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Nixonas optimistas del ūkinio atkutimo

New Yorko valstijoje suplanuota pakelti
Albany. — New Yorko valsti

jos seimelis jau gavo iš guber
natoriaus sekančių metų biudže
tą su prašymu padidinti kai ku
riuos mokesčius biudžeto trūku
mams papildyti.

Naujieji biudžetiniai me
tai prasideda balandžio 1. Biu
džeto išlaidų numatyta 8-45 bi
lijono dol., joms padengti trūks
ta 1.4 bil. dol. Tai krizinis biu
džetas, rodąs, kad valstija nebe
gali su dabartinėmis pajamo
mis padengti visų reikalingų iš
laidų. Mokesčių pakėlimas turi 
duoti naujų pajamų 1.1 bil. dol. 
dar trūkstamus 30 0 milijonų 
dol. turi duoti paskola parduo
simu bonų pavidale. Šitai pa-

12 kongresmany Atstovų 
Rūmuose įnešė rezoliuciją, kad 
pakrančių sargybos laivas Vigi
lant būtų pavadintas Simo Ku
dirkos vardu.

— Naują partįją Prancūzijo
je organizuoja J. Soustelle, ka
daise galingas politikas de Gaul
le pašonėje, bet vėliau labai su- 
sikirtęs dėl nepriklausomybės 
suteikimo Alžyrui. Partijos tiks
las — kovoti prieš komunistus 
ir gaulistus.

— New Yorko sen. Javits 
brolis, kuris New Yorke užsi
ima advokato praktika, teismo 
suspenduotas trims metams už 

- papirkinėjimą teisėjų Meksiko
je ir Amerikoje divorsų bylose.

— Gomulkinis unijų vadas 
Lenkijoj, pašalintas iš pareigų. 
Jam prikištas santykių nutrau
kimas su darbininkais. Naujai 
paskirtasis Kruczek yra buvęs 
karštu stalinistu, bet jau seno
kai to stabo garbinimo esąs at
sisakęs ir pasukęs Lenkijos ke
liu.
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Trūksta pusantro bilijono dolerių biudžetui subalansuoti

skolai turi pritarti piliečiai bal
savimu, kuris įvyks lapkričio 
mėn-

Pakeliami štai kokie mokes
čiai ir kiek.

1. Sales tax pakeliamas vie
nu centu už kiekvieną praper- 
kamą dolerį (buvo mokama 3 
c., dabar bus 4 c.).

2. Valstijai mokami asmens 
pajamų mokesčiai pakeliami 10 
proc., dar didesnis pakėlimas 
tiems, kurių metinės brutto pa
jamos yra 30,000 ir daugiau.

3. Iš apmokestinamos paja
mų mokesčiais sumos nebeat- 
skaitomi 25 dol. vedusioms ir 
12-50 dol. viengungiams, bet 
valstijos pajamų mokesčių ne
bemokės tie, kurių metinės pa
jamos neviršija 4,500 dol.

4. Gazolino rinkliava padidi
nama vienu centu už galioną 
(buvo 7 c., dabar bus 8 c). 
Dizelinio kuro rinkliava nepa
keliama.

Šis tas naujo Indokinijos karo erdve j e
Per paskutines kelias dienas 

reporteriai nujautė kažin ką 
vykstant Indokinijos erdvėje, 
ir gana piktai kapojo preziden
tūrą ir krašto apsaugos depar
tamentą už informacijų nedavi
mą- Būta visokių spėliojimų, 
bet oficialiai nieko nesulaukta.

Gandams pradžią davė 
Laoso premjero princo Saou- 
vanna Phoumos pranešimas, 
kad Š. Vietnamas ruošia masi
nį Laoso puolimą. Jis spėliojo 
(ar žinojo?), kad Hanojus nori 
dar pamėginti užimti Laosą 
ir Kambodiją, kad po to visos

5. Vidutiniškai 50 proc. pa
keliamos registracijos rinklia
vos keleiviniams automobi
liams, taksi verslo mašinoms, 
motociklams ir komerciniams 
automobiliams, gi mažiesiems 
automobiliukams (compact 
cars) antra tiek, kiek ikšiol bu
vo mokama.

6. Už cigarečių pakelį vietoj 
dabar mokamų 12 centų reikės 
mokėti 15 c.

7- Už svaigiųjų gėrimų ga
lioną buvo mokama 2.25 dol., 
dabar bus 2.75 dol.

8. Pakelti mokesčiai kai ku
riems bizniams (bankams ir 
korporacijoms) turėtų duoti 
pajamų 218 mil. dol., bet ten 
pakėlimo procentas nėra labai 
didelis, kadangi bijoma kirs
ti šaka, ant kurios sėdima. Tai 
reiškia, kad aukštais mokes
čiais greit galima išvaryti už 
valstijos ribų didžiuosius mo
kesčių mokėtojus, kurie daž-

jėgos būtų nukreiptos P. Viet
namu? užimti. Dabar jie ten 
nieko negalį padaryti, nes ne
užtenka (karinio- .turto, kai bu- 

' vb- prarytas K^jb^dijos ‘ jūri
nis uostas, per kurį Hanojus 
gaudavo visas karines medžia
gas.

Pereitos savaitės pabaigoje 
buvo žinoma, kad JAV aviaci
ja sustiprintai bombardavo tas 
vietas, per kurias komunistai 
turi prasikirsti į Kambodiją su 
didesnėmis jėgomis ir sunkes
niais ginklais. Tai yra ir tos pa
čios vietos, per kurias vyksta 
Hanojaus tiekimas į P. Vietna
mą. Buvusios bombarduotos ir 
tos vietos, kurias reikia užim
ti norint prisikasti prie Laoso 
administracinės sostinės.

Kai kurie senato užsienio ko
misijos nariai buvo painfor
muoti, kad JAV aviacijos dides
nės veiklos ten lauktina, bet 
kad JAV kariuomenė tikrai 
ten nebus panaudota- Atrodo, 
kad senato krašto apsaugos ir 
užsienio reikalų komiteto na
riai tikrai žino apie aviacijos 
panaudojimą, bet tuo tarpu lai
kosi labai ramiai. Tai liudytų, 
kad visi yra sutarę nekalbėti, 
kad priešas visko negalėtų su
žinoti iš anksto.

Paslaptį, jeigu tokia buvo, 
bus paskelbęs vakar Kosygi
nas, pranešdamas su pasipikti
nimu, kad Amerikos kariuome
nė užėmė pietinę Laoso dalį ir 
tokiu būdu išplėtė Indokinijos 
karą. Jį neilgtrukus . pataisė 
viena Japonijos spaudos a- 
gentūra savo pranešimu, kad 
pietinėje Laoso dalyje pradėjo 
operacijas P. Vietnamo kariuo
menė su didele JAV aviacijos 
parama. Operacijos tikslas il
gam laikui uždaryti Hanojui ga
limybes prasimušti į pietus.

RABINAI PRAREGĖJO
New Yorko rabinų tary

ba nutarė nebesipriešinti gub. 
Rockefellerio ir kitų projek
tams, kad valstijos iždo lė
šomis būtų paremtos ir parapi
jinės mokyklos. Toks priešini
masis vyko ilgus metus, vis re
miantis fikcija, kad taip darant 
būsiąs pažeistas valstybės nuo 
bažnyčios atskyrimo principas. 
Dabar jau įsitikinta, kad ikšiol 
klaidingai galvota. 

nai nuo didelių mokesčių iš
bėga ten, kur duodamos mo
kesčių lengvatos.

Gubernatoriaus tvirtinimu, iš
laidų į biudžetą pateko tik tiek, 
kiek jų būtinai reikia pagal į- 
statymais uždedamus įsiparei
gojimus, todėl joks miestas 
valstijoje negalės gauti para
mos daugiau, kaip gavo pasi
baigusiais biudžetiniais metais.

Piniginiai reikalai New Yor
ko valstijos administravime ga-

Kard. Cooke vajus 
surinkti 11 mik S
New Yorko arkivyskupi

ja organizuoja didelį savano
rių būrį, kad surinktų 11 mil- 
dol. švietimo ir labdaros, reika
lams.

New Yorko Catholic Chari
ties gaus iš tos sumos 8 mil- 
dol., gi 3 mil. dol. gaus arki
vyskupijos švietimo skyrius. 
Šioje rinkliavoje švietimui su
rinkti pinigai nebus dalinami 
parapijų mokykloms, nes jas 
pačios parapijos turi išlaikyti, 
bet bus skiriami neturtingoms 
šeimoms paremti, paimant glo
boti dienos metu jų vaikus, 
kad tėvai galiai eiti dirbti ir 
tuo būdu' žmo-;
nišką ekonominį pagrindą. Pa
rapijų mokyklose bus išplėsta 
televizijos sistema, kad jos ga
lėtų geriau pasinaudoti mo
komąja medžiaga iš šalies. Bus 
sustiprintas kapelionų darbas 
kolegijose ir universitetuose, 
daugiau ir priemonių bus skir
ta suaugusiųjų religiniam susi
pratimui pakelti.

Vajus prasidės kovo 21 viso
se 412 parapijų. Vajaus prave
dame dirbs 40,0 0 0 savanorių. 
New Yorko arkivyskupijoj gy
vena 2 mil. katalikų.

Juos žudo 
nesutarimas

Arabų teroristinės organi
zacijos vėl susikibo viešai už at
lapų dėl ateities politinės lini
jos: padėti ar nepadėti ginklą 
tuo atveju, jei Egiptas ir Jor
danas susitartų su Izraeliu dėl 
karo stovio panaikinimo ir tai
kos sudarymo.

Egipto dienraštis Al Ahram 
buvo paskelbęs, kad tų organi
zacijų centrinė vadovybė jau 
apsisprendė už tai, kad ginčai 
sutvarkytini ne kariniu, bet po
litiniu būdu, bet vėliau kiti šal
tiniai tą pranešimą paneigė

Manytina, kad Al Ahram sa
kė tiesą, tik ją paskelbė nege
ru laiku, būtent tada, kada gru
pių daugumos sutarimo nesuti
ko remti Liaudies fronto va
das dr. Habash ir pareikalavo 
pirma nuversti karalių Hussei- 
ną, užvaldyti Jordaną, o pas
kui susitvarkyti iš eilės su vi
sais kitais “buržujais”.

mokesčius
lėtų pagerėti tik tuo atveju, ka
da kongresas pradės apsiprasti 
su mintimi, jog didesnis pro
centas federacinio iždo mokes
čiais surenkamų pinigų turi su
grįžti į valstijas, iš kur jie į 
Washingtona suplaukia- Prezi
dento Nixono administracija to
kią reformą jau yra paruošusi, 
bet kongresas tuo tarpu į ją 
žiūri labai skeptiškai. Ypač se
natas, per kurio malūną įstaty
mai eina labai lėtai.

Sen. Dole iš Kansas paskirtas res
publikonų partijos centro komiteto 
pirmininku. Jis bus partijos gar
siakalbis, bet ne rinkimų kampani
jos organizatorius,-.nes tam reika
lui pnez. Nixorjps ieiko kito asmens

Tikisi gėry mėty
Namų statybos pramonei 

būsią šiemet geri metai, nes 
tam reikalui paskolas duodan
čios finansinės institucijos, val
diškos ir privačios, per pasku
tinius du mėnesius žymiai su
mažino procentus.

Gvinėjos diktatorius skerdžia opoziciją
Gvinėjos parlamentas, veik

damas kaip vyriausias teismas, 
58 asmenis pasmerkė mirti už 
bandymą dabar kraštą valdan
čios prezidento šeimos dik
tatūrą pakeisti demokratiškes
nių ir teisingesniu režimu. Ant
ra tiek gavo ilgametes kalėji
mo bausmes.

Pabėgę iš savo krašto gvi- 
nėjiečiai į kaimynines valsty
bes šį kartą buvo stipriau susi
organizavę, nes prieš Kalėdas 
buvo atvykę laivais per sosti
nės uostą- Gvinėjos preziden
tas tada šaukėsi J. Tautų Sau
gumo Tarybos karinės pagal
bos, bet kai vietoj karių ir gink
lų buvo atskraidinta Gvinėjon 
Saugumo Tarybos komisija fak
tų surinkti, diktatorius ir jo 
brolis jai pasakė, kad ji čia ne
reikalinga, nes Gvinėjos vy
riausybė žino, kas ją užpuolė.

Bet komisija nebuvo išvary
ta tuščiomis rankomis, tik su
sodinta prie stalo, kad užsira
šytų tai, ką diktatorius pats ir 
per savo patikėtinius norėjo 
jai pasakyti. Gi pasakė, kad už
puolimą suorganizavo Portuga
lija. Pati komisija negalėjo pa
sirinkti nė liudininkų, nė lan
kytinų vietų, bet užrašė tik tai, 
kas jai buvo padiktuota. Ir 
parvykusi namo tokią nuomo
nę, tik jau savo vardu, perda
vė Saugumo Tarybai. Si gi tuo
jau nutarė, kad Portugaliją rei
kia pasmerkti.

Nė JAV, nė Anglijos, nė 
Prancūzijos atstovai už tą re
zoliuciją nebalsavo, bet ir ne
pasinaudojo tokia auksine pro
ga pasakyti, kad šitaip Saugu

Washingtonas. — Kongresui 
jau įteiktas metinis prezidento 
ūkinis pranešimas. Ir smulkus 
visų ūkinių reiškinių aprašy
mas, kurį sudarė ir pasirašė 
prezidento ūkinių patarėjų ta
ryba.

Prezidento rašte išreikštos to
kios viltys: iki 1972 vidurio be
darbių skaičius turėtų nukristi 
iki 4.5 proc. darbo jėgos, gi in
fliacija iki 3 proc. Nedarbas 
dabar pasiekė 6 proc. darbo jė
gos, gi kainos pereitais metais 
pakilo apie 5,5 proc.

— Su iš naujojo biudžeto ei
nančia paskata ir disciplina, 
ir Federal Reserve finansinei

Prof. J. Kazlauskas Los Angeles spaudoj
Los Angeles dienraštis Eve

ning Outlook sausio 28 paskel
bė B. Graužinio laišką, kuria
me atsiliepiama į Roscoe Drum
mond teigimą, tame laikrašty, 
kad Kremlius baiminasi disi
dentų (dissenters). Laiško auto
rius papildo: ar Kremlius nesi
jaučia turįs budėti ne tik dėl 
kelių tūkstančių disidentų, bet 
ir dėl trijų milijonų “sionistų”, 
40 milijonų ukrainiečių, šešių 
mil. baltiečių?

Toki incidentai kaip Brazins7 
ko, tėvo ir sūnaus, pabėgimas 
lėktuvu, Simo Kudirkos trage
dija, Vytauto Simokaičio nutei
simas yra tik viršūnėlės to nu.

Nauja daina apie Amerikos pralenkimą 
Varžyby lauku bus naftos pramone

Maskva- — Sovietų naftos 
pramonės ministeris pradėjo 
pranašauti, kad jo kraštas šio 
dešimtmečio gale pralenks JV 
naftos gamybą ir taps toj srity 
vadovaujančia šalimi pasaulyj.

Dabar JAV pagaminama'naf-‘ 
tos apie 470 milijonų metrinių 
tonų per metus. Sovietų Rusi
ja 1970 pagamino 353 milijo
nus tonų. Sovietai tikisi 470 
milijonų tonų pasiekti 1975, ir 
nuo to laiko jų gamyba pradė
sianti pamažu pralenkti Ameri
kos metinę gamybą, kuri šiuo 
metu užima pasaulyje pirmą 
vietą.

mo Taryba negali dirbti. Ir čia 
pat pasiūlyti, kaip tokios klai
dos turi būti taisomos. Šiuo 
atveju abi pusės savo parei - 
gas atliko labai blogai, nes vie
na pusė falsifikavo faktus, o 
kita viską praleido pro pirštus. 
Visi prisidėjo prie suniekinimo 
institucijos, kuriai pavesta bu
dėti dėl pasaulio taikos ir sau
gumo.

Rumunai Amerikoj 
ieško investoriŲ

Dvi Rumunijos delegacijos 
atvyko Amerikon ieškoti inves- 
torių į Rumunijos ūkį. Jie siūlo 
ūkinius santykius, kurie būtų 
pelningi abiem pusėm. Dabar 
jie interesuojasi tokiais susitari
mais, kuriuose Amerikos tech
nologija galėtų pelningai bend
radarbiauti su Rumunijos jau 
išvystytomis įmonėmis elektro
nikoj, metalurgijoj, chemijos ir 
sunkiųjų mašinų gamybos ša
kose.

Rumunijoje jau pradėję dirb
ti su savo kapitalais amerikie
čiai liudija, kad nesą jokio var
go dirbti kartu Amerikos kapi
talizmui su Rumunijos socia
lizmu. Rumunai saką, kad jie 
dar nenori (gal bijo?) įsileisti 
pas save tik vieniems ameri
kiečiams priklausančių įmonių, 
bet visos kitos bendradarbiavi
mo formos jiems priimtinos. 
Rumunija jau yra ir stiprus A- 
merikos prekių pirkėjas — 
1970 m. tik metalų čia pir
ko už 50 mil. dol. Žinoma, jie 
nori ir Amerikai ką nors par
duoti.

sistemai parūpinant visus ūki
nei veiklai vystyti reikalingus 
pinigus, galima su pasitikėjimu 
laukti tvarkingo ir stipraus ūki
nės veiklos padidėjimo ir su
stiprėjimo, — tvirtina prez. 
Nixonas.

Patarėjai labai griežtai pasi-
sakė prieš privačią ir oficialią 
kainų bei atlyginimų kontrolę, 
nes dabar ji daugiau naujų pro
blemų pridarytų, negu senų pa
naikintų. Kita ekonomistų gru
pė mano, kad norimam tiks
lui iki pramatyto laiko pasiekti 
reikėtų dar papildomų priemo
nių. Šiaip jau visi pritaria ir 
naujoms priemonėms ir pasi
rinktai krypčiai.

skendusio ledo kalno despera
cijos. Priminęs vergų darbo 
stovyklas ypačiai su žydais,bal- 
tiečiais ir ukrainiečiais, atsilie
pia dėl psichiatrinių ligoninių,
kurios skirtos disidentam ne 
tik izoliuoti, bet ir sunaikinti.

“Patirtas faktas, kad perei
tais metais lapkričio mėn. vie
noje iš Maskvos “ligoninių” 
buvo nužudytas didis lietuvių 
lingvistikos profesorius dr. Jo
nas Kazlauskas. Jo vienintelis 
nusikaltimas — kad jis gavo 
pakvietimą kaip profesorius 
svečias į Pennsylvanijos uni
versitetą 1971 pavasario semes
trui”.

Savo optimizmą jis remia 
naftos kiekiu tų šaltinių, kurie 
prieš kelis metus buvo surasti 
ir ištirti labai retai apgyventoj 
vakarinėj Sibiro daly prie Obės 
upės Surguto regione. Naftos 
eksploatacija teū Jau prasidėjo 
1966. Iš ten 1970 gauta naf
tos apie 31 milijonas tonų. Gi 
1980 iš ten tikimasi gauti 243 
milijonus tonų per metus.

Antroji nauja vieta, kur su
rasta nafta, yra Magišlako pu
siasalis, esąs rytiniame Kaspi
jos jūros krante toje pačioj? 
platumoje kaip ir Aralo jūra. 
Trečias dar gana neseniai at
rastas laukas yra tarp Volgos 
upės ir Uralo kalnyno Almet- 
jevsko regione.

Visos trys vietos yra sunkios 
eksploatacijos atžvilgiu, nes 
klimatas labai nepalankus, gi 
darbininkams pirma reikia pa. 
ruošti gyvenvietes ir pastatyti 
namus, tik paskui iš kur nors 
suverbavus atvežti- Vergų sto
vyklos darbo jėgos problemos 
nebeišsprendžia. Šitos nepalan
kios sąlygos gali dar kokius dvi
dešimt metų išgelbėti Amerikos 
naftos pramonę nuo pirmosios 
vietos praradimo.

