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Pravda apkaltino, kad didžiau
sias Suomijos dienraštis Helsingin Sanomat varąs antikomu
nistinę akciją, nes žurnalas ra
šęs, kad Stalino pasekėjų mažu
ma su Sov. S-gos parama norin
ti nugalėti Suomijos komunistų
partijos daugumą.

20 centų

EPIZODAI IŠ KOVŲ UŽ RELIGIJOS
LAISVĘ SOVIETŲ SĄJUNGOJ

Valst. sekr. Henry Kissingerio
Tik dabar Vakarus pasiekė ži
misija pasiekti dalinio susitari nia, kad 1974 rugsėjo mėn. Ry
mo tarp Egipto ir Izraelio ne goj buvo surasta ir uždaryta
pavyko.
slapta spaustuvė, kuri spausdino
Spaudos konferencijoj valst.
Šv. Raštą. Buvo suimti devyni
sekr. Kissingeris pareiškė, kad asmenys. Konfiskuota 15,000
JAV politika spręsti atskiras Art. egz. jau išspausdinto N. Tes
Rytų problemas palaipsniui pa tamento. Matyt, būta išdavimo,
sibaigė nesėkmingai ir dėl to nes valdžia buvo paskyrusi
dabar tie reikalai turės būti 50,000 rublių premiją, tam, kas
sprendžiami visi iš karto Že nurodys, kur yra slaptoji spaus
nevos konferencijoj, kur daly tuvė. Vien tik 1973 tokiu būdu
vaus ne tik Sov. S-ga, bet ir buvo išleista 220,000 egz. Nau
visos arabų valstybės su Pales jojo Testamento septyniomis
tinos išlaisvinimo organizacija.
Sov. Sąjungos tautų kalbomis.
Toj pat konferencijoj dėl P.
(Paryžiaus “Glos Katolicki”,
Vietnamo jis pareiškė, kad JAV
1975.1.5, Nr. 1)
yra moraliai įsipareigojusios
padėti tom valstybėm, kurios
-ostengiasi pačios gintis nuo
Ir Maskvos patriarchato bend
komunizmo. Jis ragino teik radarbiai nepatikimi. Ir ten
ti P. Vietnamui visokeriopą vyksta kratos ir areštai. Pereitų
pagalbą dar trejus metus, nes
metų vasarą buvo suimtas Danil
nesilaikymas šito moralinio įsi Ostapovas, buvęs mirusiojo pat
pareigojimo turės labai didelės
riarcho Aleksijaus artimas drau
įtakos visai JAV politikai ateity.
gas ir sekretorius. KGB agen
P. Vietnamo vyriausybė areš tai, neva norėdami sekvestruoti
tavo visą eilę asmenų, sieku brangenybes, priklausiusias mi
patriarchui,
paėmė
sių nuversti prezidentą Van rusiam
Thieu.
visą Ostapovo archyvą, ieško
JAV įspėjo Portugalijos vy
dami nusikaltimo medžiagos.
riausybę, kad jos vis labiau kaiDėl Ostapovo suėmimo pro
rėjanti politika yra nesuderina
testavo akademikai Sacharo
ma su Amerikos ir NATO vals
vas ir Šafarevičius: “Esam giliai
tybių siekimais. Panašias notas
susirūpinę pasklidusia žinia
apie areštavimą buvusio patriar
pasiuntė ir trys NATO valsty
bės.
cho Aleksijaus sekretoriaus Da
nil Ostapovo. Ligotam, septyJAV kongresas patvirtino 22.8
bil. dol. pajamų mokesčių su nerių dešimčių metų amžiaus
mažinimą, kurių 43.5% teks as žmogui toks traktavimas gali tu
rėti tragiškų pasekmių. Prašom
menim, uždirbantiem ne dau
religines bendruomenes, esan
giau kaip 10,000 dol., 41.6 —
čias krašte ir užsieniuose, susi
nuo 10,000 iki 20,000 dol. ir
rūpinti šiuo įvykiu ir padaryti
14.8% — daugiau kaip 20,000
visa, kad šis faktas būtų žino
dol. per metus. Be kitų mažes
mas viešumai.”
nių lengvatų, panaikino mokes
Bet toji pasaulinė viešuma,
čių privilegijas didelėm aliejaus
kaip paprastai, tyli . . .
bendrovėm. Prezidentas šį į-ostatymą pasirašė kovo 29.
Praėjusių metų gegužės 14
Portugalijos min. pirm. Vasco
Maskvos patriarchas uždraudė
dos Santos Goncalves pareiškė,
kad bus nacionalizuotas ir visas Maskvos Atsimainymo kapų
pagrindinis ūkio sektorius, kaip bažnyčios pravoslavų kunigui
plienas, kasyklos, chemijos pra Dimitrijui Dudko sakyti pa
monė ir energijos įmonės.
mokslus. Dudko Maskvoj buvo
P. Vietnamo prez. Van Thieu
labai populiarus. Pastaruoju me
įsakė Sudaryti naują karo ka tu jo bažnytėlė buvo labai gau
siai lankoma. Jo pamokslai buvo
binetą.
Saudi Arabijos karalius Faisal savotiški, originalūs: jis atsaki
buvo nužudytas jo brolvaikio nėdavo į jam teikiamus klausi
princo Faisal. Sostas atiteko ka mus; atsakydavo ir į politinio
rališkajam princui Khalid, bet pobūdžio paklausimus. Daž
tikroji valdžia liks naujo karališ nai klausytojam primindavo
kojo princo Fahd rankose, kuris, rusų tautos kančias ir milijonus
kaip ir nužudytasis, yra antiko- žuvusių kalėjimuose bei kone,
munistas ir nuosaikus JAV drau stovyklose. Sakydavo, kad Rusi
ja dabar yra ant Kalvarijos kal
gas.
Prez. Fordas pasiuntė JAV no. O tai reiškė, kad po nukry
armijos štabo viršininką gen. žiavimo būtinai seks ir prisikė
Weyand į P. Vietnamą padėties limas.
Kun. Dudko Stalino laikais,
ištirti.
Portugalijoj buvo sudaryta būdamas dar Maskvos teologijos
nauja vyriausybė, labiausiai pa
P. Vietnamo kariuomenė vis
linkusi į kairę, kurioj yra 2 ko
traukiasi
ir užleidžia naujus
munistai ir dar keli iš kraštu
miestus
ir
provincijas komu
tinių kairiųjų. Socialistai ir po
nistam.
JAV
suorganizavo
trans
puliarūs demokratai gavo po du
portinius
lėktuvus
Da
Nang
postus. Užs. reik. min. paskir
atsiradusiem
pabėgėliam
į
sau
tas nuosaikus maj. Ernesto Me
gesnę
vietą
evakuoti.
lo Antunes.
Š. Vietnamas dabar turi P.
Etiopijos karinė vyriausybė, Vietname 190,000 karių ir Vietruošdamasi pasiskelbti socialis kongas apie 50,000, tankų ir ar
tine respublika, panaikino mo tilerijos padidėjo 4 kartus, karo
narchiją ir visus su ja susijusius reikmenų jiem užteks 18-20
titulus.
mėn. kautynių. P. Vietnamas,
sumažėjus
JAV paramai, neturi
Sov. S-gos organai įspėjo disi
kuo
pakeisti
sugedusių ar pra
dentą Roy Medvedevą atsiriboti
rastų
tankų
ir
lėktuvų. Šaud
nuo jo leidžiamo žurnalo “20
menų
vartojimas
turėjo būti su
Amžius”, bet Medvedevas atsi
mažintas
30%,
o
kuro normavi
sakęs sustabdyti žurnalo leidi
mą, nes tik teismas galįs nu mas sumažino lėktuvų ir motorspręsti, ar žurnalas yra antiso- vežimių panaudojimą net 50%

vietinis.

341 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y. 11207

akademijos studentas, buvo
areštuotas, apkaltintas “anti so
vietine veikla” ir uždarytas keleriem metam į kalėjimą. Atli
kęs bausmę ir tapęs kunigu, pa
sižymėjo savo drąsa ir charak
terio kietumu. Jo pamokslai,
labai aiškūs, drauge ir paprasti,
patraukė ypač intelektualus.
Pvz. jam labai artimas buvo ra
šytojas Vladimiras Maksimovas,
kuris neseniai išvyko iš Sov. Są
jungos į laisvąjį pasaulį.
Tačiau uždraudimas viešai
kalbėti kun. Dudko nepalaužė.
KGB agentai norėjo jį sukom
promituoti ir pasiūlė, kad jis pa
rašytų pareiškimą — apsikaltintų šmeižęs sovietų valdžią.
Dėl to jam nebūsią jokios
bausmės; priešingai — gausiąs
gerą parapiją . . . Taip norėta
užsmaugti tą karšto tikėjimo
žmogų jo paties rankomis. Kun.
Dudko griežtai pasipriešino
tokiam pasiūlymui.
Kun. Dudko ir dabar gauna
daugybę laiškų-paklausimų, į
kuriuos atsakinėja “samizdat”
numeriuose. O tie laiškai-klausimai yra labai įdomūs. Daugu
mas paklausėjų domisi Kristum
ir teiraujasi: ar tikrai Kristus
nesąs istorinis asmuo; ar yra ko
kių davinių įrodymui, kad Kris
tus tikrai gyvąno ant žemės; ar
tikrai Šv. Raštas pilnas prieštara-

vimų, kada kalbama apie Kris
tų ir pan. Kiti savo laiškuose at
pasakoja tą laimę ir džiaugsmą,
kurį patyrę suradę Dievą, pa
skaitę N. Testamente apie Kris
tų. Dar kiti pasakoja savo at
sivertimo skaudų ir ilgą kelią.
Iš kun. Dudko atsakinėjimų
matyti, kad jis yra gana apsi
švietęs, apsiskaitęs žmogus.
Dažnai paklausėjam siūlo pasi
skaityti rusų poetų (Selvinskio,
Oserovo) ir filosofų (Berdiajevo)
raštų, o taip pat ir Vakarų teo
logų (Kari Adam) veikalų. Bet
įdomiausia, kad jis nevengia pa
siūlyti ir sovietinių rašytojų bei
filosofų, kaip M.M. Kablanovo,
profesoriaus
A.
Nezimovskio, A. Bogoliubovo ir ki
tų, kurių raštuose yra sveikų
minčių ir paaiškinimų apie pas
kutinius atradimus N. Testa
mento teisingumui įrodyti.
Iš kun. Dudko atsakymų ma
tyti, kad jis pirmoj vietoj yra
apologetas. Be abejonės, per
“samizdat” jo duodami atsaky
mai (pridedama ir klausimai)
pasieks platesnes mases, negu
Maskvos bažnytėlėj.
-oSov. Sąjungos intelektualai
reaguoja ir į valdžiai parsidavu
sių dvasiškių pareiškimus ir me
lus. Kai 1974 vasario mėn. sovie
tų žinių agentūra Novosti pa-

OKUPUOTOJ LIETUVOJ
VILKAVIŠKIO
VYSKUPIJA
KUČIŪNAI

Pastaruoju metu Lietuvoje,
norint susiorientuoti, kokia yra
tikėjimo padėtis, pasidarė labai
madingi sociologiniai tyrinėji
mai. Visose Lietuvos mokyklose
mokiniams reikia atsakyti į an
ketų klausimus.
1974 kovo 5-10 Kučiūnų aš
tuonmetėje mokykloje moky
tojai Bendaravičiai, Baldauskaitė, Ulinskaitė, Barkauskaitė pa
teikė IV-VIII klasių mokslei
viams šitokius klausimus: Ar tiki
Dievą? Kodėl tiki? Ar eini į
bažnyčią? Kas liepia eiti į baž
nyčią? Kada buvai bažnyčioje?
Kas tave pirmąjį kartą nuvedė į
bažnyčią? Ar skaitai religines
Knygas? Ar dažnai eini išpažin
ties? Ar namuose meldiesi? Ar
tėvai tiki?
Daugiau negu 90 procentų
moksleivių parašė esą tikintys
Dievą ir lanką bažnyčią. Mo
kyklos direktorė dėl šių atsaky
mų persigando ir pasiūlė moky
tojams budėti prie bažnyčios,
kaip buvo daroma keletą metų

anksčiau, ir neleisti vaikų į
bažnyčią.
Tačiau
dauguma
mokytojų buvo kitokios nuomo
nės — mokytojui netinka būti
milicininku.
V klasėje mokytojai Barkauskaitei pateikus klausimus, du
moksleiviai atsistojo ir per
sižegnoję pasimeldė. Į auklėto
jos pastabą “Kam to reikia?”
mokinukai atsakė: “Mums reikia
drąsos!”
Tikintieji yra giliai pasipikti
nę šiais “sociologiniais” tyrinė
jimais. Tai grubus kišimasis į
sąžinės dalykus. Daugelis yra
tos nuomonės, kad reikia atsaky
ti tik į klausimą “Ar tiki į Die
vą?”, o į kitus klausimus visiš
kai neatsakyti, nes šių tyrinėji
mų tikslas — susiorientuoti, kas
vaikams daro įtaką, kas juos
moko, kas duoda skaityti reli
gines knygas ir t.t. Kai kurie at
sakymai galėtų būti tiesiogine
išdavyste, kuria pasinaudotų be
dieviai kovai prieš tikėjimą.
VIŠTYTIS

Vištyčio bažnyčioje susidarė
nedidelis vaikų choras. Tėvai
skelbė kun. Špillerio dviejų pus noriai leisdavo vaikus pagiedoti.
lapių pareiškimą, pasmerkiantį Vaikų choras tikintiesiems labai
Solženicyną, kaip pravoslavijos patiko, tačiau ateistams tai buvo
eretiką ir Bažnyčios skaldytoją rakštis.
1973 lapkričio 18, sekmadie
(Solženicynas esąs maniakas, jnį,
per vakarines šv. Mišias į
sitikinęs savo neklaidingumu,
bažnyčią
atėjo tikrintojai. Kitą
todėl nesąs krikščionis ... jo
dieną
direktorius
Virškus ir kla
kaltinimai Maskvos patriarchui
sių
auklėtojai
pradėjo
tardymą:
rodą norą įvesti pravoslavų
kas
giedojo?
Kas
moko
giedoti?
Bažnyčioje schizmą. . .), rusų
Kur
daromos
repeticijos?
Ar kle
intelektualai per “samizdat” jį
bonas
duoda
saldainių?
pasmerkė.
Vienos mergaitės nusigando,
Atrodo, kad sovietų valdžia
o
kitos, kaip antai Aleknavi
per patriarchatą ir Bažnyčios vi
čiūtės,
Uldinskaitė, Dulckytė,
duj esančius agentus siekia su
drąsiai
pasisakė,
kad jos giedo
kliudyti religinį sąjūdį, kuris
jo
ir
ateityje
eisiančios
giedoti.
nuolat auga ir plinta rusų in
Šito
norį
jų
tėvai,
be
to,
ir joms
telektualų tarpe.
Mokytojai
(Russia Cristiana, 1974, Nr. 136, pačioms patinka.
aiškino, kad mergaitės į bažny
3-4 p.)
J.V.
čią galinčios eiti, bet giedoti ne
galima, nes ir kiti vaikai pa
norėsią.
Vaikų terorizavimas truko visą
savaitę. Mokytojai visokiais bū
dais stengėsi atkalbėti vaikus,
kad tik jie neitų giedoti, lankėsi
į namus ir prašė, kad tėvai ne
leistų vaikų į chorą.
— Mūsų vaikai niekam blogo
nedaro, kad eina giedoti. Jūs
labiau rūpinkitės, kad mažiau
būtų chuliganų, o ne mūsų vai
kų giedojimu, — aiškino tikin
tieji persistengiantiems mokyto
jams.
1973 lapkričio 22 vakare ke
turios mergaitės atėjo į špitolę,
kad jas klebono šeimininkė pa
mokytų giedoti. Šunims lo
jant, prie špitolės slinko apy
linkės pirmininkas Žarskis su
partinės organizacijos sekreto
rium Gaidžiu. Nekviestieji sve
čiai vaikus labai išgąsdino,
klausinėjo pavardžių.
-o1972 rudenį Vištyčio tarybinio
Altos delegacija, dalyvavusi Washingtone Vasario 16 minėjime Atstovų Rūmuose, kovo 13. Iš
ūkio šoferis J. Uldinskas nuvežė
k.: Louise Eurkoos, Edvardas Šumanas, Baltų komiteto reikalų vedėjas, Atstovų
kunigą pas silpną ligonį. Suži
Rūmų kapelionas Edward Latch, kun. Vladas Karaveckas, Altos Pittsburgh skyriaus
noję apie šį “nusikaltimą”, tary
pirmininkas, sukalbėjęs invokaciją, Atstovų Rūmų vadas Carl Albert, kongresmanas
binio ūkio direktorius ir parti
Daniel J. Flood, minėjimo globėjas, Eufrozina Mikužiūtė, Altos tarnybos narė, ir Teo
nės organizacijos sekretorius
dora Kuzienė, Altos valdybos narė.
apibarė J. Uldinską:
— Dar būtų galima pateisinti,
Burmos vyriausybė pranešė,
jei
mašina būtų panaudota ki
kad ji nugalėjusi svetimų vals
tokiems
tikslams, tačiau kleboną
tybių remiamus komunistus ir
pavėžinti
griežčiausiai drau
kad jų vadai — komunistų par
džiama.
tijos pirmininkas ir jo sekreto
ADRESUOTI: Vysk. Valan
Lietuvių Rašytojų Draugija
rius — yra žuvę.
čiaus
Konkursas, c/o Kultūros SUTKAI
skelbia
vysk.
Motiejaus
Valan

Kurdų sukilėlių vadas Irake
čiaus
tema
romano,
dramos,
no

Židinys,
361 Highland Blvd.,
1973 pabaigoje Gerdžiūnų aš
gen. Mustafa Barzani pareiškė,
New
York,
N.Y.
11207.
velės
konkursą
ir
tuo
atžymi
jo
tuonmetėje
mokykloje buvo su
kad, netekus kitų valstybių pa
100
metų
mirties
sukaktį.
Pasirašoma
slapyvardžiu.
At

organizuota
mokiniams ateistinė
ramos, kurdų kovos yra pasibai
Romanas
—
1000
dol.
premija.
skirame
voke,
ant
kurio
užrašy

popietė
—
vaidinimas.
Penkto
gusios. Kurdai bėga į Iraną.
tas
slapyvardis,
reikia
įrašyti
Reikia
parašyti
rašomąja
ma

kai turėjo vaidinti “Olimpo die
Velykų savaitės išvakarėse
popiežius Paulius VI pareiškė šinėle dviguba interlinija ma vardą, pavardę, adresą, telefoną. vus”, o šeštokai — “Kristaus pa
savo skausmą ir susirūpinimą žiausia 200 puslapių romaną, Bus atidarytas tik vienas premiją lydą”. Pionierių vadovė Vitalija
dėl įvykių Indokinijoj, Portuga kuriame atsispindėtų vysk. M. laimėjusio vokas. Kiti vokai bus Pavalkytė su VI kl. auklėtoja
Angele Karaliene vertė, kad šia
lijoj, Etiopijoj, Art. Rytuose ir Valančiaus veikla ir jo reikšmė komisijos sudeginti.
lietuvių
tautai.
Kūriniam
įvertinti
bus
sudary

me
vaidinime vaidmenis atliktų
Kipre.
Drama — 500 dol. premija. ta komisija. Jos sąstatas bus pa tie mokiniai, kur Sutkų bažny
P. Vietnamas jau yra perkirs
Ji gali vaizduoti vieną vysk. skelbtas spaudoje.
čioje patarnauja šv. Mišioms.
tas pusiau žemiau Da Nang
Premijos mecenatas — dr. Jo Tikslas aiškus — išjuokti tikė
M. Valančiaus gyvenimo iškar
miesto. Jis neteko 11 provinci
pą, kuri iškeltų jo asmenybę nas P. Lenktaitis, Patrijos lei jimą. Mokiniai Vidmantas Bačjų ir istorinio Hue miesto.
ir jo reikšmę lietuvių tautai. dyklos savininkas, buvęs Vil kaitis ir Algis Mickevičius, pasiJAV kongresas priėmė 3.7 bil. Drama turi būti pritaikyta mūsų niaus filharmonijos direktorius, biaurėję ruošiamu “spektak
Portugalijos
šiaurės
karo dol. užsienio pagalbos įstatymą,
apyg. v-kas apkaltino Ispaniją, arba 2.3 bil. dol. mažiau, kaip teatro sąlygom — nesunkiai Vilniaus operos organizatorius liu”, pabėgo iš mokyklos.
Gerdžiūnų
aštuonmetėje
pastatoma ir maždaug per 2 vai. ir direktorius, lietuviškos kultū
Ičad ten veikia Portugalijos iš prezidentas buvo prašęs.
ros
puoselėtojas
ir
rėmėjas.
mokykloje
praktikuojama
sien
suvaidinama.
laisvinimo armija, turinti tikslą
Buv. Portugalijos prez. gen.
Lietuvių
Rašytojų
Draugijos
laikraščiuose
piešti
tikinčiųjų
Novelė
—
250
dol.
premija.
nuversti Portugalijos revoliu Spinola pareiškė, kad komunis
Ji gali vaizduoti vieną kurį vysk. valdyba jam nuoširdžiai dėkoja, mokinių karikatūras. Gerdžiūnų
cinę vyriausybę.
tai buvo numatę likviduoti 500 M. Valančiaus gyvenimo mo
kad jis suprato reikalą atžymėti ateistai šitokiomis nehumaniš
Prez. Fordas įsakė peržiūrėti karininkų ir 1000 civilių gyven
didįjį tautos vyrą vyskupą Mo komis priemonėmis nori suma
mentą,
kuris
išryškintų
jo
idėjas.
visą JAV Art. Rytų politiką kari
tojų.
Novelės
ilgis
—
apie
20-25
pus

tiejų Valančių naujais, kūrybą žinti bažnyčią lankančių moki
nių, ekonominiu ir politiniu at
nių skaičių.
lapių
(ne
ilgesnė).
skatinančiais žygiais.
(
nukelta
į
2
psl.)
žvilgiu.

