06260.

AP, pasakė, kad Marija Kudirka, 
nors gimusi Brooklyne, bet jie 
turį pamatyti, ar ji registruota 
kaip Amerikos pilietė. Jei ji am
basados knygose registruota kąip 
Amerikos pilietė, tada ji turėtų 
turėti dvi pilietybes ir jai tada 
privalomi ir sovietiniai įstaty
mai.

O klausimą, kad jos sūnus, ku
ris turi jos mergautinę pavardę, 
galėtų reikšti pretenzijas į Ame
rikos pilietybę, Sovietai atsisako 
svarstyti.

Šulskienės draugai pakvietė 
ją aplankyti savo gimtąjį kraštą 
Long Island. Tačiau Sovietai at
sisakę jai duoti išvažiavimo vizą.

KRATŲ AUDRA 
LIETUVOJE
(atkelta iš 1 psl.)

14. Guminis štampukas 
“med. f. P. Petronis”.

V. Vaičiūnas saugumiečiams 
paaiškino, kad rastieji daiktai 
priklausą P. Petroniui.

Saugumiečiai taip pat rado 
popieriui piaustyti prietaiso da
lis, popieriaus lapus su įvai
rių detalių shemomis, aukštos 
įtampos bloko “Era — M-115” 
techninį aprašymą ir kt.

V. Vaičiūnas buvo tardomas 
4 dienas. Tardymas trukdavo 
nuo penkių iki vienuolikos va
landų.

-o-
1973 lapkričio 19 saugumie

čiai iškrėtė Kazimiero Gudo, 
gyv. Kauno rajone, Samylų apy
linkėje, Slėnavos kaime, namą 
ir ūkinius pastatus. Kratos metu 
paimta: 2,5 tūkstančio neįrištų 
maldaknygių, namų darbo neį
rengtas dauginimo aparatas 
“Era” ir kt. Tardymo metu 
Gudas ne kartą muštas.

-o-
1973 lapkričio 20 dvi saugu

miečių mašinos sustojo prie 
Ežerėlio gyventojo Parturbavi- 
čiaus kiemo. Dalis saugumiečių 
nuėjo pas kaimyną Žarecką, pas 
kurį taip pat buvo padaryta 
krata. Saugumiečiai perkasė net 
kieme riogsojusią žvyro krūvą. 
Pas Parturbavičių surasta rašo
moji mašinėlė ir elektrografinis 
kopijavimo aparatas “Era”. 
Saugumiečių teigimu, čia buvo 
dauginama “LKB Kronika”. Iš
važiuodami su grobiu, sau
gumiečiai šeimininką areštavo. 
Šeimos nariai tardomi.

įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)

Tokio noro, gal būt, turi ir ki
tas kaltinimas kaip Nixonui — 
kad Brandtas mokesčių ne
sumokėjęs.

Paskelbta ir kita šnipinėjimo 
afera, vykdyta jau tiesiogiai 
Maskvos. Kai 1970 ministeris 
Scheel vyko derybų į Maskvą, 
Maskvos muitinėje į kodų apa
ratą buvo pritaisytas šnipinėji
mo įtaisas.

Tokios informacijos šaldo 
Vokietijoje “detente” nuotai
kas. Ir Sovietų spauda, nutylė
dama apie šnipinėjimą, dėl ku
rio pasitraukė Brandtas, kaltina 
“antikomunistų”, “detente 
priešų machinacijas” Brandtui 
nušalinti.

Dėl naujos valdžios sudary
mo esama įtampos pačioje koa
licijoje — tarp soc. demokratų 
ir laisvųjų demokratų. Nesuta
rimų dėl pasidalinimo vietom. 
Gegužės 15 renkamas prezi
dentas. Numatytas ligšiolinis 
užs. reikalų ministeris Scheel 
(1. dem.), kancleriu dabartinis 
finansų min. Schmidt (s.d.), 
užsienių ministeriu dabartinis 
vidaus min. Genscher (l.d.). 
Bet prieš pastarąjį kyla balsų 
tarp soc. demokratų: esą jis at
sakingas už šnipinėjimo aferas; 
esą jis neturįs tam nei pasi
ruošimo nei patirties. Brandtas 
stengiasi kaip partijos pirmi
ninkas koaliciją išlaikyti.

Naujasis kancleris Schmidtas 
mažesnis entuziastas dėl deten
te, didesnis santykių su 
Prancūzija ir Amerika šalinin
kas, asmeninis d’Estaign 
draugas.

Iš šią savaitę turinčios baig
tis krizės pralaimėjo Brandtas, 
pralaimėjo soc. dem., pralaimė
jo kuriam laikui ir Sovietai.

-o-
Kanados parlamentas geg. 8 

paleistas, kai pareiškė nepasiti
kėjimą Trudeau vyriausybei 
dėl nepakankamų priemonių 
prieš infliaciją, kuri per metus 
pakilusi 10.4 proc. Nauji rinki
mai liepos 8.

Prancūzijoje antri rinkimai 
gegužės 19. Pirmu kartu tele
vizijoje rungėsi abu kandidatai: 
soc. kom. Mitterrand ir nepri
klausomų resp. d’Estaign. Po 
debatų opinija: už d’Estaign 
51.5 proc., už Mitterrrand48.5.

Italijoje referendumo keliu 
paliktas veikti divorsų įstaty
mas priimtas 1970. Balsavo 3- 
2 divorsų naudai. Balsavo kaip 
tik Motinos dieną — geg. 12- 
13.

Sovietuose atgaivintas samiz- 
datas “Einamųjų įvykių kroni
ka”, kuri nepasirodė nuo 1972 
spalio, kada buvo suimti Piotr 
I. Jakir ir Viktor A. Krasin. 
Laikraštis pasisako, kad buvęs 
sustabdytas, taupydamas žmo
nes, nes KGB grasino, jog į 
kiekvieną naują nr. bus at
sakoma įtariamųjų disidentų 
suėmimu.

Sovietai pažadėjo Argentinai 
700 mil. kreditų. Patogi ko
mercija: gaus iš Amerikos ir 
Europos ir duos Argentinai.

-o-
1973 lapkričio 19 krata buvo 

padaryta pas Janiną Lumbienę, 
gyvenančią Kaune, Markso g. 
13. bt. 4. Kratos metu paimta: 
rašomoji mašinėlė, eilėraščiai 
apie R. Kalantą ir memorandu
mo SNO Generaliniam Sekre
toriui 17,000 parašų kopija. 
Kratos metu J. Lumbienė nual
po, ir buvo iškviesta greitoji 
pagalba. Po kratos sekė tardy
mas. (Elta)

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, 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 Bostoną. 
TR 6-6434.

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

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

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

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. We take ail orders special price for VVeddings and Parties. 
Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Beli Bakino 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!

ALICE’SjFLORIST 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, Amel 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.)

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. Jdhn’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

v
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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Mūsų laikų ženklai
Yra gyvenime ženklų, kurie 

kaip gairės rodo atskiros valsty
bės ar žmonijos dalies kelią į 
ateitį. Tikrą kelią ar klystkelį. 
Į laimingą ateitį ar į pražūtį.

Amerikoje populiarus yra tikė
jimas pažanga — tikėjimas, kad 
ateitis veda ją vis į laimin
gesnį ir laimingesnį gyvenimą. 
Bet esama laiko ženklų, kurie 
optimizmą dėl ateities silpnina 
dėl pasitaikiusių klystkelių. 
Konkrečiau:

-o-
1. Motinos ir šeimos kelias. — 

Motinos dieną Motina pagerbta 
žodžiais, gėlėm, vaišėm. Pagar
bos motina verta, nes ji yra šei
mos centras. Nuo jos labiau 
kaip nuo tėvo priklauso jauno
sios kartos prisirišimas prie šei
mos židinio tradicijų. Kas bio
loginiame organizme yra celė, 
tas sociologiniame organizme 
yra šeima.

Tačiau Motinos ir Šeimos liki
mą suka į klystkelius įstatymų 
leidėjai, teismai, informacijos 
tinklas; motinystę nuvertindami 
ir šeimą silpnina abortų legaliza
vimu. Tas motinystės žudymo 
ženklas virto įstatymų pripažin
tu, valstybės globojamu reiški
niu veik visoje Vakarų civiliza
cijoje. N. Y. Times net prašne
ko apie moters Nemotinos pager
bimo dieną.

Įpilietintas ir kitas šio laiko 
ženklas. Anksčiau jis buvo išim
tas, dabar jis paverčiamas taisyk
le. Tai divorsas.

Vienas ir antras ženklai ardo 
šeimą. Ardo ryšį tarp tėvų, tarp 
vaikų bei tėvų. Šeima nustoja 
buvus židiniu. Vaikai kuo grei
čiau siekia atitrūkti nuo tėvų. 
Atitrūksta kaip neprinokę obuo
liukai nuo obels. Atitrūksta, nu
krinta ir neretai supūsta.

Nuo šeimos irimo prasidėjo vi
sų buvusių civilizacijų žlugi
mas. Būtų per drąsu tikėti, kad 
Vakarų civilizacija bus išimtis, 
jei šeimos gyvenime nebeveiks 
dėsnis, Mozės parsineštas nuo 
Kalno: gerbk savo tėvą ir moti
na .. .

-o-
2. Pagausėjusios kalbos apie 

moralę. — Kažin, ar buvo kada 
tiek linksniuojami žodžiai “mo
ralė”, “etika” kaip dabar. Ir tai 
ne pamoksluose, bet laikraščių 
vedamuosiuose, valstybės vyrų 
kalbose.

Deja, dabar linksniuojamas 
moralės žodis yra netekęs turi
nio, kurį jam buvo davęs Deka
logas. Nevok, nekalbėk netie
sos, neužmušk, nesvetimote
riauk . . . tokiais trumpais žo
džiais Dekalogas buvo nusakęs 
dėsnius santykiam tarp žmonių. 
Pragmatizmo įtakoje anas mora
lės supratimas laikomas atgy
venęs. Dabar moralės žodžiu 
pridengiama tai, kas tarnauja ma
no siekimam (komunistai: kas 
tarnauja partijos siekimam!). Ta
po moralu, kas tarnauja rinki
mam laimėti. Moralu, kas tarnau
ja laimėjusiam sunaikinti.

Į seną “moralės” žodžio indą 
pilama nauja mintis, kurios įvyk
dymas reikštų grįžimą į barbarų 
“gyvenimo stilių”.

-o-
3. Malda ir nuolankumas pri

simintas. — Buvo staigmena, kad 
senatas š. m. balandžio dieną 
paskelbė kaip “tautos nusižemi
nimo, pasninko ir maldosdieną”.

Nutarime sakoma, kad “tautų 
ir asmenų pareiga pripažinti 
savo priklausomybę nuo Dievo 
ir prisiminti, kad visa gerovė, 
įskaitant žmogaus išradimus, yra 
Dievo dovana”.

Nutarime sakoma, kad Ameri
ka, “apsvaigusi nuolatiniais pa
sisekimais”, užmiršo Dievą . . .

Tai pirmas kartas nuo Lincol- 
no, kada Amerikos senatas primi
nė maldą ir nuolankumą kaip 
dvasinės stiprybės šaltinį.

Gal priminė dėl to, kad nu
trūko pasisekimai. O gal pasise
kimais dauguma tebėra tiek “ap
svaigusi”, kad šitas senato nuta
rimas liko veik nepastebėtas.

Verta susimąstyti, kiek tie 
laiko ženklai yra palietę lietu
vių išeiviją.

1939-40-41 Lietuvos žemę ir 
tautą užgriuvo likiminės kata
strofos.

Tai sužinoję, JAV lietuviai 
skubėjo organizuoti politinę ir 
pašalpinę pagalbą. Jau 1941 pra
dėjo veikti Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Ekonominei pagalbai buvo 
planuojama įkurti Bendrąjį Ame
rikos Lietuvių Šalpos Fondą, 
kuris galėtų gauti finansinės pa
ramos iš National War Fund.

Karo metais šalpos organiza
cijos turėjo gauti leidimą iš Pre- 
sident’s War Relief Committee 
(PKŠK), kurio pirmininku buvo
J. Davies, buvęs JAV ambasado
rius Maskvoj, labai sovietofiliš- 
kai nusiteikęs. Jo pavaduotojas 
C. Taft buvo mum palankesnis.

Organizaciniam šalpos reika
lam tvarkyti Altą sudarė laikinį 
komitetą. Į jį įėjo: L. Šimutis, 
adv. A. Olis, adv. F. Bagočius ir 
kan. dr. J. B. Končius. Jo keli 
kreipimaisi į PKŠK buvo nesėk
mingi. Tačiau organizaciniai 
darbai buvo tęsiami.

Kad sudarytų būsimai šalpos 
organizacijai platesnę bazę, 
Altą 1944 kovo 24-25 sukvietė į 
Chicagą lietuvių centrinių orga
nizacijų pirmininkus arba jų įga
liotinius. Atvyko Amerikos Lie
tuvių Katalikų Federacijos, tauti
ninkų, socialdemokratų, sanda- 
riečių, Kunigų Vienybės, Tauti
nio Susivienijimo ir Katalikų Su
sivienijimo atstovai. “Tada čia ir 
gimė Balfas”, rašo kan. J. B. Kon
čius (Balfas 1944-69). Tačiau iš
rinktos Balfo vadovybės nariai A. 
Olis, N. Rastenis ir kan. J. B. 
Končius turėjo dar keletą mėne
sių kovoti, kol buvo nugalėtos vi

Balfo įteiktas paveikslas prezidentui Eisenhoweriui. Pa
veikslas dabar yra Eisenhowerio muziejuje Abilene, Kan- 
sas. Paveikslą piešė dail. Vytautas Kasiulis, vaizduojami 
antrojo pasaulinio karo pabėgėliai. Balfo pirmininkas kan. 
J. Končius stovi viduryje, lietuvaitės — G. Banaitytė ir 
D. Minkūnaitė.

MILIJONAI ARTIMUI ŠELPTI
Balfui trisdešimt metų

sos kliūtys. Tik 1944 liepos 31 
Balfas buvo priimtas nariu į Na
tional War Fund (NWF). Kovą 
laimėti daug padėjo Amerikos 
katalikų vyskupų organizacija, 
demokratų partijos lyderis J. Far- 
ley, kongreso narys McCormack, 
darbininkų profesinės organiza
cijos.

Daugiausia trukdymų darė So
vietų Rusijos šalpos komitetas 
(Russian Relief), Amerikos ko
munistų ir lietuvių komunistų 
organizacijos ir spauda (Vilnis, 
Laisvė). Tik 1945 rugsėjo 9 buvo 
gautas iš PKŠK tokio turinio raš
tas: “Balfas patvirtintas būti TKF 
nariu šiomis sąlygomis: 1. neva
lia rodyti jokio šališkumo dėl 
Lietuvos politinės ateities, 2. 
Balfas privalo noriai perduoti sa
vo fondus rusų šalpos komitetui 
ir Sovietų valdžiai, jei bus duotas 
užtikrinimas, kad žmonės gaus 
aukas.”

Noromis nenoromis reikėjo 
sutikti su tokiomis žiauriomis 
sąlygomis. T. K. Fondas paskyrė 
Balfui spalio mėn. pradžioj 
306,500 dolerių, bet kartotinai 
reikalavo pasiųsti šalpą į Lietuvą 
per Rusian Relief. Balfo centro 
valdyba 1944 lapkričio mėn. 
pradžioj įteikė Sovietų Rusijos 
Fondui drabužių ir medikamen
tų už 75,000 dol. ir prašė juos 
persiųsti Lietuvos žmonėm. Ne
buvo gauta jokios žinios, ar tai 
buvo padaryta. Reikalui ištirti 
Balfas nutarė pasiųsti į Lietuvą 

Barbarą Darlys. Bet Sovietų kon- 
las Kiselevas nedavė leidimo į- 
važiuoti.

Balfas daugiau siuntų Rus
sian Relief nedavė. Tik daug 
vėliau buvo patirta, kad jo siun
ta pasiekė Lietuvą, bet buvo pa
dalinta komunistiniam parei
gūnam ir jų žmonom . . .

-o-
Sutvarkęs savo teisinę padėtį 

JAV-ėse ir pradėjęs gauti pini
ginę paramą iš NWF, Balfas nu
kreipė savo pagrindinę veiklą į 
Vakarų Europą, kurioj po II 
pasaulinio karo atsirado apie 
75,000 lietuvių. Prie to skaičiaus 
reikia pridėti dar dvi pabėgėlių 
grupes: lietuvius, repatriavusius 
į Vokietiją vokiečių titulu 1941 
prieš karą, ir Klaipėdos krašto 
ir Mažosios Lietuvos lietuvius, 
kurie buvo evakuoti į Reichą
1944 gale ir 1945 pradžioj. Jie 
buvo Vokietijos piliečiai, dau
giausia liuteronai, bet etniniai 
lietuviai. Tad, suglaustai tariant, 
po II pasaulinio karo Europoj 
atsidūrė apie 100,000 lietuvių.

Tais lietuviais rūpintis Vilkas
1945 gegužės gale suformavo 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
vyriausią valdybą. Ją sudarė: 
dr. Domas Jasaitis, pirm., nariai 
— Juozas Paknys, Lietuvos Ban
ko valdytojas, pro f. M. Avietė- 
naitė, prof. Z. Ivinskis, kun. M. 
Ražaitis, prof. dr. J. Zubkus, 
prof. dr. V. Kanauka ir dr. VI. In- 
gelevičius.

LRK valdyba pradėjo rūpintis 
lietuvių sveikatingumo ir me
džiaginės gerovės reikalais. Ta
čiau tą milžinišką uždavinį galė
jo teigiamai išspręsti tik valsty
bės darniai remiamos organiza
cijos: 1945-47 — UNRRA, iš
leidusi tremtinių globai apie tris 
bilijonus dolerių, ir 1947-52 — 
IRO, išleidusi 500 milijonų.

-o-
L.R. Kryžiaus būstinė buvo 

Tuebingene, kiek vėliau Reut- 
lingene. Ten pat jis turėjo išsi
nuomojęs erdvius sandėlius. Iš 
užjūrio gaunamos gėrybės buvo 
gabenamos maršrutu Cherbour- 
go uostas — Paryžius — Stras- 
bourgas — Tuebingenas. Iš čia 
daiktai buvo išvežiojami į visas 
Vokietijos okupacines zonas ir į 
Austriją. Jose LRK turėjo 4 ge
neralinius įgaliotinius, 65 sky
rius, 42 vietinius įgaliotinius.

Balfo pirmininkas kan. J. B. 
Končius, tik nugalėjęs gausias 
kliūtis, kurias darė Sovietų Rusi
ja, 1946 sausio mėn. atvyko į 
Vokietiją. Sovietų Rusija bandė 
įtikinti savo sąjungininkus, kad 

kan. J. B. Končiaus kelionė į karo 
zonas esanti pavojinga, nes ga
linti sukiršinti tremtinius.

Balfo pirmininkas rado pilnai 
organizuotą ir veikiantį LRK 
įstaigų tinklą, kurį tvarkė kvali
fikuotas personalas. Susipaži
nęs su padėtim, kan. J. B. Kon
čius paskyrė Balfo zoninius įga
liotinius, o Balfo duodamom lė
šom ir kitokiom gėrybėm pa
skirstyti buvo sudarytos mišrios 
komisijos. Vėliau Balfas atsiuntė 
savo generalinius įgalioti
nius — I. Rovaitę ir J. Valaitį, 
kurie palaikė ryšius su IRO ir 
aktyviai padėjo tremtiniam tvar
kyti emigracijos reikalus.

Prisimindamas tuos laikus, pa
reiškiu, kad Balfo nuopelnai lie
tuvių tremtinių šalpai yra neį
kainojami.

Balfo garbės pirmininkas prel. 
J. B. Končius teigia, kad Balfas jo 
pirmininkavimo metu yra mo
bilizavęs (lėšomis ir daiktinėmis 
gėrybėmis) lietuvių tremtinių 
šalpai apie dešimtį milijonų do
lerių, iš jų du milijonai gauti iš 
lietuvių, sušelpė apie 100,000 
žmonių ir 35,000 asmenų padė
jo įsikurti (A.S. Trečiokas, Bal
fas 1944-69).

Iškeldamas Balfo indėlį į trem
tinių šalpos darbus, aš iškeliu 
viešumon ir visų brolių ame
rikiečių įsijungimą į tą mielašir- 
dystės talką. Balfas tik derino jų 
dosnumą ir sutelkė į vieną židi
nį jų visuomeniškumą ir tautinį 
solidarumą.

-o-
Balfas gimė Chicagoj. Jo čar- 

teris įregistruotas Illinois vals
tijoj. Būstinė gali būti New Yor
ke ir Chicagoj. Jis pradėjo sa
vo veiklą Chicagoj. Bet jo kūrė
jai greitai suvokė, kad centrui 
tinkamiausia vieta bus New 
Yorkas. 1944 rugpiūčio 13 nutarė 
jį čia įkurdinti. Čia daugelio 
Amerikos šalpos organizacijų 
centrai. Čia dar ir dabar veikia 
latvių, estų, vengrų ir kitų oku
puotų kraštų šalpos organiza
cijos. Čia yra NCWC, kuri tiek 
daug padėjo Balfui moraliai ir fi
nansiškai. Čia pat yra Jungtinės 
Tautos ir tarptautinis tremtinių 
reikalam komisaras. Čia veikia 
daug organizacijų, kurios rū
pinasi šalpos reikalais. Balfas yra 
kai kurių narys ir neretai kvie
čiamas į posėdžius. Iš New Yor- 
ko į VVashingtoną, D.C., yra 3 
vai. kelio traukiniu ir 1 vai. 
lėktuvu. Ir kelionės išlaidos yra 
keleriopai mažesnės negu iš 
Chicagos.

(Bus daugiau)
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TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė

Silkės alyvoje su svogūnais
2 silkės,
2 dideli svogūnai,
4 šaukštai alyvos, 
acto, cukraus.

Silkes išmirkyti, išvalyti, nulupti, išimti kaulus, supjaustyti 
ir sudėti eilėmis į silkėm skirtą indą.

Svogūnus supiaustyti griežinėliais, paspirginti iki geltonumo 
alyvoje, pridėti truputį cukraus, acto ir atvėsinus užpilti silkes.

Silkės alyvoje su grybais
2 silkės,
2 svogūnai,
10 džiovintų baravykų,
4 šaukštai alyvos, truputį pipirų.

Silkes išmirkyti, išvalyti, nulupti, išimti kaulus, supiaustyti, 
kad būtų patogu valgyti, ir sudėti į indą.

Grybus išvirti pasūdytame vandenyje, supiaustyti pailgais plo
nais ir kartu su panašiai supjaustytais svogūnais paspirginti aly
voje. Atvėsinus užpilti paruoštas silkes.

Silkė daržovių rinkinyje
2 silkės,
3 bulvės,
3 morkos, -
2 burokėliai,
2 svogūnai,
1 stiklinė žalių žirnelių,
0,5 stiklinės pupelių,
2 šaukštai alyvos, 
acto, cukraus.

Bulves, morkas, burokėlius, pupeles ir žirnius išvirti, buro
kėlius, bulves, morkas rantuotu peiliuku gražiai supiaustyti grieži
nėliais arba kitokio pavidalo gabalėliais ir pamirkyti actu parūgštin
tam ir pasaldintam skiedinyje kartu su svogūnais. Prieš naudojant, 
skystį nupylus, daržoves suvilgyti alyvoje.

Tada išmirkytas silkes nulupti, išimti kaulus, gražiai supiaus
tyti ir pusdubenyje sudėti į vieną silkę. Pridėti galvą ir uodegą, 
užpilti majonezu ar kitu silkėms skirtu padažu. Aplink silkę krū
velėmis arba eilutėmis sudėti marinuotas daržoves, derinant jų 
spalvas.

Daržoves galima keisti, kaip patinka, dėti tokių, kokių tuo metu 
turima. Galima dėti šviežios bei raugintos daržovės.

Kapota silkė
2 silkės,
2 šaukštai pyrago džiuvėsėlių,
2 šaukštai alyvos,
1 šaukštas sviesto,
1 svogūnas,
2 kiaušiniai, 
acto, pipirų.

Silkes gerai išmirkyti, nulupti, kaulus išimti, smulkiai sukapoti. 
Sviestą ir kietai virtų kiaušinių trynius ištrinti iki baltumo, pridėti 
pyrago džiuvėsėlius, smulkiai piaustytą ir alyvoje paspirgintą svo
gūną, kapotą silkę, smulkiai maltų pipirų, truputį acto ir viską 
gerai išsukti. Iš gautos masės peiliu suformuoti silkę, viršų papuošti 
virto kiaušinio baltymu. Aplink silkę sudėti įvairių salotų: pomidorų, 
agurkų, ridikėlių ir salotų lapelių.

MĖSOS UŽKANDŽIAI

Keptas įdarytas paršelis
1 mažas paršelis,
1 svaras veršienos mėsos,
2 šaukštai sviesto,
3 šaukštai pyrago džiuvėsėlių,
2 kiaušiniai,
1 svogūnas,
1 morka, 
pipirų, druskos.

Paršelį gerai nuvalyti, perskrodus papilvę ir krūtinės ląstą, 
pašalinti vidurius, išplauti ir išimti kaulus. Galvos ir kojų kaulai

paliekami. Tada ištrinti druska ir palaikyti valandą, kad įsisūrintų.
Paršelio širdį, plaučius, kepenis, inkstus (inkstus virti atskirai) 

išvirti pasūdytam vandenyje, atvėsinus supiaustyti gabaliukais, 
pridėti veršieną, morką, svogūną, paspirgintą svieste. Tada viską 
du kartu permalti mašinėle. Atskirai ištrinti iki baltumo sviestą, į jį 
sukant sudėti maltą mėsą, pyrago džiuvėsėlius, kiaušinių trynius, 
pipirus, druską ir truputį sultinio. Masė turi būti nekieta. Po to su
dėti išplaktus kiaušinių baltymus ir lengvai išmaišyti. Taip pagamin
ta mase prikimšti paršelį, krūtinę ir papilvę užsiuvus, dėti į kepimui 
indą ir kepti karštam pečiuje. Kai paviršius pageltonuos, įpilti stik
linę sultinio. Paršelį kepti 1,5 valandos. Iškeptą paršelį atšaldyti, iš
imti siūlus, padėti į pailgą pusdubenį nugara į viršų ir aštriu peiliu 
supiaustyti nesugadinant parželio išvaizdos. Papuošti petražolių 
lapeliais. Į stalą prie paršelio paduoti krienų.

