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Mirties bausmė Vytautui Simokaičiui 
pakeista 15 metų darbo stovykla

Iš Maskvos Reuterio ir kitos 
V. Europos žinių agentūros pra
neša, kad lietuviui V. Simokai
čiui mirties bausmė pakeista 
15 metų sunkiųjų darbų sto
vykla* Šitų pakeitimą padarė 
okupuotos Lietuvos Aukščiau
sios Tarybos Prezidiumas, ku

riam V. Simokaitis, kaip buvo 
anksčiau pranešta, buvo pada
vęs malonės prašymą. Simokai
tis buvo nubaustaa mirties 
bausme už bandymą lėktuvu pa
bėgti Į Švediją. Jo bylą nagri
nėjo aukščiausias teismas Vil
niuje.

Naujasis Amerikos biudžetas su 11.6 bil. dol. deficito Pokalbis su kongresmanu W. Hays

Nenumatyta
Kongresas jau gavo sekan

tiems biudžetiniams metams 
(1971.7.1 — 1972.6.30) tokį 
prez- Nixono sudarytą biudže
tą: pajamos 217.6 bil. dol., iš
laidos 229.2 bil. dol., deficitas 
11.6 bil. dol.

Deficitas didelis, bet jis tyčia 
toks padarytas, nes pagal naują 
ekonominę idėją toks deficitas 
nedidina infliacijos, bet .skati
na krašto ūkinės veiklos pagy
vinimą. Jis vadinamas “pilno 
įdarbinimo biudžetu”. Šito 
principo veikimas štai kaip nu.

Bilijonas doleriy 
Izraeliui

Izraelio ūkinei bazei stip
rinti Amerikos žydai bei jų 
draugai prašyti sudėti šiais 
metais mažiausiai 400 mil. dol., 
už tokią sumą išplatinant Iz
raelio bonų.

Kita organizacija turi surink
ti 15 mil. dol., kad Aravos dy
kumą padarytų gyvenamą ir 
ten įkurdintų nausėdijas. Dar 
kita organizacija čia ir visame 
pasaulyje turi surinkti kitus 
400 mil. dol. kitokiems rei
kalams. Taigi iš viso apie bi- 

—tijonas- dol. Izraelio ūkiniams 
ir socialiniams reikalams- šitie 
pinigai nenaudojami karo išlai
dom dengti, nes karas finan
suojamas iš Izraelio gyventojų 
surenkamais mokesčiais.

Daugiausiai 
pavagia krautuviy 
tarnautojai
JAV didžiosiose krautuvėse 

vyksta didelis prekių vogimas- 
Ikšiol visa bėda buvo verčia
ma klijentams, bet po ilgo ty
rinėjimo paaiškėjo, kad didžiau
sią grobį išsineša ne vagiliau
jantieji pašaliečiai, bet nami
niai vagys, tai yra krautuvių 
tarnautojai.

Iš dingstančio be žinios in
ventoriaus 40 proc. pavagia 
krautuvių tarnautojai, 40 proc. 
“dingsta” atskaitomybės knygų 
klaidose, tik 30 proc. pavagia
atėję klijentai. Esą daug atsiti
kimų kada vidaus vagis per 
metus nukniaukia iki 1,500 do
lerių vertės prekių, gi vagišiui 
klijentui vidutiniškai tenka tik 
17 dol.

Darbininko popietėj sausio 31 Kultūros židiny. Brook lyne, pagerbti 1970 m. veiklesnieji lietuviai. Iš k.: A. 
Reventas. K. šventoraitienė. O. Kubilienė. H. Kulber. D. Kezienė, V. Strolia. S. Remėza (žiūr. vedamąjį 3 p.).

Nuotr. V. Maželio

didinti mokesčiij, bus pakeltos social security pensijos
sakomas: kai ūkinė veikla dėl 
kokios nors priežasties prade
da mažėti, tada centrinė vy
riausybė ne tik gali, bet ir turi 
išleisti ne tik tiek, kiek numa
to gauti tais metais pajamų, 
bet tiek, kiek ji gautų pajamų, 
jeigu ūkinė veikla būtų aukšto 
lygio ir bedarbių skaičius vi
sai nežymus- Tai yra anglo eko
nomisto Keynes teorija, kurią 
prieš 20 metų buvo pasisa-

Rogers Morton paskirtas vidaus 
reikalų sekretorium vietoj paša
linto Hickel. Senatas paskyrimą 
patvirtino. Anksčiau Morton buvo 
resp. partijos centro komiteto pir
mininku. keturis kartus yra atsto
vavęs Maryland valstijai atstovų 
rūmuose.

Jugoslavija 
nuvertino dinarą
Belgradas- Jugoslavija nu

vertino savo-dinarą 17 proc. 
Prieš tai įšaldė kainas ir atly
ginimus. Vis tai priemonės la
bai įsibėgėjusiai infliacijai su
stabdyti ir užsienio prekybos 
deficitui sumažinti.

Dinarą nuvertinus pabrangs 
importas, todėl logiška manyti, 
kad importas turės sumažėti. 
Bet padidės pajamos iš turiz
mo, nes Adrijos jūros pakran
tės labai mėgiamos Europos tu
ristų. O kai dar prisidės apie 
500 mil. dol. vertės “kietos” 
valiutos, kurią kasmet persiun
čia namo Bendrosios Rinkos 
kraštuose dirbantys Jugoslavi
jos darbininkai, tai už metų už- 
sienio prekybos deficitas bus 
žymiai sumažėjęs. Deficitas pa
didėjo todėl, kad 1970 m. Jugo
slavija pirko užsieniuose labai 
daug žaliavų savo pramonei 
plėsti.

vinę demokratai deficitiniams 
biudžetams sudarinėti.

Dabar prez. Nixono patarė
jai nuėjo panašiu keliu, nes ki
ti ikšiol vartoti metodai nenu- 
spaudė iki norėto lygio nė in
fliacijos nė kainų kilimo. Ad
ministracija tikisi 1871 m. sti
praus ūkinio atkutimo, infliaci
jos sumažėjimo ir bedarbių 
skaičiaus nukritimo iki maž
daug 4 proc. darbo jėgos, kas 
laikoma veik normalia padėti
mi.

Kam ir kiek numatyta išleis
ti?

Skridimas Menulin vyksta sėkmingai
Nusileisti numato

Trys astronautai su erdvėlai
viu Apollo 14 sklandžiai skren
da Mėnulio link. Pagal numa
tyta tvarkarašti ant Mėnulio tu
rėtų nusileisti šio penktadienio 
rytą apie 4 vai. 16 min. New 
Yorko laiku-

Kambodijos fronte 
reikalai blogėja 
Ksn^odijps s aerodromą , 

esantį už penkių mylių nuo 
sostinės, apšaudė raketomis 
džiunglėse įsitvirtinusių komu
nistų grupė. Sunaikinta visa ae
rodromo karinė sekcija ir visi 
ten buvę lėktuvai. Netoli buvę 
gazolino tankai liko nepaliesti. 
Kaip ilgai? Priešo raketomis 
jau lankoma ir pati sostinė.

Po šito atsitikimo, kuriam i- 
vykdyti galėjo užtekti poros 
desėtkų komunistų karių, Kam
bodijos sostinė yra iš visų pu
sių nuo krašto atskirtas mies
tas: priešas gali trukdyti naudo
jimąsi Mekongo upe. jis tebe
laiko užėmęs kelią, kuris jun
gia sostinę su vieninteliu jūros 
uostu. Dabar Kambodijai pa
galbą teikti galima tik lėktu
vais.

JAV atstovų rūmuose 64 de-

JAV biznis ieško santykiy su koni. Kinija
JAV biznio pasaulis jau ak

tyviai bando praskleisti bam
bukinę uždangą, kad prasidėtų 
ūkiniai mainai tarp JAV ir 
kom. Kinijos Tokiem bandy
mam legalumo skraistę parūpi-

Krašto apsaugai 76 bil. dol., 
pusantro bilijono daugiau , nes 
per paskutinius dvejus metus 
tiems reikalams išlaidos buvo 
sumažintos. Aplinkai švarinti, 
daugiausiai miestų kanalizaci
joms sutvarkyt taip, kad nešvaT 
rūmai nebūtvr'leidžiami į upes, 
ežerus ir jūras, skiriama 2.5 
bil., miestų parkams 200 mil. 
dol , neturtui lengvinti 31 bil. 
dol., moksliniams tyrimams 
16.7 bil., sveikatos reikalams 
(medicare, medicaid ir k.) 16 
bil., transportacijos priemo
nėms gerinti 8.26 bil., žemės

penktadienio rytą
Iš Cape Kennedy kosmodro

mo pakilo pereitą sekmadieni 
4 vai. 3 min. popiet su 40 mi
nučių pavėlavimu. Pasivėlini- 
mo priežastis — kosmodromo 
erdvėje atsiradę audros debe
sys ir lietus.

Po trijų valandų skridimo, 
pradėjus komandos kapsulės su
jungimą su tuo vežimėliu, su 
kuriuo astronautai turi nusileis
ti ant Mėnulio ir vėl sugrįžti 
į komandos j^|ką/-%»*-tikta .dide-u 
lė kliūtis — neveikė kaip rei
kiant sujungimo sistema. Tik 
šeštą kartą bandymas susijung
ti pavyko. Nebuvo pavojaus as
tronautams žūti, bet skridimą 
Mėnulin būtų reikėję nutraukti, 
įei susijungimas nebūtų pavy
kęs.

Visais turimais būdais išty
rus susijungimo sistemos me
chanizmą, apsispręsta skridimo 
nenutraukti.

mokratai jau įteikė rezoliuciją, 
siūlančią uždrausti prez. Nixo- 
nui naudoti pinigus paremti 
Kambodijai kariniu laivynu ir 
karine aviacija.

Paskutinės žinios iš Kambo
dijos nejaukios — priešas ap
supęs sostinę iš trijų pusių. 
Nuolat lankosi raketos.

no 1969 m. duotas leidimas 
JAV korporacijų padaliniams 
užsieniuose parduoti kom. Kini
jai nestrategines prekes, gi iš 
jų pirktas pardavinėti ne Ame
rikoje, bet užsienio rinkose. 
Šiuo metu Washingtone esąs 
peržiūrimas visas santykių su 
kom. Kinija kompleksas, tame 
tarpe ir prekybos galimumai. 
Biznio pasaulis esąs labai su
interesuotas, kad būtų panai
kinti dar likę suvaržymai.

Biznierių kontaktai su Peki
no atstovais vykstą Hong Kon
ge ir kai kuriose Pekino atsto
vybėse užsieniuose. Geriausios 
vietos tam reikalui yra Pary
žius, Londonas ir Varšuva. Di
desnio entuziazmo kinai oficia
liai ikšiol neparodė. Ir dar te
beveikia Pekino reikalavimas, 
kad norintieji prekiauti su Pe
kinu turi nutraukti santykius 
su Taiwano vyriausybe. Japoni
ja diplomatinių santykių su Pe
kinu neturi, bet juos turi su 
Taiwano vyriausybe ir tebepre
kiauja su Pekinu didelėmis su
momis. Japonija atsisakė tą są
lygą priimti, bet Pekinas pre
kybos su Japonija nenutraukė- 
Ir Kinijos rinkos pasiilgęs di
dysis Amerikos biznis tikisi su
rasti kokią nors miglotą formu
lę bambukinei uždangai pakel
ti.

ūkiui remti 4.2 bil., maisto 
ženkliukai (priedas neturtin
gųjų maisto biudžetui padidin
ti) 2 bil., visokioms civilinių 
teisių programoms įgyvendin
ti 500 mil. dol., švietimui 4,7 
bil-, kovai su nusikaltimais 700 
mil. dol.

Dabar viskas yra kongreso 
rankose. Pernai prezidentas pa
teikė subalansuotą biudžetą, 
bet kongresas su tąja preziden
to politika nesutiko ir visur di- 
d4no išlaidas, todėl ir besibai
giančių metų biudžeto defici
tas bus daug didesnis, negu 
prezidentas norėjo.

Nenumatyta jokių naujų mo
kesčių ar senųjų pakėlimo, iš
skyrus numatytą mokesčių pa
kėlimą social security progra
mai finansuoti, nes social secu
rity pensijos bus pakeltos ir 
tas pakėlimas pradės veikti 
nuo šių metų sausio 1 d. Mo
kesčiai bus pakelti tiems, ku
rie dirba ir turi mokėti mokes
čius į social security fondą.

Kongresmanas Wayne Hays rodo Simo Kudirkos ir jo žmonos nuotraukas 
spaudos konferencijoj. Nuotr. iš “Record American”, gauto J.J. dėka.

— Senato užsienio reikalų 
komitetas šią savaitę uždaruo 
se posėdžiuose bando sužinoti, 
ką Amerikos karinės pajėgos 
daro Kambodijoje. Jiems rūpi 
sužinoti, ar nelaužoma senato 
rezoliucija dėl draudimo naudo
ti Kambodijoje JAV karines pa
jėgas ir patarėjus.

Čelistui uždrausta 
vykti užsienin

Žymiam sovietų čelistui 
Mstislavui Rostropovičiui už
drausta išvykti užsienin kon
certuoti. Atšaukti jau buvę su
tarti koncertai Suomijoje, Pa
ryžiuje ir JAV.

Mat, jis protestavo dėl Sol- 
ženicino niekinimo Nobelio 
premijos jam suteikimo proga. 
Protesto laiškas buvo pasiųstas 
keturiems centriniams Mask
vos laikraščiams, bet nebuvo at
spausdintas Vėliau jis atsidū
rė Vakaruose ir ten pateko į 
spaudą. Ir tai yra tas “nusikal
timas”, už kurį muzikas buvo 
nubaustas, Celistas remia Sol- 
ženiciną ir materialiai — lei
džia jam gyventi savo name ne
toli Maskvos — nes rašytojas 
savo profesijoje negauna dar
bo.

Regina Rūta Žymantaitė tu
ri savo radijo programą WR- 
NW-FM 107.1 bangomis, kuri 
girdima ketvirtadieniais 6-7 v. 
v. Sausio 27 Washingtone, D. 
C-, Rayburn House įstaigose, ji 
turėjo pasikalbėjimą su kong
resmanu Wayne Hays (D.-O- 
hio), Simo Kudirkos Įvykio ty
rinėjimo kongreso pakomisės 
pirmininku. Kiek patrumpintą 

• pokalbio vertimą pateikiame ir 
Darbininko skaitytojam.

Žymantaitė — Jūs buvot ne
patenkintas pirmasiais tyri
mais?

Hays — Taip. Kadangi atro
dė daug netobulumų pasienių 
sargybos ankstensniuose tyri
muose, tai nusprendžiau pada
ryti naujus, nes mūsų pakomi
sės jurisdikcija apima ir vals
tybės departamento tarnauto
jus ir užsienietiškus santykius.

ž — Gaunate daug laiškų. 
Kritikuoja jūsų darbus?

H — Kritikuoja patį įvykį, 
kaltininkus, o taip pat ir mū
sų komisiją. Komisijos kriti-

Paryžius už veto, bet ir už Angliją 
Tik Anglija turinti rimčiau derėtis

Paryžius.—Naujus metus pra
dedant, prez. Pompidou susiti
ko su spauda ir padarė kelis į- 
domius pareiškimus.

Pirma, Anglija turi ir gali i- 
eiti į Bendrąją Rinką, bet ik
šiol derybų ji dar rimtai neve
danti. Ikšioliniai jos reikalavi
mai laikytini juokingais — ji 
turėtų pradėti surimtėti. Juo
kingu reikalavimu Pompidou 
laiko Anglijos reikalavimą tik 
po aštuonių metų pradėti vyk
dyti dabartines žemės ūkį re
guliuojančias taisykles ir tik 
13 proc. temokėti į žemės ūkio 
fondą, iš kurio ikšiol daugiau
siai naudos turėjo Prancūzijos 
ūkininkas. Prancūzija siūlanti 
tą laiką sutrumpinti iki penkių 
metų ir Anglijos įmokėjimus 
fondui pakelti bent iki 20 pre. 
Narių sutarimo tuo klausimu 
dar nėra.

Antra, Prancūzija dar nesu
tiks, kad Bendrosios Rinkos mi- 
nisterių komiteto nutarimai bū
tų daromi tik paprasta daugu
ma. Anot Pompidou, dar ne
atėjęs laikas atsisakyti nuo 
vienbalsiškumo taisyklės, nes 
kai koalicijoje atsiranda daugu
ma ir mažuma, tada yra tik dvi 

kai santyky 1 prieš 25 pagi
nančius.

Ž — Kokie apklausinėjimo 
— liudijimo rezultatai?

H — Raportas atiduotas pa
komisės nariam peržiūrėti ir 
papildyti. Aiškiai pasmerkti kal
tininkai.

Ž — Pasitaiko nuomonių, 
kad yra buvę skirtumų tarp 
paskelbtų spaudoje faktų ir jū
sų pakomisės tyrimų davinių?

H — Pagrindinių nesutiki
mų nebuvo. Spaudos radijo ar 
televizijos reporteriai kartais 
mėgsta išimti kokią sensacingą 
detalę, kuri skirtinga nuo kitų 
pranešimų. Buvau apkaltintas, 
kad permažai puoliau valstybės 
departamentą- Aš jau per eilę 
metų buvau aštrus valstybės de
partamento kritikas, bet šio Įvy
kio atveju reikia pripažinti, 
kad valstybės departamento 
žmonės nebuvo pilnai infor - 
muoti laiku.

Ž — Jei JAV nepripažįsta 
Lietuvos okupacijos, kodėl ne
buvo painformuotas tuoj pat 
Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
Washingtone?

H — Komunikacijos trūku
mas daugiausia prisidėjo prie 
šios tragedijos. Pasienių sargy
bos valdininkai darė nuospren
džius nepasitarę su aukščiau
siais pareigūnais/

ž — Tai jūsų nuomone kas 
didžiausias kaltininkas?

H — Admirolas Ellis, kuris 
pats padarė sprendimą ir šį kar
tą klaidingai. Kiek teko jį pa
žinti ir apklausinėjimų, admi
rolas yra visiškai nesusipažinęs 
su Amerikos tradicijom azy- 
liaus klausime, nesusipažinęs 
su Amerikos istorija. Tai ti
pingas kariškis, Įpratęs duoti į- 
sakymus.

Ž — Kudirką grąžinus, buvo 
likę jo dokumentai. Ar tie do
kumentai ir pakomisės tyrimai 
bus prieinami plačiai visuome
nei?

H — Pakomisės tyrimų eiga 
bus prieinama, nes jau spausdi
nama. Palikti dokumentai netu
ri viešos svarbos. Tai Kudirkos 
privatus smulkus dienoraštis, jo 

(nukelta į 8 psl.) 

išeitys: arba mažuma pasiduo
da daugumai, arba ji sugriauna 
koaliciją- Dabar Bendroji Rinka 
tokiu liuksusu dar negalinti 
žaisti.

Trečia, jis papranašavo, kad 
vieną dieną bus Europos valsty
bių konfederacija su centrine 
vyriausybe, kurios nutarimai 
bus privalomi visiems nariams. 
Kada? Tas laikas dar toli.

Ketvirta, dabartinėse derybo
se su Alžyru dėl naftos Pran
cūzija nėra pasirengusi mokėti 
tokią kainą, kad Alžyrui patai
kautų. Norima bendradarbiavi
mo, bet nė politinių nė ūki
nių interesų neišsižadant.

Penkta, visai normalu, kad 
Prancūzija stiprina ryšius su 
prie Viduržemio jūros priei
nančiomis valstybėmis, kad ten 
būtų sustiprinta taika ir išveng
ta dviejų atominių milžinų su
sirėmimo šiafne regione. Todėl 
pats didžiausias rūpestis turi 
būti taika tarp arabų ir Izraelio, 
kuriam turi gauti pripažintas ir 
saugias sienas ir pasitraukti iš 
okupuotų teritorijų. Pabėgėliu 
klausimas tvarkytinas tik po tai 
kos pasirašymo.



