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Savaitės 
įvykiai

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ JAV 
VALDŽIOS ATSTOVŲ PAREIŠKIMUOSE

Portugalijos nuosaikieji ir 
konservatyvūs elementai ban

dė sukilti prieš kairiojo sparno 
karinę vyriausybę. Nuvertęs 
Portugalijos diktatūrinę vyriau
sybę gen. Antonio Spinola su 
18 karininkų pasitraukė į Ispa
niją, kur jie buvo sulaikyti. Vy
riausybė pradėjo konservaty
viųjų areštus ir sudarė revo
liucijos karinę tarybą, bet ža
da rinkimus vykdyti.

Kambodijos kariuomenė nete
ko paskutinio atsparos taško že
mutinėje Mecong upės deltoje. 
Phnom Penh aprūpinimas lėktu
vais vyksta, nors aerodromas 
yra nuolat apšaudomas. Prezi
dentas Lon Nol įsakė pertvarky
ti vyriausybę ir paskyrė naują 
kariuomenės vadą.

Sovietų spauda ryšium su 
tarpt, moterų metais garbina 
moterų lygias teises Sov. S-goje 
ir apgailestauja, kad Amerikos 
moterys dar ir šiais metais nepa
sieks lygių politinių ir socia
linių laisvių su vyrais. Sov. S- 
gos politbiure ir 92 narių minis- 
terių taryboje nėra nei vie
nos moters.

P. Vietnamo vidurio aukštu
mose vyksta sunkios kovos. Bu
vo prarasta Phu Bon provincijos 
sostinė ir keletas rajoninių mies
tų.

Iranui ir Irakui pasirašius su
tartį, tvarkančią jų sienų reika
lus ir pasižadančią neremti su
kilėlių, Irakas tuoj pat pradėjo 
pulti jo šiaurėje esančius kur
dus, reikalaujančius autono
mijos. Kurdų vadas gen. Musta- 
fa al-Barzani, netekęs Irano pa
galbos, perėjo į partizaninį ka
rą ir žada kovoti toliau.

Kissinger buvo nuvykęs į Tur
kiją Kipro klausimui iš mirties 
taško pajudinti ir tikina padaręs 
pažangos.

JT saugumo taryba sutarė pa
raginti graikus ir turkus atnau
jinti derybas dėl Kipro JT gen. 
sekr. Waldheimo priežiūroje.

Londono ir Washingtono žval
gybos organai teigia, kad Sov. 
S-ga pastoviai plečia laivyno ir 
aviacijos veiklą, bazes ir uostų 
įrengimus Persijos įlankoje ir 
Indijos vandenyne, kur ji pa
stoviai laiko 15 karo laivų. Jos 
bazės Somalijoje yra Mogadishu 
ir Berberą, P. Jemene — Aden 
ir Irake — Socotra ir Basra.

JAV gynybos sekr. James R. 
Schlesinger įspėjo Amerikos gy
ventojus, kad, nesustabdžius da
bartinio polinkio mažinti ginkla
vimui skirtas lėšas, JAV turės 
daug nepasisekimų ateityje.

Italijos komunistų partijos 
centro komiteto narys Davide 
Lojolo apkaltino mirusį kom. 
partijos vadą Palmiro Togliatti 
padėjus Stalinui nužudyti Vo
kietijos, Vengrijos ir Lenkijos 
kom. partijos vadus.

Dubline vykusi Europos 
bendr. rinkos valstybių konfe
rencija sutiko duoti Britanijai 
mokestinių lengvatų.

Egiptas siūlo, kad Izraeli?, 
antrą kartą užleisdamas Sinajaus 
dalį, pasitenkintų tokiomis pat 
Egipto garantijomis, kokios 
buvo Izraeliui duotos 1974 susi
tarime, t.y. skrupulingai vykdy
ti paliaubas ir susilaikyti nuo ka
rinių veiksmų.

Atstovų rūmų ginkluotų pajė
gų komitetas patvirtino, kad Iz
raelis prašo iš JAV 1.8 bil. dol. 
karinės paramos.

Sovietų intelektualų tarpe 
platinamas naujas pogrindinis 
politikos, ekonomijos ir literatū
ros žurnalas “20 Amžius”, reda
guojamas disidento Roy A. Med- 
vedev. Jame spausdinami Di- 
mitri P. Vitkovski atsiminimai 
iš darbo stovyklos.
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'Kongresmanas J. D. Early 
(dem. iš Mass.) savo kalboj Wor- 
cesterio lietuviam (tą kalbą vė
liau išspausdino Congressional 
Record) pareiškė savo įsiparei
gojimą dirbti išvien su lietu
viais, kol bus atstatyta Lietuvos 
laisvė. Jis iškėlė aukštą vertę 
lietuvių literatūros, pažymėjo 
didingą Lietuvos praeitį, gilų 
lietuvių religinį tikėjimą ir pa
brėžė, kad joks teroras ir jokia 
tironija lietuvių nesunaikins.

-o-
J. M. Hanley, kongresmanas 

(dem. iš New Yorko), savo laiš
ke Amerikos Lietuvių Tarybai 
pažymi, kad artėjanti JAV 200 
metų nepriklausomybės Sukak
tis nustotų prasmės, jei Amerika 
nepalaikytų kitų kovos dėl savo 
laisvės ir nepriklausomybės. Pa
sisako, kad jis vis rėmė lietuvių 
kovą prieš Sovietų imperia
lizmą ir ateity pasiryžęs remti 
prispaustųjų išsilaisvinimą. 
Prisiuntė Altai ir nuorašą savo 
kalbos kongrese (III. 15), kur iš
ryškinama ryžtinga lietuvių 
laisvės kova ir pabrėžiama Ame
rikos pareiga padėti laisvės sie- 
kiantiem lietuviam.

-o-
Illinois kongresmanas H. J. 

Hyde (resp.) savo kalboj 
kongrese pabrėžė, kad Amerika 
niekada nėra suteikusi diploma
tinio pripažinimo Baltijos kraš
tų užėmimui ir visada turi veng
ti bet kokių veiksmų, kurie 
reikštų to smurto vėikšmo patei 
sinimą.

-o-
Marylando kongresmanas

C.D. Long (dem.) kongrese pa
brėžė, kad laisvė, dėl kurios 
šiandien Lietuva kovoja, turėtų 
būti prasminga visiem amerikie
čiam. Laisvo apsisprendimo tei
sė ir religinė laisvė buvo juk 
tos vertybės, dėl kurių ameri
kiečiai kovojo prieš 200 metų.

-o-
Indianos kongresmanas R. J. 

Madden (dem.) savo kalboj kon
grese priminęs, kad Lietuva vis 
dar pasilieka Sovietų tironijos 
vergijoj, pasirūpino, kad Gary, 
Ind., lietuvių rezoliucija, reika
laujanti Lietuvai laisvės, būtų 
išspausdinta Congressional Re
cord.

-o-
Connecticut kongresmanas 

Chr. J. Dodd savo kalboj kong
rese išryškino lietuvių pastangas 
išlaisvinti savo tėvų žemę iš sve
timųjų dominavimo. Pasirūpino, 
kad Lietuvių Bendruome
nės pareiškimas dėl Lietuvos 
laisvės būtų išspausdintas 
Congressional Record.

-o-
New Yorko kongresmanas

B.B. Conable Jr. (resp.) kong
rese pasakytoj kalboj priminė 
reikalą, kad JAV iškeltų Jungti
nėse Tautose Baltijos kraštų 
okupacinės priespaudos sunku
mus. Jis priminė, kad Sovietų 
Sąjunga iš Baltijos kraštų išvežė 
beveik ketvirtadalį gyventojų ir 
kad pabaltiečiai Sovietų Sąjun
gos veiksmus laiko didžiausia 
priespauda tų tautų istorijoj.

-o-
Michigano kongresmanas J. J. 

Blanchard (dem.) pabrėžė, kad 
lietuviai yra pasiryžę aukotis 
už savo teisėtus siekimus. Pri
minęs S. Kudirką, R. Kalantą, 
pažymėjo, kad lietuvių teisės 
Lietuvoj yra laužomos ir igno
ruojamos. Ragino, Amerikai 
švenčiant 200 m. nepriklauso
mybės sukaktį, užtikrinti Lie
tuvos žmones, kad jie nėra už
miršti.

-o-

Kongresmanas J.Y. McCollis
ter (resp.), priminęs Sovietų Są
jungos okupaciją, pažymėjo: 
“Visi laisvę mylintieji amerikie

čiai palaiko lietuvių kovą iš
silaužti iš Sovietų kontrolės.” 
Pavadinęs lietuvių kovą hero
jiška ir uždegančia viso pasaulio 
laisvę mylinčias tautas, jis pa
reiškė, kad lietuvių pavyzdys 
niekada negalės būti užmirštas.

-o-
Ohio senatorius J. Glenn 

(dem.), sveikindamas lietuvius 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjimo proga, senate pasakė kal
bą, kurioj iškėlė Lietuvos laimė
jimus nepriklausomybės laiko
tarpy, ypač pažymėdamas žemės 
reformą, švietimą ir ūkį. Pabrė
žė, kad Lietuva buvo okupuota 
Hitlerio ir Stalino susitarimu. 
Priminė gausius gyventojų išve
žimus iš Lietuvos į Sibirą ir iš
gyrė lietuvių ateivių įnašą į JAV 
gyvenimą.

-o-
Pennsylvanijos kongresmanas 

J. Heinz III (resp.), kalbėda- (nukelta į 2 psl.)

Pabaltiečių delegacija pas JAV prezidentą Gerald R. Fordą vasario 27. Iš kairės: kongresma
nas Edward J. Denvinski, Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas dr. Kazys Bobe
lis, Altos vicepirmininkai: dr. Kazys Šidlauskas, Teodoras Blinstrubas, latviai: V. Korsts, 
dr. I. Spilners, T. Riekstins, estai: II. Pleer, M. Simonson ir M. Koiva.
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JAV KONGRESE APIE LIETUVĄ
Lietuvos Nepriklausomybės 

atstatymo sukakties proga iki ko
vo 4 kalbėjo šie JAV Kongreso 
nariai:

Senatoriai: Charles H. Percy 
(R—IL), Birch E. Bayh (D— 
Ind.), Floyd K. Haskel (D—Co
lo.), Paul J. Fannin (R—Ariz.), 
James L. Buckley (R—NY), 
Clifford P. Case (R—NJ), Jesse 
A. Helms (R—N.C.) Strom 

Thurmond (R—S .C.,) Roman 
L. Hruska (R—Nebr.), Abra- 
ham A. Ribicoff (D—CT), Har
rison A. Williams, Jr. (D—NJ), 
John O. Pastore (D—RI), Van- 
ce Hartke (D—Ind.), Thomas J. 
Mclntyre (D—NH), John H. 
Glenn (D—OH), Robert P. Grif- 
fin (D—Mich).

Kongresininkai: John B. An- 
derson (R—IL), Frank Annun- 
zio (D—IL), William L. Arm- 
strong (R—Colo.), Bill Frenzel 
(R —Minn.),GusYatron(D—PA^ 
James C. Cleveland (R—NH), 
John N. Erlenborn (R—IL), Wil- 
liam F. Walsh (R—NY), Charles 
W. Whalen, Jr. (R—OH), Milli- 
cent Fenwick (R—NJ), John P. 
Hammerschmidt (R—Ark.), Ja
mes J. Howard (D—NJ), Ro 
bert McClory (R—IL), George
M. O’Brien (R—IL), Mario Biag- 
gi (D—N Y), Robert A. Roe (D— 
NJ.), Guy Vander Jagt (R— 
Mich.), Lawrence P. McDonald 
(D—Ga.), Gilbert Gude (R— 
MD), Lester L. Wolff (D—NY), 
Matthew J. Rinaldo (R—NJ), Ja
mes J. Delaney (D—NY), Law- 
rence Coughlin (R—PA), Ed- 

mas JAV atstovų rūmuose Vasa
rio 16 proga, ištisai pacitavo 
Lietuvos himno vertimą į anglų 
kalbą. Priminė, kaip nepriklau
somoj Lietuvoj buvo laisvas 
gyvenimas ir kaip kraštas pada
rė didelę pažangą. Suminėjęs 
lietuvių laisvės siekimus, pa
brėžė, kad amerikiečiai niekada 
nepripažins Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą.

-o-
Arkansas kongresmanas J. P. 

Hammerschmidt (resp.) savo 
kalboj JAV atstovų rūmuose pa
brėžė reikalą, kad JAV kongre
sas ir pats JAV prezidentas 
stengtųsi atkreipti pasaulio dė

mesį į padėtį Lietuvoj. “Aš ne
galiu įsivaizduoti tinkamesnio 
klausimo, iškeltino Jungtinėse 
Tautose, kaip Baltijos valstybių 
padėtis”, — kalbėjo kongresma
nas, kartu pažymėdamas, kad 

ward J. Patten (D—NJ), Edward 
I. Koch (D—N Y), William J. 
Hughes (D—NJ),Clarence J. 
Brown (R—OH), John J. Rhodes 
(R—Ariz.) L.A. Bafalis (R—FL), 
Edward G. Biester, Jr. (R—PA), 
David F. Emery (R—Maine), 
William P. Goodling (R—PA), 
Tom Hagedorn (R—Minn.), 
Frank Horton (R—NY), Ja
mes T. Johnson (R—Colo.), Jack 
F. Kemp (R—NY), Stevvart B. 
McKinney (R—CT), Joel Prit- 
chard (R—Wash.), Ronald Sa- 
rasin (R—CT), Alan Steelman (R 
—Texas), Jamęs W. Stanton 
D—OH), Charles Thone (R— 
Nebr.), Robert McClory (R—IL), 
Peter W. Rodino, Jr. (D—NJ), 
Tim L. Hali (D—IL), John Y. 
McCollister (R—Nebr.), Louis 
Stokes (D—OH), Anthony Toby 
Moffet (D—CT), Joshua Eilberg 
(D—PA), Edward J. Dervvinski 
(R—IL), John J. Moakley (D— 
Mass.), Frederick W. Richmond 
(D—N Y), Ronald A. Sara- 
sin (R—CT), Barber B. Conable, 
Jr. (R—NY), James J. Blanchard 
(D—Mich.), James A. Burke 
(D—Mass.), Ray J. Madden (D 
—Ind.), H. John Heinz III (R— 
PA), Joseph Addabo (D—NY), 
Henry J. Nowak (D—NY), Her- 
man Badillo (D—NY), James M. 
Hanley (D—NY), Melvin Price 
(D—IL), Thomas J. Dovvney 
(D—NY), Joseph D. Early 
(D—Mass.), James J. Howard 
(D—NJ), Clarence D. Long (D 
—M D), Philip E. Ruppe (R— 
—Mich.), Philip M. Grane (R 
—IL), Benjamin A. Gilman (R— 
NY), Robert W. Kasten, Jr. (R—

Ūkyje. Sovietinė propaganda, 
daug dėmesio skyrusi okupuo
tos Lietuvos pramonės plėtimui, 
paskutiniais metais tuo atžvilgiu 
pasidarė santūresnė. Pvz. išskai
čiuodama šių metų naujas staty
bas, mini tik lieso pieno milte
lių gamyklos Utenoje statybą. 
Kitos pramonės statybos skirtos 
tik esamom įmonėm atnaujinti 
arba praplėsti. Praplėsti nu
matyta Jonavos azotinių trąšų 
gamyklą, Panevėžio autokom- 
presorių gamyklą, Šilutės baldų 
fabriką, Vilniaus medžio apdir
bimo kombinatą, Kauno san
technikos dirbinių fabriką. Ap
gailestaujama, kad vis nebaigia
mos seniau pradėtos statybos: 
drenažo vamzdžių Ignalinoj, 
putliųjų verpalų Marijampolėje 
(Kapsuke), mėsos kombinatų 
Panevėžyje bei Utenoje, staty
binių medžiagų fabriko Dvario
nyse. Šia proga verta priminti, 
kad okupuotai Latvijai rusinti 
Maskva “padovanojo” automo
bilių fabriko statybą, kuri vyk
doma Mintaujoj. Kasmet paga
mins po 12,500 automobilių 
ir prekes išvežiojamų sunkveži
miukų (“delivery car”).

Žemės ūkyje. Okupuotos Lie
tuvos žemės ūkio, taip pat pa
ruošų ministerijos aliarmuoja, 
kad šią žiemą “respublikos 
ūkiuose palyginti su tuo pačiu 
praėjusių metų laikotarpiu” pie
no primelžimas ir pardavimas

Wisc.), Larry McDonald (D— 
GA), William S. Broomfield (R 
—Mich.), James J. Florio (D— 
NJ), Glenn M. Anderson (D— 
CA), Frank Horton (R—NY),' 
Henry H. Hyde (R—IL), Chris- 
topher Dodd (D—CT), Joseph 
G. Minish (D—NJ), Abner Mik- 
va (D—IL) Henry J. Hyde (R— 
IL), C.W. Young (R—FL), Rich
ard H. Ichord (D— Mo.)» Jack 
F. Kemp (R—NY).

Be to, ryšium su Europos 
Saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencija ta prasme, kad (1) 
JAV delegacija Europos saugu
mo konferencijoj neturi sutikti 
su Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
Sovietų Sąjungos aneksija ir (2) 
JAV ir toliau nepripažins tos 
aneksijos, kalbėjo šie kongresi- 
ninkai:William M. Brodhead (D 
—Mich.), James J. Delaney (D— 
NY), John D. Dingell (D— 
Mich.), Bob Eckhard (D-Tex- 
as), H. John Eckhardt II (R— 
PA), Anthony J. Moffet (D— 
CT), Richard L. Ottinger (D— 
NY), Philip P. Sharp (D—Ind.), 
Samuel S. Stratton (D—N Y), 
Timothy E. ; Wirth (D—Col.), 
John M. Ashbrook (R—Oh).

Tuo būdu 1975 Vasario 16- 
sios proga kalbėjo 22 senatoriai 
(du intervenavo po du kartu) 
ir 71 kongresininkas (keturi at
stovai intervenavo po du kartu, 
o vienas — tris).

Visi lietuviai ir jų organiza
cijos prašomi siųsti padėkos laiš
kus savo vietovės kongreso at
stovam. (Elta) 

kažkodėl esąs sumažėjęs. Ypač 
toks karvių pieningumo sumažė
jimas esąs Akmenės, Ignalinos, 
Šalčininkų, Šilalės, Širvintų, 
Vilkaviškio ir Zarasų rajonuose. 
Sovietinė spauda skelbia šių ra
jonų žemės ūkiui vadovaujan
čių pareigūnų pavardes, matyt, 
tokiu terorizavimu norėdama 
padėtį pagerinti.

Švietimo srityje. Okupuotoj 
Lietuvoj ypač sunki kaimo mo
kytojų padėtis. Didžiausias var
gas su gyvenamom patalpom. 
Nuo 1971 mokytojam pastatyti 
tik 536 butai. Ir šiemet užpla
nuota pastatyti tik 210 butų 
kaimo mokytojam. Blogiausia, 
kad ir pradėti statyti mokytojam 
butai vis nebaigiami. “Tarybinis 
Mokytojas” skundžiasi, kad ne
baigta mokytojų butų namų sta
tyba Aukštadvaryje, Dieve
niškėse, Gasčiūnuose, Ko- 
varske, Onuškyje, Raitininkuo
se, Sedoje. Ogi dėl stokos pa
talpų pačiom mokyklom, dar ir 
1975 nemaža dalis mokyklų 
(14.1%) dėl patalpų stokos pri
verstos kampininkauti kitų mo
kyklų patalpose vakarais arba sa
vo klasės paskirstyti, kad vienos 
veiktų priešpiet, kitos — vaka
rais. Tuo būdu kai kurios 
mokyklos veikia trimis pamaino
mis, pradedant ankstų rytą iki 
išnaktų. Maskva yra įpareigojusi 
kolchozus skirti savo lėšų mo
kyklų statybai. Bet nevisi kol
chozai tam yra pajėgūs.

1971-74 okupuotoj Lietuvoj 
buvo uždarytos 759 kaimo pradi
nės mokyklos ir 51 aštuonmetė 
mokykla. To padarinys: tūkstan
čiai kaimo pradinukų dabar į 
mokyklą turi keliauti po 8, po 
10, o kartais ir po daugiau ki
lometrų (toliau kaip 6 mylias). 
Mokyklos savo autobusų neturi 
ir mokinių rytą nesurenka ir iš 
mokyklos į namus neišvežioja, 
kaip Amerikoj.

Kaip jau buvo rašyta, okup. 
Lietuvos bendrojo lavinimo 
mokyklai pirmiausia skirta ruoš
ti įvairių sričių pramonei kvalifi
kuotus darbininkus. Ypatingai 
šioji kryptis taikoma kaimo mo- 
mokyklom. Ryšium su tuo 
Maskva įpareigojo sovietines 
respublikas ir okupuotas Balti
jos valstybes “įgyvendinti kon
krečias priemones vidurinėm 
kaimo profesinėm technikos 
mokyklom plačiai vystyti” ir 
“užtikrinti, kad kaimo profesi
nėse technikos mokyklose būtų 
žymiai daugiau rengiama kvali
fikuotų darbininkų visom že
mės ūkio šakom”. Šiuo metu 
okupuotoj Lietuvoj veikia tik 10 
kaimo profesinių technikos 
mokyklų: Balbierišky, Bukiš- 
kėse, Raseiniuose, Švenčio
nėliuose, Troškūnuose, Vep
riuose, Viekšniuose, Viešvilėje, 
Žemaičių Naumiestyje ir Žei
melyje. Tuo tarpu miestuose 
veikia 49 tos rūšies mokyklos, 
ruošiančios kvalifikuotus darbi
ninkus įvairiom pramonės ša
kom. Nors profesinių technikos 
mokyklų mokytojam numatytos 
įvairios lengvatos, vis tiek 
trūksta kvalifikuotų mokytojų. 
Jų pakaitalu skiriami aukštųjų 
mokyklų diplomantai ir techni
kumų absolventai.

Kultūros srityje. Vasario 27 
Vilnius pradėjo spalvotos televi
zijos transliacijas.

Vasario 27-28 Vilniuje vyko 
“kultūros darbuotojų II suvažia
vimas”. Pagal “Tiesą” jis “apta
rė problemas ir uždavinius, ku
riuos kultūros ir meno darbuo
tojams iškėlė TSKP (Tarybų Są
jungos Komunistų Partijos) 
XXIV suvažiavimas ir vėlesni 
partijos CK nutarimai ideologi
niais klausimais”. Tad okup. 
Lietuvos kultūrininkai buvo su
šaukti ne savo tautinės kūrybos 
ir kultūros reikalų svarstyti, bet 
okupantą paiiaupsinti. Koktu 
skaityti okup. Lietuvos rayytojų, 
dailininkų, kompozitorių, teatro, 
kino ir kitų meno sričių veikė
jų, kultūros įstaigų ir spaudos 
darbuotojų vardu padėką .Mask
vai už “suteiktas plačias kūry
bines galimybes”. Tai ne okup. 
Lietuvos kultūrininkų autentiš
kas balsas. Tai tik paties Krem
liaus padiktuotas prievartauja
mam lietuviui kūrėjui savęs iš-

(nukelta į 2 psl.)
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Savaitės 
įvykiai

(atkelta iš 1 psl.)

Maskvos sporto stadione po 
ledo rutulio rungtynių tarp Ka
nados ir Sov. S-gos antraeilių 
komandų keletas žmonių minios 
buvo negyvai sutrempti.

Europos bendr. rinkos valsty
bių parlamento pirmininku 
buvo išrinktas prancūzų socia
listas George Spenale.

Tailando vyriausybė, išgyve
nusi tik 8 dienas, neteko parla
mento pasitikėjimo ir atsistaty
dino.

Kinijos politbiuro nario Yao- 
Wen-yuan mestas šūkis “paju
dėti ir pagyvinti proletariato 
diktatūros teorijų studijas’’ gali 
reikštis naujų valymų pradžią.

Sirijos prez. Hafez-al-Assad 
pasiūlė sujungti savo politines ir 
karines vadovybes su Palestinos 
išlaisvinimo organizacijos to
kiomis pat vadovybėmis.

Libano musulmonai reikalau
ja lygių teisių su krikščionimis 
krašto armijoje, kur iki šiol 75% 
karininkų buvo krikščionys.

Atstovų rūmai paskyrė 5.9 bil. 
dol. 900,000 viešosios tarnybos 
darbų apmokėti, bet prezidentas 
gali tai vetuoti.

JAV senatas vėl priėmė pana
šų anglies kasimo paviršiuje į- 
statymą, kurį prezidentas 
prieš kurį laiką buvo vetavęs.

Buv. prez. Nixono prekybos 
sekr. ir jo perrinkimo komiteto 
finansų direktorius Maurice H. 
Stans prisipažino kaltas nusi
žengęs rinkimų įstatymam.

Gordon C. Strachan, Halde-s 
mano artimiausias padėjėjas, 
teismo buvo išteisintas nuo visų 
kaltinimų.

Italija sumažino balsavimo 
amžių nuo 21 iki 18 metų.

Pasaulio bankas, pagrindinis 
žemės ūkiui atsilikusiuose kraš
tuose kelti pajamų šaltinis, nu
mato padvigubinti savo investa
vimus iki 1 bil. dol. per metus 
neturtingiausių, valstybių žemės 
ūkiui gerinti. Tokiomis valsty
bėmis, laikomos tos,' kur gyven
tojų metinės pajamos yra 50 dol.

Alaskoje jau prasidėjo aliejui 
tiekti vamzdžių linijos tiesimo 
darbai. Juos dirba 10,000 darbi
ninkų, bet aliejus pradės tekė
ti tik už 30 mėn.

R. Vokietijos šnipas Guenter 
Guillaume ir jo žmona buvo 
V. Vokietijos oficialiai apkaltin

ti išdavimu. Juos išaiškinus, V. 
Vokietijos kancleris Willy 
Brandt pasitraukė iš pareigų.

FBI areštavo Vermont valsti
joje Patricia Elizabeth Svvinton, 
kuri buvo ieškoma nuo 1969 
m. už bombų sprogdinimą New 
Yorke.

Prez. Fordas paskyrė federa- 
linį teisėją Harold B. Tyler 
teisingumo sekretoriaus padėjė
ju.

P. Viethamo keleivinis lėktu
vas su 25 keleiviais komunistų 
buvo pašautas ir nukrito į pietus 
nuo Pleiku.

OKUPUOTOS 
LIETUVOS 
KRONIKA

(atkelta iš 1 psl.) 
niekinimo išpažinimas. Maskvai 
suvažiavime atstovavo S. Apos- 
tolovas, L. Kondratjevas ir G. 
Ivanovas. Suvažiavimą pradėjo 
okup. Lietuvos premjeras J. Ma- 
niušis, o pagrindinį pranešimą 
padarė L. Šepetys. Iš jo suži
nom, kad- okup. Lietuvoj stato
ma daug paminklų Leninui, so
vietinei armijai, komunaram, 
kad okup. Lietuvoj “kultūros 
darbo šerdis — gimtoji ir rusų 
kalba’’, kad veikia 13 tūkst. klu
binių ratelių ir 15 tūkst. savi
veiklos kolektyvų, kad sovietiš
kai laidoti reikalingos šermeni
nės. Papeikė “Kultūros Barus” 
ir “Literatūrą ir Meną”, kad ne
kvalifikuotai, atseit, ne pagal 
partijos liniją, aiškina esminius 
meno klausimus. Suvažiavimo 
tikslas — paliaupsinti Kremlių 
bei indoktrinuoti pačius suva
žiavimo gausius dalyvius. Su-

Amerikos juodųjų 1969 į- 
steigtas žurnalas Blaek Scholar 
virto grynai marksistiniu, ir jo 
steigėjas ir leidėjas dr. Nathan 
Hare pasitraukė iš pareigų.

Kenijos vyriausybės kritikas ir 
socialinių reformų reikalautojas 
J. M. Kari ūki buvo rastas nužu
dytas.

Gulf Oil Corp. buvo apkaltin
ta, kad ji nuo 1964 iki 1974 
m. turėjo slaptą K) mil. dol. po
litinį fondą.

JAV gynybos dept. paskelbė, 
kad JAV kariuomenėje juodoji 
rasė sudaro 25.5% karių.

Maskvos laikraščiai kaltina Ki
niją, kad ji slaptai derasi su 
Chang-Kai-Shek ir siūlo jam iki 
gyvos galvos pasilikti Taivano 
p ro v i n ei j o S p re zi d e n t u.

V. Vokietijos Rheinlando pa- 
latinate rinkimus laimėjo krikšč. 
demokratų partija, gaudama 
53.9 balsų. Socialdemokratai 
gavo 38.5%.

Moldive salų prezidentas 
Ibrahim Nasir. pašalino iš vie
tos min. pirm. Ahmed Žaki ir 
įvedė prezidentinę sistemą.

New Delhi, Indijoje, 100,000 
žmonių demonstravo prieš vy
riausybę ir kongreso partiją.

Izraelis sutiktų užleisti Egip
tui Sinajaus kalnų perėjimus ir 
aliejaus laukus, jei Egiptas su
tiktų, kad JT galėtų ilgesnį lai
ką laikyti paliaubų priežiūros 
dalinius tarp Izraelio ir Egipto; 
jei Egiptas sutiktų praleisti Sue- 
zo kanalu ne Izraelio vėliavos 
laivus, aprūpinančius Izraelį, ir 
jei Egiptas sutiktų sumažinti sa
vo prieš Izraelį nukreiptą pro
pagandą ir sumažintų su Izrae
liu turinčių finnų boikotą.

Kunigų tarybų federacijos at
stovų rūmai pageidauja, kad Ka
talikų Bažnyčia teiktų Komuniją 
išsiskyrusiem ir vėl vedu
si e m asmenim.

Saudi Arabijos aliejaus gamy
ba vėl nukrito iki 1972 lygio, 
arba apie 6.5 mil. statinių per 
dieną.

važiavimas vyko naujuose ope
ros teatro rūmuose, ir vien sce
noje už prezidiumo stalo buvo 
apie šimtinė sovietinių dignito
rių.

Švedijos ambasadorius Vil
niuje. Vasario 25-6 Vilniuje vy
ko vadinamas Švedijos simpo
ziumas, kurį pradėjo iš Mask
vos į Vilnių atvykęs Švedijos 
ambasadorius Sovietų Sąjungai 
B. Engas. Jis padarė vizitą ir 
Lietuvos aukščiausio sovieto 
prezidiumo pirmininkui M. Šu- 

mauskui. “Tiesa” giriasi, kad 
Engas pareiškęs pasigėrėjimą 
okup. Lietuvos pažanga.

