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nų vadas Kamai Jublat, Sirijos 
spaudžiamas, pagaliau sutiko 
padaryti 10 dienų paliaubas ir 
duoti parlamentui laiko išrinkti 
prez. Franjieh įpėdinį, tačiau 
Franjieh ir dabar dar nesutiko 
atsistatydinti.

Libano įvykiais susirūpino 
visos pasaulio galybės. JAV ten 
pasiuntė specialų įgaliotinį ša
lim taikinti ir keletą karo laivų, 
jei iškiltų reikalas JAV piliečius 
iš ten išgabenti. JT gen. sekr. 
Kurt Waldheim taip pat susirū
pino, bet arabų valstybės nepa
geidauja, kad JT įsikištų į Li
bano reikalus.

JT saugumo taryba pasmerkė 
P. Afriką už karinį įsikišimą į 
Angolos reikalus ir pareikalavo 
nuostolių atlyginimo, tačiau nei’ 
Sov. S-ga nei Kuba už įsikiši
mą nebuvo pasmerkta. JAV susi
laikė nuo balsavimo.

Gen. Jorge Rafael Videla buvo 
prisaikdintas Argentinos pre
zidentu, bet jis pasilieka ir armi
jos vadu ir karinės juntos nariu. 
Savo kalboj jis kvietė tautą au
kotis, dirbti ir susiveržti dir
žus, nes tai esąs vienintelis at
sakymas į Argentiną ištikusią 
ūkinę krizę.

Graikija, užsirūstinusi dėl 
JAV ir Turkijos sudarytos su
tarties, nutraukė derybas su JAV 
dėl bazių. Ji mano, kad sustip
rėjusi Turkija neturės jokio noro i 
nusileisti Kipro reikalus spren
džiant.

V. Vokietija 3 metus tarėsi 
su Sov. S-ga dėl jos teritorijoj 
atominės energijos stoties pasta
tymo, tikėdamasi, kad Sov. S-ga 
sutiks elektros energiją tiekti ir 
V. Berlynui, tačiau Sov. S- 
ga su tuo nesutiko. V. Vokie
tija derybas nutraukė.

Lenkijoj prasidėjo slapta byla, 
kurioj šnipinėjimu kaltinamas 
1968 olimpiniuose žaidimuose 
aukso medalį laimėjęs pulk. Jer- 
zy Pawlowski. Jo laukia mirties 
bausmė.

P. Afrika atitraukė iš Angolos 
paskutinius savo karius. Su jais 
kartu pasitraukė ir pora tūkstan
čių baltųjų ir juodųjų Angolos 
gyventojų.

Andrei D. Sacharov ir 6 kiti 
sovietų disidentai paragino pa
saulio intelektualus reikalauti, 
kad Sov. S-ga paleistų iš kalėji
mo Vladimirą Bukovskį, nu
teistą 12 m. kalėjimo.

Izraelio ir jo užimtų sričių 
arabai per porą savaičių rengė 
demonstracijas, kuriose žuvo 6 
arabai.

Š. Vietnamas, atsakydamas į 
JAV pasiūlymą sureguliuoti san
tykius, pareiškė, kad JAV turi 
pirma įvykdyti savo pažadą su
teikti jam pagalbą.

Egipto prez. Anwar el-Sadat, 
nutraukęs bendradarbiavimo su
tartį su Sov. S-ga, karštligiškai 
ieško ginklų iš vakarų valstybių. 
Tuo reikalu jis lankosi V. Vo
kietijoj, Prancūzijoj, Italijoj ir 
Jugoslavijoj.

JAV vetavo JT saugumo tary
bos priimtą rezoliuciją, apgailes
taujančią Izraelio veiksmus už
imtose arabų srityse.

JAV ir Turkija susitarė dėl 
JAV karinių įrengimų veiklos 
atnaujinimo 4 metam. JAV suti
ko duoti Turkijai apie 1 bil. dol. 
paskolų ir paramos. Susitarimą 
turi patvirtinti ir prieš Turkiją 
nusiteikęs kongresas. Kissinge
ris įspėjo, kad sutarties nepatvir
tinimas turėsiąs pražūtingų pa
sekmių.

Maskvos kalbotyros institutas 
pašalino iš turėto posto savo na
rį Igor A. Malčak už tai, kad 
jis NYT sausio 25 išspausdin
tame straipsny gynė fiziką And
rei D. Sacharovą.

Atviras laiškas Pajieslio aš
tuonmetės mokyklos mokytojai 
Aldonai Ilgūnienei.

Gerbiamoji Mokytoja,
Jūsų straipsnis pasaulėžiūros 

klausimais “Tylėti negalima”, 
paskelbtas Kėdainių rajono laik
raštyje “Tarybinis kelias” (1975. 
VI.28), sukėlė tikinčiųjų pasi
piktinimą.

Jūs — ateiste, todėl supranta
ma, kad tylėti negalite, bet 
kalbėti ir rašyti reikia tik tiesą.

Labai apgailestauju, kad Jūs 
nepažįstate savo mokinių dvasi
nio pasaulio. Į bažnyčią ateina 
tik tie vaikai, kurie tiki Dievą. 
Bažnyčia — ne pasilinksmini
mo vieta. Tėvai ir jų vaikai baž
nyčioje garbina Dievą ir mel
džiasi. Tikintieji vaikai jumis 
nepasitiki ir savo širdies neat
veria. Daugiau kaip šimtas vaikų 
ir jų tėvų pasiryžę savo parašais 
patvirtinti, kad jie tiki Dievą, 
kad mokytoja Aldona Ilgūnienė

KANADOS 
PAREIŠKIMAS

Kanados atstovų rūmų 1976 
vasario 26 posėdy, * atstovo dr. 
Stanley Haidasz pasiūlyta, buvo 
vieningai priimta tokio turinio 
rezoliucija:

“Atsižvelgiant į Kanadoj pa
stebėtą susirūpinimą dėl to, kad 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencijos paskuti
nis aktas, pasirašytas Helsinky, 
gali būti interpretuojamas kaip 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos in
korporacijai į Sovietų Sąjungą 
teisinio statuso suteikimas ir at
sižvelgiant į Sovietų Sąjungos 
lyderių pareiškimus, kurie su
gestionuoja, kad jie taip ir su
pranta paskutinį aktą, siūloma, 
kad šie rūmai palaikytų Kanados 
vyriausybės poziciją, kaip ji 
valstybės sekretoriaus užsie
nio reikalam (Mr. MacEachen) 
buvo apibūdinta rūmuose 1975 
gruodžio 2, būtent — kad 
paskutinis aktas jokiu būdu ne
tvirtina teritorinio status qųo 
Europoj, o ypač kad Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos status, kaip jis 
dabar Kanados pripažįstamas 
nebuvo jokia prasme jo (paskuti
nio akto) pakeistas.” (Elta)

Argentinos karinė junta pa
skyrė 8 ministerius, kurių du 
yra civiliai.

JAV senatas ir atstovų rūmai 
priėmė įstatymą, pratęsiantį te
ritorinių vandenų ribą žvejybos 
reikalam iki 200 mylių. 
xPrez. Fordo rinkimų komiteto 
pirm. Howard H. Callaway galu
tinai atsistatydino. Jo vietą už
ims prezidento politinis patarė
jas Rogers C.V. Morton.

JAV senato ir atstovų rūmų 
biudžeto komiteto nariai pritaria 
prez. Fordo pateiktam gynybos 
reikalam biudžetui. Atrodo, kad 
liberalų pastangos biudžetą su
mažinti nepavyks.

Paskutiniai Britanijos kariai 
pasitraukė iš Singapūro.

Argentinos prez. gen. Jorge 
Rafael Videla pareiškė, kad jun
ta gerbs pagrindines žmogaus 
teises ir užsienio investavimus.

Vietnamo pasėkos ir vidaus 
politikos sumetimai verčia JAV 
laikytis nuošaliai nuo pasaulinių 
neramumų židinių.

Atsakingų JAV pareigūnų į- 
spėjimai Kubai iš tikrųjų yra ski
riami Sov. S-gai, leidžiant su
prasti, kad už Kubos veiksmus 
turės atsakyti Sov. S-ga.

Žinovai teigia, kad konfliktas 
tarp Rodezijos juodųjų ir baltų
jų yra neišvengiamas. 

rašo netiesą. Jie ketina net 
kreiptis į teismą.

Pasipiktinę ir inteligentai, 
specialistai, kurie lanko Pajies
lio bažnyčią. Jie klausia, kas mo
kytojai Ilgūnienei davė teisę 
kištis į jų sąžinės reikalus?

Jūs rašote, kad “kunigas įvai
riais būdais organizuoja mergai
tes, lankosi su dovanomis į gim
tadienius”. Kunigas nieko neor
ganizuoja, o tik pataria tikintie
siems. Tai kunigo pareiga, ir ne 
Jums nurodinėti, ką kunigas turi 
daryti. Jus siutina mintis, kad į 
gimtadienį pakviečia ne Jus, 
bet kunigą. Ką gi, matyt, kuni
gą labiau gerbia ir myli. Už
sitarnaukite tokią pagarbą, ir Jus 
pakvies!

MIRĖ GEN. MIKAS RĖKLAITIS

Kovo 30, trečiadienį, 11:30, 
v.v. Chicagos laiku ligoninėj 
mirė divizijos generolas Mikas 
Rėklaitis, paskutiniu laiku sun
kiai sirgęs. Palaidotas balandžio 
5, pirmadienį, iš Marąuette Par
ko lietuvių bažnyčios Šv. Kazi
miero kapinėse. Amerikoj liko 
brolis pulkininkas Antanas Rėk
laitis su vaikais, Lietuvoj liko 
žmona su dukrom. Amerikoj ir 
Lietuvoj liko daug kitų giminių 
ir artimųjų.

-o-
Velionis buv.o gimęs 1895 rug

sėjo 6 Dau gir dėlių kaime, Aly
taus valsčiuj ir apskrity. 1915 
baigė Veiverių mokytojų semi
nariją ir tais pačiais metais buvo 
pašauktas į rusų kariuomenę. 
1916 baigė karo mokyklą Mask
voj. Pirmojo pasaulinio karo 
metu dalyvavo kovose prieš 
austrus ir vokiečius.

Į Lietuvą grįžo 1918. Tų metų 
gruodžio mėn. pradėjo organi
zuoti Alytaus apskrities miliciją 
ir buvo pirmas Alytaus milici
jos vadas. 1919 sausio 15 sava
noriu stojo į Lietuvos kariuome
nės 1-ąjį pėstininkų pulką. Da
lyvavo kovose dėl Lietuvos lais
vės. Už pasižymėjimą Kautynė
se buvo apdovanotas^ Vyties 
kryžiaus ordinu penktuoju laips
niu su kardais.

1930 buvo paskirtas 1-ojo pės
tininkų Gedimino pulko vadu, 
1935 metais IlI-sios pėstininkų 
divizijos vadu. Tais pačiais me
tais lapkričio 23 pakeltas į bri
gados generolus.

1919 dalyvavo komisijoje, kuri 
lygino svetimų kariuomenių 
laipsnius su Lietuvos kariuome
nės laipsniais. Paruošė Lietuvos

AR NE GRAŽIAI SKAMBA?
Čia duodamas JAV valstybės 

departamento kovo 17 rašto, ad
resuoto Vliko pirmininkui dr. 
Kęstučiui Valiūnui, vertimas.

“Valstybės sekretorius Kissin- 
ger pavedė man atsakyti į Jūsų 
vasario 20 laišką, liečiantį JAV 
jaunųjų politikų tarybos vizitą 
Lietuvoj, palydint JAV ambasa
dos pareigūnui ir Jungtinių 
Valstybių generaliniam konsu
lui Leningrade.

Mes manom, kad abiejų tautų 
— JAV ir lietuvių — interesuo
se yra pabrėžti mūsų buvimą 
tame tradiciškai proamerikietiš- 
kame krašte ir įjungti Lietuvą, 
taip pat Estiją ir Latviją, į mūsų 
kultūrines ir informacines pro
gramas. JAV generalinio konsu
lato Leningrade pareigūnų veik
la, nuo jo 1973 įsteigimo, pa
vaizdavo (reflected) mūsų norą 
išvengti diskriminacijos prieš 
estų, latvių ir lietuvių tautas,

Rašote, kad “kunigas už pini
gus ir . bažnyčios nelankantį 
žmogų palydi į paskutinę poil
sio vietą su visomis apeigomis”. 
Skaudžiai klystate, mokytoja! 
Nei už pinigus, nei be pinigų 
nesu ateisto palaidojęs. Tai pa
daryti draudžia Bažnyčios kano
nai.

Pajieslyje žmonės tikrai 
paprasti, darbštūs, draugiški, bet 
jie myli tiesą ir teisingumą. 
Rašykite tik tiesą, tada visi gerbs 
Jus ir Jūsų įsitikinimus.

Pajieslys, 1975 birželio 30.
Kun. J. Vaicekauskas 

Pajieslio bažnyčios 
administratorius

Gen. Mykolas Rėklaitis

kariuomenės rikiuotės statyto I 
dalies projektą. 1939 pirminin
kavo Lietuvos komisijai dery
bose su sovietų kariuomenės at
stovais dėl sovietų įgulų Lietu
voj. 1940 birželio mėn. lydėjo 
Lietuvos ministerį pirmininką 
Maskvon, kur tarėsi su sovie
tų karo komisaro pavaduotoju 
dėl tariamų sovietų karių dingi
mo Lietuvoj.

Į atsargą buvo paleistas 1940 
birželio 25 ir liepos 9 jau buvo 
sovietų areštuotas ir kalintas 
Kaune. Šeima, žmona ir dvi duk
ros, buvo išvežtos per didįjį 
vežimą į Sibirą.

Atsidūręs tremty, Vokietijoj, 
pokario metais prisidėjo prie 
Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės organizavimo, buvo cent
ro komiteto valdybos narys. Į

kur ir kiek tai liečia konsulari- 
nius ir kultūrinius reikalus. Pa
vyzdžiui, kelios JAV artistų gru
pės lankėsi Baltijos kraštuose. 
Vizitai, kaip aukščiau paminė
tosios grupės, papildo Voice of 
America transliacijas ir prisi
deda prie Amerikos santykiavi
mo ir jos susidomėjimo, Pabalti- 
ju principo pademonstravimo ir 
pabrėžimo. ,

Tuo pačiu mes nelaikom, kad 
vizitai, kaip aukščiau paminėti 
ir kiti, kurie gali kartas nuo kar
to pasitaikyti, pakeistų privers
tinės Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą nepripažinimo 
JAV politiką. Mes tebepripažįs- 
tam ir tebelaikom Lietuvos teisę 
į nepriklausomybę. Šios pozici
jos visai nepakeitė nei Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos rezultatai, nei 
konferencijos galutinio akto bet 
kokia sovietinė interpretacija”. 
(Elta)

(tąsa iš praeito nr.)

Į praeitį atsigręžę, lietuviai 
stengiasi pritaikyti ją prie dabar
ties. Lietuva, ypač Žemaitija, 
garsėjo savo prie kryžkelių sta
tytais mediniais kryžiais ir kop
lytėlėmis, dažniausiai su Rūpin
tojėliu. Stulpai liko, tik be Rū
pintojėlių. Ant stulpų, papuoštų 
tradiciniais motyvais, matomi 
arba kelrodžiai, arba kolchozų 
— Lenino ir Raudonosios Armi
jos — vardai. Meno ir kultū
ros gyvenime Lietuvoj yra bū
tina atiduoti duoklę partijai ir 
oficialiai propagandai. Televizi
jos programos tai daro šimtu pro
centų: valandų valandomis rei
kia klausytis — ar praleisti pro 
ausis — apie melžėjų ar kito
kių brigadų triumfus.

Nors viešuose santykiuose, 
kaip krautuvėse, autobusuose ir 
pan. viešpatauja nepaprastas 
mandagumas, santykiuose su 
gerais pažįstamais ir bičiuliais 
išliko senas lietuviškas nuo
širdumas.

-o-
Bendras teatrų lygis yra labai 

žemas, tiek režisorių, tiek ir ak
torių vaidinimo atžvilgiu. Pasi
taiko sumaningų dekoracijų, 
naujoviškų ir gero skonio. Akto
rius yra valdininkas, gaunąs pa
stovią algą, tad jis gali būti pa
šalintas už “herezijas”, bet ne 
už negabumą. Na, ir iš metų į 
metus atbūna savo valandas, 
nors jį jau nuo pirmos dienos 
reikėtų pavartyti nuo scenos. 
Mažiau kontroliuojamuose pro
vincijos teatruose kartais pasitai
ko įdomesnių įvykių., Vieninte
lis žymūs režisorius Jurašas, ku
ris daug rūpesčių sudarė val
džiai, Solženicyno pavyzdžiu 
gavo leidimą — įsakymą išva
žiuoti į užsienį.

JAV atvyko 1949, apsigyveno 
Chicagoj. Čia uoliai dalyvavo 
lietuviškame gyvenime, buvo 
Lietuvių Bendruomenės pirmo.- 
sios- Tarybos narys, daug prisi
dėjo prie ramovėnų organizavi
mo, eidamas įvairias pareigas.

Išėjęs į pensiją, velionis sava
noriu dirbo socialinės globos į- 
staigoj, padėdamas žmonėm 
gauti pensijas, socialinę globą, 
užpildydamas dokumentus: 
spręsdamas tos rūšies užsisenė- 
jusias bylas. Buvo vienas iš pa
vyzdingiausių savanorių talki
ninkų, padėjęs daugeliui žmo
nių.

Paskutiniu metu, įsigalėjus 
vėžio ligai, sunkiai sirgo, bet dar 
sausio mėnesį kalbėjo gen. St. 
Dirmanto mirties metinių aka
demijoj.

Buvo kilęs iš šviesios Rėklai
čių šeimos, kuri Lietuvai davė 
daug mokytų šmonių, patriotų. 
Du jo broliai buvo kariškiai. 
Brolis Vladas, pulkininkas, bu
vęs Ukmergės miesto burmist
ras, daug prisidėjęs prie miesto 
sumoderninimo, miręs Chicago- 
je 1952. Brolis Antanas, gen. šta
bo pulkininkas, gyvenąs Chica
goj, daug prisidėjo prie Lietuvių 
Fondo ugdymo.

Velionis buvo šviesus žmo
gus, daug skaitė, domėjosi lietu
višku gyvenimu, buvo malonaus 
būdo ir visiem draugiškas.

— Frank Annunzio, (D.III.) 
pasakė kalbą Atstovų Rūmuose 
ir parašė raštą valstybės sekreto
riui Kissingeriui protestuoda
mas prieš H. Sonnenfeldto pa
reiškimus, laikydamas tai Rytų 
Europos išdavimu Sovietų Są

jungos tironijai ir kolonializ
mui. Kalba ir raštas įtraukti taip 
pat ir į Congressional Record.

— Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimo generalinio komiteto po
sėdis įvyko kovo 18. Seimo 
pirm. Stefan Korbonski padarė 
išsamų pranešimą apie dabarti
nę tarptautinę politiką. Dalyviai 
išsireiškė, kad Sovietų Sąjunga, 
kaip jos paskutinė veiksena rodo 
(Angolos įvykiai), visiškai ne
vykdo Helsinkio susitarimų. 
Numatyta Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės proga prašyti vizito Vals
tybės Departamente ir aplanky
ti eilę sovietų pavergtiem kraš
tam palankių senatorių ir Atsto
vų Rūmų narių. (E.)

Tapyboj viešpatauja socrealiz- 
mas. Viskas sustojo ir tebėra 
taip, kaip prieš pusšimtį. Vakarų 
dvelkimai nepasiekiaRusijos, 
šiek tiek paliesdami Baltijos 
kraštus. Tarptautinėj parodoj 
paveikslai iš dvylikos sovietų 
respublikų nesiskyrė nuo išsta
tytųjų prieš keliasdešimt metų. 
Tik Baltijos respublikų — ypač 
estų ir latvių — buvo kiek nau- 
joviškesni. Leninas ir Stalinas 
sulaikė meno pažangą; tai vyk
doma ir šiandien. Bet, spręsda
mas įvairias problemas, Leni
nas niekad nepareiškė savo nuo
monės dėl puodų lipdymo. To 
dėka toj srity nėra ideologinių 
pasisakymų ... ir keramika Lie
tuvoj puikiai išsivystė. Keramika 
ir audeklų raštų projektai yra į- 
vairūs, naujoviški ir skoningi.

Bendros tendencijos sudaro 
mažiau sąlygų individualinės 
kūrybos pažangai, bet yra dėkin
gos ansambliam. Nėra prasikišu- 
sių dainininkų arba muzikų-so- 
listų, bet užtat yra geri simfoni
niai vienetai, kameriniai ar net 
vaikų orkestrai su klasiškos mu
zikos repertuaru. Lietuviška 
specialybė yra chorų dainavi
mas. Matyt, jau ir mokykla gerai 
paruošta, nes, kai sodžiaus dar
bininkų grupė, grįždama iš dar
bo, dainuoja, yra ko paklausyti. 
Atrasta daugybė senų liaudies 
dainų — lokalinių, apeiginių ir 
kt., ir repertuaras yra turtingas. 
Dainų šventėj Vilniuj dainavo 
kartu keli šimtai susigiedojusių 
chorų iš viso apie 20 tūkstan
čių dainininkų. Bet ir čia priva
loma duoklė, reikia sudainuoti 
“Siroką strana moja rodnaja . . .”, 
tik po to sudainuojama “Lietu
va mano . . .” Ir lenkai savo kuk
liuose pasirodymuose atiduoda 
duoklę numeriu “Leninas su 
mumis . . .”

Labiausiai nuskriausti ir su
varžyti, yra skulptoriai. Jiem yra 
primestas ne tiktai stilius, bet ir 
tema, ir šablonas. Privaloma 
dažniausiai stamboko vyriškio 
figūra su iškelta ranka, dažniau
siai suspaustu kumščiu. Lenin
grade, šio miesto gynimui at
minti, kiekviena figūra laiko ar 
kulkosvaidį, ar revolverį, bet ir 
čia paliekamas iškeltas kumštis. 
Sovietų Sąjungoj pagal šabloną 
Leninas visuomet žiūri kairėn, o 
Vilniuj, nežinia kodėl, dešinėn. 
Kaune ant paminklų vis dar pa
keltos rankos, bet jau be kumš
čio; pasitaiko ir ant papėdės 
sėdinčių susirūpinusių moterė
lių ir kitų lietuviam įprasto me
lancholiškai švelnaus stiliaus 
apraiškų. Ta herojiškai iškelta 
ranka įsako skulptūros menui 
užakcentuoti priverstinį “opti
mizmą”. Ir kalbėtojai turi kartais 
nuo karto herojiškai iškelti ran- 
ką.

-o-
Sovietų taktika postalininia- 

me laikotarpy evoliucionavo. 
Lietuviai, kuriem pasisekė pa
tekti užsienin, pasakoja, kad, 
vietoj ankstesnio šaudymo į de
monstrantų minią, laikomasi at
sargesnių priemonių. Kraštuti
niais atvejais vartojamos lazdos 
ir buožės. Dabar vengiama areš
tuoti masinių demonstracijų 
metu — jos kantriai stebimos, 
o areštai vyksta vėliau ir pa
laipsniui.

Po garsios Chruščiovo kalbos 
buvo paleistas nemažas skaičius 
ištremtųjų, jų tarpe lietuvių. Šie 
sėjo pasipriešinimo dvasią jau 
nebe tarp senųjų ir suterori
zuotų žmonių, bet jaunime. Kilo 
gausūs jaunimo rateliai, už
megzti ryšiai su latviais ir estais 
studentais. Nepaisant persekio
jimų, tie rateliai laikėsi metus, 
mirdami ir vėl atgimdami. Areš
tuotieji yra apklausinėjami, te
rorizuojami, kartais palenkiami į 
bendradarbiavimą su KGB; įta
riamieji asmenys yra nuolat 
sekami, kol visai paluš ir nusi
ramins. Yra tai naujas profilakti
kos metodas. Nors vis yra naujų 
areštų, Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika išeina ir praneša 
apie naujus suėmimus kunigų, 
“nusikaltusių” vaikų paruošimu 
pirmai išpažinčiai, arba “Gulago 
salyno” vertėjų į lietuvių kalbą. 
(Elta)
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ŽINIOS IŠ JAUNIMO VEIKLOS

Laiškas studentam
Šiaurės Amerikos Lietuvių 

Studentų Sąjunga jau stipriai 
veikia dvidešimt penkerius me
tus. Yra gražu, kad lietuviškas 
jaunimas susiorganizavo išlaiky
ti lietuvybei.

Kai ŠALS Sąjunga buvo 
įkurta, buvo surašyti organiza
cijos tikslai. Atrodo, kad daug 
kas yra juos pamiršę. Šių metų 
centro valdyba nori, kad visi 

studentai pasiryžtų atsiminti 
tuos tikslus ir padėtų juos tobu
linti.

Pirmiausia—ŠALS Sąjunga 
buvo įkurta, kad sujungtų visus 
Šiaurės Amerikos lietuvius ir 
lietuvių kilmės studentus. Pas
kui — bendrai reprezentuoti 
juos lietuviškoj bendruomenėj, 
įstaigose bei tarptautinėse orga
nizacijose. Svarbiausias ŠALS S 
tikslas yra organizuoti bendrą 
studentų veiklą išlaikyti lietuvy
bei ir atgauti Lietuvos laisvei.

Šiuos darbus atlikti turi steng

tis visi nariai. Kiekvienas uni
versiteto klubas yra raginamas 
organizuoti įvairią veiklą. Yra 
daug vietų, kur yra daug lietu
viškos studentijos, bet nėra klu
bų. Būtų labai naudinga, kad to
se vietose susiformuotų nors 
maži klubai.

Šiais metais centro valdyba 
yra numačiusi plačią' veik
lą. Pirmiausia, šią vasarą yra vėl 
planuojamos studijų dienos 
Kent Statė universitete. Visi 
kviečiami atvykti ir pasisemti 
žinių apie lietuvišką kultūrą. 
Studentų stovykla bus pirmas 
didelis žygis Omahos stu
dentam. Reikės jiem padėti ir at
silankyti. Suvažiavimas Bostone 
užbaigs šių metų darbus, bet ir 
toliau tęs Sąjungos užsimojimus.

Centro valdyba pasižada savo 
darbą atlikti sąžiningai ir nori, 
kad ir visi jai padėtų. Tikėki
mės, kad bus sėkmingi ir sma
gūs metai!

Gaudeamųs igitur!

GAVĖNIOS RIMČIAI

VYKDYK DIEVO VALIĄ!

Gavėnios metu sekmadienių 
mišių skaitymai ir maldos kalbė
jo apie mūsų silpnybes, kartais 
apie mūsų nuslydimus ir gali
mybes pasitaisyti, apie mūsų 
užsispyrimą bei puikybę ir apie 
Dievo gerumą bei gailestin
gumą. Visur matėm silpną, pa
galbos reikalingą žmogų ir gai
lestingą, jam padėti norintį Die
vą. Net ir nepaklusnų, neišti
kimą tvarinį Dievas vis tiek 
myli. Norėdamas, kad jo meilė 
žmogui būtų suprantamesnė ir 
matoma, jis ją įasmenina Kris
taus žmogystėj. Kristus gi, tap
damas žmonijos nariu, prieš die
viškąjį teisingumą atsistoja su 
kaltinamaisiais, kalba jų vardu 
ir pasiima ant savęs jų užtar
nautą bausmę. Jis ryžtasi atsi
teisti už visų žmonių visąą kal
tes. j

Žmogus nusikalsta nepaisy
damas jam duotų Dievo nuosta
tų, būdamas nepaklusnus savo 
Kūrėjui ir Viešpačiui. Tad dabar 
Žmogaus Sūnus ateina vykdyti 
tobulo paklusnumo. Šis pa
klusnumas atsilygins už visų 
žmonių visus nepaklusnumus. 
Žmonija buvo atpirkta ne dėl 
to, kad Kristus iškentėjo tokią 
baisią kančią, ne dėl to, kad jis 
buvo taip baisiai niekinamas, 
bet dėl to, kad jis tobulai pa
kluso Tėvo valiai. Už visų žmo

nių visokius nepaklusnumus jis 
apmokėjo savo ištikimybe 
Dievo valiai. Todėl atpirkimo 
skalėj pirmoj eilėj stovi paklus
numas, o kančia yra tik paklus
numo išraiška.

Ne kančios būdas, ne intensy
vumas ir ne ilgumas yra esmi
nis išganymo elementas, bet pa
klusnumas. Tai patvirtina Šv. 
Raštas. Ldiške žydam psalmės 
žodžiai yra taikomi Kristui: “Au
kų ir atnašų tu nebenori, todėl 
aš tariau: Štai ateinu. . . vykdyti, 
o Dieve, tavo valios.” Savo kan
čia Kristus moko mus, kad ne 
dideli ir garsūs darbai, ne įspū
dingi rezultatai ar nepaprasti 
žygdarbiai turi reikšmės Dievo 
akyse, o paprastas, nuoširdus, 
kasdieninis paklusnumas jo 
valiai.

Iš bažnyčios parsineštos palai
mintos palmės-verbos tegul pri
mena mum ištikimybę Kristui ir 
tegul žadina mumyse troškimą 
nuoširdžiai paklusti Dievo va
liai. z

Besiruošdami Velykų šventei, 
dėkim visas pastangas dalyvauti 
Didžiosios Savaitės pamaldose, 
primenančiose Kristaus meilę 
žmogui. Tos pamaldos padės 
apmąstyti mūsų klaidas ir su
teiks jėgų vykdyti Dievo valią.

Kun. V. Pikturna

Jei būtų klausimų, rašykit: 
Milda Kupcikevičiūtė, ŠALSS 
c.v. pirmininkė, 6935 S. Maple- 
wood, Chicago, III. 60629.

ŠALSS centro valdyba

Australijos ministeriui pirmi
ninkui Fraser trečiasis pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresas nu
siuntė laišką, dėkojantį jam už 
atšaukimą pripažinimo Baltijos 
valstybių inkorporacitno Sovie
tų Sąjungon ir prašantį jį dėti 
pastangas Lietuvos , Latvijos ir 
Estijos bylą iškelti Jungtinėse 
Tautose. Šiomis dienomis gau
tas laiškas iš Australijos minis- 
terio pirmininko ir ministerių 
kabineto ministerijos. Jame ra
šoma, jog tas prašymas perduo
tas užsienio reikalų ministerijai.