2 DARBININKAS 1971 m., vasario 2 d., no. 9

Vilniuje partija aliarmuoja dėl Vakarų įtakos jaunimui SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TeL (516) 757-0055.

Vakarę radijas ir jo poveikis 
Lietuvos jaunimui

Okupuotoje Lietuvoje susi
rūpinta Vakarų poveikiu — ir 
ypač įtaka jaunimui. Kad toji 
baimė nemaža, liudija praėju
sių metų pabaigoje, komjauni
mo centro komiteto sukviesta, 
Vilniuje įvykusi konferencija- 
Ji buvo laikoma “moksline teo
rine”, ir jos tikslas pasisakyti 
dėl propagandos, “nukreiptos 
prieš tarybinį jaunimą”. Bu
vo pakviesti aukštųjų mokyklų 
dėstytojai, Mokslų akademijos 
lektoriai ir kt. Tai, beveik be 
išimties, ateizmo skleidėjai.

Komunistai susirūpinę, nes, 
kaip pabrėžiama “Komjaunimo 
Tiesoje”, šiai konferencijai 
gruodžio 30 paskyrusioje išti
są puslapi, '"savo puolamosios 
veiklos smaigaliu buržuaziniai 
ideologai taiko i jaunąją kar
tą". Laikraštyje paskelbti sep
tynių pasisakymai, jų vienas — 
pasitarimo organizatoriaus, 
komjaunimo pirmojo sekreto
riaus V. Morkūno, dviejų isto
rijos mokslų kandidatų (A. Bal
sio, J. Aničo), dviejų filosofijos 
mokslų kandidatų (V. Lazutkos, 
A. Gaidžio), be to, P. Beniušio 
ir ruso, matyt, Vilniuje dirban
čio lektoriaus V. Portniagino.

Visi jie, jų pačių žodžiais, 
“smaigaliu taiko” ne Į ką' kitą, 
kaip i lietuviu kalba radijo va
landėles Vakaruose. ŠĮ kartą ir 
vėl susiduriame su Įrodymu, pa 
čių komunistų skelbiamu — ra
dijo pranešimai, skirti okupuo
tai Lietuvai, plačiai klausomi ir 
jų Įtaka, kad ir jaunimui, ne
abejotina- Minėta konferencija 
— čia geriausias pavyzdys.

Dėl lietuvišku radijo 
valandėlių

Jau paties pirmojo sekreto
riaus Morkūno žodyje pabrė
žiama, kad tie Vakarų ideolo
gai siekia “užkariauti mūsų jau
nimo protus ir sielą”. Morkū
nas teigia, kad lietuviškasis jau
nimas turis imunitetą prieš 
Vakarų idėjas, betgi ir reika
lauja, kad nuolat augtų jauno
sios kartos politinis sąmonin
gumas. Išvada — jis nepakan- 
karnas, todėl ir bijoma Vakarų 
“puolamosios veiklos”, nu
kreiptos prieš jaunimą.

Jei V. Morkūnas tekalba apie 
“buržuazinius propagandistus”, 
tai kiti, Vilniuje kalbėję pirš
tu nurodė į lietuvius išeivius 
Vakaruose. Štai, istorijos moks
lų kandidatas J. Aničas pripa
žįsta, kat tariamieji reakciniai 
lietuvių emigrantai negaili 
jėgų ir laiko klastoti ateisti
niam auklėjimui ar materialis
tinei pasaulėžiūrai. Aničas kal
ba apie klerikalinius naciona
linius veikėjus, veikiančius kny
gomis, laikraščiais ar radijo lai
domis. Iš šio istorijos kandida
to pareiškimo matyti: komunis
tus pykdo Vatikano radijo lie
tuviškos laidos. Jie jas nepa
prastai seka, nes, priešingu at
veju. neminėtų jų tematikos bei 
turinio.

Dėl Vatikano radijo ypačiai
Aničas teigia, kad Vatikano 

laidų teigimai apie ateizmo 
skiepijimą, tikinčiųjų persekio
jimą. tai.. .tik klastotė. Jis vis 
dėlto pripažįsta, kad tie “kle
rikaliniai nacionalistai” tikisi

Demonstracijos prie Sovietu pasiuntinybės prie JT New Yorke, sausio 23. Nuotr. V. Maželio

Tos įtakos šaltiniais laiko Vatikano radiją, Amerikos Balsą, 
išeivijos leidžiamas knygas ir žurnalus

paveiksią “ką nors iš Tarybų 
Sąjungos gyventojų, ypač jau
nimo”.

Kitas istorijos mokslų kandi
datas A. Balsys teigia, kad bū
tų klaidinga neįvertinti tų anti
komunizmo gaidų. Jis pridu
ria, kad tiems antikomunistams 
Vakaruose aktyviai talkina “Į- 
vairių krypčių revizionistai, re
voliucinio judėjimo atplaišos”.

Demonstracijose New Yorke sausio 23 prie Sovietu pasiuntinybės prie JT. 
Demonstracijos buvo surengtos ryšium su Vytauto Simokaičio nuteisimu 
Vilniuje. Nuotr. V. Maželio

DAUGIAUSIA SENSACIJOS DAROMA DEL IŠPAŽINTIES
N. Y. Times ir kita dieninė 

spauda darė sensaciją iš taria
mai rengiamo asmeninės išpa
žinties pakeitimo bendra abso
liucijos (išrišimo) forma. Vys
kupijų žinioje esanti spauda 
sensacijas nuėmė. Aiškino:

1. Popiežius Paulius VI svars
to . kai kurių vyskupų prašymą 
leisti duoti bendra išrišima be 
asmeninės išpažinties srityse, 
kur kunigų tiek maža, kad iš
pažintis neįmanoma. Tokia ga
limybė buvo suteikta 
1944 kovo 25 instruk
cija, antrojo pasaulinio ka
ro metu, fronto kariam, belais
vių stovyklom, ligoninėm, civi
lių asmenų telkiniam. Minėtas 
vyskupų prašymas reiškia tos 
instrukcijos praplėtimą ir ne 
karo metu ten. kur išpažintis 
fiziškai neįmanoma.

2. Spaudoje mėginta aiškinti; 
kad lengvosios nuodėmės (ve
nial) gali būti atleistos be as-

Antrasis, iškėlęs Vatikano ir 
Romos radijo valandėlių povei
kį, tai P Beniušis. Beniušis su
skaičiavęs, kad per 1970 m. 
pirmąjį ketvirtį Vatikano radi
jas transliavęs savo laidose 19 
kartų įvairius pranešimus, po
kalbius, skirtus Lietuvos jauni
mui. Autorius ištisai cituoja Ro
mos ir Vatikano radijo valan
dėlių pareiškimus ir pripažįsta:

BAŽNYČIOJE IR SALIA JOS: 

meninės išpažinties. Tokia bū
sianti reforma. Atsakoma: tai 
jokia reforma, nes tokiom nuo
dėmėm ir dabar užtenka gai
lesčio, be išpažinimo-

3. Vatikane betgi svarstoma 
reformuoti sakramentų teikimo 
kai kurias formas, kurios esan
čios atgyvenusios. Tai gali pa
liesti ir išpažinties formas bei 
formules. Bet nepalies Triden- 
to susirinkimo nuo 16 šimtme
čio Įvesto katalikam įpareigoji
mo išpažinti mirštamąsias nuo
dėmes kunigui.
Olandai dėl naujo vyskupo ka
pituliavo

Rotterdam© vyskupu popie
žius Paulius paskyrė Adrian 
Šimonis, 39 metų, paskutinį iš 
septynių, kurie buvo numatyti 
kandidatais. Olandijos vysku
pai ir kunigai, kurie vadina sa
ve progresistais, pareiškė pro

esą reakcija “gali suklaidinti 
žmones, kaip dabar ir siekia 
buržuazinės radijo stotys”.

J. Aničas tose radijo laidose 
Įžiūrėjo dar daugiau: jos esą 
klaidinančios viešąją nuomo
nę, nuodijančios tarptautinę at
mosfera ir net antikomunizmo 
dvasia apdorojančios lietuvių 
emigrantus.

Dėl Amerikos Balso
Rusas V. Portniaginas savo 

pranešime puolė ypatingai 
“Amerikos Balsą”, paminėjo 
britų BBC, vokiečių “Deutsche 
Welle” ir kitus siųstuvus, kurių 
laidos esančios nukreiptos prieš 
Sovietų Sajifhgą ir prieš .... 
Lietuvą, šis pranešėjas taip pat 
suskaičiavo, kad “Amerikos 
Balsas” iš dvylikos skyrių septy
nis skiria jauniesiems radijo 
klausytojams. Nepatinka, kad 
Washingtono siųstuvas siekiąs 
jaunimą pritraukti šiuolaikinės 
muzikos naujienomis, dainomis, 
atliekamomis madingiausių an
samblių ir pan.

Portniaginas kalbėjo apie 
“Amerikos Balso” instrukciją, 
pagal kurią reikia Vakarų laido
se — pirma linksminti, antra— 
linksminant įtraukti ir, galų ga
le, įtraukiant — nukreipti-

Dėl emigraciįo? spaudos
Dar du pranešėjai, V. Lazut

ka ir A. Gaidys, nemini Vaka
rų radijo poveikio, bet antiko
munistinių puolimų ieško emi
grantų leidžiamuose žurnaluo
se ar knygose. A. Gaidys pole
mizuoja religijos klausimu su 
filosofu J. Girniumi. Tuo tar
pu V.. - primena Vaka
ruose keliamus nacionalizmo 
bei rusifikacijos reiškinius. Jis 
puola Vak. Vokietijoje leidžia
mą “ACTA Baltica” ir JAV-se 
išeinančius “Aidų” ir “Metme
nų" žurnalus. Juose nuolat 
spausdinami straipsniai apie 
Pabaltijo rusifikavimo mitą. Jis 
esąs spaudos peršamas net kas
dien- 

testą, o 40 vyskupijos kunigų 
atsisakė su nauju vyskupu ben
dradarbiauti. Mat jis esąs “kon
servatyvus”. Jis buvo vienas iš 
nedaugelio kunigų, kurie pasi
sakė prieš celibato kunigam pa
naikinimą. Dabar kardinolas 
Alfrink protestuojančius apra
mino, pažadėdamas rūpintis 
kuo nors kompesnsuoti. Ąlf- 
rink su kitais dviem vysku - 
pais išvyko į Romą. Spaudos 
tvirtinimu, jie derėsis, kad ve- 
dusiem kunigam būtų leista bū
ti profesoriais kunigų seminari
jose ir universitetuose.
Kunigai — revoliucionieriai?

Baltimorės kunigų tarpe ne
atslūgo susijaudinimas dėl su
imtų dviejų kunigų Neil Mc 
Laughlin ir Joseph Wender- 
roth, o taip pat nekunigo A. F- 
Scoblik. Jie kaltinami rengęsi 
pagrobti prezidento patarėją 
Kissingerį ir sugadinti Wash - 
ingtone penkių vyriausybinių

Čia minėtas atgarsis, pačių AWTANAS j. 6AVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Xomuuistu paąldeistąs, liudija Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.) 
pe tiK Jaisvo žodžio eterio bau- -—__________ T_________________________________________
gomis poveikį kraštui, bet ir jl.£. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
tinkama laisvinimo veiksniu (P1*® Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido- 

... *, ... , tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.veiklos kryptį ir prasmę. (Eltą) ,___ ,____________ ____________________ ____________________

Italijos žydai už Lietuvą
Italijoje esama žydų Italijos 

piliečių, palaikančių ryšius su 
Eltos biuletenio italų kalba re
daktorium prel. V. Mincevi
čium. Ferrarą mieste pernai 
“Gazetta di Ferrara” dienrašty 
buvo paskelbta apie žydų į- 
steigtą Veronos mieste “Lais
vos Lietuvos” komitetą. Tie žy
dai buvo prisiminę vasario 16 
dieną ir spaudoje iškėlę trijų 
Baltijos v-bių okupaciją. Ko
mitetas dienrašty paskelbė atsi
šaukimą ir jį pasirašė trys as
menys: Luciano Meili, Raffae- 
la NIelchiori ir Anita D‘Este.

(Elta)

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborlus-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teh MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef, EV 4-4952________________ -______________
JUOZO ANORUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

pastatų centrinį šildymą. Kard. 
Shehan rūpesčiu, suimtieji pa
leisti ir pavesti kardinolo ži
niai: jie turi kas antra diena 
rodytis kardinolo kanceliarijo
je ir neišvykti iš Marylando ir 
Pennsylvanijos ribų. Kunigai 
sudėjo už paleistuosius užsta
tą. Paleista taip pat sesuo Eli
zabeth McAlister ir Eqbal Ah- 
mąr.

Sąmokslo galva laikomas ku
nigas Philip Berrigan, kuris sė
di kalėjime už naujokų 
ėmimo komisijos bylų degini
mą. Abudu dabar suimtieji ku
nigai .buvo dalyvavę taip pat by
lų naikinime — vienas New 
Yorke, kitas Philadelphijoje.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ii 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.____________________________ ________ '______________ ,
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prie* 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinėa 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės. 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausi 
rūšies pigiausiomis kantam i s. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS/fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fote 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Mokyklę klausimas aštrėja
Per paskutinius dVejus me

tus užsidarius -eilei katalikiškų 
mokyklų, valdinėm mokyklom 
teko .perimti apie pusę milijo
no mokinių. Užsidarymo banga 
auga, Brooklyn© vyskupijos 
kancleris E- J. Molloy įspėjo 
apie galimą mokyklų uždarymą, 
po kurio valdinėm mokyklom 
teks perimti 200,000 mokinių. 
0 kaip miesto tarybos pirmi
ninkas S. D. Garelik tvirtino, 
1971-72 biudžete mokyklų rei
kalam numatyta 29 proc. ma
žiau nei 1970-71.

Kai kurios valstijos privati
nes mokyklas remia šiokia ar 
•tokia forma: 23 valstijos duoda 
transporto priemones, 9 duoda 
vadovėlius, 8 patarnavimus 
sveikatos reikalais, 6 (Conn., 
Louisiana, Mich., Ohio, Penna, 
Rhode Island) primoka moky
tojam.

The Catholic Review kartojo 
prezidento Nixono pareiškimą: 
esą jei privatinės mokyklos bus 
priverstos užsidaryti, tai vals
tybei teks papildomai išleisti 4

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-o565
New Jersey — “Music of Lithuania” -— pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.__________ _________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.__________________________________ ________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT. MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda. WMZK-FM. ban
ga 98 mc.. pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo -8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka. 17696 Warwick. Detroit, Mich. 48219. tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 - 12:45 vai. p.p. LieL Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stenford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

bilijonus valdinėm mokyklom 
ir 5 bilijonus naujiem pasta
tam.

Vatikanas paskelbė, kad po
piežiaus kelionė į Lenkiją ne
numatoma. — Paneigė taip pat 
gandus, kad Vatikanas numa- 
tąs pripažinti kom. Kiniją ir pa
sikeisti su ja diplomatais.

Amerikos vyskupę rinkliava 
šalpos reikalam 1970 davė paja
mų 6-5-7.5 milijonais mažiau 
nei kitais metais. Teks siaurin
ti šalpą. Apie 1,5 mil. šelpiamų
jų jos neteksią.

Amerikos konservatyviosios 
sroyės įtaką spaudoje, sakoma, 
padidėjusi — pradėjo nuo Twin 
Circle, nupirko National Cath
olic Register, dabar nupirko 
dar du — mėnesinį Homiletic 
su 14,000 skaitytojų k Pastor
al Review.

HūUdeiphųoą kard, Krol ne
sutiko. kad sekmadieninė parei
gą mišių klausyti būtų atlieka
ma šeštadieniais.

Būsimo popiežiaus kandida
tais, kaip kartoja žinią iš kitų 
šaltinių N. Cath. Register, mi
nimi 4 amerikiečiai: Detroito 
ark. kard. Dearden, dabar Va
tikane kard Wright, Philadel- 
phijos ark. kard. Krol ir Bos
tono ark. Medeiros. Daugiausia 
kalbama apie Wright.

t . <x Lietuviškam rajone — \
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ §

t Alice’s Florist Shop $
S 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hilly N. Y. i*

---------- Gėlės įvairiom progom ---------- $ 
| Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
| atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- x 
X kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. J

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indelių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
kreiptis:

Litas Investing Co., Inc.
86-01 114th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

Tet 212-441-6799

2422 West Marquette Rd., Chicago, III. 60629

Tel. 312-476-2242
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Laikrašti tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA.
Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti stralpsnral 
saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai 
Mrelšk'a redakcijos nuomone. Už skelbimu turini Ir kalbą redakcija neatsako.

Nutarimas
Lietuvos Nepriklausomybės 

53 metinėse apžvelgusi didžio
jo New Yorko lietuvių 1970 
metu veikla, Darbininko redak- 
cija kreipė ypatingą dėmesį į 
tuos asmenis, ’ kurie dalį savo 
laiko ir jėgų šalia asmeninių 
profesinių ar šeimos reikalų 
skyrė pastoviai visuomenės rei
kalam — ar Lietuvos laisvės 
kovai, ar bendruomeniniam gy
venimui, ar kultūros kūrybai 
bei jos populiarinimui.

Surinkusi sugestijas asmenų, 
kurie buvo pripažinti iškiliausi 
savo veikla 1969 metų eigoje, 
Darbininko redakcija nutarė 
žymėti iškiliausiais 1970 metų 
veikloje šiuos asmenis bei ko
lektyvus:

1. Lietuvos vardo bei jos 
problemų nuolatiniu ir pasto
viu garsinimu tarp nelietuvių 
— 1970 metais daugiausia pa
sireiškė Elena Kulber.

2. Greitu, energingu ir sėk
mingu viešosios opinijos orga
nizavimu, dėl jūrininko Simo 
Kudirkos tragedijos, jaunosios 
kartos įtraukimu aktyviai 
reikštis toje opinijoje, o taip 
pat aktyviu dalyvavimu bend
roje amerikiečių politikoje 
1970 metais daugiausia pasi
reiškė Daiva Kezienė.

3. Lietuviško jaunimo orga
nizavimą sportinei veiklai nuo 
1958 metų be pertraukos vyk. 
do ir 1970 daugiausia vykdė
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Šnekėjo, gerai būtų krienų 
kasdien turėti, ko čia nepriso
dinti daugiau tos žolės. Šnekė
jo, nuo ko esti kiaušiniai dikti. 
Vienas sako, kad reikia vištos 
gerai lesinti, o antras sako, kad 
diktus kiaušinius deda tik se
nė višta; jauniklė višta nieka
da nepadėsianti dikto kiaušinio. 
Šeimininkė įsikišo į kalbą:

— Kaip dės diktus kiauši
nius kur gera višta, kad ji kas 
dieną deda. Iš kur bus jos dik
ti kiaušiniai?

Gyveno mūsų kaimoje vargo 
žmogelis Lapkūnas. Turėjo 
skaitlingą ir smulkią šeimyną 
— tris eiles apie krosnį. Jo 
grytelėje gavėnia niekada nesi-, 
baigdavo. Velykas pažinti jis 
galėjo tik iš gerų žmonių ran
kų. Mums Velykas bevalgant, 
štai įeina į gryčią Lapkūnas 
baltu prikrautu maišeliu neši
nas; pasakė pagarbinimą, padė
jo maišelį ant suolo, pabučiavo 
šeimininkei į ranką. Paskui iš
ėmė iš maišelio bonką su van
deniu ir rankšluostį- To van
dens truputėlį užpylė šeiminin-
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Lietuvių Atletų Klubo sporto 
sekretorius Saulius Remėza.