Apie ateitį kalbėdamas mi
nisteris pažymėjo, kad dar 10- 
15 metų sovietų naftos pramo
nė apsiribos naftos eksploataci
ja žemėje esančiuose telkiniuo
se, tik vėliau būsią pradėti 
vystyti tie rezervai, kurie yra 
jūrų vandenimis apsemti. Ban
dymų jau yra Kaspijos jūroje, 
bet tai tik lašas, palyginus su 
žemės gelmėse esančiais rezer
vais.

Prieš II pasaulinį karą So
vietų naftos pramonės centras 
buvo Baku rajonas Kaukaze. Po 
karo gamybos centras persikė
lė į kitą regioną tarp Volgos ir 
Uralo kalnų, dabar centras tu
rės persimesti už Uralo į Sur
guto erdvę. Pažymėtina, kad 
apie tas naująsias tris vietas 
niekas oficialiai nėra kalbėjęs. 
Vakarus pasiekdavo tik labai 
silpni gandai. Tylos nutrauki
mo priežastis, matyt, yra ta, 
kad šiuo metu pasirengimai jų 
eksploatacijai yra toli pažengę. 
Ir dar kita priežastis gali būti 
ir ta, kad modemiškos techno
logijos naftos pramonei apsi
spręsta ieškoti Vakaruose, nes 
savoji ikšiol vis dar nepatenki
nama.



DARBININKAS 1971 m., vasario 5 d., no. 10

Žmogus, kuris gali sėdėti ant ledo
Duoti Andrėj Gromyko asme

nybės pilnesnį vaizdą nėra 
lengva. Kai vienas amerikietis 
žurnalistas paprašė ji papasako
ti kokį nors anekdotą apie sa. 
ve patį, kad galėtų parašyti 
kiek įdomesnę jo biografiją, 
Gromyko atsakė: “Anekdotų 
nėra. Mano asmenybė yra toks 
dalykas, kuris manęs nedomi
na.” Vienas senas Washingto- 
no spaudos klubo lankytojas 
pasakoja, kad, kai Gromyko, 
turėdamas 32 metus amžiaus, 
pirmą kartą atvyko į Washing- 
toną kaip rusų ambasados pa
tarėjas, diplomatų žmonos tuo
jau jį pavadino “seniausiu sos
tinės jaunuoliu”. Nerūkė, negė
rė, nerengė priėmimų ir vai
šių. Savo ilgus vakarus praleis
davo namie, tvarkydamas 
brangias pašto ženklų kolekci
jas. Tarnyboje dirbo daug, vi
suomet tvarkingas, visuomet 
tamsiu kostiumu, veidas be iš
raiškos, su dominuojančia di
dele nosim, tamsiom, bet labai 
gyvom ir judriom akim.

Jei paskaitysime Harry Tru- 
mano “Atsiminimų” skyrių, ku
riame rašoma apie sunkius san
tykius tarp Sov. Sąjungos ir J. 
Amerikos Valstybių tuojau po 
paskutinio karo, kada Gromy
ko jau buvo rusų ambasados 
valdytoju,' ten rasime tokį posa
ki: “Kai Gromyko atvyko į 
JAV, tai jis mokėjo angliškai 
tik viena žodi: “Nesutinku”, c *■

Tai gana piktokas pasaky
mas. Iš tikrųjų . Gromyko jau 
tada kalbėjo tobulai angliškai, 
kai kas pasakytų net pedan
tiškai, kaip pedantiški yra jo 
gestai ir laikysena-

Kada jis įeina į kokios nors 
tarptautinės konferencijos salę, 
arba į diplomato kabinetą, ar 
spaudos konferenciją, sąmonin
gai truputį pasivėlina, kad pa- ■ 
brėžtų savo'orumai ir4 
Minutę patylėjęs, greitai atsi

buvo priimtą? į komunistu par
tiją- Kurį laiką mokyįojavo. Pe
rėjęs į diplomatinę tarnybą, 
tuoj bųyo paskirtas į Ameri
kos reikalų sekciją, kuri ir da
bar yra jo specialybė. Wash
ingtone iš karto ėjo ambasa
dos patarėja, paskui ambasado
riaus pareigas iki 1946- Vė
liau — nuolatinis Sov. Sąjun
gos atstovas prie Jungtinių 
Tautų iki 1949, po to Maskvoje 
užsienio reikalų viceministeris, 
dar vėliau — ambasadorius 
Londone ir pagaliau, nuo 1957, 
Sov. Sąjungos užsienio politi
kos vairuotojas.

Kai Nikita Chruščiovas kri
to, Gromyko, kuris būtų sėdė
jęs ant ledo, jei jo viršininkas 
taip būtų liepęs, liko sėdėti 
ministerio kėdėje. Maskva tom

pareigom rado tinkamą žmo
gų. Pilkas, jei reikia, kietas, 
gabus ir atkaklus derybose. Gro 
myko, be abejonės, atstovauja 
geriau, negu jo pirmatakai Mo
lotovas, Višinskis ir Šepilovas, 
trečiajam tarptautinės Mask
vos politikos periodui (pirma
sis buvo šaltojo karo, antra
sis — atolydžio, trečiasis —at
sargaus leidimosi į derybas, ap
dairaus pasirinkimo, gudraus ir 
nuolatinio spaudimo, siekiant 
savo tikslų).

Tokiam postui reikalingos ir 
atitinkamos savybės. Gromyko 
neturi nei ydų, nei silpnybių. 
Kada būna New Yorke, dažnai 
lanko kiną, įrengtą Sovietų at
stovybėje prie Jungtinių Tau
tų, tvarko jau minėtas pašto 
ženklų kolekcijas, skaito klasi-

kus, ypač Šekspyrą, 
draugų, o su artimaisiais ben
dradarbiais persimeta vos vie
nu kitu žodžiu. Kartą jis buvo 
paklaustas, kodėl esąs toks re
zervuotas net tokiais atvejais, 
kada galėtų būti kiek laisves
nis- Gromyko atsakė: “Kadan
gi aš nemoku meluoti.” Sako
ma, kad laisvai pasijaučiąs tik 
laukuose, kontakte su rusiška 
žeme, kurią mylįs kaip tikras 
kaimietis. Tada klajoja upių pa
kraščiais, maudosi ir plaukioja, 
domisi derliumi.

Niekas nėra pastebėjęs, kad 
Gromyko leistųsi į avantiūras 
su moterimis. Kartą, jam lan
kantis San Francisco, viena ag
resyvi poniutė paklausė, ką 
jis galvoja apie amerikietes 
moteris. “Jos manęs nedomi-

Neturi na”, atsakė Gromyko. Paskui,
pokalbinįnkės veide matyda
mas nusivylimą, pasitaisė: 
“Bet tai, ponia, tik juokas”. Ta
čiau ir provokuojamas nemoka 
juokauti.

Vienas Sovietų užsienio rei
kalų ministerijos valdininkas , 
pabėgęs į užsienį, paskelbė, 
kad visi rusų diplomatai užsie
nyje esą šnipai. Paklaustas ta 
tema, Gromyko atsakė: “Net ir 
šunys, kai nežino ką veikti, lai
žo pauodegį. Ir yra tokių, ku
rie sustoja to pasižiūrėti”. Tai 
frazė, kuri tiktų tik Chruščio
vui. Gal dėl to juodu ir buvo 
taip susidraugavę- Iš vertų dė
mesio Gromyko pasakymų ži
nomas vienas, kuris lietė New 
York Times straipsnį apie pa
tį Gromyko. “Straipsnis, —pa
sakė tada Gromyko, — yra pu

SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, 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.

-----------— UJ  r—J—  -■ ............... —!—

ANTANAS J. ŠAVgLSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Wpodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

■ I..-.,, . ----------- .....

4. 8. 8HALIN8-ŠALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P'way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

• . - -■■ ■'
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) — Graborius-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; teL 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 užsakam 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

/Mew Yorke sausio 23 surengtose demonstracijose prie Sovietų pasiuntinybės prie JT ABA korespondentas 
kalbasi su Helen Kulbei*. , • 1 f t t ^Bšuotr. y. Maželio

siau tikras, pusiau melagingas: 
Bet kadangi New York Times 
laikosi pusiausvyros, tai nieko 
kito iš jo ir nebuvo galima 
laukti.”

•
Jau trylika metų be pertrau

kos būdamas Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų ministeriu, 
Gromyko yra daugiausia iš vi
sų rusų valdininkų patyręs di
džiojoje tarptautinėje politiko
je. Jis daug matė, daug kur da
lyvavo. Kalbėjo su Rooseveltu, 
Trumanu, Churchilliu, Kenne
dy, de Gaulle, Mao, popiežium. 
Ženevos koridoriai jam taip pa
žįstami, kaip Maskvos, Pary
žiaus, Londono, Washington©, 
Kairo, Belgrado. Pirmasis iš so
vietų politikų buvo priimtas 
popiežiaus. Ir tai jau antrą kar
tą. Jis savo vizitus ir žingsnius 
yra gerai apskaičiavęs. Taigi ir 
vizitai Vatikane nėra vien tik 
paprastas mandagumo gestas. 
Gromyko nieko nedaro, iš ko 
nebūtų jo politikai tam tikros 

| n^ud0s.\ jObservator

JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška H 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai, 
rial i a 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, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pncc 
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 vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus ) 
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 foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

sėda, netgi neišsidėstęs savo 
popierių ant stalo, pakelia ran
ką, prašydamas žodžio. Visuo
met matyti jo povyzoje tam 
tikro išdidumo: smakrą pake
lia aukštyn, žvilgsnis veriantis. 
Bet iš tikrųjų Gromyko asme
niško išdidumo neturi.

Kai kurie Vakarų diplomatai 
jį pakrikštijo “robotu” arba 
“žmogumi be asmenybės”. 
Pasakojama, kad, kai Chruščio
vui kartą buvo pastebėta, jog 
Berlyno klausimu Gromyko 
kiek kitaip manąs, Chruščio
vas atkirtęs: “Kas, jis? Nega
limas dalykas. Gromyko daro 
viską, ką tik jam įsakau. Jei aš 
jam liepčiau porą mėnesių išsė
dėti ant ledo, jis tai padarytų”.

RADIJO
Visuomenei pageidaujant, 

čia pateikiame lietuvių kalba 
radijo transliacijų laiką Lietu
vai ir ilgį radijo bangų, kurio
mis programos transliuojamos-

Iš Madrido radijo siųstuvo 
lietuvių kalba programos girdi
mos Lietuvoje kas dieną po 
15 min., tris kartus. Programa 
pradedama 11:30 v., kitos pro
gramos kartojamos: 17 vai. ir 
22:30 vai., 32.04 metrų banga.

iš Romos radijo stoties pro
gramos lietuvių kalba transliuo
jamos po 20 min. kas dieną, 
7:45 v. ryto. Bangos 41,24 ir 49, 
38.

PROGRAMOS LIETUVAI
liuojama pusės valandos pro
grama pradedant 9:30 vai. 25. 
55 arba 31.10 metrų bangomis.

Iš Mani los (Filipinuose) radi
jo Veritas siųstuvo programa 
lietuvių kalba perduodama kas
dien po 25 min. Pradedama 
7:30 vai- ryto ir kartojama nuo 
20 vai., rytų Sibiro laiku (tarp 
Jakutsko ir Irkutsko). Bangos 
19-25 metrų.

"Amerikos Balsas" (Voice of 
America) lietuvių kalbos pusės 
valandos programas transliuo

ja 18:30 vai. 13 ir 19 m. ban
gomis. Programa kartojama 20 
vai. vidurinėmis bangomis ir 19 
m. trumpomis bangomis.

Visur nurodytas Lietuvos lai
kas. JAV-se, pvz. rytų laiku, 
klausantis tų pranešimų tenka 
atsižvelgti į 8 valandų skirtu
mą (Chicagoje — 9 vai- skirtu
mas ir t.t.). “Amerikos Balso” 
programa transliuojama rytų 
Amerikos laiku 10:30 vai. ir 
kartojama 12 vai. dieną.

(Elta)

Lietuviai tremtiniai italų spaudoje

Andrėj Gromyko gimė neto
li Minsko, Gudijos sostinės, 
1909 metais. Studijas baigė 
1931, gaudamas doktoratą iš 
politinės ekonomijos, ir tuoj

Iš Vatikano radijo stoties 
programos transliuojamos kiek
vieną vakarą (ir sekmadieniais) 
po 15 min. nuo 21:20 vai-, 
31.15, 41.92 ir 48.90 m. ban
gomis. Sekmadieniais trans-

“Russia Cristiana”, Milane 
leidžiamas žurnalas, pasinaudo
damas Sovietuose leidžiamo 
slaptojo biuletenio “Kronika” 
žiniomis ar vad. Samizdat 
skelbtais dokumentais, pateikė

Lietuviai, dalyvavę prezidento Nixono gimtadienio baliuje sausio 9. Iš k. j d. Regina Normantaitė, Lucius 
Balsys, A. Binkins, Vitas Bitėnas, Monica Pocius. P. P. Steven Giunta, Vytautas Radzivanas, Laszlo C. Pasz- 
tor — respublikonų partijos tautinių grupių vadas ir specialus pirmininko asistentas, Nijolė ir Petras Baltru- 
lioniai, dr. Julius Maldutis, V. Jurgėla, Rūta Strazdas; sėdi — Birutė Radzivanienė, Helen Kulber, Aleksand
ra Maldutis. Nuotr. C. Binkins

žinių apie Potmoje, Mordovijo
je kalinamus lietuvius. Paskelb
tos dvi pavardės: Juozas Lan
kauskas, gimęs 1913 m., 1969 
m. nuteistas darbams stovyklo
je 19 metų (lagerio nr. 17), ki
ta pavardė — Jonas Steno-kja- 
vičius (gal Steponavičius), g. 
1902 m., miręs stovykloje 
1969 m. Žinios apie šiuos lie
tuvius Maskvos slaptojoje spau
doje buvo paskelbtos 1970 ko
vo 28-

Romoje leidžiamas “Fert” 
biuletenis praėj. metų gruodžio 
mėn. įdėjo Eltos žinią iš Bu
karešto apie Potmos stovyklo
je kalinamus lietuvius — trem
tinius B. Gajauską. Petrą Palta
roką, A. Petruševičių, Pr. Skei- 
verį. Italų biuletenis pridūrė’ir 
apie lietuvių, stovyklos kalinių, 
protestus dėl sunkių sąlygų.

Pakartota ir italų Eltos ži
nia apie Vladimiro “kalėjime, 
netoli Maskvos, kalinamus tris 
lietuvius: Justa Gimbutą, Var- 
navičių ir Vaivadą. Italai patei
kė ir Potmos darbo stovyklos 
adresą: Mordovskaja ASSR, P. 
O. Javos, P. A- 385, SSSR. (E.)

POPIEŽIUS APIE 
V. SIMOKAITį

Romoje gyveną lietuviai dva
siškiai kreipėsi į popiežių dėi 
V- Simokaičio gyvybės išgelbė
jimo. Į jų laišką atsakė viešų
jų Bažnyčios reikalų tarnybos 
sekretorius Agostino Casaroli 
laišku, kuriame sakoma, kad 
popiežius buvęs apie tai tuoj 
painformuotas. Jis padarysiąs 
visus galimus žygius Simokai
čio gyvybei išgelbėti.

Pop. Paulius VI pirmą kar
tą po eilės metų aiškiai kalbė
jo apie “tyliąją Bažnyčią”, pa
smerkdamas ten vykstančius 
persekiojimus. (Elta)

SERGA PREL. V. 
MINCEVIČIUS

Romoje gyvena prel. Vincas 
Mincevičius, kuris yra italų kal
ba leidžiamos Eltos redaktorius 
ir Vliko įgaliotinis. Jis ilgesnį 
laiką serga ir dėl to negali daug 
kam atsakyti į reikalų laiškus 
ar sveikinimus- Jo sveikata pa
mažu gerėja. (Elta)

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų 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) 232-5565
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 St., 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 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Vilniuje išleistas Lietuvių 
Kalbos Žodyno aštuntasis to
mas. Jis prasideda raide “M” 
(nuo “mėlti”) ir baigiasi raide 
“O”. (E)

Esperanto kalba
“Komj. Tiesa” (gruodžio 8) 

pranešė, kad esperanto, tarp
tautinė kalba, privalomai dėsto
ma 31-je Sovietų Sąjungos mo
kykloje. Esperanto kalbai jau
čiamas dėmesys ir okupuotoje 
Lietuvoje, tačiau trūksta peda
gogų. Pernai vasarą specialus 
esperanto kalbos kursas buvo 
suruoštas 27 rajonų atstovam- 
Pernai privalomas tos kalbos 
kursas pradėtas skaityti Vil
niaus valst. pedagoginio insti
tuto studentams.

Gruodžio mėn. Vilniuje, mi
nint esperanto kalbos įkūrėjo 
Zamenhofo 111-sias metines, 
įvyko tradicinis Lietuvos espe
rantininkų susitikimas. (E)

1970 metais pagamintas ant
rasis filmas, “Tas prakeiktas 
nuolankumas”. Filmą pastatė 
A. Dausą, scenarijus pagal J. 
Tumo-Vaižganto “Dėdės ir dė
dienės” motyvus. Filmas pri
imtas rodyti ir Sovietų Sąjun
gos ekranuose (E)

k Lietuviškam rajone — £
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

| Alice’s Florist Shop |
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N.Y. £

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

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti- skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. 212 - 847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Genocido konvenciją vėl perša
Vienas iš Kongreso narių, 

kalbėdamas dėl Simo Kudirkos 
išdavimo, vėl pasiūlė senatui 
tvirtinti vadinamą “genocido 
konvenciją”.

Lyg būtų norima atšildyti 
barščius, išvirtus prieš 20 metų. 
Prieš 20 metų, 1951 sausio 12, 
tarptautiniu mastu įsigaliojo 
minėta konvencija, surinkus rei
kiamą tvirtinimų skaičių. Tarp 
jų yra Sovietų Sąjungos tvirti
nimas, bet nėra Amerikos. Nors 
valstybės departamentas pasi
rašė ir raginte ragino, senatas 
delsė ir ligi šiol netvirtino. Tai
gi “genocido konvencija” A- 
merikos nesaisto.

Kodėl Sovietų Sąjunga tvirti
no, o Amerika ne?

★

Konvencijos idėja kilo ge
ros valios žmonių galvose — 
konkrečiai prof. R. Lemkino. 
Geros valios Altas visom jė
gom konvencijos idėją rėmė. 
Nes kaip gi neremsi idėjos, ku
ri skelbia tarptautiniu nusikalti
mu. “tautinės, religinės, rasinės 
grupės sunaikinimą”- Lietuvos 
draugai tikėjo, kad konvenci
ja bus nukreipta ir prieš lietu
vių, latvių, estų masinį naiki
nimą, vykdomą Sovietų Sąjun
gos.

Deja, gražioji idėja buvo ap
vilkta tokiais žodžiais, kad ji 
virto ne apsauga nuo genocido, 
bet įrankiu nusikaltėlio ranko
se genocidui toliau vykdyti. So
vietų Sąjunga pačioje genocido 
idėjos svarstymo pradžioje, jau 
1948 metais, ėmė kaltinti Ame
riką, kad ji vykdo “genocidą” 
prieš negrus; toliau ėmė kaltin
ti genocidu Portugaliją, Rodezi- 
ją, Pietų Afriką, dabar jau kal
tina'Ameriką genocidu Vietna
me. O Amerika? Ieškodama so
vietinio palankumo, Amerika 
tilo pritilo. Ar dabartinės vy
riausybės atstovai Jungtinėse 
Tautose pernai buvo užsiminę 
apie genocidą Baltijos valsty
bėse?