Jaunimo Sąjungos tarybos 
narių dėmesiui! Visi JAV LJS 
tarybos nariai ir III PLJK atsto
vai, vykstą į Jaunimo Sąjungos 
suvažiavimą Washingtone, ragi
nami apie savo atvykimą pra
nešti stud. Marytei Dambriūnai- 
tei, rengimo komisijos pirmi
ninkei: 4314 40th St., Brent- 
wood, Md. 20722, tel. (301) 927- 
5871. Suvažiavimas vyks balan
džio 10-11 Mar'ylando valstybi
niame universitete, College Par
ke, Studentų Sąjungos (Student 
Union) pastate. Registracija bus 
pradėta balandžio 10 d., 10 v.r. 
Atvykstą galės nakvoti netoliese 
esančiame viešbuty Interstate 
Inn arba Washingtono lietuvių 
šeimose.

Linas Kojelis, iš Los Angeles, 
sutiko būti JAV Lietuvių Jau

nimo Sąjungos politinės veiklos 
koordinatorium. JAV LJS 
valdyba jį oficialiai pristatys 
JAV LJS tarybai tvirtinti balan
džio 10-11 Washingtone įvyks-

tančiame tarybos suvažiavime. 
L. Kojelis suvažiavimui pristatys 
savo veiklos- projektą, vadovau
damasis pasaulio lietuvių jauni
mo trečiojo kongreso nutari
mais, priimtais Brazilijoj. Jis yra 
studentas ateitininkas. Califor- 
nijos universitete studijuojąs is
toriją ir ekonomiją, Santa Moni- / 
cos LB vicepirmininkas jaunimo 
reikalam.

Viktoras Nakas, politinių 
mokslų studentas Michigano 
valstybiniame universitete, 
Moksleivių Ateitininkų Sąjun
gos pirmininkas, Darbininko 
bendradarbis, balandžio 10-11 
Washingtone ruošiamame Są
jungos pokongresiniame suva
žiavime skaitys paskaitą “Tre
čiojo kongreso nutarimai — kaip 
jie įpareigoja JAV Lietuvių Jau
nimo Sąjungą”.

Jaunimo Sąjunga ir lietuvių 
kolonijos — tokia yra tema, pa
rinkta simpoziumui, kuris ruo
šiamas JAV Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos suvažiavime Wash- 
ingtone balandžio 10-11. Simpo
ziumą moderuos stud. Jonas' 
Juozevičius, JAV LJS vicepirm., 
kuris šiuo metu rūpinasi Są
jungos skyriaus steigimu Chica
goj. Simpoziumo dalyviai — Li
ftas Kojelis (JAV LJS Vakarų 
apygardos skyriaus valdybos 
narys), Birutė Zdanytė (Hartfor
do lietuvių jaunimo klubo viena 
steigėjų), Rasa Šoliūnaitė (Le
monto LJS skyriaus narė) ir Da
lius Vasys (iš Bostono). Simpo
ziume bus stengiamasi atsakyti į 
šiuos klausimus: koks turėtų bū
ti skyrių tikslas ir kokia veik
los apimtis, kaip skyrius orga
nizuoti ir kaip jų organizavime 
turėtų talkinti JAV LJS valdyba.

— R.S.-ŠALSS c.v.

ATVIRAS LAIŠKAS

Dėl “etninės grupės” ir “etniko” 
prasmės neaiškumo

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas išsiunti
mas, specialus Įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti Įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir 
pirmadieniais patarnaujama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296- 
5250. DOVANA, 80-14 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
conditioned, A.J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public, 660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimas įdedanTnaujas 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.

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mu, 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 Bakino Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

Turiu prisipažinti, kad man 
nei “etninė grupė”, nei “et- 
nikas” nepatinka ir, kadangi 
laisvame krašte yra leistina kiek
vienam pareikšti savo nuomonę, 
noriu pasiaiškinti.

Nepatinka, nes tie žodžiai yra 
daugiaprasmiai ir negali žinoti, 
kokia prasmė gali būti pritai
kyta.

Besiklausydama per radiją ži
nių, susidariau įspūdį, kad etni- 
kas — etninės grupės negir
dėjau nė karto minint — yra tai
komas visiems čia svetima kal
ba kalbantiems neturtingiems 
žmonėms. Labai abejotina, ar 
verta, pasikrikštijus ar vienam 
kitą pakrikštijus “etniku”, ieš
koti paramos savo “etniniams” 
reikalams, kai tiek maža vilties 
ką nors laimėti (šiuo atveju viet
namiečiai visai teisėtai turėtų 
turėti pirmenybę).

Nesuprantu, kodėl atsisakoma 
tautinių grupių, kurios visada 
turi aiškų vardą (pvz., lietuviai, 
latviai), ir renkamasi etnines 
grupes, kurios veda į bevar
džius etnikus — čia pirmenybė

rasiniam, ne tautiniam žmonių 
. pasiskirstymui.

Patikrinus plačiai vartojama
me anglų kalbos žodyne — 
Websferio New Collegiate Dic- 
tionary — radau tokias “ethnic, 
adj.” (šio žodžio kaip daiktavar
džio šioj laidoj nėra) reikšmes:

1. ne žydiškas ir ne krikš
čioniškas; pagoniškas; 2. turįs 
ryšio su rase ar rasine grupe, 
išsiskiriančia savo bendromis 
ypatybėmis, papročiais ir t.t.; 
etnologiškas; liečiąs etninį žmo
nių pasiskirstymą.

Ar verta mums savanoriškai 
ieškotis svetimų problemų, kai 
turime pakankamai kaip nauji 
ateiviai savų?

Gyvenime retai kada galima 
remtis svetima pagalba — ji pa
prastai atsitiktinė ir nepatikima. 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse 
religija yra laikoma kiekvieno 
asmeniniu reikalu, ir bažnyčios 
išsilaiko privatinėmis pastango
mis. Atrodytų, kad tai vienin
telis kelias ir tautiškumui iš
laikyti.

Gražina Būgaitė

MOVED TO LARGER OUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv 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!
- - — -t— ■  ------------ — — ■ ■■ ■—■ ■■■—«*■

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liquors”, 146 E. MainSt., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma Į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus Ir 
sąžiningas.

SPARTA—Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo intėresuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
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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 pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoin ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149. 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra Nevv York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Liucija Grišonienė, Lietuvos atstovo P. Amerikai žmona, 
stovi prie lietuvių suaukotų eksponatų, kurie vėliau buvo iš
statyti ir pardavinėjami Lietuvos skyriuj labdaringoj tautų 
mugėj Montevideo, Urugvajaus prezidento žmonos glo
boj. Lietuvos trispalvė plevėsavo šalia kitų laisvų 
valstybių vėliavų. Lietuvių eksponatai buvo noriai perkami 
ir už juos gauta 2,100,000 senų pezų gryno pelno. Ten kabėjo 
ir didelis medinis žemėlapis. Nemokamai buvo dalinami 
žurnalai (Revista baltica) apie sovietų okupaciją ir jų 
žiaurumus. Visa tai gerai pasitarnavo Lietuvos bylos iškėli
mui į plačią visuomenę. (

APIE LIETUVĄ 
ITALIJOJ

Urbanijos vyskupijos Tylos 
Bažnyčios komisija ligi šiol iš
leido šias knygutes apie Lietu
vos kančias: “Lituania Martire” 
(Lietuva kankinė), “Cronaca de 
una Persecuzione” (Persekioji
mo kronika), “Siberia: Cimite- 
ro dėl Popolo Lituano” (Sibiras: 
lietuvių tautos kapinynas — 2 
dalys), “Lituania: La Chiesa 
Cattolica Nella Tormenta” (Lie
tuva: Katalikų Bažnyčia au
droje), pirma dalis. Bendras pus
lapių skaičius — 475. Iliustra
cijos — 65. Be to, minėtoji ko
misija išleido tris brošiūrėles: 
“Tradizioni Natalizie Lituane e 
un Commovente Messagio dalia 
Siberia” (Kalėdiniai lietuvių 
papročiai ir jaudinantis laiškas iš 
Sibiro), “Natale in Siberia” (Ka
lėdos Sibire) ir “Una Giovane 
Donna Lituana Nijolė Sadūnai- 
tė Condannata per Aver Difeso 
la Religione Cattolica e i Dirit- 
ti Deli’ uomo” (Jauna lietuvė 
moteris Nijolė Sadūnaitė nuteis
ta už katalikių tikėjimo ir žmo

gaus teisių gynimą). Šios brošiū
rėlės taip pat iliustruotos. Vi
sus šiuos leidinius paruošė ne- 
nuilstąs kovotojas dėl Lietuvos 
laisvės ir žmogaus teisių, Vli
ko bendradarbis, Eltos italų kal
ba redaktorius prel. V. Mincevi
čius Romoj.

Ryšium su tų leidinių spaus
dinimu Vatikano sekretoriatas 
(arkivyskupas Giovanni Benelli) 
taip pasisakė: “Noriu skubiai 

išreikšti savo pasitenkinimą lei
diniais . . . kurie aprašo sovieti-, 
nės okupacijos Lietuvoj žiauru
mus, įvykdytus šiais paskuti
niais dešimtmečiais. Peržiūrėjęs 
šias sukrečiančias knygutes, ku
rių puslapiai yra ne vien ilgo 
neįsivaizduojamo barbariškumo 
istorijos sintezė, bet taip pat ir 
dokumentuoja didvyrišką kanki
namos lietuvių tautos prisiriši
mą prie savo tikėjimo, ne
galiu neišreikšti savo nuošir
daus pritarimo Urbanijos vysku
pijos Tylos Bažnyčios komisijos 
ryžtui spausdinti leidinius, at
skleidžiančius tikrąjį bedieviško 
komunizmo veidą ten, kur jis 
paima valdžią”. (Elta)

Rimos ir Juozo Bružų siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus, su
darant dovanų siuntinius į Lietuvą. Didelis prekių pasirinkimas, są
žiningas ir greitas patarnavimas. Darbo valandos — ketvirtadieniais 
ir penktadieniais nuo 10 iki 7 v.v., šeštadieniais nuo 10 iki 4 v. popiet. 
Adresas: 94-08 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 441-4712, 
namų 327-7992.

Jau gaunama angių kalba nauja virimo knyga

LITHUANIAN COOKERY
A

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”........... egz. už..........dol.
Persiuntimas................

Vardas, pavardė.............................................................................

Numeris, gatvė .............................................................................

Miestas, valstija, Zip
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Chicagos studentai
Chicagoj buvo vienas įvykis, 

kuris patraukia visų mūsų dėme
sį. To įvykio faktai yra tokie.

Kovo 19, šv. Juozapo dieną, 
prie Chicagos Šv. Vardo kated
ros durų susirinko lietuviai stu
dentai ir pradėjo “Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos” skai
tymą. Skaitė be jokios pertrau
kos, dieną ir naktį, net ir smar
kiam lietui lyjant. Skaitė 40 va
landų. Ten pat buvo pastatytas 
ir didelis lietuviškas kryžius, 
pridengtas violetiniu audiniu. 
Tas audinys buvo prisegtas iš 
Lietuvos atvežta vinimi. Ta vi
nis buvo paimta iš Vilniaus ka
tedros požemių, iš vieno vysku
po karsto. Degė ir žvakė.

Budėjimą pradėjo studentai 
ateitininkai, paskui perėmė 
skautai, neorganizuotas studen
tiškas jaunimas.

Taip pat buvo dalijami lape
liai, kuriuose buvo aiškinama, 
kas čia vyksta, kokia to budė
jimo prasmė, kas dedasi Lietu
voj. Lapelis užbaigiamas tokia 
malda:

“Šv. Juozapai, kuris pats pa
žinai tremtinio dalią, išmelsk 
mums, prislėgtiems, išmintį ir 
ištvermę, kad mes nesukri stūmė 
priespaudos dienose, kad visi 
sunkumai stiprintų mus kaip ug
nis sukietina plieną. Šv. Juoza
pai, dvasinių gėrybių sarge, 
duok mums meilės, ištvermės ir 
vienybės dvasią”.

Prieš šį Kronikos skaitymą 
organizatoriai buvo išsiuntinėję 
laiškus, kuriuose informuoja, 
kas tai bus, kodėl vyksta toks 
Kronikos skaitymas.

Jie pasirinko kovo 19, šv. Juo
zapo dieną, nes prieš ketverius 
metus tokią dieną išėjo Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kro
nika. Tai sukakčiai atžymėti jie 
ir surengė šią 40 valandų vigi
liją.

Studentai pažymi atgailos ir 
pasiaukojimo dvasią. Kaip Kris
tus prieš savo kančią 40 dienų 
pasninkavo, taip jie, studentai, 40 
valandų skaitė iš Kronikos hero

Vytautas SUVALKIJOS ŪKININKO
ATSIMINIMAI

t- 2 6 ___________________________________________

Mus pasitiko kai
mo seniūnas. Buvo paruošti du 
kambariai mūsų šeimai ir vieta 
pastatyti arkliam. Turėjom čia 
išbūti dvi dienas, viskuo aprū
pinti, laukdami, kol mūsų moti
na bei žmona pasveiks, nors iš 
tikrųjų ji buvo tik maža ligonė. 

Taip keliaudami, privažiavom 
Schneidemuehlės miestą. To
liau važiuoti neleido. Turėjom 
parduoti arklius už labai mažą 
kainą. Ilgiau kaip savaitę išbu

vę Schneidemuehlėj, apie 200 
žmonių buvom traukiniu nu
vežti į Neubrandenburgą ir pa
talpinti vienoj mokykloj.

Sužinojau, kad mus visus veš į 
Pomeraniją, atgal į rytus. Tuoj 
dviračiu išvažiavau į kaimus ieš
koti darbo kur nors pas ūkinin
kus. Antrą dieną bevažinėda
mas susiradau darbą už 17 
km nuo Neubrandenburgo, 
Glinkės kaime. Buvau nuėjęs 
pas kaimo seniūną. Jis man atsa
kė, kad ūkininkam darbininkų 
dabar nereikia. Tada parodžiau 

jam minėtąjį diplomą, mano 
gautą iš vokiečių už pavyzdin
gą ūkininkavimą. Po to seniū
nas nuvedė mane pas vieną 
stambų ūkininką ir pasakė, kad 
man duotų darbo.

Vežimu nuvažiavom į Neu

Editorial Office (212) 827-1352 
Business Office (212) 827-1351

jinio tikėjimo įvykius. Skaitė 
lietuviškai ir angliškai.

Tuo skaitymu studentai norė
jo parodyti savo solidarumą su 
tais lietuviais, kurie pergyvena 
skausmą ir kentėjimą dėl savo 
religinių įsitikinimų Lietuvoj.

Jie neleido skelbti savo pa 
vardžių, nes jie ne garso ieško, 
nori susitelkti 40 valandų skaity
mo vigilijoj. Jie savo lėšomis 
atspausdino ir lapelius ir iš kitų 
nepriėmė jokių aukų. Tai esan
ti jų vienų auka, parodant už
uojautą teismuose, kalėjimuose, 
vergų darbo stovyklose, bepro
čių ligoninėse kankinamiem 
broliam, LKB Kronikos leidė
jam.

Organizatoriai prašo, kad vi
sur būtų paminėta Kronikos 4 
metų sukaktis, kad ir kitur jau
nimas parodytų savo drąsą ir 
ryžtą pagerbti kovojančius bro
lius Lietuvoj.

Kronikos skaitymas prasidėjo 
kovo 19 8 v.v. ir be pertrau
kos tęsėsi 40 valandų. Baigėsi 
kovo 21, sekmadienį, 12 vai. vi
durdienį.

-o-
Tai yra faktai, kurie giliai mus 

paliečia ir sujaudina. Kai šiais 
laikais mūsų gyvenime tiek pa
simetimo, kai visur pabrėžiamas 
malonumų vaikymasis, šis jau
nuolių žygis yra kažkas nepa
prasto — kažkas nepaprastai 
šviesaus ir gražaus. Ir tokiose 
sąlygose štai išauga naujoji kar
ta, kuri jaučia labai gilų ryšį 
su tauta, kuri moka heroiškai 
aukotis ir viešai išpažinti savo 
tikėjimą.

Tegu tai uždega visus ir pa
skatina naujam darbui, naujam 
žygiui. Tegu tai paskatina ir ki
tur panašiu būdu prisiminti ir 
pagerbti tuos, kurie pavergtoj 
tėvynėj eina didžiuoju kančios 
keliu. Tegu jie išgirsta, kad šis 
jaunimas jiem siunčia didelės 
paguodos žodžius.

brandenburgo darbo įstaigą, su
darėm dokumentus, grįžom į 
mokyklą. Tada visa penkių žmo
nių šeima nuvažiavom pas vo
kietį ūkininką bernauti.

Visus kitus žmones nuvežė į 
Pomeraniją. Jie pateko į rusų 
apsupimą, po to į Lietuvą, o iš 
Lietuvos — į Sibirą. Tarp jų bu
vo ir mano giminių. Kada gyve
nau Chicagoj, gavau iš jų laiš
kus.

Tik tie išsigelbėjo, kai tik 
buvo nuvežti į Pomeraniją, ku
rie nesigailėjo palikti savo sku
durų ir vėl pėsti patraukė į 
vakarus.

Bernavimas
Gavom dviejų kambarių butą: 

virtuvę ir vieną didesnį kam
barį. Penki žmonės miegojom 
ant vienų narų. Gavom maisto 
korteles. Nors maisto mažai, 
bet ir iš to dar taupėm juodai 
dienai. Tik bulvių galėjom val
gyti, kiek norėjom.

Neubrandenburge susitikom 
kun. V.D. Stengėmės palaikyti 
su juo ryšį. Jis gyveno mieste; 
turėjo progos išgirsti, kas naujo 
fronte. Jei frontas artės ir bus 
pavojus, tai reikės trauktis kuni
gui ir mum. Porą kartų per sa
vaitę vienas mūsų šeimos narys

IR CARINĖS RUSIJOS NEGALIMA PEIKTI...
Antano Terlecko raštas TSRS valstybės saugumo 
komiteto pirmininkui J.V. Andropovui

Padažnėjo iškvie
timai į KGB “pokalbiam”. 
Papulkininkis Du
šą n s k i s (dabar atsargoj), ko-
vos su tarptautine žvalgyba sky
riaus viršininkas papulkininkis 
Kardanovskis, neaiškių pareigų 
ir laipsnio čekistas Karpuchinas, 
kapitonas Ščesnavičius (dabar 
papulkininkis) — visi jie gėdino 
mane už nacionalizmą. Aš gi 
klausiau juos, kodėl rusai, ara
bai, afrikiečiai, didžiuojasi savo 
nacionalizmu, tik vieni lietuviai 
turi jo gėdintis. Kodėl mūsuose 
meilė Rusijai laikoma tarybiniu 
patriotizmu, o meilė Lietuvai 
— buržuaziniu nacionalizmu? 
Aukšti čekos pareigūnai man pa
siūlė: arba parašyti į laikraštį 
straipsnį, smerkiantį buvusios 
nepriklausomos Lietuvos socia
linę santvarką, arba dar kartą 
sėsti į kaltinamųjų suolą.

Straipsnio neparašiau, ir byla 
buvo perduota Puntuko gamyk
los “visuomeniniam teismui”. 
Mane perauklėti ėmėsi laborato
rijos viršininkas V Grabauskas. 
Jis bandė grubiai pakeisti ma
no įsitikinimus, vertė stoti į liau
dies draugovininkus, į profsą
jungą, įsakinėdavo dalyvauti 
šventinėse demonstracijose. Už 
nepaklusnumą Grabauskas taikė 
ekonomines sankcijas: man 
buvo mokamas 30% mažesnis at
lyginimas, nei mano bendradar
biam vos su viduriniu išsilavini-
mu. Su 6 narių šeima gyvenau prorektorius Bronius Sudavičius ją mylėti? Ar už tai, kad diplo- 
23 kvadratinių metrų bute be tas paskaitas man uždraudė lan- matijos ir karinės jėgos pa
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važiuodavo dviračiu gauti žinių 
iš kunigo.

Didžiausias mūsų rūpestis bu
vo, kad neturim arklio nei ve
žimo. Traukiantis, tur būt, rei
kės skudurus palikti. Ieškojau 
nusipirkti rankinį vežimėlį. Bet 
su vežimėliu būsim menki 
bendrakeleiviai kunigui. Dėl 
skudurų nesisielojom, bet turė
jom apie 50 svarų miltų ir laši
nių.

Vieną dieną, grįždamas iš 
Neubrandenburgo, susitikau 
važiuojant lietuvį ūkininką kė
dainiškį. Vedėsi, prisirišęs prie 
vežimo, arklį. Paprašiau, kad 
jis man tą arklį parduotų. Suti
ko parduoti, bet prašė 1500 mar
kių. Labai sunkiai derėjausi, bet 
nupirkau už 1200 markių (tik dė
ka jo žmonos, kuri jam patarė 
kainą truputį sumažinti). Ligi 
namų — 10 kilometrų. Arklys — 
suvargęs. Vos paėjo. Jį ir dvi
ratį ligi namų vedžiausi keturias 
valandas. Mano šeimininkas, 
stambus ūkininkas, turėjo tik 
septynis darbinius arklius. Sa
kiau, kad galės ir mano arklį im
ti į darbą. Tada šeimininkė 
sutiko mano arklį Šerti.

Netrukus Neubrandenburge 
suradau ir vežimą. Bet vokietė 
už pinigus jo nepardavė. Aš tu
rėjau laikrodėlį, 1911 iš Ameri
kos parvežtą dovanų nuo brolio. 
Vokietė turėjo lenką belaisvį 
darbininką. Lenkas pripažino, 
kad tas laikrodėlis vertesnis už 
vežimą. Tai ir įvyko mainai.

patogumų. Žmonai vis buvo ža
dama pakelti atlyginimą ir duoti 
dviejų kambarių butą, bet, atė
jus laikui, kažkas paskambino 
jos viršininkui, ir visos viltys 
apie buities palengvinimą išsi
sklaidė.

1967 rudenį prie KGB pastato 
mane sulaikė kapitonas Ščesna
vičius ir prikišo “pasikalbėji
mą”. Jis mane apkaltino plati
nimu “antitarybinio” Aleksand
ro Solženicyno laiško TSRS ra
šytojų suvažiavimui. Tikino, kad 
laiškas yra užsienio žvalgybos 
klastotė, kurią demaskuos pats 
Aleksandras Solženicynas.

Tuo metu aš Vilniaus valsty
binio universiteto neakivaizdi
niam skyriuj studijavau istoriją. 
1968 gegužės 23 klube Sigma 
literatūrinių diskusijų metu ap
kaltinau dramaturgę Dalią Ur- 
nevičiūtę ir kitus rašytojus už 
nepagarbumą istorinei tiesai. 
Kapitonas Ščesnavičius, čekistas 
Karpuchinas ir kt. vėl bandė 
sudaryti man bylą. Netgi “nu
kentėjusieji” atsisakė melagin
gai liudyti.

Kurį laiką lankiau Lietuvos 
) istorijos ir rusų literatūros pa

skaitas drauge su stacionaro 
studentais. Greitu laiku WU

Juozas Audėnas Rochesterio lietuvių tarpe. Iš k. Juozas 
Jurkus, Altos skyriaus pirmininkas; svečias Juozas Audėnas, 
Vliko tarybos narys, pasakęs kalbą nepriklausomybės mi
nėjime vasario 22; savanoris pulk. R. Liormanas ir prof. dr. 
A. Klimas, pravedęs minėjimą. Minėjimą rengė Altos skyrius. 
Aukų surinkta 1,800 dol. Nuotr. J. Jankaus

Parsigabenęs vežimą, viską 
susitvarkiau. Radau pas ūkinin
ką sutrukusį pakinktą. Papra
šiau, atidavė, susitaisiau. Tada 
viskas kelionei jau buvo pa
ruošta. Visos šeimos visai kito
kia savijauta. Rodos, didesnio 
turto niekada neturėjom ir netu
rėsim. Lenkas belaisvis arklius 
šėrė, aš jam padėdavau. Arklys 
greitai atsiganė, bet visą laiką 
būdavo imamas į darbą.

Pas ūkininką buvo darbi
ninkų: kumetis Krasmanas, du 
lenkai belaisviai, viena lenkė 
mergina ir keturi iš mūsų šei
mos. Mūsų mergaitės padėdavo 
pamilžti karves. Milždavo ketu
riese. 30 karvių keturiem pa
milžti du kartus per dieną tai 
sunkus darbas. Suaugusiam 
žmogui gal ir nieko. Bet mūsų 
14-15 metų mergaitėm tai labai 
sunku. Jų pirštai buvo per silp
ni šitokiam darbui.

Žiemą veždavom gyvulių 
mėšlą į laukus už dviejų kilo
metrų. Išmesdavom ant sniego. 
Mūsų mergaitės ir sūnus tą mėš
lą laukuose išskirstydavo. Nu
šalo kojas, rankas ir veidus. 
Neturėjo apsiavimo po sniegą 
braidžioti, neturėjo nė šilto apsi
rengimo.

Vieną dieną mūsų augintinė 
Irena, sugrįžusi nuo kunigo, pra
nešė: jei norim kartu keliauti, 
tai turim rytoj anksti būti Neu
brandenburge. Pagalvojau, ar 
nesipriešins mūsų šeimininkė ir 
kaimo seniūnas dėl mūsų išva
žiavimo. Šeimininkės nebuvo 

kyti! 1969 pradžioj jis net su
kvietė ypatingą Lietuvos istori
jos katedros dėstytojų posėdį, 
reikalaudamas imtis priemonių, 
kad aš negaučiau istoriko diplo
mo. Šį uždavinį ėmėsi vykdyti 
docentas Stasys Lazutka, pasiū
lęs savo paslaugas būti mano 
diplominio darbo vadovu. Nors 
man buvo žinoma Lazutkos 
veikla centro komitete (kur jis 

vadovavo skyriui) ir WU pro
rektoriaus poste, vis dėlto jam 
pavyko papirkti mane savo taria
mu liberalizmu. Parašiau diplo
minį darbą “Lietuva Rusijos val
džioj 1795-1915” ir įteikiau va
dovui.

Balandžio 25 rytą pas mane 
atsirado trys batuoti saugumo 
pareigūnai, o tarp jų ir kapito
nas. Ščenavičius. Paėmė senus 
prieškarinius žurnalus, knygas 
apie Lietuvos istoriją, išrašus iš 
žurnalų ir laikraščių. Po keleto 
dienų majoras Kažys (dabar pa
pulkininkis), grąžindamas mano 
diplominio darbo juodraštį, per
spėjo, kad, jei aš branginu lais
vę, tai neturėčiau niekam rodyti 
savo darbo, esą, skleidžiančio 
neapykantą Rusijai . . . Kalėji
mas už stoką mano širdy meilės 
carinei Rusijai? O už ką aš turiu

namie. Seniūnas leido išvažiuo
ti.

Tuojau moterys viską ruošė 
išvažiavimui. Aš su sūnum kin
kiau arklį ir kroviau visą savo 
turtą į vežimą. Laukai padūma
vę. Jau naktimis buvo matyti 
daug gaisrų. Vakarui atėjus, pa
traukėm ir vėl į vakarus.

Kada atsisveikinom su kaimy
nais vokiečiais, kilo sujudimas. 
Moterys ant savo vyrų ėmė šauk
ti: “Ko laukiat? Ko nevažiuo- 
jat?” Jie visi suprato, dėl ko mes 
išvažiuojam. Aš vokiečiam daug 
papasakojau apie bolševikus ir 
jų žiaurumus. Visi vokiečiai bu
vo pasiruošę vežimus išvažiavi
mui. Jie kasė dėžes su turtu į 
žemę net dienos metu, už dvie
jų kilometrų nuo namų. Ne taip, 
kaip mes Lietuvoj, užkasę daik
tus naktį. Matyt, vokiečiai pasiti
kėjo, kad niekas' jų daiktų 
paims.

ne-

net
Tolyn į vakarus

Kai pajudėjom iš vietos, 
lengva pasidarė. Rodės, kad visi 
vargai prapuolė. Čia pat plentas. 
Traukėm tolyn nuo pavojaus. 
Ligi ryto daug laiko, važiuo
jam pasilsėdami. Dažpai atsisu
kę pasižiūrim į rytus. Tenai taip 
baisu. Matyti gaisrų pašvaistės. 
Girdėti dundesys. Visi laukai 
pasmirdę dūmais. Atsisėdę kal
bamės apie nudirbtus sunkius 
darbus, apie vokiečių paniką. 
Kokie mes dabar laimingi ir tur
tingi, kad turim arklį ir vežimą 

galba pakirto Lietuvos-Lenkijos 
valstybę, o 1975 atnešė mano 
tautai vergovę ? O gal už tai, kad 
mano tėvą paėmė į karą ginti jos 
imperialistinių interesų ir jis 
grįžo namo invalidu?

Tuo metu KGB pasiūlė savo 
paslaugas sudaryti “bylą”. Pasi
rodė zkažkoks Juozas Bernotas. 
Jis kvietė mane ir V. Petkų 
padėti jam kovoti su tarybų 
valdžia, gėdino mus už neveik
lumą ir t.t. Siūlė sukurti komi
tetą ginti Ginzburgui ir Galans- 
kojui. Šis patyręs provokatorius 
iš mūsų nieko nepešė.

1972 sausio 14, grįžęs namo 
vėlai vakare, radau kapitoną 
Trakimą (šiuo metu majoras). 
Jis nuvežė mane išklausyti ilgo 

ir šiurkštaus pulkininko Ščens- 
novičiaus monologo. Tą naktį 
Maskvoj pas Petrą Jakirą kratos 
metu buvo rasta Simo Kudirkos 
kalba teisme, o Vilniuj pas Stasį 
Jaką— rašomoji mašinėlė, kuria 
buvo toji kalba išspausdinta. 
KGB nusprendė, kad tai mano 
rankų darbas, ir vėl prasidėjo 
iškvietimai, tardymai. . .

Jakui priekaištavo, kaip jis, 
komunistas, drauge su komjau
nuoliu Vaclovu Sevruku “pateko 
ant nacionalistų meškerės”. Kal
bino padėti demaskuoti na
cionalistus. Už parodymus prieš 
mane žadėjo laisvę.

Neišgavę prieš mane paro
dymų, negalėjo manęs patraukti 
teisman, bet papulkininkis Bal
tinas pranašiškai pastebėjo, kad 
svyruoju ant bedugnės krašto ir 
vis vien pateksiu į kalėjimą.

1973 gegužės 24 milicija su
laikė du ekspeditorius iš kon
diterijos cecho, kuriame aš laiki
nai ėjau vedėjo pareigas. L. Geic 
ir F. Svirskij prisipažino, kad jie 
š ten išvežė gaminių be doku- 
nentų už 210 rublių. Ekspedi
torius, bufetininkus ir kondite
rius milicijoj įtikinėjo, kad aš 
per 9 mėnesius prisisavinęs mil
žiniškus pinigus, kuriais finan
savęs nacionalistinį pogrindį. 
Už duotus parodymus prieš ma
ne pagautuosius kaltinamuosius 
paleido, o mane suėmė.