4. Choru kultūrai kelti ir dai
nai bei muzikai visuomenėj po
puliarinti 1970 metais daugiau
sia pasidarbavo Vytautas Stro- 
lia.

5. Jaunosios kartos lietu
viškam švietimui ištvermingai 
tarnauja Maironio šeštadieninė 
mokykla, kurios pasiaukojimą 
1970 simbolino toje mokyklo
je ilgiausiai, 19 metų, sėkmin
gai tebedirbanti mokytoja Ka
zimiera Šventoraitienė.

6. Rūpestingu atsidėjimu vie
tos moterų organizacijai, pa
slaugumu Kultūros židinio pa
ramai organizuoti ir kitiem vi
suomeniniam reikalam — 1970 
daugiausia pasidarbavo Moterų 
Katalikių Sąjungos 29 kuopos 
pirmininkė Ona Kubilienė-

7. Kultūros židinio statyba 
yra visų New Yorko lietuvių 
reikalas, ir jam lėšas 1970 me
tais sėkmingiausiai telkė suma
niais bingo žaidimais Kultū
ros židinio statybai remti komi
tetas, pirmininkaujamas Anta
no Revento.

8. Viso pasaulio lietuvių 
1970 metų žmogus yra jūri
ninkas Simas Kudirka, kuriam 
pagerbti Kultūros židiny siūlo
ma pakabinti jo paveikslą.

t

kei ant rankų ir rankšluosčiu 
nušluostė, sakydamas: “Duok 
Dieve, kad šiemet linai gerai 
derėtų!’” Motina atnešė jam iš 
kamaros keturis kiaušinius, ke
palą ragaišio ir gabalą mėsos, 
suvyniotą į sausą kopūstlapį. 
Lapkūnas, susidėjęs tuos daik
tus į maišelį, greitai išėjo pro 
duris. Tėvas, dabar bevalgant, 
pasakoja:

— Buvęs pirmiau toks pa
protys — laistytos, esą. li
nai derėsią. Ateina į gryčią ko
kia boba su ąsočiu vandens, 
aplieja tave, sušlapina visą — 
ant jos nepyk, dar pavaišink- 
Dabar jau svietas tą užmiršo.

Visi bažnytninkai pavalgę su
virto ant suolu ir užknarkė. 
Miegojo ilgai, ligi pavakarių. 
Mat, reikia atmiegoto visos nak
ties miegą.

Velykoms mūsų daržinėje 
buvo padarytos ūkynės. Atsiga
vėję ir pavalgę, mažiukai ėmė 
rinktis kiaušinių daužti ir ū- 
kuotis. Atsirado vienas drą
siausias kiaušinių daužikas ir 
šaukė kiekvieną daužti ar sa
vais, ar apsimainius, bet nė vie

Iki šiol vis buvo kalbama 
apie Bažnyčios atsinaujinimą. 
Dabar jau atėjo laikas Bažny
čiai ir atsijauninti. Pradėta nuo 
klebonų, vyskupų, o dabar atė
jo eilė ir kardinolam.

Jau II Vatikano susirinkimas 
dekrete “Christus Dominus” 
nusprendė: “Kadangi ganyto
jiškos vyskupų pareigos yra to
kios svarbios ir reikšmingos, 
diecezijų vyskupai ir kiti pagal 
teisę jiem prilygstantieji, jei pa
sirodytų dėl senyvo amžiaus ar 
kitos rimtos priežasties nebe
tinkami eiti savo pareigų, la
bai yra prašomi, arba patys sa
vo gera valia, arba paraginami 
atitinkamos vyresnybės, atsisa
kyti tų pareigų” (Nr. 21). Tas 
pat nuostatas taikomas ir kle
bonam (Nr. 31).

Popiežius Paulius VI, vykdy
damas minėta II Vatikano susi
rinkimo nuostatą, 1967 rugpiū- 
čio 6 apaštaliniu laišku “Ec
clesiae Sanctae” paragino vys
kupus ir klebonus, kad. sulau
kę 75 metų amžiaus, sava va- 

' lia atsisakytų vyskupijos ar pa
rapijos valdymo-

Ar daug buvo tokių vyskupų, 
kuriuos “atitinkama vyresny
bė” turėjo paraginti atsisakyti 
savo pareigų, nežinome. Tačiau 
yra faktas, kad Bažnyčioje ne
daug liko vyskupų virš minėto 
amžiaus savo pareigose.

Dėl klebonu — turbūt ne- c
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Darbininko popietėje sausio 31 Kultūros židinyje Bros klyne Įteikiamas atžymėsimas Antanui Reventui, kuris 
vadovauja pranciškonu rėmėjų kolektyvui. Atžymėsimą Įteikia Aleksandras Vakselis. Nuotr. V. Maželio

nas iš mažiukų neišdrįso su 
juom susidėti ir daužti. Buvo 
čia ir studenčiukas, parvažia
vęs Velykų iš gimnazijos. Jis 
Kėdainiuose nusipirko du pen- 
tardiniu ir su jais nebijojo jo
kio vištos kiaušinio. Tas stojo 
daužti. Daužė — ir pentardinis 
klupo. Studenčiukas sako:
— Aš vejuos su kitu, laikyk 

dar!
Išsiėmė antrąjį pentardinį— 

ir tas klupo. Laimingas nugalė
tojas tuoj bėga namo pasigir
ti, kad jau išmušė du kiauši
niu- Pasilikusieji daržinėje ma
no, turi būti, ano smalinis, kad 
išdaužė du pentardiniu, ir ta
riasi anam atkeršyti: jam rei
kia sugrūsti Į gerklę, tegul su
ėda savo smalinį. Taip jiems 
besiburiant, sugrįžta be galo už
pykęs, iš piktumo išraudęs ir 
puola prie studenčiuko:

— Kam tu su užperais dau- 
ži? ... Visą gryčią prismardi- 
nau. Negalima gryčioje bū
ti... išvarė lauk...

Mat, pentardiniu labai senų 
būta. Vaikai juokėsi ir užmir
šo kerštą-

Gryčioje sukilo ir šnekėjosi, 
kaip praleido velyknaktį. Mer
gaitė matė, kaip keli vaikinai 
buvo persirėdę žydais; vienas 
žydas su Ilgiausiu rimbu vaikš
čiojo po šventorių ir paukšijo 
kaip iš puštalieto; antras vaiki
nas, užsidėjęs lervą su didele 
nosimi, ’ nešiojosi tabokierką 
su taboka ir, ką pamatęs baž- 

daug yra tokių vyskupų, kurie 
klebonus ne tik paragino, o 
tiesiog jiem įsakė, sulaukus 75 
m., pasitraukti iš pareigų. To
kį principą įvedant, kartais vi
siškai neatsižvelgta į asmens 
pajėgumą, jo sugebėjimą tinka
mai eiti savo pareigas, o žiūrė
ta tik amžiaus ribos. Tie 75 me
tai pasidarė grėsminga šmėkla. 
Pasitaikė kai kur skaudžių at
vejų, kada pajėgus klebonas, 
pasijutęs jau atmestas, niekam 
nereikalingas ir netinkamas, 
dvasiškai palaužtas, užbaigė ne 
tik savo pareigas, bet ir gy
venimą.

Po klebonų ir vyskupų atėjo 
eilė ir Romos kurijos pareigū
nam. čia pop. Paulius VI 1968 
pritaikė dar griežtesnes nor
mas: įvairaus laipsnio kurijos 
tarnautojai- baigia savo tarnybą 
sulaukę 70 metų, o kongrega
cijų vadovai prelatai — sulau
kę 75 metų.

Bet bene skaudžiausias am
žiaus normos taikymas palietė 

• kardinolus. Pop. Paulius VI 
1970 lapkričio 21 išleido asme
nišką raštą (Motu proprio), ku
riame skaitome:

“Mum atrodė, kad didesnė 
Bažnyčios gerovė reikalaut a im
ti dėmesin amžiaus problemą 
taip pat ir iš atžvilgio į aukš- 

nyčioje snaudžiant, pakiša po 
nosimi: tas sučiaudo — ir mie
gai jam nulaksto. Dar domėjo
si mergaitė sargais — karei
viais, kurie stovėjo prie pono 
Dievo karsto ir dabojo, kad žy
dai nepavogtų; domėjosi gyva
te, pakabinta aukštai palubyje, 
kad ji pati per naktį sukosi ir 
sukosi.

Pusberniukas velyknakty ir 
kita ką matė; jis matė, kad špi
tolė pilna pilnintelė priėjo vy
rų. Visi rūkė pypkes, pilna dū
mų — kaip pakurta. Paskui 
žiūrėjo kits kito pypkių ir keitė. 
Paskui tie, kur turėjo prastas 
pypkes, ėmė keisti neapžiūrė
ję, prastą Į prastą, vadinasi, 
‘ metė pypkėmis’’. Galų gale ko 
tik nesusimušė. Mat, susirado 
mažutė pypkytė, piemens pa
dirbta. visa medinė, nė sykio 
neužkurta. Tą pypkytę metė— 
ir išmetė eglišakiuką: nukapo
tas toks kaip pypkė, bet egliša- 
kiukas.

— Ką tu čia man metei ža
bą!

— Gi tavo kas, jei ne ža
bas?

— Mano galima užkurti, ma
no kiaura.

— Uždegus mano ir nekiau
ra degs. — Visi ėmė juoktis-

Ir paskui metė, tik vis pasi- 
klausdami:

— Ar kiaura? Ar kiaura?
— Tai tu per naktį ir tebu

vai špitolėje?
— Ne, paskui aš nuėjau į

Reformos kardinolų kolegijoje

tas kardinolų pareigas, kuriom 
daug kartų praeityje skyrėme 
ypatingo dėmesio. Iš tikrųjų tai 
liečia ypatingai svarbius ir jaut
rius tarnybos uždavinius tiek 
dėl ryšių su Mūsų aukščiausia 
atsakomybe visos Bažnyčios tar
nyboje, tiek dėl aukštos atsa
komybės, kurią kardinolai ne
ša, kada popiežius miršta-

‘“Dėl to ilgai mąstę, remda
miesi visų, be skirtumo kardi
nolų patarimais ir maldomis, 
nustatome:

“1. Kardinolai, kurie vado
vauja Romos kurijos kongrega
cijom ir visom kitom pasto
viom Šv. Sosto institucijom bei 
Vatikano valstybės organam, 
kai sulaukia 75 metų, yra pra
šomi sava valia atsisakyti iš ei
namų pareigų. Popiežius, visa 
gerai apsvarstęs, nuspręs kiek
vienu atveju atskirai, ar atsi
sakymas tuojau priimtinas, ar 
ne.

“2. Sulaukę 80 m. kardino
lai daugiau nėra Romos kuri
jos ar kitų Šv. Sosto institucijų 
vadovai. Jie netenka teisės 
rinkti popiežių, taigi negali da
lyvauti nė konklavėje. Tačiau, 
jei taip atsitiktų, kad konkla
vos metu kuris nors kardino
las sulaukia 80 metų, jis ir to- 

bažnyčią, užlindau už egliukių, 
kur prie grabo, ir miegojau; 
paskui šalta pasidarė ir išbu- 
dau: gi jau diena, languose 
šviesu.

— Ko dar buvo eiti į bažny
čią: galėjai namie miegoti? — 
sako mergaitė.

— Jis geriau padarė už tave, 
— atsiliepė kiti, — jis naktį 
miegojo, už egliukių užlindęs, 
užtat per mišias atsidėjęs mel
dėsi, o tu per mišias sapnavai.

— Na, kur nesimeldęs, 
anoks maldininkas.

Antros Velykų dienos valgy
mas skiriasi nuo šiaipjau 
šventadienio tik tuom, kad šei
mininkė pusryčiui padeda 
prieš kiekvieną samdytą šeimy
nykštį keturis kiaušinius; o 
daugiau kaip paprastoje šventė* 
je: barščiai, mėsa ir dar šis 
tas sumanyta — kokie kepaliu
kai su padažais.

Antra Velykų diena yra ski
riama mažiukams lankyti savo 
krikšto tėvus — tėvelį ir mo
tinėlę, atsiimti priderantį jiems 
kiaušinį. Kiekviena šeimininkė, 
virdama ir dažydama Velykoms 
kiaušinius, turi atminti šių iš
laidų vietą, nes, pristigus, ką 
reiktų daryti? Duoti baltą kiau
šinį būtų skriauda vaikui, o ne
duoti negalima.

Nueiname pas tėvelį, atida
rome šiaip taip gryčios duris, 
perlipame per slenkstį (o tie 
slenksčiai vis aukšti), bučiuoja
me, kam reikia į ranką, daugiau

bu
jos 

val-

me-

liau lieka konklavėje ir turi tei
sę rinkti popiežių.

“3. Šie nuostatai veikia ir 
tais atvejais, kada dar nėra pa
sibaigęs penkmetis, apie kurį 
kalba apaštalinė konstitucija 
“Regiminis Ecclesiae univer- 
sae” (kur nustatyta, kad vi
sos vadovaujamos vietos nėra 
pastovios, o tik penkeriem me
tam).

“4 Šie Nr. 2 nuostatai tai
komi ir tiem kardinolam, kurie, 
sulaukę 80 metų, išimties 
du valdo vyskupiją,, arba 
nevaldydami buvo pasilikę 
dytojo titulą.

“5. Nors ir sulaukę 80
tų, kardinolai lieka kardinolų 
kolegijos nariais su visomis tei
sėmis ir prerogatyvomis, susi
jusiomis su kardinolų funkcijo
mis, įskaitant ir teisę dalyvau
ti kongregacijų pilnuose ar da
liniuose - posėdžiuose, kurie 
šaukiami prieš prasidedant 
konklavei.”

Toliau nustatoma, kas dary
tina tais atvejais, kada Romos 
Bažnyčios kamerlengas ir peni- 
tencijarius (juodu turi svarbias 
funkcijas popiežiaus rinkimu 
procedūroje) savo pareigose 
sulauktų 80 metų. Tada yra 
toks sprendimas: 1) Jei jie su
lauktų 80 metų prieš popie
žiaus mirti ir dar nebūtų pa
skirtas įpėdinis, arba popiežiui 
mirus ir prieš konklavės pra
džią, tada kardinolai išrenka į- 
pėdinį, kuris pasilieka tose pa
reigose, kol bus išrinktas po
piežius. 2) Jei juodu sulauktų 
80 metų konklavės metu, tai 
jų pareiga tęsiasi tol, kol iš
renkamas popiežius.

Jei kardinolų kolegijos deka
nas (vyriausias paskyrimu kar
dinolas) negalėtų dėl savo 80 

_ įgetų dalyvauti- konklav.ėjeį jo 
pareigas eina vicedekanas, o 
jei ir jo nėra, tada kitas kar
dinolas pagal pirmenybės eilę.

Baigiamieji nuostatai nuro-

PET — Pavergtųjų Europos 
Tautu Seimas sausio 22 New 
Yorke, Carnegie rūmuose, tu
rėjo tradicinį metinį Azijos 
Tautų Laisvės Dienos minėji
mą.

Sukako 17 metų, kai 1953 

užlipame ant suolo ir sėdime. 
Jei kalbina kas — gerai, jei ne
kalbina — ir taip gerai. Atsi
ėmę kiaušinius, nuo 
šliukšt durų linkui pro duris ir 
namo. Už kiaušinį kada ačiū, 
kada nei ačiū, nei išgrauž. Jei 
yra pavojus nuo šunų ar žąsi
nų, tada didesnysis veda ma
žiuką pas jo tėvelį ir motinėlę 
ir šiems pastariesiems sudaro 
ištrūkį dviejų kiaušinių- Jei ne 
kiaušinis, ko būtų te namų ei
ti? Valgyti jų nenorima, bet 
norima būti savininkais juo di
desnio kiaušinių skaičiaus. Tie
sos lankyti krikšto tėvus kiau- 
šiniavimo tikslu vaikas pasigau
na ligi aštuonerių metų am
žiaus. Tada žmogus be grieko, 
pridengtas nekaltybės apvalka
lu. Su juom pasišneki.

— Bet tavo batukai geri. Ar 
tu pati apsiauni? _

— Pati.
— Tai tu, musėt, žinai, ku

ris batukas ant kurios kojos?
— Tėtė man parodo vieną 

batuką, ant katros kojos.
— Ogi kitą kas parodo?
— Kitą aš pati žinau.
— Gi tamstų Onutė ar svei

ka?
— Ne, nesveika.
— Kas jai yra?
— Gi serga.
— O pas motinėlę ar buvai?
— Buvau. Turi kačiukų, prie 

krosnies ant suolelio guli rėty
je.

(Bus daugiau)

do, kad dabartiniai kardinolų 
kolegijos nariai, kurie yra su
laukę 80 metų šio potvarkio į- 
sigaiėjimo metu, jei nori, gali 
dalyvauti su balsavimo teise 
kurijos kongregacijų pilnuti
niuose ir eiliniuose posėdžiuo
se. Nuostatai pradėjo veikti 
nuo 1971 sausio 1.

Tekia yra dabartinė teisinė 
kardinolų padėtis Bažnyčios ad
ministracijoje: visai kita, negu 
iki šiol buvo sankcionuota Baž
nyčios teisiu kodekse, v w

Kardinolų kolegijos istorija
Kardinolai pagal tradiciją ir 

teisę yra artimiausi popiežiaus 
bendradarbiai ir patarėjai Baž
nyčios valdymo reikaluose- Be 
to, jie vieni nuo 1179 metų tu
ri išimtinę teisę rinkti naują 
popiežių. Kardinolai sudaro va
dinamąją kardinolų kolegiją, 
tarsi Bažnyčios senatą (kan. 
230), kuri yra juridinis asmuo- 
Tačiau santykiuose su popie
žium kardinolai niekada netu
rėjo Bažnyčios reikaluose 
sprendžiamojo balso, o tik pa
tariamąjį (žinoma, jei popie
žius jų patarimo klausia). Jie 
negali nieko nutarti prieš po
piežiaus valią, nė pasipriešinti 
popiežiaus sprendimam.

Nuo seniausių Bažnyčios is
torijos laikų Romos vyskupas— 
popiežius visada buvo pagelbsti- 
mas grupės kunigų, kurie va
dinosi presbyteri. Jie popiežiui 
padėdavo, o reikalui esant, ir 
jį pavaduodavo liturginėje tar
nyboje, Dievo žodžio skelbime 
ar valdyme. Prie jų buvo pri
skirti ir 7 diakonai, kuriem 
pop. Fabijonas (m. 251), padali
nęs Romą į 7 rajonus, pavedė 
labdarybės tvarkymą. Nuo V 
amžiaus šešių aplink Romą vys
kupijų vyskupai reguliariai ėjo 
liturginę tarnybą popiežiaus ba
zilikoje — Laterane. Jie, lik
dami savo vyskupijų valdyto
jais, būdavo inkardinuojami į 
Laterano baziliką (incardinatus 
— cardinalis). Panašiai ir 28

(nukelta į 4 ptl.)LAISVES DIENA
Į
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sausio 23 d. 22,000 kinų ir Ko
rėjos karo belaisvių atsisakė 
grįžti į komunistų valdžioje at
sidūrusius savo kraštus ir pasi
rinko išeivijos gyvenimą. Tą 
diena sukaktis minėta ir laisvo
je Kinijoje — Formozoje, Pie
tų Korėjoje ir Pietų Vietna
me.

Iškilmingą Azijos Tautų Lais
vės Dienos minėjimą atidarė 
PET pirmininkas albanas Va-

suolo • sil Germenji, nurodęs, kad ki
nų ir korėjiečių žygis simboli
zavęs žmogaus laisvės troški
mą, v

Svečių tarpe buvo ir tarė žo
dį ilgametis laisvosios Kinijos 
misijos vadovas J. Tautose, 
basadorius Liu Chieh (jis 
minė Kudirkos žygį) ir P. 
rėjos stebėtojas J. Tautose
S. Jin Chul- Įdomų pranešimą 
apie Azijos tautas, komuniz
mo pavojus ir bendrus aziatų 
bei' europiečių tikslus, kovo
jant su komunizmu, padarė 
daugelį metų Azijoje gyvenęs 
ir veikęs belgas rašytojas ir pa
skaitininkas kun. Raymond J. 
de Jaegher.