Įdarytą paršelį galima ir virti prieskoninių daržovių ir prie
skonių sultinyje. Kad virimo metu neištižtų, reikia jį įvynioti į ske
petėlę ir apsiūti. Išvirtą paršelį reikia atšaldyti tame pat sultinyje. 
Po to nuimti skepetėlę, išimti siūlus, supiaustyti gabalais, gražiai 
sudėti į pusdubenį, užpilti sultiniu ir užšaldyti. Duodant į stalą, pa
puošti drebučiais. Paduoti į stalą su krienais.

Paršelio šoninės vyniotinis
2-3 svarai paršelio šoninės,
1 svaras veršienos,
0,5 svaro veršelio kepenėlių,
1 kiaušinis,
2 šaukštai pyrago džiuvėsėlių,
2 morkos,
I svogūnas, 
druskos, pipirų.

Imti nestorą šviežio paršelio šoninę, nuplauti, švaria skepetėle 
nusausinti, išimti kauliukus, pabarstyti druska su pipirais.

Kepenėles supiaustyti gabalėliais ir, sudėjus į indą, ištrinti, 
pridėti maltą veršieną, kiaušinį, džiuvėsėlius, paspirgintą svogū
ną, truputį druskos, pipirų ir viską gerai ištrinti, kol pasidarys 
vientisa masė. Ta mase aptepti šoninę, suvynioti ir švaria ske
petėle apsiūti.

Įdėti į atitinkamą indą, viršų apdėti morkomis, užpilti dvi 
stiklines karšto vandens, sandariai uždengti ir troškinti 1-2 vai.

Pabaigus troškinti, atvėsinti ir paslėgti tame pat sultinvje.
Prieš duodant į stalą, nuimti skepetėlę, supiaustyti plonais 

griežinėliais ir sudėti į apvalų pusdubenį. Priedas — kui<'«* ‘i.

(B'is dargiau)
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ALEKSANDROS VITKAUSKAITĖ S-MERKER 
SKULPTŪRA

Dailininkė Aleksandra Vit- 
kauskaitė-Merker yra tapytoja. 
Mėgsta tapyti gamtą, žmones. 
Jos tapyba stovi arti impresio- 
nizno. Į jos paveikslą, rodos, 
įlindo vėjas ir lengvai pašiureno, 
pajudino spalvas ir taip sukūrė 
jautrų atmosferos virpėjimą. 
Taip jos nutapyti daiktai gavo 
minkštus, virpančius kontūrus.

Pasirinkdama tapybinius mo
mentus, ji sustojo ties tais, kur 
buvo sutelkta daugiausia min
ties ir idėjos. Mielai ji tapė to
kias temas — lietuvaitė su tau
tiniais drabužiais, lietuviški kry
žiai, koplytėlės, portretai, religi
nės temos.

Jau kuris laikas, kaip šalia ta
pybos ji kuria skulptūras. Su 
skulptūromis dalyvauja parodo
se, laimi premijas, atžymėjimus. 
Lietuvių Bendruomenės reng
tose metinėse vasario mėnesio 
parodose ji dalyvavo daugiausia 
su skulptūromis. Šiemet buvo iš
stačius! ir skulptūrą ir tapybą. 
(Vienas jos paveikslas gavo lietu
viškos tematikos premiją).

Meno istorijoje rasime daug 
dailininkų, kurie buvo ir tapyto
jai ir skulptoriai. Toli neidami, 
štai turime Picasso, kuris kūrė 
tapybą, skulptūrą, keramiką, gra
fiką. Degas buvo puikus piešė
jas, pastelių meisteris, bet mėgo 
ir skulptūrą. Tapytojas Matissas 
irgi darė skulptūras.

-o-
Idėjinis pradas jos kūryboje 

skatino gilintis į aplinką, pama
tyti dabarties žmogų, jo tragiką. 
Ji pamatė aplinkoje daiktus, ku
rie lyg prašyte prašėsi, kad juos 
pakeltų ir įdėtų į naują ritmą, 
suteiktų visai naują prasmę. Tie 
daiktai buvo išmesti, niekam ne
reikalingi daiktai, nubirę nuo gy
venimo tėkmės. Tai įvairūs gele
žėliai, senų mašinų dalys, rate
liai. Štai vinis, kuria prikala trau
kinio bėgį. Vinis seniai išmesta, 
aplankstyta, nurūdijusi. Ar ji ne
turi savo minties? Kur nors į- 
statyta ji gali būti labai iškalbin
ga. Ji gali papasakoti žmogaus 
likimą.

Dalį. Aleksandra Vitkauskaitė-Merker savo studijoje

Laiškas redakcijai

DAILININKAI PASISAKO APIE PARODAS
Didž. Gerb. Pone Redaktoriau,

Malonėkite savo redaguo
jamame laikraštyje patalpinti se
kančią žinutę, liečiančią N. Y. 
Lietuvių Dailininkų Sąjungos 
veiklą.

N. Y. L. Dailininkų Sąjun
gos susirinkime, įvykusiame 
š. m. kovo 24 d., buvo padaryti 
sekantys nutarimai:

1. Dailininkų Sąjunga įver
tina, sveikina ir nuoširdžiai dė
koja Lietuvių Fondui ir N. Y. L. 
Bendiuomenės apygardai už 
paskirtas pinigines premijas 
(Liet. Fondas $1000.00 ir Liet. 
Bendruomenė $600.00) N. Y. 
L.B. apygardos valdybos ruoš
toje Vasario 16 proga dailės paro
doje Kultūros Židinyje.

2. Sąjunga pageidauja, kad 
N. Y. L. B. apygardos valdybos 
ruošiamos Vasario 16 parodos ir 
jų atidarymai pataptų meno 
švente ir jos globėjai ir rengė

Radinių rinkinys
Taip į savo studiją dailininkė 

ėmė nešti visokius liekamus 
daiktus, geležėlius. Bet jie vieni 
dar nebuvo naujoji skulptūra. 
Reikėjo dailininkės kūrybinės 
rankos, kad ji tuos daiktus su
jungtų, įtvirtintų, net paspalvin- 
tų ir paleistų vėl į pasaulį, duo
dama net kitą vardą, kitą idėją. 
Čia ji pasinaudojo cementu, ak
mens mišiniais, kurie sustingę 
gerai surakina kitas dalis. Pasi
naudojo ir medžiu, prie kurio 
prikalė savo radinius.

Tradicinė skulptūra daroma iš 
marmuro, medžio, bronzos. Ji 
turi savo ilgą technikos kelią. 
Pirma padaroma iš molio, gipso, 
paskui jau kalama marmure. Jei 
reikia atliedinti bronzoje, tai 
reikia nugalėti sudėtingą tech
niką.

Paliečia dabarties tragiką
Tokia skulptūra svetima daili

ninkei Aleksandrai Vitkaus- 
kaitei-Merker. Ją patraukia išmė
tytų daiktų vienišumas, jų šauks
mas — pakelk mane ir suteik 
naują gyvenimą. Patraukia da
barties tragiką, kuri panaši į 
tuos išmėtytus ir šaukiančius 
daiktus. Taip ir sustojo prie tos 
skulptūros formos ir joje rado sa
vitą išraišką. Sunki tai forma, — 
reikia moteriškom rankom kilno
ti geležis, maišyti cementą, rei
kia kilnoti ir sunkias jau sukur
tas skulptūras. Bet ji dirba su 
užsidegimu, su vienuoliška rim
timi, savo darbui suteikdama 
kažkokio taurumo, o gal net 
šventumo.

Skulptūra iš sodelio
Kartą ji surinko iš kiemo ir 

sodelio išmėtytus daiktus ir su
jungė juos į skulptūrą, kuri buvo 
tikrai sukrečiančiai šiurpi. Kokia 
štai aplinka, kurioje gyvename, 
kokie tai daiktai spaudžia mus ir 
mieląją motiną gamtą. Ir tą aplin
ką sujaukė žmogus, sujaukė, 
kad dar labiau kentėtų ir vargtų.

Atskleisdama tos aplinkos 
šiurpą, ji ir siekia tos aplinkos, 
drauge ir žmogaus, nuskaidrini-

jai būtų su menu sutapę žmo
nės.

Praėjusios parodos įvykių 
šviesoje N. Y. L. Dailininkų 
Sąjunga siūlo savo profesinę pa
tirtį procedūrose, susijusiose su 
parodų rengimu, apipavidali
nimu ir pristatymu jų visuo
menei.

3. Sąjunga praneša, kad norin
tieji tapti N.Y. L. Dailininkų Są
jungos nariais kreiptųsi raštu į 
Sąjungą adresu: A. Elskus, 115 
East 18th St., New York, N. Y. 
10003, pateikdami trumpas bio
grafines žinias ir bent trijų darbų 
skaidres arba nuotraukas. Pa
davusiųjų į Sąjungą pareiškimų 
priėmimas bus sprendžiamas vi
suotiniame Sąjungos susirinki
me, kuris įvyks š. m. rugsėjo 
mėnesyje.

Dėkodamas Jums iš anksto, 
lieku su pagarba Jūsų,

A. Elskus, pirmininkas 

mo, nušvarinimo, pašventinimo. 
Ji savo sieloje ilgis, kad tie daik
tai, kurie dabar kažkur pabiro, 
turėtų savo vietą gražiame, tvar
kingame pasaulyje.

Pelėda
Iš tos įtampos ir kyla jos min

tys, jos kūrybos formos. Štai turi
me naują jos kūrinį — Pelėdą. 
Ji padaryta tokiu pat būdu, kaip 
ir kitos jos skulptūros. Čia yra su
dėta jos surinktų geležinių daik
tų. Pažiūrėkime į akis — vienoje 
matosi guolio šratai, kitoje kaž
koks apskritimų žaismas, lyg 
būtų išplėšta iš dėžutės. Viduje 
geležies gabalas, blėkos, taip pat 
surastos, jos truputį apkarpytos. 
Visas daiktų rinkinys sujungtas 
cementu, iš plastinės masės (gal 
ir iš cemento) padaryti jos šo
nai, į kuriuos dailininkė įbrė
žė plunksnas.

Kad skirtingos medžiagos būtų 
apjungtos, ji mėgsta savo kūrinį 
nudažyti. Dažnai nudažo bron
za, kaip ir šiuo atveju. Tai ir 
visa. Bet tie jos sugrupuoti ir ap
jungti daiktai turi jau gilesnę 
mintį. Ta jos pelėda yra šiurpi, 
išgąstinga. Atrodo, kad ji buvo 
kažkur peštynėse, kad vanagai 
išplėšė ir išdraskė jos plunksnas. 
Ir dar daugiau. Tos peštynės už 
būtį buvo sunkios, net jos vieną 
akį ir ausį palietė. Koks tragiš
kas ir liūdnas jos snapas!

Ir čia pelėdos šiurpas virsta 
žmogaus šiurpu, žmogaus tra
giką. Ar ne toks yra dabarties 
žmogus — apipešiotas, apdaužy
tas, liūdnas ir vienišas.

-o-
Dažnai ji mėgsta kurti plokš

čias, reljefines skulptūras. Daž
nai paima lentą, ją nudažo ir 
tada kala prie jos naujas dalis.

Kartais iš smėlio ar cemento 
sukuria nelygią plokštumą, į ku
rią įtvirtina iš vielų susuktą vaba
lą, kokią vieną vinį ar daik
tą. Kartais yra tik formos, tik li
nijos, lyg kito pasaulio atlaužos.

Šie jos darbai turi daug sur- 
realistinės nuotaikos, abstfak- 
čios formos pasidaro lyg kokio 
šiurpaus sapno dalimi.

-o-

Taigi Aleksandros Vitkauskai- 
tės-Merker skulptūra yra gilios 
ekspresijos ir gilios minties kū
rinys. Irtas kūrinys liečia dabar
ties žmogų, to žmogaus tragiką.

Pati dailininkė yra mielas ir 
jaukus žmogus, labai aktyvi, dir
ba savo studijoje, dėsto meno 
dalykus aukštesniojoje mokyk
loje, dalyvauja vietos dailininkų 
gyvenime, jų draugijose, daly
vauja daugelyje parodų, dažnai 
skaito paskaitas apie meną, jo 
prasmę, dažnai kalba ir apie Lie
tuvą. Ji labai brangina lietu
viškas tradicijas, lietuvišką liau
dies meną ir į paskaitas apie Lie
tuvą ateina su tautiniu drabužiu.

(P-j.)

PETRO VAŠKIO
PARODA
BOSTONE

Lietuvių Piliečių D-jos salėje 
So. Bostone balandžio 6-7 vyko 
skulptoriaus Petro Vaškio ke
ramikos darbų paroda. Parodą 
rengė ir globojo Bostono lietuvių 
skaučių židinys. Tai jau antroji 
Petro Vaškio paroda Bostone. 
Pirmą kartą jis čia buvo bene 
prieš aštuonerius metus.

Šioje parodoje buvo išstaty
ta apie 50 darbų. Atskirų skulptū
rų skaičius būtų dar didesnis, 
nes kai kurie darbai buvo grupi
niai ir visur jie paminėti kaip 
vienas vienetas. Buvo vazos, gė
lių puodai, buteliai ir kiti tokiais 
pavadinimais: skulptūros kom
pozicija Trys, vazos — Bobutė, 
Saulutė, Trikampis, Sapnas, Pri
siminimas, Rytas ir daug kitų. 
Dauguma darbų degintas ša
motinis molis, bet buvo ir por- 
celano.

-o-
Skulptorius Petras Vaškys yra 

žemaitis. 1939 baigė daržinin
kystės ir sodininkystės mokyklą 
Aukštojoj Fredoj Kaune. 1939- 
44 mokėsi Taikomosios dailės 
institute Kaune. 1944 karo eigoje 
pasitraukė į Vokietiją, o iš ten 

(nukelta i 11 psl.)

Dail. Aleksandra Merker-Vitkauskaitė — Pelėda, geležies 
ir cemento skulptūra.

IŠLEIDŽIAMA DAIL. P. PUZINO
MONOGRAFIJA

Šį pavasarį į New Yorką buvo 
atvykusi Austrą Puzinas, dail. 
Povilo Puzino žmona, ir suteikė 
informacijų apie velionies daili
ninko monografiją.

Dail. P. Puzinas mirė New 
Yorke prieš keletą metų. Mirė 
nepalikęs testamento. Buvo susi
darę įvairių sunkumų, kol jo pa
veikslai buvo išgauti iš New Yor
ko miesto. Paveikslai turėjo pa
tekti į Čiurlionio galeriją Chica- 
goje, bet jie ten dar nepateko. 
Dar tebėra viename banke. Da
lis iškabinta salėje, dalis padėta 
sandėlyje.

Prieš keletą metų dail. Z. Kol
ba buvo paskelbęs, kad leidžia
ma dail. Puzino monografija. 
Dail. Kolba irgi mirė, drauge mi
rė ir tas jo projektas.

Dabar iniciatyvos ėmėsi 
Austrą Puzinas, kuri visą laiką 
gyvena prie San Francisco, Calif. 
Ji yra latvaitė, iš Rygos, iš jaunų 
dienų pažinusi velionį dailinin
ką Povilą Puziną. Ištekėjusi iš
moko lietuviškai. Ir dabar kal
ba lietuviškai su minkštu ir švel
niu latvišku akcentu.

Ji ir pasiryžo pastatyti pamink
lą dailininkui Povilui Puzinui, 
pasiryžo išleisti gerą ir gražią 
monografiją. Viską padėjo į šalį 
ir monografijos organizaciniam 
darbam skyrė visą laiką. Tai tik
rai nuostabu, su kokiu užsidegi
mu ir energija ji rūpinasi mono
grafija. Darbą parengė su visu 
reikiamu rūpestingumu ir preci
zija. Pirmiausia pasitelkė gerus 
fotografus specialistus, kurie 
nufotografavo paveikslus. Pa
darė didelio formato skaidres 
(dydis maždaug 3x5 colių), iš 
tų didelių skaidrių bus daro
mos spalvotos klišės. Padarė ir 
spalvotas dideles nuotraukas. 
Kadangi ji gerai pažino velio
nies tapybą, jo paveikslų kolo
ritą, kiekvieną paveikslą, tai iš 
fotografų išreikalavo maksimu
mą — kiekviena skaidrė yra kuo 
geriausia, artimiausių spalvų.

Tokių skaidrių parengimas pa
reikalavo daug laiko ir daug pi
nigų. Bet ji ištesėjo. Po to susi
rado amerikietį, kuris parašė 

tekstą. Tas amerikietis yra Fre- 
derick VVhitaker, buvęs vienas iš 
American Artist redaktorių, gerai 
pažinęs Puziną, apie jį buvo pa
rašęs straipsnį, kurį atspausdino 
1959 metų American Artist gegu
žės mėn. numeryje. Straipsnis 
buvo pailiustruotas juoda balta ir 
spalvotom reprodukcijom . . .

Šalia to straipsnio dedamas jo 
gyvenimo aprašymas, svarbiau
sios datos, surašomi muziejai, 
kur yra jo paveikslai, laimėtos 
premijos, atžymėjimai.

Knyga bus didelio formato, 
liuksusinė, turės 70 pusi., pa
veikslai spalvoti. Visi tekstai ir 
įrašai angliški. Ilgai ieškota 
spaustuvės, kuri prieinamiausio-

Dail. P. Puzinas — Uostas

IŠ DAILĖS 
GYVENIMO

— Skulpt. Prano Baltuonio 
kūrinių paroda surengta gegužės 
11-12 Cleveland, Ohio, Europa 
Travel Service patalpose. Paro
dą rengė Korp! Giedra.

— Dail. Antanas Petrikonis 
savo 50 metų amžiaus proga 
Chicagoj surengė naujų dailės 
kūrinių parodą, kuri atidaryta ge
gužės 4 ir tęsis iki birželio 22. 
Dail. A. Petrikonis rudenį su pa
rodomis numato aplankyti ir ki
tas lietuvių kolonijas.

— Senųjų lietuvių dailininkų 
darbų yra nemaža pas New 
Yorko lietuvius. Būtų gera, kad 
kas imtųsi iniciatyvos ir sureng
tų tų darbų parodą. Tai būtų 
labai gera proga daugeliui pirmą 
kartą pamatyti senuosius mūsų 
meisterius, pvz. Žmuidzinavi
čių, Kalpoką.

— Danguolės R. Stončiūtės 
paroda universiteto baigimo pro
ga buvo atidaryta Mudelein ko
legijos bibliotekos patalpose, 
Chicagoj. Paroda kolegijos pro
fesorių buvo aukštai įvertinta.

— Vytauto Maco meniškų foto 
nuotraukų paroda įvyko balan
džio 21 Toronte, Prisikėlimo 
parapijos parodų salėj. Nuotrau
kos salioninio dydžio, meniškai 
apipavidalintos, įdėtos po stiklu. 
Parodą rengė sktn. Stepo Kairio 
muzikinis vienetas.

— A. Tyruolio sonetų knygą 
“Diemedžio paunksmėje” išlei
do Šaltinis Anglijoj. Iliustravo 
A. Sutkuvienė.

mis kainomis ir geriausiai at
spaustų šį leidinį. Galiausiai su
stota ties viena japoniška spaus
dinimo bendrove. Knyga bus 
atspausdinta Japonijoje ir dar šį 
rudenį pasieks Ameriką.

Kadangi P. Puzinas buvo bai
gęs Rygos meno mokyklą, turėjo 
labai daug latvių draugų daili
ninkų, reiškėsi ir jų tarpė'Htai 
ir knyga bus platinama latvių 
tarpe. Savo knygos architektūra 
ir savo išvaizda, kaip dabar gali
ma spręsti iš maketo, tai bus tik
rai gražus ir monumentalus lei
dinys. Tai tikras paminklas daili
ninkui P. Puzinui.

Puzinas paliko nedaug pa
veikslų, bet jie visi turi savitą 
kūrybinį polėkį. Jis mėgo ta
pyti pajūrį, laivus ir žvejus, mėgo 
ir priemiesčio mažas lūšneles. 
Tai du pasauliai, kuriuos jis tapė 
su gražia poezija, surasdamas 
daug grožio, nuostabos. Mažos 
lūšnelės, padžiauti skalbiniai, 
laivai ir jų burės pasidarė lyg 
kokie poezijos papuošalai, tokie 
slėpiningi ir gražūs. Patrauklus 
ir jo koloritas, kur dominuoja 
rudi ir melsvi tonai. Technika 
nuostabiai drąsi ir tikra. Tai 
tikrai neužmirštamas dailinin
kas. (p.j.)



1974 gegužės 17, nr. 20 • D A R B I N I N K A S • 5

Po Chicagos dangum
Chicagos šaulių Vytauto Di

džiojo rinktinė, turėdama kelis 
šimtus narių, reiškiasi plačiai. Ją 
sudaro trys būriai. Yra įvairių 
sekcijų. Į rinktinę yra priimtų 
lietuvių, gyvenančių net Brazili
joj Sao Paulio mieste. Gal prak
tiškiau būtų įsteigti ten kokį 
būrį. Paskutiniu laiku priimta 20 
naujų narių. Visuomenės susido
mėjimas šauliais yra didelis.

Lietuvių Fronto Bičiuliai turė
jo savo metinį susirinkimą. Iš
rinkta nauja valdyba. Gegužės 
pabaigoj čia vyks LFB suvažia
vimas. Dabartiniu metu renka
ma vyriausia valdyba. Šioj apy
linkėj rinkimų komisijos pirmi
ninkas yra Kazys Kriaučiūnas iš 
Cicero.

Lietuvių gydytojų vakaronė 
Jaunimo Centre praėjo labai įdo
miai. Buvo trumpai kalbėta apie 
medicinos mokslus ir kaip įjuos 
įstoti. Vakaronei vadovavo dr. 
Paulius, o forumą sudarė dak
tarai J. Valaitis, R. Nemickas,
M. Vygantas ir Zaparackaitė. 
Buvo pažymėta, kad jaunimas, 
pasirinkdamas medicinos moks
lus, turi jausti savyje gilų pašau
kimą ir ryžtą. Dr. R. Nemickas, 
pažymėjęs, kad norima pagrei
tinti diplomo gavimą, patarė ne
skubėti, nes daktarui yra reika
lingas didelis pasiruošimas. Ki
ti prelegentai aiškino, kad dabar 
sunkiau yra priimami kandi
datai, nes reikalaujama gerų 
pažymių. Diskusijose ryškėjo tė
vų skundas dėl tokio sunkaus į- 
stojimo į medicinos sritį. Po visų 
klausimų dar ilgai buvo paben
drauta ir pasišokta prie daktarų 
šeimų jaunimo orkestro.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos ryšių centro iniciatyva 
Margučio radijo programoj kas 
trečią trečiadienį yra 15 min. 
programėlė jaunimui. Teko 
girdėti jau kelias programas, ve
damas Rimos Skorubskaitės, ir 
tenka pasakyti, kad jos yra įvai
rios. Gegužės pabaigoj išeis nau
jas Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
numeris (jau šeštas). Prenume
rata iš 2 dol. pakelta į 3 dol. 
Užsisakyti galima šiuo adresu: 
PLJS Ryšių Centras, 2423 W. 
Marąuette Rd., Chicago, III., 
60629.

Lietuvių Fondo suvažiavime 
gegužės 4-5 dalyvavo 134 įgalio
ti nariai. Dr. J. Valaitis po iš
kilmingo atidarymo pareiškė, 
kad praėjusiais metais surinkta 
102 tūkstančiai dolerių. Dr. J. 
Kazickas paaiškino, kad velionio 
Krukonio palikimas yra paskirs

“ŽMOGUS IR TILTAS’’ 
CLEVELANDE

”ŽmogusirTiltas” — nauja 
Anatolijaus Kairio drama, rodan
ti 1941 lietuvių sukilimo 
prieš raudonąjį okupantą iškarpą 
— rengimąsi išsaugoti Kauno 
Aleksoto (Vytauto Didžiojo) ir 
Vilijampolės tiltus ir dviejų 
partizanų žuvimą. Drama teturi 
penketą veikėjų. Vienoj pusėj — 
keturi susibaudėliai, du vyrai ir 
dvi merginos, kito pusėj —vienas 
prisitaikėlis ir komunistų agen
tas, kurio uždavinys sekti ir pra
nešti “kam reikia”. Tačiau ir jis 
lietuvis, susibaudėlių mokslo 
kolega. Jam pasiseka susibaudė
lių siekimus susekti, tačiau jis 
taip pat žūva. Jį nušauja susi- 
baudėlė. Drama supinta iš jau
nystės meilės ir patriotinių įsi
pareigojimų motyvų. Gyvenimas 
vilioja asmeninės laimės troški
mais, bet jie paaukojami tėvynės 
laisvės įsipareigojimams.

Tokią dramą vaidinti, nėra 
abejonės, uždavinys nelengvas, 
juo labiau artistam mėgėjam. Bet 
Hamiltono “Aukuro” režisorė 
Elena Dauguvietytė-Kudabienė 
su savo kolektyvu šį uždavinį 
pajėgė išspręsti patenkinamai: 
davė žiūrimą spektaklį. Balys 
Juodelė (Jonas) ir Alfonsas Sta
nevičius (Juozas) savo roles su
vaidino įtikinamai, ypačiai antra
sis, davęs savitą, išlaikytą cha
rakterį. Gera buvo Lina Ver- 
bickaitė (Laima), turinti jau ne
mažą ir sceninį patyrimą. Danu
tei Latauskaitei-Enskaitie- 
nei (Aušrai), žengiančiai scenoj 
pirmuosius žingsnius, buvo sun

tytas įvairiai, LF įgaliotas virš 
šimto tūkstančių skirti mokslo 
premijom ir stipendijom. Dr. A. 
Razma prašė tęsti pinigų telki
mą, kad rudenį būtų pasiektas 
milijonas. Po suvažiavimo buvo 
puiki vakarienė. Meninėj daly 
dalyvavo sol. Ei, Blandytė, akt.
L. Barauskas ir muz. Darius La
pinskas. Buvo ir dovanų, ir šokta, 
ir gražiai pabendrauta. Konsule
J. Daužvardienė linkėjo, pa
siekus milijoną, eiti į kitą.

