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Savaitės
įvykiai
---- ,
, ---------- Prezidentas Fordas pateikė
kongresui ateinančių metų 349
bil. dol. sumos biudžetą su 52
bil. dol. deficitu. Jis numato,
kad bedarbių skaičius šiais me
tais sieks 8.1% darbo jėgos ir tik
1980 pasieks 5.5%. Infliacija,
palyginussu 1974,padidės 11.3%.
Kongresas biudžetą sutiko labai
nepalankiai.
Valst. sekr. Kjssingeris siūlo
aliejų importuojančiom valsty
bėm iš anksto nustatyti dirbti
nes aliejaus kainas, kurios galė
tų konkuruoti su iš kitų šaltinių
gaunamos energijos kainomis.
JAV senatas ir atstovų rūmai
didele balsų dauguma atmetė
prez. Fordo reikalavimą, kad
mokestis už maistui pirkti ženk
lus būtų padidintas 7%.
JAV atstovų rūmai didele bal
sų dauguma nutarė 3 mėn. sulai
kyti prez. Fordo nutarimą pa-,
laipsniui pakelti mokesčius už
importuojamą aliejų 3 dol. už;
statinę.
paragino
JAV
vyriausybė
kongresą paskirti P. Vietnamo
karinei pagalbai papildomai 300
mil. dol., nes Š. Vietnamas ruo
šiasi didesnio masto puolimam.
Prezidentas Fordas pratęsė
amnestijos įstatymą kariuome
nės dezertyram ir vengusiem
karinės tarnybos iki š.m. kovo 1.
JAV vyriausybė painformavo
kongresą, kad ji, norėdama pa
skatinti Siriją vesti nuosaikesnę
politiką, numato jai duoti kari
nės pagalbos už 25 mil. dol.
Sov. S-ga pareikalavo iš Por
tugalijos uosto, kur jos Atlanto
vandenyne žvejojantieji laivai
galėtų sustoti. Portugalijos vy
riausybė tai paneigė, tačiau ži
novai tikina, kad toks reikalavi
mas buvo įteiktas.
Turkijos min. pirm. S ado Irmak pareiškė, kad JAV sustab
džius karinę paramą, Turkija
bus priversta peržiūrėti savo
santykius su NATO valstybė
mis.
Labiausiai paliesti nedarbo
automobilių unijos apie 10,000
narių suvažiavo į Washingtoną
reikalauti iš vyriausybės ir kong
reso naujų darbų ir didesnių pa
šalpų nedarbo atveju.
Peru kariuomenė su tankais
puolė Limos miesto streikuojan
čius policininkus, reikalau
jančius geresnio atlyginimo, ir
sukėlė civilinių gyventoji^ riau
šes. Buvo paskelbta išimties
būklė ir suspenduotos piliečių
konstitucinės teisės.
Lankydamasis Sirijoj ir Egip
te, Sov. S-gos užs. reik. min.
Gromyko
Egiptui
pažadėjo
ginklų, bet leido suprasti, kad
šių valstybių nuomonių skirtu
mų įvairiais klausimais nepavy
ko išlyginti. Bendrame komuni
kate buvo reikalaujama greitai
sušaukti Ženevos konferenciją.
Eritrėjos provincijos sostinėj
Asmaroj vyko kovos su pro
vincijai nepriklausomybės rei
kalaujančiais sukilėliais. Eti
opijos kariuomenė sukilėlius
puolė tankais ir lėktuvais, ir bu
vo nemaža aukų. Svetimšaliai
buvo evakuoti į saugesnes vie
tas.
Irano šachas Rėza Pahlevi
pareiškė, kad jis gins Omaną
nuo įsibrovėlių. Šiuo pareiš
kimu jis norėjo įspėti pietinį
Jemeną, remiantį Omane vei
kiančius kairiuosius sukilėlius.
Egiptas priėmė 5 metų planą
apginkluoti savo armiją iš Pran
cūzijos ir Britanijos gautais gink
lais.
Fiziko Sacharovo suteiktomis
žiniomis Kievo teismas nuteisė
Sov. S-gos baptistų veikėją
George P. Vins 5 metam kalėji
mo ir 5 metam ištrėmimo už
kenksmingą veiklą.
(nukelta į 2 psl.)
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VASARIO 16-TOJI — LAISVĖS
Kaip kasmet, taip ir šiemet
Vasario 16-oji visiem lietu
viam — tiek sovietų vergijoj,
tiek laisvajam pasauly — pri
mena mūsų tautos didįjį laimė
jimą — Lietuvos valstybinės ne
priklausomybės atstatymą.
Kai pavergtoj Lietuvoj oku
pantas Vasario 16-osios šventę
yra uždraudęs, laisvieji lietuviai
turi juo labiau jos istorinį vaid
menį Lietuvos valstybingumui
iškelti ir pagerbti. Tegul nelie
ka nė vienos lietuvių kolonijos
laisvajam pasauly, kur nebūtų
pasirūpinta Vasario 16-osios
šventę kuo iškilmingiau ir kuo
prasmingiau paminėti.
Nors Lietuvos valstybės ne
priklausomybės atstatymo 57-ąsias metines švenčiam Lietuvai
nepalankiomis tarptautinės rai
dos sąlygomis, nors mūsų tauta
kenčia sovietinio okupanto rusi
nimo prievartą, religinį per
sekiojimą, asmens laisvių paty
čias, būtų klaidinga iš besikei
čiančių ir praeinančių aplinkybių daryti galutines išvadas.
Lietuvos reikalų padėtis nėra
beviltiška.
Vasario 16-oji pavergtai tautai
yra ne tik tautinio ryžto bei iš
tvermės liudijimas, bet ir laisvės
bei nepriklausomybės laimėji
mo laidas. Tautos kūrybinis ge
nijus, nepaisant okupanto žlug-

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
VILNIAUS

ARKIVYSKUPIJA
Vilnius

Prieš kelerius metus pastatytas
Kryžkalnyje paminklas Tary
20 centų
binei armijai pradėjo irti, todėl
susirūpinta jo gelbėjimu. Min
daugas Tamonis, gimęs 1940,
technikos mokslų kandidatas,
dirbąs Paminklų konservavimo
instituto chemijos laboratorijoje,
1
bendradarbiauti su savo tautiniu buvo siunčiamas apžiūrėti pa
kamienu, mūsų išeivija gyvai minklą . . .
Paminklų konservavimo insti
jaučia tautos nuotaikas, kančias,
tuto
Direktoriui
lūkesčius bei viltis.
PKI
chemijos laboratorijos
Vasario 16-osios šventės proga
vyr.
mokslinio
bendradarbio
sveikinam visus lietuvius, ana
M.
Tamonio
pus ir šiapus geležinės uždan
Pasiaiškinimas
gos, ir nuoširdžiai linkim, kad
Š. m. balandžio 5 nenuvykau
visų mūsų bendromis pastango
į
komandiruotę
apžiūrėti Kryž
mis būtų priartintas Tėvynei
kalnyje
stovinčio
monumen
Lietuvai valstybinės nepriklau
to
Raudonajai
armijai
— Lietu
somybės ir laisvės sugrįžimas.
vos
išvaduotojai
dėl
priežasčių,
Mūsų širdys, mūsų mintys ir
darbai — Lietuvos laisvei ir ne nepriklausančių PKI vidaus
kompetencijai: nepripažįstu da
priklausomybei.
bartinio
Lietuvos statuso. Mano
Vyriausias Lietuvos
giliu
įsitikinimu,
kiekvienas
Išlaisvinimo Komitetas
sąmoningas pilietis privalo visu
savo gyvenimu siekti, kad, pa
žangos labui, būtų taisomos
tiek kiekvieno asmeniškos, tiek
ir visos valstybės mastu padary
ryžtingai jungiasi ir mūsųišeivi- tos klaidos. Nepasmerkus ir
jos jaunoji karta. Tai reiškiniai, pilnai neįsisąmoninus praeities
kurie stiprina mūsų pasitikėjimą klaidų, neįmanoma kurti atei
savimi.
ties.
57-ąją Lietuvos nepriklau
Prie visiškai arba dalinai ne
somybės atkūrimo sukaktį minė atitaisytų svarbiausių asmens
dami, tvirtai tikėkime, kad Lie kulto laikotarpio klaidų priski
tuvai laisvės rytas išauš.
riu:
1. Masinį nekaltų piliečių trė
Vasario 16-osios proga pri mimą,
imkite nuoširdžią padėką už tal
2. Pabaltijo valstybių įjungimą
ką bei paramą pastangose dėl į buvusios Rusijos imperijos su
Lietuvos laisvės.
dėtyje esančią federaciją tokiu
Jungtinių Amerikos Valstybių
metu, kai visame pasaulyje ne
Lietuvių Bendruomenės
paprastai sustiprėjo tautų pilna
Krašto Valdyba
verčio kultūrinio valstybingumo
siekimas.
Prisidėti prie Lietuvos vals
klauso nuo jūsų fizinės, mora
tybingumą
panaikinusių ir sukė
linės ir finansinės paramos.
lusių
tiek
neteisybės
įvykių įam
Kiekviena pagalba, kiekvienas
žinimo laikau neįmanoma. Pa
patarimas mum reikalingas.
Vasario 16 d. proga aukokime gerbti bendras su kaimyninėmis
Amerikos Lietuvių Tarybai, kuri tautomis kovas prieš vokiškąjį
dirba visomis jėgomis lietuvių fašizmą, restauruojant bei kon
servuojant šiam tikslui statomus
tautos g gerovei.
Amerikos Lietuvių Taryba paminklus., sutinku tik tada, kai
bus visiškai garantuota:
1. Svarbiausiose masinio ne
kaltų piliečių žuvimo dėl vadi
namojo “asmens kulto” vietose
bus pastatyti
memorialiniai
paminklai, parodantys mūsų vi
suomenės kultūringumą, žmo
Delegacija atskrenda į New gaus gerbimą, dorumą.
2. Konstitucijoje garantuo
York John F. Kennedy Airport
jama
(kol kas formaliai) apsi
sekmadienį, vasario 16, 7:30 v.v.
sprendimo laisvė bus įteisinta
Pirmadienį, vasario 17, daly papildomu įstatymu, numatan
vauja pamaldose St. Martin’s čiu jos įgyvendinimo mechaniz
Church, New York.
mą, t.y., visaliaudinių referen
dumų
periodiškumą
kiek
Antr., vasario 18, susitinka su vienoje respublikoje. Pabaltijo,
National Council of Churches o taip pat ir kitos, jeigu jų gy
atstovais, nuvyksta į Princeton ventojai to norėtų, respublikos
Theological Seminary, New Jer turi atgauti tikrą pilnavertišką
sey.
valstybingumą, tokią pačią kulSekmadienį, vasario 23, pa tūrinę-ekonominę nepriklausovieniai dalyvauja įvairiose baž
nyčiose.
Kovo 3 nuvyksta Chicagon,
Vasario 24-27 Washington
D.C. priimami Metodistų vysk. kur kovo 4 dalyvauja National
Council of Churches Governing
Matthews.
Board posėdyje.
Vasario 27 iki kovo 3 atskirai
Išvyksta kovo 5, 6 v.v.
pakeliauja.

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207
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dančių varžtų, tebėra gyvas,
stiprus ir vaisingas, Tautos
laisvės troškimas yra nenumal
domas ir neįveikiamas, o rezis
tencija okupanto kėslam — nuo
stabiai išradinga ir stangri kaip
plienas.
Mūsų išeivijai Vasario 16-oji
yra ne tik lietuvių tarpusavio
tautinio solidarumo liudijimas,
bet ir kilnus įpareigojimas, kad
savo darbais, savo finansine pa
rama, savo moksliniais ir profe
siniais sugebėjimais bei laimėji
mais ateitume į talką pavergto
sios tautos laisvės siekimam.
Nors okupanto visaip trukdoma

TAUTA ATKAKLIAI TEBEKOVOJA
JAV LB krayto valdybos žodis
Vasario 16-osios proga
Į ketvirtą dešimtmetį nusitę
susi Lietuvos okupacija, ačiū
Dievui, mūsų tautos į kapus nesuguldė: tauta, pakėlusi žudy
nes, kalėjimus, Sibiro tremties
kančias ir persekiojimus, ne tik
tebėra gyva, bet atkakliai te
bekovoja už tautinį išlikimą.
Laisvajam pasauly Lietuvių
Bendruomenės telkiniai, pabirę
po visus žemynus, taip pat tebe
gyvena Lietuvos laisvės ilgesiu
ir ištvermingai tebedirba jos
laisvinimo pastangose, į kurias

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
ATSIŠAUKIMAS
,

Brangūs Tautiečiai, Amerikos tenkamai finansinių išteklių
mes galime savo veiklą stipriau
Lietuviai!
Pradėdami naujus metus, tiki išvystyti.
Mūsų darbų pasisekimas prime ir laukiame mūsų tautai švie
sesnės ateities. Raudonoji oku
pacija Lietuvoje tebesitęsia, mū
sų broliai ir sesės tebėra prie
spaudoje.
Rusas okupantas dar daugiau
bando suvaržyti bet kokį tauti
nį pasireiškimą. Tačiau okupuo
tų brolių ir sesių laisvės troš
Amerikos Lietuvių Katalikų
kimų jis nepajėgia suvaržyti —
Tarnybai teko sužinoti, kad
laisvės siekimo idėja ir pasi spaudoj anksčiau minėtą dvasi
priešinimo dvasia tautoje yra ninkų delegaciją iš Sovietų Są
perdaug stipri ir gyva, kad ją jungos sudaro 20 įvairių konfe
būtų galima sunaikinti.
sijų kunigų bei pastorių ir 4 pa
Mes didžiuojamės okupuotų lydovai. Kunigų tarpe bus mon
lietuvių pasiryžimu ir tvirtumu.
sinjoras
Česlovas
Krivaitis,
Mūsų visų išeivijos lietuvių Vilniaus arkivyskupijos valdy
yra šventa pareiga jiem padė tojas.
ti paremti jų sunkią laisvės ko
Svečius priima ir viešnagę
vą. Visi turime visais galimais
būdais prie tos kovos stiprinimo, planuoja National Council of
Churches, 475 Riverside Drive,
plėtimo ir kėlimo prisidėti.
Amerikos Lietuvių Taryba Nevv York, N.Y. Atsakingas as
daugelį metų sėkmingai tai ko muo: David Hunter. Nors kata
vai vadovauja jūsų dėka, Ameri likų Bažnyčia kaip tokia toj
kos lietuviai, pritarimu ir pa Bažnyčių Taryboj nedalyvauja,
tačiau kun. David Bowman, jė
rama.
Be visų Amerikos lietuvių vie zuitas, prie jos dirba su savo
ningo pritarimo Lietuvos laisvės viršininkų irvyskupų sutikimu.
darbas nebūtų sėkmingas. Mum
jau pasisekė su pagalba mūsų
įtakingų draugų VVashingtone
pralaužti geležinę uždangą, kaip
tai akivaizdžiai atskleidė Simo
Kudirkos atvejąs, mum pavyks
ta pasiekti laimėjimų ir tarptau
tinėje srityje, kaip tai rodo Bra
žinskų byla. Mes džiaugiamės ir
didžiuojamės jūsų pagalba pra
eityje ir tikimės jūsų visapusiš
kos paramos ateičiai. Amerikos
Lietuvių Taryba savo darbus re
mia iš aukų, surinktų per Vasa
rio 16 d. minėjimus.
Paminėkime šią brangią mum
šventę visi kiekviename mieste,
visur, kur tik lietuviai gyvena.
Parodykime pasauliui savo vie
ningumą ir nepalaužiamą dva
sios tvirtumą Lietuvos laisvės
reikaluose. Lietuva turi būti ne
priklausoma, ir tik mūsų visų
nepailstantis ryžtas ir pasiauko
jimas padės to greičiau pasiekti.
Mieli Amerikos lietuviai, pri
sidėkime prie laisvės kovos stip
Čiurlionio ansamblis Clevelande sausio 26 paminėjo savo darbo 35 metų sukaktį.
riau. Prisidėkime ir piniginėmis
Ansamblio vadovas muzikas Alfonsas Mikulskis kairėje, jaunieji ansamblio nariai ap
aukomis, nes tik turėdami uždovanojami įvairiais ženkliukais. O. Mikulskienė (d.) prisegaženklelius. Nuotr. V. Bacevičiaus

MASKVOS DVASININKŲ
DELEGACIJA

mybę, kokią turi likusios socia
listinės nacijos.
3. Bus panaikinta naujo asmenybės kulto laikotarpio atsiradi
mo grėsmė. Tai pasiekiama įvedus daugiapartinę sistemą, t.
y., leidus įkurti socialdemokra
tų, krikščionių demokratų ir kt.
partijas su atitinkamais spaudos
organais, įgyvendinus tikrai de
mokratiškus rinkimus, leidžian
čius sumažinti įtaką tos partijos,
kuri nusikalto liaudies intere
sams. Šios priemonės padidintų
valstybių
valdymo
socializ
mo rėmuose demokratiškumą ir
efektyvumą.
Pasaulinis pažangos procesas
reikalauja nuolatinio socialis
tinių šalių bendrijos demokratė
jimo, spartaus žengimo į priekį
visose gyvenimo srityse. Nebus
įmanoma įgyvendinti visuotinės
socialistinės-komunistinės
vi
suomenės idealo, jei šią santvar
ką
sukūrusios
valstybės
neturės didelio autoriteto, negarsės visame pasaulyje žmo
gaus teisių gerbimu, toleranci
ja skirtingoms nuomonėms,
rūpestingu atsižvelgimu į jas,
kilnumu ir teisingumu.
1974.IV.5M. Tamonis

KAUNO
ARKIVYSKUPIJA
KAUNAS

1974 balandžio 9 ryto 8 vai,
Kauno bazilikoje vysk. J. Labu
kas suteikė kunigystės šventi
mus 6 ketvirtojo teologinio kurso
auklėtiniams. Šventimuose da
lyvavo Religijų reikalų tarybos
įgaliotinis K. Tumėnas. Tuo pa
čiu metu Panevėžio katedroje
vysk. R. Krikščiūnas suteikė ku
nigystės šventimus likusiems
dviems ketvirtojo teologinio
kurso auklėtiniams. Panevėžio
katedra šventimų proga buvo
pilnutėlė žmonių, nes nuo 1945
joje nebuvo šventinami kunigai.
Katalikai apgailestauja, kad
kunigystės šventimai yra tei
kiami nepatogiu laiku, ir pagei
dautų, kad jie būtų teikiami
nedarbo dieną — šeštadienį ir
kiek vėlesniu laiku.
Lietuvos kunigai yra labai ne
patenkinti, kad apie Kunigų se
minariją beveik neinformuo
jami. Dauguma kunigų net ne
žino, kiek joje mokosi klierikų,
kiek valdžiai mokama už semi
narijos pastatus — 4500 rub.-,
kokiose sąlygose gyvena klieri
kai, jei besimokydami daugu
mas suserga.
Kunigų seminarijos rūmai nuo
1944 yra užimti kariškių, o Se
minarijos bažnyčia paversta san
dėliu. Dabartinė Kunigų semi
narija yra buvusio saleziečių
vienuolyno patalpose. Pagrindi
nis seminarijos pastatas reika
lauja kapitalinio remonto, kurį
valdžia leidžia atlikti tik valdiš
koms įstaigoms — brangiai mo
kėsi, o darbai į priekį eis tik vėž
lio žingsniu. Keletą metų klie
rikams teks melstis vieno na
mo rūsyje, o paskaitas klausyti
— miegamuosiuose, nebent
Kauno kurija seminarijai užleis
tų dvi dideles ir tuščias sales.
ŠIAULIAI

Zenonas Mištautas, besimo
kąs Šiaulių K. Didžiulio poli
technikume, ilgą laiką auklėto
jos buvo varginamas dėl tikė
jimo. Ši, įsitikinusi, kad kalbos
neveiksmingos, ėmėsi subti
lesnių priemonių.
Atliekant
priešdiplominę
praktiką VI statybos valdyboje,
Mištautui buvo pavesta paskai
tyti darbininkams ateistinę pa
skaitą. Už atsisakymą jam buvo
atimta stipendija — mat, nevykdęs “visuomeninių įpareigojimų !
1974 sausio 11 Z. Mištautą
iškvietė skyriaus vedėjas Pučkus ir pareiškė, kad jam suma
žinamas elgesys ir čia pat per
skaitė direktoriaus Zumero įsakymą: “Už visuomeninių įpa
reigojimų nevykdymą ir VI sta
tybos valdyboje ateistinės pa
skaitos sužlugdymą Zenonui
(nukelta į 2 psl.)
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Savaitės

įvykiai
{atkelta iš l psl.)

Pasaulio žydų kongreso pirmi
ninkas Nahum Goldmann įspėjo
žydus, kad santykiai tarp Izrae
lio ir kitų valstybių labai greitai
blogėja ir kad netrukus žydam
ateisiąs laikas apsispręsti, kam
jie turi likti ištikimi — Izrae
liui ir tai valstybei, kurioje jie,
gyvena.
Dubčcko valdymo laikais
buvęs Čekoslovakijos televizijos
viršininkas Jiri Pelikan, nuo
1968 gyvenąs Romoj, gavo siun
tinį su bomba, bet liko nesu
žeistas.
Lankydamasis Prancūzijoje,
Egipto prezidentas Ainvar ei
Sadat gavo sutikimą pirkti 44
Mirage naikintuvus. Tokių pat
lėktuvų Egiptui nupirko ir Saudi Arabija.
Irano vyriausybė nupirko iš
TWA 6 747 Boeing keleivinius
lėktuvus už 99 mil. dol. ir numa
to pirkti dar kitus 6.
Prancūzijos
prezidentas
D'Estaing pakeitė gynybos ir
žemės ūkio ministerius. Gyny
bos ministeris buvo pakeistas
dėl kritusios karių moralės.
Laikinajai Angolos vyriau
sybei vos pradėjus eiti pareigas,
•sostinėj įvyko susirėmimų tarp
kareivių ir juodųjų gyventojų.
Nepakęsdama
satelitinių
valstybių aukštesnio gyvenimo
lygio, Sov. S-ga pakėlė ekspor
tuojamo aliejaus kainą Vengrijai
nuo 16 rb. iki 36 rb. už stati
nę. Tvirtinama, kad aukštesnės
kainos vėliau bus taikomos ir ki
tiem satelitam.
Buvęs Britanijos min. pirm, ir
konservatorių partijos pirminin
kas Heath atsistatydino iš parti
jos pirmininko pareigų.
Komunistų išdėstytos minos
Mekong upėje nuskandino Kam
bodžos vyriausybės 10 tuščių
laivų ir labai apsunkino sostinės
gyventojų aprūpinimą.
Chicagos univ. prezidentą
Edward Hirsch Levi JAV sena
tas patvirtino teisingumo sekre
toriumi.
Atsilankiusiam Pakistano min.
pirm. Zulfikar Ali Bhutto prez.
Fordas pažadėjo stengtis panai
kinti iki šiol vykdomą ginklų
Pakistanui pardavimo draudimą.
Italijos statybininkas Renzo
Zingone pasiūlė pastatydinti už
40 mil. dol. Bronx, N.Y. Penn
Centrai gelež. stoties plotuose
pramoninių pastatų, kuriuose
galėtų gauti darbo 5000 darbi
ninkų.
110 trečiojo pasaulio valsty
bių ministerių Dakare nutarė
reikalauti aukštesnių kainų už
iš jų eksportuojamas žaliavas ir
skolų moratoriumo.
Buv. KGB viršininkui ir da
bartiniam Sov. S-gos profesinių
sąjungų pirmininkui Aleksandr
N. Selepin atvykus į Duesseldorfą vizituoti Vokietijos darbo
unijų vado, pasipylė tokia aštri
kritika, kad Selepin tą pačią die
ną grįžo į Maskvą. Šelepinui bū
nant KGB viršininku, Vokietijoj
buvo nužudyti du Ukrainos tau
tiniai veikėjai.
Prezidentas Fordas ir senato
rius Jackson pasiskelbė kandi
datuosią 1976 į JAV" prezidentus.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
INFORMUOJA
Vasario Šešioliktoji senate
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo — Vasario 16 — mi
nėjimas JAV senate įvyks vasa
rio 18. Apie tai pranešė sena
torius Charles H. Perey. Jis va
dovaus minėjimui.
Ukrainiečių nepriklausomybės
paskelbimo minėjimas
Ukrainiečiai Chicagoj sausiu
26 minėjo savo nepriklausomy
bės paskelbimą. Žymiausiu me
tų žmogum buvo paskelbtas ir
pagerbtas kongresmanas Edvvard J. Dervvinski. Iškilmes ve
dė Ukrainiečių kongreso pirmi
ninkas J. Kulas. Jose dalyvavo
žymių amerikiečių. Iš lietuvių
dalyvavo Altos pirm. dr. K. Bo
belis su žmona ir J. Jasaitis su
žmona.
Etninės grupės JAV
sukakties minėjime
VVashingtone, Shoreham vieš
buty, sausio 20-22 vyko speciali
konferencija aptarti etninių gru
pių veiklai ir dalyvavimui JAV
200 metų sukakties minėjime.
Konferencijoj Altai atstovavo dr.
Jonas Genys ir Edvardas Šuma
nas.

Už laisvę emigruoti
iš Lietuvos
Sovietų Sąjungai atmetus pre
kybos sutartį dėl to, kad JAV
kongresas prie jos buvo prijun
gęs emigracijos laisvės reikala
vimą, senatoriai Jackson, Ribicoff ir Javits bei kongresmanas
Vanik viešai pakartojo kongreso
nusistatymą ginti emigracijos
laisvę.

rius, rodos, pirmą kartą tokią
deklaraciją yra paskelbęs.

Amerikiečiam apie
Lietuvos laisvę
Anglų kalba tekstą apie Lie
tuvos kančias okupacijoj ir apie
teises į laisvę Amerikos Lietu
vių Taryba išsiuntinėjo visiem
savo skyriam, kad pagal galimy
bes
panaudotų
amerikiečių
spaudoj. Taip pat buvo paruošta
anglų kalba programa apie Lie
tuvą ir įrašyta į juosteles su Lie
tuvos himno ir kanklių muzikos
garsais. Programą įrašyti ir mul-

tiplikuoti padėjo Margučio va
dovas P. Petrutis. Juostelės su
įrašymu išsiuntinėtos lietuvių
kolonijom, kurios lietuvių prog
ramai gauna vietos amerikiečių
radijo stotyse: Brockton (J. Gin
čys), East Chicago (A. Vinick),
Ratine (V. Kažemėkaitis), Waterbury (A. Čampė), Paini Beach
(J. Daugėla), New Jersey (prof.
J. Stukas), Brockton (P. Višči
nis). Jei kur kitur amerikiečių
radijo stotyse būtų gauta vietos
angliškai programai apie Lietu
vą, kreipkitės į Altos centrą,
2606 W. 63 St., Chicago, III.
60629, ir bus pasiųsta paruošta
juostelė su programa.
P. Dargiu vadovaujamai radijo
stočiai Altą išsiuntė tris anglų
(nukelta Į 7 psl.)