Minėjimą baigiant, Lietuvos 
delegacijos pirmininkas, Lietu
vos Laisvės Komiteto pirm. V. 
Sidzikauskas tarė žodį ir per
skaitė specialią deklaraciją. De
klaracijoje pabrėžė: mes tikime 
galutiniu laisvės triumfu. PET 
pilnaties susirinkimas visais 
balsais priėmė V. Sidzikausko 
perskaitytą deklaraciją. Joje pa
žymėta, kad PET Seimas reiš
kia savo solidarumą Azijos tau
toms, už laisvę kovojančioms, 
ir kreipiasi į laisvojo pasaulio 
vyriausybes daryti atitinkamus 
žygius, kurių tikslas — paverg
tose Europos ir Azijos tautose 
atstatyti laisvę ir laisvo apsi
sprendimo dėsnį. (Elta)

■
| 
II

i
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KELI ŽOŽIAI APIE J. KARIO “NUMIZMATIKA” —visiem daugiau ar mažiau 
žinomi iš kasdienės vartosenos, LA BELLA ITALIA - DOLCE VITA ROMANA

Prie 1970 m. išleistų lietu
viški! mokslo veikalų priskaity- 
tina ir Jono Kario “Numiz
matika”. Tai trečioji autoriaus 
knyga apie pinigus ir kitokius 
numizmatus. Labai įdomus ir 
vertingas veikalas, išleistas 
1953 m., “Nepriklausomos Lie
tuves pinigai” išsamiai vaiz- 
due-ja nepriklausomos Lietuvos 
•.□liūtes istoriją, aprašo bank
notus Ir monetas,gausiai ilius
truodamas. Veikalas svarbus 
ne tik istorijos mokslui, bet 
aktualus ir jaunosios kartos lie
tuviškam ugdyme. Antroji kny
ga “Senovės lietuvių pinigai”, 
išleista 1959 m. ir atžymėta 
1931 m- liet, mokslo premija, 
yra didelis indėlis į Lietuvos is- 

umizmatikos mokslą, 
i “Numizmatika” yra 

autoriaus trilogijos 
aigianti ir papildanti 
įsias knygas.

J. Karys yra numizmatikos 
specialistus, kruopščiai peržiū- 
rijęs. gausius tos srities šalti
nius ir literatūrą, pats prak- 
; susidūręs su numižmati- 
k’ 3 problemomis, būdamas ne- 
priūlausonios Lietuvos monetų 
ką? hl:s vedėju. Numizmatika 
— tai mokslas apie numizma
tus. o numizmatais yra pini
giniai ženklai, monetos, visokį 
jū pakaitalai, erdinai, medaliai; 
net jų gamybos priemonės, kaip 
m ' formes, štampai, ka-

ri:

donas Karys, “Numizmatikos” knygos autorius.
Nuotr. P. Ąžuolo

Knyga turi dvi dalis: numiz
matikos žodyną ir tos srities 
straipsnių rinkinį. Ten surink, 
ta 12 straipsnių (kai kurie jų 
poleminiai), jau skelbtų perio
dinėje spaudoje. Sudėti vieno
je vietoje, jie papildo ir at
baigia dvi pirmąsias knygas.

Pirmoji knygos dalis, užima
nti 200 psl. smulkaus šrifto, 
yra ne tik įdomi, bet ir aktuali

į; a ,.r
<Sssa aW»»<$ f

Lietuvos respublikos pinigas — penki litai (Iš J. Kario išleistos knygos)LITERATŪRINES PLOKŠTELES
Liicra tūrinės plokštelės oku- 

puctoj Lietuvoj beveik naujie- 
r-u tuo tarpu JAV ir Kanados 
lietuvių išeivių pastangomis jų 
išleista jau visa eilė. Pirmoji il
go grojimo literatūrinė plokšte
lė Lietuvoje buvo įrašyta 
I960 metais: N. Vosyliūtė — 
Dauguvietienė skaitė Čechovo 
drames “Vyšnių sodas” ir S. 
blc.ies poemos “Keturi” ištrau-

kas. Antrasis eksperimentas į- 
vykdytas tik 1970 metais —į- 
rašyta Vilniaus ir Klaipėdos 
drames teatruose labai publi
kos mėgiama J. Marcinkevi
čiaus drama—poema “Mindau
gas”. Ją atlieka Vilniaus valst. 
akademinio teatro aktoriai. 
“Mindaugą” magnetofono 
juostose užfiksavo garso reži
sierius V- Kondrotas. (Elta)

o

Hartforde lietuvių bažnyčioje kalėdinė eglutė buvo papuošta lietuviškais 
šiaudinukais. Tuo pasirūpino skaučių Šatrijos vietininkija. Tokia eglute pa
sigerėjo visi, kurie aplankė bažnyčią. Nuotr. A. Dziko

ne tik tos srities mėgėjui, 
mokslininkui, bet net eiliniam 
skaitytojui. Tai suglausta nu
mizmatikos enciklopedija, pa
teikianti pačias reikalingiausias 
tos srities žinias. Čia kalbama 
apie metalus, iš kurių kalamos 
monetos: auksą, varį, sidabrą, 
bronzą •.. jų lyginamąjį svorį, 
lydinius, brangiųjų metalų svo
rio matus. O žinios apie pini
gus, apie jų vardus — pravers 
kiekvienam. Juk toki pavadini
mai, kaip doleris, svaras, šilin
gas, frankas, markė, lira, litas

bet ir tie pavadinimai turi savo 
istoriją. O skaitydami istorines 
ar grožinės literatūros knygas, 
net Evangeliją, randame pini
gų vardus, kaip denaras, du
katas, guldenas, taleris, rupija, 
muštinis, kapa, krona. O ir mū
sų tėvynėje vartoti savi ar at
neštiniai pinigai: grašis, trigra
šis, šeštokas, penkgrašis, tim-z 
pa, auksinas, grivena, kapeika, 
skatikas —tų vardų apstu mū
sų senesnėje literatūroje. Jie 
visi šioje knygoje aptarti, iš
aiškinti. Taip pat bendrieji pi
niginiai ir piniginio atsiskaity
mo terminai, kaip banknotas, 
moneta, asignijos, valiuta, — 
turi vietą šiame žodyne. Aiški
nami ir pinigų bei medalių 
ženklai, simboliai, heraldika. 
Gausu istorinių žinių apie se
nosios Lietuves pinigus, apie 
kunigaikščius ir jų vartotus 
ženklus bei pinigus. Supažindi
nama su įvairių kultūrų skait
menimis bei raidynais, su ka
lendoriumi. žodžiu sakant, Ka
rio “Numizmatiką” reikėtų tu
rėti kiekvienam inteligentui 
greta “Lietuviškos enciklope
dijos” ir žodynų.

Jonas K. Karys, NUMIZMA
TIKA, žodynas, raštai- Išleido 
“Aukselis” 1970 m., spaudė 
Immaculata Press, Putnam, 
Conn., Kongr. Bibliotekos ka
tei. nr. 72-108424, 340 psl., kie
tais viršeliais, gausiai iliustruo
ta, mokslinių knygų formato. 
Autoriaus ir leidėjo adresas: J. 
Karys, 60 Sims St., Bridge
port, Conn., kaina 15 dol.

Pr. biDVASIŠKIJA IR POLITIKA
Daug kartų buvo diskutuo

tas klausimas: ar dvasiškiui tin
ka dalyvauti politikoje? Gana 
gerą atsakymą davė žurnalas 
Look Chicagos vyskuptji Ber
nardui Sheil. Partijos politi
koj — ne. Bet kada paliečia
mos viešojo gyvenimo proble
mos, taip- Tada kunigas priva
lo prabilti.

Bažnyčia turi teisę ir pareigą 
pasisakyti. Tai patvirtino amži
no atminimo kardinolas Cush
ing. Nors katalikų Bažnyčia A- 
merikoje atskirta nuo valsty
bės, tačiau katalikas turi parei
gą pasireikšti politiniame ir 
socialiniame tautos gyvenime, 
kaip kiekvienas kitas pilietis. 
Čia jo kraštas.

Ne paslaptis, kad kataliky* 
bės pajėgumas Amerikoje yra 
didelis. Bet neleistina kalbėti

užčiauptomis

yra dieviška, 
jokia partija,

ATSIUSTA PAMINĖTI
Popiežiškoji šv. Kazimiero 

kolegija, Roma (1945-1970), iš
leista tos 
sukakčiai 
liustruota, 
žymėta.

kolegijos 25 metų 
atžymėti, gausiai i- 
80 psl., kaina nepa-

Lietuvių spaudos metraštis 
1968 m. Paruošė Užsienio Lie
tuvių Bibliografijos Tarnyba 
— dr- Z. Ašoklis, J. Švedas ir 
J. Valaitis. Redagavo J. 
das. Leidžia LB Kultūros 
das, 118 psl., kaina 2 dol.

Keleivio kalendorius
metams, redagavo S. Michelso- 
nas, išleido Keleivis So. Bosto
ne; surinkta praktinio pobū
džio straipsnelių, apskaitymų, 
poezijos, įvairių patarimų. 64 
psl., kaina nepažymėta-

Šve-
Fon-

1971

Reformos
(atkelta iš 3 psl.)

žymesnių Romos bažnyčių (ti- 
tuli) presbiteriai buvo įpareigo
ti atlikti savaitinę liturginę 
tarnybą Didžiojoje Marijos, Šv- 
Pauliaus, šv. Petro ir šv. Lau
ryno bazilikose. Tokiu būdu ir 
jie buvo inkardinuoti į minė
tas bazilikas ir pradėti vadinti 
cardinales.

Observator
(Bus daugiau)

Įspūdžiai iš kel iones po Italiją
DR HENRIKAS ARMAN AS

ypa- 
save

šva

(Tąsa iš praėjusio nr.)

Kaip įprasta, varpinėse gy
vena karveliai ir kiti paukščiai. 
Šiame bokšte, deja, jų neteko 
pastebėti, nes sakoma, kad ita
lai juos išgaudo ir suvalgo. Tai 
patikėtina, nes tarp Šveicarijos 
ir Italijos nuolat yra ginčas dėl 
paukščių, kuriuos italai net 
tingais veidrodžiais pas 
vilioja.

Pats Pisos miestas nėra
rus; jis niūrus ir nepatrauklus- 
Turistai čia sustoja tik norėda
mi pamatyti tą garsųjį bokštą.

Roma — amžinasis miestas
Štai pagaliau ir Roma, kadai

se valdžiusi didžiausią pasauly
je imperiją, vėliau virtusią tik 
gyvu muziejum. Tai amžinasis 
miestas, įkurtas 753 metais 
prieš Kristų ant septynių kalvų, 
iš kurių gražiausia yra vadi
nama Mario vardu.

Romos įkūrėjai buvę dvynu
kai Romulas ir Rėmas, pramušt
galviai ir plėšikai, kurie, kaip 
sako legenda, buvę dievo Mar
so vaikai, pamesti prie Tiberio 
upės mirčiai, bet vilkės surasti, 
atmaitinti ir užauginti. Juodu 
patapę plėšikų gaujų vadais ir 
plėšikaudami statę Romą. Ro
mulas nužudęs Rėmą ir 
vadinęs pirmuoju Romos 
liumi.

Nuo 510 iki 87 metų 
Kristų, patricijam
paskutini karalių, Roma buvo 
aristokratiška respublika. Šita
me laikotarpyje nuolat vyko 
tarpusavio kovos ir žudynės dėl 
valdžios. 82 metais Sula valdė 
Romą kaip diktatorius. 60 me
tais valdžią paėmė triumvira
tas — Cezaris, Pompėjus ir 
Krasas. Vėliau valdžia i savo 
rankas perėmė Cezaris, bet po 
vienerių metų buvo nužudytas. 
Po jo respublikos valdovais bu
vo Antonijus,;-KąĮilipa ir Bru- laimos, sveikatos ir gerovės, 
tas. Antrasis triumviratas bu
vo sudarytas iš Oktaviano, An
tonijaus ir Lepilijaus. Jis buvo 
paskutinis, valdęs Romos res
publiką. Prieš pat Kristaus gi
mimą Roma pasiekė didžios ga
lybės ir patapo imperija- ,

pasi- 
kara-

prieš 
nužudžius

Davė pasauliui civilizacijos 
ir kultūros pradus

Roma įnešė daug civilizaci
nės pažangos į visos Europos 
ir pasaulio gyvenimo raidą, ties
dama kelius, įvesdama namų 
šildymą ir vandentiekį, staty
dama nepaprasto grožio rūmus, 
šventyklas, o vėliau bažnyčias, 
tiltus ir forumus, kaip Kolizie
jų-

Romos valstybė davė pasau
liui literatures ir kultūros pra
dus ir sukūrė Romėnų Kodek
so teisvna, kuriuo ir dabar nau
dojasi visa Europa ir 3/4 pa
saulio. Iš ten pasklido po pa
saulį Cicerono, Vergilijaus, Ho
racijaus, Tacito ir Ovidijaus 
balsai. Tie balsai dar ir dabar 
skamba ausyse, prisimenant, 
kaip Kauno Aušros berniukų 
gimnazijoje turėjau atmintinai 
“hegzametuoti” ir “deklamuo
ti” Ovidijų ir Vergilijų . •.

Imperijos laikotarpis
Pirmuoju Romos imperato

rium buvo Augustas, kuris pa
sivadino Gaius Julius Ceasar 
Octavianus. Kiti garsūs impera
toriai buvo Tiberijus, Kaligula, 
Hadrianas, Klaudijus Markus 
Aurelijus ir Neronas.

64 metais po Kristaus gimi
mo Neronas padegė Romą, sa
koma, tam, kad gautų įkvėpi
mo eilėraščiam. Jo 
buvęs nukryžiuotas 
myn šventas Petras, 
vvkes Romon.

Šv. Petro bazilikos vidury
je stovi didingas altorius, nuo 
kurio laiptai veda į rūsį, ku
riame guli šv. Petro palaikai, o 
altoriaus dešinėje stovi jo mil
žiniška juoda statula, kurios ko
jos nykštys yra visai nudėvė
tas nuo piligrimų ir turistų pri
silietimų, 'jiem ten ieškant pa-

paliepimu 
galva že- 
kai šis at-

apie “politinį pajėgumą”. Jo 
neturima ir nemanoma turėti. 
Esam katalikai amerikiečiai, lo
jalūs ir ištikimi Amerikos tra
dicijom. '■

Panašiai yra pasisakę Kana
dos kardinolas Leger ir Angli
jos kardinolas Heenan: — Mes 
negalime likti 
burnomis.

Kunigo misija 
kuri nemiršta su
nesusilieja šu jokiu režimu, ne
pasiduoda kompromisam. To
kiu būdu kunigas, rūpindama
sis sielų išganymu, didžiai pasi
tarnauja visuomenės labui ir 
padeda savam kraštui geriau 
už bet kurį kitą pilietį.

Aiškiai suprantama, kad dva- 
srškija visada nusistačius prieš 
kiekvieną piktadarybę, prieš 
kiekvieną piktnaudojimą, smur
tą, nusižengimą įstatymam, ne
žiūrint, iš kur jie ateitų- Dva
siškis persekiojamas kenčia, ei
na į kalėjimą, bet nežaidžia 
kompromisais ar nusileidimais 
niekšybės sąskaiton. Kantrus 
iki heroizmo, bet nepakenčia 
jokio išdavimo. Ištiesia ranką . 
visiem, net ir persekiotojui, 
kad atsiverstu ir įtikėtu. *. v t

Jei yra vadinamoji didžioji 
politika, kuri siekia šeimų svei
katingumo, sąžinės laisvės, pi
liečių gerovės bei pažangumo, 
tautos didingumo, — dvasiškis 
negali ir neprivalo likti nuoša
liai.

šia prasme katalikiškoji dva
siški  j a yra 
Bažnyčia.

politinė, kovojanti
Barnabas

Nerono žygis nesulaikė krikš
čionybės. 312 metais impera
torius Konstantinas Didysis pir
masis pripažino krikščionybę 
ir ant savo vėliavų paliepė iš
siūti kryžius- Prieš mirdamas, 
pats apsikrikštijo. Jis perkėlė 
sostinę iš Romos į Bizantiją.

Los Angeles sausio 3 lankosi kun. St. Yla (d.) ir 
kalbasi su klebonu prel. J. Kučingio.

Nuotr. L. Briedžio

Romos imperijos laikotarpis 
pasibaigė, kai į ją įsibrovė bar
barai, gotai ir longobardai. Ta
čiau VI šimtmetyje Roma atsi
kratė barbarų jungo, ir popie
žiai paėmė valdžią į savo ran
kas, įkurdami naują Šventąją 
Romos imperiją, kuri tapo to
kia galinga, kad jai turėjo pa
klusti ir Europos ano meto val
dovai.

Šventosios Romos imperijos 
laiku iškilo didieji italų genijai, 
kaip Rafaelis ir Michelangelo, 
sukūrę naują renesanso gady
nę, paskleisdami meno ir kul
tūros atgimimo mintį po visą 
pasaulį.

šventoji Romos imperija, po-' 
piežių valdoma, gyvavo iki 
1527 metų, kada Italijos jung
tinė valdžia, užkariavusi Ro
mą. užbaigė Augusto auksini 
Romos amžių. 1870 italų ka
riuomenė, įžygiavusi į Romą, 
įkūrė trečiąją Romos imperiją, 
atskirdama bažnyčią nuo vals
tybės, palikdama Vatikaną kaip 
suvereninę nepriklausomą vals
tybe.

Vatikano valstybė
Šiandien popiežius ir Vatika

no valstybė yra ne tik dvasinė, 
religinė, bet ir ekonominė galy
bė. Tai mažiausio ploto nepri
klausoma valstybė, turinti vie
na aštuntadali N.Y. Centrinio v v
parko dydžio, tik 1000 gyven
tojų. Joje yra didžiausia pasau
lyje Šv. Petro bazilika ir aikš
tė, neapskaičiuojamos vertės 
Vatikano muziejus su Sistinos 
koplyčia, apsupta nepaprasto 
grožio sodų ir fontanų, ir po
piežiaus rezidencija.

Vatikanas turi savo galinga 
radijo stotį, savo pašto ženk
lus ir pinigus. Turi savo ka
riuomenę, geležinkelio stotį, 
laikraštį ir netgi kalėjimą. Ofi
ciali Vatikano kalba yra ne ita
lų, bet lotynų. Apie 68 valsty
bės turi savo ambasadas ir pa
siuntinybes; jų tarpe yra atsto
vaujama ir Lietuvos nepriklau
soma respublika.

Be dvasinės galybės, po sa
vo sparnu jungiančios apie 
600,000 milijonų katalikų, Va
tikanui priklauso didelės nuo
savybės visame pasaulyje.

Mussclini ir po Mussolinio
Trečioji Romos imperija ga

lutinai susmuko, kai 1922 me
tais Mussolini padarė valdžios 
perversmą ir įdiegė Italijai am
biciją į naują galybę. Įvedęs fa
šistinę santvarką, kūrė naują 
Italijos valstybę ir Romą- Jo 
statyti sporto stadijonai, nauji 
keliai, mokslo ir meno insti
tutai dar ir šiandien yra mato
mi, tik jau pakeistais vardais.