Miesto milicijoj visi piktai 
džiūgavo. Vyresnysis OBCHSS 
leitenantas Gedmantas prisipa
žino, kad sekęs mane jau keletą 
metų ir turėjęs užduotį sufabri-
kuoti man bylą už kyšius. Ta
da, sakė jis, 15 metų man buvę 
užtikrinta, o dabar dar teksią 
padirbėti.

Tardymai prasidėjo ne nuo 
bylos aplinkybių aiškinimo, o 

į nuo “pokalbių” pašalinėmis te- 
Į momis. Majoras Leščenko, kurio 
asmeny buvo lengva įžvelgti 
KGB auklėtinį, žiūrėjo į mane 
kaip į pasmerktąjį ir buvo stebė
tinai atviras. Kada pokalbis nu
krypo į tautinius klausimus, aš 
neneigiau, kad mažosios tautos 
pasmerktos asimiliacijai. Tik tai 
įvyks po daugelio šimtmečių, 
ir, mano galva, nėra reikalo tą 
procesą skatinti dirbtiniais bū
dais. Majoras gi tvirtino, kad na
tūralus asimiliacijos procesas 
yra “kankinantis” ir todėl patei- 

1 sinamos visos priemonės, grei- 
Į tinančios nacijų susiliejimą. 
; Smerkdamas mano nusistatymą, 
: jis užbaigė “pašnekesį” tokiais 
žodžiais: “Jūs nematėt, kaip mes 
triuškinom Vengrijos kontre- 

' voliuciją. Jeigu jūs, lietuviai, tai 
būtumėt matę, jūs nekeltumėt 
savo galvų. Lietuva! Jūsų Lie
tuvą, mes, kaip blusą, štai kaip 
(majoras didžiojo piršto nagu ant 
stalo padarė išraiškingą judesį), 
ir nėra ios!” (Bus daugiau)

ir galim tolintis nuo pasaulio 
pabaisos. Juo tolyn į vakarus, juo 
lengvyn.

Baigiamosios pastabos
Suvalkijos ūkininko atsimini

mai, pačiam autoriui pageidau
jant, šiame numery nutraukiami.

Vytautas, Suvalkijos pavyz
dingas ūkininkas, su šeima 
pasitraukęs į Vokietiją, sėkmin
gai ten pergyveno paskutiniuo
sius karo metus. Vėliau laimin
gai atvyko į Šiaurės Amerikos 
kontinentą. Dabar gyvena JAV.
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TRYS LIETUVIŠKOS OPEROS CHICAGOJ
JURGIS JANUŠAITIS

Chicagos lietuvių kultūrinia
me gyvenime šį pavasarį išky
la labai reikšmingas, išeiviją 
džiuginąs ir mūsų gyvastingumą 
bei kūrybingumą liudijąs įvykis.

Į lietuviškąją sceną ateina 
trys lietuvių kompozitorių ope
ros: J. Kačinsko “Juodas laivas” 
(libretas — A. Landsbergio), 
J. Gaidelio “Gintaro šaly” (lib
retas — A. Kairio) ir V. Mari- 
jošiaus “Priesaika” (libretas — 
B. Sruogos).

Šias operas stato Chicagos 
Lietuvių Opera. Spektakliai 
įvyks gegužės 8, 9, 15 ir 16 
Marijos aukšt. mokyklos audito
rijoj.

Šiuo metu vyksta intensyvus 
darbas. Dirba choras ir solistai. 
Visas tris operas diriguos Vy- 

, tautas Marijošius. Vieną iš ketu
rių spektaklių diriguos Aloy
zas Jurgutis.

Belaukiant lietuviškų operų 
premjerų, daug kam kyla klausi
mas, kokios gi problemos ope
rose sprendžiamos, kokia jų mu
zika, ar linksma, ar tragiška, 
ir pan.

Tie iškylą klausimai, be abejo, 
suves į keturis spektaklius pla
čiąją Chicagos ir artimesnių 
miestų lietuvių visuomenę.

J. Kačinsko “Juodas laivas” 
liudys Simo Kudirkos tragediją. 
Tai šio skaudaus įvykio atspin
džiai. Žmogaus veržimasis į lais
vę. Jaunikaičio šuolis iš juodo 
laivo į baltąjį, kurio jūreiviai 
nesuprato laisvės trokštančio 
juodojo laivo jūreivio. Šios ope
ros muzika skiriasi nuo kitų 
modernistų, ji išbaigta ir įspū
dinga,— sako muz. A. Jurgutis.

J. Gaidelio “Gintaro šaly” — 
laisvės tematika. Žiūrovas nu
keliamas į pasakų pasaulį opera 
pilna kontrastų, temperamentin
ga, nėra statiškumo, muzika 
spalvinga.

V. Marijošiaus .“Priesaika” 
žiūrovui atidengs tolimą pra
eitį. Veiksmas vyksta Trakų pily, 
kur pašarvotas Vytautas Didysis, 
kur Jogaila veda intrigas, be
laukdamas sugrįžtant Švitri
gailos. Muzika, muzikų teigimu, 
įdomi, šilčiausia ir visuomenei 
suprantamiausia.

Šios visos trys skirtingų žanrų 
ir muzikos operos pareikalaus iš 
maestro V. Marijošiaus ir jo tal
kininkų didelių pastangų, gi re
žisierius A. Dikinis turės ne
lengvą jų pastatymo uždavinį. 
Tačiau visi vadovai, maestro ir 
režisierius mano, kad su turi- 
mom pajėgom lietuviškos ope
ros tikrai pradžiugins lietuvišką
ją išeiviją.

Dail. A. Vąleška kuria visom 
trim operom dekoracijas. Jis 
mano, kad dažų bei Šviesos žais
mu bus galima gauti reikiamą 
įspūdį ir užtikrinti spektaklių 
grožį.

Įdomu tai, kad šiom operom 
juk niekur nebus galima išnuo
moti drabužių. Tad teks juos 
patiem siūdintis. Tačiau jie bū
sią originalūs.

Į šių operų pastatymą yra į- 
jungtos pačios stipriausios voka
linės jėgos. Pagrindines partijas 
dainuos šie solistai: D. Stankai
tytė, M. Momkienė, R. Mastie- 
nė, N. Linkevičiūtė, Kogut, St. 
Baras, A. Brazis, J. Vaznelis, S.

pastatymo problemas. Iš k. žurnalistė 
Vaznelis, Dana Stankaitytė,

Svarsto trijų operų
Stasė Sėmėnienė, sol. Jonas -------
akt. Oželis, E. Baranauskienė, sol. Nerija Linkevičiūtė, 
Lietuviškos televizijos atstovas Tolius Siutas su žmona, dail. 
A. Valeška, muz. Aloyzas Jurgutis, žurnalistas Stasys Juškė- 
nas, rašytojas Anatolijus Kairys ir kiti operos valdybos nariai.
Nuotr. E. Būtėno

Vicikas, V. Liorentas ir J. Sav- 
rimas.

Spektakliuose bus baleto, kurį 
ruošia Violeta Karosaitė ir Jau
nutis Puodžiūnas.

Šių operų pastatymas kaip tik 
sutampa su JAV dviejų šimtų 
metų nepriklausomybės minėji
mu. Tikimasi, kad spektaklių 
stebėtojų tarpe bus ir amerikie
čių spaudos bei radijo atstovų, 
taip pat ir muzikų. Ir tai liu
dys lietuvių išeivijos gražų įna
šą į šio. krašto kultūrinį gyve
nimą.

Lietuviškų operų pastatymas 
pareikalaus keliasdešimt tūks
tančių dolerių. O jų juk Ope
ros valdyba neturi. Tad reikės 
lėšas sutelkti. Tam tikslui balan
džio 25 rengiamas banke
tas. Kiekvienas asmuo už lėkš
tę mokės po 50 dol. Lėšom su
telkti talkon Operos valdybai 
atskubėjo Lietuvių Gydytojų 
Draugijos moterų pagalbinis 

IDA KREHM GARSINA 
ČIURLIONĮ

Kai Nevv Yorke buvo sureng
tas Čiurlionio 100 metų gimimo 
sukakties minėjimas, jame daly
vavo viena labai reta viešnia — 
pianistė Ida Krehm. Ji yra 
kilusi iš Toronto, dabar gyvena 
Šveicarijos pietinėj daly. Tuo 
metu ji lankėsi Toronte ir, grįž
dama į Šveicariją, buvo susto
jusi Nevv Yorke, kad čia galėtų 
dalyvauti Čiurlionio minėjime ir 
su juo labiau susipažinti. Su dė
mesiu išklausė koncertą ir rū
pestingai apžiūrėjo parodą. 
Buvo jai parūpinta ir literatū
ros apie Čiurlionį.

Grįžus į Šveicariją, į savo kon
certus įtraukė ir Čiurlionį. Pra
eitų metų rudenį ji koncertavo 
Vakarų Berlyne, ir programoj 
šalia žymiųjų muzikų buvo ir 
lietuvis Čiurlionis.

Gruodžio vidury koncertavo 
Milane. Čia net recenzijų 
antraštėse paminėtas lietuvis 
muzikas. Šalia Chopino ir Skria
bino čia buvo Čiurlionio preliu
dai.

Čiurlionis, suprantama, jiem 
buvo nepažįstamas. Laikraštis 
— Giornale degli spettacoli 
(gruodžio 12) antraštėj mini, kad 
lietuvis kompozitorius apsuptas 
paslapties, atseit, nepažįstamas. 
Ida Krehm parodžiusi muzikinį 
dosnumą visiškai užmirštam 
kompozitoriui, nes jo kūriniai ir 
jo gyvenimas esą jiem nežino
mi. Čiurlionio atminimas esąs 
palaidotas po tautos tragedija.

Savo straipsny laikraštis ra
šo, kad Čiurlionis buvęs tapy
tojas ir kad jo muzika buvusi 
visiškai 'skįrtinga nuo vokiečių 
didžiosios tradicijos.

La Notte, kitas Milano laikraš
tis, rašo apie pianistės muziki
nę sėkmę, jos svorį muzikiniame 
pasaulyje, kad ji yra daug ke
liavusi ir net orkestram diriga
vusi.

Laikraštis toliau supažindina 
su Čiurlioniu.

Laikraštis toliau supažindina 
su Čiurlioniu.

Sausio mėnesį ji koncertavo 
Luganoj, Pietų Šveicarijoj. Šia
me koncerte šalia Schumanno ir 
Chopino buvo Čiurlionio pre
liudai. Bisui paskambino Čiur-

vienetas, o lėšų telkimo komisi
jai vadovauja A. Mažeikienė.

Būtų tikrai gera, kad ir kitos 
lietuvių kolonijos sutelktų šiam 
kilniam tikslui lėšų arba atsiras
tų mecenatų. Juk Chicagos dos
nūs lietuviai ima pavargti nuo 
nuolatinių aukų. Gi lietuviškos 
operos — kultūrinis lobis — 
yra visų lietuvių nuosavybė. To
dėl tuo reikalu turim visi rūpin
tis.

Už ryžtą šiais metais pastatyti 
tris savas operas tenka padėka ir 
Chicagos Lietuvių Operos val
dybai: pirmininkui Vytautui 
Radžiui, vicepirm. Vaclovui 
Momkui. Irenai Navickaitei, 
Jurgiui Vidžiūnui, Rūtai Grauži- 
nienei, VI. Stropui ir Br. Ma
čiukevičiui.

Tikimasi, kad į šių operų 
spektaklius, kaip į retą šventę, 
atsilankys lietuvių ir iš Kana
dos bei tolimųjų JAV kolonijų.

lionio mazurką. Suedschweiz 
laikraštis sausio 20 nepaprastai 
gražiai įvertina jos koncertą, jos 
skambinimą lygina su Rubinstei- 
nu. Prisimenama, kad Čiurlio
nis buvo dailininkas.

Pianistė Ida Krehm prieš 
skambindama viešai visą audito
riją supažindina su Čiurlioniu, 
nes publika jo nepažįsta. Parodo 
net paveikslų reprodukcijų ir 
apibūdina visa tai, kas charak
teringa — jc muzikinius var
dus, jo ciklus. To laikraščio 
Čiurlionis pavadintas “Muzikos 
paguoda”.

-o-
Ida Krehm atlieka tikrai labai 

gražų darbą, propaguodama lie
tuvišką muziką, skambindama 
Čiurlionio kūrinius Europos 
koncertų salėse. Dr. J. Lenktai- 
tis dabar parūpino jai gaidų, 
kad įtrauktų ir kitus lietuvius 
kompozitorius. Iki šiol lietuvių

DVARIONŲ KONCERTAS
Vasario mėhesį New Yorke 

koncertavo pianistė Aldona 
Dvarionaitė ir jos brolis smuiki
ninkas Jurgis Dvarionas. Jų tė
vas, Balys Dvarionas (1904- 
1973), buvo gerai žinomas kom
pozitorius ir muzikos profeso
rius.

Programoj buvo pažymėta, 
kad abu, Aldona ir Jurgis Dva
rionai, yra baigę Vilniaus kon
servatoriją ir Čaikovskio konser
vatoriją Maskvoj. Jie gyvena Eu
ropoj ir ten daug koncertuoja.

-o-
Aldonos Dvarionaitės pianino 

rečitalis įvyko vasario 8, sekma
dienį, 8 v.v., Alice Tully salėj, 
Lincoln Centre. Programa susi

dėjo iš romantikų ir vėlyvųjų 
romantikų kūrinių: Chopino 
Polonaise in F-sharp minor, Op. 
44, Nocturne in D-flat major, 
Op. 27, Ballade in G. minor, 
Op. 23; Liszto Dante Sonata 
(sonata quasi fantasia); Balio 
Dvariono Sonatina; Aleksandro 
Skriabino Sonata No. 3 in F- 
sharp major, Du etiudai iš Op. 
42 ir Sonata No. 7.

Atėjau per vėlai, kad galėčiau 
išgirsti polonezą, bet gerai 
skambėjo pro duris, Noktumas 
buvo efektingai pagrotas; pia
nistės tonas skambėjo gražiai. 
Chopino pirmoji baladė praėjo 
gerai, ir buvo daug gražių vie
tų. Baigiamosios gamos galėjo 
būti aiškesnės.

Toliau buvo L Liszto-Dantės 
sonata. Pianistė kontroliavo 
techniškus sunkumus lengvai ir 
sukūrė dideles sonorijas su jėga. 
Dvarionaitės romantiškas tem
peramentas spalvino ne tik šitą, 
bet ir visas kitas kompozicijas 
šioj programoj.

Po pertraukos buvo grojama 
Balio Dvariono sonatina.

Šitas ramus ir gan trumpas kū
rinys padarė impre sionistišką 
efektą ir buvo meilingai atlik
tas.

MUZIKA
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Los Angeles, Calif., Šv. Kazimiero parapijos lietuvių dienos koncerte su choru dainuoja 
solistė Anita Pakalniškytė iš Hamiltono, Kanados. Diriguoja komp. Bronius Budriū- 
nas. Ši talentinga jauna solistė dainuos Darbininko sukaktuviniame koncerte balandžio 24 
Kultūros Židiny, Brooklyne. Nuotr. L. Kanto

Birutė Ona Aleksaitė baigė 
N. Anglijos konservatoriją

Pianistė Ida Krehm iš Švei
carijos Kultūros Židiny. 
Nuotr.' P. Bivainio

kūrinius grojo dažniausiai tik 
lietuviai. Dabar pradeda groti ir 
Įeitų tautų žmonės, groti visiem, 
(p.j.)

Programa pasibaigė Skria
bino (1872-1915) kūriniais. Pia
nistė aiškiai dvasingai giminin
ga su šitokia ekstatiška muzika. 
Skriabino muzika reikalauja 
daug grynos pianistinės techni
kos, ir čia pianistė Dvarionai
tė labai gražiai ir stipriai pasi- 
fodė.

Po koncerto publika šiltai atsi
liepė ir ištraukė iš solistės ke
letą trumpų ir efektingų “enco- 
res”.

-0-
Jurgio Dvariono smuiko kon

certas įvyko vasario 29, sekma
dienį, 2:30 popiet, Carnegie 
Recital salėj. Jam akomponavo 
jo sesuo Aldona.

Smuikininko Jurgio Dvariono 
programa buvo įvairi ir repre
zentavo meistriškus smuiko ku
rmius nuo barokinių iki mo
derniųjų laikų. Dvarionas yra 
studijavęs su žymiu rusų smui
ko meisteriu Oistrach, ir savo 
pasirinktą programą pagrojo su 
lengvumu. Koncertas rodė, kad 
Jurgis Dvarionas domisi muzi
kos intelektualiniais aspektais. 
Jo smuiko tonas nedidelis, bet 
lyriškas; niekuomet neskambė
jo aštriai,x bet dažnai ele
gantiškai ir išdailintai. Malonu 
buvo matyti jo rankoj smičių, 
kurį jis labai ramiai ir lengvai 
valdė. Visus koncerto kūrinius 
jis atliko atmintinai.

Pirmas programos kūrinys bu
vo graži barokinė sonata, parašy
ta G. Tartini (1692-1770). Dva
rionas atliko su stilium. Tri- 
liai ypatingai gražiai skambėjo. 
Buvo gaila, kad čia pianino 
akompaniatorė jam nedaug pa
dėjo; pianinas buvo kartais per 
garsus ir trūko punktuacijos.

Toliau buvo Brahmso sonata 
in A Major. Buvo tikrai malo
nu išgirsti tokią puikią muziką. 
Smuikas ir pianinas kartu gra
žiai susijungė ir muzikos min-

Kovo 14, sekmadienį, 3 v. 
popiet Naujosios Anglijos kon
servatorijos rečitalių salėj Bosto
ne buvo solistės Birutės Onos 
Aleksaitės koncertas. Koncertas 
buvo jos diplominis darbas, bai
giant šią konservatoriją ir įsigy
jant magistrės laipsnį. Klausy
tojų dauguma buvo lietuviai. 
Koncerto programą sudarė jos 
profesorius Laurence Bogue. 
Dalyvavo ir dekanas ir dar pora 
profesorių.

Koncerto programa
Koncerto programa buvo su

daryta tokia, kad joj atsispindė
tų bent keli stiliai, kurie iš so
listės pareikalautų geros in
terpretacijos ir gero muzika
lumo.

Pradžioj buvo baroko muzika. 
Čia buvo parinkti prancūzų kla
sikai: J.B. Lully Veneros arija iš 
operos “Thesee”, J.P. Rameau
— Telaire arija iš operos “Cas- 
tor”, Fr. Philidor — daina — 
Kas nors jį matė miestely.

Ši barokinė muzika iš daini
ninko reikalauja didelio muzika
lumo, nes ji pasižymi savo meto
dinėm linijom ir forma.

Toliau buvo Schuberto dai
nos: Rožė, Pavasarį, Erlafsee, 
Vyrai yra apgaulūs. Schubertas
— romantikas, jo dainos pilnos 
nostalgijos, pasižymi savo 
melodiniu ir ritminiu subti
lumu.

Kiek.didesnė ištrauka buvo iš 
Moniuškos operos Halka; arija 

buvo motinos rauda.
Po pertraukos buvo lenkų 

kompozitoriaus Szymanowski 
keturios dainos, viena buvo len
kiškai, kitos —vokiškai ir angliš
kai.

tis aiškiai perteikė. Gaila, kad 
salės akustika nepadėjo muzi
kai.

Pirma dalis baigėsi su E. 
Ysaye (1858-1931) sonata No. 6 
smuiko solo (be akompanimen
to).

Po pertraukos buvo atlikta J. 
Andriejevo sonata in C irgi 
smuiko solo. Ši sonata yra dedi
kuota Jurgiui Dvarionui ir turi 
4 dalis: Preludio, Fuga, Recita- 
tivo, Toccata. Andriejevo kūri
nys yra įdomi kompozicija, ku
rioje naudojami įvairūs smuiko 
efektai. Dvarionas atsargiai iš
reiškė Andriejevo muzikos 
struktūrinius principus. Kom
pozitorius Andriejevas įjungė 
savo modernišką stilių į seną
sias barokines formas. Buvo ma
lonu išgirsti ir lengva klausytis.

Toliau ėjo Balio Dvariono 
“Four Pieces” — Šie trumpi 

• dalykai buvo labai gražiai 
atlikti smuiku ir pianinu. 
Dalys buvo skirtingos, prog- 
ramatiškos ir muzikalios. Keletą 
kartų priminė Brahmsą ir turėjo 
liaudišką skonį. Publika šiltai 
priėmė.

Programa baigėsi gerai ži
nomu Weniawsky polonezu in 
A Major, kur smuikininkas paro
dė savo greitus ir lygius pirštus 
ir gražų rubato.

Po koncerto publika entuzias
tiškai plojo.

Albinas Prižgintas

T
Birutė Ona Aleksaitė, 
gusi Naujosios Anglijos kon
servatoriją magistrės laips
niu. Studijavo dainavimą.

Po to padainavo Prokofievo, 
rusų kom'pozitoriaus, pen
kias dainas. Šių abiejų kompo
zitorių kūriniai modernūs ir 
sunkūs, reikalauja ypatingos in
terpretacijos, intonacijos švaru
mo, įstojimo precizijos.

Pabaigai buvo du lietuviai 
kompozitoriai: K.V. Banaitis — 
Rūtelių daržas, - Oi aš vakar; 
St. Šimkus — Oi augin, augin, 
Ko vėjai pučia. Abiejų lietuvių 
kompozitorių kūrinius solistė 
padainavo savaimingai, su jaut
ria poetine interpretacija.

Rečitalį ji dainavo 7 kalbom 
— prancūzų, vokiečių, lenkų, 
anglų, rusų, lietuvių ir bisui— 
itališkai (Lauretos ariją iš Pucci- 
ni op. Gianni Schicchi).

Akomponavo Gey Wedow. Jis 
pasižymėjo savo santūrumu.

Su šiuo koncertu Birutė Ona 
Aleksaitė užsirekomendavo kaip 
profesionalė solistė su dideliu 
pasiruošimu, puikia technika ir 
aukšta dainavimo kultūra.

-o-

Birutė Ona Aleksaitė yra Len
kijos lietuvaitė, 'iš Seinų krašto. 
Ten yra gimę ir jos tėvai. Kal
ba labai puikiai lietuviškai. At- 
vykdama studijuoti į Ameriką, 
ji buvo baigusi Varšuvos kon
servatoriją.’Dabar baigė N. Ang
lijos konservatoriją Bostone. Čia 
išmoko labai gerai angliškai, dir
bo banke nuo 3 v. iki 10 v.v., 
rytmečiais studijavo konserva
torijoj. Jos studijų šaka buvo 
dainavimas ir muzikos pedagogi
ka. Mokslo sąlygos buvo sun
kios, bet ji savo darbštumu at
laikė visa ir labai sėkmingai 
baigė konservatoriją.

Jaunajai dainininkei linkime 
kuo geriausios sėkmės.

(A.T.)

— Poetė Aldona Zailskaitė, 
kurios eilėraščių pluoštas yra iš
spausdintas Trečiuose vaini
kuose, išvertė į anglų kalbą vi
sas tris naujas lietuviškas 
operas, kurias šiais metais statys 
Lietuvių Opera Chicagoj.
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“Š. AMERIKA DOMINUOJA
Išvyka į trečią jaunimo kongresą (8)

-o-
Sausio 5 įvairių lietuvių jauni

mo kraštų sąjungų pirmininkai 
ar atstovai dalyvavo simpoziume 
“Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
junga: jaunimo veiklos praplė
timas”. Po pietų Romas Saka- 
dolskis skaitė paskaitą “Jaunimo 
Sąjungos uždaviniai”. Neteko 
dalyvauti nei simpoziume, nei 
paskaitoj. Tačiau girdėjau gerus 
atsiliepimus apie Sakadolskio 
paskaitą.

Jei sausio 4 buvo darbo ko
misijų diena, tai sausio 5 gali
ma vadinti atstovų susirinkimo 
diena. Tiesa, sausio 1-4 irgi į- 
vyko atstovų susirinkimai. Ta
čiau sausio 5 pilną pusdienį 
paskyrėm atstovų suvažiavimui, 
paaukodami šokių vakarą ir 
vieną iš pačių brangiausių daly
kų, miegą, jaunimo labui. Kiek 
kartų tikrinom, ar yra kvorumas, 
visuomet buvo. Net ir tuomet, 
kai vieną sykį, vėlai vakare, pa
skelbė penkiolikos minučių per
trauką, kai 
kad keliolika 
slinks į lovas.

tikrai galvojom, 
neiškentės ir nu-

-o-
Sausio 6 užbaigėm rezoliuci

jų svarstymus, susipakavom ir 
po pietų lipom į autobusus ke
lionei atgal į Sao Paulo.

Kaip tos rezoliucijos buvo su
formuotos ir kokias problemas 
sutikom šiame kūrybos procese?

Anksčiau suminėjau ir abi- 
būdinau darbo komisijas, pa
brėždamas, jog jos buvo pagrin
dinė grandis rezoliucijų sudary
me. Be jų rezoliucijos nebūtų 
buvusios nei tokios detališkos, 
nei taip gerai išmąstytos. Kiek
viena komisija pritaikė studijų 
dienų plane nurodytą metodiką 
pagal savo ypatingas sąlygas.

Taigi vieni darbo komisijų 
pirmininkai man aiškino, jog jų 
būreliai labai laisvai veikė, re
zoliucijas formuluodami bendru 
sutarimu ir vengdami didelių 
formalumų. Tačiau politinės 
veiklos komisija išsamiai nagri
nėjo JAV studento Lino Koje
lio planą. Šioj komisijoj dėl kiek
vieno punkto vyko diskusijos ir 
formalus balsavimas. Dėl tokios 
vienos frazės, kaip “rusiškasis 
imperializmas”, teko tartis 20 
minučių. Čia nebuvo užsispyru
sių demagogų ginčeliai. Atvirkš
čiai — tai buvo nepaprasto susi
domėjimo ženklas ir liudijo, 
kaip tos komisijos nariai verti
no savo darbus bei atsakomy
bes.

reliuose ir susirinkimuose, kur 
visai nepajutom, kaip šiaurės 
amerikiečiai tol svarstė savo rei
kalus, kol ne šiaurės amerikie
tis neiškentęs mus paprašydavo 
grįžti prie pasaulio lietuvių jau
nimo reikalų. Ši problema ne to
kia kebli, kaip aukščiau minima 
rezultatų-lygybės dilema. Kad 
šiaurės amerikiečiai nesvarstytų 
vien savo problemų, reikėjo tik 
ne šiaurės amerikiečių primini
mo ir visų supratimo, kokia yra 
pasaulinė lietuvių padėtis. Tą 
supratimą teikė diskusijų būre
liai.

“Žvakidę” suvaidino sau-Sao Paulo ateitininkai jaunimo kongreso proga A. Škėmos
šio 2 studijų stovykloj, o sausio 3 svečiam Sao Paulo priemiesty Vilią Zelina. Šeštas iš kairės 
Algirdas Šliesoraitis, labai judrus ir energingas Brazilijos lietuvių veikėjas. Nuotr. A. Šeštoko

-o-
Belieka trumpai apibūdinti 

darbo komisijų rezoliucijas. Po
litinės veiklos reikalais jauni
mas pasisakė, jog jo “pagrindi
nis uždavinys yra remti Lietu
vos gyventojų ir išeivijos lietu
vių pastangas atstatyti nepri
klausomą Lietuvos valstybę” 
(rezoliucija Nr. 1). Tai k^vai ves
ti jaunimo kongresas įpareigojo 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungą įgyvendinti jai skirtą pla
ną, pagal kurį, tarp kitko, įstei
giamas politinės veiklos koordi
natoriaus postas PLJS valdyboj, 
PLJS iniciatyva šaukiama kon
ferencija su Vliku ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene, keturis 
kartus per metus siunčiamas po
litinės veiklos aplinkraštis pa
skirų kraštų politinės veiklos 
kooordinatoriam, ir t.t. Be to, 
jaunimo kongresas siūlė paskirų 
kraštų jaunimo sąjungom de
talizuotą politinės veiklos prog
ramą.

Toliau, jaunimo kongresas į- 
steigė ryšininkų tinklą, kurio 
tikslas bus rūpintis jaunų bend
radarbių ir veiklos reikmenų 
tarptautiniu pasidalinimu. Pa
vyzdžiui, Europos jaunuolis 
vyks Australijon prisidėti prie 
vadovavimo jaunimo veiklai. 
Kongresas nurodė, kas rūpinasi 
talkininkų darbo sutarčių su
darymu, kas kviečia talkininkus, 
kas jų ieško.

Jaunimo kongresas įsteigė in
formacijos teikėjų tinklą. Teikė
jai reguliariai siųs žinias Pasau
lio Lietuvio jaunimo skyriaus re- 

‘dakcijai ir informuos vietinę 
visuomenę apie krašto lietuvių 
jaunimo sąjungos veiklą. Taip 
pat kongresas apibrėžė Ryšių 
Centro informacinius dar
bus.

DARBŠČIĄSIAS LIETUVOS DUKTERIS APLANKIUS
JURGIS JANUŠAITIS

Lietuviai laikraštininkai turė
jo progos vieną vakarą praleisti 
su Lietuvos dukterų draugijos 
valdyba ir plačiau išsikalbėti 
apie šios draugijos darbus.

Platesnius pranešimus padarė 
LDD naujosios valdybos pirmi
ninkė Danguolė Valentinaitė ir 
šios draugijos steigėjas ir ilga
metis kapelionas kun. dr. Felik
sas Gureckas.

Pirmininkė pažymėjo, kad 
draugiją prieš septyniolika me
tų įkūrė kun. dr. Feliksas Gu
reckas, nepaprastos energijos ir 
žmonių rūpesčius giliai su
prantąs ir atjaučiąs vyras. Drau
gija išaugo iki 900 narių. Turi 
savo skyrius Los Angeles, Rock- 
forde, Melrose Parke, Detroite, 
Washingtone, D.C., ir Seattle 
bei užsieny. Ta pačia proga laik
raštininkai buvo supažindinti ir 
su naująja Lietuvos dukterų 
draugijos valdyba.

Tarp kitko pirmininkė pažy
mėjo draugijos pagrindinį užda
vinį: “kupina meilės širdim ir 
dosnia ranka sušelpti-paguosti 
vargan patekusį tautietį”. Tai 
lyg ir draugijos šūkis. Kilnus, 
viską pasakantis.