IŠ JAV LB VEIKLOS
— Hoover Institution on War,
Revolution and Peace, veikianti
Stanford, Calif., užsisakė 1971,
1972 ir 1973 metų JAV LB ang
lų kalba leidinius, liečiančius
žmogaus teisių pažeidimus So
vietų pavergtoj Lietuvoj. Leidi
nys, apimąs 1974 metų laikotar
pį, šiuo metu jau yra spaus
dinamas.
— Ryšium su JAV 200 metų
sukaktim Washingtone sausio
20-22 įvyko etninių-rasinių gru
pių vadovų konferencija. Joj da
lyvavo JAV LB krašto valdybos
nariai dr. Ant. Novasitis ir Auš
ra M. Zerr ir LB visuomeninių
reikalų tarybos narys kun. Kaz.
Pugevičius. Konferenciją orga
nizavusi Bicentennial EthnicRacial Coalition (ARBA padali
nys) padengė visas LB atstovų
kelionės ir pragyvenimo iš
laidas. Dalyvavo su viršum 200
asmenų, atstovavusių 56 orga
nizacijom. Dr. A. Novasičio kon
ferencijos reikalu padarytą pa
reiškimą paminėjo Washington
Post sausio 23 laidoj.

Lietuvos laisvės diena Floridoj
Lietuvių prašomas, Flori
dos gubernatorius R. O’D. Askevv vasario 16-ąją paskelbė Lie
tuvos laisvės diena, drauge pa
žymėdamas, kad Floridoj yra
— Dr. I. Omrcanin, Pennsylapie 25,000 lietuvių, laukiančių
vanijos valstybinio universiteto
Lietuvos laisvės. Šio dokumento Indiana mieste profesorius,
kopiją galima gauti kreipiantis į kreipėsi į JAV LB krašto val
J. Daugėlą, kuris rūpinosi šios
dybą, prašydamas patarimų jo
deklaracijos gavimu; adresas:
steigiamai komisijai, kuri tyrinė
2059 N. Suzanne Circle, Juno,
tų žmogaus teisių pažeidimus
Fla. 33408. Floridos gubematoKroatijoj. JAV LB savo kasmeti
niais leidiniais apie žmogaus
JAV apeliacinis teismas išaiš teisių pažeidimus sovietų okukino, kad, atleidžiant tarnauto puotoj Lietuvoj yra laikoma šioj
jus iš darbo, vyresniškumas dar srity patyrusia organizacija.
be turi pirmumą prieš mažumų
tarnautojus ir moteris.
— Stud. Saulius Kuprys (Ci
Buvęs specialus Nixono advo cero, III.), LB Chicagos apygar
katas Charles W. Colson, Water- dos pirm. Romualdui Kronui
gate byloje nuteistas 1-3 metam pritarus, LB visuomeninių rei
kalėjimo, buvo iš kalėjimo pa kalų tarybos yra pakviestas bū
leistas dėl rimtų sunkumų ti Talkos Lietuvai komisijos pir
šeimoj.
mininku. Jam tenka pareigas
Nauju ambasadoriumi Švei perimti iš Washingtonan gy
carijai prez. Fordas paskyrė rin venti persikėlusio dabartinio
kimus pralaimėjusįjį Colorado Jungtinės Baltų Tarybos reikalų
šen. Peter H. Dominick.
vadovo Edv. Šumano. S. Kuprys
Maronitų vyskupų sinodas su bendradarbiais LB Talkos
vietoj mirusio kardinolo Me- Lietuvai komisijoj daug yra dar
; ouchi savo patriarchu išrinko 67 bavęsis, lankydamas Chicagos
m. arkivyskupą Khreish.
amerikiečių laikraščių redakci
Atstovų rūmų narė iš N.Y. jas, kontaktuodamas JAV kong
Bella S. Abzug pranešė, kad ji reso narius ir JAV katalikų va
kandidatuosianti į JAV senatą, į dovus. Dabartiniu metu jis įeina
šen. James L. Buckley dabar tu į Amerikos Lietuvių Katalikų
rimą vietą.
Federacijos centro valdybą.
Newark, N. J. mokyklų siste Naujose pareigose jam tenka
ma pasidarė tokia netvarkinga, būti ir šiuo metu spausdinamo
kad gubernatorius paskyrė spe JAV LB leidinio “The Violacialų pareigūną jos pertvar tions of Human Rights in Soviet
kymui prižiūrėti.
Occupied Lithuania — a Report

for 1974’’ technikiniu redakto
rium.
— JAV LB visuomeninių rei
kalų taryba su atitinkamu lyd
raščiu yra išsiuntinėjusi JAV
katalikų laikraščiam Vaclovo
Sevruko kreipimąsi į Vatikano ir
komunistų partijos vadovus dėl
Sov. Sąjungos vykdomo tikėjimo
persekiojimo pavergtoj Lietu
voj.
— JAV švietimo tarnybos JAV
LB krašto valdybai suteikto
mis žiniomis, prašymai paramai
gauti iš etninių studijų įstaty
mo paskirtų fondų turi būti
įteikti iki š.m. kovo 21. Formos
bei informacija gaunama krei
piantis į U.S. Office of Education, Ethnic Heritage Studies
Branch, Room 3907, 7th & “D”
Sts., Washington, D.C. 20202.
— Philadelphijos klasikinės
muzikos radijo stotis WFLN
(AM banga 900, FM banga 95.7)
vasario 17, pirmadienį, 1:30 vai.
p.p. perduos anglų kalba pro
gramą, pamininčią Lietuvos ne
priklausomybės sukaktį. Jau
septinti metai iš eilės pasirūpi
na šios programos laiku ir ją
paruošia JAV LB Talkos Lietu
vai Philadelphijoj komisijos
narė Teresė Gečienė.
— JAV LB krašto valdyba
per vicepirmininką Rimą Česonį yra gavusi JAV prezidento
Gerald R. Ford asmenišką laiš
ką. Atsiprašęs už vėlavimąsi
(valdžios pasikeitimai), prez.
Fordas rašo:“ . . .Aš noriu, kad
jūs žinotumėt, kaip labai verti
nu tokį gražų ir taip dailiai iš
drožinėtą medinį kryžių, kurį
jūs man įteikėt man esant vice
prezidentu. Turėdamas paramą
tokių puikių amerikiečių, kaip
jūs, aš dar su didesniu pasiry
žimu stengsiuos išspręsti tas di
džiules problemas, slegiančias
mūsų kraštą. — Aš džiaugiuos
turėjęs progą susitikti su jumis
vasario 11 ir tegaliu apgailestau
ti, kad negalėjau su jumis pra
leisti daugiau laiko. Jūsų kryžius
yra išstatytas (on display), ir aš
esu tikras, kad jūs būsit paten
kinti ir didžiuositės sužinoję,
kiek puikių atsiliepimų apie jį
yra padaryta. — Dėkoju jum už
jūsų mielą dovaną ir siunčiu
jum šilčiausius asmeniškus lin
kėjimus.”

Okupuoto j
Lietuvoj

k AN* ANaS J. bAVELSKIS —lietuvis advokatas —88-03 Jamaica Avenue,
• VVoodhaven, N. Y. 11421; tel.441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
< MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alrconditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
iPublic. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir Daorastus.
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., Nevvark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
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 Avefrile, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 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,
fee to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakino Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corooa,
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

M.OVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by —.
SUjPERIOR 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’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — įietuyiška gėlių
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare:
"^35-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia
-Darbininko spaudos kioskas. ,
NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Minkus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
Geriausios medžiagos'gaunamos pigia kaina ypač
sibntinlam Į Lietuvą.
'■ (Polyester-Knits yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Ridgewood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis VVyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežinskaltė, sav.

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

Fasolino
Memorials CO.
66-86 80 Street (pri*x St. John’s kapines)
Middl Vf’if
Queens, N. Y. 11379
(212) 1 Av< .
-3150
— Tai yra mūsų vienintelę vieta
Gausi parodų salė

(atkelta iš 1 psl.)

Mištautui elgesio pažymį suma
žinti iki trejeto”.
Kai Zenonas kreipėsi pas di
rektorių, šis paaiškino, kad elge
sio pažymio vertinimas pri
klausąs nuo pedagogų tarybos.
Už “sąmoningą visuomeninių
įpareigojimų nevykdymą” dip
lomo gynimas buvo atidėtas vieneriems metams.
Z. Mištautas prašė Aukštojo ir
specialiojo mokslo ministrą Zabulį leisti apginti diplomą, nes
tėvai laukia iš jo materialinės
paramos, be to, kai grįšiąs iš ka
riuomenės, būsiąs daug ką pa
miršęs ir todėl turėsiąs iš naujo
mokytis.
Ministras Zabulis pedagogų
tarybos nutarimą paliko galioti,
Šiaulių
politechniku
F nes
mas
jį painformavo, kad Z. Miš
i
tautas esąs tikintis, nešęs į
Meškuičių piliakalnį kryžių Ka
lantos garbei ir t.t.

■1
—

Bostono Altos delegacija pas gubernatorių. Iš k.: A. Keturakis — sekr., Ona IVaškienė
Stasys Lūšys — pirm., Jackus Sonda. A.J. Chaplikas — vicepirm. Sėdi ir Vasario 16 prokla
maciją pasirašo Mass. valstijos gubernatorius Michael S. Dukakis.
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Mūsų didžioji šventė
Vasario 16 — tai didžioji lie
tuvių tautos Šventė. Ją prisimins
visi lietuviai — laisvame pasau
lyje ir pavergtoje tėvynėje. Visi
jaus gilesnį ryšį su tauta, visi la
biau įsipareigos vienaip ar ki
taip dirbti savo pavergtos tėvy
nės labui.
Neseniai skaitėme laikraš
čiuose, kaip Lietuvoje jaunimas
pagerbiaVasario 16. Vienoje mo
kykloje mokiniai ant lentos pa
dėjo tris knygas, kurių virše
liai buvo — geltona, žalia, rau
dona. Vakare susirinkę į pri
vačius butus, jie kėlė tostus už
Vasario 16 ir Romo Kalantos su
sideginimo dieną. Tai darė jau
nimas, gimęs ir išaugęs jau so
vietinės imperijos režime. Ir to
kiose sąlygose jie neužmiršo,
kad kadaise Lietuva buvo lais
va respublika. Drauge jie pager
bė ir laisvės kovotojus.
Su liūdesiu turime pripažinti,
kad didieji, kurie rašė Atlanto
Chartą, ją dabar ėmė ir išdavė.
Visos tautos yra lygios ir visos
turi teisę į laisvę. Ir tautos, ku
rias paglemžė sovietinis impe
rializmas, yra išduotos ir už
mirštos.
Viso pasaulio lietuviai protes
tuoja prieš tokį nedorą išdavi
mą ir reikalauja šią skriaudą
atitaisyti. Laisvė yra nedaloma.
Ji priklauso visiem. Didieji
mėgsta kalbėti, kad mažieji
negali gyventi, jie negali ekono
miškai išsilaikyti. Tokios kalbos
yra tik sovietų propaganda, nes
nori pateisinti savo užgrobimus.
Laisvė yra pats didžiausias tur
tas, ir mažieji moka ja džiaug
tis, net labiau už didžiuosius.
Tik laisvė ir nepriklausomybė
duoda tautai visas galimybes ug
dyti savitą kultūrą, telkti savo
talentus tautinei kūrybai. Kai
tautos pavergiamos, tai sunaiki
namos jų kūrybinės galios. Jos
priverčiamos tarnauti svetimie
siem.
Tai rodo ir mūsų nepriklauso
mo gyvenimo metai. Tik pase

kime juos ir pamatysime, kiek
lietuvių tautai davė jos nepri
klausomo gyvenimo metai.
Kas buvo Lietuva po pirmojo
pasaulinio karo? Buvo suvargęs,
suskurdęs kraštas, neturėjo nei
savo mokyklų, nei savo ligoni
nių, neturėjo nei savo lietuviš
kojo meno. Caristinė Rusija Lie
tuvą valdė, bet ja nesirūpino, ją
tik išnaudojo. Tik nepriklauso
mybė paskatino mūsų kūrybą.
Lietuvių tauta sukūrė naują lie
tuvišką švietimą, įdavė į rankas
lietuvišką knygą, atidengė mūsų
tautos praeitį tokią, kokia ji bu
vo, be jokių išskaičiavimų ir ap
gaulių, kad mes tam ar kitam
priklausytume.
Nepriklausomybės metai iš
tobulino mūsų lietuvių kalbą.
Tik prisiminkime, kaip buvo
rašoma ir kalbama prieš pirmąjį
pasaulinį karą ir ką davė ne
priklausomybės metai. Lietuvių
kalba buvo apvalyta nuo sve
timybių, pritaikyta ir menui ir
mokslui. Ja buvo parašyti gra
žiausi dailiosios literatūros kūri
niai .

Nepriklausomybės
metai
davė mum lietuvišką mokslą.
Tik įsteigus savą universitetą,
pirmą kartą didžiulėje lietuvių
tautos istorijoje aukštoje mokyk
loje buvo dėstoma lietuviškai.
Net sudėtingiausios mokslo ša
kos buvo dėstomos sava kalba.
Pirmą kartą istorijoje lietuvis ga
lėjo baigti visą aukštąjį mokslą
lietuviškai! Ar tai nėra didelis
džiaugsmas!
,
Nepriklausomybė
išaugino
lietuvių mokslininkų, kurie rū
pinosi savo tautos istorija, jos
kalba, jos menu, visa tuo, kas
skatina ir ugdo mūsų tautinį
charakterį. Jų parašyti veikalai
apie mūsų tautos praeitį, mūsų
tautos paskirtį ir šiandien mus
skatina dirbti tam pačiam —
išlaikyti savo tautos kūrybin
gumą ir savitumą.
(nukelta į 5 psl.)

Elena Juciutė

PĖDOS MIRTIES ZONOJE
4
Atsisakyti nuo "talkos" niekam neleista. Čia pat duota
instrukcijos, kaip tą "darbą" reikės atlikti. Išeiti nė vieno ne
išleido. Visi turėjo užrakinti laukti vidurnakčio, kol jie bus pa
šaukti, sunkvežimiams atvykus.
Jau pritemus vienas iš užrakintųjų — mano kaimynas, —
apsimetęs pilvo skaudėjimu, išsiprašė išeiti iš "nelaisvės" bent
kelioms minutėms. Jo namai buvo netoli. Uždusęs atbėgo pas
žmoną ir pranešė, kad naktį prasidės išvežimas. Pats vėl teki
nas nubėgo atgal, kad nepradėtų jo ieškoti. Žmona tuoj pra
nešė kitiems, patikimiems kaimynams. Greit sužinojo visas
miestelis, daug kas išbėgo iš namų, pasislėpė. Į kaimus jau ne
buvo galima nunešti žinios, nes pavojinga buvo naktį vaikščioti.
Prisimenu, viską palikus, nuėjau nakvoti pas to, kuris pra
nešė, žmoną. Buvo aišku, kad į jų namus neis.
Miegas neėmė. Apie vidurnaktį ėmė burgzti sunkvežimiai,
dardėti ratai... Mes meldėmės ir verkėme, gaila buvo žmonių,
nežinia, kurie pateks.
Rytą bijojau pareiti namo, bijojau net ir čia prie lango pri
eiti, kol šeimininkė sužinojo, kad mano namuose "vežikų" ne
būta, atseit, mano eilė dar neatėjus.
Reikėjo eiti į darbą, neparodyti, kad tie "buožių" valymai
širdį mums diegia. Nuėjus apžiūrėjau savo auklėjamąją klasę.
Trūko kelių, pačių geriausių mokinių. Likusieji pasakojo, kad
jie jau pakrauti į vagonus geležinkelio stotyje. Neseniai keturi
jau buvo areštuoti, kaip "banditų" padėjėjai. Klasė liko smar
kiai "nubuožinta".

Šių metų sausio mėnesio vi
dury suėjo ketveri metai nuo
to laiko, kai JAV LB šeštoji ta
ryba, susirinkusi savo sesijai
Philadelphijoj, viešai deklaravo
JAV LB formalų įsijungimą į
Lietuvos laisvinimo darbą. Nu
tarimas padarytas tik vienam
LB tarybos nariui balsuojant
prieš. Vėlesnėj LB šeštosios
tarybos sesijoj, keičiant LB įsta
tus, buvo įkurta JAV LB visuo
meninių reikalų taryba. 1973
sausio 1, įsigaliojus pakeis
tiesiem L. Bendruomenės įsta
tam, visuomeninių reikalų tary
ba oficialiai pradėjo veikti kaip
bendruomeninė institucija. Su
dabartine LB septintąja taryba
pilną kadenciją yra pradėjusi ir
visuomeninių reikalų taryba.
JAV LB formalus įsijungimas į
laisvinimo darbą kai kurių mūsų
politinių veiksnių nebuvo entu
ziastingai sutiktas. Antibendruomeninių puolimų audra kai ku
rių mūsų politinių sąjūdžių
spaudoj tebesireiškia dar ir
šiandieną.
Bendruomeninio
maištavimo apraiškos, pasireiš
kiančios LB skaldymu ir net
ėjimu į JAV teismus, reiškiasi
kelete LB vietovių ir priskirti
nos išimtinai tiem asmenim, ku
riem. LB įsijungimas į Lietuvos
laisvinimo darbą yra nepri
imtinas net ir po daugiau kaip
ketverių metų. Tenka tačiau
džiaugtis vis didėjančiu pritari
mu LB rėmuose dirbamam
laisvinimo darbui. Visuome
nės pritarimą rodo kasmet Vasa
rio 16-osios proga didėjančios
aukų sumos, skirtos LB laisvini
mo darbui paremti. Tik paneig
dami aukotojo laisvo apsi
sprendimo
principą,
nepri
tariantieji LB veiklai pajėgia su
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KAS NUVEIKTA PRAĖJUSIAIS
I

METAIS

JAV LB visuomeninių
reikalų tarybos metinis
pranešimas liečia: atliktuosius darbus, santykius su
laisvinimo veiksniais ir ateities veiklos planus

laikyti daugelį mūsų tautiečių
nuo LB laisvinimo darbo pastan
gų parėmimo.
Žvelgiant į LB atliktus darbus
laisvinimo srity, pagrindinį dė
mesį tenka skirti įvykdytam
informacijos apie Lietuvą ir jos
tragišką padėtį tinklo išplėtimui.
Šis tinklas šiuo metu siekia vi
sus JAV kongreso narius ir, jei
ne didesnę, tai bent įtakingiau
sią dalį amerikiečių spaudos, te
levizijos ir radijo darbuotojų.
Talkinant draugiškom mūsų or
ganizacijom, pasiekiami nauji
JAV visuomeniniai sluoksniai,
pvz. dvasiškija, unijų vadovai.
Viso pagrinde yra VRTos pa
dalinio — JAV LB informacijos
tarnybos — ankstyvesniojo di
rektoriaus L. Valiuko ir dabarti
nės direktorės Aušros Mačiulaitytės-Zerr bei jų talkininkų dar
bas.
Kitataučių informavimo srity
svarbų vaidmenį yra suvaidinęs
LB leidinys The Violations of
Human Rights in Soviet Occupied Lithuania . . . 1971, 1972
ir 1973 metų raportai. Svarbūs
jie tuo, kad juose informacija
yra moksliškai sukaupta ir ka
lendorine prasme šviežia. Pasirodydami kasmet Nepriklau
somybės šventės proga, šie ra
portai, vos šešiom savaitėm įžengus į naujuosius metus, in
formuoja amerikiečius apie Lie
tuvos žmonių kančias pereitų
metų būvy. Malonu pranešti,

kad raportas liečiąs 1974 metus,
šiuo metu jau yra spaustuvėj.
Padėka kol kas anonimu nuta
rusiam pasilikti raportų auto
riui.
Ketverius metus trukusioj LB
bei jos padalinių darbuotėj lais
vinimo srity galim džiaugtis dėl
Kudirkos, Simokaičių, Bražins
kų reikalų. Sėkmingai buvo dar
buotasi pravedant etninių gru
pių studijų įstatymą, organi
zuojant politinių studijų savait
galį Philadelphijoj, talkinant
pirmo pabaltiečių informacinio
seminaro rengime, išrūpinant
Maldos dienos už Lietuvą pa
skelbimą iš JAV vyskupų tary
bos 1972 metais, veikiant prieš
JAV
administracijos
perša
mas Rytų-Vakarų prekybos su
tartis, darant intervencijas vals
tybės departamente dėl jos kon
sulo lankymosi Vilniuj ir bend
radarbiavimo su Lietuvos oku
panto pastatytais “valdininkais”,
kontaktuojant San Francisco or
kestro narius prieš jų viešnagę
pavergtoj Lietuvoj (jie supažin
dinti su Lietuvo padėtim, jos
žmonių antisovietiniu nusistaty
mu), gaunant fondus šiais metais
lietuvių kalba pradėtom trans
liacijom per Radio Liberty, or
ganizuojant priėmimą JAV sena
te (dalyvavo 26 senatoriai ir 40
atstovų rūmų narių) ar 1974 bir
želio sukakčių proga masiškai
lankant kongreso narius Washingtone. Tai buvo atlikta su

JAV LB delegacija pas Šv. Sosto apaštališkąjį delegatą Washingtone pokalbio
metu. Iš k. — apaštališkasis delegatas arkivysk. Jean Jadot, Žygio Už Tikėjimo Laisvę pir
mininkas ir Ateitininkų Federacijos atstovas Romas Bublys, Kunigų Vienybės vicepir
mininkas kun. Kazimieras Pugevičius, krašto valdybos vicepirmininkas Rimas Česonis,
visuomeninių reikalų tarybos pirmininkas Algimantas Gečys, prel. dr. Petras P. Silvinskas ir krašto valdybos pirmininkas Juozas Gaila. Delegacija buvo priimta sausio 25.
Nuotr. K. Čikoto.

Deportacija vyko visoje Lietuvoje. Tai turbūt bus didžiau
sia iš visų buvusiųjų. Daugiausia nukentėjo kaimai, mat, buvo
mestas šūkis "sunaikinti banditų materialinę bazę". Apie šią
deportaciją vienas rimtas žmogus pasakė:
— Jeigu dar vienas toks išvežimas, jau gėda bus pasilikti.
Iš tikrųjų, pasižiūrėjus į vežamuosius, kurių daugelis buvo
pažįstami ir žinomi, tai buvo geri, tvarkingi, darbštūs žmonės,
niekam nieko pikta nepadarę, tik buvę turtingesni, daugiausia
buvę stambesni ūkininkai.
Dalyvavusieji prie išvežimų ypatingai pergyveno tokį jų
pačių išprievartavimą. Vienas tarnautojas, sugrįžęs iš talkos,
verkdamas kalbėjo:
— Neabejoju, kad ateis laikas, kada žmonės pirštais rodys
į mano vaikus ir sakys: "Jo tėvas žmones į Sibirą vežė"...
Tačiau išvežamiesiems buvo geriau, kad buvo suvaryti va
ru tie nekalti žmonės, nekomunistai. Daugelis iš jų padėjo iš
vežamiesiems patardami ir sukraudami daiktus. Rusų kareiviai
į besiruošiančius išvežamuosius nekreipdavo dėmesio, tik sau
gojo, kad nepabėgtų. Jiems nerūpėdavo, ką žmonės pasiima.
Patys vežamieji dažnai pasimesdavo, nebežinodavo, ką da
rą, nebesiorientuodavo, kas svarbiau, kas naudingiau pasiimti.
Būdavo tokių, kurie tik rankas nuleidę stovėdavo. O momentas
buvo labai svarbus. Visko, aišku, nepasiimsi, reikia atrinkti, kas
reikalingiau ir naudingiau. Čia ir padėjo tie "talkininkai". Kur
"talkino" tikri komunistai, tai neleido žmonėms daug daiktų
imti, nes norėdavo, kad jiems daugiau liktų. Nekomunistai,
priešingai, stengėsi kuo daugiau ir geresnių daiktų pakrauti.
Teko girdėti, kad vienas tarnautojas sušilęs lakstęs, krovęs į
vežimą daiktus keikdamasis, bardamasis ant tų vežamųjų, kad
jie nesirūpiną kuo daugiau daiktų pasiimti. Girdi, ten nieko jie
negausią, viskas būsią reikalinga, tegul dabar nežiopso. Ir taip
prikrovęs jiems pilną vežimą, net ir grūdų ir bulvių maišą pri
dėjęs. Žmonės nė negalvoję tiek imti, nebūtų išdrįsę; mat, ko
munistai drausdavo daug ko imti, po išvežimo patys likusį tur
tą išsigrobstydavo.
❖

Daug kur vietiniai komunistai iš išvežtųjų likusio turto kėlė
puotas, džiūgavo.
Teko girdėti apie tokią puotą Kartenoje. Čia vykdomasis
valse, komitetas suruošė didžiules vaišes iš išvežtųjų turto. Su
kvietė visą miestelio inteligentiją: mokytojus, gydytojus, vais
tininkus ir kitokius tarnautojus. Buvo įsakymas: gražiai apsi

minimalinėmis išlaidomis, Lie
tuvos reikalui skiriant laisvalai
kius, atostogų dienas ir dides
nę dalį asmeniškų lėšų. Ir šian
dieną, kai LB apylinkių ribose
veikia 18 LB Talkos Lietuvai
komisijų, kai šalia vyresniosios
mūsų kartos darbuotojų į laisvi
nimo darbą matom jungiantis ir
jaunesniuosius, neturėtų būti
abejonių dėl LB tarybos užsi
angažavimo laisvinimo darbui
tikslingumo. Savo atėjimu lais
vinimo darbo veiksnių tarpan
LB ne tik išbudino ramiai sau
beposėdžiaujančius, bet ilgam
laikui papildė kovojančių už
Lietuvos laisvę gretas.
JAV LB visuomeninių reika
lų tarybą šiuo metu sudaro sep
tyni asmenys: Algimantas Gečys
— pirmininkas, Aušra Mačiulaitytė-Zerr — vicepirmininkė ir
informacijos tarnybos direktorė,
Algimantas Gureckas — ryši
ninkas su valstybės departamen
tu, Daiva Kezienė, kun. Kaz. Pu
gevičius, Rimas Česonis ir dr.
Antanas W. Novasitis — nariai.
Trys iš suminėtųjų JAV LB
krašto valdyboj eina vicepirmi
ninkų pareigas ir atlieka kitas
bendruomeninės veiklos funk
cijas.