Rusinimo ateistinimo srityje. 
Iš okupuotos Lietuvos įvairių 
vietovių sutelkta 14 vaikinų ir 
merginų ir vasario 10 pasiųsta 
į Nižnekamską chemijos fabriko 
statyti. Esą tai šių metų pirmie
ji “pasiuntiniai” į “visasąjungi
nes spartuoliškas statybas”. Tuo 
tarpu pati sovietinė spauda 
skundžiasi, kad pvz. Jonavos 
azotinių trąšų gamyklos praplė
timo statybai trūksta darbininkų.

Vasario 11 Vilniuje vyko visos 
Sovietų Sąjungos propagandos 
pirmūnam seminaras tema 
“ideologinė kova ir dabartis”. 
Iš visos Sovietų Sąjungos Vil
niuje buvo susirinkę per 400 
seminaro dalyvių. Žinoma, se
minaras vyko rusų kalba. Jį 
pradėjo Sovietų Sąjungos 
draugijos “Znanije” vicepirmi
ninkas V. Maslinas.

“Tiesa” savo skiltyje “Ir gra
žus gi grąžtas mūs gimtasis” 
deda Kirgizijos kolchozo gy
vulių augintojų brigados ir Ta- 
džikos ariamų plėšinių nuotrau
kas. Toks, matot, pavergto lietu
vio “gimtasis kraštas”! O ap
skritai ryšium su 30 metų 
sukaktim nuo II-ojo pasaulio 
karo veiksmų pabaigos, vilniškė 
okup. Lietuvos apauda, nuo pra
džios mokyklos vaikam skirto 
“Lietuvos Pionieriaus” iki “Li
teratūros ir Meno” savaitraščio, 
pilna propagandinių rašinių 
apie sovietinės armijos žygdar
bius, apie sovietinius partiza
nus, apie gen. Černiakovskį ir 
pan. temomis. Ir ne tik spauda, 
dailininkai turi paveikslais vaiz
duoti raudonarmiečius kaip Vil
niaus ir Klaipėdos vaduotojus, 
literatai turi organizuoti jų gar
bei “Literatūros dienas” etc. Pa
gal “Vagos” leidyklos vyr. re
daktorių K. Ambrasą šios sukak
ties proga šiemet iš spaudos iš
eis lietuvių rašytojų apsakymų 
rinkinys ‘Užgrūdintos širdys”, 
poezijos rinkinys “Šalmas ir 
pienė”, Jono Marcinkevičiaus 
apsakymai “Kario pasakojimai”, 
Br. Urbanavičiaus “Liaudies 
keršytojai”, M. Šolochovo “Jie 
kovojo už Tėvynę”, V. Čiuiko- 
vo “Trečiojo reicho žlugimas”, 
S. Smirnovskio “Mes iš Bresto”, 
M. Šumausko ir M. Gedvilo at
siminimai, atitinkamų dailės 
paveikslų albumas. Ir visą tą ru
sinimo tvaiką pavergtais lietu
vis turės ištverti.

Ateistinimo reikalam išleista
K. Tidikio knygelė “Moks
leivių mokslinių ateistinių įsiti
kinimų formavimas”. Tai ateisti
nimo metodika. Knygelė kalba 
apie ateistinimo ypatumus, tiks

lus, mokinių pažiūrų tyrimo bū
dus, ateistinimo principus bei 
veiksnius. Būdinga, kad auto
rius santūrus religingų mokinių 
brutaliam prievartavimui, apie 
kurį tiek daug pavyzdžių '“Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
koj”. Pagal autorių “religingo 
moksleivio kelias į ateizmą per 
visuomeninę veiklą (t.y. per į- 
traukimą mokinio į komsomolą 
ar į pionierius. Red.) būna daug 
lengvesnis, negu prieštaringas ir 
skaudus jo religingumo gniuž
dymas”.

Rusai Lietuvoje. Pagerbti šie 
Klaipėdos rusai pareigūnai: Va
lentina Denisiuk, neakivaizdi
nės vidurinės mokyklos moky
toja, Aleksandra Ivanovą, 11 
vidurinės mokyklos mokytoja, 
Juri Lopatin, 13 vid. mokyklos 
direktorius, Igor Miasojedov, 
požeminių statybos darbų me
chanizacijos valdybos virši
ninkas, Antonina Peljeva, 16 
vaikų darželio auklėtoja, A. So- 
ročinska, 2 vakarinės mokyklos 
mokytoja, Nina Urmuzova, 28 
vaikų darželio auklėtoja, Lidija 
Žarkova, 6 vid. mokyklos moky
toja.

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

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, Air- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus Ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas jdėdanf naujas daDš.~Aplarna'ujam 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. laidotuviųdlrektorius, 426 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

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

Lietuvos ...
(atkelta iš 1 psl.)
okupuotoj Lietuvoj vyksta mo

derniam pasauly neįtikėtini da
lykai.

-o-
Floridos kongresmanas C.W. 

Bill Young (resp.), JAV atstovų 
rūmuose primindamas Lietu
vos nepriklausomybę, pasi
džiaugė nepalaužta lietuvių 
dvasia, pabrėžė, kad da
bar Lietuvoj vyksta gausūs areš
tai ryšium su Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios Kronika ir pasakė: 
“Šie paskutinieji žmogaus tei
sių laužymai Sovietų Sąjungoj 
yra tiesiogiai priešingi “deten- 
tės” dvasiai, kuri turi būti pa
lanki atleidimui to komunistinių 
režimų geležinio kumščio ir 
nešti pradžią tikros religinės ir 
asmens laisvės Sovietų Sąjun
goj. Niėkada nebuvo labiau pa
lankaus momento paskutinio 
meto istorijoj, kaip ta dabar
tinės “detentės” dvasia, mato
mai paremti lietuvių tautą.” Ra
gindamas kongresą ir prezidentą 
kelti Baltijos kraštų reikalus 
Jungtinėse Tautose ir kitose 
tarptautinėse institucijose, 
kongresmanas pabrėžė: “Lietu
va ir jos žmonės neturi būti 
ilgiau užmirštami ir ignoruoja
mi”.

-o-
Michigano kongresmanas J.J. 

Blanchard (dem.) prisiuntė 
Amerikos Liet. Tarybai laišką, 
kur pažymi, kad jis laukia Lietu
vos nepriklausomybės ir kad 
žmogaus teisių laužymas jam yra 
svarbus rūpestis. Prisiuntė ir 
tekstą savo kalbos atstovų rū

muose, kur jis priminė persekio
jimus Lietuvoj, priminė S. Ku
dirkos ir R. Kalantos auką ir 
pažymėjo: “Kai mes ruošiamės 
švęsti mūsų nepriklausomybės 
200 m. sukaktį, dar kartą patikin- 
kim, kad Lietuvos žmonės nėra 
‘nematomi’. Jie nėra pamiršti 
žmonės. (ALT Inf.)

BRAŽINSKAI

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

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

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by 
SlA’ERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — 
perluotos 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 — lietuyiška gėlių 
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare: 
635-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikla 
-Darbininko spaudos kioskas. ,

NĘW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 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. Mln- 
kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0469.

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 
siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knits yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) 
Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046 

(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macežlnskaitė, sav.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo narių susirinkimas, įvykęs kovo 8 d. V. ir E. Čekų 
namuose, Woodhavene, N.Y. Šis fondas yra išleidęs tris laidas informacinio veikalo apie 
Lietuvą “Lithuania 700 Years” ir visos trys laidos 3500 egz. jau išsibaigė. Susirinki
me buvo diskutuota apie ateities planus, o taip pat perrinkta valdyba. Iš kairės 
sėdi: A. Jurgėlą, V. Abraitis, dr. V. Paprockas, E. Čekienė, V. Gruzdys, E. Sirusie- 
nė. Stovi: L. Tamošaitis, dail. J. Bagdonas, J. Sirūsas, dr. V. Čekas, S. Sirusas, 
L. Virbickas, J. Maurukas ir P. Didelis. Nuotr. L. Tamošaičio

LAISVI
Pranas ir Algirdas Bražinskai 

rašo ir jų advokatai praneša, kad 
teismo keliu jų byla buvo galu
tinai išspręsta sausio 17 Aukš
čiausiame Turkijos Teisme An
karoje. Tai reiškia, kad kovoje 
dėl Bražinskų laisvės Turkijos 
žemėje yra pasiekta didelė per
galė prieš Sovietų Sąjungą. Nei 
Turkijos vyriausybė, nei teis
mas Bražinskų neišdavė sovie
tam, nors jie labai trukdė teis
mo eigą, o Bražinskam ketve
rius metus teko kentėti, kol bu
vo gautas galutinis nuosprendis.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, budėjęs ir visą 
laiką veikęs dėl Bražinskų lais
vės, dabar deda visas pastan
gas jiem iš Turkijos išvykti į 
kurį kitą kraštą, kur gyvenama 
lietuvių. Kai kurios Bražinskų 
bylos aplinkybės apsunkina jų 
emigraciją. Tačiau, kai jie gaus 
pabėgėlių statusą, emigracijos 
klausimas palengvės. Jei emi
gracija dar užtruktų, Bražinskai 
mėgintų įsikurti tuo tarpu Tur
kijoj, bet jau kaip laisvi žmonės. 
(Elta)

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

....................... ....... ——v ..............i—atr——
Lietuviška

KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas 
TRAUKINIAI

L. .. ____ -.. -...... . ....... .

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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JAV 200 metų sukaktis
Kai senoji Lietuvos valstybė 

buvo saulėleidyje, tuo metu šia
me kontinente iškilo Jungtinės 
Amerikos Valstybės. Senoji Lie
tuva ir jaunosios JAV drauge dar 
gyvavo 19 metų, kol 1795 rusai 
okupavo Lietuvą.

Per tuos 19 metų Lietuva už
mezgė pirmuosius ryšius su 
Amerika. Amerikos laisvės karai 
rado atgarsio Europoje. Iš ten 

keliavo įsipareigoję kovoti dėl 
laisvės. Iš tuometinės Lietuvos 
atvyko Kosčiuška. Buvo ir dau
giau karininkų. Taip anų laikų 
patriotai prisidėjo prie šio krašto 
laisvės, prie kovos dėl švieses
nės ateities.

Jaunoji Amerika greit užmez
gė prekybinius ryšius su seną
ja Lietuva, iš jos pirko kanapes 
virvėm. Tos virvės buvo naudo
jamos buriniam laivynui. Laivų 
buvo daug, reikėjo ir daug vir
vių, ir daug kanapių. Taip pre
kybos ryšiai vystėsi, kol Lietuva 
buvo okupuota.

Devynioliktas amžius buvo 
vienas iš sunkiausių amžių mū
sų tautai. Lietuviška aristokrati
ja išspinduliavo iš tautos, pasi
savino svetimą kalbą ir kultū
rą. Liaudis liko be vadų ir ne
mokyta. Per kraštą perėjo dar du 
sukilimai, o su jais ir naujos ru
sų represijos, nauja žiauresnė 
priespauda. Buvo uždrausta ir 
lietuviška spauda.

Aname tamsiausiame laike 
Amerikos kontinentas iškilo 
kaip laisvės ir laimės simbolis. 
Ir bėgo žmonės, gelbėdamiesi 
nuo carų persekiojimo, nuo ru
siškos kariuomenės, nuo vargo ir 
skurdo. Amerika visus priėmė ir 
davė visą laisvę.

Čia Amerikoj emigrantai lie
tuviai pradėjo burtis į lietuviš
kas draugijas, ko jie negalėjo pa
daryti savam krašte. Čia stiprė
jo organizuotas lietuviškas gyve
nimas, stiprėjo tautos naciona
linės ir laisvės idėjos.

Amerikos lietuviai niekada 
neužmiršo ano palikto krašto, jį 
rėmė ir palaikė savo didžiulėm
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aukom, dideliu patriotiniu nusi
teikimu. Kai Lietuva kėlėsi ne
priklausomam gyvenimui, Ame
rikos lietuviai buvo geriausi jos 
talkininkai ir to nepriklauso
mo gyvenimo atstatytojai. Drau
ge padėjo ir visas Amerikos kraš
tas..

Antrojo pasaulinio karo metu, 
kai Lietuvą ištiko naujos okupa
cijos, Amerika ir dabar pasiliko 
laisvės principų gynėja, nepri
pažino okupacijos, neišdavė 
laisvės idealų ir visus karo pa
bėgėlius priėmė į savo svetingą 
Salį.

Tad suprantama, kad Ameri
kos lietuviai negali liktis nuo
šalyje, kai šis kraštas mini savo 
nepriklausomo gyvenimo 200 
metų sukaktį. Lietuviškos drau
gijos, atskiros kolonijos negali 
taip pro įvykius praeiti, tartum 
jie mūsų visai neliestų. Įvykiai 
mus labai ir labai liečia, tad 
ir turime jungtis visi į bendri
nius minėjimus, kur tik yra bet 
kokia galimybė. Tame spalvin
game Amerikos tautų gyvenime 
tegu žino, kad yra ir lietuviai. 
Jei anksčiau tai buvo sunku pri
minti, tai dabar mum yra kur kas 
lengviau. Lietuva, lietuvių tauta 
ne kartą buvo išvesta į spaudos 
pirmuosius puslapius. Toks 
Simo Kudirkos atvejąs Lietuvą ir 
jos problemas išgarsino. Tad bū
kime garsūs ir savo apylinkėse, 
junkimės į bendrus minėjimus, 
padėkime juos organizuoti.

Organizuokime minėjimus ir 
savo uždaroj lietuviškoj bend
ruomenėj. Organizuokime ir 
visokeriopą paramą sveikai tvar
kingai Amerikai. Šiandien viso
kiom priemonėm griaunama 
Amerikos galybė, ji pati daug 
kur niekinama, niekinamą net 
čia viduje. Ir čia kyla pareiga 
padėti šiam kraštui, kad jis tvir
tai tęstų senas tradicijas ir liktų 
visada galingas ir laisvę mylįs 
kraštas. Šioj didelėj sukakty bū
kime ir mes didūs, nuveikime 
daugel darbų šio krašto ir mūsų 
tautos gerovei.

Šiais laikais vienas svetimos 
priespaudos vyriausių tikslų yra 
pakeisti iš pagrindų užvaldy
tosios tautos dvasinę prigimtį, 
nutraukti jos sąmonėj pirmiau-
šia ryšius su praeitim, su isto
rija. To siekdama, svetima val
džia panaikina laisvą istorijos ty
rinėjimą, draudžia minėti istori
nius įvykius arba falsifikuoja jų 
reikšmę, atvaizduodama kaip 
neigiama ir kenksminga tai, 
kas patekusiai į nelaisvę tautai 
teikia paguodą ir sukelia pasi
didžiavimą.

Tačiau mum, lietuviam, yra 
visada gyva mūsų senos valsty
bės nepriklausomybės atstaty
mo, įvykusio 1918 vasario 16, 
sukaktis. Ji buvo iškilmingai mi
nima mūsų laisvame krašte ir 
tebėra švenčiama tūkstančių lie
tuvių laisvajam pasauly.

Vasario 16-oji primena mum 
svarbiausią Lietuvos naujosios 
istorijos įvykį, būtent lietuvių 
tautos sprendimą pačiai valdyti 
savo kraštą ir sugrįžti į nepri
klausomų valstybių bendruo
menę. Tam mūsų tauta turėjo 
teisę, pagrįstą tiek Lietuvos 
valstybės egzistencija senovėj, 
tiek tautų apsisprendimo dės
niu, kaip lygiai lietuvių kultū
ra bei sugebėjimais. Ši teisė 
palieka galioti ne tik mūsų šir
dyse bei valioj, bet taip pat ir 
remiantis visuotine nuomone tų 
tautų, kurios gerbia teisingumą

Kongresmanas Henry J. Hyde (resp.) Cicero, III.), įnešęs 
rezoliuciją 79, kad Baltijos kraštų okupacija nebūtų pripa
žinta Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijo- 
ję Ževenoje. Baltų vardu jam dėkoja Jungtinių Baltų komiteto 
reikalų vedėjas Edvardas Šumanas.

MUM VISADA GYVA
NEPRIKLAUSOMYBĖS SUKAKTIS

Lietuvos diplomatijos šefo 
Stasio Lozoraičio žodis, pasa
kytas per radiją Lietuvos Ne
priklausomybės šventės proga

ir smerkia smurtą tarptautiniuo
se santykiuose ir vidaus politi
koj.

Tai, kas vyksta dabar kai ku
riose pasaulio vietose, neprivalo 
paveikti mūsų vilčių dėl Lietu
vos ateities. Daug antrojo pasau
linio karo pasekmėj įvykusių 
tarptautinių smurto aktų palieka 
neatitaisyta. Daugelis valstybių 
tebėra svetimųjų jėga užvaldy
tos. Melo balsai, kurie žmogaus 
teisių mindžiojimą vadina lais
ve, o kraštų užkariavimą — 
išlaisvinimu, dažnai gali atrody
ti garsesni negu tiesos balsai. 
Jungtinės Tautos yra paverstos 
bejėge ir nebyle organizacija 
tarptautinių smurtų klausimais.

Bet lygiagrečiai su šia demo
ralizacija plečiasi ir stiprėja tau
tų ir žmonių siekiai susigrąžin
ti ar gauti nepriklausomybę ir 
laisvę, tai yra tuos pagrindus, 
kurie yra būtini tvarkyti civili
zuotų tautų gyvenimui ir plėsti 
kultūrai. Šitie visuotiniai siekiai 

dabar yra daug stipresni, negu 
pirmojo pasaulinio karo gale, ir 
jų nenuslopins jokios tarpvalsty
binės konferencijos, tariamo 
saugumo sutartys ar paviršuti
niški atoslūgiai. Priešingai, juo 
mažiau bus žiūrima teisingumo 
dėsnių, tautų ir žmonių teisių 
tokioj tarptautinėj veikloj, juo 
didesnis bus nuskriaustųjų lais
vės troškimas, kuris ilgainiui 
taps sprendžiamuoju veiksniu.

Ši pasaulio reikalų raida te
stiprina mūsų tautos pasiryžimą 
ir toliau saugoti savo individua
lybę, branginti Lietuvos istoriją,>

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI
VVASHINGTONE

Lietuvos pasiuntinybę Wa- 
shingtone, tą nedidelį, rūpestin
gai prižiūrimą, jaukų laisvosios 
Lietuvos namą, puošia Vytis, 
o Vasario 16 ir kitų švenčių pro
gomis čia iškeliama Lietuvos vė
liava.

Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
ir jo žmona Nepriklausomy
bės šventės proga čia priima 
svetimų valstybių diplomatus ir 
kitus aukštus pareigūnus, atsi
lankiusius pareikšti Lietuvos at
stovui linkėjimų.

Šiais metais paminėtini šie čia 
atsilankiusieji asmenys: dip
lomatijos korpuso dekanas Ga- 
lermo Sevilla Sacasa, JAV vals
tybės departamento Baltijos sky
riaus viršininkas William S. 
Shepard, valstybės departamen
to protokolo skyriaus pareigū
nai Patrick Daly ir Richard 
Gooken su žmona, Vakarų Vo
kietijos ambasados pareigūnas 
Klaus Soenksen su žmona, baro
nas Stackelberg su žmona, Hon
dūro ambasados patarėjas Ivan 
Romero, Saudi Arabijos ambasa
dos atstovas, Latvijos pasiunti
nybės atstovas Anatol Dien- 
bergs su žmona, Latvijos pa
siuntinybės patarėjas Vilis Tom- 
sons, buvęs Rytų Europos sky
riaus viršininkas pasekretoris 
Harold Vedeler, buvusio 
Amerikos pasiuntinio Baltijos 
valstybėm Arthur Lane žmona, 
buvusio pasekretorio Loy Hen- 
derson žmona, Amerikos Balso 
Europos skyriaus viršininkas 
John E. Jonės su žmona, buvęs 
to skyriaus viršininkas (dabar 
paskirtas aukštom pareigom į 
užsienį) Robert B. Warner, prof. 
Leo Dobrianski, negalėjus at
vykti kovotoja už pavergtųjų tau
tų teises Anne Chennaul pri

ugdyti savaimingą kultūrą, gi
linti lietuvišką solidarumą, išlai
kyti savo tikėjimą. Nes visa tai 
sudaro dvasinę nepriklausomy
bę, kuri yra pirmas valstybinės 
nepriklausomybės pagrindas.

Tai sakydamas Vasario 16- 
osios sukakties proga, aš nuo
širdžiai sveikinu tautą krašte ir 
užsienio lietuvių visuomenę 
Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos vardu. Kartu reiškiu linkė
jimą, kad būtų sėkmingi mūsų 
visų darbai, dirbami tautos ge
rovei ir būsimos atgimusios Lie
tuvos valstybės vardan.

siuntė savo sveikinimą, respu
blikonų etninių grupių viršinin
kas Julian Niemczyk su žmona, 
lietuvių, latvių ir estų draugijų 
pirmininkai ir keletas kitų Lie
tuvos reikalam palankių as
menų. Atsilankiusiųjų tarpe 
buvo ryškesnių lietuvių visuo
menės veikėjų, dvasiškių, jau
nimo, ypač gražus būrys tauti
niais drabužiais pasipuošusių 
lietuvaičių, kurios prisidėjo prie 
šventiškos Vasario 16-osios nuo
taikos.

Jaukioj nuotaikoj susirinku
sieji turėjo progos pasikalbėti 
ir pasivaišinti su kitataučiais 
svečiais. Ta pačia proga buvo 
paminėta ir Kajeckų vestuvių 
sukaktis.

-o-
Washingtono Amerikos Lie

tuvių Draugija ir vietinis Lietu
vių Bendruomenės skyrius Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo minėjimą suruošė viena sa
vaite anksčiau. Minėjimas, pra
dėtas iškilmingomis pamaldo
mis bažnyčioj, įvyko Washingto- 
no viešbuty. Atsilankė ir su ova
cijomis buvo sutiktas Simas Ku
dirka. Minėjimą gražiai vedė 
Barbara Darlys. Buvo sugiedo
tas Amerikos himnas. Invokaciją 
skaitė tėvas dr. Tomas Žiūraitis, 
OP.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
Los Angeles Times Washingto- 
no spaudos biuro vedėjas Mur- 
ray Seeger, kuris neseniai yra 
buvęs Lietuvoj ir kitose Balti
jos valstybėse. Kaip žurnalistas 
keletą metų gyvenęs Mask
voje, jis įdomiai nupasako
jo sovietų pavergto Pabal
tijo ir kitų respublikų žmonių

(nukelta į 5 psl.)

Elena Juciūtė
PĖDOS MIRTIES ZONOJE
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Kartų dienos metu sėdėjau pas jį tardoma. Staiga lauke 

pakilo vėjas, sniego pūga, ir kažkoks smarkus bildesys sudre
bino namą. Tardytojas nutraukė tardymą, neramus vaikščiojo 
po aslą. Netrukus pašaukė kareivį, kad mane nuvestų į kamerą.

Vėliau iš naujai atėjusios kitos kalinės, sužinojau, kad tas 
trenksmas buvo perkūnija. Tai buvo sausio 23 d. 1949 m. — re
tai pasitaikąs reiškinys Lietuvoje.

Gyvenimas kameroje

Vasario pradžioje jau buvo geriau, rečiau bešaukė į tardy
mus, retai bereikėjo kęsti nemigą. Tada pradėjau stebėti aplin
ką, domėtis požemio gyventojais, kurių atrodo, buvo labai daug.

Maisto turėjau pakankamai, nes buvau gavus geroką mai
šelį lašinių ir dešrų. Viskas buvo smulkiai supiaustyta patik
rinti, kad kas nebūtų įdėta draudžiama, pav., laiškelis ar koks 
metalinis daiktas.

Duonos gaudavau dienai 650 gr., kaip ir visur kalėjimuose. 
Jos nesuvalgydavau. Išmesti buvo gaila, dėdavau ant suolo prie 
šildymo, kad sudžiūtų, maniau, bus gerai į Sibirą pasiimti. Bet 
vieną dieną prižiūrėtojas įsakė išnešti į išvietę ir palikti.

Rytą duodavo kavos, cukraus turėjau atsinešus ir dar ga
vau siuntinyje. Be to, kas dieną dar gaudavau po porą gabaliu
kų. Pietums duodavo sriubos su žuvimi ir košės. Vakare sriubos 
arba košės ir kavos. Košė visada būdavo kokių nors kruopų.

Šalčio neteko kęsti, kamera buvo pakankamai šildoma. 
Lova buvo geležinė, joje šioks toks čiužinys ir pagalvėlė. Apsi

kloti davė prastą, nestorą antklodę. Klodavaus dar ir savo ap
siaustu.

Kampe prie durų stovėjo statinė, vadinama "paraše” — 
gamtos reikalams. Gale kameros buvo nedidelis langas, kurio 
maža dalis siekdavo lauką, bet šviesos mažai teįeidavo. Visą 
laiką degė geležimis apkaustyta elektros lemputė palubėje. 
Prie lango stovėjo didokas stalas, prie jo pasieny suolas. Ant 
stalo gulėjo popierinė šachmatų lentelė. Buvo ir visos figūros, 
tik nebuvo su kuo lošti.

Duryse buvo atidaromas langelis, pro jį paduodavo maistą, 
pranešdavo, kas reikalinga, pro jį ir bardavo.

Aukščiau langelio duryse buvo nedidelė akutė (rusiškai 
"volčok"), pro ją iš koridoriaus sekdavo visus kalinio veiksmus 
kameroje. Tos akutės dangtelis nuolatos braškėdavo atidaro
mas arba uždaromas iš koridoriaus pusės.

Durys buvo milžiniškais užraktais užrakintos. Koridoriuje 
vaikščiojo sargai. Viršum lango, ant šaligatvio, taip pat kauk
šėjo sargybinio žingsniai. Žodžiu, apsauga buvo garantuota, 
niekas negalėtų jokio kalinio išvogti.

Gretimose kamerose taip pat dūsavo po vieną gyventoją, 
nebuvo girdėti jokios kalbos. Dažnai girdėjau verksmus įvairio
se pusėse. Vieną kartą kažkokia moteris verkė apie dvi paras. 
Nežinia, kas jai buvo nutikę; visą laiką girdėjau tą pat verks
mą balsu. Kitą kartą priešinėje kameroje girdėjau verksmą ir 
dejavimą, paskui nugirdau daktarę kalbant koridoriuje. Ji kažką 
barė, sakė, kad tai esą kriminalas. Nesupratau, kas ten buvo 
įvykę. Kameras lankydavo daktarė rusė.

Kartais girdėdavau kažkokį silpną stuksenimą į sieną; tai 
kaimynai "kalbėdavo" Morzės abėcėle, bet aš to nežinojau ir 
nekreipdavau dėmesio. Visur, visada man trūko kalinio išmin
ties, buvau neprityrus ir neapsišvietus. Gaudavau barti iš pri
žiūrėtojų už kalinio drausmės pažeidimą. Kartą gavau kumščiu 
per žandą, nes, atėjus "pravierkai" (patikrinimui), sėdėjau ant 
lovos, nežinojau, kad reikia atsistoti. Ne kartą buvau barama 
už tai, kad vedama į tardymą nesudėjau rankų užpakalyje, 
vis pamiršdavau. Kitose kamerose, sako, buvo iškabintos tai
syklės abiem kalbom, mano kameroje jų nebuvo, o pasiklausti 
tardytojų nesusiprotėjau.

Kas dieną po pusvalandį išvesdavo pasivaikščioti į cemen
tinį aptvarą. Į pirtį vesdavo kas 10 dienų. Savaitės gale duoda
vo kibirą su vandeniu ir skudurą išsiplauti grindis.

Ryte ir vakare vesdavo į išvietę. Sunku būdavo vienai vilk
ti už "ausų" tą "parašę".

Patikrinimas būdavo ryte ir vakare.
Neprisimenu tiksliai du ar tris kartus kameroje buvo krata. 

Atėjo prižiūrėtoja ir iškrėtė visą kamerą, visus daiktus iki smul
kiausio. Net tarpelius medinėse grindyse išbraukė kažkokiu ge
ležiniu daiktu. Išrengė iki Ievos kostiumo ir iščiupinėjo visas 
drabužių siūles. Nesupratau, ko ji ieškojo, ką galima paslėpti 
grindų tarpeliuose ar siūlėse. Nupešiojo, nutrumpino raištelius 
iš sudraskytos nosinės, kuriuos buvau įsivėrus į drabužius, vie
toje išpiautų užsegimų. Vargas buvo su tais drabužiais, einant 
į tardymus ar kur kitur, nes rankas reikėjo laikyti užpakaly, 
negalima buvo jomis prisilaikyti neužsegtų drabužių.

Pats baisiausias laikas būdavo po vakarienės iki "atboj" 
(laikas gulti), t.y. iki 10 valandos. Tuo metu visame koridoriuje 
žvangėdavo durų užraktai — vedžiodavo į tardymus. Su baime 
laukdavau, kada sužvangės manosios durys. Jeigu iki 10 vai. 
neišvesdavo, tai būdavo laimingas vakaras, gerai gaudavau 
išsimiegoti.

Kartą sapnavau mamytę, ji atėjusi man padėti. Buvo apsi
rengusi raudonu sijonu, žalia bliuze ir juoda skarele. Nežinojau, 
kad ji prieš pusę metų buvo mirusi Vokietijoje. Galvojau, kad 
gyva ir džiaugiausi, kad jai neteko matyti to gyvųjų pragaro. 
Turbūt ji tikrai man padėjo, kad tardymai man, kaip vėliau 
sužinojau, buvo ne tokie baisūs, kaip daugeliui kitų. Tas pats 
mūsų grupės vadovas du kartus buvo sodinamas į elektros 
kėdę, ir muštas, ir ilgai be miego laikytas. Vežant per Nemuną 
šokęs iš traukinio, norėjęs nusižudyti, bet nepavykę. Netrukus 
savo akimis turėjau progos pamatyti, kiek kenčia kiti. Mane 
net keikti, plūsti tardytojai vengė. Kartą Venckaitis pradėjo ru
sišką keiksmą, bet greitai per pusę nutraukė, lyg ko išsigandęs. 
Nesupratau, kodėl jie man tokie mandagūs, aš jiems didelių 
medžiagos lobių neatvėriau.

Kartą girdėjau Čerepiną kalbant su Venckaičiu. Jis skundė
si manimi, kad esanti labai "skūpa" (šykšti): "Kai jau visai pri- 
remi prie sienos, tai tiek pasako" — parodė mažojo piršto galiu
ką. O man atrodė, kad aš dar perdaug pasakau, norėdama už
baigti kuo greičiau tą procedūrą. Ji turi ką nors į protokolą 
įrašyti, kitaip nepaleis miegoti. Kartais laužydavau galvą ką 
nors nereikšminga sugalvoti ir pasakyti, kad greičiau paleistų.