Po Mussolinio žuvimo ir jo į- 
vestos santvarkos žlugimo Itali
ja išgyveno naują krizę, kuri 
pastebima ir dabar Romoje; jos 
priežastis yra politinių valdan
čių grupių tarpusavis nesugyve- 
nimas ir kova dėl apsisprendi
mo, ar parduoti save Markso ir 
Lenino komunizmo uzurpacijos 
dogmai ir palaidoti savo tauti
nę nepriklausomybę, ar eiti 
ranka į ranką su laisvu pasau
liu ir kurti naują, nepriklauso
mą Italiją.

(Bus daugiau)

Prie knygų kiosko Los Angeles stovi iš k. j d. poetas Bernardas Brazdžionis į_os Ąngeies jaunimo ansamblis, vadovaujamas Onos Razutienės. šoka tau- 
Kazimiera Bradūnienė, poetas Kazys Bradūnas, kiosko vedėjas V. Prižgin-
tas. Nuotr. L. Briedžio tinius šokius. Nuotr. L. Kanto
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ROCHESTER. N.Y.
Lietuvos nepriklausomybės 

paskelbimo minėjimas rengia
mas vasario 21 d., 3 vai. popiet 
Š. Jurgio lietuvių parapijos sa
lėje. Minėjime Lietuvos laisvi, 
nimo klausimu pranešimą pada
rys Romas Kezys, žinomas Al
tos ir Vliko veikėjas, daug dir
bąs Bražinskų, Simo Kudirkos 
ir Vyt. Simokaičių įvykių rei
kalais.

Vytauto Simokaičio, Simo 
Kudirkos ir Bražinskų tragiškie
ji įvykiai Rochesterio lietuvių 
buvo giliai išgyventi. Altos ir 
Liet. Bendruomenės apyl. val
dybos ir kt. daug pasiuntė laiš
kų ir telegramų savo JAV kon
greso ir senato nariam bei pre
zidentui, prašydami jų pagal
bos. Dėl Simo Kudirkos trage
dijos buvo išspausdinti vietos 
amerikiečių laikraščiuose laiš
kai, kuriuos parašė Tadas Kli
mas, Petras Mariukas, Vitolis 
Litvinas ir kt-

Medžiotojų ir žuvautojų klu
bas, kuris turi per 40 narių,

sausio 23 vakarą surengė vaka
rienę. Gaila tik, kad veiklieji 
medžiotojai ir žuvautojai buvo 
pamiršę meninę programą, ku
ri būtų taip gražiai papildžius 
šaunią vakarienę. Po vaišių 
buvo šokiai griežiant geram or
kestrui. Vaišės vyko Šv. Jurgio 
parapijos salėje. Pirmininkas 
Antanas Barkūnas.

Lituanistinės mokyklos su
rengtas prieškalėdinis parengi
mas spindėjo visu savo jaunat
višku grožiu ir programos išpil- 
dytojų puikiu pasiruošimu. 
Verta pažymėti, kad tradicinės 
eglutės parengiman įtrauk
ti visi mokyklos mokiniai, ku
rie vienas už kitą stengėsi ge
riau pasirodyti.

Labiausiai pavyko mažųjų 
vaidinimėlis “Kalėdos miške” 
(Zitos Visockienės). Jis yra vy
kusiai pritaikytas vaikų vaidini
mui Kalėdų metu. Į jį galima 
įtraukti labai daug vaikų. 
Šiuo metu ar ne 24 vaidinto
jai pasirodė scenoje. Pianinu

EAST CHICAGO, IND

prel. Mykolas

pirmininkauti
Petras Indrei-

Nauja apylinkės valdyba
Sausio 17 įvyko LB East 

Chicagos apylinkės susirinki
mas. Jį atidarė pirm. Zigmas 
Motiejus.

Tylos minute buvo pagerbti 
mirusieji apylinkės nariai ir 
vienas iš Lietuvių Bendruome
nės steigėjų a.a.
Krupavičius.

Susirinkimui 
buvo pakviestas
ka, o sekretoriauti — Steponas 
Karvelis.

Pirm. Z- Moliejus, daryda-» 
mas pranešimą, pasidžiaugė 
gražia ir sėkminga apylinkės 
veikla, išleistu biuleteniu, gra
žiu sutarimu su kitomis organi
zacijomis. Dėkojo visiem talki
ninkam ir rėmėjam, prisidėju- 
siem prie geresnės bei našes
nės veiklos, o taip pat ir vi
siem valdybos nariam už gra
žų ir solidarų bendradarbiavi
mą. Visos valdybos vardu pa
reiškė atsistatydinąs ir papra
šė bent metų atostogų, nes jau 
dvejus metus iš eilės pirminin
kavo.

Iždininkas J. Liubinas pra
nešė apie piniginį stovi. Pareiš
kė, kad šie metai buvo gana 
derlingi. Paremta visa eilė ins
titucijų, ir dar liko kasoje bū
simai valdybai. .

Eglė Juodvalkytė, dalyvavu
si jaunimo atstovų suvažiavime 
Clevelande, papasakojo, kaip 
buvo sudarytas komitetas ant
ram jaunimo kongresui ruoš
ti. Taip pat pranešė ir apie į- 
vykusi studentų sąjungos su
važiavimą ir apie tai, kaip stu
dentai pirmieji išėjo protestuo
ti dėl Simo Kudirkos grąžini
mo rusam. Prašė būsimą apy
linkės valdybą neužmiršti jau
nimo reikalų ir jo pastangas 
paremti finansiškai.

Revizijos komisijos vardu ak
tą perskaitė V. Aukštuolis-

Visi pranešimai buvo aiškūs, 
kondensuoti; todėl diskusijų vi
siškai nekilo. Susirinkimas pa
teiktas apyskaitas visais bal
sais patvirtino P. Indreika su
sirinkimo vardu padėkojo val
dybai už rūpestingą ir vispusiš
ka veikla. V 4-

Priėjus prie valdybos rinki
mų, reikalai nėjo taip sklan
džiai. Senajai valdybai pasitrau
kus ir nesant nominacijų ko
misijos, buvo siūlomi kandida
tai iš esančių susirinkime. Pa
siūlytieji, dėl vienų ar kitų 
priežasčių, savo kandidatūras 
atsiimdavo, ir kandidatu sara- 
šas nepajėgė prisipildyti. Bu
vo net pasiūlymų taip gražiai 
veikiančią apylinkę likviduo
ti. Po ilgesnio pasiraginimo 
šiaip taip buvo sulipdyta valdy
bą, kuri vėliau pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas —Kazi
mieras Čiurinskas, vicepirmi - 
ninkas — Kazimieras Domar
kas (ir praeitais metais buvo to
se pačiose pareigose), sekreto
rė — Birutė Vilutienė, iždinin
kas — Juozas Liubinas (jau 7 
metai tose pareigose), kultūros 
reikalų vadovas — Bronius 
Genčauskas.

Sudarius valdybą, visi leng
viau atsiduso, ir kiti darbotvar
kės punktai riedėjo sklandžiai, 
kaip vežimas į pakalnę.

Į revizijos komisiją sutiko į- 
eiti V. Aukštuolis, P. Indreika 
ir A. Juodvalkis.

Į nominacijų komisiją prie 
apylinkės pirmininko pririnkti 
Z. Moliejus ir V. Aukštuolis.

Einamuosiuose reikaluose K. 
Čiurinskas siūlė pakelti solida
rumo mokestį ir šią apylinkės 
nuomonę perduoti centro val
dybai.

Susirinkimo pirmininkas pa
linkėjo naujai v-bai sėkmingo 
darbo ir Altos vardu kvietė da
lyvauti Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime, kuris šiais 
metais bus Gary mieste. Sv. 
Kazimiero lietuvių parapijos sa
lėje vasario 21 d., 6 vai. vak.

Po Bendruomenės susirinki
mo J- Pečiulis atidarė Balfo su
sirinkimą ir pranešė, kad sky
riaus padėtis yra kritiška. Jei 
niekas nesutiks vadovauti, tai 
skyrius bus likviduotas. Po il
gesnio pasiaiškinimo Balfo įga
liotine sutiko būti Ona Juod- 
valkienė. (aj)

skambino Arūnas Lapinas- Vė- J 
liau buvo vyresnių klasių mo- j 
kinių pasirodymas, kuriam va- > 
dovavo Tadas Klimas. Po Ka- į 
lėdų senelio atsilankymo pasi- I 
rodė su tautiniais šokiais ma- | 
žieji, vadovaujami mokt. N. į 
Draugelienės ir Aldonos Kirš- 1 
teinienės.

Petras Norkeliūnas, ankstes- į 
nės kartos žinomas veikėjas, 1 
vis dar serga ir šiuo metu yra | 
gydomas savo žento dr. Ma- | 
lerke priežiūroje Staten Island 
ligoninėje, N. Y.

Kazys Zlotkus po gerai pa- 
vykusios operacijos sveiksta sa
vo namuose.

Kun. Vincent Vismanas, sū
nus V. Vismanų, sausio 24 d. 
11 vai. šv- Jurgio parapijos baž
nyčioj atlaikė pirmąsias padė
kos mišias, kurias aukojo už 
kenčiančią Lietuvoje kat. baž
nyčią. Mišiose dalyvavo labai 
daug giminių, draugų ir sve
čių. Kun. V. Vismanas yra į- 
stojęs į paulistų vienuolyną.

Labiausiai skaitomos knygos: 
rašytojo L. Dovydėno “Mes 
valdysime pasaulį” dvi dalys, 
Rūkienės Sibiro kančių prisimi
nimai “Grįžimas į laisvę”, Br. 
Brazdžionio poezijos rinktinė 
“Pilnatis”, dr. K. Jurgėlos “Lie
tuvoje sukilimas 1862-64 m.”, 
Grincevičiaus “Geroji vasara” 
ir kt- Tik ką gautos knygos: 
Br. Railos “Versmės ir verpe
tai”, vaikam “Pupos pasakos” 
ir kt. sb.—

.r...
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Ka-

Detroite sausio 23 Lietuvių Bendruomenės iniciatyva surengta demonstracijos ryšium su Vytauto Simokaičio 
nuteisimu Vilniuje. Nuotr. J. Urbono
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Pranešimas apie pranciškonų Kultūros Židinio vajų
Hartfordo lietuviij kolonijoje

TĖV. VIKTORAS 
GIDŽIŪNAS, O.F.M.

Viršininkų pavedimu man 
tenka pravesti Pranciškonų 
Kultūros Židinio statybai rink
liavą Hartfordo lietuvių koloni
joje. Tam tikslui praeitą rude
nį, gavęs kleb. kun. Juozo Ma
tučio sutikimą ir kolonijos vei-

WORCESTER, MASS 
narių vakarienė 
i Maironio Parko 
susirinko Lietuvių 
Draugijos valdy-

Valdybos

Sausio 22 
mažąją salę 
Labdaringos
bos nariai su žmonomis, kur 
jiem buvo suruošta puiki va
karienė. Atsilankė ir svečių.

Visam vakarui vadovavo vi- 
cepirm. J. Pipiras. Jis pasvei
kino visus susirinkusius ir pa
kvietė kai kuriuos svečius tar
ti po' žodelį.

Pirmasis kalbėjo Lietuvių Pi
liečių Klubo pirm. J. Triban- 
dis; jis pasidžiaugė mūsų vie
ningumu, kurį ypatingai visi 
parodėme Simo Kudirkos tra
gedijos atveju. Lietuvių vete
ranų skyriaus pirm. Keraitis 
tuo mūsų vieningumu taip pat 
džiaugėsi.

Ypatingai džiugu buvo išgirs
ti žodį iš pirmojo Labdaringos 
Draugijos pirmininko Miliaus- 
Jis nukėlė mus į tolimą praeitį, 
kada didelis lietuvybės žadinto
jas a.a. kun. J. Jakaitis nupir
ko šią vietą, kurioje tada buvo 
vien purvas. Su pirmaisiais pio
nieriais, kurių daugelio jau nė
ra gyvųjų tarpe, jis kibo į dar
bą, pavadindamas šią vietą Mai
ronio Parku. Šį vardą jis parve
žė iš Lietuvos, ten nuvykęs 
atostogų. Kun. Jakaičio pasėtas 
mažas lietuvybės daigelis išau
go į dideli lietuviškos kultūros 
skleidėją — šiandieninį Mai
ronio Parką.

Skautų vadovas R. Jakubaus
kas dėkojo už teikiamą globą, 
kurią visuomet čia mielai ran
da, ir linkėjo plėstis, augti ir 
dirbti toliau.

šeštadieninės mokyklos tėvų 
komiteto pirmininkas ir Pilie
čių Klubo sekretorius J. Svik- 
la, džiaugdamasis gražia vieny-

be, kuri klesti tarp Klubo ir 
Maironio Parko, pareiškė, kad 
prie vienybės įgyvendinimo pri
sidėjo jis pats ir ypatingai Klu
bo pirmininkas J- Tribandis.

Pabaigoje žodį tarė Labda
ringos Draugijos pirmininkas 
ir Maironio Parko šeimininkas 
K. Adomavičius. Šiltais žodžiais 
padėkojo valdybai už praėjusių' 
metų ištvermingai atliktą dar— 
bą. Ypatingą padėką išreiškė 
niekada nenuvargstančiai šio 
parko šeimininkei Kauševičie- 
nei, kuri per praėjusius metus 
pamaitino 32,00 0 žmonių. Ji 
suruošė ir šią puikią vakarie
nę, o dukrytė Kristinytė vik
riai sukosi apie stalus, visiem 
su šypsena patarnaudama. 
Daug darbo virtuvėje per pra
ėjusius metus atliko Domantie- 
nė ir Pranskevičienė. Daug dir
bo Kauševičius, kuris atlieka vi
sus buhalterijos-ūkvedžio dar
bus. Visiem dėkodamas, Parko 
šeimininkas skatino šiais me
tais padaryt dar daugiau, neap
siribojant vien ūkiškais reika
lais. Mūsų tikslas — remti lie
tuvybę. Jai dirbdamas, pajunti 
širdyje didelį džiaugsmą.

Prie skaniais valgiais apkrau
tų stalų visi šeimyniškoje dva
sioje vaišinosi, dalinosi įspū
džiais, kol pagaliau vienam ki
tam jau ir kojelės nebemorėjo 
tarnauti, ir balsai pradėjo “tai
sytis”.

Gavo atsakymą
Juozas ir Janina Miliauskai 

ryšium su Simo Kudirkos tra
gedija parašė protesto laišką 
JAV prezidentui ir gavo atsa
kymą.

Prezidentas rašo: “Aš taip 
pat, kaip ir jūs, buvau sukrės
tas, sužinojęs, kokiu būdu Si
mo Kudirkos lietuvio jūrinin
ko mėginimas pabėgti buvo 
tvarkomas čia. Pažadu, kad pa
našių incidentų daugiau netu
rėsime. Esu įsitikinęs, kad A- 
merika laikysis savo garbingos 
tradicijos visada 
prieglaudą 
liam.”

Duktė Bernadeta 
rašiusi laišką viceprezidentui. 
Ji taip pat gavo nuoširdų ir pa
drąsinantį atsakymą, kad tik
rai ateity tokie skaudūs įvykiai 
nepasikartos.

Tenka stebėtis, kad prezi
dentas R. Nixon ir viceprezi
dentas S. Agnew, būdami dėl 
šio įvykio užversti laiškais ir 
telegramomis, atsakė į pavie
nės šeimos laiškus.

visiem
garantuoti 

pabėgė-

buvo pa-

J. M.

kėjų pritarimą, sudariau komi
tetą, kurio pirmininkas —Al
fonsas Dzikas, globėjas —kleb. 
kun. Juozas Matutis; nariai — 
Edvardas Radžiūnas, Antanas 
Ustjanauskas, Algimantas Dra- 
gūnevičius ir Adolfas Maslaus- 
kas.

Bendrai informacijai radijo 
pasikalbėjime išdėsčiau rink
liavos tikslą. Be to, išsiuntinė
jau informacinį viršininko laiš
ką su prašymu visiems koloni
jos lietuviams, kuriu tik adre
sus turėjau. Lapkričio ga
le ir gruodžio pradžioje atvy
kęs i Hartforda, komiteto na
rių padedamas, aplankiau apie 
pusę šics kolonijos lietuvių. Ki
tą pusę dėl laiko stokos ar dėl 
neradimo namuose negalėjau 
asmeniškai aplankyti, dėl to 
grįžęs namo turimais adresais 
išsiuntinėjau specialius laiš
kus, prašydamas galimai dides
ne auka 
statybos.

Vajaus 
Viso iki
anksčiau iš Hartfordo ir jo apy
linkės lietuvių statybos fon
dui gauta 2,185 dol. ir dar pa
žadėta aukoti 2,125 dol. Reikė
tų manvti, kad antra tiek su
aukos ir mano neaplankytieji. 
Už aukas ir pagalbą jas ren
kant visiems nuoširdus ačiū.

prisidėti prie musų

pasekmės vidutinės, 
šiol vajaus metu ir

Po 10 dol-: S. B. Zabuliai, E.
J. Orentai, J. Papieviai, V. 
Raškevičiai, B. Sitkus, E. Sit- 
kus, J. Leonaitienė, M. Berno
tienė, J. Davis, M. Meilus, P.H. 
Baskiewicz, H. Andriks, A- 
Žitkai, J. Zablaičiai, L. Vitė- 
nienė, V. Tomienė, T. Suko- 
dulskienė, R. Sirvydai, M. Pet
rauskienė, E. C. Mazotai, J. Me- 
doniai, Ig. V. Misiūnai, J- Liau- 
danskienė, B. Kniuštienė, Kup- 
revičiai, Edward W. Kwosh, D. 
Kazlauskai, B. Bart, W. M. 
Chase.

Po 5 dol.: M. Klimienė, J. 
Petkaitis, A- Showek, I. Rusec- 
kienė, A. Nashlenas, V. Jokū
baičiai, V.A. Masiloniai, J. A. 
Guntaliai, M. žemgulys, E. Vai
tekūnas, P. Watkins. K. Vit- 
kauski, M. Tamos, H. Shimkus, 
M- Seflenienė, J. Osuchas, V.
K. Nenortai, E. Mineikienė, S. 
Boudries, J. Bernotas, P. Ab- 
lapnienė, A. Aleksiunes, M. C. 
Alekšiunes, M. Antanaitienė, 
Algis ir Leonė Simonaičiai.

Kiti aukojo mažiau.
Visiems nuoširdus pranciš

koniškas ačiū!

HARTFORD, CONN.
LIETUVIŲ AUKOS KULTŪ

ROS ŽIDINIO STATYBAI

1000 dol.: M. Barelis (pažadė
jo).

400 dol.: E E. Radžiūnai.
125 dol.: Antanas ir Ada 

Ustjanauskai (žada aukoti iki 
500).

Po 100 dol.: Ch. M. Shim- 
kai, A. Pilveliai, J. B. Janu
šauskai, Z. J. Kavaliauskai, Te
resė Bakas, S. K Šerkšnai (pa
žadėjo 100)

Po 50 dol.: K. A. Urbonai, 
A. Maslauskai (žada aukoti iki 
100), J. B. Zdaniai (žada au
koti iki 100).

35 dpi.: Barbara Machenas.
30 dol.: A- M. Aukštakalniai.
Po 25 dol.: V. K. Marijonai, 

Ch. J. Shimkai, P. T. Norkai 
(žada aukoti iki 100), P. Nor
kus (žada aukoti iki 100).

Po 20 dol.: A. Mockai, D- 
Krancuas, V. A. Gailiūnai (ža
da aukoti iki 100), V. G. Ti
jūnėliai, Mr. J. žemgulys (žada 
aukoti iki 100), S. Vismantai, 
tė, P. I. Simanauskai (žada au
koti iki 100), S. Petravičienė, 
B Kriščiūnai, P. Kidolius, M. 
P. Baltrukoniai (žada aukoti 
iki 100), E. Beinoris, S. Bairū- 
nienė, P. A. Stankai, P. Kriš-

STAMFORD, CONN.