ATLIKTIEJI DARBAI
ŠIOS LB KRAŠTO V<BOS
KADENCIJOS METU
LB visuomeninių reikalų tary
ba per nepilnus keturiolika mė
nesių (nuo 1973 gruodžio 5) yra
veikusi čia suminėtose srityse.
1. Naujai JAV LB krašto valdy
bai perėmus pareigas, VRTa bu
vo perorganizuota, ją papildant
naujais nariais.
2. Buvo vedama akcija, įtai
gojanti JAV kongreso narius
remti šen. Jackson įstatyminį
priedą JAV — Sov. Sąjungos
prekybinių sutarčių reikale.
3. Rūpintasi atkreipti JAV
valdžios įstaigų dėmesį į Lietu
vos suvereniteto atžvilgiu pa
sitaikančius netikslumus JAV iš
leistuose žemėlapiuose. Šiuo
tikslu lankytasi valstybės de
partamente, U.S. Departament
of Interior, ir U.S. Defense Mapping Agency. Minėtom instituci
jom
įteikti memorandumai.
Sėkmė lydėjo įtraukus į kai kuriuuos žemėlapius pastabą (disclaimers), jog JAV-ės nepripa
žįstančios Lietuvos valstybės in
korporavimo į Sov. Sąjungą. Ki
ti klausimai tebesiaiškinami toliau<
(nukelta i 5 psl.)

rengti ir "atsinešti gerą nuotaiką"; mat, nujautė, kad žmonės
gali būti liūdni, kaip per laidotuves. Žmonės ėjo į tą puotą iš
baimės, kad nebūtų įtarti "liaudies priešais". Ir ta gera nuotai
ka buvo dirbtinė, visi buvo pasipiktinę tokiu pasityčiojimu iš
nelaimingųjų, taip pat ir prievartavimu likusiųjų. O valdžia no
rėjo pademonstruoti spektaklį, kaip visa inteligentija "džiaugia
si" nusikratę "buožėmis". Kaip į "talkas", taip ir į "džiaugsmus"
rusai stengėsi varu įtraukti pačius lietuvius. Neklausysi — sėsi
į gyvulinį vagoną.
Iki šiol daug kur būdavo dalinės deportacijos. Žmonės jų
tikėjosi ir ruošėsi. Buvę stambesnieji ūkininkai ir inteligentija
būtiniausius daiktus laikydavo maišuose supakuotus. Beveik
kiekviena šeima turėdavo džiovintos duonos, cukraus, miltų ir
kitokių atsargų "išvežimui". Taip pat šiltesnių rūbų atsargas
turėdavo paruošę. Šį kartą, laimei, daugiau visko galima buvo
pasiimti.
Daug kariuomenės buvo sutelkta šiai deportacijai. Kiekvie
nus namus, kiekvieną ūkį reikia apstatyti kareiviais, kad žmo
nės neišbėgtų. Į bėgančius šaudydavo. Visus reikėjo sugaudyti
per vieną naktį, nes dieną jau visi žinos ir išbėgs. Nemažai vistiek dar išbėgiojo. Buvo ir iš komunistų "išdavikų", kurie pra
nešdavo žmonėms, "išduodavo" valstybinę paslaptį, užtat ne
pagautų buvo gana daug. Juos gaudė, ieškojo, bet mažai tesugavo.
Viena mano pažįstama mokytoja R.O. buvo deportuota į
Komi respubliką 1941 metais. Ten turėjo šerti kiaules. Šiaip taip
ir pati galėjo prasimaitinti ir išliko gyva. 1947 m. ji slaptai par
važiavo į Lietuvą. Vos metus pragyvenusi Lietuvoje, 1948 m.
vėl buvo deportuota ir išbuvo iki 1956 metų. Tokių pakartotinai
deportuojamų buvo nemažai.
_
Pakrautieji išbuvo stotyje kelias dienas. Daug kas ėjo pa
sižiūrėti, ką nors paduoti vežamiesiems ar bent kokį žodelį su
šnekti. Bet arti prieiti prie vagonų kareiviai neleido. Paduoti
ką nors kai kurie leisdavo, kiti neleisdavo.
Nuėjau pasižiūrėti bent iš tolo.
Niekada nepamiršiu to širdį veriančio klyksmo iš vieno
vagono: "Sudiev, auklėtoja, sudiev!..."
Tai buvo mano auklėtinės Danutės D. balsas. Pamojavau
ranka ir nubraukiau ašarą už jų sunkią dalią ir už mūsų pasiliekančiųjų, "laisvųjų vergų", bejėgiškumą: juk mes nieku ne
galėjome jiems padėti. Širdys virė krauju, prakeikėme dangų
ir žemę.
(Bus daugiau)
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MAIRONIS

LIETUVA BRANGI
Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kur miega kapuos didvyriai:
Graži tu savo dangaus mėlyne!
Brangi: tiek vargo, kančių prityrei
į

Kaip puikūs slėniai sraunios Dubysos
Miškais, lyg rūta, kalnai žaliuoja;
O po tuos kalnus sesutės visos
Graudžiai malonias dainas ringuoja.
Ten susimąstęs tamsus Nevėžis,
Kaip juosta, juosia žaliąsias pievas;
Banguoja, vagą giliai išrėžęs;
Jo gilią minti težino Dievas.

Graži tu, mano brangi tėvyne,
Šalis, kuri miega kapuos didvyriai!
Ne veltui bočiai tave taip gynė,
Ne veltui dainiai plačiai išgyrė!

venti. Tad išėjęs pasivaikščioti,
jis ir buvo pagautas vakarinio
vaizdo, kai, saulei vos nusilei
dus, visa ima tamsėti, kai giliai
mėlyname dangaus dugne su
spindi Grigo Ratai.
Paveikslas yra labai paprastas,
aiškiai suprantamas, bet turi
daug mistikos. Čia ir pasireiškė
Čiurlionio genijus — jis įsi
skverbė į tikrovę ir ją sudvasino.
ŽEMAIČIŲ KAPINAITĖS
Čia realybė yra tik pokalbis apie
senovę, senas tradicijas, apie il
Kai susipažinome su Čiurlio kur pilna senų kryžių. Čiurlio gesį ir tolimas žvaigždes.
Paveikslas drauge yra ir labai
nio “Bičiulyste”, matėme, kad niui Plungėje teko būti bent
,.čia paliečiamos fantastinės te keletą kartų, teko ten ir gy lietuviškas. Užtenka pažiūrėti, ir
mos, saulė nukeliama į žmo; gaus delnus, kalbama ir apie
5 hžmogaus meilę žmogui. Visui- moję paveikslas lieka mum aiš
kiai su; rantamas ir įžiūrimas.
Dabar pažiūrėkime į kitą jo
paveikslą, kurį taip pat leng
vai galime įžiūrėti. Tai “Žemai
čių kapinaitės”. Čia pirmame
plane matome kapinaičių tvo
rą,. sukrautą iš akmenų. Tvora
tamsi, paslaptinga. Rodos, ir ten
knibžda tie fantastiniai Čiurlio
nio paveikslai, bet jų įžiūrėti
negali.
Už tos akmenų tvoros į dan
gų kyla lietuviški kryžiai. Dau
gumoje tai stogastulpiai. Po jų
stogeliais matome lietuviškus
papuošimus — tulpes, lelijas.
Viršuje jie baigiasi metaliniais
’ kryžiais.
i, Kryžių irgi gerai neįžiūri, dau
giau jų siluetiniai kontūrai pat traukia mūsų dėmesį. Už jų
matome dangaus pakraštį, kuris
nostalgiškai šviečia ir tartum
kviečia susikaupti. Dangus, kil
damas į viršų, tamsėja. Ir štai
viršuje, viršum visų kryžių, ma
tome žėrinčius Grigo Ratus.
Čiurlionis buvo astronomijos
mėgėjas, mėgo visur matyti
žvaigždes, planetas, mėnulius.
Ir čia pasigavo Grigo Ratus, kad
; duotų autentišką Žemaitijos kaį pįnaičių vaizdą.
I
Tikrumoje čia yra Plungės
• kapinaitės. Kam teko keliauti ar
'■ būti Plungėje, tas gal atsimena
tas senas ir mistiškas kapines,

'PAŽIfMME

tuoj pamatai, kaip dvelkteli į
tave senovė, ta senovė, kurią
saugojo ir sukrovė mūsų protė
vių protėviai. Ta pati kūrybinė
galia, kuri davė pasakas, legen
das, dainas, kuri kalba iš daugy
bės Rūpintojėlių, ir čia atsiveria
nauju ilgesingu grožiu. Todėl ir
paveikslo užmiršti negali. Ne
atsimeni jo detalių, bet atsimeni
tą šviesesnį dangaus pakraštį,
kuris, kildamas į viršų, tamsėja,
atsimeni Grigo Ratus, atsimeni
kryžių siluetus. Visada atsimeni
to paveikslo ilgesį, (p.j.)

Leonardas Andriekus
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MES LIUDIJAM
Mes liudijam, kad saulė leidosi,
Bet ar tekėjo, dar nežinome,
Uždėjusi ant mūsų liūdesio
Ir džiaugsmo savo žymenį.

Už kokius nuopelnus tokia garbė,
Jog saulės atžymėti esame!
Tuoj rojaus paukštė sučiulbės
Apie tą meilę neužgesomą ...

ANOJ ŠALY
Anoj šaly nebuvo Nilo,
Nebuvo Tigrio nei Eufrato,
Tik dieviškai bangavo šilas,
Ir senės pušys galvas kratė,

Tarytum pačios abejotų,
Kad gali gimti naujos vilnys,
Kai paukščiai pradeda giedoti,
Ir mūsų venos meilės pilnos.
Iš kur tie antplūdžiai atkyla,
Kur jie šventom srovėm banguoja,
Neklausk, žinodama, kas myli
Tave, šalie ~~ detale rojaus.
Ten Tigris, Nilas ir Eufratas
Užkeiktus žemės tyrus vilgys,
Čia Dievo žaismą šilas matęs,
Gyvybės Medžio syvais žvilga.

Tiktai neaišku, ar tos srovės
Į kokią jūrą nubanguoja,
Ar pasilieka palydovės
Žmogaus nežinomų rytojų.
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KAS NUVEIKTA
PRAĖJUSIAIS METAIS
(atkelta iš 3 psl.)
4. 1974 Vasario 16-osios su
kakties proga asmeniškais laiš
kais kontaktuoti visi 535 JAV
kongreso nariai. Jiem suteikta
naujausia informacinė medžiaga
lietuvių prieš okupantą rezisten
cijos klausimu. Tokiu pat būdu
jie kontaktuoti ir birželio tragiš
kųjų įvykių sukakčių proga.
5. LB informacijos tarnybos
pastangomis Lietuvos Nepri
klausomybės šventės ir tragiš
kųjų sukakčių proga LB viene
tam ir LB Talkos Lietuvai ko
misijom buvo paruošta pagalbi
nė medžiaga, nurodanti būdus
gauti vedamiesiem straipsniam,
parašyti laišką redakcijai, kreip
tis į JAV valdžios pareigūnus, ir
t.t. Taip pat buvo paruoštos
dvi anglų kalba radijo progra
mos, kurios buvo įrašytos juos
telėj. Jas perdavė eilė amerikie
čių radijo stočių. Sukakčių mi
nėjimo rezultatai, kiek tai liečia
amerikiečių spaudą, pralenkė
ankstyvesniąsias akcijas.

6. Treti metai iš eilės išleis
tas leidinys The Violations of
Human Rights in Soviet Occupied Lithuania — a Report for
1973. Kaip ir du ankstesnieji
raportai, jis buvo paskleistas
JAV kongreso atstovų, JT orga
nizacijos narių, valdžios pa
reigūnų bei aukštųjų mokslo
institucijų profesūros tarpe.
7. 1974 vasario 11 JAV LB
delegacija
Nepriklausomybės
šventės proga privačioj audien
cijoj buvo priimta tuometinio
JAV viceprezidento
Gerald
Ford. Tai laikom svarbiu laimė
jimu, nes prez. Nixono admi
nistracijos metais jokios kitos
lietuviam atstovaujančios orga
nizacijos tokio ar aukštesnio ran
go JAV pareigūnas nėra priėmęs.
8. Etninių studijų įstatymui
esant pravestam, lėšom gauti
projekto paruošimo darbas buvo
pervestas LB švietimo tarybos
žinion. VRTa švietimo tarybai
talkino parūpindama reikiamas
informacijas ir tarpininkau
dama kontaktų sudaryme. Nors
LB įteiktas projektas buvo HEW
pareigūnų tinkamai vertinamas,
pats faktas, kad jis lietė tik lietu
vių grupę ir netilpo į “multiethnic” kategoriją, sulaikė LB
nuo lėšų gavimo. Tikimasi būti
sėkmingesniem skirstant 1975
fondus.
9. JAV LB buvo atstovaujama
1974 balandžio 23-24 Washingtone įvykusioj National Institu
te of Education globojamoj
konferencijoj.
Konferencija
buvo skirta “daugiakultūrinio”
švietimo svarstybom.
10. JAV LB atstovauta 1974
pavasarį Philadelphijoj vyku
sioj valstybės departamento ra
joninėj konferencijoj.
11. Artimi kontaktai palaikomi
su JAV 200 metų nepriklau
somybės sukakčiai paminėti ko
misija Washingtone. Į sukakties
minėjimo planus yra įtrauktas ir
projekto numeris, suteiktas ang
lų kalba leidiniui, liečiančiam
Amerikos lietuvių istoriją. Ten
ka apgailestauti, kad Washingtone vyraująs biurokratizmas kol
kas neleidžia sulaukti paramos
dr. Ant. Kučo paruoštam leidi
niui.
12. Su Oceana leidykla yra pa
sirašyta sutartis išleisti chrono
logijai anglų kalba apie JAV lie
tuvius. Veikalas ruošiamas dr.
Alg. Budreckio. Šiuo veikalu
bus paminėta 100 metų sukaktis
nuo masinės lietuvių emigraci
jos į JAV pradžios. Pagal sutar
tį veikalas pasirodys 1975 pava
sarį.
13. Palaikomi santykiai su
Philadelphijoj veikiančiu Baltch
Institutu dėl archyvų, liečiančių
Lietuvą ir lietuvius, jame sukau
pimo ir periodinių leidinių mikrofilmavimo.
14. JAV LB lėšomis išleistas
ispanų kalba leidinys Las Violaciones de los Derechos Humanos en Lituania Ocupada Por
los Sovieticos paskleistas Ispa
nijos politikų ir mokslinių insti
tucijų bei dvasiškių tarpe.
15. 1973 gruodžio 30 VRTos
atstovų lankytasi pas JT orga

nizacijos narį (atstovaujantį JAV
jos delegacijoj) kongr. Robert N.
C. Nix. Prašyta kelti Lietuvos
bylą ir žmogaus teisių pažeidi
mus Jungtinėse Tautose.
16. 1975 sausio 25 JAV LB de
legacija Washingtone buvo pri
imta Šv. Sosto apaštališko dele
gato arkivysk. Jean Jadot. Įteik
tas memorandumas, skirtas Vati
kano valstybės sekretoriui kard.
Villot. Memorandume iškeltas
tikėjimo pavergtoj Lietuvoj per
sekiojimas.
17. Rūpintasi gavimu translia
cijų lietuvių kalba per Radio
Liberty. Būta šioj srity sėkmin
giem — transliacijos į Lietuvą
pradėtos 1975 sausio 5. VRTa
talkino Radio Liberty vadovy
bei, ieškant tarnautojų lietuviš
kų transliacijų skyriui.
18. 1974 birželio 5 LB ir Ame
rikos Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pastangomis buvo vykdo
mas JAV kongreso narių lanky
mas Washingtone. Lankytasi
tragiškojo birželio sukakčių
ženkle. Dalyvavo 57 LB—ALJS
atstovai. Jie apsilankė 171 kon
greso nario įstaigoj. Asmeniškai
pasimatė ir Lietuvos klausimais
kalbėjo su 9 senatoriais ir 19
atstovų rūmų narių. Pagrindinis
keltas klausimas buvo Europos
saugumo konferencija. Kongreso
nariai buvo raginami prisijungti
prie kongr. Derwinski ir šen.
Curtis šiuo klausimu įneštų re
zoliucijų. Akcijos rezultatas —
tragiškojo birželio sukakčių pro
ga kongrese pavergtos Lietuvos
reikalu padaryti 73 pareiškimai.
Tai rekordinis skaičius birželi
nėj akcijoj.

19. JAV LB VRTos narei Dai
vai Kezienei veikiant, LB stip
riai reiškėsi Kudirkos gelbėjimo
reikale. LB atstovų šiuo reikalu
lankytasi kelis kartus valstybės
departamente, imigracijos įstaigoj, pas kongreso narius. D.
Kezienės pastangomis Brook
lyne pavyko surasti Kudirkos
motinos krikšto metrikus, su
dominti valst. dept. pareigū
nus ir gauti motinai JAV pilie
tybės pripažinimą. Šiame reika
le artimai bendradarbiauta su
JAV LB garbės nariu kongr.
R. Hanrahan, šen. C. Percy,
Seamen’s Educational Federation, Amnesty International ir
kt. Kudirkų šeimai buvo įsteig
tas fondas, iš kurio $10,000
jau buvo pervesta Simui Kudir
kai. JAV LB teko organizuoti
didelę dalį Kudirkų šeimos
maršruto po JAV ir Kanados
lietuvių kolonijas, o taip pat pri

Atsiųsta
paminėti

JAV Liet. Bendruomenės Krašto Valdybos delegaciją 1974 vasario 14 priėmė JAV tuo
metinis viceprezidentas Gerald R. Ford. Iš k.: dr. A. Novasitis, R. Česonis, A. Gureckas,
G. R. Ford, A. Zerr, A. Gečys. Nuotrauką padarė Krašto Valdybos pirm. J. Gaila.

sidėti prie pirmosios spaudos nepriklausomumą, netenka abe
konferencijos New Yorke ir joti dėl santykių tolimesnio ge
pagerbimo JAV kongrese ruoši rėjimo ir vienų kitiem talkos.
mo.
Tenka apgailestauti, kad dėl
20. VRTa 1974 pabaigoj yra pasirinktos neutralios linijos
pradėjusi veiklą, siekiančią iš VLIKui tenka nukentėti. Tai yra
Sov. Sąjungos kalėjimų išlais pažymėjęs
savo
pranešime
vinti lietuvius politinius kali VLIKo seimui Bostone VLIKo
nius. Šiuo tikslu jau kontaktuo vicepirm. finansiniam reikalam
ti svarbesnieji JAV kongreso na Aleks. Vakselis:
riai ir Tarptautinė Žmogaus Tei
“ . . .įnašų neįnešimo prie
sių Lyga. Šiuo klausimu artimai žastimi būna kurios nors organi
bendradarbiaujama su S. Kudir zacijos noras priversti VLIKą pa
ka, V. Sevruku ir kitais.
daryti kai kuriuos sprendimus
21. 1975 sausio 20-22 JAV LB pernelyg palankius vienai orga
krašto valdybos atstovai daly nizacijai ir tuo pačiu labai ne
vavo Bicentennial Ethnic—Ra palankius kitos organizacijos at
čiai Coalition konferencijoj. žvilgiu. Kitaip tariant, norima vi
Visas išlaidas padengė Ameri suomenės
suaukotus
pini
can Revolution Bicentennial ko gus Lietuvos laisvinimo rei
misija.
kalams panaudoti kaip spaudi
Čia suminėtos svarbesniosios mo priemonę. VLIKui nesuti
VRTos veiklos sritys paskuti kus tokių sprendimų daryti, su
niųjų nepilnų keturiolikos mė laikomos VLIKui sutartos sumos
nesių laikotarpy. Atsiprašom, ir VLIKas visai neremiamas.”
kad laikas ir vieta neleidžia
suminėti individualių asmenų,
1975 sausio 28 Vliko leidžia
ypač besidarbuojančių apylin mo Eltos biuletenio praneši
kių ribose. Bandėm tai pristaty mu, ALTa “ . . .1974 metais jo
ti lietuvių spaudoj. Gaila, kad kios piniginės paramos ( VLIKui,
dėl lietuviško kuklumo kartais a.g.) nesuteikė.”
VRTa nėra apie tai painformuo
Santykiai su Amerikos Lietu
jama.
vių Taryba jau ne pirmi metai
JAV LB kelia rūpestį. Pereitos
LB krašto valdybos kadencijos
SANTYKIAI SU
LAISVINIMO VEIKSNIAIS metu turėti dveji pasitarimai ne
Dabartiniu metu JAV LB san davė lauktų rezultatų. ALTos
tykiai su VLIKu yra ypač nuo valdybai nebuvo priimtini LBširdūs. Jie vyksta abipusio re- nės pasiūlymai susijungimo,
spekto ir bendradarviavimo bendrų delegacijų į Washingdvasioj. VLIKui 1974 vasario toną sudarymo, pasikeitimo ste
mėnesį atsisakius pasirašyti bėtojais klausimais. Šios LB
ALTos pasiūlytą komunikatą, krašto valdybos kadencijos me
pažeidžiantį LB organizacinį tu, siekiant išvengti nesutari
mų įkarščio Vasario 16-osios
laikotarpy, 1974 sausio mėn. bu
vo kreiptasi į ALTos pirminin
ką su pasiūlymu sušaukti
ALTos-LB valdybų pasitarimą.
Pasikeista su ALTa laiškais, ku
rių nuorašus su aplinkraščiu
prieš kelis mėnesius pirminin
kas Juozas Gaila prisiuntė LB
vienetam ir LB tarybos nariam.
Iš ALTos LB pirmininkui pri
siųstų laiškų teksto peršasi iš
vada, kad ALTa tartis nenori, o
tuo pačiu nesiekia ir įtampos su
mažinimo mūsų visuomenėj.
JAV LB artimai bendradar
biauja su Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos nariais, BATUNo
ir Rezoliucijų Komiteto vadovy
bėmis. Keičiamasi informacija,
vienų kitiem talkinama, stengia
masi juos paremti LB išleistais
leidiniais.

ATEITIES VEIKLOS
PLANAI

1

Washingtone kongreso narius belankant, grupė LB ir ALJS
darbuotojų su kongresmanu Vernon W. Thomson iš Wisconsin (trečias iš k.). Nuotr. K. Čikoto

Ateities veiklos planai apima
daugiau ar mažiau vykdymą tų
pačių uždavinių. Lietuvos Dip
lomatinės Tarnybos papildymo
svarba, kitataučių informavi
mas,
Lietuvą
liečiančių
klaidų atitaisymas, JAV kongre
so narių įtaigojimas, rūpini
masis išlaisvinti Sov. Sąjungos
kalėjimuose esančius politi
nius kalinius, reprezentacija
JAV valdžios įstaigose — visa
tai turės būti tęsiama ir, kiek są
lygos ir lėšos leis, plečiama. Jei
pavyktų LB laisvinimo darbui
skiriamas aukas padvigubinti,
būtų ryžtamasi įkurti informaci
jos biurą su pilnalaikiu tarnauto
ju.

Specifišką dėmesį teks nu
kreipti į JAV 200 metų jubilie
jui paminėti kuriamas organi
zacijas ir ieškoti priemonių lie
tuviam, kaip tautinei grupei,
kaip galima plačiau pasireikšti.
LB krašto valdyba yra užsi
angažavusi išleisti anglų kalba
leidinį, kuriame būtų doku
mentuojama okupanto vykdoma
priespauda ir neteisėtas Lietu
vos užgrobimas. Šiuo klausimu
su autorium jau susitarta, veika
lo paruošimas baigiamas, ir ta
riamasi su leidėjais dėl sąlygų.

BAIGIAMOSIOS
PASTABOS
Atlikti darbai yra daugelio
asmenų pastangų vaisius, prade
dant krašto valdybos nariais ir
baigiant LB darbuotoju ma
žoj apylinkėj. Nuoširdžiai dėko
ju visiem talkininkam, teikusiem pagalbą, paskatinimą, fi
nansinę paramą. Ypač lenkiu
galvą prieš tuos bendruomenininkus, kurių tikėjimas LB lais
vinimo darbe dalyvavimo misija
į juos yra nukreipęs didžiąsias
antibendruomenines patrankas.
Lietuvos
nepriklausomybės
atgavimas tebūna mūsų gyveni
mo didžiuoju tikslu.
Algimantas S. Gečys
VRTos pirmininkas

Mūsų šventė
(atkelta iš 3 psl.)

Ant šito didžiulio nepriklau
somos Lietuvos palikimo laikosi
ir visas dabarties mūsų gyveni
mas. Ir Lietuvoje, kur kraštas
pavergtas, tas palikimas skatina į
lietuvišką tautinę kūrybą ir
drauge skatina išlaikyti ištikimy
bę savo tautai. Gi užsienio lie
tuvius tai skatina visas savo jė
gas skirti laisvės atstatymui.
Tad šia proga sveikiname vi
sus tuos, kurie dideliu ryžtingu
mu ir pasišventimu kovoja dėl
Lietuvos laisvės. Kviečiame vi
sus pasaulio lietuvius įsijungti į
bendrą kovą. Tegul nelieka nė
vieno šalia, nes Tėvynės darbe
nėra nei atostogų, nei pensijos
amžiaus. Yra tik viena graži ir
šventa pareiga — visa atiduoti
Lietuvai!

Parašė Birutė Pūkelevičiūtė,
iliustravo Kazys Veselka —
SKRAIDANTIS PARŠIUKAS*
Eiliuota pasaka. Išleido Dama
Chicagoje 1974 m. 36 psl. Kai
na 1.50 dol.
Tai jau ketvirtoji populiario
sios mūsų rašytojos knygutė ma
žiesiem skaitytojam. Pirmosios
trys: Peliukai ir plaštakės, Dar
žovių gegužinė ir Kalėdų dova
na.
,
Kaip kituose žanruose, taip ir
vaikam skiriamose eilėse auto
rės talentas ryškus. Tai patvirti
na jau pačios pirmosios šios poe
mėlės eilutės:
Kartą buvo ... Ne, palaukit!
Spėkit! Spėti nesunku:

Mažas, rausvas, baltaplaukis —
Jį vadino Kriuksiuku.
Jau yra išleista ir penktoji tos
pačios autorės tokio pat žanro
knygutė — Klementina ir Valen
tina, taip pat gražiai iliustruota
to paties dailininko —Kazio Ve
selkos.
Vytautas Alantas — ŠVEN
TARAGIS. Istorinis romanas. II
tomas. Išleido Vilties Draugijos
Leidykla 1974. Aplankas — Te
lesforo Valiaus. Autoriaus nuo
trauka — A. Noraus-Naruševičiaus. Tiražas — 1,200 egz. 616
psl. Kaina: 8 dol., kietais virše
liais 9 dol.
Autorius — žinomas romanis
tas, dramaturgas, novelistas ir
publicistas, neretai susilaukiąs
kontroversinės kritikos, bet
bendrai skaitytojų vertinamas
teigiamai.
— Su šiuo tomu, — sako au
torius, — aš su savo didvyriu
atsisveikinu ir veikalą atiduodu
skaitytojo teismui ir Likimo va
liai. Nors aš Šventaragį rašiau
netrumpiau kaip 15 metų — rin1kau ir apdirbinėjau medžiagą*
— bet kartais man rodos, jog aš
jį rašiau per visą savo gyveni
mą. Su savo didvyriu aš taip
susigyvenau, kad jis man “pasi
darė gyvas”, atkeliavęs iš Lietu
vos istorijos žilos senovės ir ke
liaujantis į mūsų tautos ateitį,
kitaip sakant, man kartais pasivaidelioja, jog aš jį būsiu “kaž
kur sutikęs pakeliui” . . .