(Bus daugiau)
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Po dainų šventės Lietuvių dienų metu Adelaidėje 1974 m. Iš k. chorvedės: Z. Bielkutė, 
D. Levickienė, R. Kubiliūtė, G. Vasiliauskienė; komp. Br. Budriūnas, PLB pirm. 
Br. Nainys, A. Čelna, V. Baltutis, P. Morkūnas, S. Žukas, N. Masiulytė, sol. J. Rūbas ir B. 
Kiveris. Nuotr. A. Budrio

DAINŲ ŠVENTĖ ADELAIDĖJ 
Pas Australijos lietuvius (7)

Australijos Lietuvių dienos, 
užtrukusios beveik visą savaitę, 
buvo taip jau gražiai sutvarky
tos, kad po dienos susirinkimų 
ir posėdžių vakare vis būdavo 
kokia maloni atvanga, koncertas, 
talentų vakaras, šokių šventė. 
Visa buvo taip miela ir patrauk
lu. Ypač domino Australijos lie
tuvių dainų šventė.

Dainų šventei paskirtas gruo
džio 30, pirmadienio, vakaras. 
Tai jau ir buvo paskutinis “dar
bingas” senųjų metų vakaras.

Apie 1200 žiūrovų — klausy
tojų rinkosi į ištaigią Adelaidės 
rotušę Town Hali. Salė yra 
senoviškuose, puošniuose mies
to valdybos rūmuose, pačiame 
Adelaidės centre. Čia pat ir di
džiausios įstaigos, čia ir katedra. 
Tad ir Adelaidės arkivyskupas, 
lietuvių draugas James Gleeson, 
pėsčias atėjo į lietuvių dainų 
šventę iš savo katedros.

Aštuntojoj Australijos lietuvių 
dainų šventėj dalyvavo arti 200 
suaugusių choristų iš Adelaidės, 
Melboumo, Sydney ir New- 
castel. Pirmą kartą tokioj šventėj 
dalyvavo ir lituanistinių mokyk
lų vaikų choras.

Choristam suėjus scenon, 
šventę pradėjo jos vadovė G. Va
siliauskienė, Adelaidės choro 
Lituania vadovė. Ji perskaitė 
prof. J. Žilevičiaus, pirmosios 
lietuvių dainų šventės dirigento 
ir organizatoriaus, sveikinimą.

PAŽ/NK/ME

ANGELO PRELIUDAS

Muzikas M. K. Čiurlionis, 
pradėjęs tapyti, norėjo sujung
ti muziką su daile. Tos dvi sri
tys nesujungiamos, nes muzika 
vyksta laike, o tapyba — erdvė
je, plokštumoje. Paveikslą iš kar
to gali apžvelgti ir jį pagauti, o 
muzikos kūrinį turi išklausyti. 
Tik panaudojęs tam tikrą laiką, 
pamatai muzikos kūrinio vi
sumą.

Čiurlionis tapybon įvedė 
muzikines temas, muzikos var
dus. Įvedė ir besikartojantį mu
zikos ritmą, dalies nuotaiką. Pa
vyzdžiui, jis sukūrė paveikslų 
ciklus, pavadindamas juos sona
tomis. Yra čia Jūros sonata, Pa
vasario, Vasaros, Saulės sonata ir 
kitos. Sonata turi tris arba ketu
rias dalis. Tiek paveikslų ir jis 
sukūrė ir pavadino juos muzikos 
vardais — alegro, andante ir t.t.

Sukūrė jis ir atskirų paveiks
lų, kurie turi muzikos vardus. 
Toks yra ir šis “Angelo preliu
das”.

-o- •
Čia matome Čiurlionį tapyto

ją pilnoje savo stiliaus ir fanta
zijos didybėje. Ant aukšto ir 
smailaus kalno sėdi angelas su 
dideliais sparnais. Jis žiūri į 
saulėleidį. Kalnas labai aukštas, 

Jungtinis mišrus choras, di
riguojant B. Kiveriui ir vargo
nais pritariant N. Masiulytei, su
giedojo A. Kačanausko “Maldą 
Už tėvynę”,

Saugusiem nuo scenos grįžus 
į užkulisius, liko vaikučiai, Syd- 
ney, Melboumo, Geelongo, Ho- 
barto ir Adelaidės lituanistinių 
savaitgalio mokyklų mokiniai.

Vaikam choristam, kurių prisi
rinko apie 80, pritarė kanklių 
palyda. Kanklininkam vadovavo 
K. Pažėra. Vaikų jungtiniam 
chorui griežtai ir grakščiai diri
gavo jauna dirigentė Rasa Kubi
liūtė. Ji pajėgė sutelkti jaunųjų 
dėmesį ir išgauti gražius są
skambius iš jaunųjų lietuviukų.

Jaunimas padainavo J. Gaubo 
“Piemenėlis”, B. Budriūno 
“Graži tėvynė mano”, V. Vini- 
kaičio “Oi tu ieva, ievuže”, J. 
Bertulio “Ten, kur žaidžia Ne
munėlis”, nežinomo autoriaus 
“Pavasaris”.

Vaikučiam palikus sceną, Syd- 
ney lietuvių choras Dainą, ne
seniai atšventęs 20 metų veik
los jubiliejų, diriguojamas B. Ki- 
verio, padainavo V. Paketuro 
“Išausk, mergele” ir A. Belaza- 
ro “Krinta rasa”.

Melboumo dainos sambūris, 
atšventęs 25 metų veiklos su
kaktį, gerokai pavaikščiojo po 
sceną. Pasirodę vyrai sudainavo 
J. Graužės “Sapnų pilis”. Jiem 
išėjus, moterys, su puošniom
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išlindęs viršum debesų, nes jo 
papėdėje plaukioja debesys.

Kairėje matome du didelius 
tiltus. Pirmasis (žemai) tiltas pa
sikelia viršum rūkų ar upės. 
Per tiltą angelo kryptimi juda 
kažkokios būtybės.

Aukščiau yra antras tiltas. Jis 
pakartoja tą patį tilto motyvą 
naujoje variacijoje — naujame 
tone. Ir ant to tilto matome 
slenkančių figūrų.

Abu tiltai ties kalnu lūžta ir 
kyla į viršų, pasidaro lyg kokie 
laiptai aukštyn. Ant tų kylančių 
laiptų į viršų matome tik 4 fi
gūras (per abu tiltus). Angelas 
sergsti visatos tiltus ir angelas 
atrenka tolimesnei kelionei į 
aukštumas. Tai didelis ir galin
gas visatos angelas, pastatytas 
budėti kalnų aukštumoje, iš kur 
matosi begaliniai toliai, visas 
žmonijos vyksmas. Iš to vyksmo 
jis praleidžia tik išrinktuosius 
kopti į dar didesnes aukštumas.

Angelo ir tilto motyvai dažni 
Čiurlionio kūryboje. Jie daug ką 
simbolizuoja, nuveda į jo ne 
įžvelgiamas fantazijas. Panašų 
angelą randam jo “Aukoje”, o to
kie tiltai regimi Saulės sonatos 
scherzo. (p.j.) 

vienodom sukniom atsku
bėjusios, sudainavo M. Noriko 
“Padainuosim tau dainelę”. Prie 
jų prisijungus sugrįžusiem vy
ram, visi padainavo Č. Sasnausko 

harmonizuotą “Siuntė mane 
motinėlė”. Dirigavo A. Čelna, 
akomponavo D. Levickienė.

Pirmoji dainų šventės dalis 
buvo baigta Broniaus Budriū
no kantata “Lietuvos šviesos ke
liu”. Prieš pradedant dainuoti, 
apie šį Amerikoj gyvenantį lie
tuvių kompozitorių D. Viliūnai- 
tė Australijos lietuviam suteikė 
biografinių ir kūrybinio gyveni
mo bruožų.

Kantatai dirigavo pats autorius 
B. Budriūnas, atvykęs iš Los 
Angeles, Calif. Jis turėjo progos 
su šiuo choru kiek repetuoti 
kantatą, kaip ir su kitais cho
rais, pervažiuodamas jų vietoves, 
kitas jo dvi dainas.

Adelaidės lietuvių choras 
Lituania, irgi atšventęs 25 me
tų veiklos sukaktį, pasidavė B. 
Budriūno valiai ir drausmingai 
bei patraukliai atliko šią galin
gą kantatą. Soprano solo dalį at
liko G. Vasiliauskienė, o boso — 
J. Rūbas. Akomponavo R. Kubi
liūtė, vargonais grojo N. Masiu
lytė.

Kantatą galingai užbaigus, 
publikai gausiai plojant, buvo 
pakartota ketvirtoji jos dalis. 
Kantatos atlikime naujas priedas 
— jauna moteriškė, apsirengusi 
tautiniais drabužiais, scenos šo
ne prie ratelio domino vaikutį 
lietuviška knyga. Bent šiame 
atvejuj naujadaras nepavykęs, 
nes vaikutis nesidomėjo nei ele
mentorium, nei rateliu, o tik sau 
žiovavo ir dairėsi. Gal prieš 
koncertą nebuvo pakankamai 
išmigdytas . . . Neįprasta per
traukėlė kantatos nebaigus. Lyg 
specialiai sudaroma pavar
gusiam vaikeliui išvesti . . .

Antrąją dainų šventės dalį pra
dėjo jungtinis vyrų choras. Di
riguojant B. Kiveriui, padainavo 
“Augo kieme klevelis” — J. Ka
roso, “Kur tas kelelis” — T. Ma- 
kačino.

Z. Bielkutės diriguojamas ’ 
jungtinis moterų choras pa
dainavo M. Petrausko “Vaidilu
tės” ir A. BaČiulio “Šienapiūtė”.

kūrėjas.
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“Reguiem”

M. K. Čiurlionis — Angelo preliudas

Maralin Niska operoj “Tosca” atlieka pagrindinį vaidmenį. 
Metropolitan operoj šį sezoną M. Niska Toscos rolę atliko 
rugsėjo 26, spalio 1 ir 26, o šią savaitę — kovo 19. New 
Yorko City operoj kitą savaitę vėl dainuoja Mozarto ope
roj “Idomeneo” kovo 23 ir Strausso “Salome” balandžio 6. 
Metropolitan operoj dainuoja pagrindinę rolę Verdi operoj 
“I Vespri Siciliani” kovo 28 ir 31, balandžio 12. Ši 
New Yorko operų primadona dainuos Kultūros Židiny 
gegužės 31.

Pabaigai vėl į sceną grįžo 
jungtinis mišrus choras, šią 
šventę atidaręs malda.

S. Žukui diriguojant, padai
nuota V. Budrevičiaus “Joninių 
daina”, A. Ilčiuko “Voveraitė”
D. Levickienei diriguojant, cho
ras padainavo B. Jonušo “Eisim 
girion paklausyti” ir J. Strolios 
“Valiok, dalgeli”.

A. Čelna dirigavo dviem 
dainom: J. Žemaitaičio “Tegul 
skamba mūsų dainos” ir S. Gai- 
levičiaus “Jaunystei ’.

Pagaliau į sceną vėl grįžo 
svečias iš Amerikos Bronius 
Budriūnas. Su pilnu laisvumu ir 
įsijautimu jis dirigavo dviem 
savo kompozicijom: “Pradės 
aušrelė aušti” ir “Mano protė
vių žemė”. Akomponavo N. Ma
siulytė. Paskutinėj dainoj solo 
partiją atliko sol. G. Vasiliaus
kienė. Kaip ir buvo galima lauk
ti, tik jungtinis choras pajėgė 
perduoti Budriūno kompozicijų 
visą grožį, kai pats kompo
zitorius dirigavo su visu es
mės pajutimu ir jėga. Nenuosta
bu, kad publika plojo ir sėdė-

GABRIEL FAURE “REQUIEM”
Prancūzų kompozitorius

Gabriel Faure (1845-1924) yra 
parašęs simfonijų, fortepionui, 
balsui ir choram kompozicijų, 
kamerinės muzikos p airiem in- 
strumentaliniam ansambliam ir 
scenos veikalų. Bet daugiausia 
jis, turbūt, yra žinomas kaip 

Faure, 

dama ir sustojusi. Tai buvo tik
ras dainų šventės apvainika
vimas ir asmeninis kompozito
riaus B. Budriūno triumfas Aust
ralijoj. Po ilgų plojimų dalis dai
nos pakartota.

Pabaigoj Lietuvių dienų ren
gimo komiteto pirm. V. Baltutis 
padėkojo choristam ir diri
gentam, jiem įteikdamas sim
bolines dovanėles — mažutes 
kankles. Šios dainų šventės va
dovė G. Vasiliauskienė perteikė 
didžiules kankles kitos dainų 
šventės vadovui A. Čelnai. Svei
kino ir dėkojo komp. B. Budriū
nas. PLB pirm. inž. B. Nainys 
išreiškė padėką Adelaidės arki
vyskupui James Gleeson už 
apsilankymą lietuvių pamaldo
se, gražius žodžius lietuviam, o 
taip pat dalyvavimą dainų 
šventėj. Jis padėkojo ir Austra
lijos lietuviam už gražų ameri
kiečių lietuvių ekskursijos pri
ėmimą.

Australijos lietuvių dainų 
šventė baigta Lietuvos himnu.

Kornelijus Bučinys 
(Bus daugiau)

Saint-Saens mokinys, 1905 pa
kviečiamas Paryžiaus konserva
torijos direktorium. Prieš tai jis 
buvo kelių žymiausių Paryžiaus 
bažnyčių vargonininkas. Jo 
mokiniais yra buvę Ravel, Enes- 
co, Roger — Ducasse ir Nadia 
Boulanger.

Faure muzika ne iŠ karto bu
vo publikos pamėgta. Reguiem, 
kurį jis parašė 1886-87 savo tėvo 
atminimui, buvo pirmą karti} at
liktas Paryžiuje 1888. Bet įverti
nimo susilaukė tik po atlikimo 
Londone 1936.

N. Boulanger apie Reguiem 
yra išsireiškusi: “Tai yra ne tik 
Gabriel Faure didžiausias vei
kalas, bet taip pat vienas iški
liausių muzikos kūrinių, išreiš
kiančių gilią mintį”.

Paskutiniojo teismo didžioji 
tragedija, kuri atsispindi katali
kiškoje laidotuvių liturgijoje, 
davė įkvėpimo didiesiem pasau
lio kompozitoriam sukurti pui- 

- kiaušius kūrinius. Mozartas, 
Brahmsas, Berliozas ir Verdi su
kūrė didžiausius veikalus, at
vaizduodami šią apokalipsinę 
viziją. Šią viziją kiekvienas jų 
atvaizdavo pagal savo tempera
mentą, pagal savo požiūrį apie 
šešėlių slėnį, kurį viduramžių 
dailininkai dažniausiai vaizduo- 

(nukelta į 9 psl.)

MUZIKA

I IŠ MUZIKŲ
Į VEIKLOS

— Lietuvių Opera Chicagoj, 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėj šiemet stato G. Doni- 
zetti operą “Meilės eleksyras”. 
Spektakliai vyks balandžio 19, 
20 ir 26.

— Lilija Šukytė, operos so
listė, dabar dainuojanti Bava
rijos valstybinėj operoj Miun
chene, Vokietijoj, prisiminta ko
vo 2 New York Times reporta
že apie Europos operas. Ten ra
šoma, kad Figaro operoje daina
vo Lilija Šukytė, sukurdama gra
žų grovienės vaidmenį.

— Solistė Gina Čapkauskienė 
iš Montrealio, Kanados, plačiai 
žinoma dainininkė, kolaratūrinis 
sopranas, atliks Adinos partiją 
Donizetti operoj “Meilės elek
syras”, kurį stato Lietuvių opera 
šį pavasarį.

— Solistė Violeta Čižauskaitė- 
Balčiūnienė, akomponuojant 
Vyteniui Vasyliūnui, atliko 
meninę programą Detroite mi
nint spaudos kiosko 25 metų 
veiklos sukaktį.

— Prof. J. Žilevičius, Čiurlio
nio ansamblio garbės narys ir 
prieš 50 metų Kaune įvykusios 
pirmosios dainų šventės organi
zatorius, savo ir Lietuvių Muzi
kologijos Archyvo vardu svei
kino Čiurlionio ansamblį 35 
metų veiklos sukakties proga. 
Profesorius išreiškė pasigėrė
jimą ansamblio ištverme ir pada
rytais mūsų tautai nuopelnais.

— Sol. Arnoldas Voketaitis, 
žinomas menininkas šio krašto 
muzikos pasauly, dainuojąs įvai
rias operų partijas JAV operų 
teatruose, lietuvių operoj pirmą 
kartą dainavo Gražinos operoj. 
Dabar sol. A. Voketaitis “Mei
lės eliksyro” operoj atliks pa
grindinę dr. Dulcamaros partiją.

— Pianistė Aldona Kepalaitė 
dalyvaus meninėj programoj 
Chicagoj, Jaunimo Centre, ba
landžio 6, kai bus įteikta roma
no premija šių metų Draugo 
laureatui Jurgiui Gliaudai.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijos choras rengiasi dainų 
šventei, o taip pat koncertui, 
kuriuo kovo 23 pagerbs savo di
rigentą Eugenijų Krikščiūną.

— Sol. Algirdas Brazis, kuris 
Lietuvių operos pastatymuose 
dainavo nuo pat pirmosios ope
ros spektaklių, šį sezoną Doni
zetti “Meilės eliksyre” atliks 
karininko Belcore partiją.

— Sol. Vaclovas Verikaitis, 
Hamiltono lietuvaičių mer
gaičių choro “Aidas” dirigentas, 
buvo pagerbtas Toronto Lietu
vių namuose sausio 25 jo 50 
metų amžiaus sukakties proga. 
Dalyvavo apie 300 asmenų. V. 
Verikąitis dėsto muziką kana
diečių gimnazijoj.

— Klaipėdos liaudies opera 
mini 20 metų sukaktį. Kolekty
ve dalyvauja mėgėjai artistai. 
Repertuare yra: Verdi “Travia
ta”, Rachmaninovo “Aleko”, 
Štrauso “Čigonų baronas”, Do
nizetti “Meilės gėrimas” ir kt. 
Ilgalaikis vadovas K. Kšanas. 
Liaudies operos kolektyvas pa
laiko artimus santykius su 
valstybine opera bei baletu ir 
gauna iš jų visokeriopą pagal
bą- (E)

— Muz. Pranas Ambrazas, 
Cleveland, Ohio, buvęs Šv. Jur
gio parapijos vargonininkas, po 
ištikusio širdies smūgio taisosi, 
bet dar tebeguli Euclid General 
ligoninėj.

— Solistė Vanda Stankienė 
dainuos estradines dainas Chi
cagoj balandžio 12 Martinigue 
restorane ruošiamame Lietuvių 
Fondo baliuj.
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— Muz. Faustas Strolia yra 
sukūręs gražias melodijas dai
nom rengiamai “Eglutės” žur
nalo sidabrinei sukakčiai, kuri 
bus minima šių metų rudenį 
Chicagoj.

— Solisto Kipro PetrausKO 
buvęs namas Kauno Žaliakalny
je pradėtas remontuoti. Čia bū
siąs įsteigtas dainininko muzie
jus. Renkami jo asmeniniai daik
tai, bus skyrius su jo įdainavi- 
mais.
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-PHILADELPHIA, PA.
Vasario 16 minėjimas

Didžioji Philadelphijos lietu
vių kolonija kasmet su ypatingu 
rūpesčiu ruošiasi Vasario 16- 
ajai. Ir šiemet laiku buvo suda
rytas iš vietos kultūrinių orga
nizacijų atstovų plataus masto 
komitetas, kuriam vadovavo LB 
abiejų apylinkių pirmininkai — 
arch, J. Stelmokas ir dr. Gudė- 
nas.
! Sudarant minėjimo programą, 
buvo noras išeiti ir į amerikie
čių visuomenę, ir atrodo, kad tai 
pavyko.

Jau vasario 14 lietuviška tri
spalvė plevėsavo prie didžiųjų 
rotušės rūmų. Tą pačią dieną 
per televiziją vakarinių žinių 
metu pranešėjas painformavo, 
kad vasario 16 lietuviai šven
čia savo nepriklausomybės 
šventę; paaiškino, kokių spalvų 
mūsų vėliava, kodėl ji su gedu
lo juosta. Pranešimo metu ek
rane buvo matoma plevėsuojanti 
mūsų vėliava.

Vasario 15 lietuvių radijo pro
grama Bendruomenės Balsas 
pusę laiko skyrė kalbantiem 
angliškai. Šiam pusvalandžiui 
programą paruošė R. ir G. Miro
nai. Tai buvo svarių minčių 
glaustas pusvalandis, kuriam pa
teikta ir lietuviškos muzikos.

Vasario 17 radijo stotis 
WFLN, kuri transliuoja tik kla
sikinę muziką ir pasisako kultū
riniais klausimais, skyrė valan
dėlę lietuvių muzikai, gana išsa
miai ją apibūdindama. Šią va
landėlę išrūpino ir jai programą 
paruošė T. Gečienė.

Visose trijose lietuvių parapi
jų bažnyčiose vasario 16 vyko 
pamaldos už Lietuvą.

Šv. Jurgio bažnyčioj mišias 
aukojo ir turiningą pamokslą pa
sakė kun. P. Jaraška. Mišių metu 
giedojo Vilties choras.

Šv. Kazimiero parapijoj Lietu
vos intencijai buvo skirta suma.

Šv. Andriejaus bažnyčioj pa
maldos prasidėjo iškilminga 
procesija. Buvo nešamos šių or- 
gąnįzaęįjų vėliavos: Lietuvių 
Bęiidrupifuenės, ramovėnų, 
skautų, ateitininkų. Pasigesta 
neolituanų vėliavos. Mišias au
kojo ir turiningą pamokslą pasą- 
kė kun. K. Sakalauskas. Gra
žiai giedojo Vilties choras. Pa
maldose dalyvavo daug žmonių. 
Sugiedotas tautos himnas.

-o-
Popiet minėjimas vyko Lietu

vių Namuose (buv. Muzikiniam 
Klube).

Scena buvo papuošta kukliai, 
bet skoningai. Vyravo gedulo 
spalvos. Šiai šventei, kurioj 
ryžtamės laisvės kovai, išreikš
dami savo gilų tikėjimą į Lietu
vos prisikėlimą, kažin ar tiko 
toks ryškiai gedulingas tonas.

Į minėjimą buvo pakviestas ir 
labai punktualiai atvyko Phila
delphijos miesto burmistras F. 
Rizzo, lydimas keleto savo 
štabo pareigūnų. Juos lydėjo 
televizijos bei spaudos atstovai 
ir foto reporteriai.

Gal kiek nemalonu, kad, kai 
jie atvyko, salėj buvo vos šimti
nė lietuvių. Nors jis buvo sutik
tas šiltais aplodismentais, bet 
pats faktas, kad reikėjo progra
mos pradžios laukti apie pusva
landį, liudija, kad kažkas ne
buvo pramatyta. Susidariusį 
laiko tarpą galima buvo išnaudo
ti asmeniškai pristatant burmist

Philadelphijoje Vasario 16 minėjime Lietuvos himną giedant. Nuotr. K. čikoto

rui mūsų dvasiškiją, iškiliuosius' 
kultūrininkus ar pan.

Minėjimas buvo pradėtas LB 
apylinkės pirm. arch. J. Stelmo
ko glaustu, bet turiningu įvadi
niu žodžiu. Programai vadovauti 
buvo pakviestas dr. J. Stiklorius.

Vėliavų paradui vadovavo 
Šv. Kazimiero parapijos unifor
muoti veteranai, kurie nešė JAV 
vėliavą, lydimą ginkluotos gar
bės. sargybos. Juos sekė L. 
Bendruomenės, ramovėnų, 
skautų, ateitininkų ir neolituanų 
vėliavos.

Vilties chorui sugiedojus JAV 
himną, kun. K. Sakalauskas su
kalbėjo maldą.

Visiem mėnėjimo dalyviam 
stovint ir Vilties chorui giedant 
“Maldą žuvusiem” (taip progra
moj pašymėta), buvo pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę. 
Giesmė buvo sugiedota gana 
blankiai, su jaučiamu pasimeti
mu.

Adv. S. Mankas vaizdžių 
žodžiu pristatė miesto burmist
rą F. Rizzo ir pakvietė tarti žodį. 
Jam einant į sceną, audringai 
paplota. Jo kalba nepasižymėjo 
oratoriaus išradingumu, bet 
buvo nuošridi ir miela. Aiškiai 
buvo jaučiama, kad jis su Lietu
vos reiklalais yra puikiai susi
pažinęs ir mūsų pastangom nuo
širdžiai pritaria. Baigęs kalbą, 
perskaitė savo išleistą proklama
ciją ir ją įteikė apylinkės pir
mininkui. Atsisveikinęs, lydimas 
audringų pojimų, jis paliko 
salę. Apatiniame aukšte jį pasi
tiko būrys tautiniais drabu
žiais pasipuošusių jaunų mer
gaičių, kurios prašė jo autografų. 
Jis pasirašė visom, o jų buvo 
apie 20. Ši neoficiali dalis bai
gėsi tuo, kad jis priklaupė ant 
vieno kelio, o jauniausioji mi
nėjimo dalyvė Rima Pliuškonytė 
prisegė jam mūsų tautinį ženklą 
ir pabučiavo. Televizijos ir foto 
reporteriai visa tai užfiksavo.

Išlydėjus burmistrą, progra
mos vedėjas perskaitė sveikini
mus ir rezoliucijas. Į minėjimą 
buvo atsilankę penki unifor
muoti ukrainiečių skautai. Jie 
buvo pristatyti.

Rochesterio universiteto pro
fesorius dr. A. Klimas skaitė pa
skaitą. Ji buvo giliai išmąstyta, 
aktuali savo mintimis, realiu 
žvilgsniu liečianti gyvenimą ir 
gyvai, spalvingai perduota. Jam 

padėkota ilgais plojimais.
Baigiant minėjimą, dr. Gudė- 

nas tarė žodį.
-o-

Minėjimas paliko gražius pri
siminimus ir kartu iškėlė keletą 
faktų, kurie verti mūsų dėmesio.

Tą pačią dieną (vasario 16) 
per televiziją vakarinių žinių 
metu (7 ir 11 vai.) buvo paro
dytas bendras minėjimo vaiz
das, choras, burmistras, skaitąs 
proklamaciją; apie tai pateikti 
gana tikslūs komentarai.

Vasario 17 Daily News iš
spausdino šokančių mergaičių 
vaizdelį ir platoką reportažą 
apie minėjimą su apylin
kės pirmininko nuotrauka. Apy
linkės pirmininkas turėjo ilgą 
pokalbą su Daily News atsto
ve.

Manau, kad visa tai yra mū
sų laimėjimas ir kartu liudiji
mas, kad yra galimybių ir ame
rikiečiam pasakyti savo rūpes-

Dr. Antanas Klimas, Ro
chesterio universiteto profe
sorius, kalba Lietuvos nepri
klausomybės šventėje Phi- 
ladelphijoje. Nuotr. K. Čikoto

čius, tik reikia daugiau pastan
gų-

Minėjimas praėjo gana sklan
džiai. Tęsėsi tik pusantro va
landos. Bet visą laiką jį slėgė 
šalta, oficiali nuotaika. Ma
nau, kae geros solistės ar okteto 
keleto gerų patriotinių kūrinių 
sudainavimas būtų kiek sušildęs 
nuotaikas.

Dalyvių buvo per 400, bet 
mūsų kolonijai tai per maža. 
Reikia susirūpinti, kaip visus 
išjudinti.

Aukų surinkta per $1800. Tai 
labai maža mūsų kolonijai. Rei
kia pasiekti visus, kurie dar ne
aukojo.

Programa išspausdinta labai 
gražiai, ir tekstas išdėstytas sko
ningai.

Lietuvių Namų reikalai
Tai naujas buvusio Muzikinio 

Klubo pavadinimas. Jis tvarkosi 
jau pagal naujus įstatus. Nauji ir 
pareigūnai.
Lietuvių Namų bendrovei va

dovauja 15 narių taryba:—pirmi
ninkas G. Surdėnas, I vicepirm. 
—V. Šalčiūnas, II vicepirm.—K. 
Čikotas, sekretorius—J. Bubelis, 
protokolų sekretorė—Y. Mato- 
nienė, finansų tvarkytojas — J. 
Lukas, teisinis patarėjas — dr. 
A. Novasitis, direktoriai — S. 
Karaška, K. Kaulinis, A. Pašte- 
nis, A. Bendžius, J. Kaulinie- 
nė, Š. Kaženiauskas, P. Didelis 
ir G. Dragūnas.

Vykdomąjį organą — valdybą 
sudaro šie asmenys: pirminin
kas — K. Kaulinis, vicepirm.
— V. Šalčiūnas, sekretorius — 
G. Dragūnas, finansų tvarkyto
jas — J. Lukas, sąskaitininkas
— Karaška, iždininkas — P. Di
delis, revizorius — S. Kaže
niauskas.

Šeimininkas — S. Grillo.
Lietuvių Namai pradėjo nau

ją periodą. Norisi jiem palinkė
ti geriausios kloties ir, svarbiau
sia, kuo greičiausiai pradėti apy-

Philadelphijoje Vasario 16 minėjime dalyvavo miesto me
ras Frank Rizzo (k.), pasakė kalbą, perskaitė proklamaci
ją ir ją įteikė dr. Jonui Stikloriui (d.) Nuotr. K. Čikoto

RADIJO TRANSLIACIJOS Į LIETUVĄ

Sausio 4 pradėtos programos 
lietuvių kalba iš Radio Liberty 
buvo transliuojamos kartą per 
savaitę. Nuo kovo 2 jos trans
liuojamos į Lietuvą kasdien. 
Pusvalandį trunkančios progra
mos bus kartojamos taip, kad 
bendras lietuvių kalba praneši
mų laikas užims devynias va
landas kasdien.

Be naujienų, pasaulio spaudos 
apžvalgų ir einamųjų įvykių 
analizės, tos kasdieninės progra
mos reguliariai pateiks lietuvių 
gyvenimo tėvynėj ir išeivijoj 
serijas. Ypatingas dėmesys bus 
kreipiamas į Vakaruose apsigy
venusios jaunesnės lietuvių kar
tos pažiūras ir veiklą. “Jaunimas 
kalba jaunimui” programa duos 
progos tik ką atvykusiem iš Lie
tuvos painformuoti ten likusius

vartą, kuri yra ateities pagrin
das. i
Ad. G.

Patikslinimas
Darbininko Nr. 6 žiniose iš 

Philadelphijos parašyta: A. Paš- 
tukas. Turi būti: A. Paštenis.

Washington, D. C.
(atkelta iš 3 psl.)

buvęs Maskvoj, jis įdomiai nu
pasakojo sovietų pavergto Pa- 
blatijo ir kitų respublikų žmonių 
besireiškiančią tautinę iden
tifikaciją. Anot jo, tas tautinis 
skyrimasis nuo rusų vienaip 
reiškiasi Lietuvoj, kitaip Estijoj, 
dar kitaip tirštai rusais apgy- 
ventoj Latvijoj.