Draugija globos reikalam įsi
gijo nuosavus namus. Juos pa
vadino Simo Kudirkos vardu, 
vildamosi, kad, kas į juos atei
na, turi išeiti iš jų laiminges
nis. Namai atsiėjo su viršum ke
turiasdešimt tūkstančių dolerių. 
Dvejų metų laikotarpy, draugijai 
vadovaujant Emilijai Kielienei, 
ta suma buvo pilnai išmokėta.

suomenę. Dirba sutartinai, be 
erzėjimo. Tai gražus pavyzdys 
net mūsų didžiosiom organizaci
jom.

Jis pažymėjo, kad Simo Ku
dirkos namuose dabar gyvena 5 
seneliai. Jie viskuo pilnai aprū
pinami. Namai esą per maži, 
o poreikiai didėja. Todėl sva
jojama statydinti kur nors arčiau 
Lemonto, Chicagos priemiesty, 
naujus, didesnius namus. Tai, 
sako kun. dr. F. Gureckas, sva
jonė, bet ją galima įgyvendinti, 
jei ir toliau Lietuvos dukterys 
dirbs su ta pačia meile.

Simui Kudirkai lankantis 
Chicagoj, LDD-jos valdyba 
pradžiai gyvenimo jam įteikė 
tūkstantį dolerių.

Per metus išdalinama apie 
10,000 dol. Tai tikrai reali pa
galba beturčiam mūsų tau
tiečiam.

Kun. dr. F. Gureckas, kaip | 
šios draugijos steigėjas ir ilga-1 
mėtis kapelionas, su dideliu dė- į 
kingumu prisiminė buvusias 
draugijos valdybas ir jų pirmi
ninkes — Bronę Peters, Bronę j 
Dikinienę, dr. Aliną Domans- ‘ 
kienę, Elzę Diminskienę, a.a. 
Eleną Kučiūnienę, Birutę Brie
dienę, Sofiją Adomaitienę ir 
Emiliją Kielienę, pirmininka

vusią net šešerius metus. Nau
jajai pirmininkei bei valdybai 
palinkėjo geriausios sėkmės.

Draugijai labai reikalingos lė
šos. Jų gaunama ir iš parengi-/ 
mų. Aldona Kaminskienė primi
nė, kad LDD-jos pavasario ba
lius šiais metais įvyksta balan- ' 
džio 24, Jaunimo Centre. ;

Pokalbis su naująja valdyba 
buvo malonus. Laikraštininkai 
iš savo pusės iškėlė eilę draugi
jos veiklą liečiančių klausimų.

I r
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Šeši iš devynių darbo komisi

jų pirmininkų buvo šiaurės ame
rikiečiai. Visai natūralu, kad po 
kurio laiko pasigirdo balsų, jog 
“Šiaurės Amerika dominuoja”. 
Juk pagal įstatus jai skiriama 
pusė kongreso atstovų. Tur būt, 
tai ir buvo pagrindinė studijų 
dienų dilema. Galimąją vadinti 
rezultatų-lygybės galvosūkiu.

Šiaurės amerikiečių jaunuolių 
pajėgumas buvo aiškiai dides
nis, negu pietų amerikiečių ir 
australų. Europos atstovai ly
giai pajėgūs, kaip šiaurės ameri
kiečiai, gal kai kuriais atvejais 
net pajėgesni. Jeigu būtų buvę 
daugiau darbo komisijų pirmi
ninkų iš Pietų Amerikos ir Aust
ralijos, jeigu šiaurės amerikie
čiai nebūtų taip dažnai ir taip 
greitai šokę suvažiavimo metu 
pareikšti savo nuomones, pasiū
lyti savo pataisas, tai lygybė 
būtų vyravusi. Tačiau rezultatai 
aiškiai būtų buvę menkesni. 
Šiaurės amerikiečiai numatė to
kias problemas ir siūlė tokius 
pasiūlymus, kurie ar nebūtų taip 
greit ar išviso atėję į pietų ame
rikiečių ir australų galvas. Čia 
ne gabumo klausimas. Šiaurės 
amerikiečių pirmenybė yra 
Šiaurės Amerikos lietuvių sofis- 
tikuotos veiklos rezultatas. Stu
dijų dienose šios dilemos ne
buvo galima išspręsti taip, kad 
lygybė ir rezultatai nebūtų nu
skriausti. Paaukojom dalį lygy
bės, kad būtų geresnės rezoliu
cijos.

Kita kritika, kuri nuskambėjo 
ne vieną kartą Praamžiaus me
nėj, buvo “Šiaurės Amerika 
svarsto tiktai savo problemas”. 
Tikra tiesa. Buvau diskusijų bū-

Lituanistiniais reikalais kong
resas prašė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės švietimo tarybą 
šeštadieninėse mokyklose įvesti 
pamokas apie šiandieninę Lie
tuvą, lietuvių spaudos nagrinė
jimą ir tarptautinius šokius 
bei dainas. Iš PLB švietimo ta
rybos pageidaujamas tautinių 
šokių bei dainų vadovėlis.

Kongresas ypatingą dėmesį 
kreipė į lietuviškai nekalbančio 
jaunimo įjungimą į lituanistinį 
'auklėjimą, tautinių šokių gru
pes, chorus, sporto vienetus ir 
panašiai. Pavyzdžiui, kongresas 
skatino paskirų kraštų LJS val
dybas savo leidiniuose spaus
dinti straipsnius tiek lietuvių, 
tiek ir gyvenamo krašto kalba 
(rezoliucija Nr. 23).

Kongresas nusprendė kitą 
kongresą šaukti Europoj 1979 
liepos mėnesį. Pasaulio Lietu
vių Jaunimo Sąjungos valdybą 
Sudaryti sutiko Kanados jauni
mas.

Aukščiau minimos rezoliu
cijos jokiu būdu neaprėpia visų 
kongreso rezoliucijų. Jos yra tik 
tų nutarimų žiupsnelis. Man 
čia tiesiog neįmanoma pateikti 
septyniolikos puslapių rezoliu
cijų kad ir trumpos santraukos. 
Kiekvienas skaitytojas būtinai 
turi tas rezoliucijas atidžiai per
skaityti. Reikia tikėtis, kad atsi
ras jaunuolis, kuris III PLJK 
penkiasdešimt tris rezoliucijas 
išsamiai išnagrinės ir rezultatus 
paskelbs spaudoj.

-o-
Kaip studijų dienas įvertina 

daugumas jos dalyvių, tuo tarpu 
negaliu pasakyti. Spėju, kad tei
giamai. Šių eilučių autoriui tai 
buvo patirtis, kuria ilgai džiaug
siuosi ir niekados neužmiršiu.

Viktoras Nakas *

Lietuvos dukterys įvairiais pa
rengimais, pramogomis bei 
aukų rinkimu sutelkia labdarin
giem darbam gana stambias su
mas lėšų. Ir taip per metus jos 
sušelpia iki 100 asmenų mate
rialiai ir finansiškai, o apie 500 
asmenų įvairiopai globoja, juos 
ligoj lanko, nelaimėse jiem pa
deda, net ir neturtinguosius mi
rusius gražiai palaidoja.

/

Kun. dr. Feliksas Gureckas, 
po sunkios ligos kiek sutvirtė- 
jęs, su laikraštininkais dalinosi 
draugijos rūpesčiais ir veiklos 
planais. Jis platokai apžvelgė 
draugijos atliktų darbų krūvį 
per septyniolika metų. Iškėlė 
Lietuvos dukterų meilę artimui. 
Su meile dirbdamos, jos tą mei
lę neša ir į plačią lietuvių vi- 
_____ r

St. Petersburg

Pagerbiamas prel. Balkunas

LB Floridos apygarda su spe
cialiu komitetu rengia prel. J. 
Balkūno, P.A., gyvenančio St. 
Petersburg Beach, Fla., kunigys
tės 50 metų ir visuomeninio 
darbo minėjimą balandžio 21, 
trečiadienį, šia tvarka: 11 vai. 
koncelebracinės mišios Holy 
Name bažnyčioj, 5806-15 Avė. 
So., Gulfport, Fla. 1 vai. minė
jimas ir banketas Lietuvių Klu
bo salėj, 4880-46th Avė., St. Pe
tersburg, Fla. Įėjimas 5 dol. 
Apie dalyvavimą pagerbime 
kreiptis iki balandžio 14 adre
su: K. Gimžauskas, 4308 Poin 
settia Dr., St. Petersburg Beacn, 
Fla. 33706. Tel. 813 360-1595.

Ad. r.

Lietuvos dukterų draugijos dabartinė valdyba. Iš k. sėdi: 
G. Bielskienė, N. Vengrienė, pirmininkė Danguolė Valen
tinaitė, M. VVeberienė, V. Brazdžionienė, R. Bagdonienė. 
Stovi A. Kaminskienė, D. Augienė, J. Kolienė, J. Gry- 
bauskienė, P. Seniūnienė, R. Spurgienė. Trūksta draugi
jos pirm. Liet. gen. konsulės Juzės Daužvardienės, P. 
Bičkienės, P. Masilionienės, V. Rauckinienės ir kun. dr. F. 
Gurecko. Nuotr. \V. Noreikos.
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Angliškai:
LITHUANIANS IN AMERICA, Dr. A. Kučas .... 
THE BROTHERS DOMEIKA, Novel, L. Dovydėnas

Lietuviškai:
PASAKYTA PARAŠYTA, Prez. A. Smetonos kalbos 
ATSPINDŽIAI ŪKANOSE,

novelių rinkinys, V. Alantas ............................

Visos šios knygos gaunamos pas visus platintojus ir 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 
395 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS. 02127 

Tel. 268-77-30, vakarais — 282-2759

$6.—• 
$6.—

$10.

6.—

Tautos Fondas telkia lėšas Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto organizuojamam informaciniam biurui finansuoti. 
Visi kviečiami aukoti.

Prašome iškirpti ir pasiųsti su Jūsų auka

Lietuvai ir pavergtai lietuvių tautai gelbėti

aukoju $

Vardas ir pavardė

Aukas siųsti: Lithuanian National Foundation, Ine., 65-14

56th Road, Maspeth, N.Y. 11378.

— JAV Kongreso nariai E. J. 
Dervvinski, Fr. Annunzio, M.F. 
Murphy ir M.A. Russo labai ma
loniai sutiko įeiti į penktosios 
lietuvių tautinių šokių šventės 
garbės komitetą. Visi padėkojo 
už suteiktą garbę prisidėti prie 
šokių šventės, kuria bus pami
nėtas Amerikos Bicentennial.

— Sesuo Margarita Bareikaitė, 
Marijos Nekalto Prasidėjimo se
serų kongregacijos vyriausia va
dovė, perrinkta antram terminui 
vadovauti kongregacijai. Kong
regacijos centras yra Putnam,

| Conn. Šios kongregacijos sese- 
j lės darbuojasi taip pat ir Toron- 

|! te bei Montrealy.
| — Juzė Daužvardienė, Lietu-
t vos gen. konsulė Chicagoj, ma- 

loniai priėmė kvietimą įeiti į 
| penktos lietuvių tautinių šokių 

šventės garbės komitetą. Ji yra 
daug dirbusi buvusių švenčių 
suruošime ir savo patarimais bei 
tarpininkavimu daug padeda 
šios šventės komitetui.

— Solistė Anita Pakalniškytė, 
iš Hamiltono, Kanados, atvyks
tanti į Ne\v' Yorką, Darbininko 
60 metų sukakties minėjime- ba
landžio 24 dainuos Kuprevi
čiaus, Bražinsko, Budriūno, Ja- 
kubėno, Stankūno, Gudaus
kienės, Lapinsko ir kitų kompo
zitorių kūrinius. Akomponuos 
Albinas Prižgintas.

—Cleveland, Ohio, balandžio 
13, antradienį, Dievo Motinos 
Nuolatinės Pagalbos parapi
jos mažojoj salėj Lietuvių 
Bendruomenės vakaronėj kun. 
G. Kijauskas,SJ, kalbės tema: 
“Kristaus, žmogaus ir mūsų tau
tos prisikėlimas”.

— Stasio Barzduko, PLB gar
bės pirmininko, 70 metų am
žiaus sukakties minėjimą balan
džio 25 rengia Clevelando 
LB apylinkės valdyba.

— Muz. Jeronimas Kačinskas 
profesoriauja Berkeley College 
of Music. Balandžio 6 kolegijos 
koncertų salėj įvyko simfoninis 
koncertas, kuriam dirigavo Jero
nimas Kačinskas. Rytojaus die
ną tos pačios kolegijos reči
talių salėj buvo atlikta Jeronimo 
Kačinsko parašyta sonata smui
kui ir fortepijonui. Sonatą atliko 
smuikininkas Gerald Mordis ir 

pianistė Karen Green.
— Los Angeles Dramos Sam

būrio paskelbtas scenos veikalų 
konkursas baigiasi birželio 1. Iki 
šios datos veikalus siųsti adre
su: Dramos Sambūris, 19534 
Haynes St., Reseda, Ca. 91335. 
Konkurso mecenatai: Gasparas 
Kazlauskas, Ema ir Vincas Do
vydaičiai, Birutė ir Povilas Gy
liai. Premijas (pirma $1,000, 
antra $500) paskirs vertintojų 
komisija: Vincė Jonuškaitė-Zau- 
nienė, Alė Rūta Arbienė, Irena 
Tamošaitienė, Viltis Jatulienė ir 
Dalila Mackialienė.

— Alkos muziejusšiomis die
nomis vėl praturtėjo, nes gavo 
senų vertingų knygų, rankraščių 
ir kitos retos medžiagos, kurią 
padovanojo rašytojas St. Santva
ras, inž. J. Gimbutas, A. Mažiu
lis ir B. Kapochy. ;

—Miškininkas A. Vasaitis, re
daguojąs Encyclopedia Litua- 
nica Vl-jį tomą, kovo 26 su žmo
na persikėlė gyventi į nuosavą 
namą Thompson, Conn.

Dail. Antano Petrikonio pa
roda rengiama balandžio 3 — 
gegužės 1 d.d. jo paties galeri
joj Chicagoj. Parodą globoja Illi- 
nois lietuvių gydytojų draugijos 
pagelbinis moterų vienetas. 
Waterburyje, Conn., jo kūrinių 
paroda rengiama balandžio 10- 
11. Rengia LB apylinkės valdy
ba.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Pinas, Lawrence, Mass., 
J. Šablinskas, Islington, Ont.,_ 
Canada, S. Šergelis, Weston, 
Ont., Canada, B. Vaškaitis, Phi- 
ladelphia, Pa. Užsakė kitiem: 
A. Balsys, Nevv York — J. Ja- 
sinskas, Brooklyn, N.Y. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam, Naujiem skai
tytojam Darbininko prenume
rata pirmiem metam tik 10 dol. 
Atnaujinant prenumerata visiem 
12 dol. metam.

i
r

v

i

I I

I



6 • DARBININKAS • 1976 balandžio 9, nr. 15

LIETUVOS
VYČIŲ

□ARBA!
IR DIENOS
Redaguoja Vytautas ir Birutė Radzivanai
84-16 110 Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

Vid. Atlanto vyčių suvažiavimo bendri pusryčiai Apreiškimo 
parapijos salėj Brooklyne.VASARIO 16-OSIOS MINĖJIMAS

AMSTERDAM, N.Y.

Amsterdam Evening Recorder 
vasario 16 skaitytojus supažin
dino su Lietuva, lietuvių tautos 
padėtim ir su lietuvių gyveni
mu. To numerio pirmame ir 
11-ame puslapy plačiai aprašy
tas L. vyčių Amsterdamo 100- 
osios kuopos surengtas Vasario 
16-osios minėjimas. Laikraščio 
turiny pirmame puslapy Lietu
vos. Nepriklausomybės minė- 
jimas pažymėtas kaip pagrindi
nė šios dienos žinia.

Minėjimas įvyko vasario 15 
Šv. Kazimiero parapijos salėj ir 
sutraukė apie 100 žmonių. Da
lyvavo eilė miesto valdžios pa
reigūnų, jų tarpe ir kongreso at
stovas Samuel A. Stratton, kuris 
savo kalboj pasmerkė vedamą 
detentės politiką. Vakarų kraš
tai, pataikaudami sovietam, ati
duoda viską, o komunistai tai 
pasisavina ir ko nors nauja rei
kalauja. Stratton žodžiais, nuo
laidos ir įsipareigojimai nesi
baigs su Baltijos kraštų atsisaky
mu bei nesirūpinimu Helsinky, 
bet sieks ir pačių JAV kran
tus. Vienas Amerikos išdavimo 
pavyzdys tai korespondento Da- 
niel Schorr ir Village Voice laik
raščio viešas aprašymas slaptų 
informacijų, kurios, jų dėka, iš
keltos viešumon iš Kongreso 
Pike Komisijos pranešimo apie 
ČIA. Šios informacijos yra ypa
tingai naudingos sovietam. 
Baigdamas savo kalbą, kongrsm. 
Stratton tarė lietuviškai: “Kas 
bus, kas nebus, bet Lietuva ne
pražus”.

Iš lietuvių kalbėtojų dr. Jokū
bas Stukas įdomiai pasakojo 
apie savo kelionę į pavergtą Lie
tuvą. Paminėjo lietuvių įnašą į 
Amerikos gyvenimą, jų veiklą, 
ypač sporto srity, pvz. vieni iš 
geriausių sportininkų yra Johnny 
Jonaitis (Unitas), Diek Butkus ir 
kiti. Dr. Stukas didžiai susirū
pinęs, kad dėl sovietinės okupa
cijos nėra laisvo keliavimo 
ir emigracijos tarp Amerikos ir 
Lietuvos. Jo žodžiais, Amerikoj 
lietuvių gyvenimą judresnį pa
darydavo lietuvių emigracija į šį 
kraštą. Žiūrint į ateitį, be tokios 
emigracijos lietuvių išsilaiky
mas turės priklausyti tik nuo vi
suomenės savų jėgų. Kova už 
Lietuvos laisvę skatina visus lie
tuvius susijungti ir dirbti kartu. 
Kalbėtojas apgailestavo, kad 
daugumas jaunesniosios kartos 
nesidomi lietuviškumu ir ne
dalyvauja lietuvių visuomeni
niame gyvenime.

Jaunas jūreivis Jonas Stanke
vičius susirinkusiem pasakojo 
apie savo pabėgimą į laisvę. 
Iš sovietų laivo, atplaukusio į 
Italiją, su savo 30 jūrų draugų 
išėjo pasižvalgyti po Bolognos 
miestą. Ten pavyko jam “pasi
mesti”, parduoti savo foto apara

Lietuvos vyčių garbės narys Simas Kudirka su žmona Genovai
te viename vyčių 41-os kuopos susirinkime peržiūri iškar
pų albumą, kuriame vaizdžiai matoma Helen Kulber (k.) 
veikla Lietuvos Reikalų Komisijoj.

tą ir už tuos pinigus nusipirk
ti traukinio bilietą į Paryžių. 
Paryžiuj vidurnaktį pasiekė JAV 
atstovybės rūmus ir pasibeldė į 
duris. Dabar jis yra laisvas žmo
gus, tikisi susirasti darbą uoste 
prie laivų ir laisvai įsikurti šia
me krašte.

Amsterdamo miesto burmist
ras John Gomulka paskelbė Va
sario 16-ąją Lietuvos Nepriklau
somybės diena Amsterdame ir 
liepė iškabinti Lietuvos vėliavą 
miesto Rotušės aikštėj.

Minėjimą atidarė 100-osios 
kuopos pirmininkas Antanas 
Radzevich, invokaciją sukalbėjo 
klebonas kun. R. Balčys, progra
mą vedė Joseph Valikonis, Ams
terdamo 3-ojo Wardo supervizo- 
rius ir Amsterdamo lietuvių Bi- 
centennial komiteto pirminin
kas. Genovaitė Gobis, 100-osios 
kuopos vicepirmininkė, perskai
tė New Yorko gubernatoriaus

Šv. Kazimiero minėjimas ir vyčių 
sąskrydis
BROOKLYN, N.Y.

Lietuvos vyčiai iš Vid. Atlan
to pakraščio kovo 14 iškiliai 
paminėjo savo globėjo šv. Ka
zimiero šventę. Koncelebraci- 
nes mišias aukojo klebonas kun. 
Pranas Raugalas, kun. Antanas 
Račkaliskas ir kun. Stasys Rai
la Apreiškimo parapijos bažny
čioj Brooklyne. Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM, pasakė jautrų 
žodį vyčiam: “Jūs esat geriausi 
šv. Kazimiero idealų sekėjai, 
nes, kaip ir jis, gyvenat svetur, 
bet mylit Lietuvą ir lietuvišku
mą, kaip mylėjo Lietuvą jūsų 
šventasis globėjas”. Jis iškėlė 
vyčių svarbius darbus Lietu
vai ir Amerikai.

Pamaldose dalyvavo apie 100 
vyčių su apskrities vėliava, kar
tu priėmė komuniją. Parapijos 
choras, vadovaujant muz. A. Ka- 
čanauskui, giedojo tai šventei 
pritaikytas giesmes. Pabaigai 
visi sugiedojo Marija, Marija, 
Vyčių ir Lietuvos himnus. Po 
pamaldų buvo padaryta visų 
nuotrauka pačioj bažnyčioj.

Parapijos salėj įvyko bendri 
pusryčiai. Prasmingą ir raginantį 
žodį pasakė kleb. kun. Pranas 
Raugalas, pažymėdamas, jog 
šiais Amerikos sukaktuviniais 
metais vyčiai galėtų daug padir
bėti, kad daugiau lietuvių atpa
žintų savo lietuviškumą ir į- 
trauktų visus lietuvius į aktyvią 
vyrišką veiklą. Ateitininkų var
du N.Y. sendraugių pirm. Petras 
Ąžuolas linkėjo vyčiam ir toliau 
mylėti Ameriką ir Lietuvą, dirb
ti jų labui.

Hugh Carey ir Amsterdamo bur
mistro J. Gomulkos proklamaci
jas. Meninėj programoj kun. Bal
čys sudainavo “Mano tėvynė 
Lietuva” — Raudonikio ir ariją 
“Aš papuošiu” iš “Pilėnų” — 
Klovos. Vėliau svečiai linksmi
nosi dainuodami ir pasišne
kučiuodami. Polly Ziausys su
rengė Čiurlionio reprodukcijų 
parodėlę ir šiaip išstatė įvairių 
kultūrinių eksponatų. Progra
mos viršelį nupiešė Regina Kot.

Kiti, kurie padėjo rengti minė
jimą, yra Sophie Olbie, Anna 
Radzevich, William Liberis, Jo
seph Shatas Jr., Peter Nayes, 
John Kot, Edward Zakarka, Pet
ras Sargalis su žmona, Edvvard 
Ziausys, Ann Sweet, Leo Czerw 
ir junjoras Gerard Drenzek.

Apie minėjimą, dr. ^Stuką ir 
Joną Stankevičių Amsterdamo 
laikraščiai net du kartus parašė 
prieš minėjimą ir ragino visus 
dalyvauti.

Gene Gobis

Minėjimui vadovavo 41-osios 
kuopos pirm. Antanas Mažeika, 
pagrindinę kalbą pasakė viešnia 
dr. Elona Vaišnienė. Ji iškėlė 
vyčių veiklos reikšmę ameriki
nėj visuomenėj, spaudoj, uni
versitetuose. Ragino siųsti į 
Lietuvą mokslinę literatūrą, žur
nalus, gilinti savo lietuvių kal
bos pažinimą, pažinti lietuvių 
literatūrą, dainas, papročius ir 
kalbos grožį. Vyčių garbės narys 
Simas Kudirka ragino vienin
gai ginti persekiojamuosius lie
tuvius, ypač pavergtos Lietuvos 
kalinius. Tai galima būtų leng
viau įvykdyti, jei mes savo po
būviuose mažiau naudotume 
svaiginamuosius gėrimus (vietoj 
jų pakaktų arbatėlės ar kavutės). 
Dr. Jokūbas Stukas kėlė reika
lą plačiau iškelti vyčių veiklą 
spaudoj. Vyčiai daug dirba, bet 
silpnas jų aprašymas spaudoj 
neduoda stipresnio paraginimo 
veiklai.

Apreiškimo parapijos kleb. 
kun. Pr. Raugalo patariųiu, ren
ginių komitetas su pirm. Mary
te Shalins surengė vyčiam ska
nius pusryčius. Tai buvo parapi
jos ir komiteto dovana vyčiam. 
Vyčiai nuoširdžiai už tai dėko
ja klebonui kun. Pr. Raugalui ir 
mielam komitetui.

Vyčių apskrities sąskrydžio 
pasitarimai vyko pagal numaty
tą darbotvarkę, kurią sumaniai 
vedė apskrities pirm. L. Janonis. 
Peržvelgti vyčių darbai nuo pas
kutinio suvažiavimo ir svarstyti 
svarbieji vyčių klausimai — kuo
pų veiklos laimėjimai ir sunku
mai, naujų narių verbavimas, 
lietuvių kultūros darbai, laiškų 
rašymas Lietuvos laisvės gyni
mo reikalu, dalyvavimas Tarpt. 
Eucharistiniame kongrese
Philadelphijoj. Buvo įteiktas tre
čias vyčių laipsnis keturiem vy
čiam iš Amsterdamo 100 kuo
pos: Gene Gobis, Sady Karpus, 
Anna Radzevich ir Anthony 
Radzevich.

Svarbiuoju nutarimu reikia 
laikyti vyčių ryžtą aktyviai mi
nėti Amerikos nepriklausomy
bės 200 metų sukaktį, kartu su
derinant ir Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios metus, asmenišku 
darbu, bendra vytiška veikla 
kuopose, apskrityse ir šių metų 
vyčių seime. Kun. Stasys Raila 
iškėlė vyčių bendrą įnašą — mo
ralinę ir finansinę paramą Lie

tuvių Katalikų Religinei Šalpai ir 
tuo pat persekiojamai Bažnyčiai 
Lietuvoj. Prašė tęsti šį darbą 
ir toliau, talkinant naujam L.K. 
R. Šalpos reikalų vedėjui kun. 
Kazimierui Pugevičiui jo dar
buose.

Vytis adv. A. Shovelski pa
aiškino, kaip reikia saugoti lietu
vių palikimą giminėm Lietuvoj. 
Dažnai tą palikimą pagriebia so
vietų agentai, ir skirtas paliki
mas giminėm labai nutrupa. Nu
tarė rašyti prašymus Amerikos 
prezidentui, kad lietuviai tokiu 
būdu nebūtų toliau skriaudžia
mi.

Suvažiavime dalyvavo vyčiai 
iš Philadelphijos, Amsterdamo, 

Nevvarko, Great Necko, Mas
petho ir New Yorko. Nesulaukta 
atstovų iš kai kurių artimųjų 
kuopų.

Dar aptarta apskrities suva
žiavimo ir 60 metų sukakties iš
kilmingas minėjimas, dalyva
vimas Broklyno rengiamuose 
Amerikos 200 metų minėjimuo
se.
Vyčiai Birutė ir Vytautas Ra
dzivanai pateikė išsamų praneši
mą iš III liet, jaunimo kongre
so Pietų Amerikoj, kur jie abu 
atstovavo vyčiam. Pranešimas 
buvo pailiustruotas parinktomis 
skaidrėmis, kurias gyvai aiškino 
Birutė.

Šiame suvažiavime vyčiai nu
tarė įprasminti 1976 metus su
tartinai su Amerikos sukaktim:

1. Minėti Lietuvos bažnytinės 
provincijos 50 metų sukaktį.

2. Minėti 725 metų sukaktį 
nuo Lietuvos karaliaus Min
daugo krikšto.

3. Ginti persekiojamą Bažny
čią Lietuvoj.

Suvažiavimas baigtas bendru 
pobūviu su užkandžiais, kuriuos 
parengė 41-osios kuopos narės, 
vadovaujant Emilijai Sandana- 

vičienei. Pasikalbėta, pasida
linta įspūdžiais. Juozas Janulai
tis parodė spaudos iškarpų apie 
vyčių veiklą, Juozas Boley-Bu- 
levičius parodė atvežtą akmens 
gabalėlį iš Vilniaus ir Trakų pi
lių.

K.R.

DR. JOKŪBAS STUKAS— 
MĖGSTAMAS VYČIŲ 

PASKAITININKAS /-■
Dr. Stukas savo įdomia pa

skaita pasirodė ne tik Amsterda
me, bet ir kitose lietuvių vieto
vėse. Šiomis dienomis jis yra da
lyvavęs kituose renginiuose, 
pvž. Bridgeporte, Conn. Čia 
vyčių 141-oji kuopa kartu su LB 
Bridgeporto apylinke vasario 22 
surengė Vasario 16 prisiminimą 
Šv. Jurgio parapijos salėj.

Vid. Atlanto apskrities suvažiavimo ir šv. Kazimiero minė
jimo svečiai: iš k. Tėv. Viktoras Gidžiūnas, OFM, dr. Jokūhas 
Stukas, Tėv. Barnabas Mikalauskas, OFM, Apreiškimo para
pijoj klebonas kun. Pranas Raugalas, Simas Kudirka, kal
ba dr. Elona Vaišnienė, Juozas Boley-Bulevičius ir Larry 
Janonis.

VYČIAI PAMINĖJO
ŠV. KAZIMIERĄ

NEWARK, N.J.

Newarko vyčių 29-oji kuopa 
kovo 7 minėjo šv. Kazimierą. 
Kuopos nariai organizuotai daly
vavo mišiose. Pagerbdami vy
čius, organizuotai dalyvavo 
Amerikos Lietuvių Veteranų 
posto nariai. Iškilmės pradėtos 
JAV himnu. Mišias aukojo kun. 
Antanas Jurgelaitis, O.P., iš 
Providence College, vyčių CV 
dvasios vadas. Jis pasakė ir ati
tinkamą pamokslą. Aukas vyčių 
vardu nešė Juozas Chapulis su 
žmona. Šv. Kazimiero garbei 
himniį giedojo parapinis Šv. Ce
cilijos choras, vadovaujant muzi
kui Klemensui Bagdonavičiui.

Vidurio Atlanto apskrities 
60-ties knetų sukaktis

Lietuvos vyčių organizacija 
susidaro iš atskirų kuopų, esan
čių įvairiuose Amerikos mies
tuose. Geresnei veiklai išvysty
ti gretimos kuopos susijungia į 
apskritis, kuriąs jungia ir jomis 
rūpinasi centro valdyba. Taip 
besitvarkydama, vyčių organi
zacija jau eina 63-uosius metus. 
Tačiau ne visos kuopos įsistei
gė tuo pačiu laiku. Vidurio At
lanto apskritis susiorganizavo 
kiek vėliau, ir šiais metais su
kanka 60 metų apskrities veik
lai.