LIETUVIŲ DIENOS, mėne
sinis lietuvių kultūros ir visuo
menės gyvenimo žurnalas lie
tuvių ir anglų kalbomis. 1975 m*
sausio mėn. nr. Redakt. Dalila
Mackialienė; anglų k. red. A.
Milukas; leidėjas A. Skilius.
Atskiro nr. kaina 1 dol., meti
nė prenumerata 10 dol. Adresas:
4364 Sunset Blvd., Hollyvvood,
Calif. 90029. Susipažinimui
siunčiama nemokamai.
Sausio mėn. nr. skiriamas Si
mui Kudirkai; viršelį puošia Ku
dirkos nuotrauka, daryta Leono
Kanto; tekste aprašoma Simo
Kudirkos viešnagė Los Angeles
mieste, o tekstas iliustruotas iš
Los Angeles ir kituose miestuo
se Kudirkos lietuvių ir kitatau
— Antanas Masionis, Elm- čių vaišių ir oficialių bei neo
wood Park, N.J., JAV rytinio pa ficialių priėmimų. Literatūrinė
kraščio lituanistinių mokyklų in je dalyje randame latvių rašy
spektorius ir dažnas katalikiškos tojos Zentos Maurinios novelę
spaudos talkininkas, bus pagrin “Didysis ramintojas” ir Nerimus
dinis kalbėtojas Lietuvoj nepri Narutės poezijos bei A. Pagra
klausomybės atkūrimo minė mančio satyrą. J. Bernotas rašo
jime Bostone vasarid 16. Mė- Hartfordo Lituanistinės mokyk
nėjimą rengia Bostono Altos los 25 metų sukakties proga.
skyrius.
Plačiai pavaizduotas III Lietu
— Rašytojas Vytautas Volertas vių Teatro festivalis Chicagoj.
Anglų k. dalyje A. Miluko pa
vasario 16 pasakys kalbą Cicero,
ruošta
Simo Kudirkos atvykimo į
111., Lietuvos nepriklausomybės
JAV
apžvalga,
I. Leonavičiūtės
atkūrimo minėjime. Minėjimą
rašinys
apie
Kudirką
ir Lietuvą,
ruošia LB apylinkės valdyba.
informacija apie Vliką ir kt.
— Inž. Bronius Nainys, PLB
valdybos pirmininkas, vasario
23 pasakys pagrindinę kalbą
Neužmiršk lietuviškos
Lietuvos nepriklausomybės at
spaudos!
kūrimo minėjime Omahoj,
Nebr. Minėjimą rengia LB apy
Skaityk ir platink ją!
linkė.
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ke buvo susirinkęs ’būrys foto
grafų, kurie per visus kursus lau
kė šio momento, norėdami nu
fotografuoti Dainavos įspūdin
gus vaizdus. Šį rytą nebuvo mi
šių, tai visi ėjom tiesiai pusry
čių valgyti. Pavalgę apsitvarkėm, ir tuomet jau buvo laikas
pirmai paskaitai.
Viktoras Nakas mum paaiški
no apie žodžiavimą. Išmokom,
kaip biznieriai mus gali apstaty
ti, apie specialistų kalbą ir pro
pagandą. Išėjom iš paskaitos
mėgindami sugalvoti, kaip tą
naktį apstatyti vadovus, kad jie
vėliau mum leistų eiti gulti.
Pietų rhetu Algis Šalčiūnas,
kalbos konkurso dalyvis, mum
įspūdingai pakalbėjo. Po pietų
— laisvalaikis. Keli iš kūrybin
gesnių kursantų sulipdė labai
realistišką Sniego senį. Grįž
dami į salę, galėjome pasidi
džiuoti savo rūžavais žandais,
kurie buvo beVęik tiek pat rau
doni, kaip ir Marijais Gudinsko. '
Susirinkę į salę, iš kun. Ylos
sužinojom, kaip efektingai rašy
ti. Jafn padėjo kelis puriktus pa
iliustruoti Jonas Aleksonis ir
Darius Miciūnas.

ATEITIES AUŠRA
Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit
“Ateities Aušra“, 214 Elderts Lane, VVoodhaven, N. Y. 11421
Redaguoja: Rasa Navickaitė — Tel. (212) 647-6294

J

VIII DAINAVOS KURSAI
LOGOLOGIJA
Gruodžio 25-ta. Trečiadie
nis. Vos spėjau su Aina atva
žiuoti į Nevv Yorko autobusų
stotį, kai jau reikėjo lipti į
autobusą su kitais kursantais. Vi
si važiavome į Moksleivių Atei
tininkų Sąjungos žiemos kur
sus Dainavoje, Michigan.
Manau, kad aš greit neužmir
šiu tos ilgos kelionės, kuri truko
daugiau kaip 20 valandų. Ne
galėjome miegoti, nors buvom
visai išvargę. Tik užmerkdavom
akis, ir motoro dundėjimas arba
sėdynės nepatogumas mus pri
keldavo. Buvo tikrai nepatogu,
bet aš greitai tą užmiršau ir da
bar gerai atsimenu tiktai, kaip
mes tas ilgas valandas praleido
me kalbėdami, mąstydami.
Išlipę iš autobuso, laukėme
dvi valandas, kol kas nors iš
Dainavos atvažiuos mūsų pa
siimti. Per tas dvi valandas pri
sivalgėm “french fries” ir lošėm
kortom. Pagaliau atvažiavo Vy
tas Kliorys, kurio mes vėl tu
rėjom laukti, kol jis pavalgė.
Pažiūrėjęs į laikrodį, pamačiau,
kad jau buvo trečia valanda po
piet. Ketvirtadienis.
Kelionė mašina truko beveik
valandą. Mūsų šoferis Kliorys
trumpai paaiškino apie šių metų
kursų temą. Tai buvo logologija.
Man ir kitiem prieš tai negirdė
tas žodis. Jis taip pat papasa
kojo juokų, kurie mus pralinks
mino ir prajuokino, nors ir ne
visus supratome.
Pagaliau pasiekėme Dainavą.
Aš ten niekad nebuvau buvęs,
bet pirmu žvilgsniu buvau suža
vėtas jos grožiu ir mažu pušynu.
Privažiavom prie Baltųjų Rūmų,
kur mes buvom šiltai priimti su
skraidančiomis sniego sviedinių
masėmis. Buvo labai daug ne
matytų ir nepažįstamų veidų.
Aš iš karto pastebėjau, kad nors
tai ir malonu, bet visvien buvo
darbas su visais susipažinti.
Užsiregistravę ir susimokėję
kursų mokestį, susinešėm laga
minus į savo kambarėlius ir
ėjom apžiūrėti patrauklių apy
linkių. Truputį pažaidėm sniege
su kitais, bet man greitai nu
sibodo, nes buvau namie užmir
šęs pirštines ir kepurę, tai grei
tai sušalau besivoliodamas snie
ge. Su kitais kursantais pradė
jome lipti į kalnelį, nuo kurio
mes matėm visą apylinkę nusi
leidžiančios
saulės
spindu
liuose.
Kai sugrįžom, įvyko oficialus
MAS žiemos kursų atidarymas.
Mus
atvykusius
pasveikino
Kęstutis Šeštokas, MAS centro
valdybos pirmininkas, ir taip pat
mus supažindino su kitais vado
vais ir lektoriais. Ypatingai mum

pristatė kun. Stasį Ylą, kurį mes
jau beveik visi asmeniškai pažinom. Jis buvo kursų koordinato 
rius ir vienas iš pagrindinių
lektorių. Ta visa kursų idėja ir
buvo jo sumanyta.
Kun. Yla plačiau supažindino
su logologijos tema ir taip pat
priminė, kad šie metai buvo
pradžia Dainavos kursų antro
septynmečio ciklo.
Sutikom ir kitus vadovus.
Dvasios vadas buvo kun. Jonas
Staškevičius, buvęs “Ateities”
redaktorius. Mergaičių vadovės
buvo abi iš Clevelando: Elenutė Razgaitytė ir Onytė Kliorytė,
o kursų sekretorė buvo Kristina
Gedrimaitė iš Hamiltono.
Berniukų vadovais buvo trys
jauni vyrai: V. Kliorys iš Cle
velando, Jonas Abromaitis iš
Montrealio ir Viktoras Nakas
iš Detroito, kuris yra Jaunučių
Komisijos-pirmininkas. Techni
nių reikalų vedėjas buvo Mari
jus Gudinskas iš Hamiltono.
Jo darbas buvo važiuoti kasdien
į miestelį kursus apipirkti ir užstovyklinius reikalus tvarkyti.
Kursų didysis akordeonistas ir
vienas iš lektorių buvo Rimas
Juzaitis, kuris mus kas vakarą
palinksmino švelniais akordeo
no tonais.
Po atidarymo mes pavalgėm
vakarienę, per kurią mum pa
aiškino apie susipažinimo vaka
ro temą: nykštukų linksmavakaris. Mes visi turėjom apsirengti
kaip nykštukai. Tokiu būdu, dai
nuodami, žaisdami ir šokdami,
geriau susipažinom.
Buvo nepaprastai malonus
pirmas vakaras, ir po jo gulė
damas savo lovoje, buvau labai
dėkingas, kad New Yorko kuopa
man leido čia atvažiuoti.
Gruodžio 27-ta. Penktadienis.
Penktadienio rytą mus vadovai
iš lovų ištraukė septintą valandą
ryto praustis ir eiti mišių klau
syti. Tuomet, kadangi kursantų
buvo tiek daug, mes buvome
padalinti į dvi grupes: A ir B, ku
rios klausės atskirai paskaitų.
Po pusryčių mes turėjome
pirmą paskaitą su kun. Yla. Jis
kalbėjo apie žodį ir jo reikšmę.
Paskaitos buvo įdomios ir daž
nai buvo pertraukų, kada galė
jome pamankštinti sustingusias
kojas arba draugus lauke su
sniegu apversti. Kas dieną vyko
dvi pagrindinės paskaitos: viena
ryte, kita po pietų.
Visiem kartu pavalgius ir pa
dainavus, buvo laisvalaikis. Ta
da vieni ėjo pasivaikščioti, kiti
susiburdavo aplink populiarų
Dainavos pianiną, o dar kiti lau
ke mėtė sviedinį arba sniegą su
savo draugais.

Dr. Vytautas Vygantas kalba apie ateitininkų žodžio misiją.
Nuotr. Ainos Bernier

Po laisvalaikio turėjome po
kalbį su K. Šeštoku, kuris kal
bėjo apie kalbos kilmę. Kęstu
tis savo mintis pailiustravo kal
bos šeimų diagrama. Paaiškino,
iš kur ir kaip kilo kalbos, kaip
jos vystėsi. Plačiau buvo kalba
ma apie lietuvių kalbos dialek
tus ir jų ypatybes.
Ir vėl laikas greitai prabėgo
iki vakarienės. Neatsimenu,
kokie buvo valgiai, tik žinau,
kad viskas, ką mes valgėm Dai
navoje, buvo labai skanu.
Po vakarienės susirinkome į
savo diskusijų būrelius. Diskutavom klausimus, kurie turėjo
bendro su dienos programa.
Šio vakaro klausimai buvo apie
vyrų ir moterų skirtingą reagavi
mą į gyvenimo situacijas. Išva
da: moterys sprendimus daro
daugiau bazuodamosi emoci
jom, o vyrai protu. Pastaba: bu
vo daug pasipriešinimų šiai iš
vadai.
Ir taip plepėjom maždaug va
landą, kol atėjo laikas ruoštis
vakarinei programai, kuri buvo
vėliavėlių žaidimas. Visi šiltai
apsirengėm ir išėjom lauk j tam
sumą su žaliu arba raudonu kaspinuku, užrištu ant rankovių.
Žaidimo tikslas buvo paimti
priešų paslėptą vėliavą ir taip
pat gelbėti anos komandos su
gautus draugus. Man nelabai
pasisekė, nes buvau sugautas
dar net prieš tai, kai žaidimas
oficialiai nebuvo prasidėjęs.
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Bernier

Kęstutis Šeštokas trumpai pa
aiškino apie žmonių braižą.
Kad geriau suprastumėme, ką
Kęstutis aiškino, kiekvienas kur
santas parašė kelis sakinėlius
apie save. Tie rašinėliai buvo
surinkti ir išdalinti tarp kursan
tų. Šios pratybos metu mes ban
dėm atspėti, kokio tipo žmogus
parašė tą rašinėlį, kuris buvo
mūsų rankose.
Inžinierius Antanas Sabalis,
atvykęs iš New Yorko, trumpai
suminėjo tuos literatūrinius vei
kalus, kurie yra būtini kiekvie
nam lietuviui jaunuoliui per
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Inž. Antanas Sabalis aiškina apie viešą kalbėjimą ir duoda
Uždavinį V. Gureckui. Nuotr. Ainos Bernier

Vistiek labai maloniai praleidau
vakarą kalėjime su draugais. Ir
ten teko su naujais susipa
žinti . . .
Po ilgo vakaro, kai paaiškėjo,
kad nei vienai komandai nepa
sisekė paimti vėliavos, susirin
kome Baltuose Rūmuose pasi
gardžiuoti
naktipiečiais.
Po
maldos, kaip ir kiekvieną vaka
rą, ėjom į savo kambarius, kur
šnekučiavomės ir triukšmavom,
kol supykę vadovai mus kiekvie
ną asmeniškai paguldė. Net tuo
met tyliai kalbėdavomės. Užmigdavom tik vidurnaktį.
Rytas Vilgalys

Gruodžio 28-ta. Šeštadienis.
Atsikėlę tuoj išklausėm mišias.
Pasistiprinę skaniais pusryčiais,
stojom prie darbo.
Iš ryto B grupė klausėsi Ri
mo Juzaičio paskaitos apie skai
tybą. Buvo raginama skaityti dėl
įvairių priežasčių: būsi įdomes
nis, rasi įdomesnius draugus,
būsi labiau informuotas, geriau
pasiseks pasiekti gyvenimo tiks
lus ir t.t. Vienas svarbus užda
vinys yra išmokti greičiau skai
tyti. Reikia įsidėmėti šias ke
turias taisykles: daugiau skai
tyti; prisiminti pagrindines idė
jas; susikoncentravus leisti pro
tui veikti žaibiškai, pilnu tem
pu; skuba tau gali dažnai padė
ti.
Aišku, turi įsigyti gerus įpro
čius, kitaip nesugebėsi gerai
skaityti. Jei akys yra pavargusios
ar dar pilnai neveikia, reikia bū
tinai jas pažadinti. Tam atlikti
Rimas mum įsakė daryti akių
miklinimus. Penkiolika minučių
visaip vartėm akis: į viršų, že
myn, į kairę, į dešinę, aplinkui.
Kitaip sakant, labai naudingai
praleidom laiką.
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Moksleiviai stato sniego senį Dainavos kursuose. Nuotr. Ainos

skaityti. Jis paminėjo įvairius
klasikus ir šios dienos (trem
ties) rašytojus.
Nejučiom prabėgo rytas. Jau
buvo pusė pirmos. Laikas buvo
valgyti pietus. Beveik kiekvieną
dieną per pietus arba vakarie
nę kursantai
dainuodavo. O
kai mes dainuodavom, grindys
drebėjo, stogas pakilo, ir gamta
klausėsi mūsų jaunų balsų.
Niekuomet neužmiršiu tos pa
kilios nuotaikos, kai uždai
nuodavom.
Po laisvalaikio mūsų grupė
nužygiavo viršun į skaityklą iš
klausyti Vyto Kliorio paskaitos.
Popietės tema buvo klausa. Pir
miausia išsiaiškinome skirtumą
tarp klausos ir girdos. Tada pri
ėjome prie klausytojo. Aišku, ne
visi žmonės moka kitų klausyti.
Tai yra Dievo duota dovana, ku
rią labai retai kas turi. Kūry
bingas klausytojas yra žmogus,
kuris palygina savo žinias su kal
bėtojo, klausia klausimų ir
nebūtinai visados sutinka su
tuo, kas yra sakoma.
Reikia taip pat išmokti klau
sytis gamtos, pabūti vienam,
atsiskirti
nuo
kasdieninio
triukšmo ir ūžesio. Gamta mum
daug ką gali pasakyti, tik reikia
jos klausytis.
Vakare turėjo įvykti literatū
ros vakaras, bet dėl laiko sto
kos jis buvo nukeltas į antra
dienį. Po vakarienės kun. Yla ir
R. Juzaitis supažindino su vei
kimo būdu: stebėk, spręsk ir
veik.
Gruodžio 29-ta. Sekmadienis.
Saulė buvo pasislėpus ir neno
rėjo pasirodyti. Pavalgėme pus
ryčius ir išklausėme mišias, ku
rias aukojo kun. Staškevi
čius.
Ir vėl paskaitos. Ryte mūsų
grupė klausėsi R. Juzaičio te-

Tą dieną į Dainavą buvo atva
žiavę keli -svečiai, ir kartu su
jais vakarienės metu pasiklaumos: pokalbis. Buvo iškelti šie sėm Ryto Vilgalio įdomaus pa
punktai: kalbos vartosena, dialo pasakojimo apie rašytoją H.D.
gas ir monologas, grupinės dis Thoreaū ir jo idėjas.
kusijos. Išmokom dalyvių ir va
Po vakarienės mergaitės nu
dovų pareigas, kaip ir kokią te
bėgo
viršun persirengti ir atramą rinktis, kaip pristatyti pro
blemą. Daug naudingų žinių .do labai šlapią koridorių! Pasipasisėmėm iš šios paskaitos.
rodė, kad skalbyklos kambaryPavalgėme pietus. Per laisva- je mašina buvo sugedusi, ir vanlaikį dauguma kursantų išėjo duo su putomis išbėgo ant viso
laukan, kur visados, nesvarbu ąukšto grindų. Buvo proga ir tru
pakvailioti, besausinant
kokią valandą, vyko gausios putį
vandenį
ir putas.
sniego muštynės. Nemaža kovo
Diskusijų
būreliuose mum
tojų ir net stebėtojų grįždavo
reikėjo
sugalvoti
efektingą rek
šlapi, paraudusiais žandais ir
lamą
ir
ją
parodyti.
Nežinojom,
snieguoti. “Į salę” šaukdavo
kad
Dainavoje
buvo
tiek daug
vadovai, stovėdami durų tarpe.
įdomių
dalykų,
kuriuos
būtų
O kai pasileisdavo sniego gniūž
galima
parduoti.
Buvo
reklamų
tės durų link, jos greit užsi
verdavo, ir piktas vadovo veidas “Mamos Šeštūkio” kaldūnam,
pasirodydavo lange. Bet nebū “Ssssssst’, su kuo plaukus plau
davo išeities — reikdavo grįžjti ti.,! Net vienas , k imtas Arvy
das Žygas, buvo siūlomas.,par
įšalę,
Šiandien mūsų ten laukė p. duoti.
Sabalis. Visiem buvo pade
Pasilinksminę pasiruošėm su
monstruota ir įsakyta, kaip reikia sikaupimo vakarui. Prieš mi
sakyti prakalbą. Ši paskaita bu šias mes klausėmės Šv. Rašto
vo viena iš populiariausių. Du skaitymų. Tuo metu, kas no
kursantai taip pat buvo išrinkti, rėjo, galėjo prieiti išpažinties.
kad pademonstruotų trumpus Buvo tylu ir ramu. Jautėmės
vienas kitam artimi.
pasveikinimus.
Kadangi iškalba naudinga ir
Gruodžio 31-a. Antradienis.
reikalinga visiem, tai buvo Jau paskutinė kursų diena!
nutarta surengti konkursą. Kiek Laiks nuo laiko kiekvienas kur
vienas iŠ aštuonių diskusijų santas liūdnai nusišypsojo, apie
būrelių gavo atskirą temą ir iš tai pagalvodamas.
Diena vistiek buvo smagi ir
sirinko atstovą ar atstovę, kurie
k •
per pietus sakė prakalbą. Te įdomi.
Šį rytą snigo. Niekas nenorė
mos buvo surištos su žodžiu.
Jos buvo įdomiai ir sumaniai jo eiti valgyti pusryčių, bet vis
pristatytos,
suprantamos
ir vien nutarėm, kad reikia pasinaudingos. Pasirodė, kad mūsų sitprinti dienos programai.
Mum paskutinę paskaitą skai
tarpe buvo nemažai gerų kalbė
dr.
Vytautas
Vygantas
tojų. Konkursą laimėjo Paulius tė
Mališka iš Montrealio, bet visi iš Nevv Yorko apie žodžio misi
kalbėtojai buvo puikūs!
ją ir jo
svarbą ateitininkų
Ta pačia tema vakare kun. Yla gyvenime. Jis davė mum atlikti
puikiai pavaizdavo, kaip nerei įdomų ir sunkų pratimą. Klau
kia prakalbos sakyti.
simas buvo toks: jei tau reiktų
Vakarienės metu atvyko du vieną prarasti, katrą pasirink
svečiai iš Chicagos: dr. Pet tum: kalbą ar girdą? Buvo taip
ras Kisielius, At-kų Federacijos pat iškelta problema: tu netru
Vadas, ir advokatas Povilas kus nebegalėsi kalbėti. Kokie
Žumbakis. Adv. Žumbakis labai bus tavo paskutiniai žodžiai?
Mes buvome priversti rimtai
humoristiškai kalbėjo, pasako
damas, kaip praktiškai būtų gali ir sunkiai pagalvoti apie tai, nes
ma sustiprinti veiklą savo kuo klausimai nebuvo tokie lengvi,
pose. Jis taip rimtai juokus iš kaip manėme pradžioje.
Ši paskaita buvo bendra — abi
darinėjo, kad visų šonai plyšo.
Dr. Kisielius skatino jaunimą vis A ir B grupės joje dalyvavo.
stipriau veikti ir pasirodyti . . . Nors grupė buvo didesnė, vis
Po kalbų visi sustojome bendrai
(nukelta į 7 psl.)
I
nuotraukai ir tuoj po to bėgom
persirengti vakaro programai.
Ši vakarinė programa buvo pa
vadinta — komunikacijos vaka
ru. Pasirodymai iliustravo, kaip
reikia komunikuoti, kaip ko
munikacija mus paveikia, kaip
kiti reaguoja į komunikaciją.
Užbaigėm šį įvairų vakarą
malda ir giesme ir nuėjome gul
ti. Ilgai neužtruko mum užmig
ti. Dvyliktą valandą nebuvo gir
dėti nei vieno balso. Visa Dai
nava saldžiai miegojo.

Danutė Norvilaitė
Gruodžio 30-ta. Pirmadienis.
Kai šį rytą atsikėlėm, mus sutiko
maloni staigmena. Saulė buvo
prašvitus pirmą kartą per visą
savaitę. Prieš pusryčius jau lau-

MAS centro valdybos pirmi
ninkas Kęstutis Šeštokas.
Nuotr. Ainos Bernier
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PO CHICAGOS DANGUM
Simas Kudirka vasario 2
lietuvių
televizijoj
tu
rėjo pasikalbėjimą. Vadova
vo T. Siutas. Dalyvavo Balzeko lietuvių kul^ūr^s muziejaus
pirmininkė Dargienė.
Balfo apskrities rudens va
jaus uždarymas įvyko vasario 2
Chicago Savings Bank patal
pose, kuriomis nemokamai leido
naudotis banko prezidentė Pakel, Balfo vajaus globėja. Susi
rinko skyrių pirmininkai ir aukų
rinkėjai, apskrities valdyba ir
keli direktoriai. Paaiškėjo, kad
vajaus metu surinkta 29 tūkstan
čiai dolerių. Tai didžiausia su
ma, lyginant su bet kuriais kitais
metais. Apskrities pirmininkas
V. Šimkus ir visi kiti darbuoto
jai dėkoja visuomenei už artimo
meilės pareigos atlikimą.
Leonardas Šimutis, Amerikos
Lietuvių Tarybos garbės narys,
kalbėjo per Sophie Barčus radijo
programą, nusakydamas Altos
svarbą ir darbus. Per šią radijo
programą buvo perduotas ir
Šmulkščio įdomus juostinis re
portažas apie 1863 m. sukilimą.
Apie jį kalbėjo ir prof. Pr. Če
pėnas.
Lietuvių Katalikų Religinė
Šalpa vasario 2 surengė Čiurlio
nio meno ansamblio 1001 kon
certą. Tai buvo graži meno šven
tė. Iš vakaro Pakšto salėj įvyko
čiurlioniečių priėmimas. Jį ati
darė minėtos draugijos atstovas
P. Indreika, pasveikindamas
meno vadovus Mikulskius, jiem
švenčiant 35 metų sukaktį nuo
ansamblio įsteigimo. Įspūdingą
sveikinimą prisiuntė muzikos
veteranas prof. J. Žilevičius. Iš
salės sveikino Dainavos an
samblio atstovas Smilga, Lietu
vos vyčių choro vadovas F. Stro
lia, vilniečių vardu — Vai Šim-

KURSAI
(atkelta iŠ 6 psl.)
vien visi atidžiai jos klausėmės.
Prieš pietus, kaip ir kiekvie
ną laisvą minutę, išbėgome lau
kan muštis sniegu, kišti sniegą
kitiem už nugaros, mesti drau
gus į sniegą ir pan.
Šiandie laisvalaikio metu taip
pat galėjai matyti, kaip kursan
tai dalijo savo užrašų knygutes.
Į jų viršelius pasirašė visi daly
viai.
Taip pat tą dieną beveik pusė
kursantų ruošėsi bendram suva
žiavimui.
Suvažiavimas tęsėsi tris valan
das. Jam pirmininkavo Andrius
Razgaitis ir Vida Kazlauskaitė.
Kiekvienas kuopos pirmininkas
arba atstovas trumpai apibū
dino savo kuopos veiklą. To
liau buvo rezoliucijų priėmi
mas ir sveikinimai, o po to
kursų oficialus uždarymas.
Kun. Yla ir K; Šeštokas mus
atsisveikino, o kiti vadovai taip
pat trumpai pakalbėjo. Birutė
Nakrošiūtė kursantų vardu pa
dėkojo visiem vadovam ir pa
skaitininkam, ypatingai kun.
Ylai, už jų įdėtą darbą. Mum
buvo išdalintos gražios knygos
apie vysk. Jurgį Matulaitį. Vie
nam kursantui taip patiko ši
dovana, kad jis net du kartus mė
gino eiti ir gauti antrą kopiją.
Suvažiavimui užsibaigus, kai
kurie kursantai ruošė salę vaka
rinei programai, o kiti lankstė
per Dainavos laukus ir sniegą.
Iškilmingos vakarienės metu
pasirodė talentai. Kursantai pa
skaitė kelis savo rašinėlius,
gitara pagrojo
savo sukurtas
dainas Ramunė Cibaitė, gitara
taip pat gražiai pagrojo Vytas
Underys ir Vida Kazlauskaitė,
Arvydas
Žygas
suvaidino
trumpą vaidinimėlį, kuriame jis
pats atliko visus tris charakte
rius ir jų pokalbį. Po to buvo
šokiai ir Naujų Metų sutikimas.
Pirmą valandą ryto v dalyva
vome mišiose ir po to nuėjome
gulti.
Sausio 1. Antradienis. Iš ry
to visi išvažiavo į autobusų ir
traukinių stotis, į aerodromą. Su
liūdesiu atsisveikinome, bet
mūsų širdyse ir mintyse dar
tebegyvena ta puiki savaitė, pil
na paskaitų, idėjų, džiaugsmo ir
draugų prisiminimo.
Aina Bernier

kus, kuris prieš 35 metus buvo
Vilniuj choristų eilėse, moterų
federacijos vardu — Marcin
kienė. Kun. K. Kuzminskas ati
darė vakarienę malda. Skaniai
pasivaišinta ir pasišokta, grojant
Pakšto orkestrui.
Čiurlionio ansamblio 1001
koncertas vyko Marijos mokyk
los salėj. Miela buvo klausytis
naujų dainų, kurias atliko net
trys chorai. Buvo ir tautinių šo
kių ir kitų meninių jėgų pasiro
dymas. Čiurlionio ansamblis vi
sada yra jaunas ir galingas.
Bal. Brazdžionis

