f Lietuvos >
nacionalinė
M. Mažvydo
k Lblioteka J

DARBININKAS
Vol. LX, Nr. 16
Balandis-April 18, 1975

Savaitės
įvykiai
JAV marinų malūnsparniais
evakuojami amerikiečių amba
sados Kambodijoj pareigūnai ir
kai kurie vietos gyventojai.
Kambodija nurašoma komunis
tam.
Pietų Vietnamo kariuomenė
energingai priešinasi komunistų
puolimam apie Saigoną.

Prez. Fordas savo kalboj
JAV kongresui kvietė amerikie
čius ir sąjungininkus pasitikėti
JAV įsipareigojimais, o priešus
nepervertinti tariamo JAV silp
numo.
Prez. Fordas prašė kongresą
skubiai paskirti P. Vietnamo ka
rinei pagalbai 722 mil. ir ūkinei
bei humanistinei pagalbai —
250 mil. dol. Komentatoriai neti
ki, kad kongresas skirtų pinigų
karinei pagalbai.
Prez. Fordas prašė kongresą
neleisti žinių rinkimo įstai
gų veiklos tikrinimo komitetam
sugriauti pačias įstaigas ir pa
žeisti krašto saugumo reikalus.
JAV gynybos dept. tvirtina,
kad Sov. S-ga rengia tolimo šau
dymo raketų sandėlius naujai įrengtoj laivų aprūpinimo bazėj
Berberą uoste, Somalijoj. So
vietai galės kontroliuoti Persijos
įlankos ir Suezo kanalo-Raudonosios jūros išėjimus.
D. Britanijos parlamentas di
dele balsų persvara pasisakė už
D. Britanijos pasilikimą Euro
pos bendrojoj rinkoj.
JT Saugumo taryba privačiai
sutarė pratęsti JT paliaubų prie
žiūros Sinajuj mandatą dar 3
mėn.
Portugalijos 6 partijos pasi
rašė susitarimą su aukštąja
revoliucijos taryba ir sutiko, kad
ši taryba turėtų valdžios kont
rolę nuo 3 iki 5 metų parla
mentą išrinkus.
Sov. S-ga pasirašė su vakarų
bankininkų grupe susitarimą
pasiskolinti iš jų 250 mil. dol.
Tarptautinė
konferencija
Ženevoj sutiko praplėsti karo
konvencijas, uždrausdama nau
doti kare žiaurius tinklus, kaip
nepalmą, baltąjį fosforą.
Izraely slaptai lankėsi du Sov.
S-gos pareigūnai ir tarėsi Že
nevos konferencijos ir bendrai
taikos Art. Rytuose išlaikymo
reikalais.
Kubos oficiozas paskelbė nau
jos konstitucijos projektą, pagal
kurį yra numatytas rinkti tauti
nis parlamentas 5 metam. Šis
parlamentas išrinktų 31 nario
valstybės tarybą, į kurią įeitų
valstybės prezidentas, vicepre
zidentas ir 5 antrieji viceprezi
dentai.

Šiauriniame Tailande pa
gyvėjo komunistinių partizanų
kuriuos remia komunistinė Kini
ja, veikla. Žuvo per 30 karių.
Sovietai pranešė, kad į erdves
paleista Sojuz raketa su 2 astro
nautais turėjo būti dėl techniš
kų kliūčių grąžinta į žemę.
Vakarų Europos finansų ministeriai tvirtina, kad blogiausias
ūkio atoslūgis jau praėjęs. Jie
taip pat pasirašė susitarimą, su
darantį 25 bil. dol. fondą į
ūkinius sunkumus patekusiom
valstybėm remti.
Pietų Korėja pakorė 8 asme
nis, nuteistus mirti už priklau
symą draudžiamai (komunistų)
partijai ir už kėsinimąsi į pre
zidento gyvybę.
Indijos kariuomenė nuginkla
vo Sikkimo karaliaus 400 vyrų
gvardiją, o Indijos parlamentas
nutarė panaikinti ir pačią mo
narchiją referendumu.
Portugalijos kariuomenė vėl
areštavo 28 karininkus ir 3 civi
lius gyventojus už įsivėlimą į
kovo mėn. bandytą perversmą.
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S. Jasiūnaitės kaklo pro drabu
žius išsikišusį kryželį. Apie šį
radinį Gangapševa pranešė Kau
viai rašytojai, kas toji studija no rajono partijos komitetui ir
apie Vaižgantą, apie Maironį Švietimo skyriui. Į mokyklą at
(knyga liko neišleista), kuo buvo vyko Kauno partijos instruktorė
charakteringi tie prof. Brazaičio Filomenova ir, sukvietus skubų
mokytojų posėdį, nagrinėjo “su
raštai apie literatūrą.
kryžiais vaikščiojančios” nusi
Prof. J. Brazaitis
Pagerbtas prof. Brazaitis
Prof. Brazaitis tarp
kaltimą. Posėdžio metu instruk
žurnalistas
Prof. J. Brazaitis, žymus žur
meno žmonių
torė kryžių pavaizdavo, kaip is
Prof. Simas Sužiedėlis^ ilgai
nalistas, laikraštininkas, ilgame
Poetas Stasys Santvaras, ka torinę pabaisą ir grėsmę Tary
tis Darbininko redaktorius, žy dirbęs drauge su prof. J. Bra daise gyvenęs gretimam kam bų Sąjungai, o mokytoją Jasiūmus lietuvių literatūros profeso zaičiu Darbininko redakcijoje, baryje šalia J. Brazaičio Ugnia naitę — kaip tos grėsmės vyk
rius, politikas, rezistentas, įspū apibūdino visą velionio žurna gesių gatvėje Kaune, šiltai ir in dytoją.
dingai buvo pagerbtas akademi listinę veiklą, kada jis pradėjo tymiai prisiminė savo draugystę
— Tokia Jasiūnaitė mūsų mo
joje balandžio 13 Kultūros Židi rašyti, kaip jis rašė. Sugebėjo su velioniu, kaip jis mėgo bi kykloje daugiau nedirbs, —
sutelkti daug medžiagos, suge čiuliautis su meno žmonėmis, trenkdama kumščiu į stalą, pa
nyje.
Į akademiją prisirinko apie bėjo ją analizuoti, įžvelgti į kaip jie rinkdavosi pasikalbėti reiškė
Filomenova.
Tačiau
250 žmonių. Specialiai iš Wash- faktus,
iškelti
svarbiausius
meno ir kultūros temomis, kaip tais metais mokyt. Jasiūnaitė iš
ingtono atvyko pulk. K. Škirpa, momentus. Jo politinės žinios
Brazaitis rūpinosi teatrine kal mokyklos nebuvo pašalinta. Tik
buvęs laikinosios vyriausybės Darbininke buvo visų žinių san bos kultūra, kaip rašė teatro kri riausiai tai padaryti trukdė proministeris pirmininkas. Iš laiki trauka, parengta labai kruopš
tikas. Pažangiai jis priėmė ir letariška mokyt. Jasiūnaitės kil
nosios vyriausybės taip pat dar čiai. Jo analizės prašokdavo net
dailininkų darbus, mėgo kūrybi mė. Kilusi iš darbininkų šeimos,
dalyvavo pulk. J. Šlepetys, Pr. amerikiečių žurnalistų darbus,
nius polėkius. Brazaitis buvo S. Jasiūnaitė šešerių metų liko
Vainauskas, dr. A. Damušis iš kartais kur kas anksčiau iškel meno žmogus ir meną visada be tėvų, visą vaikystę piemena
Detroito. Iš Chicagos buvo at davo klausimus nei amerikiečių suprato, jį giliau jautė ir pats vo pas ūkininkus, paskui, dirb
vykę Lietuvių Fronto Bičiulių spauda. Įžvalgūs buvo ir jo visom priemonėm puoselėjo tą dama tarnaite, jau suaugusi va
pagrindiniai veikėjai, judintojai vedamieji.
karais lankė pradinę mokyklą
kultūrą, kurioje tarpsta menas.
— dr. K. Ambrozaitis, dr. P. Ki
ir Kauno suaugusių gimnaziją.
sielius, dr. A. Razma ir iš Det
Prof. J. Brazaitis literatūros
Mokytojaudama neakivaizdiniu
Prof. J. Brazaitis rezistentas
roito — dr. V. Majauskas. Iš
profesorius
Ketvirtas kalbėtojas buvo prof. būdu baigė Šiaulių mokytojų in
Bostono buvo Aidų redaktorius
Paulius Jurkus, Darbininko dr. Adolfas Damušis, daugelio stitutą. Taigi laikyti Jasiūnaitę
dr. J. Girnius, dail. J. Vizgirda. redaktorius, buvęs prof Brazai velionio darbų ir veiklos bendri tarybinės santvarkos priešu sta
Akademija pradėta 4:15 v. po čio studentas, pirmiausia atkrei ninkas. Jis papasakojo, kaip čiai buvo nepatogu. Rajono
piet. Pamažu atsitraukė uždanga pė dėmesį, kad salėje yra vie jis įsitraukė į rezistenciją, nes DŽDT posėdyje buvo pasiūlyta
ir atidengė įspūdingai dekoruo noje eilėje susėdusios buvusios tėvynė buvo pavergta. Jis turėjo mokyt. Jasiūnaitę perauklėti.
tą sceną. Pačiame centre ant di Aušros mergaičių gimnazijos rezistento savybes, įžvalgumą, Partijos
sekretorius
Strieldelio balto skydo kabėjo dide auklėtinės, prof. Brazaičio moki kantrumą, sumanumą. Prisimi covas, išsikvietęs mokyt. Ja
lė prof. Brazaičio nuotrauka, da nės. Pakvietė jas atsistoti. Jų nė, kaip laikinoji vyriausybė iš siūnaitę, apgailestavo, kad ji —
ryta V. Maželio. Po nuotrauka galėjo būti apie 15.
klasės
atstovas
rinko jį eiti ministerio pirminin darbininkų
buvo monograma ir šalia gėlių
—
einanti
prieš
tarybinę
san
Toliau P. Jurkus prisiminė, ko pareigas. Kalbėjo apie jo re
puokštė. Iš abiejų balto skydo kaip prof. Brazaitis skaitė pa zistencinės veiklos pobūdį, kaip tvarką, ir patarė, sakyti, kad
pusių buvo sustatyti juodi sky skaitas, kokia intonacija kalbėjo jis sugebėjo analizuoti, sutelkti ji kryželio nenešiojanti, o tu
dai, kurie sudarė tamsų foną ir paskaitose, kaip jis pasirengda žmones uždaviniam, kokias pa- rinti jį tik kaip papuošalą ar kaip
uždarė visą sceną. Skydų sujun vo paskaitom, kaip vedė semina
bereikšmį dalykėlį.
(nukelta į 9 psl.)
gimai buvo papuošti auksiniais rus, ką apima jo knyga Lietu1958 vasarą mokyt. Jasiūnai
ornamentais. Prie paveikslo
tė buvo iškviesta į Švietimo
kairėje degė stora žvakė kaip ty
Ministeriją. Kadrų skyriaus vir
liosios rezistencijos simbolis di
šininkas A. Paškauskas pa
džiajam rezistentui.
sakė, kad ji būsianti iškelta iš
-oKulautuvos vidurinės mokyklos.
Rengėjų vardu akademiją pra
— Už ką? — paklausė moky
dėjo Vytautas Vaitiekūnas. Jis
toja.
suminėjo svarbiąsias prof. J.
— Ar tiesa, kad jūs turėjote
Brazaičio gyvenimo datas, įvy
kryželį?
kius, darbus ir tada pakvietė kal
— Tiesa.
bėti prof. S. Sužiedėlį.
— Ar jūs jį turėjote tik kaip
papuošalą ar kaip religinį atri
butą?
Laisvosios Europos ir Laisvės
— Kryželis man ne žaislas.
radijų prezidentu buvo paskir
Branginu jį kaip tikėjimo ženklą.
tas Northwestern univ. žurnalis
— Tai jūs tikite?
tikos dept. pirm. Sig. Michel— Taip, tikiu.
son. Abiejų stočių tarnautojų
A. Paškauskas kažkur nuėjo
skaičius bus sumažintas.
pasitarti, o paskui nuvedė mo
Rytų Vokietija pasiuntė į Sov.
kyt. Jasiūnaitę pas ministro pa
S-gą kelis tūkstančius jaunuo
vaduotoją Vyšniauskaitę. Ši pa
lių dujų vamzdžių linijos kon
kartojo analogiškus klausimus
strukcijos darbam vykdyti. Lini
apie kryželį ir, gavusi tuos pa
ja bus tiesiama nuo Orenburgo,
čius atsakymus, pareiškė, kad
pietų Urale, iki vakarinių Sov.
nei mokykloje, nei kitoje su
S-gos sienų. Šiem darbam darbi
ideologiniu darbu susijusioje įninkų dar atsiųs Lenkija, Če
staigoje mokyt . Jasiūnaitė nega
koslovakija, Vengrija ir Bulga
lėsianti dirbti.
rija.
Po
kelių dienų Jasiūnaitė
Visa šiaurės Vietnamo ka
gavo LTSR Švietimo ministro
riuomenė, išskyrus tik 1 diviziją,
M. Gedvilo pasirašytą atleidi
yra perkelta į pietų Vietnamą
mo raštą: “Jasiūnaitę Stasę, Vin
karo veiksmam.
co, iš Kulautuvos vidurinės
Tautinės Kinijos prezidentas
mokyklos mokytojos pareigų at
generalissimo Chang Kai-shek
leidžiu nuo 1958 rugsėjo 1”.
mirė, sulaukęs 87 m. amžiaus.
Jasiūnaitė raštu kreipėsi į
Nauju prezidentu prisaikdintas
Švietimo ministrą, prašydama
buvęs viceprez. C.K. Yen.
nurodyti atleidimo priežastį. Po
Saudi Arabijos karalius Khalid
pakartotino kreipimosi Švietimo
paskelbė amnestiją polit. kali
ministerija įpareigojo rajono
niam.
Švietimo skyrių žodžiu JasiūnaiPortugalijos vyriausybė įspė
tei paaiškinti atleidimo prie
jo JAV, kad ji gali neleisti Iz
žastis.
raelį karinėmis medžiagomis apVytautas Vaitiekūnas atidaro prof. J. Brazaičio akademiją,
rūpinantiem lėktuvam naudo
Atleista iš darbo Jasiūnaitė
kuri buvo surengta balandžio 13 Kultūros Židinyje. Nuotr.
tis Azorų salose esančia baze.
dairėsi
darbo. 1958 lapkričio
Lino Vytuvio
Komentatoriai tvirtina, kad
mėnesį ji buvo priimta į KulKissingerio misija Art. Rytuose
tautuvos Tub. Sanatoriją virtu
kurių yra prisidėję virš 50 kong- vės darbininke. Priėmimą api
nepavyko dėl Egipto, Izraelio ir
PIRMOJI
resmanų, šen. Curtis rezoliuci formino direktorės pavaduo
paties
Kissingerio
neapsiREZOLIUCIJA
ja
šioj Senato sesijoj yra pirmoji. tojas. Sugrįžusi iš kursų direkto
skaičiavimo. Egiptas tikėjo, kad
JAV
SENATE
Ji
išgauta JAV LB visuomeninių rė R. Čaikauskaitė atleido Ja
Izraelis sutiks užleisti kalnų
reikalų
tarybos narės Daivos Ke- siūnaitę iš darbo. Jasiūnaitės
perėjimus ir aliejaus laukus;
zienės
rūpesčiu, šiame reikale prašoma duoti bent valytojos
Izraelis tikėjo, kad Egiptas su
Į JAV Senatą balandžio 9
daug
padedant
Omahos LB apy darbą, direktorė tik šaipėsi, sa
tiks už perleistas žemes viešai
buvo įnešta pirmoji rezoliucija,
linkės
valdybai.
kydama, kad ji esanti mokyto
pasižadėti Izraelio nepulti, o
skatinanti JAV administraciją
JAV LB krašto valdyba kvie ja ir tegul einanti dirbti į mo
Kissingeris tikėjo, kad jam pa
nepripažinti Baltijos valstybių
vyks įtikinti Izraelį ir Egiptą
inkorporacijos į Sovietų Sąjun čia lietuvius rašyti savo senato kyklą.
Veltui Jasiūnaitė skundėsi
būti nuolaidesniem.
gą. Rezoliucijos autorius — riam laiškus, juos prašant prisi
ČIA pranešė, kad dėl aukštų senatorius Carl T. Curtis iš Ne- dėti prie Senate Concurrent Re Kauno rajono valdžiai, LTSR
aliejaus ir aukso kainų Sov. braskos. Rezoliucija žinoma kaip solution No. 29. Nebraskos vals Aukščiausiajai Tarybai, prašyda
S-gos prekybos balansas 1974 Senate Concurrent Resolution tybėj gyvenantieji yra prašomi ma atstatyti į Tub. Sanatoriją
laiškais šen. Curtis padėkoti už darbininke. Už visus atsakydavo
No. 29.
turėjo nuo 500 mil. iki 1 bil.
Kauno rajono Vykdomasis komi
Nors JAV Atstovų Rūmuose rezoliucijos įnešimą.
dol. perteklių. Toks perteklius
LB Inf. tetas, kad pas juos — ne darbo
yra įnešta 19 rezoliucijų, prie
liuks iki 1980.

NEW YORKE PAGERBTAS
PROF. JUOZAS BRAZAITIS

biuras ir jie neprivalą aprūpin
ti ją darbu.
Paaiškėjo, kad Kulautuvos ir
rajono valdžios atstovai susitarė
Jasiūnaitei neduoti darbo. 1959
vasarą Kulautuvos vaikų sana
torijos “Kregždutė” direktorius
Astrauskas priėmė Jasiūnaitę
sanitare. Tai sužinojusi, partietė gyd. Bivelienė įspėjo di
rektorių, ir Jasiūnaitė už savai
tės vėl buvo atleista iš darbo.
Pagaliau 1959 Jasiūnaitė krei
pėsi į TSRS KP CK sekretorių
N. Chruščiovą. Į Kauno rajono
Vykdomąjį
komitetą
atėjo
įsakymas įdarbinti Jasiūnaitę ne
mokykloje . . .

Po kratų
banga

—

tardymų

1974.1.18. tardymui į Vilniaus
saugumo komitetą buvo iškvies
tas Virgilijus Jaugelis. Tardy
tojas Lazarevičius norėjo suži’noti, iš kokio asmens Virgilijus
gavo krepšį su rotatoriaus
vaškuotėmis. V. Jaugelis pa
aiškino, kad, jo manymu, pada
ryta krata yra nusikaltimas, nes
Konstitucija garantuojanti spau
dos laisvę. Patys krėtėjai —nu
sikaltėliai. Dėl šios priežasties
atsisakąs kalbėti. Vienas iš tar
dytojų
pareiškė
nuomonę,
kad reiktų V. Jaugelį nugabenti
į psichiatrinę ligoninę ir patik
rinti sveikatą.
Sekančią dieną V. Jaugelis vėl
buvo
tardomas.
Klausinė
jo, ar Virgilijus pažįstąs Petronį,
kun..Zdebskį ir kt. asmenis. Bu
vo paimti pirštų atspaudai ir
rašysenos pavyzdžiai.
Vasario 25 (1974) į Vilniaus
Saugumo komitetą buvo iškvies
tas kun. J. Buliauskas, tačiau į
tardytojo klausimus neatsakinė
jo, motyvuodamas, kad jis neturi
teisės jį tardyti dėl religinių
dalykų.

1974 sausio mėn. Arimantas
Raškinis
(techninių mokslų
kandidatas) buvo iškviestas į
Vilniaus saugumą tardymui.
Jo žmona Danutė Raškinienė
(fizikos-matematikos
mokslų
kandidatė) dirba Vilniaus V.
Kapsuko Universitete, Kauno
vakariniame fizikos-matemati
kos fakultete vyr. dėstytoja. Jiem
grasinama, kad ateityje dėl reli
ginių įsitikinimų neteksią dar
bo.
>
1974 Pelenų dieną į Vilniaus
saugumo komitetą tardymui
buvo iškviestas kun. J. Zdebskis. Saugumiečių nuomojne, •
jis esąs “generolas”, atseit, va
dovaująs antitarybinei veiklai.
Tardymas tęsėsi iki sekančios
dienos vakaro.

Vilniaus saugumo komitete
dar buvo tardoma daug asme
nų, kaip antai: K. Tarutis, A.
Pliuirienė, N. Stašaitytė ir kt.
Saugumiečiams labiausiai rūpi
pažintys su suimtaisiais ir kt.
asmenimis.
Apie suimtųjų P. Pliuiros, J.
Stašaičio ir kt. tardymą žinių
nėra. Vienas saugumietis išsi- ■
taręs, kad tardymas užtruksiąs
apie metus laiko, nes “dabar
esanti tokia mada”. Apie dabar
tines tardymo sąlygas vienas
kalinys taip išsitarė: “Jeigu pa
lyginti 1958 metų tardymą su
dabartiniu, tai jis skiriasi,
kaip dangus nuo pragaro.”
Lietuvos tikintieji, negalė
dami fiziškai palengvinti su
imtųjų vargų, juos kasdien ly
di savo malda.
Plačiai kalbama, kad tardymo
metu kai kurie asmenys ban
domi užverbuoti saugumo agen
tais.

“LKB KRONIKOS”
LEIDĖJŲ ŽODIS
Nepaisant valdžios represijų,
“LKB Kronika” bus leidžiama ir
ateityje. Ji nustos eiti tik tada,
kai valdžia Bažnyčiai ir tikintie
siems suteiks bent tiek laisvės,
kiek jos garantuoja TSRS kons
titucija.
Gerbiamus skaitytojus pra
šome ir toliau padėti rinkti
“LKB Kronikai” medžiagą. Be
Jūsų pagalbos daugelis perse
kiojamos Bažnyčios gyvenimo
faktų liktų užmiršti.
(nukelta į 2 psl.)
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YPATINGAS DĖMESYS ŠVIETIMUI
JAV LB krašto valdybos posė
džiai normaliai šaukiami kartą
per mėnesį. Juose šalia einamų
jų reikalų daugiau laiko būna
skiriama vienai kuriai sričiai.
Kovo mėnesio posėdy buvo
ilgiau apsistota prie švietimo
reikalų. Pirm. Juozas Gaila sau
sio 19 dalyvavo švietimo tarybos
posėdy Chicagoj, todėl jis refe
ravo apie švietimo reikalus.
LB švietimo tarybą, kaip ir
kitas mūsų institucijas, slegia
lėšų trūkumas. Prieš porą metų
švietimo reikalam, iždui išsisė
mus, krašto valdyba paskolino
10,000 dol. ir apie 7,000 dol.
paskolino kultūros taryba. Iki
šiol tų pinigų švietimo taryba
nepajėgia grąžinti. Lietuvių
Fondo parama pereitais metais
taip pat buvo kuklesnė, nei pra
eity. Apgailėtinas reiškinys yra
1000 dol. paskyrimas Chicagos
Chicagos Donelaičio lituanis
tinei mokyklai. Nėra abejonės,
kad ta mokykla paramos buvo
verta, tačiau šiame krašte turim
lituanistinių mokyklų, kuriose
mokinių skaičius yra žymiai ma
žesnis ir tėvam tenka žymiai di
desnė finansinė našta, nes vis
tiek reikia padengti patalpų ir
mokytojų išlaidas. Rytinio pa
kraščio lituanistinės mokyklos
yra, pilna to žodžio prasme, var
go mokyklos, bet jos nesikreipė
į LF paramos, tikėdamos, kad
fondo pinigai yra skiriami tik
tiem reikalam, kurie tarnauja vi
sam mūsų lituanistiniam švieti
mo tinklui.

vadovėliai. Už 75 dol. mėnesiui
išsinuomota patalpa tame pa
čiame pastate, kur yra Margutis.
Čia bus laikomi ne tik švietimo,
bet ir kultūros tarybos leidiniai.
Lituanistinės mokyklos yra ragi
namos negrąžinti vadovėlių, ku
rie numatomi panaudoti kitais
metais, nes grąžinimas tik suda
rytų nereikalingų
išlaidų
ir sunkumų.
J. Gaila padėkojo krašto
valdybos vardu švietimo tarybos
pirm. S. Rudžiui ir nariam už jų
darbą ir ypač už lituanistinių
mokyklų įjungimą į Simo Kudir
kos Fondo ir spaudos platini
mo vajų, taip pat išreiškė ke
letą pageidavimų.
Švietimo taryba yra stipriau
sia ir nuosekliausiai dirbanti
LB institucija, tačiau nepakan
kamai informuojanti apie savo
darbus. Švietimo Gairės skaito
mos tik dalies mokytojų, gi jei
švietimo reikalais būtų daugiau
rašoma mūsų laikraščiuose, tuo
pasinaudotų ne tik visi moky
tojai, bet ir tėvai.

Jei tėvai žinotų vadovėlių lei
dimo išlaidas, tai nebūtų prie
kaištaujama dėl jų aukštų kainų.
Lituanistiniai vadovėliai gražiai
atrodo, bet taip blogai įrišti,
kad kai kurių jų lapai pasilei
džia tik paėmus į rankas. Jie bū
tinai siųstini atgal rišyklon.
Švietimo taryba neturėtų anga
žuotis naujų skaitinių leidimui,
neturėdama iš anksto tam lėšų.
Ne išparduodami vadovėliai ir
kiti leidiniai turėtų būti išsiųs
IX mokytojų savaitė įvyks š.m. ti į Pietų Amerikos lietuvių ko
rugpiūčio 10-17 Dainavoj. Jai lonijas, kur trūksta lituanistinės
vadovaus Clevelando Šv. Kazi medžiagos. Lituanistinių
miero lituanistinės mokyklos mokyklų programom reikia di
vedėjas Pr. Karalius. Pereitais desnės reformos, nes kiekvie
metais buvo kilę pageidavimų nais metais į tas mokyklas atei
suruošti mokytojų savaitę Ry na vaikai silpniau ir silpniau kal
tiniame pakrašty, nes daug šio bą lietuviškai.
Visuomeniniais
reikalais
pakraščio mokytojų dėl didelio
atstumo negali kasmet į Daina pranešimą padarė tos tarybos
vą atvykti. Tai savaitei buvo re pirm. Alg. Gečys. LB leidinys
zervuota liepos mėn. pirmoji “The Violations of Human
savaitė Putname, Conn., o jos or Rights in Soviet Occupied Liganizatorium ir vadovu buvo pa thuania — A Report for 1974“
kviestas A. Masionis. Deja, iki buvo išleistas prieš pat Va
šiol neatsirado pakankamai no sario 16-tąją. Šį kartžį jis žy
rinčių dalyvauti, ir šiemet teks miai stambesnis, net 112 pusla
pių. 500 to leidinio egz. buvo
tenkintis vėl tik Dainava.
Švietimo taryba neteko patal išleista Kanados LB vardu; juos
vykda
pų, kuriose buvo laikomos jos į Torontą nuvežė ten
išleistos knygos, žemėlapiai, mas Simas Kudirka. 200 egz.

buvo padovanota Batunui, kad
išdalintų Jungtinių Tautų na
riam. 250 egz. duota Lietuvos
atstovybei Washingtone. Po 125
egz. įteikta mūsų konsulatam
Nevv Yorke ir Chicagoj. Šias iš
laidas padengė LB Detroito apy
linkė Vasario 16-tosios proga su
rinktais 1500 dol. Leidinys par
davinėjamas po 3 dol., platinto
jam duodant 25% nuolaidą. Gau
namas apylinkių valdybose arba
kreipiantis tiesiog į visuome
ninių reikalų tarybą. Krašto val
dyba nepaprastai dėkinga šio
leidinio autoriui, nors jis ir to
liau pasilieka anonimu, Draugo
spaustuvei, per tokį trumpą lai
ką atlikusiai spausdinimo dar
bą, stud. S. Kupriui už visą tech
nikinę talką ir visiem prisiuntusiem dokumentinę medžiagą,
kuri buvo panaudota leidiny.
Jau eilė mėtų LB krašto valdy
ba Vasario 16-tosios proga pa
ruošia anglų kalba šventei pri
taikytas radijo programas. Šie
met jos buvo perduotos per šias
radijo stotis: Baltimorėj per
WBAL, Brocktone per WBET ir
WOKW, Michigan City per
WIMS, Nevv Yorke per WHBI,
Nevv Jersey per Seton Hali University WSOU, Omahoj per
KIOS, Philadelphijoj per WTEL
ir WFLN, Waukegan per WKRS.
Juozas Gaila taip pat kalbėjo per
N.Y. Lietuvos Atsiminimų va
landėlę ir per Bostono Laisvės
Varpą. Anglų kalba radijo prog
ramos buvo paruoštos dvi, po 25
minutes. Vieną jų paruošė Rima
ir Gabrielius Mironai; ji buvo
lyg ir tęsinys pereitų metų pro
gramos. Pernai .Lietuvos
tregedija buvo supinta su Simo
Kudirkos išdavimu, teismu ir
įkalinimu, šiemet amerikiečiui
klausytojui buvo pristatytas
laisvo Kudirkos liudijimas apie
sovietinio režimo žiaurumus,
lietuvių politinių kalinių nepa
laužiamą valią ir laisvojo pasau
lio abejingumą pavergtiesiem.
Antroj programoj, paruoštoj Te
resės Gečienės, buvo vykusiai
supinta Čiurlionio sukaktis su
Lietuvos
Nepriklausomybės
švente klasikinės Čiurlionio
muzikos fone. Ši programa buvo
pasiųsta stotim, kurios vengia
aštresnių politinių pasisakymų.
Vasario 22 visuomeninių rei
kalų taryba išsiuntinėjo informa
cinę medžiagą ir formas etninių
studijų (Ethnic Heritage Studies) įstatymų rėmuose JAV fe-

GUDAI VĖL SAVINASI
LIETUVĄ
Laisvojo pasaulio gudai 1975
kovo 25 minėjo Gudijos nepri
klausomybės 1918 metais pa
skelbimo sukaktį. Eilė JAV
kongreso narių padarė ta proga
palankius gudam pareiškimus ir
juos įtraukė į Congressional Record (kongreso stenogramas).
Tie legislatoriai, kurie tai pada
rė, be abejo, visą informaciją
gavo iš laisvojo pasaulio gudų
centrų (veiksnių).
Kongresmanas Abner J. Mikva (D.-Illinois, iš Chicagos)
skelbia savo pareiškime šią
hereziją: “Byelorussia — then
known as the Grand Duchy of
Litva — once encompassed vast
territories from the Baltic to the
Black Sea and compiled a remarkable record of cultural and
political
achievements
that
were not matched by other sta
tės in Eastern Europe ...”