(60)
— Pasakyk, Verute, ką tu la

biau myli — ar mamą, ar tė
tę?

— Aš labiau myliu mamą ir 
tėtę-

Tokia pašneka įvyko tarp tė
velio ir krikšto dukters. Kaip 
čia nedavus kiaušinio? Užten
ka jai tik vieno.

Tą dieną jauni vaikinai, net 
ir ne vaikinai, ir nejauni, pra
mogauja kiaušinių daužymu. 
Vidurkaimy, ant kryžkelės, per 
visą antrą dieną stovi kupeta 
vyrų ir mainosi kiaušiniais, 
miklena į dantis, šaukia dauž
ti su savais ar apsikeitus, ren
giasi, vėl pasitraukia. Viršija 
tas, kuris geriau pažįsta diktu- 
mą kiaušinių, miklenant į dan
tis. Susieina du kiaušinių ži
novu — ir miklenti jie kite ki
tam neduoda, tik parodo kiau
šinius, pavarto ant delno, po- 
tam daužia, visa kupeta žiūri, 
kuris čia laimės.

— Tavo dužo, versk pūčką, 
— pasigirdo, ir lošimas dėl vie
no kiaušinio pabaigtas. Laimė

J. Tautų charta ir Įvairios 
deklaracijos “saugoja” asme
nų ir tautų teises. Bet ar jo
mis naudojasi Vakarų vyriausy
bės prieš Sovietus, kai jie tas 
teises laužo?

★
Prieš konvencijos tvirtinimą 

nuo pat pradžios griežtai pasi
sakė American Bar Association 
(Amerikos teisininkų sąjunga). 
Jos samprotavimus pasakoda
mas, The Wanderer (pasiekęs 
mus V.B. dėka), jau 1963 ra
šė apie konvencijos kai ku
riuos punktus, kurių prasmė į- 
pareigoja Ameriką išduoti as
menis jau vien dėl to, kad jie 
yra “kaltinami genocidu”: iš
duoti tai valstybei, kurios val-

■ domose srityse tariamai Įvyk
dytas genocidas. Tai reiškia, 
kad Sovietai gali apkaltinti ge
nocidu pasitraukusius iš oku
puotų valstybių, ir jie turės 
būti atiduoti sovietiniam “teis
mui”. (Tai reiškia taip pat: jei 
kaltina Amerikos karius Viet
name genocidu, tai vien dėl to 
kaltinimo jie turi būti išduo
ti!)-.

Antra vertus, konvencija nu
tyli apie vyriausybių, režimų 
vykdomą genocidą, tekalbėda
ma apie asmenis. Anot Wand
erer cituojamo teisininkų spe
cialisto, “ji (konvencija) netaiko
ma genocidui, vykdytam Stali
no Rusijoje arba kraštuose, ku
riuos ji okupavo ir persekio
ja”-

Tokia klasta yra paslėpta 
konvencijos paragrafuose. Tai 
pasityčiojimas iš kovos prieš 
genocidą.

★

Jei betgi genocido konvencL 
ją siūlo tvirtinti, tai dėl to, kad 
vieni geros valios žmonės to pa
vojaus nesupranta; kiti nori į- 
siteikti Sovietam vardan sugy
venimo ir biznio; treti vardan 
ištikimybės Maskvai nori už
čiaupti lūpas asmenim, kurie iš
drįsta Sovietus kritikuoti.

jęs gavo kiaušinį ir deda į ki
šenę.

Kiaušinių daužymai ne visa
da ramiai eina. Pavyzdžiui ant 
gatvės pasirodo malūno gize
lis: priėjęs prie būrio, sustojo.

— Eikšėt, vyrai, daužt kiauši
niais.

Vyrai, išgirdę tokį drąsų pa
šaukimą, nusiminė. Kažin koks 
jo kiaušinis-

— Duok pamiklenti!
— Nemiklenus matyti, viš

tos kiaušinis, ir tiek, — sako 
gizelis, rodydamas ant delno 
nedažytą vištos kiaušinį. Vie
nas pradrįsęs atkišo gniūžtį su 
kiaušiniu.

— Daužk!
Gizelis smagiai kekštelėjo. 

Jo kiaušinio būta žalio ir visai 
nedikto, gal net kiušo būta. 
Kiaušinis, krisdamas iš aukšto, 
suiro ligi pusei, apibėgino ran
ką, Melninkas kaip užtupdė 
kiaušinį, taip ir paliko tupėti 
ant rankos, nuėjo savo keliu. 
Visi smagiai pasijuokė. Tuom 
čia ir būtų pasibaigę, bet vie
nas vaikinas sumanė juoką per
nešti į kitą kaimą. Nuėjo į Len-

(Tąsa iš praeito nr )

Ir taip nuo VIII amžiaus še
šių užmiestinių vyskupijų vys
kupai jau vadinami kardino
lais; nuo X a. ir minėtų 28 Ro
mos bažnyčių prepozitai bei 7 
pirminiai diakonai (palatini) ir 
12 kitų (nes į tiek rajonų buvo 
padalinta Roma) gavo kardino
lų vardą. Kai nuo XI amžiaus 
popiežiai energiškai ėmė cent
ralizuoti ir reformuoti Bažny
čią, kardinolai vis mažiau atsi
dėjo pirmykštei liturginei ir 
pastoralinei tarnybai, vis la
biau tapdami popiežiaus tiesio
giniais padėjėjais visos Bažny
čios valdyme.
Ir taip amžių bėgyje kardino

lų kolegija susidarė iš vyskupų, 
kunigų ir diakonų. Dar ir šian
dien kardinolai skirstomi į 
šias tris grupes, nors pop. Jo
no XXIII patvarkymu visi yra 
su vyskupo šventimais. Pasku
tinis tikras diakonas (be kuni
go šventimų) buvo pop. Pijaus 
IX valstybės sekretorius Anto
nelli.

Kardinolų skaičius ne visada 
buvo vienodas. Pagal kilmę tu
rėjo būti 6 vyskupai, 28 kuni
gai ir 19 diakonų. Bet XIII a. 
jų skaičius nesiekė nė 20. Pop- 
Sikstas V 1586 m. nustatė, kad 
kardinolų negali būti daugiau 
kaip 70: 6 vyskupų rango, 50 
kunigų ir 14 diakonų. Nuo to 
laiko imta skirti kardinolais ne 
tik Romos, bet ir kitų žymes

New Yorke sausio 17 surengtas Klaipėdos atvadavimo minėjimas. Bendras pamaldas laiko evangelikų kuni
gas Petras Dagys (k.) ir pranciškonas kun. Paulius Baltakis. Nuotr. L. Tamošaičio

čius; ten rado ant gatvės tokią 
’ pat kuopą ir atkartojo tą patį, 

ką Ažytėnuose padarė melnin
kas. Čia šmugelis nepasisekė. 
Lenčiuose vaikiną už tą patį 
gerai apkūlė.

Kiaušinių daužymui buvo 
toks įprotis: pirmą Velykų die
ną daužė tik smaigalį, pūčkos 
nevertė. Antrą Velykų dieną, 
kad išgautų kiaušinį, reikėjo iš
daužti abu galu — smaigalį ir 
pūčką. Rusų kareiviai, stovėda
mi po kaimas, buvo įvedę įpro
ti ridenti kiaušinius, bet pas
kui nustojo stovėti, ir Įprotis 
ridenti išnyko- Praleidęs Vely
kas, ne vienas berniukas giria
si:

— Man ligi pravadų nerūpi 
laukti nuo šeimininkės paldie- 
nių. Man užtenka pridaužtų 
kiaušinių. Eidamas arti, įside
du, kiek reikia, ir turiu sau.

Trečiadienis po Velykų vadi
nasi Ledų diena. Tą dieną 
svietas susilaikydavo žemę ju
dinti Nei arė, nei akėjo, nes 
kitaip busimąją vasarą ledai ga
lėsią išmušti javus laukuose. 
Kelintas tai vadina burtu, bet 
ir burto bijojo. Tą dieną į 
laukus nėjo ir kitus prižiūrėjo, 
kad neitų. Toliau, pabrangus 
darbininkui, imta labiau bran
ginti laikas ir balsiau šnekėti, 
kad Ledų diena — burtas. Im
ta mėginti trečiadienį po Vely
kų žemę dirbti. Tiktai moterys, 
pamačiusios kurį nors besiva

nių vietų vyskupus: Turino, 
Milano, Venecijos, Genovos, 
Neapolio, Palermo, Paryžiaus, 
Londono, Toledo, Lisabonos, 
Koelno, Breslau, Muencheno, 
Gniezno, Eštergomo, Armagho, 
Baltimorės, New Yorko ir kitų. 
Šiandien veik nėra didesnės 
tautos, kuri neturėtų savo kar
dinolo.
Buvo laikas, kada ir pasau

liečiai (ne dvasiškiai) buvo ski
riami kardinolais. Pvz. Lietu
vos - Lenkijos karalius Jonas 
Kazimieras, prieš tapdamas val
dovu, 1626-27 metais buvo kar
dinolu.

Kardinolus skiria popiežius 
savo nuožiūra ir skiriamųjų var
dus paskelbia slaptoje konsisto
rijoje (visų kardinolų posėdy
je), formaliai atsiklausdamas 
dėl kandidatų jų nuomonės 
(tai tik paprastas formalumas). 
Paskirtas kardinolas įrikiuoja- 
mas į vyskupų, kunigų ar diako
nų kategoriją, gauna Romos 
bažnyčios titulą. Kardinolų ko
legijos galva yra vadinama
sis dekanas, seniausias iš vysku
pų eilės- Jo privilegija — pa
klausti naujai .išrinktą popiežių, 
ar jis sutinka su išrinkimu, ir 
konsekruoti naująjį popiežių, 
jei jis turėtų tik kunigo šven
timus. Seniausias iš diakonų ei
lės praneša žmonėm apie po

rantį gatve pajungtus jaučius, 
nerimaudamos šnekėjo:

— Burtas ne burtas. Kas gal 
žinoti — gal ir ne burtas; kad 
jau taip visas svietas šneka, gal 
ir ne burtas. Negali tos dienos 
pakęsti, dar gali Dievas leisti 
rykštę ant visos kaimos-

Ilgainiui minima baimė išny
ko, ir dabar Ledų dienos nie
kas nė minėti nemini.

56. Audimas
Per visa žiema vakarais ir 

rytais tarškėjo trys rateliai. 
Priversta pundai sruogų, storų 
ir plonų, marškonių ir vilno
nių. Dienos tada buvo trum
pos, naktys ilgos; gavėnioje vi
si pajuto dieną šviesesnę ir pa
ilgėjusią, naktį patrumpėjusią. 
Atsirado patogumas austi ver
palai. Tam reikalui atvalyta vie
ta, kur būti staklėms, ir atplėš
tas langelis, buvęs žiemai akli
nai užkaltas. Tas langelis, iš
plautas trečioje sienoje, kitam 
nereikalingas, kaip tik audi
mui. Jis yra toje vietoje, kur 
iš gijų darosi audeklas, kur 
skietas ir žiotys. Jis juos ap
šviečia.

Neša į gryčią stakles dali
mis, o tų dalių visas šimtas. 
Reikia žinoti, kuri dalis prie ku
rios. Staklės turi būti taisyk
lingai nustatytos. Menkiausias 
netobulumas atsiliepia beau
džiant Moterys staklių taisyk
les žino — matuoja išilgai, 
skersai ir pražambiai. Matai tu
ri atliepti reikalavimams. Ka

Reformos kardinoly kolegijoje (2)

piežiaus išrinkimą ir po kelių 
dienų jį vainikuoja.

Bažnyčios valdyme kardino
lai turi įvairias pareigas: jie va
dovauja kurijos kongregaci
jom ir kitom institucijom. Iki 
šiandien visų centrinių Bažny
čios organų vadovai yra kardi
nolai. Kai popiežius miršta, 
Bažnyčios ir Vatikano valsty
bės valdymas pereina į kardi
nolų kolegijos rankas. Nuo 
1179 metų vien tik kardinolai 
yra popiežiaus rinkikai. Išren
kamas tas, kuris gauna du treč
dalius ir vieną balsą Popiežius 
Urbonas VIII 1630 m. suteikė 
kardinolam Eminencijos titulą. 
Tarp kitų privilegijų bažnyti
nėje tarnyboje, kardinolai turi 
pirmenybę prieš visus kitus 
dvasiškius ir jų laipsnius.

Seną tradicinę kardinolų 
funkcijų tvarką pirmasis pakei
tė pop. Jonas XXIII. Užmiesti
nių vyskupijų valdytojai kar
dinolai, reziduoją Romoje ‘ ir 
turi kitas pareigas kurijoje, 
neteko vyskupijų (liko tik titu
liniais valdytojais)- Kardinolų 
skaičius žymiai padidintas. Vi
si kardinolai kunigai buvo kon
sekruoti vyskupais. Išaugus kar
dinolų skaičiui, kardinolinį ti
tulą gavo daugybė naujų Ro
mos bažnyčių. Dabartine refor
ma pop. Paulius VI dar labiau 

linėja, mušinėja tol, kol gana 
pasuka. Toliau užtaiso audeklą, 
riečia ir veria į nytis ir skietą.

Audime užtinkame jam vie
nam skiriamus, kituose atsiti
kimuose nevartojamus žodžius, 
kaip va: skietas, nytys, žiotys, 
skiemens, velenas, gija (gija 
silpsta, vadinasi, nudrimba ir 
išsikiša iš visų), ’šeiva, posmas, 
mastas, metmenys (žemaičiuo
se “apmatai”), muštuvai, reke- 
tėlis, vijurkas, tolka, pašova, 
parsleka, blakė... Ką reiškia 
kiekvienas tų žodžių, pasakys 
ir parodys audėja, kol dar ne
vėlu, kol staklės ir audimas gry
čiose užsilaiko.

Išmintus ir nupluktus linus 
šukuoja pirmiausia mediniu še
pečiu — gauna pakulas. Toliau 
tuos pačius linus šukuoja gele
žiniais šepečiais — ir gauna 
plonesnes pakulas, vadina
mas pašukomis. Saujoje lieka li
nai lygių atskirų pluoštelių. Iš 
suverptų pakulų audžia storą 
audeklą maišams, žibrikams 
(tarba arkliui šerti), paval
kams •.. Iš pašukų išaudžia pa- 
šukinį — tai kasdieniniai vi
sokie skalbiniai, marškiniai ir 
kelnės. Iš pašukinio, lazduoto 
ir šiaip nudažyto ir apmurzin- 
to, daromas viršutinis užvalk
tis. Vasarą vyrai vaikščioja “po 
baltu”. Taip paprasta, taip ir 
gražu. Moterų sijonai ir kaba- 
cikai ne kitaip, kaip spalvoti ir 
iš pakulnio. Iš linų audžiama 
drobė — jąja šeimininkė velka

aprėžė kardinolų funkcijas, pa
grindu paimdamas jų amžių.

Reakcijos ir komentarai
Pop. Pauliaus potvarkis dėl 

kardinolų funkcijų jų amžiaus 
atžvilgiu plačiai nuskambėjo pa
saulinėje spaudoje įvairiais aiš
kinimais ir komentarais. Iš to 
matyti šio klausimo aktualu - 
mas, susidomėjimas. Jaunesnio
ji dvasiškija tokia reforma yra 
patenkinta. Sako, jau seniai tu
rėjo būti koks nors sprendi
mas, nes kai susirenka Bažny
čios valdyti suvaikėję senukai, 
kai jie turi teisę net Bažnyčios 
Galvą rinkti, tai atrodo, kad 
Bažnyčia esanti tik senių rei
kalas.

Nesuinteresuotieji pripažįsta, 
kad reforma yra labai griežta 
ir netikėta. Manoma, kad nau
juoju patvarkymu pop. Paulius 
VI bent iš dalies patenkino 
tuos, kurie seniai šaukia, kad 
turi būti reformuoti popiežiaus 
rinkimai- Pvz. Belgijos kardi
nolas Suenens pakartotinai rei
kalavo, kad teisė rinkti popie
žių būtų suteikta visam episko
patui ar bent kraštų vyskupų 
konferencijų pirmininkam. Spė
liojama, kad pop. Paulius VI iš 
tikrųjų rengiąs radikalią popie
žiaus rinkimų reformą, pagal 
kurią kardinolai galį būti vi
siškai išskirti iš rinkikų. Kiti
savo spėliojimuose eina dar to- (Bus daugiau)

LIETUVA TEBĖRA GYVA!
Lietuviai!
Nepriklausomybės atstatymo 

sukaktį šiemet minėsime su
jaudinti ir giliai sukrėsti. Trys 
vienas po kito sekę, lygiai kaip 
anksčiau kiti pasisekę, lietuvių 
bandymai išsiveržti iš sovie
tinio tautų kalėjimo įrodė mum 
ir pasauliui, kad Lietuva, ne
žiūrint priespaudos, tebėra gy
va, o lietuviam laisvė yra bran
gesnė už visa kita.

Lietuvių žygiai ir aukos su
krėtė pasaulio sąžinę ir paska
tino viešai prabilti, kad jau lai
kas sovietinei imperijai atverti 
savo sienas.

Mes tvirtai tikime, kad visų 
sovietų pavergtų tautų sustiprė
jęs veržimasis į laisvę ir pa
saulio viešosios opinijos spaudi
mas pagreitins komunistinės 
imperijos žlugimą ir priartins
Lietuvai laisvės dienas.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas turi malonią 
pareigą pareikšti, kad, pastarų
jų įvykių paveikti, visi laisvo
jo pasaulio lietuviai, o ypatin
gai jaunimas, savo greita, išra
dinga ir darnia akcija bei gau
siomis aukomis įrodė, kad Lie
tuva tebėra mumyse gyva ir 
kad į jos laisvinimo darbą atei
na jaunoji karta.

Mūsų nuoširdi padėka ir pa
garba visiem! Ta proga dėko
jame ir visiem nepailstamai 
kurstantiem lietuviškumo ugnį 
savose šeimose, vargo mokyk
lose, organizacijose ir kultūros 
baruose. Padėka taip pat skel-
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save, vyrą ir vaikus. Mergaitės 
drobes audžia ir deda į skry
nias kraičiui. Avių kailis ir vil
nos sudaro žieminį užvalktį: 
kailinius ir milą. Sakoma: “Ave
lė dengia.”

Stakles dunzgena per visą 
gavėnią, per pavasarį, ligi šien- 
piūtei. Greta su audimu ne
nustoja rateliai tarškėti. Daug 
reikia priausti: šventadieninį ir 
šiokiadieninį, kasdieninį ir išei
ginį, žiemai ir vasarai, viršuti
nį ir apatinį, užsikloti ir pasi
kloti. Vyrai po laukus žemę 
dirba, moterys gryčioje audžia, 
verpia, siuva, židinyje ugnį 

’ sergsti- Anot slovėnų poemos:
Vyrai aria,

Moters rūbus rengia.
S. Ljubiša 

(Pabaiga) 

liau: esą ateityje kardinolų po. 
aukštis galįs visiškai išnykti. 
Bet tai jau ateities dalykas.

Visi pastebi, kad po dabarti
nės reformos lieka neaiškus po
piežiaus rinkimo būdas. Pvz. 
ar rinkikai gali popiežium iš
rinkti asmenį, turintį 80 metų 
amžiaus? Ar gali rinkti toki, ku
ris netrukus sulauks tokio am
žiaus? Ar popiežius, sulaukęs 
tokio amžiaus, gali toliau val
dyti Bažnyčią, jei kardinolai ne
gali valdyti paprastos kurijos 
įstaigos?

Italai mano, kad popiežius, 
norėdamas vis labiau sutarptau- 
tinti Bažnyčią, naująja refor
ma ypačiai palietė italus kardi
nolus. Iš tikrųjų iš šiandien 
esančių 127 kardinolų išskirta 
11 italų, 3 prancūzai, 2 ispa
nai, 2 portugalai ir po vieną vo
kietį, škotą, airį, argentinietį, 
amerikietį, brazilą ir meksikie
tį. Iš jų 16 yra kurijos kardi
nolai.