1910 įsikūrė New Yorko — 
New Jersey apskritis iš esamų 
tose valstijose kuopų. Ilgą laiką 
apskritis veikė tuo vardu, nors jai 
priklausė ir Philadelphijos 3-oji 
kuopa. Prieš kelerius metus ap- 
sirities pavadinimas buvo pa
keistas į Vidurio Atlanto apskri
tį; tai buvo paskatinimas steigti 
naujas kuopas gretimose valsti
jose. Šio žygio vaisiai pasirodė 
geri, nes nuo to laiko įsikūrė 
naujos kuopos Scrantone, Pa., 
ir Washingtone, D.C.

Apskrities sukakčiai paminėti 
rengiama programa balandžio 
24, šeštadienį, Viešpaties Atsi
mainymo parapijoj. 6:30 v.v. 
parapijos klebonas kun. Pr. Bu
lovas, kuris yra ir vyčių apskri
ties dvasios vadas, aukos mišias. 
Po pamaldų parapijos salėj bus 
banketas, meninė dalis ir šokiai. 
Programą ves Loretta Stukienė. 
Programoj pasirodys naujasis 
vyčių 110-osios kuopos Mas- 
pethe vokalinis ansamblis, va- 
vadovaujant Pilypui Skabeikiui. 
Šokiam gros Kazio orkestras. 
Vietos užsakomos iš anksto pas 
apskrities pirmininką Larry Ja
nonis (212) SY 2-8342; pas An
taną Mažeiką (212) VI 3-0667; 
pas Kazį Šipailą (201) 923-3975. 
Auka vienam asmeniui — 10 dol.

Kovo 7 su žmona Loreta da
lyvavo Dayton, Ohio, 96-osios 
vyčių kuopos šv. Kazimiero 
šventėj. Čia taip pat jis pasakė 
pagrindinę kalbą. Programą ve
dė vyčių CV kultūrinių reikalų 
komisijos pirm. Aldona Ryan. 
Programoj dalyvavo junjorų tau
tinių šokių grupė Vėjelis.

Vietinė spauda iš anksto rašė 
apie rengiamą minėjimą, gražiai 
aprašė dr. Stuko veiklą lietuviš
kame gyvenime — radijo vady
boj, televizijoj, profesiniame gy
venime ir kultūrinių vienetų su
daryme. Paminėtas L. vyčių žur
nalas Vytis, kurį redaguoja Lo
reta Stukienė.

Visi vyčiai kartu priėmė ko
muniją. Mišiom baigiantis, su-> 
giedotas Lietuvos himnas.

Po pamaldų parapijos salėj 
vyko pusryčiai. Žodį tarė kuopos 
pirm. Kazys Šipaila, invokaciją 
sukalbėjo kleb. prel. J. Schar- 
nus. Pranas Vaškas pristatė pa
grindinį kalbėtoją kun. Jurgelai
tį. Kalbėtojas apibūdino Kata
likų Bažnyčios šiandieninį stovį, 
Bažnyčios aktualius klausimus 
ir potvarkius. Po kalbos vyko gy
vos diskusijos. Buvo keliami į- 
vairūs klausimai. Kun. Jurgelai
čio žodžiai visiem buvo reikš
mingi.

Rožė Žukauskienė, kuopos vi
cepirmininkė, įteikė Lietuvos 
prezidentų medalį ponam W. 
Sharon už jų pavyzdingą veiklą 
29-osios kuopos labui.

Minėjimas baigtas kun. Jurge-' 
laičio malda ir vyčių himnu.

Apie šį minėjimą plačiai ra
šė Nevvark Star-Ledger, The 
Advocate ir Jersey Joumal.

Kovo 11 kuopa surengė py
ragų išpardavimą Švč. Trejybės 
parapijos naudai.

P. Vaškas

KELIONĖ Į 
ŠVENTĄJĄ ŽEMĘ

Lietuvos vyčiai kviečia jus da
lyvauti didžiulėj vyčių rengia
moj ekskursijoj — maldininkų 
kelionėj į Šv. Žemę ir Vidurio 
Rytus. Bus aplankyti penki kraš
tai.

Išvykstama iš New Yorko 
birželio 30, trečiadienį, SWISS- 
AIR—šveicarų linijos lėktuvu. 
Per Ciurichą ekskursantai skren
da į Kairą, Egiptą. Pamatys pi
ramides ir muziejines retenybes 
ir galės pirkinėtis bazaruose. Po 
to skrenda į Amaną, Jordano sos
tinę. Iš ten autobusu važiuoja į 
Šv. Žemę. Betliejuj pamatys 
Kristaus gimimo vietą, Jeruzalėj 
— Alyvų darželį, Kryžiaus kelią, 
Golgotos kalną ir kitas šventas 
vietas. Toliau aplankys Tel Avi
vą, Izraelio sostinę, po to skris 
į Atėnus, Graikijos sostinę. Ten 
apžiūrinės senųjų atėniečių 
civilizacijos griuvėsius, Korinto I 
salą. Laiveliu galės plaukti į kai r 
kurias graikų salas. Į New Yor- 
ką grįžtama liepos 14.

Ekskursijos kaina, įskaitant 
beveik viską, tik $1498.50.

Norintieji keliauti turi kuo 
greičiau pasiųsti 100 dol. už
stato Pleasant T r a v e 1 
Service vadovybei, 416 Rich
mond Avė., Point Pleasant 
Beach, N.J. Norį gauti informa
cijas (brošiūrą) skambina šiuo 
telefonu: (201) 899-5300.

Jokūbas Stukas

LIETUVIŠKOSIOS 

KULTŪROS
DIENA
VVESTFIELD, MASS.

Iškilioji lietuvių muzika iš se
nųjų laikų buvo čia atnešta į 
dienos šviesą gražiam muzikos 
kambary Wistariahurst muzie
juj, Holyoke, Mass. Čia yra pa
sirodę žymūs menininkai rink
tinei Holyoke publikai. Dabar 
čia buvo lietuviškas koncertas.

Salė su baltom marmuro ko
lonom. Pro stiklo duris plūdo 
spinduliai, kai tą popietę publi
ka rinkosi į šį retą lietuvišką 
koncertą. Susirinko lietuviškos 
kilmės žmonės ir jų draugai. 
Prieš koncertą Clement Picard 
skambino pianinu.

Prie įėjimo buvo išstatyti lie
tuviški gintarai, drožiniai, rank
darbiai. Daug kas sustojo ir pa
sigėrėjo parodėle. Parodą į- 
rengė Mr. ir Mrs. Anthony 
Ruggles bei Mr. ir Mrs. Albert 
Laframboise.

Atėjus laikui pradėti koncer
tą, visus Joan Laframboise pa
sveikino lietuviškai ir angliškai 
ir pranešė programą. Programai 
vadovavo Margaret Picard. Ji su
pažindino su kiekviena daina, 
ką ji reiškia, koks jos tekstas, 
kad būtų žmonėm lengviau sek
ti.

Dainavo lietuvių choras iš 
Hartfordo. Dainos buvo gražios

(nukelta į 7 psl.)
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HARTFORD, CONN.

Tradicinis Velykų stalas ir 
solistės Jūratės Veblaitytės- 

Litchfield koncertas

LMK Federacijos Hartfordo 
klubas ir šiais metais rengia jau 
tradicija tapusį Velykų stalą ir 
ta proga Hartfordo visuomenei 
pristato dar tose padangėse ne
girdėtą dainininkę Jūratę Veb- 
laitytę-Litchfield.

Ir kas toji dainininkė?
Jos tėveliai, Irena ir Julius 

Veblaičiai, atvykę po antrojo pa
saulinio karo, apsigyveno Eliza
beth, N.J. Čia Jūratė lankė Šv. 
Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos pradžios mokyklą, benedik
tinių akademiją Elizabeth, N.J. 
Barnard kolegijoj New Yorke 
studijavo muziką ir gavo baka
lauro laipsnį. Studijas tęsė Co- 
lumbijos universitete. Speciali
zavosi dainavimo ir dirigavimo 
srityse. Studijas baigė magist
ro laipsniu. Papildomą dirigavi
mo kursą dar išėjo Sarah Law- 
rence kolegijoj pas Harold Aks, 
o dainavimo — pas Edward 
Dwyer.

Nuo 8 metų pradėjo mokytis 
skambinti pianu. Jos mokytojai 
buvo Juozas Stankūnas, Julija 
Rajauskaitė, Aldona Kepalaitė. 
Kaip pianistė 1961 dalyvavo 
Dirvos laikraščio suruoštame 
jaunųjų pianistų konkurse Cle- 
velande, Ohio.

Elizabethe vienerius metus 
dėstė dainavimą lietuvių šešta
dieninėj mokykloj.

Teko jai gyventi Rhode Is-

Chicagoj
LB Marųuette Parko apy

linkės metinis susirinkimas įvy
ko vasario 22 parapijos salėj. 
Pirm. Petras Indreika pakvietė 
pirmininkauti prof. dr. Tomą 
Remeikį, sekretoriauti Karolį 
Avižienį. Susirinkimas vienin
gai pritarė. LB Vidurio vakarų 
apygardos pirm. Modestas Jakai
tis pastebėjo, kad šiais metais 
LB veikloj pramatomi du svar
būs įvykiai: VIH-tos tarybos rin
kimai ir V-ji tautinių šokių šven
tė. P. Indreika plačiai apibū
dino apylinkės veiklą. Paaiškė
jo, kad apylinkėj jaunimo kong
resui surinkta 9500 dol. Paulina

Sibiro tremtinys Bronius 
Naudžiūnas kalba Vasario 
16 minėjime Jaunimo Cent-
re. Nuotr. A. Gulbinsko

LB Marąuette Parko apylinkės Chicagoj susirinkimo dalyvių dalis

Jūratė Veblaitytė

land. Čia dėstė muziką pradžios 
mokykloj, buvo suorganizavusi 
vaikų chorą ir sėkmingai atliko 
renesanso ir baroko amžiaus kū
rinius.

Dabar gyvena Long Island, 
netoli nuo Nevv Yorko, dėsto 
muziką Portledge mokykloje 
Locust Valley, L.I., N.Y. Vado
vavo vienam bažnytiniam cho
rui, dabar vadovauja dviem mo
kinių choram. Vyresniųjų moki
nių choras kasmet paruošia tris 
pagrindinius koncertus.

Kaip solistė pradėjo dainuoti 
nuo 1972. Tai buvo jos mokslo 
baigimo rečitalis Columbijos 
universitete. Vėliau dainavo lie-

Šukis perskaitė finansinę apy
skaitą. Viktoras Diminskis per
skaitė revizijos komisijos aktą. 
Po trumpų diskusijų susirinki
mas apyskaitas patvirtino. Dvie
jų metų terminui valdybon iš
rinkti 5 nauji nariai: Daina Ko- 
jelytė, Paulina Šūkis, Juozas 
Fabijonas, Bronius
Prielgauskas, Stasys Žilevičius. 
Iš senosios valdybos dar viene- 
riem metam liko Algis Avižie
nis, Apolinaras Bagdonas, Pet
ras Indreika, Ona Karosienė, 
Povilas Norvilas, Vladas Velža. 
Revizijos komisijon išrinkti: 
Adolfas Šimkus, Viktoras Di
minskis, Jonas Kaunas. Gegužės 
2 įvyks LB Vidurio vakarų apy
gardos suvažiavimas, į kurį iš
rinkti 34 atstovai. Kun. K. Kuz
minskas kalbėjo apie L. Religi
nę Šalpą ir LKB Kronikų plati
nimą. Susirinkę pasirašė peticiją 
senatoriam C. Percy ir A. Ste- 
venson, kad jie JA V-bių se
nate remtų rezoliuciją 319 
Džiugu, kad vis daugiau atsi
randa žmonių, kurie savo jėgas 
skiria LB darbui, mielai jungia
si ir jauni žmonės, kurių susi
rinkime buvo nemažas skaičius. 
Reorganizacinės bendruome
nės nariai prie susirinkimo salės 
durų atkalbinėjo į susirinkimą 
einančius, dalino propagandi
nius lapelius, bet žmonės į tai 
mažai kreipė dėmesio ir gausiai 
rinkosi į salę. Susirinkimas 
pasižymėjo tvarkingumu ir pa
teiktų klausimų rimtu svarsty
mu. Susirinkimas baigtas Lietu
vos himnu.

J. Kaunas 

tuvių ir mišriai auditorijai Balti- 
morėj, Brooklyne, Elizabethe, 
Lindene, Maspethe, Nevv Yor
ke, Philadelphijoj ir kitur. 1973 
dalyvavo baltų jaunųjų meninin
kų konkurse Bostone, kur laimė
jo trečią vietą.

Kaip solistė gastroliavo su 
Phoenix Woodwind kvintetu ir 
dainavo Dariaus Lapinsko kūri
nius bei latvių dainas Nevv Yor
ke, Bostone, Montrealyje, So. 
Hampton kolegijoj New Yorke.

Solistė yra paruošusi gausų 
lietuvių ir tarptautinių dainų 
repertuarą.

Kada tai bus?
Šią jauną solistę Hartfordo lie

tuviai girdės balandžio 11, sek
madienį, 3 v. popiet Lietuvių 
klubo patalpose, 227 Lawrence 
St., Hartford, Conn. Ten vyks 
LMK Federacijos Hartfordo klu
bo rengiamas Velykų stalas. 
Rengėjos maloniai kviečia visus 
atsilankyti.

LIETUVIŲ DAINOS
YORK KOLEGIJOJ

Šiame krašte yra, tur būt, 
retenybė, kad kuris nors profe
sionaliai pajėgus ir žinomas mu
zikinis vienetas savo nuolatinia
me koncertu repertuare turėtų 
lietuviškų kūrinių. Kaip taisyk
lė, mes grojam ir dainuojam 
tik sau ir savųjų tarpe. Tiesa, pa
sitaiko retkarčiais ir išimčių. Sa
kysim, Izidorius Vasyliūnas ir 
Jeronimas Kačinskas yra žinomi 
kaip lietuviškos muzikos propa
guotojai Bostone. Bet iš kitur 
taip nieko ir negirdėti. >

Nevv Yorke yra instrumenta
listų grupė, pasivadinusi PĮioe- 
nix Woodwind Quintet. Šis vie
netas domisi ne tik lietuvių, 
bet taip pat ir latvių bei estų 
muzika. Jūratė Veblaitytė, muzi
kos mokytoja iš Locust Valley, 
N.Y., palaiko su šiuo vienetu 
gerus santykius. Ji šiam kvinte
tui parūpino lietuviškų kūrinių 
gaidų, o kvintetas ją pasikvietė 
kaip solistę. Tokiu būdu, kur jų 
koncertai vyksta, ten dainuoja ir 
Jūratė.

Kadangi kvintetą sudaro flei
ta, obojus, klarnetas, miško ra
gas (valtomė) ir fagotas, tai lietu
viškus kūrinius reikia dažniau
siai peraranžiruoti ir pritaikyti, 
šios grupės specifiniam rei
kalam.

Phoenix Woodwind Quintet 
su baltų muzika jau koncertavo 
Nevv Yorke, Southhampton ko
legijoj, Bostone ir Montrealy. 
O kovo 10 sėkmingai pasirodė 
York College, Pennsylvanijoj, 
kur gausią auditoriją sudarė stu
dentai, profesoriai ir šiaip mies
to gyventojai. Iš lietuvių muzi
kos buvo atliekamos Dariaus La
pinsko dainų ciklo penkios dai
nos. Dainininkė dėvėjo tauti
nius drabužius, ir tai buvo gera 
atrakcija. Ji taip pat dainavo 
latviškai ir estiškai. Tiek solistės 
dainavimas, tiek kvinteto tarp
tautinių kūrinių interpretavimas 
susilaukė iš klausytojų gražaus 
pritarimo.

Šio muzikinio vieneto nariai 
yra dar jauni žmonės, bet jie tu
ri puikų muzikinį pasiruošimą. 
Kaip jau sakyta, jie rimtai do
misi lietuvių muzika ir bendrai 
baltų šiuolaikine kūryba. Komp. 
Darius Lapinskas ir jo dvasia 
jiem gerai suprantami ir lengvai

Pabaltiečių Moterų Taryba kovo 28 estų namuose Manhattane atšventė 29-ąją sukaktį. 
Pirmininkės pareigas iš estės M. Jurma perėmė Regina Žymantaitė. Iš k. Helga Ozolinš 
— latvė, Mrs. Nosel — Amerikos Moterų Klubų Federacijos užsienio skyriaus pirminin
kė, M. Jurma — estė, Mrs. Joseph Ruscitti — Nevv Yorko valstijos Moterų Klubų Federacijos 
pirmininkė, pasakiusi kalbą tarybos šventėj, Regina Žymantaitė. Nuotr. L. Tamošaičio

CAMBRIDGE, MASS.
Cambridge ir apylinkės lietu

viai Lietuvos nepriklausomybės 
šventę paminėjo vasario 15. 
8:30 v. buvo mišios už Lietuvą. 
Mišias aukojo kun. Jonas Kli
mas. Jis taip pat pasakė ir tin
kamą pamokslą. Pamaldų metu 
smuiku grojo Izidorius Vasyliū
nas. Sugiedota B. Budriūno 
“Neapleiski mūsų”.

Specialios pamaldos už Lietu-* 
vą buvo 1:30 v. Jas laikė kleb. 
kun. S. Saulėnas. Jis tarė ir spe
cialų žodį.

Tuoj po pamaldų pobažnyti- 
nėj salėj įvyko iškilmingas mi
nėjimas. Įneštos vėliavos, ati
darymo maldą sukalbėjo kleb. 
kun. Simeonas Saulėnas. Pa
grindinę kalbą pasakė Elena Va- 
syliūnienė. Ji kalbėjo apie mūsų 
vertę ir lietuvybę. Kun. J. Kli
mas paskaitė laišką iš Lietuvos. 
Buvo paaiškintas lapelis, kurį 
išleido Cambridge miesto bib
lioteka. Tai yra atsišaukimas 
su Lietuvos žemėlapiu, aplink 
žemėlapį yra svarbesnių as
menų vardai.

Po kalbų buvo rinkliava. Al
tai surinkta 308 dol., įskaitant ir 
rinkliavą bažnyčioj. Vasyliūnai 
aukojo — 30 dol.; po 20 dol.: 
Aneliauskai, Petras Narkevi
čius, Martišauskai, Louis Virbic
kas; Jono Malinausko šeima — 
15 dol.; po 10 dol.: kleb. kun. S. 
Saulėnas, Vincas Narkevičius; 
po 5 dol. p. Depta, lenkas iš 
bibliotekos, Stanley Luinis, 
Sophie Towski, Rutkauskai. Kiti 
aukojo mažiau.

Po pertraukos buvo muzikinė 
dalis. Ją atliko Jurgis Lisaus
kas ir Vytenis Vasyliūnas, atvy
kęs iš San Francisco ir sustojęs 
porai dienų Bostone.

Jurgis Lisauskas padainavo:

“įkandami”, o Jūratė Veblaitytė 
nusipelno pagyrimo, kad ji suge
ba išnešti lietuvių kūrybą į pla
čiąją šio krašto auditoriją.

IŠ LIETUVOS 
VYČIŲ 
VEIKLOS
(atkelta iš 6 psl.)
ir senoviškos, ir visa programa 
labai sužavėjo klausytojus. Šiam 
muzikos kambary telpa 300. Ne
tilpę turėjo prisiglausti solariu- 
me.

Po koncerto buvo vaišės ga
lerijoj. Čia patarnavo Margaret ir 
Clement Picard, Albert Laffam- 
boise, Arthur Lord, jiem padė
jo Laura ir Brian Laframboise.

Bibliotekos kambary buvo iš
dėstytos lietuviškos knygos, 
plokštelės, ant sienų kabėjo lie
tuvių dailininkų paveikslai. Mr. 
ir Mrs. Anthony Ruggles, pade
dant Nellie Lord, maloniai su
tiko visus svečius^ ir suteikė vi
sus reikiamus paaiškinimus.

Tuo pačju laiku Stanley Šilei
kis su savo miela žmona savo 
krautuvėj vaišino chorą.

Programą ir parodą organiza
vo Joan Laframboise.

M. Picard

Baltų Moterų Tarybos 
pirmininkavimą perėmė 

Regina Žymantaitė
Kovo 28 estų namuose New 

Yorke buvo paminėta Baltų Mo
terų Tarybos 29-rių metų sukak
tis. Tuo pačiu estė Mali Jurma 
tarybos pirmininkavimą per
davė lietuvei Reginai Žymantai
tei. Šitoks pareigų perdavimas 
įvyksta kiekvienais metais, pasi
keičiant tautybėm.

Pobūvio programai vadovavo 
Mali Jurma. Įžanginėj kalboj ji 
padarė praeitų metų veiklos 
apybraižą. Baltų Moterų Tary
bos vardu buvo parašyta visa ei
lė raštų kongresmanam, prime
nant pavergtų baltų kraštų nepa
kenčiamą būklę, prašant, kad 
Amerikos vyriausybė nepripa
žintų tų kraštų inkorporavimo 
sovietam. Iki šiol vis buvo gau
nami palankūs atsakymai, teikią 
vilčių. Išsiuntinėta įvairioms 
institucijoms vertingos informa
cinės medžiagos.

Išsamias kalbas pasakė Estijos 
konsulas A. Linkhorst, Latvijos 
atstovas A. Dinbergs, Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis. Po 
kiekvieno kalbėtojo buvo gieda
mi jų tautų himnai. Kiekvienas 
kalbėtojas kalbėjo realiai, pa
grįstai. Lietuvos gen. konsulas
A. Simutis ypatingai pabrėžė 
sovietų grėsmę laisvės idėjai; 
perspėjo Ameriką, kad laiku 
susivoktų.
Kur bakūžė samanota — Ši m-” 
kaus, Mano protėvių žemė —
B. Budriūno, O. kaip miela iš
girsti — Kačanausko. Bisui — 
Banaičio liaudies dainą.

Pabaigoj klebonas padėkojo 
rengėjam ir programos daly
viam. Buvo ir vaišės. Dalyvavo 
ir amerikiečių, kuriuos reikėjo 
užimti ir informuoti apie Lietu
vą. Dalyvis

BALTIJOS KELIONĖ
15 DIĖNŲ

LIETUVA
BIRŽELIO 16-30 1050 DOL. 
LIEPOS 14-28 1110 DOL.

LENINGRADAS
VILNIUS (6 DIENOS SU DIENOS

EKSKURSIJA Į KAUNĄ)
RYGA
TALINAS 
HELSINKIS

I kainą Įeina visa transportacija, pirmos klasės viešbu
čiai, taksai, pervežimai, maistas, vizos sutvarkymas ir 
visi patarnavimai! x

LITAS TRAVEL SERVICE >
87-18 Lefferts Blvd.
Richmond Hill, N.Y. 11418 
Attention: Rasa
212-441-6799

REGISTRUOKITĖS DABAR — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS

Pagrindinė kalbėtoja buvo 
Mrs. J. Ruscitti, Nevv Yorko vals
tijos moterų klubų federacijos 
prezidentė. Jos kalboj dvelkė 
užuojauta pavergtom tautom. Ji 
kalbėjo: “Kiekviena tauta turi 
teisę būti laisva, bus laisvos ir 
baltų tautos.”

Mali Jurma pristatė svečius 
— konsulus ir jų ponias, orga
nizacijos pirmininkes ir pirmi
ninkus. Iš lietuvių, neskaitant 
gen. konsulo su ponia, dalyvavo 
R. Budrienė, Tautinės Sąjungos 
pirm, žurnalistė E. Čekienė, 
GFWC atstovės prie Jungtinių 
Tautų pavaduotoja G. Žilionie- 
nė, P. Žilionis, BATUNo pirm.
K. Miklas, BATUNo vicepirm. 
E. Kulber, LMKF valdybos na
rės: I. Banaitienė, V. Čečetienė, 
E. Treimanienė, V. Šileikienė,
M. Klivečkienė, S. Skobeikienė, 
E. Legeckienė, Nevv Yorko klu
bo pirm. dr. M. Žukauskienė ir 
klubo narės: Ė. Donahue, dr. J. 
Vytuvienė, P. Ivašauskienė, E. 
Januškevičienė, Bublaitienė, 
Pasaulio Katalikių Sąjungos at
stovė V. Penikienė.

Gautas visas pluoštas sveiki
nimų, kurių tarpe VLIKo pirm, 
dr. K. Valiūno.

Po oficialios dalies buvo me
ninė dalis, kurią atliko dvi jau
nos estaitės — smuikininkė K. 
Cash, o ją pianu palydėjo Lin
da Kuttis.

Reikia pripažinti, kad šsi po
būvis buvo pakilus, prasmingas 
ir rimtas. Lietuvių Moterų Klu
bų Federacija nuoširdžiai svei
kina savo delegacijos pirminin
kę prie Baltų Moterų Tarybos 
Reginą Žymantaitę, perėmusią 
tarybos pirmininkavimą atei- 
nantiem metam ir linki jaunat
višku išradingumu siekti Lietu
vos išlaisvinimo.

I.B.
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HAPPY EASTER 

WEAVER ROOFING CO.
ALUMINUM SIDING GUTTERS, LEADERS NEVV

. . -----------------------   r

HAPPY EASTER
H & H EAST HEMPSTEAD

AUTO BODY
HAPPY EAS1rER TO ALL

HAPPY EASTER
THE DOOSLAN STANE

GOOD FOOD ANO SOLID DRINK FOOD SERVED 
FROM NOON TILL 2 PM SCOTTISH PARTY EVERY

y
HAPPY EASTER

O & O PROPERTY 
COMPANY

ROOFS AND REPAIRS FOR OUICK RELIABLE 
SERVICE TEL. 516 ED 3-3137 111 ROOSEVELT 

COURT CARLE PLACE, NEW YORK 11514

FINE AUTO BODY DEPENDABLE COURTEOUS 
SERVICE TEL: 516485-3080 794 NASSAU ROAD 

UNIONDALE, N.Y. 11550

HAPPY EASTER
T. W. SMITH 

VVELDING SUPPLY CORP.
Ėst. 1926. Auth. Lindę Dlstrlbutor. Construction 
Deolverles Our Specialty Oxygen Acetylene N Itro- 
gen Hellum Argon Hydrogen Propane. Purox 
Heilą re Oxweld Smith VVeldlng Equlpment Lincoln 
Machlnes and Electrodes Miller & VVestlnghouse 
Handy & Harman Sll-Fos Repairs Rentals 885 
Meeker Avė. Bklyn, 388-7417 545 W. 59 St. N.Y.C.

Cl 7-6322 Drive in Service

HAPPY EASTER 
SAL TRIGONA LTD.

565 FOXHURTS ROAD BALDVVIN NEVV YORK 
(11510) TEL • 516 379-3551 PAINTING PANELING,

SATURDAY NIGHT BAGPIPES HIGHLAND 
DANCING SINGING CALL FOR RESERVATIONS

YAPHANK MILL ROAD (516) 924-3037 AN 
AUTHENTIC SCOTTISH INN

120 VVEST 44TH STREET 
NYC

CALL JU 2-3900

HAPPY EASTER
AMERICAN DRIVE-IN CLEANERS 

REASONABLE PRICES FOR THE BEST IN DRY 
CLEANING SERVICES FRIENDLY SERVICE OPEN 

6 DAYS TEL.: MO 1-9836 SUNRISE HWY.,
W. ISLIP, N.Y., L.I. 11795

HAPPY EASTER
HAND CRAFT 

GOLF COMPANY
466 MAPLE AVĖ.

VVESTBURY, N.Y. CALL (516) 334-6320

PAPER HANGING LEADERS & GUTTERS 
INTERIOR & EXTERIOR STORMS AND SCREENS 
STUCCO CREATED 5 YEAR GUARANTEE ON 

STUCCO PAINTING. FREE ESTIMATE BEST 
MATERIALS AND VVORKMANSHIP FULLY 
INSURED ĖST. 1965 PROP. SAL TRIGONA

516 379-3551

HAPPY EASTER

PARKER TRAVEL SERVICE 
205 Atlantic St. 
Stamford, Conn.
(203) 348-9223

HAPPY EASTER 
PEPE’S AUTO REPAIR 

706 Madison Street 
Hoboken, N.J.

Call 201 798-9832

HAPPY EASTER
VVAYSIDE BODY & 
FENDER REPAIRS

PROMPT SERVICE EXPERT COLLISION REPAIRS 
TEL: JA 3-5751 139-23 OUEENS BLVD., JAMAICA, 

N.Y. 11435

- - j 

HAPPY EASTER 
DOVVNING SOUARE

TRYOUR FAMOUS LOBSTERSFINEATMOSPHERE 
FOR DINING EXCELLENT CUISINE AND SERVICE 

BEST STEAKS IN TOVVN TEL. 826-9730
500 LEXINGTON AVĖ., NEVV YORK, N.Y. 10021

HAPPY EASTER
HARBOR HOUSE RESTAURANT

OPEN 7 DAYS NEVER CLOSED BREAKFAST
LUNCH DINNER STEAKS AND CHOPS, SEA FOOD į

8621 4TH AVENUE BKLYN. TELE. 745-9439

i
i

HAPPY EASTER
VVELDON INCORPORATED

51 TERMINAL AVENUE
CLARK, N.J.

(201) 574-2828

HAPPY EASTER
FOREST PORK STORE

66-39 FOREST AVENUE (COR. WOODBINE ST.) 
RIDGEVVOOD, N.Y. 11227 PHONE: HY 7-2853 

MR. HELMUT

HAPPY EASTER 
EMMY’S BEAUTY SALON 

PERSONALIZED STYLING & COLORING 
COMPLETE LINE OF WIGS LATE NITE FRIDAY 

1284 ST. GEORGE AVENUE AVENEL, NJ.
PHONE (201) 636-9765

HAPPY EASTER
PATCHOGUE SCRAP IRON & METAL 

BOX — S
PECONIC AVENUE MEDFORD, NEVV YORK 

(11763) Tel.: 516 475-0079

HAPPY EASTER
FORESTO TUXEDOS

3 LOCATIONS 309 VVILLIS AVENUE; MINEOLA, 
N.Y. 11501 516 746-1410 2453 JERICHO TURNPIKE 
VILLAGE SHOPPING CENTER GARDEN CITY 
PARK, N.Y. 11530 516 294-0755 2238 HEMPSTEAD 

TURNPIKE EAST MEADOVV, N.Y. 11040

“ “T
HAPPY EASTER i

LOU RAINERO’S EL DORADO
2066 HYLAN BLVD. STATEN ISLAND ALL MEALS 
PREPARED IN THE FINE RAINERO TRADI- 
TION. INCOMPARABLE CUISINE, PERSONAL 
SERVICE, FULL PORTIONS. MODERATE PRICES.
LISTENING & DANCING MUSIC CALL 351-9570

1

HAPPY EASTER ;
GALENO PHARMACY j

6902 11TH AVENUE BKLYN
O PEN SUN DAYS 10 AM TO 2 PM CALL 680-9292

HAPPY EASTER
SAM KEENEY 

ORGAN & PIANO CENTER
2410 S. OUEEN ST. (SPRY) YORK PA. 17402 

(717) 741-1340 ESTABLISHED 1970

/

HAPPY EASTER 
SPRING CLOSE HOUSE

RESTAURANT
FINE FOOD AND DRINK STOP IN TELE: 

516-324-0233 PONTIGO LANE 
E. HAMPTON, N.Y. 11937

HAPPY EASTER
MICHAEL’S DELICATESSEN INC. 