Minėjime žodį tarė Lietuvos 
atstovas Juozas Kajeckas, Simas 
Kudirka, valstybės departamen
to Baltijos skyriaus pareigūnas, 
perskaitęs ta proga Lietuvos 
atstovui prisiųstą valstybės sek
retoriaus Henry Kissinger laiš
ką. Gausiai susirinkusius daly
vius sveikino Latvijos pasiunti
nybės patarėjas, estų ir latvių 
draugijų pirmininkai. Buvo pa
sveikintas pirmasis Lietuvos sa
vanoris pulkininkas Kazys 
Škirpa, taip pat ir lietuvis Ame
rikos veteranų atstovas Jasiū- 
nas.

Nuotaikingas minėjimas baig
tas Lietuvos himnu.

G.K.

Rekolekcijos
Washingtono ateitininkai sen

draugiai kovo 21-23 rengia reko
lekcijas. Kviečiami dalyvauti 
Washingtono ir apylinkių lietu
viai. Rekolekcijas praves Lietu
vių Rašytojų Dr-jos pirm, ir Ken- 
nebunkport, Maine, pranciš
konų vienuolyno viršininkas 
Tėv. Leonardas Andriekus, 
OFM. Rekolekcijos vyks Šv. 
Juozapo seminarijoj (Josephite 
Fathers Seminary), 12 ir Var- 
num St. N.E., Washington, D.C.

Rekolekcijų tvarka: kovo 21, 
penktadienį, 7:30 vai. vak. mi
šios ir konferencija; kovo 22, 
šeštadienį, 4 vai. išpažintys, 5 
vai. mišios ir konferencija; ko
vo 23, sekmadienį, 10 vai. ryto 
išpažintys, 11 vai. mišios ir kon
ferencija.

Po mišių visi kviečiami į Ka
ziuko mugę, kuri atidaroma 2 
vai. po pietų. Jos vieta: Glenn 
Dale mokykla, 6700 Glenn Dale 
Rd., Glenn Dale, Maryland. 
—M.Č.

jų tautiečius apie gyvenimą 
demokratiškuoe kraštuose.

“Užrekorduoti autoriai” pa
teiks Lietuvos rašytojų Vaka
ruose jaunesnės kartos literatū
rinius skaitymus. Okupuotoj 
Lietuvoj gimę ir mokslus išėję, 
jie dabar pirmą kartą turės pro
gos, cenzūros ir kitos priespau
dos nevaržomi, paskelbti savo 
kūrybą.

Du kartus per savaitę “Sa- 
mizdat” programos perduos at
gal į Lietuvą dokumentus ir žur
nalus, Lietuvoj parašytus, bet tik 
nelegaliai manuskriptų formoj 
platinamus. Tai apims ir Lietu
vos Katalikų Bažnyčios Kroniką, 
kuri reguliariai rodėsi nuo 1972.

“Taip buvo seniau” programa 
teiks žinių apie svarbesnes lie
tuvių sukaktis, dabar okupanto 
uždraustas minėti arba suklasto
tas. Kitos programos lies lietu
vių spaudą laisvajam pasauly, 
nagrinės tautybių problemas 
Sov. Sąjungoj, svarstys juridi
nius klausimus ir žmogaus tei
ses, ypatingai svarbius lietu
viam, o taip pat Lietuvos moters 
problemas.

Radio Liberty lietuvių sky
riaus redaktorius bus Juozas B. 
Laučka. Jo bendradarbiais bus 
Kajetonas Čeginskas, Abraha
mas Levinas, buvęs valstybinio 
radijo bendradarbis, ir Alek
sandras Katsas, neseniai Lietu
vą palikęs jaunas žurnalistas. 
Bus kooptuojami ir kiti bendra
darbiai iš Europos ir JAV.

Radijo Liberty lietuvių kalba 
transliacijų laikas ir banga: 1-2 
(laikas), 2-3 (Vilniuj girdima), 
banga 41; 3-4, 4-5, 41; 8-9, 
9-10, 17; 16-17, 17-18, 41; 18- 
19, 19-20, 25; 21-23, 22-24, 31. 
(Elta)

-o-
— Lietuvių programos iš 

Madrido radijo stoties nuo ko
vo 1 kasdien perduoda
mos Lietuvai 20 vai. 30 min., 
31.05 metrų ilgumo banga. 
Programa kartojama kitos dienos 
rytą, 9 vai. 30 min. pirmą kartą 
ir 15 vai. 15 min. antrą kartą. 
Trunka penkiolika minučių. 
Lietuvoj girdima viena valanda 
vėliau. (E)

LAWRENCE, MASS.

Minėjom Vasario 
Šešioliktąją

Šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčioj vasario 16, minint Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimą, 
buvo aukojamos lietuviškos 
mišios. Jas aukojo ir pritaikytą 
pamokslą pasakė parapijos 
klebonas kun. Alfonsas Janso- 
nis. Per mišias mūsų mėgstamas 
solistas Jurgis Lisauskas gražiai 
pagiedojo Marija, Marija ir Ta
ve, Dieve, garbinam.

Antroji minėjimo dalis vyko 
Švč. Širdies tautinės parapijos 
salėj. Salė buvo apypilnė. Minė
jimą atidarė ir jam vadovavo 
Altos skyriaus pirmininkas Jo
nas Stundžia.

Garbės tribūnoj buvo valstijos 
gubernatoriaus patarėjas Tho- 
mas J. Lane, miesto burmistras 
John J. Buckley, klebonas kun. 
A. Jansohis, svečias iš Bostono 
inž. Aleksandras Čaplikas ir 
besiruošiąs diakono pareigom 
Albertas Blaževičius. Guberna
toriaus patarėjas suminėjo kele-

Atsiųsta 
paminėti

Antanas Smetona— PASAKY
TA PARAŠYTA. Kalbos ir pa
reiškimai. II. 1935-1940. Sudarė 
Leonas Sabaliūnas. Spausdinti 
parengė Vincas Rastenis. Iš
leido Lietuvių Enciklopedijos 
Leidykla su L.S.T. Korp. Neo- 
Lithuania Filisterių Kolektyvu. 
Boston — New York. 1974. Kie
tais viršeliais. 352 psl. Kaina 10 
dol.

Ši knyga pasirodė minint šim
tąsias buvusio Lietuvos prezi
dento Antano Smetonos meti
nes.

Vyresnieji skaitytojai prisi
mena to paties autoriaus tokiu 
pat pavadinimu knygą, išleistą 
1935 Lietuvoj. L. Sabaliūnas 
skaitytojams primena, jog tai 
buvo A. Smetonos “svarbesnių 
kalbų rinkinys. Išskyrus vieną, 
tai buvo 1927-1934 metų kalbos. 
Vėlesniosios liko išsibarsčiusios 
1935-1940 metų nepriklausomos 
Lietuvos periodikoje. Dabar iš
leidžiamosios knygos tikslas 
buvo ir tas kalbas sukaupti vie
noje vietoje. (...) Stengtasi 
pateikti visas spaudoje skelbtas 
1935-1940 metais pasakytąsias 
prezidento kalbas ir viešus ra
šytinius pareiškimus. Atrankos 
nedaryta, kad skaitytojai bei ty
rinėtojai galėtų susidaryti įma
nomai pilnesnį tų kalbų vaiz
dą. Kalbų skaičius, esmė, pa
skirtis, perteikimo būdas, klau
sytojai — visa tai pravartu sten
giantis dalyką išsamiai aptarti.”

Knyga suskirstyta į šiuos sky
rius: Tautiškąja linkme, Savojoj 
valstybėj, Ginklo ir dvasios jėga, 
Gynybos ir kultūros talka, Jau
nime prakilniosios viltys, Su
kaktis minint, Mūsų nuopelnin
gieji, Visokiomis progomis.

Yra ir chronologinis straipsnių 
sąrašas.

Parašė Birutė Pūkelevičiūtė, 
iliustravo Kazys Veselka — 
KLEMENTINA IR VALENTI
NA. Eiliuota pasaka. Išleido 
Dama. 1934. Chicaga. 36 psl. 
Kaina 1.50 dol.

Tai jau penktoji mūsų mėgs
tamos rašytojos eiliuota pasaka 
mažiesiem skaitytojam. Gražiai 
parašyta ir gražiai iliustruota. 
Visos penkios knygutės sudaro 
gražią, vienodo formato seriją.

tą įvykių iš Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo ir palinkėjo 
atgauti vėl nepriklausomybę. 
Burmistras paminėjo, kad jis turi 
reikalų su lietuviais ir kad lietu
viai yra rimti ir patikimi pilie
čiai. Klebonas sukalbėjo invoka- 
cinę maldą. Lietuvių moterų 
klubo choristės gražiai padai
navo keletą lietuviškų dainų. 
Jom akomponavo P. Vydūnienė. 
Pagrindinis kalbėtojas inž. 
Aleksandras Čaplikas savo kal
boj pažymėjo, kad Lietuva turėjo 
ir dabar turi drąsių patriotų. 
Pabaigai paskaitė įdomų eilėraš
tį iš Vyties žurnalo.

Buvo renkamos aukos Altai. 
Svečias iš Bostono A. Čaplikas 
paaukojo 50 dol. Šv. Pranciš
kaus ir Šv. Širdies bažnyčiose 
buvo surinkta po 25 dol. Pernai 
mirusio Švč. Širdies bažnyčios 
klebono kun. Gaspariūno atmi
nimui bičiuliai paaukojo 10 dol. 
Salėj surinkta 110 dol. Visa su
dėjus, gauta 220 dol.

Lietuvių moterų klubo šeimi
ninkės svečius pavalgydino gar
džia ir sočia vakariene.

J. Sk.

Ginkim kalbą, žemę, jos būdą! 
Stokim į darbą kaip milšinai! 
Laimina. Dievas sėjamą grūdą, 
Laimina vaisių: gema šimtai.

Maironis
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MŪSŲ ŠVENTASIS KARALAITIS

=

Tėvynės mūsų Lietuvos globėjau, 
Kazimiere, šventasis Karalaiti, 
Tavin dejonės, mūsų maldos aidi, 
U i t arki jų, tiek sykių jai padėjęs.

A. Tyruolis

Nė vienai iškilmei mes taip il
gai, nuoširdžiai ir skautiškai 
vieningai nesiruošiame, kaip 
mūsų globėjo šv. Kazimiero 
šventei.

Nuo pat ankstyvo rudens, per 
visą žiemą, mes planuojame 
ir kuriame, lenktyniaudami tarp 
skilčių, draugovių ir tuntų, kad 
mūsų globėjo garbei skirta Ka
ziuko mugė būtų kiek galima 
gražesnė ir turtingesnė, kad šv. 
Kazimiero šventė kuo iškilmin
giau būtų atšvęsta.

Kodėl kiekvienam iš mūsų, 
nuo jauniausio vilkiuko ir 
paukštytės iki žilagalvio skauti
ninko, ši šventė yrą tokia miela

Tai buvo Chicagos skautų
Kaziuko mugėj

Šiais metais, pačiame Kaziu
ko mugės paskutiniųjų darbų 
įkarštyje, pasitaikė porai dienų 
palikti New Yorką ir keliauti 
Chicagon, kur taip pat kovo 2 
vyko jų garsi visoje Amerikoje 
Kaziuko mugė.

Dar lėktuve sėdint, kilo viso
kios mintys: ar tikrai toji Chica
gos mugė tokia puiki, kaip laik
raščiai rašo? Ar tikrai ten susi
renka tūkstančiai žmonių? Ta
čiau tos viso mintys išsisklaidė 
dar tos pačios dienos, šeštadie
nio, vakare.

Šiek tiek paviešėjus pas savo 
“lietuvių sostinėje” studijuo
jantį sūnų, prisistatė v.s. M. Jo
nikienė ir išvadino skubėti į 
Jaunimo Centrą. Man nusistebė
jus — ką gi ten veiksime, 
nes dar tik mugės išvakarės, ji 
sušuko: “Jau nuo trečios valan
dos ten žmonių pilna!”

Tiesa, prie Jaunimo Centro, 
aikštelėje, jau buvo pilna auto
mobilių, o įėjus į salę, — pilna 
žmonių. Tačiau ne žmonės man 
rūpėjo, o aplink visą salę ant 
stalų ir lentynų išdėlioti skautų 
gaminiai.

Pasakyti, kad akys apraibo be
žiūrint, būtų lyg ir permaža. 
Tačiau nežinau, kaip kitaip iš
sireikšti. Pradėjome apžiūrėti 
viską iš eilės. O žiūrėti tikrai 
buvo į ką.

Prie pat durų įsitaisę jūros 
skautės, “Nerijos” tuntas, kaip 
tikros “mariokės” traukė visų 
dėmesį savo gaminiais, padary- 

k. Rasa Bobelytė, Jolita Gudaitytė, Birutė Bi-Kaziuko mugėje Kultūros Židinyje iš
vainytė, Vida Slapelytė, Rita Bichnevičiūtė. Nuotr. L. Tamošaičio

ir kasmet su nauju entuziazmu 
švenčiama?

Pirma, šv. Kazimierą mes 
gerbiame ne tik kaip mūsų ga
lingą globėją ir užtarėją pas 
Dievą, bet taip pat juo žavi
mės kaip savo iškiliausiu broliu, 
tobuliausiai įgyvendinusiu lie
tuvio skauto idealus.

Mūsų šūkis “tarnauti Dievui, 
tėvynei ir artimui” buvo šv. 
Kazimiero gyvenimo tikslas, ir 
šio tikslo jis siekė sąžiningai 
laikydamasis “geležinio įstato”. 
Gyvendamas Dievo artumoje, 
šv. Kazimieras gerai suprato, 
kad žmogaus vertę ir didybę 
sudaro ne aukšti titulai ar turtai, 
o nuoširdus savęs tobulinimas ir 
sąžiningas pareigų atlikimas. Jis 
lavino savo protą rimtai studi
juodamas; kilnino savo dvasią 
ir būdą nuoširdžia malda 

T

tais jūros tema. Jų medžio dro
žiniuose arba siuviniuose dau
gumoje buvo įpinta ar tai žu
vėdra, ar inkaras, ar laivo bu
rės. Nepaprastai patrauklūs 
paukšteliai, padaryti iš kelerio
pų rūšių kriauklių, sutupdyti ant 
natūralios koralo šakos, tiesiog 
prašėsi būti nuperkami. O jų 
loterija — turtinga, įvairi, praš
matni. Gi sesės E. Jovarauskie- 
nės veide šypsena — šviesi.

Už kelių žingsnių jau ir “Ker
navės” tunto prekystaliai. Čia 
taip pat sunku buvo pasirinkti, į 
ką žiūrėti. Šis prekystalis greitai 
buvo pavadintas “Grybų kara
lyste”, nes kiek ten visokiais bū
dais pritaikytų grybų! Ir ant sie
nos pakabinti, ir ant medžio ša
kos sutupdyti baravykai, vove
ruškos taip padaryti, kad atrodė 
beveik valgomi, ir visaip kitaip 
įpinti į tautodailės gaminius. O 
kiek visokių įvairiaspalvių pa
galvėlių, medžio drožinių, pa
veikslų, o taip pat ir lietuviškai 
išmargintų margučių, ir sunku 
suskaičiuoti, kiek dar visokių 
gražumynų. Gi tarp margų Vil
niaus verbų šypsosi s. L. Lunec- 
kienė ir rodo dar ką nors naujo.

Beveik sausakimšai prie ker- 
naviečių pristumti ir brolių “Li- 
tuanicos” tunto prekystaliai. 
Ten broliai parodė visą savo vy
rišką meną. Eilės koplytėlių, 
kryželių, Lietuvos miestų her
bų, meniškų žvakidžių, nepa
prastai gražiai padarytų iš me
džio šaknų stalinių lempų, viso-

Dievui, klusnumu ir pagarba tė
vam, mokytojam bei vyresnie
siem; draugiškumu ir meile bro
liam, sesutėm ir bendraamžiam; 
patarnavimu ir pagalba vargšam.

Ne pasaulį stebiną žygdarbiai, 
kurių jis neturėjo progos atlikti, 
o nuoširdžios kasdieninės pa
stangos tapti geresniu, kilnesniu 
žmogumi padarė Kazimierą 
šventuoju Dieyo akyse; galingu 
lietuvių globėju — stebukla
dariu jų kovoje su tautiniais ir 
religiniais priešais; žaviu, kil
nesnio gyvenimo siekti ska
tinančiu broliu kiekvienam 
skautui ir skautei.

Antra, šv. Kazimiero šventė 
mum visuomet yra tokia miela 
ir patraukli dėl to, kad kiek
vienais metais mes ją švenčiame 
tapę truputį geresniais lietuviais 
skautais ir skautėmis. Besiruoš
dami jo garbei skirtai Kaziuko 
mugei, mes ne tik laviname sa
vo talentus, bet sykiu išėjome ir 
didelę skautiškojo auklėjimo 
programos dalį.

Žavus mūsų šventojo globėjo 
pavyzdys ir pakilioje dvasioje at
švęsta jo šventė teskatina mus 
visus su dar didesniu užsidegi
mu tobulinti save, tarnaujant 
Dievui, tėvynei ir artimui.

ps. T.P.B.

„Nevv Yorko skautininkės susimąstymo dienos sueigoje vasario 23 Kultūros Židinyje. 
Sėdi iš k. ps. R. Gudaitienė, s. R. Česnavičienė, s. I. Jankauskienė, v.s. I. Milukienė, s. G. Ma-- 
tonienė, S. G. Stankūnienė, stovi ps. D. Kezytė-VVolosenko, ps. B. Kidolienė, ps. M. 
Matulaitytė, s. I. Jonynienė, s. I. Vilgalienė, s. D. Siemaškienė, ps. A. Marijošienė, ps. G. Kul- 
pienė, S. A. Katinienė. Nuotr. A. Česnavičiaus

Kaziuko mugė New Yorke

kio didumo Vyčių, vėliavėlių ir 
net gražiai atliktų siuvinėtų pa
veikslų. Pilna ir praktiškų kas
dieniniam gyvenimui dalykų — 
virtuvei įrankių ir 1.1. Čia broliai, 
dauguma dar apklijuotais pirš
tais (nes tiek ir tokių dalykų 
prigaminant, sunku pirštus ne- 
nusibalnojus apsieiti), siūlo, 
rodo, aiškina.

Prie pat brolių — “Aušros 
Vartų” tunto paviljonas. Ir čia 
nebežinai, į ką žiūrėti, nes vis
kas traukia akį. Čia pilna pridė
liota ir prikabinta koplytilių su 
Aušros Vartų Madona, čia ir javų 
varpos ir rugiagėlės pabaigtuvių 
vainike, taip kruopščiai pada
ryta, kad neatrodo, jog tai būtų 
iš medžio padaryta, o stačiai iš
augę. Visokiausi siuvinėti patie
salai, kilimėliai ant sienos, pa
galvėlės, didžiulės gėlės (ne
pavyko išklausyti, iš ko jos pa
darytos), medinės lėkštės su iš
degintais lauko kryžiais, šokėjų 
poromis, ir tik vienas Dievas be
žino, kas daugiau, nes sunku 
viską pamatyti ir apžiūrėti. Ten 
sutikta buv. tuntininkė v.s. A. 
Namikienė dar pareiškė: “Lekiu 
namo daugiau atvežti”.

Paskutinis prekystalis — aka
demikų knygynas, turtingas 
knygomis, plokštelėmis, pašto 
ženklais ir kita.

Keletą kartų apėjus salę, nu
tariau jau šeštadienį apsipirkti, 
nes atrodė, kad iki pačios mu
gės atidarymo jau nieko nebe
liks. Tačiau tiek broliai, tiek se
sės su gudria šypsena pasakė: 
“Ateik rytoj, pamatysi”.

Sekmadienio ryte skubėjome į 
mugės atidarymą. Mugę atidarė 
gen. konsulė J. Daužvardienė, 
perkirpdama kaspiną. Ir sugužė
jo žmonės, ir sužygiavo skautai 
į salę. O salėje atrodo, kad iš 
vakaro niekas nieko nepirko. 
Pilna visko ir visur. Ir perka, 
renkasi. Gi mažieji (ir netaip 
maži) bando laimę loterijose, 
kurių yra prie kiekvieno tunto 
prekystalio. O žmonių gausu-

mas! Tikrai priminė lietuviškus 
atlaidus, kuriuose taip pat nebū
davo kojai vietos. O vienas iš 
brolių dar paaiškino, kad, girdi, 
kitais metais būdavo kokiais 4 
tūkstančiais daugiau . . .

Išlaviravus iš didžiosios salės 
su sveikais šonkauliais, nutarė
me eiti papietauti. Žemutinėje 
J.C. salėje veikė net dvi val
gyklos — Lituanicos ir Nerijos 
tuntų. Čia jau iš tolo uoslę kute
no lietuviškų valgių kvapai. Rei
kėjo greitai valgyti, nes būriai 
žmonių laukė prie stalų vietos. 
Gi kavinių — kiekviename kam
baryje. Ir Kernavės “Gėlių kara
lystė”, Lituanicos “Žvėrynas”, 
kitų net pavadinimus nebuvo 
kada pamatyti, bent šešetas to
kių užeigų, kur taip pat spūs
tis prie skanių tortų ir garuojan
čios kavos. Viską pamatyti ir vis
ko paragauti vienos dienos per 
mažai. Gaila, bet reikėjo palik- 

- ti Jaunimo Centrą, praleidus ten 
kelias valandas, nes iš visų pu
sių dar vis plaukė žmonės į 
mugę . « . .

Keletą sesių mane užklausė: 
“Ar gerai apie mūsų mugę pa
rašysi?” Atsakiau: “Parašysiu, 
kad mugė buvo keturiolikos ka
ratų”. Tokia ji ir buvo, kad jon 
atsilankė tiek žmonių, net iš 
Clevelando, Omahos, ir, žino
ma, aš New Yorko . . .

Taip, tai buvo Chicagos Ka
ziuko mugėje, kur sesės droži
nėja, broliai siuvinėja, kur lo
terijoje gali ištraukti gyvą šuniu
ką, kur skautininkai vyčio kakla
raiščiais pasipuošia, kur Jauni
mo Centro rūmai, atrodo, nesu
talpina skautų .... Atrodo kaip 
pasaka. Tačiau taip buvo . . .

B.K.

Kodėl noriu būti skaute
Aš noriu būti skaute, nes aš 

noriu tikėti ir stengtis tarnauti 
Dievui, Tėvynei ir Artimui, kaip 
yra parašyta skaučių Geležinia
me Įstate.

Aš smarkiai dirbau ir sten
giausi būti gera, tikra skaute. 
Kai buvau paukštyte, visuomet 
kas nors mane prižiūrėjo, ir aš 
niekada negalėjau prižiūrėti jau
nesnių. Būdama skaute, aš tu
rėsiu tikrų pareigų ir visuomet 
žinosiu, kad Dievas didžiuojasi 
manim ir visais kitais, kurie Jį 
myli ir brangina savo tėvynę 
ir gyvenimą.

Nuo šiandien aš prisiminsiu, 
kad aš vieną dieną sakiau skau
tės įžodžiu $jdžius ir kad aš tu
rėjau raudoną šlipsą ir dabar 
gausiu geltoną.

Aušra Gečytė
- -o-

Aš noriu būti skaute, nes pas 
skautes galima daugiau išmokti 
apie Lietuvą, jos praeitį, jos se
nus ir dabartinius papročius.

Kai esi skaute, yra progų susi
pažinti su lietuviais iš kitų ko
lonijų ir taip įsigyti daugiau 
draugių ir.vėliau su jomis susi
rašinėti. Su skautėmis galima 
važiuoti į stovyklas, ten pabūti 
gamtoje ir miegoti palapinėse. 
Vakare prie laužo vaidinti ir dai
nuoti lietuviškas dainas ir gy
venti skautiškai. Taip pat su 
skautais tenka ruošti Kaziuko

Tradicinė Kaziuko mugė Nevv 
Yorke įvyko kovo 2 Kultūros 
Židinio patalpose.

Po jaunimo mišių, kurias atlai
kė T. P. Baltakis, OFM, buvo 
atidaryta 15-toji Kaziuko mugė.

Žmonių prisirinko iš pat anks
taus ryto. Tad pasibaigus pamal
dom, tuoj visi prekystaliai buvo 
apstoti. O pirkinių, kaip ir kiek
vienais metais, mūsų broliai ir 
sesės vėl buvo apsčiai prigami
nę.

Sesės, kaip moteriškos, pri- 
siuvinėję, primezgę, pripiešę, 
visokiausių gėlių pridirbę, tauti
niais rūbais lėlių pagaminę. Bro
liai, žinoma, pagal savo vyrišką 
prigimtį pridrožinėję, inkilų 
pridarę ir kitokių įvairiausių 
prekių sugalvoję ir pateikę.

Židinietės, kaip ir visada, 
savo paviljone išstatė pirkė
jam lietuviško gintaro, sidab
ro dirbinius, lietuviškus dau- 
gianyčius audinius, medžio dro
žinius. Visur pasirinkimas, pre
kės patrauklios, žmonių būriai, 
ir pirkėjų apstu.

Šiais metais mūsų skautai su
galvojo dar ir kitokių prašmat
nybių šalia savo gaminių parda
vimo. Tos prašmatnybės dau
giau tiko jauniesiem mugės lan
kytojam, kurių buvo nemažai ir 
kurie norėjo viską pamatyti.

Štai pajacai su pluoštais balio
nų su įrašu “Kaziuko mugė”, 
štai “Laimės šulinys”, prie kurio 
rikiuojasi mažųjų eilės, ant sce
nos broliai pasistatę palapinę, 
joje žaidimus įsirengę, ne
kantraujančius rikiuoja, po vieną 
leidžia... Gi viename salės 
kampe laukia “drąsuolių” būrys, 

muges, daryti įvairius darbelius 
iš medžio, vaško, popierio ir 
džiaugtis, kai žmonės tą perka. 
Būdama skaute, gali išmokti 
apie meną, rankdarbius, juostų 
audimą, pirmąją pagelbą. Kai 
užaugsiu ir viską išmoksiu, 
tada aš mokysiu kitas skautes 
ir paukštytes skautybės.

Nida Gailaitė 
-o-

Šiandien yra labai ypatinga 
diena, nes mes gauname gelto
nus šlipsus. Mėginsiu būti pa
vyzdinga jaunesnėm ir klausyti 
vyresniųjų. Aš noriu būti skaute, 
nes man bus daug linksmiau. 
Jos yra daug įdomesnės ir la
bai draugiškos. Kai mes važiuo
sim į stovyklą, daug daugiau 
draugių susipažinsįm. Aš mė
ginsiu laikytis visų skaučių į- 
statų.

Dana Surdėnaitė

LINKSMŲ

VELYKŲ,

BROLIAI

IR SESĖS!

kad patektų į “Šmėklų urvą”. 
Išėję mažesniuosius gąsdiną, 
pasakoja, kokių baisių dalykų 
matę, bet nebijoję (o žmogų be 
galvos pamatyti ne kiekvieno 
nervai išlaiko).

Nusileidus į apatinę salę, vėl 
žmonių sausakimšai. Ten ir 
Tėvų Komiteto valgykla, vyr. 

skaučių kavinė, o mažiesiem, 
viską apžiūrėjusiem didžiojoje 
salėje ir ten pabandžius laimę, 
ir čia laukė daugiau staigmenų. 
Buvo čia ir lėlių teatras, kuris 
sutraukė tiek mažųjų, kad reikė
jo skubotai vėl duoti kitą spek
taklį, kad visi spėtų pamatyti. 
Bet daugumai buvo įdomiausia 
pamatyti pačių tunto skautų su
galvotą ir pagamintą filmą “Pa
klydęs skautas”. Šis pirmas to
kios rūšies bandymas, atrodo, 
puikiai pasisekė, nes suaugusie
ji iš seanso išėjo apsiašaroję 
(iš juoko) ir ragino brolius 
daugiau tokių filmų padaryti ar
ba bent šitą nepašykštėti dar 
kartą parodyti. Broliam Valio! 
už drąsą, sumanumą ir ant grei
tųjų pagamintą filmą.

Daugumas mugės lankytojų, 
apžiūrėję mugę ir apsipirkę, ga
lėjo pasivaišinti skaniais, lietu
viškų valgių pietum, o smagu
riauti — vyr. skaučių kavinėje. 
Todėl žmonės skrstėsi gana pa
mažu. O pakeliui į automobilių 
aikštę daugumas dar kartą už
sukdavo į didžiąją salę, nes žmo
nėm prasiskirsčius buvo galima ' 
geriau apžiūrėti skautų gami
nius ir dar kartą ką nors nusi
pirkti.

Todėl New Yorko Kaziuko 1 
mugė praėjo su tokiu pat pasise
kimu, kaip ir ankstesniais me
tais.

Skautai dėkingi Nevv Yorko ir 
apylinkių visuomenei už tokį 
gražų jų darbo įvertinimą ir iš
einantiem nepamiršo priminti, 
kad ir kitais metais atsilankytų 
Kaziuko mugėn, žadėdami dar 
daugiau ir dar gražesnių daly
kų prigaminti. B.

Philadelphia
Vasario 22 — skautų susi

mąstymo diena.
Philadelphijos Žemaitės ir 

Lukšos dr-vės šią šventę jungė 
prie Lietuvos nepr. šventės ir 
atšventė kartu. Sueiga įvyko tuoj 
po lietuviškos mokyklos pamo
kų. Dalyvaujant grupei tėvelių, 
paukštytės įžodį davė — Audra 
Daino raitė, vilkiuko — Algirdas 
Česonis, skautės — Nida Gai
laitė, Aušra Gečytė ir Dana Sur
dėnaitė.

Toliau, susėdus visiem ra
tu, buvo programa. Paminėta 
tarptautinė skautų diena, kurią 
apibūdino kelios skautės rašinė
liais. Padainuota dainų, o broliai 
turėjo pasirodymą. Po progra
mos buvo vaišės.

Philadelphijoje turime tradi
ciją, kad mergaitė, duodama 
skautės įžodį, parašo rašinėlį 
“Kodėl noriu būti skaute”. Įžo
džio proga šie rašinėliai yra 
perskaitomi. Jie suteikia šiai 
priesaikos šventei tikrą nuo
taiką. D.S.
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I

Kronika rašyta ir ne 
Lietuvos žmonėms. Ten visi ir 
taip jau labai gerai žino, kas 
krašte dedasi. Kronika rašyta 
mums visiems, gyvenantiems 
laisvame pasaulyje, kad pa- 
skleistumėm ją ne tik katali
kams, bet ir žydams, ir arabams, 
ir kinams, ir japonams, ir tikin
tiems, ir visai netikintiems, vi
siems tiems, kurie galėtų bent 
kokiu būdu padėti mūsų ken
čiančiai tautai. Tuo pačiu mes 
galėtumėm kartu daugeliui kam 
atidaryti akis ir padėti daugiau 
pažinti, koks yra tikrasis komu
nizmo veidas. Šitai ir būtų iš 
mūsų pusės pats geriausias vie
šosios opinijos formavimas ir 
taip lengvai atliekamas: tik nu
pirk ir padalink.