DETROIT, MICH.
Lietuvių

Bendruomenės žinios
Bicentennial komitetas. Jonas
Urbonas, LB Detroito apylinkės
pirmininkas, sausio 30 dalyvavo
Detroito tautybių Bicentennial
komiteto posėdy, kuriame buvo
referuota komiteto veikla ir gali
mybės gauti paramą tautybių
projektam. Pranešta, kad Michigano valstija iš federalinio Bi
centennial komiteto gaus 400
tūkstančių dolerių. Iš jų Detroitui teks 109 tūkstančiai. Atkreip
tinas dėmesys į tai, kad Detroi
to Bicentennial komiteto pirmi
ninkė iš tos sumos gaus per dve
jus metus po trisdešimt tūkstan
čių metinės algos. Pridedant įstaigos išlaikymą, maža kas be
liks kam kitam. Lietuvių Bend
ruomenė yra pateikusi projektą
suruošti rajoninę tautinių šokių
šventę ir paprašiusi tam finan
sinės paramos. Laukiama atsa
kymo.
Aukos Lietuvos laisvinimo
reikalam. LB Detroito apylinkės
valdyba šiemet vėl kreipėsi į
Detroito Lietuvių Organizacijų
Centro (DLOC) valdybą, prašy
dama, kad jų rengiamame pa
grindiniame Vasario 16-tosios
minėjime Detroite, renkant au
kas Lietuvos laisvinimo reika
lam, būtų gerbiamas aukotojo
laisvas apsisprendimas, kuriam
laisvinimo veiksniui (Vilkui, Al
tai ar Lietuvių B-nei) jis skiria
savo auką, ir būtų sudarytos są
lygos tai padaryt. Sausio 29 raštu
DLOC valdyba pranešė, kad
Vasario 16-tosios minėjime, kaip
anksčiau, taip ir šiais metais ren
kamos aukos tik Amerikos Lie
tuvių Tarybai. Norintieji įteikti
aukas per Lietuvių Bendruo
menę gali jas įteikti LB valdy
bos nariam arba pasiųsti LB val
dybos sekretoriui Martynui Sto
niui — 17276 Hilton Drive,
Southfield, Mich. 48075. Pager
biant aukotojo nurodymus, jos
bus persiųstos, kam priklauso.
Visi junkimės į laiškų rašymo
akciją. Vasario 16-tosios proga
LB Detroito apylinkės valdyba
kviečia visus jungtis į laiškų ra
šymo akciją mūsų valdžios atsto
vam ir laikraščių redaktoriam.
Laiškų pavyzdžiai, kuriuos pa
ruošė LB krašto valdybos vice
pirmininkė Aušra Zerr-Mačiulaitytė (Simo Kudirkos lankymo
si metu juos atlydėjusi į Det
roitą), padauginus buvo padalin
ti Žiburio lituanistinių mokyklų
(aukštesniosios ir žemesnio
sios) mokytojam, prašant, kad jie
paragintų ir padėtų mokiniam
juos rašyti. Tie laiškų pavyzdžiai
dalinami ir prie lietuviškų para
pijųLB spaudos platinimo vajus
tebevyksta visą vasario mėnesį.
Visi kviečiami ir raginami skai
tyti ir remti lietuvišką spaudą.
Toronto jaunimo ansamblis
Gintaras kovo 16 atvyksta į Det
roitą. Kultūriniame Centre jis
atliks dainų ir šokių koncertą.
Koncertą ruošia LB Detroito
apylinkės valdyba.
Algis Rugienius, JAV LB
tarybos prezidiumo pirmininkas,
Vasario Šešioliktosios proga yra
pakviestas į Grand Rapids. Ten
Lietuvių Bendruomenės ruošia
mame minėjime bus pagrindi
niu kalbėtoju.
LB metinis susirinkimas šau
kiamas kovo 23 Kultūriniame
Centre. Atkreiptinas dėmesys,
kad šiemetinėj LB Detroito apy
linkės valdyboj iš vienuolikos
asmenų šeši yra studentai.
Jonas Urbonas
LB Detroito apylinkės pirm.

Kai kongrese buvo surengtas S. Kudirkai priėmimas. Iš k. Jūratė Micutaitė — orga
nizatorė, J. Rajeckas — Lietuvos atstovas, Simas Kudirka skaito įrašą jam dovanotoje
sidabrinėje lėkštėje, M. Rudienė, Šen. Buckley ir jo asistentė ponia Keene, daug
padėjusi suorganizuoti priėmimą.

AMERIKOS
LIETUVIŲ
TARYBA
INFORMUOJA

Lietuviai televizijos programoj
Dr. Kazys Bobelis, Amerikos
Lietuvių Tarybos pirmininkas,
artimai
santykiaudamas
su
Chicagos WBBM televizijos sto
ties vadovu ir egzekutyviniu
programų paruošėju Jim Hatfield, tariasi dėl naujos progra
(atkelta iš 2 psl.)
mos apie lietuvius paruošimo.
kalba paruoštas kalbas apie oku
Jim Hatfield dar lapkričio mė
puotą Lietuvą.
nesį buvo kreipęsis į Amerikos
Lietuvių Tarybą, planuojant
Vasario 16-osios prasmę
ankstesnę programą apie lietu
aiškinant
vius. Ta programa buvo paro
Buvusieji Amerikos Lietuvių
dyta gruodžio 28 ir sausio 5.
Tarybos pirmininkai — garbės
Buvo įspūdinga ir visų šiltai pri
pirm. L. Šimutis, inž. Eug. Bart
imta. Tą programą paruošiant,
kus ir inž. Ant. Rudis — įrašė
Altą artimai dirbo su WBBM
į juostelę savo trumpas kalbas
TV vadovu. Programai talkin
apie Vasario 16-osios prasmę ir
ti, pasitarusi su gen. konsule J.
Altos pastangas siekiant laisvės.
Daužvardiene, Altą buvo pa
Šios kalbos išsiuntinėtos jų prakvietusi M. Kriaučiūnienę.
šiusiom lietuviškom radijo prog
Vadinamoj Two and Two
ramom: New Jersey (prof. J.
programoj buvo parodytas S. Ku
Stukas), Brocktone (P. Viščinis,- dirkos atvykimas į O’Hare aero
J. Činčys), Waterbury (A. Čam- dromą, perteikta ten pasakyta
pė), Floridoj (J. Daugėla); taip
dr. K. Bobelio kalba, parodyta
pat ir Chicagos lietuvių radijo
Donelaičio lituanistinė mo
programom: Margučiui, M. ir
kykla, duotas pasikalbėjimas su
inž. A. Rudžių Forumui, Sophie
vaikučiais mkt. Žilinskienės bu
Barčus. Lietuvių radijo valandė
te, parodytas Balfo darbas, J.
lės, kurios norėtų šia medžia
Bičiūnienės lietuviškas resto
ga pasinaudoti, prašomos kreip
ranas, perteikti M. Rudienės aiš
tis į Altos centrą, 2606 W. 63
kinimai apie Balfą, parodyta
St., Chicago, III. 60629.
lietuvių skautų grupė.

Baltimorės žinios
Simo Kudirkos pagerbimas,
surengtas vasario 8-9 Baltimorės
Lietuvių Tarybos ir Lietuvių
Bendruomenės, gražiai pavyko.
Lietuvių Svetainės didžioji salė
buvo pilna publikos. Invokaciją
sukalbėjo kun. A. Dranginis.
Programoj pasirodė šeštadieni
nės mokyklos vaikučiai, tautinių
šokių grupė ir vyrų choras Dai
na. Lietuviškų organizacijų at
stovai pasakė trumpas sveikini
mo kalbas. Daug žmonių daly
vavo yakariniame bankete. Prie
garbės stalo sėdėjo Šv. Alfonso
parapijos klebonas prel. L. Mendelis, miesto majoras Donald
Schaeffer, senatoriai, kongresmanai ir žymūs Baltimorės lietu
viai veikėjai. Tarybos pirmi
ninkė ir vakaro vedėja E. Armanienė supažindino publiką
su svečiais. Vasario 9, sekmadie
nį, gausi minia dalyvavo mišiose
Šv. Alfonso bažnyčioj 8:30 vai.
Dalyvavo ir Simas Kudirka.
Jis padėjo prie Marijos statulos
puokštę gėlių pagerbiant tuos,
kurie žuvo kovoje dėl Lietuvos
laisvės. Vyrų choras Daina gie
dojo per mišias. Klebonas pasa
kė pritaikytą pamokslą. Pabaigoj
visi dalyviai sugiedojo Lietuvos
himną.
Bingo žaidimus rengia sodalietės vasario 14, penktadienį,
7:30 vai. vak. Bus įvairių laimė
jimų, veiks bufetas su skaniais
valgiais. Vakaro pelnas skiria
mas įgyti dovanas seneliam lie
tuviam, esantiem senelių prie
glaudose. Sodalietės su dova
nom senelius aplankys prieš Ve
lykas.
Jautienos kepsnių balių ren
gia Lietuvių svetainės šėrinin-

kai kovo 2 svetainės kambariuo
se. Prašom bilietus iš anksto įsigyti pas šėrininkus ir prie ba
ro lietuvių svetainėj. Be jautie
nos bus ir kitų valgių. Šokiam
gros geras orkestras. Bus ir lote
rija. Baliaus pradžia I v. popiet,
baigsis 6 v.v. Pelnas skiriamas
Lietuvių svetainės naudai. Visi
maloniai kviečiami.
Juozas ir Emma Vaitkai mi
rė tą pačią savaitę. Juozas
turėjo “stroke” sausio 29 savo

S. KUDIRKA
AMERIKOS
BALSE
Simas Kudirka vasario 10 lan
kėsi Amerikos Balse, kur jį pri
ėmė direktorius Kenneth Gibbons, jo pavaduotojas Serban
Vallemarescu ir Europos sky
riaus viršininkas John A. Jonės.
Ta proga Amerikos Balso di
rektorius Gibbons tarė Kudirkai
šiltų žodžių ir apdovanojo jį su
kaktuviniu
Amerikos
Balso
medaliu.
Taip pat Kudirka susipaži
no su lietuvių skyriaus tarnauto
jais ir stebėjo programos trans
liaciją. Vėliau Amerikos Balso
salėje įvyko konferencija, kurio
je Simas Kudirka atsakinėjo į
Amerikos Balso tarnautojų pa
klausimus. Sekmadienį vasario
9, Kudirka pasakė kalbą Washingtono lietuvių Vasario 16tosios minėjime.
namuose. Belaukiant ambulanso, žmona Emma turėjo šir
dies ataką ir mirė. Vyrą Juozą
be sąmonės nuvežė į Šv. Juo
zapo ligoninę. Jis ten mirė va
sario 1. Juozas ir Emma buvo
malonaus būdo žmonės, mylėjo
savo gimines ir kaimynus. Juo
zas per ilgus metus buvo Šv.
Alfonso ištikimas parapietis. Jis
dirbo siuvykloje, kol išėjo į pen
siją. Kai abu buvo jaunesni ir kai
sveikata leido, jie dalyvaudavo
lietuviškuose
parengimuose,
nes buvo susipratę lietuviai.
Gedulingos mišios buvo aukotos
už juos Šv. Alfonso bažny
čioj vasario 4. Palaidoti Lorraine Park mauzoliejuje. Nuliū
dime liko dukterėčios Mildred
ir Milė, sūnėnai Antanas, Edvar
das, Vincas ir Leonardas. Vait
kai buvo pirmosios kartos lietu
viai.
Jonas Obelinis

Venclauskaitės iniciatyva ruo
šiama vieša vakarienė.
Visi waterburiečiai prašomi
atkreipti tinkamą dėmesį į tą
Vasario 16 minėjimas
mūsų brangios šventės minė
Waterburio Altos skyrius per jimą.
30 metų ruošdavo iškilius Vasa
VVaterburio Altą
rio 16 dienos minėjimus su iš
-okiliaisiais kalbėtojais ir įvairiom
meninėm programom.
Po iškilmingo, Altos ruošiamo
Šiemet irgi pasiruošė šven
Vasario 16 d. minėjimo, tą pa
tę pravesti nusistovėjusia tvarka. čią dieną, Danutės Venclaus
Vasario 16 dienos 9 v. ryto lie kaitės iniciatyva jos motinai už
tuviškos vėliavos pakėlimas prie labdaringus darbus atminti įmiesto valdybos rūmų, 10 vai. vyks tradicinis pobūvis lietuvių
atitinkama lietuvių radijo valan klube, 48 Green St.
dėlė, 11 vai. Šv. Juozapo para
D. Venclauskaitė parūpina
pijos bažnyčioje pamaldos, daly
vaišes, o svečių sudėtos aukos
vaujant organizacijų vėliavoms,
atiduodamos Vasario 16 d. lietu
3 vai. popiet iškilmingas minė
vių gimnazijai remti.
jimas lietuvių parapijos mokyk
Tokius pobūvius ji ruošia jau
los salėj, kur bus atlikta oficia
15-ą kartą. Visada jie būna va
lioji ir meninė dalis. Kalbą pa
sario 16 d. — visvien ar šventė,
sakys dr. Vaclovas Paprockas iš
ar darbo diena.
New Yorko.
K.

WATERBURY, CONN.

Prie įėjimo bus priimamos au
kos Lietuvos laisvinimo reika
lam. Vietos spaudai pa
teikta gausios medžiagos,
ir 6 radijo stotim pasiųstos anglų
kalba įkalbėtos (Chicagos Altos
dėka) juostelės. Po minėjimo 5
vai. lietuvių klube Danutės

Spauda
yra pats svarbiausias
ginklas, kovojant
dėl mūsų tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!

— Dr. Stasys Bačkis, Lietu
vos atstovybės Washingtone pa
tarėjas, bus pagrindinis kalbė
tojas Vasario 16 minėjime Chi
cagoj, Marijos aukštesniosios
mokyklos salėj, vasario 16,
sekmadienį, 2 vai. popiet. Meni
nę programą atliks Dainavos
ansamblis, jo mišrus ir moterų
chorai. Diriguos Audronė Si
monaitytė. Akomponuos Alvy
das Vasaitis. Solo dainuos Dana
Stankaitytė, deklamuos Zita Kevalaitytė — visockienė.
— Čiurlionio galerijoj, Chica
goj, tradicinė Vasario 16-tosios
meno paroda įvyks vasario 1423. Atidarymo žodį tars PLB
pirmininkas Bronius Nainys.
Muzikinės programos dalį atliks
Faustas Strolia ir Vida Kazlaus
kaitė vasario 14, penktadienį,
7 vai. vak. Lietuvių Fondo 1000
dol. premija bus paskirta už
geriausią meno kūrinį. Vertini
mo komisiją sudaro dailininkai:
Jurgis Daugvila, Algirdas Kurauskas, Zita Sodeikienė.

— Solistė Juozė KrištolaitytėDaugėlienė Palm Beach Lietu
vių klubo Floridoj rengiamoj
Lietuvių dienoj atliks koncerto
programą. Solistę pianinu paly
dės muzikas Herman L. Allen.
Lietuvių diana įvyks vasario 15
Juno Beach Metodistų bažny
čios patalpose.
— Phoenix, Ariz., Vasario 16tosios minėjimas ruošiamas va
sario 16. Minėjime programoj
dalyvaus Amerikos kariuome
nės teisėjas Jurgis Gliaudys iš
Fort Huachuca, Ariz., paskaiti
ninkas Stasys Paltus iš Los An
geles, Calif., solistas Antanas
Pavasaris iš Los Angeles, Calif.
Programą paįvairins lietuvių
choras, vadovaujamas muzikės
Onos Metrikienės.
— Ateitininkų jaunučių glo
bėjų kursai vyks vasario 2223 Toronte, seselių namuose, 57
Sylvan Avenue. Prasidės šešta
dienį 9 vai. ryto ir baigsis sek
madienį 6 vai. vak. Šių kursų
programa paruošta tik jaunučių
globėjam, tačiau MAS centro
valdyba pageidauja, kad ir
moksleivių globėjai dalyvautų.
Dėl platesnių informacijų kreip
tis į Liną Vaitiekūnaitę adresu:
498 Glenlake Avė., Toronto,
Ont. Canada. Tel. (416) 7631919.
— Gintaras, Toronto lietuvių
ansamblis, koncertuos Chicagoj,
Jaunimo Centro salėj, kovo 22.
Rengia Margutis.
— Draugo romano premijos
įteikimas ir literatūros vakaras
įvyks balandžio 6 Jaunimo Cent
re, Chicagoj.
— Reikalingas linotipistas.
Los Angeles, Calif., “The Bonnie Press” spaustuvei reikalin
gas linotipistas, mokąs lietuvių
ir anglų kalbas. Dėl atlyginimo
ir kitų informacijų telefonuoti
(213) 664-2919 arba rašyti: Bonnie Press, 4364 Sunset Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90029.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Kleinaitis, Waterbury,
Conn., G. Balanda, Warren,
Mich., J. Karvelis, Chicago, III.,
A. Bacevičius, St. Petersburg
Beach, Fla., D. Landau, Matawan, N.J. Užsakė kitiem: A.
Kantakevičius, Richmond Hill,
N.Y. — V. Vaitekūnui, Ingolstadt, W. Germany, Ch. Lellis,
Flushing, N.Y. — A. Norusis,
Flushing, N. Y. Sveikinam nau
jus skaitytojus ir dėkojam užsa
kytojam. Naujiem skaitytojam
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 8 dol. Atnau
jinant prenumerata visiem 10
dol. metam.
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Per skautybę — lietuvybei!

SKAUTŲ
PASTOGĖJE
Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga
Redaguoja:
ps. Birutė Kidolienė, 94-08 .Įamaica Avė. Woodhaven, N. Y. '114Ž1
Tel. Hl 1-3894 (Area code Ž1Ž)

VASARIO 16-OJI IR MES
s Viso pasaulio laisvieji lietu
viai kasmet švenčia savo nepri
klausomybės šventę — Vasario
46-ąjąSkautų Sąjunga šią šventę mi
ni su ypatinga rimtim; stengia
si tai atlikti ruošdami iškilmin
gas sueigas, dalyvaudami pa
maldose, ruošdami tai dienai
pritaikytas menines programas.
Juk skautai tuo metu švenčia
beveik dvigubą šventę, nes tais
pačiais 1918 metais, kada buvo
Vilniuj paskelbta Lietuvos ne
priklausomybė, įsikūrė ir iki šiol
tebegyvuoja Lietuvių Skautų
Sąjunga, įkurta tame pačiame
Vilniuj lapkričio L
Mes, lietuviai skautai, verti
nam šią mum taip reikšmingą
dieną, ją minim su pagarba ir
liūdesiu, nes šiais metais tą dieną niekas Vilniuj neiškeis lietu
viškos trispalvės. Todėl, gyven

dami laisvam pasauly, privalom
visomis jėgomis, visu savo iš
manymu stengtis, dirbti ir, jei
bus reikalas, ir kentėti, kad pri
artintume Lietuvai vėl laisvą ir
nepriklausomą gyvenimą.
Mes gerbiam rusų kankintą ir
kalintą Simą Kudirką, mes su pa
garba lenkiam galvas liepsnose
mirštančiam Romui Kalantai,
šaukiančiam — Laisvės Lietu
vai. Šių dienų mūsų didvyriam
jaučiam tą pačią pagarbą, kaip ir
jų protėviam.
Dirbkim, stenkimės ir laukim,
nes visokiai vergijai vieną dieną
turi būti galas. Bus galas ir šiai,
dabartinei. Ateis diena, kada
Gedimino pily plevėsuos tri
spalvė ir Lietuvos himnas skam
bės visoj Lietuvoj!
Budėkim!
B.K.

WATERBURIO
SKAUTAI ŠOKA
Waterburio skautų vadovai,
norėdami paįvairinti 1974 metų
Kaziuko mugės programą, nuta
rė pamokyti skautus ir skautes
tautinių šokių. Pirma repeticija
įvyko 1974 vasario 10. Nuo to
laiko grupė išaugo iki 22 narių,
išsirinko vardą — Ratelis, daly
vavo dvylikoj pasirodymų. Da
bar uoliai ruošiasi atšvęsti vienerių metų sukaktį ateinančioj
Kaziuko mugėj, kovo 9, Šv. Juo
zapo mokyklos salėj, Waterbury,
Ct. Grupei vadovauja tuntininkė
A. Bulotienė, padedant draugininkėm ps. Z. Čerkienei ir vyr.
sk. si. S. Marūnienei. Nuo sau
sio mėn. pradžios sudaryta ant
ra, jaunesniųjų, grupė, kurioj yra
15 šokėjų. Ateity planuojama su
kurti jaunimo ansamblį.
Su šokiais ir dainavimu pagy
vėjo ir skautiška veikla. Bend
romis pastangomis sėkmingai
surengtos lietuviškos Kūčios.
Ruošiamasi vykti į skautų sporto
šventę. Mes, vadovai, džiaugia
mės, kad turim Waterbury entu
ziastingo jaunimo.
Antanina Bulotienė

Waterburio skautų tautinių šokių grupė “Ratelis”. Iš kairės pirmoj eilėj: I. Petruškevičiūtė,
V. Čerkus, V. Kuraitė, L. Jasiulevičius, V. juraitė, antroj eilėj: R. Pakalnytė, M. Strungytė,
R. Paliulytė, Ž. Brazdžionytė’, Ą. Bulotaitę, Į. Jankauskaitė, Ž. petruškevičiūtė, trečioj eilėj:
A. Stuopelytė, R. Bulota, T. Aksentis, E. Bažėnas, R/Tyson, T. Melninkaitis, A. Jasiu
levičius, V. Kuras, vadovė A. Bulotienė.

SKAUTYBĖS ĮKŪRĖJO

BADĘN-POVVELLIO

Įdomu pasiklausyti apie “karabelninkų” būdas, apie ūkio
gaminių, naminių gyvulių par
davėjus, Kartais kuris, nors ir ne
drąsiai, prisimena ir Vilniaus
kišenvagius . . .

Tačiau nė vienas nepamirš pa
pasakoti apie mugėj valgytus
skanėstus — Kaziuko širdis.
Kaziuko širdis — savotiškas,
medauninko skonio, širdies pa
vidalo pyragas. Šios širdys bū
davo kepamos įvairaus didumo,
išgražintos, išdabintos cukri

niais papuošimais, stačiai sa
votiškas meno kūrinys.
Jaunuoliai, atsilankę į mugę,
stengdavosi nupirkti kuo gra
žiausią, didžiausią “Kaziuko šir
dį”, kad ją čia pat padovanotų
savo išrinktajai. Tai būdavo sa
votiškas pasididžiavimo ob
jektas. Jaunuoliai ir mergaitės
tarp savęs varžydavosi kas di
desnę ar gražesnę širdį nupirko
ar gavo.
Mugės neapsieidavo ir be
tradicinių riestainių, kurie sta
čiai burnoj tirpdavo, ir šaltmėtinių visokių formų saldainių,
giros, naminio alaus ir kitų
įvairenybių.
Tačiau šiais laikais Vilniaus
mugė nebeegzistuoja. Ji dar vis
nepamirštama, bet jau, deja, tik
pasakojimuose ir prisimini
muose.
Lietuviai skautai, Vilniuj gavę
organizacijos pradžią, stengiasi
ir šiandien tą gražią tradiciją iš
laikyti. Jų kasmet ruošiamos
tradicinės mugės toli gražu ne
prilygsta vilniškėm, bet, anot lie
tuviškos patarlės, stengtis reikia.
Ir mūsų skautai-ės, lygiai kaip
Vilniaus krašto lietuvė senutė,
dievdirbys, audėja, kepėja ar
mezgėja, visus metus planuoja,
dalinasi idėjomis, dirba, kad, šv.
Kazimiero šventei atėjus, galėtų
parodyti savo darbo vaisius.
Tuo ne tik įrodoma, kad skau
tas darbštus, sumanus, bet taip
pat, kad jis tebėra lietuviškų
tradicijų mylėtojas.
Mylėdami ir gerbdami senas
lietuviškas tradicijas, o tuo pa
čiu ir lietuvių skautų patroną
šv. Kazimierą, skautai ruošia ir
ruoš savo tradicinę Kaziuko mu
gę.

Lietuviškoji visuomenė išei
vijoj, matyti, įvertina šią skau
tų pastangą. Mugės visose vieto
vėse, visuose lietuvių telkiniuo
se būna gausiai lankomos, skau
tų pagaminti darbai išperkami,
skautų veikla pagyvinama, tuo
būdu ir finansiškai paremiami jų
ateities darbai ir užsimojimai.
Tad ir šiais metais Kaziu
ko mugės laukia lankytojų, kur
bent iš dalies, nors ir kukliai,
bus galima prisiminti nepriklau
somybės laikus, senąjį Vilnių ir
ten vykusias muges.
B.K.
-oVisi kviečiami atsilankyti į
New Yorko skautų ir skaučių
tradicinę Kaziuko mugę, kovo 2
Kultūros Židinyje!

MALDA
■; ■

(tarptautinėms skautų pamaldoms)

Mūsų visų Tėve,

Mes čia šiandien susitinkame
Tavo akivaizdoje, atėję iš dau
gybės kraštų ir atstovaudami
daugybei rasių, bet būdami vie
ningi savo Brolybe Tavo Die
viškoje Tėvystėje.
Dėkingomis širdimis mes
ateiname į Tave, nudžiuginti
daugybės malonių, kurias Tu
mums suteikei. Mes dėkojame,
kad mūšų Sąjūdis klesti kaip pri
imtinas Tavo Akyse. Už tai, mū
sų nuolankaus dėkingumo ženk-

KAZIUKO MUGĖS
Kaziuko mugės Lietuvos sos
tinėj Vilniuj būdavo bene di
džiausias visų metų turgus. Ir ne
bet koks tai būdavo turgus —
kartu ir savotiška tautodailės pa
roda.
Kaziuko mugėsna ruošdavosi
vilniečiai, ruošdavosi ir plačios
apylinkės, apvalius metus. To
dėl tos Vilniaus mugės buvo
pagarsėjusios ir iki šių laikų ne
užmirštamos.
Mugės dieną visi skubėdavo
turgavietėn ko nors nusipirkti,
fotografuoti, kiti — pažiopsoti.
O būdavo į ką žiopsoti! Nespė
jai pasigėrėti pagarsėjusiomis
Vilniaus verbomis, kurias ne
viena lietuvė, sena ar jauna, per
metus rinkusi gėles, jas džiovi
nusi, dažiusi, nupynė, o jau akis
traukia kokia kita prekė. Čia rasdavai ir įmantriai išpiaustytų
žemaitiškų klumpaičių, dievdirbiai čia sunešdavo savo kūri
nius — visokiausių rūšių droži
nius. Čia nežinojai, ką rinktis:
ar kryželį, ar koplytėlę, ar šv.
Jurgį su slibinu, o jei tokių
dalykų jau turėjai, rankos sa
vaime tiesėsi į išpiaustytas
e Verpstes, rankšluostines, me
dines druskines ar kitokius na[ ■ mų apyvokos daiktus.
O kiek visokiausių raštuotų
audinių, kiek įvairiaspalvių
.. mezginių, nėrinių! Tiktai lietuį vės mokėjo tokius raštus sukur| ti, išausti, išmegzti, taip spalvas
į suderinti. Čia radai ir šiltas pirši tinęs, radai ir tulpėtas lietuviš
kas prijuostes, languotas lovatie
ses, daugianyčius rankšluos
čius. Ir daug daug kitokių ga
minių.
Sunku būtų išvardinti, kas ir
kaip buvo gaminama Vilniaus
Kaziuko mugei. Šias paslaptis
žino tik vienas kitas iš senes
nės kartos.
h
Tačiau daugumas maloniai tai
prisimena ir mielai papasakoja,
kuriem ten bent kartą tokioj mu
gėj teko lankytis.