Juristai kelia klausimą: ar as
muo, bažnytiniu potvarkiu po 
80 metų paskelbtas nepajėgiu 
bažnytinėm funkcijom, gali pa
rašyti testamentą, kuris paskui 
nebūtų paskelbtas negaliojan
čiu? Kaip žiūrėti į tuos aktus, 
kuriuos padarė asmenys po 80 
metų, šiandien laikomi nepajė
giais?

Kaip į šį reikalą pažiūrėjo se
nesnio amžiaus asmenys, o pir
moje vietoje reformos palies
tieji kardinolai?

biantiem pasauliui Lietuvos ne
dalią ir savo aukomis remian- 
tiem Lietuvos laisvinimo pa
stangas. Gili pagarba ir mūsų 
pasitikėjimas broliam ir sesėm 
pavergtoje tėvynėje bei tolimo
je tremtyje.

Pastarieji įvykiai, o ypač tra
giškas Simo Kudirkos šuolis į 
laisvę, iškėlė Lietuvos klausi
mą pasaulio viešumai ir kartu 
mus įpareigojo savo darbais ir 
aukomis užtikrinti, kad jis ne
būtų vėl užmirštas-

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas derins visas 
pastangas ir darys visa, kad Lie
tuvos laisvės klausimas būtų gy
vas visur, o ypač ten, kur bus 
svarstomi Europos likiminiai 
reikalai.

Lietuviai!
Minint šiemet Lietuvos ne

priklausomybės atstatymo su
kaktį, visų mūsų, nežiūrint kur 
begyventume, įkvepiančiu ir 
paskatinančiu šūkiu tebūnie 
mūsų brolių įprasminta mintis, 
kad už laisvę verta mirti-

Tegul meilė Lietuvos dega 
mūsų širdyse!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Maskvos ir Leningrado kon
servatorijų auklėtiniai, smuiki
ninkė Audronė Vainiūnaitė ir 
pianistas Jurgis Bialobžeskis 
praėj. metų pabaigoje Kazachs
tane surengė aštuonis koncer
tus. Jie atliko Bacho, Schuber- 
to, Brahmso ir Alg. Bražinsko 
veikalus- (Elta)

Vilniaus ir visos Lietuvos 
kino lankytojai daugiau lanko 
bei mėgsta užsienio gamybos 
filmus. Apie tai liudija A. Ma- 
tekūnaitės paskelbti duomenys 
“Komj. ’liesoje” (gruodžio 24). 
Jos žiniomis, pernai spalio mė
nesį Vilniaus kino teatruose 
buvo parodyti 22 filmai Dau
giausia žiūrovų turėjo ne sovie
tų, bet indų gamybos du fiL 
mai “Gėlė ir akmuo” (144,000 
žiūrovų) ir “Anupama” (114, 
000). Žymiai mažiau buvo lan
komi sovietų gamybos filmai, 
kaip “Čaikovskis” (65,000 žiū
rovų) ar “Ypatingos paskirties 
komisaras” (16,000), — šis bu
vo atsidūręs 17-je vietoje, pa
gal lankytojų skaičių.

(Elta)
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Ateitininkų Federacijos Tarybos posėdis Clevelande
Praeitą rudenį tyliai ir be 

išpūstų pranešimų spaudoje 
naujai išrinkta Ateitininkų Fe
deracijos Taryba pradėjo sa
vo kadencijos darbus Dainavo
je. Pirmam posėdyje buvo nu
statytos veiklos gairės, išnagri
nėta AFT konstitucija ir nutar
ta kito posėdžio vieta ir tvar
ka. Ir štai sausio 24 AFT susi
rinko Čiurlionio namuose -Cle- 
velande, pradėt dviejų dienų 
rimtas diskusijas-

Visa medžiaga posėdžiui iš 
anksto buvo sudaryta ir iš
siuntinėta AFT nariams AFT 
pirmininko kun. Gedimino Ki- 
jausko, S. J., pastangomis 
Programoje buvo numatytos 
dvi pagrindinės temos. Pirma 
buvo “Studentų Ateitininkų Są
jungos ideologinė ir organizaci
nė kryptis”.

Beveik nuolatinis rūpestis 
ne tik ateitininkų, bet ir visų 
lietuviškų organizacijų tai yra 
studentija, kuri dėl ypatingų 
įvykių gali ypatingai pasireikš
ti, bet kurios veikimas dau
giausiai šlubuoja. Studentų te
mai medžiagą paruošė d r. Kęs
tutis Keblys. Bandydamas kaip 
nors pagriebti ši klausimą, dr- 
Keblys siūlė padaryti SAS veik
los apžvalgą ir iš to padaryti 
išvadą: kokie yra faktiški SAS 
tikslai?

Pirmiausiai referavo buvęs 
SAS pirmininkas Antanas Raz- 
gaitis, išdėstydamas SAS valdy
bos praeitų dvejų jnetų veik
lą, o paskui iškeldamas eilę 
klausimų. Beieškant SAS fak
tiškų tikslų, siūlė atsižvelgti į 
sąjūdžio pagrindinį tikslą (Vi
sa atnaujinti Kristuje ) šalia or
ganizacinio tikslo (lietuvių ka
talikiškojo akademinio jauni
mo teorinis bei praktinis ruo
šimasis veiklai) ir pažiūrėt, 
kaip šie tikslai derinasi ne tik 
vienas su kitu, bet ir su fakti
ne veikla.

"Žydų turgus"
Po jo referavo dabartinis 

SAS pirmininkas Jurgis Oniū
nas, bandydamas atrasti -SAS 
kryptį beanalizuojant paskuti
niuosius dvejus SAS kursus. 
Buvo padarytos kelios pasta
bos. Kai kursai praėjo geroje 
nuotaikoje, nors kursų intelek
tualinis lygis buvo žemas, tai 
kursai skaitėsi pasisekę, ir at
virkščiai.

Kadangi kažkada praeity su
žlugo studentų kandidatų ruo
šimo programa, kai kuriose vie
tose studentai gali kalbėti, nie
ko nesuprasdami apie ateitinin
kų ideologijos pradus. Kai atei
na laikas panagrinėti ką nors

MAS suvažiavimo prezidiumas: iš k. Živilė Kliorytė, Linas Vaitkus, Emilija Pakštaitė, Kęstutis Šeštokas.
Nuotr. A. Norvilos

DARBŲ KALNAI

gilesnio, nemaža dalis studen
tų yra visai pasimetusi.

Kalbėdamas apie veiklos 
metodus, J. Oniūnas pabrėžė: 
jei SAS valdyba nereikalauja, 
kad patys studentai rašytų refe
ratus, dalyvautų simpoziumuo
se, prisidėtų prie kursų ir sto
vyklų ruošimo, tai studentai ne
įsijungia į veiklą ir lieka tik 
amžini dalyviai, kurie priklau
so organizacijai tik dėl jos pra
mogų. Tokiam studentui, kurio 
niekas neangažuoja, yra visai 
lengva atkristi nuo veiklos, 
jam praaugus savo socialinį bū
relį.

J. Oniūnas taip pat pažymė
jo: jei SAS valdyba nenurodo 
metinės veiklos temos, draugo
vėse atsiranda chaosas- Kiek
viena draugovė arba turi savo 
atskira tema, o dažniausiai vi
sai nesuranda jokics temos. 
Pasidaro tikras “žydų turgus”.

Sudaryta komisija
Diskusijose iškilo daug pro

blemų ir daug neaiškumų. Tarp 
jų — studentų motyvacijos ir 
identiteto klausimas. Buvo pri
eita išvados, kad SAS pagrin
dinis tikslas neturėtų būt pri
statyti studentams jau paruoš
tus atsakymus laiko problemo
mis, bet sudaryti nariams to
kias aplinkybes, kuriose jie 
galėtų susitvarkyti pagal pasau
lėžiūros principus.

Savaime aišku, nebuvo už
tenkamai laiko visų klausimų 
išnagrinėti. Tam buvo sudary
ta AFT studentų komisija, ku
riai vadovaus Eligijus Sužie
dėlis. Komisija apie savo dar
bus praneš kitame AFT posė
dyje.

Globėjų paskirtis
Antras diskutuotas klausi - 

mas buvo “Globėjų ir vadovų 
parengimo bei veiklos meto
dai”. Pirmiausia šiuo klausimu 
referavo AF vadas dr. Justinas 
Pikūnas, iškeldamas eilę klau
simų ryšium su globėjų paskir
tim, parengimu ir uždaviniais. 
Jis panagrinėjo globėjų santy
kius su vadovais, su vietos atei
tininkų valdybomis ir su cent
ro valdybomis ir po to apibrė
žė pagrindines globėjų savybes.

Gabija Juozapavičiūtė prista
tė globėjų ruošimo metodus- 
Ji siūlė sudaryti grupę, kuri 
ruoštų globėjų kursams medžia
gą. Kursai būtų apie vadovavi
mą ir vaiko psichologiją. Turė
tų būti leidžiamas ir periodi
nis globėjų aplinkraštis.

Diskusijose kilo klausimai 
dėl vietovių veiklos koordinato
rių. Nutarta tokius skirti tik 
ten, kur jie reikalingi. Taip pat 
buvo pabrėžta, kad studentai 
turėtų angažuotis globėjų dar
bui. Taryba svarstė, kaip tiks
liai būtų galima globėjus pa
gerbti ir jiems padėkoti už jų 
nenuilstamą darbą.

Tik darbo pradžia!
Buvo galvojama, kad AFT, 

palyginti, jaunas sąstatas, ne
sugebės atlikti AFT svarbių 
uždavinių. Tačiau atrodo, kad 
jaunų žmonių prasiveržimas su-

Planuoja diskusijas dr. Vytautas Vygantas (k.) ir kun. St. Yla 
MAS kursuose Dainavoje. Nuotr. A. Norvilos

Cleveland© studentai tebegyvuoja
Po vasaros atostogų Cleve

land© SAS draugovė rimtai pra
dėjo darbą. Iki šiol esame turė
ję tris susirinkimus, kurie bu
vo įdomūs ir prasmingi.

Lapkričio 15 turėjome pašne
kesį su Algirdu Kasulaičiu, Lie
tuvių Krikščionių Demokratų 
Sąjungos centro valdybos pir
mininku. Tema buvo aktuali ir 
mums labai svarbi. Diskutavom 
laisvės klausimą, šiomis dieno
mis, kai kartais atrodo, kad vis
kas galima, niekas nedraudžia
ma, sunku yra nuspręsti, kada 
ir kaip tą laisvę reikia apribo- 

teiks tarybai 
mo ir taip 
bos darbus.

Taryba greitai susigriebė, pa
matė savo tikslus, galimybes ir 
ribotumus. Pirmieji jos žings
niai atrodo sėkmingi. j.

praktiško patyri- 
įprasmins tary-

ti. Pasaulyje vyrauja priešingy
bės — individo laisvė ir autori
teto teisė, viešas gėris ir indi
vido laisvė ir t.t. Tarp šių prie
šingų srovių reikia ieškoti pu
siausvyros ir vengti kraštutinu
mų-

Ieškant balanso, reikia tik at
sižvelgti j krikščionybės pagrin
dus. Dešimt Dievo įsakymų iš
sprendžia ribų klausimą. Jei 
žmogus laikysis įsakymų, jis ne
abejos, ar turi laisvę meluoti ar 
žudyti.

Antras susirinkimas įvyko 
gruodžio 22. Jame buvo iškel
ti trys kaltinimai prieš ateiti- 
ninkiją (pagal SAS CV išsiųs
tą aplinkraštį nr. 1: 1) ateiti
ninkai yra naivūs, romantiški, 
2) at-kai daug kalba, bet mažai 
veikia, 3) at-kai yra konserva
tyvūs. Kaltinimai buvo nagrinė
jami debatų būdu. Saulius Gir
nius puolė ir kaltino ateitinin
kus, Paulius Alšėnas gynė.

Iškeltos pastabos prieš ateiti
ninkus: — studentai at-kai la
bai mažai reiškiasi spaudoje, vi
suomenėj. Jie turi frazių, mėgs
ta švaistytis gražiais žodžiais, 
bet jiem trūksta konkretaus 
darbo. Daug kur reiškiasi vei
kimas dėl veikimo; atsieit atro
do, kad studentai veikia tik per 
susirinkimus. — Laikai keičias, 
bet at-kų ideologijos pritaiky
mas lieka tas pats.

— Reikia išreikšti ideologi
ją ne tik studijose, bet ir visa
me gyvenime; gera turėti kri-

( nukelta į 6 psl.)

Algis Puteris referuoja MAS žiemos kursuose Dainavoje. Nuotr. A. Norvilos

Žmogus ir žodis
1970 gruodžio 26-31 vyko 

logologijos (žodžio mokslo) stu- 
dijinio-kūrybinio tipo kursai. 
Tai papildinys ideologijos-akci- 
ologijos ciklo trijulės, kurios 
tikslas yra “mintį” paversti žo
džiu — ir šiuos abu veiksmu”. 
Šitos idėjos — žodžio-veiksmo 
trilologija apima žmogaus su
gebėjimą suderinti ir papildyti 
jos šakas, ugdant pilnutinę as
menybę.

Apie 80 kursantų, atstovau
dami 15 kuopų, reprezentavo 
valstijai nuo Rytinio pakraščio 
iki Ramiojo vandenyno. Gau
sią vadovybę sudarė šie as
menys: kun. Stasys Yla —kur
su koordinatorius, kun. Jonas 
Staškevičius — stovyklos ka
pelionas, Eugenijus Girdauskas 
ir Almis Kuolas — berniukų 
vadovai, Vaida Kuprevičiūtė ir 
Ramunė Ulbaitė — mergaičių 
vadovės, Danguolė Stončiūtė— 
vakarinių programų vedėja, 
Daina Kojelytė ir Algis Čepas 
— kursų sekretoriai, Romas 
Puteris — kursantų pristatyto
jas stovyklavietėn ir Antanas 
Razgaitis — stovyklos muzi
kantas.
Kalba — kasdieninė realybė

Paskaitininkų plyšys, kaip ir 
praėjusių metų moksleivių kur
suose Putname, atsirado ir Dai
navoje, tad pagrindinė paskai
tų našta teko kun. S. Ylai ir L. 
Dambriūnui.

Kun. Yla išsamiai pristatė ra
šyto bei gyvo žodžio svarbą a- 
teitininkų veikloje. Beaiškinda
mas žmogaus santykį su žo
džiu, kartu skatino kurti lietu
višką žodį klausos-kalbos su
tartinėj.

L. Dambriūnas, profesorius. 
kalbininkas, gausiai pateikė į- 
domių žinių apie kalbos funk
cijas, jos kilmę, suskirstymą. 
Priedo — L. Dambriūnas įjun
gė kursantus į įvairius pamo
kančius lietuvių kalbos prati
mus.

Šalia minėtų paskaitininkų 
daug vertingų minčių perda
vė ir šie lektoriai: dr. V. Vy
gantas apie sąmonės bei pasą
monės veikimą į kalbos varto
seną, p. Gražulienė apie rašy
bos kilmę, reikšmę bei kritiką. 
Algis Puteris įdomių punktų iš
kėlė apie žodžio sofistiką — 
“plepalogiją” ir apie diploma
tų, propagandos ir disidentų 
kalbos skirtumas. Kun. J. Staš
kevičius supažindino kursantus 
su grafologija arba braižo skai
tymu ir kaip jis rišasi su as
menybės individualybe.

Paįvairinimui buvo įvykdy
tas eksperimentas su lektoriais. 
Kad ir kiti pasijustų esą lekto
riai, paskaitai buvo pakviesti vi
sa vadovybė ir eilė kursantų, 
šis sumanymas buvo nepapras
tai sėkmingas-
Žodis ir mintis

Kursų metu dalyviai buvo 
suskirstyti į pastovius 10 as
menų diskusijų būrelius. Čia 
kartais gyvai, kartais nevyku
siai buvo bandytą iškelti kur
santuose lektorių įstrigusias 

• mintis, šie būreliai veikė kaip

ŽODIS ATEITININKŲ MISIJOJE
MAS žiemos kursai Dainavoje 

vienetas ir įvairiuose pratybi- 
niuose užsiėmimuose-
Žodis ir veiksmas

Laisvalaikio netrūko. Po pie
tų visi kursantai dumte išdum
davo į lauką pačiuožinėti, pa
važinėti rogėmis ar šiaip sau 
paišdykauti sniege. Sugrįžę ir 
gerokai prikvėpavę šviežio o- 
ro, kursantai buvo vaišinami 
karšta kakava, rūpestingų šei
mininkių parūpinta.

Vakarinės programos, kurios 
susidarė iš kūrybos pristatymo, 
senių besmegenių lipdymo, pla
katų paišymo ir paaiškinimo 
bei linksmavakarių, turėjo ge
rą mintį, bet pasidarė užsitęsu- 
sios ir nuobodžios; pvz. dialek
tų palyginimai, — Palangos 
Juzės plokštelė būtų buvus ga
na įdomi, tik gaila, kad nevei
kė gerai garsiakalbiai.
Sušauktas suvažiavimas! ! !

Po oficialaus kursų uždary

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS 
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp 
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP. -

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N.Y. 10036
Telef. 212 -245-7905

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congress Avenue 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

mo buvo sušauktas MAS suva
žiavimas, kuriame dalyvavo At- 
kų Federacijos vadas dr. Justi
nas Pikūnas, visa vadovybė ir 
kursantai. Per iškilmingą posė
dį padaryta MAS CV ir kuo
pų veiklos pranešimai. Ši dalis 
ilgokai užsitęsė, tad buvo pada
ryta pertrauka vakarienei. Po 
vakarienės buvo tęsiamas su
važiavimas toliau.
Gyvoji dvasia

Iškilmingo posėdžio metu 
trumpai kalbėjo kun- Yla, dr. 
Pikūnas, Eugenijus Girdauskas 
ir Algis Puteris. Jų paprasti, 
nuoširdūs žodžiai tiek paveikė 
klausytojus, kad tuo momentu 
išsisiūbavusi kursų dvasia pa
siekė nepaprasto intensyvumo 
laipsnį. Posėdžiui pasibaigus, 
kursantai pasijuto nepaprastai 
galingi, apsupti keistos šilumos. 
Jie ėjo sutikti Naujus Metus 
su tvirtu pasiryžimu nepasiduo
ti prieš galingas erdvių sroves.

Rita Čepulytė

Tel.: AL 4-5456 
CH 3-2583 
EV 4-4952 
LI 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446 

GL 8-2256 
365-5255 
246-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766 
SW 8-2868 
Rl 3-0440
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Po JAV Lietuvių Bendruomenes 
Šeštosios Tarybos sesijos

(Tęsinys)
JAV Lietuvių Bendruomenės 

šeštosios tarybos Philadelphi- 
jos sesijos, įvykusios sausio 16- 
17, apžvalga tęsiama toliau-

Kadangi sausio 16, šeštadie
nio, pirmo posėdžio pranešimų 
pratęsimas ir bendros nuotrau
kos suorganizavimas gerokai į- 
žengė į pietų pertraukai skirtą 
laiką, pati pietų pertrauka su
siaurėjo iki 30 minučių. Dalis 
tarybos narių per tą laiką ne
spėjo papietauti ir kai kurių 
narių grįžimas iš užkandinių į 
posėdžių salę vėlinosi.