1234 Flatbush Avenue 
Brooklyn, N.Y.
212*284*9426

HAPPY EASTER
T.J.’s HITCHIN RAIL TAVERN

NEW BROOKLYN ROAD, SICKLERVILLE, N.J. 
CALL (609) 629-2727 LUNCHEONS PRIVATE 
PARTIES UP TO 50 PEOPLE MUSIC FRI. SAT. & 

SUNDAY LATE NITE SNACKS

4 HAPPY EASTER
LA BERRA FERRARA 

PASTRY SHOP 
7713 13th Avė Bklyn, N.Y.

236-6557

HAPPY EASTER 
RINCON DE ESPANA

“ONE OF THE BEST SPANISH KITCHENS IN THE 
CITY." COCKTAILS CREDIT CARDS TEL. 475- 
9891 260-4950 226 THOMPSON ST. (GREENVVICH 

VILL’G)

HAPPY EASTER
FIESTA FILIPINO

145 E. 49TH STREET N.Y.C.
OPEN 7 DAYS A WEEK

MON & FRI FOR LUNCH & DINNER SAT & SUN.
FOR DINNER ONLY CALL 752-4819

HAPPY EASTER
GRANDVIEVV

ORNAMENTAL IRON AND METAL VVORKSINC. 
MARIO Dl BIASE 243 GRANDVIEVV AVENUE 

STATEN ISLAND, NEVV YORK, 10303 
(212) 727-9595

(
HAPPY EASTER 

SHOE BOX
LARGE SELECTION OF HIGH OUALITY, HIGH 

FASHION SHOES FOR TODAY’S MODERN 
VVOMEN

1413 KINGS HWY. BKLYN., N.Y. 11220339-8741

HAPPY EASTER 
VILLAGE DINER

ALWAYS OPEN NEVER CLOSED OUR SPECIALTY 
STEAKS AND CHOPS ALL BAKING DONE ON 
PREMISES VVILLIAMS TOVVN & NEW FREEDOM

ROAD, SICKLERVILLE, N.J. 609 728-2880

HAPPY EASTER 
BLACK GOAT 
RESTAURANT 

100-09 4th Avenue, Bklyn.
Owners

Mr. VViIliam Drennen & Jack Egan

HAPPY EASTER
SINBAD RESTAURANT

SYRIAN AND LEBANESE CUISINE CATERING 
FOR ALL OCCASIONS MID EAST FOOD 

AT rrs BEST
624-9105 172 ATLANTIC AVENUE

HAPPY EASTER
NONCHALANT 
HAIR SALON 

UNISEX
118 E 59TH STREET CALL 753-1012

HAPPY EASTER 
MANISU COACH 

20 1/2 South Main St.
Pearl River, N.Y. Call 914 735-7850 

Mr. Frank Gatto

HAPPY EASTER
AL TEXACO SERVICE STATION 

ALL COLLISION REPAIRS AND BODY VVORK 
COMPLETE TO YOUR SATISFACTION 

134 SOUTH MAIN STREET CAPE MAY COURT 
HOUSE DIAL 609 465-4162

HAPPY EASTER 
BLIMPIE BASE

COLD HEROES OUR SPECIALTY DRINKS OF ALL 
FLAVORS FRIENDLY SERVICE OPEN 6 DAYS 

TEL.: 246-4881 5 WEST 46TH STREET, 
NEW YORK, N.Y. 10036

HAPPY EASTER 
RAYMOND’S PLACE 

CREATIVE STYLING FOR VVOMEN 
7604 13TH AVENUE, BKLYN.

CALL 680-3443

HAPPY EASTER 
OVINGTON LOUNGE 
505 Ovlngton Avenue 

Your Host 
Jos Colhoun 

745-8473

HAPPY EASTER 
BROTHERS

AUTO REPAIR
4 John Street 

Morristown, N.J. 
Call 201 267-5315

HAPPY EASTER
RICHMOND FUNERAL HOME INC.

FOR INTEGRITY DEPENDABILITY & ETHICS 
2052 RICHMOND ROAD STATEN ISLAND 

CALL EL 1-4493
i

HAPPY EASTER
PETER SERVEDIO 
BUTCHER SHOP

FOR THEFINEST OUALITY MEATS —STOP INI 
TEL: FO 7-3136 1

2344 ARTHUR AVĖ., BRONX, N.Y. 10458

HAPPY EASTER
A.B.C. EMERGENCY 

SEVVER & DRAIN SERVICE 
289 Wabash Avenue Paterson, N.J.

Call Us At- (201) 279-7166

HAPPY EASTER
VVEINERS STEP-IN SHOES

FOR FIT, OUALITY, SERVICE MEN'S — VVOMEN'S j
— CHILDREN FOR ALL OCCASIONS DOCTORS 
PRESCRIPTIONS FILLED ROUTE 23 SHOP RITE

PLAZA FRANKLIN, N.J. CALL (201) 827-5850

HAPPY EASTER
WAH KEE RESTAURANT

OPEN DAILY 12 NOON TO 1:30 A.M. SATURDAY 
12 NOON TO 3 A.M. DINNERS SERVED AT ALL 

HOURS DELICIOUS CHINESE DISHES 
MODERATE PRICES MANAGER: LOUIE WING

16 DOYERS ST. NEVV YORK, N.Y. 10013 '
BEekman 3-8582

HAPPY EASTER 
CONSTRUCTIVE ARTS 

& CRAFTS CORP.
SPOTSVVOOD SHOPPING CENTER 

OLD STAGE ROAD & SUMMERHILL ROAD 
SPOTSVVOOD N.J. PHONE 201 251-1800

HAPPY EASTER 
MARIO S AUTO REPAIR

95 EAST MAIN ST. PENNS GROVE, N.J.
CALL 609 299-0555

I

HAPPY EASTER
GRAMERCY PARK TRAVEL AGENCY

426 E. 14 ST., NYC 10009 CA 8-2200 YOUR ONE 
STOP TRAVEL CENTER SPECIALISTS IN ALL
YOUR TRAVEL ARRANGEMENTS CA 8-2200

HAPPY EASTER
HANKS CIRCLE TOVVING 

AUTO REPAIRS
24 Hour Towing Service 

Call (609) 854-0667

HAPPY EASTER
SUSSEX APPLIANCE

SALES SERVICE PARTS & CONTRACTS AIR 
CONDITIONING MAJOR APPLIANCES AND 

REGRIGERATION 53 MAIN STREET SUSSEX, N.J.
CALL 201 875-7500

HAPPY EASTER
RAINBOVV TAVERN 
6019 4th Avė. Bklyn 

Danlel Sullivan & Timothy Lynch 
Call 439-9386

HAPPY EASTER
HARBORSIDE RESTAURANT

34 EXCHANGE PLACE 
JERSEY CITY & 

FLAMINGO RĘST. 31 MONTGOMERY ST. 
JERSEY CITY, N.J.

HAPPY EASTER 
MASTER FLOOR 
TILE COMPANY 

FAIRLAVVN, N.J.
CALL 201 797-5414

HAPPY EASTER 
ELDA HAIR STYLING 

EXPERTS IN HAIR STYLING AND CUTTING, 
EXPERTS IN HAIR COLORING STRAIGHTENING 

PERMANENTS FOR APPT. CALL 859-0900 
1219 FOSTER AVĖ., BKLYN, N.Y. 11230

TUES.-SAT. 9-9

HAPPY EASTER
BIANCHI AND MARGHERITA 

RESTAURANT
SUPERB ITALIAN CONTINENTAL CUISINE 

OPEN 6 DAYS ITALIAN AND CONTINENTAL 
CUISINE ENTERTAINMENT ALL VVEEK OPERA 
SINGER TEL CH 2-2756 186 VVEST 4TH STREET 

NEVV YORK, N.Y. 10014

HAPPY EASTER
PALISADE TV SERVICE 

REPAIRS ON ALL MAKES, COLOR AND BLACK 
AND VVHITE. 363 PALISADES AVENUE JERSEY 

CITY, N.J. PHONE 201 792-6685 BRING YOUR 
PORTABLES FREE ESTIMATE

HAPPY EASTER
STAR DELICATESSEN

OPEN 7 DAYS A VVEEK
8 AM TO 12 MIDNITE 

310 86TH STREET, BKLYN 
CALL 839-2130

HAPPY EASTER
PREMIER ROOFING CO. INC.
Expert Roofing and VVaterproofing 

Serving All Brooklyn
646 PACIFIC STREET

BROOKLYN, N.Y.

HAPPY EASTER
PORT JEFFERSON PLUMBING & 

HEATING SUPPLY INC.
201 PATCHOGUE RD. PORT JEFFERSON

STATION, N.Y. (516) HR 3-2494

HAPPY EASTER
BAVARIAN INN RESTAURANT 

AND BAR
EAT AND DRINK GERMAN STYLE 

JUST A GOOD PLACE TO EAT CLAM BAR, 
KNOCKVVURST, SOUR BRATVVURST, 

BROCKVVURST BEST IMPORTED BEER TEL 
650-1056 232 E. 86TH ST., NYC 10028

HAPPY EASTER
THE HAPPY FLOVVERS LTD. 

212-51 26 AVĖ. BAYSIDE 
423-5770

HAPPY EASTER
LADY GODIVA’S CLOSET

STYLES FOR THE CONTEMPORARY VVOMAN
COLONIAL PLAZA — ROUTE 34 

MATAVVAN, N.J. /
CALL (201) 566-6161

HAPPY EASTER
SHARON DRUG CORPORATION

5806 4TH AVENUE, BROOKLYN 
CALL 492-9587 

OPEN FROM 10 AM TO 8 PM 
MILTON LAKIN

HAPPY EASTER 
LABORSA Dl ROMA 

RESTAURANT 
215 Pearl Street 

N.Y.C.
Call 269-6180

HAPPY EASTER
BANK OF IRELAND 

375 Park Avė.
New York

Call 758-6932

HAPPY EASTER 
GOLD STAR HERO 

SPECIALIZING IN HEROES HOT AND COLD 
SANDVVICHES ITALIAN FOODS ALL FLAVORS 

SODA AND ALSO COLD BEER PROMPT 
OUTGOING OROERS TEL: 233-7524

55 ANN ST., NYC 10038

HAPPY EASTER
RUDOLPH SPAGNOLA — AGENT 

STATĖ FARM INSURANCE 
COMPANIES

AUTO LIFE FIRE HOMEOWNERS
U.S. HIGHVVAY NO. 46 LEDGEVVOOD, N.J. 

TELE: (201) 584-5888

HAPPY EASTER
SMITHTOWN CHRYSLER PLYMOUTH 

440 E. Jericho Tumpike 
Smith town, L.l. (516) 265-2600

HAPPY EASTER
NICHOLAS R. IMPERIALE 

INC. 
Insurance 

8518 18th Avenue 
BE 2-8880

HAPPY EASTER 
A & G ELECTRIC 

345 Union Avenue 
Brooklyn, N.Y.

Call 212 387-4449

. ............................................ .

HAPPY EASTER
REGINA TRAVEL BUREAU

102 Belmont Avenue Garfield, N.J.
Phone (201) 772-4377 
Hours 10 am. 6 pm

HAPPY EASTER
COMPASS

FOREIGN AUTO PARTS LTD.
CATERING TO THE FOREIGN CAR OVVNER 

COMPLETE LINE OF FOREIGN PARTS 
FOR FOREIGN CARS

99 GLEN ST. GLEN COVE (516) 759-0556

HAPPY EASTER
TURNHALL RESTAURANT 

& CATERERS 
4401 Bway Astorla, N.Y.

(212) 932-9274

HAPPY EASTER
DE BARI’S TRAVEL SERVICE 

AROUND THE WORLD
624 VVASHINGTON STREET 

HOBOKEN, N.J. CALL (201) 792-5553 
MR. NICOLO DeBARI & STAFF

HAPPY EASTER
JOHN H. MOORE & SON

PLUMBING HEATING AIR CONDITIONING 
CONTRACTORS 2085 ABSECON BLVD. 

ATLANTIC CITY PHONE 609 345-8515

HAPPY EASTER 
RANDY’S AUTO BODY 

ALL AUTOMOTIVE & BODY & FENDER 
REPAIRS EXPERT PAINT AND FIBERGLASS 

646 VVEST FIRST AVĖ. ROSELLE, N.J.
DAYS 245-8444 NIGHTS 549-6590

1

HAPPY EASTER
JOHN PLATI &SONS INC.

25 RŪTA COURT 
SOUTH HACKENSACK, N.J.

HAPPY EASTER
DERRY AUTO SPRINGS 

VVHEEL BALANCING ALIGNMENTS SPRINGS 
PASSENGER AUTO TRUCK VANS BUSES 

HUNTINGTON STATION 198 W. JERICHO TPKE.
CALL 516 427-2075 427-2076

HAPPY EASTER 
RIVERDALE STEAK HOUSE 

5700 Riverdale Avė 
VVest Bronx, N.Y.

(212) Kl 9-9946

HAPPY EASTER
SHEEPSHEAD BAY 

DINER RESTAURANT 
3165 EMMONS AVENUE SHEEPSHEAD BAY 

BROOKLYN, NEVV YORK PHONE: 934-8527

HAPPY EASTER
G. BAKERS 

GULF SERVICE STATION
GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE, TIRES BATTERIES )
185 SOUTH MORRIS ST., OOVER

CALL (201) 366-9763

[■■■■■ —"—

HAPPY EASTER 
NORTH OUEENS 

REALTY COMPANY INC. 
Flushing, N.Y.
Call 357-5061

HAPPY EASTER 
STAR DUST 

BROKERAGE INC.
1549 VVESTCHESTER AVENUE 

BRONX 
CALL 842-5557 

VVE HAVE APARTMENTS FOR RENT

HAPPY EASTER
SUNNYDALE HOME FOR ADULTS 

A HOME AWAY FROM HOME 24 HOUR 
SUPERVISED CARE RECREATION PROGRAM 

MODERATE RATES
809 STUART AVĖ., MAMK. (914) OW 8-2824

HAPPY EASTER 
SCOTCHVVOOD DINER 

OPEN 7 DAYS A WEEK 24 HOURS A DAY 
1734 U.S. HIGHVVAY NO. 22 SCOTCH PLAINS, N.J.

CALL (201) 322-4114

HAPPY EASTER
1 ORLANDO

CONSTRUCTION COMPANY INC.
206 JACKSON ST. HOBOKEN, N.J.

CALL 201 823-1700 MR. RUDY ORLANDINI

HAPPY EASTER
A.B.C.

FIRE & PROTECTION COMPANY 
FOR RESIDENTIAL AND COMMERCIAL 
BURGLAR AND FIRE PROTECTION 82 NORTH 
CLINTON STREET EAST ORANGE, N.J.

CALL 201 677-9696

HAPPY EASTER 
THE SMOKE SHOP 

Rt. 30 Townshead, N.J.
(802) 365-7372

HAPPY EASTER
MANHASSET TUXEDOS

FORMAL VVEAR SPECIALISTS TRADITIONAL, 
CONSERVATIVE, MODERN VERY LARGE 

SELECTION IN STOCKFORMALSHOES FOR RENT !
516 PLANDOME ROAD MANHASSET, L.l.

CALL (516) MA 7-4252

HAPPY EASTER
AFRICAN SCULPTURE UNLIMITED 

FEATURING VVEST AFRICAN VVOOD AND BRONZE 
RITUALS, DECORATIVE AND FUNCTIONAL

FIGURES AND MASKS TUE.-SAT. 11-6 SUN. 1-5 
925-0683 145 SPRING ST., N.Y.C. 10012

HAPPY EASTER 
VVALTON’S 

UNION TAP ROOM 
1967 Morris Avenue 

Union, N.J.
Call 201 687-6766

HAPPY EASTER 
THE OWL AND I

LUNCHEON SPECIALIST FEATURING THE 
FINEST MODERATELY PRICED LUNCHES IN THE 
BERGEN PASSAIC AREA 6-18 MAPLE AVĖ., 

FAIRLAVVN 797^879

HAPPY EASTER 
FLOVVERS BY ROSS

ALL OCCASIONS 6-05 SADDLE RIVER ROAD 
FAIRLAVVN NEVV JERSEY CALL (201) 796-6016

HAPPY EASTER
KENNEDY & KELLY 

GROCERIES 
DELICACIES 

TELE: PL 8-1660 
36 E. 58TH ST., N.Y.C. 10022

HAPPY EASTER
SHOPPERS VVORLD

WHERE THERE IS A WORLD OF VALUE 
90 BROAD STREET 

ELIZABETH, N.J.
PHONE (201) 351-3488

HAPPY EASTER 
THE SNIP-ERY 

UNISEX HAIR DESIGN
259 E. MARLTON PIKE (RT. 70)

CHERRY HILL, N.J. 08034 609 428-0111

HAPPY EASTER
RONNI J. CLEANERS

30 NORTH MAIN ST. NEVV CITY ,N.Y. 
(914) NE 4-3310

HAPPY EASTER
BAY RIDGE FISH MARKET

FISH AND CHIPS 
ALL SEAFOOD IN SEASON 

7220 3RD AVĖ., BKLYN.
CALL S H 5-4848

HAPPY EASTER
SOUARE DEAL AUTO

156 EAST CLINTON ST. 
NEW BEOFORD, MASS.

617 993-3365

/

HAPPY EASTER
MERIDEN 

MONUMENTS INC. 
56-33 Fresh Meadow Lane 

Flushing, New York 
Call: FL 7-9248

HAPPY EASTER
MAGIC CARPET TRAVELS 

326 Hackensack St 
Carlstadt, N.J.

Phone 201 — 933-0282

HAPPY EASTER 
SUPER SCISSORS 

HAIRCUTTING FOR THE ENTIRE FAMILY 
FOR APPOINTMENT 609 871-7120 
EAST RIDGE SHOPPING CENTER 

VVILLINGBORO, N.J.

HAPPY EASTER
DIANE z

SPECIALIZING IN MEN’S AND VVOMEN'S 
HAIR STYLING

616 BROADVVAY LONG BRANCH, N.J. CALL
201 222-4886 OPEN TUES.-SAT. 9 AM TO 5 PM

MEN WED. EVENINGS 5 TO 9 PM.

HAPPY EASTER
LA PERVILLE CATERERS 

“CATERING WITH A NEVV CONCEPT IN 
ELEGANCE"

236-4600 1815 65TH ST. BKLYN. KOSHER 
CATERING UNDER THE SUPERVISION OF RABBI 

STAMM

HAPPY EASTER
THE BROADSTONE 

INN
527 W. 207 ST.

(BET. POST & SHERMAN) 
FOR INFORMATION CALL 569-9708 

YOUR HOST: TOMMY MORAN

HAPPY EASTER 
IMPULSE REAL ESTATE 

107-02 Jamaica Avė. Richmond Hill 
VVe Sėli Homes
Call 441-4600

HAPPY EASTER 
ARTISTIC THROPHIES

AND AVVARDS
ENGRAVING TROPHIES AVVARD PLAOUES

695 BROADVVAY BAYONNE, N.J.
PHONE (201) 437-1^71

HAPPY EASTER 

TENNIS CENTER 
485 LOCUST STREET 

LAKEWOOD, N.J.
CALL 201 367-3600

HAPPY EASTER
BRYANT FUNERAL HOME INC. 

411 OLD TOVVN ROAD NO. OF 
NESCONSET HWY. SETAUKET 

516 473-0082
X

/ y

V

HAPPY EASTER 
FRANKIE’S CASA Dl ORO

HAIR FASHIONS LATEST IN CREATIVE 
HAIRSTYLING TUES.-VVED. 9-5 THUR. 3 FRI. 9-9 

SAT. 8-4 PHONE 60 9 931-8880

HAPPY EASTER
TUEY’S

OPEN 7 DAYS A VVEEK DANCING TO THE 
FINEST LIVE & RECORDED MUSIC

3 VILLAGE PLAZA ROUTE 25-A SETAUKET L.J^*
CALL 516 751-3737

HAPPY EASTER 
T & M

ROCKAWAY'S LEADING AUTO PARTS DISCOUNT 
CENTER BEACH CHANNEL DRIVE 75TH STREET 
ARVERNE EVERYTHING FOR YOUR AUTOMO

TIVE NEEDS (212) 945-5800

HAPPY EASTER
TOVVN VVINES & LIOUORS

FINEST OF IMPORTED & DOMESTIC WINES AND 
LIOUORS VVE DELIVER

674 POMPTON AVENUE CEDAR GROVE, NJ. 
CALL 20i 239-1014

HAPPY EASTER

CIPPITELLIBROTI1ERS
TOVVING & COLLISION INC. 

Auto and Trucks Repalr 
175-16 Liberty Avenue 

Jamalca-Oueens rele.: 291-6600

HAPPY EASTER
THE BEAUTIFUL TIFFANY 

RESTAURANT & DINER 
9904 4TH AVĖ. BKLYN STEAKS CHOPS SEAFOOD 
COCKTAILS BREAKFAST LUNCH DINNER DAILY 
MENU VARIATIONS BAKING DONEON PREMISES 
CATERING TO SMALL PARTIES OPEN 24 HOURS

7 DAYS FREE PARKING TELE: 238-4253

HAPPY EASTER 
VILLA D’ARCA 

ITALIAN RESTAURANT
OPEN 7 DAYS A VVEEK FOR LUNCH AND 
DINNER, SERVING DELICIOUS ITALIAN 

SPECIALTIES VVE SPECIALIZE IN TAKE OUT
ORDERS 710 ROUTE 25-A ROCKY POINT 

CALL 516 744-9189

HAPPY EASTER 
AMERICAN 

STRIP STEEL INC.
55 Passaic Avė.

Kearny, N.J.

HAPPY EASTER
GAMBAS RESTAURANT

185 9TH AVENUE, N.Y.C. OPEN 7 DAYS A WEEK 
5:30 PM TO 11 PM SERVING THE FINEST

ARGENTINE & ITALIAN CUISINE CALL868-3788

HAPPY EASTER
DAY—CO 

ENTERPRISES 
MASONRY CONTRACTING 

VVHAT A DIFFERENCE A DAY MAKES
STEVE DAY CALL 201 681-8863

513 5TH AVĖ BELMAR. N.J.
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Vasario 16-oji spaudos viešumoj
Fort Myers, Fla.

Mažutė lietuviškoji kolonija 
šiame žmogaus dar, palyginti, 
nedaug sužalotame gamtos gro
žio rezervate šių metų Vasario 
16-ąją paminėjo spaudos viešu
moj, minėjimą išplėsdama į dau
giau kaip mėnesio tarpą.

Kadangi lietuviai dažnai pa
reiškia savo nuomonę radijo te
lefoninėse programose, WMYR 
Fort Myers stotis, klausytojam 
pageidaujant, sausio 29 pakvietė 
svečiu Vilių Bražėną 45 minu
čių rytinėj “What’s Your Opi- 
nion” programoj klausimam at
sakinėti. Pokalbio metu sėkmin
gai surišta Amerikos politika 
su Lietuvos byla.
Vasario 10 Edą Bražėnienė laiš

ke “Fort Myers News-Press” 
dienrašty iškėlė “Encyclopedia 
Russianica” (Britanica) nepatiki
mumą bei faktų klastojimą. Pri
minusi, kaip Lietuvoj tiesa bu
vo žudoma po raudonosios armi
jos įsiveržimo, išvadoj pareiškė 
nustebimą, kad komunistam lei
džiama tą patį daryti dar laisvoj 
Amerikoj.

Po dviejų dienų, vasario 12, 
ten pat buvo išspausdintas Bra
žėno laiškas apie Vasario 16- 
osios reikšmę. Jame amerikie
čiai buvo įspėti, jog, jei pakan
kamai jų neatsiplėš nuo pramo
gų gaudymosi ir nesusidomės 
pasauliniais įvykiais kad ir toli
muose ' pasaulio kampeliuose, 
kaip Lietuva, Ameriką gali ištik
ti Lietuvos likimas. Autorius iš

reiškė viltį, kad drąsūs kovotojai 
už laisvę, tokie, kaip Solženicy
nas, Sacharovas, Kalanta ir Sa- 
dūnaitė, sužadins amerikiečių 
tautos valią išlikti gyvai. Laiš
kas pritarė laikraščio vedama
jam, teigiančiam, jog “abejin
gumas ir žinių stoka globalinia
me kaime užtikrina mirtį”.

Praėjus dar dviem dienom, va
sario 14, laikraštis įdėjo arti
mai su lietuviais bendraujan
čios latvės Almos Cugurovs laiš
ką, kritikuojantį anksčiau spaus
dintą jlgą straipsnį apie vietinės 
šeimos lankymąsi Sovietų Są
jungoj. Latvė nurodė, jog Mask
va ir Leningradas, kame gyve
na Sovietijos valdovai ir jų pa
taikūnai, nėra tikro Sovietijos 
gyvenimo vaizdas. Gi kitur sve
timųjų akis nepasiekia. Sovietiją 
tiksliau pavaizduotų spygliuotų 
vielų tvoros, o ne carų rūmai 
straipsnio iliustracijose. Cerkvių 
paauksuoti kryžiai fotografijoj 
užslepia pačios Rusijos bei Esti
jos, Latvijos, Lietuvos uždarytas 
ir išniekintas bažnyčias, kur TV 
antenos ant bokštų pakeičia kry
žius.

Ir vėl po dviejų dienų, pačią 
Vasario 16-ąją, ten pat buvo iš
spausdintas Leono Knopf- 
milerio laiškas, protestuojąs 
dėl AP (Associated Press) 
straipsnio apie uraganą Europoj. 
Išspausdintam žemėlapy ne
buvo Lietuvos, o tiktai “Sovietų 
Sąjunga”, nors pagal žemėlapio 
rodyklę uraganas palietė ir Lie
tuvos teritoriją. L.K. pastebėjo,

Korp. Neo Lithuania New Yorke valdyba. Iš k. Edmundas Vai
čiulis — tėvūnas, sekretorius, Vytas Bitėnas — ižd., Algis 
Matjoška — pirm., Vytas Jurgėlė — vicepirm., inž. Juozas 
Butkus — arbiter elegantiarum. Nuotr. L. Tamošaičio

kad žemėlapis pavaizdavo eilę 
mažesnių už Lietuvą valsty
bių, ir priminė, kad JAV vy
riausybė nėra formaliai pripaži
nusi Baltijos kraštų aneksijos. 
Išeitų, kad AP nesiskaito su JAV 
užsienio politika, pritaria tarp
tautiniam piratam (Hitlerio- 
Stalino pakto agresijai) ir pasi-' 
tarnauja sovietinei propagandai.

Vasario 17 V. Bražėnas buvo 
svečiu naktinėj telefoninėj (pus-' 
antros valandos) radijo pro
gramoj WRCC FM stoty, kaimy
niniame Cape Coral mieste. 
“Joe Miller Shovv” vedėjas po
kalbį pradėjo perskaitydamas 
Floridos gubernatoriaus Vasa
rio 16-sios proklamaciją. Po to 
buvo plačiai paliesta Lietuvos 
istorija, okupacija, komuniz
mo grėsmė laisviesiem, pasi
priešinimas Lietuvoj, detentė ir 
JAV politika apskritai.

Vasario 21 “News-Press” 
dienraštis išspausdino dar vieną 
Lietuvą minintį laišką. Irena 
Lukauskienė papildė latvės pa
reikštą kritiką dėl minėto 
straipsnio apie SSSR. Ji nurodė, 
kad ten trumpai pagyvenusi 
amerikietė turėjo didesnes paja
mas negu Sovietų piliečiai ir ne
stovėjo eilėse po dienos dar
bo nešiojant plytas ar maišant 
cementą, kaip “lygios” Sovie
tijos moterys. Svarbiausia, 
amerikietė negyveno partijos ir 
KGB teroro grėsmėj, todėl nega
lėjo perduoti pilno sovietinio 
gyvenimo vaizdo. Lukauskie
nė pabrėžė, jog tenai ne tik 
“atbaidoma nuo tikėjimo”, bet, 
pagal pogrindžio dokumen
taciją, tikintieji yra tiesiog per
sekiojami. Kadangi amerikietės 
straipsny buvo rašyta apie jos
susidūrimą su rusiškomis blakė
mis, laiškas baigtas įspėjimu, 
jog, jei amerikiečiai nepaliaus 
padėję rusų valdovam stiprinti 
jų galią, “mum dar gali tekti 
kariauti su rusiškomis blakė
mis čia Floridoj”.

A

KELIONĖS Į LIETUVĄ

(dvi savaites)

Kovo 24 $679 Rugsėjo 22 779
Balandžio 14 735 Spalio 27 745
Gegužės 19 779 Lapkričio 17 679
Birželio 10 — 1099 Gruodžio 15 679

PRAŠYKITE BROŠIŪRŲ

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
2129 KNAPP ST. 

BROOKLYN, N.Y. 11229
(212) 769-3300

Pagaliau kovo 3 lietuvių pa
stangos buvo apvainikuotos di
džiuliu, maždaug 104 colių skil
ties ilgumo, per du puslapius iš
plėstu straipsniu apie Lietuvą. 
Matyti, laiškai apie Lietuvą tu
rėjo įtakos “Fort Myers News- 
Press” redakcijai: ji susidomėjo 
Ft. Myers Lietuvos Laisvės Fo
rumu ir pasiuntė reporterį pasi
kalbėti su pirmininku V. Bražė
nu. Dviem nuotraukom ir šešių 
spalyų Baltijos valstybių žemė
lapiu iliustruotame straipsny 
laikraščio štabo narys (staff 
Writer)Steve Dougherty meist
riškai pristatė Lietuvos istoriją, 
nuo jos didybės iki dabartinės 
tragedijos, ir vaizdžiai nupiešė 
nacių ir komunistų brutalų tero
rą, visa tai gabiai įpindamas į 
asmeniškus išgyvenimus. Iš at
siliepimų aiškėja, jog straipsnis 
buvo plačiai skaitomas ir padarė 
stiprų įspūdį visuomenėj.