ROMANO, DRAMOS, NOVELĖS
KONKURSAS VALANČIAUS TEMA
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Savaitės
___ įvykiai
(atkelta iš 1 psl.)

Prancūzijos ambas. Somalijai
Jean Gueury buvo pagrobtas, ir
už jo paleidimą reikalauja, kad
Prancūzija paleistų iš kalėjimo
du teroristus, suimtus Prancūzi
jos Somalijoj už teroristinius
veiksmus.
Prancūzijos prez. Valery Giscard d’Estaing pareiškė, kac
Prancūzija turi turėti laisvę gin
tis savarankiška karine jėga, ap
rūpinta atominiais ginklais.
Valst. sekr. Henry Kissinger
susirūpino smunkančia JAV įta
ka pasauly ir kvietė visus stip
rinti tautinių siekimų pajautimą.
Prancūzija ir Sov. S-ga bend
rai pareiškė, kad taika Art.Rytuose bus pasiekta tik Izraeliui pa
sitraukus iš jo 1967 užimtų teri
torijų.
JAV per šiuos metus nepa
siuntė į P. Vietnamą jokių
ginklų.
Vengrijos komunistų parti
jos kongresas partijos sekreto
riumi perrinko Janos Kadar ir pa
liko tokią pat liberalinę ūkio ir
kultūros politiką.
Pentagono ir energijos komi
sijos kai kurie pareigūnai kriti
kuoja Kissingerio aliejaus politi
ką, kuri remiasi Persijos įlankos
valstybėmis. Šios valstybės sau
gumo atžvilgiu, yra nepatikimos
ir neapginamos. Jie siūlo remtis
aliejaus importu iš Venecuelos,
Meksikos, Nigerijos, Indonezi
jos ir Kanados.
Aliejų importuojančios valsty
bės sutiko su Amerikos siūly
mu
nustatyti
pakankamai
aukštas aliejaus kainas (apie 7.58 dol. už statinę), kad padrą
sintų investavimus į kitų ener
gijos šaltinių ieškojimą.
JAV sutiko pasiųsti į Indiją
lengvomis sąlygomis 800,000 t.
kviečių už 128 mil. dol., bet In
dijos spaudos puolimai prieš
JAV nesumažėjo.
Kinija amnestavo ir paleido iš
kalėjimo 60 buv. tautinės Kini
jos karininkų, paimtų į nelaisvę
1949.
Australijos opozicinės libe
ralų partijos vadu vietoj Billy
Mackie Snedden, kritikavusio
vyriausybės pripažinimą Balti
jos valstybių okupacijos, buvo
išrinktas Malcolm Fraser.
Filipinų vyriausybės vykdo
ma žemės reforma iki šiol padė
jo 190,630 žemės nuomininkų.

APIE LIETUVĄ PASISAKO
JAV VALDŽIOS ATSTOVAI
Kongresmanas Ph. M. Crane
(resp., III.) savo kalboj JAV
kongrese priminė, kad Lietuva
yra Sovietų kolonializmo auka ir
yra komunistinės tironijos prie
spaudoj. Tačiau Sovietai neį
stengė nuslopinti lietuvių lais
vės siekimų. Kongresmanas pa
žymėjo, kad visų amerikiečių,
ypač tų, kurie smerkia kolonia
lizmą, yra bendras reikalavimas
— Lietuvai laisvės. Tik pager
biant žmonių ir tautų teises bus
galima susilaukti pastovios tai
kos.
-oIndianos senatorius B. Bayh
JAV Senate priminė didelius lie
tuvių kultūrinius nuopelnus ir
pažymėjo, kad lietuviai niekada
neišsižadės
laisvės.
Ragino
amerikiečius kelti balsą prieš
laužymą pagrindinių žmogaus
teisių Lietuvoj, pažymėdamas,

Palestinos išlaisv. organizacija
sutiko sudaryti su Sirija bendrą
karinę ir politinę vadovybę.
Egipto kariuomenė visą savai
tę malšino streikuojančius teks
tilės darbininkus Mehala elKobra mieste.
Nežinodamas, kad Viktor
Maximov yra KGB agentas, N.Y.
teisėjas jį nubaudė už automo
bilio pavogimą 150 dol. ir leido
išvykti į Sov. S-gą.
D. Britanijos darbo partija yra
suskilusi dėl įsijungimo į
Europos bendrąją rinką.
JAV 1976 biudžetas gali turėti
100 bil. dol. deficito.
JAV armija nutarė nuo bir
želio 30 visas moteris savanores
mokyti vartoti M-16 šautuvus.
Fizikas Sacharovas pareiškė,
kad Sov. S-gos įstaigos neleidžia
jo žmonai vykti į Italiją gydy
tis, nors už kelių mėnesių ji
pasidarys visai akla.
D* Britanijos min. pirm. Harold VVilson paskelbė Š. Airijos
konstitucinio parlamento rinki
mus gegužės 1 d.
Indonezijos užs. reik. min.
Adam Malik pareiškė, kad, su
mažėjus JAV įtakai, Indone
zija ir kitos pietryčių Azijos
valstybės galėtų bendradarbiau
ti su komunistiniais režimais In
dokinijoj .
Angolos sostinėj Luanda Zai
re veikianti Angolos sukilėlių
grupė nužudė 51 Angolos išlais
vinimo organizacijos kareivį.
RCA išrado elektroninį įtaisą,
kuris apie 40% sumažina benzi
no naudojimą automobiliam va
ryti.

nepriklausomybę, kuri tęsis ne
pertraukiamai.
-o-

ANT ANAS 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.)

Prieš areštus Lietuvoj
kad amerikiečiai niekada neturi
“Daugybė lietuvių ir rusų di SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Ava. (prie Forest
tylėdami praleisti nežmoniškų sidentų yra areštuojami ir įkali P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotu
priespaudos priemonių, naudo nami už leidimą Lietuvių Baž ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
jamų Sovietų vyriausybės.
nyčios Kronikos”, — pabrėžė L.
-MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr-oMcDonald, kalbėdamas atstovų conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
North Carolinos senatorius
rūmuose Washingtone, minint Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
Jesse Helms (resp.), kalbėdamas Lietuvos nepriklausomybės at
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soaivotus ir Daorasius.
JAV senate, pažymėjo, kad Ame kūrimo sukaktį. Drauge pabrė
pilnas patarnavimas Jdėdant‘naujai daTlš. Aptarnaujam Oueens Ir apy
rika švęs 200 metų nepriklauso žė, kad tie žmogaus teisių lau
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
mybės sukaktį, o Lietuva jau žymai, vykdomi Sovietų Są
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
buvo nepriklausoma prieš 700 jungos, yra priešingi “detente”
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).
m. Jis taip pat pažymėjo, kad dvasiai, kuri reikalauja atgniauž
Sovietų Sąjunga, nepaisydama ti tą komunistinių režimų ge
BUYUS FUNERAL HOMĖ, Mario Teixelra, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lietuvos teisių, parodo savo kul ležinį kumštį, pradedant nuo su ' Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
tūrinį lėkštumą.
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
teikimo tikros religinės ir as
-omens laisvės Sovietų Sąjungoj.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus
JAV atstovų rūmuose Wash“Niekada nebuvo geresnio
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
ingtone Lietuvos nepriklau momento naujaisiais laikais,
pasirinkimas. Sąžiningas Ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avesomybės atkūrimo minėjimas į- kaip dabar, kai yra “detente”
T^ue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712
vyko kovo 13. Invokaciją sukal dvasia, teikti paramą lietuviam”,
bėjo kun. Vladas Karaveckas, — kalbėjo kongresmanas. Jis ra
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
Pittsburgho Altos skyriaus pir gino, kad kongresas vėl skatin
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax
mininkas. Minėjimą globojo tų JAV prezidentą kelti Lietu
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y.
kongresmanas Daniel J. Flood vos klausimą Jungtinėse Tauto
11421; VI 7-4477
(dem., Pa.). Jis pasakė kalbą, su se ir kitose institucijose tarptau
glaustai primindamas Lietuvos tine plotme.
Vytautas BELECKAS, sav. VVinter Garde n Tavern. 1883 Madlson SL,
istoriją, išryškindamas sunkią
“Lietuva ir jos žmonės toliau
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
dabarties padėtį okupacijoj ir nebegali būti užmirštami ar ig
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
pabrėždamas, kad Lietuva turės noruojami. Jei mes esam civili
tas prieinama kaina.
būti vėl nepriklausoma. Jo kal zuoti žmonės, kaip sakomės esą,
ba bus išspausdinta Congr. Re- lietuviai ir kiekviena kita komu
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
cord. Kalbėjo ir kongresmanas nistų pavergta tauta mum yra
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona,
E. Denvinski, tvirtai pasisaky ypatingai svarbios. “Detente”,
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.
damas už Lietuvos nepriklauso prekybos sutartis, nusiginkla
mybę.
vimo derybos bus niekam ver
MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by
Minėjime dalyvavo lietuvių tos, jei mes ignoruosim siste
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y,
delegacija, kurią priėmė atstovų mingą žmonių priespaudą pusėj
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems —/M**
rūmų pirmininkas Carl Albert. mūsų planetos. Tęsti derybas,
pert u o to s ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir Suk
Delegaciją sudarė: Altos valdy kai tokie dalykai egzistuoja,
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
bos narė Teodora Kuzienė, Al mum būtų blogiausia hipokrizė,
cialus
patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
tos tarybos narė Eufrozina Mi- — kalbėjo kongresmanas L. Mc
kinsite!
kužiūtė, Barbara Darlys ir Loui- Donald.
se Eurkoos iš Washingtono, kun.
(ALT Inf.)
ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuyiška gelių
Vladas Karaveckas ir Jungtinio
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare:
Pabaltiečių Komiteto reikalų ve
$35-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia
KOLCHOZAI IR
dėjas Edvardas Šumanas, kuris
Darbininko spaudos kioskas. _
įteikė lietuvių, latvių ir estų
SOVIETINĖ
bendrojo komiteto priimtą rezo
NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
liuciją Vasario 16 proga. Kong “GIGANTOMANIJA”
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30resmanas Flood ir šią rezoliuci
Sovietų Sąjungos ūkininkai 8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
ją įtrauks į Congr. Record. Taip kolchozinę vergiją kenčia nuo Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
pat dalyvavo ir atstovų rūmų
1928-29, o okupuotos Lietuvos
kapelionas.
— nuo 1948. Tačiau lig šiol Lie NEVY YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
-otuvoj tebėra nebaigtos kolekty FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
New Yorko kongresmanas H.
212) 229-9134.
vizacijos reformos. Vienais at
Badillo (dem.), JAV atstovų rū
vejais kolchozus didina, kitais
BOSTON, M ASS. — WLYN1360 Ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. M In
muose primindamas Lietuvos
mažina, jungia, atjungia ir 1.1, ir kus, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
nepriklausomybės atkūrimą, pa
t.t., o vargšus kolchozininkus,
žymėjo, kad Sovietų Sąjunga ypač laukų darbininkus, stumdo
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir
1940 birželio 15 į Lietuvą į- ir traukia į visas puses. Negana
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
vedė 140,000 raudonarmiečių
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
to, diena iš dienos agitatoriai ir
ir sufabrikavo rinkimus. Lietu kiti dykaduoniai partiečiai rė
viai paaukojo daug gyvybių dėl
kauja ir rėkauja: dirbti sparčiau,
Geriausios medžiagos'gaunamos pigia kaina ypač
laisvės. “Svarbu, — kalbėjo
siekti didesnio darbo našumo,
šibntlniam į Lietuvą.
kongresmanas, — kad mes šioj
lenktyniauti tarp savęs, su kitais
(Polyester-Knlts y ardas 2.50,
‘detente’ atmosferoj neužmirštu kolchozais ir net su kitomis res
Arnel Jersey jardas 89 c. )
me šios laisvę mylinčios tau publikomis. O kolchozų refor
tos“. Ir jis ragino JAV preziden
mos vis dar tebėra nebaigtos.
AMERICAN FABRICS
tą pavesti JAV atstovybei prie
Vis dar nepasirenkami žemės
55-35
Myrtle
Avė. (Putnam kampas)
Jungtinių Tautų iškelti Lietu
ūkio gamybos objektai, kur ir
Ricfgewood,
N.
Y. 11227 Tel. 456-5046
vos laisvės reikalą Jungtinėse
kaip jie turėtų būti kultivuoja
(Traukinio
stotis
Wyckoff,
Autobusas Putnam)
Tautose.
mi. Ir jau eina kelinti metai,
Kam
pirkti
iš
svetimų,
jei
gaunam pas savus
>
-okaip pradėta nauja reforma —
Monika
Macežinskaltė,
sav.
Connecticut senatorius Abe
organizuoti ūkinius susivieniji
Ribicoff JAV senate paskelbė
mus.
apgailestavimą, kad Lietuvos
1974 Žemės Ūkio žurnalas
LietuviSko stiliaus paminkle
žmonėm yra atimta laisvo apsi
Nr. 12 pateikia duomenis apie
sukuriami
ir veltui pristato
sprendimo teisė, išreiškė pasi
Raseinių rajono susivienijimus
mi
į
visas
kapines
New York,
piktinimą Sovietų agresija, reiš
— žemės ūkio gamybos speciaNew
Jersey^
ir
Connectięut.
kė viltį, kad Lietuva atgaus
lizuotė ir koncentruotė. Ten
valstijose
rašoma: “Per 4 pastaruosius me
tus kolūkių brigadų skaičius nuo
Rūpinamasi dr. I.
128 sumažėjo iki 81, tarybinių
ūkių skyrių — nuo 54 iki 32,
Rudaičio vadavimu
ūkių — nuo 57 iki 43. (Tai rodo,
Senatorius Henry M. Jackson
kad kolchozai ir sovehozai su
(dem., Wash.) pasižadėjo rū
vienijami į didelius ūkius. E.)
66-86 80th Street (prieS St. John’s kapines)
pintis dr. Izidoriaus Rudaičio
Perspektyvoje rajone bus 31
Middlė Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
vadavimu iš priverstinių darbų
ūkis, kurių kiekvienas turės
(212) DAvenport 6—3150
stovyklos. Jis apie tai pranešė
vidutiniškai po 3200-3500 ha
savo vasario 27 laišku, rašytu
naudmenų (tūkstančiu ha dau
— Tai yra mūsų vienintelė vieta
architektui Aleksandrui Bertu
giau negu dabar), 31 centrinę,
Gausi parodų salė
liui, gyv. Seattle, Wash., kuris
■ .. —
i
. ... -i ■■■■;■j.
■
22 pagalbines ir 43 neplėstinas
tuo reikalu buvo kreipęsis į se
gyvenvietes“.
natorių. Dr. Rudaičio bylą,
Lietuviška
Rajone jau esą sukurti šie tarpdrauge su kitais penkiais lietu
ūkiniai susivienijimai: Palie
KELIONIŲ
viais (Algiu Mackevičium, Vid
pių su 7970 ha naudmenų, Vi
mantu Pavilioniu, Antanu Sa
duklės — 15941, Pagojukų —
AGENTŪRA
kalausku, Šarūnu Žukausku ir
9687, Girkalnio — 12973, Ario
Antanu Terleckiu), Vilniaus
galos — 12524, Raseinių —
teismas uždaram posėdy nagri
13316, Betygalos — 11964, Šilu
nėjo 1974 vasario 18 — kovo
vos — 14050.
Romas Kezys, Pres.
5. Jis buvo suimtas 1973 vasa
Toliau rašoma: “Specializuo
rio mėn. Rudaitis sunkiai serga
jant gamybą, nemaži pakitimai
2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300
leukemija, ir, matyti, tik dėl to už
įvyks gyvulininkystėje. Vieton
savo pogrindžio veiklą buvo nu
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
smulkių, mažai mechanizuotų
baustas palyginti nedidele baus
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
karvidžių, kuriose dabar lai
me (3 metais).
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
koma vidutiniškai po 125 kar
Praverstų, kad lietuviai gydy
ves, išaugs 28 pieno gamybos
Patarnaujama visliose
tojai įsijungtų į savo kolegos
Specialios nuolaidos:
kelionių reikaluose:
kompleksai, kurių kiekvienas
Rudaičio vadavimą ir savo
turės 400-1000 karvių“. Trijuose
INDIVIDAMS
LĖKTUVAI
valstijos senatoriam ir kongressusivienijimuose būsią laikoma
(ekskursiniais
bilietais)
, VIEŠBUČIAI
manam rašytų pareiškimus. Ru
’ LAIVAI (Cruises)
59000
bekųninių
kiaulių.
daičio adresas: USSR, Moskva,
GRUPĖMS
AUTOBUSAIS įdomių vietų
(Panaši gigantomanija sovietų
Uchrezhd. 511/1 Zh. Kh, Ru
JAUNIMUI
lankymas
buvo Lietuvoj pradėta 1949-50,
ŠEIMOMS
daitis Izidorius. Jis yra kalina
TRAUKINIAI
bet greit nuo to buvo atsisaky
mas Solikamsk stovykloj, Per
ta. E.) (Elta)
mės srity. (Elta)

Fasolino

Memorials CO.