(Congressional Record — Extensions of Remarks, 1975 kovo
26, E1470 pusi.). Kiti legislato
riai, kurie panašius pareiškimus
padarė, to “fakto” nemini. Mato
mai, jie geriau orientuojasi Eu
ropos istorijoj, kaip kad kongres
manas Abner J. Mikva.
Kongresmano Abner J. Mikva
nereiktų perdaug už tai kaltinti,
o tik jį perspėti, kad jis būtų
ateityje atsargesnis su gudų “in
formacija”. Kongresmano adre
sas yra šis: The Honorable Ab
ner J. Mikva, House Office
Building, Washington, D.C.
20515.
(1. vlk.)

AN ANaS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodha ven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alrconditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir oaDrastus.
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieica visus patarnavimus
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas -94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y.
11421; VI 7-4477
VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St.,
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y.
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — Im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsldraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane,VVoodhaven, N.Y. 11421.
Telef. Ml 7-6637.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1 -1:30, S. Mlnkus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

uciiauaiua iiivuiiayua yauiiamus pigia Raina ypau
Siuntiniam į Lietuvą.
(Polyester-Knits y ardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )
AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis VVyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežinskaltė, sav.

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

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

Sovietinės “moterų teisės”

Lietuvos okupanto spauda
nuolat rašo apie moteris, apie jų
lygias teises, apie jų lygų su vy
rais įsidarbinimą (net ir gele
žinkelių tiesimo, namų statybos,
kasyklų ir pan. darbuose). Apie
šitą abiejų lyčių Lietuvos žmo
nių lygybę Maskvoj leidžiamas
statistikos mėnraštis (Vestnik
(atkelta iš 1 psl.)
Statistiki) š.m. Nr. 1 suteikia
šiek tiek duomenų procentais.
“LKB Kronikai” netinka ne
1940 moterų samdinių (dar
konkreti informacija ir netikslūs
bininkių ir tarnautojų) buvo 30
faktai. Tokios rūšies medžiaga
proc., 1950 — 38, 1960 — 43,
nebus spausdinama. Kiekviena
žinia, faktas ar įvykis, susijęs 1970 — 49 ir 1974 — 50 proc.
su Katalikų Bažnyčios padėtimi, Tai rodo, kad pusė Lietuvos mo
Tautos dabartimi, valdžios orga terų yra samdinės. Bene bus tai
nų sauvale, represijomis ar ki viena iš svarbiausių priežasčių,
tokiomis
diskriminacinėmis kodėl Lietuvos gyventojų prie
priemonėmis, turi būti kruopš auglis per eilę metų eina ir eina
čiai patikrintas, aiškus ir tikslus. žemyn. Samdinės, kurių dides
Skaičiai, datos, pavardės, vieto nė dalis gyvena šeimai visai ne
vardžiai ir kiti duomenys turi pritaikytuose butuose, yra nepa
būti ypatingai aiškūs, teisingai jėgios turėti gausesnes šeimas
(Elta).
užrašyti ir patikrinti.

Okupuotoj Lietuvoj

Maralin Niska Micaelos vaidmeny Bizet Carmen operoj.
Ši primadona Metropolitan operoj dainavo balandžio 12
“T Vespri Siciliani” spektakly. New York City Operoj
balandžio 22 dainuoja pagrindinę rolę “Salome” Strausso
operoj, balandžio 25 — “Madama Butterfly”, o gegužės
1 ir 4 — Washington, D.C., naujame Kennedy Centre
dainuos pagrindinę rolę “Manon Lescaut”, Puccini operoj.
Gegužės 10 atliks pagrindinį vaidmenį “Pajacuose”
Providence, R.I. Gegužės 31 ši iškilioji primadona su savo
vyru smuikininku William Mullen atliks programą specia
liame koncerte Kultūros Židiny.

deralinės valdžios paskirtai fi
nansinei paramai gauti visiem
Lituanistinio Instituto nariam
ir įvairiom mūsų kultūrinėm ir
mokslinėm institucijom. Šiai pa
ramai gauti projektai turėjo būti
įteikti iki š.m. kovo 21. Pasku
tinėmis žiniomis, šalia LB švie
timo tarybos projekto buvo įteikti ir keli kiti lietuvių projek
tai.
Organizaciniais reikalais kal
bėjo vykd. vicepirm. Balys Rau
gas. Kalėdų metu lankydamasis
Floridoj, jis tarėsi su eile bendruomenininkų apie kitos LB
apylinkės Floridoj įsteigimą. Ir
štai, buvusio LB tarybos nario
V. Balčiūno pastangomis, Pampano Beach jau įsteigta Auksi
nio Kranto apylinkė. Yra galimy
bė įsteigti dar ir trečią apylin
kę ir turėti atskirą Floridos apy
gardą, kuri jau būtų atstovau
jama LB taryboj.
A. Škudzinsko vadovaujamoj
Bostono apygardoj įsisteigė taip
pat nauja apylinkė, pavadinta
Cape Cod. Jai pirmininkauja
Mykolas
Biliūnas.
Kennebunkport, Maine, yra sudaryta
LB Kennebunkport seniūnija,
kuriai vadovauja tėvas L. And
riekus, OFM. Dedamos pastan
gos įsteigti apylinkę ir Cambridge, Mass. (Bostono ribose).
Rytinio pakraščio apygardų ir
apylinkių pirmininkų ar atstovų
suvažiavimas įvyks š.m. gegužės
10 Kultūros Židiny, Nevv Yorke.
Tiriamos galimybės suruošti ki
tą suvažiavimą Naujojoj Angli
joj: Bostone ar Worcesteryje.
Trumpą pranešimą apie iždo
reikalus padarė ižd. Petras Mi
talas. Jo ligos metu Vasario 16tosios aukas tvarkė Juozas Gaila.
Dabar vėl viskas yra tvarkoma
P. Mitalo. Apylinkės visą finan
sinę atskaitomybę prašomos
vesti per krašto valdybos iždi
ninką.
Krašto valdyba yra gavusi ei
lę prašymų piniginės paramos.
Šiame posėdy buvo paskirta
1000 dol. Chicagos Lietuvių
Operai ir 500 dol. Lituanis
tiniam Institutui.
Toliau posėdy pasidžiaugta
sėkmingai tvarkomu Lituanus
žurnalo leidimu ir jo darbščiu
administratorium Jonu Kučėnu,
kuris tikrai yra nusipelnęs dide
lės visuomenės padėkos. Krašto
valdyba patvirtino Lituanus
fondacijos direktorius 1975 me
tam: R. Vedegį (pirmininku), A.
Astašaitį, J. Gailą, V. Kamantą,
S. Kuprį, V. Šaulį, V. Vygantą,
A.Zailskaitę ir J. Bradūną.
j-g-

Tai yra mūsų vienintelė vieta
Gausi parodų salė
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Romas Kezys, Pres.
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Kvieskime jaunimą
Praeitą šeštadienį, kai New
Yorke lankėsi Aukuro teatras,
prieš vaidinimą, per pertraukas
Kultūros Židinio žemutinėje
salėje prie durų sukiojosi jauni
mas ir kvietė prie stalų, kvietė
pasirašyti laiškus dėl dabartinio
Baltijos valstybių klausimo.
Prie sienos buvo padėtas il
gas stalas, ir ten dirbo jaunos,
kokios šešiolikos metų mer
ginos. Tai buvo daugiausia atei
tininkės, moksleivės iš Maironio
lituanistinės mokyklos aukštes
niųjų klasių. Reikėjo pasižiūrė
ti, kaip sumaniai jos tvarkėsi,
kaip paslaugiai patarnavo. Ir jom
patiko tas darbas, patiko toji
pareiga. Jos jautėsi irgi įsijungu
sios į svarbų ir taip reikalingą
darbą.
Galėjo ten sėdėti šauliai, galė
jo sėdėti vyresnieji, pensininkai.
Ir jie būtų surinkę parašus, bet
tuo metu būtų išjungtas jauni
mas. Tuo pačiu jis būtų ir at
stumtas nuo lietuviško darbo.

Jaunimas mėgsta dirbti, mėgs
ta įsijungti į konkrečius, pagau
nančius žygius. Nesibijo ir pasi
aukoti. Kai buvo demonstruoja
ma dėl Simo Kudirkos, kaip mie
lai ėjo jaunieji, nešė plakatus, su
kokiu entuziazmu jie šaukė. Tik
rai, tai juos nuteikė patriotiškiau nei kokios pamokos mo
kykloje. Nuteikia juos Lietuvai
ir kiti konkretūs reikalingi dar
bai, kuriuos jie sugeba ir kuriem
atlikti jie kviečiami.

Rūpestį kelią, kai pažvelgi į
Liet. Bendruomenės vadovybę,
į apylinkes, apygardos valdybas.
Kiek ten jaunųjų? Dažniausiai
nė vieno. Štai New Yorko apy
gardos valdybą daugumoje su
daro pensininkai. Jie dirba ne
blogai, kelia reikalus, daro
sprendimus. Bet kodėl jie netu
ri jaunimo savo valdybos eilė
je?
Lietuvių papročiuose iš seno
daug dėmesio skiriama vyres

niesiem, pareiškiama jiem pa
garba. Tai nėra blogai. Kai vy
resnieji gerbiami, kai klausoma
jų išminties, gyvenimas tvarko
mas ramiau, ne taip audringai,
pasitaiko mažiau klaidų. Bet vis
dėlto reikia dėmesio ir jauni
mui. Jis negali būti užmirštas,
apeitas. Nuo pat mažens reikia
jį įjungti į lietuviškąją bendruo
menę, įjungti konkrečiu darbu ir
konkrečiu uždaviniu.

Jeigu prieš dvidešimt metų,
kai čia organizavosi Lietuvių
Bendruomenės daliniai, būtų
susiprasta ir pradėta kviesti jau
nieji į valdybas, tai šiandien
turėtume kur kas daugiau jaunų
gerai pasirengusių visuomeni
ninkų. Nereikia bijotis, kad jau
nieji pradžioje nemokės dirbti,
kad jiem gal bus ir nepato
gu. Jie išmoks, išmoks, jei tik
bus pokalbis su jais.

JAV LB visuomeninių reikalų
taryba praneša, jog jos akcija,
protestuojanti prieš JAV kongre
so narės Elizabeth Holtzman
1974 gegužės 20 atstovų rūmuo
se iškeltus kaltinimus 1941 m.
Lietuvos laikinosios vyriausy
bės nariam — švietimo ministeriui, laikinai einančiam ministerio pirmininko pareigas prof.
Juozui
Ambrazevičiui-Brazaičiui ir vidaus reikalų ministeriui Jonui Šlepečiui, pasibaigusi
laimėjimu. Abu šie asmenys
JAV teisingumo departamento
žinioj veikiančios imigracijos ir
natūralizacijos tarnybos rasti
nekalti dėl antisemitinės ar pronacinės veiklos.
Šiuo reikalu JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos pirmi
ninkas Algimantas S. Gečys iš
JAV atstovų rūmų imigracijos
ir natūralizacijos pilietybės pa
komisės
pirmininko
kongr.
Joshua Eilberg yra gavęs tokį
pranešimą:
“Prijungiu nuorašą imigraci
jos ir natūralizacijos tarnybos
laiško, kuriame pareiškiama,
kad Juozas Brazaitis ir Jonas Šle
petys yra išbraukti iš aktyvaus
JAV gyvenančių tariamų nacių
karo kriminalistų sąrašo ir kad
juos liečią tyrinėjimai yra su
stabdyti.
“Šis veiksmas yra išdava imi
gracijos ir natūralizacijos tarny
bos sprendimo, jog nerasta jokių
įrodymų, juos surišančių su
priešžydiškais ar pronaciškais
veiksmais.
“Aš tikiu, kad šis dokumentas
atpalaiduos spaudimus ir pergy
venimus, kuriuos šie du asme-

BRIEDŽIO ŠUOLIS
Aleksandrą Kutkų minint
STASYS SANTVARAS
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Kai atėjo metas
mokytis operos klasėj ir rodytis
viešuose konservatorijos spek
takliuose, Al. Kutkui, kaip kiek
vienam pradedančiam daininin
kui, teko išgyventi ne vieną juo
kingą ir net graudų nuotykį.
Pokštus krėtė vis ta pati scenos
baimė . . .
Petrapilio Liaudies konserva
toriją Al. Kutkus baigė 1-jam pa
sauliniam karui siautėjant, kai
tas karas jau buvo nusiaubęs
Lietuvą, kai vokiečių kaizeri
nė okupacija mūsų krašte baigė
si epidemijom ir badmečiu. Lai
mė, kad karas baigėsi, kad ne
trukus buvo atstatyta nepr. Lie
tuvos
valstybė, o drauge su
tuo ėmė klestėti mūsų ūkis,
mokslai ir menai.

-oIlgėliau stabtelėjau ties Al.
Kutkaus studijom, nes jos nebu
vo lengvai ir paprastai susipy
nusi pasaka. Laisvojo pasaulio
lietuvių jaunuomenei, einančiai
mokslus, su tokiom problemom
daug rečiau susiduriančiai, jo
kelias į šviesą turėtų būti itin
įdomus ir prasmingas. Panašių
sunkumų ir vargų, o gal ir dar
skaudesnių, nūdien patiria tik
okupuotos Lietuvos studentai,

J

LIETUVOS 1941 SUKILIMO VYRIAUSYBĖ
RASTA NEKALTA DĖL ŽYDŲ PERSEKIOJIMO
nys ir jų draugai turėjo išgyven
ti ryšium su prieš juos padary
tais apkaltinimais.”

nę vyriausybę ir per ją visą lie
tuvių tautą.
JAV LB visuomeninių reikalų
tarnyba artimu laiku visuomenę
supažindins su jos vykdyta akci-

Prijungtame imigracijos ir na
tūralizacijos tarnybos komisionieriaus Leonard F. Chapman
Jr. laiške rašoma, kad Lietuvos
laikinosios vyriausybės veikloj
(Interim Provisional Govemment of Lithuania) nerasta jokių
įrodymų, liečiančių įstatymų,
paneigiančių žydų mažumos tei
ses, išleidimą ar jų vykdymą.
Sprendimas padarytas apklausinėjus 110 įvairių įstaigų ar pa
vienių asmenų, veikiančių Iz
raely, Vokietijoj, Anglijoj ir JAVėse.
Prisiųstoji dokumentacija yra
aiškus įrodymas, kad 1941 m.
sukilimas buvo lietuvių tautos
siekimas nusikratyti sovietine
okupacija, o jo vadovai ir lai
kinoji vyriausybė buvo tautos
valios Lietuvai vėl būti nepri
klausomai vykdytojai. Šio tautos
suteikto mandato sukiliminės
vyriausybės nariai nesutepė nei
pronacine, nei antisemitine
veikla. Jų išteisinimas yra at
sakymas į sovietinio okupanto
per eilę metų tęstus bandymus
diskredituoti 1941 m. sukilimi-

nes jie, kol mokslus baigia, turi
įveikti sunkias darbo prievoles
kur nors Sibire ar dykumose
prie Baikalo ežero.

Al. Kutkus savo mokslo dip
lomais, deja, neturėjo laiko pasi
džiaugti. Rusijoj kilo revoliucija,
pilietinis karas, iš Petrapilio te
ko keltis į Charkovą, o iš čia
dangintis į Krymo Sevastopolį,
vis tolyn nuo Lietuvos, nes į ją
keliai vis dar buvo uždaryti.
Sevastopoly Al. Kutkus pirmą
kartą įžengė į operinę sceną
(Petrapily, be minėtų konserva
torijos spektaklių, kaip solistas,
jis dainuodavo tik lietuvių ren
giamuose koncertuose, su dai
nom lankydavo sužeistus karei
vius ligoninėse). Kryme žy
mesni vaidmenys, kuriuos jis
parengė ir dainavo, buvo šie:
Sinodalas Rubinšteino Demone,
Kniazius' Dargomyžskio Rusalkoj, Lenskis Čaikovskio Onegi
ne, Alfredas Verdi Traviatoj,
Faustas Gounod Fauste ir Grenišė Planęuette Komevilio Var
puose. Be to, Sevastopoly jis dar
dainavo keletą mažesnių operos
rolių, dalyvavo operečių sta
tymuose, koncertuose, buvo iš
rinktas net operos teatro direkto-

ja ir gautais dokumentais. Apgai
lestaujama, kad a.a. prof. J. Bra
zaičiui nebuvo lemta sulaukti
šios visai lietuvių tautai džiu
gios žinios.
LB Inf.

LB KRAŠTO VALDYBA
INFORMUOJA
— Baltųjų Rūmų pareigūnai
teisinasi dėl krašto ekonominių
problemų neįtraukę į pradinį
1975-6 biudžetą sumų, kurios fi
nansuotų etninių studijų įstaty
mą. Tai neliečia 1.8 milijonų
dolerių sumos, kuri buvo patvir
tinta pereitų metų pabaigoj ir
kurios fondai bus paskirstyti iki
š.m. birželio pabaigos. JAV LB
krašto valdyba skatina lietuvius
rašyti laiškus kongresmanui Daniel J. Flood, jį prašant į 19756 fiskalinių metų biudžetą įtraukti sumas finansuoti etninių
studijų įstatymui. Kongr. Flood
yra ne tik lietuvių draugas, kas
met pravedąs Vasario 16-osios
sukakties minėjimą atstovų rū
muose, bet taip pat ir Subcommittee on Appropriations for
Health, Education and Welfare
pirmininkas.

Jaunieji eina į šilumą, kaip
ir visi kiti žmonės. Tad tie, ku
rie kviečia jaunuosius, kurie dir
ba su jais, patys turi būti nuo
širdūs ir draugiški jauniesiem.

Laiškų rašymo akcija balandžio 12 Kultūros Židinyje, kai ten vyko vaidinimas. Iš k. Bill
Kumet, Birutė Radzivanienė, Danutė Norvilaitė, Dalia Vaicekauskaitė, Vyt. Mikalauskas.
Nuotr. L. Tamošaičio

-----

ŠMEIŽTAI VISIŠKAI ATMESTI

Jaunieji mėgsta pokalbį ir
mėgsta draugystę su vyresniais.
Bet yra viena sąlyga. Jaunieji
nemėgsta šaltų žmonių, žmonių,
kurie nemyli jaunimo. O tokių
yra, kurie jaunimo nesupranta ir
stengiasi jį tik nupeikti ir neį
vertinti jų pastangų. Tokie
jaunųjų neatveš į jokias valdy
bas, nepritrauks prie darbo.

Dabar, kai reikia visur organi
zuoti laiškų rašymus, šaukime į
darbą jaunuosius, pačius jau
nuosius, nuo 14-16 metų. Jie
darbą atliks, ir jiem patiem tai
patiks, nes jausis esą reikalingi.
Taip pat kvieskime ir į valdy
bas, kvieskime tuo draugystės
principu. O kaip būtų gera, kad
kiekvienoje valdyboje atsirastų
bent po du jaunus žmones.
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— JAV LB visuomeninių rei
kalų taryba yra gavusi laišką iš
demokratų partijos tautinio ko
miteto nario tautybių reikalam
Andrew J. Waluchek. Prašoma
pristatyti
pavardes
lietuvių
demokratų, kurie interesuotus!
talka valstijų komitetam, paruo
šiant planus įvairiais klausimais.
Šie planai eventualiai bus pa
teikiami demokratų partijos
platformos komisijai. JAV LB
krašto valdyba mano, kad mūsų
visų pareiga yra dalyvauti JAV
politiniame
gyvenime,
ne
svarbu, kurioj partijoj. Įsi
jungdami į partijų darbus, ge
riau galėsim įterpti ir pavergtos
Lietuvos reikalus. Galintieji tal
kinti yra prašomi rašyti: Lithuanian-American
Community,
708 Custis Rd., Glenside, Pa.
19038.
-o— Saulius Kuprys, LB Talkos
Lietuvai komisijos pirmininkas
Vidurio Vakarų apygardoj, ir
Mindaugas Pleškys, Pasaulio
Lietuvių Jaunimo Sąjungos ry
šių centro vedėjas, ryšium su
žurnalisto Bill Anderson straips
niu kovo 17 lankėsi Chicago
Tribūne redakcijoj. Čia plačiau
pasikalbėjo su Michael McGuire, laikraščio užsienio žinių re
daktorium. Jo neseniai būta Chi
cago Tribūne korespondentu
Maskvoj. Jis gana gerai yra susi
pažinęs su Baltijos valstybių
klausimu, turėjęs progą lankytis
Latvijoj ir Estijoj. Jam buvo
įteiktas LB leidinys “The Violations of Human Rights in Soviet
Occupied Lithuania — a Report
for 1974”, kuriuo sakėsi pasi
naudosiąs ruošdamas papildomą
straipsnį Baltijos valstybių klau
simu.
-o— Kęstutis Česonis, JAV LB
Pietryčių apygardos pirminin
kas, artimai bendradarbiauja su

(nukelta į 4 psl.)
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baigoj (Petrapily buvo vedęs tei
sininkę A. Prakaitytę). Kurį lai
ką, kai dar gyveno Sevastopoly,
Kutkus maisto siuntom aprū
pino, o paskui visus grįžimo for
malumus jiems padėjo sutvarky
ti Lietuvos konsulas Charkove
prof. Vyt. Mošinskis. Liet, meno
kūrėjų draugija per konsulą at
siuntė 3000 ostmarkių paskolą,
matyt, kad grįžtantieji Kutkai pa
kelėj badu nemirtų. Grįžę į Lie
tuvą, visų pirma jie sustojo pas
Tarvydus, pas gerąją tetą Bar
borą ir tetėną. Al. Kutkus per
porą savaičių ten “atsiganęs”,
bet, kai nuvykęs į Kauną, nega
lėjęs atsiminti vardų ir pavar
džių tų žmonių, su kuriais Pet
rapily draugavo — taip jį nua
linęs badavimas ir dvasine įtam
pa Sevastopoly.

-oDabar atėjo akimirka, kai no
riu įterpti savo asmenišką “litą”.
(Nesutinku su išmintingų vyrų
pastaruoju metu skelbiamom
nuomonėm, kad mūsų atsimini
mų rašytojai turi iš savo pasako
jimų išbraukti savąjį “aš”; jei,
neduok Dieve, taip atsitiktų,
visa mūsų memuarinė literatūra
pasidarytų bekraujė, prarastų in
tymumą, betarpiškumą ir tikro
viškumą, iš jos pradingtų daug
4LEKS.4S l\l T l\ t S
įdomių pastraipų ir asmenų,
netgi daug teisybės.) Asmeninis
santykis ir patyrimas, išgyventas
rium. Taigi, daug dirbta, daug vojų, o ir bado šmėkla kas die kito žmogaus artumoj, jeigu jis
nėra išgalvotas, visada atspindi
rūpintasi, įsigytas sceninio dar ną darėsi vis siaubingesnė.
bo patyrimas, tik kasdienybė
Al. Kutkus su žmona grįžo į buvusios tikrovės gabalėlį.
Aš Aleksandrą Kutkų (tuomet
buvo netikra, rūsti, kupina pa Lietuvą 1922 rugpiūčio mėn. pa

dar Kutkauską) pirmą kartą iš
girdau koncertinėj estradoj. Tik
čia mudu su Velioniu truputį
išsiskiriam. Jis savo atsimini
muose liudija, kad pirmas jo
koncertas įvykęs Kauno Liau
dies namų salėj, žinote, ten
Lukšio gatvės gale, kad tame pa
sirodyme jam į talką stojo P.
Oleka ir kiti operos solistai. Aš
gi tvirtai atsimenu, kad jis dai
navo Baltosios Gulbės (Kauno
rotušės) koncertų estradoj. Gir
dėjau tik jį vieną, be jokių pa
galbininkų. Al. Kutkaus koncer
tas man padarė nepaprastą ir ne
pamirštamą įspūdį, ypač viena
daina, rusiškas romansas Tylu
ma, kuri, nors ir sentimentaloka,
kaip daugelis romansų, buvo
taip subtiliai padainuota, jog ir
dabar nepajėgiu tos dainos pa
miršti.