SAV. ROMAS KEZYS

Tai įrodo, jog mūsų veiksnių 
raginimai kiekviena proga kelti 
Lietuvos bylą viešumon daug 
kur gali pasiekti džiuginančių 
rezultatų. Tam, žinoma, reikia 
pastangų, sumaniai išnaudojant 
progas susieti Lietuvos bylą 
su Amerikos gyvybiniais reika
lais. — B.V.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYRA NEVV YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

♦ ' .... \
Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite - įsitikinsite! <

15 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 15
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 
Astorljoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A La r k Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

5-2552 
5-1154

1-7068

Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 
Whlte Plains, N.Y., The Cheese Pitt —

200 Hamilton Avė. — Tel.: 914-949-0226 
Nanuet, N.Y., Nanuet Mali Shopping

Route 59 — Tel.: 914-623-4265

Saddlebrook, N.J. — Saddlebrook Mali—
Tel.: 201 843-0029

Brlstol, Conn., Bristol Gourmet Shop, Route 202 
Junct. 229 — Tel.: 203-589-0300

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Main St. — 
Tel.: 203-744-6857

Norwood, Mass.: Meat and VVursthaus —101 Centrai St. 
Tel.: 617 769-2895

Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali —
Tel.: 201-785-0542

Cent.,

Laisvės Žiburio radijo valdyba, kuri ruošia radijo dešimtmečio minėjimą balandžio 25. Iš k.:, 
sėdi Liudvika Kulikauskienė, Bronė Macijauskienė, Sofija Kačinskienė, Birutė Labu- 
tienė; stovi Vladas Vasikauskas, Antanas Diržys, Romas Kezys, Vytautas Strolia. Nuotr. P. Bivainio

KOVO
AIDAI

Straipsniai: Juozas L. Navic
kas — Meilės filosofas Max 
Scheler; Jurgis Žalkauskas — 
Lietuvos baletui 50 metų; Biru
tė Ciplijauskaitė — Eugenio 
Montale, Nobelio premijos lau
reatas; Eugenio Montale apie 
poeziją.

Iš grožinės literatūros: Euge
nio Montale — Eilėraščiai; An
tanas Vaičiulaitis5^- Tarp šieno 
pradalgių. ,,

Apžvalgoje: Dr. J. Labutis — 
Jos reikšmę pripažįsta priešai ir

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

IEŠKOMI ASMENYS
Babravičius, Juozas, Mato 

sūnus, gim. 1917 gegužės 27, 
gyvenęs Dyer Avenue, S. Bos
ton, Mass.

4 Jakubauskas, Antanas, Mo
tiejaus ir Elzbietos sūnus, iš 
Žagariu km., Seinų apsk., senas 
ateivis.

Lazaravičius, Andrius, Jono 
sūnus, Panemunykų km., Ant- 
nemunio vi., prieš karą gyvenęs 
Scranton, Pa. Ieškomas jis ar jo 
vaikai.

Masaitis, Jonas, 1939 gyvenęs 
Pittsburgh, Pa.

Masaitytė, Marija, 1939 gyve
nusi Pittsburgh, Pa.

Petkūnas, Aleksandras, kil. iš 
Bliūdžiu km., Šimkaičių vi., Ra
seinių apsk., gyvenęs Chicagoj.

Valickas, Pranas, Juozo sūnus, 
ir dvi jo seserys, gyvenę Phi
ladelphijoj, Pa.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti: Consulate General of 
Lithuania, 41 West 82nd Street, 
New York, N.Y. 10024.

draugai (Liet. Kat. Bažnyčios 
Kronikos ketvirtmetis); T. Va
lius — H.J. Žmuidzinienės tapy
bos paroda; Algis Šimkus — Iš 
Chicagos muzikinės padangės 
(Stankaitytės, Baro, Vaznelio, 
Pomerancaitės, Mazurkevich, 
Linkevičiūtės, Prapuolenio, Ci
bo koncertai); Mūsų buityje.

Recenzijos: A. Liulevičienė 
— Krikščionis pasaulyje (Anta
no Maceinos knyga); Atsiųsta 
paminėti.

Šis numeris iliustruotas C. 
Brancuse, V. Petravičiaus. H.J. 
Žmuidziiiienės kūrinių nuotrau
komis. Taip pat Max Schelerio,

Lietuvos baleto, E. Montalės ir 
A. Maceinos nuotraukomis.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, MA 
02122; literatūros apžvalgų ir 
techninis redaktorius — Leonar
das Andriekus, OFM,- Kenne
bunkport, ME 04046; leidžia

Tėvai Pranciškonai; administ
ruoja T. Benvenutas Ramanaus
kas, OFM, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, NY 11207; spausdina 
Pranciškonų spaustuvė, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, NY 
11207.

I VISIT LITHUANIA 
WITH UNION TOURS

Leader in Travel to Eastern Europe since 1931

AIR FRANCE
5 Nights Vilnius — 1 Night Moscow — 7 Nights Paris ... 

Depart Nevv York June 10 — Return June 24
Totai Price: $1,099.00 $140.00

SAS
1 Night Moscovv — 5 Nights Vilnius — 1 Night Copenhagen 

Depart Nevv York Sept. 19 — Return Sept. 27 $780.00 
Depart Nevv York Oct. 3 — Return Oct. 11 $742.00 

Single Supplement: $75.00

Price includes: All flights, first class hotels vvith private 
bath based on double occupancy, transfers and baggage 
handling, all meals in USSR (Continental Breakfast else- 
vvhere), city sightseeing tour of Vilnius and Paris, English 
speaking guide in USSR.

(Air fares subject to changes and/or government approval.)

UNION TOURS INC.
6 EAST 36TH STREET
NEVY YORK,,N.Y. 10016

(212) 679-7878

1976 METŲ EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

Nr. 2 
Nr. 3 
Nr 4 
Nr. 5 
Nr. 6 
Nr. 7 
Nr. 8 
Nr. 9 
Nr.10 
Nr.11 
Nr.12 
Nr.13 
Nr.14 
Nr.15 
Nr.16 
Nr17 
N r.18

Gegužės 10 iki gegužės 
Gegužės 16 iki gegužės 24 
Gegužės 31 iki birželio 15 
Birželio 14 iki birželio 29 
Birželio 28 iki liepos 12 
Liepos 5 iki liepos 19 
Liepos 12 iki liepos 26 
Liepos 19 iki rugpiūčio 2 
Rugpiūčio 9 iki rugpiūčio
Rugpiūčio 16 iki rugpiūčio 30 
Rugpiūčio 23 iki rugsėjo 7 
Rugsėjo 20 iki rugsėjo 28 
Spalio 4 iki spalio 18 
Spalio 11 iki spalio 19 
Lapkričio 1 iki lapkričio 9 
Gruodžio 7 iki gruodžio 15
Gruodžio 20 iki sausio 4

19

23

Maskva, Vilnius (viena savaitė) $ 760.00 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) ..........

Maskva, Vilnius, Ryga ...............................
Maskva, Vilnius, Roma ........................
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 

Maskva, Vilnius, Roma .........................
Maskva, Vilnius, Šveicarija ...... ..............
Maskva, Vilnius, Ryga, Leningradas 
Maskva, Vilnius, Roma ...........................
Maskva, Vilnius, Šveicarija ...............
Maskva, Vilnius, Ryga ...........................
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga .............................

Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius (viena savaitė) 
Maskva, Vilnius, Ryga .........................

760.00
931.00 

1180.00 
1051.00 
.1160.00 
1206.00 
1051.00 
1160.00 
1206.00 
1051.00

760.00
931.00 
760.00 
677.00 
677.00 
876.00

, KAINOS PADUOTOS YRA NUO NEVV YORKO ARBA BOSTONO 
NUO CHICAGOS REIKIA DAR PRIDĖTI $119.00

VISAS GRUPES LYDĖS PATYRĘ VADOVAI. VISOS GRUPĖS BUS 1 DIENĄ VEŽAMOS Į 
KAUNĄ TAIP PAT IR Į TRAKUS 1/2 DIENOS.

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 
9727 SOUTH VVESTERN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60643 TEL. (312) 238-9787

Air fares subject to change and/or government approval.

f
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Kun. K. Pugevičių pagerbė 
Baltimorės lietuviai balandžio 
4 Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Gausi minia žmonių dalyvavo 
išleistuvėse. Ne vienas asmeniš
kai palinkėjo sėkmės naujuo
se darbuose New Yorke lietu
vių tarpe.

Šv. Alfonso parapijos soda- 
lietės prieš Velykas lanko lietu
vius senelius įvairiose senelių 
prieglaudose su dovanomis ir 
geriausiais linkėjimais švenčių 
proga. Jos šį kilnų darbą at
lieka porą kartų per metus.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
turėjo metinius pusryčius kovo 
28 Šv. Alfonso mokyklos salėj. 
Daug narių dalyvavo mišiose 
ir po mišių pusryčiuose, kur 
buvo aptarta ateities veikimo 
planai. Publika buvo nuliūdus, 
nes jų tarpe nebuvo prel. L. 
Mendelio, kuris dėl ligos nega
lėjo dalyvauti.

Didžiosios savaitės pamaldos 
prasidės su iškilminga proce
sija Verbų sekmadienį. Visi 
kviečiami susirinkti prie Šv. Al
fonso bažnyčios 9:30 vai. ryto. 
Didysis choras, vadovaujant mu
zikui James Lewis, ir vaikučiai 
giedos per procesiją. Šv. Alfon
so bažnyčia bus vėl skoningai 
gėlėmis išpuošta, kaip kiekvie
nais metais. Visi raginami daly
vauti pamaldose taip pat Didį
jį Ketvirtadienį, Didįjį Penkta
dienį ir Didįjį Šeštadienį, Vely
kų dieną mišios aukojamos kaip 
sekmadienį: 7, 8:30, 10.00 ir 
11:30 vai.

Baltimorės tautinių šo
kių grupė rengia koncertą 
ir šokių_vakarą balandžio 24,

BALTI MORE. M D

24

CESAR’S AUTO BODY AND REPAIR
FOREIGN CAR SPECIALIST TUNE UP, VALVE 

JOB AND BRAKES
39-09 NORTHERN BLVD. L.I.C. CALL 786-3383

PAINTING, CARPENTRY, STUCCO SPANISH 
TEXTURE STAINED WOODBEAMS INTERIORS 

EXTERIORS AFTER 7 PM PETE ARROYO 
(212) 277-3521

GIANT SCHNAUZERS FOR SALE 
Full AKC Complete Papers 

5 Months Old, 3 Malė and 2 Female 
Call (215) 845-2885

VVHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 
TIRES BATTERIES & ACCESSORIES STRAIGHT 
PATH OLD COUNTRY ROAD WYANDANCH, N.Y. 

TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

A’S MOV’G SVCE.
20 RICHMOND PLAZA BX 731-2753 LIC. NO. 

629569 MOVĖ DAY OR NITE REAS. FLAT RATE

ALBANY AREA
Perfect opportunity to establish your practlce in 
an ever growing suburb of the capital dlstrlct. 
Wlll bulld to suit your needs.
Inquiries L. Seraflnl Realtor & Developer 518 
393-2066; 518 355-4720

k

MOVING? THINK SUNNY DAYS CALL 
RAINBOVV MOVERS

HOUR 2 MEN $18 PER HOUR LICENSE
NO. 608 CALL 925-2640

EKSKURSIJA
į Vilnių, Maskvą, Lenin
gradą, Varšuvą. 15 die
nų: nuo birželio 21 iki lie
pos 5. Dėl rezervacijų 
kreiptis adresu: 
Petras Lasaųskas 
Gintaras Tours 
11 Wellesley St. 
Maplewood, N.J. 07040

Telefonai:
(201) 761-5472 (namų) 
(212) 254-8779 (NYC)

i

l

i 
F

Alvime aukštesniosios mokyklos, Nashua, N.H., šachmatų 
komanda, nugalėjusi kitas 13 komandų. Iš k.: J. Cummins, 
T. Atkocaitis, D. Grauslys ir
Telegraph

R. Grauslys. Nuotr. iš Nashua

HIGH CHAPARRAL
FRONTIER RANCH CO-ED 7-16 YRS VACATION 

ON YOUR OWN HORSE
Real western cowboys. Fee Includes ridlng, teen- 
tours. Lake George water skilng, rodeos, pack 

!"trips, ride in our famous quadrlHe, all sports.
When inquiring statė age and telephone number. 
Wr ite: EAST JEWETT, N.Y. 12424 Tel.: 518-589-9830

WEDDING PHOTO SPECIAL
1 BRIDAL & 2 PARENT ALBUMS 72 PHOTOS IN 
ALL FOR ONLY $245 90 PHOTOS $305 — 108 
PHOTOS $355 ALL WORK GUARANTEED & 
READY FOR YOU 2 WEEKS AFTER YOUR 
VVEDDINGDAY. ALL CUSTOM COLOR. THE NEW 

STUDIO, NUTLEY, 667-2459

1 ' '

terio — tm.
— Tarptautinė šachmatų fe

deracija (FIDE) iš Romos pa
skelbė, kad šią vasarą Šveicari
joj ir Filipinuose įvyks tarp- 
zoninės pirmenybės, kiekvienoj 
po 20 dalyvių. Šveicarijoj daly
vaus iš JAV dm Robert Byrne 
(2540) ir tm Kenneth Rogoff 
(2480), o Filipinuose — dm 
Walter Browne (2585) ir dm 
Lubomir Kavalek (2540).

— Naujas JAV didmeisteris. 
Jaunas kalifornietis tm James 
Taijan Jugoslavijoj ne tik pa
kartojo did
meisterio normą, bet ir padidino 
savo “ratingą” iki 2500, kas už
tikrino jam dm vardą.

— Džiugina mūsų jaunieji, 
šeštadienio vakarą, Lietuvių _ Bostonietis Tomas Girnius, ku- 
Svetainės didžiojoj salėj. Jauni- riam IV.7 suėjo 18 metų, Bos- 
mas maloniai kviečia visus kar- tono Sturgies Memorial turnyre 
tu su jais pasilinksminti. Veiks _pasidalijo I v. rezervinėj gru- 
bufetas, šokiam gros geras or
kestras.

Lietuviško Festivalio rengimo 
komitetas svarsto ateinančio fes
tivalio planus ir svarbiausias 
programos dalis. Atstovai iš į- 
vairių organizaciją kurie daly
vavo praėjusiais metais, ragina
mi dalyvauti posėdžiuose.

Jonas Obelinis

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

NAUJAUSIOS PLOKŠTELĖS
Šokime, Tėvynės Prisimi

nimų radijo programos jubilie
jinio minėjimo plokštelė. Įgrota 
13 lengvos muzikos kūrinių: 
Dar kartą apie meilę, Lauksiu 
tavęs, Pakalbėkim dar apie mei
lę, Gražiausia mergina, Meilės 
istorija, Krantų gėlė, Meilės va
sara, Oi, gimtinė mylima, Mėly
na daina, Sulaukt negalėsiu, Či
gonų berniukas, Vynas ir gitara, 
Valsas. Atlieka solistai ir simfo
ninis orkestras. Stereo. Kaina 6 
dol. Persiuntimui pridedama 50 
c. Gaunama Darbininko admi
nistracijoj.

— Įkeltame sutrumpinimus.
Vieton didmeisterio vartosime 
dm ir vieton tarptautinio meis-

pėj. Reikia laukti, kad jo “ra
tingas” pašoks iki 1750. Kitas 
sparčiai augąs jaunuolis, Richar
das Grauslys iš Nashua, NH, 
drauge su savo sesute Diane ir 
Tomu Atkočaičiu, ir Joseph 
Cummins, laimėjo savo mokyk
lai “Statė High School Chešs 
Champs” vardą. R. Grauslio pas
kutinis “ratingas” — 1890 (I). 
Mokyklos komandoj iš keturių 
trys lietuviai.

— A. a. Vladas Karpuška, ilga
metis Chicagos lietuvių šachma
tininkų organizatorius ir jų pir
mininkas, mirė kovo 27, greito
sios leukemijos pagautas. Palai
dotas kovo 30 Tautinėse kapi

Kove galingas, ką tik išleista 
New Yorko vyrų choro Perkūnas 
trečioji plokštelė. Įdainuota 13 
kūrinių — liaudies dainos ir iš
traukos iš operų. Stereo 6 dol. 
Persiuntimui pridedama 50 c. 
Platintojai ir pavieniai pirkėjai 
kreipiasi į Darbininko admi
nistraciją adresu: Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

nėse. Velionis paliko žmoną 
Oną, dukrą Aldoną ir sūnų Joną 
su šeimomis. Visiem reiškiame 
gilią užuojautą, įskaitant ir Chi- 
cagos šachmatų bičiulius.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo moderniškus apdraudos planus.

Acme Canvas & Rope Co., inc
162-13th STREET 
BROOKLYN, N.Y.
(212) 499-3396 

BOAT CO VERS 
Severai Sizesln Stock 

Navy Tops To Spec
Save 10-20%

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

r
I

t' HANDYMAN 
PLUMBING 

CARPENTRY BASEMENT & ATTIC FINISHING 
WASHERS DRYERS DISHWASHERS INSTALLED 

& REPAIRED
JACK ES 6-7815

LEI S RESTAURANT
HOME STYLE COOKING CHINESE JAPANESE 
AMERICAN FAMILY STYLE COOKING ALSO 
ORDERS TO TAKE OUT YOUR HOST EDDIE LEI 

317 KEARNY AVĖ. KEARNY, N.J. 
997-4505 OPEN 11 AM DAILY

EXPERIENCED NOT EXPENSIVE 
CARPENTRY

ALL ALTERATIONS, PANELLING, CEILINGS, ETC. 
COMMERCIAL OR RESIDENTIAL. CALL NOW FOR 
YOUR FREE ESTIMATE (201) 854-2163 OR (201) 

868-4103 ASK FOR HARRY

ALL TYPES OF CLEAN UPS
ATTICS YARDS CELLARS LOFTS GAR. STORES 
ETC. RUBBISH REMOVED REASONABLE RATES 

ALSO TREE RE MOVA L WHITEWASHING 
PAINTING CALL JIMMY 272-2428

HAMPTON BAYS AREA MONTAUK 
20 UNITS POOL/TENNIS $75,000 CASH — 22 
UNITS RESTAUTANT/POOL $75,000 CASH — 50 
UNITS POOL OCEAN $150,000 CASH TERMS ON 

BALANCE.
FRANK CAPOZZOLA 516/668-2307

SPRING CLEANING SPECIAL
20% OFF. WE ŪSE THE MOST MODERN STEAM 

į EOUIPMENT AVAILABLE, COMMERCIAL & 
! RESIDENTIAL, DEPENDABLE, 24 HOUR SERVICE 

CALL NOWFOR SPECIAL LOW ESTIMATE
(201) 858-2106

I?

į

COMFORTABLE ADULT 
HOME 

IN LOVELY COUNTRY SETTING 
IN UPSTATE NEW YORK N0W HAS 
VACANCIES FOR THOSE NEEDING A 

GOOD HOMELIKE ATMOSPHERE 
CATHOLIC CHURCH IN AREA 

CALL 914 342-5048

FOR SALĖ
Campground 161 Bites office & store wlth Apt 
above, pool, rec.1 room, laundry. City water a 
sewage, Intersectlon of 2 main Statė Roads. 
Excellent gross, selllng for personai reasons.
Terms. Also other buslnesses & home available. į 
Reply — West Realty Inc. Realtor A-1-A & į 
16th Street St. Augustine Beach, Florida 32084 - 

Phone 904 824-1667 '

, TENNIS CENTER
, ' RESERVATION TAKEN FOR SUMMER

76 & 77 WINTER SEASON 6 INDOOR
FULLY AIRCONDITIONED. RESERVED
OPEN COURT HOURS. LESSON LEAGUES PRO

SHOP 485 LOCUST STREET LAKEVVOOD N.J.
CALL 201 367-3600

— KBBTrri _ii^ i .
I 

ALLEN—FOR THE PERSONAL 
TOUCH

Ėst. 1946. DIversHIad Program Ages 3-13. Teens 
,14-16. All Sports. Specialios 2 Filtered Pools

Hot Lunches Free Swim Sults & Towels. Camp
Allen 27 Brower Avė., Ocea nside 516 RO 4-6262

i

SEASON 
COURTS 
COURTS

I
ELECTRICAL CONTRACTOR 

OFFERING LOVY, LOW PRICES 
ON ALL TYPES OF ELECTRICAL 

W0RK. CALL DAY OR NIGHT. 
(201) 471-4168

LAMESTA FUNERAL HOME 
Service Available In All Communitles 

646 Llberty Avenue — Brooklyn 
Call 277-1246

/
Remodeling, Renovatlng, Extensions, 

Painting, Paperhanging
Done At Unbeatable Prices 

Call For Free Ėst 
776-7889

INDIAN HEAD SPORTS CAMP 
Conducted by the INDIAN HEAD TENNIS CLUB 
PROFESSIONAL STAFF. 8 Fully Alr-Condltloned 
Courts. All Outdoor Sporte. Svvimmlng. Free door 
to door trensp. Much, Much More! Reservatlons 
Limlted Call at Once 275 Indian Head Rd. Kingą 
Park 516 269-6300

OLINVILLE MOVING & STORAGE
24 HOUR SERVICE REASONABLE RATES. LOCAL 
AND LONG DISTANCE 45 MINUTES NOTICE 
FREE VVARDROBE AND BARRELS CALL 994-2220

ALUMINUM TRY ME!!!
ALUMINUM SIDING ROOFING GUTTERS & 

LEADERS, STORMS & DOORS & WINDOWS 
INSTALLED. CARPENTRY & REPAIRS 

NO JOB TOO BIG OR SMALL
FRANK 845-6702

HOME IMPROVEMENTS WE FIX KITCHENS 
BATHROOMS ROOFS WE FINISH BASEMENTS 
GARAGES PATIOS ETC. FREE ESTIMATES LIC.

SKILLMAN GENERAL 
CONTRACTORS

55-04 ROOSEVELT AVENUE VVOODSIDE, N.Y.
(212) 639-8425 & 651-1087

DICK TUCKER VALENTINE MUSIC
VVEDDINGS — PRIVATE PARTIES 
TODAY & YESTERDAYS SOUNDS! 
(516) Ll 1-2757 (516) PY 9-6112

( :

JIM’S CARPET INSTALLATION 
Cleanlng & Repą Ir Pick-Up & Relay 

Reasonable Free Estimates 24 Hour
Service 335-6893 or 728-7268

M

T“

Licensed Adult Care Home
LG. PVT. BEDROOMS, EXPD. 24 HRS CARE.

FAMILY STYLE LIVING AT REAS. RATE.
BY WEEK OR MONTH. 10 MILĖS NO. OF 

POUGHKEEPSIE

FALCON MANOR 914-266-3859

BEAMON MOVING 
INC 

Local & Long Distance 
24 Hour Service 

Call 756-2978

THE STRIPPER
W00D FURN. KT. CBNTS & MĖTAU STRIPPED 

& REFINISHED BOAT PARTS ALSO 
1111 E. ELIZABETH AVĖ., LINDEN, N.J.

(201) 486-3311

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo New Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. MI7-6637.

/ I

ALL MERCEDES BENZ 
TROUBLES SOLVED WITH 

EXPERT REPAIRS ON ALL MODELS 
DIESEL & GAS 

UNIOUE COACH
212-768-6405

79-14TH ST. BROOKLYN
3 BLKS FROM BKLYN BATTERY TUNNEL 

WE HAVE MERCEDES BENZ BUSES FOR SALE

THE NEXT TIME YOU HAVE A PARTY IN YOUR 
HOME, ENTERTAIN THEM WITH A FLOWER 
SHOW ... THEY’LL LOVE IT.

FRANK LAZZARO 
HOME FLOWER SHOWS 

Elegance In dry flowers, fru lt baskets, plants, 
glftware at low prices. Beautlful gifts for the 

hostess. Call for our brochure today.
(212) 835-5636

DEXTER park 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S. 
77-01 JAMAICA AVErriJE 

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

WE DELTVER
TĖLEF. 296-4130

I
MARIO’S

AUTO INSPECTION SERVICE 
MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 

REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL WORK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS 

SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ I^SPECTORS 
PHONE609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

COMPETITIVE PAINTING 
AT COMPETITIVE PRICES 

INTERIOR AND EXTERIOR HOMES OFFICES ALL 
ROOMS VERY DEPENDABLE ALSO GENERAL 
CLEANING SERVICE CALL FOR FREE ESTIMATE 

(201) 656-8959 OR (201) 866-1703

t

I—

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, 
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P. 

J.I.B, LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago; at Apotheke J & J, 
2557 W. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 W. 47th St. Chicago ; 
2923 N. Milwaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

PARENTS . . . GIVE (S 
YOUR CHILD A SUMMER

TO REMEMBER
*FOR LESS THAN *9 PER DAY

PARENTS GIVE
i

CARL CARISTO OVER 16 YRS 
EXPERIENCE 

GENERAL CONTRACTORS 
LICENSED BY NASSAU COUNTY 

RESIDENTIAL COMMERCIAL EXTENSIONS 
DORMERS GARAGES SPECIALISTS IN: 
DRIVEVVAYS BRICK VENEER PATIOS 

SIDEWALKS FIREPLACES FREE ESTIMATES 
NO JOB TOO SMALL OR TOO BIG 

(UNDECIDED? LET US DESIGN IT FOR YOU) 
SERVING ALL OF LONG ISLAND & OUEENS 

Call (516) 872-8422

CAMP BRISSON
BOYS 9-15 CATHOLIC CAMP UPPER CHESA- 
PEAKE BAY FULL SEASON $600 TWO WEEKS 
$200 JUNE 27 — AUGUST 7 ALL SPORTS AND 
WATER ACTIVITIES STAFFED BY PRIEST, 
SEMINARIANS AND BROTHERS OBLATES OF ST 
FRANCIS DE SALES VVRITE: CAMP BRISSON, 

DEPT. F, CHILDS, MD. 21916

SINGLE? LIKĘ LOTS OF RIDING 
LOTS OF WINTER SPORTS!.

Then come on up and join the fun for a great 
weekend or vacation. Wlnter season starta Dec. 
6th. Snowmobiling, skating, tabagganlng, skeet 
shootlng. Ski popular Holiday Mtn. nearby. - 
Evenlng entertalnment, Orchestra. Everythlng 
incl. In our reasonable rates. Write or call direct 
N.Y.C. Phone 212 695-1757 (Open all Year)

ARROVVHEAD RANCH
PARKSVILLE, N.Y. (only 2 1/2 hrs. N.Y.C.)

f
H. ANDERSON 

MOVING & DELIVERY 
SPECIAL OUT OF TOWN RATES 

KNOWN FOR OUTSTANDING WORK 
& COURTESY TO RELIGIOUS 

ORGANIZATIONS 
CALL C Y 4-1835

■ v
w■■w „ __

DAY ČAMPS .. FOR BOYS AND GIRLS (AGES 4-15) 
FULL DAY PROGRAMS for pre-schoolers, efamentary youngsters 
and junior high teens. There's a counselor for each 5, 6 or 7 children, 
depending on age group. Camp sessions ara 2, 4, 6 or 8 wegks.
•FOR LESS THAN $9 PER OAY for an B-week program. Reglster nowl Easy payment pian 
jMth no extra charge. Door-to-door transporlaOon. Local camps servtng the Greater NY arės: 
Mass au 6 Suffok, 5 boroughs, Weatchestsr, and Greenwteh, Conn. Each owned and operat- 
edbyaprufoeitaiuileducator. gar|y |jjrCĮ discount now available till April 15

FOR COMPLETE INFORMATION CALL N0W, DA Y OR NIGHT
SHflNGRI-Lfl DflY CAMPS

, femau (616) 4884282Man. A Bnx. (212) S61-110S^ueans (212) 895-0090/Conn. (Ž03) 
W»-7306/Suttom (616) 249-3000, ’ 7WostCh. (914) 472-6150r AraaHyh«8tefonlsiand(2l?)86s-710B

jV * *4 -J., . ttSSpM9tA^.9MnW9,N.Y. 11710 1 • y

nį i J UOZAS T 
' 1900 t 1972

JROCKLEDGE MANOR HOTEL
35 WELLESLEYAVENUEYONKERS N.Y.C. LINE 

į FORSENIOR CITIZENS OPEN ALL YEAR ROUND 
I CATHOLIC CHURCH IN AREA CALL 914YO 3-6100

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

asas

I

APLANKYKITE 
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą 
Čia Jūs rasite 

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 

ŽEMŲ KAINŲ 
didelį pasirinkimą

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

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

New York City Tel.: TR 9-0400

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

i
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Apreiškimo parapijos choras su dirigentu Algirdu Kačanausku ir klebonu kun. Pranciškum 
Raugalu. Vidury choro pirmininkė Louise Senken. Choro metinis religinis koncertas bus 
šį sekmadienį, balandžio 11 d., 5 v. popiet Apreiškimo parapijos bažnyčioj. Nuotr. C. Binkins

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS

Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčia

Verbų sekmadienį — 11 ver
bų šventinimas, procesija, mi
šios. Kitos mišios 9 ir 12:15.

Didįjį Ketvirtadienį — 8 v. iš 
ryto ir 4 vai. vakaro mišios, ko
munija.

Didįjį Penktadienį — 3 vai. 
iškilmingos pamaldos, komunija.

Didįjį Šeštadienį — 7 v.v. Vi
gilijos pamaldos — šventinama 
ugnis ir vanduo, mišios.

Velykų dieną: 6 v.r. prisikė
limas ir/inišios. Kitos mišios 9, 
11, 12:15 vai.

Išpažinties klausoma: Didįjį 
Ketvirtadienį nuo 3 iki 4 v., 
Did. Šeštadienį — 4-5 ir 6:30-7 
v.v.

9 v .r.

pa-

Apreiškimo parapijos bažnyčia
Verbų sekmadienį — verbų 

šventinimas 8 v. Mišios — 8, 
9:30, 11, 12:15.

Didįjį Ketvirtadienį: 
skaitytos mišios 7:30 v.v. iš
kilmingos Paskutinės Vaka
rienės mišios, procesija, adoraci
ja iki 10 v.v.

Didįjį Penktadienį: 3 vai. 
Kristaus kančios ir mirties 
maldos, kryžiaus adoracija.

Didįjį Šeštadienį: 7:30 v.v. 
Velykų vigilijos apeigos ir 
šios.

Velykų dieną: 6 v.r. prisikėli
mas, mišios. Kitos mišios 8, 9:30, 
11, 12:15.

Išpažinties klausoma: D. Tre
čiadienį 4:30-5 v., 6-6:30 v.v., 
D. Šeštadienį 4-6 v.v.

mi-

Viešpaties Atsimainymo 
parapijos bažnyčia Maspethe

Didįjį Ketvirtadieni — mišios

— 8 v.r., 6 v.v. Paskutinės va
karienės mišios 7 v.