VYTIS

Maralin Niska pagrindiniam Elenos vaidmeny operoj “I
Vespri Siciliani”. Čia scena iš pirmo veiksmo, kur ji veda Si
cilijos moterų minią. M. Niska šioj operoj paskutiniu lai
ku dainavo kovo 28 ir 31, o paskutinį kartą šiame se
zone Metropolitan operoj dainuos šią rolę balandžio 12.
Šis spektaklis bus transliuojamas per visą Ameriką. New
York City operoj šiame sezone ji dar dainuos pagrindinę
rolę “Salome“ operoj balandžio 6, 9 ir 22. Ši operų pri
madona gegužės 31 atliks programą su savo vyru smui
kininku William Mullen Kultūros Židiny.
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Labai svarbu ir skubu!
Visur jau paskelbta apie di
delį pavojų, kad Valstybės de
partamentas, vis labiau patai
kaudamas sovietam, norėdamas
išlaikyti bendradarbiavimo poli
tiką, gali pripažinti Baltijos kraš
tų okupaciją ir juos atiduoti So
vietų Sąjungai. Ir tai gali atsitikti
labai greitai — dar šią vasarą.
Nuo II-jo pasaulinio karo tai
yra pats didžiausias pavojus Lie
tuvai ir kitiem pavergtiem kraš
tam. Štai ateina laikai, kad di
džiųjų laisvių šalis, pati gynusi
kitų laisvę, ima ir nusilenkia pa
vergėjui okupantui, net viešai
ptipažįsta jo žygius ir užgrob
tus turtus atiduoda. Toks elge
sys yra prieš pagrindinius mora
lės principus, nes teisę į laisvę
turi lygiai tą pačią tiek dideli,
tiek maži. Drauge tai yra Jung
tinių Amerikos Valstybių laisvės
principo išdavimas.
Kad tai neįvyktų, turime tuč
tuojau reaguoti, nes reikalas yra
labai skubus ir labai svarbus. Jei
nereaguosime, tai mūsų laisvės
bylą visai nustums į nežinomy
bę.
Bet mes esame linkę delsti, il
gai planuoti. Esame dažnai ir
ambicingi. Jeigu ne aš rengė
jas, tai visai nereikia. Geriau pa
siimu meškerę ir važiuoju prie
vandenų. Pasikarkite su visais
vadavimais. Dabar reikia už
miršti siauras ambicijas ir vi
siem griebtis skubios veik
los.

Jei pirmojo pasaulinio karo
metu ankstesnieji emigrantai su
gebėjo taip puikiai veikti, suge
bėjo šaukti mitingus, surinkti
peticijai daugybę parašų, argi
dabar mes esame menkesni už
juos? Mes turime ir daugiau
mokslo, daugiau mokytų žmonių
ir turto daugiau. Argi tad nega
lime padaryti didelių žygių, kad
vergijoje esą išgirstų, jog jie čia
turi savo brolius kovotojus?
Tikrai tai galime padaryti, bet
reikia nedelsti. Reikalai ritasi
greičiau, negu mes manome.
Štai griūva Vietnamas, suduo

damas milžinišką smūgį Ame
rikos politikai. Visa tai gali pa
greitinti įvykius ir vesti į despe
raciją. Tada greitai gali paskelb
ti Baltijos kraštų pripažinimą so
vietam.
Imkimės iniciatyvos savo apy
linkėse. Gali jos imtis Altą,
Lietuvių Bendruomenė ar kuri
kita organizacija. Svarbu, kad
nedelstų ir kad sušauktų pasita
rimą ir reikalus judintų. Suren
kime didelius protestų mi
tingus, į kuriuos pasikvieskime
kuo daugiau amerikiečių drau
gų, kitų pavergtų tautų atstovus.
Tegu jie kalba už mus. Pasitel
kime laikraščių žurnalistus. Ten
yra daugybė laisvės draugų. Te
gu jie rašo ir skelbia mūsų
skriaudas ir neteisybes. Pasieki
me ir radiją, televiziją. Visur tu
rime pažinčių. Panaudokime
savo asmeniškus kanalus Lietu
vos labui.
Rašykime kuo skubiausiai
laiškus! Lietuviai yra linkę ne
skubėti ir atidėti. Štai viena
latvė tą pačią dieną, kai buvo pa
skelbta žinia, net keturis laiš
kus parašė savo senatoriam ir
kongresmanam ir kitus paragino
tai padaryti. O kas iš lietuvių
yra kontaktavęs savo senatorius
ir kongresmanus? Visokiais bū
dais išplėskime laiškų rašymą
iki maksimumo. Kur tik yra lie
tuviški parengimai, nusineškime laiškų pavyzdžius, duoki
me pasirašyti žmonėm, kad kuo
daugiausia įsijungtų į laiškų drašymo akciją.
Organizuokime peticijas. Pri
siminkime, pavergtoje Lietuvo
je kokiose sąlygose surinko
17,000 parašų už tikėjimo laisvę.
Mes čia turime visišką laisvę,
ir galima surinkti šimtus tūks
tančių ir milijonus parašų, nes
reikalas liečia laisvę.
Kviečiame visas kolonijas tuoj
pat į darbą. Sutelkime visas jė
gas, talentus, išsilavinimą ir sa
vo resursus, kad laimėtume šį la
bai svarbų žygį — apsaugotume
laisvės principus ir kad Lietuvos
pavergimas nebūtų pripažintas.

BRIEDŽIO ŠUOLIS
Aleksandrą Kutkų minint Eč VH-*1
—

Senovės žinovai, istorikai ir
ypač archeologai, pasakoja, kad
Europos žmogus po truputį, per
daug nesijaudindamas ir nesku
bėdamas, iš pietų keliavo į šiau
rę. Sekė tas žmogus paskui du
nuostabius Viešpaties tvarinius
— elnią ir briedį. Nes elnias ir
briedis tuomet buvo jo maistas
ir apsauga, šilima ir gyvybė.
Kaip atrodo, tuo keliu ir lietu
vių sentėviai pasiekė tą kraštą,
kuris ilgainiui buvo pavadintas
Lietuva (prof. dr. Jonas Puzinas
apie tai galėtų pasakyti daug
šviesesnę teisybę). Kraštas, kaip
žinom, jaukus ir patogus gyven
ti, gana derlingas ir vaisingas,
didžiai gražus pavasarį, vasarą,
rudenį ir žiemą atmainom,
tik . . . jau amžius turįs daug var
go net su trim labai nedraugiš
kais ir grobuoniškais kaimynais.
Dailus, nedidelis žemės lopinė
lis ryklių ir slibinų mariose! . . .
Žmogaus kelionė į šiaurę pas
kui elnią ir briedį nėra didžiai
sena (pvz., lyginant ją su žemės
rutulio amžiumi), ji prasidėjo gal
dešimt ar dvylika tūkstančių me
tų prieš Kristaus gimimą, ko
kiom nors mezolito ar neolito
dienom. Atseit, elniai ir brie
džiai buvo gyvybiškai svarbūs ir
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reikšmingi gaivalai Europos bal
tojo žmogaus gyvenime.
Prielaida galima — grei
čiausiai tik dėl to tie gražūs,
išdidūs, naudingi ir stambiai
raguoti gyvuliai gana giliai įsibrovė į žmogaus kūrybinę
mintį, ypač gi į dailės meną ir į
grožinę literatūrą, į primityviąją
ir net į moderniąją žmogaus kū
rybą. Berods, visose europiečių
kalbose surinktumėm nemažą
kiekį posakių, poetizuojančių ir
giriančių elnio ir briedžio pui
kybę. Lietuvių kalboj net iki šiol
galim išgirsti tokį vaizdų saki
nį: “Eina galvą iškėlęs kaip
briedis! Anas savo ragus už
siaugino kaip elnias!” O tada,
kai mūsų artimas atsiekia ko
nors nepaprasto ir didingesnio,
sušunkami “O tai briedžio šuo
lis!”
Ir mūsų pačioj jauniausioj dra
maturgijoj, Algirdo Landsbergio
Penkiuose stulpuose turgaus
aikštėje, yra didžiai subtili ir
graudi scena (ta scena ir veika
las baigiamas), kur 19 metų mer
gina Genė, apraudodama savo
pirmąją meilę — žuvusį partiza
ną, taip kalba, tartum psalmę
gieda: “Mano sužadėtinis laukia
manęs. Jo laimė bus taip ku

Žymi britų rašytoja Iris Murdoch savo romane The Nice and
the Good padalina žmoniją į dvi
grupes. Prie vienos grupės pri
klauso malonūs (nice) žmonės.
Šie asmenys yra dirbtiniai ir,
pagal ponios Murdoch definici
ją, blogi. Prie kitos grupės pri
klauso gerieji (good), kurie yra
tikras pinigas ir neabejotinai ge
ri. Nors šių dviejų grupių cha
rakteriai ir labai skirtingi, tačiau
kategorijų pavadinimai yra labai
panašūs. Juk žodžių geras ir
malonus skirtumas yra mažas.
Murdoch tikslas, duodant savo
veikėjam tokius artimus apipavi
dalinimus, yra skaitytoją įtikinti,
kad sunku atskirti blogus nuo
gerų.
Tokia pat dilema slegia lietu
vių jaunimą, kuris po mėnesio
ar daugiau turės rinkti savo at
stovus į trečiąjį pasaulio lietuvių
jaunimo kongresą. Jam reikės
nuspręsti, kurie kandidatai į at
stovus yra “geri”: pasiryžę dirb
ti lietuvybei, norį daugiau iš
mokti, jau dabar aktyviai besireiškią lietuvių visuomenėj; ir
kurie yra “malonūs”: nors ir ne
būtinai blogi, bet visvien netin
kami būti atstovais. Pastarieji
važiuoja todėl, kad jie nori pa
kelti alučio bokalą su draugais ir
šiaip sau pasilinksminti. Jų ta
riamasis tinkamumas yra jų po
puliarumas.
Kokios turėtų būti atstovo
kvalifikacijos ? Tą klausimą nag
rinėjo Kanados, ir JAV Lietuvių
Jaunimo Sąjungų tarybų nariai,
kai jie susirinko Rochestery per
Kalėdų atostogas. Mat, buvo
daug nepasitenkinimų iš praeito
jaunimo kongreso. Rochesterio
suvažiavimo dalyviai sutiko, kad
perdaug buvo tų “malonių” at
stovų, o permaža “gerų”. Jie nu
sprendė, kad Kanados ir JAV
jaunimas turės išpildyti šiuos
reikalavimus, prieš tampant ofi
cialiais kandidatais: 1) laisvai
kalbėti, skaityti ir rašyti lietuviš
kai; 2) turėti ne daugiau kaip 30
ir ne mažiau kaip 18 metų;
3) būti tikrai apsisprendusiais

KONGRESO ATSTOVAI:
KOKIE JIE TURĖTŲ BŪTI?
VIKTORAS NAKAS
vykti į kongresą ir pasiryžusiais
padengti bent tris ketvirčius ke
lionės išlaidų (maždaug $500);
4) aktyviai įsijungti į III kong
reso ruošos darbą ir prižadėti
vykdyti jo nutarimus grįžus į
savo koloniją; 5) parašyti rašinį
paskirta tema.
-oPirmi du pageidavimai yra bū
tini, jei mes norim, kad kong
resas būtų tikrai jaunimo ir tikrai
lietuviškas. Turim pakankamai
išsilavinusio lietuviško jaunimo
Šiaurės Amerikoj, tad mum ne
reikės šių dviejų taisyklių keisti
ir priimti tokius, kurie mažai
moka lietuvių kalbos. Žinoma,
kitur, kaip, pavyzdžiui, Pietų
Amerikoj, kur sąlygos nėra to
kios geros, šios taisyklės galėtų
būti sušvelnintos.
-o-

Pirmoji dalis trečios taisyklės,
gal būt, kai kuriem atrodo sa
vaime suprantama, tad ir nerei
kalinga. Tačiau iš antrojo pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso
atstovų rinkimų patyrimų žinau,
kad svarbu pabrėžti šį reikalavi
mą. Norinčių atstovauti ant
rajam jaunimo kongresui tarpe
buvo nemaža tokių, kurie kandi
datavo tik todėl, kad nebuvo nu
matę nieko geresnio daryti vasa
ros metu. Kai tik pasirodė geres
nė alternatyva, jie atsisakė į
kongresą vykti. Jiem atsisakius,
reikėjo kreiptis į tuos, kurie, ga
vę mažiau balsų, nebuvo išrink
ti. Dažnai neišrinktieji buvo su
darę kitus planus, ir buvo tikra
problema, kol suradai galinčių ir
norinčių vykti. Atrodo, kad ta
pati problema šį sykį nesikartos.
Priežastis yra antroji trečiosios
taisyklės dalis. Jau prieš kan
didatuodamas žmogus žinai, kad

Clevelando skautės ir skautai dainuoja Užgavėnių blynų ba
liaus programoje. Nuotr. V. Bacevičiaus

pina, kad jis nepajudės pasi
tikti manęs. Grindinys bus
mūsų patalas, ir mūsų apklotas
bus dangus. Jo kairioji ranka at
ras mano galvą ir jo dešinioji
apkabins mane. Kulkų suvars
tytas mano sužadėtinio kūnas,
tarsi medaus korys. Man tau
soti ir neištarti meilės žodžiai
yra midus ir pienas jo burnoj.
Jo lūpose sukrekėjęs kraujas yra
vynas, išlietas ant mūsų vestu
vių staldengtės . . . Koks gražus
mano sužadėtinis, tarsi elnias,
sustingęs amžinam šuoly.”
-oKai atėjo susitikimo valanda,
kai vėl reikėjo atsigrįžti į pra
eitį ir ten susitikti su Aleksand
ru Kutkum, man prisiminė brie
dis “sustingęs amžinam šuoly”.
Prisiminė man ir mūsų operos
teatro veteranė Jadvyga Vencevičaitė-Kutkuvienė, kuri, kaip
ana partizanų ryšininkė Genė,
atėjo į “stulpų aikštę” ir padarė
visa, kad mes, Aleksandro Kut
kaus palikuonys, paminėtumėm
jo mirties penkmetį, pasimelstumėm už jo sielą, prie jo kapo
galvas nulenktumėm.
Šioj “ašarų pakalnėj” dar te
begyvena nemažai lietuvių, ku
rie Al. Kutkų asmeniškai pažino,
dar yra ir tokių, kurie jį matė
ir girdėjo nepr. Lietuvos operi
nėj scenoj. Tad man gal ir tei
sintis nereikia, dėl ko aš Velio
nio gyvenimą ir jo teatrinį dar
bą vadinu briedžio šuoliu. Šiek
tiek gilesniu ir atidesniu žvilgs
niu pažvelgus į Al. Kutkaus nu
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kelionė ir dalyvavimas atsieis tikos kursus Beaumont stovyk
daug pinigo. Jei tu sutinki pra lavietėj parašytų temelę, jauni
leisti pusę tūkstančio keliom sa mas pakėlė balsą. Kursų vado
vaitėm Pietų Amerikoj, turi būti vybė nusileido, nes ji vis dėlto
nemažai susirūpinęs jaunimo norėjo, kad kursai įvyktų . . . Ži
reikalais ir kongresu. Aišku,
nau, kad ne vienas iš mano ko
rūpesčio dėl pinigų nebus tiem
legų priešinsis ir dabar penkta
jaunuoliam, kurių tėvai labai jai taisyklei. Tačiau aš manau,
turtingi. Tačiau manau, kad jų kad ji yra labai gera, ypač pama
bus maža.
čius, kokį efektą ji turėjo BeauSilpnoji trečiosios taisyklės
monto atveju. Toks reikalavimas
pusė yra ta, kad $500 yra labai užtikrina, kad atrinksim tikrai
didelė pinigų suma jaunuoliui.
norinčius vykti į kongresą. Ma
Bus tokių, kurie negalės tiek pi no manymu, tai yra pusė kelio į
nigų surinkti, tad ir negalvos gerą atstovą — žmogus turi būti
apie kandidatavimą į kongresą. kvalifikuotas ir turi tikrai norėti
Kodėl vietinės Lietuvių Bend vykti.
ruomenės negali padengti di
-odesnės mokesčio dalies? Mano
Minėtos taisyklės, be abejo,
atsakymas toks: čia yra jaunimo efektyviau atrinks užsidegu
suvažiavimas, o ne mūsų tėvų. sius nuo pusiau norinčių važiuo
Todėl, mes turim parodyti savo ti, negu ta procedūra, kuri buvo
savarankiškumą. Aš neneigiu, vykdoma atrinkti antrojo pasau
kad $500 yra daug pinigų. Ta linio jaunimo kongreso atstovui.
čiau pasiryžęs jaunuolis, ypač Juk tada nereikėjo nei mokėti
iš JAV ir Kanados, tikrai rastų (bent jei buvai iš Šiaurės Ameri
būdą tiek pinigų užsidirbti. kos) tiekdaug pinigų iš savo ki
Kaip tik mes ir ieškom tokių šenės, kaip šį sykį reikės, nei
pasiryžusių! Vienas šios proble parašyti jokių rašinių.
mos sprendimas būtų toks: jei
Tačiau minėtos taisyklės irgi
po trečiojo pasaulio jaunimo ne šimtu procentų užgarantuos
kongreso liks tiek pelno, kiek tik “gerųjų” delegatų išrinkimą.
liko po antrojo, tegul dalis jo bū Žmogus gali būti užsidegęs va
na grąžinama jaunimui.
žiuoti dėl neteisingų priežasčių.
-oIlgai apie tai pagalvojus, mano
Ketvirtas reikalavimas, kad manymu, nėra įmanoma išrinkti
jaunimas įsijungtų į darbą prieš visus “gerus” vadus. Tačiau yra
kongresą ir po jo, yra daugiau kelios taisyklės, iki šiol neminė
rezoliucija negu taisyklė. Sunku tos, kurios bando užtikrinti, kad
būtų tokį dalyką užtikrinti. At kvalifikuoti bus atrinkti nuo ne
stovas jau bus išrinktas prieš kvalifikuotų. Iki šiol jų neminė
pradedant intensyvų pasiruoši jau, nes Kanadai ir JAV-ėrri
mą kongresui. Nė nekalbėkim jos skiriasi. JAV-ėse kandidatas
apie pokongresinę veiklą! Kaip turės pristatyti savo veiklos su
užtikrinti, kad jaunimas veiktų vestinę rinkimų komitetui. Dar
prieš kongresą ir po jo, yra mįs neaišku, ar komitetas galės kan
lė, į kurią atsakymo neįstengta didatą atmesti, jei jo suvestinė
surasti nė ankstesniuose kongre bus nepriimtina. Kanadoj bus
suose. Viena iš dažniausiai kiek griežčiau. Ne tik reikės pri
reikštų kritikų apie antrąjį kong statyti suvestinę, bet ir tris reko
resą buvo ta, kad kongreso mendacijas (vieną iš LB organo,
sprendimai pasiliko tik svajonė. antrą iš jaunimo organizacijos,
Grįžę į namus, delegatai norom trečią iš bet kur). Be to, kiek
ar nenorom pamiršo savo misiją. vienas kandidatas turės asme
niškai pasikalbėti su rinkimų
-oGeriausias nutarimas, kurį Ro komitetu.
Jei šie komitetai veiks su
chestery susirinkusieji priėmė,
liečiant ketvirtosios taisyklės saiku, ieškodami tiesos, jie bus
įvykdymą, buvo padaryti kitas tikrai naudingi. Tačiau nesu
taisykles tokias griežtas, kad at toks didelis optimistas. Komite
kristų mažiausiai kvalifikuoti tas tikriausiai pasiduos į vieną
kandidatai. Trečiosios taisyklės ar į abi ekstremas. Iš vienos pu
nustatytas kelionės apsimokė sės, komiteto nariai nenorės at
jimas teikia dalį to griežtumo. mesti Jono Jonaičio todėl, kad
Tačiau pati griežčiausia taisyklė jo tėvelis yra jų dantistas. Tei
kuri išraus netikusius kandida sybė, Jonas Jonaitis nė velnio
tus, jei ji bus teisingai įvykdy nevertas būti kandidatu ar at
ta, bus penktoji: parašyti rašinė stovu, bet ką darysi? Iš kitos pu
lį. Kai buvo reikalaujama, kad sės, komiteto nariai nenorės prinorintieji vykti į pirmus lituanis
(nukelta j 5 psl.)