Popietiniame posėdy buvo 
pramatyti naujosios JAV LB 
centro valdybos narių veiklos 
plano pranešimai ir sąmatos 
pristatymas. Nesusidarant abso
liučiai narių daugumai, neno
rėta, kad svarbius pranešimus 
prarastų tie, kurie juos turės 
teigiamai ar neigiamai nubal
suoti. Tad posėdžio pradžia ki
taip panaudota: perskaityta (tik 
organizacija ir jai atstovavu-

BALTIMORE. MD.
Šv. Vardo draugijos vyrai 

paskutiniame susirinkime išsi
rinko naują valdybą: pirm. Al
girdas Veliuona, I vicepirm. Fe
liksas Rėkus, 11 vicepirmin- 
Juozas Strazdauskas, raštinin
kas Robert DiStefano, kores
pondencijos sekretorius Ken
neth Bauer, maršalkos Juozas 
Kudirka, Vincas Lazauskas ir 
Richard Dixon. Aptarus ateities 
planus, susirinkimas baigtas 
užkandžiais.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
susirinkimas įvyko sausio 31, 
sekmadienį, 2 vai. popiet Lie
tuvių svetainės kambariuose. 
Buvo įteiktas finansinis rapor
tas, aptarta .ateities veiklą ir 
išrinkti nauji direktoriai. Susi
rinkime dalyvavo daug šėrinin
kų. Baigta užkandžiais.

Sodalietės, kurios per metus 
ištikimai priėmė Šv. Komuniją 
kiekvieno mėnesio pirmą sek
madienį, šv. Alfonso bažnyčio
je bus apdovanotos dovanom 
sekmadienį per 8:30 vai. mi
šias, kurias aukos jų dvasios 
vadas kun. A. Dranginis. Do
vanas jom įteiks klebonas pre
latas L. Mendelis. Po mišių Šv. 
Alfonso mokyklos salėj įvyks 
pusryčiai ir susirinkimas, kurio 
metu bus renkama nauja valdy
ba. Pusryčius pagamins Šv- Var
do draugijos vyrai.

Laumė Daumė, S. Petersonie
nės eilėmis parašytos pasakai
tės, spalvotos, iliustracijos J. 
Kiburo. Didelio formato, kie
tais viršeliais. Labai graži dova
na vaikučiams. Kaina 5 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

Detroitiečių būrelis, susirinkęs sausio 23 demonstruoti dėl V, Simokaičio nutei
simo. Demonstracijose dalyvavo per 200 lietuvių. Nuotr. L. Urbono

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

šio pavardė), kas šią sesiją svei
kino raštu (žodžiu pačioj pra
džioj sveikino tik Aušra Ma- 
čiulaitytė-Zerr — Philadelphi- 
jos apylinkės pirmininkė).

JAV LB tarybos sesiją, įvy
kusią Philadelphijoje, raštu 
sveikino JAV viceprezidentas 
Spiro Agnew (telegrama gau
ta pavėluotai), vysk. V. Brizgys, 
Pennsylvanijos senatorius H. 
Scott, Roger B. Morton, Chair
man, Republican National Com
mittee, Laszlo C. Pasztor, Direc
tor, Heritage Groups DivL 
sion, Republican National Com
mittee, Generalinis Lietuvos 
konsulas Chicagoje dr- P. Dauž- 
vardis, Generalinis Lietuvos 
konsulas New Yorke A. Simu
tis, Vliko pirmininkas dr. K. 
Valiūnas, Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas V. Sidzi
kauskas, Altos pirmininkas dr. 
K. Bobelis, Amerikos Lietuvių 
R. K. Susivienijimo pirminin
kas L. Šimutis, Lietuvių Fon
do valdybos pirmininkas dr. K- 
Ambrozaitis, Kanados LB Kraš-

Darata Ajauskaitė - Stewart, 
lietuvių tarpe populiari laido
tuvių direktorė, šiomis dieno
mis grįžus iš Bon Secours ligo
ninės, sveiksta savo namuose. 
Linkime jai greit pasveikti-

Kun. A. Dranginis pasakys 
Įžanginę kalbą pagerbiant ketu
ris kapelionus, kurie žuvo 1943 
vasario 3, kai nuskendo kari
nis transportas Dorchester- šį 
parengimą kiekvienais metais 
rengia Amerikos Legionierių or
ganizacija. Šiemet tas pagerbi
mas įvyks vasario 7. Visa pro
grama bus transliuojama per 
WCA0 radijo stotį 9 vai. vak.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukakti ruošiasi pami
nėti Baltimorės Lietuvių Tary
ba ir Lietuvių Bendruomenė. 
Minėjimas prasidės mišiomis 
Šv- Alfonso bažnyčioj vasario 
14, sekmadienį, 8:30 vai. ryto. 
Visi kviečiami gausiai dalyvau
ti mišiose, kurios bus aukoja
mos už kritusius dėl Lietuvos 
laisvės bei kenčiančius brolius 
ir seseris Lietuvoj ir tremty. 
Per šias mišias giedos Baltimo
rės vyrų choras Daina, vado
vaujant Lilei Baker-Bakerskie- 
nei. Tą pačią dieną 1:30 vai. po
piet Lietuvių svetainės didžio
joj salėj įvyks iškilmingas ban
ketas. Į šį banketą pakviesti Ma
ryland© gubernatorius Mar
vin Mandel, Baltįmorės miesto 
burmistras Thomas D’Alessand
ro ir kiti miesto pareigūnai.

Nadas Rastenis, žymus poe
tas ir lietuvių visuomenės vei
kėjas, šiomis dienomis sveiks
ta šv. Agnietės ligoninėj. Lin
kime jam greit pasveikti.

Jonas Obelinis 

to valdybos pirmininkas dr. S. 
Čepas, Šiaurės Amerikos Lietu
vių Fizinio Auklėjimo ir Spor
to Sąjungos pirmininkas S. 
Krasauskas, Lietuvių Skautų 
Sąjungos tarybos pirmininkas 
A. Saulaitis, Draugo moderato
rius kun. P. Garšva, Lietuvių 
Moterų Klubų Federacijos Phi- 
ladelphijos klubo valdybos pir
mininkė J. Augaitytė ir Chica- 
gos LB apygardos valdybos at
stovas A. Juškevičius.

Po sveikinimų pristatytas 
naujasis JAV LB centro valdy
bos pirmininkas Vytautas Vo. 
lertas- Savo veiklos plane pa
brėžė Bendruomenės visuotinu
mo principą, pasitikėjimą jau
nimu, saugojimą Lietuvių Ben
druomenės savarankumo.

Centro valdybos pirmininkas 
ypatingą dėmesį rodė ir apylin
kėm: “Lietuvių Bendruomenės 
gyvybės šaknimis laikysime a- 
pylinkes bei visus lietuvių tel
kinius, mažiausius ir į apylin
kių formas neįsijungusius. Cen
tro valdyba bus ateinančių nuo
monių grupuotoja, jų svėrėja, 
atrinktųjų perdavėja visuome
nei su prašymais, kuria linkme 
sukti darbus. Žiūrėsime tvar
kos, tačiau džiaugsimės kiekvie
na .teigiama veikla, nors ji 
reikštųsi ne mūsų iniciatyva, be 
mūsų nurodymų ar už LB ribų. 
Pilnos visuomenės išminties 
jokia centro valdyba nesuteiks, 
tad minčiai ir akcijai laikysi
me atvertas duris. Tesinaudoja 
jos LB visuotinumu, nevaržomos 
didelių formalumų, jei skiekia 
bendro tikslo.

“Stengsimės nuolatos pri
minti, kad skaičiumi mažėjan
ti visuomenė, kurios patvaru
mu vis dėlto reikia stebėtis, ne
turi slėptis už menkų rūpesčių 
ir tenkintis vien savaime besi- 
peršančiomis, net vidutinišku
mo nepasiekiančiomis pramo- 
mis. Nykstant masei, išliekan- 
tiems reikia veržtis aukštyn. Ak- 
centuosim knygą, laikraštį, žur
nalą, radijo valandėles. Ieškosi
me talkos kūrėjuose, akademi
kuose.

“Jaunų žmonių vertė ir po
zityvios savybės yra žinomos 
visur, visada- Tačiau reikia dė
mesio, kad veržlumas, išradin
gumas, nerūpestingumas, in
stinktyvi įvykių nuojauta, su
gebėjimas mesti tolesnį žvilgs
nį duotų naudos šiandien ir 
svarbiausia ateityje.

“Stengsimės būti drąsūs ir 
jaunimui patikėsime svarbes - 
nius darbus; jei jų imsis, kiek 
pajėgsime, užmačias remsime fi
nansiškai, pirmų nesėkmių ne
laikysime apsivylimais, teigia
mus siekimus pripažinsime ne
delsdami. Sveika energija telie
ka su mumis ir pati LB tebū
na lietuviškojo jaunimo veik
los namais.”

(Bus daugiau)
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New Yorke sausio 17 surengtas Klaipėdos krašto atvadavimo minėjimas. Nuotraukoje rengėjai ir programos 
dalyviai. Iš k. j d. sol. S. Citvaras, J. Sirgedas, V. But kys, kun. P. Baltakis, L. Virbickas, J. Klivečka — ra- 
movėnų pirm., J. Audėnas, M. Gelžinis, gen. konsulas A. Simutis, kun. P. Dagys, J. šneideraitis, R. Brakas.

Nuotr. L. Tamošaičio

NEW HAVEN, CONN.
Užvertus 1970 mėty lapą

Tur būt, ne mes vieni bai
minamės dėl veiklos mažėjimo. 
Vyresnieji kas metai veiklos 
gretas palieka- Jų vietoms už
imti jaunų žmonių nedaug teat- 
siranda. Kaskart sunkiau daro
si ką nors suruošti, suorgani
zuoti. Nežiūrint to, mūsų kolo
nijoj dar daug padaryta 1970 
metais!

Kultūrinis susirinkimas
Lietuviu Bendruomenės val

dyba . buvo susirinkusi ketu
riem posėdžiam, suruošė kultū
rinį susirinkimą.

Paskaitą, iš Lietuvos istori
jos, skaitė St. Jakštas iš New 
Yorko. Apie. - Bendruomenę ir 
Vl-tąją tarybą kalbėjo dr. Elo
na Vaišnienė. Parodytas filmas 
iš Lietuvos, padarytas pereitą 
vasara. Susirinkime kalbėta 
apie Simą Kudirką, nors tuo 
metu dar nedaug turėta žinių- 
Jam pagerbi' ir5-prisiminti ant
stalo buvo padėtos gedulo spal
vos rudens gėlės ir deganti žva
kė.

Į susirinkimą buvo atvykę ir
svečių iš apylinkės. Vietinių da- . Vo 
lyvavo mažai.

Rinkliava ir nelaimė
Valdybos rūpesčiu ir klebo

no kun. A. Zanavičiaus dide
le parama pravesta drabužių 
rinkliava Balfui. Gruodžio 19, 
vežant surinktus drabužius 
New Yorkan, Antanas Gruzdys 
ir Jonas Šaulys pateko į dvi 
automobilių katastrofas. J. Šau

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.
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lys kiek užgautas, bet A. Gruz
dys, Bendruomenės pirminin
kas, sužeistas sunkiai ir dar 
dabar tebesigydo namuose.

Motery klubo parengimai
L-M.K.F. vietos moterų klu

bas, vadovaujamas dr. G. Vėb- 
rienės, be eilės vertingų susi
rinkimų, pereitais metais su
ruošė du kultūrinius parengi
mus. Vienas buvo skirtas dai
liajam žodžiui ir muzikai. Jo 
programą atliko pasižymėjusi 
pianistė Aldona Kepalaitė ir 
mielas žemaitis poetas Stasys 
Santvaras. Kitame parengime 
buvo paminėtas neseniai miręs 
poetas Henrikas Radauskas. Pa
skaitą apie rašytoją skaitė Al
dona Augustinavičienė iš Cle
veland©. Radausko kūrybą lie
tuviškai skaitė Vytautas Valiu
kas, angliškai — Vaiva Vėb
raitė. Muzikinę dalį atliko če- 
listas Nestor Cybriwsky ir pia
nistė Oresta Cybriwsky. Abu 
parengimai buvo aukšto meni
nio lygio. Nežiūrint sniego pū
gos liekanų ir pavojingo važia
vimo, į paskutini parengimą bu-

atvykę svečių iš New Yor
ko, Waterburio ir Monroe.

Stovyklavo
Vasaros metu mergaičių sto

vykloj Neringoj stovyklavo ke
turios mūsiškės mergaitės, o 
moksleivių ateitininkų stovyk
loj ten pat — trys berniukai.

Buvo susirinkę jaunieji
Į Bendruomenės valdybos 

kviestą jaunų lietuvių susirin

kimą atvyko 11 asmenų. Susi
rinkime kalbėjo Connecticut a- 
pygardos pirm. V. Bražėnas, 
dr. E. Vaišnienė ir G. Žemai
taitis — narys jaunimo reika
lam apygardoje. Įsikalbėta pla
čiai. Deja, jokio komiteto, at
stovų ar valdybos sudaryti ne
pasisekė- Diskusijose gyvai 
reiškėsi tik keletas. Ateities 
veiklai konkrečių planų nesuda
ryta. Tikimės ateityje daugiau 
ryžto lietuviškai veiklai iš mū
sų jaunųjų.

Lietuviu parapijoj
Šv. Kazimiero lietuvių para

pijos bažnyčioje pamaldos ir pa
mokslai lietuvių kalba būna 
10:30 vai.

Kai tik buvo leista liturgi
nėse apeigose naudoti tauti
nes kalbas, klebonas kun. A. 
Zanavičius, kiek buvo galima, 
pradėjo naudoti lietuvių kalbą- 
Nors parapijoj jau didesnė da
lis yra angliškai kalbančių, bet 
didžiųjų švenčių — Velykų Pri
sikėlimo ir Kalėdų Berneliu mi
šios ir kitos apeigos atlieka
mos lietuviškai.

Kaip kitur, taip ir čia daro
si sunkiau. Jau kuris laikas vys
kupas nebeskiria vikaro. Kurį 
laiką talkino kun. dr. V. Goras 
ir kun. B. Gauronskas. Abu 
mirė. Metus laiko talkinęs kle
bonui, jaunas kunigas Jonas 
Long persikėlė kitur-

Dėl Įvairių priežasčių į lietu
viškas pamaldas besusirenka la
bai mažai lietuvių. Senieji pa
rapijos kūrėjai ir tėvai jau be-

(nukelta Į 6 psl.)

— Vasario šešioliktosios pro
ga lietuviai J. A. Valstybėse 
kviečiami siųsti savo pinigines 
aukas Amerikos Lietuvių Tary
bai, o iš kitų kraštų — Tau
tos Fondui adresu: Lithuanian 
National Fund, 64-14 56 Road, 
Maspeth, N. Y. U.S A. (E)

— JAV LB tarybos sesijoje 
Philadelphijoje daugiausia da
lyvavo patys philadelphijiečiai 
tarybos nariai, visi 13 tarybos 
narių. Tai JAV LB centro val
dybos pirm. Vytautas Volertas, 
Juozas Ardys, Jonas Stikliorius, 
Juozas Gaila, Algimantas Ge
čys, Vincentas Gruzdys. Snie
guolė Jurskytė, dr. Vytautas 
Klemas, dr. Antanas Novasitis, 
Motiejus Vaišnys, Aleksas Vaš
kelis, Aušra Zerr ir apygardos 
atstovas Gediminas Surdėnas.

— Dr. Rugus Cornielsen, 
Philadelphijos Metropolijos 
Bažnyčių Tarybos pirmininkas, 
atsižvelgdamas į JAV LB cent
ro valdybos prašymą, kreipėsi 
į JAV Bažnyčių Tarybos gene
ralinį sekretorių dr. Espe, pra
šydamas užtarti Vytautą Simo- 
kaitį-

— Clevelandui JAV LB VI-' 
sios tarybos sesijoje Philądelphi 
joje atstovavo dr. A. Butkus, 
dr. E. Lenkauskas, dr. S. Ma
tas, D. Staniškis ir K. Žiedo- 
nis. Kaip svečiai buvo atvykę 
PLB valdybos pirm. St- Barzdu. 
kas ir PLB valdybos vicepirm. 
M. Lenkauskienė. Negalėjo at
vykti tik vienas tarybos narys 
— Alg. Rukšėnas. Dr. E. Len
kauskas ir dr. S. Matas, kaip 
tarybos prezidiumo vicepirmi
ninkai, pirmininkavo sesijos po
sėdžiam- D. Staniškis sesijoje 
referavo LB renkamų pinigų 
klausimą, kiek daugiau pasisa
kydamas apie Vasario 16 aukų 
reikalą.

— Dr. Elena Armanienė ko
vo 7 Cleveland© rengiamoje 
Balfo vakarienėj padarys pra
nešimą apie Bražinskų bylos ei
ga-

— Solistė Aldona Stempužie- 
nė vasario 10 dainuos Miami, 
Floridoj, Bayfront parko amfi
teatre su orkestru, kuriam di
riguoja Caesar La Monaca.. Va
sario 14 d. Miami Lietuvių Klu
be Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjime A. Stempu- 
žienė atliks dalį programos. Mi
nėjimo ir koncerto rengėjai 
yra Alto Miami skyrius, kuriam 
pirmininkauja A: D. Kaulakis, 
o valdybos narės yra J. Jazbu- 
tienė, E. Yankus ir M. Mišei
kienė.

— V. Kazokas atsisakė iš 
Australijos lietuvių savaitraš
čio “Mūsų Pastogės” redakto
riaus pareigų. Laikraštį sutiko 
laikinai redaguoti dr. A. Mau- 
ragis, talkinamas redakcinės 
komisijos.

— Balys Raugas, LB S. Jer
sey pirm-,. gyv. Delran, N. J., 
ryšium su Simo Kudirkos ati
davimu rusam, parašė laiškus 
prezidentui Nixonui ir kongr. 
Hays. Prezidentas Nixonas ap
gailestauja įvykį, gi kongr. 
Hays parašė, kad jis rinks fak
tus ir toliau ves tyrinėjimus.

— Dr. Saulius Vaičaitis, Bos
tone gyvenančių Onos ir Pijaus 
Vaičaičių sūnus, kaip gydytojas 
buvo pašauktas karinės prievo
lės atlikti. Dabar jis su JAV 
kariuomenės daliniais yra Pie
tų Korėjoj ir yra pakeltas j ma
joro laipsnį.

— Adomas Kantautas, Ed- 
montono universiteto bibliote
kos tarnautojas, gavęs apmo
kamas ištisų metų atostogas, 
lanko S. Amerikos bibliotekas 
ir registruoja svetimom kal
bom parašytas knygas bei 
straipsnius apie Lietuvą. Jo su
daryta bibliografija bus išleis
ta atskira knyga-

Jau ketvirtą kartą išleistas 
M. K. Čiurlionio dailės kūrybos 
aplankas “Reprodukcijos” (20, 
000 egz.), be to, St. Budrio kny
ga “Algimantas Stoškus” —vit- 
ražisto gyvenimas, kųryba. (E)
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Clevelando 
studentai. . •

(atkelta iš 4 psl.) 
tršką galvojimą, bet jei jis nie
kur nepasireiškia, tai viskas be
prasmiška. — At-kai konserva
tyvūs, bijo naujų idėjų, per
daug žiūri į praeit).

Gynimai. — Susirinkimai 
duoda progos atsakyti į mums 
iškeltus svarbius ir didelius 
klausimus. — Kursuose, stovyk
lose ugdomas kritiškas galvoji
mas. Konservatyvumas ne nuo
dėmė. At-kai yra konservatyvūs 
tuo, kad jie turi sustoti, stebė
ti, kas jų aplinkoj, ir tik tada 
spręsti. Sis procesas ilgai už
trunka, ir dėl to atrodo, kad 
at-kai pamažu priima naujas i- 
dėjas-Jei ideologija nesikeičia, 
tai rodo, kad ji yra pasisekusi, 
nes jeigu idealai yra tokie lai
kini, kad turi nuolatos keis
tis, tai jie nėra labai vertingi. 
Šūkių reikia — jie rodo žmo
gaus nusistatymą, uždega ji, 
skatina veiklą.