(Ilgainiui panašų įspūdį man
nepaprastai gražiai “įdainavo”
šio amžiaus trečiojo ir ketvirto
jo dešimtmečio italų lyrinių te
norų karaliukas Tito Schipa, kai
klausiau jo koncerto Milano Dal
Verme teatre. Paskui kelis kar
tus bėgau į Milano teatrą alla
Scalą, kur Schipa dainavo Nemorino vaidmenį Donizečio
Meilės eliksyre . . .)
Ar Al. Kutkus apsiriko, nuro
dydamas savo pirmojo pasirody
mo vietą Kaune, ar aš darau už
uomaršos klaidą?
(Bus daugiau)
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO
PRIEŠKONGRESINĖ VEIKLA
“Tėvų žemė Lietuva mūsų
širdy visada!” — tokį šūkį III
pasaulio lietuvių jaunimo kong
reso vyriausias komitetas priėmė
oficialiu šio kongreso šūkiu. Sis
sprendimas derinasi su Kalėdų
metu Rochestery susirinkusių
Kanados ir Jungtinių Amerikos
Valstybių Jaunimo Sąjungų tary
bų narių pageidavimu. Jaunuo
liai, susirinkę Rochestery, už
pildė anketą, kurios tikslas bu
vo sužinoti, kokias temas stu
dentai nori nagrinėti III PLJ
kongreso studijų dienose. Dau
gumas pasisakė už temą “Lietu
vių išeivijos jaunimas ir Lietu
vos padėtis”. Tarybos nariai pa
geidavo, kad paskaitininkai atsa
kytų į šiuos klausimus: kokia ap
lamai yra Lietuvos ir kokia iš
eivijos gyvenimo padėtis; kaip
išeivijos lietuvių jaunimas gali
pagelbėti Lietuvai; kaip techno
logiją pritaikyti mūsų veiklai. Iš
šių klausimų matyti, kokia’bus
III PLJ kongreso kryptis.
Nesiribodami tik viena tema
ar vienos valstybės veikla, apkeliaukim šį sykį visą pasaulį,
trumpai stabtelėdami vienoj ir
kitoj valstybėj, kad sužinotume
vėliausias kongresą liečiančias
naujienas.
-oARGENTINA. Šios valstybės
lietuvių jaunimas rūpinasi III
PLJ kongreso stovyklos ruoša.
Toji stovykla įvyks Argentinos
Vilią Marista stovyklavietėj
gruodžio 20-26. Pasaulio lietu
vių visuomenei informuoti apie
savo veiklą Argentinos jaunimo
kongreso komitetas įsteigė spau
dos komisiją. Be to, Argentinos
Rosario
apylinkės
lietuvių
bendruomenė šiomis dienomis
labai sėkmingai platina loterijos
bilietus. Pajamos iš loterijos bus
skiriamos kongresui.
AUSTRALIJA.
Melboume
veikia neseniai įsteigta PLJK
informacinė tarnyba. Iš Australi
jos ir Naujosios Zelaridijos žada
atvykti į III PLJK 13 ar 14
jaunuolių. Šie delegatai bus iš
rinkti prieš birželio mėnesio

pradžią. Tikimasi, kad išrink
tiem atstovam paruošti kongre
sui bus šaukiamas suvažiavimas
Melboume.
BRAZILIJA. Pagal vėliausias
žinias, kun. Antanas Saulaitis,
III pasaulio lietuvių jaunimo
kongreso pirmininkas, gyvenąs
Sao Paulo mieste, išvyko į Montevideo (Urugvajų). Ten kovo
28-29 jis turėjo posėdžiauti kar
tu su Urugvajaus, Argentinos ir
Brazilijos atstovais. Po to pla
nuoja vykti į Buenos Aires (Ar
gentinoj) kongreso reikalais
pasitarti su tos vietovės lietu
viais.
JUNGTINĖS
AMERIKOS
VALSTYBĖS. Iš JAV į kongresą
bus išrinkti 44 atstovai (iš viso
pasaulio bus 125 delegatai).
Rinkimai čia vyks gegužės 3-4.
Trys asmenys iš JAV jau suti
ko prieš kongresą vykti į Pietų
Ameriką talkinti to kontinento
jaunimui. Balandžio mėnesį į
Braziliją skris Marytė Saulaitytė.
JAV Lietuvių Jaunimo Sąjungos
pirmininkė Daiva Vaitkevičiūtė
skris gegužės mėnesį. Seselė Ignė Marijošiūtė rugsėjo mėnesį
vyks į Argentiną. Ieškoma dau
giau norinčių vykti, ypač galin
čių ten būti prieš rugsėjo mė
nesį.

(atkelta iš 3 psl.)

Baltimorės apylinkės latvių ir
estų organizacijomis Baltijos
valstybių aneksijos nepripažini
mo akcijoj. Jo ir jo žmonos
Kristinos pastangomis Baltimo
rės amerikiečių spaudoj yra pa
sirodę keli straipsniai, liečią
Lietuvos padėtį ir Baltimorės
lietuvių koloniją. Jo artimai
bendradarbiauta su The National Geographic žurnalo re
dakcija, jai ruošiant straipsnį
apie Baltimorės miestą. Šiame
straipsny, išspausdintame va
sario mėn. laidoj, vykusiai pri
statyti ir Baltimorės lietuviai.
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VYTIES PRELIUDAS

Senoji Lietuva pasižymėjo
savo militarine, administracine
jėga. Ten skriejo Vytis kariuo
menių ir karo vėliavų fone. Čia
matome Vytį viršum fantastinio
miesto. Abiejuose šonuose ma
tome kalnus. Ant jų auga me
džiai. Tuoj pat prasideda mies
to pastatai. Jie, eidami į tolumą,
didėja ir auga. Čia matome fan
tastinius tiltus, bokštus, Akropo
lio šventyklos siluetą. Net debe-

URUGVAJUS. Kaip ir Argen
tinoj, Urugvajaus lietuviai kong
reso lėšom telkti rengia loterijas.
Šioj valstybėj jaunimas stropiai
dirba kongresui kartu su vyres
niaisiais. Vienas iš vyresniosios
kartos veikėjų, kuris jaunimui
daug padeda, yra Pranas Dobilevičius, Urugvajaus lietuvių
kultūros draugijos pirmininkas.
-oIš šių žinučių aišku, kad Pie
tų Amerikos jaunimas yra labai
susirūpinęs kongreso finansavi
mu. Jaunimas kituose pasaulio
kraštuose šiomis dienomis pirmon vieton stato atstovų rinki
mą ir jų atitinkamą paruošimą
kongresui.
Viktoras Nakas

JAV LB KRAŠTO VALDYBA
INFORMUOJA

PAŽEME

Čiurlionio lietuviškumas bu
vo gilus. Jis nesitenkino gamto
vaizdžiu, nors jį ir piešė. Jam
rūpėjo įsiskverbti. į tautos gel
mes, ieškoti jos kūrybos savitu
mo. Pats savo straipsniuose rašė,
kad lietuvių tautinio meno pa
grindai glūdi lietuvių liaudies
mene. Reikia jį pažinti, giliai
pajausti, kad iš jo kiltų naujos
individualios lietuviško meno
formos.
Jautriu lietuviškumu, misti
cizmu tiesiog alsuoja jo dauge
lis paveikslų. Girdėjo jis dainas
prie Nemuno, matė jo gražias
pakrantes ir tuo žavėjosi. Tuos
pergyvenimus sudėjo į vieną ir
gavo lietuvišką lyrizmą.
Karalių pasaka (praeitame
Darbininko numeryje) vaizdavo,
kaip iš lietuviško kaimo ateina
visa lietuviška kultūra ir kūry
ba. Pasakų karaliai tai saugo
kaip brangią dovaną tautai.
Savo viziją apie Lietuvą jis
pratęsia Vyties preliude. Jau
pačiame pavadinime turime
žodį Vytis. Prie jo pridėtas —
preliudas, paimtas iš muzikos
pasaulio. Tokius muzikinius
vardus jis mėgo, Ties pats buvo
studijavęs muziką.

KANADA. Balandžio 26-27
bus delegatų rinkimai į III
PLJK. Iš šios valstybės galima
siųsti 17 atstovų. Iki šiol Kana
dos Lietuvių Jaunimo Sąjungos
valdyba yra išleidusi du infor
macinius aplinkraščius. Taip
pat, kartu su Londono, Ontario,
lietuviais, ji ruošia Šiaurės Ame
rikos lietuvių jaunimo delegatų į
kongresą suvažiavimą. Suvažia
vimas įvyks Londone gegužės
17-19. Jo tikslas yra JAV ir Ka
nados atstovus paruošti kong
resui.

sys slenka per tuos miesto pa
status, tokie jie dideli ir aukšti.
Per tą fantazijos miestą ir joja
Vytis.
Miestas simbolizuoka kultūrą.
Čia įterpiama ir gamtos elemen
tų, apjungiama kūrybos moty
vais. Tai išsiskleidęs, labai
aukštai iškilęs lietuviškos kūry
bos miestas. Per šį miestą ir jo
ja Vytis, pranašaudamas naujus
laikus, Vyties sugrįžimą į istori
ją ir jo iškilimą per lietuvišką
kultūrą.
Atkreipkime dėmesį į pirmą
jį planą. Čia matome miesto sie
ną ir vartus. Čiurlionis mėgo
kartais tokias niūrias sienas pa
vaizduoti pirmame paveikslo
plane. Bet tai padaryta ne taip
sau, visa tai turi simbolinės pras
mės. Miesto siena gina savitą
ją kultūrą. Sienos net vartai už
daryti. Tai reiškia, kad nieko
nereikia įsileisti į savitąjį mies
tą, kad jį reikia saugoti ir ginti
tvirta mūro siena ir uždarais var
tais.
-oGal kam teko keliauti naktį
Vilniaus kalnais. Anapus Vil
nelės, kur kadaise buvo Trijų
Kryžių kalnas, naktį pažvelgus į
miestą, prisimena Vyties preliu
das. Kažkas labai panašu, pagau
nančio. Veikia senoji Lietuvos
istorija, kalnuota panorama. Ro
dos, tikrai čia matai jojaptį Vy
tįČiurlionis mėgo vaikščioti,
tikriausiai buvo ir ant tų kalnų,
matė Vilnių naktį, išskaitė jo ži
burių ir siluetų simboliką ir taip
sukūrė naują viziją — Vyties
preliudą, (p.j.)

c):

Urugvajaus “Ąžuolyno” šokėjai su vadovo dr. Alf. Stanevičiaus pavaduotoju Rikardu
Gelažausku viduryje prieš Vasario 16 minėjimą Urugvajaus Liet. Kultūros draugijos
salėje.

laidoj išspausdino Auroros, 111.,
dienraštis Beacon-News. Tas
pats laikraštis vasario 12 iš
spausdino kitos ko-pirmininkės,
Domicėlės Vizgirdienės, laišką
redakcijai žmogaus teisių panei
gimo lietuviam klausimu. Tiek
laiškas redakcijai, tiek straipsnis
puikiai skaitytojam pristatė Lie
tuvos tragediją. Minimas laikraš
tis ponių Vizgirdienių pastango
mis kelis kartus per metus pa
mini lietuvių tautos siekimus
laisvei atgauti.
-o— Vlado Audėno, LB Newarko apylinkės pirmininko, kelių
skilčių laišką redakcijai “Prašo
Lietuvai nepriklausomybės” iš
spausdino The New Jersey Hillside Times vasario 13 laidoj.
Malonu matyti, kad dabartinė
LB Nevvarko apylinkė eina jos
ankstesnio pirmininko Albino
Trečioko pramintais takais, kuo
plačiau garsindama Lietuvos
tragediją.
-o— Kun. Simonas Morkūnas,
Sioux City, Iowa, Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos klebonas, yra
vienas iš sėkmingiausių paverg
tos Lietuvos reikalų gynėjų. Jo
pastangomis ir šiais metais The
Sioux City Sunday Journal va
sario 9 išspausdino jo straips
nį
“Lietuviai siekia
laisvės”. Vasario 6 The Globė
laikrašty buvo išspausdintas net
pusę laikraščio puslapio užimąs
jo straipsnis “Lietuviai tebėra
komunizmo
pančiuose”.
Straipsnis pilnas faktų, statisti
kos davinių, o taip pat iliust
ruotas Šv. Kazimiero bažnyčios
Vilniuj nuotrauka, paminint, jog
dabar tai ateistinis muziejus.
Siekdamas savo draugus ameri
kiečius plačiau supažindinti su
lietuvių tautos kančiomis, kun.
S. Morkūnas užsisakė 20 egz.
LB leidinio “The Violations of
Human Rights in Soviet Occupied Lithuania”.

-o— Rimantą Genčių, JAV LB
tarybos narį, savo atstovų rū
muose pasakytoj kalboj paminė
jo kongresmanas Tim L. Hali.
Pagirtas Northern Illinois uni
versiteto lietuvių klubas, pirmi
ninkaujamas R. Genčiaus, už
siekimą Lietuvai laisvės.
-o— Rimas Česonis, JAV LB
krašto
valdybos
vicepirmi
ninkas, šiomis dienomis gavo
laišką iš senatoriaus Abraham
Ribicoff. Senatorius atsakė į R.
Česonio laišką, liečiantį sovie
tų kalėjimuose esančius lietu
vius kalinius. “Mane gąsdina
koncentracijos stovyklų min
tis”, rašo senatorius. Žada dirb
ti ir toliau dėl pavergtų tautų
laisvės. Apgailestauja, kad Jackson amendmentas nepasisakė
kalėjimuose esančiųjų klausimu.
-o— Gaunama daug prašymų,
adresuotų JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybai, prisiųsti Lie
tuvą liečiančios informacijos.
Štai keli pavyzdžiai. Kun. Alexis
Floridi, SJ, iš Bostono, rašo
veikalą, liečiantį Maskvos-Vatikano santykius. Prašo medžia
gos skyriui apie Lietuvą. Leoną
Rapport (Bayonne, N.J.), studi
juojanti Jersey City Statė College, ruošianti studiją apie palygi
namąją kultūrą, sakosi, kad susi
domėjusi Lietuvos istorija per
lietuvį kunigą. Rašomoj studijoj
nori paliesti ir lietuvius. Temple
universiteto žurnalistikos stu
-odentas Bertram Korn Jr. ruošia
— Rasos Ardytės, šiais metais
straipsnį apie imigrantus ir jų
bebaigiančios gimnaziją, laišką
skiriamą dėmesį savo paverg
tiem kraštam. Gavęs informa redakcijai Lietuvos reikalu iš
ciją, jis papildomai atvyko pasi spausdino Bloomington, 111.,
matyti su JAV LB krašto valdy dienraštis The Daily Pantagraph. Pristatoma Lietuvos tra
bos nariais Aušra Zerr ir Algi
gedija, Kalanta, Kudirka, Kro
mantu Gėčių.
nika, pasisakoma prieš detentės
— Marytės Vizgirdienės, Au
iliuziją. R. Ardytė yra LB tary
roros LB apylinkės ko-pirmininbos nario visuomenininko Juo
kės, straipsnį “Lietuviai ameri
zo Ardžio duktė.
kiečiai mini sukaktis” vasario 16

M. K. Čiurlionis — Vyties preliudas, tempera, 1908 m.

VAJUS GELBĖTI TIKĖJIMUI LIETUVOJ
Lietuvos Katalikų Bažnyčios
Kronikos atskleidžia nepaprastai
skaudžią tikinčiųjų padėtį pa
vergtoj Lietuvoj. Žiauriai per
sekiojami ir baudžiami visi, ku
rie tik įtariami prisidėję prie
Kronikos platinimo. Vėl šimtai
naujų areštų ir kalinių. Už tie
sos žodį įtariamieji baudžiami
smarkiau už kriminalistus. O čia
pat taip niekšiškai skelbiama
pasauliui, kad Sovietuose esan
ti tikėjimo laisvė.
Kiekvienais metais, pradedant
gavėnia, čia vedamas vajus
Lietuvos Katalikų Religinės Šal
pos uždaviniam, ypač pagelbėti
išlaikyti
tikėjimą
pavergtos
Lietuvos žmonių širdyse ir gy
venime. Vajus pirmiausia yra
gera proga pasitikėti Viešpaties
pagalba. Todėl visos lietuvių pa
rapijos prašomos pravesti mal
dos ir pamaldų dieną už tikė
jimo
išgelbėjimą. Paskuti
niaisiais keleliais metais tokias
tikinčiosios Lietuvos dienas su
ruošė daugelis lietuvių. Čia pa
vyzdžiu gali būti Kanados Ka
talikų Centras, kuris kasmet pir
mą kovo mėn. sekmadienį orga
nizuoja tokią dieną. Ta proga
vyksta ir rinkliava.
Vis daugiau ir daugiau lietu
vių parapijų suorganizuoja mal
dos ir pamaldų valandėles bei
rinkliavas persekiojamai Lietu
vos Bažnyčiai. Lietuvių parapi
jos Scrantono vyskupijoj, vado
vaujant prel. J. Boll, meldėsi
už Lietuvą ir padarė rinkliavas.
Jautriai ir giliai apžvelgė Lie
tuvos Bažnyčios padėtį vietos

GRANDINĖLĖS
KONCERTAS KENT
STATĖ UNIVERSITETE
Balandžio 26, šeštadienį, 8
vai. vak. Kent Statė universiteto
Ethnic Heritage Centras di
džiojoj auditorijoj ruošia Grandi
nėlės koncertą.
Šiuo parengimu norima su
telkti sumą pinigų, iš kurių bū
tų galima skirti stipendijas stu
dentam, lankantiem lietuviškų
studijų skyrių. Šios studijos KS
universitete yra labai svarbioj
vietoj. Jos yra nuolat plečia
mos ir stiprinamos. Planuojama
pakelti jas iki tokio lygio, kokį
turi slavų katedra Duquesne
universitete Pittsburghe.
Grandinėlės koncertas yra pir
mas KSU Ethnic Heritage Cent
ro mėginimas pasiekti plates
nius visuomenės sluoksnius, su
pažindinti juos su Centro kulti
vuojamomis studijomis ir gauti
jom jų pritarimą bei piniginę
paramą.
KSU vadovybė matė Gran
dinėlės pasirodymą 1972 PLB
suruoštose lietuvių jaunimo
studijų dienose. Aukštai įverti
nusi ansamblio atliktą lietuviš
ko šokio programą, mielai sutiko
jį globoti ir E H Centrui padėti
organizuoti balandžio 26-osios
koncertą, kurio pajamos turėtų
duoti pradžią 50,000 dol. sumai,
reikalingai lietuviškų studijų
stipendijų fondui.

vyskupas savo laiške. Prel. J.
Kučingio rūpesčiu jo parapijoj
kasmet vyksta maldos diena ir
daugiausia surenkama aukų ti
kėjimui gelbėti.
Vajus yra gera proga ir lietu
vių organizacijom įsijungti į tal
ką savo maldomis ir aukomis.
Lietuvos vyčiai pavieniui, jų
kuopos, apskritys bei centras
nuoširdžiai remia LKR Šalpos
uždavinius. Rėmėjų tarpe taip
pat yra ir ateitininkai, Liet. Ka
talikių Moterų Sąjungos kuopos.
Taip pat kai kurios parapinės
mokyklos kasmet sutaupo auką,
ypač Lietuvos jaunimo reika
lam.
Kadangi JAV vyskupai nebe
turi lėšų toliau remti LKR Šal
pos darbam, todėl patys lietuviai
turim dar labiau susirūpinti,
kaip gelbėti savo brangios šalies
šventą tikėjimą. Sunaikinimo
kardas kerta pačias Lietuvos
laisvės gyvybės šaknis — tikė
jimą ir tėvynės meilę. Žiauriau
sia ateitis yra jaunosios kartos ir
būsiančios tikinčiosios
Lie
tuvos. Laisvėj gyvenantieji esam
jų stiprybės šaltinis. Čia mus ri
ša su jais ne tik gailestingumas,
bet ir pareiga bei uždavinys
visais galimais keliais stiprinti
jų viltį išlaikyti tikėjimą ir pasi
tikėjimą.
Auką, kuri nurašoma nuo mo
kesčių, siųskit šiuo adresu: Lithuanian Catholic Religious Aid,
64-09 56 Rd., Maspeth, N.Y.
11378.
LKRŠ Valdyba

Į šį koncertą ypač yra kvie
čiama lietuviškoji visuomenė.
Šiuo metu organizuojamos sve
čių grupės iš Akrono, Pittsburgho, Youngstowno ir kitų ar
timesnių miestų.
Po koncerto Brown Derby res
torane ruošiamas Grandinėlės
narių, universiteto bei Ethnic
Heritage Centro vadovybės ir
svečių bendra susipažinimo va
karienė.
Bilietai į koncertą gaunami
koncerto dieną prie įėjimo. Jų
kaina — suaugusiem 2 dol., stu
dentam ir vaikam 1 dol.

KNYGOS VAIKAMS

Klementina ir Valentina —$1.50
Peliukai ir plaštakės—$1.50
Skraidantis paršiukas — $1.50
Daržovių gegužinė — $1.50
Kalėdų dovana
— $1.50
Miško viešnia — $1.50
Lineliai — $1.80
Rūtelės aitvaras — $1.50
Kiškio pyragai — $3.50
Gabriuko užrašai — $3.00
Mano žodynas, vaikam, paveiks
luotas, su lietuviškais ir angliš
kais užrašais — $5.00

Lietuvių istorija I ir II tomas —
po $5.00
Krikščionybė
Lietuvoj,
pa
veiksluota jaunimui — 4 dol.
Persiuntimas 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N.Y. 11207.
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ROCHESTER, N. Y.
Vasario 16-osios minėjimas
Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo minėjimas, įvykęs va
sario 23, buvo pradėtas per lie
tuvių radijo programą, kurią
anglų ir lietuvių kalba vedė
R. Kiršteinas. Už Lietuvos lais
vės kovotojus buvo aukojamos
mišios. Giedojo Jono Adomaičio
vadovaujamas choras, vargonais
grojo R. Obalis. Lietuvių organi
zacijos, vadovaujamos Gudyno
posto veteranų vadovų V. Vai
tonio ir Algirdo Bertmąno, į
pamaldas atvyko su savo vėlia
vomis. Mišias aukojo ir patrioti
nį pamokslą pasakė parapijos
klebonas tėvas Jonas Dyburys,
OFM.
Salėj vykusiame minėjime
Lietuvos laisvinimo klausimu
pranešimą padarė prof. dr. Jo
nas Genys; jo kalba daugiausia
sukosi apie dabartinę “detentę”.
Meninę programą atliko litua
nistinės mokyklos mokiniai ir J.
Reginienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė. Minėjime da
lyvavo JAV kongreso narys
Frank Horton, kuris pasakė nuo
širdžią sveikinimo kalbą. Sveiki-

NEVV LONDON, CONN.

Lietuva vėl prisikels
LB vietos apylinkė vasario 23
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybės atkūrimo sukaktį.
Paskaitą skaitė jaunas Ameri
koj išėjęs mokslus, Brockton,
Mass., gimnazijos mokytojas ir
tenykštės LB apylinkės pirmi
ninkas Eligijus Sužiedėlis. “Va
sario 16-toji primena mum ne
tik Lietuvos nepriklausomybės
atgavimą, bet ir jos netekimą”
— pradėjo jis. Atgauti laisvę
trukdo jėga — grubi, brutali,
sovietinė. Todėl visi mūsų
veiksmai turi būti lydimi didelio
apmąstymo, susiklausymo ir
vienybės. Žinom, kad nepri
klausomybė ne už horizonto, bet
jos siekti mes neatsisakom.
Džiugu, kad pradedam suprasti,
kaip prieiti prie pasaulio sąži
nės saugotojų. Tačiau turim ug
dyti ir lietuviškąją kultūrą. Tai,
žinoma, nelengva, nes dažnas
ateinąs laikraštis mum atneša
vis naujų senųjų veikėjų nekro
logų. Tačiau smagu, kad jauni
mas rodo sąmoningumo ir papil
do pasitraukusiųjų gretas. Jauni
mo organizacijos stiprėja, ir ko
votojų už Lietuvos laisvę eilės
gausėja. Netikėti Lietuvos prisi
kėlimu būtų Vasario 16-tosios iš
niekinimas. Lietuva prisikėlė su
mažesniais jėgų ištekliais, tad
ir vėl ji prisikels.
Minėjimui vadovavo Nevv
Londono LB apyl. pirm. inž.
Edv. Pilis. Vaikučiai Dauman
tas Pakštys ir Gabija bei Mir
ga Pakštytės (broliukas ir sesu
tės) ir moksleivė Zita Rajeckaitė padeklamavo eilėraščių. Jūra
tė Pilytė perskaitė Conn. guber
natorės Ella Grasso proklama
ciją. Dalyvavo 31 asmuo (su vai
kučiais ir moksleiviais) — 13
šeimų ir pavienių. Suaukota 182
dol. Minėjimas baigtas Lietuvos
himnu.
Jurg. Ežer.

no latvių ir kitų tautybių atsto
vai. Buvo pagerbti Lietuvos
laisvės kovų savanoriai.

Minėjimas buvo pradėtas JAV
ir Lietuvos himnais. Jam vado
vavo prof. dr. Antanas Klimas.
Aukų surinkta su viršum 1,500
dol. Jos ir toliau renkamos.
Minėjimo metu vietos Bend
ruomenės atstovas Br. Krokys
įteikė Lietuvių Fondo pažymė
jimus — M. Stankienei ir V.
Žmuidzinui, kaip labiausiai pasižymėjusiem per 1974 metus
lietuvių visuomeninėj veikloj.
Parapija 1974 metus baigė su
40,090.67 dol. likučiu
Šv. Jurgio lietuvių katalikų
parapija pajamų, kaip praneša
ma parapijos biuleteny, per
1974 metus turėjo 60,184.80 dol.
Pridėjus likutį iš 1973 metų —
20,757.28 dol.; tad iš viso paja
mų turėta 83,050.91 dol. Tai, tur
būt, rekordinės pajamos per visą
šios parapijos istoriją.
Pajamas sudarė: likutis iš
1973 metų — 20,757.28 dol.,
1974 metų rinkliavos sekmadie
niais ir aukos — 34,628.57 dol.,
bingo ir bazaras — 11,718.04
dol. ir kitos smulkesnės paja
mos; iš viso 83,050.91 dol.
Svarbesnes išlaidas sudarė:
dviejų kunigų ir darbininkų
algos — 12,790 dol., kleboni
ja — 6,087.16, salė — 6,627.19,
mokesčiai vyskupijai — 1,832
dol. ir kt.; iš viso 40,493.48
dol.
Prie parapijos priklauso apie
550 asmenų. Bet parapiečių
skaičius kasmet mažėja dėl natū-

Atsiųsta
paminėti į

Lietuvos nepriklausomybės minėjime vasario 23 Rochesteryje iš k. N. Dėdinienė, V. Sabalienė, JAV kongreso narys Frank Horton, N. Saladžiūtė, prof. dr. J. Genys ir J. Jurkus, Altos
skyriaus pirmininkas. Nuotr. V. Staškevičiaus

ralios mirties. Prieauglio beveik
nėra.
Parapijos perkėlimo balsa
vimai pratęsti iki kovo 17, nes
iki šiol balsavimuose dalyvavo
labai mažas skaičius, o ir tų
pačių daugumas pasisakė likti
vietoj.
Šv. Jurgio lietuvių parapijai
jau ketvirti metai labai sėkmin
gai vadovauja tėvai pranciš
konai.
-oČia labiausiai perkama knyga
yra E. Juciūtės “Pėdos mirties
zonoje”. Sibiro kalinės atsimini
mai.
sb.-

BRIDGEPORT, CONN
Nepriklausomybės
atgavimo minėjimas
Šios negausios kolonijos lietu
viai LB Bridgeporto apylinkės
iniciatyva susirinko vasario 23
atšvęsti Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės. Lietuviškų 11
vai. mišių metu kun. P. Prano
kus, Šv. Jurgio parapijos klebo
nas, pasakė tautišką gyvastingu
mą žadinantį pamokslą. Prie vė
liavų stovėjo tautiniais drabu
žiais pasipuošusios moterys ir
jaunimas.
Minėjimas prasidėjo 4:30 vai.
Šv. Jurgio parapijos salėj. Kun.
Pranokus sukalbėjo invokaciją.
Sugiedoti Amerikos ir Lietuvos
himnai. Vyčių kuopos pirminin
kė T. Trainienė perskaitė guber
natorės proklamaciją. Pagrindi
niu kalbėtoju buvo Kęstutis
Miklas, Batuno pirmininkas.
Kruopščiai paruoštoj
kalboj
jis kvietė visus lietuvius an
gažuotis vieningai kovai už Lie
tuvos laisvę. Apgailestavo vidu
riniosios kartos menką įsijungi
mą tan darban, juo labiau, kad
jai prieinamesnis amerikietiškas
akademinis ir viešasis gyveni
mas. Kiek ilgiau kalbėjo apie
Batuno veiklą bandant infor
muoti įvairias misijas prie Jung
tinių Tautų apie Baltijos valsty
bes ir gauti jų paramos gali
mam Estijos, Latvijos ir Lietu
vos klausimo iškėlimui JT. Po

pasitenkinant vien tik vegetavimu, nešti visa tai gyvenamo
krašto viešumon. Jis savo tėvyne
laiko Ameriką ir, norėdamas jai
gero, stengiasi jos gyvenimam įnešti tų teigiamų vertybių, kurių
semiasi iš savo tėvų tautos.
Lietuviai per amžių amžius,
nežiūrint kai kurių politinių
ir moralinių klaidų, yra įrodę,
kad jie verti būti laisvais kitų
tautų tarpe.
Prieš metus Waterburyje A.
Bulotienės įsteigta tautinių šo
kių grupė Ratelis atliko septynis
šokius. Jų tarpe — sunkiuosius
Malūną ir Gyvatarą bei retai
hematomą Lenciūgėlį. Grupė
yra išaugusi iki 18 šokėjų ir akor
deonistės. Bridgeportiškiam yra
tekę stebėti šią grupę nuo pat
jos pirmųjų žingsnių. Ratelis iš
augo ir sutvirtėjo per nuostabiai
trumpą laiką.