eitą kelią, į jo išgyventą asmeni žmogus, o tokiem, kaip žinot,
nę odisėją, į jo veržimąsi švie gyvenimas nėra tik baltų lelijų
son, gėrin ir grožin, tas jo brie- žiedai. Ypačiai būdingą Al. Kut
diškas šuolis darosi tikrai ne kaus asmenybės bruožą, kaip
kasdieniškas, nepaprastas, įdo man rodosi, galima aptarti seną
mus ir nuostabus.
ja lietuvių išmintim: “Jei ką da
-orai, daryk gerai!”
Al. Kutkus (g. 1889.IV.19 —
m. 1969) valst. operos teatro so
-olistų šeimoj buvo vienintelis vy
Muzikos
ir
ypač dainavimo
ras, savo rankose turėjęs du
meilė,
nors
Al.
Kutkus netikėjo
aukštojo mokslo diplomus. Pet
savo
pergalėm
tame mene, be
rapily 1916 jis baigė konserva
abejonės,
buvo
jo įgimta ar
toriją, G. Morskio dainavimo
dar
vaikystėj
įsisavinta
dorybė.
klasę, o 1917 Charkovan atkel
Pasakodamas
apie
savo
vaikys
tam Tartu universitete išlaikė
tę,
jis
duoda
mums
tokį
jaukų
re
baigiamuosius teisininko eg
ginį:
“
Labai
gražiai
atsimenu
zaminus. Tai kas gi čia yra nepa
prasta, kas jau taip labai nuo žiemų vakarus, kai prie įbestos į
stabu? Net galėtume tarti: buvo sieną degančios balanos šviesos
rimtas, darbštus ir gabus jaunuo mama verpdavo, o tėvelis pan
lis, tai ir apsirūpino dviem dip čius sukdavo, ir abu sutartinai
lomais. Nevienas toks pasauly tik dainuodavo ir dainuodavo.
gyvena ir žmonių visai nestebi Tai buvo mano pirmoji ir tikroji
konservatorija, įkvėpusi man
na.
dainos pamėgimą.”
Tačiau ne taip lengvai yra atmezgamas šis mazgas! Pats Al.
Jeigu Al. Kutkus nebūtų tu
Kutkus savo atsiminimų kny rėjęs to pomėgio ir jausmo, var
goj “Dainininko dalioj” pa gu jis būtų pajėgęs taip jautriai
kartotinai kalba apie savo ne ir net egzaltuotai žavėtis kitų
drąsumą ir drovumą, apie kanki žmonių dainavimu. Dar vaikas
nančias abejones, apie nepasiti tebebūdamas, tik pradžios mo
kėjimą savimi ir savo gabumais. kyklos mokinukas, jis taip atsi
Vadinas, išgyventa daug dva veria: “Ir čia, pirmą kartą baž
sinio nerimo, kelta daug klausi nyčioje atsidūręs, sugaudus var
mų ir ieškota atsakymų, klai gonams, išgirdau stebuklingai
džiota ir blūdyta, savo taką į gražų, tiesiog mane užkrėtusį
aukštumas jam teko skintis per balsą. Tai buvo tos bažnyčios
netikrumą ir nepriteklius, per (Šv. Kotrynos, Petrapily) vargo
vargą ir net pro bado šmėklas. nininko Česlovo Sasnausko balVelionis iš tikro buvo jautrus ir sas. 99
mąstantis, sąžiningas ir taurus
AL Kutkus Česl. Sasnauską

vadina savo mokytoju, bet iš tik
ro žinomasis kompozitorius nie
kad nebuvo Kutkaus dainavimo
mokytoju. Mūsų dainininkas
pradžioj giedojo Šv. Kotrynos
Sasnausko vadovaujamame ber
niukų chore, o vėliau, jau stu
dentaudamas, suaugusių chore.
Matyt, jau anuomet Al. Kutkus
taip gerai skaitė natas, kad dėl to
net nesusipratimų su chormeis
teriu turėjo. Ne vieną kartą chor
vedys sušukdavęs: “Kutkauskai,
meluoji!” Kai Kutkauskas kelis
kartus parodė, kad jis gieda tas
natas, kurios parašytos, tuomet
Sasnauskas apie melą jau ne
šaukdavęs, o tik tardavęs: “Kut
kauskai, pataisyk tą vietą, ten
yra klaida . . .”
-o-

Al. Kutkus nėra išimtis, dau
gelis ano meto lietuvių jaunuo
lių aukštųjų mokslų siekė nepri
teklius kentėdami ir juodą vargą
vargdami. Ne vienas jų, gabus ir
talentingas vaikinas ar mergina,
tokioj “prabangoj” besimoky
dami, susirgdavo džiova ir jauni
būdami užgesdavo. Tačiau Al.
Kutkaus kely į saulę buvo at
skirų, tik jam vienam būdingų
ir tikrai nuostabių atsitikimų.
Kokia vis dėlto žmogaus lem
tis yra pokštininkė, kiek atsitik
tinių vingių ir posūkių ji paki
ša po mūsų kojom! . . .

(Bus daugiau)

DAILE
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ŽVILGSNIS Į 6-TĄJĄ
DAILĖS PARODĄ
Darbininko 11 numeryje ap- veikslų.Portretas išspręstas la
žvelgėm pusę šeštosios parodos, bai dekoratyviai. Čia jo veidas
kurioje dalyvavo 34 autoriai, iš mėlynas,
pagautas
besilei
statę viso 116 darbų. Dabar su džiančios saulės atspindžių. Ap
sipažinsime su kitais parodos linkui sutelkti jo paveikslų frag
dalyviais.
mentai, darniai supinti į visu
Irena Nemickienė-Vakselytė, mą.
eilės parodų dalyvė, šiai paro
Patraukia akį Čiurlionio ran
dai davė keturis paveikslus, visi kos. Pirmą kartą matome tas dai
akrilis. Tapyba jos abstraktinė, lininko ir muziko rankas. Čiur
spalvos dedamos plokštumomis, lionis vis buvo tapomas be ran
lygiai jas padengiant. Iš tolo at kų, pagal jo oficialiąją nuotrau
rodo lyg spalvota grafika, at ką. Čia pagrinde paimta toji pat
spaudai nuo linoleumo. Domi nuotrauka ir pravesta toliau, iki
nuoja ramus ritmas, bet kartais rankų. Tas rankas dailininkė la
jį mėgsta ir suskaldyti į smul bai prasmingai įdėjo į saulės fo
kias dalis.
ną. Gi ta saulė paimta iš Čiur
Mykolas Paškevičius, nuola lionio Karalių pasakos pa
tinis šių parodų dalyvis, atėjo veikslo, kur du karaliai laiko
visai su nauja tapyba. Jam už saulę rankose.
Dailininkei čia pasisekė labai
“Siuvėją” paskirtas garbės pažy
simboliškai
atskleisti visą Čiur
mėjimas. Ankstesnėse parodose
lionio
prasmę
— ir muziko, ir
jis išstatydavo abstraktus, o da
bar visi šeši paveikslai rodo jo dailininko, ir tos kūrybinės jė
išraiškų, dramatinį simbolizmą. gos, kuri jį iškėlė į aukštumas
Jis moka savo vaizduojamoje ir kuri buvo mum saulė.
Šalia saulės
išryškinamas
tikrovėje praverti gilesnes gel
kitas
šviesus
laukelis,
kur skren
mes, žmogų pastatyti prieš eg
zistencijos baimę. Štai pre da kregždės iš jo pavasario sona
mijuotas atžymėtas paveikslas tos. Ir toji kregždė buvo pats
vaizduoja siuvėją. Pirmame pla Čiurlionis, kuris pradėjo visai
ne yra siuvamoji mašina, o už naują lietuviškos kūrybos kelią.
Paveikslas susilaukė daug
jos — žmogus. Jo matoma tik
galvos viršus. Ir čia šiurpiai pa dėmesio parodoje. Jai pasibai
vaizduota ta mašinos pergalė, gus, jis buvo nupirktas dr. K.
tas žmogaus nuovargis, pasislė Valiūno, Vliko pirmininko, ir pa
dovanotas Kultūros Židiniui.
pimas už mašinos.
Tai
tikrai graži ir vertinga do
Labai dramatiška Kančia, kur
vana.
Jis tuoj ir buvo pakabin
vaizduojamas
nukryžiuotas
tas
mažosios
salės galinės sienos
Kristus. Sukurta labai taupiai,
nieko nėra nereikalingo. Palikta centre.
Teofilis Petraitis, šių parodų
tik Kristaus rankos ir nuleista
nuolatinis
dalyvis, vyriausias
galva.
amžiumi,
iš
Elizabetho atvežė
Paveikslai nėra spalvingi. Do
dvi
akvareles.
Rudens rūbas at
minuoja pilki gelsvi tonai,
žymėtas
garbės
žymeniu. Jis la
bet jie patrauklūs ir žiūrovą
bai jautriai pagauna subtilų
verčia susimąstyti.
gamtos alsavimą, jos perėjimą iš
Ona
Paškevičienė-Dokai svieno laiko į kitą.
kaitė, dailininko Mykolo žmo
Malonu, kad dailininkas atsi
na, nuolatinė parodų dalyvė, šio
lankė į parodos atidarymą ir net
je parodoje išstatė 4 paveikslus.
tarė žodį, dėkodamas rengėjam
Už Čiurlioniadą jai buvo paskir už visa.
ta tautinės tematikos premija.
Eugenija Rastonienė, dau
Nei savo temom, nei savo trak gelio parodų dalyvė, dabar gy
tavimu ji nesiskiria nuo ankstes venanti arti Bostono, išstatė 6
nių parodų. Tai skaidrios sielos
paveikslus. Pirmasis paveikslas
dailininkė, kurios paveikslai to (Dievaitis) darytas kiek anks
kie linksmi, draugiški. Jos tep čiau, skyrėsi nuo kitų jos darbų.
tukas toks žaismingas, bėgte bė Dievaitis ąžuolas vedamas į
ga per drobę, palikdamas ir bal
simbolizmą, pabrėžiamos jo ša
tus jos plotus, atidengdamas
kos. Simpatingas jos kolažas
neišsakytą džiaugsmą.
didmiestis su šviesos refleksais.
Specialiai šiem Čiurlionio
Simpatingi ir grakštūs jos pieši
metam ji sukūrė ir didelį pa
niai tušu. Tai Maino uolos.
veikslą — Čiurlioniada. Tai yra
Eglė
Sodaitytė-Reventienė
Čiurlionio portretas, įderintas antrą kartą dalyvauja šiose pa
tarp jo vizijų, tarp sukurtų pa
rodose. Išstatė du abstraktus.

IŠ DAILĖS
GYVENIMO
— Dail. Vladas Meškėnas Sydney metinėj tautinėj Australijos
dailininkų parodoj gavo didžiau
sią 1500 dol. Sir Charles Lloyd
Jonės premiją už dailininko D.
Grant portretą.
— Škulpt. Antano Mončio
skulptūrų paroda vyko visą ko
vo mėnesį Cite Universitaire ga
lerijoj, Paryžiui.
— Dailininkių R. Lapšienės
ir J. Kinkienės dailės darbų pa
roda įvyks balandžio 11-20 Chi
cagoj, Čiurlionio galerijoj.

Šeštojoje dailės parodoje Kultūros Židinyje vasario 22. Iš k. I-oje eilėje: Elena Urbaitytė,
Elena Kepalaitė, mecenatė Elena Mickeliūnienė, Liet. gen. konsulas Anicetas Simutis,
Ona Paškevičienė, Giedrė Montvilienė, stovi iš k. Česlovas Janušas, Vida Krištolaitytė, Petras Sandanavičius, Mykolas Paškevičius, Jonas Rūtenis, LB N.Y. apygardos valdybos
narys Vincas Padvarietis, LB N.Y. apygardos pirm. A. Vakselis, Teofilis Petrai
tis, Paulius Jurkus, V. K. Jonynas. Nuotr. Charles Binkius
Vyrauja šiltos spalvos, judan
čios aštrių linijų formos.
Jonas Rūtenis, visų parodų
dalyvis, išstatė 5 paveikslus, ak
rilis ant popieriaus. Jis tikrovę
supoetina, iš jos paima tik
vieną ritmą, tik vieną atribu
tą ir jį perkelia į savo kompo
zicijas. Čia jis padidina ją, gau
damas nuotaiką, judesį ir drauge
abstraktą. Mėgsta pavadinti ati
trauktais vardais, ieškodamas
nuotaikos pavadinime. Mėgsta
muzikinius vardus — sonatas,
preliudus. Ir čia buvo išstatytos
dvi sonatos Čiurlioniui. Viena jų
buvo atžymėta garbės žyme
niu.
Petras Sandanavičius daly
vauja antrą kartą šiose paro
dose. Išstatė tris piešinius ang
limi. Piešiniai abstraktūs, pa
grįsti banguojančia linija. Taip
jo kompozicijose daug įvairiau
sių formų ir daug judesio. Jo
paveikslas “Prinokusi naktis”
gavo Vaižganto Kultūros Klu
bo premiją.
»
Vytautas Sakalauskas, iš Los
Angeles, Calif., atsikėlęs į New

DAIL. J. SODAIČIO
PARODA

Yorką praeitą vasarą, pirmą kar
tą/dalyvauja šiose parodose. Iš
statė tris paveikslus abstraktus.
Dominuoja balta drobė, į kurią
įbrėžiamos linijos, primenan
čios meškerės kabliukus.
Juozas Sodaitis, nuolatinis
parodų dalyvis, išstatė 5 pa
veikslus lietuviškom temom.
Tai tas pats dainų ir pasakų in
terpretacijos stilius, kurį jis pa
demonstravo savo individua
linėje parodoje. Spalvos de
damos labai grafiškai, paliekant
daug baltos drobės. Iš tolo jo
paveikslai atrodo kaip spalvotos
grafikos atspaudai. Paveiksle
kartojasi ir anksčiau matyti
motyvai — rūpintojėliai, avi
nėliai, stilizuotos gėlės.
Gražina Treinytė dalyvavo
pirmą kartą — Miško paslaptys
— trys pasakos iliustracijos,
spalvoti pieštukai. Dominuoja
šiltų spalvų gama ir judesys.
Ji bene buvo jauniausia šios
parodos dalyvė.
Elena Urbaitytė, daugelio pa
rodų dalyvė, šios parodos jury
komisijos narė, išstatė tik vieną
paveikslą — kolažą, kuris pa
sižymėjo savo intymumu ir jau
kumu.
Valentina Ūselienė, visų paro
dų dalyvė, trijose akvarelėse pa
rodė gamtos motyvus — gėles,
vaisius. Vyro portretas (ketvirtas
pav.) padarytas anglimi. Akvare
lės forma jai artimesnė, iš jos
išgauna daugiau atmosferinio
virpėjimo.

Waterburio Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba ko
vo 22-23 suruošė dail. Juozo So
daičio darbų parodą Šv. Juozapo
mokyklos erdvioj salėj.
Buvo išstatyta 52 įvairia tech
nika atlikti darbai: akrilio ir alie
jaus tapyba,, kolažai, tapybinė
Zenonas Ūselis visų parodų
grafika, lino raižiniai ir kt. Pa dalyvis, išstatė 5 pasteles. Jis
rodos
lankytojų
susido yra gilus gamtos stebėtojas ir
mėjimas išstatytais darbais buvo analizuotojas, mėgsta sukonnemažas, nes iš viso nupirkta trastinti dvi idėjas. Jo pastelė
17 darbų: Jadv. Stulginskaitė Kontrastai gavo garbės pažy
nupirko 3, Simas Augaitis 2, mėjimą.
Julius V. Valiūnas (Vliko pir
Viktoras Vaitkus 2, kiti — po vie
ną. Laimėjimui leistas paveiks mininko dr. K. Valiūno sūnus)
las “Mediniai stebuklai” loteri parodoje dalyvavo pirmą kartą.
jos būdu teko Vyčiui Virbickui Jis nutapė motinos portretą, pa
gaudamas ją iš šono ir suteik
/ iš Danbury, Conn.
12
damas
jai judesį, lyg smarkiai
Prie parodos surengimo daug
važiuotų
automobiliu ar skristų.
prisidėjo LB apylinkės valdybos
AUKURAS
Petras
Vaškys, keramikas,
pirm. A. Malakauskas, K. Urbskulptorius,
dalyvavęs bent
šaitis, V. Vaitkus ir kiti valdybos
Angelų, aukos ir aukurų moty dedasi aukštybėse. Į tas aukštu nariai. Apie parodą rašė ir vieti keliose parodose, šios parodos
vai sutinkami bent keliuose mas jis mėgo pasikelti savo nis amerikiečių laikraštis “Wa- jury komisijos narys, išstatė dvi
Čiurlionio paveiksluose. Svars vaizduotėje ir pažvelgti į visatą, terbury American”.
dideles vazas iš šamoto. Viena
tydamas būties klausimus, ieš į mūsų žemę. Ir šis žvilgsnis į
kodamas simbolinės išraiškos, jūrą yra iš labai aukšto taško.
jis panaudojo ir angelus ir au
Priešais tą žvilgsnį, pirmame
kurus
išreikšti
santykiam paveikslo plane, iškyla aukuras.
su Visatos Karaliumi, kurį daž Mes matome tik to aukuro vir
nai vadina Rex. Tie aukurų, an šūnę, jo papėdė eina kažkur į
gelų motyvai yra seni, daug kur žemumas. Tas aukuras yra nepa
naudoti, bet Čiurlionio kūryboje prastai didelis, jei palygini su
jie gavo visai naują ir origina jūros pakrante ir pačia jūra. Tai
lų apšvietimą.
milžiniškas aukuras, iškilęs
Štai jo paveikslas Aukuras. nepaprastai aukštai.
Paveikslas labai įspūdingas. Jo
Aukuras sukrautas iš didelių
niekada negali užmiršti. Ir ko
keturkampių, kurie kildami ma
dėl?
Kad gautume jo tikresnį vaiz žėja. Atrodo lyg kokie laiptai.
dą, pradėkime nagrinėti nuo Ant tų keturkampių šonų nu
gilumos. Paveikslo gilumoje ma piešti paveikslai, lyg jie būtų
tome jūros horizontą. Šviesi pa iškalti akmenyje. Čia galime pa
stebėti besikartojantį saulės
dangė prisiglaudžia prie ramios
motyvą, matome zodiako ženklų
jūros. Jūra irgi ramiai artėja į
šaulį, miestus, kolonas, kalnus.
žemės krantą ir čia susitinka su
Tai reikia suprasti kaip visatą.
upeliais, upėmis. Tarp upių
Visata sutelpa į aukurą, kuris
regime miškų plotus.
Tokį jūros vaizdą ir jos susiti prie didelių ramių vandenų
kimą su krantu matome, kai dega ir aukoja baltą dūmą Di
skrendame lėktuvu. Čiurlionis džiajam Karaliui. Balti dūmai
kyla ramiai. Jų neliečia joks vė
tą paveikslą sukūrė tada, kai bu
jas. Ramybė gaubia
visatą, ir
vo atlikti pirmieji skraidymo
Didysis Karalius auką priima,
bandymai. Nebuvo nei nuotrau
kų iš tokio aukščio, bet Čiurlio nes dūmai pamažu kyla į viršų.
M. K. Čiurlionis — Aukuras
nis savo dvasia nujautė, kas (P.j.)