Didįjį Penktadienį — Kry
žiaus keliai 3 v. popiet, 7 v.v. 
mišios.

Didįjį Šeštadienį — 7 v.v. Ve
lykų vigilijos apeigos, mišios.

Velykų dieną: 6:30 prisi
kėlimas, mišios. Kitos mišios 
8:30 v., 10, 11, 12:15 ir 5 v. 
popiet.

Išpažinčių klausoma: D. Tre
čiadienį 7 v.v., D. Ketvirtadienį 
7 v.v., D. Šeštadienį — 4-5:30, 
7-8 v.v.

ELIZABETH, N.J.
Velykinių pamaldų tvarka
Verbų sekmadienį — 10:45 

— palmių šventinimas, procesi
ja, mišios.

Didįjį Ketvirtadienį — mišios 
7 v.r. ir 12 dienos. Iškilmingos 
mišios ir procesija — 7 v.v. Ado
racija iki 9 v.v.

Didįjį Penktadienį — 1 vai. 
Kristaus kančios ir mirties pa
maldos, Kryžiaus keliai ir šven
toji valanda — 7 v.v.

Didįjį Šeštadienį — 3 vai. prie 
altoriaus pašventinami Velykų 
valgiai, ugnies ir vandens šven
tinimas, 6:45 mišios.

Velykų dieną: prisikėlimo 
procesija ir iškilmingos mišios 
6:45, kitos mišios 8, 9, 10, 11.

Išpažinties klausoma: D. Tre
čiadienį — 6:30-7:30 v.v., D. 
Penktadienį—12:30-1:30 popiet, 
D.* Šeštadienį — 3 v. iki 7 
v.v. Taip pat klausoma ir Vely
kų rytą.

NEVVARK, N.J.
Velykų pamaldos

Švč. Trejybės parapijos 
nyčioj bus tokia pamaldų tvarka.

baž-

Maralin Niska, Metropolitan 
ir New York City operų solis
tė, pereitais metais gegužės 
mėn. davusi pilna koncertą Kul
tūros Židiny, kovo 27 labai 
sėkmingai pasirodė La Boheme 
specialiam spektakly Metropoli
tan operoj kartu su Luciano Pa- 
varotti ir Monserrat Caballe. 
Maralin Niska, šalia kitų anks
čiau Darbininke skelbtu spek
taklių, balandžio 18 New York 
City operoj dainuoja pagrindinę 
rolę “La Traviata” pastatyme.

Didieji birželio trėmimai bus 
paminėti birželio 13 Kultūros 
Židiny. Kalbės Elena Juciūtė, 
knygos “Pėdos mirties zonoje” 
autorė. Šiemet sueina jau 35 
metai, kai okupantas įvykdė di
dįjį išvežimą į Sibirą. Minėjimą 
rengia Simo Kudirkos šaulių 
kuopa New Yorke. Mišios už iš
vežtuosius bus tą pačią dieną 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos bažnyčioj Maspethe.

Verbų sekmadienį — 10:30 
šventinamos palmės, procesija ir 
mišios.

Didįjį Ketvirtadienį — 7:30 
r. skaitytos mišios, komunija. 
Vakare 7:30 v. — Paskutinės va
karienės mišios, komunija, pro
cesija ir adoracija iki 10 vai.

Didįjį Penktadienį — 3 v. po
piet Kristaus kančios ir mirties 
pamaldos. Komunija — 7:30 v.v. 
Kryžiaus keliai.

Didįjį Šeštadienį — 7:30 — 
Velykų vigilijos pamaldos, iškil
mingos mišios.

Velykų dieną — Prisikėlimo 
procesija ir mišios — 6 v.r. Ki
tos mišios — 8, 9, 10:30 v. ir 
12 vidurdienį.

Išpažinties klausoma trečia
dienį, ketvirtadienį, šeštadienį 
4-5 ir 7-8 v.v. F.V.

Maironio mokykla suvaidino 
Meškiuką Rudnosiuką

Kovo 28, sekmadienį, Kultu- nė ir vaidintojų mamytės. De- 
ros Židiny buvo tikra vaikų 
šventė. Tą dieną Maironio litua
nistinė mokykla suvaidino Vy
tės Nemunėlio “Meškiuką Rud
nosiuką”. Žiūrovų buvo pilna 
salė. Visi turėjo progos pasi
džiaugti gražiu ir tvarkingu vai
dinimu.

Meškiukas Rudnosiukas, ta
lentingai parašytas Vytės 
Nemunėlio, yra viena iš po
puliariausių vaikų knygų. Visi 
vaikai ją beveik mintinai mo
ka. Tai patraukli medžiaga. Mo
kyklai patogu tokį veikalą sta
tyti, nes čia įvedama labai daug 
vaidintojų. Daugel vaikų turi 
kur pasireikšti. Scenai šį veika- 
liuką pritaikė Irena Šerelienė, 
muziką parašė Giedrė Gudaus
kienė, režisavo Ramutė Česna- 
vičienė, Vida Jankauskienė, 
chorą paruošė Nijolė Ulėnienė, 
akomponavo Andrius Rajeckas, 
šokius paruošė Birutė Vaičiūnai
tė, Rita Oniūnienė, kostiumus 
siuvo Irena Alksninienė, Aldo
na Katinienė, Milda Kvedarie-

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietėj balandžio 4 buvo pagerb
ti mirę dr. V. Paprockas ir ak
torius St. Pilka. Apie juos kal
bėjo Jonas Rūtenis. Paskui bu
vo susipažinta su knyga Tretie
ji vainikai. Apie šią poezijos 
antologiją kalbėjo Paulius Jur
kus, suminėdamas ir apibūdin
damas visus knygos autorius. 
Keletos autorių eilėraščių pa
skaitė Bronius Balčiūnas, savo 
naujos kūrybos skaitė Pranas 
Naujokaitis ir Jonas Rūtenis. Vi
sai programai vadovavo klubo 
pirmininkė Snieguolė Liaukutė. 
Po programos buvo kavutė.

New Yorko policija balandžio 
3 Kultūros Židiny buvo suren
gusi parodą, kaip apsisaugoti 
nuo plėšimų. Buvo išstatyta dau
gybė užraktų ir kitų priemo
nių. Atsilankę žmonės galėjo 
pasikalbėti ir savo namų saugu
mo klausimais.

Ona Ginkus-Ginkienė mirė 
kovo 31. Buvo pašarvota Garš
vos šermeninėj, palaidota balan
džio 5 iš Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčios. Velionė turė
jo apie 75 metus. Buvo gimusi 
Amerikoj, ilgus metus giedojo 
Angelų Karalienės parapijos 
chore. Jos vyras, Juozas Ginkus, 
miręs prieš keliolika metų, 
plačiai veikė lietuvių organiza
cijose Brooklyne. Jie turėjo 
Grand St. kavinę, kurią kadai
se žmonės mėgo lankyti, ypač 
sekmadieniais. Liko sūnus Juo
zas ir kiti giminės.

Apreiškimo parapijos choro 
metinė bendra komunija vyko 
balandžio 4 per sumą. Po jos 
bendruose choro pusryčiuose 
kalbėjo Aušra ir Jonas Jurašai, 
neseniai atvykę iš Lietuvos. 

koracijas piešė Paulius Jurkus 
su vyresniųjų klasių mokiniais.

Veikalą pradeda peliukas 
Puputis, jis pasisako, kad buvęs 
Lietuvoj ir ten gavęs knygą 
dovanų. Ta knyga ir yra Meš
kiukas Rudnosiukas. Jis pradeda 
knygą skaityti. Tada atsitraukia 
uždanga, ir prasideda vaidini
mas. Scenoj pilna fantastiškiau
sių dalykų — grybai, voverytės, 
bitės, drugeliai, oželiai, viso
kiausių paukščių. Koks kostiu
mų margumas, kaip gerai pasiū
ti!

Kai buvo miško mokyklos sce
na, tai iš salės gilumos su dai
na atžygiavo daugybė mokinukų 
ir sukopė scenon.

Prie scenos dešinėj stovėjo 
mokyklos choras, kuris palydėjo 
vaidinimą dainomis, taip 
pat ir šokius.

Spektaklis užtruko tik vieną 
valandą, praėjo sklandžiai ir 
spalvingai. Techniškai buvo ge
rai parengtas, visur buvo iš
dėstyti mikrofonai, tai visur gir
dėjosi vaikų kalba. Žodžius jie 
tarė aiškiai ir suprantamai.

Pradedant vaidinimą, mokyk
lą sveikino Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis ir LB apy
gardos valdybos narys — Čes
lovas Janušas. Vadovavo mokyk
los tėvų komiteto pirmininkas V. 
Sidas.

Po vaidinimų abiejose salėse 
vyko laimėjimų traukimai. Čia 
vaikai dar porą valandų pasi- 
linskmino. (p.j.)

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
IŠ

BOSTONO, MONTREALIO IR NEW YORKO
Dar yra vietų šiose grupėse:

LIEPOS 14 — $1045.00 RUGSĖJO 1 — $925.00
LIEPOS 28 — $1045.00 RUGSĖJO 16 — $725.00

GRUODŽIO 22 — $875.00

DVI NAUJOS GRUPĖS su Varšuva^), Krokuva (Ž), Vilnium (5). 
Druskininkais (2)

Birželio 20 ir rugpiūčio 8 — kaina $1136.60
Prie šių grupių galima jungtis iš kitų miestų, su papildomu 
mokesčiu, New Yorke

REGISTRUOKITĖS IŠ ANKSTO — VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS!

I
I

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P.O. Box 116 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė
Air Fares Subject to Changes and Government Approval 
Norintiems atsikviesti gimines iš Lietuvos sutvarkome reikalaujamus 
Iškvietimo dokumentus

BALTIC HOMELAND TOURS
TO

Laisvės Varpas, lietuviška 
radijo valandėlė, kovo 7 minėjo 
22 metų sukaktį. Per šią prog
ramą Laisvės Varpą sveikino 
LB Bostono apygardos pirmi
ninkas Povilas Jančauskas. Per 
tuos 22 metus L. Varpas turėjo 
pakeisti bent porą kartų stotį. 
Visą laiką vadovauja vilnietis 
adv. Petras Viščinis. Valandėlė 
išsilaiko iš aukų, nes skelbimų 
veik visai nėra. Valandėlės ve
dėjas rengia kasmet koncertus. 
Šiemet toks koncertas bus ba- ■ 
landžio 25. Programą atlieka so
listė Aldona Stempužienė, 
akomponuoja Jonas Švedas, P. 
Viščinis taip pat parengia spe
cialias programas angliškaiVa- 
sario 16 proga ir birželio išve
žimų proga. Programas perduota 
amerikiečių stotys. Parengiamos 
švenčių metu ir lietuviškos spe
cialios programos. Tom progom 
dažnai atsiranda mecenatai, ku
rie užmoka visas programos iš
laidas. Tokia speciali programa, 

skirta šv. Kazimiero šventei, 
buvo ir kovo 7. Deja, tuo metu 
neatsirado mecenato. Valandė
lės išlaikymas sudaro daug sun
kumų, tad visi klausytojai prašo
mi auka paremti šią kultūrinę 
radijo valandą.

BOSTON, MASS.—WLYN 1360 
ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. 
Mlnkus, 502 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.

i

t

DR. HENRIKUI LUKAŠEVIČIUI

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

VILNIUS

WARSAW

5 NIGHTS

2 NIGHTS

liūdint, sesutei ELENAI ir broliui ČESLOVUI mirus, nuo
širdžiai užjaučiame.

E. ir V. Mackevičiūtės 
ir A. Ramanauskas

ta

A .A.
VIDMANTUI VILENIŠKIUI, 

mūsų mielos Irenos Fsirbank broliui, mirus jos šeimai, 
mamytei Ir broliams reiškiame gilią užuojautą.

Lietuvių Atletų Klubo
Ketvirtadienio Popiečių Bendradarbiai

A.A. 
VIDMANTUI VILENIŠKIUI

staiga mirus, jo motinai, sesutei Irenai Fairbanks su šeima ir 
broliam reiškiame giliausią užuijautą.

New Yorko Neringos ir Tauro Tuntai

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?

MAISTO SIUNTINIAI
Pranešu savo visiem klijentam, kad, labai padidėjus susidomė
jimui dėl maisto siuntinių persiuntimo į Lietuvą, vėl pradeda
me siųsti iš Anglijos per mano siuntinių kontorą mūsų 
sustatytus standartinius siuntinius ar jūsų pačių parinktus pro
duktus iš katalogo. Dėl katalogo prašau kreiptis:

Ąda Ustjanauskienė 
International Supermarket 
518 Park Street, Hartford, Conn. 06106 
Tel. (203) 246-9473

SIUNTINIŲ PAVYZDŽIAI:

■I No. 6a — $70.50
40 lbs. miltų

No. 11b — 105.50
20 lbs. miltų
10 lbs. sviesto
10 lbs. taukų

No. 34 — $69.30 
5. lbs. cukraus
5 lbs. miltų
4 lbs. ryžių

No. 11 — $93.00 2 lbs. kavos pupelių
10 lbs. cukraus No. 22 a — $97.00 1 lb. cacao
10 lbs. ryžių 5 lbs. sviesto 1 lb. arbatos
10 lbs. taukų 3 lbs. taukų 1 lb. šokolado
10 lbs. miltų 2 lbs. salami

2 lbs. sūrio
No. 11a — $113.00 1 lbs. arbatos No. 35 — $83.00
10 lbs. cukraus 2 lbs. kavos pupelių 4 lbs. salami
10 lbs. ryžių i lb. cacao 5 lbs. sviesto
10 lbs. taukų 1 lb. pipirų 5 lbs. taukų
10 lbs. sviesto 2 lbs. šokolado 4 lbs. miltų

Eight Departures —-----------Reserve Your Date
FEBRUARY 23rd $679.00
MARCH 22nd $679.00
APRIL 12th $735.00
MAY 17th $779.00
SEPTEMBER 20th $779.00
OCTOBER 25th $745.00
NOVEMBER 15th $679.00
DECEMBER 13th $679.00
Program Inciudes:
Transatlantic flights via KLM and Aeroflot within USSR
All rail transportation to and from Warsaw and Vilnius
All transfers to and from airports and railroad stations, plūs 

baggage i andling
First-class accommodations with private bath, based on 

double occupancy
Three meals per day in Vilnius (breakfast and dinner in 

Warsaw)
Sightseeing tours in both cities
English speaking guides throughout
For Reservations Contact:

PAT KELTNER or LARRY GEMMELL 
PHONE: 212 943-6995

AT 
FIGARO TRAVEL INC.

17 BATTERY PLACE 
NEW YORK, N.Y. 10004

Depositof $100.00 willhold yourreservationuntil 30 days 
be fore departure

ERE

s

t
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341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny — šį sekmadienį, balan
džio 11, 12 vai. Prieš mišias, 
11 vai., bus bendras liturginis 
pasiruošimas susitaikymo sak
ramentui priimti ir kiekvienas 
turės progos atlikti individua
linę išpažintį. Pamaldomis rūpi
nasi K.Ž. jaunimo reikalų sek
cija, o vaišėmis— ateitininkai.

S kautų-ateitininkų organizuo
jamų rekolekcijų II-ji dalis, jau
nimui lankančiam pradžios mo
kyklas ir gimnazijas, bus balan
džio 10-11 Kultūros Židiny. Jau
nimas bus suskirstytas pagal am
žių į grupes ir jiem vadovaus se
selės Igne ir Onutė bei tėv. 
Paulius. Rekolekcijos prasidės 
tuoj pat po lietuviškos mokyk
los, 1:30 vai. p.p. ir šeštadienį 
tęsis iki 3:30 vai. Sekmadienį 
— nuo 11 vai. iki 1 vai. p.p. 
Maloniai laukiame nuoširdžios 
tėvelių talkos!

Jaunimui, dalyvavusiam reko
lekcijose Putname, pokalbiai bus 
tęsiami šį šeštadienį, balandžio 
10, 5 v. p.p. Kultūros Židiny. 
Kviečiami ir kiti to amžiaus, 
negalėję tą savaitgalį dalyvauti 
Putname.

L.K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas kviečiamas ba
landžio 11, sekmadienį, 12 vai., 
Apreiškimo parapijos salėj. Po 
susirinkimo užkandžiai ir kavu
tė, o 5 vai. visos narės dalyvaus 
religiniame koncerte bažnyčioj. 
Visos narės prašomos dalyvauti.

Apreiškimo parapijos choro 
metinis religinis

KONCERTAS

balandžio 11, sekmadienį, 5 v. popiet 
Apreiškimo parapijos bažnyčioje

PROGRAMOJE:

Dubois oratorija — “Septyni paskutinieji Kristaus žodžiai” 
solistai: LOUISE SENKEN, LIUDAS STUKAS, 
FRED LUČKA

Gounod — motetas “Galia”
ALBINAS PRIŽGINTAS groja vargonais solo

Speciali programa Amerikos 200 metų nepriklausomybei 
paminėti

Chorui diriguoja ALGIRDAS KAČANAUSKAS 
Koncertą globoja klebonas kun. PRANAS RAUGALAS

—---------------------------------------------- —----------------- y

DARBININKO 60 METŲ
JUBILIEJINĖ AKADEMIJA-KONCERTAS

{VYKS BALANDŽIO 24 KULTŪROS ŽIDINY

MENINĘ PROGRAMĄ ATLIKS

SOLISTĖ ANITA PAKALNIŠKYTĖ IŠ HAMILTONO 
VYRŲ SEKSTETAS VADOV. KOMP. JULIAUS GAIDELIO, 

IŠ BOSTONO

Darbininko 60 metų sukak
ties koncertas jau artėja. Jis į- 
vyks Kultūros Židinio di
džiojoj salėj balandžio 24, šeš
tadienį po Velykų. Programoj 
dalyvauja solistė Anita Pakalniš
kytė iš Hamiltono. Jai akompo- 
nuos muz. Albinas Prižgintas. 
Taip pat dainuos Bostono vyrų 
sekstetas, kuriam vadovauja 
kompozitorius Julius Gaidelis.

Septyni paskutinieji Kristaus 
žodžiai, Dubois oratorija, bus at
liekama balandžio 11, šį sekma
dienį, 5 v.v. Apreiškimo parapi
jos bažnyčioj. Gieda tos parapi
jos choras, diriguojamas Algirdo 
Kačanausko. Solo partijas gieda 
solistai: Louise Senken, Liudas 
Stukas, Fred Lučka.

Albinas Prižgintas, vargonų 
virtuozas, dalyvauja Apreiškimo 
parapijos koncerte, kuris bus 
Verbų sekmadienį, balandžio 
11, 5 v. popiet Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioj.

Garbės sargybos bus Apreiški
mo parapijos koncerte balandžio
11. Garbės sargyba bus sudary
ta iš New Yorko 4 pulko 8 kuo
pos, kuriai vadovauja kapitonas 
Robert G. Hutchinson.

Prof. St. Kolupailos mono
grafija bus pristatoma šį sekma
dienį, balandžio 11, 4 v. popiet 
Kultūros Židiny. Apie knygą 
kalbės vienas iš autorių — dr.
J. Gimbutas. J. Okunis papasa
kos savo prisiminimų apie prof. 
Kolupailą. Knygos sutikimą ren
gia Architektų ir Inžinierių Są
jungos New Yorko skyrius.

Joris Jurašas, Aušros ir Jono 
Jurašų sūnus, susirgo. Buvo ga
vęs sunkų ausies uždegimą ir 
buvo paguldytas net ligoninėj. 
Dabar gydosi namie ir greitai 
vėl pradės lankyti mokyklą.

Petras Jasmantas, gyvenąs 
Newarke, N.J., yra susirgęs ir 
jau trečia savaitė kaip guli St. 
Barnabas ligoninėj. Jam buvo 
padaryta operacija.

Vita Valikonytė-Talandienė, 
gyvenanti Ithica, N.Y., dainuoja 
Nevv Yorke pirmą kartą Moterų 
Vienybės baliuj, kuris bus gegu
žės 8 Kultūros Židiny.

Elizabeth, N.J. kores
pondencijoj apie Vasario 16 mi
nėjimą (Darbininkas, nr. 11, p. 
7) praleisti aukotojai: 20 dol. 
Antanina Jankūnienė, mažiau 5 
dol.: Izabelė Keturvietis, T. ir 
V. Petraičiai, Surbikevičienė, 
Justina Bunes, Mandziukas,
N.N. ir Petkienė.

Korp. Neo Lithuanios New 
Yorke susirinkimas ir iškilminga 
metinė sueiga buvo kovo 27, 
šeštadienį, Kultūros Židinio ma
žojoj salėj. Paskaitą skaitė dr. Al
girdas Budreckis. Jis kalbėjo te
ma — Tautinės dvasios kėlimas 
universitete ir visuomenėj. Kor
poracijos valdybą sudaro: pirmi
ninkas — Algis Matjoška, vice
pirm. — Vytautas Jurgėla, tė
vūnas ir sekretorius — Edmun
das Vaičiulis, iždininkas — Vy
tas Bitėnas, arbiter elegantiarum 
— inž. Juozas Butkus. Suei
gos metu buvo keli nariai pakel
ti į senjorus. Po sueigos buvo 
pobūvis.

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURIO ATLANTO APSKRITIES {STEIGIMO 

60 METŲ SUKAKTUVĖS 
įvyks balandžio 24, šeštadienį.

6:30 v.v. Šv. Mišios V. Atsimainymo parapijos bažnyčioj, 
64-14 56th Road, Maspeth, N.Y.

7:30 v.v. banketas, meninė programa ir šokiai. 
Bilietų kaina 10 dol.

Bilietus galima įsigyti iš anksto: 
Nevvarke: Kazys Šipaila 201 923-3975 

Brooklyne: Antanas Mažeika 212 VI 3-0667 
Bronxe — Larry Janonis 212 SY 2-8342 

2124 Ellis Avė., Bronx, N.Y.

Nuoširdžiai kviečiame visuomenę ir ypač buvusius
L. vyčių narius.

LIETUVOS VYČIŲ 
VIDURIO ATLANTO APSKRITIES VALDYBA

-------------------------------------------- ------------------------------------------------ ,
LAK sportininkų kelionė į ToJ Ridgevvoode išnuomojami du 

rontą įvyks antrąjį gegužės mė- erdvūs kambariai su baldais prie 
nėšio savaitgalį. Autobusas iš- gero susisiekimo. Tel. 497-5748.

• Sekmadienį - Balandžio 18 d. 7:30 v.v. 
Įėjimo kaina - $2.00

• BUS ORKESTRAS, UŽKANDŽIAI, GĖRIMAI

IKI PASIMATYMO!!

0

vyksta gegužės 7 penkt., 8 v.r. ir f 
grįš gegužės 9, sekmad. naktį. 
Kelionės autobusu kaina 30 dol. 
asmeniui. Šeštadienio rytą iš 
Republican aerodromo Long 
Islande į Torontą skris ir spe
cialus lėktuvas labai prieina- , 
mom kainom. Lėktuvas grįš sek- 1 
madienio vakare. Autobuse ir ( 
lėktuve dar yra ribotas skaičius į 
vietų. Norintieji nuvykti kartu 
su sportininkais į Torontą pra
šomi kreiptis į Praną Gvildį 
356-7871 arba A. Šilbajorį 846- 
7636.

Amerikos Lietuvių R. Katali
kų Federacijos New Yorko ap
skrities valdyba gegužės 16, sek
madienį, 12 vai. kviečia seime
lį Angelų Karalienės parapijos 
salėj, Brooklyn, N.Y. Metinio 
seimelio darbotvarkėj bus svars
tomi aktualūs lietuvių katalikų 
akcijos klausimai. Be to, seime
lio metu bus minimas Lietuvos 
katalikų bažnytinės provincijos 
50 metų įsteigimas. To minė
jimo prelegentu pakviestas Tėv. 
dr. V. Gidžiūnas, OFM.

Katalikių Moterų Sąjungos 24 
kuopos valdyba balandžio 11, 
sekmadienį, 12 vai., tuoj po su
mos, šaukia susirinkimą Angelų 
Karalienės parapijos mažojoj sa
lėj Brooklyn, N.Y.

Amerikos 200 metų nepriklau
somybės sukaktis bus prisimin
ta Apreiškimo parapijos choro 
religiniame koncerte, kuris bus 
šį sekmadienį, balandžio 11. Su
kakties proga choras atlieka kun.
L. Budrecko kompoziciją — 
Maldą už Ameriką ir America 
the Beautiful. Aktorius Juozas 
Boley-Bulevičius skaito ame
rikiečių poeto Archibald Mac- 
Leish ištraukas iš “American 
Letter”.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj Velykų atostogos bus balan
džio 17 ir 24. Tuo metu pamo
kų nebus.

Metropolitan opera balandžio 
10, šį šeštadienį, 1:30 vai. po 
pietų New Yorko laiku trans
liuoja per radiją Ponchelli ope
rą “La Gioconda”. Pagrindiniai 
solistai: Martiną Arroyo, Matteo 
Manuguerra, Lili Chookasian, 
James Morris.

Algis ir Elena Reivyčiai, gy
venę Clinton, MA., neseniai 
persikėlė į naujai pastatytus 
nuosavus namus. Dabar jų adre
sas yra 42 Barrel Road, West- 
minster, MA. 01473. Telefonas 
— (617) 874-2251.

VISI KVIEČIAMI

BALANDŽIO 11 D., SEKMADIENĮ, 4 VAL. PO PIETŲ 

Į PROF. STEPONO KOLUPAILOS MONOGRAFIJOS

PRISTATYMĄ

Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. Dr. inž. 
J. Gimbuto ir dipl. inž. J. Danio redaguotą knygą aptars pats 
autorius dr. inž. J. Gimbutas, o asmeniškus prisiminimus 
apie prof. S. Kolupailą papasakos jo mokinys inž. arch. 
J. Okunis.

Knygos pristatymą ruošia Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektų Sąjunga Nevv Yorke.

Pastaba: Prieš knygos pristatymą, ten pat, 3 vai. 30 min. 
šaukiamas trumpas Amerikos Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos Nevv Yorko skyriaus susirinkimas. Narių 
dalyvavimas būtinas.

• N.Y, SKAUTAI ir ATEITININKAI • 
DRAUGE RUOŠIA

KULTŪROS ŽIDINY

VELYKINĮ PASILINKSMINIMĄ
SOKIUS

ir kviečia
VISĄ

N.Y. Lietuvių Jaunimą 
atvažiuoti

Lietuvos beržas pasodintas 
Kultūros Židiny netoli gatvės. 
Labai mažą berželį vienas žmo
gus parsivežė, grįždamas iš Lie
tuvos. Jį buvo pasodinęs savo 
kieme. Po keletos metų jis iš
augo į aukštoką medį, kurį dabar 
padovanojo Kultūros Židiniui.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJO
10 METŲ SUKAKTUVINĖ ŠVENTĖ 

i SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 25 D.

Bilietų kainos 6, 5 ir 4 dol. Visos vietos rezervuotos. Bilietus galima 
įsigyti paštu prisiunčiant atitinkamai sumai čekį ir sau adresuotą 
su pašto ženklu voką: LITHUANIAN RADIO CLUB 217-25 54 AVĖ. 
BAYSIDE, N.Y. 11364. Tel. (212) 229-9134 arba (212) 769-3300.

AUTOBUSUS ORGANIZUOJA New Yorke M. ŠALINSKIENĖ
A. ZUBKUVIENĖ 

Elizabeth, N.J. KUN. P. ŽEMEIKIS

BILIETŲ PLATINTOJAI

11 vai. Apreiškimo par. bažnyčioje, Brooklyne, iškilmingos pamaldos 
už Laisvės Žiburio narius, rėmėjus ir darbuotojus. Giedos Apreiškimo 
par. choras, vad. A. KAČANAUSKO, ir PERKŪNO vyrų choras, 
vad. V. DAUGIRDO.

Naujas, dar niekur nematytas spektaklis, kurį atliks iškilusis tautinių 
šokių ansamblis iš Clevelando

GRANDINĖLĖ
VADOVAI — LIUDAS IR ALEKSANDRA SAGIAI

PRADŽIA 2 VAL.
KEARNY HIGH SCHOOL, 336 DEVON ST., KEARNY, N.J.

PROGRAMOJE: VARKIJIETIS, SIAUDELĖ, TRAPUKAS,
GAIDYS, KREGŽDELĖ, JAUNIMO 
ŽAIDIMAS “NAŠLĖ”, VILIOTINIS, 
ATBULINIS, BERGŽDENIKĖS, RASODĖ- 
LĖ, IŠTRAUKA IŠ “RUSNIEČIO” IR KT. 
PALYDI “GRANDINĖLĖS ORKESTRAS, 
VAD. JONAS PAŽEMIS

NEW YORKE
VVOODHAVEN: M. ŠALINSKIENĖ (Shalins Funeral Home)

296-2244
J. ANDRIUŠIS Haven Realty VI 7-4477

RICHMOND Hill: A. ZUBKO (Alice’s Florist) 846-5454
V. ir B. LABUTIS VI 7-5550

MASPETH: KUN. J. PAKALNIŠKIS 326-2236
BROOKLYN: A. DIRŽYS TA 7-8789

AGENTŪRA “VYTIS” 769-3300
GLENDALE: S. KAČINSKIENĖ HY 7-5340
OZONE PARK: L. ir N. KULIKAUSKAS 845-6722

NEVV JERSEY
KEARNY: KUN. D. POCIUS 998-4616

B ir P. MACIJAUSKAS 998-6797 , I
J. MĖLYNIS WY 1-6608
J. KIaUSAS 482-0731

ELIZABETH: V. MAMAITIS 351-9057
KUN. P. ŽEMEIKIS 998-4616

PATERSON: A. RUGYS 525-3340
HARRISON: O. SKURVYDIENĖ 483-3108
N. ARLINGTON: J. AUGIUS 991-6773

PO GRANDINĖLĖS SPEKTAKLIO

POBŪVIS
Sopulingosios Dievo Motinos lietuvių parapijos salėje 

(pasiekiama pėsčiomis nuo Kearny High School) 
136 DAVIS AVĖ. KEARNY, N.J.

PRADŽIA 5 VAL. ĮŽANGA 5 DOL.

(

Dešimtmečio proga leidžiamas Laisvės Žiburio

SUKAKTUVINIS LEIDINYS
su gausia informacija apie Laisvės Žiburio 10 metų veiklą. Organi
zacijos, prekybininkai, pavieniai rėmėjai kviečiami dalyvauti su savo 
sveikinimais — skelbimais.

New Yorko — Nevv Jersey — Conn. visuomenė kviečiama 
dalyvauti Laisvės Žiburio sukaktuvinėje šventėje
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