jo angliškai kalbėjo Walter Devanas. Jis savo plačioj amerikie
tiškoj veikloj kiekviena proga
pabrėžia savo lietuvišką kilmę.
Paminėtina, kad tą dieną iš
W. Devanas, padalinęs tautišku
minėjime dalyvavusių 46 as
mą į aršųjį — šovinistišką ir
menų ir specialioj p. Janiūkūrybingą — kultūrinį, stipriai
nienės suorganizuotoj rinkliavoj
pasisakė už pastarąjį. Tik savo
po kiekvienų mišių Šv. Jurgio
kultūringu
tautiškumu
bū
parapijoj Lietuvos laisvinimo
sime naudingi ir Lietuvai ir gy
reikalam surinkta 496 dol.
venamam kraštui. Jis jaučia stip
Po minėjimo jaukiai pasivai
rų norą priklausyti savo tautie
šinta R. Barienės suruošta ka
čių grupei, gyventi jos tradici
vute ir moterų suneštais skanės
jomis, semtis kultūrinių ir dvasi
G. Iva.
nių jėgų iš jos kamieno ir, ne- is-

CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 16-oji buvo
švenčiama nepaprastu būdu
Vasario Šešioliktosios minėji
mas šiemet praėjo dar niekada
nebuvusiu būdu: tą dieną šven
tė ne tik lietuviai, bet ir įvai
rių tautybių amerikiečiai. Lietu
vių komitetas minėjimą ruošė
kartu su viešąja biblioteka. To
dėl viešosios bibliotekos perso
nalas vedė propagandą, skelbė
laikraščiuose, per radiją, puošė
patalpas. Pagrindinės spalvos
buvo geltona, žalia ir raudona.
Net gėlės, kurias prisiuntė Al.
Jakutis, buvo tokių pat spalvų.
Bibliotekos patalpose buvo iš
statytos 26 Čiurlionio paveikslų
reprodukcijos. Buvo suruošta
lietuviškų dirbinių, rankdarbių

Jauniausios tautinių šokių šokėjos Lietuvos nepriklausomybės šventėje Rochester, N.Y.
vasario 23. Nuotr. V. Staškevičiaus

nimentu), Šimkaus “Pamylėjau
vakar”, Vanagaičio “Dobilėlis”,
Šimkaus “Oi, greičiau, grei
čiau”, Banaičio Jūratės ariją iš
“Jūratės ir Kastyčio” operos ir
Gaidelio “Gėlių žiedai” — ari
ją iš “Danos” operos. Jos balsas
plaukė gražiai ir lygiai, o graži
mergaitė patraukė į save dė
mesį. Naujiena ne vienam buvo
Jurgis Lisauskas, tenoras, kuris
kadaise, Iz. Vasyliūnui gyve
nant Lawrence, Mass., dirbo su
Vasyliūnu, raginamas būti solis
tu. Jis padainavo: Šimkaus “Kur
bakūžė samanota”, Kačanausko
“O kaip miela išgirsti”, Banai
čio “Oi nėra niekur” ir B. Budriūno “Mano protėvių žemė”.
Pastarąjį kūrinį jis atliko su vi
sa galia ir meile.
Visiem solistam, kaip ir sona
j
tai, akomponavo Vytenis Vasyį
nas, kuris prisėdęs prie pianino
!
groti himnam, nuo jo ir neat
■
sitraukė.
;
Porą žodžių pasakė Edvardas
Walker. Eva Stankūnienė užsi
minė apie ateinantį festivalį
Cambridge, Mass.
Kun. Jonui Klimui, Nekalto
Prasidėjimo lietuvių parapijos
asistentui, sukalbėjus maldą,
oficialioji dalis buvo baigta.
Klausytojai nusileido į kitą salę
kavutei ir pašnekesiam.
Biblioteka yra įsigijusi lietu
viškų knygų ir plokštelių. Šven
t
tės proga joj kabėjo didelis že
mėlapis, kur nepriklausoma Lie Į
tuva spindėte spindėjo. Mindau
į
go ir Vytauto Didžiojo portretai
iškilmingai puošė sienas.
E.V.

bei gintaro parodėlė. Viena
spinta buvo skirta lietuviškai en
ciklopedijai. Parodėlė ir išstatyti
paveikslai turėjo tokį pasise
kimą, kad juos reikėjo palikti dar
vienai savaitei.
Minėjimas vyko vasario 23.
LIETUVOJ MIRĖ
Žmonių prisirinko daugiau kaip
keturi šimtai; daugiausia iš ap A.A. VINCAS SABAS
linkinių miestelių, vienas net iš
Illinois.
Kauno ligoninėj 1974 gruo
Parengimą atidarė bibliotekos džio 5 mirė buvęs mokytojas
vicedirektorė ponia Lechiaro, Vincas Sabas. Palaidotas Romai
po jos kelis žodžius tarė pats nių kapinėse gruodžio 8. Prie
direktorius Sakey.
kapo atsisveikinimo žodį tarė
Nekalto Prasidėjimo parapijos velionio bičiulis T. Glodas, taip
klebonas kun. S. Saulėnas su pat buvęs mokytojas.
kalbėjo invokaciją.
Velionis jau ilgesnį laiką
skųsdavosi
širdies ir skrandžio
Pagrindinę kalbą pasakė kun.
negalavimais.
Prieš
mirtį
Vincas Valkavičius, nušvies
ligoninėj
buvo
dviem
atvejais.
damas lietuvių padėtį Ameri
koj, Pennsylvanijoj, nuo 19 šimt Pirmą kartą, nugabenus ligoni
mečio. Jis yra geras kalbėtojas, nėn, per apžiūrėjimą nieko ypa
jo sakinys lengvas ir aiškus, kal tingo nerasta. Antrą kartą gydy
ba pasiruošęs. Be jo, apie lietu tojai ryžosi jį operuoti. Operuo
vius Cambridge, Mass., kalbėjo dami radę supūliavusį apendici
Beatričė Strokienė, kuri yra te. Operacija buvusi pavėluota.
Prieš keletą mėnesių pas
gimusi Cambridge parapijoj ir
velionį
buvo susispietę Lietuvoj
visą laiką čia gyvena. Carol Margyventį
jo gimnazijos bendra
cinkevičiūtė-Feeney gražiai pa
skaitė porą į anglų kalbą išvers klasiai, tęsdami prieš dešimtme
tį pradėtą tradiciją kasmet pas
tų lietuvių pasakų.
Po to prasidėjo meninė dalis. kurį nors susitikti.
Su velioniu buvom bendra
Vytenis Vasyliūnas paskambino
klasiai.
1918-1925 mokėmės Ša
Gruodžio Adagio iš antros forte
kių
gimnazijoj.
Baigęs gimnazi
pijono sonatos ir keturis Čiurlio
ją,
velionis
studijavo
Kauno
nio preliudus. Juliaus Gaidelio
universiteto
humanitarinių
sonatą dviem smuikam ir forte
pijonui atliko smuikininkas Iz. mokslų fakultete istoriją. Baigęs
Vasyliūnas, kun. V. Valkavičius studijas, mokytojavo aukštesnė
ir Vytenis Vasyliūnas. Perėjimą se mokyklose: Giedraičiuose,
nuo instrumentinės prie vokali Rokiškyje ir Kėdainiuoise.
Nuo 1941 birželio iki 1958
nės muzikos atliko kun. V. Val
su
šeima vargelį vargo prie
kavičius, pagiedodamas Sas
Leduotojo
vandenyno, prie Le
nausko “Skubink prie kryžiaus”,
nos
žiočių.
Paskutiniaisiais me
pritariant smuikui. Birutė Alek
tais
gyveno
Vilijampolėj, prie
saitė, sopranas, padainavo šešias
Kauno.
dainas: Žilevičiaus “Močiute
M.J. Adomaitis
širdele” (su smuiko akompa

LIETUVIŲ KALBOS ŽODY
NAS MOKYKLAI IR NAMAMS.
Redagavo Antanas Klimas ir Sta
sys Barzdukas. Iliustravo Zita
Sodeikienė. Išleido JAV Lietu
vių Bendruomenės Švietimo Ta
ryba. Chicago, 1974. Didelio
formato. Kietais viršeliais. 200
psl. Kaina 6 dol.
Žinomų kalbininkų redaguo
tas ir išpopuliarėjusios dailinin
kės iliustruotas žodynas daro
gerą įspūdį.
Antraštiniai žodžiai kirčiuoti.
Nurodytos ir linksniuotės. Duo
dami ir sakiniai su aiškinamai
siais žodžiais. Pavyzdžiui, aiš
kinant žodį “abejonė”, duo
damas toks sakinys: Nėra abe
jonės, kad Lietuva vėl greitai
bus laisva.
Puslapiai — trijų skilčių. Žo
dyno gale pridėta nelizdinių žo
džių rodyklė — keturių skilčių.
Įvade sakoma: “Šio žodyno
pagrindinis tikslas yra padėti li
tuanistinės mokyklos moki
niams išmokti daugiau lietuvių
kalbos žodžių.”
Žodynas pradedamas įžangi
niu žodžiu, parašytu Jono Kava
liūno, JAV Lietuvių Bendruo
menės Švietimo Tarybos pirmi
ninko. Iš jo sužinom, kad aiš
kintinus žodžius rinko (cituo
janti) “šios JAV ir Kanados lituanistinės mokyklos: Baltimorės, Cicero aukštesnioji, Clevelando Vysk. Valančiaus, Čikagos aukštesnioji, Čikagos
Brighton Parko, Čikagos Da
riaus-Girėno, Detroito ‘Aušros’,
Detroito V. Kudirkos, East St.
Louis, Grand Rapids, Lemonto,
Los Angeles kasdieninė, Montrealio, Nevv Yorko, Philadelphijos, Ročesterio ir Toronto. Vie
nos mokyklos išrinko žodžius iš
visų vadovėlių ir pratimų, o ki
tos tik iš kai kurių. Surinktą
medžiagą tvarkyti dr. A. Klimas
pasitelkė J. Jankų ir J. Miškinį. M raidės žodyną parašė J.
Kregždienė. Geografinių vardų
žodyną sudarė dr. Z. Ašoklis,
Nemažą dalį literatūrinių termi
nų pridėjo, kai kurias raides pa
pildė, kai kuriuos dalykus suvie
nodino ir perrašė bei visą rank
raštį nuodugniai peržiūrėjo St.
Barzdukas.”
Arėjas Vitkauskas — SPIN
DULIAI IR ŠEŠĖLIAI. Eilės.
Pirmoji kregždė. 1926. Išlei
do Julė Vitkauskienė. Kaunas.
Perspausdinta
1975. Viršelį
piešė J .J. Steponavičius, Kaune.
64 psl.
Leidinėlis 1 įdomus tuo, kad
perspausdintas. Bet ar vertėjo jį
perspausdinti? Į jį sudėtos eilės
yra visai silpnos.
Autorius Lietuvoj buvo žino
mas. Į poezijos viršūnes neiš
kilo. Bet yra parašęs ir geresnių
eilių, negu sudėtosios į šį rin
kinį.

NAUJAI IŠLEISTOS
KNYGOS
Fragmentai iš praeities miglų,
A. Ryliškio — 12.50, kietais —
15 dol.
Pėdos mirties zonoj, E. Juciū
tės — 10 dol.
Sukilimas, K. Škirpos — 15 '
dol.
B. Sruoga mūsų atsiminimuo
se — 15 dol.
Pasakyta parašyta, A. Smeto
nos — 10 dol.
Vienas mažas gyvenimas, H.
Lukaševičiaus — 5 dol.
Žurnalistika, red. J. Prunskio
— 6 dol.
Lietuvis savo Tautoje, Valsty
bėje, Bendruomenėje, S. Barzdnko — 6 dol.
• Persiuntimas 50 c. Darbininį kas, 341 Highland Blvd., Brook| lyn, N.Y. 11^07.
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170. Rimas Labutis
171. Alvitą Liktoriūtė
172. Gintaras Miklas
173. Saulius Siemaška
174. Gina Simonaitytė
175. Edmundas Šilkaitis
176. Monika Vainiūtė
177. Sigitas Veršelis

MAIRONIO LITUANISTINĖ
MOKYKLA NEVV YORKE
Maironio lituanistinė mokyk
la, viena iš gyviausių lietuviškų
įstaigų Nevv Yorke, šiais metais
mini savo veiklos 25 metų su
kaktį. Ir kas galėjo tikėti, kad toji
vargo mokyklėlė tiek ilgai iš
tesės. Jau net 25 metai! Tai gra
žus laiko tarpas, kuris ugdė lie
tuviškumą, ugdė jaunimą, įjungė į lietuviškąją bendruome
nę.
Mokykla pradėjo veikti Ap
reiškimo parapijos mokyklos pa
talpose. Ten ji laikėsi ilgiausiai,
apie dvidešimt metų. Ten vei
kė aštuoni skyriai, vaikų darže
lis, pagelbinė klasė. Vietos buvo
kiek ankštoka, bet buvo savas
kampas, ir buvo daug entu
ziazmo. Kiek ten praleista gra
žių linksmų valandų mokykloje,
besirengiant vaidinimam, be
šokant.
Iš ten išsikėlė mokykla į
Richmond Hill ir ten dirba prisi
glaudusi amerikiečių katalikų
mokykloj. Patalpos yra kur kas
didesnės, erdvesnės. Vietos už
tenka. Ir mokinių skaičius pa
daugėjo mokykloj. Iš 8 skyrių
mokykla perėjo į dešimties sky-

rių sistemą, į aukštesniąją mo
kyklą. Tačiau visi tos mokyklos
nuoširdžiausi rėmėjai
tėvai,
mokytojai ir patys mokiniai vis
dairosi į Kultūros Židinio kalne
lį, argi ten neatsirastų vietos
naujam pastatui, kuris priglaus
tų lietuviškąją mokyklą. Pada
rėme tiek daug, padarykime ir
dar vieną — suraskime vietos ir
suorganizuokime patalpas lietu
viškai mokyklai. Tegu visas
lietuviškas gyvenimas gravituoja į Kultūros Židinio kalną!
-oPer tuos 25 metus kiek išėjo
mokinių, baigusių 8 skyrius,
kiek joj mokytojavo, kiek buvo
vedėjų, tėvų komitetų. Kad jum
susidarytų pilnesnis vaizdas, čia
spausdinamas pilnas sąrašas,
parengtas dabartinio mokyklos
tėvų komiteto.
Mokykla balandžio 26 savo
sukakties proga rengia balių
Kultūros Židiny, kur programą
atliks solistė Birutė Ona Alek
saitė. Kviečiami visi buvę tos
mokyklos
auklėtiniai, buvę
mokytojai atsilankyti ir vėl susi
tikti bendroj salėj, bendroj mo
kyklos šventėj.

MOKYTOJAI
Mokytojų sąrašas (1950-1975 m.)
Žvaigždute pažymėti moky
tojai dirba ir šiais mokslo me
tais. Skaičius žymi išdirbtą metų
skaičių, įskaitant ir šiuos mokslo
metus.
★ Kazimiera Šventoraitienė —
24.
Kun. Jonas Pakalniškis — 20
★ Elena Ruzgienė — 20
Jadvyga Matulaitienė — 20
Janė Gerdvilienė — 19
Kun. Antanas Račkauskas —
18
★ Jadvyga Kregždienė — 17
Eleonora Urbelienė — 14
★ Alfonsas Samušis — 12
Petras Gaurys — 10
Viktorija Jocienė — 10
Irena Banaitienė — 10
Romas Kisielius — 9
Ona Balčiūnienė — 8
Ona Barauskienė — 6
★ Danutė Bobelienė — 6
Adolfas Dimas-Dimavičius —
6
Aldona Jankauskaitė — 6
★ Elvyra Ošlapienė — 5
Rūta Ruzgaitė — 5
Aušra Kregždytė — 5
Dr. Vladas Viliamas — 5
Angelė Zubkienė — 5
Marytė Sandanavičiūtė — 5
★ Rita Čepulytė-Oniūnienė — 5
*Tėv. Paulius Baltakis, OFM
—5
Teklė Dzikienė — 4
Genė Nutautaitė — 4
Liuda Gudelienė — 4
Rasa Navickaitė — 3
★ Gintarė Ivaškienė — 4
★ Sės. M. Urbana — 3
★ Paulius Jurkus — 3
Mykolas Liuberskis — 3
Bronius Kulys — 3
Antanas Bendorius — 3
Lucina Vilkutaitienė — 3
Jurgis Košys — 3
Pranas Naujokaitis — 2
Henrikas Kačinskas — 2
Dail. V. K. Jonynas — 2
Vytautas Strolia — 2
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis
—2
Aldona Šileikytė-Marijošienė
—2
Dalia Mackevičiutė-Baker—2
Aušra Vaitužienė — 2
Tėv. Tadas Degutis, OFM —
2
Milda Liaukienė — 2
Antanas Razgaitis — 2
Adolfas Šmitas — 2
★ Auksė Vaičaitienė — 2
★ Gražina Janušienė — 2
Vincė Jonuškaitė-Zaunienė
— 1
Vladas Baltrušaitis — 1
Česlovas Grincevičius — 1
Algirdas Landsbergis — 1
Leonardas Žitkevičius — 1
Balys Račkauskas — 1
Emilija Putvytė — 1
Aldona Aistienė — 1
Stasys Vaškys — 1
Vida Lušytė — 1
Jonas Gintautas — 1
Kun. Ladas Budreckas — 1
Vytautas Kulpa — 1

Astra Ruzgaitė — 1
Birutė Radzivanienė — 1
Tadas Alinskas — 1
★ Jūratė Jasinskienė — 1
* Marytė Matulaitytė — 1

XV LAIDA — 1969 M.

178. Ligija Birutytė
179. Rūta Gerulaitytė
180. Romas Katinas
181. Giedrė Kregždytė
182. Vytautas Navickas
183. Algis Oš lapas
184. Vytis Snieška
185. Audrė Staknytė
186. Edvardas Ūselis
187. Šarūnas Zikaras
XVI LAIDA — 1970 M.

* Daiva Kezienė — 1
* Birutė Vaičiūnaitė — 1
Giedrė Ambrozaitienė — 1/2
Lijolė Černauskienė — 1/2
Marija Vasiliauskienė — 1/2
Aldona Rygelytė — 1/2
Saulius Jankus — 1
,
Vladas Krivickas — 5
Vytautas
Zelenkevičius Zelenis — 1
Dr. Antanas Šerkšnas — 1
★ Aura Ošlapaitė — 1, moky
tojos pagelbininkė — 3
♦ Dalia Vaičekauskaitė — 1 —
mokytojos pagelbininkė
Gražina Treinytė — 1 — mo
kytojos pagelbininkė
Ligija Birutytė — 1 — moky
tojos pagelbininkė

12. Romualdas Penikas
13. Saulius Remeza
14. Algirdas Sperauskas
(atestatus gavo 1953.11.1)
II LAIDA — 1955 M.

15. Rasa Arūnaitė
16. Daiva Audėnaitė
17. Jurgis Birutis
18. Romas Butrimas
19. Algirdas Dubauskas
20. Irena Jankauskaitė
21. Nijolė Kleizaitė
22. Regina Krinickaitė
23. Dalia Mauru kaitė
24. Aldona Noakaitė
25. Angelė Ragažinskaitė
26. Vytenis Ramanauskas
27. Ringaudas Remėza
28. Birutė Ulėnaitė
29. Vytis Virbickas

MOKYKLOS VEDĖJAI
Dr. Antanas Šerkšnas —
195O.III.4-195O.IX.l
Pranas Naujokaitis — 19501951
Antanas Bendorius — 19511952
Alfonsas Samušis — 1952-

1955. IX.8 ir 1967.IX.9-1970.VI
Irena Banaitienė—1955-1957
Elena Ruzgienė —1957-1967
Elvyra Ošlapienė — 19701972
Danutė Bobelienė — 19731975

TĖVŲ KOMITETAI
1950 m. — Pranas Naujokaitis,
pirm., A. Mačiūnienė, O. Tercijonienė.
1951 m. — Leonas Virbickas,
pirm., M. Šaulienė, R. Žukas.
1952 m. — Adalbertas Mila
ševičius, pirm., K. Botyrienė,
J. Remeza, A. Šetikas, A. Bag
donas.
1953 m. — Juozas Butkus,
pirm., Pranas Naujokaitis, L. Ramančionis, J. Šileikis, A. Bendo
rius.
1954 m. — Jonas Briedis,
pirm., A. Bendorius, J. Remeza,
A. Radzivanienė, P. Ąžuolas.
1955 m. — Antanas Reventas,
pirm., A. Šetikas, J. Šileikis, B.
Rimavičienė, V. Savukynas.

1956 m. — Leonardas Žitke
vičius, pirm., J. Audėnas, J. Remėza, E. Ramančionienė, A.
Radzivanienė.
1957 m. — Leonardas Žitke
vičius, pirm., A. Aistienė, V. Vilkutaitis. J. Bačanskas, Br. Nemickasi
1958 m. — Leonardas Žitkevi
čius, pirm., E. Baltrušaitienė, A.
Samušis, G. Kybartienė, A. Gražiūnas.
1959 m. — Alfonsas Samušis,
pirm., K. Vasiliauskas, P. Leveckienė, L. Siemaška, V. Oniūnas, I. Dičpinigaitienė.
1960 m. — Aldona Gerulaitienė, pirm., P. Leveckienė, Bal
kevičius, Mikalauskas, Dėdinienė.
1961 m. — Aldona Gerulaitienė, pirm., P. Leveckienė, Dėdinienė, Balkevičius, Mikalaus
kas.
1962 m. — Stasys Birutis,
pirm., V. Saldaitis, Ž. Jurienė,
Strazdienė, A. Šilbajoris, M. Noreikienė, V. Veršelis.
1963 m. — Edvardas Staknys,
pirm., Ausmanienė, E. Balio
nas, O. Raubienė, A. Jankaus
kas.
1964 m. — Gediminas Surdėnas, pirm., E. Butkienė, K. Vai
nius, I. Vilgalienė, V. Katinas,
R. Balsienė.

1965 m. — Kęstutis Kudžma,
pirm., J. Rauba, Tutinienė, D.'
Šilbajorienė, V. Valaitienė, P.
Bivainis.
1966 m. — Lilija Milukienė,
pirm., V. Kulpa, J. Navickas, P.
Bartkus, Ig. Budrys, K. Norvi
lą.
1967 m. — Aldona Gerulaitienė, pirm., A. Bobelis, V. Kulpa,
M. Jankauskas, E. Verba.
1968 m. — Rima Gudaitienė,
pirm., A. Bobelis, V. Kulpa, M.
Šulaitienė, I. Dičpinigaitienė.
1969 m. — Pranas Gvildys,
pirm., I. Garunkštienė, I. Dič
pinigaitienė, J. Birutienė, A.
Česnavičius.
1970 m. — Pranas Gvildys,
pirm., I. Garunkštienė, A. Bulo
tienė, J. Birutienė, A. Česnavi
čius.
1971 m. — Nijolė Baltrulionienė, pirm., I Banelienė, G. Ja
nušienė, J. Vazbys.
1972 m. — Algirdas Jasaitis,
pirm. (I pusmetyje jo pareigas
ėjo jo brolis Tadas Jasaitis), G.
Bobelienė, V. Dragūnevičius, S.
Karmazinas, I. Šimkienė
1973 m. — Antanas Ivaška,
pirm., J. Rygelis, I. Gintautienė, R. Alinskienė, B. Kidolienė.
1974 m. — Jonas Vazbys,
pirm., J. Rygelis, W. Kumet, V.
Sidas, E. Milukienė.

MOKYKLĄ
BAIGUSIEJI
I LAIDA — 1952-1953 m.m.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Romualdas Adomaitis
Ričardas Kontrimas
Jonas Ulėnas
(atestatus gavo 1952.VI.22)
Ona Ališytė
Irena Banaitytė
Aušra Bendoriūtė
Jūra Bendoriūtė
Gražvydas Botyrius
Vida Gintautaitė
Kęstutis Krinickas
Sigitas Novickis

III LAIDA — 1956 M.

30. Edmundas Adomavičius
31. Daiva Alytaitė
32. Julija Balčiūnaitė
33. Vida Janulevičiūtė
34. Vidas Kleiza
35. Gražina Klinavičiūtė
36. Anastazija Krinickaitė
37. Vida Lušytė
38. Gediminas Naujokaitis
39. Genovaitė Nutautaitė
40. Birutė Šetikaitė
41. Vytautas Šetikas
42. Aldona Šileikytė
43. Laima Šileikytė
44. Nijolė Vasikauskaitė

VII LAIDA — 1960 M.

92. Marija Ąžuolaitė
93. Pranas Ąžuolas
94. Teresė Bendoriūtė
95. Violeta Gerdvilytė
96. Steponas Gerdvilis
97. Guoda Kašubaitė
98. Danutė Kezytė
99. Jūratė Kleivaite
100. Laima Minkūnaitė
101. Rūta Ruzgaitė
102. Kazimieras Snieška
103. Saulius Šventoraitis

V LAIDA — 1958 M.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.

Saulius Arūnas
Judita Audėnaitė
Donatas Banaitis
Irena Butrimaitė
Viktoras Kirkyla
Bernardas Kisielius
Rimas Klivečka
Irena Lileikaitė
Danutė Maurukaitė
Dalia Minkūnaitė
Bronius Nemickas
Kęstutis Nemickas
Jurgis Nemickas
Giedrė Noakaitė
Evaldas Remeza
Jonas Reventas
Danguolė Rožavičiūtė
Algirdas Rimavičius
Audronė Sinkevičiūtė
Vitas Svalbonas
Tomas Sperauskas
Danutė Statkutė
Vidas Montvila
Algimantas Šetikas
Jonas Žukas

IX LAIDA —1963.VI.16

Paulius Bagdžiūnas
Albinas Gaidys
Aida Palytė
Jonas Surdukevičius
Algis Šimukonis

112.
113.
114.
115.
116.

X LAIDA —1964 M.

Arūnas Balkevičius
Karilė Baltrušaitytė
Birutė Barauskaitė
Algimantas Balsys
Aušra Kregždytė
RitaVainiūtė

117.
118.
119.
120.
121.
122.

XI LAIDA — 1965 M.

Danutė Leveckytė
Antanas Miklas
Astra Ruzgaitė
Aldona Samušytė
Petras Sandanavičius
Vytautas Strazdis
Joana Strazdytė
Algis Urbelis

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

XII LAIDA —1966 M.

131. Giedrius Bagdžiūnas
132. Putinas Baltrušaitis
133. Rita Čepulytė
134. Eugenija Garunkštytė
135. Kristina Garunkštytė
137. Rasa Navickaitė
136. Paulius Landsbergis
138. Rimas Rauba
139. Gražina Siemaškaitė
140. Saulius Šidlauskas (n.)
141. Robertas Šilbajoris
142. Rimas Vebeliūnas
143. Antanas Vytuvis
144. Marytė Matulaitytė
/

XIII LAIDA —1967 M.

145. Dalia Bagdžiūnaitė
146. Jūratė Balsytė
147. Lina Čerkeliūnaitė
148. Ligija Erciūtė
149. Daina Gražiūnaitė
150. Jolanta Jonynaitė
151. Aldona Kidolytė
152. Vytautas Mikalauskas
153. Rūta Noreikaitė
154. Algis Norvilą
155. Vytautas Rauba
156. Rasa Sodaitytė
157. Ramunė Stonytė
158. Jonas Vainius
XIV LAIDA — 1968 M.

VI LAIDA — 1959 M.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Rimantas Budraitis
Violeta Cibulskytė
Jūratė Kleizaitė
Irena Kybartaitė
Ramutė Matulaitytė
Vytautas Radzivanas
Kęstutis Ramančionis
Vida Solomonaitė
Audronė Šileikytė

Ramona Ašenbergaitė
Rita Biknevičiūtė
Laura Čerkeliūnaitė
Arūnas Jankauskas
Daiva Jurytė
Eimutis Karmazinas
Jūratė Kulpaitė
Regina Leleivaitė
Ona Matulaitytė
Angelika Menciūnaitė
Rasa Milukaitė
Rūtų Oniūnaitė
Danutė Saldaitytė
Antanas Skėrys
Vida Šlapelytė
Lilija Staknytė
Vytautas Veršelis
Ramutė Žukaitė

VIII LAIDA — 1962.11.17

104. Judita Budrikytė
105. Violeta Jankauskaitė
106. Giedrius Klivečka
107. Garsas Palys
108. Marytė Sandanavičiūtė
109. Audronė Skobeikaitė
110. Rimas Šileikis
111. Algis Vasiliauskas

IV LAIDA — 1957 M.