PAŽ/M/ME

rami, lyg kokios senovinės kank
lės, lyg senovės skydas pasako
ja apie keistus pergyvenimus,
apie vienišumą. Antroji sudėta
iš atskirų judančių plokš
čių. Abi vazos rodė jo neišsen
kamą fantaziją ir jautrų skonį.
Regina Viliamienė, nuolatinė
parodų dalyvė, iš VVashingtono,
trijuose aliejiniuose paveiksluo
se vaizdavo gamtą — pavasa
rį, vandenį. Dominuoja rami
žalia spalva. Visur pabrėžiama
ramybė ir poilsis.
Judita Žiliūtė, keletos parodų
dalyvė, davė du paveikslus pa
rodoje. Abiejų paveikslų in
terpretacija skirtinga. Vienas pa
grįstas realybe — pamiškė, o ki
tas — choras. Tai savotiška fan
tazija. Ši fantazija buvo staman
tresnė.
Marija Žukauskienė, visų 6
parodų dalyvė, išstatė šešis lie
tuviškos tematikos paveikslus.
Dirba daugiausia su peiliu, do
minuoja rusvi ), gelsvi tonai.
Jos paveikslų tonai yra patrauk
lūs ir jaukūs. Daiktai neturi
aštrių kontūrų, visa pamažu
tirpsta ir virpa.
Šių metų paroda praėjo paki
liai ir dinamiškai. Žmonės mie
lai lankė. Nupirko net 16 pa
veikslų. Paveikslų pardavė: J.
Rūtenis — 4, Z. Ūselis — 2,
M. Žukauskienė — 5, R. Vilia
mienė — 1, V. K. Jonynas —
1, I. Nemickienė — 1, Anna S.
Mažeika — 2.

-oGalvojant apie 7-tąją parodą,
reikia jau dabar rengtis. Vis dėl
to paroda turi būti ilgiau atidara.
Neleidžia jau ir savigarba, kad
štai pati didžioji metų paroda
taip trumpai vyksta. Reikia bū
tinai dviejų savaitgalių, visos sa
vaitės. Prie parodos galima su
rengti ir kitokias kultūrines
programas, kad tai būtų mūsų
kultūros dienos. Teisinamasi,
kad sportininkai užima per daug
laiko. Tiesa, sportininkai kiek
vieną savaitę bent kelis vakarus
čia naudojasi patalpom. Tad jie
turi suprasti, kad ir meno pa
rodos turi pilną teisę ateiti ir il
giau įsitvirtinti. Čia juk Kultūros
Židinys, o ne sporto rūmai. Sa
vaime prašosi didesnio respekto
tiem kultūriniam reikalam.
Iš anksto reikia organizuoti ir
premijas, nepalikti jų paskuti
niam mėnesiui. Iš anksto reikia
organizuoti ir inteijero atbaigi
mą. Šiemet buvo įrengta visai
neblogai, kai iš tų lentų buvo
pastatyti atskiri vienetai. Jis su
skaldė salės erdvę. Bet reikėjo
juos nudažyti. Nudažyti nebuvo
jau kada, nes parodai įrengti
buvo skirta tik viena diena.
Šiaip ar taip, parodos įnešė
daug gyvumo į mūsų kultūrinį
gyvenimą, (p.j.)
.J————
■ ■ ■ II"—'...
— Modernaus meno sąjunga
Britanijos sostinėj, Londone,
Mali galerijoj, sausio 14-23 su
rengė parodą tapybos ir skulp
tūros darbam parduoti. Dalyvių
buvo Susilaukta apie 150, jų
tarpe ir skulptoriaus Antano
Brazdžio, kurio skulptūros nuo
trauką “The Times” dienraštis
išspausdino parodos išvakarėse.
Šion parodon suvažiuoja Bri
tanijos ir Britų Bendruomenės
kraštų muziejų vadovai įsigyti
naujausių kūrinių.

— Dailininkių Balukienės ir
Stankūnienės kūrinių paroda ir
poetės J. Švabaitės-Gylienės
naujų knygų pristatymas Cleveland, Ohio, Lietuvių namuose
įvyks balandžio 12-13. Rengia
Žaibo klubas.
— Dail. Antano Petrikonio
tapybos darbų ir dr. Jono Šalnos
šaknų skulptūrų paroda ruošia
ma LB gegužės 3-4 Kultūrinia
me Centre, Detroite.
— Dail. Eva Kubbos, guvenanti Sydney, Australijoj, lai
mėjo geriausios Australijos mo
ters dailininkės 1974 metų Pring
premiją. Šioj parodoj iš lietuvių
dalyvavo tik E. Kubbos. Išsta
tė du akvarelinius darbus, iš
kurių Spring Song laimėjo pir
mąją premiją.

— Praurimė Petrauskaitė, iš
tekėjusi už JAV konsulo J.E.
Blandfordo, su vyru ir dviem
vaikais
atostogavo
Londo
ne ir Edinburge. Po atostogų
jie grįžo į Dakarą, Senegalijos
sostinę. Blandfordienė gilina
prancūzų kalbos studijas, o lais
valaikius skiria tapybai. Gy
vendama Arlingtone, Va., ameri
kiečių parodoj Washingtone yra
laimėjusi antrą premiją už savo
piešinius.
— Dail. prof. Mstislavo Do
bužinskio šimto metų gimimo
sukaktis bus š.m. rugpiūčio 2.
Dailininko kūrinių kilnojama
paroda, pavadinta “Lietuva”,
vyks Chicagoj, Jaunimo Centro
Čiurlionio galerijoj šį pavasarį.
Atidarymas balandžio 11.

---
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PETRO VAŠKIO
PARODOJE ,
Maironio lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas surengė
skulptoriaus Petro Vaškio ke
ramikos darbų parodą kovo 2223 Kultūros Židinio mažojoj
salėj. Buvo išstatyta 50 įvairių
keramikos darbų ir 7 porceliano
darbai’.
Parodą atidaryta šeštadienio
vakarą 7 v.v. Atidarymą pravedė
mokyklos tėvų komiteto narys
V. Sidas. Apie keramiką ir P.
Vaškio darbus kalbėjo dailinin
kė kerą nikė Aleksandra Kašubienė, Paskui pats Petras Vaškys
rodė skaidres. Pirma skaidrių
dalis buvo gamtos vaizdai. Tai
buvo daugiausiai kokios nors
detalės, medžių šakos, šaknys,
lapai, įvairiausi žiedai. Tos nuo
traukos parodė ir vieną svarbų
momentą — dailininko ryšį su
gamta. Iš tos gamtos, iš tų šaknų,
kamienų paimta daugelio vazų
formos. Antroji skaidrių dalis
vaizdavo jo paties keramiką.
Drauge buvo paaiškinti kai ku
rie techniški dalykai, kaip gau
namas įvairus paviršiaus Svyri
mo laipsnis. Pabaigus vaizdus,
buvo keletas klausimų apie ke
ramikos techniką.
Po to visi turėjo progos gerai
apžiūrėti parodą. Visi buvo pa
vaišinti kava ir pyragaičiais.
Paroda vyko žemutinėj salėj,
buvo gražiai ir jaukiai sutvarky
ta. Buvo išstatyta keletas dides
nių dekoratyvinių vazų, žvaki
džių, visa eilė smulkesnios ke
ramikos payvzdžių, mažų vaze
lių, puodelių, kabančios vazos
gėlėm, keli pilni setai. Porcelia
no dirbiniuose vyravo įvairios
taurės.
Viso parodą aplankė apie 120
žmonių, parduota buvo 17 dar
bų. Paroda užsibaigė sekmadie
nio vakarą. Tada jis susidėjo sa
vo daiktus ir išvyko į Philadelphiją.

t
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Nuotr. V. Maželio

VITAS GERULAITIS - PIRMUTINIS
LIETUVIS TENISO AUKŠTYBĖSE
1975: sausis, vasaris, kovas žaistų. Ir taip mintys kartais
— trys mėnesiai, kai Vitas Ge skrieja į netolimą praeitį, kai
rulaitis įbrėžė ryškią vagą teni tėvas tempė Vitą už ausų į te
so pasaulyje kaip žaidikas, pasi niso aikštę pratybų. O tuo laiku
ryžęs įkopti į aukštybes ir ten Vito draugai lietuviai, jau įsi
vilkę į futbolo uniformas, va
likti.
Pradinis metų įvykis — JAV žiuodavo į kitokias aikštes rung
profesionalų 1975 pirmenybės tynių. Sakoma, Vitas būtų bu
Philadelphijoj, kur Gerulaitis vęs geras futbolo žaidikas, bet
baigmėj po penkių setų pralai tenisas nusvėrė, ir dėl to niekas
mi prieš Riessen (JAV). Toliau nesigaili.
Kai tėvas mokė sūnų parkuo
slinktis į pietus: Roanoke, Vir
ginijoj, Vitas vėl baigmininkas, se, Veronika Ščiukauskaitė, 16
bet Taylor (Anglija) laimi 7-6, metų iš eilės Lietuvos meiste7-6. Kitas stabtelėjimas St. Pe- rė, patarė, rekomendavo jauniklį
tersburge, Floridoj — antrame įrašyti į West Side teniso klubą
rate Pattison (Rodezija) sumaišo Forest Hills, kur ji priklausė ir
kortas ir nusveria pergalę 2-6, buvo laimėjusi klubo moterų
6-3, 6-4.
pirmenybes. Veronika rūpinosi
Grįžtame šiaurėn — JAV atvi lietuviškuoju teniso prieaugliu
ros 1975 pirmenybės Salisbury, ir neapsiriko. Dabar Veronika
Maryland. Čia Vitas įsisiūbuoja
ir baigmėje rimtai pagraso dve
jus metus iš eilės tokias pirme
nybes laimėjusiam Connors
(JAV). Penkių setų dvikovė, ir
Didžiosios savaitės iškilmės
Connors, geriausias pasaulio ir Velykos Šv. Alfonso bažny
žaidikas 1974, laimi 5-7, 7-5, čioje gražiai pavyko. Minios
6- 1, 3-6, 6-0.
maldininkų iš viso miesto daly
Po to jau tolimas šuolis į pie vavo pamaldose ir buvo sužavė
tus — Sao Paulo, Brazilija, bet tos gražiai įrengtais altoriais.
baigmėj Vitas užšoka ant seno Kunigai iš sakyklos padėkojo vi
vilko Laver (Australija), kuris siem, sesutėm kazimierietėm,
trenkia 6-2, 6-1.
mokyklos vaikučiam, didžiajam
Tada atgal į gimtąjį lizdą — chorui ir Šv. Vardo draugijos vy
turnyras Nevv Yorko mieste. Vie ram, kurie tvarkė žmonių ėji
tos spauda prapliumpa rašiniais mą prie komunijos, ir už su
(daug būtų ir nebūtų dalykų) teiktas aukas gėlėm.
ir pranašauja, jog baigmėj susi
Baltimorės ateitininkai kvie
tiks Gerulaitis su Connors. Taip čia visus dalyvauti mišiose Šv.
ir buvo. Pirmose rungtynėse Alfonso bažnyčioje balandžio 6,
Vitui neina sklandžiai, ir jis turi sekmadienį, 8:30 vai. Mišios bus
vargo, kol nugali Fletcher (Aust aukojamos už persekiojamus
ralija), bet toliau įšyla ir žaidžia brolius ir seses pavergtoj Lie
be šešėlių: nukerta jaunąjį, 18 tuvoj .
metų žymūną Martin (JAV),
Sukaktuvių banketą rengia Šv.
lengvai atskaito Taylor (Anglija) Alfonso suaugusių klubas balan
ir pasiruošęs baigminei kovai
džio 11, penktadienio vakarą,
prieš Connors. Deja, pusiau- gražioj La Fontaone Rouge sa
baigmės atkaklioj dvikovėj prieš
lėj ant Belair Road. Rengimo ko
Kodes (Čekoslovakija) Connors
mitetas kviečia visus narius gaususižeidžia ir Vitui pasiduoda
be žaidimo.

Baltimorės žinios

Velykų savaitę Vitas Floridoj,
ir šį kartą išvyka į saulės kraš
tą sėkmingesnė — Orlando tur
nyre įveikia McMannus (JAV),
Kakulai (Sovietų Sąjunga), triuš
kinančio padavimo savininką
Tanner (JAV), pusiaubaigmėj
supila Pattison (Rodezija) 7-6,
7- 5 (aštuntoji iš eilės pergalė
turnyruose), o Velykų sekma
dienį baigmės priešininkas La
ver (Australija). Vitas stipriai sukovoja, bet Laver viršesnis 6-3,
6-4. Laver 1975 laimi jau ketvir
tą turnyrą.
Balansas: 7 turnyrai ar pir
menybės — viena pergalė, pen
kios antrosios vietos ir tik vieną
kartą silpniau.
Vito tėvas Vytautas Gerulaitis,
Lietuvos teniso meisteris 19381940, sako, jog per paskutiniuo
sius tris mėnesius sūnaus kla
sė labai pagerėjo, ir dabar Vi
tas laimėjimų take.
Kai tėvas žiūrovų tarpe ir ste
bi Vito ar dukters Rūtos rung
tynes, išgyvena kiekvieną sa
vo atžalyno judesį, mato iš už
simojimo, kūno slinkties, koks
bus smūgis, ir atrodo, lyg pats

Ščiukauskaitė sako: “Vitas labai
talentingas ir jį galima lyginti su
kai kuriais žymiaisiais austra
lais, pavyzdžiui, Rosevvall. Vitas
turi neeilinę Dievo dovaną, nes
vien gerai tenisą žaisti dar neuž
tenka”. O kaip su tais Nevv
York Post ir Daily News repor
tažais, kur Vitą vaizduoja kaip
dabitą, linksmuolį, kuris prade
da gyventi tik po vidurnakčio?
Vitas gyvena pas tėvus, o kai
prieš Velykas viena New Yorko
televizijos stotis turėjo su Vitu
pasikalbėjimą ir paklausė, kaip
motina žiūri į tuos rašinius
spaudoj, Vitas taip atsakė: “Ma
ma nesirūpina, nes žino, kad tai
neteisybė”.
K. Čerkeliūnas
šiai dalyvauti. Po banketo šo
kiam gros populiarus orkestras.
Pavasario koncertą rengia A.
L. Tautinės Sąjungos Baltimorės
skyrius balandžio 12, šeštadienį,
7:30 vai. vak. Lietuvių svetai
nės didžiojoj salėj. Dalyvauja
vyrų sekstetas iš Bostono. Šo
kiam gros geras orkestras, veiks
loterija. Bus ir valgių stalas.
Bilietus bus galima įsigyti prie
įėjimo.
Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, atšvęs savo penkerių metų
gyvavimą su koncertu, kuris bus
balandžio 26, Lietuvių svetainės
didžiojoj salėj. Pradžia 7:30 v.v.
Koncerto stalus galima rezer
vuoti iš anksto pas choro vyrus,
ypatingai pas seniūną Antaną
Gudonį 252-6291. Po koncerto
šokiai, grojant Harmoneers or
kestrui. Bus turtingas valgių ir
gėrimų bufetas. Visi maloniai
kviečiami rezervuoti tą vakarą
dalyvauti koncerte ir paremti
vyrų choro darbą.
Kunigunda Sakalauskaitė, vė
lesnė ateivė, po ilgos ir sun-

KONGRESO ATSTOVAI
(atkelta iš 3 psl.)
imti Genės Gerutės, nes jos tė
velis nepriklauso prie jų politi
nės partijos ir ji pati buvo auk
lėta negeroj jaunimo organizaci
joj. Kitaip sakant, tokiuose ko
mitetuose arba yra perdaug poli
tikavimo, arba permaža drąsumo
padaryti nepopuliarų spren
dimą.
Deja, ta politika visada pasi
rodo rinkimuose. Per antrojo
pasaulinio jaunimo kongreso
rinkimus vyko konkurencija tarp
skautų ir ateitininkų. Kuris
miestas eis ateitininkam, kuris
skautam? Yra natūralu, kad
skautas už skautą balsuos, nes jis
jį geriau pažįsta negu ateitinin
ką ir gali įvertinti jo organiza
cinius talentus. Tačiau tai ne
reiškia, kad reikia automatiškai
balsuoti skautui (ar ateitininkui)
už savąjį, nė nepagalvojus, ar tas
“savas” bus geresnis, ar ne. Rin
kimai neturi virsti mandatu,
parodančiu, kuri jaunimo orga
nizacija pajėgesnė. Nesvarbu,
kokios taisyklės bus nustatytos

kandidatam, jei balsuosi už or
ganizaciją, o ne už žmogų. Aš šį
elementą pabrėžiu, nes, be
abejo, daugumas mūsų “malo
niųjų” kandidatų bus išrinkti
dėl to, kad jie priklausė prie
“teisingos” grupės.
-oBaigdamas noriu pastebėti tris
dalykus. Pirmas, po rinkimų,
kokie jie bebūtų, bus nepasi
tenkinimo. Gali būti teisingiausi
rinkimai, bet bus visvien supy
kusių pralaimėtojų. Dėl to per
daug nereikia jaudintis — tik
pradėkim jaudintis, jei rinkimai
bus blogai pravesti arba jei bal
suotojai šovinistiškai pasielgs.
Antras dalykas, supraskim, kad
Kanados ir JAV Lietuvių Jau
nimo Sąjungų tarybos yra pada
riusios didelį progresą, bandant
pagerinti rinkimų sistemą. Ir
trečia — pradėkim jau dabar
rimtai galvoti apie rinkimus, nes
jie visai nebetoli. Klauskim
save, kokių mes norėtume at
stovų Pietų Amerikoj? Į tą klau
simą atsakius, bus lengviau pa
daryti teisingą sprendimą.