Paskutiniu laiku Stamfordo 
lietuvių skaičius žymiai suma
žėjo, bet. likusieji stengiasi 
veikti kiek galėdami, šalia Bal
fo ir Liet. Bendruomenės sky
rių nemaža veiklos parodo ir 
L.M.F. Stamfordo klubas, nors 
ir negausus narių skaičiumi. 
Klubas daro susirinkimus, re
guliariai kas mėnesį. Susirinki
muose, šalia einamųjų reikalų, 
narės rengia ir kultūrines pa
skaitas.

Kasmet klubas surengia vai
kam eglutę ir Motinos Dienos 
minėjimą- Programas atlieka 
vietinis prieauglis — mažame
čiai vaikai. Iš gautų pajamų 
klubas 1970 aukojo “Grandi
nėlės” išvykai. Rezoliucijų Ko
mitetui ir Tautos Fondui. Taip 
pat klubas nupirko ir padova
nojo vietinėm bibliotekom tris 
knygas anglų kalba apie Lie
tuvą ir didesnį kiekį 
leistų informacijos 
“Lithuania”.

Kad supažindintų
čius daugiau su Lietuva ir jos 
kova dėl laisvės, buvo įdėtas 
platus straipsnis vietinio laik- ko prie Independence Hall. Be 
raščio metiniame priede “The 
Clubwoman of the Year”, kur 
ypatingai pabrėžta žiauri ko
munistų okupacija.

Taip pat klubo narės uoliai 
taikina Balfo ir Bendruomenės 
parengimuose. Paskutiniame 
susirinkime buvo išrinkta nau
ja valdyba: pirm. — Irena 2e- 
maitaitienė, vicepirm. — Sau
lė Radzevičienė, ižd. — Regina 
Juodaitytė-Bloom ir sekr. —Ja-

čiokaitis (žada aukoti iki 100). nina Valiušaitienė.
Po 15 dol.: B. Z- Dapkai, H. jaunai ir energingai 

Cabator. bai sėkmės darbe-

— JAV LB Vl-sios tarybos 
sesijoje Philadelphijoje sausio 
16-17 dalyvavo net 13 tarybos 
narių iš Chicagos: dr. K. Bobe
lis, kun. J. Borevičius, S.J., E. 
Bradūnaitė, J. Jasaitis, A- 
kevičius, V. Kamantas, J. 
Valiūnas, dr. P. Kisielius, 
Kleiza, dr. A. Razma, V.
bytė, R. Sakadolskis, P. Žum- 
bakis. Dėl svarbių priežasčių į 
sesiją vykti negalėjo tik 4 na
riai: J- Jasaitytė, A. Kairys, B. 
Nainys ir M. Rudienė

— Bernardas Brazdžionis 
ir Antanas Mažeika, abu iš 
Los Angeles, buvo atvykę ir ak
tyviai dalyvavo JAV LB Tary
bos sesijoje Philadelphijoje sau
sio 16-17. Šį kartą į sesiją ne
galėjo atvykti Vakarų apygar
dos pirm. Ignas Medžiukas.

— Anatolijus Kairys, rašyto- 
jas-dramaturgas, JAV LB tary
bos sesijoje Philadelphijoje bu
vo patvirtintas Kultūros fondo 
pirmininku naujai kadencijai.

— Iš Detroito Į JAV LB Vl- 
sios Tarybos sesiją Philadelphi
joje buvo nuvykę visi trys na
riai: dr. K. Keblys, A. Rugie
nius ir N. Šlapelytė. Jie visi 
taip pat yra ir JAV LB įstatų 
keitimo komisijos nariai. Komi
sijos pirm- dr. K. Keblys pra
nešė sesijoje apie LB įstatų kei
timo procedūrą ir išdalino vi
siem tarybos nariam komisijos 
paruoštas anketas, kurias rei
kia komisijai grąžinti iki 1971 
vasario 15. Į komisiją taip pat 
įeina V. Kutkus iš Detroito ir 
advokatas P. Žumbakis iš Chi
cagos.

— O. L. Milašiaus iki šiol 
nespaudintą veikalą “Saul de 
Taršė” išleidžia prancūzų 
leidykla Les Edition Andre Sil- 
vaire, 20 rue Domat, Paris Ve, 
France. Knygos kaina 4 dol., o 
100 numeruotų egzempliorių 
bus pardavinėjami po 8 dol., 
bet juos galės įsigyti tik visus 
O. L. Milašiaus veikalus turin
tieji asmenys- Keturių pa
veikslų misterija “Saul de Tar
šė”, sukurta 1913. užbaigia tri
logiją. kuriai priklauso O. L. 
Milašiaus veikalai “Miguel Ma- 
nara” ir “Mephiboseth”.

— Lietuviu Fronto Bičiulių 
vyr. tarybai priklauso ir LFB 
kraštų pirmininkai. Jais šiuo 
metu yra: Europos — prof. Ze
nonas Ivinskis, Amerikos — 
Juozas Mikonis ir Kanados — 
Vytautas Aušrotas.

— Pianistas Antanas Smeto
na vasario 22 koncertuos N. 
Y., Tullv Hali. Lincoln Center. 
Bilietus jau dabar galima gauti 
kasoje,

— Eligijus Sužiedėlis iš 
Brocktono yra naujasis JAV 
LB Kontrolės komisijos pirmi
ninkas. Komisijos sekretorė 
yra Ona Ivaškienė iš Bostono 
ir narys kun. Viktoras Dabu- 
šis iš Paterson. N. J- Kontro
lės komisijos pirmininko adre
sas: 30 Upton Street, Brockton, 
Mass. 02402.

DEMONSTRACIJOS
PHILADELPHIJOJE

Vliko iš- 
knygučių

amerikie-

Prieš Rusijos okupaciją ir 
prašant sumažinti Vytauto Si- 
mokaičio bausmę už bandymą 
pabėgti į. laisvę demonstraci
jos Philadelphijoje praėjusį 
sekmadieni, sausio 24, praėjo 
sėkmingai. Demonstracijos vy-

Linkime 
valdv-

lietuvių dar dalyvavo latvių, es
tų. ukrainiečių. Viso buvo per 
300 žmonių. Didieji dienraščiai 
aprašė ir Įdėjo nuotraukas, dvi 
TV stotys pranešė ir parodė 
per žinias. Taip pat paminėjo 
ir radijas Demonstracijas ren
gė Liet. Bendruomenė.

Sausio 25, pirmadienį. Auš
ra Zerr per TV stotį turėjo pa
sikalbėjimą apie vykusias de
monstracijas. Visi galėjo skam
binti Į stoti ir klausti. Aušra 
Zerr yra LB Philadelphijos apy
linkės pirmininkė-
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Per skautybę — lietuvybei!

SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

Globoja: Lietuvių Skautų Sąjunga

Redaguoja:
ps. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. HI 1-3894 (Area code 212)

NEW YORKO SKAUTŲ KŪČIOS
Gruodžio 20 New Yorko Ne

ringos ir Tauro tuntų skautai 
ir skautės ir vėl susirinko į 
bendras, skautiškas Kūčias.

Viešpaties Atsimainymo sa
lė Maspethe tą sekmadienio po
pietę greitai prisipildė unifor
muotų skautų-čių, vadovų, tė
velių ir svečių. Per visą salę iš
tiesti baltai padengti stalai, pa
puošti eglišakėmis ir raudono
mis kalėdinėmis žvakėmis, su
kūrė tikra šventiška nuotaika. 
Scenos gilumoje stovėjo di
džiulė eglutė, mirganti įvairia
spalvėmis šviesomis ir dailiais 
šiaudinukais, pačių skautų-čių 
pagamintais. Ypač mažųjų dė
mesys ir krypo į ją. Bematant 
baltai dengtieji stalai pradėjo 
pilnėt tradicinių, lietuviškų Kū
čių valgių gausybe. Visa tai pa
rengė darbščiosios, sumanios 
Židinio sesės, padedamos ir 
skautų-čių mamyčių.

Dovanos skautams
Prieš susėdant Kūčių vaka

rienei, pasigirdo švilpuko gar
sas, ir visi skautai-ės išsirikia
vo- Išsirikiavus pasirodė, kad 
šia proga nors ir ankstyvas Ka
lėdų Senelis kai kam atnešė do
vanų. Šios dovanos buvo nauji 
kaklaraiščiai, kuriais pirmą kar
tą pasipuošė svečiai iš Bridge
port, Conn., trys vilkiukai kan
didatai: Paulius Gudelis, Dai
nius Virbickas ir Gintaras 
Vaišnys davė vilkiuko Įžodi, o 
Paulius Petrikas — skauto Įžo
di. Kaklaraiščius užrišo Bridge
port© vadovas ps. S. Liaukus. 
Įžodi davusiem mazgelius užri
šo prel. J. Balkūnas ir naujųjų 
brolių tėveliai.

Po Įžodžio, visiems susėdus 
prie stalų, pačios mažiausios 
New Yorko sesės, “Pušelės” 
draugovės paukštytės, atliko 
trumpą, bet Įdomią programą 
— kalėdini vaizdeli.

Po programos, visiem susto
jus, New Yorko skautų kape
lionas v.s. kun- J. Pakalniškis 
sukalbėjo maldą, prisiminda
mas ir mirusius bei žuvusius 
skautus. Taip pat prisiminė ir 
laisvės troškusi nelaimingąjį 
jūrininką Simą Kudirką, prašy
damas Aukščiausiojo jam stip
rybės.

Kalėdų žvakė
Prigesinus šviesas, tik eglu

tei suteikiant mistiško jauku
mo, iš salės gilumos svečiai 
pamatė tautiniais rūbais pasi
puošusią mergaitę, nešančią de
gančią kalėdinę žvakę, papuoš
tą kvepiančiomis eglišakėmis. 
Žvakę nešančią lydėjo unifor
muoti — skautas, skautė, vil
kiukas ir paukštytė. Šie gar
bės palydovai nuo didžiosios 
žvakės uždegė žvakes ir ant vi
sų stalų, tuo simbolizuodami 
Kalėdų žvaigždę, kuri sujungia 
visus savo šviesa artimo meilė
je.

Aidint kalėdinei muzikai, tik 
žvakių šviesai apšviečiant su
sirinkusius, skautas psl. Arūnas 
Jankauskas paskaitė Kūčių die
nos evangeliją. Po evangelijos 
visi pakviesti vaišintis gausiais 
Kūčių valgiais.

Prie stalo
Gražu buvo pažiūrėti, kai 

prie ilgų stalų susėdo tvarkin
gai uniformuoti skautai-ės, kar
tu su savo vadovais-ėmis. Prie 
centrinio stalo matėsi parapi
jos kunigai: klebonas prel. J- 
Balkūnas, didelis skautų bičiu
lis. v.s. kun. J. Pakalniškis, tė
vas Paulius Baltakis, OFM, ku

nigas P. Bulovas, LSS-jos Vyr. 
Skautininke s. L. Milukienė. 
P. Jurkus ir visa eilė skauti
ninkų.

Pirmiausia visi laužė paplo- 
tėlę, linkėdami vienas kitam 
sveikatos ir tikėdamiesi kitais 
metais ją ■ laužyti jau lais
voje Lietuvoje. Toliau visi pra
dėjo vaišintis skaniai paruoš
tais Kūčių valgiais.

Bematant stalai tuštė
jo, valgiai nyko. Pasisotinę kai 
kas jau ir apie namus pradėjo 
galvoti. Šeimininkės tačiau dar 
nešė i stalus ir saldumynų, ku
rie, ypač mažuosius, privertė 
dar kartą sugrįžti prie stalo.

Po vakarienės broliai skubė
jo sutvarkyti salę taip, kad at
rodytų, jog joje nieko nėra bu
vę, tačiau kiekvienas išeidamas 
išsinešė su savimi giedrią ka
lėdinę nuotaiką ir mintyje pa
sižadėjo ir kitais metais pa
bendrauti su New Yorko skau
tais ir skautėmis tradicinėje 
Kūčių vakarienėje. Šiai Kūčių 
vakarienei vadovavo dvi vy
riausios šeimininkės v. si. Ri
ma Gudaitienė ir sesė Danutė 
Samušienė. Šiom židinietėm 
priklauso visų Kūčiose dalyva
vusių nuoširdus ačiū už jų rū
pesti ir pasidarbavimą, ren
giant Kūčias. Taip pat skautiš
ka padėka visom židinio sesėm, 
suruošusiom tikrai puikias lie
tuviškas Kūčias. B. K-

Vasario men. 
sukaktys

Kiekvienam lietuviui skautui 
vasario mėnuo ypatingai 
reikšmingas šiomis sukaktimis:

Vasario 16 dieną minime Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo sukakti, kuri šiais lai
kais mums turi būti ypatingai 
svarbi, nes mūsų tėvynė Lietu
va dabar neša svetimųjų jungą. 
Nei vieno skauto nėra, kuris 
neprisimintų ir nebrangintų 
šios taip svarbios ir' reikšmin
gos sukakties.

Vasario 22 dieną viso pa
saulio skautai mini skautybės i- 
kūrėjo Robert Baden-Powellio 
gimimo dieną- Ši diena kiek
vienam skautui taip pat yra 
reikšminga, nes iš Baden-Po
wellio mes gavome tas kilnias 
skautybės idėjas, kurios mums 
visiems tapo mūsų gyvenimo 
kelrodžiu.

Pušelių draugovės paukštytės atlieka programą per N ew Yorko skautų kūčias. Nudtr. P. Bivainio

NEW YORKAS
Jau nuo rudens New Yorko 

skautai ir skautės pradėjo sa
vo didžiausią metų bėgyje dar
bą. Tas darbas ir yra pasiruoši
mas kasmetinei Kaziuko-mugei. 
Kiekvienais metais suma
nūs vadovai, tartum iš gausy
bės rago, atranda vis naujų 
idėjų, kurias Įgyvendina broliai 
ir sesės, neišskiriant ir pačių 
mažųjų. Visi sutartinai dirba, 
stengiasi, todėl ir, mugės die
nai atėjus, draugovių stalai pa
sipuošia gražiomis, vertingomis 
Įvairiaspalvėmis prekėmis. Vi
siems čia būna proga Įrodyti sa
vo skautišką sumanumą ir 
nagingumą.

Vyr- Skaučių Židinys “Vili
ja” kasmet neša labai didelę 
naštą. Šių sesių rūpestis yra 
ne tik pagaminti visokių gėry
bių savo paviljonui, bet ir pa
pildyti skaučių bei paukštyčių 
paviljonus. Jau ne vienos ži- 
dinietės namuose kraunasi, 
daugėja lentynose mugės fan. 
tai. O to darbo dar vis galo ne
simato!

Šiais metais mugės stalai ir 
vėl pasipuoš gražiomis lietu
viškais tautiniais drabužiais pa
puoštomis lėlėmis, Įvairiais iš
kaišytais ir išaustais namų pa
puošalais — pagalvėlėmis, ta
keliais ir kitokiais dalykais. 
Nemaža ši ateinanti mugė ža
da ir Įvairių medžio išdirbinių: 
drožinėtų kryželių, koplytėlių, 
statulėlių, paveikslų, išdegin-

ATLANTO RAJONO VADO
VŲ PAVASARINIS 

SUVAŽIAVIMAS
1971 metais pavasario vado- 

vų-ių suvažiavimas numatomas 
vasario 6 d. Elizabethe, Lithua
nian Liberty Hali, 269 2nd St. 
Elizabeth. N. J.

Suvažiavimas tęsis tik vieną 
diena, tačiau kuriem vadovam- 
ėm bus reikalinga nakvynė, jas 
parūpins Elizabetho sesės.

Suvažiavimo dienotvarkė: re
gistracija — 11 vai., pietūs— 
12 vai., po pietų bus atskiri Se
serijos ir.Brolijos posėdžiai, o 
po jų bendras vadovų posėdis. 
Posėdžiai tęsis maždaug iki 6- 
7 vai. vakaro- Posėdžiams pasi
baigus, bus vakarienė ir suva
žiavimo uždarymas.

Visi vadovai-ės prašomi kuo 
gausiausiai dalyvauti. Kadangi 
bus diskutuojami rajono veik
los planai, visų nuomonė pa
geidautina. Neatstovaujami vie
netai turės prisiderinti prie pri
imtų nutarimų be jų balso.

Iki pasimatymo suvažiavi
me!

Taip pat vasario 22 dieną 
minimas ir pasaulio skaučių še
fės Olave Baden-Powell gimta
dienis. Ypač sesės skautės šią 
dieną ypatingai stengiasi pa
minėti, šia diena skirdamos 
susimąstymo diena.

Todėl vasario mėnesis tepri
mena visiems, kad esame lie
tuviai ir kad esame skautai! 
Budėkime Dievo, Tėvynės ir 
Artimo tarnyboje.

ps. B. Kidolienė

VĖL RENGIASI KAZIUKO MUGEI
tų papuošalų, lėkščių ir kito
kių smulkesnių papuošalų na. 
mam. Kaip ir kasmet, mažie
siem mugės lankytojam bus ga
lima pasirinkti visokios rūšies 
žaislų ir kitokių prašmatnybių.

Mugės metu veiks New Yor
ko Skautams Remti Komiteto 
bufetas, bus paruošti karšti 
lietuviški valgiai pietum. Vyr. 
skautės ruošiasi vėl Įsirengt ka
vinę, kuri visuomet būna ku
pina skanių tortų, įvairių sal
dumynų ir garuojančios kavos.

Todėl ir nenuostabu, kad N. 
Y- visuomenė kasmet laukia, 
kada laikraščiai pradės rekla-

Stovykla Vokietijoje 1971 metais
Europcs 25 m. jubiliejinė sto

vykla Anglijos ir Vokietijos lie
tuvių skautam-ėm Įvyksta 
1971 liepos 17-30 Vokietijoje, 
Schwetzingeno apylinkės miške, 
nuo Manheimo apie 13 km.

Visi stovyklautojai turės lai
kytis rengėjų nustatytų taisyk
lių.

1. Stovyklautojų amžius nuo 
14 metų.

2. Vykstame i stovyklą 
dviem savaitėm. Rengėjai labai 
pageidauja, kad visi stovyklau
tojai liktų dvi savaites.

3. Stovyklos metu yra nu
matytos kelios ekskursijos, už 
kurias reikės užsimokėti — 
— smulkesnės informacijos bus 
paskelbtos vėliau.

4- Stovyklos registracija ir 
mokestis yra 15 dol. vienai sa
vaitei ir 25 dol. dviem savai
tėm asmeniui. Visi važiuojan
tieji skautai-ės turi užsimokėti 
vienos savaitės mokesti. Jeigu 
po savaitės stovyklavimo sugal
voja pavažinėti po kraštą, tai 
visas kelionės išlaidas paden
gia patys ir grįžta laiku i aero
dromą kelionei namo.

5. Sumokėjus stovyklos mo
kesti, pinigai nebus grąžinami, 
jeigu stovyklautojai apsigalvo
tu nevažiuoti.

6. Kiekvienas privalo atsivež
ti po miegamą maišą.

7. Valgymo Įrankiai, lėkštės 
ir puodeliai bus duodami ten.

Skautai akademikai kreipėsi Į JAV 
prezidentą Simo Kudirkos reikalu

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
vadijos pirmininkas s. fil. Liū
tas Grinius, patyręs apie jūri
ninko Simo Kudirkos brutalų 
išdavimą rusams, skautų aka
demikų vardu kreipėsi i JAV 
prezidentą, reikšdamas pasi
piktinimą prieš JAV pakrančių 
sargybos ir kitų pareigūnų 
elgesį. Sąjūdžio vardu JAV pre
zidentas buvo prašomas pasirū
pinti, kad ateityje panašūs įvy
kiai nepasikartotų ir kad pabė
gėlių prašymai būtų sprendžia
mi aukščiausios administracijos 
ir teismų plotmėje, vadovaujan
tis humaniškomis JAV tradici
jomis.