Kongr. E. Denvinskis gegužės 
5 lietuvių buvo pagerbtas Jauni
mo Centre. Pagerbimą atidarė 
dr. L. Kriaučeliūnas. Kongres- 
maną sveikino konsule J. Dauž
vardienė, vysk. V. Brizgys ir Al
fos pirm. dr. K. Bobelis, V. 
Adamkus kalbėjo apie jo vei
klą, daug kur keliant Pabaltijo 
tautų reikalus. Kongresmanui 
buvo įteiktas specialus pažymė
jimas, o jis pats pažadėjo ir atei
ty niekada nepamiršti Lietuvos 
ir jos kenčiančios vergijos. Pa
gerbime dalyvavo daugiau kaip 
300 žmonių. Buvo ir meninė bei 
linksmoji dalis.

Anglijos Lietuvių Klubas, tu
rįs netoli 200 narių, gegužės 
5, minėdamas Motinos dieną, 
kartu turėjo ir pusmetinį narių 
susirinkimą. Jį atidarė ir vedė 
pirmininkas J. Šidlaus- 
kas. Meninę dalį vedė Ra
mutė Drūtytė. Ji su savo dar 
dviem sesutėm gražiai padai
navo. Akordeonu gražiai grojo 
Stončiūtė. Apie motinas ilgiau 
kalbėjo L. Venckus. Nariai, iš
klausę valdybos pranešimų, pa
reiškė savo valdybai padėką ir 
pritarė jos veiklai. Jaunimo sek
ciją pavesta vesti Ramutei 
Drūtytei. Rudenį ji surengs jau
nimo talentų pasirodymus, o val
dyba premijuos. Buvo ir vaišės.

Lietuvių televizijai einant 
devintuosius savo gyvenimo me
tus, gegužės 3 Anatol Prod. Co. 
televizijos studijoj susirinko 45 
uolūs jos rėmėjai ir svečiai. Pir
mininkaujant Kašubai iš Cicero 
ir sekretoriaujant dr. Avižieniui, 
buvo išgvildenti veiklos planai, 
išrinkta nauja valdyba ir apžiū
rėta nauja studija, kurią įkūrė 
T. Šlutas. LTV turtas nedidelis, 
tik filmai, bet jie dar nekarto- 
tekuoti. Todėl buvo nutarta 
kviesti į pagalbą studentus Lapą 
ir Barauską, bet jiem LTV turės 
už darbą apmokėti. Susirūpinta 
lėšomis. Nutarta kreiptis į LF. 
Programų pagerinimas irgi vi
siem rūpėjo.

Bal. Brazdžionis

kiau, bet ir ji švystelėjo gražiais 
momentais, tokia pvz. buvo Vin
co, komunistų agento, nušovimo 
scena. Vincą vaidinęs Vytautas 
Staskevičius turėjo bene sun
kiausią uždavinį, nes jam reikė
jo vaidinti neigiamą rolę. Jis vai
dino taip pat įtikinamai, skaity- 
damasis su faktu, kad visa atmos
fera jam buvo nepalanki. Kai jį 
Aušra nušovė — publika ir pa
plojo.

O publika vaidinimą sekė su 
dėmesiu ir įtampa. Artistų nau
dai reikia pasakyti, kad tragiš
kas vietas jie gebėjo išlaikyti 
reikiamam lygy, ir žiūrovams 
nesusidarė nė vienos progos į jas 
reaguoti juoku, kaip kad pasitai
ko net profesionalų vaidinimuo
se. Priešingai: buvo sukurta si
tuacijų, kurios nevienam išspau
dė ašarą. Vadinas, žiūrovas buvo 
įtikintas. Dekoracijas piešė Ele
na Steiblienė, ir jos duota Kau
no panorama su Nemuno tiltu 
daugelį žiūrovų siejo su Lietu
vos prisiminimais. Ir pats veika
las taip pat dedikuotas žuvusių 
partizanų Jono Dženkaičio ir 
juozo Savulionio atminimui — 
pirmasis žuvo gindamas Vytauto 
Didžiojo, antrasis — Vilijam
polės tiltą.

Vakarą su “Žmogaus ir tilto” 
pastatymu 1974 gegužės 4 suren
gė LFB Clevelando sambūris. 
Artistams svečiams ir Cleve
lando žiūrovams padėkojo sam
būrio pirm. Juozas Mikonis. O 
žiūrovų susirinko per du šimtu. 
— St. B.

Maironio lituanistinės mokyklos vaikų darželyje Rima Vaičaitytė ir Rita Gvildytė, Nuotr. G. 
Peniko

Joną Žurą išlydėjus

ROCHESTER, N.Y.

Rochesterio Strong Memorial 
ligoninėj kovo 28 mirė Jonas Žu- 
ras, neseniai atšventęs septy
niasdešimtąjį savo gimtadienį.

Gimęs ir augęs Radvilišky, 
gimnaziją baigė kaimyniniuose 
Šiauliuose, o ekonomijos moks
lus Vytauto Didžiojo universi
tete Kaune. Studentaudamas 
buvo Romuvos korporacijos na
rys. Baigęs dirbo finansų minis
terijoj revizorium, vėliau Vilniuj 
organizavo maitinimo skyrių.

Atvykęs į Ameriką, turėjo pra
dėti duoną pelnyti tuo, kas pir
miausia pasitaikė po ranka. Kai 
kas sako, kad žmogaus gyveni
mas sukasi ratu. Kai kada visiš
kai taip ir atsitinka: Jonas pir
mąjį darbą gavo kaip tik toj pa
čioj ligoninėj, kurioj ir paskuti
nį kartą atsisveikino su savo 
žmona Alina ir su būriu gimi
nių bei artimųjų.

Buvo jautrus žmogus, ir pra
džia darbo jam nebuvo lengva. 
Sunku buvo jau dėl to, kad il
gokas patyrimas čia nebeturėjo 
jokios vertės, bet dar sunkiau, 
kad reikėjo dirbti sekma
dieniais. Laisvą dieną turėjo, 
bet ji buvo kažin kada savaitės 
vidury, kai visi kiti dirbo. “Juk 
ir aš žmogus,” sakydavo. “Esu 
tikintis, noriu nueiti į bažnyčią, 
noriu pabūti su savais žmonė
mis, pasidalinti mintimis, ką 
nors išgirsti, bendrai pasvarsty
ti. O dabar vis vienas ir vie
nas, kaip avinas, nuo būrio at
skirtas.” Taip praėjo gal metai, 
o gal ir daugiau, kol pasisekė 
persikelti į geresnę vietą. Bent, 
tuo geresnę, kad atsikratė sek
madieninio darbo.

Jautrūs žmonės neretai yra 
irzlūs, bet Jonas nuostabiai ge
bėjo suderinti jautrumą su būdo 
taikumu. Iš širdies nemėgo bet 
kokių barnių, rietenų, aštrių ne
sutarimų. Jokiose peštynėse ne
matė prasmės. “Kam tai? Kam 
rietis? Ar geruoju nebegalima 
jau susišnekėti? Argi be to jau 
nebegalima jokio darbo padary
ti?” sakydavo. Nežinau, ar per 
savo gyvenimą tyčiomis buvo

Jonas Žuras

kam kelią skersai perėjęs. Net ir 
mirties patale jam buvo vienas 
iš svarbiųjų rūpesčių, ar neiš
eina ko neužgavęs, ko už negerą 
žodį neatsiprašęs, nors sunku 
būtų net įsivaizduoti, kaip tą ne
gerą žodį būtų galėjęs kam pasa
kyti.

Rochesterio lietuvių tarpe jis 
paliko gražius pėdsakus. Buvo 
tarp pirmųjų Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės organizato
rių ir dirbo pirmose apylinkės 
valdybose. Daug prisidėjo 
be ndruo menini ai s pagrin dai s 
organizuojant Radijo Klubą, ku
ris dar ir dabar tebeišlaiko lie
tuvišką radijo pusvalandį. Dirbo 
jo vadovybėj ir visą laiką buvo 
vienas pačių stambiausių jo rė
mėjų, nes jo ir kišenė ėjo kartu 
su širdim. Buvo pastovus Va
sario Šešioliktosios gimnazijos 
rėmėjas, visada praverdavo ki
šenę vietos skautam, kuriem 
jo gerumą ilgam minės jo pa
aukota vietininkuos vėliava. Jis 
vienas iš pirmųjų atsiliepė savo 
įnašu.į Lietuvių Fondo organi-
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DAYTON, OHIO
1 Vyčių susibėgimas. Gegužės 

17-18-19 Daytone įvyksta rajoni
nės vyčių kėgliavimo rungtynės 
su svečiais vyčiais iš Detroito, 
Clevelando, Pittsburgho ir kitų 
vietovių. Pagal turimas žinias at
vyksta daug vyčių ir svečių. Ta 
pačia proga įvyksta ir rajoninis 
aplinkinių vyčių kuopų suva
žiavimas, kurio metu bus aptarti 
einamieji reikalai ir kiti klausi
mai.

Tautybių pasirodymas. Gegu
žės 31 ir birželio 1-2 įvyksta 
mažiausia 26 tautybių pasirody- 
rųas, kuriame dalyvauja ir lietu
viai. Šio pasirodymo metu įvai
rios tautybės turės progą supa
žindinti svečius su savo kraštu, 
papročiais, menu, valgiais, tauti
niais šokiais. Lietuviai jau keli 
mėnesiai ruošiasi tinkamai atsto
vauti savo kraštui, tautinėm ver
tybėm ir net pavalgydinti lietu
viškais valgiais. Šis pasirodymas 
vyksta Daytono miesto centre, 
pačiam gražiausiam pastate. Ti
kimasi svečių lietuvių iš plačios 
apylinkės.

Keletas lietuvių paskutiniu 
metu vietos universitetuose įsi
gijo užbaigimo diplomus. Ro- 
semarie Preidis užbaigė Dayto
no universitetą, o kiek anksčiau 
Marija Lazdinienė ir Julius Raš
tikis Wright Statė universitetą. 
Užbaigusieji žada tęsti mokslus 
toliau.

Daytono spaudoje tilpo apra
šymas ir fotografija labai gabaus 
jaunuolio Vyto A. Kisieliaus, sū
naus dr. Alfos ir Ennos Kisielių. 
Jis labai sėkmingai užbaigė Sid- 
ney gimnaziją. Laimėjo taip pat 
1000 dol. stipendiją. Dėl šios sti
pendijos lenktyniavo per 50 
jaunuolių iš Ohio valstijos ir 
per 100 iš visos Amerikos. Pa
sižymėjo anglų kalbos ir mate
matikos srityse, gabus golfinin- 
kas ir krepšininkas, vietos para
pijos bažnyčioje grojo vargonais. 
Žada studijuoti teisę.

Š.D. 

zatorių kvietimą, jo neužmiršo ir 
savo paskutinėj valioj.

Gaila ir graudu, kai reikia pa
lydėti amžinai išeinančius, bet 
kartu lyg ir jaukiau, kai atsigrį
žęs pamatai jų įmintas pėdas 
lietuvybės ir žmoniškumo ba
ruose. Žvelgi atgal ir jauti, kad 
jie dar ne visiškai išėjo, kad jų 
dvasia dar tebeplazdena tarp 
mūsų.

(j.)

Lietuvių kalbos kursai
Nuo rudens iki pavasario Ro- 

chestery buvo lietuvių kalbos 
kursai suaugusiem. Pamokos 
buvo kiekvieną ketvirtadienio 
vakarą, nuo 7 v vai. iki 8:30, 
buvusios lietuvių parapinės mo
kyklos patalpose.

Kursus suorganizavo parapijos 
socialinės sekcijos vardu ilgame
tis lituanistinės mokyklos moky
tojas Bronius Krokys. Jis pats 
kursam ir lektoriavo, naudoda
mas kaip teksto knygą L. Dam- 
briūno, A. Klimo ir W. R. 
Schmalstiego “Introduction to 
Modern Lithuanian”

Kursų pabaigoj kursantai vedė 
lietuvių radijo programą, patys ją 
atlikdami.

Kursus lankiusieji padarė pui
kią pažangą lietuvių kalboj. Pa
mokų metu buvo smagi nuotai
ka. Šiemetiniai kursantai pagei
dauja, kad lietuvių kalbos kur
sai suaugusiem būtų Rochestery 
ir ateinančiais mokslo metais.

Kursų seniūne buvo Regina 
Blavesčiūnienė.

BALANDŽIO
AIDAI

Straipsniai: A. Paškus — Da
barties žmogaus dilemos: meilė 
ar tiesa?; J. Rimkevičius — De
šimtmetis be prof. S. Kolupailos;
L. Dargis — Sovietinė statisti
ka ir tikrovė; J. Vydas — Neri
mas ir depresija.

Iš grožinės literatūros: J. Ble- 
kaitis — Eilėraščiai; F. Ponge
— Sraigė (vertė P. Gaučys).

Apžvalgoje: S.A. — Iš moterų 
revoliucinio pasaulio; A. Šimkus
— Pianisto A. Motekaičio rečita
lis; D. Stončiūtė — Vasario Še
šioliktosios paroda Čikagoje; V.
M. G. — Francis Ponge.

Recenzijos: A. Norvilas — Ar 
visi lietuviai netrukus taps dvi
kalbiai; P. Jatulis — Vilniaus 
vyskupija viduriniais amžiais (J. 
Ochmanskio knyga).

Viršelio 1 psl.: Birutė Žilytė: 
Žalgiris, III (spalvota litografija); 
4 psl. — Marija Švažienė: Dainų 
šventė (gobelenas).

Šis numeris iliustruotas V. van 
Gogho, V. Kisarausko, Br. Jamei- 
kienės, P. Stausko, S. Jusionio, 
L. Gutausko, S. Veiverytės, A. 
Petrulio, V. Karatajaus, L. Kati
no ir A. Savicko kūrinių nuotrau
komis.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, Ma. 
02122, leidžia T. Pranciškonai; 
leidėjų atstovas — T. dr. Leonar
das Andriekus, OFM, Francis- 
can Monastery, Kennebunk- 
port, Me. 04046; administruoja 
T. Benvenutas Ramanauskas. 
OFM,361 Highland Blvd., Broo
klyn, N. Y. 11207.
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antroji sesija įvyks birželio 15- 
16 Chicagoje.

— Kanados lietuvių jaunimo 
suvažiavimas įvyks gegužės 18- 
19 Toronto universiteto patalpo
se. Pirmą dieną bus paskaitos ir 
PLJS statuto pritaikymas Kana
dai. Antrą dieną įvyks Kanados 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos val
dybos rinkimai.

—Jaunimo Lituanistinė Savai
tė įvyks liepos 13-22 Beaumont 
stovyklavietėj prie Clevelando. 
Tikslas — sudaryti lietuvišką 
aplinką lavintis lietuvių kalboje 
bei kitose lituanistinėse srityse.

— Clevelando Sporto Klubo 
Žaibo moterų tinklinio komanda 
po kelių metų pertraukos vyksta 
į JAV tinklinio pirmenybes, ku
rios įvyks gegužės 15-18 Knox- 
ville, Tennesse. Šio sezono bėgy
je Žaibo moterys yra laimėjusios 
aštuonis turnyrus ir nugalėjusios 
visą eilę pirmaujančių amerikie
čių komandų.

— Manigirdo Motekaičio for
tepijono ir vargonų studijos kon
certas įvyks Chicagoj, Jaunimo 
Centre, gegužės 17.

— Inž. Gasparas Kazlauskas, 
Astro-Arc bendrovės Califor- 
nijoj savininkas, ir inž. Eugenius 
Vilkas, jos artimas darbuotojas, 
dalyvavo JAV Suvirintojų or
ganizacijos (Amer. Wldg. So- 
ciety) suvažiavime ir metalurgi
jos darbų parodoje Houston, 
Texas, atstovaudami savo bend
rovei. Jiedu demonstravo ir nau
jausius, jų pačių sukonstruo
tus ir pagamintus metalinių 
vamzdžių suvirinimo aparatus, o 
taip pat specialų metalurgijos fil
mą. Tokių originalių aparatų jie 
yra pardavę Anglijoj, Vokieti
joj, P. Afrikoj, Kanadoj ir JAV. 
Astro Are bendrovėj dirba apie 
50 žmonių, kurių penktadalis lie
tuviai.

— Dr. Adolfas Damušis iš 
Detroito paruošė Liet. Fronto 
Bičiulių Credo, specialiai pritai
kytą dabarčiai. Credo bus pri
imtas LFB visuotiniame suva
žiavime gegužės 25-26 Chicagoj, 
Jaunimo Centre, ir paskelbtas iš
kilmingame posėdyje.

— Kun. Petrui Patlabai gegu
žės 1 suėjo 65 metai amžiaus, o 
gegužės 26 sueis 40 metų kuni
gystės sukaktis. Savo buvusiam 
kapelionui pagerbti gegužės 11 
Lietuvių Tautiniuose namuose 
telšiškiai surengė minėjimą 
Bendras kunigystės sukakties 
minėjimas bus gegužės 26 tėvų 
jėzuitų koplyčioj. Minėjime da
lyvaus penki kunigai, švenčią 
40 metų kunigystės sukaktis, bū
tent, kun. P. Patlaba, kun. K. Pet
rauskas, kun. A. Račkauskas, 
kun. dr. J. Razutis ir kun. S.Šan- 
taras.

— Pasaulio Lietuvių Archyvas 
nuolat papildomas naujais rinki
niais. Dr. V. Sruogienė Archyvui 
perdavė didelę dalį gražiai su
tvarkytų dokumentų iš savo vyro 
Balio Sruogos palikimo. Antanas 
Mažiulis iš Bostono prisiuntė 
daug senų lietuviškų giesmynų. 
Kun. A. Saulaitis, SJ, prisiuntė iš 
Brazilijos laikraščių, D. Čibas iš 
Californijos — knygų, A. Pakal
niškis iš Chicagos — senų do
kumentų. PLA yra dabar įsikū
ręs Chicagoj, Jaunimo Centre. 
Atidarąs šeštadieniais nuo 10 
vai. ryto iki 2 vai. popiet.

— Kanadoj, St. Catharines 
mieste, prieš 25 metus įsisteigė 
lietuviam aptarnauti misija. Jai 
nuo pat pradžios vadovauja lietu
viai pranciškonai. Dabar lietu
vius katalikus aptarnauja Tėv. 
Juvenalis Liauba, OFM. Jubilie
jinė sukaktis minima gegužės 
18-19. Koncerto programą atliks 
sol. G. Čapkauskienė ir sol. S. Ba
ras.

— Janinos Narūnės vaikam 
parašyta ir iliustruota knygutė 
Lineliai gausiai parduodama 
Chicagoj, J. Vaznelio parduotu
vėj International Gift. Knygutė 
taip pat gaunama ir DARBININ
KO administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207. Kaina su persiuntimu 2 
dol.
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New Britaino lietuvaičių Ramunių kvartetas, dainavęs 
tautybių pasirodyme. Iš k. Irena Leiberytė, Virginija Liu- 
džiūtė, Terry Stuart ir Karen Sadauskaitė.

Irena Leiberytė tautybių pasirodyme New Britaine, Conn., 
prie lietuviškų stalų.

Darbininkui paremti aukojo
NEW BRITAIN, CONN. 

Palaidotas Antanas 
Empakeris

New Britain Generalinėj ligo
ninėj balandžio 5 po ilgos ligos 
mirė Antanas Empakeris, 83 
metų amžiaus.

Buvo pašarvotas Kartono — 
Hafey-Lyons koplyčioj. Jo kars
tas skendo gėlių vainikuose ir 
puokštėse. Į koplyčią buvo atvy
kęs klebonas kun. Edvardas Gra- 
deckas ir čia su esančiaisiais su
kalbėjo dalį rožančiaus.

Velionį nulydėjus į Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos bažnyčią 
(prie tos parapijos jis priklausė), 
kun. E. Gradeckas ir kun. J. 
Rikteraitis aukojo gedulingas 
mišias, o kun. E. Gradeckas pa
sakė ir pamokslą. Paskui a.a. A. 
Empakeris buvo nulydėtas į Šv. 
Marijos kapines ir ten šalia žmo
nos, mirusios prieš šešerius me
tus, palaidotas amžinam poilsiui.

Į kapines palydėjo kun. E. 
Gradeckas ir vargonininkas muz. 
J. Beinortus; ten sukalbėjo gedu- 

. lingas maldas ir sugiedojo Ange
las Dievo. Karstą nešė: Boleslo
vas Semaška, Stasys Grušauskas, 
Kazys Zavickas, Jonas Ruškys, 
Petkevičius ir Girdauskas.

Po laidotuvių duktė Eleonora 
su vyru (Arlauskai) ir duktė Biru
tė su vyru (Lukoševičiai), prisi
dėjus savo gražiomis dovanomis 
svečiam, surengė puikius pusry
čius. Valgius gamino ir puikiai 
paruošė Ona Benikienė.

■' A. a. A. Empakeris paliko dvi 
dukteris — Eleonorą Arlaus
kienę, gyvenančią New Britaine, 
Conn., ir Birutę Lukoševičienę, 
gyvenančią Woodhavene, N.Y., 
seserį Oną Lietuvoj, penkis 
vaikaičius ir du provaikaičius. 
Sūnus Zenonas dingo karo metu, 
kai besitraukdami vokiečiai jį 
buvo paėmę darbam prie apkasų.

Į šį kraštą velionis buvo atvy
kęs 1949. New Britaine išgyveno 
25 metus. Dirbo Connecticut 
Stamping and Bending bendro
vėj. Į pensiją išėjo prieš 18 metų.

A. a. A. Empakerį ir jo šeimą 
teko pažinti Klein Wittensee,

Vokietijoj, kai ten, stovykloj, 
buvo įsteigta gimnazija ir joj mo
kėsi Empakerių duktė Birutė, o 
šių eilučių autorius buvo jos lie
tuvių kalbos mokytojas (tiesa, ir 
Vilkaviškio gimnazijoj teko Biru
tę mokyti lietuvių kalbos).

Jonas Bernotas

HARTFORD, CONN.

LIETUVIŲ KLUBO 
REIKALAI

Po klubo pareigūnų kelių 
pasitarimų klubo piniginei pa
dėčiai pagerinti nuspręsta su
ruošti keletą parengimų.

Koncertas įvyks Lietuvių klu
bo patalpose gegužės 19, 
sekmadienį, 3 vai. popiet. 
Programą atliks Hartfordo mo
terų choras ir solistai Irena 
Petkaitienė ir dr. Alis. Po kon
certo bendros vaišės ir visų 
dainavimas, vadovaujant muzi
kui Jurgiui Petkaičiui. Klubo 
nariam, užsimokėjusiem 1974 
m. nario mokestį, įėjimas ne
mokamai, svečiam — 3.50 dol.

Didžiulis piknikas įvyks bir
želio 9, sekmadienį, 12-10 vai. 
vak. Lietuvių parke (Light- 
house Grove Park, High 
Street, East Hartford). Lietu
viški užkandžiai, gėrimai, or
kestro muzika. Bus ir įėjimo 
laimėjimai: 200, 100, 50 ir 50 
dol. Bilieto kaina 1 dol. Kad 
prie vartų nebūtų susigrūdimo, 
bilietus galima įsigyti iš anksto 
pas klubo valdybos narius arba 
pas klubo šeimininką A. Mas- 
lauską.

Būtina lietuviam būti vienin
giem ir išlaikyti savo lietuviš
kus namus. Visi kviečiami pa
rengimuose gausiai dalyvauti. 
Gražus, medžiais apaugęs par

kas prie upės, pavasario žalu
mynai suteiks visiems malonu
mą šventadieniškai praleisti 
laiką tarp savųjų. — Kor.

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami savo prenumeratą, 
kartu prideda auką už kalendo
rių ir šiaip spaudai remti:

15 dol. — A. Sheputis, Wood- 
haven, N. Y.

Po 10 dol. — O. Jankevičiū
tė, New York, N. Y., V. Paulaus
kas, Plymouth, Pa., V. Količius, 
Pittsburgh, Pa., B. Andrašiūnas, 
Milwaukee, Wisc., L.M.K. Fede
racijos Hartfordo klubas.

Po 7 dol. — N. Umbrazai- 
tė, Brooklyn, N. Y., E. Sakas, 
Buffalo, N. Y., V. Liauba, So. 
Boston, Mass., R. Nakoneczna, 
Far Rockaway, N. Y., A. Barulis, 
L. Bajorūnas, Southfield, Mich.

Po 5 dol. — A. Dimas, Middle 
Village, N. Y., F. Jankūnas, Eli- 
zabeth, N. J., J. Tričys, Chica
go, 111., P. Bertman, Qu, Appelle 
Sark, Canada, Z. Dobilas, Toron
to, Canada, F. Undžius, Brook
lyn, N. Y., J. Tamašauskas, Mt. 
Vernon, N. Y., V. K. Jonynas, 
Queens Village, N. Y., L. Bile- 
ris, Valley Stream, N. Y., V. Ki
lius, Flushing, N. Y., A. Reivi- 
tis, Flushing, N. Y., dr. A. Vilei-1 
ta, Starrucca, Pa., K. P. Tamos, į 
Hartford, Conn., A. Malinaus- , 

kienė, Arlington, Mass., prof. dr. r 
P. Jucaitis, Toledo, Ohio, M. Ja- 
nulevičius, Cleveland, Ohio

Po 4 dol. — J. Katkus, Wasil- 
la, Alaska, Iz. Simanauskas, 
Hartford, Conn., J. Suopys, Det- 
roit, Mi., R. Dovydaitis, Los An
geles, Cal.

Po 3 dol., — V. Kondrotas, 
Richmond Hill, N. Y., V. Ver
šelis, Kings Park, N. Y., S. V. 
Bukas, Chicago, III., J. Steinys, 
Worcester, Mass., J. Žiedonis, 
Willoughby Hills, Ohio.