45. Jurgis Blazas
46. Birutė Čiurlytė
47. Dalia Galinytė
48. Regina Kulytė
49. Ričardas Legeckis
50. Virginija Matekūnaitė
51. Dalia Naujokaitytė
52. Irena Petniūnaitė
53. Irena Sandanavičiūtė
54. Eglė Sodaitytė
55. Kęstutis Šetikas
56. Egidijus Šventoraitis
57. Ramunė Vilkutaitytė

188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.

159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
167.

Rytis Balčiūnas
Daiva Bartkutė
Rimas Birutis
Algis Bružinskas
Tomas Dičpinigaitis
Vytautas Gerulaitis
Rimas Ignaitis
Kęstutis Katinas
Algis Kidolis
Rasa Kregždytė
Silvija Krivickaitė

XVII LAIDA —1971 M.

206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

Renata Baliūnaitė
Raimundas Balsys
Andrius Birutis
Audronė Bružaitė
Dalia Jasaitytė
Rūta Kiaunytė
Aura Ošlapaitė
Liucijus Strazdis
Rimas Šidlauskas
Paulius Šilbajoris
Eglė Šukytė
Rytas Vilgalys

XVIII LAIDA — 1972 M.

218. Aina Bernier
219. Rimantas Bulota
220. Linas Kudžma
221. Albinas Milukas
222. Danutė Norvilaitė
223. Vytenis Prekeris
224. Andrius Rajeckas
225. Paulius Rajeckas
226. Tomas Vainius
227. Rasa Vilgalytė
XIX LAIDA —1973 M.

228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.

Linas Alinskas
Birutė Bivainytė
Raminta Blažaitytė
Vaidotas Bobelis
Rasa Bobelytė
Daina Jurkutė
Vilija Katinaitė
Vytautas Kulpa
Loreta Orentaitė
Raimundas Sližys
Paulius Švitra
Tauras Šulaitis
Daiva Vebeliūnaitė
XX LAIDA — 1974 M.

241. Rimas Alinskas
242. Stasys Birutis
243. Aldutė Bulotaitė
244. Jolita Gudaitytė
245. Ritonė Ivaškaitė
246. Valentina Leleivaitė
247. Tomas Lora
248. Jonas Matulaitis
249. Danutė Miklaitė
250. Vincas Rygelis
251. Daina Šulaitytė
252. Rita Sabalytė
253. Regina Treinytė
254. Gina Vebeliūnaitė
255. Linas Vebeliūnas
256. Justas Vilgalys
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PATERSON, N.J.

Regionai High School salėje,
kurią parūpino parapijos klebo
nas, nes savos didesnės salės
Nepriklausomybės
šventė ir S. Kudirkos lietuviai čia jau neturi. Salė erd
vi ir gražiai užlaikoma, jos sce
viešnagė
Patersono ir apylinkių lietu na šiandien buvo papuošta ir
viai Nepriklausomybės atstaty tautiniais motyvais. Juos paga
mo šventę minėjo vasario 23. mino Vytautas Gruzdys. Kalbą
susirinkusiem, kurių čia suva
Ta proga vietos LB apylinkės
\ pirm. Antano Rugio iniciatyva žiavo apie 400, pasakė gen. kon
sulas Anicetas Simutis ir miesto
į šį minėjimą buvo pakviestas
burmistras Lawrence F. Krame r,
ir Simas Kudirka su šeima.
kuris pasidžiaugė lietuvių kultū
Šv. Kazimiero parapijos klebo-,
riniu
ir ekonominiu įnašu į šio
nas kun. Viktoras Dabušis tą
miesto gyvenimą. Vasario 16
dieną aukojo vietos LB apy
linkės užprašytas mišias už Lie proga burmistras pasirašė pro
tuvą ir pasakė gražaus turinio klamaciją, skelbiančią tą dieną
pamokslą. Reikia pasakyti, »kad Lietuvių diena, ir leido iškelti
klebonas kiekvieną sekmadienį prie miesto valdybos rūmų lie
į savo pamokslus moka įterp tuvių tautinę vėliavą, kuri ten iš
ti ir tautinių motyvų. Pamaldose didžiai plevėsavo visą savaitę.
dalyvavo ir Lietuvos gen. kon O pagerbdamas S. Kudirką, jis
sulas Anicetas Simutis su žmona, įteikė jam su miesto herbais
ir Simas Kudirka su šeima. Mi kaklaraiščio ir rankovių sagšių skaitymus atliko Simas Ku tukus. Žodį tarė tautiečiam ir
dirka, o aukas prie altoriaus at Simas Kudirka, kurį įeinantį į
nešė Genė Kudirkienė ir An salę sutiko tautiniais apdarais
vilkįs jaunimas ir visi dalyviai
tanas Rugys.
šiltais plojimais. Jo žodis buvo
Skubame į salę
Šventė buvo tęsiama Gatholic gyvas ir energingas šaukimas
visų lietuvių į darbą ir pasiau
kojimą už Lietuvos laisvę, nes
laisvės spindulėlių Gulago saly
no imperijoje jau galima paste
LB VEIKLOJ
bėti. Dievas apdovanojo Ku
dirką gražia iškalba, jo žodžiai
plaukė iš širdies ir iš susirū
LB Detroito apylinkės valdy
pinimo dėl savo tautiečių kančių
ba balandžio 6 pirmam posėdy
ir persekiojimo pavergtoje tėvy
pasiskirstė pareigomis: Jonas
nėje.
Urbonas — pirm., Vytas Sirgėdas — vicepirm., pirin-ko pava
Gėrimės menine programa
duotojas, Martynas Stonys —
Pasibaigus
neužtnikusiom
sekr., Sigitas Viskantas — ižd.,
kalbom, šventės programos va
Vacys Lėlys — vicepirm. kultū
dovė'Audronė Klimaitė pakvie
riniam reikalam, jo padėjėjos
tė 'į sceną dažnai lietuvių ir
— Irena Sventiskaitė ir Marytė
nelietuvių meniniame gyveni
Alkevičiūtė, Jaunius Gilvydis —
me besireiškiantį solistą Liudą
vicepirm. švietimo reikalam, Al
Stuką, kuris dviem išėjimais iš
fredas Raguckas — seniūnų va
kiliai padainavo Aleksandro
dovas, Mindaugas Gilvydis —
Kačanausko Mano gimtinė, Sta
narys.
sio Šimkaus Kur bakūžė sama
Pabaltiečių komitete atstovais
nota, Tallat-Kelpšos Mano sieloj
išrinkti Linas Stonys, Vytas Siršiandien šventė, Čeriegėdas ir Jonas Urbonas.
nės-Mulks Lietuvos laukai ir pa
Dail. Antano Petrikonio tapy
ties solisto Simo Kudirkos gar
bos ir dr. Jono Šalnos šaknų bei sukurtą kompoziciją Gyva
skulptūrų paroda rengiama ge ėsi (žodžiai Kotrynos Grigaitygužės 3-4 Kultūriniame Centre.
tėš-Graudienės). Solistą pianu
Motinos Dienos minėjimas palydėjo čia pirmą kartą pa
šiemet rengiamas kartu su Mo sirodžiusi jauna lietuvaitė muzi
terų Sąjungos 54 kuopa, vei kė Alicė Maleskevičiūtė. Solisto
kiančia prie Dievo Apvaizdos atliekamų dainų įtarpe grakš
lietuvių parapijos, gegužės 11. čiai valdomu akordeonu grojo
Prelegente jau anksčiau pa Rūta Raudytė.
kviesta stud. Daina Kojelytė.
Martynas Stonys ir toliau lieka
Vėliau čia pirmą kartą į sceną
atstovauti Lietuvių Bendruo išbėgo LB apygardos globojama
mene vysk. M. Valančiaus ir
tautinių šokių grupė Liepsna,
M. Čiurlionio minėjimų ko kuri taip pat dviem išėjimais
mitete.
pašoko vestuvių polką, blezdinJaunius Gilvydis paskirtas ginį jonkelį, lenciūgėlį, vaka
ryšininku prie DLOC suorga ruškas, subatėlę ir tik mergaitės
nizuoto Jubiliejinių metų komi su gėlėmis — jurginėlį. Šokiui
teto.
pasibaigus, gėlės šokėjų pagar
Vasario 16-tos minėjimas at bai pareikšti buvo įteiktos šios
skirai nebus rengiamas.
dienos iškiliam svečiui Simui
Glaudesniem ryšiam su visuo Kudirkai. Šokiai buvo atlikti
mene palaikyti nutarta šaukti grakščiai ir pakiliai. Grupei
metuose du susirinkimus — vie vadovauja ir šokių moko Birutė
ną rudenį, kitą pavasarį. Nutar Vaičiūnaitė, o šokius akordeonu
ta leisti LB žinių biuletenį.
palydi jų nuolatinė palydovė
Lietuvos okupacijos pripa Rūta Raudytė.
žinimo pavojui iškilus, LB vardu
parašyti laiškai JAV prezidentui,
Renkamės vaišių
valstijos JAV abiem senato
Programai pasibaigus, apie
riam, visiem kongresmanam. Jo 200 jos dalyvių rinkosi į Šv.
nas Urbonas lankėsi senatorių Kazimiero parapijos salę, kur Si
Griffin ir Hart įstaigose Detroi mo Kudirkos garbei buvo pa
te ir asmeniškai prašė, kad sena ruoštos vaišės. Jas pradėjo Eval
toriai gintų Lietuvos reikalą.
das Kudirka, neįprastai gražia
Jonas Urbonas lietuvių kalba paskaitęs kun.

DETROIT, MICH.

DabuŠio paruoštą invokaciją.
Mažoje salėje, susirinkus tiek
žmonių, kokią nors meninę pro
gramą buvo neįmanoma atlikti,
todėl čia buvo pasitenkinta tik
kalbomis, sveikinimais ir pačio
mis vaišėmis. Kad Antanas Ma
sionis moka įvairių minėjimų
proga svarias kalbas sakyti, daug
kas žino, bet čia jis visus nuste
bino ir savo vaišių vadovo suge
bėjimais. Jo taiklus, humoru
ataustas žodis kelias valandas
trukusias vaišes padarė patrauk
lias ir nenuobodžias. Vaišių
metu čia vėl kalbėjo gen. konsu
las A. Simutis, miesto burmist
ras L. K. Kramer, išgarbinęs
lietuvius ir ypač tautinius šokius
šokusį jaunimą, o Simas Kudirka
vėl dalinosi savo mintimis apie
priespaudą kenčiančią savo tau
tą. Čia buvo pagerbtos ir Mari
ja Šulskienė ir Genė Kudirkie
nė, kurios savo kietu pasiryžimu
stiprino Simo viltis • ir lūkes
čius. Trumpus sveikinimus Ku
dirkai ir jo šeimai perdavė para
pijos tarybos pirmininkas Jur
gis Yosulitis, NJ Lietuvių Tary
bos pirm. Valentinas Melinis,
LB N J apyg. pirm. K. Jankū
nas, Kearny LB apyl. pirm. dr.
Jurgis
Augius,
Elizabetho
LB pinu. Julius Veblaitis ir Lindeno LB apyl. pirm. Jonas Zubavičius.

Kad ši šventė visais atžvil
giais gražiai pavyko, nuopelnas
priklauso vietos LB apyl. pirm.
Antanui Rugiui ir valdybos na
riam Angelei Stankaitienei, Juo-

BOSTON, MASS.
VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS

Lietuvos nepriklausomybės
atstatymo paskelbimo minėji
mas Bostone buvo pradėtas va
sario 14, penktadienį, 12 vai. vė
liavos pakėlimu prie Bostono
miesto valdybos rūmų. Sekma
dienį, vasario 16, Šv. Petro lietu
vių parapijos bažnyčioje So.
Bostone buvo aukojamos mišios
už Lietuvą. Mišias aukojo ir die
nai pritaikytą pamokslą pasakė
kleb. kun. Antanas Baltrušūnas.
Per mišias giedojo solistas Be
nediktas Povilavičius. Orga
nizacijos bažnyčioje dalyvavo su
vėliavomis.
Iškilmingas minėjimas vyko
Lietuvių piliečių d-jos salėj. Čia
minėjimą pradėjo Altos skyr. pir.
Stasys Lūšys. Stepono Dariaus
postui vadovaujant, buvo įneš
tos vėliavos. Muzikui Jeronimui
Kačinskui akomponuojant, solis
tas
Benediktas
Povilavičius
giedojo Amerikos ir Lietuvos
himnus. Maldą sukalbėjo kun.
Albinas Janiūnas.
Vietoj atidaromosios kalbos
pirm. Lūšys perskaitė Lietuvos
nepriklausomybės
atstatymo
paskelbimo aktą. Prisiminė Lie
tuvos savanorius, kurie savo gy
vybėmis pirko Lietuvai nepri
klausomybę. Pasidžiaugė, kad
Bostono lietuviai yra laimingi,
turėdami savo tarpe dar gyvus
net 9 savanorius. Jie yra: Stapulionis,
Griežė - Jurgelevičius,
Santvaras, Merkis, Bartašiūnas,
Kontautas, Valickas, Janavičius
ir Liutkonis. Tik vieno Valiu
ko nesimatė šiame minėjime, o
kiti sėdėjo pirmoje eilėje. Susi-

Detroito skautų surengtoje Kaziuko mugėje kovo 9 Kultūriniame Centre. Kalba Gabijos tunto
tuntininkė Liuda Rugienienė. Iš k. stovi Jonas Urbonas, Česlovas Anužis, svečiai
iš Clevelando — Romas Vasys ir Remigijus Beržinskas ir jaunimas. Nuotr. J. Urbono
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Liepsna, LB NJ apygardos tautinių šokių grupė, atlikusi
programą Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime
Nevvarke ir Patersone. Iš k.: 1 eil. Emilija Skniodytė, Kristi
na Dovydauskaitė, Debbie Didžbalytė, Alė Kvedaraitė, Lo
reta Miknevičiūtė ir Rūta Raudytė; 2 eil.: Antanas Kasauskas, Petras Audėnas, Edvardas Jarmas, Rūta Didžbalytė,
Diana Kidziūtė, Lina Normantaitė, Audrė Pociūtė, Danutė
Audėnaitė ir grupės vadovė Birutė Vaičiūnaitė; 3 eil. Al
gis Bražinskas, Algis Liobis, Arvydas Liobis ir Arūnas Bitėnas.

zui Jackūnui, Klemensui Pralcikai ir Juozui Sabaliauskui
su kun. Viktoru Dabušiu, ir Vac
lovu Čižiūnų ir eilei kitų tau
tiečių, kurie paruošė rezoliuci
jas, rūpinosi vėliavos iškėlimu ir
proklamacijos gavimu ar parū
pino straipsnių vyskupijos lei
džiamam “The Beacon” ir Pa
tersone leidžiamam “Paterson
Morning
News”.
Lietuvos laisvinimo reikalam
buvo surinkta 1000 dol. aukų.
K.J.

Meninėj daly, kuriai vadovavo
lituanistinės mokyklos moky
toja Aldona Dabrilaitė, įvadinį
žodį pasakė tos mokyklos abitu
rientas Vytenis Semitą. Tautinių
šokių sambūris, vedamas Onos
Ivaškienės, pašoko eilę tauti
nių šokių ir padeklamavo
patriotinių eilėraščių, mokyklos
mažųjų mokinių choras, ved.
muziko Juliaus Gaidelio, padai
navo net 7 dainas. Gražu, kad įtraukiamas jaunimas ir mažieji
į tokius minėjimus. Lietuvybės
palaikymui tas yra labai svarbu.
Juk jie turės asteity vadovauti
•visai lietuviškai veiklai. Jie pa
vaduos ir pakeis mus vyresniuo
sius.

kaupimo minute buvo pagerb
ti žuvę už Lietuvos laisvę. Tada
pirmininkas Lūšys tolimesnei
programai vadovauti pakvietė
Ireną Veitienę. Gubernatoriaus
Šio minėjimo proga aukų su
proklamaciją, skelbiančią vasa
rinkta
salėje 1.420 dol. Altai
rio 16-ją lietuvių diena, perskai
ir
$260
Tautos Fondui. O inži
tė I. Veitienė. Miesto mero pro
nieriai
savo
susirinkime aukojo
klamaciją ir j<F sveikinimo žodį
$220
Altai
ir
$790 Tautos Fon
perskaitė ir perdavė Jerry Mardui.
cinauskas, kartu pasidžiaugda
ma, kad ji ir pati esanti lietu
Minėjimas praėjo labai sklan
vaitė, nors tos kalbos ir nemo
džiai
ir buvo gausus.
kanti. Naujosios Anglijos Pabal
Tos pačios dienos Laisvės
tiečių D-jos vardu sveikino Ma
Varpo
radijo
programa
ra Efforts, o ukrainiečių vardu
buvo skirta šios šventės minėji
p. Sudlak. Latvių ir estų komi
mui. Ypač puikią kalbą ten pasa
tetai sveikino raštu.
Pagrindinis kalbėtojas buvo kė Altos skyr. pirmininkas Sta
Antanas Masionis iŠ Nevv Jer sy Lūšys.
sey.

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBAI
NEW YORKE AUKOJO
100 dol. — J. Okunis.
50 dol. — A. Ratas.’
36 dol. — E. Noakas.
30 dol. — Kepalaitė.
Po 25 dol. — dr. A. Starkus,
dr. P. Legeckis, dr. J. Snieška, kun. P. Raugalas, dr. A.
Goeldnerienė, dr. M. Kregždienė, J. Šileikis, Tėvai Pranciško
nai, M. Šalinskienė, gen. kons.
A. Simutis.
Po 20 dol. — A. Uknevičius,
J. Zabielskis, P. Baleckis, M.
Vaitiekūnienė, V. Narvydas, dr.
M. Jesaitis, J. Katkus, E. Bublaitienė, R. Markevičius, V.
Meiliūnas, Z. Rimas, I. Gasiliūnas, Krušinskas.
Po 15 dol. — V. Eidukevi
čius, J. Armonas, P. Palys, V.
Vilkutaitis, P. Žilionis, J. Klivečka, J. Boley, kun. J. Gurinskas, A. ir S. (neišskaitomas),
E. Andruška, J. Žukas, A. Sinus.
Po 10 dol. — A. Ruzgas, A.
Račkauskas, dr. A. Škėrys, I. Po
vilavičius, P. Ąžuolas, J. Lipnickas, A. Mačionis, M. Erčius,
E. Baltrūnas, Z. Bacevičius, O.
Danisevičius, V. Lukas, L. Špo
kas, kun. J. Pakalniškis, kun. V.
Dabušis, dr. V. Vygantas, P.
Tarulis, L. Bileris, S. Meškys,
L. Senken, M. Macežinskas, J.
Liaukus, G. Ranit, M. Šinkū
nienė, S. Plechavičienė, E. Mic
keliūnienė, P. Rokas, V. Mačiū
nas, V. Kundrotas, kun. A. Rubšys, V. Vaitkus, G. Rajeckas,
kun. A. Kardas, B. Spudienė,
Z. Raulinaitis, S. Slikas, J. Šle
petys, kun. V. Pikturna, A. Kau
nas, J.V.B. (neišskaitomas), R.
Klivečka, P. Paprockas, B. Gedeika, J. Malinauskas, M. Gelžinis, P. Lukoševičius, E. Daidvnas, J. Kregždys, S. Birutis,
J. Sirusas, S. Bredes, K. Bačauskas, J. Kiznis, E. Leleiva, J.M.
(neišskaitomas), V. Anonis, kun.

A. Račkauskas, V. Savukynas, T.
Paknienė, P. Minkūnas, A. Verbyla, S. Skobeikienė.
Po 5 dol. ir mažiau 79 auko
tojai suaukojo 349 dol.
Per Nevv Yorko Altą aukojo
Tautos Fondui:
Po 25 dol. — dr. J. Jankaus
kas, J. Giedraitis, V. Banelis,
dr. P. Bagdas, V. Steponis.
Po 10 dol. — V. ČeČetienė,
J. Pažemėnas, J. Žaliaduonis.
Po 5 dol.—A. Juodis, Jasaičiai.
Per Nevv Yorko Altą aukojo
Lietuvių Bendruomenei:
Po 10 dol. — E. Vainienė,
P. ir L. Vainius, L. Ramančionis.
Iš viso aukų gauta 2070 dol.
Visiem aukotojam nuoširdus
ačiū.
Nevv Yorko Amerikos
Lietuvių Taryba

INTENSYVUS
LIETUVIŲ KALBOS
KURSAS KENTE
Šią vasarą Kento valst. uni
versitetas siūlo sustiprintą lietu
vių kalbos kursą pradedantiem
ar silpniau lietuviškai kalbantiem: per 10 savaičių bus pra
eita ištisų mokslo metų progra
ma, ir kursą baigusiem bus su
teiktas 12 valandų kreditas. Be
veik kiekvienu atveju kreditas
bus užskaitomas kituose univer
sitetuose ir kolegijose.
Kurse bus naudojama “Introduction to Modern Lithuanian”
ir pagal ją paruoštos juostos.
Be to, keturias valandas kasdien
studentam pagelbės mokytojai,
kilę iš Lietuvos ir kalbą litera
tūrine lietuvių kalba.
Šis kursas siūlomas greta
anksčiau mūsų skelbtojo aukš
tesnio (upper division) kurso

visurĮ

— Baltijos valstybių diplo
matiniai pareigūnai balandžio 3
buvo susirinkę Washingtone pa
sitarti klausimais, liečiančiais
Baltijos valstybes. Pasitarime
dalyvavo Latvijos atstovas dr. A.
Dinbergs su Latvijos pasiun
tinybės patarėju Vilis Tomsons,
Estijos atstovas E. Jaakson, atvy
kęs iš New Yorko, ir Lietuvos
pasiuntinybės patarėjas dr. S.A.
Bačkis.
— Vlikas balandžio 12-13 Chi
cagoj sušaukė nepaprastą veiks
nių konferenciją. Konferencijoj
sutartiem darbam vykdyti reikės
daug lėšų. Tautos Fondas prašo
visus lietuvius pagal savo išga
les siųsti pinigus Lietuvai gel
bėti. Čekius rašyti ir siųsti Lith
uanian National Foundation,
kartu primenant, kad jie skiria
mi ypatingajam fondui. Duoto
sios aukos nurašomos nuo mo
kesčių. Tautos Fondo adresas:
64-14 56th Road, Maspeth, N.Y.
11378.(E)

— Bendrojo Rytų Europos
Egzilų Komiteto Danijoj Kopen
hagoj ruošiamas Sovietų Są
jungos teismas dėl žmogaus tei
sių pažeidimo iš balandžio mėn.
nukeltas į spalio 17-19. (E)
— Amerikos didieji laikraš
čiai dažnai deda skaitytojų laiš
kus šalįa redakcijos vedamųjų.
Jei ir nebūtų tie laiškai išspaus
dinti, jie redaktoriam primintų
Lietuvos reikalus. Taigi svarbu,
kad lietuviai redakcijom tų laiš
kų pasiųstų ryšium su pavojais
pripažinti
Lietuvos
inkor
poravimą į Sovietus.
— Prel. dr. Jonas Bičiūnas
po ilgos ligos mirė Romoj ba
landžio 6. Velionis buvo gimęs
1908 birželio 24 Gintautuose,
Rokiškio apskr. Įšventintas ku
nigu 1938. Po karo Romoj po
įvairių studijų gavo teologijos,
bažnytinės teisės ir rytų teolo
gijos daktaratus. 1958 buvo pa
skirtas Romos Šv. Juozapo baž
nyčios rektorium, o 1967 pcip.
Paulius VI paskyrė jį Šv. Petro
bazilikos kanauninku.
— Kazys Jurašiūnas, aktorius
ir režisierius, kovo 31 mirė Kau
ne. Velionis buvo gimęs 1900.
II.8 Kaune. Baigęs Dauguvie
čio ir Vaičkaus dramos studi
jas, kaip aktorius vaidino pir
muose nepriklausomos Lietuvos
dramos spektakliuose, dirbo
Kauno ir Šiaulių dramos teat
ruose. 1941-48 buvo Kauno Jau
nimo teatro meno vadovas. Iš
viso sukūrė daugiau kaip 150
vaidmenų.
— Dail. J. Rimšai, gyv. San
ta Monica, Calif., kovo 25 buvo
padaryta sunki arterijų operaci
ja. Sveiksta dr. Gudausko prie
žiūroj.

— Vytautas Radžius, Chica
gos Lietuvių operos valdybos
pirmininkas,
pravažiuojančio
automobilio buvo sunkiai su
žeistas ir guli Šv. Kryžiaus ligo
ninėj. Ten jam gali tekti ilgesy
nį laiką gydytis. .
— Algis Puteris Toronte gavo
advokato teises. Naujasis advo
katas įsijungia dirbti advokatų
firmoj Toronto rytinėj daly. Adv.
A.
Puteris
labai
aktyvus
jaunimo veikloj, o taip pat sėk
mingai kurį laiką vadovavo LB
valdybai.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: R. Bryce, Fort Lee, N.J.,
M. Laupinaitis, S. Paulo, Brazil. Užsakė kitiem: B. Saldukas,
Washington, D.C. — M. Pieri,
Mt. Carinei, Pa., J. Andrukaitis, N. Andover, Mass. — M.
Andrukaitienei,
Lawrence,
Mass. Sveikinam naujus skai
tytojus ir dėkojam užsakytojam.
Darbininko prenumerata nau
jiem skaitytojam pirmiem me
tam tik 8 dol. Atnaujinant Dar
bininko prenumerata visiem 10
dol. metam.

kalbantiem lietuviškai, už kurį
bus teikiamas 6 valandų kre
ditas.
Platesnė informacija teikiama,
rašant adresu: The Lithuanian
Language Section, c/o Critical
Language
Program,
Kent
Statė University, Kent, Ohio
44242.
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VVORCEST^R, MASS.
Vasario 16-toji mokykloj
ir kitur
Vasario 14 Šv. Kazimiero pa
rapijos mokykla, vadovaujama
Šv. Kazimiero seselių, minėjo
Vasario 16-tąją. Rytą mokiniai su
seselėmis mokytojomis daly
vavo mišiose; jas aukojo ir pa
mokslą pasakė klebonas kun. A.
Miciūnas, MIC. Mokiniai giedo
jo lietuviškas giesmes. Grįžus
į klases, kiekvienas skyrius, se
selių mokytojų paruoštas, atliko
pritaikytą programą.
Vasario 15 vakarą Vasario 16toji buvo minima radijo bango
mis iš WICN stoties. Studen
tas E. Meilus perskaitė Lietu
vos nepriklausomybės paskelbi
mo aktą. Organizacijų Tarybos
pirm. A. Miner kalbėjo apie Lie
tuvos istoriją. A. Greany, kuri
vadovauja lietuviškai programai
ir yra lietuvių radijo valandos
direktorė, kalbėjo apie dabarti
nę Lietuvos padėtį. Rašytojas A.
Giedrius-Giedraitis taip pat kal
bėjo apie Lietuvą ir jos praeitį.
LB apylinkės valdybos narys ir
jaunimo reikalų vadovas R. Ja
kubauskas anglų kalba supa
žindino klausytojus su didinga
Lietuvos praeitim ir sunkia da
bartine bolševikų priespauda.
Programa buvo paįvairinta dai
nomis, muzika ir eilėraščiais ir
baigta Lietuvos himnu.
Tą patį vakarą per WNEB
radijo stotį kalbėjo kongresma
nas J. Early ir adv. A. Mile
ris, primindami šio krašto žmo
nėm Lietuvos kančias ir vargus.
Šią programą adv. A. Mileris su
organizuoja jau daugiau kaip 20
metų. Iki šių metų jis kalbėda
vo §u kongresmanu H. Donohue, kuris yra geras lietuvių
draugas. Praėjusiais metais H.
Donohue dėl senatvės pasi
traukė iš kongresmano pareigų.
Kongrese jis išdirbo 28 metus.
Visą tą laiką kovojo už Lietu
vą ir lietuvių reikalus. Į jo vietė atėjęs kongresmanas J. Early
pažadėjo eiti savo pirmatako
pėdomis ir dirbti lietuvių nau
dai.