Kitas susirinkimas įvyko sau
sio 9 p. Kliorių namuose. Pre
legentas buvo kun. dr. Tomas 
Žiūraitis, kuris supažindino da
lyvius su neplačiai žinomais 
faktais apie Teilhard de Char
din. Pagrindinai kun. Žiūraitis 
pasisakė prieš Teilhardo min
tis apie evoliuciją. Tada kilo 
karštos diskusijos apie kun. dr- 
Antano Paškaus straipsnį “Ai
duose” apie Teilhard. Studen
tai pagrindinai sutiko su 
Paškaus išvadomis, o kun. 
raitis priešinosi.

Šiame susirinkime taip
dalyvavo SAS valdybos pirmi
ninkas Jurgis Onlūnas, kuris 
trumpai pristatė valdybos pla
nus apie kursus, rekolekcijas, 
aplinkraščius, “Gaudeamus” 
ir stovyklą. Jis taip pat prašė, 
studentų, kad atsakytų į 
valdybos išsiųstą anketą.

Tačiau susirinkimai nėra 
nintelė veiklos priemonė,
dentai kartu važiavom į mies
to teatrą ir prieš Kalėdų šven
tes linksminom lietuvius ka
lėdodami.

Taip pat gausiai dalyvavome 
ŠALSS suvažiavime, kuris Įvy
ko per Padėkos savaitgalį Cle- 
velande-

Sausio 23 studentai su moks-

dr.
Žiū-

pat

SAS

vie-
Stu-

Tėvai ir vaikai ateitininkų šeimos šventėje New Yorke. Nuotr. P. Ąžuolo

leiviais surengė jaunimo kultū
ros vakarą, kuris pagrindinai 
susidėjo iŠ Bern. Brazdžionio 
kūrybos.

dė didžio poeto kūrybinį kelią, 
o po jcs visa eilė studentų ir 
moksleivių skaitė Brazdžionio 
eilėraščius. Jiems skaitant, sce
noje buvo rodomos pritaikytos 
skaidrės.

Po pertraukos buvo studentų 
ir moksleivių saves kūrybos 
skaitymas ir mišrus jaunimo 
chorelis, kuris atliko harmoni
zuotų liaudės dainų pynė. Pir
mą kartą teko girdėt B. Braz
džionio eilėraštį “Klajūnai”, An
tano Razgaičio pritaikytą prie - 
muzikos. Toliau buvo šokiai ir 
vaišės.

Clevelando studentai linki vi
siem studentam ateitininkam 
dirbti su noru ir užsidegimu ir 
pradėti tą darbą dabar, nes iš 
tikrųjų “laikas nelaukia”-

Onutė Kliorytė

Dėmesio visi Kanapiniai ir Lašininiai
Perėmę Studentų Ateitinin

kų Sąjungos centro valdybą su 
tuščiu iždu, New Yorko stu
dentai ateitininkai ruošia pir
mą savo kadencijos parengimą 
— Užgavėnių kaukių balių.

Balius įvyks vasario 20, šeš
tadienį, Maspetho parapijos sa
lėje. Pradžia numatyta 7:30 v. 
v. Spurgos, žagarėliai, napoleo- 
nai ir įvairiausi kiti Užgavėnių 
valgiai puoš baliaus stalus, šei
mininkės jau pasiruošę kepti 
ir virti- Studentės ir mokslei
vės pačios prisidės prie napo- 
leonų kepimo! Joe Thomas or
kestras džiugins svečius savo 
gražiom meliodijom visą vaka
rą.

Prisimindami senus lietuviš
kus Užgavėnių papročius, kvie
čiame visus dalyvauti su kau
kėmis. Rinkimo komisija jau 
paskirta ir pasiruošusi premi
juoti geriausias bei sumaniau
sias kaukes. Baliui premijų pa
aukojo p. Zikarai — keletą 
krepšių pilnų lietuviškų dirbi
nių ir gintarinių papuošalų. Stu
dentas ir jaunas menininkas 
Petras Sandanavičius loterijai 
paskyrė vieną savo meno kūri
ni.

Baliaus nuotaika bus links
ma, puošni ir iškilminga. Orga
nizuojami dvylikos asmenų sta
lai. Vietas iš anksto prašoma 
užsisakyti pas p. Bobelienę, te- 
lef. 647-6637 ir p Norvilienę, 
telef. 827-2629. Įėjimo auka: 8 
dol. suaugusiems, 5 dol. jau
nimui.

Kviečiami atsilankyti visi 
New Yorko ir apylinkių lietu, 
viai. Jau svečiai net iš Toronto 
ir Clevelando užsisakė vietas! 
Nepraleiskite šios progos pasku
tinį kartą prieš gavėnią pasi-

vaišinti, pasišokti ir užmegzti 
naujas draugystes. Savo atsilan
kymu kartu paremsite studen
tų ateitininkų pastangas.

MES ESAME VIENA ŠEIMA

o berniukai tvarkė Kultū- 
Židinio patalpas. Prieš pie- 
susirinkom būrys mergai- 
pas E. Vainienę sviestai- 
gaminti. Panaudojom visus 

sugebėjimus,

Sausio 9 įvyko tradicinė N. 
Y. moksleiviu ateitininku šei
mos šventė. Jau keliolika metų 
ši 'šventė yra ruošiama ir mėgs
tama. Visas ruošimas yra tik 
moksleivių, jie yra šios šven
tės tikri šeimininkai.

Iš anksto pasiskirstome, kas 
ką dirbs. Mergaitės ruošė vai
šes, 
ros 
tus 
čiu 
niu
savo meninius 
puošdamos sviestainių lėkštes. 
Tuo metu berniukai išvalė ir 
papuošė šventei salę-

Penktą valandą viskas buvo 
paruošta, ir, šventei nusiteikę 
ir pasipuošę, laukėme sve
čių — tėvelių. Susirinko dau
giau negu tikėjomės. Suėjom 
visi i vieną kambarį trumpai 
programai. Tėvas Tadas Degu
tis, OFM, gražiai pakalbėjo apie 
jaunimo ir tėvų sugyvenimą. 
Tada padainavcm keletą dai
nų tėvams, išmokėm juos ir dai
navom visi drauge. Prisidaina- 
vę ėjom prie skoningai paruoš
to vaišių stalo atsigaivinti. Pa
valgę šokom, dainavom dideli 
ir maži, seni ir jauni. Šokom 
visi ir naujoviškus ir senoviš
kus šokius. Buvo premijuoti ge
riausi šokėjai ir dainininkai.

šeimos šventė praėjo labai 
smagioj nuotaikoj. Skirstyda
miesi svečiai apgailestavo, 
kad tokių jaukių pobūvių ne-

NEW YORKO MOKSLEIVIŲ ATEITININKŲ VEIKLA
1970-71 metų veiklos pusė 

praėjo energingoj naujų užsi
mojimų ir užsiangažavimų 
nuotaikoje. Skatinami gyvosios 
ateitininkiškos dvasios, mes ste
bim, mes sprendžiam, mes vei
kiam.

Šių metų kuopos valdybą su
daro: pirmininkė — Rasa Na
vickaitė. sekretorė — Rita Če- 
pulytė, vicepirmininkas ■—Pet
ras Tutinas, iždininkas—Šarū
nas Zikaras. Vyresniųjų moks, 
vadovė yra Loreta Vainienė; 
dvasios vadas — kun. Jonas Pa
kalniškis.

Iki šiol esame turėję keturis 
susirinkimus. Jų metu rinkom 
valdybą, redagavom savo laik
raštėlį “Jaunystės keliu”, klau
sėmės kalbų ir referatų. Kum 
Pakalniškio pravestame susirin
kime išgirdom apie šv. Po
vilą ir jo laišką Efeziečiam (iš 
kurio yra paimtas mūsų organi
zacijos šūkis). Bendrame susi
rinkime su Philadelphijos Pra
no Dovydaičio kuopa po A. 
Norvilos ir R. Čepulytės re
feratų “Ar ateitininkija ir lietu
vybė išliks už 40 metų” dis- 
kutavom ir svarstėm bendrus 
lietuvybės ir at-kijos išlikimo 
klausimus ir skirtumus nuo ki
tų grupių.

Spalio 10-11 šeši nariai daly
vavo Worcesterio studijų die
nose. Į Putnamo ideologinius 
kursus išvyko 11 narių. Savait
gali praleidom klausydamiesi 
paskaitų, liečiančių . ateitininkų 
šeštą principą — veiklumą, 
dainuodami ir džiaugdamiesi 
gyvenimu. Grįžom užsiangaža
vę tolimesniems darbams. Dai
navos žiemos kursuose dalyva
vo du New Yorko moksleiviai-

Atsilankėm į Maironio šešta
dieninės mokyklos suruoštą li
teratūros vakarą, kurio metu 
pasirodė ir pirmas numeris 
šių metų “Jaunystės keliu”; 
Fronto Bičiulių suruoštą genoci
do parodą; gruodžio 6 Kenčian
čios Bažnyčios minėjimą. Orga
nizuotai dalyvavom Kristaus Ka
raliaus šventėje ir mišiose už 
Simą Kudirką.

Metų pradžioje su sendrau
giais ir studentais suruošėm In- 
itium Semestri šokius. Lapkri- 
sio 21 Jaunimo centre suren
gėm dr. A. Radzivanienei pa
gerbimą: atsisveikinimą išėju
siai iš kuopos globėjos parei
gų. Jaunimo centro virtuvę ir 
ateitininkų kambarį susirinkom 
apvalyti ir patvarkyti du sy
kius.

Gruodžio 19 dr. Domas Ja
saitis skaitė paskaitą: “Genoci
das ir mano pergyvenimai ka
lėjime”. Paskaita paliko mums 
nepaprastai dideli įspūdi.

Philadelphijos kuopos atsi
lankymo proga įvyko šokiai 
Jaunimo centre- Sekmadieni 
po mišių Maspetho parapijoje 
ėjom į prieškalėdinę susikau
pimo valandėlę, o po to vykom 
į Highland parką, kur buvo liet, 
futbolo rungtynės tarp abiejų 
miestu. Po visu šūkiu ir sviedi- w V C

nio spardymų New Yorkas lai
mėjo 11:4. Buvo smagiai pra
leistas savaitgalis.

Sausio 9 moksleiviai suruo
šė svečiams tradicinę šeimos 
šventę. Nuo 5 v. popiet iki vė
lyvo vakaro tėvai kartu su vai
kais šoko, dainavo ir juokavo. 
Buvo jaukus vakaras su jun
giančia dvasia, kuri, man atro
do, pasiliks ir per likusią veik
los metų pusę.

Rasa Navickaitė

gies-

33

ši šventė nedaug skyrėsi 
kitų ateitininkų parengi- 
nes ir jų metu būna šei- 
jauki nuotaika. To tikimės

būna dažniau* Rengėjų many, 
mu, 
nuo 
mų, 
mos
ir per Užgavėnių kaukių balių 
vasario 20. Rasa Kregždytė

NEW HAVEN, CONN
(atkelta iš 5 psl.) 

veik visi iškeliavo amžinybėn. 
Jų palikuonim net ir mašino
mis kelias mylias atvažiuoti pa
sidarė sunku. Dažnai girdime: 
kas meldžiasi kartu, laikosi kar
tu. Mum ypatingai reikia glaus
tis!

Mažėjant bažnyčios lankyto
jų skaičiui, mažėja ir pajamos. 
Yra parapiečių, kurie savo au
kos nėra padidinę, o tuo tarpu 
viskas taip pabrango ...

Parapijos komitetas, remia
mas gerų parapiečių, suruošė 
gegužinę ir pietus. Parengimai 
buvo labai sėkmingi ir davė pa
rapijai gražaus pelno.

Parapijai vargoninkauja Ele- 
nora Miniukienė- Nedidelis, vos 
keleto žmonių, choras gieda lie
tuviškas mišias ir kitas 
mes.

Katalikės moterys 
buvo veiklios

A.L.R. Kat. Moterų S-gos
kuopa metų bėgyje neteko ke
leto narių. Už jas pasimelsta 
ir užprašytos mišios. Keletas 
sirguliavo ir tebeserga, kitos pa
sveiko.

Nežiūrint šių nelaimiu, kuo
pa, kaip ir visada, veikli. Be 
savo susirinkimų ir parengimų, 
aktyviai reiškiasi ir kituose re
ligijos, lietuvybės ir šalpos rei
kaluose. Ypatingai daug prisidė
jo parapijai ruošiant pikniką ir 
vakarienę- Be to 40 vai. atlai
dų proga paskyrė auką altoriui 
papuošti gėlėmis. Apskrities 
jubiliejiniame 50 m. suvažia
vime Waterburyje dalyvavo at
stovėmis ir viešniomis. Narės 
suaukojo 100 dol. apskrities ka
sai papildyti.

1970 metų veikla buvo ap
vainikuota Kūčiomis. Prie gra
žiai paruoštų stalų kuopos pir
mininkė, kaip ir visada, vaka
rą labai gražiai vedė. Garbingo
je vietoje buvo tuščia kėdė, ant 
stalo lėkštė, maža gėlytė ir žva
kutė. Tai simbolizavo Simą. Bu
vo jaudinąs momentas, kai pir- 
min. M- Jokubaitė “dalinosi” 
paplotėliu su Simu ir jam kal
bėjo.

Seserę rėmėju ratelis
Stasės Leikienės pastango

mis Matulaičio Namų statybai 
remti komitetas persiorganiza
vo į Nekaltai Pradėtosios Ma
rijos seserų rėmėjų ratelį. Jos 
namuose įvykusiame susirinki
me išrinkta ir valdyba: Z. Mer
kevičius — pirm., J. Šaulys — 
vicepirm., St. Leikienė —sekr., 
A. Leikus — ižd- ir A. Lipčie- 
nė — narė.

Veikla S. Kudirkos ir 
Bražinsku reikalu

Simo Kudirkos reikalu dau
giausia padaryta privačia inicia
tyva. Parašyta laiškų įtakingiem 
asmenim ir pasiųstos telegra
mos. Amerikiečių spaudai para
šė dr. E. Vaišnienė. Į spaudą, 
radiją ir televiziją buvo tuoj 
reaguojama ir patikslinama, jei 
pasitaikė netikslumų. Apie 15 
asmenų dalvvavo Hartfordo 
skaučių suruoštoj demonstraci
joj Hartforde gruodžio 4 ir 5

Bražinskų reikalu rinkti pa
rašai, siųstos telegramos bei 
laiškai Turkijos prezidentui ir 
atstovybei.

Vasario 16-toji
Nesant Altos skyriaus, Vasa

rio 16-tos minėjimą jau eilė 
metu ruošia Lietuviu Bend. 

1 4 *
ruomenė. Šiais metais minėji
mas bus vasario 21. 10:30 vai. 
bus pamaldos, o 3 vai. popiet 
— programa parapijos salėj. 
Kalbėti sutiko Valerijonas Bal
čiūnas, žinomas Liet. Bendr. 
veikėjas Connecticut apygardo
je.
Pasisakė V- Simokaičio reikalu

Sausio 25 vakarą per vietos 
8-tą televizijos tinklą, Yale 
universiteto kapelionas William 
Sloan Coffin, Jr., pasisakė Vy
tauto Simokaičio reikalu, o sau
sio 26 vietos laikraščio rytinėj 
laidoj buvo atspausdintos iš
traukos laiško, kurį parašė tas 
pats Coffin, dr. Benjamin 
Spock, prof. Howard Zinn ir 
prof. Noam Chomsky Sovie
tų prezidiumo pirmininkui Pod- 
gomy, prašydami pakeisti mir
ties bausmę.

Tai dr. Elonos Vaišnienės pa
stangų rezultatas.

Albina Lipčienė

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
I rmn Pl*v - . Hi-Fi - Lithuanian Records

Aidutės dainuoja. A. Stephens mergaičių choras .... „...Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras. 11 dainų ..................... Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-TJtuanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.M 
Kalėdų giesmės. Br Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis. su Stuttgarto simfonija ................... Stereo 6.00
Ainiu dainos. Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuviu pasakos. Baranausko. Stemoužis. Lapinskas. Stereo 6.00
Daina. Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ............ 2.00
Tykus buvo vakarėlis. 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5 00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ............................................. 6.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5 00
žirginėliai. B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieii žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių. V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės. 11 lengvos muzikos dainos-špkiai ______ 6 00
Pupų dėdės ir dėdienės. 12 šokių-dainų rinkinys ......................... 5.00
D. Dolskio. 10 įdainuotu šokiu-dainų rinkinys ................. -.___ 5.00
Antras literatūros vakaras, rašvtoių jskaitvmai ..................... 5 00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ....................... ......  5 00
Lietuva Brangi. 11 liet, dainų, choru — solistų jdainuota........  5.00
Linksmu Kalėdų, 12 religiniu giesmių Stereo 4.50 2 00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ............ 3.50
A. šabaniausko. no 1*> dainn-Soki" v i-VT oUvir-i~« no $5.00 icon 
A. šabaniausko. lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ........ 5.00
Aurelia PaųVštelienės nramnginė ir šokiu muzika — Stereo 5 00
Dainuoju Jums. Aurelia šokių muzika Nr. 2 .............. Stereo 5 00
Sigutė, nasakos-dainos vaikams. Aurelia Paukštelienė. Nr. 3 5 00
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2 00
Dainų ir ariiu rečitalis, sol .T Vaznelio ...................................... 5.00
Dainos A. Stemn>>žien®« 24 liet dainos ..............  Ster«n $7 oo 6 00
Dainuoiame su Rūta, Rūtos nnsamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2 00
Dainuoiame su Rūta. Nr. 2. Rūtos ansamb 14 1 d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės. Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50
Baltijos vėjelis. 2 mamvtės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50
lietuviu Tautiniai šokiai. Stuttgarto simfonija ......................... 4 50
Lietuvos kanklės. 14 1. kūrinių, vad O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotiniu maršų 6.00
Lietuvos atsiminimu 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50
Mes padainuosim. Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ........ 6.50
O ramunėle, pasakyk. Birutė Tamošiūnas. 12 muzikos šokių 6 00 
Svajonių sūkuryje. B. Tamošiūnienės. 12 muzikos šokių ........ 6 00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1; 12 liet, dainų-šokių ............ 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika ................. 6.00
Poezija. A. Gustaitis ir Stasvs Santvaras ...................................... 5 00
Ar pameni. V. Stankus, 10 šokių muzika solo. Stereo S6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus. 11 šokių muzika solo . .. 5 00
Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokių — Stereo S6 00 5 00
Garbė Tau. Viešpatie. Dainavos relief. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei sukniom. Dainavos ansamblio. 14 liet dainų. St. $6 5 00
Toks mūsų likimas. V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcester!© Mėgėiu ratelio. 14 lietuvišku dainų .... ................ 3 50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ........ 4 00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid...... Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33*4 RPM) .................... 1.00
žibuoklės. L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių .............................. 5.00
Operų arijos. J. Liustikaitės 12 kūriniu ............     6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........ Stereo $2.00 2 00
Tėvynės meilė nemari. A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų 2.00
Grojame Jums. Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys .............. 7 00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokit} ..................... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis. A. Brazio 9 dainos ir giesmės ........ 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos. 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 
A. šabaniausko. 12 šokių muzika Nr. 26 ...................................... 5.00
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 .........................  5.00
Mano Lietuvos orisiminimai. sol. L. Juodytės .......................... 5.00
Pupu dėdės ir kitu muzika, dainos 27 ........................................... 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokvkla ir kit.) . 5.00
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys 25 ...................................... 5.00
Lauksiu tavęs. 14 lengvos muzikos dainų .............................  5.00
Sodauto. 8 Vilniaus choro dainis .................................................... 5.00
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės ................................................ 5.00
Motule mano. T. Serapineinės dainos ........................................... 5.00
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras. 18 šokių Stereo. 4.50 2.00
Mes žengiame su daina. New Yorko vyru okteto 17 d. Stereo 4.50
Dainuojam su Lione. Juodytės 16 lietuviškų dainų ................. 5.00
Iš Rūtų šalelės. A. Stephens choro giesmės ir dainos ............ 5.00
Premiere performance. A. Stephens choro dainos ..................... 5.00
Vakaruškininkės dainuoja. S. Barkus, giesmės, dainos ........ 5.00
Dainos ir arijos. K. Petrausko ......................................................... 7.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ........................................... 10.00
Tra-lia-lia, 18 skautiškų dainų ..............   (Stereo) 5.00
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzikosdainų ..............................  5.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt, stereo 6.00 
Oneru Arijos S<~>1 St. Baro ....................................... Stereo $7 00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ________  Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių...................  Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.................... Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willnunhby Ave.. Brooklyn. N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50C: j Kanadą. $1.00)

Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 
Lietuvos okupacijai priminti, ženkleliai lipinami ant laiškų. 
100 ženklelių už 1 dol.. Platintojams nuolaida. Kreiptis: Dar 
bininkas, 910 Willoughby Ave.,Brooklyn, N. Y. 11221.