Po 2 dol. — Woodhaven, N.Y.: 
J. Navickas, A. Strimavičienė, 
O. Danisevicius, St. Karmazinas, 
L. Karmazinas, St. Zobarskas, 
Richmond Hill, N. Y.: R. Straz- 
dis, Brooklyn, N. Y.: V. Meiliū
nas, Forest Hills, N.Y.: A. L. 
Jasaitis, VVantagh, N. Y.: E. Ur-

Bundonis, Waterbury, Conn.: V. 
Lisauskas, A. Padaigis, St. Kuz
minskas, D. Augustauskas, A. 
Orantas, Hartford, Conn.: St. Ja
ras, A. Žitkus, New Haven, 
Conn.: Z. Merkevičius, Mt. 
Carinei Hamden, Conn.: B. Stri
maitis, Middletown, Conn.: Z.. 
Smilga, Rockville, Conn.: M. 
Seflerienė, Groton, Conn.: J. Ke
penis, Prospect, Conn.: A. Pe
trauskas, Milford, Conn.: P. Da- 
vidonas, Norwalk, Conn.: A. V. 
Radzevičius, So. Boston, Mass.: 
M. Žilinskienė, Dorchester, 
Mass.: M. Norkūnas, V. Vizgirda, 
Brockton, Mass.: M. Buividienė, 
B. Batisa, Arlington, Ma.: J. Kuo
dis, No. Easton, Mass.: E. Už- 
purvis, Wrentham, Mass.: E. 
Martisus, Norwood, Mass.: B. 
Kovas, Roslindale, Mass.: V. 
Žiaugra, Quincy, Ma.: K. Gruz
dąs, Worcester, Mass.: Ch. Savic
kas, R. Gorodeckas, Centerville, 
Mass.: A. Pakštienė, Newbury- 
port, Mass.: J. Savukynas, Scran- 
ton, Pa.: M. Giedraitis, North 
Huntington, Pa.: J. Bernot, Lans- 
downe, Pa.: J. Stelmokas, 
Huntingdon Valley, Pa.: V. J. 

Balten, Detroit, Mich.: P. Zaran- 
ka, V. Alantas, Baltimore, Md.: V. 
Kezenius, J. Palubinskas, Balto, 
Md.: V. Laukaitis, Nashua, N. 
H.: S. Kudzma, Manchester, N. 
H.: A. Gillis, Providence, R. I.: 

1 Amer. Lith. Club, K. Navakaus- 
kas, Cleveland, Ohio: J. Naujo
kaitis, Ig. Malėnas, Chicago, 111.: 
K. Šidlauskas, Michigan City, 
Ind.: St. Rudys, L. Dambrauskas, 
Omaha, Nebr.: kun. J. Tautkus, 
Plainview, Nebr.: L. Musteikis, 
Cape Coral, Fla.: J.P. Staniskis, 
Environs Tr. Par, Fla.: J. Batus, 
Phoenix, Ariz.: F. Gabalis, Le- 
wiston, Me.: R. Petkevičius, 
Washington, DC: A. Petrutis, K. 
Vildžius, Kenosha, Wi.: E. Shi- 
manskis, Los Angeles, Ca.: kun. 
V. Palubinskas, J. Gliaudą, Lake- 
side, Ca.: A. Daidynas, Agoura, 
Cal.: P. A. Grušas, Woodhaven, 
N. Y.: J. Rauba, A. Reventas, 
Richmond Hill, N. Y.: V. Stasiū

nas, Brooklyn, N. Y.: A. Diržys, 
Middle Village, N. Y.: J. Chapu- 
kas, Massapeąua Park, N. Y.: 
D. Bobelis, Matavvan, N. J.: V. 
Melinis, Enfield, Conn.: K. Mig
linas, Manchester, Conn.: J. Mo- 
teunas, Roslindale, Mass.: A. 
Girnius, Dorchester, Mass.: K. 
Vasiliauskas, Chester, Pa.: O. 
Kreivėnienė, Doylestovvn, Pa.: 
H. Satinskas, Philadelphia, Pa.: 
Surma, Cleveland Hts., Ohio: L. 
Krivickas, E. St. Louis, III.: K. 
Buitkus, St. Pete Beach, Fla.: P. 
J. Walles, Los Angeles, Cal.: 
J. Gedmintas, Richardson, Tex- 
as: F. Swilpa, Union, N. J.: 
A. Cenfeldas, Haskell, N. J.: 
kun. J. J. Kinta, Philadelphia, 
Pa.: A. Pestenis, A. Gaigalas, K. 
Silvinskas, A. Bendžius, Peely, 
Pa.: J. Višniauskas, Pittston, Pa.: 
A. Miškinis, Eastlake, Ohio: A. 
Valaitis, Willowick, Ohio: St. As
trauskas, Worcester, Mass.: V. 
Karas, Z. Snarskis, B. Markevi
čius, Belmont, Mass.: J. Starins- 
kas, Newington, Conn.: V. Sta
šaitis, Maywood, 111.: K. Tautkus, 
Nashua, N. H.: V. Sirvydas, Mia- 
mi, Fla.: M. Klimas, Saint John. 
Ind.: K. Ciurinskas, Islington, 
Canada: J. Kralikauskas.

Po 1 dol. — Woodhaven, N. Y.: 
M. Pūkas, Jamaica, N. Y.: J. Bort- 
kevičienė, Brooklyn, N. Y.: M.

Ulėnienė, Keamy, N. J.: Lith. 
Holy Name Society, Newton, 
Mass.: Vasatis, VVorcester,
Mass.: dr. W. Vaitkus, Groton, 
Conn.: B. Karmazinas, Philadel
phia, Pa.: kun. F. I. Jarashka, 
Shenandoah, Pa.: Saint George 
Rectory, Chillicothe, Ohio: Z. 
Prūsas, Springfield, Va.: I. A. 
Tamošiūnas, Toronto, Canada:
J. Raškauskas, Woodhaven, N. 
Y.: K. Balėnas, Brooklyn, N. Y.: J. 
Gelgota, E. Tamašauskas, Ro- 
chester, N. Y.: V. Zmuidzinas, 
Ozone Park, N. Y.: P. Taleiša, 
Hudson, N. Y.: D. Vaičius, Nes- 
hanic Sta., N. J.: A. J. Vaičiū
nas, Waterbury, Conn.: V. Vait
kus, Woodbury, Conn.: S. Marti
nas, Hartford, Conn.: L. Mikė
nas, Thompson, Conn.: kun. V. 
Paulauskas, Mansfield Center, 
Conn.: A. Senn, Wethersfield, 
Conn.: E. J. Žiurys, Portland, 
M e.: B. I. Engels, Kane, Pa.: 
dr. J. Urbaitis, Scranton, Pa.: 
Tėv. K. Kasinskas, Dorchester, 
Mass.: C. Mališauskas, Ostervil- 
le, Mass.: A. Vaičius, Orlando, 
Fla.: Z. Grabnickas, Glendale, 
Cal.: P. Gustas, Dalias, Texas: 
R. Seklaitis, Portland, Oregon:
K. Kaminskas.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja DARBININKO administra
cija.

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
Šilko tinklai, A. Barono pasakojimai .........................................  4.50
Lineliai, J. Narūnės eilės vaikam ............................................... 1.75
Septyni saulės patekėjimai, Julijos Švabaitės eilėraščiai .... 3.50 
Karnavalo aikštėje, J. Švaisto novelės ..................................... 5.00
Gyvenimas ir darbai, V. Šmaižienės eilės ............................ 3.00
Medinis Dievas, Vi. Mingėlos ................................................... 5.00
Dail. Adomo Galdiko monografija ............................................ 15.00
Naujųjų Metų istorija, B. Pukelevičiūtės romanas .............. 4.50
Lietuvių literatūros istorija, Pr. Naujokaičio ......................... 10.00
Girių sargai, Erlėno apysakos ..................................................... 3.00

Šios bei kitos knygos ir lietuviškos plokštelės gaunamos Dar
bininko administracijoj, 341 Highland Blvd. Brooklyn, N. Y. 11207.

IŠEINA “DAINOS CHORAMS”

JAV Lietuvių Bendruomenės krašto valdybos leidžiamas 
rinkinys dainų chorams netrukus pasirodys viešumoj. Jame 
yra sutelktos net 27-ių lietuvių išeivijos muzikų sukurtos dai
nos ir liaudies dainų harmonizuotės, kompetentingos komisi
jos kruopščiai atrinktos. Šis leidinys yra tartum mūsų chori
nės literatūros antologija.

Pirminis leidinio tikslas yra patenkinti dabarties ir ateities 
chorų reikmę, nors juo galės puikiai pasinaudoti jaunimo orga
nizacijos, lituanistinės mokyklos, muzikos besimokąs jauni
mas ir visi, kuriems rūpi mūsų dainos gyvybės svetur palai
kymas.

‘‘Dainos chorams” yra 136 puslapių, 8 1/2 x 11 forma
to knyga, pritaikyta dažnam ir ilgam chorų naudojimui. Dainų 
paskirstymas yra toks: mišriam chorui — 35, vyrų chorui — 
12, moterų chorui — 3 ir lygiems balsams —11; daugelis jų su 
akompanimentu.

Ši knyga pasirodys dviejose formose: chorams naudoti 
ir bibliotekoms. Profesinis paruošimas, teksto ir gaidų ryšku
mas bei sklandi lietuvių kalba daro gerą įspūdį. Prasmingas 
dailininko viršelio ir žodinės dalies meniškas apipavidalinimas 
daro knygą estetiškai patrauklią.

Iki š. m. gegužės 31 užsisakiusiems bent 5 chorams skir
tas darbo knygas vienos knygos kaina $3.00; vėliau įsi- 
įsigyjantiems — apie $4.50. Bibliotekoms skirta knyga atsieis 
apie $5.50.

Užsakymus ir čekius (arba^ money order) rašyti V. Šal- 
čiūnui, 418 Main St., Delran, N. J. 08075. Užsakymai bus 
išsiuntinėti dviejų savaičių laikotarpy nuo jų gavimo. Per- j 
siuntimo išlaidas apmoka siuntėjas.

JAV LB krašto valdyba

baitis, Valley Stream, N. Y.: 
A. Masandas, Providence, R. I.:
J. Perminąs, Linden, N. J.: A. 
Žemaitis, R. Didžbalis, Toronto, 
Canada: O. Venskaitienė, Wil- 
lowdale, Canada: M. Aukštaitė, 
Woodhaven, N. Y.: M. Kleiza, 
A. Vasiliauskas, A. Dagys, Rich
mond Hill, N. Y.: M. A. Milu
kas, J. Trimakas, E. Urbelis, New 
York City: H. Shields, Brooklyn, 
N. Y.: S. K. Lukas, L. Špokas,
K. Ziurblis, Z. Rimas, J. Černius,
E. Daidynas, Maspeth, N.Y.:
R. Gundermann, Bronx, N. Y.:, 
kun. A. Rubšys, Flushing, N. Y.:
M. Molynas, Forest Hills, N. Y.: 
A. Beard, V. Anonis, Great Neck,
N. Y.: A. Jance, Amsterdam, N.
Y.: St. Ralys, No. Massapeąua, 
N. Y.: F. A. Dippel, Latham, 
N. Y.: O. V. Orkin, Roslyn,
N. Y.: D. Tautvilas, Rochester, 
N. Y.: M. Zirlys, Mineola, N. Y.;
S. Maila, Kings Point, N. Y.: A.P. 
Šalčius, Newark, N. J.: K. Basys, 
Elizabeth, N. J.: S. Medžiūnas, 
J. Miegaitis, Metuchen, N. J.: 
J. Semanas, Butler, N.J.: J. Jurk- 
šaitis, Cherry Hill, N. J.: M. Ma
žeikienė, Riverside, N. J.: B. Ja- 
sinskas, Colonia, N. J.: A. Šku- 
dzinskas, Union, N. J.: B. Vyliau- 
das, P. Mačiulaitis, Clark, N. J.: 
M. Vameckas, Linden, N. J.: V. 
Tumelis, Landing, N. J.: A. Bal
tutis, Little Falls, N. J.: A. Aba- 
kanavičius, River Edge, N. J.: P. 
Naujokaitis, Maywood, N. J.:
F. Misiūnas, Linden, N. J.: J.

President

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of 
Kearny, New Jersey

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

MOKA

Savings 
Certiflcate

2 years 
Minimum 
$10,000

672

Regular 
Savings 

Accounts
574.

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų priskaitomi 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 ilgi 3 v. p.p. 
Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 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., VValter 
Plikaitis, John J. Salvest, Esq.

SAVI, PAS SAVUOSIUS
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OAZĖ PRIE PACIFIKO
LOS ANGELES, CALIF.

Juo toliau, juo aiškiau, kad 
lietuvių parapijos išeivijoj yra 
nepakeičiamos mūsų veikimo 
atramos Dėl atgaivios įtakos 
emigraciniam gyvenimui jas ga
lima vadinti net oazėmis, kur 
daugiau ar mažiau tebežaliuoja 
organizuota lietuvybė.

Simbolinės oazės vardas ypač 
tinka Los Angeles lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijai. Ten 
ne per toliausiai nuo miesto yra 
tyrai, kur augmeniją vargina 
sausros. Sausra turi ir kitą pras
mę. Tai trūkumas religinės bei 
tautinės atgaivos. Nors apsišvie
timas Amerikoj aukštas, tačiau 
be savo kultūros mes pasijus
tume lyg tyruose. Tai liudija 
pats gyvenimas. Kur lietuviai 
išsisklaidę ir be ryšio vienas su 
kitu, o ypač su tautiniais cent
rais, ten pajuntama keista dva
sinė sausra. Gimtoji kalba, gies
mė, daina ir broliškas bendravi
mas tampa lyg troškulį gesi
nančiu šaltinio vandeniu.

Dėl tų priežasčių ir Los An
geles lietuviai jau seniai norėjo 
turėti savo tautinę parapiją, 
tačiau pastangos atsitrenkdavo į 
kietas kliūtis. Jų pagrindinė — 
vadų stoka. Net tokie energingi 
kunigai visuomenininkai, kaip 
dr. F. Kemėšis ir J. Janulionis, 
jų nepajėgė įveikti. Atsitiko gi 
taip, kad tas kliūtis pralaužė 
jau 70 metų amžiaus dvasinin
kas prel. Julius Maciejauskas, 
atsitiktinai atkeliavęs iš Lietu
vos prieš pat antrąjį pasaulinį 
karą. 1941 jam pasisekė Los 
Angeles mieste įkurti lietuvių 
parapiją ir įsigyti pradinius pa
status. Parapija kilo. 1947 mirus 
prel. Maciejauskui, ji buvo per
duota kun. Jonui Kučingiui ir 
jo išvystyta į tvirtą religinį bei 
tautinį centrą.

Kun. Jonas Kučingis, dabar 
prelatas, pagarbiai perėmė šią 
besiskleidžiančią instituciją, lyg 
brangų savo globėjo velionio 
Mapįejausko palikimą, kur buvo 
sukrautas jo veiklaus gyveni
mo galutinis triūsas ir laimėji
mas. Naujasis klebonas, uolus 
sielovadininkas ir apsukrus 
administratorius, įžvelgė šviesią 
ateitį, ir platų darbo lauką. Jo 
viltis patvirtino gyvenimas. Los 
Angeles lietuvių bendruomenė 
vis pasipildė naujais tautiečiais, 
atsikeliančiais iš kitur, kol pa
galiau aplink parapiją susispietė 
1000 šeimų. Gero vadovavimo 
ir susiklausymo dėka, jau seniai 
Šv. Kazimiero parapija turi gra
žius pastatus: bažnyčią, klebo
niją, seselių vienuolių namus, 
mokyklą, salę ir didelį žemės 
gabalą ateities statybom, jeigu 
jos Bus reikalingos. Dabar, jei 
prisikeltų iš kapų, prel. Julius 
Maciejauskas nebepažintų savo 
įkurtos kuklios parapijėlės vi
sai kitoj vietoj.

Ji tapo tikru Los Angeles 
lietuvių veikimo židiniu ir prel. 
Jono Kučingio veiklaus gyveni
mo idealu. Labai rūpestingai 
teikiami žmonėm religiniai pa
tarnavimai. Įdomu buvo stebėti, 
kad pats klebonas lanko savo 
žmones, gyvenančius net už 
1000 mylių, ir nuolat sielojasi, 
kaip geriau visiem patarnauti. 
Sekmadieniais per sumą ir šiaip 
iškilmingesnėm progom bažny
čia pilna. Maldos nuotaiką ža
dina komp. Br. Budriūno ve
damas geras choras su gausiais 
solistais. Didžiajame altoriu
je įspūdingas, arch. Edm. Arbo 
apipavidalintas, lietuviškas kry
žius . . .

Ateities pagrindas — mokyk
la, kurioj savaitės bėgy dėsto
ma lietuvių kalba. Be to, į ją 
susirenka apie 150 lietuvių 
vaikų ir šeštadieniais. Salėj iš
sitenka visos organizacijos, ku
rių gana apstu. Visiem atviros 
durys. Be parapijos, Los Ange
les lietuviai dar turi mėnesinį 
žurnalą Lietuvių Dienos, radi
jo valandėlę ir daug garsių žmo
nių — rašytojų, menininkų, vals
tybininkų, kariškių . . . Parapijos 
uoliųjų narių tarpe yra ir du mū
sų žymieji generolai — Raštikis 
ir Černius. Minėtina ir garsioji 
filmų aktorė Rūta Lee - Kilmo- 
nytė. Įdomu, kad nuo 1939 Los 
Angeles mieste veikia Lietuvos 

garbės konsulatas, kuriam visą 
laiką vadovauja dr. J. Bielskis.

Šv. Kazimiero bažnyčia yra 
viena iš tų, kur žmonės gyvena 
arti ir toli. Kai kurie net labai 
toli — už 100 ar daugiau mylių. 
Tai, žinoma, nelengvina sielo
vados darbo. Vadovaujant prel. 
Jonui Kučingiui, jis atliekamas 
sklandžiai ir mielai. Klebonui 
talkina du vikarai: kun. dr. Al
girdas Olšauskas ir kun. Vytau
tas Pąlubinskas.

Los Angeles veiklioji lietuvių 
bendruomenė su savo parapija 
yra toli nuo kitų mūsų centrų, 
bet savo pavyzdžiu bei polė
kiais turėtų būti arti kiekvieno 
mūsų širdžiai. Kai šiuo metu 
nemažai lietuvių parapijų rytuo
se vargsta, norėdamos išsaugoti 
savo lietuvišką veidą, Los Ange
les gi, kaip pastebėjau tenai 
talkindamas pastoracijoj, mūsų 
tautiečiai ryžtingai žvelgia į 
ateitį. 70% visų parapiečių yra 
II-jo pasaulinio karo tremtiniai. 
Veikimas toks našus, kad gal
vojama statyti net naują parapi
jos salę. Visa tai liudija Los 
Angeles lietuvių gyvastingumą, 
kuris ir toliau gyvenantiem tei
kia džiaugsmo. Iš tikrųjų tai 
savotiška mūsų tremtinystės 
oazė prie Pacifiko.

T. Leonardas Andriekus, OFM

Lietuviška mokslo tvirtovė

Artėja mokslo metų pabaiga. 
Švento Kazimiero lituanistinėj 
mokykloj šiemet jie užbaigiami 
jau dvidešimt penktą kartą. Šis 
gražus metų skaičius skatina pa
sidalinti su skaitytojais keletu ži
nių apie mokyklą, kurioj šešta
dieniais skamba Lietuvos him
nas. Tai žinios iš šių mokslo me
tų.

Birželio 1 mokykloj darbas 
jau bus baigtas — tą dieną pa
mokų nebus. Mokiniai su savo 
tėvais ir mokytojais rinksis gegu- 
žinėn viename iš apylinkėj esan
čių gražių parkų. Pažaidę ir pasi
vaišinę, gegužinės dalyviai 
skirstysis; bet dar ne visai vasa
rai. Birželio 9, sekmadienį, įvyks 
tikros 1973-74 mokslo metų už- 
baigtuvės. Tą dieną mokykla 
organizuotai dalyvaus lietuviš
kose mišiose savoj Švento Kazi
miero parapijos bažnyčioj. Po pa
maldų ir po lietuviškų pietų, 
kuriuos organizuoja tėvų komite
tas, parapijos salėj įvyks iškil
mingas mokslo metų užbaigi
mas, kurį rūpestingai planuoja 
energingas mokyklos vedėjas V. 
Pažiūra, talkinamas mokytojų. 
Bus atitinkamai atžymėti baigia
mųjų metų rezultatai.

Šiemet mokykla naudojasi net 
trylika klasių: atskirose patalpo
se dirba kiekvienas iš dešimties 
skyrių, vaikų darželio, prieš- 
darželinis skyrius ir pedagogi
niai kursai. Mokyklą lanko 160 
jaunuolių, kurių šeši, dešimto
kai, žada baigti lituanistinės mo
kyklos kursą. Be to, baigiamuo
sius egzaminus laikys dešimtu
kas pedagoginių kursų klausy
tojų; jie visi tikisi sėkmingai 
išlaikyti egzaminus ir, gavę mo
kytojų diplomus, gal būt, pradėti 
lituanistinės mokyklos mokytojų 
darbą. Kandidatai į busimuosius 
mokytojus: Ramona Alseikaitė, 
Vaidilutė Butkytė, Vilija But- 
kytė, Ilona Bužėnaitė, Virgutė 
Irlikaitė, Algis Mikuckis, Jūratė 
Pažėraitė, Kęstutis Reivydas, 
Juozas Spirauskas ir Vytenis Vil
kas. Du iš jų, J. Spirauskas ir
K. Reivydas, jau šiemet dirba 
mokytojų darbą.

Beveik visi čia suminėti moky
tojai kandidatai yra buvę šios 
šeštadieninės mokyklos auklėti
niais ir nelabai seniai šią mokyk
lą baigę.

Mokykloj dirba 25 mokytojai. 
Džiugu, kad ir mokytojų sąraše 
yra šią mokyklą baigusių, tai S. 
Abelkienė, V. Radvenienė ir D. 
Razutytė. Yra ir daugiau moky
tojų, lankiusių šeštadienines mo
kyklas, tik, jie nėra žinomi šias 
eilutes rašančiam. Jie galės rasti 
savo pavardes šiame visų moky
tojų sąraše: S. Abelkienė, R. 
Baipšienė, A. Balsienė, O. Ba
rauskienė, E. Bradūnaitė, E. 
Dambrauskaitė, A. Dūdienė, L. 
Jarašiūnienė, J. Koklienė, D. Na
vickienė, A. Nelsienė, A. Pažiū-

Los Angeles lietuviai po sumos šnekučiuojasi parapijos kieme. Vaclovas Prižgintas, 
uolus lietuviškos spaudos apaštalas, (pažymėtas kryžiuku) prie knygų ir plokštelių iš
pardavimo stalo. Prie stalo kampo nauja knyga domisi Antanas Kiškis, Kazimieras Karuža 
ir Bernardas Brazdžionis.

rienė, D. Polikaitienė, A. Poli- 
kaitis, V. Radvenienė, O. Razu- 
tienė, D. Razutytė, A. Raulinai- 
tienė, K. Reivydas, J. Spirauskas, 
dr. G. Valančius, seselė Elena, I. 
Tumienė, E. Kalvaitienė, kape
lionas kun. V. Palubinskas, vedė
jas V. Pažiūra. «»

Ilgiausiai šioj mokykloj dirbo 
A. Balsienė ir O. Razutienė.

Daug šios mokyklos mokinių 
tėvų yra šiame krašte šeštadie
ninėse mokyklose mokęsi litua
nistikos. Džiugu, kad jie sielo
jasi lituanistiniu švietimu ir tam 
skiria daug laiko. Koks didelis 
visų tėvų noras savo vaikus mo
kyti lituanistikos, parodo faktas, 
jog daug tėvų gyvena 40 mylių 
nuo parapijos. Tą atstumą tenka 
nugalėti kiekvieną šeštadienį.

Mokinių tėvai per kasmet ren
kamą tėvų komitetą solidariai 
rūpinasi finansiniais mokyklos 
išlaikymo reikalais. Šių metų 
tėvų komitetui pirmininkauja R. 
Nelsas, iždą tvarko E. Kulikaus
kas, nariais yra O. Kantienė, 
J. Navickas ir P. Grušas. Be savo 
pareigų komitete, O. Kantienė 
šeimininkauja mokyklos arbati
nėj, kur mokiniai, jų tėvai ir mo
kytojai gali pasistiprinti ir dar ir 
šiuo būdu paremti mokyklą fi
nansiškai.

Mokykla yra nuolatinėj Lietu
vių Bendruomenės globoj. Be 
kasmetinės finansinės paramos, 
mokykla yra gavusi iš Lietuvių 
Bendruomenės didoką biblio
teką, kuria naudojasi mokytojai 
ir mokiniai. Bibliotekai tvar
kyti daug darbo valandų skyrė 
Lietuvių Bendruomenės švie
timo vadovas E. Radvenis, talki
namas mokinių motinų ir tėvų.

Mokykla gali veikti tik visiem 
darniai rūpinantis jos egzistenci
ja: be mokinių, be mokytojų, be 
mokinių tėvų rūpesčio mokyklos 
nebūtų. Tačiau veltui būtų visų 
pastangos, jei Los Angeles lietu
vių kolonija neturėtų Šv. Kazi
miero parapijos ir jos klebono 
prel. J. Kučingio, kuris per dvi
dešimt penkerius metus ne tik 
davė nemokamai mokyklai pa
talpas, bet ir visą laiką mokyk
lą globojo.

Prelato globa nesiriboja vien 
mokyklinėmis valandomis: Šv. 
Kazimiero parapijos patalpos at
viros jaunimui ir už mokyklos ri
bų. Čia jis renkasi savo organiza
ciniam užsiėmimam. Tai skautai, 
ateitininkai ir jaunimo ansamb
liečiai. Visos trys organizacijos 
savo darniu bendradarbiavimu 
kartu su mokykla dalyvauja lietu
vybės išlaikymo darbe.

Jaunimo ansamblis, vadovau
jamas nepavargstančios O. Ra- 
zutienės, šiemet taip pat mini 
savo dvidešimt penkerių metų 
jubiliejų, kurį žada šauniai atžy
mėti birželio 30 gražiame Hol- 
lywood Palladium.

Teko patirti, kad buvęs ilga
metis šios mokyklos vedėjas I. 
Medžiukas ruošia leidinį, kuris 
apžvelgs mokyklos veiklą.

P.G.

Šauliai pagerbė savo 
pirmininką

Los Angeles Juozo Daumanto 
šaulių kuopa kovo 3 Trakų vilos 
svetainėj turėjo labai gausų me

tinį narių susirinkimą. Dalyvavo 
apie 60, t.y. 70 procentų, visų 
narių. Susirinkimas buvo jaukus, 
darbingas ir nuotaikingas. Jame 
vardinių proga buvo pagerbtas ir 
kuopos pirmininkas Kazimieras 
Karuža.

Naujoji moterų šaulių vadovė 
yra O. Orlovienė, jos padėjėja 
— L. Stadalninkienė, kandida
tė — R. Barauskaitė.