Prezidentas Nixonas Į šį gry- 

muoti skautų ruošiamą Kaziuko 
mugę.

Tad tegul nebūna nei vieno, 
kuris šių metų kovo 7 neatsi
lankytų mugėn, kur dar kartą 
galės Įsitikinti “Neringos” ir 
Tauro tuntų skautų-čių darbštų, 
mu. Visus kviečia patys ma
žiausieji savo šūkiu: — “Jūs tu
rėsit gražų daiktą, — mes tu
rėsim pinigų”.

Nepamirškite mugės datos, ir 
kovo 7 tikimės visus pamaty
ti Viešpaties Atsimainymo pa
rapijos salėje, Maspeth, N. Y., 
New Yorko skautu-čiu Kaziu
ko mugėje! B. K.

8. Stovykloje bus gailestingo
ji sesuo- Tikimasi, kad bus dak
taras.

Rajono vadeivos-ės arba jų 
paskirti vadovai-ės rūpinasi 
vykstančių kelionės reikalais.

Kiekvienas rajonas pristato 
stovyklos registracijos ir mo
kesčio pinigus Vyr. Skauti
ninkam iki 1971 kovo 15. Pi
nigus siunčiant, pridėti šias 
asmens žinias: vardas, pavardė, 
laipsnis, adresas-telefonas, am
žius, vietovė.

Chicaga, New' Yorkas ir gal 
būt Torontas turėtų būti dau
gumai pasiekiami centrai. Jei
gu tarp savęs rajonai galėtų su
sitarti, gal būt galėtų suma
žinti kelionės kainas.

Skrendama i aerodromą: 
Rhein Main Flughafen Frank
furt.

Rengėjai pageidauja. kad 
mes važiuotume didesnėmis 
grupėmis, tada jie mus iš ae
rodromo paimtų kuopos auto
mobiliais, apie 80 km iki sto
vyklos, kas keliaujantiem nie
ko nekainuotų.

Šiuo metu mums agentūrų 
duodamos kainos New York — 
Frankfurt yra 290-30 0 , asme
niui Swissair ar Lufthansa.

Atskiriem rajonam nepatar
tina samdyti lėktuvą savo var
du- Mūsų organizacija yra per 
maža, ir atsakomybė per dide
lė.

nai humanistinių pagrindų pro
testą (atsiminkime savo šūkį — 
“Dievui, Tėvynei ir Artimui”) 
atsakė čia jungiamu laišku:
Dear Mr. Grinius,

It was thoughtful of you to 
let me have your views con
cerning the defection of Si
mas Kudirka, the Lithuanian 
seaman. Like you, I was shock
ed when I learned how the 
defection attempt was handled, 
and I assure you that we have 
taken steps to make certain 
that such an incident will not 
happen again. I am determin
ed that America will live up 
to its proud tradition of gua
ranteeing the safety of regu- 
gees. *•

With best wishes,
Sincerely,

Richard Nixon

ŠOKIŲ IR DAINOS VAKARAS 
‘ WATERBURYJE

Sausio 23 Waterburyje, Šv. 
Juozapo parapijos salėje, Įvy
ko šokio ir dainos vakaras, ku
ri surengė “Atžalyno” skautų 
stovyklos rėmėjų būrelis Wa
terburyje. Meninę programos 
dali atliko Hartfordo “Aido” 
mišrus choras, vadovaujamas 
muziko Jurgio Petkaičio. Po 
meninės programos vyko šo
kiai.

Vakaro dalyviai turėjo pro
gos pasivaišinti Julijos Puodžiu- 
kaitienės rūpesčiu veikiančioje 
virtuvėje, kurioje pagaminta 
apsčiai šaltų ir karštų valgių 
bei visokių saldumynų.

Visas vakaro pelnas skiria
mas “Ąžuolyno” stovyklavietės 
naudai.

New Yorke per bendras skautų Kūčias skautas A. Jankauskas skaito evan
geliją. Nuotr. P. Bivainio

' VILIJOS ŽIDINIEČIU SUEIGA
*-

Skaučių Židinio Vilijos būre
lio sueiga Įvyko sausio 21 d. 
Kultūros židinyje Brooklyne. 
Sueigos pradžioje dalyvės pasi
dalino mintimis ir apžiūrėjo 
atneštus pavyzdžius ateinan
čiai Kaziuko mugei, kurioje ži- 
dinietės kasmet aktyviai daly
vauja.

Po to svečias dail. ir rašyt. 
Paulius Jurkus kalbėjo apie 
dailę ir jos kūrėjus okupuoto
je Lietuvoje. Pradžioje jis api
būdino tą laikotarpį, kuris bu
vo Stalino laikais. Menas buvo 
griežtai pajungtas partijos rei
kalavimam. O reikalaujama bu
vo, kad visi realistai vaizduo
tų herojinę pergalę ir Įsitvirti
nimą. Tokius laikus turėjo per
gyventi dailininkai, daugumo
je baigę Kauno Meno mokyk
lą. studijavę Paryžiuje.

Sunkiausi lietuviškai dailei 
buvo Stalino metai. Su Chruš
čiovu atėjo daugiau laisvių, ir 
menas Lietuvoje pradėjo plėto
tis. Ypač išaugo grafika. Iš
augo ir jaunoji menininkų kar
ta. kuri savo meną stengiasi iš
vystyti iš lietuvių liaudies me
no tradicijų.

Baigęs žodini įvadą. P. Jur
kus parodė platų rinkini skai
drių. Pradžioje buvo herojinė 
pritaikomoji skulptūra ir ta
pyba, toliau tapyba jau vystosi 
i ekspresionizmą ir simboliz
mą. plačiai buvo parodyta Įvai
ri grafika — ryškieji tos grafi
kos kūrėjai ir išleistų meno 
knygų pavyzdžiai.

—in 1989

NATO bos given us 20 years of' ords and language. There is no
unprecedented peace, security and 

prosperity.

With our continued support, maybe 
by the year 1989 NATO will lead 
us to a true Atlantic Community.

One with a common economic sys
tem, currency, educational stand

For information write
The Atlantic Council. 1616 H St. N.W., Washington, D.C. 20006,

Po visų skaidrių rodymo pre
legentas dar atkreipė dėmesį, 
kad dabartinėje Lietuvoje ski
riama daug dėmesio interjerui. 
Interjero kūrybai plačiai panau
dojami liaudinio meno . moty
vai. Daug dėmesio skiriama ir 
pritaikomajai dailei — papuo
šalam. suvenyram.
Sueiga baigėme kava ir užkan. 

ožiais, prie kurių dalyvės dar 
ilgokai užtruko besidalindamos 
paskaitos mintimis, aptardamos 
einamuosius Židinio reikalus. 
Kita Vilijos sueiga numatyta 
vasario mėn. viduryje v. si. 
Giedrės Kulpienės namuose.

v- sl. Rima Gudaitienė

Akademinio Skautu Sąjūdžio 
New Yorko skyrius vasario 6 
rengia Initium Semestri šo
klus Viešpaties Atsimainymo 
parapijos salėje. Skautai aka
demikai ir visi kiti New Yor
ko ir apylinkių studentai kvie
čiami šiame vakare dalyvauti.

PRAŠO PRANEŠTI ADRESUS

Atlanto rajono kai kuriose 
vietovėse pasikeitė vietovių va
dovės. Vadija prašo naująsias 
vadoves pranešti savo adresus, 
kad būtų galima išleisti naują 
vadovių sąrašą- Taip pat ir va
dovės, pakeitusios savo gyve
namą vietą, prašomos apie tai 
painformuoti rajono vadija. ži
nias siųsti: ps. L Jankauskienei. 
105-20 107th Avė., Ozone Park, 
N. Y. 11417. . •

limit to where we can go with 

NATO's help. Look how far we’ve 
come in twenty years.

Because NATO Is here 
today—we can build 
a better tomorrow^
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DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Šiaučiūnas, Cleveland, Ohio, L. 
Leve ir M. Petrauskienė, Hart
ford, Conn., P. Machulis, A. 
Walters ir M. Veliuona, Balti
more, Md., kun. J. Grabys, 
Scotia, N. Y., E. Pough, Long 
Beach, N. Y., A. M. TraL 
nis, Richmond Hill, N. Y., J- 
Valaitis, Great Neck, N. Y.,
J. Vegelis, Hudson, N. Y., J. 
Zabielskis, Flushing, N. Y., J. 
Skruzdis, Oakville, Conn.

Po 2 dol-: . E. Aleksa, J. 
Barniškis, K. Balaišis, K. Chu- 
tela, J. Juozaitienė, P. Kaza- 
kas, S. Lazdinis, A. Masilionis, 
A. Meilinis, J. Mikonis, P. Mik
šys, J. Naujokaitis, kun. C. Pat
rick, C- Sliazas, J. žaliaduo- 
nis, Cleveland, Ohio; P. Ambra
sas, Euclid, Ohio, F. Gudelis, 
Daytcn, Ohio, M. Karaška, Cin

cinnati, Ohio, V. .Ročiūnas, In
dependence, Ohio, E. R. Ba- 
čar-skas, J. Buivys, L. Dambriū- 
nas, A. Drazdys, M. Yucis, S. 
Kligys, Baltimore, Md., S. Bar- 
vydas, A. J. Bražėnas, E. Blass,
K. Jurgutis, V. Kavaliukas, De
troit, Mich., P. Karaliūnas, M. 
Karaktinas, St. Petersburg, 
Fla.; kun. A- Senkus, Lake 
Worth, Fla; R. Zujus, Key West 
Fla., M. Varaneckis, Anna Ma
ria, Fia., S. Bunumas, Juno 
Beach, Fla., P. Skikūnas, Mia
mi, Fla., K. Augaitis, K. Kriau
čiūnas, L- Kukanauza, V. Ras
toms, Providence, R. 
kovikas, M. Zaremba, 
ter, N.H.; A. Aidukas, 
son, N. J.; R. A.
Brick Town, N- J.; I. Bartašius, 
Williams Town, N. J.; V. Ma- 
tušaitis, Livingston, N. J.; M. 
Visgaitis, Tenafly, N.J-, A. Bi- 
kulčius, Lewiston, Me. 
lianskas, Mexico, Me.,

L Valančius, 
J. Karauskas, 
J. Goštautas,

15 dol.: A. Urbikis, Cicero, 
m.

Po 12 dol-: J. Baltrus, 
Bois, Pa., S. Cernauskas, 
klyn, N. Y., P. Žemaitis, 
D., Plymouth, Mich.

Po 10 dol.: J. Brogis, Wins
ted, Conn., I. Kirk, San Lean
dro, Calif., I. Okunis, Flushing, 
N. Y., V. Kamantas, Darien, 
111., Rev. Msgr. C- A. Vasys, 
Auburn, Mass., E. Ch. Žemai
tis, Hollywood, Fla.

8 dol.: J. Barkauskas, Phila, 
Fa.

Po 7 do!.: B. Earcniunas, 
New Hyde Park, N Y., L. Ba
jorūnas, Southfield, Mich., A. 
Balsis, Rego Park. N.Y., A. Bra
žinskas, So. Orange, N.J., J. 
Beincris, New Britain, Conn., 
L. Drangauskas ir J. Juozapa
vičius, Woodhaven, N- Y., L. 
Gudelienė, Het Springs, Ark.

Po 4 do!.: J. Juodis, J. Kru- 
šinskas ir E. Waitelis, B’klyn, 
N.‘ Y.; S. Jankauskas ir P. Min- 
kūnas, Woodhaven, N. Y., J. 
Petronis ir P- Picinis, Phila, 
Pa., Z. Krasauskas ir P. Lickus, 
Chicago, Ill., G. Juškėnas ir J.

Du
B’-
M.

B ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

® Chicagos Lietuvių šachmatų klu
bas. vasario 27 - 28 d. d. Jaunimo 
Centre ruošia Lietuvių atviras šach
matų pirmenybes. 5 ratų, šveicarų 
sistema: šeštadienį 3 ratai nuo 9 v. 
ryto ir sekmadienį 2 ratai. Starto 
mokestis S5.00 nuo dalyvio. Numa
tytos dovanos pirmom penkiom vie
tom. Kviečiami dalyvauti ir kitų ■ 
vietovių lietuviai.
• Chicagos lietuvių šachmatų klubo 
valdyba pasiskirstė pareigom: pirm. 
R. Fabijonas, vicepirm. M. Maku- 
taitis. ižd. N. Binderis, komandų ka
pitonas M. Rimkus, korespondentas 
V. Karpuška. 3622 W 71 St., Chica
go, Ill. 60629. •“
e Boston Sunday Globe, sausio 24 
d. apgaili Lietuvių komandos pasi
traukimą iš MET lygos Champion
ship divizijos varžybų. Atžymi, kad 
Kazys Merkis, kuris išaugino eilę 
puikių jaunų šachmatininkų South 
Bostone, pasitraukė iš komandos 
kapitono pareigų. Tam pat Globe 
telpa MET lygos esamo stovio len
telės. A divizijoje Lietuviai šešti iš 
10 komandų.
o Bostono
vasario 5 d. atvyksta į So. Bostono 
LPD klubą, tarpklubinėm rungty
nėm prieš Lietuvių komandą. Rung
tynių pradžia S v. vak.

universiteto komanda.
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tersburg, 0. Dovydaitis, Lake 
Worth, M. Norkevich, W- Palm 
Beach, kun. G. Razutis, Miami.

Iš N. H. valst.: K. Daugėla, 
Bedford, A. Gillis, Manchester, 
S. Kudzma, Nashua.

Įvairūs: B. Saladžiuvienė, BaL 
timore, V- Vaškys, Cronsville; 
Md. O. Ogilvis, V. Bukaitis, 
Omaha, Nebr., E. Blass., A. Če- 
šėkas, Detroit, Mich., A. Dze- 
kevich, Providence, R. L, S. 
Norbut, V- Peseckis, Lewiston, 
Maine, K. Keblys, Southfield, 
Mich. R. Selkaitis, Dallas, Tex
as, J. Žukas, Tuscon, 
A. Petrutis, Washington,

Iš Kanados: A. Bendžius, 
treal, P. Krivinskienė, J.
blys, Hamilton, J. Rovas, Toron 
to-
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems. nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir neatsiliepusių.

Dėkinga ARBININKO 
A ■’Tiinistracija

Parengimai New Yorke
Vasario 6, šeštadienį — A.a. kun. 

Liongino Jankaus 3 metų mirties 
sukaktis. Mišios 10 v. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje.

Vasario 13-21 — Meno paroda 
Kultūros židinio patalpose 3G1 High
land Blvd. Rengi? LB New Yorko- 
apygarda.

Vasario 20, šeštadienį — Užgavė
nių kaukių balius Maspetho parapi
jos salėje. Rengia Studentų Ateiti
ninkų s-gos valdyba.

Vasario 21, sekmadienį — Kun. 
Kenneth Wicks pagerbimas 1 vai. 
p.p. Apreiškimo parapijos salėje. 
Rengia Kat. Moterų S-gos 29 kp.

Vasario 27, šeštadienį — Stipen
dijų popietė. Rengia Liet. Katalikių 
Moterų Kultūros draugija.

Kovo 13-14 — A. Baltucnio dro
žinių paroda Kultūros židinio patal
pose. 361 Highland Blvd. Rengia 
skaučių židinys.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St.. 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.,

nys, Gary, Ind 
E. Chicago, Ind 
Nashua, N. H., 
Hot Springs, Ark., kun. A. Ba-
bonas, Southfield, Mich-, kun.
C. Žvirblis, 0. P. Washington,
D. C., M. DamijOnaitytė, Boys 
Town, Nebr., K. Tautvydas, 
Boulder Colo., E. Jurgelaitienė, 
Kansas Qity, Kansas, E. .Shi- 
manskis, Kenosha, Wise.; A- 
Bieža, St. Paul, Minn., F. Ga- 
balis, Phoenix, Ariz.

Po 1 dol.: Iš Floridos valst.: 
V. Ainoris, A. Paleckis, St. Pe-

’Wu have 
24 hours 
to live

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. Redakcija,
Malonėkite paskelbti, kad 

Darbininko sausio 26 d- nr. ve
damasis ‘•Bendruomenes istori
joje kažkas naujo” nei mano 
rašytas, nei mano praš. 
kitaip įtaigotas 
jo teigimą 
sirašyti.

Jūsų
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Tremtis
Sovietų rašytojas, apkaltin

tas nukrypimu nuo partijos li
nijos, teisinasi teisme. Baigęs 
savo autokritiką, jis priduria:

— Tai, draugai teisėjai, prisi
pažįstu kaltu visuose kaltini
muose ir prašau nubaudžiamas 
ištrėmimu į pragarą.

Nustebusių teisėjų paklau - 
šia:

— Argi Amerika nėra praga
ras?

— Taip!
— Tad ištremkite mane i A- 

merika. v

Kiaušinienė
Varšuvos restorane klijentas 

užklausė padavėją:
— Kodėl nesuplakti trys kiau

šiniai pas jus kainuoja tiek pat, 
kiek kiaušinienė iš 4 suplaktų 
kiaušinių?

— Tai labai paprasta. Nesu
plaktus kiaušinius galima su
skaičiuoti ...

sior.

Prancūzas, amerikietis ir lie
tuvis ginčijasi kurio kraštas tur
tingesnis. Prancūzas giriasi:

— . Aišku, .kad. Prancūzi  j a ! 
-Niekur kitur negausi tokių pui
kių vynų ir gerų sūrių .

Amerikietis nenusileidžia:
— Amerika tokia turtinga, 

kad savo automobiliais galėtų 
apdengti visą Prancūziją!

čia savo pažiūrą išreiškia ir 
lietuvis:

— Vis dėlto turtingiausias 
kraštas yra Lietuva. Buvę ir 
esą okupantai plėšia ir plėšia, 
o vis dar kas lieka .. .

Laimingas nckinojtr:
Vilniuje du studentai

• noja alų. Jonas stengiasi nura
minti Antaną, kuris neiš'.aikė 
egzaminų, nes negalėjo paaiš
kinti koks yra skirtumas tarp 
komunistinės ir kapitalistinės 
sistemos.

— Būk laimingas, — sako jis.
— Zigmas sugebėjo paaiškinti 
skirtumą..tarp dviejų sistemų ir 
dabar sėdi kalėjime.

Politika ir tikrovė
Tarybinis mokytojas privalo 

per pamoką Įvesti kiek politi
kos ir propagandos už komu
nizmą. Kartą mokytojas žemes
nėse klasėse tarp kitko ėmė 
tvirtinti, kad Tarybtį Sąjunga 
greit kapitalistus pralenksianti.

Vienas vaikas baimingai klau
sia:

— Tamsta, mokytojau, tai 
kas tada bus?

— Kaip tai kas bus? — užpy
ko mokytojas.

— Tamsta praeitoj pamokoj 
sakei, * kad kapitalizmas stovi 
ant bedugnės krašto!

REFRIGEF
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239-7773

Today, that is. So what 
are you doing with your time? 
Are you helping another 
human being toward the 
dignity you want for your
self? Are you doing anything 
to overcome the hate in this 
world—with love? These 24
hours can be a great time 
to be alive. If you live right.

Break the hate habit: love your neighbor.