Chicagos vidurmiesty, Civic
Plazoj, kovo 3 įvyko demonstra
cijos, maldos ir susikaupimo
valanda. Demonstracijos suruoš
tos pareikšti protestą dėl religi
jų persekiojimo ir drauge pa
reikšti protestą prieš atvykusius
iš Rusijos ir jos okupuotų kraš
tų dvasiškius, kurie skelbia ti
kybų laisvę Sovietų Sąjungoj
“įstatymų ribose”.
Nežiūrint, kad buvo darbo
diena ir šaltas oras, į aikštę
susirinko su viršum 800 de
monstrantų: lietuvių, latvių, es
tų, gudų ir ukrainiečių. Pastarų
jų buvo daugiausia.
Tribūnoj buvo išstatytas kry
žius, Amerikos, Lietuvos, Latvi
jos ir Ukrainos vėliavos. Maldas
sukalbėjo ir kalbas pasakė dva
siškiai: Ukrainos katalikų, orto
doksų ir evangelikų, Gudijos or
todoksų, Latvijos katalikų ir
evangelikų, Lietuvos —kun.
Vytautas Mykolaitis katalikų
vardu ir kun. A. Trakis — evan
gelikų. Priimta protesto rezoliu
cija, pabaigai sugiedota “Marija,
Marija” ir Ukrainos himnas.
Didelį įspūdį darė demon
strantai su degančiom žvakėm.
Matėsi daugybė plakatų su įvai
riais šūkiais, kurie buvo nu
kreipti prieš rusus ir jų neša
mą religinę priespaudą. Įspū
dingiausias latvio Ted Zevinš
plakatas, kuris vaizdavo degan
čią knygą su užrašu “Rusai degi
na biblijas”.
Kovo 4 prieš pietus prie Mc
Cormick viešbučio iš Maskvos
atvykusius dvasiškius pasitiko
apie 200 demonstrantų, dau
giausia ukrainiečių. Demon
strantai su plakatais įsiveržė į
viešbučio prieangį ir prie keltu
vų reiškė protesto ženklus sve
čiam dvasiškiam.
Spaudos konferencijų salė
buvo pilna korespondentų. Pa
sirodė 6 svečiai dvasiškiai: du
ortodoksų metropolitai su aukš
tomis baltomis kepurėmis, kiti
su kunigiškomis uniformomis.
Konferencijos vadovas supa
žindina: Lietuvos prel. Č. Kri
vaitis, Latvijos vysk. J. Matulis,
ortodoksų metropolitas Juve
nalis, baptistų gen. sekretorius
dr. A. Bičkov, protopresbiteris
Borovoj ir Kijevo metropolitas
Filaretas, delegacijos vadovas.
Jis daugiausia atsakinėjo į klau
simus.
Vienas paklausė Filaretą apie
unitų katalikų Bažnyčios likvi
davimą. Atsakymas buvo neaiš
kus. Paklausus apie neseniai
areštuotą baptistų veikėją G.

kios ligos mirė kovo 21. Ve
lionė nuo pat atvykimo į Baltimorę buvo ištikima Šv. Alfonso
parapijos narė. Kai sveikata lei
do, dalyvavo lietuviškuose pa
rengimuose. Palaidota Holy Redeemer kapinėse po gedulingų
pamaldų Šv. Alfonso bažnyčioj
kovo 25.
T
.
Jonas Obelinis

I

Vinc, atsakyta, kad jis platinęs
priešsovietinę literatūrą.
Dėl jų sutikimo Chicagoj Fi
laretas pastebėjo, kad jie žiną
apie Amerikos laisvę demonst
ruoti, bet jie buvę grubiai sutik
ti, išplūsti, net apstumdyti. Pa
klausus, išsigynė esą KGB at
stovai, palaikė tai net įžeidimu.
Apie Lietuvos bažnytinę pa
dėtį į kun. J. Prunskio klausimą
atsakė prel. Č. Krivaitis. Vienas
iš vyskupų paskelbtas persona
non grata ir iš Vilniaus išsiųs
tas į Žagarę. Kito, slapta į vys
kupus pakonsekruoto, nepripa
žįsta sovietų valdžia. Abu vysku
pai galį laisvai paskirtose vie
tose gyventi, galį važinėtis net į
kurortus, naudotis ligoninėmis,
tik negalį eiti vyskupo pareigų.
Kunigų seminarijoj esą su vir
šum 50 klierikų. Daugiau pašau
kimų nesą.
Kitas korespondentas klausė,
kodėl valdžia kišasi į Bažnyčios
reikalus, nors valstybė ir Bažny
čia esančios atskirtos. Atsakyta,
kad, nors viskas yra apribota,
bet “įstatymų ribose” turima re
ligijos laisvė.
Paklausus apie A. Solženicy
no laišką metropolitui Pimenui,
atsakyta, kad Solženicynas yra
netikintis, jis negali vyskupų
mokyti.
Paklaustas apie tikybos moky
mą, baptistų gen. sekretorius dr.
A. Bičkov atsakė, kad, nors ša
lies įstatymai nėra malonūs reli
gijos atžvilgiu, tėvai gali vaikus
mokyti religijos tiesų savo na
muose.
Po spaudos konferencijos ne
buvo leista pasikalbėti atskirai
su atvykusiais dvasiškiais. Kun.
J. Prunskis įteikė kiekvienam
svečiui vysk. V. Brizgio knygelę
apie religijos padėtį okupuotoj
Lietuvoj.
Spaudos konferencijoj iš lietu
vių dalyvavo kun. J. Prunskis,
kun. A. Stašys ir Jonas Kaunas.
Po šios konferencijos įvyko
pavergtų tautų spaudos konfe
rencija, kuriai vadovavo pirm. V.
Viksninč.
Buvęs kongreso atstovas E.
Langreble pasakojo, kaip jis Ru
sijoj platino Šv. Raštą, buvo
suimtas ir ištremtas. Lietuvių
vardu kalbėjo gen. konsulė Juzė
Daužvardienė ir kun. J. Pruns
kis. Estų vardu A. Voobus pažy
mėjo, kad Estijoj ne tik religija,
bet ir tauta yra naikinama. Apie
Latvijos tikinčiųjų vargus kalbė
jo kun. V. Varsbergs.
Apie Sov. Sąjungos dvasinin
kų apsilankymą rašė Chicagos
dienraščiai: Sun Times, Chicago
Tribūne ir Chicago Daily News.
Aprašius spaudos konferenciją,
dienraščiuose netrūko faktų
apie religijos persekiojimą Ru
sijoj ir jos okupuotuose kraštuo
se.
Demonstracijas ir spaudos
konferenciją rodė ir televizija tą
patį vakarą.
J. Kaunas

VISIEM SVARBU ŽINOTI, kur gal ima kreiptis turint reikalu teisme
įvairiais atvejais, pvz. įvykus auto nelaimėm ar namų savininkų
ginčam. Taip pat sutvarkomi namų pirkimo-pardavimo dokumen
tai, paruošiami palikimų testamentai. Atliekami Ir kiti teisių reikalai.
Kreiptis į advokatą — Valdas C. Duoba, 453 New York Avė.
Huntlngton, N.Y. 11743. Tel. (516) 427-3399.
Susitarus savaitgaliais ar šiaip vakarais jis pasiekiamas Kul
tūros Židinyje, Darbininko administracijoj, 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y.

BUDGET TOURS TO LITHUANIA
5 Days Vilnius — 1 Day Moscow
May — September $735.00 per person
ESCORTED TOURS TO VILNIUS /VIENNA
16 Days 5 Vilnius — 6 Vienna

May 22 — September 4 $1280.00 per person
July 17 — August 21 $1415.00 per person
First Class accomodations with private bath, transfers to and
from airports in USSR, portage of two average size suitcases,
visa fees, three meals a day in the USSR, continental breakfast
in Austria, and sightseeing are included in the price of the tour.
FOR INFORMATION CONTACT: Patricia Keltner
Union Tours
6 East 36 Street
New York, N.Y. 10016
(212) 670-7878

visur]1
—
Arkivysk. Joseph Bernardin, Cincinatti arkivyskupi
jos ordinaras ir JAV katalikų vys
kupų pirmininkas, kalbėdamas
Cincinatti universitete vasario
26, pastebėjo, kad jis ne kartą
su kitais krikščionimis yra smer
kęs žydų persekiojimą Sovietų
Sąjungoj. Arkivyskupas priminė,
kad dabar būtina, kad šis protes
tas būtų praplėstas — ginami ir
Lietuvos žmonės, kurie už savo
religinius įsitikinimus yra žiau
riai nukentėję. Arkivysk. Bernardin, drauge su kun. Kazimie
ru Pugevičium, ALK Tarnybos
reikalų vedėju, lankė Katalikų
Universitetą Washington, D.C.
— Putnamo seselės ir šiemet
savo sodyboj ruošia Lietuvių
susiartinimo šventę, kuri įvyks
liepos 27. Jau raštu pranešta,
kad į tą šventę atvyksta Bostono
kardinolas Humberto Medeiros.
— Lietuvių Fondo narių meti
nis suvažiavimas įvyks balan
džio 12 Chicagoj. Vakare pramatomas banketas
Martinique
restorane.

— Jadvyga Tūbelienė serga li
goninėj Miami Beach, Floridoj.
— Lietuvių Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos centro valdyba
šiais metais sudaryta Toronte.
Pirm. E. Girdauskas (24 Maynard Avė., Toronto, Ont. M6K
2Z9, tel. 416-533-0342), dvasios
vadas kun. J. Staškus, vicepirm.
R. Urbonaitė, ižd. R. Puteris,
laiškų sekr. R. Birgelytė, bendraraščių sekr. R. Čepaitytė.
— Australijos LB Melbourno
apylinkės narių susirinkime ko
vo 16 naujon valdybon išrinkti:
Albinas Pocius (pirm.), Petras
Aras, R. Steponavičius, Anita
Matukevičienė, Feliksas Sodaitis.
— Kun. dr. V. Skilandžiūnas, Ottawa, Ont., jau kuris lai
kas dirbąs kalėjimo kapelionu,
paskirtas visų Ottavvos kalėjimų
kapelionų koordinatorium, įskaitant ir nekatalikų denomi
nacijas. Pernai apie jo darbą
• kalėjimuose rašė prancūzų vie
tinė spauda, o šiemet sausio 1617 jis dalyvavo televizijos progmoj. Joje aiškino savo darbo
apimtį, pobūdį, metodus. Kun.
dr. Skilandžiūnas laisvai varto
ja anglų ir prancūzų kalbas, yra
studijavęs psichologiją bei pe
dagogiką angliškuose ir pran
cūziškuose universitetuose ir
gilinęs savo studijas sielovados
srityv Ottavvoj.
— Kolumbijos lietuvių bend
ruomenės Bogotos apylinkė lei
džia “Krivūlės” biuletenį, kurio
Nr. 7, skirtas 1975 vasario mėne
siui’ pasiekė ir JAV. Leidėjų
ir redaktorių adresas: Dr. J. Zaranka, Apart. Aereo 12138, Bo
gota, D.E., 1. Colombia, S.A.
— Okupuotoj Lietuvoj plačiai
praktikuojamas vakarinis (pa
maininis) ir neakivaizdinis mo
kymas. Vakarinėse pamainose
mokosi 16-29 m. amžiaus as
menys. Šiais metais, kaip rašo
vasario 7 Tarybinis Mokytojas,
būsiąs išleistas 100,000-tasis
vakarinis abiturientas. (E)
— UBA-BATUNo metinė kon
ferencija šiemet įvyks šeštadie
nį, gegužės 31. Šios konferen
cijos metu bus išrinkta nauja
UBA-BATUNo vadovybė ateinantiem metam ir bus svarsto
mi ateities veiklos planai Jung
tinėse Tautose.
— Vytautas Beliajus, Denver,
Colo., išrinktas Colorado Folk
Arts skyriaus pirmininku. Jis
taip pat išrinktas Colorado etni
nių grupių festivalio rengimo
pirmininku.
— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Radžius, Philadelphia,
Pa., I. Sirutavičius, So. Boston,
Mass., Radio Liberty Committee, New York, P. Mačiulskis,
Grand Queville, France, S. Laniauskas, Cleveland, Ohio. Už
sakė kitiem: A. Nagys, Lemont,
III. — A. Prančkauskui, Leics,
England. Sveikinam naujus
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Darbininko prenumerata
pirmiem metam naujiem skaity
tojam tik 8 dol. Prenumeratą
atnaujinant visiem 10 dol. me
tam.
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— Bostono tarpklubinėse
mūsų vyrai gerai kovojo prieš ly
gos lyderį MIT tepralaimėdami
Veda Kazys Merkia
2-3, bet kitose rungtynėse prieš
South Shore subyrėjo vos pelnę
— FIDEs neeilinis kongresas,
pustaškį iš penkių. Kovo 28
įvykęs kovo 18-20 Bergen an
rungtynėse prieš priešakin išė
See
(Olandija),
patenkino
jusį Boylston klubą, kuris pusFischerio pageidavimą neriboti
taškiu pralenkė MIT, mūsiškiai
partijų skaičiaus, tęsiant kovą
turėjo labai sunkias kovas. Pus
iki 10 pergalių, bet nesutiko nu
taškį pelnė mūsų antroji lenta,
traukti dvikovos prie padėties
sužaidusi lygiomis prieš eksper
9-9. FIDE prezidentas paskel
tą L. Germanį. Algirdas Leona
bė, jei Fischeris iki balandžio 1
vičius prieš ekspertą B. Cohen
neatsiųs savo sutikimo stoti į
nebaigė partijos , turėdamas ne
dvikovą, jis praras titulą.
žymią persvarą. Taigi Boylston
— Tarptautinį turnyrą Olote klubas veda 3.5-0.5 (1). Be
(Ispanija)
laimėjo
vengras liko balandžio 4 d. rung
Csom, pelnęs 8.5 taško iš 11 tynės prieš Danvers ir balandžio
galimų, priešaky čeko dr. Filip 11 prieš Harvardo universitetą.
8, Romanišino (Sov.) ir lenko Lietuvių II IV.4 rungsis prieš
Šmidto, surinkusių po 7.5 taško. Harvardo klubą ir IV. 11 prieš
— Budapešto turnyre
po 4 Beefaroni.
ratų pirmavo vengras Ribli ir
Skaityk ir platink
Polugajevskis (Sov.) su 3 taš
Darbininkų!
kais.
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DIPRESSION - SPIRAI

1NFLATION

ARE YOU PREPARED?
wlth FRHZE DRIED FOOD

No Refrigeration or Cooking Reguired
Can Be Stored For Years Indefinitely
For Information t, Prices Call or Write:

J & F CONTRACTING
Alumlnum Siding
Wlndows, Showers, Doors
Carpentry Work and Roofing
Call
212 384-1280

JOGER FOODS, INC.
305 Union Avenue
Brooklyn, New York 11211
(212) 387-9485
SERVING N.A.S.A. SPACE PROGRAM
OREGON FREEZE DRIED FOODS

S
U
R
V
I
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Serving all of northern N.J. and paris of N.Y.C.
Complete package jobs or indlvldual service
commercial residentiallndustrial free estimates
Call now for Spring (201) 824-3517

24 HOURS CALL ANYT1ME ALSO GENERAL
CONTRACTOR CALL 212 721-5309

JOHN SHOWERS

MAC THE PAINTER

4

SIGMA TAF PAINT
CONTRACTORS INC.

M. MC KAIG’S COMPLETE
CLEANING SERVICE

PAINTING
Oulck, Dependable, Neat & Rellable
Our Trade Marka at Sunset Interlor
& Ezterior. Call Now For Free
Estimate Mr. Llpowskl 201 434-7542

Exterlor & interior. Private Komes, Apts. hallways,
offices. Scaffold work. Wlndows, Fire escapes,
raillngs. Rellable work. Ouality material. For Free
Estimates CaH 932-8727 22-14 Dltmars Blvd. Fuly
Insured.

....

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.

SPECIALIZING IN TREE REMOVAL STORM
DAMAGE AND PRUNING
CALL DAY OR NITE FOR FREE ESTIMATE
(212) 380-0882

(ASK ABOUT OUR NEW METHOD DEEP STEAM
CLEANING)

Plainvlew L. I.
ACE FLOWER & GIFT SHOP INC.
353 So. Oyster Bay Road
516 433-5565

EXPERT TAX SERVICE
SO BERGEN 201 998-2641 CENT. BERGEN 201
866-8936 NO BERGEN PASSAIC CITY201 427-6792

WALLS, CEILINGS, COMPLETE BATHRMS.

Pat Rellly (212) 746-0747
SERVING ALL OUEENS, NASSAU & SUFFOLK
24 HR. BOARD-UP-SERVICE

HEAVY STEEL Fabricatlon & Weldlng

I

t

HOST MOTEL
Route 35 & New York Avė.
Neptūne , New Jersey 07753
201 988-2200 David P. Relser
Member of Timoa Inn
800-447-4470

EASTER SEASON’S GREETINGS

Westport
TAYLOR’S FLOWERS & GIFT S
24 Taylor Place
VVestport, Connecticut 06880
(203) 227-9534

EASTER SEASON’S GREETINGS

CARROLL’S FLOWERS,
Fruits & Gourmet
1343 E. Lycomlng St.,
Philadelphla, Pa.
215 533-5777
EASTER SEASON’S GREETINGS

RECREATIONAL VEHICLES!
NEW AND USED

CUSTOM CARPET SERVICE
Prlce Roti Back In:

PAINTING, DECORATING,
PLASTERING

Installatlon, Service, Plck-up & Relay, Shampoo
24 Hour Service Free Estimates Bonded
Mechanlcs (212) 241-2382

Inside & Outside, Apts. & Offices

ST. REGIS CAMP

INCOME TAX RETURNS

(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 OR 212 863-2630

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

AQWAY INC.
Lawn Garden and Horae Suppliea
29 Park Avenue,
Engllshtown, N.J.
446-7632

FREE ESTIMATES

į

■

EASTER SEASON’S GREETINGS
TO ALL

CEMENT WORK
Brick Work — Block Work — Patlos
Stucco, etc.
Reasonalbe — Free Estimates
Call (516) 226-4057

LEE & LEE VVRECKERS
DEMOLITION WORK
DONE BY CONTRACT
(201) 461-5393
;
HARWOOD LUMBER PALLET LUMBER
LONG TIES — RAILROAD TIES LONG TIMBER
BY SPECIAL ORDER, HORSE FENCING

JERRY’S SAVVMILL

MASON AND BUILDER
22 Summit St. Tenafly, N.J.
(201) LO 8-0403

7

EASTER SEASON’S GREETINGS

FLOWERS BY MATTOS
45 VVashlngton St, Norwell, Mass.
617 871-2154
■ ■■
EASTER SEASON’S GREETINGS

EDWARDS GREENHOUSES
1016 3rd Ava.
Croydon, Pa.19020
215 788-4604

EASTER SEASON’S GREETINGS

RECREATIONAL VEHICLES
NEW USED
LARGEST SELECTION IN THIS AREA! OPEN
SUNDAYS 1-5

DANNY’S BOATS & TRAILERS
Statė Rd., Westport 636-2968

EASTER SEASON’S GREETINGS

ACE AUTO BODY
BODY AND FENDER REPAIR
75 MAC ARTHUR DRIVE, NEW BEDFORD, MASS
24 HOUR WRECKER SERVICE 617 996-8343
r

EASTER SEASON’S GREETINGS

TRAYNORS
Boston’s Perpetual Flower Show
Trlbutes of Distinction, Ėst. 1930.
CO 6-3637 500 Albany St Boston,
Mass.
■L

EASTER SEASON’S GREETINGS

GIBSON GAS RANGĖS
REFRIGERATORS SHARP
MICROWAVE OVENS
ERNIE’S HOME APPLIANCE
124THOMPSON ST. AT BRIGGS NEW BEDFORD,
MASS 617 999-4066

EUROPEAN CARPENTRY
ALSO PAINTING. PAPER HANGING AND ALL
REMODELING AT REASONABLE PRICES. CALL
FOR FREE ESTIMATE (201) 371-0607 OR (201)
467-3413

CO—MAR CONSTRUCTION
& CONTRACTORS
Serving all of northern N.J. and paris of N.Y.C.
Complete package jobs or individual service
commercial residential Industrial free estimates
Call now for Spring (201) 825-3517

A & R VVELDING CO.