Pik. Sereika susirinkimą 
sklandžiai vedė. Pirminin
kas Karuža pateikė 11 punktų 
darbotvarkę. Metinius prane
šimus padarė pirmininkas, kiti 
valdybos nariai, sekcijos vado
vai, kontrolės komisijos pirmi
ninkas (Karuža, Dilys, Janušaus
kas, Uksas, Razutis, Stančikas, 
dr. Valančius). Atsistojimu pa
gerbtas neseniai miręs šaulių 
jaunimo vadovasjonas Žukas. Jo 
pareigas perėmė Stančikas. Val
dybos veikla buvusi plati ir gyva. 
Šaulių kuopa pasidarė bene veik
liausia, gal net ir nariais gau
siausia, šios kolonijos organiza
cija. Prie jos priklauso ir nese
niai čia įsikūrę generolai Rašti
kis ir Černius su žmonomis bei 
kiti visuomenininkai. Susirin
kimo metu pirmininkas Karuža 
pristatė 15 naujų narių.

Vietinis dienraštis Herald Ex- 
aminer, Vasario 16-osios proga 
keliant Lietuvos vėliavą prie 
miesto rotušės, “įamžino” ir 
kuopos sekretorių Jurgį Uksą 
su š. Ona Razutiene prie šaulių 
vėliavos garbės sargyboj. Di
džiulė abiejų nuotrauka prie vė
liavos išspausdinta tame laikraš
ty kartu su labai taikliu apra
šymu.

Kuopos pirmininko pagerbti ir 
pasveikinti į susirinkimą atvyko 
ir Ramovės pirmininkas rašy
tojas ltn. Mironas. Naujam šau
liui solistui Ant. Pavasariui va
dovaujant, sudainuota Ilgiausių 
metų. Ta proga sveikintas ir ki
tas Kazimieras (Motušis).

Po susirinkimo pasivaišini- 
mas tęsėsi kelias valandas.

Dalyvis

TRUMPAI
Religinių giesmių koncertu 

užbaigtos Šv. Kazimiero para
pijos rekolekcijos, kurias vedė 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. Koncerto programą atli
ko parapijos choras, vadovau
jamas komp. Br. Budriūno, ir so
listai: Birutė Dabšienė, Janina 
Čekanauskienė, Antanas Pavasa
ris ir Rimas Dabšys. Vargonais 
grojo Raimonda Apeikytė.

Velykų rinkliavoj Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijoj šiemet su
rinkta 7,544 dol. aukų.

Elenos ir Juozo Truškauskų 
vedybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktis iškilmingai paminėta 
balandžio 28 mišiomis Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioj ir gegužės 5 banketu Lietu
vių tautiniuose namuose. Iškil
mėmis rūpinosi dukra Elena ir 
žentas Ignas Bandžiuliai.

“Pavasario žiedų” balių rengia 
Los Angeles lietuviškoji radijo 
valandėlė. Balius įvyks gegužės 
25 Šv. Kazimiero parapijos salėj. 
Programą atliks solistai Stasė 
Pautienienė, Antanas Pavasaris 

ir pianistė Raimonda Apeikytė. 
Šokiam gros Latvalos orkestras.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos dešimtosios laidos iš
leistuvės bus birželio 9.

Lietuvių diena, Šv. Kazimiero 
parapijos vadovybės rengiama 
jau 21-mą kartą, įvyks birželio 
16. Pamaldose dalyvaus vysk. V. 
Brizgys. Koncerto programos da
lį atliks solistas Kazys Yakutis iš 
New Yorko ir vietinės pajėgos: 
Raimonda Apeikytė, Birutė Dab
šienė ir Janina Čekanauskienė. 
Bus ir dailės paroda.

LB Vakarų apygardos suvažia
vimas įvyks Califomijos šokių 
šventės išvakarėse, birželio 29. 
Abi šventės suderintos į vieną 
savaitgalį, kad apylinkių valdy
bos bei atstovai galėtų abu įvy
kius ta pačia proga atlankyti.

Serga Izabelė Oksienė Pres- 
byterian ligoninėj. Angelei Rau- 
linaitienei ir Petronėlei Prižgin- 
tienei buvo padarytos sunkios 
operacijos. Abi grįžo iš ligoninės 
ir sveiksta namuose.

Edmundas Spirauskas, Juozo 
ir Olgos Spirauskų sūnus, anks
čiau baigęs Statė College mate
matikos mokslus bakalauro ir 
master laispniais, šių metų pra
džioj gavo trečią diplomą iš 
elektros inžinerijos.

Los Angeles ateitininkų šven
tė įvyks gegužės 26 Šv. Kazi
miero parapijos patalpose.

Albertas E. Audick-Au
dickas, Amerikos aviacijos pulki
ninkas, paskirtas Amerikos kari
nių pajėgų radijo ir televizijos 
viršininku Hollywoode. Iš Colo- 
rado valstijos persikelia gyventi į 
Los Angeles. Audickaia augina 
11 vaikų: 3 mergaites ir 8 berniu
kus. Juodu yra kilę iš Bostono ir 
abu gerai kalba lietuviškai. Au
dicko įstaiga: 1016 N. McCad- 
den PI., Hollyvvood, Cal. 90038.

—L.Ž.K.

PLANUODAMI aTOSTOGAS,

NEPAMIRŠKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖS 

KENNEBUNKPORT, MAINE

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
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______ Atsiųsta 
į________________ paminėti

Julija Švabaitė-Gylienė —■ 
GABRIUKO UŽRAŠAI. Išleido d 
JAV Lietuvių Bendruomenės •' 
Švietimo Taryba 1973. Virše
lis ir užsklandų piešiniai Dan
guolės Stončiūtės. 134 psl. Kaina 
3 dol. Gaunama Švietimo Ta
ryboj ir pas platintojus.

Autorė — žinoma poetė, bend
radarbiavusi Lietuvos perio
dikoj, emigracijoj pasirodžiusi 
su eilėraščių rinkiniais “Vynuo
gės ir kaktusai” ir “Septyni sau- 
lėspatekėjimai . Rašė ir noveles.

‘ Gabriuko užrašai” yra jos 
pirmas ilgesnis prozos veikalas. 
Jis taikliai apibūdinamas knygos 
aplanke:

“Tai įdomi apysaka jaunimui, 
parašyta vaizdžia, suprantama 
kalba, perpinta lengvu humoru. 
Pasakojimai gyvi, nenuobodūs, 
labai gyvenimiški. (...) JAV LB 
Švietimo Tarybos paskelbtame 
konkurse vertinimo komisija 
“Gabriuko užrašus” išskyrė iš 
daugelio kitų atsiųstų rankraš
čių, rekomenduodama Švietimo 
Tarybai šį veikalą išleisti. Švieti
mo Taryba pripažino jį tinkamu 
skaitiniu lituanistinėse mo
kyklose.”

Ona Mikailaitė — PU - 
PŪČIO PASAULIUKAS. 1974. 
Iliustravo autorė. Išleido Nekal
tai Pr. Marijos Seserų Kongrega
cija. Didelio formato. 144 psl. 
Kaina 4.50 dol. Knyga gaunama 
šiuo adresu: Sesuo M. Palmira, 
Sisters of the Immaculate Con- 
ception of the Blessed Virgin ' 
Mary, Putnam, Conn. 06260.

Tai nuotaikingos pasakos vai- 
kam. Centrinis veikėjas — pelių- ■ 
kas Puputis, turįs daug įdomių 
nuotykių visais metų laikais, 
pažįstamas iš vaikų žurnaliuko 
Eglutės, mažųjų skaitytojų labai 
mėgstamas.

Autorė patraukia net ir suau
gusį skaitytoją savo sklandžiu, 
vaizdingu, nuoširdžiai paprastu 
pasakojimu. Daug turi ir sąmojo:

“Visai netinka keturis kartus iš 
eilės sapnuoti rūgščius ko
pūstus.” — “Keliausiu ir ganai 
Kas bus, tas bus, o ko nebus, to 
nebus.” — “Kai buvau mažas, 
mano vardas buvo Zigmantas. Ir 
dabar tebėra Zigmantas.” — 
“Buvo tokia taip sau diena. Iš 
tikro, buvo nei šiaip, nei taip, 
ir Puputis jautėsi nekaip. Jis 
sėdėjo kamputyje ant kilimo ir 
niekaip negalėjo uodegytės pa
togiai pasidėti.”

Autorės piešiniai gyvi, gražiai 
pritaikyti prie teksto. Leidinys 
taip sutvarkytas, kad tekstas yra 
vienos spalvos, o piešiniai — ki
tos. Nors atskiri piešiniai viena
spalviai, bet savo spalvomis ski
riasi vieni nuo kitų.



8»DARBININKAS» 1974 gegužės 17, nr. 20

PRIEŠ 40 METŲ
Kun. Antanas Račkauskas, 

Brooklyno Apreiškimo parapi
jos vikaras, šiais metais mini 
savo kunigystės 40 metų sukak
tį. Telšių kunigų seminariją 
baigė 1934 gegužės 26. Jo lai
doje buvo 15 jaunų kunigų.

Štai jis į redakciją atsinešė 
savo laidos vinjetę, kokią būda
vo madoje pasidaryti Lietuvoje, 
baigiant mokyklą. Vinjetė su
telkė visus seminarijos mokyto
jus ir visą III-ją seminarijos lai
dą.

Rūmai ant kalno
Kai buvo sudaryta Lietuvos 

bažnytinė provincija, buvo į- 
kurta ir Telšių vyskupija. Seno
ji Žemaičių vyskupija nuo vysk. 
Valančiaus laikų buvo labai di
delė, ji anėmė visą Žemaitiją, 
Aukštaitiją iki pat Rokiškio, vi
są to meto Kauno guberniją. 
Sudarant Lietuvos provinciją, 
vyskupija buvo suskaldyta, Tel
šių vyskupijai atiteko maždaug 
visi žemaičiai. Telšiuose 1927 
buvo atidaryta kunigų semina
rija. Jai patalpos buvo parink
tos ant aukščiausio Telšių kal
no, kur seniau buvo bernardi
nų vienuolynas. Buvo sudaryti 
2 kursai su 40 klierikų. Jie bu
vo daugiausia Telšių ir Kražių 
gimnazijų moksleiviai. Kitais 
metais jau sudaryti 4 kursai.

-o-
Ši trečioji laida buvo pirmoji, 

kuri seminariją pradėjo nuo pir
mo kurso. Kurse liko maždaug 
trečdalis, kiti 1930 m., baigę 
abitūros kursą, pasitraukė iš se
minarijos. Ši laida Telšių semi
narijoje mokėsi 7 metus. 1934 
gegužės 15 Telšių vyskupas J. 
Staugaitis suteikė 15 diakonų 
kunigo šventinimus.

Tie įšventinti kunigai yra šie 
(žiūr. į vinjetę, prasideda kairė
je aukštai ir eina pakraščiu 
žemyn, paskui į dešinę ir aukš
tyn).

Kun. Kostas Jadviršis — da 
bar Akmenės altarista, kun 
Juozas Juknevičius — Taurage: 
altarista, kun. A. Račkauskas — 
GYVENA Brooklyne, N. Y., 
kun. A. Narkus — mirė New

IR JAU ISTORIJA . . .
tai buvo prieš 25 metus ...

Istorija pasidaro greičiau, nei 
manome. Rodos, taip neseniai 
buvo vienas ar kitas įvykis, 
bet, kai pagalvoji, randi dešimt
mečius.

Taip neseniai atvyko ir nauja 
imigrantų karta, atvyko iš Vo
kietijos DP stovyklų. Tikrai tai 
buvo neseniai, prieš porą me
tų .. .

Mum taip atrodo, bet iš tik
rųjų jau yra 25 metai!

Didžioji tremtinių masė ir at
keliavo tada — apie 1948-1949 
metus, 1950 metus. Ar pagalvo
jame, kaip toli visa tai. Tai jau 
istorija . . .

-o-
Viename tokiame laive, kuris 

plaukė į Naująjį Pasaulį, buvo 
ir Vilma Karečkaitė, dar tik 15 
metų. Plaukė su tėvais. Kaip ir 
kiekvieną jauną žmogų, viliojo 
ir žavėjo tas nežinomas pasau-

Vilma Karečkaitė-Preke- 
rienė

TELŠIUOSE
Yorke, kun. Jonas Ilskis — 
Viekšnių altarista, kun. Jurgis 
Razutis — Miami, Fla., kun. 
Petras Patlaba — Chicagoje, 
111., kun. Stasys Šantaras — 
Chicagoje, III., kun. Antanas 
Augustis — Kretingos klebo
nas, kun. Kazys Petrauskas — 
New Mexico valstybėje, kun. 
Antanas Balčiūnas — mirė šių 
metų balandžio 2 Kartenoje, 
kun. Vladas Zlatkus — mirė 
pirmas iš kurso gana anksti, 
kun. Kazys Gylys — Kretingos 
altarista, kun. Izidorius Juškys 
— Vainuto klebonas, kun. Pet
ras Venckus — Tūbausių kle
bonas.

Šios laidos 7 yra Lietuvoje, 
5 Amerikoje, 3 mirę. Ameriko
je gyveną šios laidos kunigai 
gegužės 26 suvažiuoja į Chica- 
gą ir Jaunimo Centre atžymės 
savo kunigystės sukaktį.

Laida buvo pasižadėjusi kas 
dešimt metų susirinkti, bet įvy
ko visai kitaip. Iš jų trys kuni
gai buvo ištremti į Sibirą — 
kun. J. Ilskis, kun. K. Jadvir
šis, kun. J. Juknevičius.

Kas toji profesūra
Pagal vinjetę atsekama ir to 

meto profesūra ir aukštoji vys
kupijos hierarchija. Pradedama 
iš k. viršuje: inspektorius kan. 
Jurgis Galdikas, prel. P. Rama- 

Kun. Antanas Račkauskas 
gegužės 26 švenčia savo 
kunigystės 40 metų sukaktį.
Nuotr. R. Kisieliaus

lis, kurį pasieki, perplaukęs 
vandenyną.

Atvykusi čia, įsijungė į šio 
krašto mokyklas. Pateko į aukš
tesniąją mokyklą, į High 
School. Po trijų mėnesių jį pa
rašė rašinėlį angliškai Rašinė
lis buvo įvertintas labai gerai. 
Rašinėlis — tai jaunos virpan
čios širdies kalba, poetiškas, 
svajingas, nuotaikingas. Ji jau 
apvaldė tiek anglų kalbą, kad 
galėjo žaisti šia subtilia il
gesinga nuotaika.

Štai tas rašinėlis, išverstas į 
lietuvių kalbą.

-o-
GRAŽIAUSIA KELIONĖ, 
KURIĄ AŠ KADA NORS 

KELIAVAU

Tai buvo senokai, bet aš dar 
atsimenu tą auksinį vaizdą, už 
didelio vandenyno, už didelių 
ošiančių bangų. Aš prisimenu 
laukinį vėją, skriejantį mėlynu 
dangum, kuris lyg šaukė mane 
atgal ir glostė mano liemenį 
savo minkštom rankom. Aš pri
simenu didelį, puikų laivą su 
daug jūreivių ir puikia plevė
suojančia vėliava. Aš matau 
dideles šnabždančias bangas, 
besivyniojančias apie laivą. Pa
lydovai žuvėdros skęsta su
temoj, ir tik mėnulio šviesa ap
šviečia dangų. Bet laivas ne
miega. Jis skelia tamsią naktį 
dideliu greičiu ir neša mane 
į naują pasaulį. Aš galvoju, 
kad tai be galo gražu, ir aš 
buvau laiminga, sutikdama 
šviesią saulutę ryte ir palydė
dama ją vakare begrimztančią 
į šniokščiantį vandenyną.

Bet visa tai praėjo taip grei
tai, ir kriokiančios bangos nu
grimzdavo giliai vandenyne, ir 
baltas laivas pranyko už pilko 
horizonto, palikdamas tik gar

nauskas — vicerektorius, prel. 
P. Urbonavičius — generalvika
ras, vysk. J. Staugaitis, prel. V. 
Borisevičius — rektorius, prel. 
Jurgis Narjauskas, kan. J. Ga- 
siūnas, kun. dr. A. Kruša, kan. 
dr. A. Simaitis, kuh. A. Stonis,

PITTSBURGH, PA.
Pagerbtas Vytautas Yucius
Pittsburgho ir apylinkės lietu

viai balandžio 28 Šv. Kazimiero 
parapijos salėj surengė pagerbi
mo pietus lietuvių visuomenės 
veikėjui Vytautui Yuciui.

Vytautas Yucius, čia gimęs ir 
po karo grįžęs į Pittsbarghą, 
tuoj įsijungė į vietos lietuvišką 
veiklą. Daugiau kaip dvidešimt 
aštuonerius metus be pertrau
kos aktyviai visur reiškiasi. Daug 
metų buvo Pittsburgho jaunųjų 
lietuvių, Lietuvos vyčių, lietu
vių katalikų radijo programų pra
nešėjų. Jaū dešimti rtietdi' įdo
miai, gražiai paruošia ir veda liė- 
tuvišką Tėviškės Garsų radijo 
pusvalandį. Šiuo metu yra Liet.

banotą dūmų debesėlį.
-o-

Vilma ėjo iš klasės į klasę, 
įsijungė į skautus, ateitininkus. 
Ir ji pradėjo rašyti eilėraščius. 
Tie eilėraščiai buvo jautrūs ir 
originalūs. Lyg ta paukštė ji 
giedojo skaidriai ir ilgesin
gai, giedojo apie jaunystę, 
džiaugsmą, meilę, kažkokią pa
slėptą gėlą.

Tai buvo tikrai gražūs ir pa
trauklūs jos poezijos posmai, 
atspausdinti prieš 20 metų. Pa
vartykim Ateitį, tą moksleivių 
žurnalą, iš 1953, 1954 metų, 
rasim ten jos žodį tokį gyvą ir 
patrauklų.

Štai 1953 metij Ateities ket
virtam (balandžio) mėn. nu
meryje ji išspausdino šias eilu-

SONATA 

Daugiau nebeliūdėk, kad išeinu viena!
Lengvai pamiršk mane! Ant mūs suolelio šaipos 

[dar žiema. 
Nebeklausyk kaip liejasi giesmė Tau mano mirtį 

[nešina; 
Nesigraudink! — Mylėti taip daug kartų leidžia- 

[ma! 
Jei kartais žodžiai šie užkliūtų Tavo atminty, 
Neprisimink, kas panorėjo juos sava širdim iš- 

[pinti; 
Nenoriu Tau karčios kančios; ir palieku Tave 

[vilty, 
Kad Tu mokėsi mūsų pasakišką praeitį suminti.

Kad kartais išmintingi žmonės neįžvelgtų, 
[kad manęr verki — 

Tada Tu su manim per amžius pašaipai lieki.

A Š

Dangaus palietam rašale sustoju;
Ir žemėn žvilgteriu pro debesėlio akį:
Jaunystė degančias akis sutiko naktį------
Žvaigždutės susipynė ir žiedais pakvipo rožių.

Sausa naktis išmirko mėnesienoj;
Aš atėjau pavasariui padėt pražysti.
Ar laikinai tu žaisi su manim, jaunyste?
Ar mano antspaudą nešiosi ligi mirčiai sieloj?
Dvi susiviję širdys persiskiria, kaunas;
Dvi baltos rankos atsileidžia ir pasimeta audroj. 
Ir tik suranda viena kitą tolimoj svajoj;
O aš juokiuos, nes aš — žiedai ir kraujas.

kan. J. Juodaitis, kun. V. Ge- 
rasimavičius, kun. P. Maželis, 
kun. P. Wermter, kun. K. Moc
kus.

Iš profesūros vyskupais 
buvo: P. Ramanauskas, V. Bo
risevičius, P. Maželis.

Kat. Susivienijimo iždo globėju, 
JAV LB septintosios tarybos na
riu ir Amerikos Lietuvių Tary
bos valdybos nariu.

Pagerbimo pietų rengimo ko
miteto pirmininku buvo Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos klebo
nas kun. Vaclovas Karaveckas.

Lietuviai televizijoj
Kovo 24 rytą vietos lietuviai 

turėjo progą pamatyt savo kolo
nijos atstovus televizijos 4-ame 
kanale. Turėjo progą išgirsti jų 
atsakymus į jiem pateiktus klau
simui ,"‘š^Letrs"pafvfifgai:s tauti
niais drabužiais pasipuošusius 
Neries šokių grupės šokėjus, be
šokančius lenciūgėli ir kubilą, 

tęs — Sonata, Aš. (Eilėraščiai 
pakartojami faksimiliniu būdu).

-o-
Vėliau Vilma baigė mokslus, 

ištekėjo už inž. A. Prekerio ir 
savo poeziją perrašė į knygutę, 
kad kartais į tuos posmus galė
tų užklysti jos du sūnūs. Su
rišo knygelę, uždėjo ir lauko 
gėlę, kad liktų graži graži pra
eitis . . .

-6-
Mieloji Vilma, atidaryk savo 

poezijos knygą ir vėl rašyk 
naujus posmus apie lietų, vėją, 
apie laimę ir liūdną žmogaus 
širdį, apie žaidžiančius vaikus 
ir pavasario žalius medžius. Ra
šyk, tegu užrašų knygelė vėl 
būna pilna!

(p-j.)

Vilmantą Karečkaitė----- 1

pasiklausyti būrelio dainininkų, 
dainuojančių “Lietuvi, ar tau ne
gaila” ir mūsų apylinkėj labai 
mėgstamą “Kai aš turėjau kaime 
mergelę”.

Pasikalbėjime televizijoj daly
vavo: pranciškietė seselė Pran
ciška, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas kun. V. Karaveckas, 
Kent, Ohio universiteto profeso
rius John Cadzow, Tėviškės Gar
sų lietuvių radijo programos ve
dėjas Vyt. Yucius, Vincas Koli- 
čius ir Neries tautinių šokių gru
pės vadovė Marlene Aglinskaitė.

Televizijos programai vadova
vo ir pasikalbėjimus vedė lietu
vių draugas Dr. Vince Lechner ir 
Dr. Carl Schromee.

Nors šiam lietuvių pasirody
mui (vienos valandos programai) 
pasiruošti buvo duota tik apie 
mėnesį laiko, bet, vietos sąlygo
mis, jis praėjo gana gerai. Suteik
ta proga buvo išnaudota pakal
bant apie lietuvių papročius, val
gius, kolonijos lietuvius, prime- 
Aarif amerikiečiam okupuotos 
Lietuvos kančias, Bažnyčios bei 
tikinčiųjų persekiojimus ir Ame
rikos lietuvių pasiryžimą atstaty
ti Lietuvos nepriklausomybę.

Tautinių grupių festivalis
Metinis tautinių grupių festi

valis įvyks gegužės 24, 25 ir 26 
gražioj Civic arenoj. Lietuvių ko
lonijai atstovaus Neries tautinių 
šokių grupė ir iš Clevelando pa
kviestos kanklininkės, vadovau
jamos O. Mikulskienės.. Abiejų 
grupių pasirodymas programoj 
bus gegužės 24, penktadienio 
vakarą.

Lietuvos vyčiai festivaliui turi 
paruošę lietuviškų dirbinių — 
gintaro, išpiaustyto medžio, au
dinių ir lėlių parodą, kuri kasmet 
susilaukia didelio dėmesio.

Lietuviškų valgių “būdelė” 
nepaprastai gausiai lankoma; 
dažnai pristinga kugelio, sūrio, 
virtinių ir kitų patiekalų.

Lietuviai tautinių grupių festi
valy dalyvauja nuo pat jo įsi- 
steigimo — jau aštuonioliktus 
metus.

Mirė adv. Stanley Simon
Balandžio 17 staiga mirė žino

mas lietuvis advokatas Simon 
(Simonavičius), 53 metų am
žiaus, buvęs veiklus Lietu
vos vyčių ir Lietuvių Piliečių 
Dr-jos narys. Paliko giliai liū
dinčius žmoną Helen, 13 metų 
sūnų Mark, labai skaudžiai per
gyvenusią jo mirtį motiną Lau
rą Senulienę, gimines, draugus 
ir pažįstamus.

Palaidotas balandžio 20 Šv. 
Kazimiero parapijos lietuvių ka
pinėse.

V.K,

PUTNAM, CONN.
Mes jau pasiruošusios priimti 

svečius! Maloni aplinka seserų 
sodyboj, Putnam, Conn. Sveiki 
lietuviški valgiai, erdvūs, sau
lėti, naujai atremontuoti kam
bariai laukia Jūsų visų. Kainos 
yra visiem prieinamos. Geras 

paplūdimys ir tik už keturių 
mylių. Jūrairgi netoli. Iki pasima
tymo mūsų sodyboje Putname. 
Rašyti: Sister Superior I.C.C. 
Putnam, Conn. 06260. Telefo
nas: 928-5828. Registruotis iš 
anksto.

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Procesija Marijos garbei bu
vo gegužės 12 d. 4 v. p.p. Da
lyvavo parapijos organizacijos, 
mokyklos vaikai, keturios soda- 
lietės nešė Marijos statulą, baž
nyčioje statulą vainikavo Barba
ra Dixon. Šios gražios apeigos 
baigėsi rožančiumi ir Švč. Sak
ramento palaiminimu.

Liet. Tautinės Sąjungos Balti- 
morės skyrius surengė koncertą 
gegužės 11. Programą atliko ak
torius humoristas Vitalis Žukaus
kas ir solistė Jūratė Veblaitytė- 
Litchfield, abu iš New Yorko.

Gėlių darželius prie namų 
mėgsta įsirengti ne vienas lietu
vis. Tokį gražų gėlių darželį turi 
Kazys Mitchell-Mičiulis. Vienas 
iš gražiausių darželių yra Gend- 
drutės Valeilienės. Ne vienas 
praeivis sustoja ir pasidžiaugia 
gėlėmis.

Malūnas, Baltimorės ir Wash- 
ingtono tautinių šokių grupė, ge
gužės 18 Lietuvių svetainės di
džiojoje salėje rengia šokių vaka
rą. Tautinių šokių programą at
liks pati šokių grupė. Po progra
mos — šokiai, grojant geram or
kestrui. Pradžia 7:30 v.v. Bilietų 
galima gauti prie įėjimo.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, dalyvaus buvusio Lietuvos 
prezidento Antano Smetonos 30 
metų sukakties minėjime Arts 
Building Marylando universite
to campus. Minėjimas bus gegu
žės 19 d. 2 v. popiet. Minėji
mą rengia Washingtono lietuviai 
ir kviečia visus atsilankyti.