1971 m., vasario 5 d., no. 10 PARBIRINKAI 
-111---- .

0 ŠACHMATAI
t

Veda K. Merkis
• Olandijos tarpt, turnyre, Bever- 
vijk, po 8 ratų pirmavo jaunas šve
das, tarpt, meistras U. Anderson 
draug su Islandijos didmeistriu Ol
afson, abu turėjo po 5^2 taško. So
vietų didmeistriai Petrosian ir Korč- 
noj, ir čekų — Hort buvo atsilikę 
pustaškiu.
• Chicagos lietuvių šachmatų klubo 
turnyras, turėjęs įvykti vasario 27- 
28 d. d. nukeltas vėlesniam laikui; 
apie tai mus informuoja jų kores
pondentas Vladas Karpuška.
• Bostono tarpklubinėse šį savait
galį (vas. 5) rungiasi Bostono uni
versiteto komanda prieš Lietuvius, 
So. Bostono LPD klube. Rungtynių 
pradžia 8 v.v.
• Kanados “Rating List” įvardina 3 
lietuvius ekspertų klasėje: P. Vai
tonis, Ont. 2120, I. Žalys, Que. 2042 
ir J. Chrolavičius, Ont. 2019. ‘Top 
25 Juniors” surašė 19 m. Pushkėdra, 
Ont. 12-tas su 1989.
• Lietuvos moksleivių varžybose 
(Kaišiadoryse) berniukų gr. pirmuo
ju baigė vilnietis Rimvydas Survila, 
surinkęs 8Y2 tš. iš 10. Mergaičių 
grupėje laimėjo vilnietė M. šteinai- 
tė ir plungietė R. Pruckutė, surin
kusios po 7^2 tš.

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

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

Vasario 13-21 — Meno paroda 
Kultūros židinio patalpose 361 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. Baltuonio dro
žinių paroda Kultūros židinio patal
pose, 361 Highland Blvd. Rengia 
skaučių židinys.

Kovo 27 - 28 — Dail. V. K. Jonyno 
dailės paroda Kultūros židinio pa
talpose. Rengia skautams remti ko
mitetas.

Balandžio 24, šeštadienį — Pava
sario balius šv. Aloyzo par. salėje. 
Great Neck. N.Y. Rengia skautams 
remti komitetas.

Balandžio 25, sekmadienį — Vely
kų stalas. Rengia LM Federacijos 
New Yorko klubas.

Gegužės 2 d., sekmadienį — Pa- 
baltiečių Moterų metinis parengimas.

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.

Kalendorių 1971 metam ga
lima gauti Darbininko adminis
tracijoj: Nidos Anglijoj išleis
tas, su lietuviška Vytim, kas
dien nuplėšiami lapeliai — kai
na 3.50 dol. Darbininko spalvo
tas kalendorius, nuplėšiamas 
kas mėnesį — 1 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y- 11221.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-8§ St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

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

Flushlnge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070

Juokeliai
Pelė ir vaikai

Pelė su savo vaikais sėdi sa
vo urve ir jaučia, kad prie ur
vo tupi katinas. Pelė kombi
navo, kaip išeiti, bet niekas ne
išeina. O vaikai alkani, cypia. 
Vargšė motina priėjo arčiau 
prie angos ir pradėjo šuniu loti. 
Katinas išsigando ir pabėgo. Pe
lė su vaikais išėjo, susirado 
maisto ir sugrįžo. Ji sako savo 
vaikam: “Matot, kaip kartais ge
rai mokėti svetima kalba!”v

Aplinkybės
Stovyklautojas paklausė va

dovo:
— Ar tiesa, kad meškėnas 

nepuls žmogaus, nešančio bate- 
rinę lemputę?

— Priklauso nuo to, kaip 
greit žmogus tą lemputę neša.

Varginamas nuomininkas
— Paskutinį kartą aš ateinu 

pas jus paprašyti nesumokėtos 
nuomos, — griežtai pastebi sa
vininkas.

— Ot, kaip =gerai, o aš ma
niau, kad niekad manęs nebe- 
paliksite ramybėje, — pradžiu
go nuomininkas.

Dukros
— Turi vaikų?
— Taip. Tris dukras.
— Jos gyvena kartu su ju

mis?
— Ne. Jos dar nėra išetkėju- 

sios.
Medžiotojas

— Įsivaizduoji sau, paskuti
nį kartą ruošdamasis į me
džioklę, užmiršau pasiimti 'šau
tuvą.

— Kaip apmaudu! Ir kada 
jo pasigedai?

— Kai atidaviau žmonai kiš
kį.

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2%x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

H. W. MALE
rup*****—*)*-**?
Wanted
FIRST RATE SPECIALTY COOK 
to work in International Restaurant 
featuring Continental cuisine. Must 
have 5 years experience specialising 
in foreign menus. Salary $150,00 per 
wk basic. Must work overtime as 
required. Call A. Vlavianos, Torring
ton, Conn. 203-482-7958

Service station managers & attend
ants for New Rochelle area — will 
train. Apply at Power Test Sta. 212 
St. & Boston Rd. Call 914-937-4888

FRIGIDAIREM AN
REFRIGERATOR SERVICE - 

EV 3-5569
24 Hr. Service

Director of Operations & Mainten
ance to take charge of entire school 
physical plant of 12 buildings, asso
ciated property, and a staff of about 
72. Degree in Mechanical engineer
ing preferred—other engineering de
grees considered. New Jersey Pro
fessional license required. Applicant 
must have at least ten years’ expe
rience in operation and maintenance 
of public and/or private buildings 
and plants, including a thorough 
background in supervision, direction, 
scheduling of personnel; extensive 
knowledge of heating, ventilation, 
airconditioning, plumbing, electrical 
work, carpentry, structural design, 
etc. 1 W Forest Ave. Teaneck, N.J.

Exp Cabinet Maker & Machine Man 
to cut and put together inwood cab
inet — 81 Sheridan Blvd. — (516) 
239-7773

.INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

pirma jums pasakė — 
dabar jūsų giminės 
tai pa+vistina.

Užsakykite tiktai 

specially rublių 
certifikatus
Lietuvon
Jie yra geriausia dovana.

Specialūs rubliai tuj-i keturgubą 
vertę negu eiliniai rubliai. Su 
Specialių Rublių Certifikatais 
jūsų giminės gali bet ką nusi
pirkti Vneshposyltorg užsienio 
valiutos kratuvėse už ketvirta
dalį kainos ar dar pigiau. Kai 
kurios prekės turi tokią žemą 
kainą, kad' išeina 10 rublių už 
1 dolerį. Prašykite naujų kata
logų — jie siunčiami veltui —■ 
ir jūs įsitikinsite, kad Specialių 
Rublių Certifikatai yra geriau
sia dovana jūsų giminėm. Pri
statoma per 3-4 savaites. $2.13 
už vieną specialų rublį. Jokių 
kitų mokesčių. Pilnai garantuo
ta. Užsisakykite dabar — per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street
Penktas aukštas
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

REIKALAUKITE 
NAUJŲ 

KATALOGŲ 
Svarbu —
Mes priimam automobilių 
ir butų užsakymus.

Nenuilskime
Visų laisvojo pasaulio lietu

vių pareiga dirbti Lietuvos lais
vės i^tojui. Aukodami Tautos 
Fondui, remsime Šio darbo vyk
dytoją Vliką.

Tautos Fondo rėmėjai gau
na šį trijų spalvų stilizuotą 
tautos ženklą (21/2”x3”), kurį 
galima lipdyti ant mašinos lan
go ar bet kokio lygaus pavir
šiaus. Aukas prašome siųsti: Li
thuanian National Fund, 64-14 
56th Rd., Maspeth, New York 
11378.

DISPLAY
-y-—-
Sunnydale Homes for Adults gra
cious living for senior citizens nurse 
on duty 24 hours a day. Catholic 
church within walking distance per
manent monthly or weekly rates. 
Lie by State of N.Y Call 914 OW 
8-2824 — 807 Steward Ave. Ma
maroneck, N.Y.

The Showcase of Westchester open 
7 days a week Restaurant Delicat
essen and Caterers for weddings, 
showers and parties 172-174 Mama
roneck Ave White Plains N.Y. Call 
914 RO 1-0600 Your Host — Mr. 
Max Brooks s

LEMON TREE INN 
Open 7 days a week 

Complete Catering Facilities 
Entei-tainment and Dancing Wed., 
Fri. and Sat. — 223 Walker Street 
Cliffside Park N.J.

Call 201-943-7444

IPPOLITO FURRIERS
We sell beautiful Fur Coats

We repair & remodel your fur coat
207 Fowler Ave Jersey City N.J.

Open 6 days a week
Call 201-434-9576

Live Jazz and Dancing Nightly 
GULLIVER’S

Name Jazz Groups Friday & Sat. 
Nitely except Monday Reno Brooks 
at the piano — 821 McBride Ave. 
West Paterson N.J.

Call 201-684-9589

EL FARO 72ND
40 West 72nd St., NYC 362-2050 - 
362-6100 closed Monday. Tues, thru 
Thurs. 4 PM to midnight; Fri and 
Sat. 4 PM to 1AM; Sun 1 PM to 
midnite.. Dinner entrees $4 to $6.

Bar intimate atmosphere

Chrysler Marine Engines new and 
rebuilt engines from 95 hp up. Base 
block. Assembly manifolds. Com
plete stock of marine engine parts 
and transmissions MARZEC 124 E. 
16th St. Lindenhurst, N.Y. 11757 — 
(516) 226-3485;

1 to 4 family houses ail cash free 
appraisal within 2, hours APOLLO 
776A Nostrand Ave. Brooklyn. Call 
IN 7-6955 •

Houses — Brooklyn 
ADIPLETRO BUYS 

ALL CASH
All sections of Brooklyn — 1 to 4 
families 24 hr service. Appraisals 
confidential

ST 9-1150 . SO 8-2188 ■ * ■-

Westhampton Beach Remsenburg— 
Quoque choice residential inland & 
waterfront properties in these dis
tinctive areas. Gerald F. Cowen, re
altor. Real Estate, 100 Main Street 
Westhampton Beach, N. Y. 11978 

(516) 288-1050

Houses Sale — Oarnge County 
Residential, commercial and resort 

Free Real Estate guide

W. E. CHRISTMAN INC.
Realtor

Greenwood Lake, N.Y. 
(914) GR 7-8708

Industrial boom Monmouth Cnty NJ 
residential and industrial acreage 
Colts Neck,, Freehold, Holmdel, Ho
well, Manalapan. Marlboro twnshps 
Harry Crine, Broker Conover Rd, 
Box 211, RD 1 Colts Neck. NJ; 201 
946-4590 will cooperate with brokers

Houses—Queens Florence B. Allen 
Qns, Nassau, Suffolk LIST WITH 
US for maximum coverage. 119-40 
Merrick Blvd. Jamaica LA 7-2800; 
522-N Broadway, Amityville L.I. — 
Rte 110 (516) 598-0909

RED FOX MUSIC CAMP 
New Marlboro, Mass.

Junior High - High School - College 
ages 11-20. Two symphonic orches
tras, chorus, ensembles and theory. 
Staff incl. members of the Boston 
Symphony. French, dramatics, paint
ing, crafts, full sports program. —

Credit for applied music in 
cooperation with Boston University.
I. Sant Ambrogio 107 Orchard St., 
Bloomfield NJ. 07003, 201-743-3866;
J. Sant Ambrogio 712 Swarthmore 
Lane University City, Mo. 63130

H. W. FEMALE

Exp. Operators on Singer machines 
on dresses. Must do complete gar
ment steady Albert Hazin Dress Co. 
3118 3rd Ave. Bronx — 665-0909

Operators, Exp. on dresses. Section 
or complete on Singer machines — 
steady. Good working conditions. 
Morado Dress Maker 842 6 Av NYC

Exp operators on dresses complete 
or section steady work nice work
ing conditions Mercedes Dress 576 
Rogers Ave Bklyn Call 282-0548

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

DISPLAY

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

TURN HALL Restaurant & Caterers 
fine restaurant and catering at rea
sonable prices for all occasions — 
weddings, showers, meetings, etc. 
Dining daily — inviting atmosphere 
delicious food sensible prices. 44-01 
Broadway, Astoria, Qns. 932-9274

R & M PAQUIN 
BOARDING HOME

Kingston, N.Y. — Vacancies for 
senior citizens all conveniences good 
food quiet home. Reasonable Cath
olic Church nearby

Call 914-338-9128

Long established Private Nursery 
School, select clientele, State license 
School 1st floor, apt. 2nd floor. Prin
cipals. Mrs. Tissot 203—637-1398

Money making Luncheonette, excel
lent reputation, established clien
tele, adjacent new botany village. 
Owner retiring. (201) 473-9431

Ecuador Moving security and guar
antee local moving, long distance 
carrying packages & loads to Ecua
dor, Columbia, Central and South 
America. Immediate service, free 
estimates, welfare OK. 406 45 St. 
Bklyn. tel. 435-7532; nites 492-6209

HELLO from
GOYA
CATHOLIC families throughout 
BROOKLYN know there's only 
one brand ...
that stands out from all 
the rest...
the one they heai- about.. . 
the one that’s best...
GOYA and remember 1
If it’s GOYA .. .
it’s GOT to be good!
Ask for GOYA at your grocers

Goya Foods,
Inc.
25-12 St. Brooklyn, N.Y.
Tel. HYacinth 9-4000

The Imperial where good dancers 
meet social and dancing every Fri 
- Sat - Sun hot buffet and cocktail 
lounge 464-470 Central Ave Jersey 
City N.J. Call 201-659-2222 Mr. 
Valdi

Gaspar Construction Corp. 10-B E. 
Clarke Place, Bronx. Contratista ge
neral y reparaciones, decoraciones. 
Cualquier clase de trabajo de em- 
bellecimento de establecimiento u 
hogares. plomeria, electricidad, de
coration paredes. extensiones, al- 
fombras, hasta conštruir su hogar,

Tony Daceneca Tavern & Restau
rant open 7 days a week good food 
and excellent service. For weddings 
parties, communions and confirma
tions — 72 Elm Road Newark N.J. 

201-589-0376 • 201-344-9771

Mario J. Rossi & Sons Inc. Real es
tate we specialize in 1. 2. 3. 4 fami
ly houses Yonkers, Upper Bronx & 
Westchester — New homes and re
sales mortgages and rentals mana
gement, appraisals 871 McLean Av, 
Yonkers 914 BE 7-0700

Happy dogs QUEENS VILLAGE & 
VIC. expert grooming by Eliane Ni- 
zet all breeds—poodles our specialty, 
home-like boarding, stud svee, pup
pies — Call 479-4656 — 89-48 Fran
cis Louis Blvd. Queens Village

Virginia 9-4496
- A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

-------- Allen R. Shipley------ —

SERVICE

PROTECT AGAINST BURGLARY 
K 9 Guard dogs for sale or lease. 
Special security training for dogs 
privately owned — Easy payment 
terms arranged. Call C. FORSTER 
Security Specialist.

LA 7-5133

CALL Abetta Typing Service for all 
your typing needs. Fast, accurate, 

neat. Academic, medical, psychiatric, 
manuscript, resumes, legal, business, 
tapes, speeches, editing. 105 Court 
St., Brooklyn, 875-8169.

JACKS Rubbish Removal — yards 
cellars attics all work guaranteed 
free estimates — 5204 19th Avenue 
Brooklyn Call 232-8482

PLASTERING A to Z 
No Patch or Cracks to Small 

FREE ESTIMATES 
Compare our Prices 

(212) 479-5088

THERESA MARIA CREATIONS
Designing, dressmaking restyling 

alterations bridal-suits gowns 
millinery dresses for all occasions 
500 Merrick Road Lynbrook L.I.

Call 516 LY 9-9718

THREE WAY SERVICE CENTER 
ESSO open 7 days a week general 
auto repairs road service towing 
service tires batteries, accesories — 
502 Kennedy Blvd Union City N.J.

Call 201-867-9642

ALERT EXTERMINATORS 
340 Pennsylvania Ave Bklyn 
Get rid of Bugs and Termites 

For industrial, commercial, homes 
For fast prompt service call 
212—495-4478 or 949-2065

N.Y. Auto Body & Repair Service 
Domestic and foreign repairs. Open 
6 days — for quick & efficient ser
vice call: MU 6-1597 day or nite ask 
for Joey or Jim — Remember the 
name: ‘N.Y. AUTO BODY”

SIMONIS LIMOUSINE SERViCE 
24 Hours a Day 

Airports and Piers 
Weddings and Funerals 

2 George St. DenvHle N.J.
Call 201-627-0300

WE WILL HAUL YOUR TRASH
For Very Little Cash

24 hour service — 7 days a week
Call 914-235-6731

E&F ABLE EXTERMINATOR & 
Fire-Extinguisher Sales and Service 
328 Graham Avenue Brooklyn, N.Y. 
212-388-5579

JOE MAURICE Rubbish Removal 
Specialist — covered by insurance 
home owners - attics basements and 
yards industrial, commercial, fac
tories and apartment houses. Low 
rates Cali 665-2143 277 East 148th 
Street, Bronx, N.Y.

HIGHLAND SERVICE CENTER
Open 7 days a week We do general 
auto repairs road service and towing 
and snow plowing. Tires batteries 
and accessories — 310 Lexington 
Ave Clifton N.J. Call 201-777-6306

Senior Citizen Center is an ideal re
tirement home with ideal living ac
commodations. Off 1-24 bet. Nash
ville & Chattanooga; near airports. 
Magnificent view Cumberland Mts. 
Rates- with meals start at $150/mo. 
Write or call 615—598-5658 or 615 
—598-5777, Sewanee, Tenn.

Daniel Castoria Real Estate & In
surance mortgage money available 
591 Humboldt Street Brooklyn Call 
EV 8-9830 or EV 8-5440

FULTON STORAGE & 
WAREHOUSE. CO. INC. 

619 Throop Ave Brooklyn, N.Y. 
Fire proof space available 

Call 212-774-5200

MALE - FEMALE.

Exp Lab Technician steady work 
excellent working conditions good 
salary and benefits — Mid Hudson 
Medical Group Fishkill N.Y. Call 
914-896-6203 bet. 9 AM to 3 PM.

Help me — profitable and growing 
business personality, character, am
bition necessary possible to start at 
$40 per week part time fantastic 
opportunity for rapid advancement 
Mr. John Oppv. 68 W. 39 St. Bay
onne N.J. 07002 — 201-437-4882

AETNA
LIFE & CASUALTY 

wants you 
if

you want to be your own boss or a 
professional you want a salary- and 
commission you want total fringe 
benefits you want to join the In
surance and Equities field you want 
to work at building a career Spa
nish-English necessary. Contact R. 
D. Scalera. G.A. 190 Moore St. Ha
ckensack, N.J. (201) 489-3791

TO PLACE YOUR AD CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

Sea Shore on City Island shore din
ners, seafood, steaks, chops. Italian 
dishes, choice wines and liquors — 
open daily for lunch and dinner. 591 
City Island Ave. City Island, Bronx, 
N.Y., on your right after the bridge. 
TT 5-9849 or TT 5-2643

WE BUY junk cars. Free towing in 
local area. Cars must be complete 
and with all 4 tires. Please call 
345-4448 8 AM to 5:30 PM Monday 
to Saturday. Ask for EDDY or 
CHARLIE.