LORDO
-

''

L

lan, norėtume padėti ant Tavo
Altoriaus tą auką, kurią galime
sudėti, aukodami save kitiems
tarnauti.
Mes prašome, kad Tavo Die
viškojo Įkvėpimo paveikti, mes
įgytume platesnį akiratį, aiškes
nę viziją mums suteiktos progos
ir viso to, kas atsiskleidžia prieš
mus. Leisk mums nueiti iš čia
sustiprinta
ištikimybe
tęsti
mūsų uždavinį kelti žmonijos
idealus ir galias ir, per artimes
nį pažinimą, padėti įgyvendinti
Tavo laimingesnę Taikos Val
džią bei Gerą Valią Žemėje.
Išklausyk mus, o Tėve. Amen.

Pasaulio skautų įkūrėjas Lordas Robertas Badęn-PoweĮlis.

PRISIMENAM BADEN-POWELLį
— SKAUTŲ

ĮKŪRĖJĄ

Vasario mėnesį lietuviam konfesijų, šią dieną stengiasi
skautam yra dvi reikšmingos da ypatingai paminėti: suruošti ta
proga iškilmingas, dažniausiai
tos.
Pirmoji, Vasario 16-oji, yra uždaras sueigas, su atitinkama
skautų minima ir švenčiama su programa ir pašnekesiais, kad
pagerbtų šį didį žmogų, tiek
lietuviui priderama pagarba.
daug
davusį jaunimui, taip jį
Vasario 22-oji yra viso pasau
įpareigojusį,
kad ugdytų savo as
lio skautų įkūrėjo Lordo Ro
menybę,
siektų
gėrio žmonijai,
berto Baden-Powellio gimimo
pagelbėtų
artimui,
o taip pat tar
diena. Tą pačią dieną gimtadie
nautų
Dievui
ir
Tėvynei.
nį švenčia ir Lady Olave BaVyr. skautėm ši diena yra
den-Powell, viso pasaulio vy
“
susimąstymo
diena”. Savo su
riausia skaučių vadė, skaučių įeigose
jos
perkratinėja
savo
kūrėja.
nuveiktus
darbus,
pasižada
dar
Skautai, visose pasaulio šaly
daugiau
atlikti,
beveik,
galima
se, visų tautybių, visų religinių
sakyti, atlieka savotišką “skautiškos
sąžinės sąskaitą”.
-OMes,
lietuviai skautai, pri-,,
Prano Baltuonio šaknų skulp
simenam
Tave, Skautų Įkūrėjau,
tūrų paroda New Yorke vyks
gerbiam
Tave
ir lenkiam prieš
balandžio 19-20 Kultūros Židi
Tave
savo
galvas,
nes Tu mus iš- .
nyje. Parodą ruošia New Yorko
mokei
to
paties,
ko
ir pats sie
vyr. skaučių židinys Vilija.

Clevelando skautininkių draugovės valdyba: s. B. Juodi
kienė — iždininkė, s. M. Kižienė — pirmininkė, dr. ps. G. Matienė — pavaduotoja, ps. M. Puškorienė — sekretorė. Nuotr. v
Bacėvičiąus.

kei — per ’skautybę tapti geres
niais
žmonėmis,
geresniais
krašto piliečiais.' Išmokei visuo
met budėti Dievo, Tėvynės ir
Artimo sargyboj!
B.

Prano Baltuonio šaknų skulptūrų paroda, rengiama vyr. skaučių židinio Vilijos, bus
balandžio 19-20 Kultūros Židinyje. Ši nuotrauka yra iš jo parodos, surengtos vyr.
skaučių prieš keletą metų K. Židinyje. Nuotr. R. Kisieliaus

IŠ BADEN—
POVVELLIO MINČIŲ
— Meilė kitiems šildo ir
šviečia.
— Bendravimas su jaunais
gaivina ir palaiko vyresniųjų šir
dies jaunumą.
— Pakėlę žvilgsnį į viršų,
augsime į viršų; įsiknisę į pa
šaipą ir niekinimą kitų, tiktai že
mai brisime.
— Skautybė nėra vien žaidi
mas vaikams, bet ir būdas gy
venti suaugusiems.
— Mes, skautai ir vadovai, tu
rime daugiau išeiti į gamtą, visvien, ar kūno, ar dvasios sveika
tai.
— Veržkimės pirmyn, tikė
dami sąjūdžio sveikumu ir atei
ties galimybėmis, ir darykime
tai su meile, kuri galingiausia
jėga iš visų.
— Jei sugebėsite perduoti vai
kams meilę knygoms, duosite
jiems draugus, kurie jų niekuo
met neapvils.
— Vadovo pagrindinės savy
bės yra glausta, aiški kalba,
draugiškumas ir išmanymas.
— Atsakomybė ir iniciatyva,
vykdomos gyvenime, yra du
svarbiausi būdo bruožai ir sun
kiausi mokyti.
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BROCKTON,
MASS.
Lietuvių Šv. Kazimiero para'pijos choras, vadovaujamas ne
nuilstančio komp. Juliaus Gai
delio, yra daug kartų koncer
tavęs Brocktone, Bostone, Providence, R.I., yra pasirodęs kele
tą kartų televizijoje ir daug
kartų atlikęs programą vietos or
ganizacijų parengimuose. Be to
sekmadieniais gieda parapijos
bažnyčioj per 10 vai. lietuviškas
mišias.
Senajai
valdybai, kurios
veikliu pirmininku buvo Vyt.
Eikinas, pasitraukus, choras iš
sirinko valdybą 1975 metam to
kios sudėties: Juozas >. Baškaus
kas — pirmininkas, Jarūna Ba
naitienė — sekretorė ir Viktoras
Brandtneris — iždininkas.
Naujoji valdyba numato su
rengti bažnytinį koncertą Ver
bų sekmadienį, kovo 23, Brocktono lietuvių Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčioj, sutiko išpildy
ti meninę programą Vasario 16
minėjime Brocktone vasario 23
ir jau uoliai ruošiasi pavasari
niam koncertui.
Vasario 23 choras buvo kvie
čiamas pasirodyti Cambridge
bibliotekoje Chamber of Commerce rengiamame festivalyje,
bet dėl datų supuolimo buvo
priverstas atsisakyti.
Kovo 23 religiniame koncer
te be minėto choro programoj
dalyvaus ir solistai Daiva Mongirdaitė-Richardson, Stasys Lie
pas ir Benediktas Povilavičius.
Naujoji choro valdyba kvie
čia Brocktono, Bostono ir apy
linkių lietuvius savo balsais įsi
jungti į chorą.
Apgailestautina, kad Šv. Kazi
miero parapiečiai neįvertina
choro milžiniškų pastangų taip
negausiai atsilankydami į kiek-

FORT MYERS,
FLORIDA
Irgi minės Vasario 16-ąją
Negausi Ft. Myers lietuvių
kolonija, pereitais metais pa
augusi keliais nariais, šiemet
pirmą kartą viešai minės Lietu
vos nepriklausomybės atstatymo
sukaktį.
Vasario 22, šeštadienį, 5 vai.
vak. Howard Johnson restorane,
Lamplighter kambary, 2475
Cleveland Avė. (Rt. 41 South),
įvyksta lietuvių ir jų draugų su
sibūrimas, prie kavos ir užkan
džių, pusiau formaliai paminėti
Vasario 16-osios Aktui. Šia proga
bus taip pat pasinaudota krūvon
suburti apylinkėj gyvenančius
naujosios ir ankstesnės ateivijos
lietuvius, kitus pabaltiečius ir
Lietuvos laisvės draugus ame
rikiečius. Dėl minėjimo teirau
tis pas Antaną Patamsį, tel. (813)
936-8264.
Vietinė WBBH-TV, 20-oji sto
tis , vasario 13, ketvirtadienio
rytą, duos pasikalbėjimą su
Edą ir Vilium Bražėnais progra
moj “Gulf Coast Today”. De
damos pastangos plačiajai visuo
menei priminti Lietuvos bylą ir
per kelias radijo stotis bei vieti
nę spaudą; tai turėtų palengvin
ti faktas, jog šiemet ruošiamas
oficialus minėjimas.
E.

vieną sekmadienį 10 vai. gieda
mas lietuviškas pamaldas. Gėda
mum, jei mes, turėdami tokią
gražią bažnyčią ir tokį aukšto ly
gio chorą, einame į kitataučių

bažnyčias.
-oPraeitą rudenį Brocktone įsisteigęs Lietuvių Religinės Šal
pos Rėmėjų 88 R būrelis, kurio
valdybą sudaro dr. Petras Bizinkauskas, L. Senutienė, S.
Gofensienė ir S. Jančauskienė,
gana gražiai reiškiasi.
Iki Naujų Metų šalpai buvo
surinkta apie $50.00 aukų ir iš
platinta apie 30 egz. “LRK Baž
nyčios Kronikos”.
-oAmerikos Lietuvių Bendruo
menės Brocktono apylinkės
metiniame susirinkime, įvy
kusiame sausio 26 Šv. Kazimiero
Lietuvių parapijos mokyklos sa-

SPORTAS
Stalo tenisas
Vasario 4 LA Klubo jaunieji
tenisininkai K. Židiny turėjo
draugišką susitikimą su Brooklyno Poly-Prep. gimnazijos ko
manda. Iš 13 rungtynių tiktai
trys mūsiškiai pasiekė laimėji
mus. Tomas Vainius savo prieši
ninką sudorojo 21:10, 21:5,
Danutė Gvildytė 21; 11, 21:6 ir
Paulius Gvildys 21; 15, 21:6. Kiti
mūsų žaidėjai šiek tiek apvylė
pastebimu nepasiruošimu, nes
gabumų jie turi pakankamai, tik
tai darbo trūksta. Kompeticiniam pasiryžimui išvystyti
planuojama panašių draugiškų
rungtynių ir daugiau.
Krepšinis
Rytų apygardos žaidynės įvyks New Yorke kovo 15-16.
Visos Amerikos ir Kanados ŠalFAS Sąjungos pirmenybės —
balandžio 19-20 Chicagoj. No
rint tinkamai šiose varžybose
pasirodyti, LA Klubo sporto va
dovybė ėmėsi žygių pagyvinti
komandų pasiruošimą. Kadangi
sunku sužadinti aplinkinių vie
tovių lietuvių sporto klubuo
se norą dalyvauti tarpklubiniuose susitikimuose, nutarta už
megzti santykį su vietos ameri
kiečių katalikiškų mokyklų spor
to vienetais. Vasario 2 K. Židi
nyje įvyko pirmos draugiškos
krepšinio rungtynės prieš St.
Mary Gate of Heaven komandą.
Tada mūsų jaunieji C grupės (gi
mę 1961 ir jaunesni) krepšinin
kai supylė amžiumi šiek tiek
jaunesnius priešininkus 51:31
pasekme.
Pereitą sekmadienį K. Židiny
je įvyko net trejos krepšinio
rungtynės. Maišyto amžiaus
LAK mergaičių komanda žaidė
prieš St. Thomas parapijos mer
gaičių didelį prieauglio būrį.
Apie 20 St. Thomas mergaičių
pasimainydamos bandė įveikti
mūsų komandą, bet amžius ir
ūgis buvo mūsų persvaroj. LAK
mergaitės laimėjo 60:10 pa
sekme. Žaidė: R. Galinytė 4, J.
Gudaitytė, A. Katinaitė 8, Dana
Liogytė 8, Rita Liogytė 28 (!),
L. Naronytė 8, E. Zikaraitė 4.
Išskirtinai gera buvo R. Liogy-

JURGUČIO ŠEIMOS REIKALU
JAV LB visuomeninių reikalų
tarybos gautomis žiniomis, pa
bėgėlio muz. Aloyzo Jurgučio
žmonos Marijos ir dukters Dai
nos į JAV išvykimo klausimas
yra čia aprašomame stovyje.
M. Jurgutienė yra gavusi vyro
išsiųstą iškvietimą (“vyzov”) į
JAV-es. Šį iškvietimą ji Vilniuj
pristačiusi vizų skyriui ir už
pildžiusi visus reikiamus doku
mentus — anketas. Pažadėta at
sakymą dėl išvykimo duoti per
tris mėnesius. M. Jurgutienė
mananti, kad atsakymas bus tei
giamas.
Kongr. Evd. J. Dervvinski, rea
guodamas į Lietuvių Moterų
Klubų Federacijos Chicagos
skyriaus pirm. K. Leonaitienės
užklausimą, susisiekė M. Jurgutienės reikalu su JAV ambasa
da Maskvoj. Šiomis dienomis jis
gavęs ambasadoriaus Walter J.
Stoessel Jr. laišką, kuriuo sutei
kiami svarbūs patarimai išvy

kimo klausimu ir M. Jurgutienė
raginama painformuoti JAV.
ambasadą, kur ir kada buvo už
pildytos anketos išvykimui.
Turėdami šią informaciją, JAV
ambasados pareigūnai kontak
tuos sovietų įstaigas. M. Jurgu
tienė šiomis dienomis turė
jusi tai atlikti.
Muz. A. Jurgutis yra išpildęs
visus JAV reikalavimus šeimai
emigruoti į JAV-es. Imigracijos
tarnyba yra JAV ambasadai per
siuntusi vi sus reikiamus doku
mentus.
JAV LB visuomeninių reikalų
taryba yra LB vienetam išleidu
si aplinkraštį, prašantį kreiptis į
kongreso narius Jurgučio šeimos
išvykimo reikalu. Dabartiniu
metu, siekiant sujungti išskirtą
Jurgučių šeimą, šią akciją prašo
ma
stiprinti
kontaktuojant
JAV senato ir atstovų rūmų
narius.
LB inf.
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lėj, buvo išrinkta nauja valdy
ba: Eligijus Sužiedėlis — pirmi
ninkas, Povilas Jančauskas —
vicepirmininkas Stasys
Eiva — sekretorius, Algis Alks
ninis — iždininkas ir Mikas Kli
mas — narys. Kandidatais: J.
Baškauskas, Bronė Meižienė ir
I. Eivienė.
Revizijos komisijon išrinkti
Romas Bielkevičius, Antanas
Jurkštas ir Elzbieta Ribokienė.
Vasario 16 minėjimas, kurį
rengia Brocktono Altos skyrius
ir L. Bendruomenės apylinkė,
įvyks vasario 23 salėj po baž
nyčia.
Bendruomenės
apy
linkės valdyba ir šiais metais,
kaip ir visą laiką praeityje, pa
rengs tai progai pritaikytą anglų
kalba 25 minučių programą,
kuri bus perduodama per abi
vietos radio stotis.
P.J.
tė, kurios taiklūs metimai nepa
darytų gėdos ir berniukų sąsta
te žaidžiant.
Kalbant apie berniukus, mūsų
C komanda šį kartą pasirodė be
priekaištų. Žaisdami tik pen
kiese, jie sudorojo Gate of Hea
ven lygiaamžių berniukų grupę
84:40 (42:13) pasekme. Mūsiš
kių komandinis žaidimas buvo
tvarkingas ir užtikrintas, o Šim
kui puolime ir gynime kontro
liuojant lentas, kiti šauliai badė
priešininko tinklą iš visų pusių.
Pats Šimkus sumetė 26 taškus,
Naronis irgi 26, Česnavičius 16,
Gvildys 10 ir P. Dičpinigaitis
6. Ši komanda yra daug ža
dantis vienetas. Dažniau žaisda
mi, berniukai pradeda rodyti
pasitikėjimą ir gerai organizuo
tą komandinį žaidimą. Tikimasi
jų progresą kultivuoti ir toliau.
Trečios rungtynės buvo B
amžiaus (gimę 1959 ir jaunesni)
grupėj. Vienam žaidikui neatvy
kus, o kitam sustreikavus, B ko
manda turėjo skolintis vieną jau
metais senesnį ir du jaunesnius
(iš C komandos) žaidėjus. Tuo
tarpu Gate of Heaven komanda
atvyko ne tik ūgiu, bet ir amžiu
mi už mūsiškius pranašesnė.
Nežiūrint to, mūsų žaidėjai pir
mam puslaikyje ne tik kad at
silaikė, bet ir vedė vieno taško
(26:25) persvarą. Po pertraukos
tačiau lyg kas dangčiu uždengė
priešininkų krepšio skylę. Ka
muolys sukosi apie lanką arba
pasispardęs šoko lauk, griežtai
atsisakydamas lįsti pro tinklą.
Trečiam ketvirtyje mūsiškiai iš
daugelio metimų pelnė tik 2
taškus, o priešininkai 12. Čia
ir buvo viso žaidimo istorija,
nes paskutiniam ketvirty sužais
ta lygiom 9:9. Rungtynes sve
čiai laimėjo 46:37. Žinoma, am
žiaus ir ypač ūgio persvara galu
tinai ir nulėmė rungtynių eigą,
nors prie geresnės laimės pa
sekmė galėjo būti ir kitokia. Mū
sų B komandoj žaidė: S. Biru
tis 6, J. Galinis 34, J. Matulai
tis 12, Naronis 9, V. Rygelis,
Šimkus 2 ir J. Vilgalys 4.
Planuojama panašaus masto
varžybas įvykdyti Kultūros Židi
nyje ir kovo 9. Prašoma šią datą
pasižymėti kalendoriuje ir gau
siai atsilankyti į rungtynes. LA
Klubo bufetas vėl pavaišins išal
kusius ir ištroškusius žiūrovus,
gi jaunieji sportininkai parodys
savo pastangų rezultatus. O iki
tol bus bandoma sužaisti kelias
rungtynes ir svečių pastogėse.
Alg. Š.

PATERSON, N.J.
Parapijos žinios
Antanas Gruzdis, 52 m. karo
veteranas, mirė sausio 25. Pa
laidotas iš šv. Kazimiero para
pijos bažnyčios Holy Sepulchre
kapinėse.
Marija Papečkienė, gyv. Patersone, mirė Matulaičio na
muose, Putnam, Conn. Palaido
ta vasario 4 iš Šv. Kazimiero
parapijos bažnyčios Kalvarijos
kapinėse.
Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo minėjimas įvyksta
vasario 23 d. 2 vai. p.p. Catholic
Regionai High School salėj, 764
llth Avė., Paterson, N.J. Mi
nėjime dalyvauti pažadėjo ir Si
mas Kudirka, kuriam pagerbti
vakarienė įvyksta tą pačią dieną
Šv. Kazimiero parapijos salėje
4 vai. p.p.

Tėv. Barnabas Mikalauskas pas savo gimines Argentinoj. Sėdi iš k.: sesuo Barbo
ra Kriuklienė laiko anūkę Ceciliją, seserėčia Estela, M. Domynienė, Tėv. B. Mika
lauskas, OFM, stovi iš k.: dr. Albertas Domynas laiko sūnų Andrių, Augustas Domynas.

LMK FEDERACIJOS
NEW YORKO
KLUBAS
Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos New Yorko klubo na
rės sausio 19 buvo susirinku
sios pirmam 1975 metų susirin
kimui pas klubo narę P. Ivašauskienę, Richmond Hill, N.Y.
Susirinkimą atidarė
New
Yorko klubo pirmininkė dr. M.
Žukauskienė,
pasveikindama
gausiai susirinkusias nares ir
pranešdama, kad gautas atsaky
mas iš šen. H. Jackson į klubo
laišką prof. Jurgučio šeimos rei
kalu. Taip pat gautas padėkos
laiškas iš kun. H. Šulco iš Bra
zilijos už jam pasiųstą pašalpą
lietuviam studentam.
Po to LMK Federacijos pir
mininkė I. Banaitienė suteikė
smulkesnių informacijų apie
Jurgučių šeimos bylą ir pa
kvietė visas klubo nąręs dalyvauti vasario 8 LMKF New Jersey klubo ruošiamame pobū
vyje, skirtame paremti muziko
logijos archyvą.
Toliau svarstyti šalpos reika
lai. Nutarta tęsti senelių ir savanorių-kūrėjų rėmimą Vokie
tijoje Kalėdų švenčių proga, pa
skirta 50 dol. auka Maironio mo
kyklai ir 50 dol. Balfo vajui.
Po susirinkimo oficialiosios
dalies uždarymo klubo narės
praleido malonią valandėlę prie
P. Ivašauskienės paruošto stalo,
besivaišindamos kavute ir įvai
riais pyragais.
Paskutinėje susirinkimo daly
je su dideliu susidomėjimu iš-

MASPETH, N.Y.

PAS ARGENTINOS LIETUVIUS
pakrikštyta Cecilija Domynaitė,
Estelos Kriuklytės ir dr. Alber
to Domynų dukrelė. Krikštas
buvo suteiktas mišių metu, ku
rias aukojo ir mergaitę krikšti- jo svečias iš Amerikos — Tėv.
Barnabas Mikalauskas.
Krikšto tėvais buvo Lilė L.
Švenčionytė ir Artūras A. Mičiūdai. Krikštynų vaišės įvyko
Domynų naujai pastatytame
name, Hurlingham, kur dalyva
vo šeimos nariai, artimieji gimi
nės bei draugai. Gražiai paruoš
tos vaišės praėjo jaukioj nuo
klausyta Lietuvos teatro akto
riaus ir teatro istoriko Vitalio taikoj, klausant lietuviškos mu
zikos. Pats dr. A. Domynas pa
Žukausko paskaita apie kelionę
skambino pianinu kai kurias lie
po Europą Reinhardto festiva
tuviškas dainas, o svečiai daina
lio metu. Paskaita buvo paįvai
vo. Piaunant tortą, buvo sudai
rinta puikiomis skaidrėmis.
nuota Ilgiausių metų ne vien tik
Išsiskirstyta nutarus kitą susi
dukrelei Cecilijai, bet ir visai
rinkimą šaukti kovo mėnesio
Domynų šeimai. Domynai au
pradžioje,
gina
taip pat sūnų Andriuką,
E. Treimanienė
pustrečių metų amžiaus. — Kr.

Tėv. Barnabas Mikalauskas,
OFM, Brooklyno lietuvių pran
ciškonų vienuolyno ekonomas ir
viršininko pavaduotojas, Argen
tinos sostinėj turi seserį Barbo
rą Kriuklienę. Sesuo ir jos šei
ma apmokėjo kelionę ir pasi
kvietė seniai matytą brolį iš
Amerikos atvykti į jų šeimos
šventę.
1974 gruodžio 29 Aušros Var
tų parapijos bažnyčioj Avellanedoj (prie Buenos Aires) buvo

Licensed by VNESHPOSYLTORG
|

Gerai pažįstama firtna, kuri, per daugelį metų skubiai ir
tiksliai patarnauja savo skaitlinga klijentūrą, siunčiant

į
j

DOVANAS-SIUNTINIUS | LIETUVĄ, LATVIJĄ,
ESTONIJĄ, UKRAIMIJA Ir 1.1.

I

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLLJENTŲ PATENKINTI.

VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

I

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

Mirė K. Budris

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

Kazimieras Budris, sulaukęs
46 m. amžiaus, nuo širdies
smūgio mirė vasario 1 Mother
Memorial ligoninėje. Nuliū
dime liko žmona Gloria ir keturi
vaikai.
Kazimieras buvo jauniausias
iš penkių vaikų, palikdamas 4
seseris: M. Šlapikienę, W. Brusokienę, S. Karalienę ir L. Trouve.
Palaidotas iš V. Atsimainymo
bažnyčios vasario 4 Veteranų ka
pinėse Farmingdale, N.Y. Mi
šias aukojo klebonas kun. Pra
nas Bulovas, kun. J. Pakalniš
kis ir kun. J. Aleksiūnas.
A a. Kazimieras Budris buvo
antro karo veteranas ir New
Yorko miesto policininkas.
Šermenų pietūs buvo Vytau
to Belecko restorane, kur buvo
pavaišinta 60 dalyvių. Jei nebū
tų sniegas užpuolęs, dalyvių bū
tų buvę virš šimto, nes buvo
užprašyta virš šimto mišių.
Į laidotuves iš Phoenix, Arizo
nos, buvo atvykęs Petras ir Ma
rytė Šlapikai ir Elena Brusokienė, o iš Tampos, Floridos,
E. Karalienė.

afflJiated with PODAROGIFTS, INC.

’
|
|
|

I

priima užsakymus dovanu pažymėjimams, . automobiliams, fiak
dytuvams televizijų aparatams, radijo transistoriams, magner
fotonams (tapė recorders) ir daug kitiems dalykams, taip p*it
BUTAMS savo giminėms ir draugams gyvenantiems Lietuvoje
ir Sovietų Sąjungoje.

| Informacijų ir nemokamų katalogų praSykit mūsų vyriausioje
I Įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.
- ' -

j COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
I

4 8 8

M A D I S 0 N

M E N U E

"

ttarp 51 ir 52 g-v&s)

I

— Gediminas Gavorskas, bai
gęs Miuncheno universitetą, su
grįžo į Venecuelą ir pradėjo ||
dirbti kaip aeronautikos inži- A
nierius Venecuelos karinės avia- ji
cijos bazėj Palo Negro, arti Ma- ®
racay. Šia proga jis susitiko su ®
garsiuoju aeronautikos moks- d
lininku Werner von Braunu.