Lietuvių festivalis rengiamas 
gegužės 25-26 miesto centre 
Hopkins Plaza. Rengia lietuviš
kos organizacijos. Praeitais me
tais toks festivalis labai gerai pa
vyko. Šiemet iškilmės Pra
dedamos gegužės 25, šešta
dienį, 12 vai. Bus invokacija, 
Amerikos ir Lietuvos himnai, 
sveikinimo kalbas pasakys Bal
timorės miesto majoras Donald 
Schaeffer, kongresmanai, sena
toriai. Į festivalį pakviestas pasi
žymėjęs lietuvis futbolininkas 
Johnny Unitas-Jonaitis. Bus sta
lai su lietuviškomis knygomis, 
vėliavėlėmis, žemėlapiais, su 
lietuviškais meniškais dirbi
niais, rankdarbiais, gintaro pa
puošalais. Bus stalai ir su lietu
viškais valgiais. Rengėjai malo
niai kviečia visus gausiai daly
vauti. Ateikite su savo draugais 
ir kaimynais. Meninę programą 
atliks tautinių šokių grupės, 
Aidų orkestras, vyrų choras Dai
na.

Jonas Obelinis

DETROIT, MICH.

Apie sovietinę priespaudą
Detroito dienraštis — Detroit 

News — kovo 27 įsidėjo pasi
kalbėjimą su Vladu Pauža. Įsi
dėjo ir jo nuotrauką. Pasikalbė
jimas buvo įdėtas ryšium su Sol
ženicyno įvykiais ir jo knyga apie 
Sovietų Sąjungos vergų sto
vyklas, apie visą gyvenimą ko
munistinėje priespaudoje.

Laikraštyje aprašoma Vlado 
Paužos veikla okupacijų metais, 
kaip jis dirbo pogrindyje, kaip 
pagelbėjo žmonėm, daugiausiai 
žydam, sudaryti dokumentus, 
kad jie galėtų išvengti persekio
jimų. Minimas ir bolševikų tero
ras. Aprašo ir jo pasitraukimą į 
V. Vokietiją, ką jis veikė Ameri
koje, kaip buvo Liet. Bendruo
menės pirmininku, kaip dirbo su 
skautais, kaip jis skaito paskaitas, 
kovodamas už Amerikos laisvę ir 
prieš komunizmą.

Vladas Pauža
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GARSO BANGOS: KAS KUR 
KAIP?
Lietuviškai vadinamės Lie

tuvių raditel efi Įmini nkų ko
lektyvu, angliškai — Lithua- 
nian Media Collective. Esame 
grupė bostoniškių, susirūpinu
sių lietuviškųjų reikalų kėlimu 
Amerikos masinėmis susižinoji
mo priemonėmis. Šiuo metu 
kolektyvo branduolį sudaro 
šie asmenys: profesionalas fil- 
mininkas Perkūnas Krukonis; 
profesionalas filmininkas Ro
mas Šležas, Blackside Ine. fil
mų sekcijos vadovas; studentė 
ir aktorė Birutė Vaičjurgytė; 
filosofijos dėstytojas ir spaudos 
bendradarbis Mykolas Drunga; 
bibliotekininkė ir vietinės savi
valdybės veikėja Rima Bričku- 
vienė. '

Kaip mūsų kolektyvas susi
kūrė?

1972 vasarą Perkūnas Kruko
nis, naudodamasis savo gerais 
ryšiais WBUR stotyje, jos oro 
bangomis prastūmė porą vien
kartinių lietuviškosios temati
kos programų angliškai. Tada 
jam kilo mintis suorganizuoti 
pastovią radijo valandėlę anglų 
kalba Lietuvos kultūri
nėmis bei politinėmis temomis. 
Gavo WBUR stoties sutikimą 
tokiai valandėlei leisti ir tuoj 
pat susirišo su Romu Šležu 
ir jo kolegomis, kurie jau nuo 
seniau reiškėsi vaizdinio bei 
garsinio elemento įforminimu 
įvairiausiuose lietuvių ren
giniuose. Šis jėgų sujungimas ir

SPAUDA
Kas ir ką sodina už garbės stalo

Kultūros Židinio dedikaciją,jei 
būtų rengęs Draugo kultūrinio 
priedo redaktorius, už garbės 
stalo būtų susodinęs “Rašytojų 
draugijos pirmininką poetą Leo
nardą Andriekų, ir pro f. Vytau
tą Marijošių ar kompozitorių 
Jeronimą Kačinską, ir dailininką
K. Žoromskį ar V. K. Jonyną, 
ir istoriką dr. Joną Puziną ar ku
riuos nors kitus”. Draugas Tuš
tinosi, kad New Yorke už gar
bės stalo tebuvę “tik politikai, 
visuomenininkai, verslininkai, 
dvasiškiai” (gegužės 4).

Teko pasiteirauti ir tų, kurie 
New Yorke dedikaciją rengė. Jie 
kitaip galvojo nei kolega iš Chi- 
cagos. Pirmiausia, jie taikė pa
gerbti ne “verslininkus, dvasiš
kius, visuomenininkus . . .” kaip 
rašoma Drauge. Jie siekė pa
gerbti Kultūros Židinio statyto
jus, rėmėjus, talkininkus. Pa
gerbti ne tik tuos bei tas, kurie 
buvo garbės stale, bet ir tuos bei 
tas, kurie atskubėjo į talką netgi 
su “našlės skatiku”. Pagerbtos 
buvo ir keliolika organizacijų, 
kurios kolektyviai statybą rėmė. 

Lietuvių berniukų stovykla Neringoje bus birželio 23
— liepos 6. Kreiptis — Camp Neringa, I.C.C. Putnam, 
Conn. 06260

sukūrė dabartinį Lietuvių radi- 
telefilmininkų kolektyvą.

Kokia kolektyvo veikla ir kokie 
jos tikslai?

Nuo 1972 rudens vedame sa
vaitinę pusės valandos radijo 
programą, vardu Garso Bangos, 
per WBUR-FM stotį. Transliuo
dami visas programas vietine 
kalba,, taikome pagrindinai į 
dvi klausytojų grupes: (1) į 
lietuviškai nebekalbančius lie
tuvius, praradusius ryšį su akty
viąja lietuvių visuomene ar jo 
niekada neturėjusius; (2) į ame
rikietiškąją auditoriją apskritai. 
Siekiame sužadinti ir už savo
sios visuomenės ribų bent šiek 
tiek intereso Lietuvos liūdnu 
likimu ir jos kultūros vaisiais.

Kadangi WBUR stotis grynai 
nekomercinė, išsilaikanti iš 
viešųjų fondų ir savo klausyto- 
jų-rėmėjų įnašų, mūsų kolekty
vui už teikiamąjį “oro laiką” 
nereikia atsilyginti. Tai mum 
leidžia daugiau savo energijos 
sukoncentruoti į pačią progra
mos kokybę.

Mūsų pastangos neliko be at
garsio. Už Garso Bangų pro
gramą “The Lithuanian Folk- 
song in Perspective” WBUR 
stotis laimėjo antros vietos 
Major Armstrong žymenį švie
čiamųjų transliacijų srityje. Ma
jor Armstrong atžymėjimai tei
kiami visos Amerikos apimtim

Jie visi pagarbos verti, kad sa
vo lėšom ir pastangom prisidėjo 
prie pastato, kuriuo galės naudo
tis rašytojai, dailininkai, muzi
kai, visuomenininkai, sportinin
kai, o labiausiai jaunimas.

Jiem, tiem statytojam, pati pir
moji pagarba.

Bet tos pačios dedikacijos 
šventės kitu aktu pagerbti ir dai
lininkai, ir dainininkas, ir rašy
tojai, ir veikėjai, nes prie tos pa
čios dedikacijos priklausė ir dai
lės paroda, ir koncertas, ir 
Darbininko metinė šventė.

Jie visi pagerbti ne dėl to, 
kad jie priklauso tam ar kitam 
profesiniam sluoksniui, talento 
rūšiai, guildai, kastai. Pagerbti 
už parodytus konkrečius savo 
darbus — už paveikslus, knygas, 
vaidybą ir 1.1.

Būdavo tradicija: pastačius na
mus, pirmiausia pavaišinti staty
tojus, vadinas, tuo juos pagerbti. 
Dedikacijos rengėjam būtų sve
tima nauja siūloma tradicija: pa
stačius namus, pirmiausia pa
gerbti tuos, kurie tais namais 
naudosis.

už pačias originaliausias ir ge
riausiai paruoštas programas. 
Savo prestižu radijo sluoks
niuose jie maždaug atitinka fil
mų pasaulio “oskarus”.

WBUR stotis transliuoja tik 
klasikinę bei gero džiazo muzi
ką kartu su rimtomis žodinėmis 
programomis. Jos klausosi di
delis tinklas inteligentiškesnės, 
labiau išprususios ir reiklesnės 
publikos. Todėl mūsų pastan
gos įpilietinti lietuviškosios 
kultūros vertybes amerikiečių 
sąmonėje čia ypatingai pra
smingos. Mūsų įtaigojami, ir ki
tų programų vedėjai naudoja
si mūsų pasiūlytomis geromis 
lietuvių kompozitorių ar atlikė
jų plokštelėmis. Štai pats pas
kiausias pavyzdys — gegužės 
19 “Sunday Opera” transliuos 
K. V. Banaičio “Jūratės ir Kas
tyčio” veikalą.

Kokie mūsų ateities planai?
Ir toliau vesime Garso Bangų 

valandėlę. Kadangi visos pro
gramos užrašomos magnetofo
no juostelėje, jomis gali pasi
naudoti ir kitos lietuvių kolo
nijos. Dedame pastangų savo 
programas paskleisti ir kitur.

Šiuo metu taip pat sudarome 
planus lietuviškos tematikos fil
mam susukti. Eventualiai norė
tume pagaminti kelis pusvalan
džio draminius-siužetinius fil
mus, kurie tiktų amerikiečių 
televizijos tinklui. Tokiam pro
jektui įvykdyti reikia milžiniš
kų lėšų. Bet ir šioje srityje 
sėkmingai žengėme pirmąjį 
žingsnį. Lietuvių Fondas mūsų 
kolektyvui jau yra paskyręs 
tūkstantį dolerių su sąlyga, kad 
tolimesnę paramą susirastume 
iš kitų šaltinių. Jei mum tai 
pasisektų, būtume pajėgūs į- 
vykdyti užmojį, kokio JAV lie
tuvių istorijoje iki šiol dar nėra 
buvę.

NEW HAVEN, CONN.

Kuopa tebėra turtinga 
mintimis ir planais

ALRK Moterų Sąjungos 33-io- 
sios kuopos veikla praėjusiais 
metais apvainikuota Kūčiomis. 
Būdavo ruošiamos viešos Kū
čios — visiem kolonijos nariam. 
Tai didelis ir sunkus darbas, rei
kalaująs daug jėgų. Leng
viau suruošiamos Kūčios narėm, 
jų vyram ir keletai svečių (tai 
buvo daroma keletą metų), gi 
vien tik narėm — dar lengviau. 
Pernai Kūčios buvo suruoštos po 
reguliaraus susirinkimo, vietoj 
įprastos kavutės. Kokio pobū
džio bebūtų, Kūčios yra vienas iš 
puikiausių kuopos parengimų.

Pirmasis šių metų susirinki
mas buvo negausus narėmis, bet 
turtingas mintimis, planais nu
tarimais. Dėl mažo narių skai
čiaus valdybos rinkimus teko 
atidėti kitam susirinkimui.

Antrasis susirinkimas įvyko 
kovo 17. Gausesnis. Iš 31 daly
vavo 15. Daugiausia kalbėtasi 
kuopos parengimo reikalu. Nu
tarta pakeisti datą iš anksčiau nu
matytos gegužės 5 į gegužės 
26. Daroma loterija. Bilietai jau 
platinami. Pirmasis laimikis
— 25 dol., antrasis ir trečiasis
— rankų darbo skraistės. Bus ir 
kitų laimikių, jų tarpe rankų 
darbo staltiesė. Visi laimikiai na
rių padaryti ir paaukoti. Gegu
žės 26 parapijos salėj 3 vai. p. p. 
bus kortavimo popietė, kavutė su 
pyragais ir laimikių traukimai.

Į apskrities metinį suvažia
vimą balandžio 28 Manchestery 
atstovėmis išrinktos Elena Janu- 
šaitienė ir Emilija Šaulienė. Eilę 
metų išbuvus kuopos iždo globė
ja, Ona Norkūnaitė iš pareigų at
sisakė. Jos vietą sutiko užimti 
II vicepirmininkė Danutė Ščiu- 
kienė. Pirmininkės pasiūlymu, 
kuopa nutarė įstoti nariu Vasario 
16-osios gimnazijos rėmėjų rate- 
lin.

Valdybon perrinktos: pirmi
ninkė Marijona Jokubaitė, I vice
pirmininkė Albina Lipčienė, II 
vicepirmininkė Danutė Ščiukie- 
nė, finansų ir susirašinėjimo raš-= 
tininkė Vanda Gruzdienė, proto
kolų raštininkė Emilija Šaulienė, 
iždininkė Aleksandra Plečkai
tienė.

Iš centro valdybos prisiųstų 
bilietų susirinkime išplatinta 14.

Garso Bangų kolektyvas. Iš k. I-je eilėje — R. Šležas, B. 
Vaičjurgytė, Il-je eilėje — P. Krukonis, R. Bričkuvienė, 
M. Drunga.

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ
GENERALINIŲ RINKIMŲ KAPITULA

CHICAGO, ILL.
Šv. Kazimiero seserų genera

linė kapitula susirinko Velykų 
pirmadienį, balandžio 15, ir išsi
rinko kongregacijos generalinę 
vyresniąją, jos asistentę, patarė
jas ir iždininkę.

Vysk. Nevin Hayes atstovavo 
kardinolui John Cody ir pir
mininkavo rinkimam. Rinkimų 
rezultatai: sesuo M. Lorenza 
Pazniokas perrinkta antram ter
minui generaline vyresniąja; se
suo M. Joanella Fayert — jos 
asistentė, sesuo M. Dorothea 
Šalčius — pirmojį patarėja; se
suo M. Winifred Jaskal — antro
ji patarėja; sesuo M. Teresita 
Mikšis — trečioji patarėja; sesuo
M. Andreata Naudžiūnas — ge
neralinė iždininkė.

Po pietų kardinolas John Cody 
padarė pažadėtą vizitą ir bend

Prisimintos sergančios kuopos 
narės. Ona Golden ir Teresė 
Strimaitienė. Pastaroji jau du 
sykius šiais metais buvo pa
guldyta ligoninėn. Dabar po tru
putį stiprėja namie.

Po susirinkimo šeimininkė na
res puikiai pavaišino.

Susirinkimas buvo Plečkaičių 
namuose. Kitas susirinkimas nu
matytas birželio 22, parapijos 
mažojoj salėj.

LB atstovų posėdis
Lietuvių Bendruomenės Hart

fordo apygardos valdybos, apy
linkių valdybų pirmininkų, at
stovų prie pavergtų tautų ir tary
bos narių posėdis įvyko kovo 23 
New Haveno Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Atvyko 11 asmenų.

Be eilinių pranešimų bei pa
sitarimų, dėmesys buvo nukreip
tas į du įvykius apygardoj — lie
tuvių studentų susiorganizavimą 
University of Connecticut ir lie
tuvių kalbos kursus Ansonijoj.

Moterų klubo susirinkimas
LMKF New Haveno klubo su

sirinkimas įvyko kovo 24.
Pirmininkė pranešė, kad J. 

Aisčio minėjime programą atlikti 
sutiko dramos aktorius Henrikas 
Kačinskas. Paskaitą apie poetą 
skaitys mielas klubo bičiulis, 
poetas ir rašytojas Stasys Santva
ras. Bus ir kamerinės muzikos 
dalis. Nutarta po programos pa
daryti užkandžius ir kavą su ke
piniais. Minėjimo datą teko at
kelti iš gegužės 18-tos į 11-tą. 
Minėjimas vyks Šv. Kazimiero 
parapijos salėj, 6 vai. p. p.

Nutarta parašyti padėkos laiš
kus šen. Ribbicoff ir kongres- 
manam, parašiusiem atsakymus į 
klubo prašymą remti S. Kudirkos 
išlaisvinimą.

Susirinkime dalyvavo jauna 
klubo rėmėja ir talkininkė Vaiva 
Vėbraitė. Vaiva studijuoja MIT. 
Sakėsi dirbanti Bostono lietuvių 
šeštadieninėj mokykloj; dėl to la
bai džiaugiasi. Uoliem studen
tam studijos atima beveik visą 
laiką, bet Vaiva dar randa laiko 
dirbti lietuviam.

Lietuviški margučiai 
Faculty klube

Prieš Velykas Yale universite
te buvo demonstruojamas lietu
viškų margučių marginimas. La
bai sumaniai ir vykusiai margini
mą vašku rodė Milda Liaukienė. 

rai pasisvečiavo su seselėmis. 
Po to delegatės susirinko kapi
tulos kambaryje; čia kardinolas 
pasveikino delegates ir pasakė 
trumpą kalbą. Po šio trumpo su
sirinkimo kardinolas, drauge su 
vysk. Nevin Hayes ir kun. Ja- 
mes Mulvihill, vienuolių 
kongregacijos sekretorium, ly
dimas seselės M. Lorenzos, ap
žiūrėjo vienuolyno naująją dalį. 
Baigė vizitą aplankydamas se
selių ligonių dalį ir kiekvieną 
seselę atskirai.

Kiekvienai seselei kardinolas 
suteikė savo apaštališką palaimi
nimą. Vysk. N. Hayes ir kun. J. 
Mulvihill jas taip pat palaimino. 
Šis trigubas aukštųjų Bažnyčios 
vadų palaiminimas seselėm su
teikė ypatingo džiaugsmo.

R.

Jai talkino Dalia Dzikienė ir Vir
ginija Aleksandravičiūtė. Mar
gučiai labai patiko amerikietėm. 
Jos nutarė Faculty klube velyki
nėm dekoracijom ant stalų nau
doti lietuviškus margučius. Ant 
kiekvieno stalo prie margučių 
buvo ir aprašymai, kuriuos pada
rė dr. Elona Vaišnienė. Margu
čius stalam padarė Milda Liau
kienė ir keletą Elena Ruzgie
nė.

Yale Daines, atsidėkodamos 
lietuvėm už pamokymą daryti 
šiaudinukus ir marginti margu
čius, nupirko Pauliaus Augiaus 
monografiją ir įteikė Yale univer
siteto bibliotekai.

-o-

Į Vasario 16-osios gimnazijos 
rėmėjų ratelį įstojo J. Šilkienė 
ir užsimokėjo nario mokestį už 
visus metus. Abu Šilkai — di
deli lietuviškų darbų rėmėjai 
praeity ir dabar, nors abu pensi
ninkai ir negaluoja. J. Šilkas šiais 
metais du kartus buvo paguldy
tas ligoninėn.

Albina Lipčienė

PROVIDENCE, R.l.

Kan. M. Vaitkaus mirties 
metinės

Gegužės 20 sueina metai, kai 
a.a. poetas kan. Mykolas Vait
kus, per 20 metų išgyvenęs ir kū
ręs Ramybės Slėny (Peace Dale, 
R. I.), ištiktas paralyžiaus, pasir
gęs dvi savaites Wakefield ligo
ninėj, mirė ir iš Šv. Kazimie
ro parapijos Providence buvo pa
laidotas Putnam, Conn., Nekal
tai Pradėtosios Marijos lietuvai
čių seselių kapinėse.

Jau užsakytas paminklas, kurio 
projektą padarė arch. dr. A. Kul- 
pa, gyvenąs Kanadoj. Dar prieš 
liepos 15 bus pastatytas ant a.a. 
kan. M. Vaitkaus kapo.

Gegužės 20 Providence Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj 
bus aukojamos koncelebracinės 
mišios. Visi lietuviai kunigai 
kviečiami koncelebracijai, o visi 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
pamaldose. Mišios prasidės 11 
vai. ryto.

Kun. Vacį. Martinkus, 
Šv. Kazimiero parapijos klebonas

— Fricas Skėrys, Vasario 16 
gimnazijos mokytojas, veiklus 
Vokietijos lietuvių visuomeni
ninkas, DARBININKO ir kitų laik
raščių bendradarbis, gavo pa
skyrimą į evangelikų liuteronų 
kunigus — diakonus. Jis užims 
pernai mirusio kun. Julijaus Sta
naičio vietą. F. Skėrys Vasario 
16 gimnazijoj evangelikų liu
teronų tikybą dėstė apie 20 
metų.

— Tarptautinėj elektronikos 
konferencijoj, kuri įvyks San 
Francisco, Calif., birželio 10-13, 
paskaitą skaitys dr. P. V. Avi
žonis, tarnaująs JAV oro pajėgo
se New Meksikoj. Suvažiavimo 
kataloge minimi ir lietuviai 
mokslininkai iš Vilniaus univer
siteto: J. Vaitkus, R. Baltramie- 
jūnas, K. Jarašiūnas, D. Velec- 
kas, G. Bukauskas, K. Burneika, 
V. Kabelka, A. Piskarskas, A. 
Stabinis.

— Phoenix, Ariz., LB apylin
kės susirinkimas įvyko balan
džio 7 Peppe Tree restorano pa
talpose, kur lietuviai Albertas ir 
Marija Boreišiai turi maisto par
duotuvę. Po papildomų rinkimų 
valdybą sudaro: pirm. Emilija 
Josen — Mačernytė, vicepirm. 
Leonardas Strikauskas, sekr. 
kun. Antanas Valiuška, ižd. Pet
ras Maldeikis, kultūr. reik. Ona 
Metrikienė, narė Bronė Gu
žienė. Revizijos komisija: Justi
nas Šaulys, Donatas Zakaras ir Ja
nina Rimavičienė.

— Lietuvių filatelistų draugi
ja įsisteigė Manchesterio mieste. 
Steigėjai daro žygius apjungti vi
sus Anglijoj gyvenančius lietu
vius filatelistus. Steigiamos 
draugijos reikalais rašyti adresu:
L. Pūras, 79 Victoria Cr., Eccles, 
Manchester. England.

— Liet. Veteranų Sąjungos 
Ramovė Los Angeles skyrius vi
suotiniame susirinkime kovo 10 
išsirinko naują valdybą, kuri pa
siskirstė pareigomis taip: pir
mininkas — Andrius Mironas, 
sekretorius — Kazys Motušis, iž
dininkas — Jonas Venckus. Re
vizijos komisijon išrinkti: An
tanas Pinkus, Jonas S teikti
nas ir Juozapas Spirauskas.

— Lietuvių Moterų Klubas iš 
VVaterbury, Conn. prisiuntė 
UBA-BATUNui 50 dol. auką jo 
veiklai Jungtinėse Tautose pa
remti.

— UBA-BATUNo metinė kon
ferencija šiemet šaukiama šeš
tadienį, birželio 8. Ji įvyks 
BATUNo įstaigos patalpose, 
Bronx, N. Y. Konferencijos metu 
bus paskelbti rinkimų rezultatai 
į UBA-BATUNo direktoriatą, 
kurį išrenka visi batuniečiai, gy
veną visuose kontinentuose, ko- 
respondenciniu keliu. Rinkimi
nės komisijos pirmininkas yra 
estas Victor Vinkman, gyv. New 
Jersey valstijoje.

— Lietuvių Tautinių Šokių 
Institutas praneša, kad V-toje 
tautinių šokių šventėj, kuri įvyks 
1976 Chicagoj, šokėjai bus gru
puojami pagal amžių: vaikai 10- 
12 m., jauniai 13-16 m., vyres
nieji nuo 17 m., šokėjai —vete
ranai (pirmųjų švenčių dalyviai). 
Šiom grupėm bus pritaikytas ir 
atitinkamas šokių repertuaras. 
Šventėj galės dalyvauti tik tie šo
kių vienetai, kurie turės bent 
dvejų metų darbo patirtį. Vado
vai, kurie mano organizuoti nau
jus arba atgaivinti nustojusius 
veikti šokių vienetus, darbą turi 
pradėti dar šiais metais. LTS 
Instituto adresas: J. Matulai
tienė, 188 Logan St., Brooklyn,
N. Y. 11208.

— Nauji Darbininko skai
tytojai: M. Garšva, W. Ger
many, P. Rimša, Hartford, Conn., 
Anna M. Rakauskas, Chicago, 
III., Lietuvių Fondas, Chicago, 
III. Užsakė kitiem: D. Žemai
tis, Linden, N. J. — M. Gap- 
šienei, Elizabeth, N. J., A. Sinu- 
šienė, Brooklyn, N. Y. — V. Kuz
mai ir A. Bareišienei Brazilijoj. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. DARBI
NINKO prenumerata naujiem 
skaitytojam pirmiem metam tik 
8 dol. Atnaujinant prenumeratą 
— visiem ir visur 10 dol. metam.
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W SPORTAS
Rytų apygardos žaidynės

Gegužės 25-26 New Yorke į- 
vyks Rytų sporto apygardos žie
mos rato pirmenybės. Jose daly
vaus New Yorko, Bostono, Hart
fordo, Philadelphijos, VVashing- 
tono, New Jersey ir Worcesterio 
sporto klubai. Pernai tokios 
pirmenybės įvyko Elizabeth, N. 
J. Tikimasi rungtynių krepšinio, 
tinklinio ir stalo teniso šakose, 
daugiausia jaunių amžiaus gru
pėse. Rytų apygardos žaidynių 
centras bus Kultūros Židinyje, 
kur šeštadienio vakarą (geg. 25) 
įvyks šokiai ir vakarienė. Kadan
gi iš kitų miestų atvyks dau
gumoje jaunesnio amžiaus spor
tininkai, jiem bus reikalinga pri
vačiai parūpinti nakvynes. Tiki
masi newyorkiečių pagalbos 
sportininkų nakvynių ir globos 
reikaluose.

žiaus mergaičių grupės I ir II 
vieta buvo išspręsta tik ketvir
tadienį, geg. 9. Danutė Gvildytė 
įveikė Giną Vebeliūnaitę 2:0 
pasekme. Abi jaunos žaidėjos yra 
daug žadančios pajėgos stalo te
niso šakoje.

F utbolas
Gegužės 5 LAK futbolo pir

moji komanda pralaimėjo lemia
mas rungtynes prieš antroj vietoj 
stovinčią Passaic komandą 0:1 
pasekme. Tuo būdu mūsiškiai 
prarado viltį pasistūmėti aukštyn 
lygos pirmenybių lentelėje.