Pagrindinis minėjimas
Pagrindinis Vasario 16-tosios
minėjimas, kurį vasario 16 su
rengė Worcesterio Lietuvių Org organizacijų Tarybos valdyba,
buvo pradėtas mišių auka Šv.
Kazimiero parapijos bažnyčioj.
Mišias koncelebravo klebonas
kun. A. Miciūnas, MIC, ir kun. J.
Bakanas. Klebonas pasakė ir pa
mokslą, primindamas, kad vi
siem reikia vieningai dirbti ir
prašyti Dievą ne tik šiandien,
bet kasdien, kad sutrumpintų
Lietuvos ir jos žmonių kančias.
Giedojo parapijos choras, diri
guojamas muz. Z. Snarskio, var
gonais grojo O. Keršytė. Solo
giedojo V. Roževičius. Po mišių
sugiedotas Lietuvos himnas.
Visos organizacijos dalyvavo su
vėliavomis. .
Lietuvių Piliečių Klube po
pietų vyko tolimesnis Vasario
16-tosios minėjimas. Šauliai įne
šė vėliavas. Invokaciją sukalbė
jo kun. J. Bakanas. Susikau
pimo minute buvo pagerbti
mirusieji už Lietuvą. Akomponuojant O. Keršytei, sugiedoti
Amerikos ir Lietuvos him
nai.
Minėjimą atidarė Tarybos
pirm. A. Miner. Jis pasveikino
susirinkusius ir tolimesnei pro
gramai vadovauti pakvietė Tary
bos anglų kalbos sekretorę A.
VVackell. Ji supažindino publiką

su garbės svečiais, kurių dau
gumas tarė sveikinimo žodžius.
Miesto burmistras I. Katz lin
kėjo toliau dirbti Lietuvos iš
laisvinimui. Jis pasirašė prokla
maciją, skelbiančią Vasario 16tąją Lietuvos nepriklausomybės
diena Worcestery. Proklamaciją
perskaitė Tarybos lietuvių kal
bos sekretorė studentė B. Mi
liauskaitė. Miesto viceburmistrė lietuvė B. Sinnott, Moterų
Sąjungos 5-tos kuopos narė, pri
minė, kad Lietuva kenčia; nors
daug rezoliucijų tuo reikalu yra
parašyta, bet dirbkim ir tikėkim,
kad su Dievo pagalba Lietuva
atgaus laisvę. Naujasis kong
resmanas J. Early, kuris mūsų
tarpe dalyvavo tik pirmą kartą,
pasisakė padėsiąs mūsų kovoj už.
Lietuvos išlaisvinimą, kiek galė
siąs. Šen. Foley, parūpinęs re
zoliuciją iš mūsų valstijos sena
to, didžiavosi lietuviais, gyve
nančiais Worcestery. Jis prašė
ir toliau duoti šiam miestui jė
gų, meilės, kultūros. Trumpai
kalbėjo kongresmanas H. Dono
hue ir adv. A. Mileris.
Minėjime dalyvavo kun. J.
Bakanas, kun. A. Yankauskas,
kun. Krasinskas, pasionistas, tuo
laiku vedęs misijas Aušros Var
tų parapijoj, Lietuvių Labd.
Maironio Parko pirm. K. Ado
mavičius su žmona, Lietuvių Pi
liečių Klubo pirm. J. Tribandis
ir daugiau žymių žmonių.

Kalbėjo Aušra Zerr
Pagrindinė kalbėtoja buvo LB
krašto valdybos vicepirm. Aušra
Zerr iš Philadelphijos. Ji lietu
vių ir anglų kalbomis puikiai su
koncentruotomis mintimis pasi
dalino su publika grėitai besi
keičiančiais įvykiais Lietuvoj,
dabartine Lietuvos padėtim ir
mūsų krašto valdžios rūpesčiu
dėl jos laisvės atgavimo. Ji pri
minė, kad Jungtinės Tautos
pasiliko tik palankumo komu
nistam simbolis. Pasiųstom re
zoliucijom Lietuvos laisvini
mo reikalu nė vienas prezi
dentas nedavė jokios eigos.
17,000 Lietuvos tikinčiųjų pra
šymas nebuvo iškeltas Jungtinė
se Tautose. Sovietų noras gauti
užtikrinimą dabartinėj Euro
poj su turimomis pavergtomis
šalimis pamažu įgyja vis dau
giau palankumo. Praėjusių metų
Europos saugumo konferencija
ir vėl teko nusivilti. Detente
iliuzijos, kuriomis naudojasi
sovietai, gali greit užliūliuoti
pasaulį. Šio krašto valdžia užtik
rina mus, kad nei Europos sau
gumo konferencija, nei detente,
nei įvairios prekybos sutartys su
sovietais nereiškia pavergtų Pa
baltijo kraštų pripažinimo sovie
tam. Aišku visiem, ką padarė
Australijos ir Naujosios Zelandi
jos kraštų valdžios. Simo Kudir
kos žodžiai turėjo atskleisti šio
krašto valdžiai sovietų kėslus,
bet tas nelaimingas detente ne
leidžia to padaryti.
Mūsų
krašto valdžios atstovų pa
reiškimai Vasario 16-tosios
proga pasilieka tik nublukę svei
kinimai. Kovą turim tęsti patys.
Sunku išlaikyti lietuvybę, bet
Lietuvoj kenčiantiem dar sun
kiau, o jie nepalūžta. Mes turim
skelbti pavergtos tautos padėtį ir
kančias kitataučiam. Mobilizuokim visas jėgas, viešąją opi
niją, traukim į darbo laukus se
nimą ir jaunimą, nes darbas di
delis ir laukai platūs. Niekada
nebuvo ir nebus perdaug žmo
nių, keliant Lietuvos laisvinimo

Kriaučeliūnų vardo Montessori vaikų namelių auklėtiniai
Chicagoje su mokytoja J. Juknevičiene švenčia Lietuvos
nepriklausomybės šventę.

bylą. Vasario 16-tąją renkamės
to kovos ryžto sustiprinti, nes
nežinia, kada tą kovą baigsim,
bet, kol bus pasauly lietuvių,
tol bus gyva idėja Lietuvos lais
vei atgauti.
Kalba buvo palydėta ilgiau
siais plojimais. Prelegentė pasa
kė tai, ko iki šio laiko mūsų
kolonijoj nėra pasakęs nė vienas
kalbėtojas.

Surinkta apie 1300 dol.
Aukų rinkimu rūpinosi Tary
bos ižd. K. Podolskis. Jam talki
no ateitininkai ir skautai. Aukos
buvo skiriamos pagal aukotojų
pageidavimus: Altai, Vlikui ir
Lietuvių Bendruomenei. Su
rinkta apie 1300 dol.
Meninę dalį atliko Aušros
Vartų lituanistinė mokykla. Mo
kiniai, vadovaujami mokytojos
stud. A. Dabrilaitės, pašoko Kal
velį ir Vėdarą. Moterų Sąjungos
5-tos kuopos choras, vado
vaujamas pirm .J. Mack, padai
navo keturias dainas: Ramo
vėnų maršą, Stoviu aš parimus,
Lietuva brangi ir Atsimenu na
melį. Akomponavo O. Keršytė.
Tarybos valdyba paruošė re
zoliuciją, kurią pirm. A. Miner
perskaitė. Rezoliucija skirta pre
zidentui, valstybės sekretoriui
ir Jungtinėm Tautom. Joj rei-'
kalaujama, kad sovietai atitrauk
tų iš Lietuvos savo kariuome
nę ir būtų atstatyta Lietuvos ne
priklausomybė.
Minėjime dalyvavo laikraščio
Worcester Telegram reporteris.
Kitą dieną rytinėj laikraščio lai
doj buvo aprašytas minėjimas ir
įdėta tautinius šokius šokančio
jaunimo nuotrauka.
Pabaigoj Organizacijų Tary
bos pirm. A. Miner padėkojo vi
siem už atsilankymą ir aukas ir
pakvietė visus į Maironio Parką
vakarieniauti. Kun. Krasinskas
sukalbėjo maldą. Sugiedota Ma
rija, Marija.
Ypatinga padėka bu
vo išreikšta Dr. Vinco Kudir
kos šaulių kuopai už nešimą
ir tvarkymą vėliavų. Minėjime
dalyvavo ir Šv. Kazimiero sese
lės.
Vakarienė
Po minėjimo beveik visi va
žiavo į Maironio Parką, kur vi
sų laukė jo šeimininkė E. Kauševičienė, paruošusi puikią va
karienę. Malonu buvo savo tar
pe turėti mielą viešnią iš Phila
delphijos Aušrą Zerr. Ji turėjo
čia dar pasikalbėjimą su VVorcester Telegram reporteriu.
-o-

Lietuvos vyčių 116 kuopos
iniciatyva miesto bibliotekoj I.
Tamulevičienė suruošė įvairių
lietuviškų eksponatų — gintaro,
audinių, medžio rėžinių ir kitų
dirbinių — parodą. Miesto viceburmistrė B. Sinnott, parodą
aplankiusi, kitą dieną į ją atsi
vedė apie dvylika miesto val
džios pareigūnų. Šios vyčių kuo
pos pirmininkas yra A. Miner,
kuris yra ir Worcesterio Lietu
vių Organizacijų Tarybos pirmi
ninkas.
Aušros Vartų lituanistinės
mokyklos tėvų komitetas taria
nuoširdų lietuvišką ačiū Šv. Ka
zimiero parapijos klebonui kun.
A.
Miciūnui,
paaukojusiam
mokyklai 50 dol., ir Meno Mė
gėjų Rateliui, paaukojusiam 100
dol.

Maironio Parko
atidarymas
Maironio Parko atidarymo iš
kilmės pradėtos balandžio 5 su
koncertu, kurio programą atli
ko Clevelando vyrų oktetas,
vadovaujamas muz. R. Babicko,
ir solistė I. Grigaliūnaitė. Šis
oktetas jau kelintą kartą lankosi
Worcestery ir yra labai mėgia
mas.
Po koncerto svečiai pasistipri
no E. Kauševičienės paruošta
karšta vakariene. Po vakarienės
grojo orkestras ir publika turėjo
progos pašokti.
Balandžio 6, sekmadienį, 11
vai. ryto Šv. Kazimiero parapijos
klebonas kun. A. Miciūnas,
MIC, ir kun. J. Bakanas kon
celebravo mišias mažesnėj salėj.
Prieš mišias klebonas, lydimas
pirm. K. Adomavičiaus ir valdy-

Lietuviškasis krepšinio prieauglis; Levvisburgo, Pennsylvanijoj, laikraštis Union County
Joumal paskelbė dvi nuotraukas, kur matome architekto Juozo ir Modestos Blažaičių duk
terį ir sūnų — jie žaidžia Lewisburgh High School rinktinėse. Kailinėj nuotraukoj
Raminta (vidury), 16 metų amžiaus, išeidama iš aikštės, dar kartą atsigrįžta į taškų
skaičiuotojų staliuką — per paskutiniąsias keturias minutes Raminta įmetė penkis taš
kus ir taip padėjo savo komandai laimėti vieno taško skirtumu. Dešinėj nuotraukoj,
tarp kitų žaidikų, Vaidas Blažaitis, 14 m. amžiaus (52 nr.).

Centro salėj, išpuoštoj lie
tuvių tautos simboliais, buvo iškiliriingas posėdis. Sugiedotas
Lietuvos himnas. Buvo paskaita
Vasario Šešioliktoji buvo iškil
ir meninė dalis, kurią atliko po
mingai paminėta Medelline, Ko nia Laima Ralytė de N. ir jos
lumbijoj. Nuo pat ankstaus
jaunutė dukrelė Gloria. Po to
ryto prie Lietuvių Centro rūmų Medellino lietuviškas jaunimas
plevėsavo Lietuvos vėliava.
— mergaitės, pasipuošusios tau
tiniais drabužiais, Centro viduj
Iškilmingas pamaldas lietuvių
,
Šiluvos koplyčioj laikė kun. M. atidengė bronzos lentelę, atsiųs
Tamošiūnas,
koncelebruojant tą iš Lietuvos mokytojos X, su
užrašu: Prisiminimas Tėvynės
kun. S. Barčaičiui.
— Kur bėga Šešupė.
Centro sodely pasodinta Lais
bos narių, pašventino Maironio
vės Palmė.
Parko pastatą. Per mišias klebo
Vėliau vyko jaukus priėmi
nas pasakė pamokslą, giedojo
mas.
Šv. Kazimiero parapijos choras,
Minėjimas Medellino lietuvių
o jam pritarė visi mišių dalyviai.
tarpe paliko pakilią nuotaiką ir
Vargonavo O. Keršytė.
jautru tėvynės prisiminimą bei
Po mišių buvo bendri užkan
ryžtą dirbti dėl jos laisvės. (Elta)
džiai, o 1 vai. iškilmingas ban
ketas. Maldą sukalbėjo Aušros
Vartų parapijos klebonas kun. A.
Volungis. Po vaišių buvo sveiki
nimai. Sveikino Lietuvių Vete
ranų skyriaus vedėjas Žybas,
Lietuvių Piliečių Klubo vardu
Parapijos jubiliejus
pirm. J. Tribandis, Worces- *
Šiais metais Švč. Trejybės lie
terio Lietuvių Organizacijų Ta tuvių parapija Hartforde švenčia
rybos pirm. A. Miner, VVorces- 75 metų sukaktį. Hartfordo lie
terio LB apylinkės pirm. V. tuviai 1900 metais jau turėjo
Židžiūnas, Pasaulio Lietuvių savą nuosavą bažnyčią, nors a.a.
Skautų Vyr. Skaut. P. Molis, se kun. J. Žebrys atvažiuodavo
natorius D. Foley, kongresma 1898 metais iš Nevv Britaino au
nas J. Early, miesto valdžios at koti mišias Hartfordo lietuviam.
stovas T. Early. Pabaigoj žodį
tarė Lietuvių Labdaros Mairo
Parapijos jubiliejaus proga
nio Parko pirmininkas Kazys klebonas kun. Juozas Matutis
Adomavičius,
šias
pareigas pakvietė vysk. Vincentą Brizgį
einąs nuo 1964. Baigiant maldą suteikti sutvirtinimo sakramen
sukalbėjo klebonas kun. A. Mi tą. Vyskupas balandžio 27,
ciūnas, MIC.
sekmadienį, 11 vai. mišių metu
Programai a abi dienas vado sutvirtinimo sakramentą suteiks
vavo R. Jakubauskas.
25 asmenim. Po mišių parapi
Jubiliejus
jos salėj bus vaišės. Lietuviškas
Kovo 7 suėjo 25 metai, kaip jaunimas atliks tautinių šokių ir
popiežius Pijus XII įsteigė VVor- dainų programą. Visiem bus
cesterio vyskupiją. Pirmas or
proba pabandrauti su vyskupu.
dinaras buvo vysk. J. J. Wright.
Klebonas sukvietė apylinkės ku
Sidabrinio jubiliejaus minėji
nigus praleisti vakarą su vysku
mas įvyks balandžio 19 Šv. Povi
pu klebonijoj. Tai pirmoji jubi
lo katedroj.
liejaus dalis.

KOLUMBIJOJ JAUTRIAI
PRISIMINTA LIETUVA

Hartford, Conn.

LB susirinkimas
LB apylinkės valdyba ba
landžio 20, sekmadienį, 2 vai.
p. p. Maironio Parke kviečia me
tinį narių susirinkimą. Dalyvaus
Vliko vicepirm. J. Audėnas. Jis
kalbės politine tema ir atsakys
į klausimus.

Rėmėjų seimas
Šv. Kazimiero seselių rėmėjų
skyrius, kuriam daugelį metų
sumaniai vadovauja O. Bender,
balandžio 26-27 organizuoja
išvyką autobusu į Šv. Juozapo
vilą, kur įvyks Šv. Kazimiero
vienuolijos rytinių valstijų meti
nis seimas. Dėl informacijų
kreiptis į O. Bender, 754-8110.

Mokyklos pietūs
Aušros Vartų lituanistinės mo
kyklos tėvų komitetas balandžio
27, sekmadienį, 1 vai. p.p. Mai
ronio Parke rengia pietus, kurių
pelnas skiriamas lituanistinei
mokyklai išlaikyti. Po pietų pro
gramą atliks lituanistinės mo
kyklos mokiniai.
j

Spalio 26 vietos ordinaras ar
kivyskupas John Francis VVhealon atvyks į parapiją ir koncelebruos mišias su buvusiais šioj
parapijoj kunigais. Vyskupas pa
sakys ir pamokslą. Jubiliejinis
banketas įvyks Valle’s restorane.

Moterų klubo valdyba
Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Hartfordo klubo susirin
kimą kovo 23 J. Dapkienės na
muose atidarė pirm. S. Čiurlienė. Pristatyta nauja
valdyba:
ęirm. S. Čiurlienė, vicepirm. E.
bimonaitienė, sekr. A. KrisČiūnienė, ižd. A. Vitkuvienė, ry
šininkė J. Dapkienė.

Šiais metais planuojama su
ruošti koncertą ir tradicinę ma
dų parodą. Gautas pelnas skiria
mas šeštadieninei mokyklai
remti.
Po susirinkimo pagerbta K.
Marijošienė yra viena iš pirmųjų
klubo organizatorių. Jam pirmi
ninkavo kelerius metus iš eilės.
Dirba su skautais ir vadovauja
tautinių šokių grupei. —A.K.

PROVIDENCE, R. I.
Nauji vargonai
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj balandžio 6 vyko ne eili
nės iškilmės: vyskupas pagelbininkas Kenneth A n g e 11 pa
šventino
naujus
vargonus.
Nuos nupirko ir parapijai
padovanojo Zigmantas Cilcius,
86 metų amžiaus parapietis. Jis
anksčiau bažnyčios perdažymui
aukojo 6,000 dol., o šie vargo
nai (Allen Digital Computer
System 301) kainavo 10,400 dol.
Z. Cilcius tai padovanojo savo
mirusiai žmonai Janinai ir karo
veteranui Kęstučiui bei šeimai
atminti.
Iškilmėse dalyvavo daugybė
žmonių, giedojo iš Brocktono
atvykęs 30 asmenų choras. Cho
ras padainavo keletą dainų ir sa
lėj. Po pamaldų iškilmių daly
viai svečiavosi parapijos salėj, o
fundatorius Z. Cilcius, vysku
pas ir choras pietavo klebonijoj.
Visos iškilmės praėjo su paki
lia nuotaika ir visų dėmesys
buvo nukreiptas į Z. Cilcių,
kuris ir pats džiaugėsi.
Klebonas kun. Vaclovas Martinkus balandžio 24 su lietu
viais kunigais aukos koncelebracines mišias savo 40 metų ku
nigystės sukakties proga. Balan
džio 27, dalyvaujant vietos vys
kupui ordinarui Louis Gelineau,
minės šią sukaktį su parapiečiais ir artimaisiais.
K.V.M.

DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO
Darbininko skaitytojai, prisiųsdami prenumeratos mokestį,
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudai paremti:
20 dol. — J. Barkauskas, Philadelphia, Pa.
12 dol. — B. Lukoševičius,
Richmond Hill, N.Y.
Po 10 dol. — J. Jodelė, Los
Angeles, Calif., S. Meškys,
Brooklyn, N.Y., A. Nagai, VVarrington, Pa.
Po 5 dol. — V. Kilius, Flushing, N.Y., A. Puzinas, San Mateo, Calif., B. Macijauskienė,
Point Pleasant Beach, N.J., J.
Puodžiūnas, Waterbury, Conn.,
L. Eurkoos, VVashington, D.C.,
Vainius, VVoodhaven, N.Y., P.
Plikšnys, So. Boston, Mass.,
P. Skikūnas, Miami, Fla., J. Jasukaitis, Newark, N.J., P. TallatKelpša, Cream Ridge, N.J., A.
Jaras, W. Hartford, Conn. 4 dol.
— V. Jasinskas, Brooklyn, N.Y.
Po 2 dol. — A. Račkauskas,
B. Tutinas, Brooklyn, N.Y., S.
Nutautas, A. Skėrys, VVoodha
ven, N.Y., kun. J. Neverauskas, Shenandoah, Pa., kun. A.
Naujokas, Columbus, Ohio, V.
Garbonkus, Hot Springs, Ark.,
A. Pateckis, Hartford, Conn., K.
Barunas, Hingham, Mass., A.
Tilenis, So. Boston, Mass., A.
Dabšys, Los Angeles, Calif.,
Visiem aukotojam nuoširdžiai
dėkoja
Darbininko
admi
nistracija.

1975 balandžio 18, nr. 16 • DARBININKAS • 9

CHICAGOS JAUNIMO VIEŠNAGĖ
Chicagoje praeitų metų gale įsikūrė Jaunimo Centro ansamb
lis, sutelkęs apie 120 jaunimo.
Pagrindą sudaro choras, pasi
vadinęs Audros vardu, ir tauti
nių šokių ansamblis, kuriame
šoka studentai.
To Jaunimo Centro ansamblio
apie 100 jaunimo balandžio 5
atvyko gastrolėm į New Yorką.
Pakvietė Laisvės Žiburys į savo
rengiamą pavasario balių-koncertą. Koncertas buvo gerai iš
reklamuotas, tai prisirinko pilna
K. Židinio salė — apie 600-700.

džiaugtis, kad atsiranda jaunimo
chorai, kad yra pasišventusių
tėvų, kurie skiria tiek daug lai
ko vaikus vežiodami į chorą,
padėdami organizuoti jaunimo
ansamblį. Ir į šią didelę kelio
nę jaunimą palydėjo eilė tėvų.
Choras, ar ansamblis, ugdo ir
bendruomeninį jausmą, moko
solidarumo. Ir ta bendruomenė
šiuo atveju yra lietuviška. Jau
nimas turi ilgas valandas keliau
ti, pasirengti koncertui, per
gyventi koncerto baimę ir atlik
ti patį koncertą, paskui grįžti
su visais įspūdžiais. Tai palieka
Choro dainos
nepaprastą įspūdį jauniesiem.
Koncertą pradėjo punktualiai Ir jie visi žino, kad tai yra jo
7 v. Prasitraukus uždangai, visus lietuviškas pasaulis, jo draugai,
pradžiugino didelio choro jau jo bičiulystė.
nystė. Dailus ir gražus ir jau
Tautiniai šokiai
nas choras. Ir didelis! Pilna sce
Tautiniai
šokiai buvo įterpti
na jaunų veidų!
į
pirmąją
koncerto
dalį ir pradė
Choras dainavo trim atvejais.
jo
antrąją
dalį.
Šoko
Jaunimo
Pradėjo pirmąją dalį ir baigė,
Centro
studentų
ansamblis.
Va
antroje dalyje pasirodė tik pa
dovė
Leokadija
Braždienė.
baigoje.
Choras atliko šias dainas: Pa Akordeonu grojo Šilkaitis. Šo
vasaris eina — Viltenio, Gegu kius pristatė Živilė Bilaišytė.
Jie pašoko: Linelis, Džiugūtės rauda — J. Gaidelio, Sva
nas,
Landytinis,
Malūnėlis,
jonė — Viltenio, Aukojimas —
Lenciūgėlis,
Aštuonytis.
(Buvo
Viltenio, Laisvės varpas — A.
vienas
pakeitimas
ir
papildy

Vanagaičio, Laukų daina—B. Jo
nušo; liaudies dainas—Dukrele,
martele—harm. J. Švedo, Šėriau
žirgelį — harm. M. Čiurlionio,
Pasėjau kanapę — harm. J. Z da
rnaus, Žiema bėga — harm. J.
Švedo, Siuntė mane motinėlė—
harm. Viltenio, Pasvarcyk antela (atkelta iš 1 psl.)
— harm. J. Švedo, Gromatėlę
parašiau — V. Juozapaičio, Susi rašė knygas visuomeniniais re
kalbėjo — harm. Viltenio. Bisam zistenciniais klausimais.
padainavo nuotaikingą Hori
Skaito H. Kačinskas
zonte eina audra — Viltenio ir
Po pertraukos pradėta antroji
Šėriau šėriau sau žirgelį.
Chorui vadovauja muzikas dalis Henriko Kačinsko skai
Faustas Strolia (jis yra ir Vil- tymu. H. Kačinskas buvo velio
tenis, eilės kompozicijų auto nio draugas, bičiulis, giliai verti
rius). Jis ir dirigavo chorui. nęs jo mintis ir jo paskatini
Akomponavo Vida Kazlauskaitė. mus. Ir šion akademijon jis pats
Choras turi ir savo kanklininkes, pirmas atskubėjo į darbą.
Jis paskaitė tris ištraukas. Pir
kuriom vadovauja Emilija Pakš
moji
ištrauka buvo iš “Lietuvių
tai tė. Kanklininkės įsijungė į
rašytojų
” knygos — Žmogus ir
trečiąjį choro pasirodymą.
žodis
tautos
kūryboje. Antras
-oskaitymas
buvo
paimtas iš jo pa
Choras yra jaunas, vos pra
skaitos
—
Gyvasis
Valančius,
dėjęs dirbti. Tai ir jaučiama kon
kur
kalbama
apie
Valančių
orga
certe. Geriausiai jiem išėjo Žie
nizatorių
ir
kūrėją.
Trečiasis
ma bėga ir Laukų daina. Sudė
skaitymas buvo iš knygos Vienų
tingesnės dainos reikalauja dau
vieni.
Čia buvo parinkta ta vieta,
giau darbo, ir tai ateis savaime,
kur
pastatomas
klausimas, ar
nes ansamblis dirba kas savaitę.
Tuo pačiu darys ir pažangą. pasitraukti į šalį, ar įsijungti į
Jaunimo chorai turi kitą savo darbą su visais dėl tautos lais
prasmę. Tai yra lietuviškos mo vės.
Vaizdai ekrane
kyklos nauja forma. Per dainą
Skaitymas užtruko apie 15
labiau pažįstama savo kūryba, įsigyjama sentimento savo tautai minučių. Tada buvo persiorgair lietuviškam žodžiui. Iš choro zuota, ant scenos užkeltas ekra
ateina ir gilesnis lietuviš nas ir pradėtos rodyti skaid
kas nusiteikimas. Ir tai labai rės iš Brazaičio gyvenimo.
svarbu, kad ugdoma ateities lie Skaidres išfotografavo Liudas
tuviška bendruomenė, Reikia Tamošaitis, jas rodė Vytautas

mas bet jis liko neišgirstas).
Grupė yra gerokai padirbė
jusi, susišokusi. Šoka lengvai ir
skoningai, išlaikydama tempą,
perėjimus.
Po koncerto buvo atnešta gė
lių ir apdovanotos vadovės, va
dovai. Padėkojo Laisvės Žiburio
vadovas Romas Kezys.
Koncertas praėjo dailiai ir
nuotaikingai. Malonu, kad toks
didelis jaunimo būrys nepabū
go kelionės sunkių sąlygų ir at
keliavo čia koncertuoti. Tegu jį
pasikviečia ir kiti. Chicagos arti
mieji kaimynai. Tai duos progos
jaunimui padirbėti ir augti.
-oPo koncerto salėje tuoj buvo
išdėti stalai, ir prasidėjo vaišės,
balius. Šokiam grojo Amor or
kestras. Drauge vyko ir įvairios
loterijos. Tolimesnė dalis praėjo
linksmai.
-oAnsamblis gana greit išvyko
nakvoti į Manhattaną. Sekma
dienį jis giedojo Apreiškimo par.
bažnyčioje per 11 vai. mišias.
Paskui kleb. kun. Pr. Raugalas
juos pavaišino, davė šiltus pie
tus. Kelionėn išsirengė tik apie
4 vai. ((p.j.)

NEVV YORKE PAGERBTAS

PROF. J. BRAZAITIS

Andriaus Ryliškio atsiminimų
knyga “Fragmentai iš praeities
miglų”, redaguota Povilo Gaučio ir išleista Chicagoj, gauna
ma ir Darbininko administraci
joj. Autorius buvo mokytojas, gi
męs 1897 Mogilevo guberni
joj, kur buvo ištremti jo sene
liai. Tad ir atsiminimų knygos
536 puslapiuose vaizduojamas
gyvenimas carinėj Rusijoj, pir
masis pasaulinis karas ir revoliu
cija, gyvenimas nepriklausomoj
Lietuvoj, antrasis karas, rusų ir
vokiečių okupacijos ir kai kurie
įdomūs išeivijos epizodai. Kny
ga minkštais viršeliais 12.50
dol. Įrišta į kietus viršelius 15
dol. Gaunama ir Darbininko
administracijoj.

KNYGOS LIETUVIŲ
IR ANGLŲ KALBOM
IŠMOKTI
Introduction
to
Modem
Lithuanian — 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė
su tekstu — 6 dol.
Angliškai lietuviškas žodynas
— 8 dol.
Lietuviškai angliškas žodynas
— 8 dol.
Lietuvių kalbos žodynas, pa
veiksluotas — 6 dol.
Persiuntimas 50 c. Graži dova
na jaunimui ir suaugusiem viso
kiomis progomis. Darbininkas,
341 Highland Blvd. Brooklyn,
N.Y. 11207.