CEILING 10x10 $95.

Expert workmanship since 1957. Boiler
repairs. VVelding. Emergency service. Call
any day anytime. Isolations. Rebricking.
Chambers. Rebuild. Pipe Fabrication.
Tanks — installed. Repaired. Rebuild .
Portable welding.
LINDENHURST, 567 HICKORY ST.
LINDENHURST 516 226-8921

BLOCK OR SUSPENDED SHEETROCK ALSO
CARPENTRY REPAIRS COMMERCIAL OR
RESIDENTIAL. FREE ESTIMATES CALL:
(201)373-6308

greičiausias pristatymas
NEED PAINTING DONE?
I Do houses, apts, offices,
CHEAP!
Call me for a Free Estimate

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

RICHIE (212) 497-2116

Movers
Moving and Storage Local and Direct
Moving to Florida & California
FLORIDA & CALIFORNIA
EXPRESS CO.
(212) 639-2129

Prašykite mūsų nemokamo
iliustruoto katalogo
<
Užsakykite dabar
UŽSAKYKITE TIK PER

DEXTER PARK
PHARMACY

B

Wm. Anastasi, B. S. “
77-01 JAMAICA A\EnUE
(Cor. 77th Street)
Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.

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 VVEBSTER AVĖ., J.C.

TRI STATĖ
MESSENGĖR SERVICE
Deliveries 5 Times a Week
VVestchest, N.Y. Days & Nites Bonded
Call 914 665-0834

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

UŽEIKITE IR PAMATYKITE

SCHRAGER’S
Moderniausius baldus!

ZHIGULI VAZ 2101
$3706.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis
ZHIGULI VAZ 2103
$4246.00
ZHIGULI VAZ 2102
Station wagon
$4082.00
Eksporto modelis
MOSKVITCH 412 IE L
$3756.00
MOSKVITCH 408 IE
$3454.00
MOSKVITCH 426 IE
Station wagon
$3919.00
MOSKVITCH 427 IE
Station wagon
$4205.00
ZAPOROZHETS ZAZ,
968 $2 368.00

GERIAUSIA RŪŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS

Saliom/ 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.),

Mokėjimo

Tel.: TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
sąlygos pagal pirkėjo
pageidavimą.

U
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Prašykite mūsų specialaus biule
tenio su automobilių paveikslais.
Apartamentai
Naudoti drabužiai
Svečiam iš SSSR
Prašykite mūsų specialaus biulete
nio. Šioj prekyboj mes turim 26
metų patirtį ir daug tūkstančių
patenkintų klijentų!

Bhhhi

»

ITAL-AMER. RESTAURANT W/motel. Excel.
estą b. business. High trati k: loc. seats 100
PLŪS BANOUET RM. FOR 75. Motei has 14
units. Owner tlnan. Call or write Leo D. Craine
Realty. Sherburne, N.Y. (607) 674-9375.

JOHNNY’S TRUCKING
AND CLEAN UP 7 DAYS ALL BOROS LIGHT
MOVING AND DELIVERIES ANYTHING WITH
LARGE STATION WAGON CALL 276-7267 OR
276-7255

SPARTA — Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiuteriai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Ir fir
mų autentiškus katalogus gausite Iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
Bafry 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 patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar Ilgos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsidraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421.

Telef. Ml 7-6637.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
SCHRAGER’S

New York City

1

I

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

J

ALUMINUM SIDING
ROOFING, ALTERATIONS BY

lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

Fifth Floor
CARI PASSERA INC.

(212) 235-8582 (212) CL 1-1115

SCITUATE GREENHOUSES
182 Flrst Parish Rd., Scituate, Mass.
617 545-0284

1—

LACOSTE TRAILER SALES
STATĖ RD., RTE. 6 NO. DARTMOUGH (ACROSS
FROM CAPRI MOTEL) 34 LINDEN ST., NEW
BEDFORD, MASS., 617 993-5996
(OPEN SUNDAY 1 TO 5)

TOMBIE
CLEANUPS & REMOVALS, BASEMENTS,
BACKYARDS, CELLARS, GARAGES, NO JOB TOO
SMALL
FREE ESTIMATES

(212) 449-7498

BARRYVILLE, N.Y., .12719 PHONE: 914-956-6078

Pilnai garantuota,

'

I

MIRRORS & GLASS

time available. Major factory locatlons. Long
Island, N.Y., Baltlmore, Md. Detrolt, Ml, Lakeland,
Ra., Los Angeles, Cal., Frank PalopoN, (516)
586-2500

. Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali 'įsigyti,
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kaino*.
i ai yra panašu, lyg kad;
eitumėte į krautuvę su 100
dolerių ir gautumėte prekių už
200 dol., 300 dol. ar net už
daugiau. Specialūs rublių pažy-*
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rubliu|,
naudojantis aukščiausiais tari
fais.
1

BOB BELLIA MASON &
CONTRACTOR
Bricks, Block & Concrete Work
All Areas Free Estimates
Call: (201) 436-3733

INCOME TAX
DONE IN YOUR HOME OR OFFICE ACCURACY
GŲARANTEED

FREE ESTIMATE
(212) 366-4973

T/RFD OF Hl FUEL COSTS?

PRECISE PLUMBING —HEATING
—— (516) 399-0325™

$5 AND UP
W.M.S. ACCOUNTING SERVICE
RIDGEFIELD, N.J. 941-2273

CARPETS SHAMPOOĖD ON YOUR
PREMISES.... OR IN OUR PLANT

PLUMBING & HEATING
Let Us Convert Thot Old Heoting Svstem
W* Also Specialiu In Baihroom Remodeling
& Ali Phoses Of Plumbing
ALL W0RK GŲARANTEED—FREE ESTIMATES
LICENSED & INSURED

INCOME TAX
PREPARED

E & S TREE SERVICE
No JobToo Small. No Job TooTall

LONGS RESTAURANT

EASTER SEASON’S GREETINGS

OLIVERA’S HOME FURNISHINGS
118 Perry Street Trenton, N.J.
We Have Everythlng You Need in
Furniture Open 6 Days a Week
9 AM TO 6 PM
CALL (609) 393-4909

We have llstlngs on cottages and land wlth
lakefronts; cottages wlth access to lake, round
homes, acreage and buildlng lota, and sub-dhrideable acreage. Call or wrlte Hardwick Real Estate,
Main St., Antrlm, N.H. 03440 603 588-2130, EVES.
603 588-6889

ACTION CARPET SERVICE
Pre-Holiday Special

24 Hours — Special Rates
Call 212 M U 7-6477 or 787-2982-3

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
SPECIALŪS
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

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 AMERICARD

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

SOUTHERN NEW HAMPSHIRE

CERTIFIED WELDERS
Portable Service
B.E.M. Welding Corp
Iron Work Repą irs Fabricatlon
24 HR. EMERGENCY SERVICE
(212) 359-6707

L

OPEN 7 DAYS A WEEK
526 MID ISLAND SHOPPING PLAZA
HICKSVILLE, L.l.
CALL (516) WE 8-9332

PO R SALE: Ireland—Seven green rolling seras In Clougherhesd, Co Louth,
Soutbem Ireland—30 miles from Dublio
airport—two miles from ocean—near
championship golf course and horseback
rlding. $20,000 Telephone: 401-846-9899
between 10 and 2 weskdays only.

i

LIFE STYLE
LIMOUSINE
SERVICE

EASTER SEASON’S GREETINGS

HOVVARD CONTRACTORS
6069 69th Place Maspeth
Ouality Workmanshlp We Do
Everythlng in Contractlng Work
Call (212) 651-4768

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

2110 NEVVTON 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 GŲARANTEED.

INTERIOR/EXTERIOR PAINTING
WALLPAPERING FREE ESTIMATE ALL WORK
GŲARANTEED
LIC NO. 692369
CALL MAC (212) 739-7008

A

EASTER
SEASON’S
GREETINGS

JOE’S OUICK SERVICE

2110 Nevvton Avė. Oueens
Flectrician s License Emergency Repairs

-■
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JAMES WILSON C.C. ELECTRIC

Kviečiame apsistoti Miramar motelv 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.

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.

Vį
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KARŽYGIAM PAGERBTI...
Hamiltono teatras AUKURAS,
1941 metų birželio 22 dienos
vadovaujamas
E. Dauguvietysukilimas prieš Lietuvos oku
tės-Kudabienės,
Nevv Yorko
pantą apėmė visą kraštą. Sukili
Fronto
Bičiulių
pastangomis
šį
mo centras buvo Kaunas. Jis be
veikalą
stato
balandžio
12
Kul

matant buvo išlaisvintas. Sukilė
tūros
Židinyje,
Brooklyne.
lių pastatyta vyriausybė per Lie
Kai kam šis rašinys, priminus
tuvos radiją paskelbė visam pa
istorinius
faktus ir pastangas
sauliui, kad Lietuva vėl yra lais
juos
palikti
ilgesniam laikui mū
va ir nepriklausoma.
suose,
kaip
tai parodo A. Kairio
Tam pasiekti reikėjo daug su
drama
ŽMOGUS
IR TILTAS,
manumo, susidrausminimo ir
bus
ir
vėl,
kaip
mes,
jau da
kraujo aukos. Šimto tūkstančių
bar
sukosmopolitėję,
dažnai
pa
sukilėlių armija ant tėvynės
sakom,
deginimasis
ant
tėvynės
aukuro sudėjo daugiau kaip tris
tūkstančius jaunų gyvybių ir - aukuro ir rūtos šakelės dėsty
apie keturis tūkstančius sužeis mas iš vieno lapo į kitą mal
daknygėj. Gal kai kam ir taip,
tųjų.
bet
lietuviškajai bendruomenei,
Tai didingas lietuvių tautos is
kuri
budi ir sielojasi tėvų že
torijos lapas.
mės
laisve,
tai bus proga po ve
Šių metų birželio 22 sukanka
lykinės
tautinės
rekolekcijos su
trisdešimt ketveri metai nuo to
stiprėti,
sudvejinti
gretas, susi
atmintino ginkluoto lietuvių
klausyti,
ištiesti
vienas
kitam bi
tautos sukilimo, tebenešančio
čiulišką
ranką
nelygioj
ir
dar netautai ryžtą, užsidegimą ir viltį
pasibaigusioj
kovoj
už
idealą
—
laimėti. Simo Kudirkos, Romo
TAUTOS
LAISVĘ.
Kalantos epizodai, kad ir kitoj
Savo atsilankymu paremkime
plotmėj ir kitokiomis aplinkybė
New
Yorko Lietuvių Fronto Bi
mis, atsiliepia į 1941 metų su
čiulių
pastangas pakelti mus
kilimo žygius.
dvasioj
ateities
žygiam ir kovom.
-oJonas Rūtenis
Visi istoriniai faktai ne tik
lietuvių, bet ir kitų tautų gyve
nime vėliau ar anksčiau atsi
Stasys Santvaras, poetas ir
spindi tų tautų kūryboj: litera
tūroj, muzikoj, dailėj. Kūrėjai teatro žmogus, kalbės apie prof.
tuos faktus įvelka į daugiau he- Brazaičio veiklą tarp meno žmo
raldiškus rūbus. Tokiu būdu nių. Kadaise St. Santvaras yra
istorija pateikiama meno kū gyvenęs gretimam kambaryje
šalia prof. Brazaičio, su juo ar
riniu.
timai bendradarbiavo. St. Sant
Vytautas, Kazimieras Sapiega varas turėjo progos pažinti ve
— istoriniai asmenys, kurie Ba lionio veiklą tarp to meto
lio Sruogos kūriniuose yra he- Kauno menininkų. Jis draugavo
su dailininkais, su teatro artis
raldiški, šventi, sektini . . .
Taip gimė ir Anatolijaus Kai tais, buvo teatro repertuaro ko
rio drama — ŽMOGUS IR TIL misijos narys. Jis buvo vienas iš
TAS. Tai 1941 metų sukilimo pradininkų, kurie puoselėjo dai
epizodas, ginant tiltą Kaune. Au lųjį skaitymą. St. Santvaras at
torius ir jį inspiravę Lietuvių vyksta iš, Bostono į prof. J. Bra
Fronto Bičiuliai pagerbė karžy zaičio pagerbimą, kuris bus ba
gius, paaukojusius savo gyvybes landžio 13 K. Židinyje.
už Lietuvos laisvę.
Dr. Adolfas Damušis, resisŠio veikalo premjera 1974 ge
tentas,
artimas prof. J. Brazai
gužės 26 Chicagoj praėjo su di
čio
bičiulis,
daugelio rezistenci
deliu pasisekimu. Tai Lietuvių
Fronto Bičiulių paminklas savo jos žygių dalyvis, atvyksta iš
kovos draugam. Tai paminklas ir Detroito ir balandžio 13 daly
tiem, kurie po 1918 Vasario Še vaus prof. J. Brazaičio pagerbi
šioliktosios dar kartą atkūrė Lie mo akademijoje. Jis apžvelgs jo
rezistencinę ir politinę veiklą.
tuvos valstybės laisve-

LIETUVIŲ DAINŲ IR
ŠOKIŲ ŠVENTĖ
LENINGRADAS • VILNIUS • VARŠUVA
• ZIURICHAS
Ekskursija išvyksta liepos 12, šeštadienį, iš Nevv
Yorko Svvišsair lėktuvu į Leningradą. Apžiūrimas miestas.
Atvykstama Į Vilnių liepos 16, trečiadienį. Dainų ir
šokių šventėj (liepos 18-21) dalyvaus virš 600 grupių.
Apžiūrimas Vilnius. Galimos ekskursijos į Trakus ir
Kauną.
Išvykstama iš Vilniaus liepos 22, antradienį, per
Maskvą į Varšuvą. Galima ekskursija į Krokuvą, kur
garsioj Wawel pily palaidoti Jogaila ir Adomas Micke
vičius. Apžiūrima Varšuva ir susitinkama su Lenkijos
lietuviais.
Išvykstama į Ziurichą liepos 25, penktadienį.
Grįžtama į Nevv Yorką liepos 26, šeštadienį.
Visos kelionės kaina $1,195.00. Kelionė į abi puses
jet lėktuvu, pirmos klasės viešbučiai, kambariuose po
dvi lovas, privati vonia. Visi valgiai Sovietų Sąjungoj
ir Lietuvoj. Pusiau pensijonas Varšuvoj ir Ziuriche. Tu
ristiniai aprodymai, pervežimai, mokesčiai, autobuso
pervežimai ir vizos mokesčiai.
Į šią kainą neįskaitoma: paso išlaidos, arbatpini
giai vadovam ir šoferiam, aerodromo mokesčiai, padi
dintas bagažas, apdrauda, asmeniškos išlaidos.
Rezervacijos jau dabar priimamos šu$100 depozitu
už asmenį. Kadangi vietos ribotos, raginama rezerva
cijas daryti anksti. Prisiųsti pasą Pleasant Travel agen
tūrai tris mėnesius prieš išvykimo datą, kad būtų galima
gauti vizas.

Siųskit šį kuponą su čekiu ar money orderiu:
PLEASANT TRAVEL SERVICE
416 Richmond Avė.
Point Pleasant Beach, N.J. 08742
Tel. (201) 899-5300

Name ............................. ................................

Address .................................................... ......
City, Statė, Zlp Code ............................................. ............

Iki malonaus pasimatymo dainų ir šokių šventėj
Lietuvoj!

Chicagos Jaunimo Centro ansamblis, vad. Leokadijos Braždienės, balandžio 5, šį šešta
dienį, pasirodo Kultūros Židiny Laisvės Žiburio koncerte.

Paulius Jurkus, buvęs prof.
Brazaičio studentas ir klausęs
pas jį naująją lietuvių literatū
rą, Darbininko redakcijoje ilgai
dirbęs su velioniu, kalbės apie
velionio literatūrinius darbus,
apie jo studijas, skirtas nagrinė
ti lietuviam autoriam, apie lietu
vių autorių įvedimą į literatūrą,
apie jo pažiūras į literatūrą.
Tas pagerbimas bus balan
džio 13, sekmadienį, 4 v. popiet
Kultūros Židinio didžiojoje sa
lėje.
Henrikas Kačinskas, dramos
aktorius, nuoširdus prof. J. Bra
zaičio bičiulis ir gerbėjas, skai
tys ištraukas iš velionio raštų
pagerbime, kuris rengiamas ba
landžio 13 Kultūros Židinio di
džiojoje salėje. Prof. Brazaitis
dar nepriklausomos Lietuvos
laikais Kaune paskatino aktorių
Henriką Kačinską susidomėti
lietuviais autoriais ir juos pa
skaityti literatūros vakaruose,
mokytojų studijų savaitėse. Nuo
tada ir atėjo Henrikas Kačinskas
su dailiuoju skaitymu ir čia su
kūrė ištisą epochą, naujoje švie
soje parodydamas Donelaitį, Ba
ranauską ir kitus lietuvius auto
rius. Įvertindamas didelius prof.
Brazaičio nuopelnus lietuvių li
teratūrai ir kultūrai, aktorius
Henrikas Kačinskas buvo vienas
iš pirmųjų, kurie domėjosi to
kia pagerbimo akademija ir uo
liai joje dalyvauja.
Prof. J. Brazaičio pagerbimo
akademiją rengia: ateitininkai,
Darbininko redakcija, Liet.
Laisvės Komitetas, Liet. Kat.
Mokslo Akademijos Nevv Yorko
židinys, Liet. Fronto Bičiulių
New Yorko sambūris. Akade
mija bus balandžio 13, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
dinyje.