Pereitą sekmadienį, geg. 12,
- —

Stalo tenisas
Šį šeštadienį, gegužės 18, 

Rockville Center, L. I., įvyks 
pabaltiečių stalo teniso pirmeny
bės. ŠALFAS Sąjunga įgaliojo 
New Yorko L. A. Klubo žaidė
jus atstovauti lietuviam šiose pir
menybėse. Dalyvaus apie 12 
LAK žaidėjų vyrų, moterų, ber
niukų ir mergaičių grupėse.

Gegužės 4 įvykusio atviro 
ping-pong turnyro iki 13 m. am-

Veda Kazys Merkis

— Pretendentų kovose Karpo
vas pridėjo tašką, įveikęs šeš
toje partijoje buv. pasaulio čem- 
pijoną Spaskį. Karpovas dabar 
pirmauja santykiu 2-1, prie ketu
rių lygiųjų, kurios nėra įskaito
mos. Taigi jiedu jau sulošė sep
tynias partijas. Tolesnės jųdviejų 
'kovos laikinai sustabdytos, nes 
Spaskis paprašė pertraukos dėl 
nesveikatos. Kitoje poroje V. 
Korenojus laimėjo trečią tašką iš 
Petrosiano ir vedė 3-1. Korčno- 
jui betrūko vieno taško, kad jis 
patektų į baigmines pretendentų 
rungtynes rugsėjo mėn. Čia Pet- 
rosianas pasijuto, kad jo sveikata 
sušlubavo, nes ir vilčių atsigauti 
už prarastus taškus jau nebeli
ko, tad jis nusprendė pasitraukti 
iš tolesnių kovų prieš Korčnojų, 
leisdamas pastarajam įeiti į baig
mines pretendentų rungtynes. 
Vadinasi, vienas finalinių rung
tynių varžovas jau paaiškėjo, bū
tent Korčnojus. Lauksime pasek
mių iš kitos poros: Karpovas ar 
Spaskis?

— N. Yorko žaidynėse šachma
tų varžybų dovanas laimėjo A. 
Leonavičius, Bostonas; A. Saka
las, N. Y., ir E. Staknys, N.Y. 
Jaunių — Tomas Girnius, Bos
tonas, Leonas Navickas, Bosto
nas, ir Zigmas Dičpinigaitis, 
N. Y. Atskira Rytų apygardos do
vana buvo įteikta Kaziui Merkiui 
už jaunojo šachmatininkų prie
auglio ugdymą. Ją įteikė N. Y. 
LB apyg. pirm. A. Vakselis, buv. 
Rytų sporto apygardos vadovas.

— Vilniuje pasibaigė sovietų 
šachmatų taurės zoninės varžy
bos. Žalgirio šachmatininkai liko 
ketvirti. Du žalgiriečiai — 
kaunietis A. Butnorius ir vilnie
tis R. Survila užėmė savo lento
se pirmąsias vietas, surinkę po 
2 1/2 taško iš 3 galimų. H. Žemai
tis pelnė 1 tašką, D. Lapienis 
1/2, R. Klimavičius 0, L. Be- 
nensonaitė 1 ir Kaušilaitė 0.

— Rytų sporto apygardos 
pirmenybės, kuriose bus krepši
nis, tinklinis, stalo tenisas ir 
šachmatai, numatytos įvykdyti 
New Yorke gegužės 25-26. 
Žaidynių centras bus vėl Kultū

ros Židinys.

r

mūsų komanda su paskutinės 
vietos Bavarians sužaidė tik ly
giąsias 1:1. Mūsų įvartį pasiekė 
J. Ringus. Rezervinė komanda, 
atrodo, pabaigs sezoną, nelaimė
jusi nei vienų rungtynių. Bai
giantis sezonui, iškyla klausi
mas, ar kitais metais bepajėgs 
mūsų komandos išsilaikyti orga
nizuotoje futbolo lygoje. Ameri
koje futbolas (soccer) populiarė
ja, bet mūsų tarpe, labiausiai dėl 
vadovų trūkumo, susidomėjimas 
pastebimai ir neišvengiamai 
nyksta.

Introduction to Modern Li- 
hianian. Puikus lietuvių kal

bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
malstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 psl., 
kietais viršeliais. Kaina 9 dol..

DEXTER PARK
PHARMACY Kjl

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AVEnUiį 

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

WE DELTVER
Mlchigan 2-4130

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

SERVICE

J. MONDEL ROOFING

NAUJAUSIOS KNYGOS
Dail. Adomo Galdiko mono

grafija — su persiuntimu 16 
dol., Naujųjų metų istorija, pre
mijuotas B. Pūkelevičiūtės ro
manas—4.50 dol., Pr. Naujokai
čio Lietuvių literatūros istorija, 
I tomas, kietais viršeliais — 10 
dol., Vi. Mingėlos Medinis Die
vas, 5 dol. Šios ir kitos lietu
viškos knygos bei muzikos 
plokštelės gaunamos Darbinin
ko administracijoj: 341 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.
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COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

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

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

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODlAROGIFT, Ine.

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

KREIPKITE DĖMĖSI Į NAUJĄ ADRESĄ:
• 488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)
FLOOR 2lrt New York. N.Y. 10022

Tel.: (212) 758-1150/1
SKYRIAI:

New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue
N«w York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street

Alg. Š.

EMERALD 
MOVERS 

All Boroughs, Low Rates, 
Overseas, Shipping 

Call 212 796-3200

ė ntlre 

Complete Repairs On All 
SPORTS • IMPORTS 
• MINI-CARS 
Compe+i+ion Specialistj 
VOLVO Specialists 

1601 BUSSING AVĖ.
(off 233rd St.) 
Bronx, N.Y. 10466

881-8025
IF BUS Y - 882-9354

N.Y. Stale Licensed 
Inspection Station

C M CONTRACTORS 
HOME IMPROVEMENTS 

Alum. Siding, Bathrooms Basements 
Plumbing & Heating F.H.A. Terms 

Call 212 647-9230

Tel.: AL 4-5456
CH 3-ŽS®’

. SPECIALIZING IN ROOFING. DRIVEVVAYS & 
1 PARKING AREAS. I HAVE A LOT OF MATERIAL 

LEFT OVER FROM SUMMER, YOURS AT COST
PRICE. FREE ESTIMATES. 201 865-9172

EXP. OPERATORS ON SINGER & MERROVV 
MACHINES SECTION OR PIECE W0RK ON 

SPORTSVVEAR DRESSES
SPECTRYS LTD. CO., 555 OAK STREET 
COPIAGUE, N.Y. CALL 516 842-2597

RONALD MOVERS
, Any Time Any Place Low Rates 24 

Hour Service Crating
CALL 212 595-7027 OR 212 595-6976

DEL-MAR PET CENTER
GERMAN SHORT HAIR $50. SIBERIAN HUSKIES 
$149. ALSO MINIATURE SCHNAUZER, GOLDEN 
RETRIEVER & ENGLISH SETTER POODLES AND 
COLLIES 441 MERRICK ROAD LINDBROOK, L.l.

CALL 516 599-1005 516 VA 5-5668

EMMANUEL PAINTING
&

PAPER HANGING
EXTERIOR OR INTERIOR DECORATING 

CALL FOR FREE ESTIMATES 
212 352-8116

H. O. CONSTRUCTION INC.
285 BROAD ST. NEVVARK, N.J.

REPAIR & REMOLDING WORK ON HOMES ALSO 
ELECTRICAL & PLUMBING 24 HOUR EMERGENCY 

SERVICE LIC. NUMBER 4646 OR 4567 CALL
201 483-7059

CEMENT WORK ALL TYPES
Free Estimates

(212) 441-6024

FALLETTA 
CONTRACTING 

Specializing in 
Brick & Block & Concrete Work 

Also Industrial Sites 
Call 201 256-9289

GERALD WHITE
1530 TOVVNSEND AVĖ. BRONX

AIR CONDITIONING & COMMERCIAL 
REFRIGERATION SERVICE & REPAIRS 

CALL 868-3330

THE PERFECT GIFT FOR GRADUATION — THE

BIBLE — PRICES FROM $12.00 TO $300. ALL 
SIZES — TESTAMENTS — COLORS

MERKS RELIGIOUS ARTICLES, 
Mon.-Sat. 10-6 220 Montagne PI.
So. Orange, N. J. (201) 763-6044

Phone: 201 943-0020
NEED COINS NOW

Indian Pennies $.50 each Wheat Pennies 3 
(pre ’56) 1 1/2 c Clad (’65/‘69) Halves, Old 
Nickels & Pennies Antique VVeapons Proof 

Sets Scrap Silver and Jevvelry 
Open Evenings Till 10 P.M.

FAIRVIEVV COINS
371 BERGEN BOULEVARD 

FAIRVIEW, N. J. 07022

DORFIN’S ROOFING COMPANY 
FLAT OR SHINGLED 
REPAIRS OR NEW 

CONTACT AL OR JOHN AT 
OUEENS LOCATION
CALL 212 366-7695

CHARTER FISHING
42 FT. CASTAVVAY
DIESELS — TACKLE SUPPLIED 
LOC. HIGHLANDS, NJ.

CAPT. LENGEL 671-6355

FANOS PAINTING CORP.
PAINTING INSIDE & OUTSIDE CONTRACTING 

WORK REPAIR & NEW 
ALL WORK GUARANTEED

CALL 212 — 654-2015

ATTENTION!
Reliable Contractor is looking for Home 

-Ovvners needing repairs. Specializing 
in Ceramic Tile, Painting, Plastering, 
Vinyl, Floors. Can Also Do Complete 

Jobs Call (201) 374-2042

D.J.L.
CONSTRUCTION COMPANY 

Repair Work & New Work 
CALL 212 489-1738

REFRIGERATORS & FREEZERS
Repaired & Walk In Boxes 

Walk In Freezers Also
Air Conditioners Call 212 951-6670

A.R.C. AIR CONDITIONING
450 HUDSON ST., N.Y.C. WE SELL AIR 

CONDITIONERS WE REPAIR COMMERCIAL & 
INDUSTRIAL AND CENTRAL AIR CONDITIONERS 
ŪSE OUR YEARLY SERVICE PLAN CALL 796-9138

So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadvvay
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Flllmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 Statė Road 
Irvlngton, N.J. 07111 — 762 Sprlngfleld Avenue 
Irvlngton, N.J. 07111 — 1082 Sprlngfleld Avė.
Grand Rapldt, Mich. 49S04 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Joa. Campau Avenue 
Hartford, Con. 06106 518 Park St.
Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth 8treet
Lot Angeles, Calif. 90022 — 960 8. Atlantlc Blvd.
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Nevvark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Pasaalc, N.J. — 176 Market Street
Paterson, N.J. 075Ub — 60 Broadvvay 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Ra. 
Plttsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Canon Street _ 
San Francisco, Cal. 94115 — 1826 Divisadero St. 
Wėterbu ry, Conn. — 905 Bank Street

VVoodhaven, N.Y. 11421 —
Worcester, Mass. 01610 — 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

94-08 Jamaica Avė.
144 Millbury Street

Tel.:

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

884-1738
ES 2-4685
374-6446

GL 8-2256 
365-5255 
246-9473

FO 3-3569
AN 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387 

345-2028
PO 3-4818
GL 5-9586
HU 1-2750

Fl 6-1571
PL 6-679S

441-4712 
SW 8-2868 
Rl 3-0440

CAMPING CHUTES FRASER
3 MILĖS OFF HWY. 138, LA MALBAIE, OUEBEC

FRASER FALLS — 185 FT. MODERN FACILITIES — 
HOT SHOWERS — ICE GROCERY —COMPLETE 

HOOKUPS — SW)MMING POOL (NO CHARGE) 
FISHING — HIKING COMPLETELY NATURAL 

CAMPGRAOUND. RESERVATIONS—
P. E. NERON, OWNER RIVIERE MALBAIE, LA 
MALBAIE, OUEBEC, CANADA PH.: (418) 665-2151

!

DELIVERIES
Done at Reasonable Rates 
Any Boro, or out-of-Town 

Alvvays Available 
Call 212-568-3244

All Home Improvements 
Low Price 

Kitchen Cabinets 
Baths Painting 

LIFE STYLE G. C. INC. 
CALL 212-859-5761

Į

!

4*

HOGAN’S HAVEN

ON DOG AND CRANESNEST LAKĘS, HOUSE- 
KEEPING COTTAGES BOAT MOTOR CANOES 
RENTALS CAMPING ELECTRIC & VVATER HOOK- 
UPS DUMPING STATION FLUSH TOILETS FISHING 
LICENSE, GASOLINE & OIL. APPROXIMATELY 25 
MILĖS FROM THOUSAND ISLANDS BRIDGE TEL. 
613 387-3432 R.R. No. 3, SEELEY’S BAY, ONTARIO 

CANADA, KOH2NO

GREANEY’S MOVING
650 Amsterdam Avė. 

N. Y.C. bet. 91 St. and 92nd St.
D.O.T. No. 456 ESTABLISHED 40 YEARS 

CALL 212 TR 4-9827

DANIEL CARPET
3322 Avė. K, Bklyn. Carpet Cleanlng

& Service for Homes & Industrial & 
Commercial Call 212 377-2387

— 1

NEVV YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda,šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
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.

New Jersey —- “Mūšio of Lithuania” *— pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. valr 
WSOU-FM, 89.5 faeg. -r anglų kalba, per Seton Hali Univ. radijo stotį 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hair, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Rlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P. 

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

APLANKYKITE 
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą. 
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

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

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

New York City p ei.: TR 9-0400

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

T

CAMP ROTARY
Boxford. Mass. 

Ages 8-16 
Season: June 30-August 24 

"SPECIAL CLUB 
FOR YOUNG MAGICIANS”

Full camping program 
Exclting Mt. Chmbing Program 

CONTACT:. YMCA. 303 Nahant FW.
Nahant, (617) Ma’0*1908 

Phone: (617) 581-0647

1
PROFESSIONAL PAINTERS & 

DECORATORS
FOR OVER 35 YEARS — CUSTOM PAINTING 
PAPER HANGING, VERY REASONABLE PRICES. 
WE HAVE REFERENCES. FOR FREE ESTIMATE 

CALL 212 357-8583

* imi i imu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiirnTnr 
RHODE ISLAND’S 

PLEASANT VIEW HOUSE 
MOTOR INN

• Directly on Ocean • Cool 
Breezes • Sauna Bath • Cocktail 
Lounge • Modified American 
Plan • Open May thru Oct. • 
Write or Call for Brochure • Pri- 
vate Beach • Heated Outdoor 
Pool • Game Room • Elegant 
Rooms • Special Package +ot 
Golfers, Fishermen or Whatever.
• Color TV in all rooms.

65 Atlantic Avenue
Misquamicut, Rhode įsiauti, 02891

(VVatch Hill End of Misquamicut)
Tel. 401-348-8107

PHOTOGRAPHY 
SERVICE & PROFESSIONAL 

FINISH TO ALL YOUR PHOTOGRAPHIC NEEDS 
IN YOUR HOMES, SCHOOLS & OFFICES • 

JIMI KEYS
212 749-0357 — PL 7-3995

IODW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių Ir anglų kalbomis sekmadieniai!
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th PI., Mlddle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORČESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 17J 
Arthur St, Brockton, Mass., tel. JU6-7209; PM bangomis 107.9 mc. WHU 
1480 kO. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vĮd.

BOSTON, MASS. — Vedėjas 8tep. Mlnkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
1GLT banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadvay, Sontb 
Btoton, Mass. 02127 Tel. 268-0489.

“LIETUVA, TU MANO ŠIAURĖS PAŠVAISTE!”

APLANKYKIME LIETUVĄ
gražios vasaros metu

KELIONĖS VYKSTA:

LIEPOS 11-31
21 dieną

RUGSĖJO 4-20
17 dienų

i
Lietuva — 6
Ryga — 7
Maskva — 1
Roma — 5

Lietuva — 5
Ryga — 7
Paryžius — 3

LITAS TRAVEL SERVICE
Vad. Nomeda Aleksandravičienė

87-18 Lefferts Blvd.
Richmond Hill, N. Y. 11418 

Tel. (212) 846-1650



1974 gegužės 17, nr. 20 • DARBININKAS • 11

Apreiškimo 
parapijos žinios

Iškilmingos pamaldos Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj už 
Lietuvos prezidentą Antaną 
Smetoną buvo gegužės 12 d. 
11 vai. Žmonių prisirinko pil
na bažnyčia, dalyvavo skautų, 
ateitininkų, ramovėnų ir šaulių 
vėliavos. Taip pat pamaldose 
dalyvavo Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis ir eilė lietuviš
kų organizacijų atstovų, ypač 
daug buvo Tautinės Sąjungos 
narių. Mišias koncelebravo 
penki kunigai, vadovavo klebo
nas kun. Pr. Raugalas. Mišių 
metu, pristatydamas kun. Juo
zą Čekavičių, pamokslininką, jis 
pasakė gražų sveikinimo žodį. 
Pamaldos baigtos Marija Marija 
ir Lietuvos himnu. Pamaldos 
buvo gražios ir įspūdingos. Jos 
buvo skirtos atžymėti preziden
to Antano Smetonos šimto me
tų gimimo ir 30 metų mirties 
sukakčiai. Akademinė dalis 
buvo po pietų Kultūros Židi
nyje.

Pabaltijo Moterų Tarybos šventėje balandžio 28 vengrų namuose Manhattane kalba dr. Ivo 
John Lederer.

PABALTIJO MOTERŲ TARYBOS 27-RIŲ METŲ 
SUKAKTIS

SUVENYRAI

Sukaktis atžymėta balandžio 
28, sekmadienį, New Yorke.

Lietuvos Vytis — rankų dar
bo, sjlį aukso “bulliono” siūlais 
išsiuvinėta emblema. Dugnas— 
tamsiai žalias aksomas. Paveiks
las su rėmais 12“xl5”, labai į- 
spūdingas, tinka reprezen
tacijai. Kaina su persiuntimu 65 
dol.

Siuvinėtas Vytis — paveiks
las. Skydo formoj įkomponuotas 
raitelis, per skydą išsiuvinėta 
trispalvė, kampuose ąžuolo la
pai su gėlėm. Paveikslo dydis 
surėmais 10x13”. Kaina20 dol.

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

PMT sudaro estų, latvių, lie
tuvių moterų organizacijų atsto
vės, po 8 iš kiekvienos tauty
bės. Praeitis rodo, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva savo istori
niais išgyvenimais, geografine 
padėtimi sudaro specifinę tautų 
seseriją. Baltijos jūra nuo am
žių gaivina jų gintarines pakran
tes, teikia daug džiaugsmo ir ne
retai nuplauna skausmo ašaras. 
Žinome, kad šios trys tautos tuo 
pat metu būdavo alinamos to pa
ties priešo, kartu kentėjusios 
vienodą priespaudą ir maždaug 
tuo pačiu laiku išsikovojusios ne
priklausomybes.

Ir šiandieną jų būklė vienoda. 
Nėra abejonės, kad ir ateityje 
tas pat likimas saistys estų, lat
vių ir lietuvių tautas. Todėl šian
dieną yra svarbu šiom Pabaltijo

tautom stiprinti tarpusavio bend
radarbiavimą, bendrai liudyti 
laisvajam pasauliui savo teisę 
būti laisvomis ir nepriklausomo
mis.

Šiuo tikslu ir veikia Pabalti
jo Moterų Taryba, kuriai kiekvie
nais metais pakaitomis pirminin
kauja kiekvienos tautybės atsto
vė.

Paskutinioji PMT pirmininka
vimo kadencija priklausė lietu
vių moterų atstovybės pirm. 
Reginai Žymantaitei, kuri yra 
ypatingai pasireiškusi, kaip šios 
Tarybos pirmininkė: yra užmez
gusi pabaltiečiam naudingų pa
žinčių JAV Kongrese, Jungtinėse 
Tautose ir nuolat su jais palai

ko ryšius. Ji niekad nėra pra
leidusi progos supažindinti ki
tataučius su Pabaltijo byla ir yra 
laimėjusi pabaltiečiam ir atskirai 
lietuviam daug draugų ir para
mos šio krašto politikų ir inte
lektualų tarpe. Reginai niekad 
netrūksta jaunatviškos energijos, 
ji visada noriai talkina Lietuvių

Dalyvavo Motinos dienos minėjimo programoje gegužės 5 Kultūros Židinyje. Iš k. Pranė 
Ažuolienė, Juozas Boley-Bulevičius, Kotryna Grigaitytė, Jonas Rūtenis, Ona Balčiū- 
nienė-Audronė, Danutė Norvilaitė, priekyje stovi Auksė ir 1” J * *
ryje sėdi Liucija Barkauskaitė. Nuotr. P. Ąžuolo

Nina Jankauskaitės, vidu-

Mylimai Motinai

IŠ LIETUVOS 
VYČIŲ VEIKLOS

29

Onai Grajauskienei

mirus, nuoširdžiai užjaučiame sūnų Gediminą ir visus 
artimuosius.

Aldona ir Juozas Sodaičiai

BanHBSBnnnHM

Newark, N. J. — Vietos 
kuopa kovo 3 turėjo savo meti
nius komunijos pusryčius. Drau
ge buvo paminėta ir šv. Kazi
miero šventė.

Nariai atžygiavo į bažnyčią, 
palydėti Amerikos lietuvių karo 
veteranų. Mišias aukojo prel. J. 
Scharnus, kuopos dvasios vadas. 
Giedojo Šv. Cecilijos choras, va
dovaujamas Klemenso Bagdona
vičiaus. Pradžioje sugiedota 
Lietuvos himnas, per mišias šv. 
Kazimiero himnas, pabaigoje — 
Lietuvos vyčių himnas.

Tuoj po mišių buvo pusryčiai, 
kuriem vadovavo pats kuopos 
pirmininkas Kazys Šipaila. Invo- 
kaciją sukalbėjo prel. Scharnus, 
kalbą pasakė Kazimieras Puge- 
vičius. Jis kalbėjo apie lietuviš
kų parapijų ateitį šiame krašte.

Susirinkime taip pat dalyvavo 
kun. Juozas Balkus, OSB. Daly
vavo ir du buvę centro valdy
bos pirmininkai — dr. Jokūbas 
Stukas ir Helen Shields. Trum
pai kalbėjo garbės narys Frank

Moterų Klubų Federacijai ir ki
tom lietuvių organizacijom.

Balandžio 28 Regina Žyman
taitė rotaciniu keliu PM Tary
bos pirmininkavimą perdavė lat
vių moterų atstovei Helga Ozo- 
lins. Perdavimo ceremonija 
buvo iškilminga ir įdomi. Ka
dangi tai vyko PMT 27-rių metų 
sukakties dieną, žodžiu sveikino 
Estijos generalinis konsulas 
Ė. Jaakson, Latvijos Charge d’ 
Affairs A. Dinbergs ir Lietuvos 
generalinis konsulas A. Simutis. 
Po kiekvieno kalbėtojo buvo su
giedoti tautiniai himnai. Raštu 
sveikino Vliko pirm. dr. K. Va
liūnas, JAV senatoriai ir kong- 
resmanai, V. Leskaitienė ir dau
gelis kitų. Po to buvo dr. 
Ivo John Lederer įdomi ir turi
ninga paskaita apie detente. Jis 
autoritetingai kritikavo Vakarų- 

Sovietų susitarimus, vaizdžiai 
aiškino, ką detente reiškianti 
Sovietam ir ką Amerikai. Sovie
tų tikslas to catch-up — visame 
kame pasivyti ir pralenkti Ame
riką. Sovietai mano, kad už de
tente jie atsilygina leisdami 
30.000 žydų tautybės emigran
tų pasiekti Vakarus, tačiau 
anot paskaitininko, tai nesąs pa
kankamas atpildas už detente. 
Bendrai, detente neturinti tos 
prasmės, kurią reikia suprasti 
visiem. Sovietai kariškai ir eko
nomiškai stiprėja, už detente 
“atlygina” karu Viduriniuose 
Rytuose, kelia nesutarimus Va
karuose. Prelegentas tvirtai pata
ria vakariečiam būti vieningiem, 
nes Sovietai stengiasi išplėsti 
revoliuciją, vykdyti geografinę 
ekspansiją. Nors patys Sovietai 
vis tebeturi didelių problemų, 
kurių didžiausios yra disidentų 
fenomenas, ekonominė būklė, 
tačiau jie nesikeičia ir nemano 
to daryti ateityje. Prelegentas už
tikrino, kad amerikiečiai sim
patizuoja pabaltiečiam; JAV yra 
įkliuvę į Pabaltijo politiką ir jos 
negali ignoruoti. Pataria Vaka
ram būti vieningiem ir apdai
riem.

Nors prelegento mintys mum 
ir žinomos, tačiau yra svarbu ir 
reikšminga, kad jas viešai dėsto 
įtakingas JAV intelektualas, ir už 
tai susilaukė gausių plojimų.

Po trumpos pertraukos, piani
nu pritariant S. Cibui, dainavo 
solistė D. Mongirdaitė lietuvių 
dainas ir operų arijas.

Pabaigai visi buvo pavaišinti 
užkandžiais ir kavute. Vaišes pa
ruošė LMKF Ne w Yorko klubas.

R. Žymantaitė reiškia gilią pa
dėką New Yorko klubo pirm, 
dr. M. Žukauskienei ir klubo po
niom už paruošimą vaišių, kurios 
buvo labai įvairios ir skanios. 
Taip pat ir Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijai džiugu ir 
malonu, kad jos New Yorko klu
bas toks paslaugus ir energin
gas, visada gražiai pasireiškiąs.

I. Banaitienė

taos ___
Lietuviška opera transliuoja

ma per Bostono universiteto ra
dijo stotį — WBUR 90.9 FM 
“Garso Bangų” programoje, ku
riai vadovauja lietuvių jauni
mas. Ši operos transliacija bus 
gegužės 19, sekmadienį, 2 vai. 
popiet. Lietuviška kultūrinė 
programa duodama kiekvieną 
savaitę. Gegužės 24 bus žvilgs
nis į lietuvių koloniją Bostone, 
gegužės 31 — dabartinė Lie
tuvos klasikinė muzika.