600 -HDGEWOOO AVE.
Brooklyn. N.Y. 11208 

-----Alien R. Shipley —
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Už a.a. kun. L. Jankę jo mir
ties trijų metų sukakties pro
ga mišios bus vasario 6, šešta
dienį, 10 v.r. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Mišias konce- 
lebruoja 5 kunigai. Po mišių— 
kavutė Apreiškimo parapijos 
salėje-

Kęstučio Miklo, Batuno vyk
domojo pirmininko, pastango
mis ir šiemet Vasario 16-ji bus 
plačiai paminėta tarp Long Is
lando amerikiečių. Ta proga ap- 
skrič. viršininkai ir miesto bur
mistrai išleis specialias prokla
macijas ir iškels Lietuvos vė
liavas prie valdžios pastatų 
Mineola, Manhasset, Hemp
stead, Oyster Bay ir Riverhead 
miestuose. Eilė Long Islando 
laikraščių šia proga jau sutiko 
dėti straipsnius apie Lietu
vą. Per dvi didžiausias Long 
Islando radijo stotis bus per
duodama speciali programa 
angliškai. Laikas šiom progra
mom transliuoti gautas nemo
kamai. Programos bus perduo
damos vasario 14, sekmadieni: 
12 vai. pietų metu per WGBB 
— AM 1240; 12:30 popiet per 
WHL1 — AM 1100 ir FM 98.3.

Birbynė yra pagarsėjęs To
ronto ansamblis, kuris turi apie 
80 savo narių — šokėjus, mu
zikantus, dainininkus. Šį didelį 
ansamblį pasikviečia i New Yor. 
ką ta žmonių grupė, kuri kiek
vieną penktadienį rengia . po
pietes Kultūros Židinio naudai- 
Birbynės koncertas bus gegu
žės 1, šeštadieni, Richmond 
Hill aukštesniosios mokyklos 
salėje. Salė didelė ir erdvi, tu
ri apie 1200 sėdimų vietų. Vi
sas pelnas skiriamas Kultūros 
Židinio statybai.

Petras Andriušis mirė sausio 
22. Jis buvo anksčiau gyvenęs 
12 metų Amerikoje. Su šeima 
į Lietuvą grižo 1925. Rusam 
antru kartu užėjus, buvo išvež
tas į Sibirą, po 10 mėtų grįžo 
Lietuvon, 1961 metais su žmo
na Antanina, sūnaus Juozo 
Andriušio pastangomis, atvyko 
į Ameriką. Gyveno Brooklyne. 
Praeitais metais persikėlė į 
Easton, Pa. Paliko žmona An
tanina, sūnus Juozas su šeima, 
Lietuvoje duktė Albina Borose- 
vičienė su šeima, 4 seserys ir 
vienas brolis, viena sesuo Sibi
re. Palaidotas sausio 26 šv. 
Marijos Magdalenos kapinėse 
Easton, Pa.

šveicariškų laikrodėlių labai 
papigintomis kainomis galima 
gauti' pas laikrodininką Stasį 
Citvarą. Laikrodžių gerumas vi- 
su 100 procentų garantuo
tas. Ypač rekomenduojama 
tiem, kurie nori siųsti į Lietu
vą, nes tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Ait
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

I
P A D Ė K A
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«’ Robertas Narki - Norkus
H mūsų mylimas vyras ir tėvas staiga mirė 1971 sausio 15 ir palaido

tas Lake Worth, Fla., kapuose. Mes nuoširdžiai dėkojame kun. And
riui Senkui už velionies kūno palydėjimą j kapus ir už jautrų atsi
sveikinimą, pasakytą prie duobės. Dėkojame Lake Worth Lietuvių 
klubui už gėles ir visiems, kurie užprašė už jo sielą šv. mišias ir 
palydėjo j kapus. Atskirą padėką reiškiame p.p. B. Vaitiekienei ir 
Antaninai Bortwick už jų mums suteiktą paslaugą.

Nuliūdę: žmona Agota ir 
sūnus Robertas su žmona

Redakcija_______ GL 5-7281
Administracija   GL 2-2923 
Kultūros Židinys .... 827-9865

Maironio šeštadieninės mo
kyklos tėvų susirinkimas šau
kiamas vasario 6, šį šeštadienį, 
9 v.r. mokyklos patalpose.

Jaunimo mišios, suorganizuo
tos Tėv. Pauliaus Baltakio, 
OFM, bus šį sekmadienį, vasa
rio 7, Kultūros Židinyje 11 v. 
Liturginiu mišių pravedimu rū
pinasi ateitininkai, po mišių ka
vute ir užkandžiais — skautai. 
Tėv. Pijus Šarpnickas, buvęs 
misijonierius Gvinėjoje, paro
dys skaidres iš darbo misijose 
ir apie pačią Gvinėją. Visi Mai
ronio mokyklos mokiniai, jau
nimo organizacijos kviečiamos 
mišiose dalyvauti, šias mišias 
organizuojant, reikėjo gauti iš 
Brooklyno vyskupo leidimą. 
Tas leidimas gautas. Vyskupas 
net pasidžiaugė, kad palaiko
mos savitos tautinės tradicijos 
ir kad jaunimui organizuoja
mos pamaldos jų gimta kalba. 
Kai mažėja savų parapijų baž
nyčių lankymas, tegu jauni
mas atvyksta į šias pamaldas, 
kur viskas bus jiem pritaiky
ta.

Katalikių Moterų Kultūros 
Draugija, kai Darbininkas sau
sio 31 rengė savo popietę, atė
jo į talką, suorganizavo kavu
tę ir pavaišino susirinkusius py
ragaičiais- Tai buvo draugijos 
parama Darbininkui. Darbinin
ko redakcija nuoširdžiai dėko
ja visai draugijai ir tom, ku 
ries popietės metu daugiausia 
dirbo.

K.M. Sąjungos 29 kuopa ren
gia lietuviškas užgavėnes va
sario 21, sekmadienį. 1 vai. po
piet Apreiškimo parapijos sa
lėj, Brooklyn, N. Y. Įėjimo au
ka 4 dol. Rengia trys Apreiški
mo parapijos organizacijos. 
Rengėjai kviečia visus dalyvau
ti-

Už Juozo Grigiškio vėle lie
tuvių pranciškonų koplyčioje 
mišios bus aukojamos: metinių 
proga vasario 4. gimtadienio 
proga vasario 20, vardinių pro
ga kovo 19. Mišias užprašė 
duktė Mary Jane Grigiškaitė.

Liet. Fronto Bičiulių susirin
kime sausio 30 Kultūros Židi
nyje kalbėjo kun. Pr. Geisčiū- 
nas apie tarporganizacinį bend
radarbiavimą. Prelegentas turi 
nemaža humoro ir moka juo 
žaisti ir pagauti klausytojų dė
mesį. Išryškino ir bendravimo 
bei bendradarbiavimo įvairius 
būdus. Susirinkime pasiinfor- 
muota įvairiais organizaciniais 
reikalais, pravesti valdybos rin 
kimai. Perrinta buvusioji val
dyba—A Balsys, dr. B. Radz- 
ivanas, A. Pumputis, J. Norvi
lienė, papildyta penktuoju na
riu — Ig. Kazlausku. Kandida
tai lieka: F. Ignaitienė, V. Ma
želis, J. Klivečka. Susirinkimas 
buvo gana darbingas, buvo atsi
lankę ir keletas bičiulių bičiulių 
pasiklausyti paskaitos. Po susi 
rinkimo buvo kavutė ir užkan
džiai su linksmom dainom.

DARBININKAS

Iš Darbininko popietės sausio 31 Kultūros židinyje. At žymėjimas ir medalis įteikiamas Daivai Kezienei. įtei
kia A. Novickis, šalia, kairėje, ploja Romas Kezys. Nuotr. Vytauto Maželio

Lietuvos vyčių senjorų 41 
kuopos susirinkimas buvo sau
sio 19, antradieni, Aušros Var . 
tų parapijos salėje Broome St. 
Manhattane. Į šių metų valdy
bą perrinkta: pirm. — Antanas 
Mažeika, vicepirm. — Peter 
Wytenus, iždininkas — Joseph 
Beley, sekretorė—Aldona Zau
nius. Dar išrinkta finansų sek
retore Emilija Sandanavičienė. 
Susirinkimas baigtas atsisveiki
nimo kavute su kun. L. Bud- 
recku. kuopos nariu, kuris iš
vyko gyventi į Vokietiją , ir 
dirts vyskupo A. Deksnio įstai 
goję- Kitas kuopos susirinki
mas bus vasario 19. penktadie
nį, 7:30 v. Apreiškimo parapi
jos salėj. Bus kalbama apie ko
munijos pusryčius, kurie ren
giami ryšium su šv. Kazimiero 
švente.

Korp! Neo-Lithuania New 
Yorke rengia Vasario 16 minė
jimą — bendrą sueigą vasario 
5, penktadienį. 7:30 vai. vak. 
Kultūros židiny — Jaunimo 
centre, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. Kviečiami visi 
filisteriai su šeimos nariais ir 
svečiais. Pranešima darys filis
teris dr. B. Nemickas.

Darbininko popietė buvo sau
sio 31 Kultūros Židinyje. Pra
eitų metu veiklos žmonės at
žymėti: Helen Kulber. Daiva 
Kezienė. Vytautas Strolia, Sau
lius Remėza. Kazimiera Švento- 
raitienė, Ona Kubilienė ir Kul
tūros Židiniui remti būrelis, ku
riam vadovauja Antanas Reven 
tas. Viso — septyni. Henrikas 
Kačinskas paskaitė H. Radaus
ko ir P. Andriušio kūrybos. Pra
džioje buvo padaryta praėjusių 
metų apžvalga: kalbėjo V. Vai
tiekūnas, J. Bagdonas, V. Stro
lia, P. Naujokaitis. Žmonių at
silankė apie šimtą. (Plačiau ki
tame numeryje.)

Spurgos, žagarėliai ir kiti 
Užgavėnių valgiai puoš stalus 
ateitininkų Užgavėnių kaukių 
baliuje šeštadienį, vasario 20d. 
Balius prasidės 7:30 v-v. Šo
kiam groja Joe Thomas orkest
ras. Įėjimas suaugusiom 8 dol., 
studentam 5 dol. Studentų A- 
teitininkų centro valdyba kvie
čia visus apylinkės lietuvius da
lyvauti ir iš anksto užsisakyti 
vietas prie stalų, skambinant: 
p. Bobelienei MI 7-6637, p. Nor
vilienei TA 7-2629.

Ridgewoodo apylinkėj ieško
mas butas iš 4-5 kambarių trim 
suaugusiom ir dirbantiem as
menim. Skambinti vakarais po 
6 vai. Te’.. 821-6962.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
nise apdraudos planai suaugu-, 
šiem ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

Pasikalbėjimas su kongresmanu Hays
(atkelta iš 1 psl.) 

dokumentinė nuotrauka, žmo
nos nuotrauka, pasižymėjimai 
apie JAV temperatūrą įvairiais 
metų laikais ir įvairiose vieto
vėse ir panašiai.

Ž — Ar nebuvote raginamas 
nutraukti pakomisės tyrimus?

H — Buvo nepasitenkinimų, 
kad pakomisės darbas pradėtas, 
bet tie nepasitenkinimai buvo 
parodyti ne iš Baltųjų Rūmų, 
kongreso ar žmonių, turinčių 
kompetentingą autoritetą. Iš pa
sienio sargybos įstaigų buvo pa
sisakyta prieš admirolo Ellis 
kvietimą liudyti.

Ž — Ar pakankama bausmė 
admirolui už tokią klaidą tik 
leidimas pasitraukti iš tarny- 
bes?

H — Mūsų sprendimas tik pa 
tarimo galios- Nors pati pasie. 
nių sargyba buvo už karinį teis
mą. sekretorius Volpe nustatė, 
kad tokio teismo nebūtų ir ad
mirolas pasitrauktų į atsargą.

Ž — Ar šis atvejis jau skai
tomas uždarytu, ar dar ir to
liau bus kas daroma?

H — Mūsų pakomisės darbas 
baigtas ir apklausinėjau visu^ 
liudininkus, kuriuos pramačiau 
naudingus. Mūsų tyrimai su ra
dimais ir rekomendacijos bus 
paskelbti viešai. Tai bus pa
kankamai propagandos, kad pa
sienių sargyba nepakartotų to
kio kvailo veiksmo.

Ž — Prezidentas Nixonas pa
sauliui pranešė, kad toks įvy
kis niekad daugiau nebepasikar
tos. Tačiau taisyklėse, kurios 
skiriamos pasienio sargybai ir
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Lietuvių Bendruomenės Eli- 
zabetho apylinkė ruošiasi Tau
tos šventės minėjimui, kuris, 
prasidės vasario 14 vienuolik
tos valandos pamaldomis Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje- Tuo
jau po mišių, 12-tą valandą, vi
si persikelsime į Lietuvių Liber
ty Hali, 269 Second St., Eli
zabeth, kur ir ivvks Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo 53 
metinių minėjimas. Trumpą 
kalbą apie tai, kur mes stovi
me ir kas toliau darytina, pa
sakys inž. Antanas Mažeika. Šis 
vyras energingai ir konkrečiai 
dirba Lietuvos reikalui, t

Meninėje dalyje girdėsime 
New Yorko vyrų chorą, kuriam 
vadovauja muzikas Vytautas 
Strolia, o dr. Vinco Kudirkos 
vardo lituanistinės mokyklos 
mokiniai šoks, dainuos ir dek
lamuos. Mokyklos chorui vado
vauja dr. Darius Slavinskas, 
deklamatoriam — Ona Kara- 
šienė, šokėjam — Milda Kve- 
daraitė.

Kadangi po pamaldų nebebus 
laiko papietauti, tai tėveliai 
prašomi, išvažiuojant iš namų, 
savo jauniesiems paimti po po
rą sumuštinių užkandžiam.

i*.

laivynui, pastebima; kad pabė
gėlių atveju, jeigu užsienio at
stovai grasintų jėga, pabėgėlį 
reikia grąžinti. Ar tai nėra 
prieštaravimas prezidento pa
skelbimui ir ar tai nėra taip 
pat kvietimas pakartoti išdavi
kišką darbą, kuris buvo papil
dytas Simo Kudirkos atvejy?

H — JAV pakrančių sargy
bos ar laivyno griežta pareiga 
prieglobsčio prašantį pabėgėlį 
nuvežti į pakrantę, ir ten teis
mas ir kompetentingos įstaigos 
nustatys, ar tai autentiškas 
politinis pabėgėlis ar ne.

ž — Ačiū už jūsų dėmesį 
šiame atvejy, tiriant išduoto 
lietuvio atvejį.

H — Atlikau tik savo pa
reigą.

Parduodama reporterio ka
mera PLAUBEL M AKINA 1:2. 
9, kuri yra labai mažai varto
ta. Objektyvas turi daug pagel- 
biniu dalių. Informacijai tel. 
(516) MA 7-7216..

Treji metai be kun. Liongino Jankaus
Jau treji metai, kaip mirė 

kun. Lionginas Jankus, buvęs 
ilgametis Balfo reikalų vedė
jas, visiem lietuviam labai ge
rai žinomas. Balfas buvo jo gy
venimas. Mėgo jis šalpos dar
bą, ir jam buvo atsidėjęs vi
su nuoširdumu. Jis pats saky
davo, kad jo parapija yra nuo 
Brooklyno iki Sibiro. Mirė kaip 
tik po sėkmingo Balfo vakaro 
1968 vasario 4.
Į New Yorką jis buvo atva

žiavęs prieš dešimtį metų, 
1958. Atvyko iš Kalifornijos, 
kur dirbo nelietuvių parapijoje. 
Buvo vikaru, kapelionu mokyk
loje. (Jis tuo metu jau mokėjo 
gerai anglų kalbą ir galėjo pa
laikyti gana gerą ryšį su ame
rikiečių visuomene). Bet jis pa
liko tenykštį darbą, nes jame 
nerado nei tikslo, nei prasmės. 
Labiausiai mėgo šalpos darbą, 
tad Balfe ir surado save-

Balfo įvairus darbas patrau
kė kun. L. Jankų. Jis uoliai or
ganizavo visą plačią Balfo veik
lą, palaikė ryšius su amerikie
čių šalpos organizacijom. Visur 
mokėjo panaudoti galimą pro
pagandą. Štai kai į jo rankas 
pakliuvo Sibiro lietuvaičių mal
daknygė, tai jis pasirūpino jos 
išleidimu, vertimais į svetimas 
kalbas.

New Yorke jis mielai dėjosi 
ir prie kito bendruomeninio 
darbo, įėjo i komitetą, kuris ren
gė lietuvių dieną pasaulinėje 
parodoje, buvo Lietuvių Bend
ruomenės uolus narys.

Pajamų mokesčių — income 
tax — mažiau mokėsi gerai su
skaičiavęs. Skaičiavimo, kalku
liacijas, rašomąsias mašinas, 
taip pat radijo ir televizijos 
aparatus geriausia pirktis iš lie
tuviškos įstaigos: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y. 11731.

o kas —
INITIUM
SEMESTRl 

o kur —-
Viešp. Atsimairiymo parapijos salėj Maspethe 
šeštadienį, vasario 6 d., 7 vai. vakare

o kaip—
su studentiška programa ir šokiais
ES

Visas jaunimas, studentai ir buvę studentai kviečiami 
dalyvauti. >

Įėjimo kaina $2.50 
Iki pasimatymo!

' Akademikų Skautų Sąjūdis
New Yorko skyrius

Ar žinote, kur geriausiai 
teirautis del mašinos 
apdraudos?

Ar norite žinoti, kodėl pakilo mašinos apdraudos mokes
čiai? Paklauskite savo daktaro, kodėl ligoninės kainos pa
dvigubėjo per paskutinius 8 metus. Paklauskite automo
bilių gamintojų, kodėl mašinos nėra saugesnės nelaimės 
atveju; arba tvirtesnės, negu anksčiau. Paklauskite me
chanikų, kodėl taip brangiai kainuoja mašinas taisyti. Pa
klauskite advokato, policininko, ar net bartenderio — jie 
visi pasakys kodėl mašinos apdrauda pakilo.

Norite žinoti, ką šiuo reikalu daryti? — 
Klauskite mūsų

LITAS Insurance Service
94-10 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. 847-5522

Atsargiems vairuotojams mes surasime būdą pasiūlyti 
tinkamiausią apdrauda žemiausia kaina.

1971 m., vasario 2 d., no. 9

Praeitą vasarą jo kūnas bu
vo perkeltas į Sv. Jono kapi
nes, kur Brooklyno vyskupija 
suorganizavo atskirą mirusių 
kunigų skyrių. Gal toje vietoje 
galima pastatyti kokį pamink
lą?
Sukakties pamaldos

Trijų metų mirties sukak
ties proga rengiamos pamaldos 
vasario 6, šeštadienį, 10 vai. 
ryto Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje- Mišias konceleb- 
ruos 5 kunigai. Po mišių para
pijos salėje bus kavutė.

Visi velionies bičiuliai, visi, 
kurie triūsė su juo kartu Balfe 
ar kitose organizacijose, kvie
čiami dalyvauti pamaldose.

ARLINGTON, MASS.

Klara T. Prada, buvusi Kas- 
paraitė, mirė gruodžio 13, su
laukusi 65 metų amžiaus. Ji bu
vo piano mokytoja, pati buvo 
baigusi N- Anglijos konserva
toriją, piano mokė Cambridge, 
Somerville,. Brighton, Dorches
ter, Mass., apylinkėse.

Jos tėvas Antanas Kasparavi
čius buvo vargonininkas ir yra 
vargonininkavęs lietuvių pa
rapijose New Jersey, New Yor
ke, Cambridge, Mass. Velionės 
vyras mirė prieš metus. Pasku
tinius 28 metus velionė gy
veno Ft. Lauderdale, Fla., ir 
Dennisport, Cape Cod., Mass. 
Paliko duktė Valerie, kuri stu
dijuoja ispanų kalbą Mass, u- 
niversitete ir praeitą vasarą bu
vo išsiųsta į Ispaniją. Paliko 
dar šešios seserys ir vienas bro-. 
lis.

Gyva tebėra ir motina, ku
riai jau 89 metų amžiaus. No
rėdama įamžinti savo mirusią 
dukrą, statomam Kultūros Ži
diniui atsiuntė 100 dol- auką. 
Ji yra ilgametė Darbininko 
skaitytoja.