Floor 21st

\

I
I

' NEW YORK, N. Y. 10022
Tel.s (2(2) 758 - 1150/1
SKYRIAI r';
Tel.: AL 4-54506
NEW YORK, N. Y, 10003, 45 Second Avenue
CH 3-2583
NEW YORK, N. Y. 10011, 135 W, 14th Street
,
268-0068
SO. BOSTON, Mass. 02127, 389 West Broadway
TL 6-2674
BUFFALO, N. Y. 14206, 332 Fillmore Avenue
BR 8-6966
CHICAGO, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue
WA 5-2737
CHICAGO, H!. 60629, 2501 West 69 St.
/
884-1738
CLEVELAND, Ohio 44134, 5879 Statė Road
TeL 432-5402
FORT WAYNE, Ind. 46808, 1807 Belmeke Rd.
ES 2-46S&
IRVINGTON, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue
GL 8-2256
GRAND RAPIDS, Mich. 49504, 636-38 Bridge St N. W.
365-5255
HAMTRAMCK, Mich. 48212, 11333 Jos. Campau Avė.
246-9473
HARTFORD, Conn. 06106, 518 Park St
FO 3-8569
LAKEWOOD, N. J. 08701, 241 Fourth St
AN 1-2994
LOS ANGELES, Calif. 90022, 960 S. Atlantic Blvd.
NEW HAVEN, Conn. 06511, 1329 Boulevard
LO 2-1446
NĖWARK. n. J. 07106, 698 Sanford Avenue
373- 8783
PASSAIC, N. J, 176 Markei Street
GR 2-6387
PATERSON, N. J. 07505 — 60 Broadvvay
Tel. 345-2028
PHILADELPHIA, Pa. 19122, 1214 N. 5th St
Tel. PO 3-4818
PHILADELPHIA, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.
Tel. GL 5-9586
PIT1SBURGH, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street
HU 1-2750
Fl 6-1571
SAN FRANCISCO, Calif. 94115, 1826 Divisadero St
WATERBURY, Conn., 905 Bank Street
PL 6-6766
VVOODHAVEN, N. Y. 11421, 94-08 Jamaica Avė.
Tel. 441-4712
WORCESTER, Mass. 01610, 144 Mlllbury Street
SW 8-2868
IRVINGTON. N. J. 07111, 1082 Springfield Avenue
374- 6446
YOIJNGSTOMIN, Ohio 4450% 309 W. Federal Street
RI 3-0440

i
i

į
j
i
j
j
I
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0 ŠACHMATĄ!

INTER-COASTAL TAX SERVICE
INCOME TAX $4. AND UP PREPARATION DONE
TRADITIONALLY OR BY COMPUTER, EXECUTIVE
TAX SERVICE, MASTER CHARGE, AND BANK
AMERICARD LOCATIONS IN BERGEN & PASSAIC
COUNTIES (201) 675-3240 A DIVISION OF I.C.B.S.
INCORPORATED

Veda Kazys Merkia

— FIDE paskelbė žinią, kad
gautas Bobby Fischerio suti
kimas rungtis prieš Anatolijų
Karpovą, Maniloje. Karpovas pa
INCOME TAX — $5 AND UP MY OFFICE
OR YOUR HOME
geidauja Italijoje. Sprendimas
PACELLA
REALTY
bus padarytas vasario 17 d.
West Paterson, New Jersey
FIDEs posėdyje.
Call for Appt. (201) 274-4586
— Wijk aan Zee turnyrą lai
mėjo Vengrijos didmeistris L.
Portisch. Moterų — GaprindašRICKLEON DECORATING
Servlng Bergen and Nearby Areas
vili; meistrų — M. Dvoreckis.
Palnting, Deslgnlng, Paper Hanglng,
— Pasaulio jaunių pirmeny
etc. All Types (201) 342-0735 of (201)
bes Olandijoje laimėjo anglas
342-0742
“John Nann. Pereitų metų jaunių
p-bes laimėjo taipogi anglas Mi
lės.
TIRELLI MOVING & STORAGE
— Australijos lietuvių XXV
LOCAL & LONG DISTANCE. LIC. & BONDED
REASONABLE RATES. 64-01 ROOSEVELT
sporto šventės šachmatų varžy
AVENUE WOODSIDE CALL (212) 899-6129
bas laimėjo V. Mačiulaitis
(Melb.), 2. V. Opulskis (Adei.), 3.
*
J. Dambrauskas (Sydn.).
CARL JEVVELERS
— P. Tautvaišas laimėjo ChiJEWELRY DIAMONDS VVATCHES GIFTS OLD
GOLD, JEWELRY & DIAMONDS BOUGHT,
cagoję vienos dienos turnyrą
WATCH & JEWELRY REPAIRS AND APPRAISALS
“Nięe VVhite Knight Tornedo”,
4186 VVHITE PLAINS ROAD,
BRONX, N.Y. NEAR 233rd St.
sudorojęs visus savo varžovus
TELE: 212 TU 1-4727
pasekme 4-0. Vladas Karpuška
tame turnyre pelnė 2.5-1.5 tš.,
sulošęs lygiomis su aukštai įMAINTENANCE & REPAIRS
vertintu ekspertu Vesto (2173).
TOP PERSONNEL CLEAN & REPAIR. SPECIALIZE
—- Bostono
tarpklubinėse
IN SMALL COMPANIES FREE PHONE
ESTIMATES CALL 212 531-2072
Harvardo rinktinė Įveikė mūsų
vyrus 3.'5-0.5 (1). Pustaškį pelnė
jaunuolis Tomas Girnius prieš
GERRY’S BATHROOMS
Daugmaną (1866), išleidęs turė
WE DO COMPLETE BATHROOMS
SHOP
AT
HOME
SERVICE.
AMERICAN
tą laimėtiną padėtį su figūra
STANDARD FIXTURES, SHOWER BODY AND
viršaus. Lietuvių II pralaimėjo I ROD. 5 FT. TUB. VANITY SINK, TOILET, MEDICINE
CABINET, FIXTURES CONNECTED TO EXISTING
prieš MIT 1-4. Čia tašką mum
PIPES $490
laimėjo jaunuolis Jonas Alekso
835-0194 — 897-1600 eves.
ms.
—

APPLIANCE REFINISHING TIRED OF YOUR
KITCHEN OR BATHROOM? LIVEN IT UP!
Palnt your appliances, refrlgeratore, stovės,
washers, dryers, tubs, cablnets, etc. any colorcall

VVELTER PROFESSIONAL
APPLIANCE REFINISHING CO.
212 347-3898

DUTCH BOY PAINTS

HAWTHORNE BIBLE HOUSE
RT. 208 (North ol Goffle Rd.)
Hawthorne, N.J. 427-6961

ALL SAINT PLUMBING
PIPING AND HEATING NO JOB TOO
SMALL, WE DO IT. CALL ANYTIME
24 HOUR SERVICE ALL WORK
GUARANTEED
(212) 426-1925
ITS THATTIME AGAINl

A & A VVELDING SERVICES

VACATION BIBLE SCHOOL
VVORKSHOP
FOR 1975

BOILERS REPAIRED & INSTALLED
HOT WATER HEATING
CALL HOT WATER HEATERS
520 CHERRY LANE, FLORAL PARK
CALL (516) 354-4594

SATURDAY,FEBRUARY 15
10 AM — 5 PM

R AND S FURNITURE COMPANY
BOB’S PRIVATE CAR SERVICE
150 BEACH 97 ST., ROCKAVVAY
MAKE RESERVATIONS N0W FOR LOCAL/LONG
DISTANCE TRAVEL 10% REDUCTION WITH THIS
ADD (212) 945-1410, 945-6592 or 945-6636 ASK
FOR RATES FOR VVESTERN UNION TELEGRAM
SERVICE PHONE ANSWERS 24 HOURS A DAY

AUDREY’S SHADES
WITH THE VVOMAN'S TOUCH CUSTOM WIND0W
SHADES, FREE INSTALLATION & SHOP AT HOME
SERVICE. ESTIMATES ALSO GIVEN ON STORM
VVINDOVVS & DOORS. CALL TODAY, DAY OR
NIGHT (516) 887-4184

DIRECT LINE TO MT. SNOW & HAYSTACK
INCLUDING ALL AREA HOTELS FROM MET.

■|ro ALL OVR FRIENDS, AND ASSOCIATES i
.S'"'’ EffiLOVĖkS \VE EKTEND A HEARTY
^MASįHlNGTON B1RTHDAY GREETING

AREA INCL. ALL TERMINALS $45.00
ROUND TRIP P.P. FOR INFO & LONG DISTANCE
SERVICE 802-464-2700

FIRST NATIONAL BANK OF HOPE
Hope, N.J. (201) 459-4121

LARGE SELECTION OF THE FINEST OUALITY
FURNITURE LATEST STYLES TO CHOOSE FROM
STILL AT SENSIBLE PRICES
COME IN AND BROWSE YOU’RE SURE TO
FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR

286 North Main Street
Freeport, L.l.
Tel. 516 623-9676

Specialiste in housahoM
movint overseas

FREE ESTIMATES
L0W RATES
Exec. Office
120-76 Oumos Blvd.
K«w Gardcns, N.Y.
ToL (212) 644*4111

DEXTER PARK
PHARMACY
Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\ErtUE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421
WE DELJVER
Mlchigan 2-4130

CALL 212 479-6453

AVOID TAX & RECORD KEEPING PROBLEMS
NEXT YEAR. KEEP YOUR BOOKS THE EASY
WHITEHILL WAY. SAVE TIME ... SAVE $$$. . .4
HAVE PEACE OF MIND. TAX KEEPING SY8TEM
DESIGNED FOR PROFESSIONALS & SMALL
BUSINESSES WITH EXPERT INCOME TAX
PREPARATIONS AT LOW COSTIII

WHITEHILL SYSTEMS
(516) 486-0484 or (516)485-8494

Alr Conditlonlng & Heatlng. Slnce 1940 we have
applied our Experlence Talente Professional
Skills as Alr Duct Cleaning Contractors. Air
Conditlonlng and Heating Duete expertly brushed
and vacuum cleaned For Prompt Estlmate Call

Consider* :

V. C. CONSTRUCTION CO.
COMPLETE HOME IMPROVEMENTS, PERSONAL
SUPERVISION DEAL DIRECT FULLY GUARAN
TEED WE PARTICIPATE IN ARBITRATION
ACCORDING TO THE RULES OF THE U. BETTER
BUSINESS BUREAU MEMBER H.I.C. & LIC.
240 WHITETAIL LANE, CENTRAL ISLIP. CALL
(516) 231-5974

fetįgttsh, Ffej&ch, \

2 Year SecreterisJ
Prėgrarti (LegaL
Medical, Bxecutive)
4 Year Business
Administration or

Span ish, Germąn
or Lithuanianr>
Mis t ory, Politreai

Science or PreLaw

, Specialu į
Iii Secondarv Ed. į- ĮJ

|

/Philosophy
Religious Sttfdies

*Mathėwtres

JULIO DORCELY
103 Malta St Bklyn.
Constructlon, Additions and
Alteratlons Plumbing & Roofing
LIC. No. 732153
Call 212 257-6150 or 257-5633

A.P.S.
CARPET SERVICE
COMPLETE CARPET SERVICE
OUALITY VVORKMANSHIP
Call (212) 241-1183

S & W PAINTING
Interior and Exterior beautify your
Home at Reasonable Pricea
Free Estlmates
Call (212) 835-3984

Expertly prepared: Federal, City and Štate, Experienced. Will prepare your retum to satisfy
both you and the Government. Open 7 days a
week. Isadore Friedman 23 West Main St, Freehold, N. J. 201 462-4116
ALSO N.Y. CITY & N.Y. STATĖ RETURNS

INTERIOR — EXTERIOR BRUSH OR SPRAY
FREE ESTIMATES — FULL INSURANCE SPECIAL
RIGGER’S LICENSE RELIABLE — DEPENDABLE

Psychology. SocioJogy
oir Befiavioral Sėieįicė-

Art. Music, or Theatėr
a
V
Studies
Biologė’, Pre Med
Pre VeL or Pre D

Speclalizing In Tlle
Plasterlng, Brlck Work Call Anytime
278-5121

OUALITY PAINTING

Buslnesš Education
|s

HOME IMPROVEMENTS

INCOME TAX RETURNS

5

CALL NOW: 364-7880

HILTON HOTEL RESIDENCE
238 Harrison St., Syracuse, N.Y.
SPECIAL RATES FOR SENIOR CITIZENS $85
A MONTH CATHOLIC CHURCH WITHIN WALKING
DISTANCE. CALL (315) — 422-1307

J? ’

For further informahon ivrite: t
■

'

Annhurst College '
Woodstock. Ct. 06281

or call (203) 928-7773 ext. 36

(203)928-2778

ANTONIO’S
Elka Park, N.Y. 12427
ONLY 8 MIN. TO HUNTER MTN. & CORTtNA
VALLEY
WARM
COMFORTABLE
ACCOM.
LOUNGE, COCKTAIL BAR SPACIOUS GROUNDS,
SLEIGH RIDING SKATING CROSS COUNTY
DELICIOUS MEALS
WKND PKGS FROM $24 SKI WKS SUN TO FRI
FROM $60 (SMALL GROUPS 3 CLUBS INVITED)
TEL: (518) 589-5197.

A BEAUTIFUL INVITING HOME AWAY FROM
HOME FOR SENIOR CITIZENS. RECREATION,
PRIVATE ROOMS AVAILABLE 24 HOUR SERVICE
NURSE ON DUTY SPECIAL DIETS WEEKLY
RATES LICENSED BY NEVY YORK STATĖ SUNKYDALE HOME FOR ADULTS 809 STUART AVĖ.
MAMMARONECK, N.Y. DAYS CALL (914) OW 82824. EVES (914) OW 8-9472.

High overlooking the Conn River and miles
of valley. this 20th century home offers 3
bedrooms.
baths. sauna and glass hving
room with captivatmg view Fantastic party
houaeXlose to all transponation Offered at
*, $125000 Located in Deep River. Conn
i Don t spend the ręst of your hte dreaming^
Other Ouallty Homes to Choose from.

ALL TYPES CARPENTRY
Reasonable Rates
Ouallty VVorkmanship
8 A.M. —4 P.M.
Call (212) 327-8371

879 Boston Post Road
Madison. Connecticut
(203) 245-0461

Pastoral
Tkudies, Saint Paul University, Ot»ėawa, offers Master’s Programs (one\ear), for clergy, Sisters Pastoral
Worker§: Professional T) zing for
the Mihistry (Pastoral in\ ’ement
backed by lectures, readings ‘scussions); Pastoral Counselinį
pervised training to develop and .efirtė
pastoral counseling skills); Pastoral
Care of the Family (Renewed Christian understanding of love, couplė,
marriage, for better service to the
family); Pastoral Care in Health Care
Services (Theology, psychology and
supervised training for pastoral (
, duties in Health Service institu- '
tions). Make your ministry more
meaningful and efficient. Information: 223 Main St., Ottawa, Canada,
KIS 1C4.
INSTITUTE

OF

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS
GERIAUSIOS KOKYBĖS
Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai,
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai

SCHRAGER’S
336 EAST 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
Tel.: TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai.

šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąiygot pagal pirkėjo pageidavimą

MOVERS
Florida, California, Express Moving
and Storage Direct moving to Florida
and California only (212) 639-2129

VALOR ROOFING COMPANY
NEW ROOFS, REPAIRS & GUTTERS
WATER PROOFING. FREE ESTIMATES
24 HOUR SERVICE
CALL 212 856-5205 VINNIE SELA
AT 1709 NOSTRAND AVĖ., BKLYN.

PLASTIC COVERS PIN FITTED ONLY 12 GAUGE
3 PIECE SECTIONAL OR SOFA / 2 CHAIRS

ONLY $85.00
Schors Plastic 1992 McDonald Avė.
(off K ings H’way) 998-5633

• ŠPARTA — Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiuteYiai,Įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės irflrmų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
\Ba?ry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Town»end Asioc., Reaitora

20%-50% NUOLAIDOS

antrad.

BOOKKEEPING/INCOME TAX
SERVICES

SUNNYDALE HOME FOR ADULTS
AND LOVELY VACATION HOME

ADOLF SCHRAGER’S BALDŲ
IŠPARDAVIMAS

New York City

GREEK CUISINE LUNCH — DINNER — LATE
SUPPER LIVE MUSIC AFTER 8 PM. SEPARATE
COCKTAIL LOUNGE KAPAMA BRAISED LAMB
WITH FRESH VEG S. RICE PILAF SHISHKEBABMOUSACA-STUFFED EGGPLANT. 347 W. 41 ST.,
N.Y.C., OPEN 7 DAYS A VVEEK. CALL 21? 533-2581

EfcANAHEAI)

įį

PAINTER $20 A ROOM
YOU SUPPLY $25 TWO COLORS
$30 THREE COLORS

PARADISE INN

DIETERS—HAGEN, INC 352-6228
195 New Hyde Pk. Rd., Franklln Sq.,
N. Y. 11010

HOLLIS, N.H.
4.3 ACRES — 216.0’ road frontage —
642.0’ ahore frontage on Silver Lake —Recreation Zone — $40,000 5.4 ACRES —
639.0’ road frontage — across road from
above lot — overlooking Silver lake —
with barn $35.000. 70 ACRES — 485.0’
road frontage — Eat. 400M Pine growth —
$70,000, 33 acres abutting — with timber
and road frontage available. Owner R. Forace Lund, 47 Silver Lake, Road, Hollis,
N. H. (603) 465-2589

CALL PAKSWIFT
OVERSEAS, INC.

INCOME TAXES PREPARED
Fast, accurate service, reas. rates. Home
appt. avail. Call 345-6770 or visit 10 W.
Palisade Avė., Englewood, N.J.

COOL — IT
Refrlgeratlon & Air Conditioning
Commercial & Domestic
24 Hour Service
Call (212) 847-7643

jlirector £t|k4misstoHS:
MT. SNOW SHUTTLE SERVICE INC.

NOVING ABROADt

PLASTIC SLIP COVERS
Top Ouallty
VVorkmanship & Materlals
(914) 963-2799

IN THE YOUTH BUILDING OF
THE HAWTHORNE GOSPEL CHURCH

Interior & Exterior
40% Dlscount
Free Estlmates
Call 516 747-6432

i

Š>ARATEC TECHNICAL SCHOOL
146 VVashington St., Paterson, N.J.

Sponsored by

FOUR STAR
PAINTING

GEORGE BOMAR

LEARN COLOR TV REPAIR IN 15 VVEEKS DAY
CLASSES
EVENING
CLASSES
WEEKEND
CLASSES CALL (201) 881-9198

MARK YOUR CALENDAR NOWI

1 FAM. HOUSE EXTERIOR $275
2 FAM. HOUSE EXTERIOR $375
Rooma, halways, atorea, offlces, factorles, etc.
bruah roller or alrleaa spray. Heaa. Free eat.
(201) 568-8072 or 568-5241. Call GINO BOSCH

WATERPROOFTHE BRICKS ON THE OUTSIDE OF
YOUR BUILDING WITH DUREX WATERPROOFING
COMPOUND KEEP OUT THE WATER AND THE
VVEATHER CALL (212) JU 6-3700

RAŠOMAS,skaičiavimo maš.
špalv.ZENITH TV gausite
per: Sparta,10 Barry Dr,
E.Northport,N.Y,11731

exhlbits open all day
demonstratlona 1:30 PM

Your Luck

Be A -€ėn$istent .Winner!
Order Novr, Severai mąthods professięnal gamblers ūse to win heavy money at craps, roulette,
•2I, baccdrat, chem de fer and poker. You can be
a consistent vvinner at all the'se games. Also, the
third favorite męthod horse players ūse to consistently win ąt.the r'aces. Also, every cardplayer
has a tell that they can not possibly conceal at
2I and poker. The book euplains several of the
methods that have .been used by dishonest
garpblers to overcome the odds and vvin, real
heavy money at craps, roulette, 2I, and stot
machines. All completely fexplained and illustrated’
in this‘book by ar noted gambler who has practiced the prof«š$ion for 38 years. Send $5.00
cash, check, .mqpey order, or C.O.D., to Shop
By Mail, Dept. 2*06\ 1776^ Laurel Road, Morgan

Hill, Calif. 95037. 10-Day money back guararrtee
’if not satisfied.
*

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos
įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs vieno ir
dviejų kambarių butai, gražiai apstatyti, su virtuvėm,
vonia, dušu, vėsintuvais, spalvota TV. Atidarą visus me
tus. Kreiptis:

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS
4200 Gult Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9964
A. Ir E. Bacevičiai, Sav.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James Įsigijo
krautuvę Ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St, Brooklyn, N.Y. 11208
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsidraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane,VVoodhaven, N.Y. 11421.

Telef. Ml 7-6637.

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ! J,
KELIONĖS VYKSTA:
GEGUŽĖS 16-30 d.d.
BIRŽELIO 20—LIEPOS 4 D.D.
RUGSĖJO 5-15 D.D.

Pasižavėsite Helsinkiu, Leningradu,
Vilnium ir Roma!
Kaio ir visados,
Jus palydės ir Jums visus kelionės
reikalus sutvarkys
LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Boulevard
Richmond Hill, New York 11418

Tel. num. (212) 846-1650

Kviečiame užeiti arba paskambinti
pasitarimui su mumis.
Prašome iš anksto rezervuoti vietą,
nes grupės dalyvių skaičius ribotas.

I
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MIRĖ
EDVARDAS KASKUS
Richmond Hill, N.Y., savo na
muose sausio 23 mirė Edvardas
Kaskus, sulaukęs 55 metų am
žiaus. Mirė nuo širdies negala
vimų; prieš 12 metų pergyveno
pirmų širdies smūgį, o prieš pus
metį — antrųįį; nuo to laiko ir
šlubavo jo sveikata.
Edvardas Kaskus gimė 1919
birželio 18 Brooklyne, kur ir už
augo. Būdamas 14 metų, su tė
vais Zuzana ir Jurgiu Kaskais
lankėsi Lietuvoj, kur praleido
apie pusmetį. Vėliau kurį laikų
gyveno Ne\v Jersey, kur tėvai
turėjo vištų ūkį.
Ne\v Yorko lietuviuose velio
nis buvo plačiai žinomas kaip
kiaušinių, lietuviškų sūrių ir lie
tuviškos duonos pristatytojas.
Anksčiau išvežiodavo kiaušinius
ir sūrius į krautuves ir privatiem
žmonėm, Viliau turėjo sutartį su
Elizabetho lietuvių kepykla pri
statinėti krautuvėm kepyklos
produktus — lietuviškų duonų,
pyragus ir kt.
Velionis buvo malonaus būdo,
visada linksmas ir geros nuo
taikos ir patenkintas tuo, kų jam
lėmė kieky iena diena. Gražiai
kalbėjo lietuviškai ir save laikė
Amerikos lietuviu.
Nuliūdime paliko žmonų Joanų, dukterį ir žentų Joanų ir
Ričardų Poelker, sūnų Jurgį, mo
tinų Zuzanų Kaskus, brolį Alek
sų, seseris Albinų Murrah ir
Beatriče Barbero su šeimomis,
teta Kotrynų Žvirblienę ir daug
kitų giminių.

NUOTAIKINGAS
KAUKIŲ BALIUS
New Yorko ateitininkai de
šimtus metus iš eilės rengia Už
gavėnių kaukių balių, kuris turi
didelį pasisekimų ir sutraukia
daug publikos. Šių metų kaukių
balius buvo vasario 8 Kultūros
Židinyje. Žmonių buvo apie 350,
daug buvo jaunimo, nes į ren
gimo darbus buvo daug jo įsi-l
jungę.
Vos įėjus į salę, pagavo tos sa
lės naujas dekoravimas, pritai
kytas linksmai kaukių baliaus
nuotaikai. Salę išradingai ir nuo
taikingai dekoravo moksleivė
Daina Jurkutė. Tarp langų buvo
pakabinti didžiuliai komiškos

A.A.
JADVYGAI KLEMEJERIENEI
mirus, dukras Liusę ir Ireną Dičpinigaitienę su šeima
nuoširdžiai užjaučiame

Filomena , Rimas ir Andrius Ignaičiai

A.A.

ALISEI AUKŠTIKALNIENEI
mirus, jos sūnui Vytautui ir jo šeimai gilią užuojautą
reiškia

Maspetho Viešpaties Atsimainymo parapijos choras

A.A.
ALISEI AUKŠTIKALNIENEI
mirus,
sūnui Vytautui ir šeimai gili užuojauta.

Živilė ir Zenonas Jūriai

Mylimai motinai

A.A.
KAZIMIERAI AKMENSKIENEI
Lietuvoje mirus, mielą E. Ruzgienę, O. Žilienę iršeimas
nuoširdžiai užjaučia

nuotaikos paveikslai. Prie durų
buvo tigras su juoda skrybėle ir
peteliške po kaklu. Atokiau su
stingęs stovėjo legendarinis
monstras Frankensteinas (kokių
15 pėdų aukščio), kitoje sienoje
tarp langų buvo išrikiuota visa
eilė tokių didelių spalvotų piešinių-paveikslų. Čia buvo ara
bas, bepilus benzinų, buvo
skruzdėlė — mafija, vilkas iš
pasakų knygų, kiškis su braške,
didžiulė morka, gaidys, stilizuo
tas Gedimino kalnas su lietuviš
ka vėliavėle. Salės gale buvo
ir įrašas — 10 metų.
Vakarų pradėjo sendraugių
pirmininkas Petras Ąžuolas, pra
nešdamas apie vakaro eigų, kas
papuošė salę, kada bus skiria
mos premijos. Tėv. Paulius Bal
takis tuoj sukalbėjo maldų, ir
taip prasidėjo vakarienė. Prie
stalų patarnavo moksleiviai. Pa
tarnavimas buvo greitas ir pa
slaugus. Tuoj pat sugrojo ir mu
zika šokiam.

Premijos kaukėm
Dešimtų valandų buvo kaukių
paradas. Visom šiom ceremo
nijom vadovavo Petras Tutinas.
Buvo prožektoriumi apšviesti
visi paraduoju. Su kaukėmis bei
kostiumais galėjo būti kokia30.
Įvertinimo komisijon rengėjai
buvo pakvietę: Dalių Bagdžiūnaitę, Bronių Balčiūnų, Aušrų
Kregždytę, Paulių Jurkų, Ma
rijų Žukauskienę. Premijų pa
skyrimus pranešė A. Kregždytė.
Rengijai buvo skyrę trispremijas, ekstrų premijų už lietuviš
kiausių kostiumų paskyrė Elena
Mickeliūnienė (75 dol.).
Komisija atrinko ir premijom
atžymėjo šiuos: lietuviškas žio
gas (Loreta Vainienė) — pirma
premija (50 dol.), skudurinės lė
lės (Antanas ir Marytė Dambriūnai, brolis ir sesuo iš Washingtono) — antroji premija (30
dol.), Neptūnas (dail. J. Juodis)
trečioji premija (20 dol.)
Už lietuviškiausių idėjų ir kos
tiumų EI. Mickeliūnienės pa
geidavimu premija buvo paskir
ta Eglei Žalčių Karalienei (Da
liai Ąžuolienei). Dar buvo pa
skirta viena premija pačios pub
likos — Dviem Gaideliam (Da
liai Jasėnaitei).
Kaukių tarpe buvo ir raganų,
damų su vėduoklėmis, žmogus
su naktiniais marškiniais, žmo
gus be veido, tulpė ir t.t.
Premijas įteikė p. J. Simutie
nė, Lietuvos gen. konsulo žmo
na. ir Al. Vakselis. Po to vėl
buvo šokiai ir vaišės.
Į šį darbų buvo įsijungę labai
daug jaunimo. Ir tai yra gražu
ir vertinga. Taip mokosi bend
rai dirbti, susigyventi su lietu
viška visuomene. Išmoksta ir
gražiai
pasilinksminti.
Va
karas buvo jaukus ir nuotaikin
gas, praėjęs su būdingomis
kaukių išdaigomis.
Rengėjai iš savo gauto pelno
visada remia bendrus visuome
ninius reikalus. Ir šių metų
pelno dalis skiriama K. Židiniui
išlaikyti, (p.j.)