Kai kas iš mūsų gal dar drįs 
pasakyti: Dalink, tai dalink, bet 
juk tai atsieina pinigą, kiek čia 
gali jos išdalinti. Aš nežinau, 
ar daug tokių žmonių atsirastų, 
kurie taip iš tikrųjų pasakytų, 
bet, jei atsirastų, tai jie nebūtų 
verti lietuvio vardo; Tik pagal
vokime, kiek mūsų broliai rizi
kavo, kiek jiem atsiėjo tą Kroni
ką išleisti ir ją persiųsti į Va
karus. Kiek buvo dėl to kratų, 
kiek tardymų, kiek areštų, teis
mų, kiek atimta kratų metu 
daiktų, kaip knygų, rašomų 
mašinėlių iš visai nekaltų žmo
nių, kiek žmonėm dėl to bai
mės ir rūpesčio įvaryta! Jei mes 
dėl to gailėtumėm vieno kito do
lerio arba, jei tą Kroniką įsigiję, 
vien savo namuose laikytumėm, 
tai tikrai jų aukos visai nesupras- 
tumėm ir ją visai paniekintu- 
mėm.

Šalia viso to turėtumėm dau
giau ir nuoširdžiau bendradar
biauti su savo tauta, bet ne 
patys ten grupėmis lankydamies 
ar čia jų grupes priimdami, nes 
čia jau pasidaro oficialus pripa
žinimas nepripažįstamos padė
ties, bet tyliai ramiai jiems daž
niau parašydami , paragindami 
ypač savo priaugantį jaunimą su
sirašinėti su savo giminai
čiais, apsikeisti atvirukais, lietu
viškos muzikos plokštelėmis ir 
kitais panašiais dalykais pa
sveikinti juos jų gimimo proga, 
kitų šeimos švenčių proga ir 
pan. Mūsų vaikai daugiau iš
moktų ir savos kalbos taip ko
responduodami, nes yra tokių 
atsitikimų, kur mūsiškiai jau
nuoliai nelabai nori rašyti į Lie
tuvą, kad jiems esą gėda pasiro
dyti nelabai gerai mokančiais 
lietuviškai. Dažnesnis apsikeiti
mas laiškais, atvirukais parody
tų jiems, kad mes jų neužmirš
tame, esame su jais, jaučiame su 
jais.

Dažnesnis pasiuntimas siunti
nėlio irgi pakeltų jų nuotaiką. 
Kai kas sako, kad jiems jau ten

C

Vyr. skaučių, gintarių, 
sk. vyčių ir jūrų budžių 

sąskrydis
Sąskrydis įvyks Kapų dienos 

(Memorial Day) savaitgalį, 
Camp Bumie, Fort Murray, N.J. 
Sąskrydžio pasiruošimo darbus 
atlieka šie Atlanto Rajono sesės 
ir broliai: Regina Aleksandravi
čiūtė, Marytė' Matulaitytė, Lai
ma Surdėnaitė, Birutė Račkaus
kaitė ir Marius Žiaugra. Jiem va
dovauja Atlanto Rajono vyr. 
skaučių skyriaus vedėja v.sl. 
Auksė Budreckienė ir sk. vyčių 
vedėjas s.v. AlgisValančiūnas.

Sąskrydžio vadovybę sudaro: 
sesių vadovė — Auksė Budrec
kienė, brolių vadovas — Algis 
Valančiūnas, dvasios vadas — 
Tėv. ps. P. Baltakis, laužavedė 
— Rasa LukoŠevičiūtė.

Greitu laiku įsijungs ir dau
giau Atlanto rajono sesių ir bro
lių į sąskrydžio pasiruošimo dar
bus, nes visi nori sąskrydį su
ruošti įdomų ir gerą. Raginame 
visas vyr. skautes, gintares, sk. 
vyčius ir jūrų būdžius jau dabar 
pradėti planuoti šiame sąskrydy
je dalyvauti.

Tuo pačiu metu yra šaukiamas 
visų LS Seserijos jaunesniųjų 

nieko nereikia, jie jau nealkani 
ir apsirengę geriau negu kiti 
okupuotuos kraštuos. Tai yra ne
sąmonė. O mūsų draugai, gimi
nės šiame krašte ar alkani, ar 
neapsirengę, o vis dėlto mes ir 
vardinių, ir švenčių, ir kitomis 
progomis nueiname jų pa
sveikinti ir su buteliu, kuris 
šiandien atsieina 10 ir daugiau 
dolerių, ir šiaip jau labai lengvai 
išmetam dvidešimt penkinę ir 
dar daugiau krikštynų, sužadė
tuvių, vestuvių ir kitokiomis 
progomis. Ar gauna lygią dalį 
mūsų giminės ir draugai Lietu
voje, kuriems daug daugiau 
praverstų tokio brangumo do
vanos. Nereikia siųsti dabar di
delio ir brangaus siuntinio, jau 
dabar galima į didelį voką įdė
jus išsiųsti labai daug ką, prade
dant nuo skarelės iki didelio ir 
gana sunkaus megztinio. Jie net 
ir muitą ten patys mielai apsi
moka.

Štai vienas pavyzdys, ką mūsų 
siuntinėlis gali ten reikšti. Vie
nam kunigui, jau bolševikų lai
kais baigusiam kunigų seminari
ją, buvo pasiųstas jam reikalin
gų dalykų siuntinėlis. Jis parašė 
tiems žmonėms tokį padėkos 
laiškelį: “Girdėjau apie Jūsų 
šventines dovanas. Ačiū už vis
ką. Kai nuvažiuosiu gimtinėn, 
atsiimsiu. Ir daugel daugel me
tų man jos kalbės apie geras 
lietuviškas širdis iš Anapus At
lanto ir primins, kad turiu temp
tis ir nesuglaust sparnų. Jūsų 
suvenyras mane paskatins ir į- 
pareigos. Dėkoju Jums už tai 
dar kartą.” Ar ne graudu? Kiek 
dar jis gali ten pasitempti, kai 
jau buvo kelis kartus kratytas, 
net po kelias valandas, kai vis 
yra persekiojamas, niekinamas, 
liaudies priešu vadinamas? Štai 
kur idealizmas, kur savęs išsi
žadėjimas dėl savo tautos labo.

dar 
kas

Baigiamosios pastabos
Baigdamas norėčiau tik 

kartą pabrėžti, kad, jei jau 
turi pasitempti, tai tik jau ne jie, 
tik jau ne kas kitas, bet mes. 
Jie jau ir taip tempia savo gyve
nimo stygą beveik iki visiško 
nutrūkimo, iki savęs susinaikini
mo. Jie daugiau temptis jau ne
gali, o mes dar turime daug 
vietos ir galimybių pasitempti, 
ir nuo to mes tikrai nė kiek dar 
nenukentėsime. Tad padidin
kime savo aukas tėvynės laisvi
nimui, organizuokime laisvės 
kovai visas savo pajėgas, jaunas 
ir net senesnes, užpildykime vi
suomet savas lietuviškas sales, 
bažnyčias, gerbkime tai, ką 
mūsų broliai ir sesės gerbia ir už 
ką net savo galvas guldo, nepai
sydami jokių pavojų. Neapvilki
me jų, neatmeskime tėvynės 
reikalams tik tai, kas nuo mūsų 

siaučių vadovių suvažiavimas. 
Programoje yra numatyta spe
ciali dalis, skirta paukštyčių va
dovei. Turėsime puikią progą 
padiskutuoti savo darbo meto
dus, pasikeisti mintimis, Idėjo
mis.

Pranešimas
Iš rajono vado yra gautas pra

nešimas, kad balandžio 12, 
Hartford, Conn., šaukiamas At
lanto rajono vadovų-vių suvažia
vimas. Jis įvyks Hartfordo Lietu
vių Klube (Lithuanian American 
Citizens Club), 227 Lawrence 
St. Hartford, Conn. Tel. 203 
247-3501.

Seserijos posėdis prasidės 10 
vai. ryto punktualiai, tęsis iki 
12:30 v. Skyrių vadovės prašo
mos paruošti tiktai trumpus pra
nešimus.

1 vai. popiet bus bendras va- 
dovų-vių posėdis. Rengėjų išlai
dom padengti kiekviena su
važiavimo dalyvė privalės su
simokėti po 4 dol. mokesčio.

Vietos vietovių ir skyrių va
dovės kviečiamos dalyvauti šia
me suvažiavime.

Budėdama!
I. Jankauskienė, Rajono vadeivė 

atlieka, bet duokime tiek, kad 
pajustumėm, jog duodame, jog 
duodame ką nors brangaus, dalį 
savo darbo, savo laiko, savo svei
katos, žodžiu, dalį savęs, kaip ir 
jie ten duoda už geležinės už
dangos, nes tik tokiu būdu, kaip 
Vincas Kudirka yra pasakęs, pa
liksime pėdsakus, kad žmonė
mis buvę, ir tai ne bet kokiais, 
bet lietuviais, nes tėvynė mus 
šaukia, tėvynė mūsų pagalbos 
laukia, nors ir iš pabėgusių 
ir ją palikusių, bet vis tiek iš 
tikrų jos vaikų. Neapvilkime jos 
ir nedelskime, neatidėliokime, 
nes reikalas yra gyvybinis, nes 
šis reikalas yra būti ar nebūti.

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

PO CHICAGOS DANGUM
Vasario 16 Šventė Chicagoj 

buvo paminėta įvairiose vietose. 
Amerikos spauda, radijas ir tele
vizija skelbė Lietuvos vardą. Te
levizijos antrajam kanale per 
Hayes programą visą pusvalan
dį galėjom stebėti, kaip Balze- 
kas Jr. rodė savo įkurtą lietuvių 
muziejų, fotografas Mankus — 
vaizdus iš Lietuvos, o Lietuvos 

vyčių studentų grupė šoko tau
tinius šokius. Visa buvo prista
tyta ir parodyta pasigėrėtinai 
gražiai.

Lietuvių televizijoj vasario 16 
buvo ypatingai graži programa, 
parengta p.p. Kašubų, padedant 
Cicero Altos skyriui. Visus pa
sveikino dr. Atkočiūnas. Su lie
tuviškais kūriniais pasirodė Em. 
Pakštaitės vedamas kanklių an
samblis, dūdelėm pritariant 
Vaitkevičiui ir B. Pakštui. Kank
lės puikiai skambėjo. O ansamb
lio dalyvių tautiniai drabužiai 
puikiai perdavė spalvas televizi
jos ekrane. Angelės Kašubienės 
sudarytą montažą atliko pra
džios mokyklos lituanistinės 
klasės mokiniai. Jie deklamavo 
ir skaitė Nepriklausomybės ak
tą. T. Siutas, Ant. Kašuba ir dr. 
Atkočiūnas kalbėjo lietuviško
sios televizijos rėmimo reikalu. 
Programą vedė studentė Bauku- 
tė kartu su T. Siutu.

Teko dalyvauti etninių grupių 
spaudos, radijo ir televizijos 
atstovų surengtame priėmime, 
vasario 13 vykusiame La Šalie 
viešbuty. Atvykęs burmistras 
Daley su visais pasisveikino ir 
pasakė nuoširdžią kalbą, kurioj 
lietuvius paminėjo net penkis 
kartus. Pažymėjo, kad etninės 
grupės pastatė Ameriką ant kojų, 
todėl dabar, švenčiant šios šalies 
200 metų laisvės sukaktį, jos turi 
dalyvauti visame gyvenime, 
reikštis savo kultūra ir papro
čiais bei išpažinti savo kilmę.

Lietuvos vyčių Illinois- 
Indiana apskritis kovo 2 Gi
mimo parapijos bažnyčioj pami
nėjo šv. Kazimiero šventę, o po 
pamaldų Vyčių salėj vyko aka-

ir

Sesę Ireną 
išleidžiant

“Budėk!”
“Vis budžiu”, atsakė Philadel

phijos skautės. Bet jų mintys bu
vo kitur. Ši sueiga buvo labai 
liūdna.

Šiandien sakom sudiev mūsų 
skiltininkei ir gerai draugei, se
sei Irenai Majauskaitei. Kovo 
mėnesį sesė Irena išssikrausto į 
Chicagą.

Perskaitėm atsisveikinimą, 
parašytą šiai progai. Beskaityda- 
mos prisiminėme praleistas 
dienas skautų stovyklose, su
eigose, iškylose. Sesė Laima į- 
teikė Irenai lietuvišką juostą 
nuo draugovės. Po sueigos vai
šinomės pyragais, iškeptais šiai 
progai.

Mes prarandam pavyzdingą 
skautę ir mielą draugę. Bet Chi
caga tuoj sulauks veiklios ir ma
lonios sesės.

Linkime Irutei toliau skautau- 
ti ir nepamiršti mūsų Phila- 
delphijoje.

Lidija Radikaitė

Detroite Kultūros Centre jaunimo jėgomis surengtas Vasa
rio 16 minėjimas. Publikos susirinko per 600, aukų surink
ta arti 3500 dol. Nuotraukoje kelios programos atlikėjos, iš k. 
Vilija Baukytė, tautinių šokių vadovė Galina Gobienė, 
Karolė Veselkaitė, Stefanija Brizgytė. Nuotr. K. Sragausko

deminė dalis ir naujų laipsnių 
suteikimas. Vasario 23 vyčiai 
sendraugiai turėjo sėkmingą 
kauliukų žaidimą, kur į vedė 
Kaz. Petrulienė. Nemaža vyčių 
dalyvavo Pirmyn choro operetės 
(Meilės daina) pastatyme Mari
jos aukštesniojoj mokykloj. Kovo 
15 bus įvairių daiktų išpardavi
mas, kurio pelnas skiriamas Vy
čių namam. Namai turi naują 
prižiūrėtoją — J. Laurinaitį. No
rintieji salės įvairiom progom 
prašomi skambinti 376-9426. 
Vyčių 36 kuopa balandžio 19 
turės savo pavasarinius “vyš
nių žiedų” šokius su Tenclinge- 
rio orkestru.

Mirė: Juozas Sakevičius — 
vasario 16 po širdies smūgio; 
Bronius Macevičius — vasario 
17, sulaukęs senatvės; Standard 
Banko įkūrėjas Justinas Mac
kevičius — vasario 19, sulaukęs 
86' m. amžiaus.

Chicagos LŽ S-gos skyriaus 
susirinkimas įvyko sausio 21 
Jaunimo Centre. Po pranešimų 
buvo, renkama valdyba. Kalbėta 
apie tolimesnę veiklą. Skyrius 
neteko savo pirmininko B. Ma
cevičiaus. Jis ir kiti mirusieji 
buvo pagerbti. Reikia tikėtis, 
kad skyrius pradės naujų darbų 
bangą, nes su centro valdyba yra 
susitarta, kokie darbai atliekami 
jos ir kokie skyriaus. Sėkmės 
naujai skyriaus valdybai!
B ai. Brazdžionis

Operetės pastatymas
Pirmyn choras kovo 1

Dr. Jonas Genys, iš Wash- 
ingtono , kalba Lietuvos 
nepriklausomybės minė
jime Detroite. Minėjimą 
rengė organizacijų centras. 
Nuotr. K. Sragausko

Pasisekus vakaronė
Jaunimo Centro kavinėj va

sario 7 įvyko linksma vakaronė, 
kuriai vadovavo rašytoja N. Jan
kutė. Ji pakvietė Rimą Vėžį, 
kuris paskaitė prozos ištraukų. 

' Nijolė Martinaitytė ir Jurgis Bra- 
dūnas inscenizavo Oscar VVilde 
prozos ištrauką. Aktorius Jonas 
Kelečius gyvai padeklamavo K. 
Binkio Kriaučius Motiejus. Ak
torius L. Barauskas paskaitė že
maičių tarme vysk. M. Valan
čiaus Palangos Juzės ištrauką, 
kuri buvo įdomi ir šiandieniš
ka. Aktorius priminė, kad šiais 
metais yra minima 100 metų 
sukaktis nuo vysk. M. Valan
čiaus mirties.

Pabaigai rašyt. Aloyzas Ba
ronas paskaitė keletą humoristi
nių eilėraščių. Svečių į vakaronę 
susirinko labai daug. Daug kam 
teko ir stovėti. Svečiai žavėjosi 
programos gražumu.

V. Sevrukas Chicagoj
Kontroversinė Vaclovo Sev- 

ruko asmenybė daugelį sudomi
no. Lietuviai prisidėjo prie jo 
bado streiko ir siuntė jam au
kas per Tautos Fondą. Balfo 
centro valdybos pirmininkė 
Marija Rudienė pakvietė V. 
Sevruką į Chicagą.

Marijos aukštesniosios mo
kyklos auditorijoj sausio 12 buvo 
suruoštas simpoziumas, kuriame 
dalyvavo su viršum 700 klausy
tojų. Simpoziumui vadovavo dr. 
Vytautas Vardys, politinių moks
lų profesorius Oklahomos uni
versitete.

V. Sevrukas save laiko mark
sistu, bet gerbia kitų įsitikini
mus, yra tolerantas, kovojąs už 
pavergtų žmonių teises. Kai ku
rie jo pasisakymai simpoziumo 
klausytojų tarpe sukėlė nevieno
dus vertinimus.

Po savaitės su V. Sevruku 
buvo surengti dar du simpo
ziumai Jaunimo Centre. Vieną 
sausio 18 surengė A. Regis, ant
rą kitos dienos popietę — skau
tai akademikai. TJ. Kaunas

2 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėj turėjo du spektaklius. 
Gausūs svečiai klausėsi nuo
taikingos operetės “Meilės dai
na”. Operetę pastatė Pirmyn 
choras, diriguojamas muz. Kazio 
Steponavičiaus, kuris buvo 
taip pat ir pastatymo rėži šori us. 
Grojo Lyric Operos orkestras, 
akomponavO Živilė Modestienė. 

Solistai, aktoriai ir choristai 
savo vaidmenis atliko pasigėrė
tinai gražiai. Viduramžių didikų 
kostiumai atrodė iškilmingai. 
Dekoracijos (ir apšvietimas) 
William Wolskio buvo realisti
nės ir tinkamos.

Pastatyme dalyvavo kelios de
šimtys solistų, artistų, daini
ninkų ir šokėjų. Visi sudarė 
vieną damų vienetą. Spektakliai 
buvo šiltai sutikti, solistėm į- 
teikta gėlių ir gausiai plota. 
Chicagos lietuviam buvo tikra 
šventė ir maloni kultūrinė at
gaiva.

Laiškų Lietuviams šventė
Žurnalas Laiškai Lietu

viams vasario 23 Jaunimo Cent
re šventė sidabrinę sukaktį.

Šventės programą pradėjo 
žurnalo redaktorius kun. J. Vaiš- 
nyS, SJ. Jis pasveikino svečius, 
dėkojo bendradarbiam ir rėmė
jam, į sceną pakvietė visą redak
cijos kolektyvą. Visiem buvo 
prisegta pb gėlę.

Po sveikinirbų ir pristatymų 
buvo atlikta įvairi ir įdomi me
ninė programa. Gauta daug svei
kinimų raštu. Žodžiu sveikino: 
kun. dr. K. Trimakas, LŽS gos 
vardu A. Pužauskas, svečias iš 
Čilės prof. J. Kakarieka ir kiti.

Sugiedota Ilgiausių metų. 
Be to, buvo suruošta šauni va
karienė.

— PLB valdybos sudaryta 
komisija paruošė ir pasiuntė 
Encyclopedia Britannica vyr. 
redaktoriui išsamų memo
randumą, kur nurodomos klai
dos, padarytos vėliausioj jos lai
doj, aprašant okupuotos Lietu
vos ir kitų Pabaltijo valstybių 
padėtį. Memorandumas, kuriuo 
taip pat prašoma tas klaidas ati
taisyti, siuntinėjamas universi
tetam, bibliotekom, mokslinin- 
.kam, kultūrininkam ir enciklo
pedijos rėmėjam.

— Zinaida Šukienė-Gra- 
bauskaitė, operos solistės Lili- 
jos Šukytės motina, kaip Darbi
ninke buvo pranešta, mirė kovo 
2, palaidota kovo 5 Miunchene, 
Vokietijoj, kur ji paskutiniu lai
ku gyveno, nes dukra dainuoja 
Bavarijos valstybinėje operoje.

— Sydney, Australijoj, buvo 
suruoštas iškilmingas Vasario 16 
minėjimas. Mišias aukojo kun. 
P. Butkus. Pamaldų metu gražiai 
giedojo “Dainos” choras, va
dovaujamas B. Kiverio. Po pa
maldų lietuvių klubo patalpose 
susirinko rekordinis lietuvių 
skaičius, kokio nebuvo prieš tai 
bet kuriame kitame minėjime. 
Kalbėjo J. Maksvytis, prof. A. 
Kabaila. Pagrindinę kalbą pasa- 
dė dr. Vyt. Doniela. Buvo ir gra
ži meninė dalis.

—Šaulė Elena Juciūtė, kny
gos “Pėdos mirties zonoje” au
torė, išgulėjusi virš mėnesio 
Bostono ligoninėj, buvo grį
žus į namus ir sveiko sesers 
globojama. Šiomis dienomis dėl 
širdies ligos pablogėjimo vėl pa
guldyta į Bostono miesto ligoni
nę.

— Kęstutis K. Miklas, UBA- 
BATUNo vykdomasis pirminin
kas, buvo pagrindiniu kalbėtoju 
Vasario 16 minėjimuose, ku
riuos surengė Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės — vasario 
15 Great Neck, Long Island, 
N.Y., ir vasario 23 Bridgeport, 
Conn.

— Poetas Antanas Gustaitis 
iš Bostono dalyvaus Ohio Lie
tuvių Gydytojų Dr-jos bei In
žinierių ir Architektų S-gos Cle- 
velando skyriaus ruošiamo ban
keto programoj ba landžio 5 Lie
tuvių Namuose. Pelnas ski
riamas lituanistikos mokyklom.

— Radio Liberty dabar trans
liuoja 18 kalbų. Pradedant lie
pos mėnesiu, bus įvestos trans
liacijos latvių ir estų kalbo
mis. Vasario 13 d. JAV Atstovų 
Rūmų Užsienio reikalų komisi
jos'pirmininkas kongr. Thomas
E. Morgan iš Pennsylvanijos ofi
cialiai pranešė apie įvestas lie
tuvių kalba transliacijas ir iš 
anksto perskaitė Radio Liberty 
tekstą, kuris vasario 16 būsiąs 
transliuojamas į pavergtą Lietu
vą: “Lietuvos nepriklausomybė, 
kuri buvo atstatyta šią dieną 
prieš 57-rius metus, žiauriai 
buvo užgniaužta 1940-siais me
tais. Tačiau per tuos 22 -jus me
tus lietuvių tauta parodė didelę 
ekonominę ir kultūrinę pažangą, 
kuri išskirtinai stovi (stands out) 
modernioje istorijoje. Net ir 
šiais sunkiais laikais jūsų 
stiprybė ir meilė laisvei teikia 
vilties šviesesnei ateičiai, į kurią 
mes visi tikime.” (LB inf.)

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos sukaktuvinis sei
mas ir banketas įvyks Clevelan- 
de gegužės 24-25.

— Darbininko nauji skaity
tojai: A. Kondrotas, Richmond 
Hill, N.Y., L.K. Jurskis, Delran, 
N.J., K. Česonis, Ellicott City, 
Md., T. Savickas, MD, Monti- 
cello, N.Y., A, Rugienius, War- 
ren Mich. Užsakė kitiem: T. Sil- 
kroski, Baden, Pa. — Ann Us- 
kaitis, Baden, Pa. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Darbininko pre
numerata pirmiem metam nau
jiem skaitytojam tik 8 dol. me
tam. Prenumeratą atnaujinant 
visiem 10 dol. metam.
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HAPPY EASTER 
OFFICE: 828-0667 YARD: 536-9835 

217 ROBERTSVILLE RD. 
MARLBORO, N.J. 07746 

OSZIE’S AUTO SALES INC.
VVRECKING

JUNK AND VVRECKED CARS AND TRUCKS 
VVANTED USED PARTS AND TIRES

HAPPY EASTER

HAPPY EASTER
ABATO TRUCK SALES

35 New County Road 
Jersey City, New Jersey 

Call 201 656-0513

HAPPY EASTER
BUYERS ON NON-FERROUS METALS 

GARFIELD SCRAP METALS INC. 
802 Garfield Avenue Jersey City, 

N. J. 07305 (201) 435-3333
PETER PACE, CLEMENT PACE

HAPPY EASTER
FRED’S AUTO REPAIR SERVICE 

(SPECIALIZING ON MERCEDES BENZ) 
two truck service 15 yrs dealership automotlve 
exp. repairs on all American cars a nd I ight trucks 

DIAL 617 999-2719 20 SOUTH MAIN ST., 
ACUSHNET

HAPPY EASTER
EBSCO SUBSCRIPTION SERVICE 

17-19 VVashington Avenue 
Tenafly, N.J. 07670 
dial 201 569-2500

HAPPY EASTER 
MOONFACE LIOUORS 

VVILLIE HURDLE VERNON CARTER IMMEDIATE 
DELIVERY FROM 9 AM — TO 10 PM DAILY 

LIOUOR BEER VVINE IMPORTED AND DOMESTIC 
ICE CUBES AVAILABLE

CALL 201 755-0630
204 MUHLENBERG PLACE PLAINFIELD

HAPPY EASTER
CHRISTO’S

782 Crescent Street 
Brockton, Mass. 02401 

(617) 588-4200

HAPPY EASTER 
MUELLER'S BAKERY 599 Centrai Avenue 

East Orange
DEE’S BAKERY 323 Main Street Orange, N.J. 

FINEST OF BAKED GOODS 
TWO CONVENIENT LOCATIONS

HAPPY EASTER 
AUTOMATIC ROLLS OF 

NEW JERSEY, INC.
EXCLUSIVELY FOR McDONALD’S 

ONE GOURMET LANE EDISON, N.J. 08817 
201 549-2243

HAPPY EASTER
CARTER’S PRODUCTIONS INC. 

212VanNostrand Avė Jersey City 07305 
ENTERTAINMENT — TV—RADIO BANOUET 

PHONE: 201 435-1248

HAPPY EASTER
MR. D’S AUTO PARTS

NAPA OUALITY AUTOMOTIVE PARTS AND 
SERVICE

56 Main St. South River, N.J. 08882
Phone: 201 254-4200

HAPPY EASTER 
FROM ALL AT ...

BIRO REAL ESTATE
99 Lake Avė. Ext. Danbury, Conn.

203 792-5506

HAPPY EASTER 
GRANDMA’S TABLE 

GOURMET COOKING LUNCHEON —DINNER 
HOME BAKED PIEŠ OPEN 12 NOON TO 12 

MIDNITE MASTER CHARGE ACCEPTED
33 VVATER ST. STAPLETON 447-9405

HAPPY EASTER 
SOMERS 

PHARMACY 
Routes 100 & 202 

SOMERS, N.Y. 914 276-2121

HAPPY EASTER 
NEUMAHR BROTHERS 

Forelgn Cars and Service 
15 VVaverly PI., Eastchester, N.Y.

914 337-0275

HAPPY EASTER
GREETING TO ALL OUR CUSTOMERS AND 
FRIENDS. THE KNITTING NEEDLE CUSTOM 
DESIGNED NEEDLE POINT & CREWEL NEEDLE- 
POINT & ANTIOUE RŪGS EMBROIDERY RUG 

PATTERN YARN DOMESTIC & IMPORTED 
(914) 273-3545 2 A MAC DONALD AVĖ. 

ARMONK, N.Y.

HAPPY EASTER
TENAKILL ASSOCIATES INC. 

208 Huyler Street 
South Hackensack, N.J.

HAPPY EASTER 
PUTNAM TRAVEL AGENCY 

MAKE YOUR RESERVATIONS NOW ... SO YOU
VVON’T BE DISAPPOINTED — AVOID THE 

RESPONSE NOT AVAILABLE! RTE. 6 (NEXT TO 
P.O.) MAHOPAC, N.Y.

914 628-5858 914 628-5175 
COMPLETE TRAVEL SERVICE

HAPPY EASTER 
HARRY L. HUDD 

LANDSCAPE CONTRACTOR LAWN SPECIALISTS 
SERVING VVESTCHESTER SINCE 1950 FREE ĖST.

PROMPT SERVICE
106 Crestview PI. Ardsley, N.Y.

914 693-6879

HAPPY EASTER
GLAD WELL CERAMIC STUDIO

868 SCARSDALE AVĖ SCARSDALE, N.Y. 10583 
914SC5-0804Dist.: Duncan,Skutt& Bell

Ceramic Products

HAPPY EASTER 
FIRST NATIONAL BANK 

OF HOPE

EXTENDS WARM EASTER GREETINGS 
TO ALL OF OUR FRIENDS & DEPOSITORS 

HOPE, NEW JERSEY

A JOYOUS EASTER WISH
TO ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS

WAKEFERN FOOD CORP

600 YORK STREET
ELIZABETH, NEW JERSEY

HAPPY EASTER
HUDSON BAY INN

GOOD FOOD — FUN GREAT PEOPLE 
HABITAT & FREOUENT

Find out likę many other folks the 
events and barga insoffered such as: 
DOUBLE YOUR $—HAPPY HOUR 5—7 MON. TO

FRI. 2 DRINKS FOR THE PRICE OF ONE AT BAR

NEIGHBORHOOD NITE MONDAYS 7—11 PM. ALL 
THE SPAGHETTI AND SALAD YOU WANT 
INCLUDED IN YOUR REGULAR DRINK PRICE AT 

BAR. STEAMED CLAMS $1 PER DOZ.

YUKON BRUNCH SAT. 12:30—4 SUN. 12—4 
INCLUDES ONE DRINK OF YOUR CHOICE & EGGS 
BENEDICT OR CANADIAN BACON AND EGGS OR 
BACON OR SAUSAGE & EGGS SLICED STEAK 
& EGGS (30c add’l) SIRLOIN STEAK & EGGS 
($1 JO add’l.) ALL SERVED W/POTATOES, TOAST, 

COFFEE OR TEA IN COPIOUS AMOUNTS 
HUDSON BAY INN 2nd Avė. at 76th St.

861-5683

HAPPY EASTER WISHES 
TO ALL

THE STEAK PIT 
Route 4, Paramus, N.J.

(201) 845-5200

HAPPY EASTER

COMMERCIAL CARPET CLEANING
9x12.............................................. 8.40

12x14 ........................................... 13.20
Call by Jan 1st & Save!

Free Estimates 717 342-2636

HAPPY EASTER
THANKS TO ALL OUR MANY CUSTOMERS FROM

PUTNAM BEAUTY SUPPLY INC.
ROUTE 6 BALDVVIN PLACE, N.Y. 914 628-2776 

Hours: Mon.-Fri. 9:00-6:00

HAPPY EASTER
STAR CLEANERS AND DYERS 

ŠAME DAY CLEANING SERVICE BEST WISHES 
FOR THE HOLIDAY SEASON TO ALL OUR 

CUSTOMERS & FRIENDS 
Formai Wear Rentai 
400 Tarrytovvn Rd.