LITHUANIAN MUSIC HALL ASSOCIATION —
LIETUVIU NAMŲ BENDROVĖ —
2175 E. Allegheny Avė., Philadelphia, Pa.
KVIEČIA VISUS Į

CLEVELANDO VYRŲ OKTETO
su soliste IRENA GRIGALIŪNAITE

KONCERTĄ — VAKARĄ
kuris įvyks š. m. gegužės 3 d. 7:30 vai. vak.

Po koncerto šokiai, grojant Larry Salkin orkestrui,
valgių ir gėrimų bufetas
įėjimo auka $5 ir $4, moksleiviam $3

Bilietus iš anksto galima įsigyti Bendrovės namuose ir
pas platintojus

Radzivanas, gi aiškino Paulius
Jurkus, pats atrinkęs nuotraukas
skaidrėm. Čia nuotraukų buvo
daugiausia iš gyvenimo Ameri
koje, viso buvo apie 100 skaid
rių.
Turėjo būti pademonstruotas
prof. Brazaičio balsas, bet nie
kaip nepasisekė garsinių juostų
įjungti į garsiakalbio sistemą.
Taip ir liko nepademonstruotas
jo balsas.
Akademijos pabaigoje vėl tri
būnoje pasirodė V. Vaitiekūnas
ir padėkojo visiem talkininkam.
Talkininkai
Tų talkininkų buvo nemaža.
Sceną padėjo įrengti visas būre
lis: P. Jurkus, dail. Č. Janušas,
dail. J. Rūtenis, inž. A. Sabalis.
Dr. J. Lenktaitis su dideliu at
sidėjimu sutvarkė šviesas, išly
gino apšvietimą, kad viskas kon
centruotųsi į portretą.
Prie durų budėjo Pr. Ąžuolienė ir F. Ignaitienė. Visą pro
gramą į garsajuostę užrašė
Tadas Alinskas. J. Gerdvilienė
buvo atnešusi staltiesių ir juostą
papuošimui.
Visa programa vyko žemai,
prie scenos. Ji baigėsi 7 vai. v.

SPORTAS
BOSTONAS — RSA
KREPŠINIO MEISTERIS

ri
rl

r

Chicagos Jaunimo Centro ansamblio choras dainuoja Nevv Yorke, Kultūros Židiny. Diriguoja
muz. F austas Strolia. Nuotr. P. Bivainio
X.

Lietuvos himnu. Tada visi per
ėjo į žemutinę salę, kur Elena
Mickeliūnienė nemokamai su
Los Angeles, Santa Monica ir
rengė visiem gausias vaišes. Visi
San
Francisco lietuvių jaunimui
turėjo progos gana ilgokai pasi
sudaryta
viena Vakarų LB apy
svečiuoti.
gardos
atstovų
rinkimų komisi
-oja.
Visi,
suinteresuoti
būti jau
Akademija praėjo pakiliai ir
nimo
kongreso
atstovais,
ragina
kultūringai, išryškindama velio
mi
nedelsiant
kreiptis
į
kom.
nio darbus ir jį pagerbdama.
pirm.
Joną
Čingą,
11635
MayJą rengė Darbininko redakcija,
Liet. Fronto Bičiulių New Yor field Avė., Los Angeles, Cal.
ko sambūris, Liet. Kat. Akade 90049. Telef. — (213) 826-1570.
mijos židinys, Liet. Laisvės Ko Kandidatai turi prisistatyti ir vi
mitetas, Nevv Yorko ateitininkai. sus uždavinius atlikti iki ba
Daugiausia darbo atiteko Darbi landžio 20. Atstovų rinkimai
įvyks gegužės 3-4.
ninko redakcijai, (p.j.)

Los Angeles

SUDARYTAS SVARSTYBŲ
PREZIDIUMAS

Į LB Woodhaveno apylinkės
susirinkimo metu balandžio 25,
penktadienį, 7 vai. v. rengiamų
svarstybų — Lietuvio Tapatybė
(Lithuanian identity) prezidiu
mą sutiko įeiti šie asmenys: Bi
rutė
Lukoševičienė,
aktyvi
bendruomenininkė,
jaunimo
auklėtoja, apžvelgs lietuviškos
šeimos auklėjimą; Adolfas Samušis, mokytojas, visuomeni
ninkas, atstovaus lituanistinio
švietimo požiūriui; Petras Tu
tinas, studentas, choristas, jauni
mo žinių vedėjas per LA radiją,
paryškins, kuo lietuviai jaunuo
liai galėtų didžiuotis prieš kita
taučius; Daiva Kezienė, JAV
LB Visuomeninių Reikalų Tary
bos narė, Laisvės Žiburio ang
liškosios dalies vedėja, Ameri
cans For Simas pirmininkė, nu
švies lietuvių politinės veiklos
galimybes.
Po prezidiumo narių pareiški
mų į svarstybas įsijungs ir kiti
susirinkimo
dalyviai.
Po
svarstybų ir kitų susirinkimo
reikalų visi bus pavaišinti kavu
te. Veiks ir baras su užkandžiais
skambės lietuviškos dainos ir
linksmas pasišokimas grojant
lietuviškai muzikai.

M. Valančiaus raštų ištraukų
skaitymas bei montažas. Minėji
mą rengia Los Angeles žurna
listų skyrius su vietos meno
veikėjais ir jaunimo organizaci
jomis — ateitininkais ir skau
tais.
Velykų rinkliavoj Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj šie
met suaukota 7010 dol. Tai re
kordinė rinkliava Velykų šven
tėse. Tai įgalino vėl 5000 dol.
perkelti į salės statybos fondą,
kuriame jau yra virš 70,000
dol.

Vysk. Motiejaus Valančiaus
minėjimas ruošiamas Los Ange
les, Calif., balandžio 20. Bažny
čioj bus iškilmingos pamaldos.
Parapijos salėj ruošiama akade
mija, kurioj bus dr. Gr. Valan
čiaus paskaita ir meniškas vysk.

Ieškomas Simas Šliegus, gy
venąs Brooklyne. Pranė Šlieguvienė į Ameriką atvyko prieš
pirmą pasaulinį karą. Ieško gi
minės iš Lietuvos. Šliegai, arba
žiną jų adresą prašomi pranešti:
J. Kuprionis, 6601 Densmore
Avė., Van Nuys, Calif. 91406.

LAIŠKAI JAV
KONGRESMANAM

Frederick W. Richmond —
Brooklyn
Leo C. Zeferetti — Brooklyn
Elizabeth Holtzman — Brook
lyn
John M. Murphy — Staten
Island
Edvvard I. Koch — Nevv York
Charles B. Rangel — Nevv
York
Bella S. Abzug — New
York
Herman Badillo — Bronx
Jonathan B. Bingham — Bronx

Nevv Yorko Amerikos Lietu
vių Tarybos iniciatyva spausdi
namas laiško pavyzdys JAV at
stovų rūmų nariam. Laišką gali
ma perrašyti arba iškirpti ir
siųsti, pridedant kongresmano
vardą ir pavardę “The Honorable N.N.“. Apačioj siuntėjo pa
rašas ir adresas.

NEVY YORKO SENATORIAI

Jacob K. Javits
James L. Buckley
NEVY YORKO
KONGRESMANAI

Otis G. Pike — Riverhead
JeromeA. Ambro Jr. — East
Northport
Thomas J. Dovvney — W. Islip
Norman F. Lent — Baldwin
John W. Wydler — Mineola
Lester L. Wolff — Great Neck
Joseph P. Addabbo — Ozone
Park
Benjamin S. Rosenthal —
Flushing
James J. Delaney — L.L City
Mario Biaggi — Bronx
James H. Schever — Florai
Park
Shirley Chisholm — Brook
lyn
Stephen J. Solarz — Brook
lyn

Peter A. Peyser — Irvington
Richard L. Ottinger — Pleasantville
Hamilton Fish Jr. — Millbrook
Benjamin A. Gilman — Middletovvn
Matthevv F. McHugh —
Ithaca
Samuel S. Stratton — Amsterdam
Edvvard W. Pattison — W.
Sand Lake
Robert C. McEvven — Ogdensburg
Donald Mitchell — Herkimer
James M. Hanley— Syracuse
William F. Walsh — Syracuse
Frank Horton — Rochester
Barber B. Conable, Jr. —
Alėxander
J ohn J. La Falce — Kenmore
Henry J. Nowak — Buffalo
Jack F. Kemp — Hamburg
James F. Hastings — Caneadea

Pereitą šeštadienį, gegužės 12,
dvi New Yorko Lietuvių Atle
tų Klubo komandos nuvyko į
Bostoną palyginti jėgas su tenykščiom So. Bostono Lietuvių
Visi woodhaveniečiai malo
Piliečių Draugijos vyrų ir Bos niai kviečiami atsilankyti. Lau
tono Grandies jaunučių koman kiami ir svečiai iš kitų apylin
dom. Kaip ir buvo tikėtasi, new- kių.
yorkiečiai pateko į gerai paruoš
Atskiri kvietimai nebus siunti
tą Bostono liūtų narvą. Nevv Yor nėjami.
ko D grupės (iki 12 m.) jaunu
LB Woodhaveno Apylinkės
čiam susitikimas su Bostonu
Valdyba
buvo pirmas krikštas krepšinio
aikštelėj. Treneris Jurgis Biru
tis gąsdino bostoniečius, atsive
žęs komandą, kuri dar nepra
laimėjusi nei vienų rungtyHouse of Representatives
nių .. . Amžius, ūgis ir patyri
Washington, D.C. 20515
mas aiškiai matėsi Bostono pu
sėj. Jie rungtynes ir laimėjo
59:10 (32:6) pasekme. Nežiūrint
Dear Sir:
didelio taškų skirtumo, Nevv
Yorko jaunučiai žaidė gana tvar
kingai ir aikštėj nepasimetė.
The plight of the oppressed Baltic Statės has been ignored for far too many years.
Ateitis turėtų dirbti jų naudai,
After
reading
that you are taking a sympathetic stand on this issue, I would likę to express
nes beveik visiem dar liko pora
my
most
heartfelt
gratitude to you and respectfully request your continued support for
metų žaisti toj pačioj D amžiaus
nonrecognition of the illegal occupation by the Soviet Union of Estonia, Latvia and
grupėj.
Lithuania.
Bostono komandoj žaidė: A.
Any man who is dedicated to the principles of freedom and justice should
Ivaška 2, R. Ivaška 25, A. Kulnot
tolerate
the subjugation of the Baltic Nations by the Soviet Union. Please support House
bis 2, R. Leveckis 4, R. LevecConcurrent Resolution 165.
kis, E. Skabeikis 8, T. Štuopis
14 ir P. Štuopis 4. Nevv Yorko
žaidėjai: P. Birutis, T. Birutis 6,
Very truly yours,
J. Fairbanks, Ričardas Kezys 2,
Rimas Kezys, V. Kezys, M. Reventas ir J. Žukauskas 2.
(nukelta i 11 psl.)
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LOW SPRING PRICES

(atkelta iš 9 psl.)

Antroše rungtynėse susitiko
New Yorko ir Bostono A klasės
vyrai. Galima sakyti, kad tai dvi
geriausios lietuvių krepšinio ko
mandos, kurias bet kada matė
me Rytų apygardoj. Bostonas
šiam susitikime pasirodė ypatingai stiprus vienetas. Labai gaila,
kad newyorkiečių eilėse nebuvo
dviejų geriausių jaunų žaidėjų,
kurie pernai padėjo sutriuškinti
tą patį Bostoną 105:90 pasekme.
Šiemet R. Misevičius ir Ger.
Mikalauskas žaidžia universi
tetų rinktinėse ir jų griežtos taisvklės neleidžia dalyvauti jo
syklės
io-
kiose kitose rungtynėse. Pernai
jie dviese sumetė 73 taškus (Mi
sevičius 40 ir Mikalauskas 33),
todėl labai aišku, kad jų trū
kumas buvo ypatingai skaudus
New Yorko komandai. Bostonas
tuo tarpu pastiprino pernykštį
sąstatą dviem puikiais naujais
žaidėjais (Boutin ir Varyza), ku
rie labiausiai ir nulėmė rung
tynių eigą. LAK komandoj di
džiausią naštą šįkart nešė G.
Miklas, kurio buvo pilna aikštė,
bet stoka susižaidimo, pasuočių
ir ypač greičio neleido newyorkiečiam pasivyti nuolat besikei
čiančią ir gerai išbalansuotą
Bostono komandą. Tuo būdu
Bostonas tapo šių metų Rytų
apygardos meisteriu, rungtynes
laimėdamas 114:99 pasekme.
Jeigu Bostonas nusiveš tą pačią
komandą ir į Chicagą, tai grei
čiausia ir Šiaurės Amerikos lie
tuvių krepšinio meisterio titulas
teks bostoniečiam, nebent pati
Chicaga, o gal ir Kanada ruošia
siurprizą Rytų apygardai.
Laimėtojų eilėse žaidė: A.
Analauskas 26, Adams, A. Baika 8, R. Baika, M. Baškauskas
22, J. Boutin 28, L. Gineitis 15,
Jurgaitis 4, M. Šarelis 2, Varyza
4 ir I. Vileniškis 5. New Yor
ko LAK komanda: J. Beleckas 8,
L. Dėsi 8, R. Labutis 2, R. Layer 6, G. Miklas 42(1), S. Skei
vys 8, Pat Torney 22 ir A. Vy
tuvi s.
Šios dviejų krepšinio koman
dų RSA pirmenybės buvo pa
vyzdys
sėkmingo
sportinio
bendradarbiavimo tarp dviejų
lietuviškų kolonijų. Ne tik lai
mėtojam, bet ir pralaimėtojam
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ARE YOU PREPARED?

INSIDE/OUT PAINTING
VI 7-8006

U

NORMAN R. KEYES

E

s
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NEURELL MOVING

S
T
O
R
A
G
E

INC.

TELE. 675-5004 OR 328-8126
RATES VERY REASONABLE
24 HOUR SERVICE

;
,

with FREEZE DRIED FOOD
No Refrigeration or Cooking Required
Can Be Stored For Years Indefinitely
For

Information & Prices Call

or

Write:

JOGERFOODS, INC.

&

305
Union Avenue
Brooklyn, New York 11211
(212) 387-9485

S
U
R
V
I
V
A
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SERVING N.A.S.A. SPACE PROGRAM
OREGON FREEZE DRIED FOODS

CAMPIN G-BO AT ING —RECREATIONAL

SIGMA TAF PAINT
CONTRACTORSINC.

CHARMGLOW BARBECUE
SALES PARTS AND ACCESSORIES IN STOCK

ALM PLUMBING SUPPLY
8728 18th Avenue
Visit Our Showroom
Phone: 256-8775

JOE’S OUICK SERVICE

PAINTING
Oulck, Dependable, Neat & Rellable
Our Trade Marks at Sunset Interior
& Exterior. Call Now For Free
Estimate Mr. Llpowski 201434-7542

Exterior & interior. Private homes, Apts. hallways,
offices. Scaffold work. Windows, Fire escapes,
railings. Rellable work. Ouality material. For Free
Estimates Call 932-8727 22-14 Ditmars Blvd. Fuly
Insured.

HOWARD CONTRACTORS
6069 69th Place Maspeth
Ouality VVorkmanship We Do
Everythlng in Contracting Work
Call (212) 651-4768

Serving all of northern N.J. and parts of N.Y.C.
Complete package jobs or individual service
commercial residentialIndustrialfreeestimates
Call now for Spring (201) 824-3517

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

'
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BROWN SOCCER SCHOOL
SUNDAY APRIL 13 TO THURS. MAY 22 6 PM TO
7:30 SUN. AND THŲRS. 12 SESSIONS — 20 HRS.
TOTAL AGES 8 TO 14 — TUITION 35.00 DIRECTOR
CLIFF STEVENSON (24 YRS AS HF.AD COACH AT
OBERLIN COLLEGE AND BROWN UNI)

M. MC KAIG’S COMPLETE
CLEANING SERVICE

APPLY

WIND-FLOORS-WALLS/WOODWORK
VVASHED
ALL PROBLEM CLEANING CHORES DONE FURN.
SHAMPOO CARPET CLEANING WITH NEW SOIL
EXTRACTION SYSTEM YOUR CARPETS AND
HOME WILL BE BEAUTIFUL (201) 839-4684

ERICK WIDMER 15 MOSES BROWN ST.
PROVIDENCE R.l. 02906
401 521-1540 o r 401 863-2229

EXPERT ROOFING COMPANY

CLOSE OUT SALE 10% above cost
on kitchen cabinets and vanitles.
Floor samples only. Canarsie Home
Center, 8901 Flatlands Av., 272-0200

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

JOSEPH’s PAINTING
INTERIOR & EXTERIOR. BRUSH, ROLLER AND
SPRY. ALSO FIRE RETARDING PAINT FOR
BASEMENT CEILINGS ALL W0RK INSURED
CALL FOR FREE ESTIMATE
(201) 451-2609

MOVING — LOCAL OR LONG
DISTANCE

CARL’S THE BEST
CLIFFORD BROWN
Call (212) 860-8821

NEW AND OLD REPAIRED, GUTTERS, LEADERS,
STORM WIND0WS AND DOORS W0RK AND
MATERIAL GŲARANTEED TO SATISFACTION
FREE ESTIMATES. CALL (201) 945-0318

CAMP SEOUOYA

THE CHURCH FARM SCHOOL

VIN’S HYDRAULIC JACK REPAIR
7401 17th Avenue Brooldyn, N.Y. 11204
449-7340
All Repairs Reasonably Prices 90 Day
Guarantee on Parts Installed Fred Pick Up
and Delivery in Brooklyn

tenka garbė ir padėka už gra
žias pastangas. Sporto veikla yra
svarbus reiškinys lietuvių bend
ruomenės gyvenime, todėl ir
pati bendruomenė turėtų labiau
kreipti dėmesį ir remti sporto
organizacijų veiklą. Šį savaitgalį
Chicagoj vyksta gausus lietu
vių jaunimo sąskrydis, kuriame
sportinėse varžybose dalyvays
šimtai lietuvių jaunuolių. Paruo
šimas tokių varžybų reikalauja
daug darbo ir daug lėšų. Reikia
tikėtis, kad visus jungianti Lie
tuvių Bendruomenė duoda ati
tinkamą reikšmę ir remia šį jau
nimo sąskrydį.
Alg. Š.
FUTBOLAS

IVANKA’S GARDEN
203 FARNSWORTH AVĖ. BORDENTOWN, N-I.
FULL ASSORTMENT OF POTTED PLANTS IN
BLOOM GREEN PLANTS AND TERRA&IUMS
FRESH FLOVVERS AND ARRANGEMENTS FOR
ALL OCCASIONS CALL (609) 298-3020

Cam&rfoge

JMasfiJacĮjusetts

Entering Ils

52nd Year
School Year Begins
September 15, 1975

Summer School from
June 26 to Augusi 20

In Blue Rldge Mts., of Va. on beautlful South
Holston Lake. Exceptional staff. Unexelled new
facilities. All land and water sports, with
- balanced cultural programs. Riding (own .
stable), skiing, sailing, olympic pool. Operated by
Sulllns College. Girls 8-17. Two 5 week sessions.
Wrlte: CAMP SEOUOYA, BOX D, BRISTOL,
VIRGINIA 24201
____

ZAVOCKI PAVING COMPANY
FULLY INSURED CUSTOM W0RK
ALL GŲARANTEED FREE ESTIMATES
CALL (201) 675-1189

(212) 389-3569

Pat Reilly (212) 746-0747

Serving Yoe Is My Business

SERVING ALL OUEENS, NASSAU & SUFFOLK
24 HR. BOARD-UP-SERVICE

I
i

ED'S FLOOR SCRAPING

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

Floors Scraped & Refinished
All Floors Made Likę New
Stained & Colored

Call (212) 779-2387

J & F CONTRACTING
Aluminum Siding
Windows, Shovvers, Doors
Carpentry Work and Roofing
Call
212 384-1280

CUSTOM CARPET SERVICE
Price Roll Back In:
Installatlon, ServIce, Plek-up & Relay,Shampoo
24 Hour Service Free Estimates Bonded
Mechanlcs (212) 241-2382

i
!

“4LEE & LEE VVRECKERS
DEMOLITION WORK
DONE BY CONTRACT
(201) 461-5393

fngliabW««tem Riding

MAC THE PAINTER

4
l
i

Serving all of northern N.J. and parts of N.Y.C.
Complete package jobs or 'individual service
commercial residential industrial free estimates
Call now for Spring (201) 825-3517

804-293-5549

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

Darbininko
administracijoje
galima gauti lietuviškų plokš
telių. Skambinti: 827-1351.

SUN LAND FARM MOTEL

y

Hunter. New York

J

►

MARIO DESANTIS, PROP. COMPLETE BRAKE
REPAIRS, FRONT END WORK — ELECTRICAL
W0RK, TUNE—UPS OUR SPECIALTY AUTO
REPAIRS SKILLED MECHANICS. SHELL BAY
ROAD — MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ
INSPECTION SYSTEM. PHONE: (609) 465-5607
CAPE MAY COURT HOUSE

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S

COEDUCATIONAL
RESIDENTIAL
GRADES 7 TO 13

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

The development of dynamic individuals grovving
intellectually, spiritually, morally, socially and physically.

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS
GERIAUSIOS KOKYBĖS
ŽEMŲ KAINŲ

i

On Route 23A. Only 5 minutes from Hunter
Mountoin, 20 minutes from Windhorn. Lovely
view of Hunter West. Dining room witi
delicious home-cooked meals. Fireplace anc
library in main lodge. Family ovvned anc
operated by your hosts, The Laga's. Major
credit cards. Write or call:

(518) 263-4811

RENZO’S ORIGINALS
A Ouality Line of Shoes
For Men
704 Mot ris Park Avė.
Bronx, N.Y.
Telef. 931-3830

SCITUATE GREENHOUSES
182 Flrst Paristi Rd., Scituate, Mass.
617 545-0284
— INFORMAL FAMILY RESORT*?*
Fun for •v.ryone. Sėt on aer.s of
natūrai beauty w/ranchllk. atmosphere. Our own horses. Largo pool.
Private lake, free boats, paddl.
boats, flshing, basketball. Nlght tenuit. Dtlicious meals. A/C. Dlnlng
room. Evening Enter. Counsellors.
Reasonabl. Rates, Color Brochure.
The Pachs . . . S3rd Scason.

crkmu.

MoodUS 3, Conn. Tel. (203) 873-8347

Care for the Elderly in Private Home
by Nurses Seashore Area Home Likę
Atmosphere Temporary or
PermanentCatholicChurch In Area
Call (201) 681-6554

TAXI CAB MINI FLEET MEDALLIONS
FOR SALE
Low down payments No Brokerage
Fee. Fina ne lai Terma Arranged
Call Mr. Sidney 586-7163

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

CEILING 10x10 S95.
BLOCK OR SUSPENDED SHEETROCK ALSO
CARPENTRY REPAIRS COMMERCIAL OR
RESIDENTIAL. FREE ESTIMATES CALL:
(201) 373-6308

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

ALUMINUM SIDING
ROOFING, ALTERATIONS BY

SCENIC HOMES
795-0200 (201) 546-1176
DEAL DIRECT WITH INSTALLERS ELMER AND
GARY RICKERMAN ESTABLISHED 1940
CUSTOM BUILT RANCHES, Bl LEVELS SHELLS
2-4 WEBSTER AVĖ., J.C.

JOHNNY’S TRUCKING
AND CLEAN UP 7 DAYS ALL BOROS LIGHT
MOVING AND DELIVERIES ANYTHING WITH
LARGE STATION WAG0N CALL 276-7267 OR
276-7255

MARIO S AUTO INSPECTION
SERVICE

DEXTER PARK
PHARMACY
Wm. Anastasi, B. S.

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

CO—MAR CONSTRUCTION
& CONTRACTORS

Camp for Girls. 6-16. Beginning
and advanced horsewomen. June
26-Aug. 20. Oualified Insfructors.
.For Brochure — Meta Kelley, Box
*97A, Ivy, Va.. 22945.

77-01 JAMAICA A\EnLIE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421
WE DELJVER
x MIchigan 2-4130

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

WALLS, CEILINGS, COMPLETE BATHRMS.

I

M

Atties, Baėements Cleaning
Garages & Yards. Lite Wrecklng &
Hauling Constructlon Site Cleanups
Free Estimate (201) 481-3070

MIRRORS & GLASS

Demolition & Minor Repairs

College Preparatorv
Grades 7 to 13
With 51 years of e.vpėrience in training boys for College.
R e uelcume your inquiry.
617-876-6823
Ernest Benshimol, Principai

The maintenance of junior school standards provides a
superior preparation for further education. Young men
and vvomen studying in small classes have achieved an
enviable record of University acceptances.

A college preperstory, boarding school
for boys vvhere the natūrai mother and
father are no longer living together.
Sens of active military penonnel and
clergy excepted from this recjuirement.
Grades 7 through 12. Tuition, room and
board $700.00 per year.
Located 25 miles mest of Philadelphia,
mite: Headmaster, Box S, Paoli, Pennsylvenia 19301.

COMPLETE RUBBISH REMOVAL

Pereitą sekmadienį LAK fut
bolo komandos žaidė prieš Passaic klubą New Jersey. Rezer
vinė pralaimėjo 0:3, bet pirmoji
komanda parsivežė 5:0 pergalę.
Šis laimėjimas ir dar vienos li
kusios rungtynės duoda vilčių
pirmajai komandai išsilaikyti toj
pačioj futbolo lygoj, Pasibaigus
sezonui, abi LAK komandos pla
nuoja toliau treniruotis kiekvie
ną trečiadienio vakarą Victory
Field aikštėj Woodhavene.

ilelu $repaiatorp ^djool
113 JSrattle Street

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis,jadio, spalv. TV, compiuteriai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Irflr■ mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
j Barry 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.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare:
*335-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia
> Darbininko spaudos kioskas.

didelį pasirinkimą

Physical development is encouraged in the gymnasium,
the heated indoor pool, on the tennis and badminton
courts, and the football, soccer and softball fields. All
students participate in House Activities.

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

Skills and sočiai grovvth are fostered through drama, art,
choir, conservatory music, photography, bovvfing, table
tennis, riding, Karate, Drlver Education, ice skating,
hockey and soma outdoor education. Yes, we even have
, dances and parties tool

S C H R A G E R’S

For illustrated brochure write the
Headmaster, L. L. Shewfelt, M.A.,
Albert College,
Belleville, Ontario K8P 1A6
or better štili call 613-968-5726
arrange a visit.

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
New York City
Tel.: TR 9-0400

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

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

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION”
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and
Europe. It eures: dundruff, falling hair, itehing scalp,
splittįng ends, strengthening hair root grovvth, and restoring natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Medicine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P.
J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650.
Fili: 2498 DougaIl Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart,
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J& J,
j

sH
O
R
T
A
G
E

1NFLATION

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

2557 W. 69th St.; 5otll Avė. ŽF1 Ith St. Cicero ir 1640 W. 47th St. Chicago ;
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.
. >1

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.

i
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PRANAS BALTUONIS SU PARODA
ATVYKSTA į K. ŽIDINĮ

Birutė Ona Aleksaitė
dainuos K. Židinyje
Maironio lituanistinė mokykla
balandžio 26, šeštadienį, Kultū
ros Židinyje rengia didelį balių.
Ten pirmų kartą New Yorko lie
tuviam dainuos jauna kylanti so
listė Birutė Ona Aleksaitė.
Akomponuoja Albinas Prižgintas.
Solistė
gimė
Suvalkų
trikampyje, Burbiškiu kaime,
Seinų apskrityje. Jos tėvai ūki
ninkai. Visi namai mėgo dainuo
ti. Motina chore dainavo net so
lo. Ji ir išmokė Birutę gra
žių liaudies dainų.
Birutė baigė Balstogės mokykytojų instituto muzikos pe
dagogikos skyrių, paskui baigė
Varšuvos konservatoriją. Studi
javo operinį dainavimą. Atliko
vaidmenis konservatorijos sta
tomose operose, koncertavo
Lenkijoje įvairiuose miestuose
su simfoniniu orkestru ir pavie
niui.
Konservatoriją baigusi, buvo
pasirašiusi sutartį su vienu teat
ru, bet tuo metu gavo kvietimą
atvykti į JAV. Atvykusi apsigy
veno Bostone ir čia studijas gili
na Naujosios Anglijos konserva
torijoj.
Solistė sėkmingai yra dai
navusi Bostone, Providence,
R.I., Elizabethe, Philadelphijoj,
Chicagoj.
Raimonda ir Ričardas Kontri
mai, Mission Viejo, Calif., vietoj
gėlių aukoja 50 dol. Kultūros Ži
diniui a.a. Pranui Liaugaudai
atminti. Gili užuojauta ir nuošir
dus ačiū!