Neužmiršk lietuviškos
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

Lietuvių
Bendruomenės
Kultūros Klube sausio 25 buvo
paminėtas Mikalojus Konstan

BOSTONO LIETUVIAI
RUOŠIASI MINĖTI
VASARIO 1 GAJĄ
Sėkmingai užbaigus Vliko sei
mo technikinius darbus, Bosto
no Amerikos Lietuvių Taryba
stvėrėsi pagrindinio savo užda
vinio prasmingai paminėti Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymų. Stasiui Lūšiui pirminin
kaujant, įvyko keli darbo posė
džiai, jau susilaukę vaisių.
Sausio 28 Altos delegacija
buvo nuvykusi pas naujų Massachusetts valstijos gubernato
rių Michael S. Dukakis. Altos vi
cepirmininkui Aleksandrui J,
Chaplikui tarpininkaujant, čia
pristatė Altos pirm. Stasys Lū
šys, sekretorius Andrius Ketu
rakis, Keleivio redaktorius Jac
kus Sonda ir Ona IvaŠkienė (su
tautiniais drabužiais). Guber
natorius pasisveikino su kiek
vienu lietuvių atstovu ir pasira
šė proklamacijų, skelbiančių Va
sario 16-ųjų “Lithuanian Independence Day in Massachusetts.”
Antrosios tradicinės iškilmės
įvyks prie Bostono rotušės va
sario 14, penktadienį, 12 vai.
dienos metu. Tai JAV ir Lietu
vos vėliavų iškėlimo ceremoni
ja. Bostono ir apylinkių lietuviai
šiose iškilmėse kviečiami gau-

Laisvės Varpo koncertas bus
balandžio 13. Pagrindinę pro
gramos dalį atliks Anita Pakal
niškytė iš Kanados. Ji yra tik
16 metų ir jau pagarsėjo kaip
gera dainininkė. Ji yra dainavu
si festivaliuose ir televizijoje.

šiai dalyvauti. Iškilmių metu
burmistro Kevin H. White įga
liotinė lietuvaitė Joana Marcin
kevičiūtė perskaitys Bostono
proklamacijų Vasario 16-osios
minėjimo proga.
Pagrindinis minėjimas pra
sidės vasario 16, sekmadienį,
10 vai. ryto Šv. Petro lietuvių
bažnyčioj iškilmingomis pamal
domis. Tų pačių dienų 3 vai.
popiet So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Klubo III aukšto salėj bus
viešasis susirinkimas. Kviestinis
kalbėtojas bus Antanas Masionis
iš New Jersey. Meninę progra
mų atliks muziko Juliaus Gai
delio vadovaujamas Bostono li
tuanistinės mokyklos vaikų cho
ras ir Onos Ivaškienės trijų grupiųtautinių šokių šokėjai. Orga
nizacijos
kviečiamos
daly
vauti su savo vienetų vėliavo
mis.
A.

PARDUODAMA ŽEMĖ
j

ij

Statybai patvirtinti, prie miestelio kelio, parduoda
mi dviejų akrų ir daugiau žemės sklypai nuo 7,500
dol. South VVillington, Conn., 5 mylios nuo Connecticut universiteto, 25 mylios nuo Putnamo, 25 mylios
nuo Hartfordo. Informacijos reikalu skambinti: V. Ra
manauskas (203) 429-1702 ar V. Alksninis (212) 8865695.

VISIEM SVARBU ŽINOTI, kur galima kreiptis, tu
rint reikalų teisme įvairiais atvejais, pvz. įvykus auto
nelaimėm ar namų savininkų ginčam. Taip pat su
tvarkomi namų pirkimo-pardavimo dokumentai, pa
ruošiami palikimų testamentai, apskaičiuojami valsty
biniai mokesčiai (income tax). Atliekami ir kiti tei
sių reikalai.

Kreiptis į advokatą — Valdas C. Duoba, 453
New York Avė. Huntington, N.Y. 11743. Tel.
(516) 427-3399 arba (212) 835-6545.

Susitarus Savaitgaliais ar šiaip vakarais jis pasie. kiamas Kultūros Židinyje, Darbininko administracijoj,
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur .tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED
W. ARCHIBAUD, Pręsident
■ > • *

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

CURRENT DIVIDEND KATES
• Regulai a/c —
%
• Special Notice a/c — 5%

ei year Term Deposit - 5% %
® 2 year Term Deposit — 6%

-------- Ali Accounts Compounded Daily —-----

DIDŽIOJI ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ
KELIONĖ Į EUROPĄ
Šventųjų Metų proga — Pan Am linija
Kelionė įskaito viskų: skridimai, autobusai, viešbučiai, maistas, palydovai, įdomiųjų vietų
lankymas, lagaminų nešiojimas, patarnavimo mokesčiai ir kt.

Pilna kaina — 789 dol. iš New Yorko

A.A.

VALERIJAI IGAUNIENEI
mirus, sūnui Antanui, dukrai Julijai Puodžiukaitienei,
jų šeimom ir kitiem artimiesiem nuoširdžią užuo
jautą reiškia ir kartu liūdi

Aplankomi miestai: Frankfurtas, Baden-Baden, Lucerna, Milanas, Florencija, Roma. Kelione
autobusais per pietinę Vokietijų, Šveicarijų ir Šiaurinę Italijų.vPer visų kelionę lankomos
žymiosios ir gražiosios vietos, įskaitant žavinguosius Šveicarijos Alpių kalnus.

Paskutinė diena rezervacijom — kovo 19

Dėl platesnių informacijų kreiptis į lietuviškų parapijų klebonijas arba į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
Birutė ir Vytautas Kiduliai
Aldona ir Algimantas Daukantai
Algis Kidolis

tinas Čiurlionis. Apie jį kalbė;o doktorantas Mykolas Drunga.
Jo tema buvo “Iš čiurlioniško
sios problematikos: menų tarpu
savio santykiai”. Jis daugiau
sia kalbėjo apie muzikos ir tapy
bos ryšį, iškeldamas tų menų
įdomius skirtumus ir taip pat pa
liesdamas Čiurlionio kūrybų.
Paskaita sukėlė gyvas diskusi
jas. Ieškota atsakymo į daugelį
klausimų. Po paskaitos Saulius
Cibas paskambino 3 Čiurlionio
preliudus ir dar Rudenį, humo
reskų ir dainelę. Prelegentas
Mykolas Drunga Massachu
setts Technologijos Institute
ruošiasi gauti daktaro laipsnį iš
fizikos. Saulius Cibas Harvardo
universitete studijuoja chemijų,
taip pat lanko ir muzikos pa
skaitas bei pamokas. Susirinki
mų pravedė klubo pirmininks Ramūnas Kondratas, kuris
taip pat yra doktorantas Harvar
do universitete. Jis savo dokto
rato darbų rašo iŠ medicinos is
torijos. Po paskaitų buvo kavutė.

The Boston Globė dienraštis
sporto skyriuje, aprašydamas
garsiuosius teniso žaidėjus ir jų
turnyrus, rašė ir apie Vitų Geru
laitį, pažymėjo, kad jo tėvas yra
lietuvių kilmės, pabėgęs nuo ko
munizmo Lietuvoje.
Minkų radijo koncertas bus
kovo 2. Programų atliks solistė
ir dramos aktorė Elena Blandytė.
Kaziuko mugė bus kovo 9.

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
SPECIALŪS
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI'
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti,
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos
įai yra panašu, lyg kad.
eitumėte į krautuvę su 100
dolerių ir gautumėte prekių už
200 dol., 300 dol. ar net už*
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rubliuj,
naudojantis aukščiausiais tan
iais.
Pilnai garantuota,
greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.60 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokiu kitu primokėsimų.

----------------------------------- ----------------------------------- — Į

Birželio 19 — Liepos 4
V. Savickienė
D.S. Biručiai
J.A. Snieškai
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(R. Kezys)
2129 Knapp St.
Brooklyn, N.Y. 11229
Tel. (212) 769-3300

Prašykite mūsų nemokamo
iliustruoto katalogo
(
Užsakykite dabar
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
ŽEMOS KAINOS
Pilnai garantuota
' Greitas pristatymas
Pasirinkite iš šių
naujų modeliu

ZHIGGLI VAZ 2101
$3574.00
Naujausias, patobulin
tas ekspoerto modelis
ZHIGULI VAZ 2103
$4096.00
ZHIGULI VAZ 2102
Station Wagon
$3939.00
Eksporto modelis
MOSKVITCH 412 IE
$3624.00
MOSKVITCH 408 IE
$3332.00
MOSKVITCH 426 IE
Station wagon
$3781.00
MOSKVITCH 427 IE
Station wagon
$4057.00
ZAPOROZHETS ZAZ
968 $2284.00
Prašykite mūsų specialaus biule
tenio su automobilių paveikslais.

Apartamentai
Naudoti drabužiai
Svečiam iš SSSR
Prašykite mūsų specialaus biulete
nio. Šioj prekyboj mes turim 26

metų patirtį ir daug tūkstančių
patenkintų klijentu!
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DARBININKAS
Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė ...... (212) 827-1350
Vienuolynas ..(212) 235-5962
K. Ž. salė ..... 212) 827-9645
341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Lietuvos nepriklausomybės
minėjimas, rengiamas Alto, bus
Šį sekmadienį, vasario 16, 3
v. popiet. Kultūros Židinyje. Vi
si prašomi kuo gausiausiai daly
vauti (žiūr. skelbimą).
Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus vasario
22, nes ta diena skiriama kuro
taupymui.
Kun. Stasys Raila, Liet. Reli
ginės Šalpos reikalų vedėjas,
susirgo ir jau antra savaitė guli
Mary Immaculate ligoninėje, Ja
niai voj e.
Juozas Valiušaitis, gulėjęs
Menturiai ligoninėje Manhat
tane. pervežtas į savo namus
Stanįford, Conn.
Dailės darbai į šeštąją dailės
parodą pristatomi šį penktadienį
nuo 7 v. iki 10 v.v. ir šį šeš
tadienį, vasario 15, nuo 10 vai.
iki 6 v.v. Darbai pristatomi į
Kultūros Židinį. Greičiausiai
jie bus sutelkti Darbininko ad
ministracijoje. Atvykus prašom
pasiinformuoti. kur nešti dar
bus. Pati paroda bus vasario 2223 dienomis Kultūros Židinyje.
Per tą savaitę bus parengtos pa
talpos ir darbai iškabinti, išleis
tas katalogas.
Prano Baltuonio skulptūrų pa
roda rengiama balandžio 19-20
Kultūros Židinyje. Rengia vyr.
skaučių židinys Vilija.
Prof. J. Brazaičio prisiminimo
ir pagerbimo akademija rengia
ma balandžio 13, sekmadienį,
Kultūros Židinio didžiojoje salė
je.
Knygos “Pėdos mirties zono
je” pristatymas rengiamas ba
landžio 20, sekmadienį, K. Ži
dinio mažojoje salėje.
Jadvyga Klemejerienė, iš
Woodhaveno, mirė vasario 9, pa
laidota vasario 13 iš Angelų Ka
ralienės
bažnyčios
Cypress
Hills kapinėse. Šermenimis rū
pinosi Shalins laidojimo įstaiga.
Paliko liūdinčias 2 dukteris:
Liuciją ir Ireną Dičpinigaitienę
su Šeima bei kitus gimines.
Hamiltono teatras Aukuras,
vadovaujamas aktorės Nelės
Dauguvietytės-Kudabienės, at
vyksta į Nevv Yorką balandžio
12, šeštadienį, ir Kultūros Židi
nyje suvaidins A. Kairio dramą
“Žmogus ir tiltas”. Teatro vieš
nagę organizuoja Liet. Fronto
Bičiulių Nevv Yorko sambūris.
Veikalas skiriamas 1941 metų
sukilimo aukom pagerbti.
Karšti pietūs bus duodami šį
sekmadienį, vasario 16, Kultū
ros Židinyje nuo 1 vai. iki 3 vai.
popiet ir po minėjimo progra
mos. Bus karšti balandėliai ir
kugelis. Taip pat veiks bufetas,
kuriame bus soda, alus ir kava su
pyragais. Pietus tvarko ir prižiū
ri — V. Steponis. Pelnas eina
Židiniui išlaikyti.

Vitalis Žukauskas, dramos ak
torius, vasario 8 dalyvavo Už
gavėnių baliuje VVaterburyje ir
atliko humoristinę programą.
Pianistė Aldona Kepalaitė
dalyvauja Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime vasa
rio 16 Kultūros Židinyje ir atliks
Čiurlionio kūrinius.
Irena Veblaitienė praves šių
metų Lietuvos nepriklauso
mybės šventės mėnėjimo pro
gramą.
N. Y. tautinių šokių grupė,
vadovaujama Jadvygos Matulai
tienės, dalyvauja šių metų Lie
tuvos nepriklausomybės minė
jime ir pašoks 5 šokius.
Martin J. Knorr, Nevv Yorko
valstybės senatorius, dalyvaus
Šių metų Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime ir pasa
kys kalbą.

Martynas Gelžinis, Klaipėdos
krašto veikėjas, pasakys pagrin
dinę kalbą šių metų Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo
minėjime, kuris bus vasario 16
Kultūros Židinyje.
Solistė Irena Stankūnaitė dai
nuoja šių metų Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjime
vasario 16 Kultūros Židinyje.
Pėdos mirties zonoje, Elenos
Juciūtės parašyta ir Simo Kudir
kos šaulių kuopos išleista kny
ga eina su dideliu pasisekimu.
Knyga gaunama pas leidėjus ir
Darbininko administracijoje.
Kazimieras Visockis padarė
labai gražias knygų lentynas
bibliotekai, kuri yra rengiama
Kultūros Židinyje. Spintos užda
romos stumdomu stiklu. Knygas
dabar tvarko Antanas Maceika,
gi K. Visockis dirba kitas kny
gų lentynas vienuolynui.

Pavasario balius, rengiamas V.
Kudirkos lituanistinės mokyklos
naudai, įvyks balandžio 12, šeš
tadienį, 7:30 vai. vak. Švč. Trejvbės parapijos salėj, Nevvark,
N.J.

VASARIO 16
ELIZABETHE
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo minėjimas Elizabethe
įvyksta vasario 16, sekmadienį.
Lietuvių Laisvės salėj. Šventė
prasidės pamaldomis 11-tą va
landą Šv. Petro ir Pauliaus lietu
vių bažnyčioj Elizabethe. Tuoj
po pamaldų visi persikeliame į
Lietuvių Laisvės salę, 269 Se
cond Street, kur minėjimas pra
sidės 12 vai. 30 min.
Apie Vasario 16-tąją kalbės
prof. Bronius Nemickas iš Nevv
Yorko . Programa numatyta gyva
ir įvairi. Pirmą kartą Elizabethe
savo dainomis į mus prabils so
listė
Genė
AntanaitytėUgianskienė. Jai akomponuos
taipgi čia negirdėtas naujas pia
nistas. Be to, d r. Vinco Kudir
kos vardo lietuvių šeštadieni
nės mokyklos mokiniai pasi
rodys su savo programa. Visi lie
tuviai kviečiami dalyvauti Va
sario 16-tosios minėjime ir prisi
dėti prie šio svarbiausio mūsų
tautinio susikaupimo pasise
kimo. Tegul meilė Lietuvos de
ga mūsų širdyse!

Lito bendrovės narių metinis
susirinkimas įvyko vasario 1
Kultūros Židinio apatinėj salėj.
Susirinkimui pirmininkavo An
tanas Razgaitis, sekretoriavo Ra
sa Razgaitienė. A. Razgaitis
trumpai ir aiškiai pranešė apie
Lito bendrovės 1974 metų apy
vartą. Bendrovės prezidentas
Vytautas Vebeliūnas savo pa
skaitoj “Mūsų visų horizontai”
vaizdžiai apžvelgė dabarties
ekonominę padėtį, šalia tarptau
tinių klausimų įtraukdamas ir
emigrantų finansinius reikala
vimus ir investavimo galimybes.
Baigdamas priminė, kad bus
bandoma New Yorke steigti
kredito unijos įstaigą taupymo ir
skolinimo tikslais. Apie tai pre
zidentas pažadėjo plačiau pa
aiškinti ir Darbininko skaity
tojam. Po neilgų diskusijų man
datų komisijos vardu pranešimą
padarė A. Reventas. Išrinkta
direktorių taryba: K. Aleksan
dravičius, R. Bružienė, dr. P. Ki
sielius, dr. A. Skėrys, V. Vebe
liūnas, A. Vedeckas, R. Veitas,
dr. V. Vygantas. Visas susirinki
mas truko valandą laiko. Po su
sirinkimo vaišės.
.. ...................................

i.
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Skaityk ir platink
Darbininkųk

Du lietuviai profesoriai, atvykę iŠ Čilės į Ne'w Yorką, apsi
lankė Darbininko redakcijoje. Kairėje prof. Paulius Stelin
gis, dešinėje prof. Julius Kakarieka. Juos palydėjo kun. A.
Kardas,kadaise pats gyvenęs Čilėje, dabargyvenąs Manhattane.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMO
MINĖJIMAS

VASYLIŪNAI
KONCERTAVO
NEW YORKE

Solistė Genė AntanaitytėUgianskienė dainuos Lietu
vos nepriklausomybės šven
tės minėjime Elizabethe,
N.J.

A.A. ALISEI M.
AUKŠTIKALNIENEI
ATMINTI KULTŪROS
ŽIDINIUI AUKOJO
Po 25 dol. — Marytė Šalinskienė; P. J. Carlin Construction
Co.
Po 20 dol. — Paulius ir Va
lerijai Gaubiai; Petras ir Angelė
Petraičiai.
Po 15 dol. — Mr. Mrs. Anta
nėlio; Irena ir Vytautas Alksni
niai; Regina ir Gediminas Rajec
kai.
Po 10 dol. — Donatas Ūsas;
Jonas Andrulaitis; J. Senkus;
Elena Bublaitienė; Ramutė ir
Alfonsas Ilgučiai; Antanas Lu
koševičius ir šeima; Tomas Be
ne detto.
Po 5 dol. — Maria Benedetto; Gaetano Benedetto; Michael
Cutrone; Wm. Goldfaeber.
Velionės vyrui p. J. Aukšti
kalniui, dukrom Hertai ir Otili
jai bei sūnum Vytautui ir Jonui,
ir jų šeimom reiškiame nuošir
džią užuojautą, o aukotojam lie
tuvišką ačiū.

APREIŠKIMO
PARAPIJOS CHORO
KONCERTAS
Apreiškimo parapijos choras
ruošiasi savo tradiciniam kon
certui, kuris įvyks Verbų sekma
dienį Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Šiemet bus atlikta Gab
riel Faure “Reąuiem”, susi
dedąs iš 7 dalių su soprano ir
baritono solo partijom. Solo
partijas atliks solistai Louise
Senken ir Fred Lučka. Chorui
vadovauja muzikas Algirdas Ka
čanauskas.
Dabartinę
choro
valdybą
sudaro pirm. Louise Senken,
sekr. J. Jankus, ižd. N. Skabeikienė, vicepirm. V. Radzivanas
ir bibliotekininkė A. Minsavitch. Chormeisteris P. Skabeikis nuoliai talkina muz. A.
Kačanauskui repeticijų metu.
Pažymėtina, kad choras šie
met švenčia savo 60 metų gy
vavimo sukaktį.
Choro narei N. Skabeikienei
susirgus, dirigentas muzikas Al
girdas Kačanauskas ir visi choro
dalyviai linki kuo greičiau su
stiprėti. (S.V.)

Vasario 9, sekmadienį, Carnegie Recital salėje buvo smui
kininko Izidoriaus Vasyliūno
ir pianisto Vytenio Vasyliūno
koncertas. Prasidėjo 5:15 ir bai
gėsi prieš 7 v.v. Žmonių atsi
lankė virš 200.
Programoje buvo Beethoveno
sonata in E Flat major, op.
12 No. 3. Specialiai Vasyliūnam parašyta ir New Yorke
pirmą kartą išgirsta Jeronimo
Kačinsko sonata smuikui ir pia
nui. Sonata nuosaikiai moderni
ir visų buvo išklausyta su dide
liu dėmesiu.
Po pertraukos buvo Ottorino
Respighi sonata in B. Minor.
Reikia pasidžiaugti šių meni
ninkų darbu ir ištverme. Kasmet
su nauja programa rengia kon
certus Manhattane. Tokie nauji
koncertai rengiami ir Bostone. Į
koncertus įtraukiami ir lietuviai
kompozitoriai. Tai yra tikras lie
tuviškos muzikos propagavimas,
o klasikų kūriniai padeda pa
tiem menininkam labiau įsi
skverbti į visuomenę.

Balys Raugas, JAV LB krašto
valdybos vykdomasis vice
pirmininkas, vasario 16 pa
sakys
pagrindinę
kalbą
Nevvark, N.J., Švč. Trejybės
parapijos salėj Lietuvos ne
priklausomybės
atkūrimo
minėjime, kuris prasidės
tuoj po 10:30 vai. mišių.
Nevv Jersey skautų-čių Kaziu
ko mugė įvyks kovo 9, sekma
dienį, Lietuvių Laisvės salėj,
Elizabeth, N.J.

Palm Beach Lietuvių klubo
valdyba iš Juno, Fla., per pirm.
J. Daugėlą Darbininkui paremti
prisiuntė 15 dol. auką. Padėka
už lietuviškos spaudos parėmi
mą. Darbininko administracija.
Stasys Gudas, uolus respubli
konų veikėjas ir buvęs New Yor
ko lietuvių respublikonų vado
vas, po sėkmingai pavykusios
operacijos sveiksta ir stiprėja. Jis
daug metų vadovavo N.Y. gu
bernatoriaus Rockefellerio per
rinkimo kampanijai lietuvių tar
pe ir šiaip daug talkino buvu
siam N.Y. gubernatoriui. Kai
Rockefelleris buvo patvirtin
tas JAV viceprezidentu, St. Gu
das lietuvių respublikonų vardu
jam pasiuntė sveikinimo tele
gramą. Gautas gražus, lietuviam
skirtas ir paties Rockefellerio
pasirašytas atsakymas. Kita pro
ga iŠ gubernatoriaus Rockefel
lerio St. Gudas yra gavęs auksi
nį žymenį atsidėkojant už jo dar
bą respublikonų partijoje.

GREAT NECK, N.Y.

LB Great Necko apylinkės
valdyba rengia Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjimą
vasario 15, šeštadienį, 7 v.v.
Eikš B.P.O. Lodge No. 1543
salėje, 47 Grace Avė., Great
Neck, N.Y. Invokaciją su
kalbės kun. J. Čekavičius, kalbą
pasakys Batuno pirmininkas
Kęstutis Miklas, Great Necko
jaunimas pasirodys su savo pro
grama. Bus bendros vaišės ir
pasilinksminimas. Vaišės bus
sudėtinės.
Kviečiami visi Great Necko,
Long Islando ir net Nevv Yor
ko lietuviai minėjime kuo gau
siausiai dalyvauti. Atvykstantieji iš toliau turi važiuoti Long
Island Expressway iki Lakeville
Road išvažiavimo. Iš ten važiuo
ti Great Necko kryptimi maž
daug vieną su puse mylios iki
Grace Avė. ir sukti į dešinę.
Mašinas galima palikti parkavi
--------------- ------------ ------- - mo aikštėje Canterbury Road ir
Linden Place, priešingoje salės
A.A. PAULINAI
pusėje.
SIEMAŠKIENEI ĮAMŽINT
Vasario 16, sekmadienį, 1 vai.
KULTŪROS ŽIDINIUI
popiet St. Aloysius bažnyčioje
Great Necke bus laikomos mi
AUKOJO
Po 25 dol. — Amelia Sinu- šios už žuvusius ir kenčiančius
dėl Lietuvos laisvės. Visi pra
sienė, Marytė Šalinskienė, A.J.
šomi
pamaldose dalyvauti.
Snieškai, L.M.F. New Yorko
Klubas.
Woodhavene parduodamas 1
Po 20 dol. — D.M. Petrikai,
šeimos namas iš 7 kambarių (3
A.J. Vytuviai, J.P. Ivašauskai,
miegamieji). Didelis sklypas arti
V.B. Vaičiuliai, A.B. Petrikai, dr.
parko. Kaina labai prieinama.
Regina ir Kazimieras Čiurliai,
Tel. 441-1182.
I. A. Šimkai, D.S. Biručiai, I.T.
Parduodama 2 šaldytuvai (reJasaičiai, H.R. Miklai, V.L. Mi
lukai, G.J. Nakutavičiai,M.S. Šu- frigerators) ir dvi rašomos maši
laičiai, I.J. Vilgaliai, A.D. Bobe nėlės. Viena su lietuviškais
liai, Jan T. Lew & T. Lai Lew, ženklais. Skambinti tel. 846-57
Agota Rimkuvienė, J.V. Staša- 87.

kai, Rožė ir Algirdas Daukšai.
Po 10 dol. — A.C. Weaver,
J. P. Stačiokai, Aldona Jacobi, Jū
ratė Šukienė.
Sūnui Liutaverui Siemaškai ir
visiem artimiesiem reiškiame
nuoširdžią užuojautą, o aukoto
jam lietuvišką ačiū.

Parduodu pastatą prie pat van
dens. Kas nori įsigyti krautuvę
ir šalia gyventi, prašom kreiptis
adresu: Alex. Kaselis, 634 A
Mantoloking Rd., Bricktovvn,
N.J., 08723. Su geru įnešimu
duodu paskolą mažesniais pro
centais negu bankas.

RELIGINIS MINĖJIMAS
LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMO — 57 METŲ SUKAKTIES

ĮVYKS
s Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
1975 metais Vasario mėn. 16 dieną, 3 vai. popiet
PROGRAMOJ:

I.

Lietuvos Laisvės Byla

II.

Meninė programa
Soliste Irena STANKŪNAITĖ-SILVA
Akomp. muzikas A. PRIŽGINTAS

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti!

Pianistė Aldona KEPALAITĖ

N.Y. Tautinių šokię grupė, vadovauja
Jadvyga MATULAITIENĖ
Akordeonu palydi Antanas RAZGAITIS
Programai vadovauja Irena VEBLAITIENĖ

1975 M. VASARIO 16D., SEKMADIENI.

APREIŠKIMO PAR. BAŽNYČIOJE
259 NORTH 5th ST.

BROOKLYN, N. Y.

• 11 vai. ryto Koncelebracinės Mišios
• Pamokslininkas KUN. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS
• įžanginį žodį pasakys gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS
• Aukojimo maldą skaitys ANTANAS RAZGAITIS
• Giedos par. choras, vadovaujant muz. ALGIRDUI KAČANAUSKUI
® Kavutė po pamaldų mokyklos salėje

įėjimas — $3.00 asmeniui
Moksleiviams ir studentams — $1.00.
PARAPIJOS KUNIGAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI
NEW YORKO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