White Plains, N.Y. 914 948-5872

HAPPY EASTER
THE STIGMATINE FATHERS

16 Fairmont Avė. Newton, Mass.

HAPPY EASTER
NORTH STATĖ CUSTOM AUTO 

Repaint Specialists
PRICE RANGE S125-S210 BODY REPAIR SERVICE 

AVAILABLE
581 NORTH STATĖ RD. BRIARCLIFF MANNOR, 

N. Y. 762-4664

HAPPY EASTER
B & B TIRE & RUBBER CO.

2 Edna St. Bedford Hills, N.Y.
914 666-8680

“You're confused about tires? Call us— 
we’ll help you!”

HAPPY EASTER
MR. MILK DISCOUNT

FOOD STORE, INC.
ALL OUR FRIENDS ARE OUR CUSTOMERS AND 

ALL OUR CUSTOMERS ARE OUR FRIENDS 
15 No. Centrai Avė.

Elmsford Rt. 9a & 119 New York

HAPPY EASTER
JULIAN TAiLORS

173 7th Avė., New York City 
TEL. CH 3-7855

MEN SUITS MADETO ORDER AND ALTERATION

HAPPY EASTER
TONY’S REUPHOLSTERING SHOP 

798-1105 332-3389 ESTIMATES CHEERFULLY 
GIVEN SOFAS — CHAIRS — SLIP COVERS

— KITCHEN CHAIRS
138 STERLING AVĖ. JERSEY CITY, N.J.

HOURS 8 AM TO 6 PM

HAPPY EASTER
CURCIO SCRAP METAL INC.
NON FERROUS METALS — PLANTS 

DISMANTLED PLANT PICK UP SERVICE 
(201)478-3133

416 LANZA AVENUE, SADDLE BROOK, N.J. 
07662

HAPPY EASTER

PANTRY 
DINER

DELICIOUS FOOD 
OPEN 7 DAYS A WEEK

FRI. & SAT. 24 HOURS A DAY

525 MERRICK ROAD 
BRING THE FAMILY FOR SUNDAY 

DINNER
TELE: 516 766-9844 or

516 766-8848

EASTER GREETINGS

BOOKWORLD 
PROMOTIONS

87 Christie Street 
Nevvark, 07105

HAPPY EASTER

T. J.’S LIBERTY 
LIOUOR STORE

FINEST OF IMPORTED & DOMESTIC VVINES 
& LIOUORS WE DELIVER

1,38 Liberty Street Utica New York
Call (315) 724-0413

HAPPY EASTER 
ARVIL AUTO PART INC. 

Reta ii & Dist.
700 22ND STREET UNION CITY, N.J. 07087

TEL. 201 865-7314
ARMANDO VILASECA PRESIDENT

HAPPY EASTER
TERESA & MIMMO RESTNT

ITALIAN SPECIALTIES — SEAFOOD — CHOPS
— HOT ANTIPASTO — MIXED MEAT PLATTER
— FETTUCINE ALA MIMMO SPECIALIZING IN 

NEOPOLITAN CUISINE COMPLETELY AIR 
CONDITIONED CALL FOR RESERVATIONS

327 RICHMOND AVĖ. 273-8000

HAPPY EASTER 
BATTLEGROUND COUNTRY CLUB 

DINE IN COUNTRY CLUB ATMOSPHERE 
DINING ROOM OPEN TO PUBLIC OPEN DAILY 
CLOSED MONDAY LUNCHEON TUESDAY THRU 
FRIDAY DINNER — TUESDAY THRU SUNDAY 
OFF HIGHWAY 33 ON ROUTE 527, FREEHOLD,

N.J. RESERVATIONS 201 462-7575

HAPPY EASTER
SHANNON ENTERPRISES 

INCORPORATED 
INDUSTRIAL VI/ELDING STEAM CLEANING SAND 
BLASTING SHANNON TRUCKING 101 LINDEN 
AVENUE N.J. CALL DAYS 609 964-4060 LIBERTY 
VVELDING 830 SOUTH 5TH STREET CAMDEN, N.J.

NIGHTS 609 962-6472

HAPPY EASTER
ASTRO CLEANERS INCORPORATED

1 HOUR FRENCH DRY CLEANING EXPERT 
DRESSMAKING AND TAILORING VVEAVING AND 

DYEING HOURS 7 AM TO 7 PM 
1576 MAPLE AVENUE HILLSIDE, N.J.

CALL 201 923-2233 OR 923-2234

HAPPY EASTER 
MIDWAY AUTO PARTS 

LATE MODELS ANTIOUES
GLASS INSTALLED BOX 245 ROUTE 2 

WILLIAMSTOWN, NEW JERSEY 
PHONE 609 881-8568

HAPPY EASTER
GEMINI
TRUCKS 

INCORPORATED 
Refrigerated Service Covering 

“33” Statės
Call 609 983-4569

HAPPY EASTER
GENERAL CONTRACTING

SAVE 40% DEAL DIRECT WITH MECHANIC 
CARPENTRY, ALUMINUM SIDING ROOFING ALL 
TYPES REPAIRS NO JOB TOO SMALL STORM 
WINDOWS ALUM. REPLACEMENT WIND0WS 
INSULATE DOORS AND VVINDOVVS FREE 

ESTIMATES, MIKE OR FRANK
(212) 738-9ZSS-----------------------------
HAPPY EASTER 

ALARMINGLY SAFE AND SOUND 
BURGLAR AND FIRE ALARMSINSTALLATIONS 
AND SERVICE FREE ESTIMATES WHOLESALE 

RETAIL DO IT YOURSELF VISIT OUR SHOWROOM 
197-07 HILLSIDE AVĖ., OUEENS, N.Y.

(212) 464-5430

HAPPY EASTER
RON’S AUTO CLINIC

COMPLETE AUTO REPAIRS 277 HIGHWAY 18 
EAST BRUNSVVICK, N.J.

201 254-5830

HAPPY EASTER
FOUR STAR PAINTING 

Interior & Exterior 
40% Discount 

Free Estlmates 
516 747-6432

HAPPY EASTER

TO ALL OUR PATRONS
CHINA CHEF, INC.

335-3414
75-21 31 st AVENUE, JACKSON Heights 

(Take Out Orders)

HAPPY EASTER 
ANGIE’S BARBER SHOP 

Professional Hair Design For Men Razor 
Cutting & Hair Stylihg 

1107 North Broad St. VVoodbury, N.J.
Phone 609 845-7157

HAPPY EASTER
LONG’S CHINESE RESTAURANT

HAPPY EASTER 
THE EVERGREEN 

CEMETERY
526 Mid Island Shopping Pz. BUSHWICK AVENUE 

&
Hicksville, Long Island. Tel CONVVAY STREET

(516) WE 8-9332 BROOKLYN NEW YORK
CALL 212 455-5300

HAPPY EASTER 
HAWORTH GOLF 

AND COUNTRY CLUB 
Lake Shore Drive 

Haworth, N.J. 07641

HAPPY EASTER
DECOR CENTER

PHONE 201 797-4833 34-8 BROADVVAY ROUTE 4 
FAIRLAVVN, NEW JERSEY

KITCHENS — VANITIES — SHELVING BRICK
& STONE DECOR ALUMINUM PRODUCTS — 
STORM VVINDOVVS AND DOORS — PRIME 

VVINDOVVS PATIO DOORS AWNINGS PORCH 
ENCLOSURES

HAPPY EASTER 
HENNY’S STEAK HOUSE 

FAMOUS FOR STEAK & SEA FOOD SPECIAL 
MENU FOR CHILDREN AIR CONDITION 

2187 RICHMOND AVĖ. BETVVEEN ROCKLAND 
ANDTRAVIS AVĖ., NEW SPRINGVILLE 

STATEN ISLAND CLOSED MON. 761-8379

HAPPY EASTER
HANOVER TRAIL STEAK HOUSE 
“Enjoy our family type restaurant where we serve 
ęuality food at old fashioned prices“ Cocktail 
Lounge Luncheon Specials. Open Every Day 11 
AM to 11 PM Parking for over 400 Cars 201 636- 
4560 581 MainSt., VVoodbrldge, N.J. 201 540-1122 
1401 Statė Hwy. No. 10, VVhlppany, N.J. 
201 327-9030 900 Statė Hwy., No. 17 Ramsey, N.J.

HAPPY EASTER
THE VVIZARD REPAIR SHOP 
SENDS EASTER GREETINGS TO ALL 

68 So. VVashington Avė. 
Bergenfield, N.J.

(201) 385-7726

HAPPY EASTER
R.J. GALLAGHER, INC. 

Septic Tanks 
55 Mill Plain Rd., 
Danbury, Conn
203 748-3680

HAPPY EASTER 
COUGHLIN FUNERAL HOME 

CALIFON, N.J. (201) 832-2414 
DANIEL A. COUGHLIN DOUGLAS MARTIN 

C. GĄRY DECKHUT, DIRS.

HAPPY EASTER 
PATTI’S BEAUTY HUT 

By Appointment Only 
505 Broad St Florence, New Jersey 
Call 609 4 99-3399 Closed Mondays

HAPPY EASTER 
EXCAVATING PAUL PULIO 

DUMP TRUCK SERVICE 
FILL DIRT & TOP SOIL 

CROVVN POINT ROAD THOROFARE
NEW JERSEY CALL: 609-845-4769 or 845-0715

HAPPY EASTER
J AND G CARPET CLEANING CO.

STEAM EXTRACTION METHOD GUARANTEED 
OUALITY INSTALLATION & CLEANING PICK- 

UP, INSTALL & CLEAN, NEW CARPET ATLOVV, 
LOW PRICES, CALL

(212) 464-7591

HAPPY EASTER
CROVVN VVINE

FAMOUS BRAND LIOUORS VVINE AND* 
CHAMPAGNES WE DELIVER 

32nd STREET CORNER BERGENLINE AVENUE 
UNION CITY, NEW JERSEY CALL 201 348-3759

HAPPY EASTER
CLARKSVILLE INN

Rt. 59A W. Nyack Superb Cuisine
Lunch Mon. Frl. Dinner. Mon. Sat. 

Piano Frl. Sat. Near Theater 
(914) 358-8899

HAPPY EASTER
MAHVVAH FORD 
Sales & Service 

Car Rentals 
Daily-weekly-monthly yearly 

Low Low Rates 
55 Franklin TPK., Mahwah, N.J.

HAPPY EASTER
BILL SOSLER SALES AND SERVICE 

TRADE IN ACCEPTED BANK AMERICARD 
MASTER CHARGE

362 EAST MAIN ST. MIDDLE TOWN, N.J. 
(914) 343-9464 RT. 6 SLATE HILL 

914 355- 1310

HAPPY EASTER
MARINADE RESTAURANT 
AND COCKTAIL LOUNGE

ENTERTAINMENT IN THE LOUNGE 
WED THRU SUNDAY COMPLETE DINNER 
FROM $4.95 SMORGASBOARD LUNCH FROM 

12-3 PM TUES THRU FRI.
354 COMMACK ROAD. DEER PARK, L.l. 

'Call (516) 242-0444

HAPPY EASTER
SCIOS LEISURE SHOP 

Full Line of Fishing Tackle at the 
Lovvest Price in Rockland 

106 Lake Road Cong Congers 
914 268-7845

HAPPY EASTER
NOAH KNEVV VVHERE IT WAS AT
VVHEN HE DISCOVERED ARARAT

THE ARARAT
ARMENIAN RESTAURANT 

SUPERB MID-EASTERN CUISINE 
“MOUNTAINS” OF GOOD FOOD REASONABLE

PRICES MAJOR CREDIT CARDS
4 EAST 36TH ST. NYC 686-4622

HAPPY EASTER
JAI ALAI

Spanish & Basque Cuisine 
You’ll love it

Cocktail Bar All Credlt Cards 
82 Bank St. (Bet. 11 & 12 St.) 

YU 9-5826

HAPPY EASTER
NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW

SOHO DARTS BAR
DARTS GO BACKGAMMON

60 MERCER ST. (at Broome) 966-3382

HAPPY EASTER
LORILIL JEVVELERS

CREATORS OF HANDCRAFTED FINE JEVVELRY 
WATCH AND JEVVELRY REPAIRS EXPERTLY 

DONE AND FULLY GUARANTEED 
107-34 71 st (Contlnental) Avenue Forest Hills, 

N. Y. 11375 Telephone 261-8461

DARBININKUI

HAPPY EASTER
COLLEX COLLISION EXPERTS

IF ITS A COLLISION CALL COLLEX WE FIX 
RIGHT & WE FIX RIGHT N0W FAST SERVICE 

TOVVING SERVICE ANY DAY, ALL HOURS.
CALL 516 475-5220 ASK PO R: TOM BUDD 638 

Route 112 Patchogue L.L N.Y.

HAPPY EASTER 
EARL’S AUTO REPAIRS 

MAJOR & MINOR REPAIRS 
Road Service

330 South Broadvvay Glouster, N. J.
Call 609 456-3761

HAPPY EASTER
T BONE DINER 

107-48 Oueens Blvd. 
Forest Hills BO 1-7744 

Specializing In Home Cooking

HAPPY EASTER 
NORTHEAST 

FROST’S SUNOCO 
CASTOR & TYSON AVĖ. 

LABEL TRUCK RENTAL 
215 PI 5-2104

HAPPY EASTER 
TROPICAL REALTY 

49-10 43 Avė., VVoodside 457-8170 
HOUSES FOR SALE APTS FOR RENT 

MORTGAGES AVAILABLE

HAPPY EASTER
North Phila.

ED'S SUNOCO 
STATĖ INSPECTION ELECTRONIC TUNE UPS 

BRAKE SPECIALIST
31 st & ALLEG. 205 225-9513

HAPPY EASTER
South Phila.

BRUNO’S EXXON
STATION NO. D580 INSPECTION STATION 

COMPLETE AUTO SERVICE
10TH & SNYDER 215 339-9283

HAPPY EASTER 
AUTOMATIC ROLLS 

OF NEW JERSEY INC. 
One Gourmet Lane 

Edison, N.J.
Call 201 549-2243

HAPPY EASTER
NUBIAN ELEGANCE 

BEAUTY SALON 
So. Centrai Avė., 

Spring Valley, N.Y.
914*425-5960

HAPPY EASTER
DORTER RUG SHOP 

Rldgewood’s Leading Floor 
Covering Specialists 

56-52 Myrtle Avė. (Near Seneca Avė.) 
Call 212 VA 1-1936 & VA 1-1988

HAPPY EASTER
FAMILY FLORIST II

Flovvers for every occasion Weddings, 
Funeral Designs Condolence Baskets, 

Plants
580 Woodward Avė. Ridgevvood, Oueens 
Open 7 Days a Week Tele. (212) 381-2989

HAPPY EASTER
DIETER’S CARPET COMPANY 
66-24 Forest Avė. Ridgevvood, 

Carpet — Linoleum — Tiies 
Carpets Steam Cleaned 

Open 6 Days a Week 
Tele.: 212-386-5982

HAPPY EASTER 
BOVVRON’S ORANGE CAR 

TREE RIPENED, FLORIDA CITRUS, FROM 
OUR GROVES TO YOU 

158 Sanford Street New Brunsvvick, N.J.
Call 201 249-4438

HAPPY EASTER

COPHRESI TRAVEL AGENCY
486 E. 138th St. Bronx, N.Y. 

(212) 585-6916 Mr. Angel Garcia, Mgr.

PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudai paremti:

20 dol. — P. A. Gobužai, 
Nanuet, N.Y.

17 dol. — A.M. Macarus, Ha- 
gar Shores, Mich.

Po 15 dol. — prel. L. J. Men- 
delis, V. Lazauskas, Baltimore, 
Md., A. Matus, Shaker Hghts,’ 
Ohio

12 dol. — O. Noreikienė, 
Brooklyn, N.Y.

Po 10 dol. — E. Baltrūnas, J. 
Staškus, J.S. Tiškus, Brooklyn, 
N.Y., P. Povilaitis, Great Neck, 
N.Y., A. Liūtas, Stamford, Conn., 
Z. Martinonytė, So. Boston, 
Mass., A. Kepalas, E. Meadow, 
N.Y., J.T. Kiškūnas, Toronto, 
Ont., Canada, V. Buikaitis, Oma- 
ha, Nebr., A. Stepaitis, Arling- 
ton Hghts, 111., J. Butkus, Brid- 
geport, Conn., Ch. Gečas, Port 
Sydney, Ont. Canada.

Po 8 dol. — N. Grajauskienė, 
Don Mills, Ont. Canada, M. 
Jason, New York, N.Y.

7 dol. — J. Krištolaitis, Cleve
land, Ohio.

Po 5 dol. — Kun. A. Rubšys, 
Riverdale, N.Y., E. Daidynas, J. 
Glušauskas, T. Klova, A. Sirge- 
das, Brooklyn, N.Y., K. Brazaus
kas, J. Skobeika, Jamaica, N.Y., 
J. Abazorius, K. Bačauskas, V.R. 
Gedminas, A. Butas, P. Minkū- 
nas, VVoodhaven, N.Y., J. Lands
bergis, A. Sutkus, Richmond 
Hill, N.Y., K. Garbauskas, S. 
Pundzevičius, Great Neck, N.Y. 
E. Dietrich^ I. Paukštys, Eliza- 
beth, N.J., V. Akelaitis, V. Šama- 
tauskas, Cleveland, Ohio, A. 
Pintsch, Butler, N. J., M. Paš
kevičius, Hampton Bays, N.Y.,
L. Švitra, New Britain, Conn., 
J. A. Mockus, Paterson, N.J., J. 
Valiušaitis, Stamford, Conn., V. 
Jukna, Bridgeport, Conn., P. 
Krajauskas, Chicago, III., V. Ke- 
žinaitis, Hamilton, Ont. Canada, 
V. Staškus, Yonkers, N.Y., F. 
Gabalis, Phoenix, Ariz., A. Dau
kantas, S. Monica, Calif., P. Bra
zauskas, Paramus, N.J., V. Vasai
tis, Bremerton, Wash., V. Kasa- 
kaitis, Willowick, Ohio, N. Ma- 
saitis, Westfield, Mass., J. Kicei- 
na, VVashington, NJ., A. Ma
celis, Commack, N.Y., C. Pieta, 
Homeworth, Ohio, J. Rudaitis, 
Hamilton, Ont. Canada, P.S. Da- 
vidon, Milford, Conn., S. Radę, 
Chesterfield, Mo.

Po 4 dol. — kun. L. Dieni
nis, Harrisville, Mich., A. Ra- 
guckas, Baltimore, Md., J. 
Skrusdis, Oakville, Conn., A. 
Reivitis, Flushing, N.Y.

Po 3 dol. — J. Vileniškis, S. 
Australia, J. Juozapavičius, 
Woodhaven, N.Y., V. Birutis, 
Moriches, N.Y., V. Kudirka, Nor- 
wood, Mass., S. Lipčius, New 
Haven, Conn., J. Karaliūnas, 
Hamilton, Ont. Canada, T. Bo- 
gušas, So. Boston, Mass., S. Mo
tuzas, Vechta, W. Germany, M. 
Slater, Belle Mead, N.J., B. Ar
minas, Richmond Hill, N.Y., A. 
Slepavičius, Centerville, Mass.,
M. Sendas, Stroudsburg, Pa., O. 
Žukas, Glendale, Calif., W. Mar-

„kalonis, Reynoldsville, Pa., J. 
Ruškys, New Britain, Conn., M. 
Galdikienė, Putnam, Conn.

Po 2 dol. — V. Karmazinas, 
Brooklyn, N.Y., V. Savukynas, 
B. Spūdienė, V. Oniūnas, VVood- 

. haven, N.Y., D. Lewis, V. Tu
mas, M. Virginski, Norvvood, 
Ma., V. Dabrila, £. Marcinkus, 
VVorcester, Mass., S. Radika, S. 
Windsor, Conn., P. Maleckas, 
Hillside, N.J., A. Strazdis, Ja
maica, N.Y., L. Krivickas, Cleve
land, Ohio, M. Seflerienė, Rock- 
ville, Conn., V. Anonis, Forest 
Hills, N. Y., J. Kuodis, Arling- 
ton, Mass., J. Dapkus, Hartford, 
Conn., M. Zerolis, Dorchester, 
Mass., I. Ruseckienė, VVethers- 
field, Conn., A. Vitkauskas, So. 
Boston, Mass., L. Tiškus, Clear- 
water, Fla., A. Švelnis, Need- 
ham, Mass., R. Dovydaitis, Los 
Angeles, Calif., B. Galinaitis, 
Lake VVorth, Fla., A. Ramanaus
kas, Manchester, Conn., A.V, 
Radzevičius, Norwalk, Conn., St. 
Barvydas, Detroit, Mich., O. Ka
ralius, -Baltimore, Md., V.L. 
Virbickas, Danbury, Conn., H.

(nukelta į 10 psl.)
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<0 SPORTAS

Rytų Sporto Apygardos 
pirmenybės

Pereitą savaitgalį New Yorke 
sėkmingai įvykdytose sporto 
žaidynėse dalyvavo šešios RSA 

vietovės su dviem dešimtim 
krepšinio bei tinklinio komandų 
ir būriu stalo tenisininkų — iš 
viso 140 sportininkų. New Yor
ko Lietuvių Atletų Klubas virši
jo skaičium ir pasiektais rezulta
tais. Pirmenybes labai pagyvino 
gausūs ir entuziastiški Bosto
no atstovai, o Hartfordas malo
niai nustebino gerai paruoštom 
jaunių krepšinio komandom. 
Washingtonas pristatė gražų bū
rį mergaičių, Baltimorė, kaip ir 
visuomet, stiprią tinklinio ko
mandą, o Philadelphijai atstova
vo tik penki, bet laimėti tvirtai 
pasiryžę vyrai.

Vyrų B klasės krepšinyje Phi- 
ladelphija laimėjo I vietą, nuga
lėdama Bostono Grandį 40:39 
ir New Yorko LAK 63:52. II 
vietą iškovojo LAK, įveikdamas 
Bostoną 39:34. Jaunių A krep
šinis — Iv. New Yorko LAK, 
prieš Hartfordo Grandį 50:41 
ir prieš Bostoną 65:35. II. v. — 
Hartfordas, įveikęs Bostoną 58: 
30. Jaunių B laimėtojai — N.Y. 
LA Klubas, vos vos pralindęs 
pro Hartfordą 22:20 ir supylęs 
Bostoną 40:24. II v. Hartfordas, 
prieš Bostoną 44;30. Jaunių C 
grupėj dalyvavo tik dvi koman
dos, ir laimėtoju tapo New Yor- 
kas, paklupdęs Bostoną 33:13.

Mergaičių grupėj New Yorko 
krepšininkės sutvarkė Wash- 
ingtono Vėjo merginas 23:4 pa
sekme.

Tinklinyje varžėsi 8 koman
dos. Vyrų grupėj Bostono Gran
dis laimėjo prieš Philadelphiją 
ir New Yorką ta pačia 2:0 pa
sekme, o Baltimorę sumušė 3:0. 
II v. gavo Baltimorės LS Klu
bas, nugalėdamas New Yorką 
2:1, o New Yorkui liko III 
vieta. Philadelphijos komandai 
pritrūkus žaidėjų, ji sužaidė tik 
vienas rungtynes, o kitas atida
vė be kovos. Mergaičių tinklinį 
laimėjo N.Y. LAK pirmoji ko
manda, nugalėjusi antrąją 2:1 
ir Bostoną 2:1. II v. teko Bos
tonui, 2:1 prieš N.Y. antrąją 
komandą. Moterų tinklinio 
laimėtojas — N.Y. LAK, 2:1 
prieš Washingtoną.

Trumpai pažvelgus į stalo 
teniso rungtynes, matėsi daug 
jaunų ir nuolat tobulėjančių 
varžovų. Pranui Gvildžiui už
siėmus žaidynių pravedimu, vy
rų grupėj kovojo 12 metų sū
nus Paulius, pasiekęs II vietą. 
I vietą išnešė Tomas Vainius 
(N.Y.), o III v. A. Kuncaitis 
(Bost.). Jaunių A grupėj vėl su
sirėmė Vainius su Gvildžiu. Čiai 
Vainius nugalėjo Gvildį (8:21, 
21:14, 21:18), o III vietą pasie
kė D. Gvildytė. Jaunių B lai
mėtojas — T. Garunkštis, II 
v. J. Vilgalys, III v. V. Kulpa 
(visi iš N.Y.). Jaunių C — Iv. 
A. Penkiūnas (Wash.), II v. A. 
Gudaitis (N.Y.), III v. R. Česna- 
vičius (N.Y.). Jaunių D — I. v. 
A. Penkiūnas, II v. R. Liogytė

(N.Y.), III v. R. Jasaitytė (N.Y.) 
Mergaičių A — I v. D. Gvil
dytė, II v. G. Vebeliūnaitė, III 
v. D. Jasaitytė (visos N.Y.}. Mer
gaičių B — I v. G. Vebeliū
naitė, II v. V. Bačkai tytė 
(Wash.), III v. R. Vebeliūnaitė, 
Mergaičių C — I v. A. Bačkai- 
tytė (Wash.), II v. R. Vebeliū
naitė, III v. L. Naronytė (N.Y.).

RSA pirmenybių sėkmė, kaip 
ir visuomet, buvo pasiekta dar
bo, rūpesčio ir pasiaukojimo dė
ka. Rengėjam, darbininkam, va
dovam ir tėvam, atvežusiem vai
kus į žaidynes, tenka mūsų visų 
gili padėka. Lietuvių sportinė 
šeima yra maža, bet, dirbdama 
kartu, dar gali didelius darbus 
atlikti.

Alg. Š.
Apreiškimo parapijos choras su choro globėju klebonu Pr. Raugalu, su vadovu mu

ziku Algirdu Kačanausku. Tarp jų choro pirmininkė Louise Senken. Nuotr. Charles Binkins

GABRIEL FAURE “REOUIEM”
(atkelta iš 4 psl.) 

davo tamsiomis spalvomis, iš
reikšdami baisią kančią.

Pavyzdžiui: Verdi ir Berlio- 
zas, pagal viduramžių tradicijas, 
vaizduoja baisią pragaro baimę. 
Tuo tarpu Gabriel F aure nepa
siduoda šių mizanscenų įtakai. 
Iš šių laidotuvių apeigų jis pa

liko tik pavadinimą: Reąuiem. 
Šis kompozitorius čia daugiau
sia įžiūri “amžinąjį atilsį“, kurio 
Bažnyčia meldžia už mirusįjį. 
Ne terorą, ne šauksmą, ne teat
rališką desperaciją vaizduoja 
kompozitorius, bet, priešingai, 
švelnų atsidavimą, pasitikėjimą 
ir viltį.

Nevv Yorko ir Washingtono krepšininkės, dalyvavusios RSA 
pirmenybėse

AMERIKOS 
LIETUVIŲ 
TARYBA 
INFORMUOJA
Washingtone, respublikonų 

konferencijoj
Dr. Kazys Bobelis ir dr. Jonas 

Genys kovo 7 ir 8 dalyvavo 
JAV respublikonų vadovybės 
konferencijoj Washingtone. 
Svarstyta JAV vidaus ir užsienio 
politika.

Visi dalyviai drauge pietų 
metu bendravo su prezidentu 
Fordu ir viceprezidentu Rocke- 
felleriu.

Šeštadienį, kovo 8, pasakė kal
bą gubernatorius Ronald 
Reagan.

Konferencijoj dalyvavo kong
resmanas Ed. Dervvinski, sena
torius Charles Percy ir kiti, su 
kuriais dr. K. Bobelis ir dr. J. 
Genys turėjo progos prisiminti 
Lietuvos reikalus.

Rašykim laiškus į VVashingtoną
Kongresmans E. Derwinski 

yra pasiūlęs lietuviam labai 
svarbią rezoliuciją 394, kuria 
reikalaujama, kad Amerikos vy
riausybė artėjančioj Europos 
Saugumo konferencijoj nesu
tiktų įteisinti Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą.

Lietuviai yra prašomi gausiai 
rašyti laiškus savo kongresma- 
nam ir senatoriam, prašant, kad 
jie tą rezoliuciją paremtų.

Ieškantiem valdinių tarnybų

Turintieji reikiamas kvalifi
kacijas ir norintieji gauti valdi
nę tarnybą lietuviai gali kreiptis 
dėl rekomendacijos į Amerikos 
Lietuvių Tarybą, kuri turi gerus 
ryšius su valdžios žmonėmis ir 
savo rekomendacija padės 
norimą tarnybą gauti.

Lietuva painformuota apie 
priėmimą pas prez. Fordą

Po lietuvių, latvių ir estų pri
ėmimo pas JAV prez. G. Fordą 
lietuvių delegacijos nariai dr. K. 
Bobelis, T. Blinstrubas ir dr. K. 
Šidlauskas lankėsi Amerikos 
Balso lietuvių skyriuj. Ten buvo 
į juosteles įrašyti jų pareiškimai 
ir lankymosi pas prezidentą į- 
spūdžiai. Visa tai buvo per
duota transliacijose į Lietuvą.

WILKES BARRE, PA.
Vasario 16 labai iškiliai buvo 

paminėta Švč. Trejybės liet. 
R.K. parapijos bažnyčioj. Klebo
no prel. J. Boll rūpesčiu pirmą 
kartą buvo aukojamos mišios lie
tuvių kalba. Mišių metu parap. 
choras giedojo šventei pritaiky
tas lietuviškas giesmes bei JAV 
ir Lietuvos himnus. Kleb. J. Boll 
savo lietuviškame pamoksle nu
piešė okupuotos Lietuvos sun
kią padėtį, okupantų persekioja
mus tikinčiuosius. Liet, katalikių 
relig. šalpai buvo suaukota 567 
dol.

-o-
Radio Stereo Center FM 

WYZZ stoties savininkas prez. 
R. D. Evans net tris kartus pa
minėjo Vasario 16 oro bangomis: 
sekmad. 11:30 vai. ryto, 7:30 
vak. ir 11:30 pirmadienį, vasario 
17. Visais atvejais po jo kalbos 
Vasario 16 dvasioj buvo perduo
ta gražiai simf. orkestrui instru- 
mentuotas Lietuvos himnas.

. .(V.,AL)
Darbininko skaitytojai, siųs

dami metinę prenumeratą, pa
rėmė savo aukomis pranciškonų 
spaudos bei kultūrinę veiklą. 
Kun. dr. Matas Čyvas, Albany 
lietuvių parapijos klebonas, pa
aukojo šimtinę. A. Kainauskas iš 
Plainville, Conn. 25 dol., M. 
Manomaitis, S. Boston, Mass., 
J. Bačanskas, Nevv Canaan, 
Conn., ir A. Patamsis, Ft. My- 
ers, Fla. po 15 dol. Aukotojam 
dėkoja Darbininko adm.