Balandžio
19-20 Kultūros
Židinyje bus Prano Baltuonio
skulptūrų paroda. Tos jo skulp
tūros, daromos iš medžio šaknų,
susilaukė populiarumo ir pla
taus atgarsio. Per aštuonerius
metus tai bus trečioji jo paroda

PADĖKA

Solistė Birutė Ona Aleksai
tė, lyrinis sopranas, iš Bosto
no, dainuos Maironio litua
nistinės mokyklos baliuj ba
landžio 26 Kultūros Židi
nyje.
Lietuvos vyčių Vidurio Atlan
to apskrities suvažiavime, įvy
kusiame balandžio 6 Elizabeth,
N.J., lietuvių parapijos salėje,
Brooklyno 41 kuopai atstovavo
11 narių. Kai kuriem kuopų na
riam buvo įteikti L. vyčių laips
niai. Trečiąjį vyčių laipsnį gavo
kuopos narys Petras Wytenus.
Šiuo metu kuopos nariai uoliai
rašo laiškus JAV vyriausybei,
kad nepripažintų Sovietų oku
pacijos, taip pat ruošiasi daly
vauti demonstracijose Washingtone.

Pranešame giminėm, draugam ir pažįstamiem,
kad balandžio 14 d. rytą po ilgos ligos mirė mūsų,
mylimas vyras ir tėvas

JUOZAS VALIUŠAITIS.
Laidotuvės balandžio 16 d. 11 vai. iš St. Maurice
bažnyčios St. John’s kapinėse, Stamford, Conn.

Liūdinti šeima

A.A.
JUOZUI VALIUŠAIČIUI
mirus, jo žmonai Janinai, sūnui Vidmantui su šeima
ir broliui Vincui užuojautą reiškia

Stamfordo apylinkės
Lietuvių Bendruomenė

f..

Nevv Jersey skautų ir skaučių
Kaziuko mugė, įvykusi kovo 9,
praėjo su dideliu pasisekimu.
Be daugelio skautų-čių tėvelių,
ypač mamyčių, bei rėmėjų idėto darbo bei įvairių asmenų
aukų nebūtume įstengę suruošti
tokią pasisekusią mugę. Nuošir
džiausias ačiū p. Bartienei, vy
riausiai šeimininkei, jos talki
ninkėm, p. M. Bružėnienei, p.
Normantienei, p. M. Šulskienei,
p. G. Bitėnienei, p. M. Kurilavičienei, p. K. Didžbalienei, p.
A. Raudienei, p. N. Audėnienei,
maisto padavimu rūpinusiai, ir
talkininkėm p. R. Mėlynienei, p.
D. Didžbalienei, p. A. Didžba
lienei, p. B. Pocienei, p. M.
Rubonienei, p. O. Karašienei, p.
A. Liobienei, p. N. Miknevičienei, p. D. Rogers. Ačiū mūsų
nuolatinėm rėmėjom p. A. Ma
mai tienei, p. M. Ramanauskie
nei, p. O. Lanienei ir p. E. Stan
kūnienei, padėjusiom virtuvėj.
Dėkojaihe p. I. Eitmanienei ir p.
E. Gražulienei, tvarkiusiom ka
vinę. Didelis ačiū p. E. Jurevi
čiūtei, tvarkiusiai bilietus, ir
bendruose
darbuose
padėjusiem p. A. Bražinskui ir p.p.
A. Kvedaram.
Nuoširdžiai dėkojame loterijai
aukojusiem: p.p. B.A. Stankai
čiam, p.p. J.R. Stankaičiam, p.p.
A.I. Eitmanam, p.p. J. M. Kurilavičiam, sk. L. Bružėnui, p.p.
A.M. Ruboniam, p.p. A.V. Baltu
čiam, p.p. A.R. Mėliniam, p. L.
Alinskienei, p.p. A.E. Gražu
liam, p.p. F. D. Rogers, p. A.
Davis, p. D. Didžbalienei, p.
A. Bartienei, p.p. N. O. Karašom, p. A. Liobienei, p.p. V.A.
Audėnam, p. J. Hasselberg, p.p.
V.G. Jančiauskam, dr. I. Giedrikienei, p. A. Bražinskui. Dėkui
p. V. Audėnui už loterijos pravedimą, o p. A. Bražinskui už
jos suorganizavimą.
Dėkui visiem atsilankiusiem
ir parėmusiem skautų-čių pa
stangas!
New Jersey Skautai ir Skautės

Ieškoma Florida StonkusKondratienė, kuri prieš 6 metus
yra dingusi. Kas žinotų prašom
rašyti jos tėvui adresu: J. Ston
kus) 308 Mt. Ita St., Hot Springs,
Ark.'71901.
FREE DELIVERY IN
NEIGHBORHOOD
849-8930

A. A.
JUOZUI VALIUŠAIČIUI
mirus, jo žmoną Janiną, sūnų Vidą su šeima ir brolį
Vincą nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi

Julija ir Pranas Kunigėliai

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

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

LB Bostono apylinkės pirmi
New Yorke. Tai ir rodo, kad jo
ninko A. Matjoškos laiškus Va
darbai mėgstami.
sario 16 proga įdėjo Christian
Jis pats Darbininkui parašė
Spaudos balius įvyks minint Science Monitor, Boston Herald
laišką ir informavo, ką jis atsi Keleivio 70 metų sukaktį balan American ir South Boston Tri
veš. Atsiveš didelių ir mažų džio 27 abiejose Lietuvių Pilie
būne.
skulptūrėlių, mažųjų būsią dau čių D-jos salėse. Pradžia 4 vai.
Lietuvių Bendruomenės Bos
giau.
p.p. Žodį tars Keleivio redakto
Pirkėjai įvairūs. Perka kamba rius Jackus Sonda. Prof. dr. P. tono apygardos diena įvyks rug
riam papuošti, perka kaip do Šveikausko paskaita. Meninėj sėjo 14 Maironio Parke, Worcesvanas. Vienas pirkėjų net laiš daly solistė Birutė Ona Aleksai tery.
ku užsisakė, kad jam padarytų tė, komp. J. Gaidelio vedamas
Lietuvos vyčių N. Anglijos ap
“geležinį vilką”.
vyrų sekstetas, pianistas dr. Vy
Pirmiausia jis ieško kelmų. tenis M. Vasyliūnas. Po progra skrities pusmetinis suvažiavi
Juos reikia išrauti ir atitinka mos vaišės ir šokiai. Stalus de mas bus gegužės 4 Šv. Juozapo
mai išdžiovinti. Ne visur galima šimčiai asmenų galima užsisaky parapijos bažnyčioj ir salėj Warauti. Pirmiausia reikia gauti ti iki balandžio 21. Pelnas skiria terbury. Suvažiavimą globoja
savininko leidimą. Beraunant mas naujom spausdinimo maši vietos vyčių 7-ta kuopa ir kle
bonas kun. Jurgis Vilčiauskas.
pasitaiko ir sužeidimų. Praeitais nom pirkti.
metais beraudamas buvo susi
Lietuvių Bendruomenės Bos Mišios bus 11 vai. Sesijos pra
laužęs koją. Lūžo abu blauzdi tono apylinkės valdyba šaukia sidės 1:30 v. popiet parapijos
salėj. Apskrities pirmininkas
kaulio kaulai.
metinį narių susirinkimą balan
Praeitais metais rudeniop džio 25, penktadienį, 7:30 vai. Albertas Jaritis kviečia visuome
nuvyko kelmų ieškoti prie St. vak. Tautinės Sąjungos na nę dalyvauti.
Lauryno upės, netoli Kingstono. Toje vietoje vasaroja lauki
nės žąsys. Ieškojo vandens iš
TINKAMIAUSIOS DOVANOS VASAROS
plautų kelmų ir įsmuko dumbIR RUDENS SEZONUI
lan iki diržo. Koja neseniai buvo
Gelėta nepermatoma nailono medžiaga suknelėm, 1 jardas $ 5.00
išimta iš gipso. Taip įklimpęs
(Suknelei reikia 2 /2 jardo)
išbuvo apie trejetą valandų. Pas
Crimplene medžiaga: lygi su ornamentais arba gėlėta
kui atvyko žąsų prižiūrėtojas,
Tinka moteriškiem paltam, eilutėm, suknelėm. 1 jardas $ 6.50
kuris atvežė žąsim maisto, ir
$45.00
Labai gera vilnonė angliška vyriškai eilutei medžiaga
įklimpusiam numetė virvę. Jis
$2.50
Nailoninės arba šilkinės skarelės. Viena kainuoja
Geriausios rūšies nailoninės moteriškos kojinės. 1 pora $ 2.50
šiaip taip išsikapstė.
$10.00
Komplektas moteriškų
nailoninių apatinių
rūbų
Išdžiūvusius kelmus jis pas
$10.00
Vyriški išeiginiai nailono marškiniai
kui drožia elektriniu grandikliu.
$ 3.50
Kojlnės-Kelnaltės. (Tights) 1 pora
Darbas nelengvas, sukelia daug
$ 7.50
I
Crimplene medžiaga su blizgučiais, 1 jardas
$17.50
f
dulkių. Dirba ilgas valandas.
Dirbtinio minko rudas kailis, 1 jardas
j
Padaręs skulptūrą, paskui lakuo
Šios kainos yra su jskaičluotu sovietiniu muitu, reikia
ja ir dailina. Pr. Baltuonis rašo,
$17.00
pridėti tik persiuntimo išlaidas.
kad apima džiaugsmas, kai dar
bas pabaigtas, kai naują skulp
SPECIALUS SIUNTINYS (1 — 1975)
tūrą padedi ant stalo.
8 jardai crimplene medžiagos, 5 jardai neperma
Kelmų, kaip jis kad sako,
tomo nailono medžiagos, 1 bliuskutė, 1 vyr. išeiginiai
kerų, šaknys turi įvairias formas.
marškiniai, 2 nailoninės skarelės, 3 p. nailoninių mote
Jis studijuoja tas formas ir mė
riškų arba vyriškų kojinių, viskas su muitu Ir visomis
gina iš jų ištraukti kokią min
persiuntimo
išlaidomis kainuoja
$125.00
tį. Kartais jam primena paukš
Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų,
dviračių, televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pini
tį, tai ir atbaigia drožinį kaip
gus dėl tokių prekių, kurių Iš čia negalima pasiųsti.
paukštį. Dažniausiai jo vaizduo
Taip pat siūlome pasiųsti arba Įsigyti savo nau
tė sukuria naujus fantastinius
dojimui “Olympia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku
daiktus ir naujas formas.
šriftu.
Jo skulptūra yra originali ir
Sudarome testamentus, administruojame nuosa
vybes, persiunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į
patraukli, padaryta iš medžio
Lietuvą arba kitas šalis.
tvirtai, greitai jos nesulaužysi
BALTIC STORES LTD.
ir nesudaužysi.
Visi prašomi aplankyti šią jo
(Z. JURAS)
parodą ir pasidžiaugti jo fan
421 Hackney Rd., London, E. 2. England
tazijos pasauliu, (p.j.)

TEL. 01-739 8734 arba 01-460 2592

MASSACHUSETTS
JAUNIMO DĖMESIUI!

Massachusetts LB apygardoj
jau veikia jaunimo kongreso at
stovų komisija, kuriai priklauso
Antanas Škudžinskas, Povilas
Jančauskas,
Mikas
Subatis,
Marius Žiaugra ir Birutė Rač
kauskaitė. Suinteresuoti kandi
datavimu į JK atstovus prašomi
nedelsiant susisiekti su komisi
jos pirm. Antanu Škudzinsku,
61 Alban St., Dorchester, Mass.
02124. Tel.: (617) 265-2546.
Massachusetts jaunimas, norįs
kandidatuoti, komisijai turi pri
sistatyti ir visus uždavinius at
likti ne vėliau kaip iki balandžio
25. Rinkimai, kuriuose balsuoti
galės visas lietuviškas jaunimas
tarp 16-30 metų amžiaus (rinki
mų dieną), numatomi gegužės

11.
Ilgamečiu! apygardos valdybos nariui

JUOZUI VALIUŠAIČIUI

muose, 484 E. 4 St., So. Bos
tone. Veiklos pranešimai ir val
dybos rinkimai.

VIENOS/DVIEJŲ SAVAIČIŲ

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.
Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo
pageidavimus.

SHORES
APARTMENTS

MOTEL

Corey Avė.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706.
Tel. (813) 360-9513
Savininkai Edvardas ir Regina Verbai kviečia pasisvečiuoti prie Gult of
Mexico puikioje kurortavietėje, žavingoje saloje. Butai pilnai aprūpinti.
Žemos kainos.
Nuomojama savaitėmis, mėnesiais arba sezonui užsakant iš anksto.

ALL AMERICAN ADJUSTMENT CO.
COMMERCIAL COLLECTION SERVICE

2036 INGALLS AVENUE
LINDEN, N.J. 07036
925-1062

R.P. MOGENIS
PRESIDENT

iš BOSTONO ir NEW YORKO
mirus, jo žmonai Janinai, sūnui Vidmantui su šeima
užuojautą reiškia

Connecticut Apygardos Lietuvių
Bendruomenės Valdyba

Mūsų mielam prieteliui ir tauriam Stamfordo lietuviui

A.A.
JUOZUI VALIUŠAIČIUI

Kaina nuo $739.—

IŠVYKSTA:
liepos 16 (Dainų šventė)
birželio 11
liepos 18
birželio 25
rugpiūčio 20
birželio 30
rugsėjo 19
rugsėjo 3
lapkričio 21
gruodžio 19

Prie šių grupių galima jungtis iš kitų .miestų
papildomu mokesčiu: pav., vykstantiem iš Chicagos
119 — Clevelando 84 —Detroito 74 — daugiau

PATARTINA REGISTRUOTIS IŠ ANKŠTO —
VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!
Dėl smulkesnių žinių kreipkitės į:

mirus, skaudaus liūdesio valandoje brangiai žmonai
Janinai, sūnui Vidmantui, broliui Vincui ir kitiems
giminėms širdingą užuojautą reiškia

'Žemaitaičiai
Steponavičiai
Deikiai ir Mamutė

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, P.O. Box 116
So. Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764
Savininkė: Aldona Adomonienė
Air fares subject to Government approval
Norintiem atsikviesti glminešlš Lietuvos sutvarkome
reikalaujamus iškvietimo dokumentus.

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: Patrlcia Keltner
Unlon Tours
6 East 36 Street
New York, N.Y. 10016
(212) 679-7878
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Visų lietuviškų organizacijų,
veikiančių New Yorke ir apylin
kėse, atstovai kviečiami į bend
rą pasitarimą Kultūros Židiny
balandžio 18, šį penktadienį,
7:30 vai. vak. Bus svarstoma,
kaip sėkmingiau išvystyti JAV
valdžios pareigūnam laiškų ir
telegramų siuntimą. Pasitarimą
kviečia New Yorko Amerikos
Lietuvių Taryba.
Laiškai JAV prezidentui For
dui, valstybės sekretoriui dr.
Kissingeriui,
senatoriam
ir
kongresmanam dar teberašomi.
Pereitą savaitgalį Kultūros Ži
dinyje Hamiltono teatralai su
vaidino Kairio dramą “Žmo
gus ir tiltas”, o sekmadienį
buvo prof. J. Brazaičio minėji
mas. Abi dienas Lietuvių Fronto
Bičiulių ir jaunimo atstovai rin
ko parašus išsiunčiamiem laiš
kam. Darbininke šiame numery
9 psl. New Yorko Amerikos
Lietuvių Taryba siūlo laiško pa
vyzdį kongresmanam. Galima
laiško pavyzdį perrašyti arba iš
kirpti ir pasiųsti. Pridedamas ir
pilnas New Yorko senatorių ir
kongresmanų sąrašas.
Rašant laiškus JAV vyriausy
bės nariam dėl Lietuvos okupa
cijos nepripažinimo ir naudojant
Darbininke jau duotus pavyz
džius, galima dar papildyti saki
niu: “In light of our recent
failures in the Middle East and
Indochina our support for the
Baltic Republics should be
strengthened and publicly reaffirmed to assure our allies
that we are štili on the side of
freedom.”
Liet. Kat. Mokslo Akademi
jos New Yorko židinio susirinki
mas šaukiamas balandžio 20,
sekmadienį, 4 v. popiet Kultūros
Židinio posėdžių kambaryje,
apatiniame aukšte. Susirinkime
rašytojas ir akademijos naujas
narys Pranas Naujokaitis skaitys
paskaitą apie vysk. Motiejų Va
lančių ryšium su jo mirties 100
metų sukaktimi. Bus renkama
nauja valdyba ir aptariami veik
los planai. Į paskaitą kviečiami
ir svečiai, ypač akademijos narių
šeimos ir jų draugai. Po susirin
kimo Akademijos darbų mece
natė Elena Mickeliūnienė daly
vius pavaišins kavute.

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Skulpt. Prano Baltuonio darbų
paroda vyksta šį savaitgalį, ba
landžio 19-20 Kultūros Židinio
didžiojoje salėje. Parodos ati
darymas 7 v.v. Po atidarymo
— kavutė. Rengia vyr. skaučių
židinys Vilija. (Žiūr. skelbimą).
LKM S-gos 29 kuopos susirin
kimas šaukiamas balandžio 20 d.
12 vai. Apreiškimo parapijos
salėje.
Sol. M. Razgaitis savo kon
certą rengia gegužės 11 d. 4 v.
popiet Apreiškimo parapijos sa
lėje. Koncerte bus pagerbtos
motinos. Akomponuoja Algirdas
Kačanauskas.
Juozas Stonkus iš Hot Springs,
Arkansas, užprašė ypatinga in
tencija mišias, kurios bus auko
jamos pranciškonų koplyčioje,
Kultūros Židiny, balandžio 19,
šeštadienį, 8 vai. ryto. J. Stonkus
kviečia dalyvauti mišiose gi
mines, draugus, artimuosius.
Juozas Valiušaitis, ilgai ir sun
kiai sirgęs, mirė balandžio 14
d. 2:45 ryto. Gyveno Stamforde, Conn. Atsisveikinimas buvo
balandžio 15, palaidotas trečia
dienį. Paliko žmoną, sūnų su
šeima, keletą brolių ir seserų
Lietuvoje. Iš Lietuvos jo sergan
čio aplankyti buvo atvykęs bro
lis Vincas, kuris irgi dalyvavo
laidotuvėse.

Kat. Federacijos New Yorko
apskrities seimelis bus balan
džio 27, sekmadienį, Maspetho
parapijoje. Pamaldos 11 vai.
Specialų pamokslą pasakys kun.
Jonas Pakalniškis. Seimelio
metu bus paminėta vysk. M. Va
lančiaus 100 metų sukaktis. Pa
skaitą apie jį skaitys rašytojas
Pranas Naujokaitis. Visos Fe
deracijai priklausančios organi
zacijos prašomos dalyvauti.
Motinų pagerbimą rengia LB
pirmoji apylinkės valdyba gegu
žės 4, sekmadieną, 12 vai., tuoj
po mišių Apreiškimo parapijos
salėje. Programoje dalyvauja
Šatrijos šokėjai, bus literatūri
nė dalis, vaikų darželio Gintarė
lio parodėlė. Visos šeimos pra
šomos dalyvauti savo mamyčių
pagerbime.

Antanas Mažiulis, Boston
College, Chestnut Hill, Mass.,
Lietuvių Diena — piknikas aukoja 25 dol. a.a. prof. J. Bra
pranciškonų vienuolyno sody zaičiui įamžinti. Nuoširdus ačiū.
boje Kennebunkporte, Maine,
bus liepos 6. Ruošiama įdomi
Pranešimas dailininkam
programa. Laukiama svečių. Iš
New Yorko lietuviai daili
didesnių lietuvių kolonijų pra
šoma organizuoti ekskursijas ninkai gali dalyvauti amerikie
autobusais. Lietuvių
Diena čių ruošiamoje didžiojoje New
Yorko parodoje, kuri rengiama
prasidės mišiomis 11 vai. ryto.
lauke Queens’e, Rego Parke. Pa
K.M.S-gos 24 kuopa, įvertin
roda prasidės gegužės 2 ir tęsis
dama katalikiškos spaudos reikš
tris savaitgalius. Informacijų rei
mę, Darbininkui paaukojo 10
kalais kreiptis į dail. A. Kairį.
dol. Administracija nuoširdžiai
Tel. 459-3760.
dėkoja.

Dr. J. ir A. Kazickai iš New
Rochelle, N.Y., persikėlė į naują
vietą. Dabar jų adresas yra: 652
Lake Avė., Greenwich, Conn.
06830. Tel. (203) 869-3298.

Gen. P. Plechavičiaus pager
bimo akademija rengiama balan
džio 27 Kultūros Židinio mažo
joje salėje. Pradžia 4 v. Paskaitą
apie velionį generolą ir jo dar
bus skaitys gen. Mikas Rėklai
tis iš Chicagos. Pagerbimo aka
demiją rengia New Yorko ramovėnai.

Vysk. M. Valančiaus minėjimą
Vaižganto klubas rengia gegu
žės 4, sekmadienį, 4 v. popiet
Kultūros Židinio mažojoje salė
je. Paskaitą apie Valančių skai
tys Paulius Jurkus. Iš Valan
čiaus raštų skaitys Henrikas Ka
činskas.
Dail. Aleksandra Kašubienė
balandžio 23 d. 7 v.v. skaito
paskaitą — Space definitions in
fabric. Paskaita bus Donell bib
liotekos salėje, 20 West 53rd
Street,
Manhattane. Rengia
New Yorko Artist Craftsmen.
Dail. A. Kašubienė dirba su ar
chitektais ir daug dėmesio ski
ria įvairiom išaustom medžia
gom, daugiausia nailonui. Iš
nailono savo namuose ji buvo
sukūrusi visai modernų butą, kur
sienos buvo įvairiai lankstytos
ir priminė gamtą. Paskaita bus
pailiustruota nuotraukom.

Anelė
Latonaitė-Demidovienė, buvusi koncertinė solistė
ir mokytoja, mirė balandžio 7.
Baigusi Rygos valstybinę kon
servatoriją ir aukštesnius moky
tojų kursus, didesnę gyvenimo
dalį pašventė lietuvių jaunimo
auklėjimui Rygoj. Plačiai kon
certavo Latvijoj ir kėlė lietuviš
ką dvasią. Tremty ilgesnį laiką
gyveno Chicagoj, prieš keletą
metų persikėlė į New Yorką ir
priklausė Lietuvių Bendruo
menės Queens apylinkei. Nu
liūdime liko sesuo Teodora
Šlepetienė, Jonas Šlepetys, se
serėčios Birutė Venskuvienė ir
dr. A. Šlepetytė-Janačienė ir kiti
giminės. Palaidota Cyp re s s Hills
kapinėse šalia sesers Marijos.

Vytas Bakaitis ir Rolandas
Grybauskas skaitys savo ir Jono
Meko kūrybą balandžio 25,
penktadienį, 8 vai. vak. Great
Neck Library patalpose, Bay
View Avenue, Great Neck
Estates.
Aidas, naujausia lietuviškos
estradinės muzikos ir dainų
plokštelė. Kaina 5 dol. Gau
nama ir Darbininko administ
racijoj.

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 Mulien.
Visos vietos rezervuotos.
Auka: 10 dol. Moksleiviam ir studentam — 3 dol.
Vietas prašom rezervuptis pas:
Dr. B. Radzivanienę, telef. 441-9720
Eleną Andriušienę, telef. VI 7-4477
Ireną Alksninienę, telef. TU 6-5695
Dr. J. Vytuvienę, telef. VI 6-2980
Ireną Veblaitienę, telef. 201 687-4943
Šiuo pavasario koncertu yra pradedama serija koncertų, kurių visas pelnas
skiriamas koncertiniam Steinvvay pianinui įsigyti. Koncertus nemokamai jau yra
pasižadėję atlikti: ponai Mulien, 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: Franciscan
Fathers Building Fund, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Svarbi medicinos paskaita
KĄ KIEKVIENAS TURI ŽINOTI
PIRMOSIOS PAGALBOS
ATVEJU

Ateitininkų gydytojų korpo
racija Gaja, plėsdama žmonių
medicininį švietimą, balandžio
19, šeštadienį, 5 v v. popiet
Kultūros Židinio mažojoj salėj
rodo filmą — Ką kiekvienas turi
žinoti pirmosios pagalbos atve
jų. Filmas įkalbėtas angliškai,
paaiškinimai bus lietuviški.
Kodėl šis filmas rodomas?
Kiekvieną metą atsitinka ko
kia nors nelaimė, kuri skaudžiai
paliečia lietuvių bendruomenę.
Ne taip seniai nuskendo du jau
nuoliai. Ar jaunimas, kuris
mėgsta riziką ir pavojingas mau
dymosi vietas, žino, ką reikia da
ryti nelaimės atveju? Taip pat ir
vyresnieji, ar jie mokėtų atgai
vinti skenduolį? Tai labai svar
būs klausimai. Kiekviena pagal
ba gali išgelbėti žmogų. Tad la
bai svarbu žinoti ir pažinti vi
sus greitosios pagalbos me
todus.
Visi kviečiami atsilankyti.
Įėjimas nemokamas.

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

GEN. P. PLECHAVIČIAUS

PRANO BALTUONIO

Woodhavene išnuomojamas
Moteris ieško buto iš 2-3 kam
didelis, baldais apstatytas, erd
barių. Pageidaujama Woodhavevus kambarys. Galima naudotis
ne ar Richmond Hill. Skambin
virtuve. Skambinti tel. 441ti vakarais tel. VI 9-5946.
8480.

Išnuomojamas 4 kambarių pa
Long Beach reikalingas namų
togus
butas Brooklyno prie
(apartmentų) prižiūrėtojas ir
miestyje
(miesto ribose). Skam
tvarkytojas. Gera alga ir gyveni
binti
vakarais
po 6 v.v. Telef.
mui 4 su puse kambario butas.
277-2414.
Tel. 212 771-9800.

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 mękyklai išlaikyti $15.00 asmeniui
(Maironio Mok. baigusiems po 1969 m.—$10.00)
Stalus galima užsisakyti iki bal. mėn. 21 d. pas:

R. Gudaitienę (212) 849-4437

Kviečiame visus dalyvauti tradiciniame

MEDŽIO SKULPTŪRŲ

PAGERBIMO

PARODA
vyksta balandžio 19 ir 20 Kultūros Židinio didžiojoje
salėje.
Paroda lankoma:

AKADEMIJA
rengiama balandžio 27, sekmadienį, 4 v. popiet
Kultūros Židinio mažojoje salėje.

įvadinį žodį tars Kario redaktorius Z. Raulinaitis
šeštadienį nuo 12 iki 9 v.v.
sekmadienį nuo 12 iki 8 v.v.

Parodos atidarymas šeštadienį 7 v.v. Po atidarymo

— kavutė.

MOTERŲ VIENYBĖS
PAVASARIO BALIUJE

gegužės 3, šeštadienį, 7:30 v.v.
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Kultūros

Židiny,

• Svečiai vaišinami Vyt. Belecko šilta vakariene
• Šokių kontestas • Turtinga loterija • Smagiai
pasišoksim, grojant Gutauskų orkestrui

Paskaitą skaitys gen. M. Rėklaitis iš Chicagos
Programoje dalyvauja rašytojas Paulius Jurkus

Bilietų kaina — 12.50 dol.

Po akademijos — vaišės — kavutė

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

Vyr. skaučių židinys Vilija

Akademija rengia ir visus atsilankyti kviečia

NEW YORKO RAMOVĖNAI

Vietas prašom užsisakyti iš anksto pas visas Moterų
Vienybės nares arba skambinant tel. E. Andriušis —
VI 7-4477 ir A. Petrush — VI 9-6354
Įsigykite bilietus, nes prie durų nebus parduodami