Simas Kudirka vyskta į Romą
Šią vasarą birželio 19 — lie
pos 4 didelė lietuvių grupė
vyksta į Europą su Pasaulio Lie
tuvių Katalikų Bendrijos ir Ku
nigų Vienybės organizuojama
ekskursija Šventųjų Metų proga.
JAV LB Krašto valdyba bend
romis pastangomis su PLB val
dyba pakvietė į šią ekskursiją
vykti ir Simą Kudirką, kuris mie
lai kvietimą priėmė. Šios kelio
nės metu numatoma atlikti du
reikšmingus darbus: būnant
Šveicarijoj yra numatoma suor
ganizuoti Kudirkos pasimatymą
su žymiuoju rusų rašytoju Sol
ženicynu, o Romoj — su Šven
tuoju Tėvu. Ir vienu ir kitu at
veju yra pramatoma plačiai iš
garsinti Lietuvos vardą ir lietu
višką reikalą. Šv. Tėvui numato
ma įteikti atitinkamą memoran
dumą Lietuvoj persekiojamos
Katalikų Bažnyčios reikalu.
Norį Šioje kelionėje dalyvauti,
prašomi registruotis lietuviškų
parapijų
klebonijose
arba
agentūroje “Vytis”, 2129 Knapp
St., Brooklyn, N.Y. 11229, tel.
(212) 769-3300.
Klebonai: A.J. Nevarauskas iš
Shenandoah, Pa., ir Algimantas
Bartkus iš St. Clair, Pa., Vely
kų švenčių proga lankydami
giminaičius Nevv Yorke, užsuko
į Kultūros Židinį bei Darbinin
ko įstaigas. Lankėsi taip pat Z. ir
R. Dalangauskai su p. Černiaus
ku iš Nevv Britain, Conn. Visi
lankytojai pasidžiaugė gražiais
pastatais bei aplinka.

pademonstruos jau trejus metus
išgyvenusi tautinių šokių grupė
Liepsna, vadovaujama Birutės
Vaičiūnaitės ir akordeonu paly
JAUNIMO VAKARAS
dima gabios akordeonistės Rū
Norėdama paskatinti jaunimo tos Raudytės. Ir grupės veidas,
domėjimąsi įvairiomis meno ša kad ir per neilgą laiko tarpą, iš
komis, LB NJ apygardos valdy dalies jau yra pasikeitęs — vie
ba kasmet suruošia vadinamą ni išėjo į suaugusiųjų gyvenimą,
jaunųjų talentų vakarą, kurio kiti šiaip pasitraukė, tačiau, pa
programą išskirtinai atlieka tik sipildydama naujais šokėjais,
pats jaunimas — čia jie dekla grupė ir toliau savo darbą tę
muoja, groja įvairiais muzikos sia.
instrumentais, dainuoja ir šoka.
Toks tai vakaras įvyks balan
Šalia didelės pažangos pasi džio 19, šeštadienį, Lithuanian
rinktose srityse parodžiusių čia Liberty Hali salėj, 269 Second
bus ir mažiau pažengusių, tačiau St., Elizabeth, N.J. Jo pradžia
kiekviena pastanga tobulėti tu 7:30 vai. vak. Visi yra kviečia
rėtų būti mūsų visų paremta ir mi ir laukiami.
paskatinta. O toks vakaras kaip
K.J.
tik ir sudarys progos jiem vie
šai pademonstruoti savo pasiek
GREENFIELD, MASS.
tus laimėjimus.
Lietuvių
vakarą rengia Lodge
Štai ir prieš vienerius metus
Nr.
1296,
B.P.O.
Eikš balandžio
tokio vakaro programoj dalyva
12,
šeštadienį,
vakare. Bus
vusi jauna solistė Angelė Kiaulietuviškų
valgių
ir
gėrimų. Šo
šaitė, turėdama gerą balsinę me
kiam
gros
orkestras.
Rengia
džiagą, per metus laiko padarė
lietuviai
nariai
ir
kviečia
apylin

tiek gražios pažangos, kad šiuo
kės
lietuvius
gausiai
dalyvauti.
metu ji jau yra kviečiama daug
savo
vienybę
kur atlikti viena meninę progra Parodykim
amerikiečiam.
Adresas:
3-5
mą. Ir tokių priaugančių meni
Church
Street,
Greenfield,
ninkų čia esama ir daugiau.
Beje, čia savo pasiektus lai Mass.—A. Dėdinas.
mėjimus tautinių šokių srityje

ELIZABETH, N.J.

FREE DfeLIVERY IN
NEIGHBORHOOD
849-8930

J. & J. FISH MARKET,
INC.
CLAM BAR

85-03 JAMAICA AVĖ.
VVOODHAVEN, N.Y. 11421

Vitas Ulevičius, prieš kelis
mėnesius peršautas ir sunkiai
sužalotas, iki dabar pakėlė ke
lias operacijas. Nors dar dvi kul
kos nebuvo išimtos, bet jautėsi
kiek geriau. Tačiau kovo 24
ligoninėj jo gyvybė užgeso. Nu
liūdime paliko žmoną Dorothy,
sūnus Michael ir Brian, dukrytę
Tiną, motiną Oną Ulevičienę,
seserį Birutę Skabeikienę ir
daug kitų giminių. Vitas buvo 28
metų amžiaus. Laidojamas kovo
28. Priklausė jūrų skautam ir'
Lietuvių Piliečių D-jai. Jo šeima
yra likusi labai sunkioj padėty,
nes jo žmona irgi serga.
Altos Bostono skyriaus val
dyba ragina lietuvius rašyti laiš
kus savo valstijos senatoriam,
kongresmanam, valstybės prezi
dentui ir valstybės sekretoriui
bei žurnalistui Bill Anderson
dėl gresiančio Lietuvos sovieti
nės okupacijos pripažinimo.
Laiškų pavyzdžius galima gauti
Keleivyje ir Lietuvių Enciklo
pedijoj.
Massachusetts Bicentennial
komisijos narė kovo 26 buvo at
vykusi pas lietuvius paaiškinti,
kaip etninės grupės gali prisi
dėti prie Amerikos 200 metų
nepriklausomybės minėjimo ir
kokiu būdu galima gauti pašal
pas tam reikalui. Ryšių palaiky
mui su tomis komisijomis, kurių
yra net trys, yra išrinkti Myko
las DrUnga, Aleksandra Moriarty ir Irena Veitienė.
Lietuviiį grafikų paroda
buvo kovo 22-23 So. Bostono
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.
Dailininkus pristatė ir apie gra
fikos meną kalbėjo dail. Eugeni
ja Rastonienė.

Laisvės Varpo pavasarinis
koncertas įvyks balandžio 13
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.
Programą atliks sol. Anita Pakal
niškytė.
Keleivio 70 metų sukakties
minėjimas įvyks balandžio 27
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

TROPICAL
SHORES
APARTMENTS
MOTEL
. 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 sezppui užsakant iš anksto.

METROPOLITAN OPEROS
IR NEW YORK CITY OPEROS
PRIMADONOS MARALIN NISKA IR
JOS VYRO SMUIKININKO
WILLIAM MULLEN

DIDYSIS PAVASARIO KONCERTAS
įvyks š.m. gegužės 31, šeštadienį, 8 v.v. Kultūros Židiny.
Po koncerto bus vaišės ir pasisvečiavimas su ponais Mullen.
Visos vietos rezervuotos.
Auka: 10 dol. Moksleiviam ir studentam — 3 dol.
Vietas prašom rezervuotis pas:

Dr. B. Radzlvaniene, telef. 441-9720
Eleną Andriušienę, telef. VI 7-4477
Ireną Alksninienę, telef. TU 6-5695
Dr. J. Vytuvienę, telef. VI 6-2980
Ireną Vebiaitienę, telef. 201 687-4943
Šiuo pavasario koncertu yra pradedama serija koncertų, kurių viaaa pelnas
skiriamas koncertiniam Stelnway pianinui įsigyti. Koncertus nemokamai jau yra
pasižadėję atlikti: ponai Mullen, sol. K. Jakutis, muzikas A. Prižgintas, pianistė
J. Rajauskaitė-Petrauskienė, pianistė A. Kepalaitė.
Paaukoję šiam tikslui 100 dol. ar daugiau, tampa pianino mecenatais Ir gauna
nemokamai bilietus sau ir savo šeimai į visus šiam tikslui rengiamus koncertus.
Visos aukos atskaitomos nuo valdžios mokesčių. Aukas prašom siųsti: Franclscan
Fathers Building Fund, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.
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Jaunimo pamaldos Kultūros
Židinyje bus balandžio 13 d.
11 vai. Pamaldų pravedimu
rūpinasi KŽ administracinio ko
miteto jaunimo reikalų sekcija.
Vaišėmis rūpinasi ateitininkai.
Visas jaunimas maloniai kviečia
mas atsilankyti.
Chicagos Jaunimo Centro
ansamblis koncertuoja Kultūros
, Židinyje šį šeštadienį, balandžio
4. Plačiau žiūr. straipsnį ir skel
bimą (8 pusi.)
Atvelykio popietė, rengiama
LMK Federacijos New Yorko
klubo, bus šį sekmadienį, ba
landžio 6, Kultūros Židinio di
džiojoje salėje. Pirmą kartą newyorkiečiam dainuoja jauna so
listė Angelė Kiaušaitė. Taip pat
pirmą kartą girdėsime smuiki
ninkus Danutę Pomerancaitę ir
Yuri
Mazurkevičius.
Lai
mėjimam leidžiamas dail. Jad
vygos Paukštienės paveikslas.
Bus puikus Velykų stalas.
New Yorko Altas Kultūros Ži
dinio išlaikymui paaukojo 100
dol. Nuoširdus ačiū.
Išnuomojamas butas iš 5 švie
sių kambarių Highland parko
dalyje. Pageidaujama suaugusių
šeima. Tel. AP 7-2701.

Amerikos 200 metų nepriklau
somybės sukakčiai atžymėti
komitetas posėdžiauja balandžio
10, ketvirtadienį, 7 v.v. Kultū
ros Židinyje.
Kun. Petras Dagys, pabuvęs
kurį laiką ligoninėje, kovo 27
grįžo namo ir toliau gydysis dr.
A. Snieškos priežiūroie.
Kun. Pr. Raugalo kviečiamas,
Chicagos Jaunimo Centro cho
ras šį sekmadienį, balandžio 6,
giedos per sumą (11 vai.) Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. Po
sumos klebonas kviečia jaunimą
trumpam užkandžiui, o po to
grupė 2 v. popiet išvažiuoja at
gal į Chicagą.
M. Razgaitis, solistas, savo
koncertą iš balandžio 27 nukelia
į gegužės 11, sekmadienį. Kon
certas bus 4 v. popiet Apreiški
mo parapijos salėje. Akomponuoja Algirdas Kačanauskas.
Studentai ir moksleiviai lei
džiami nemokamai į Hamiltono
lietuvių teatro Aukuro vaidini
mą “Žmogus ir tiltas”. Rengė
jai nori jaunimą supažindinti
su netolima Lietuvos praeitimi,
su 1941 metų sukilimu. Jauni
mas kviečiamas atsilankyti į šį
vaidinimą. Studentai turi turėti
asmens pažymėjimus.

HAMILTONO LIETUVIŲ TEATRAS

AUKURAS
balandžio 12, šeštadienį, 7 v.v. Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.,

vaidina Anatolijaus Kairio 3 veiksmų dramą

A. a. Scholastikai Digrienei
atminti Jurgis ir Monika Juo
džiai Kultūros Židiniui aukoja
15 dol. Velionės artimiesiem
reiškiame nuoširdžią užuojautą,
o p. Juodžiam lietuviškas ačiū.
Gintarėlių, vaikų darželio, tė
vai Velykų proga Kultūros Židi
niui paaukojo 100 dol. Nuošir
dus ačiū jiem.
Simas * Sužiedėlis, ilgametis
Darbininko redaktorius, kalbės
apie prof. Juozą Brazaitį žur
nalistą. Prof. Brazaitis lietuviš
kai žurnalistikai atidavė per
50 metų. Dirbo “Lietuvos”
dienraštyje, buvo vienas iš “XX
Amžiaus” dienraščio kolektyvo
narių ir to dienraščio vienas iš
sumanytojų bei steigėjų, bend
radarbiavo kultūriniuose žurna
luose, redagavo “Į Laisvę” žur
nalą, 23 metus dirbo Darbinin
ko redakcijoje. Apie velionio
žurnalistinę veiklą bus padary
tas trumpas apžvalginis prane
šimas pagerbimo akademijoje,
kuri bus balandžio 13 K. Židi
nyje.

Aušros Vartų parapijos bažny
čioje Švč. Sakramento metinis
pagarbinimas bus balandžio 6,
sekmadienį. Nuo sumos 12 vai.
įstatymas, 5 vai. iškilmingi miš
parai, Tėv. Pijaus, OFM, pa
mokslas ir palaiminimas. Klebo
nas kviečia visus parapiečius ir
rėmėjus atsilankyti.
Smuikininkų virtuozų pora
(žmona ir vyras) — Danutė Pomerancaitė ir Yuri Mazurkevičiai — išvykę iš Rusijos, pasto
viai apsigyveno Toronte. Su di
deliu pasisekimu jie davė kon
certą Toronto koncertų salėj ir
atskirai Toronto lietuviam. Dar
bininko kviečiami jie sutiko
koncertuoti
N.Y.
balandžio
6, sekmadienį. Kadangi tą pačią
dieną LMKF New Yorko klubas
rengia Atvelyko popietę, tai, ne
norint skaldyti publikos, smuiki
ninkai gros Atvelykio popietėj.
Visi kviečiami atvykti į šią po
pietę paklausyti šių garsių
smuikininkų bei solistės Ange
lės Kiaušaitės, pasisvečiuoti ir
paremti šį jungtinį renginį.

PROF. JUOZAS
BRAZAITIS
(1903-1974)
Velionis prof. Juozas Brazaitis, žurnalistas, lite
ratūros profesorius, menininkų organizatorius, rezis
tentas, bus pagerbtas

1975 balandžio 13, sekmadienį, 4 v. popiet
Kultūros Židinio didžiojoje salėje, 361 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y.
Bus keturi trumpi pranešimai:
Simas Sužiedėlis kalbės apie velionį
žurnalistą,
Paulius Jurkus — J. Brazaitis literatūros
profesorius,
Stasys Santvaras — J. Brazaitis tarp meno
žmonių,
Dr. Adolfas Damuiis — J. Brazaitis
rezistentas.

Jo raštų ištraukas skaitys dramos aktorius
Henrikas Kačinskas.

Jo gyvenimas skaidrėse.
Jo balsas iš garsinės juostos.

ATVELYKIO
E
POPIETĖ

Po akademijos kavutė žemutinėje salėje. Kavutę
ruošia Elena Mlckeliūnlenė.
Akademiją rengia ir visus atsilankyti kviečia:

bus balandžio 6, sekmadienį,
4 v. popiet Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyne

Ateitininkai, Darbinlnkoredakcija,
Liet. Laisvės Komitetas, Liet. Kat.
Mokslo Akademijos N.Y. židinys,
LF Bičiulių N.Y. sambūris

Pirmą kartą New Yorke dainuoja solistė

ANGELĖ KIAUŠAITĖ
Pirmą kartą Amerikoje groja smuikininkai
virtuozai DANUTĖ POMERANCAITĖ ir YURI
MAZURKEVIČIAI, pakviesti Darbininko.

Laimėjimam leidžiamas dail. Jadvygos
Paukštienės paveikslas
Puikus Velykų stalas
Popietę rengia ir visus maloniai kviečia
atsilankyti

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: Regular — 53.9
Hitest — 58.9
GAZOLINO PARDAVIMO LAIKAS:
Pirmadieniais — Penktadieniais 7-7
Šeštadieniais 8-6
SEKMADIENIAIS 8-3

LMK FEDERACIJOS NĖW YORKO KLUBAS

ŽMOGUS IR TILTAS
Veikalą režisuoja ELENA DAUGUVIETYTĖ-KUDABIENĖ
Spektaklį pristato Ir užbaigia IRENA VEBLAITIENĖ
Po vaidinimo — pabendravimas. Veiks bufetas su
ELENOS MICKELIŪNIENĖS pagamintais užkandžiais.
Lietuviška muzika iš Juostelių.
Įėjimo auka — 4 dol. Studentam, turintiem studentų
asmens pažymėjimus, ir moksleiviam įėjimas nemo
kamas.
Bilietus Iš anksto Įsigyti galima:
Haven Realty — J. Andriušis 847-4477; Alice’s Florist
Shop 846-5454; A. Radzivanienė 441-9720; pas LFB
NY valdybos narius

Spektaklį rengia irvisus maloniai kviečia atsilankyti

Lietuvių Fronto Bičiulių
New Yorko sambūris

25 M E T A I
MAIRONIO
LITUANISTINEI
MOKYKLAI
NEW YORKE
Kviečiame visus į sukaktuvinį

BALIŲ
kuris įvyks K. Židinyje, Brooklyn, N.Y.
šeštadienį, balandžio mėn. 26 d., 7 v.v.
Programoje:

Solistė Birutė Ona Aleksaitė
Akomp. Albinas Prižgintas
Praveda Jūratė Jasinskienė
Vakarienė Vytauto Belecko
Šokių muzika AMOUR orkestro
vadovaujant Juozui Nakui

Auka mokyklai išlaikyti $15.00 asmeniui
(Maironio Mok. baigusiems po 1969 m—$10.00)

CHICAGOS
JAUNIMAS
NEW YORKE

>

Šį šeštadienį, balandžio 5,
Chicagos Jaunimo Centro An
samblis atvyksta koncertuoti į
New Yorką. Jis pasirodys Lais
vės Žiburio radijo koncerte Kul
tūros Židinyje. Su šiuo koncertu Laisvės Ži
burio radijas atšvęs savo 9-jį
gimtadienį. Per visus šiuos me
tus, švenčiant radijo metines,
Laisvės Žiburys suorganizuo
davo koncertus-balius, kurie pa
sižymėdavo aukšta kokybe, gau
siu publikos atsilankymu ir gera
organizacija. Tikimasi ir šį kartą
neeilinio pasisekimo, todėl ir
buvo išdrįsta pakviesti šį didelį
jaunimo būrį.
Jaunimo Centro Ansamblis at
vyksta su choru, oktetu, tautinių
šokių grupe, birbynininkų ir
kanklininkų grupėm, kurie mum
pademonstruos lietuvišką meną
daina, šokiu ir muzika. Tai,
be abejo, didžiausias jaunimo
ansamblis laisvajame pasaulyje.
Ateikime visi ir pasidžiaukime
juomi. Viso atvyksta 114 asmenų
trimis autobusais. Tikime, kad
New Yorko ir apylinkių lietu
viai gausiai atsilankys, suteiks
moralinės paramos šauniajam
Chicagos jaunimui ir savo at
silankymu parems ir Laisvės Ži
burio tolimesnę veiklą.
Koncerto pradžia 7 vai. punk
tualiai. Po koncerto visi galė
sime pašokti ir pasilinksminti.
Romas Kezys
Laisvės Žiburio vedėjas

Woodhavene išnuomojamas
didelis, baldais apstatytas, erd
vus kambarys. Galima naudotis
virtuve. Skambinti tel. 4418480.

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
NEW JERSEY

PATERSON — ANTANAS RUGYS
ELIŽABErH/NEVVARK — VINCAS MAMAITIŠ x
KEARNY/POINT PLEASANT — BRONĖ MACIJAUSKIENĖ
t

SKELBIAMA LOTERIJA LAISVĖS ŽIBURIUI PAREMTI

Stalus galima užsisakyti iki bal. mėn. 21 d. pas:

R. Gudaitienę (212) 849-4437
N. Ulėnienę (516) 271-4470
J. Rygelį (201) 838-4483

LAISVĖS ŽIBURYS

Neužmiršk lietuviškos
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

I premija — atostogos Disneyvvorld (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