Baltimorės žinios
Šv. Alfonso suaugusių klubas 

turėjo savo metinius pusryčius 
sekmadienį, kovo 16, Šv. Alfon
so mokyklos salėj. Daug narių 
dalyvavo mišiose 8:30 ir po mi
šių pusryčiuose, kur buvo aptar
ta ateities veikimo planai, ypač 
metinis sukakties banketas, ku
ris įvyks balandžio 11 gražioj 
La Fontaine Rouge salėj, Be- 
lair Road.

Jautienos kepsnių balių su
rengė Lietuvių Posto 154 Le
gionieriai kovo 16 Eastern Cen
ter salėj. Nemažas skaičius žmo
nių dalyvavo ir daug kas laimė
jo loterijoj premijų. Šokiam 
grojo geras orkestras. Pelnas pa
skirtas Posto reikalam.

Verbų sekmadienį, kaip ir 
kiekvienais metais, pamaldos 
prasidės verbų šventinimu lau
ke prie bažnyčios. Verbos bus 
išdalinamos. Bus tada procesija į 
bažnyčią. Procesijoj dalyvaus 
Šv. Alfonso mokyklos vaikai ir 
giedos kartu su didžiuoju para
pijos choru pamaldų metu. Pa
rapijos kunigai kviečia visus da
lyvauti Didžiosios savaitės pa
maldose.

Registracija į Šv. Alfonso mo
kyklą vyksta visą kovo mėnesį. 
Visi kviečiami savo vaikus siųsti 
į lietuvių Šv. Alfonso parapijos 
mokyklą. Tokiu būdu išsilaikys 
ir pati mokykla, ir jaunimui bus 
suteiktas geras katalikiškas auk
lėjimas. Reikia džiaugtis tais tė
vais, kurie net iš toli atveža 
savo vaikus į šią mokyklą, bet 
yra ir tokių, kurie gyvena neto
li, o vaikus leidžia į viešas mo
kyklas. Dabar registruojami vai
kai ateinantiem mokslo metam. 
Prašom pasiskubinti.

Paulina Melkevičienė, anks
tesnės kartos lietuvė, sulaukus 
gražios senatvės, po ilgos ir sun
kios ligos mirė savo namuose 
Hollins gatvėj kovo 6. Velionė 
su savo šeima atvyko iš Shenan- 
doah, Pa., per antrą pasaulinį 
karą ir apsigyveno Baltimorėje. 
Pauliną, kaip malonaus būdo 
moterį, kaimynai labai mylėjo. 
Ji buvo ištikima lietuviškų pa
maldų ir parengimų lankytoja. 
Užaugino gražią šeimynėlę — 
keturis sūnus ir tris dukreles. 
Trys kunigai aukojo mišias už 
jos sielą Sv. Alfonso bažny
čioj kovo 10. Palaidota Shenan- 
doah Heights Sv. Jurgio para
pijos kapinėse. Nuliūdime liko 
dukros Marė, Ona ir Patricija, 
sūnūs Antanas,JVincas, Petras ir 
Eugenijus bei eilė anūkų.

Jonas Obelinis

Šioje pakilioje dvasioje jis 
vaizduoja laidotuvių apeigas. Jo 
Kyrie turi iškilmingumą ir pa
prastumą, tartum senoviškas 
antkapis savo linijose ir pro
porcijose. Jo Offertorium yra 
meditacija mūsų sąžinės ir iš
judina atsilyginimui. Nieko ne
gali būti labiau įkvepiančio at
sidavimui ir meilei, kaip jaudi
nanti frazė Hostias et preces. 
Sanctus meistriškai vaizduoja 
paskendimą maldoje ir švelnioje 
ekstazėje. Žavinga melodija at
sispindi Pie Jesu, vaizduojan
ti skaumą ir pasmerkianti svyra
vimą. Agnus Dei žodžiai išreiš
kiami su nuolankiu tonaliniu 
tikslumu, tuo tarpu kadencijose 
ir moduliacijose atsispindi Libe- 
ra me, kur vyriškas balsas tar
tum deklamuodamas vaizduoja 
nepaprastą eleganciją ir stipry
bę.

Algirdas Kačanauskas, Ap
reiškimo parapijos choro 
dirigentas

Šis meistriškas vaikalas bai
giamas tartum vitražo permato
momis spalvomis. In paradisum
— sudvasinta dangiškai sidabri
niais tonais mus pakelia į dan
giškąjį rojų ir duoda viziją, kaip 
siela skrenda per erdvę, išsiva
davusi iš kūno, ir, apsupta an
gelų, yra nešama į amžinąją 
laimę, ajk

-o-
Šis Reąuiem bus atliekamas 

Apreiškimo parapijos choro me
tiniame religiniame koncerte 
kovo 23, Verbų sekmadienį, 5 v. 
popiet Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje. Dalyvauja ir choro 

solistai: sopranas Louise Sen
ken ir baritonas Fred Lučka.

Choras šalia Reąuiem atliks ir 
dvi gavėnios giesmes: Naujalio
— Kryžiau šventas ir Žile
vičiaus — Stovi Motina gai
linga.

Atvyksta Vasyliūnai
Į šį koncertą iš Bostono at

vyksta smuikininkas Izidorius ir 
muzikas Vytenis Vasyliūnai ir 
abu dalyvaus programoje.

Izidorius Vasyliūnas smuiku 
atliks Zigmo Aleksandravičiaus
— Sveika Marija, Juliaus Gai
delio — Malda, specialiai pri
taikyta smuikui ir vargonam, ir 
Franz Schubert — Wilhelm— 
Avė Maria.

Vytenis Vasyliūnas solo var
gonais atliks W.A. Mozarto fan
taziją F minor ir C. Francko
— choralą A minor. Jis taip pat 
palydės vargonais visą koncertą, 
kuriam diriguoja choro vadovas 

Algirdas Kačanauskas.
Visi kviečiami pasinaudoti šia 

proga ir dalyvauti gražiame kon
certe.

Louise Senken, Apreiškimo 
parapijos choro solistė, da
lyvauja religiniame koncer
te kovo 23 Apreiškimo para
pijos bažnyčioje.

Fred Lučka, Apreiškimo pa
rapijos choro solistas, daly
vauja religiniame koncerte 
kovo 23 Apreiškimo para
pijos bažnyčioje.

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS) LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEVV YORK, N. Y. 10019 TeL — 081-6590; 581-7$*# 

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo sietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuves, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EKPRESS & TRAVEL AGENCY, INO. 
AffUlated with PODAROGIFTS, INO.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
Imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki, 
4 valandos popiet

MOŠŲ SKYRIAI
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street .........
Baltimorė 31, Md. —- 1900 Fleet Street .................... .
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ............ .
Chicago 22, 01. — 1241 No. Ashland Avenue
Chicago, 11L 60629 — 2608 VVest 69 Street ......................... ...... .....................
Chicago, 111. 60609 — 1855 VVest 47 Street ..... . ............. ...............
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilvvortb Avenue ....... ......................... ..........
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue •••••••• 
Farmingdale, N. J. — Freewood Aeres Rt 9 .........
Hamtramck, Mich.11339 Jos Campau Avenue 
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue —.................... ........... .
Nevvark, N. J. — 378 Market Street ................. ................-................  .......
New York 3, N. Y. —> 78 Second Avenue .................. ...................................
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ......................................................
Philadelphia 23. Pa. —• 631 W. Glrard Avenue ............................... ......... .
Phoenlx, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy..^............_...„.............
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue ...........    ........
Silver Springs, Md. 20910 — 961 Bonlfant St.................................. ......... .........
South River, N. J. — 41 TChitehead Avenue .......................... . ..................
Syracuse, N. Y. 13204 —• 515 Marcelina Street __ _______________ ............
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue......
Utica, N. Y. — 963 Bleeker Street

..... 435-1654 

..... 342-4240 

..... 467-6465 

..... 895-0700 

..... 486-2818 

..... 025-2787 

..... 376-6755 

..... 771-0696 

..... 365-6780 

..... 363-0494 

..... 365-6740 

..... 249-6210 

..... 385-6530 

..... 642-2452 

..... 674-1540 

..... 475-7430 

... 769-4507 
602-942-8770 
.... 381-8800 
301-587-5777 
..... 257-6320 
..... 475-9746 1 
..... 392-0306 | 
..... 732-7470 I
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Darbininkui 
paremti 
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CO—MAR CONSTRUCTION
& CONTRACTORS

Servlng all of northern N.J. and parts of N.Y.C. 
Complete package jobs or individual service 
commercial residential Industrial free estimates

Call now for Spring (201) 825-3517

Attentlon Boat & Car Owners 
We Wlll Navlgate Boats to any 
Eastern Seaport & Drive Cars to 

Any City Reasonable Rates 
CALL 212 RA 1-1220 

Mr. Charles J. Hoffman

JAMES VVILSON C.C. ELECTRIC 
2110 Newton Avė. Oueens 

Electrician’s License Emergency Repą irs 
24 HOURS CALL ANYTIME ALSO GENERAL 

CONTRACTOR CALL 212 721-5309
Z 1

(atkelta iš 8 psl.)
Kirkyla, Ridgewood, N.Y., J. 
Baltrušaitis, Rochester, N.Y., B. 
Masiokas, Chicago, III., K. Sa- 
petka, Waterbury, Conn., E. 
Bielkevičienė, New York, N.Y., 
A. Zautra, Nashua, N.H., V. 
Dapšis, Glendale, Calif., M.R. 
Jauniškis, E. Northport, N.Y., T. 
Banys, Cambridge, Mass., A. 
Survila, Binghamton, N.Y. — Iš 
Canada — E. Davidonis, Toron- ; 
to, Ont., M. Aukštaitė, Doyvns_ 1 
view, Ont, J. Bajoriunas, Ha- 
milton, Ont., O. Fidleris, 
Deep River, Ont., M. Zakarevi
čius, Edmonton, Alb., S. Saka
lauskas, Willowdale, Ont.

Po 1 dol. — B. Gedeika, Rid- 
gevvood, N.Y., J. Šidlauskas, Wa- 
terbury, Conn., Z. Orvidas, 
Hamilton, Ont. Canada, K. Ba- 
laišis, Cleveland, Ohio, P. Za- 
ranka, Detroit, Mich., E. Bal- 
savich, Worcester, Mass., L. 
Morkūnas, Union, N.J., S. Rū
kas, Hot Springs, Ark., A. Eit- 
manas, W. Paterson, N.J., A. 
Mankus, Whiting, N.J., G. 
Konstant, Valley Stream, N.Y., 
F. Jarvis, So. Boston, Mass., V. 
Lisauskas, Wopdhaven, N.Y., A. 
Ramonas, P. Razickas, Brooklyn, 
N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.

-

-

MAC THE PAINTER
INTERIOR/EXTERIOR PAINTING 

WALLPAPERING FREE ESTIMATE ALL W0RK 
GUARANTEED
LIC NO. 692369

CALL MAC (212) 739-7008

DUTCH BOY PAINTS
1 FAM. HOUSE EXTERIOR $275
2 FAM. HOUSE EXTERIOR $375

Rooms, haHways, stores, offlces, factorles, etc. 
brush roller or alrless spray. Reas. Free ėst. 
(201) 568-8072 or 568-5241. Call GINO BOSCH

JOHN SHOVVERS
2110 NEWTON AVENUE ASTORIA, OUEENS 

SURFACE CLEANING WITH CHEMICALS FOR 
BRICKS — W00D & METAL MAKE YOUR HOME 
LIKĘ NEW. ALSO REMOVE ALL GRAFFITI FROM 
HOMES AND BUILDINGS CALL 212 721-5309 

ALL WORK GUARANTEED.

ALARM CALL 222 WIRELESS
FIRE & BURGLAR ALARMS FOR THE HOME

FREE INSTALLATION CALL 212 296-0519
516 822-2241

WE ACCEPT MASTER CHARGE AND 
BANK AMER1CARD

PLASTIC SLIP COVERS 
Top Ouality 

Workmanship & Materials 
(914) 963-2799

COOL — IT
Refrigeration & Air Conditioning 

Commercial & Domestic 
24 Hour Service 

Call (212) 847-7643

INCOME TAXES PREPARED 
Fast, accurate service, reas. rates. 
Home appt. ava II. Call (201) 345-6770 
or visit 10 W. PalIšadę Avė., Engle- 

wood, N.J.

INCOME TAX 
RETURNS FILED

BY EXPERIENCED PUBLIC ACCOUNTANT IN
DIVIDUAL AND BUSINESS. YEAR ROUND 

ACCOUNTING SERVICES AVAILABLE. MY 
OFFICE OR YOUR HOME (201) 337-0600 or (201) 

796-3232 '

M. MC KAIG’S COMPLETE 
CLEANING SERVICE 

WIND-FLOORS-WALLS/WOODWORK washed 
ALL PROBLEM CLEANING CHORES DONE FURN. 
SHAMPOO CARPET CLEANING WITH NEW SOIL 
EXTRACTION SYSTEM YOUR CARPETS AND 

HOME WILL BE BEAUTIFUL (201) 839-4684

PAINTING 
Interior & Exterior 

Also Paper Hanging 
Reasonable Rates 

Free Estimates 
Call 738-4997 Mr. K.

FOUR STAR 
PAINTING 

Interior & Eiderior
40% Discount 

Free Estimates 
Call 516 747-6432

ALL SAINT PLUMBING 
PIPING AND HEATING NO JOB TOO 
SMALL, WE DO IT. CALL ANYTIME 

24 HOUR SERVICE ALL WORK 
GUARANTEED

(212) 426-1925
i
1

SIGMA TAF PAINT 
CONTRACTORS INC.

Exterior & Interior. Private homes, Apts. hallways, 
offlces. Scaffold work. Windows, Fire escapes, 
raillngs. Reliable work. Ouality material. For Free 
Estimates Call 932-8727 22-14 Ditmars Blvd. Fuly 
Insured.

CERTIFIED VVELDERS 
Portable Servlce 

B.E.M. VVeiding Corp 
Iron Work Repą irs Fabrication 
24 HR. EMERGENCY SERVICE 

(212) 359-6707

CARL JEVVELERS
JEWELRY DIAMONDS VVATCHES GIFTS OLD 
GOLD, JEWELRY & DIAMONDS BOUGHT, 
WATCH & JEVVELRY REPAIRS AND APPRAISALS 

4186 WHITE PLAINS ROAD, 
BRONX, N.Y. NEAR 233rd St.

TELE: 212 TU 1-4727

GERRY’S BATHROOMS
WE DO COMPLETE BATHROOMS

SHOP AT HOME SERVICE. AMERICAN 
STANDARD FIXTURES, SHOWER BODY AND 
ROD. 5 FT. TUB. VANITY SINK, TOILET, MEDICINE 
CABINET, FIXTURES CONNECTED TO EXISTING 
PIPES $490

835-0194— 897-1600 eves.

A & A VVELDING SERVICES 
BOILERS REPAIRED & INSTALLED 

HOT WATER HEATING 
CALL HOT WATER HEATERS 

520 CHERRY LANE, FLORAL PARK 
CALL (516) 354-4594

BOB’S PRIVATE CAR SERVICE
150 BEACH 97 ST., ROCKAWAY

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

PINK PAINTERS COMPANY

Interior & Exterior 
Wall Papering done too 

Free Estimates Low Rates

FRANK MARCELLINO
1874 Mulford Avenue Bronx 

ELECTRICALINSTALLATIONS & REPAIRS BELLS 
& INTER-COM SYSTEMS 24 HOUR SERVICE 

ALSO GENERAL CONTRACTOR 
CALL (212) 792-2005

SOUTHERN NEW HAMPSHIRE
We h avė llstlngs on cottages and land wlth 
lakefronts; cottages wlth access to lake, round 
homes, aereage and buildlng lots, and sub-d Ivlde- 
able aereage. Call or wrlte Hardwlck Real Estate, 
Maln St., Antrlm, N.H. 03440 603 588-2130, EVES.

603 588-6889

OLIVERA’S HOME FURNISHINGS 
118 Perry Street Trenton, N.J.

We Have Everything You Need in 
Furnlture Open 6 Days a Week 

9 AM TO 6 PM
CALL (609) 393-4909

•S'p&uda
yra pats svarbiausias 
ginklas, kovojant
dėl mūsų tautos laisvės. 
Paremk ją savo auka!

J & F CONTRACTING 
Aluminum Siding 

Windows, Shovvers, Doors 
Carpentry Work and Roofing 

Call
212 384-1280

Call Anytime 212 626-6599

Movers
Moving and Storage Local and Direct 

Moving to Florida & California 
FLORIDA & CALIFORNIA 

EXPRESS CO.
(212) 639-2129

AUDREY’S SHADES
WITH THE WOMAN'S TOUCH CUSTOM WIND0W 
SHADES, FREE INSTALLATION & SHOP AT HOME 
SERVICE. ESTIMATES ALSO GIVEN ON STORM 
WIND0WS & DOORS. CALL TODAY, DAY OR 

NIGHT (516) 887-4184

VVEDDING PHOTOGRAPHY 
SPECIALS

Port raiti — 11x14(24) 8x10 in Album. 
(2) Parent Albums, 50 Thank You 
Cards. $235. Call (201) 387-1327

APARTMENT BUILDINGS FOR SALE 
Apartment. Bulldlngs Bronx, 

Manhattan, etc. $15,000 to $100,000 
Cash — Excellent Profitson Return 

Call Mr. Elkstein at 
(212) 889-4400 Mon-Fri.

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

AREA INCL. ALLTERMINALS $45.00
ROUND TRIP P.P. FOR INFO & LONG DISTANCE

SERVICE 802-464-2700

TIRELLI MOVING & STORAGE 
LOCAL & LONG DISTANCE. LIC. & BONDED 

REASONABLE RATES. 64-01 ROOSEVELT 
AVENUE WOODSIOE CALL (212) 899-6129

ELLENVILLE, N.Y. 
N.Y. STATĖ LICENSED 

ADULT FAMILY CARE HOME 
For Senior Citizens 
Phone 914 647-7278 

$450 per Month

CEMENT WORK
BRICK WORK — BLOCK WORK — PATIOS 

STUCCO ETC.
REASONABLE FREE ESTIMATES

CALL (516) 226-4057

' ■-*- .... i -
HARVVOOD LUMBER PALLET LUMBER 

LONG TIES — RAILROAD TIES LONG TIMBER 
BY SPECIAL ORDER, HORSE FENCING 

JERRY’S SAVVMILL 
BARRYVILLE, N.Y., 12719 PHONE: 914-956-6078

Užprenumeruok Darbininką 
savo draugam gimtadienių, 

į vardinių irkitų švenčių proga. ’

Neužmiršk lietuviškos 
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

NEED PAINTING DONE? 
Do houses, apts, offlces, 

CHEAP!
Call me for a Free Estimate
RICHIE (212) 497*2116

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELTVER 
Mlchigan 2-4130

4

WORK FOR THE 
BOY OF TODAY. BUILD THE 

MAN OF TOMORROW.
The apostolate of the Salesians of St. John Bosco is with 

youth in boys duba, technical and academic high schools, 
guidanca centers, summercamps, orphanages. Kostais, ate. 

Būt the Salesians also eonduet world wide missions, 
narishas, retreats, publishing houses and film centers.

DON BOSCO’S METHOD 
Crovvding out evil with 
Reason, Religion 
and Kindness

For more information about Salesian Priests and Brothers elip and 
sent this coupon to:

Father Joseph Maffei, S.D.B.
Salesians
Box No. 639
New Rochelle, N.Y. 10802

T am interested in the Priesthood........ Brotherhood.........

Name ............
Address ........
City ...............
Zip .................
Education ....

- -

Mrs. Kay, spiritual reader and 
adviser, also card reading advice 
on all affairs, old life. Don’t 
let time or distance stand in the 
way of your happiness. Don’t 
classify her with other readers. 
She is superior, located at 1014 
Flatbush Avė., Brooklyn, N.Y. 
Telephone for appointment 
941-7174.

*

PAPER HANGING — INTERIOR 
PAINTING 

Commerclal — Residential —- Bergen 
County’s Best. Very Reasonable. We 

also hang all kinds of dlfferent 
wall coverings. (201) 666-4184

HOST MOTEL
Route 35 & New York Avė. 

Neptūne , New Jersey 07753 
201 988-2200 David P. Reiser 

Member of Timoa Inn 
800-447-4470

REESE PROFESSIONAL 
CLEANING SERVICE

435 East 78th Street 249-2327. At the šame 
location since 1959. Floor waxing, wall Wash- 
ing window cleanlng Rūgs shampooed on or off 
location. Your house stays cleaner longer with 
our service. Fully insured.

CEMENT WORK
Brick Work — Block Work — Patios 

Stucco, etc. 
Reasonalbe — Free Estimates 

Call (516) 226-4057

Riding .Sailing
T—LEDGE

Orr’s Island, Casco Bay, Me. 
Ėst. 1928 for Girls 6-17

— Top Sailing and Raclng with the 
T-Ledge Fleet

— Horsemanship — 1-4 Hours Daily 
— Ali Activities Daily Waterskiing

Conversational French
SPECIALLEADERSHIPTRAINING FOR ALL AGES! 

WRITE (STATĖ AGE) MRS. N.B. KNORR 
B0X T, SOUTH PORTLAND MAINE 04106

TRI STATĖ 
MESSENGER SERVICE 

Deliveries 5 Times a Week 
Westchest, N.Y. Days & N Ites Bonded r 

Call 914 665-0834

l

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHRAGER’S

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
SCHRAGER’S

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

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

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

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

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.

E & S TREE SERVICE 
No JobToo Small. NoJobToo Tali 
SPECIALIZING IN TREE REMOVAL STORM 

DAMAGE AND PRUNING 
CALL DAY OR NITE FOR FREE ESTIMATE

(212) 380-0882

)

-J-
INCOME TAX

DONE IN YOUR HOME OR OFFICE ACCURACY 
GUARANTEED

EXPERT TAX SERVICE
SO BERGEN 201 998-2641 CENT. BERGEN 201 
866-8936 NO BERGEN PASSAIC CITY 201 427-6792

i

INCOME TAX 
PREPARED 
$5 AND UP

W.M.S. ACCOUNTING SERVICE 
RIDGEFIELD, N.J. 941-2273

C.A. CONTRACTING 
Hector Cartagena 

Painting Contracting 
Also Minor Electrical Work 

Call 931-4499

ST. REGIS CAMP 
(EAST HAMPTON LONG ISLAND) 

AG ES 5-17
NUMBER OF CAMPERS

125 BOYS & GIRLS 
RATES:

SEASON $800; HALF SEASON $425 
DIRECTOR: DON KENNEDY 

LOWER CROSS RD., 
SADDLE RIVER, N.J. 07458

201 327-1479 O R 212 863-2630

i

INCOME TAX RETURNS
Expertly prepared: Federal, City and Statė, Ex- 
perienced. Wlll prepare your retum to satisfy 
both you and the Government. Open 7 days a 
week. Isadore Frledman 23 West Maln SL, Free- 

hold, N. J. 201 462-4116
ALSO N.Y. CITY & N.Y. STATĖ RETURNS

R AND S FURNITURE COMPANY 
LARGE SELECTION OF THE FINEST OUALITY 
FURNITURE LATEST STYLES TO CHOOSE FROM 

STILL AT SENSIBLE PRICES 
COME IN AND BROWSE YOU'RE SURE 

FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR 
286 North Main Street 

Freeport, L.l.
Tel. 516 623-9676

SENIOR CITIZENS
TIRED OF BEING LONELY? MORIN’S NEW 
RETIREMENT HOME N0W HAS ROOMS AVAIL- 
ABLE. 3 HOME COOKED MEALS. HOUSE 
DOCTOR ON CALL. BEAUTIRUL PEACEFUL 
AREA. 144 PLEASANT ST., ATTLEBORO, MASS. 

02703 CALL MRS. MORIN (617)222-1532

TO GARAGES & GAS STATIONS

AUTO BODY SHOP
FULLY EOUIPPED SHOP GARAGE AND USED 
CAR BUSN. FOR SALE. NEW HAMPSHIRE JUNK 
YARD LICENSE 24 ACRES ON NEW HAMP.
RTE. 28, 7 RM MOD. HOUSE (603) 736-4559

A & R VVELDING CO.
Expert workmanship since 1957. Boiler | 
repairs. VVelding. Emergency service. Call ' 
any day anytime. Isolations. Rebricking. I 
Chambers. Rebuild. Pipe Fabrication. ' 
Tanks — installed. Repaired. Rebuild . j 
Portable vvelding.

LINDENHURST, 567 HICKORY ST. 
LINDENHURST 516 226-8921

Į

ALUMINUM SIDING 
ROOFING, ALTERATIONS BY 

SCENIC HOMES 
795-0200 (201) 546-1176 

DEAL DIRECT WITH INSTALLERS ELMER AND 
GARY RICKERMAN ESTABLISHED 1940 

CUSTOM BUILT RANCHES, Bl LEVELS SHELLS 
2-4 WEBSTER AVĖ., J.C.

HOMEINMPOVEMENTS
8 FT. KITCHEN SPECIAL 

$599
Cabinets, Mica top, sink & rim faucet 
strainer, oven & burner hood 

(Inst. Opt.) 
GANDLER’S HOME IMPROVEMENT 

CENTER
89-08 Eliot Avė., Rego Park 

(212) HA 4-4209 or EV 2-6681

DEEP RIVER BY OWNER
Condominium with fireplace.fully airconditioned, 
2 bedrooms and small study. Large tivlng room, 
kitehen with self cleaning oven and low frost 
refrigerator, disposal. Washer-dryer hookup. 
Storage shed, patio, nice area. Nice finlshing 
touches. Good starter or retirement home. Mušt 
be seen. High $20’s. Principais only

203-526-9792

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute* 
į riai,įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Ir f Ir-. 
j mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
! Ba^ry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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 pater- 
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko* 

las su žemu procentu, moka dividendus apsidraudusiem. Kreiptis: 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421. 
Telef. Ml 7-6637.

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ!

KELIONĖS VYKSTA:
GEGUŽĖS 16-30 d.d.
BIRŽELIO 20—LIEPOS 4 D.D.
RUGSĖJO 5-15 D.D.

Pasižavėsite Helsinkiu, Leningradu, 
Vilnium ir Roma! Kaip 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.
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APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 

ŽINIOS
Lietuvos vyčių 41 kuopa kovo 

9 turėjo savo metinę šventę. 
Per 11 vai. mišias bendrai ėjo 
prie komunijos, gi 12 vai. ma
žojoje parapijos salėj buvo pus
ryčiai. Susirinko apie 60 vyčių 
ir svečių. Atsilankė Tėv. Juoza
pas Bacevičius, OFM, tėv. Bar
nabas Mikalauskas, OFM, kuris 
kalbėjo apie šv. Kazimiero do
rybes.

Šiemet Lietuvos vyčiai New 
Yorke rengia seimą. Pasiūlyta 
seimo metu turėti iškilmingas 
pamaldas Apreiškimo bažnyčioj.

Susirinkimui energingai va
dovavo inž. A. Mažeika. Svei
kino Juozas Boley, kun. A. Rač
kauskas, Petras Vitėnas. E. 
Sandanavičienė paruošė kavutę 
ir užkandžius. Visi vyčiai susi
rinkimo metu kalbėjo lietuviš
kai.

Apreiškimo — parapijos tituli
nė šventė yra kovo 25. Tai reikš
minga ir graži Dievo Motinos 
šventė. Didžiojo altoriaus pa
veikslas viršuje ir rodo šį Apreiš
kimą, kada Marija parenkama 
būti Dievo Motina.

Pritaikytas prie lietuviško al
toriaus medines žvakides pada
rė Ant. Jankauskas. Klebonas 
kun. P. Raugalas užsakė visą 
setą didžiajam altoriui.

Vargonai, besiruošiant reli
giniam koncertui, suderinami 
ir pataisomi. Darbą atlieka pa
kviesti specialistai.

Kun. Stasys Raila kovo 7 išvy
ko į Floridą sveikatos pataisyti. 
Sustojo pas kun. A. Senkų Lake 
Worth.

Mirusieji
Jadvyga Bilerienė, 81 metų, 

gyv. Valley Stream, mirė vasario 
28, paliko sūnų Leoną ir mar
čia Oną ir du anūkus su šeimo
mis. Palaidota kovo 3 iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios Cy- 
press Hills kapinėse.

Morta Poderis, 76 metų, mirė 
kovo 3 Pilgrim ligoninėj Long 
Iland. Paliko dvi dukteris. Palai
dota kovo 7 iš Apreiškimo Baž
nyčios Šv. Jono kapinėse.

Antanas Balkus-Balkevičius, 
62 metų, mirė kovo 5. Liko žmo
na ir trys sūnūs. Palaidotas Cyp- 
ress Hills kapinėse kovo 10 iš 
Apreiškimo bažnyčios.

Adelė Maxwell Kivita, 58 
metų, gyv. 57 Chestnut St.
Brooklyne mirė kovo 8. Pali

ko du sūnūs. Palaidota kovo 11 
iš Apreiškimo bažnyčios Holy 
Sepulchre kapinėse Long 
Island.

Prenešu draugams ir pažįstamiems, kad 1975 kovo 2, 
sekmadienį, mirė mano mylima motina

A.A.
ZINAIDA ŠUKIENĖ— 

GRABAUSKAITE

Vietoj užuojautų spaudoje prašau paaukoti šv. 
mišiom ar kokiam kitam geram tikslui

Lilija Šukytė,
Miunchenas

Edmundas Vaitkus
Elena ir Vytas Vaitkui
Ginta ir Klausutis Pudymaičiai

A.A. 
JADVYGAI BILERIENEI

mirus, mielus Leoną ir Oną Bilerius ir jų sūnus 
Kęstutį ir Vladą su šeimomis giliai užjaučiam.

Stefanija ir Vincas Savukynai

■J*.......... 1 ■....................

A.A.
JADVYGAI BILERIENEI

*

iškeliavus amžinybėn, bičiulius Leoną ir Onutę, ne
tekus mylimos motinos ir uošvienės, Kęstutį ir Vla
dą su šeimomis, netekus mielos močiutės, nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

PAMALDŲ TVARKA VELYKŲ ŠVENČIŲ METU
APREIŠKIMO PARAPIJOS 

BAŽNYČIA

Palmių sekmadienį mišios 8, 
9, 11 ir 12:15 v. Palmės šventi
namos 8 v.r., dalinamos prieš 
kiekvienas mišias.

5 v. popiet — religinis kon
certas bažnyčioje.