Pušų katedroje, Rindge, New 
Hampshire, gegužės 26, sek
madienį, 5 v. popiet bus pa
maldos už Lietuvą ir kitas Bal
tijos valstybes. Pamaldas or
ganizuoja N. Anglijos Lietuvos 
vyčių apskritis, kuriai pirminin
kauja Albertas Jaritis. Pamaldas 
laikys apskrities dvasios vadas 
kun. Albinas Janiūnas iš So. 
Bostono ir latvių katalikų kuni
gas Juris Pudans iš Albany, 
N. Y. Bus prisiminti kankiniai 
ir visi, kurie žuvo dėl Baltijos 
kraštų laisvės. Praeitais metais 
šioje Pušų katedroje buvo pa
šventintas paminklas žuvusiem 
dėl Lietuvos laisvės. Į sieną 
buvo įmūrytas gintaras šalia lat
vių panašaus paminklo.

Dar dalyvaus kun. Albertas 
Kontautas iš Margaritos parapi
jos Beverly, Mass., latvių evan
gelikų kunigas Nikolojs Ozais 
iš Jamaica Plain, Mass. Tiki
masi gauti ir estų kunigą. Gie
dos Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos choras iš New Britain, 
Conn. Chorui diriguoja Jonas 
Beinorius. Šventėje d.,gyvauja 
visi Lietuvos vyčių N. Anglijos 
apskrities skyriai, kviečDmi ir 
visi lietuviai. Autobusai tą die
ną išeina 3 v. popiet iš 7 
gatvės koplyčios. Bilietus gali
ma iš anksto užsisakyti pas vy
čius arba tel. 268-5968 pas Jo- 
seph White. Bilieto kaina ten 
ir atgal — 3.75 dol.

Reikia priminti, 
katedra yra 
Amerikoje. Ją 
turistų, joje 
visų tikėjimo 
vyčių suorganizuotos pamaldos 
visiem primins, kad Baltijos kraš
tai yra pavergti, kad ten 
religijos laisvės.

kad Pušų 
populiari 

labai daug
labai

lanko 
pamaldas laiko 
žmonės. Ir šios

BALFO 
SUKAKTIS

nėra

Vaškas. Lietuvos trijų preziden
tų medaliu apdovanoti Mr. Mrs. 

•Ben Ellis už jų pasidarbavimą 
kuopai.

Kuopa nuoširdžiai dėkoja karo 
veteranam už palydėjimą į baž
nyčią.

Įvykis buvo aprašytas Jersey 
Journal ir Advocate. Visu paren
gimu rūpinosi Eva Sharon ir pir
mininkas Kazys Šipaila.

Jau pats miesto pavadinimas 
Bos-tonas reiškia Bos ir To
nas, kitaip sakant, bosas, vado
vas, kuris duoda toną. Bostono 
lietuvių kultūros klubo ir kul
tūrinių subatvakarių veikla žino
ma lietuviam visoje Amerikoje. 
Didžioji Chicaga sekanti Bos
tonu ir pradėjusi organizuoti kul
tūrines vakarones. Toliau 
viešnia kalbėjo apie Balfo pa
skirtį ir veiklą. Balfo kelias iki 
šių dienų yra nuklotas milijonais 
dolerių, kurie nuėję šalpai vargs- 
tantiem. Buvo ir klaidų, bet iš 
klaidų mes mokomės. Balfo veik
la reikalinga ne tik praeity, bet 
ir šiandien ir rytoj, kada Lietuva 
atgaus laisvę. Ta veikla nesustos 
ir tada, nes pagelba bus reika
linga. , J

Ji prisiminė, kada, Lietuvai 
esant nepriklausomai, lankėsi te
nai ir girdėjo jaunimą dainuo
jant: į darbą dienų per mažai. 
Taip ir Balfo veikloje — dienų 
per maža! Viešnia prisiminė, kad 
mačiusi pas kiekvieną žydą na
mie pakabintą dėžutę, į kurią 
jis įmeta pinigą savo valstybės 
atstatymui. Būtų gera, jei ir mes 
galėtume pasekti žydų pavyz
džiu. Tauta bus gyva, kol bus 
kam ištiesti jai ranką. Pasakojo 
apie konkrečius Balfo darbus ir 
planus, padėkojo visiem Balfo 
veikėjam ir visiem aukotojam.

Aktorius Vitalis Žukauskas
Toliau buvo, kaip daugelio 

priprasta vadinti, vieno žmogaus 
teatras—aktorius Vitalis Žukaus
kas iš New Yorko.

Humoras ir komedija mūsų 
scenoje ir literatūroje neturėjo 
gilų šaknų. Lietuvis buvo rim- 
t.s, susirūpinęs ir užsisvajojęs. 
Rašytojas Antanas Gustaitis stip
riau pasisuko humoristinės lite
ratūros kryptimi, ne tik rašy- 
rašydamas, bet ir pats savo raštus 
paskaitydamas. Vitalis Žukaus
kas sukūrė vieno žmogaus kome
dinį teatrą. Kad ir šį kartą Bos
tone jo virš valandos ilgio pro
grama virto viena minute. Juokė
mės net su ašaromis. Svarbiau
sia, jis tuo juoku nieko neuž
gauna, tie juokai paverčiami jo 
šeimos, sūnaus, na, ir, žinoma, 
jo paties problemomis.

Mūsų scenoje Bostone jis ne
be pirmą kartą, tačiau jis visada 
mielai laukiamas.

Balandžio 28 Bostone buvo pa
minėta Balfo 17-jo skyriaus 30 
metų sukaktis. Ryte Šv. Petro 
bažnyčioje buvo atlaikytos mi
šios už mirusius Balfo veikėjus 
ir rėmėjus. Po pietų Lietuvių 
piliečių d-jos salėje So. Bostone 
vyko tolimesnis tos sukakties 
minėjimas.

Minėjimą pradėjo skyr. pirm. 
Antanas Andriulionis. Ponia Ja
nuškevičienė paskambino Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Kleb. 
kun. Antanas Baltrušūnas sukal
bėjo maldą. Susikaupimo minute 
buvo pagerbti mirę skyriaus vei
kėjai. Jau eilės buvusių pirmi
ninkų nebėra gyvųjų tarpe.

Tada kun. Baltrušūnas, kuris 
yra Balfo direktorius, pristatė 
viešnią iš Chicagos — Balfo 
centro valdybos pirmininkę Ma
riją Rudienę. Jos asmenyje Bal- 
fas turįs visa širdimi darbui at
sidavusį asmenį, kuris nori padė
ti mūsų vargstantiems broliams 
ir sesėms.

Balfo pirmininkės kalba
Pirm. Rudienė kalbėjo, kad 

Bostonas yra viena iš gyvų ir va
dovaujančių lietuviu kolonijų.

PETRO VAŠKIO 
PARODA
(atkelta iš 4 psl.)

Florencijos meno akademiją; 
1947 persikėlė į Romos meno 
akademiją ir joje gavo skulpto
riaus diplomą. 1949 atvykęs į 
Ameriką, dar studijavo granito ir 
liejimo dirbinius. 1952 atidarė 
savo studiją, o nuo 1956 pradėjo 
dėstyti Philadelphijos Muzie*- 
kaus meno kolegijoj. Gi dabar 
yra tos kolegijos vieno sky
riaus vedėjas. Skulp. Vaškys tu
rėjo savo darbų parodas įvairiuo
se miestuose. 1963 vaško muzie
jui Philadelphijoj pagamino 100 
normalaus dydžio istorinių as
menų vaško figūrų.

-o-
Šią parodą atidarė Rėdą Vei- 

tienė. Su skulpt. Vaškiu supa
žindino Ina Nenortienė. Pats 
skulpt. Vaškys trumpai kalbėjo 
apie molio ir porcelano bei kitus 
skulptūros darbus. Iš molio jau 
vaikai lipdo arkliukus. Tai labai 
tinkama keramikos darbam me
džiaga.

Parodos atidarymas vyko su 
šampanu ir pyragaičiais, kuriais 
skaučių židinys vaišino gausiai 
susirinkusius į parodos atidary
mą.

P. Žičkus

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai taupo musonus
ALFRED w. ARCHIBAED, Pręsident

šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galim? -v ' .albėti ir lietuviškai • Tur .s'—Assets 
virš $213,000,000.
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• Regula* a/c — 5^% • 1 year Term Deposit — 5%%
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Jaunimo pamaldos bus šį 
sekmadienį, gegužės 19, 11 vai. 
Vaišėmis rūpinasi skautai. Vi
sas jaunimas maloniai prašomas 
atsilankyti.

Gegužės 15 sueina 5 metai 
nuo staigios a.a. Kęstučio J. 
Kudžmos mirties. Jis bus prisi
mintas jaunimo mišių intencijo
se šį sekmadienį, gegužės 19 d., 
11 vai. Kultūros Židinyje.

Kun. A. Petrauskas, Angelų 
Karalienės parapijos klebonas, 
gegužės 26 mini savo kunigystės 
40 metų sukaktį. Tą dieną iš
kilmingos koncelebracinės mi
šios bus 5 vai. popiet jo parapi
jos bažnyčioje. Mišias koncele- 
bruos kunigas klebonas su savo 
kurso draugais. Iškilmingi 
pietūs bus birželio 9 Eikš klubo 
patalpose. Sukaktuvėm rengti 
yra sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja Juozas Dugan. 
Dabar platinami bilietai. Para- 
piečiai ir klebono bičiuliai kvie
čiami dalyvauti ir pamaldose ir 
pagerbimo bankete.

New Yorko Amerikos Lietu
vių Taryba posėdžiavo gegu
žės 9 Fifi restorane VVoodhave- 
ne. Buvo padaryta praėjusių 
metų veiklos apyskaita ir suda
ryta nauja vadovybė ateinan- 
tiem metam. Dabar pirmininka
vimas tenka tautininkam. Nau- 
jon Altos valdybon įeina: 
pirmininkas dr. Eugenijus 
Noakas, vicepirmininkai adv. 
Steponas Bredes ir Albertas 
Ošlapas, sekretorius Alfonsas 
Koncė, iždininkas Ignas Gasi- 
liūnas. Birželio pradžioje nau
joji valdyba šauks visos Tary
bos susirinkimą.

Philadelphijos ateitininkų 
šventė bus birželio 15-16. Šeš
tadienio programa vyks B. K. 
Gasparėnų sodyboje, kur numa
toma jaunimo posėdžiai, spor
tas, jaunimo pamaldos su gitarų 
palyda, laužas ir pasilinksmini
mas. Pamaldose ir lauže daly
vaus ir sendraugiai. Sekmadie
nį pamaldos Šv. Andriejaus 
bažnyčioje ir viešas posėdis su 
narių pakėlimais tos pačios pa
rapijos salėje. Į šventę atvyksta 
jaunimo mėgstama prelegentė 
dr. Elona Vaišnienė, kuri suti
ko pravesti pokalbį. Ji ir 
viešajame posėdyje skaitys pa
skaitą. Kviečiami ir laukiami 
krašto valdybos atstovai ir jau
nimas iš apylinkinių kuopų.

Woodhaveno LB metiniame 
susirinkime, įvykusiame gegu
žės 10 Kultūros Židinyje, išrink
ta nauja valdyba: Aloyzas Bal
sys, Bronius Bobelis, Vytau
tas Gintautas, Vladas Jasinskas, 
Vytautas Jurgėla, Snieguolė 
Liaukutė, Elena Mickeliū- 
nienė, Gediminas Mikalauskas, 
Gediminas Ridikas, Rimas Ve- 
beliūnas. Kontrolės komisija: 
Kazys Bačauskas, Antanas Ma
ceika, Stasys Nutautas.

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

Moterų Vienybės 40 metų 
sukaktuvinis balius bus 
gegužės 18, šį šeštadienį, Kul
tūros Židinyje. Pradžia 7 v.v. 
Baliaus metu apie Moterų Vie
nybės 40 metų sukaktį trumpai 
kalbės p. Šimėnienė, sveikins 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis. Bus pagerbtos visos or
ganizacijos steigėjos. Bus ir 
loterija. Paveikslą šiai loterijai 
dovanojo dail. Jonas Rūtenis. 
Meninę programą atliks dramos 
aktorius Henrikas Kačinskas, 
solistas Liudas Stukas, kuriam 
akomponuos Algirdas Kača- 
nauskas. Bilietus užsisakyti pas 
J. Andriušį — VI 7-4477, pas 
Helen Venis — VI 6-7433. Vie
tų skaičius ribotas. Užsisakyti 
iki penktadienio vakaro.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
architektas Jurgis Okunis paau
kojo 100 dol. New Yorko Altą 
nuoširdžiai dėkoja.

Dr. Vytautą Slavinską, gyv. 
Monticello, gegužės 7 ištiko 
širdies priepuolis. Daktaras pa
guldytas Community General 
ligoninėje.

PRISIMINĖ IR PAGERBĖ LIETUVES MOTINAS

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija gegužės 5 surengė Mo
tinos dieną, norėdama atgaivinti 
ir palaikyti lietuviškas tradicijas.

Rengėjos padengė ir papuošė 
gėlėm stalus. Prie stalų ir susė
do publika. Gaila, kad žmonių 
buvo mažokai. O jų galėjo būti 
kur kas daugiau. Programą 
pradėjo Pr. Ąžuolienė, priminda
ma Motinos dienos prasmę, pa
sveikindama motinas, sujung
dama su Marijos — Dievo Mo
tinos prasme ir pagerbimu. Pri
simintos ir mirusios, žuvu
sios motinos. Jos pagerbtos at
sistojimu ir susikaupimo minute.

Tolimesnei programai vado
vauti pakvietė Danutę Norvi- 
laitę. Ji yra aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos mokinė, 
gražiai kalba lietuviškai. Ap
sirengusi tautiniais drabužiais ji 
atliko programos vadovės-prane- 
šėjos vaidmenį. Pirmiausia pa
kvietė dvi mažytes mergaites, 
sesutes Jankauskaitės, Auksę ir 
Niną, pasakyti eilėraštį. Jos atė

jo su gėlytėm, pasakė savo dueti
nes eiles su vaikišku nuo
širdumu ir gėles įteikė savo 
mamytei, kuri sėdėjo čia pat prie 
stalo.

Toliau buvo baleto gabaliu
kas, pagal muziką —“Pakelkime 
taures linksmybių”. Simpatinga 
ir grakšti mergaitė Liucija Bar- 
kauskaitė, studijuojanti baletą 
čia New Yorke, šoko su tempe
ramentu ir patraukliai.

Tada į sceną įvedė poetę 
Oną Balčiūnienę-Audronę,

Nuo a.a. Vaidoto Jako mirties 
gegužės 14 sueina dveji metai. 
Gegužės 18, šeštadienį, 8:30 v. 
Angelų Karalienės bažnyčioje 
Brooklyne bus aukojamos mi
šios už jo sielą. Žmona su šei
ma kviečia gimines, draugus ir 
pažįstamus prisiminti Vaidotą 
maldose.

Kat. Federacijos apskrities 
valdyba atšaukia savo pasitari
mą, kuris buvo numatytas ge
gužės 19 d. 12 vai. Angelų 
Karalienės parapijos klebonijo
je. Pasitarime turėjo dalyvauti 
ir organizacijų atstovai. Kita pa
sitarimo data bus paskelbta vė
liau.

KVIEČIAME Į VAIŽGANTO 
KULTŪROS KLUBO POPIETĘ

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė bus šį sekmadienį, gegu
žės 19, 4 v. popiet Kultūros 
Židinio mažojoje salėje. Į popie
tę atvyksta rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis. Jis kalbės apie da
barties lietuvių literatūros rū
pesčius. Bus bendras pasikal
bėjimas su svečiu rašytoju. Jis 
pats skaitys savo kūrybos ir taip 
pat skaitys dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas ir Maironio 
mokyklos mokiniai. Bus su
rengta jo parašytų knygų pa
roda, bus išstatyti ir kiti šiais 
metais pasirodę leidiniai. Po 
visos programos — kavutė.

Visi kviečiami atsilankyti į 
šią popietę ir arčiau susipažin
ti su šiuo žymiu rašytoju Anta
nu Vaičiulaičiu.

kuri skaitė eiles, skirtas motinai. 
Ji buvo apsivilkus iškilmingu 
tautiniu drabužiu.

Buvo pristatytas aktorius Juo
zas Boley-Bulevičius. Jis pama
žu atėjo į scenos vidurį ir, nesi
naudodamas mikrofonu, labai 
jautriai ir išraiškiai paskaitė Ne
lės Mazalaitės pasakojimą “Laiš
kai”. Pradžioje jis prisiminė savo 
motiną, kuri dar prieš anglišką 
mokyklą išmokė jį lietuviškai 
skaityti. Jos prisiminimui ir sky
rė šį savo skaitymą.

Dabar į sceną sugrįžo šokėja 
Liucija Barkauskaitė ir pašoko 
šokį Audra. Šokis buvo trumpas.

Šokį pakeitė poezija — poetė 
Kotryna Grigaitytė skaitė savo 
eiles, skirtas motinai.

Pabaigai skaitė Jonas Rūtenis 
eiles (baladę) Mama. Su jo eilėm 
ir buvo baigta programa, trukusi 
maždaug pusę valandos. Progra
ma buvo visai nebloga, jauki ir 
jos užteko šiai progai.

Į sceną buvo pakviesti visi pro
gramos dalyviai. Pr. Ąžuolienė 
padėkojo visiem ir įsegė po gėlę. 
Gaila, kad gėlyčių pritrūko pa
čiom mažiausiom mergaitėm.

Tada visi prie stalų turėjo pro
gos pasisvečiuoti. Visi buvo pa
vaišinti kava ir pyragaičiais. 
Fone buvo lietuviškos muzikos 
iš garsinės juostos. Vaišės truko 
gerą valandą. Po to rengėjos su 
dideliu triūsu viską išvalė, su
dėjo į vietas, sudėjo ir suolus. 
Lauke nuleido vėliavas, ir salėje 
liko pilki sekmadienio vakaro 
langai, (p.j.)

V. Atsimainymo parapijos Maspethe choras po sumos sustojęs prie bažnyčios durų. 
Viduryje parapijos klebonas kun. P. Bulovas, kairėje kun. J. Pakalniškis ir dešinėje 
choro vadovas muz. V. Kerbelis. Choras smarkiai ruošiasi religiniam koncertui, kuris bus 
gegužės 19 d. 3:30 v. Nuotr. V.K.

Ateitininkų globėjų kursai 
ruošiami gegužės 18-19 Kultū
ros Židinyje. Prasideda šešta
dienį 9 v. registracija, paskui 
paskaitos. Baigiasi sekmadienį 
11 vai. jaunimo mišiomis. Pa
skaitininkai bus Kęstutis Šeš
tokas, Lina Vaitiekūnaitė, kun. 
Gediminas Kijauskas, Antanas 
Sabalis, iš MAS CV atvyksta pir
mininkas Kęstutis Šeštokas ir vi
cepirm. Ramūnas Underys. Visi 
kviečiami pasinaudoti šiais kur
sais.

Į kursus taip pat atvyksta 
Daina Kojelytė ir seselė Igne.

Kun. Juozas Šeškevičius ge
gužės 10 atvyko iš Brazilijos ir 
sustojo pranciškonų vienuo
lyne. Čia pasisvečiavęs, keliaus 
į Putnamą, Bostoną, Chicagą, 
kur aplankys savo draugus bei 
gimines. Amerikoje išbus apie 
tris mėnesius.

ATOSTOGOS PAS 
PRANCIŠKONUS

Lietuviai pranciškonai visus 
maloniai kviečia atostogauti jų 
vasarvietėje Kennebunkporte, 
Maine. Ši graži kurortinė vieta 
prie pat Atlanto yra tapusi sa
votišku lietuvybės centru va
saros atostogų mėnesiais, kai iš 
visos Amerikos ir Kanados su
važiuoja šimtai lietuvių. Čia 
žmogus atsigaivina ne tik gry
nu oru, kaitria .saule, sūriu 
jūros vandeniu, geru maistu ir 
kitais žemiškais patogumais, 
bet taip pat koncertais, litera
tūros vakarais, paskaitom ir la
bai meniška aplinka.

Visas buvusios gimnazijos 
pastatas jau paverstas patogiais 
kambariais svečiam. Taip pat ir 
kiti pastatai nuolat gerinami. 
Atostogos Kennebunkporte yra 
visais atžvilgiais prasmingos.

Sezonas prasideda birželio 
29 ir baigiasi rugsėjo 4. Visais 
atostogų reikalais rašykite: Rev. 
Superior, Franciscan Monas- 
tery, Kennebunkport, Maine 
04046. Tel. (207) 967-2011.

Aušros Vartų parapija tradici
nius pavasario pietus rengia ge
gužės 19, sekmadienį, 1 vai. 
parapijos salėje. Rengimo ko
mitetas ir klebonas kviečia atsi
lankyti visus parapiečius ir 
Aušros Vartų parapijos bičiu
lius.

LINDEN, N.J.
1973 gruodžio 31 Lietuvių 

Laisvės salėje Elizabete inicia
toriai Amerikos Lietuvių Tary
bos Lindeno skyriaus pirminin
kas V. Tursa ir Lietuvių B- 
nės Lindeno apylinkes pir
mininkas J. Zubavičius, steng
damiesi suburti per Naujų Me
tų sutikimą visus apylinkės lie
tuvius krūvon ir atitraukti ypač 
jaunimą nuo nepageidaujamos 
svetimos aplinkos, suruošė 
Naujų Metų sutikimą lietuvių 

svetainėje pagal grynai lietuviš
kas tradicijas ir papročius. Me
niškai lietuviškais motyvais iš
puoštoje salėje Naujų Metų su
tikimas praėjo tikrai patriotinė
je jaukioje ir draugiškoje nuo
taikoje. Kadangi šis parengimas 
buvo ruoštas ne dėl to, kad su
telktų didesnį pelną, o kad pa
bendrautume visi lietuviškoje 
jaukioje nuotaikoje, tai ir pel
nas gautas nedidelis — tik 
$150.00, kuris paskirstytas šiom 
apylinkės lietuvių organizaci
jom: Dr. Vinco Kudirkos Li
tuanistinei Mokyklai, Liet. B- 
nės Lindeno apylinkei, Altos 
Lindeno skyriui, Balfo Lin
deno skyriui, Lietuvos Išlaisvi
nimo Tautos Fondui, žurnalui 
“Lituanus”, L.B. krašto valdy
bai, “Pasaulio Lietuvio” re
dakcijai ir Elizabeto lietuvių 
bažnyčiai. v y

Aloyzo Barono nauja prozos 
knyga Šilko tinklai ($4.50) ir 
Juiij os Švabaitės poezijos rinki
nys Septyni saulės patekėjimai 
($3.50) neseniai išėjo iš spaudos. 
Kreipkitės pas platintojus, arba 
užsisakykite tiesiog Ateities lei
dykloje, 17869 Goldwin, South- 
field, Mich. 48075. Naująsias Ba
rono ir Švabaitės knygas galima 
taip pat gauti DARBININKE.

ELIZABETH, N.J.
V. Kudirkos mokykla 
baigia mokslo metus

Vinco Kudirkos mokyklos 
mokslo metų baigimo parengi
mas įvyks sekmadienį, gegužės 
19 dieną, 3 vai. Šv. Petro ir 
Povilo parapijos salėje, Ripley 
Place, Elizabethe. Įvairią me
ninę programą atliks mokiniai: 
tautiniai šokiai, eilėraščiai, vai
dinimas, mokinių choras ir t.t. 
Po programos visi svečiai bus 
pavaišinti tėvų paruoštais už
kandžiais.

Mokyklos vedėjas kun. Juo
zas Pragulbickas ir mokytojai 
kviečia visus apylinkės lietu
vius gausiai atsilankyti.

Niagara Falls, N. Y., parduo
damas moderniai įrengtas dviejų 
šeimų namas už labai prieinamą 
kainą. Kreiptis tel. (716) 284- 
2257. Mr. K. G., 432 23 St., 
Niagara Falls, N. Y. 14303.

Wanted: Live in house-
keeper, preferably Lithuanian, 
for elderly woman in good 
health. Nice home in Kearny,
N. J. For further informa- 
tion phone 201 998-0615.

Parduodamas namas Center 
Moriches, L. I., N. Y., netoli 
vandens. Geriausia vieta žu
vauti, Atlante maudytis ir laivui 
pastatyti. Prašoma 33,000 dol. 
Dėl smulkesnių informacijų 
skambinti vakarais (516) 261-62 
19. Dėl apžiūrėjimo vietoje 
skambinti visą laiką (516) 878- 
1454.

Richmond Hill House For 
Sale, 2 family, solid brick, 5 
and 6 rooms, garage, near Ja
maica Avė. 38,000 dollars. Call 
Pieper Realty, 102-21 Jamaica 
Avė. Richmond Hill, N. Y. 
11418. Telef. VI 7-2242.

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.

VAIŽGANTO
KULTŪROS KLUBAS

gegužės 19, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinio mažojoje salėje rengia

POPIETĘ SU RAŠYTOJU 
ANTANU VAIČIULAIČIU

— Svečias rašytojas kalbės aktualiais lietuvių 
literatūros klausimais ir skaitys savo kūrybą

— Dramos aktorius HENRIKAS KAČINSKAS 
skaitys jo kūrybą

— Po programos — kavutė

Visi kviečiami!

MOTERŲ VIENYBĖ

kviečia į

40 METŲ JUBILIEJINĮ BALIŲ

Gegužės 18 d. 7 vai. punktualiai

Kultūros Židinio salėje, 361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y.

įėjimo auka $12.50 asmeniui

PROGRAMOJE:
Aktorius Henrikas Kačinskas, Solistas Liudas Stukas 

Akompanuoja Algirdas Kačanauskas

Šilta vakarienė, butelis šampano ir degtinės ant stalo

šokiam gros “Magnotonės” Gutauskų orkestras

Stalus užsisakyti pas visas “Moterų Vienybės” nares arba Haven Realty 
(Andrušis) Tel. VI 7-4477, Helen Venis — Tel. VI 6-7433.

Kviečiame visus gausiai atsilankyti ir praleisti linksmai vakarą.

VIEŠPATIES ATSIMAINYMO BAŽNYČIOJE 
MASPETHE

GEGUŽĖS 19 D. 3:30 V. POPIET ĮVYKSTA

ŠVENČ. MERGELĖS MARIJOS GARBEI
RELIGINIS KONCERTAS

PROGRAMĄ ATLIKS:

— parapijos choras, vadovaujamas muziko 
Vytauto Kerbelio

— vargonų virtuozas Jonas Žukas
— sopranas Grace Keddy

Parapijos kunigai ir programos atlikėjai nuoširdžiai 
kviečia visus dalyvauti.

Po koncerto kavutė parapijos salėje
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