D. Trečiadienį išpažintis 
4:30-5, 6-6:30 v.v.

D. Ketvirtadienį, mišios 9 v.r., 
iškilmingos mišios ir procesija 
7:30 v.v., adoracija iki 10 v.v.

D. Penktadienį — Kristaus 
kančios pirsiminimas — 3 v., 
viešas Kryžiaus pagarbinimas 
pamaldų metu ir po pamaldų.

D. Šeštadienį išpažintis 4:30- 
6 v.v. Ugnies ir vandens šven
tinimas, mišios — 7:30 v.v.

Velykų sekmadienį Prisikė
limas 6 v., kitos mišios 8, 9:30, 
11, 12:15.

NEVVARK, N. J.
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS
PAMALDOS ŠVČ. TREJYBĖS 

BAŽNYČIOJE
D. Ketvirtadienį 7 v. r. mišios 

ir komunija. 7:30 v.v. Paskuti
nės vakarienės mišios, komuni
ja, procesija, adoracija iki lOv.v.

D. Penktadienį 3 v. popiet 
Kristaus kančios pamaldos, ko
munija, 7:30 v.v. Kryžiaus keliai.

D. Šeštadienį 7:30 v.v. Vely
kų vigilijos apeigos, mišios.

Velykų sekmadienį — Prisikė
limas 6 v.r. Kitos mišios 8, 9, 
10:30 v. ir 12 vai.

Išpažinties klausoma tre
čiadienį, ketvirtadienį ir šešta
dienį nuo 4 iki 5 ir nuo 7 iki 
8 v.v.

-o- •
Verbų sekmadienį Lietuvos 

vyčiai rengia pyragų išpardavi
mą. Pelnas skiriamas parapijai. 
Taip pat bus duodama ir kava 
parapijos salėj. F.V.

ELIZABETH,NJ.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
PAMALDOS

Verbų sekmadienį — palmių 
šventinimas ir procesija — 
10:45. Kitos mišios 8, 9, 10 ir 
11 vai.

D. Ketvirtadienį mišios 7 ir 12 
v. Iškilmingos mišios ir procesi
ja 7 v.v., adoracija iki 9 v.v. 
Išpažintis 6:30-7:30.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS BAŽNYČIA 

Palmių sekmadienį iškil
mingas palmių šventinimas ir 
procesija 11 vai. Kitos mišios 8, 
9 ir 12:15 v.

D. Ketvirtadienį mišios 8 v., 
Paskutinės vakarienės mišios 4 
v. popiet.

D. Penktadienį — Kristaus 
kančios prisiminimas, komunija 
3 v. popiet.

D. Šeštadienį ugnies ir van
dens šventinimas, Velykų vigi
lijos mišios 7 v.v.

Velykų sekmadienį Prisikėli
mas 6 v.r., kitos mišios 8, 9, 
11 ir 12:15.

Išpažinties klausoma: D. 
ketvirtadienį 4-5 v., 6:30-7 v.v. 
D. šeštadienį 4-5 v., 6-6:30 v.v.

D. Penktadienį Kristaus kan
čios prisiminimas, iškilmingas 
Kryžiaus pagarbinimas, komu
nija — 1 vai. Budėjimas ir lan
kymas Kristaus karsto iki 9 v.v. 
Kryžiaus keliai ir šventoji valan
da 7 v.v. Išpažintys 12:30 iki 
1:30.

D. Šeštadienį Velykų valgių 
palaiminimas 3 v. Išpažintis 3-7 
v.v. Ugnies ir vandens šventini
mas 6:45 v.v. Mišios, komuni
ja — 7v.v.

Velykų sekmadienį Prisikėli
mas 6:45, mišios 7 v. Kitos mi
šios 8, 9, 10, 11, 12:05 v. Iš
pažinčių klausoma prieš kiek
vienas mišias.

Parapijos choras, minėdamas 
parapijos 80-ties metų sukaktį, 
rengia koncertą gegužės 10 Lie
tuvių laisvės salėj, Elizabethe.> 
Koncerto programoj dalyvauja 
solistai, instrumentalistai ir pa
rapijos choras, visi atliks komp. 
Juozo Stankūno kūrinius, minint 
jo 50-ties muzikinės veiklos 
sukaktį. Koncertą globoja para
pijos klebonas kun. Petras Že- 
meikis.

KEARNY, N. J.
Paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės 
atstatymo sukaktis

Nepriklausomybės šventės in
tencija lietuvių parapijos kle
bonas kun. D. Pocius aukojo 
mišias ir pasakė pamokslą. Al
torių puošė vainikas, kuris po 
mišių buvo išneštas ir padėtas 
prie tautinio kryžiaus bažny
čios šventoriuj.

Po stirnos daugelis nuvyko 
prie miesto rūmų aikštės, kur, 
dalyvaujant miesto burmistrui 
David C. Rovvlands, šalia ame
rikietiškos buvo iškelta ir lietu
viška vėliava. Vietinis laikraš
tis Observer įsidėjo šio įvykio 
nuotrauką ir trumpai paminėjo 
jo prasmę.

Minėjimu rūpinosi kleb. kun. 
D. Pocius ir Lietuvių Bendruo
menės Kearny-Harrison apy
linkės valdyba, vadovaujama 
pirm. Jurgio Augiaus.

Parapijos žinios
Sutvirtinimo sakramentas vai

kam bus teikiamas kovo 14, 
penktadienį.

Stebuklingojo medalikėlio 
noverta prasidės kovo 16 ir tę
sis ligi kovo 24. Pamaldos vyks 
vakarais, 7 vai.

Kun. Domininko Pociaus 
30 metų kunigystės minėjimas 
rengiamas kovo 22 Lietuvių 
Katalikų Bendruomenės Centre, 
Keamėy, N.J.

-o-
Juozas Mėlynis, kuriam sau

sio 16 buvo padaryta sunki šir
dies operacija, po keturių sa
vaičių išėjo iŠ ligoninės ir 
gydosi namie. Jaučiasi dar silp
nas, bet sveikata pamažu gerėja.

— Kearny-Harrison Balfo sky
riaus vajuj, kurį tvarkė to sky
riaus pirm. J. Mėlynis, iki šiol 
surinkta aukų 300 dol. Paprastai 
būdavo surenkama iki 500 dol. 
Iki šiol dar negauta aukų iš čia 
esančių klubų, kurie praėjusiais 
metais paremdavo Balfą stam
besnėmis sumomis.

J. Mėl.

V. ATSIMAINYMO PARAPIJA 
MASPETHE

D. Trečiadienį išpažintis 7 
v.v.

D. Ketvirtadienį mišios 8 
v .r., 6 v.v. Paskutinės vakarie
nės mišios, procesija, išpažintis 
7 v.v.

D. Penktadienį Kryžiaus ke
liai 3 v. popiet, D. Penktadie
nio pamaldos — 7 v.v.

D. Šeštadienį išpažintis 4- 
5:30 v., 7-8:30 v., Velykų
vigilijos pamaldos ir mišios — 
7 v.v.

Velykų sekmadienį Prisikėli
mas 6:30 v., kitos mišios 8, 
9,10,11,12:15ir5v.popiet.

Solistė Angelė Kiaušaitė pir
mą kartą dainuoja LMK Federa
cijos New Yorko klubo ren
giamoje Atvelyko popietėj ba
landžio 6 Kultūros Židinyje. Ji 
gyvena prie Nevvarko, N.J., mo
kosi dainavimoirapylinkėjeima 
reikštis kaip jauna ir pajėgi so
listė.

TROPICAL
SHORES
APARTMENTS
MOTEL

ST. PETERSBURG BEACH, FLA.
Tel. (813) 360-9513

Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti prie Gult of 
Mexico puikioje kurortavietėje, žavingoje saloje. Butai pilnai aprūpinti. 
Žemos kainos.

Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.

BOSTON, MASS.
Inžinieriai ir architektai 
minėjo Vasario 16-ąją

ALIAS Bostono skyriaus val
dyba vasario 14 Kosto ir Inos 
Nenortų namuose sukvietė sky
riaus narių susirinkimą, kuris 
paminėjo Vasario 16-ąją.

Minėjimą atidarė skyriaus 
valdybos pirmininkas inž. Vy
tautas Izbickas. Pasveikinęs 
susirinkusius kolegas, paaiški
nęs, kokiam tikslui susirinkimas 
sukvietas, programai vesti pa
kvietė inž. Aleksandrą Lapšį’ 
ir sekretoriauti inž. Česlovą 
Mickūną. Programos vedėjas pa
kvietė Keleivio redaktorių Jac
kų Sondą kalbėti apie Nepri
klausomybės Akto signatarą ir 
ALIAS garbės narį prof. Steponą 
Kairį, minint jo mirties dešimt
metį.

Redaktorius J. Sonda sutrauk
tai ir vaizdžiai apibūdino Ste
poną Kairį kaip labai energingą 
visuomenininką, patriotą, orga
nizatorių, spaudos darbuotoją ir 
kaip didelės tolerancijos žmo
gų ir vienybės siekėją.

Meninėj daly studentė Jo- 
rūnė Girniūtė gražia ir ryškia 
lietuvių kalbos tarsena paskaitė 
iš B. Pūkelevičiūtės “Aštuonių 
lapų” romano atsiminimus apie 
Kauną. Inž. Kazimieras Barūnas 
meistriškai paskaitė iš Balio 
Sruogos “Milžino paunksmės” 
apie Vytauto Didžiojo paskuti-* 
nes gyvenimo dienas, siekiant 
Lietuvos karaliaus vainiko, ir 
apie Jogailos apgailestavimą, 
kad jis buvo Lenkijos karalius 
užkurys ir vergas. Inž. Jonas Mi
kalauskas savo spalvotu filmu 
pailiustravo skyriaus Veiklą.

Minėjimo dalyviai programos 
atlikėjam nuoširdžiai padėkojo 

ilgais rankų plojimais.
Baigiant minėjimą, skyriaus 

valdybos iždininkas inž. Jonas

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCH ALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue •—> VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinvvay Street —* A8 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillslde Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Fleld Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushlnge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 
Jackson Helghts: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsle, N.Y.: 450 Maln St. — 914-454-9070

FREE DELIVERY IN 
NEIGHBORHOOD 

849-8930

J. & J. FISH MARKET, 
INC.

CLAM BAR

85-03 JAMAICA AVĖ.

WOODHAVEN, N.Y. 11421

Pranciškonų vasarvietėj Ken- 
nebunkporte jau pradėta ruoštis 
vasaros sezonui. Planuojami pa
statų pagerinimai, kultūrinė 
programa, priimamos rezervaci
jos. Tikimasi svečiais gausaus 
sezono. Vasarvietėj bus dvi sto
vyklos: Liet. Fronto Bičiulių lie
pos mėnesį ir Ateitininkų sen
draugių rugpiūčio mėnesį. Šiuo 
metu tariamasi dėl Šaulių Są
jungos stovyklos. Visais va
sarojimo reikalais tinka šis adre
sas: Rev. Superior, Franciscan 
Monastery, Kennebunkport, 
Maine 04046. Telefonas: (207) 
967-2011.

Mikalauskas kreipėsi į visus 
Lietuvos mylėtojo prof. J. Ereto 
žodžiais: “Ištrūkau iš komunis
tinės vergijos į laisvę ne vien 
dėl to, kad laisve naudočiaus, o 
dėl to, kad, laisvėje būdamas, 
padėčiau ten likusiems”. Kvie
tė visus savo visokeriopa auka 
prisidėti prie Lietuvos laisvini
mo reikalų.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Skyriaus valdybos pirminin
kas V. Izbickas iškvietė namų 
šeimininkę ponią Iną ir pagal 
jau nusistovėjusius papročius jai 
įteikė dovaną — albumą.

Namų šeimininkė visus pa
kvietė vaišių.

Šia proga Lietuvos laisvinimo 
reikalam sudėta aukų 1,220 dol.

K.Š.

VIENOS/DVIEJŲ SAVAIČIŲ

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
iš BOSTONO ir NEVY YORKO

Kaina nuo $739.—
IŠVYKSTA: gegužės 28

birželio 11 liepos 16
birželio 25 liepos 18
birželio 30 rugpiūčio 20

rugsėjo 3 
rugsėjo 19 

lapkričio 21 gruodžio 19

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų 
papildomu mokesčiu: pav., vykstantiem iš Chicagos 

119 — Clevelando 84 —Detroito 74 — daugiau

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTASI

Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į: 
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 West Broadvvay, P.O. Box 116 
So. Boston, Mass. 02127 

Tel. 1617) 268-8764 
Savininkė: Aldona Adomonienė 

Air fares subject to Government approval

Kaziuko mugę Bostono skau
tai ir skautės turėjo kovo 9. 
Buvo labai daug jaunimo, bet 
taip pat ir vyresniųjų bei seni
mo. Tik retom progom susiren
ka tiek daug iš visų kartų. Ant
ro aukšto salėj buvo pietaujama. 
Buvo galima nusipirkti kepinių 
ir išsinešimui. Trečio aukšto sa
lėj pirkėjų laukė drožiniai, audi
niai ir kitokie dirbiniai. Buvo ir 
vaidinimas: Devyni broliai gul
binai ir jų sesuo Elenytė. Jį 
parašė ir paruošė skaut. mokyto
ja Paulina Kalvaitienė. Jai pagel
bėjo mokytoja Aldona Dabrilai- 
tė. Dekoracijos skaut. Vyt. Dil
bos. Aktoriai — skautai ir lit. 
mokyklos mokiniai.

Šv. Kazimiero šventėj Lietu
vos vyčiai užprašė mišias Šv. 

Petro parapijos bažnyčioj. Jas 
aukojo kleb. kun. A. Baltrušiū- 
nas. Dalyvavo vyčiai ir skautai 
su vėliavomis. Po mišių buvo 
vyčių pusryčiai. Lietuvių radijo 
valanda Laivės Varpas šv. Kazi
miero minėjimui paskyrė apie 
45 minutes. Kalbėjo vedėjas Pet
ras Viščinis, vysk. A. Deksnys, 
tėv. L. Andriekus, OFM, prof. 
Simas Sužiedėlis. Tos progra
mos dalies išlaidas padengė ei
lė asmenų ir Šv. Kazimiero pa
rapijos Brocktone choras. Graži 
tradicija, kad specialiom progm 
atsiranda rėmėjai, palaiką radijo 
valandą. > '

Tarptautinio Instituto balius 
įvyks šį sekmadienį, kovo 22. 
Baliuj dalyvauja tūkstančiai 
žmonių, Bostone reziduoją kon
sulai. Tautybės pristato savo 
tautinius valgius. Šiais metais 
programos atlikime dalyvaus 
ir Bostono vyrų sekstetas, veda
mas muz. Juliaus Gaidelio. Lie
tuviam atstovaus Lietuvių Mote
rų Klubų Federacijos Bostono 
klubas. Jam pirmininkauja 
Aleksandra Daukantie-
nė-Moriarty. Fotografija, vaiz
duojanti ją su tautiniais drabu
žiais, buvo įdėta abiejuose di
džiuose Bostono laikraščiuose 
aprašant būsimą balių. Baliaus 
pradžia 7 vai. vak. Bilietų bus 
prie įėjimo. Baigsis 1 vai. po 
vidurnakčio.
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DARBININKAS
NEVV

“YORKE
Atvelyko popietė, rengiama 

LMK Federacijos Nevv Yorko 
klubo, bus balandžio 6 d. 4 
v. popiet Kultūros Židinyje. Bus 
gražus Velykų stalas, laimėji
mam leidžiamas dail. Jadvygos 
Paukštienės paveikslas. Dainuo
ja solistė Angelė Kiaušaitė.

Dail. Aleksandra Kašubienė 
kalbės skulptoriaus Petro Vaškio 
keramikos parodos atidary
me kovo 22, šeštadienį, 7 v.v. 
Taip pat P. Vaškys rodys skaid
res iš keramikos darbo proceso. 
Po atidarymo vaišės, Parodą ren
gia Maironio lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas. Kviečia
mi visi aplankyti šią retą kera
mikos darbų parodą. Paroda 
lankoma šeštadienį nuo 1 iki 9 
v.v., sekmadieną nuo 12 iki 8 
v.v.

Religinis koncertas rengiamas 
šį sekmadienį, kovo 23, Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj. Pro
gramą atlieka tos parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Al. Ka- 
čanausko, solistai Louise Sen- 
ken, Fred Lučka, smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas, vargonais 
palydės Vytenis Vasyliūnas. 
Koncerto pradžia 5 v. (Žiūr. 
skelbimą).

Kun. Petras Dagys praėjusią 
savaitę sunkiai susirgo ir išvež
tas į ligoninę. Numatytų evan
gelikų velykinių pamaldų kovo 
23 nebus.

Lietuviškos prozos pradinin
kas,Palangosjuzėsautorius,vysk. 
Motiejus Valančius bus pagerb
tas gegužės 4, sekmadienį. Aka
demija rengiama jo mirties 100 
metų sukakčiai atžymėti.

SKULPTORIAUS
PETRO VAŠKIO
keramikos darbų

PARODA
rengiama

kovo 22-23 dienomis Kultūros Židinio 
mažojoje salėje.

Paroda lankoma:
šeštadienį nuo 1 iki 9 v.v. 
sekmadienį nuo 12 iki 8 v.v.

Verbų sekmadienį,
kovo 23, 5 v. popiet

įvyksta

RELIGINIS KONCERTAS
Apreiškimo parapijos bažnyčioje,
259 North 5th St., Brooklyn, N.Y.

Programą atliks
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS

vadovaujamas muziko Algirdo Kačanausko
Choras atliks Gabriel Faure 

reouiem
Solistai:Louise Senken

Fred Lučka
Koncerte taip pat dalyvauja 

smuikininkas Izidorius Vasyliūnas 
Vargonais solo groja Vytenis M. Vasyliūnas

Parapijos kunigai ir choro valdyba 
nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti

Koncertą globoja klebonas kuri. Pranas Raugalas

Atidarymas bus šeštadienį 7 v.v. Atidarymo me
tu bus rodomos skaidrės apie keramikos gamybos 
procesą.

Po atidarymo — kavutė.

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

Maironio lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas

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

N.Y. Alto posėdis šaukiamas 
kovo 21, penktadienį, 7:30 v.v. 
Kultūros Židinio patalpose. Vi
sos Altui priklausančios organi
zacijos prašomos dalyvauti.

Maironio lituanistinės mokyk
los 25 metų sukaktis minima 
balandžio 26. Ta proga Kultū
ros Židinyje rengiamas balius.

Prof. Juozo Brazaičio gyveni
mo skaidrės bus parodytos jo 
pagerbimo akademijoj balan
džio 13 sekmadienį, Kultūros 
Židinio didžiojoj salėj. Akade
mijos metu bus keturi apžvalgi
niai žodžiai apie jo svarbiausias 
veiklos sritis. Bus prisiminta jo 
rezistencinė veikla, jo lietuvių 
literatūros profesoriaus darbas, 
jo žurnalistika, jo veikla tarp 
meno žmonių. Bus paskaityta ir 
ištraukų iš jo raštų.

Sol. Mečislovas Razgaitis ko
vo 14 dainavo Reginos operos 
pastatytoje “La Bohema” opero
je pardavėjo vaidmenį. Balan
džio 27 Apreiškimo parapijos sa
lėj bus jo vieno koncertas.

A. a. Jadvygai Bilerienei at
minti Vera ir Jonas Rūte- 
niai paaukojo 10 dol. Kultūros 
Židiniui. Nuoširdus ačiū.

TELEVIZIJOJE APIE 
LIETUVĄ

Kovo 26 nuo 6:30 iki 7 v.v. 
per Elizabeth, N.J., Cable tele
vizijos 14 kanalą Newsmakers 
programoj bus rodoma ir girdi
ma žinomo antikomunistinio 
veikėjo Howard Freud pasikal
bėjimas su prof. Jokūbu Stuku 
apie Lietuvos sunkią būklę 
Sovietų okupacijoje ir apie lietu
vių veiklą.

Skulptoriaus Petro Vaškio keramikos darbai. Jo darbų paro
da rengiama kovo 22-23 Kultūros Židinyje.

Žmogus ir tiltas. Anatolijaus 
Kairio drama, specialiai parašy
ta 1941 metų sukilimui prisi
minti ir jų aukom pagerbti. O tie 
žuvę laisvės kovotojai buvo stu
dentai. Šį patriotinį, giliai jaudi
nantį veikalą pastatė Hamiltono 
lietuvių teatras. New Yorke jie 
gastroliuoja balandžio 12, šešta
dienį, Kultūros Židinio didžiojoj 
salėj. Visi prašomi nepraleisti 
progos ir pamatyti šį veikalą. 
Vaidinimai juk retenybė pas 
mus.

Arūnas Šiultė, JAV karo avia
cijos leitenantas — pilotas, nese
niai buvo pakeltas į kapitono 
laipsnį. Kpt. Šiultė, baigęs 
Queens kolegiją, įstojo į JAV ka
ro aviaciją, ir šiuo metu tarnau
ja Columbus, Ohio.

Kaip atžymėti JAV sukaktį? 
Tuo klausimu kalbėta posėdy
je kovo 13 Kultūros Židinyje. 
Posėdyje dalyvavo dr. V. Pap- 
rockas, tam posėdžiui pirminin
kavęs, architektas A. Varnas, ku
ris palaiko ryšius su miesto val
dyba, Regina Žymantaitė, P. 
Jurkus, J. Vytuvienė, V. Radzi- 
vanas,P. Ąžuolas, J. Maurukas,dr. 
G. Kumpikaitė. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad sunku tikėtis fi
nansinės paramos iš miesto ir iš 
federalinės valdžios. Finansinė 
parama pirmiausia būtų reika
linga istoriniam veikalui apie 
lietuvių gyvenimą New Yorke. 
Kai negaunama šios paramos, tai 
sunku tikėtis, kad istorinis vei
kalas būtų išleistas. Bet ir be 
finansinės paramos yra daug ką 
komitetui veikti. Pasisakyta, kad 
reikia prikalti memorialinę lentą 
ten, kur dirbo lietuvis Aleksand
ras Kuršius, pirmasis Nevv Yorko 
mokytojas. Pasisakyta, kad rei
kia dirbti ir ieškoti galimybių 
JAV 200 metų nepriklausomy

bės sukaktį atžymėti. Kitas ko
miteto posėdis bus balandžio 10 
Kultūros Židinyje.

Liet. Fronto Bičiulių Nevv 
Yorko sambūrio gausus susirin
kimas įvyko kovo 16 Kultūros Ži
dinio bibliotekoj. Susirinkimui 
pirmininkavo Ignas Kazlauskas, 
sekretoriavo J. Norvilienė. Dai
va Kezienė padarė platų pra
nešimą, kaip vystėsi Simo Ku
dirkos byla, kas buvo daroma, 
kaip buvo ieškoma paramos 
kongrese, Valstybės departa
mente, kaip šiame reikale padė
jo spauda. Toliau buvo padary
ti pranešimai apie prof. J. Bra
zaičio rengiamą akademiją, apie 
LFB studijų savaitę Ken- 
nebunkporte, apie K. Škirpos 
knygos pristatymą. Prisiminti ir 
kiti dabarties aktualieji rūpes
čiai. Susirinkimas buvo sklan
dus ir kūrybingas. Po susirinki
mo buvo kavutė.

Pigios kelionės į Lietuvą. 5 
dienos Vilniuj, 1 diena Mask
voj. Gegužės 22-rugsėjo 18. 735 
dol. Teirautis: Pat Keltner, 
Union Tours, 6 East 36 Street, 
Nevv York, N.Y. 10016. (212- 
679-7878).

A.a. Antanui Balkui atminti 
Kultūros Židiniui aukojo: Marytė 
Šalinskienė 25 dol.; Mr. Mrs. 
Pilis, Noank, Conn., 25 dol.; E. 
A. Stakniai 10 dol. Velionės 
žmonai ir sūnum reiškiame nuo
širdžią užuojautą, o aukotojam 
lietuvišką ačiū.

Danutė Janutienė-Gustaitė iš 
San Francisco, Calif., lankėsi 
rytiniame JAV pakrašty. Iš Bos
tono pravažiuodama buvo susto
jusi ir Nevv Yorke, Aplankė 
Darbininko redakciją ir Kultūros 
Židinį.

Leonardas J. Jankūnas, dan
tistas, pirma dirbęs Nevv York 
City, persikėlė į savistovią į- 
staigą ir priiminėja pacientus 
810 Fairvievv Avė., Ridgevvood,
N.Y. 11227. Tel. (212) 821-4128.

LAISVĖS ŽIBURYS VISUS KVIEČIA Į

PAVASARINĮ RADIO KONCERTĄ 
— BALIŲ

ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 5 d. 
KULTŪROS ŽIDINYJE, 361 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 

PRADŽIA 7 VAL. PUNKTUALIAI

PROGRAMOJE

JAUNIMO CENTRO ANSAMBLIS
IŠ CHICAGOS:

Mišrus jaunimo choras, vadovauja F. STROLIA
Vokalinis studentų oktetas “Vaiva”, vadovauja F. STROLIA
Tautinių šokių ansamblis, vadovauja L. BRAZDIENĖ
Kanklininkių grupė, vadovauja E. PAKŠTAITĖ
Birbyninkų grupė, vadovauja B. PAKŠTAS
Akompaniatorė V. KAZLAUSKAITĖ

Po programos šokiai, grojant AMOR orkestrui
Solo dainuoja J. NAKAS
Turtingas valgių ir gėrimų bufetas

Baliui stalus galima rezervuoti iš anksto pas Birutę Labutienę VI 7-5550

Įėjimo auka — 6 dol.

Bilietus iš anksto galima įsigyti Laisvės Žiburio raštinėje (212) 229-9134 arba pas platintojus:

NEW YORKE
HAVEN REALTY (ANDRIUŠIS)
ALICE’S FLORIST
ŽIVILĖ JURIENĖ
EUGENIJA KEZIENĖ
LIUDVIKA KULIKAUSKIENĖ
BIRUTĖ LABUTIENĖ
ANTANAS DIRŽYS
VLADAS VASIKAUSKAS
PETRAS BALTRULIONIS

NEVV JERSEY
PATERSON — ANTANAS RUGYS
ELIZABETH/NEVVARK — VINCAS MAMAITIS
KEARNY/POINT PLEASANT — BRONĖ MACIJAUSKIENĖ

SKELBIAMA LOTERIJA LAISVĖS ŽIBURIUI PAREMTI

I premija — atostogos Disneyworld (lėktuvas, viešbutis, etc.)
II premija — viena savaitė atostogų J. Matiuko vasarvietėje Cape Cod, Mass.
Ill-X premijos — įvairūs rankdarbiai, daiktai ne mažiau 20 dol. vertės.

Bilieto kaina 25 c. Knygelės kaina 5 dol.
Loterijos koordinatorė — Liudvika Kulikauskienė 845-6722

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Richmond Hill sky
riaus metinis susirinkimas įvyko 
kovo 9 dr. Vaclovo ir dr. Birutės 
Paprockų namuose, Richmond 
Hill, N. Y. Skyriaus pirm. Jur
gis Sirusas padarė pranešimą 
apie skyriaus metų veiklą ir 
ALTS-gos artėjantį seimą, kuris 
įvyks gegužės 24-25 Clevelan- 
de. Jis pranešė, kd ne visi pla
tintojai atsiskaitė už skyriaus iš
leistą Algirdo Bražinsko poe
zijos knygelę, kurios pelnas eina 
autoriaus paramai. Po oficia
lios dalies vyko diskusijos prie 
kavutės, kuriose dalyvavo ir dr. 
V. Paprockas.

Inž. Juozas Butkus Velykų 
šventėm važiuoja į Chicagą, kur 
aplankys savo bičiulius — Aldo
ną ir Kostą Eidukonįus, Joną 
Jurkūną, Praną Kašubą, Alfonsą 
Rimą ir kitus.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
buvo numačiusi balandžio 20 
surengti Elenos Juciūtės knygos 
“Pėdos mirties zonoje” pristaty
mą. Dabar tą pristatymą nuke
lia į birželio 15, kada bus prisi
minti didieji birželio trėmimai.

Mirties metinės
. Kovo 22 sueina dveji metai 
nuo Matildos Zobarskienės mir
ties. Tą dieną, šeštadienį, 11 
vai. r. tėvų pranciškonų koply
čioje bus atlaikytos pamaldos, 
o po pamaldų pašventintas pa
minklas Cypress Hills kapinėse.

Velionės vyras Stepas ir duktė 
Nijolė nuoširdžiai kviečia drau
gus ir artimuosius dalyvauti šio
se metinėse.

Mūsų specialybė aptarnauti automobilistus gazoli
nu greit ir gerai. Tai pati artimiausia ir patogiausia vieta nuo 
Lietuvių Kultūros Židinio

TEXACO
Gas station, 594 Jamaica Ave.-Highland Blvd. sankryža. 
Brooklyn, N.Y. 11208. Tel. 385-9547. Galima pirkti kredito 
kortelėmis: Texaco, Bankamericard, Mastercharge. Kainos 
ne aukštesnės palyginus kitose vietose: Reguiar — 53.9 
Hitest — 58.9

GAZOLINO PARDAVIMO LAIKAS:
Pirmadieniais — Penktadieniais 7-7 

Šeštadieniais 8-6
SEKMADIENIAIS 8-3

Vincas ir Petronėlė Dubaus
kai, gyveną VVoodhavene, vasa
rio 7 išvyko dviejų mėnesių 
žiemos atostogų į Miami Beach. 
Ten apsistojo gražioje Sirgaučių 
nuosavybėje. Balandžio pabai
goj vyks į St. Petersburgą ap
lankyti draugų. Vincas Dubaus
kas Lietuvoj buvo policijos pa
reigūnas, o Amerikoj ilgą laiką 
dirbo Domino cukraus įmonėj. 
1973 vasarą išėjęs į pensiją, 
drauge su žmona Petronėle 
daug važinėja, jau kelis kartus 
lankėsi Kanadoj, Kalifornijoj, 
Floridoj ir kt.

Mr. Mrs. Ed. Guobys, Wood- 
haven, N.Y., aukoja 10 dol. Kul
tūros Židiniui a.a. Jadvytai Bi
lerienei atminti. Nuoširdus ačiū.

Atlieku namų pataisymo, da
žymo, staliaus ir kitus mažesnius 
darbus, kuriuos darau sąžiningai 
ir prieinamomis kainomis. Infor
macijai tel. 827-1351.

Parduodamas namas: 4 kam
bariai, yra vietos antrame aukš
te dviem su puse kambario. Ar
ti autobusų ir visokių mokyklų. 
Namų kainos šioje apylinkėje 
pakilo $5,000, o aš nuleidžiu 
$5,000. Dabartinė kaina 
$29,900. Švari ir rami apylinkė. 
Loto didumas: 100x83. I. Chal- 
kis, 111 Hilcrest Avė., Somer- 
set, N. J. 08873. Telefonas: 
201 247-2295.

Išnuomojamas butas iš 5 švie
sių kambarių Highland parko 
dalyje. Pageidaujama suaugusių 
šeima. Tel. AP 7-2701.
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