License boarding mother will care 
for children day care or overnight 
nutritious food, day rates or weekly 
rates 65 Christabel St. 516 LY 3-3015

Neighborhood INCOME TAX Ser
vice Federal - State - City Tax $5 
and up. Joseph B. Crosby* Inc. 190- 
09 Linden Blvd. St. Albans

WE DO HAULING and REMOVAL 
OF DEBRIS of all kinds along with 
basement whitewashing — all work 
guaranteed Mr. RAYMOND LEWIS 
1232 Fulton Ave Bronx Call 588- 
5645

COIFFURES BY ANTHONY 
Hair Stylist for the Woman 

who cares.
By appointments only. We have 
wigs and wigglets — 850 Scarsdale 
Ave Scarsdale N.Y.

914 — GR 2-1680

PLANDOME CATERERS
Party platters bar-b-qued Southern 
fried chicken fresh salads — open 
Sundays — 364 Plandome Road 
Manhasset. L.I.

Call 516-627-6350

FLORIDA SHOES
Open 6 days a week 

Shoes for the entire fariiily 
330 Washington Street 
Hoboken. New Jersey 

Call 201—659-7707

JAMACO 
MOTOR 

MESSENGER SERVICE 
New York N.J. and Philalelphia 

264 Duncan Ave Jersey City N.J. 
Call 201—435-5404

Lucky Spot Inc. Dry Cleaner and 
Laundermat—ultra-modern & clean 
open 6 days a week 7:45 to 8:30 PM. 
268 Jackson Ave Jersey City N.J.

Call 201-333-9430
Quality and Honesty is our Policy

J&J TRAILER REPAIRS
Open 5 days a week 
All work guaranteed 

We take pride in our work. 
SeVairmount Ave Jersey City N.J.

Call 201-435-6501

J O N E’ S 
GARDEN STATE 

GAS & AUTO PARTS 
Open 7 days a week

Auto machine shop - tires wholesale 
State Hwy No. 537 Creamridge N.J. 

Dial 609-758-7627

ZERO ROTO ROOTER 
24 Hour Service 

All work guaranteed
We take pride in our work 

We speak Greek and Spanish 
94-32 Corona Avenue Corona

Call 271-2285

TONY DENIER
PAINTING and DECORATING 

Quality paperhanging 
We take pride in our work 

213-61 35th Avenue 
Bayside, N.Y. 
Call 631-5012

MIDTOWN AUTO BODY
Expert collision work body & fender 
repair 24 hr towing 8E 29th Street 
Bayonne N.J. Dial 201-436-3121 — 
if no ans. after 7 PM 437-0924

BRUNSWICK GENERATOR 
and Ignition Service 
Dial 201-846-4141 
Rebuilt generators 
334 Handy Street 

New Brunswick N.J.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130
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NAUJIENOS,

Pamaldos už a.a. kun. L. Jan
ky bus šį šeštadienį, vasario 6, 
10 vai. ryto Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Mišias konce- 
lebruoja penki kunigai- Po mi
šių — parapijos salėje kavutė. 
Visi Balfo žmonės, buvę velio- 
nies bičiuliai, mokiniai kviečia
mi dalyvauti pamaldose.

Maironio mokykloje tėvų su
sirinkimas šaukiamas šį šešta
dienį, vasario 6, 9 v. mokyklos 
patalpose.

Pranciškonę vienuolijos va
dovybės posėdžiai vyko šią sa
vaitę Kennebunkporte, centri
niame vienuolyne. Posėdyje 
daugiausia svarstyti reikalai, su
siję su Kultūros Židinio staty
ba. Be provincijolo Tėv. J. Gai- 
liušio, dar dalyvavo patarėjai: 
Tėv. L. Andriekus, Tėv- P. Bal
takis, abu iš Brooklyno, iš To
ronto — Tėv. P. Barius, Tėv- 
E. Jurgutis, ir Tėv. B. Graus- 
lys, abu iš Kennebunkporto.

Stasys ir Marija Lūšiai va
sario 1 išsikėlė gyventi į Bos
toną, į Queensy priemiestį- Ka
daise jie ir yra gyvenę Bosto
ne, į New Yorką atsikėlė 
prieš keliolika metų, kai St. Lū
šys pradėjo dirbti Balfe. Pasi
traukęs iš Balfo, St. Lūšys dir
bo banke, kol išėjo į pensiją. 
Sausio 31 bičiuliai jiem suren
gė išleistuves.

Pianisto Antano Smetonos 
koncertas rengiamas vasario 
22 Tully Hall, Lincoln Center. 
Lietuvių grupė ėmėsi iniciaty
vos šį jo koncertą paremti— 
pravesti propagandą ir platinti 
bilietus.

Vytautas Abraitis, vienas iš 
vadovaujančių tautininkų veikė
jų šioje apylinkėje, apie Lie
tuvos nepriklausomybės šventę 
kalbės vasario 13 per J. Stuko 
vadovaujamą Lietuvos Atsimi
nimų radijo programą-

Premijuojamos kaukės bus 
kaukių vakare, kuris rengiamas 
Studentų Ateitininkų Sąjungos 
Užgavėnių proga vasario 20 
Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje. Pradžia 7:30 v. Šokiam gro
ja Joe Thomas orkestras-

Jaunimo mišios bus šį sekma
dienį, vasario 7, 11 vai. Kultū
ros Židinio patalpose. Po pa
maldų bus užkandžiai, bus rodo
mos skaidrės iš misijų darbo 
Gvinėjoje. Pamaldas organizuo
ja Tėv. Paulius Baltakis, gi apie 
misijas kalbės Tėv. Pijus Šarp- 
nickas. Tėvai prašomi kuo dau
giau jaunimo atvežti į šias spe
cialias jaunųjų pamaldas.

Elizabeth, N. J., 8 skautų-čių 
mugė bus kovo 14 Laisvės sa
lėje.

t

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

53 metų sukakties minėjimas įvyks vasario 14, sekma
dienį, 3 v. popiet Franklin K. Lane aukštesniosios mo
kyklos salėje, Dexter Court ir Jamaica Ave., Woodhavene.
Programoje:

• Prof. R. Vaičaičio kalba
Meninėje programoje:

• Operetės choras, vadovaujamas Myk. Cibo
• New Yorko tautinių šokių grupė, 

vadovaujama Jadvygos Matulaitienės
Pamaldos tą pačią dieną bus 11 vai. Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Įeinant aukojama 3 dol.
moksleiviams — 1 dol.

Amerikos Lietuvių Taryba Ridgewoodo apylinkėj ieško* 
mas butas iš 4-5 kambarių trim 
suavgusiem ir dirbantiem as
menim. Skambinti vakarais po 
6 vai. Tel. 821-6962.

Vienuolynas---------- GL 5-7068
Spaustuvė_̂  ... . '■ GL 2-6916
Redakcija________ GL 5-7281
Administracija____GL 2-2923
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Toronto pagarsėjęs ansamb
lis — Birbynė, kuris turi per 
80 narių, atvyksta į New Yor
ką ir gegužės 1 koncertuoja 
Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos salėje- Ansamblį to
kiai ilgai kelionei iškelia Kul
tūros Židinio statytojai, ta gru
pelė, kuri kas penktadienį or
ganizuoja bingo žaidimus. Bir
bynė atvažiuoja, kad savo kon
certu prisidėtų prie Kultūros 
Židinio statybos.

Didžioji dailės paroda, kaip 
jau buvo skelbta, rengiama 
ryšium su Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga Kultū
ros Židinyje vasario 13-21. Pa
rodoje dalyvauja per trisdešimt 
dailininkų, gyvenančių šitame 
Atlanto pakraštyje. Viso bus iš
statyta apie 120 kūrinių. Atro
do, kad šiemet nebus skulptū
ros. Tai parodoje bus tik tapy
ba, akvarelė, grafika. Iškilmin
gas parodos atidarymas bus šeš
tadienio vakarą, vasario 13, už
darymas sekmadienio vakarą, 
vasario 21. Paveikslų bus gali
ma ir įsigyti. Parodą rengia ir 
globoja LB New Yorko apygar
dos valdyba, jos visus reika
lus tvarko dail- J. Bagdonas. 
Parodos patalpų tvarkymo dar
bai jau pradėti. Visos sienos 
bus išklotos baltai dažytu mai- 
sonetu, taip pat į parodos plo
tą bus prijungtas ir židinio kam
barys, kuris pernai buvo palik
tas publikai pailsėti ir pasižmo
nėti. Pertvarkoma rūsio salė ir 
kambariai viršuje.

Vyr. moksleivių ateitininku 
susirinkimas šaukiamas vasario 
6, šeštadienį, 2 v. popiet Jau
nimo centre. Kviečiami nariai 
ir prijaučiantieji.

Žurnalistė Emilija Čekienė 
ryšium su Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjimu kal
bės per Laisvės Žiburio radiją 
šį sekmadienį, vasario 7.

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. Oit- 
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

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

Darbininko popietėje sausio 31, įteikiant atžymėjimus. Tėv. Kornelijus Bučmys, Darbininko redaktorius, įtei
kia medalį ir atžymėjimą Helen Kulber. Nuotr. y. Maželio

Darbininko popietėje apžvelgti praėjusieji metai, 
įteikti atžymėjimai

Darbininko redakcijos inicia
tyva sausio 31 Kultūros Židi
nio patalpose surengta popietė, 
sutraukusi per šimtą gražios 
publikos- Popietės tikslas buvo 
apžvelgti praėjusius metus ir at
žymėti tų metų žmones, kurie 
New Yorko srity labiausiai pasi
reiškė lietuviškuose darbuose.

Praeity metų pavyzdžiu
Praėjusiais metais Darbi

ninko redakcija padarė tokį 
bandymą — išrinko metų žmo
nes- Uždarant didžiąją dailės 
paroda, buvo paskelbti tie žmo
nės, įteikti jiem medaliai ir at- 
žymėjimo raštai.

Kaip rengiamasi paminėti Lietuvos 
nepriklausomybės šventę? *

Kaip įprasta — Lietuvos ne
priklausomybės šventės minė
jimą rengia Amerikos Lietuvių 
Taryba, kuri yra sudaryta iš į- 
vairių politinių vienetų. Vado
vybė keičiasi rotacine tvarka. 
Šiemet vadovavimas teko tau
tininkam. Šie gi vyriausiu ren
gėju paskyrė Aleksandrą Vak- 
selį, kuris furi gerą patirtį ir 
kuris New Yorke yra surengęs 
ne vieną didelį susibūrimą.

A. Vakselio vadovaujamas 
sudarytas pagelbinis komitetas, 
kuris jau senokai suplanavo vi
sus darbus ir atsidėjęs triūsia. 
Minėjimas bus vasario-14, sek
madienį, 3 v. popiet Franklin 
K. Lane mokyklos salėje.

Ši salė lietuviam gerai pažįs
tama, ji yra lietuvių gyvena
mam rajone- Galima patek
ti be jokių sunkumų. Be to, sa
lė savo kaina yra labai patogi 
ir prieinama rengimo komite
tui.

Pradžioje bus oficialioji da-' 
lis su vėliavų įnešimu, invoka- 
cija, kurią sukalbės Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM., Lietuvos 
gen. konsulo A. Simučio svei
kinimu.

Pagrindinei kalbai pasakyti 
pakviestas jaunas žmogus, dr. 
Rimas Vaičaitis, kuris profeso
riauja Columbijos universitete, 
dėsto mechaninę inžineriją-

New Yorkui jis visai nepa
žįstamas, nes čia atsirado tik 
praeitų metų rudenį. Įdomus 
jis tuo, kad į JAV atvyko tik 
1960 iš Lietuvos, atvyko pas tė
vus. Gimnaziją jau buvo baigęs 
Lietuvoje. Čia teko įsigyti spe
cialybę, pasirinko inžineriją, 
studijavo Illinois universitete,
kurį baigė 1967. Magistrą ga
vo 1968, doktoratą 1970 Det
roite. Iš ten ir buvo pakvies
tas profesoriauti į Columbijos 
universitetą.

Toks laikas pasirinktas to
dėl, kad norėta prisiderinti prie 
svarbiausios lietuvių šventės 
— Vasario 16. Vasario 16 iš
vakarėse apžvelgiama, kas la
biausiai pasidarbavo savo tau
tos labui.

Praeitais metais buvo atžy
mėti: Tėv. Juvenalis Liauba, O 
FM, Emilija Cekienė, Jadvyga 
Matulaitienė, Birutė Novickie- 
nė, Vytautas Radzivanas, Vy
tautas Vaitiekūnas, Aleksand
ras Vakselis.

Šiemet, organizuojant atžy- 
mėjimo iškilmes, atsisakyta pa
rodos, kad jai nekliudytų ir

Prof. dr. R. Vaičaitis, kuris kalbės 
Lietuvos nepriklausomybės minėji
me vasario 14 Franklin K. Lane 
mokyklos salėje Woodhavene.

Atvykęs į JAV, Chicagoje 
jis įsijungė į sportininkų eiles, 
buvo Neries ir Aro klubu na
riu, priklausė “tautinių šokių 
grupei, scenos darbuotojų rate
liui.

Įsikūręs New Yorke ir įsi
tvirtinęs savo profesijoje, su
rado sąlytį su lietuviais. Kaip 
jaunosios kartos atstovas jis ir 
ateina į minėjimą pasakyti pa
grindinės kalbos.

Minėjime dar dalyvaus New 
Yorko tautinių šokių grupė, va
dovaujama Jadvygos Matulaitie
nės, ir Operetės choras, vado
vaujamas Mykolo Cibo.

Pamaldos su pritaikytu šven
tei pamokslu bus taip pat va- nę veiklą, programos vedėjas 
sario 14 d- 11 vai. Maspetho dar priminė Lietuvių Bendruo- 
lietuvių bažnyčioje. menės veiklą, suminėjo metų

A f A 
Petrui Andriušiui

mirus, liūdesio valandoje žmonai Antaninai, sūnui Juozui 
su šeima ir kitiems artimiesiems reiškiama nuoširdi 
užuojauta.

G. J. MATIUKAS

kad jos nestelbtų. Pasirinkta 
artimiausia data Vasario 16. Te
ko rengti sausio 31, nes nuo va
sario 1 patalpas perima didžio
sios parodos reikalam.

Atsilankę žmonės ir jų entu
ziazmas rodo, kad tokią atžymė- 
jimo šventę reikia paversti nuo
latine tradicija.
Darbininko "medžio" pavėsyje

Šiai progai buvo ir padeko- 
ruota. Buvo papuoštas pusap - 
skritis langas, prie kurio papras 
tai vyksta visa programa. Ant 
draperijų buvo pakabintas stili
zuotas Darbininko "medis ” 
To medžio abiejose pusėse bu
vo surikiuoti lapai, kuriuose bu- 
vo įklijuota Darbininko laik
raščio antraštė. Viršuje, žiedo 
centre, buvo išduoto jūrininko 
paveikslas, aplinkui lapuose —■
scenos iš įvairių demonstracijų. 
Visa buvo iškirpta iš laikraščio 
ir sukliuota.

Medžio šonuose buvo suka.) 
bintą eilė Darbininkų, daugiau
sia pirmųjų puslapių, kurie 
skelbė praeitų metų svarbiau
sius įvykius. Toks dekoravimas 
laikraščiais buvo ir savotiška 
reklama ir kartu priminė lietu
viška klėtele, kur žmonės mė
go sienas išklijuoti skaitytais 
laikraščiais.

Pradėta su 15 minučių pavė
lavimu. Pradžioje Tėv. Korneli
jus Bučmys, OFM, tarė atidary
mo žodį, nušviesdamas patį su
sirinkimo reikalą- Toliau vado
vauti pakvietė Paulių Jurkų.

Žvilgsnis Į praeitus metus
Apžvelgiant praeitų metų ei

gą, pasirinkta pokalbio forma 
ir išryškinti tik keli pagrindi
niai metų momentai. Pirmiau
sia — politinė metų eiga, kiek 
ji pasitarnavo Lietuvai. Tuo 
klausimu referentu, į klausimus 
atsakiusiu, buvo Vytautas Vai
tiekūnas.

Kultūrinei sričiai nušviesti 
buvo pasikviesti trys žmonės. 
Kviesta kiekvienas atskirai. Dai
lės sričiai buvo pakviestas dait 
Juozas Bagdonas, muzikinei 
veiklai apžvelgti — Vytautas 
Strolia, literatūrai — Pranas 
Naujokaitis.

čia nesustojama plačiau, nes 
jų pranešimai bus spausdinami 
atskirai Darbininke.

Apžvelgus politiką ir kultūri.

Minkų vadovaujamos radijo 
valandėlės talentų popietė ren
giama kovo 14 d. Liet. Piliečių 
klubo salėje, trečiame aukšte. 
Pradžia 4 vai. popiet- Tuo bus 
paminėta valandėlės 37 metų 
sukaktis. Kviečiama visų am
žių talentus, vietinius ir gyve
nančius toliau, užsiregistruoti 
pas Valentiną Minkienę, 502 E. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127, pranešant savo adresą ir 
su kokiu talentu nori pasirody
ti. Užsiregistruoti prašoma iš 
anksto, kad būtų galima įrašyti 
į programą. Arba galima skam
binti telefonu 268-0489.

Vasario 16 — Lietuvos ne- 
. priklausomybės šventės— mi
nėjimas rengiamas vasario 14, 
sekmadienį.

Whist Party rengiama vasa
rio 6, šeštadienį, 8 v-v. parapi
jos salėje, 492 Seventh St., So. 
Bostone. Pirmininkauja Lillian 
Bazzinotti, Agnes Matulauskie- 
nė ruošia kavutę su pyragai
čiais. Visas pelnas skiriamas 
parapijai.

Misijos Šv. Petro lietuvių pa
rapijoje bus gavėnios metu 
nuo kovo 22 iki kovo 28. Jas 
ves žymus pamokslininkas ku
nigas Juozas Vaškas, marijonas.

svarbesnius įvykius, jaunimo 
pasireiškimus. Tuo ir buvo 
baigta metų apžvalga-

Labiausiai intriguojantis 
momentas

Dabar ant stalo surikiavo 
septynis medalius. Jie visi buvo 
Lietuvos nepriklausomybės me
daliai, sidabriniai, įdėti į gra
žias dėžutes. Prieš medalius pa
dėjo ir septynis žaliai mėlynus 
aplankus. Jie perrišti raudonu 
stambiu siūlu. Atrodo, kad be
trūko tik vaško antspaudų, kad 
štai būtų koks istorinis doku
mentas.

Pradžioje programos vedėjas 
prisiminė praeitų metų atžymė
tus asmenis ir išryškino, kodėl 
tos atžymėjimo premijos ski
riamos, kam labiausiai taiko
mos.

Atžymėjimam įteikti buvo 
pasirinkta gana įdomi forma. 
Buvo pakviestas praeitų metų 
atžymėtas žmogus. Jis atsistojo 
prieš visus ant stalo sudėtus ap
lankus ir pasirinko vieną. Ką 
pasirinko, jau buvo kaip loteri
joje — nieko nežinojo.

Kada atidarė aplanką, tada 
programos vedėjas perskaitė vi
są paskyrimo aktą- Ir čia buvo 
taip suredaguota, kad pavardė 
buvo pati paskutinė. Perskai
čius buvo visiem didelis nuste
bimas ir didelis triukšmas. Me
dalį ir atžymėjimą įteikė praei
tų metų pakviestasis. Publika 
labai šiltai priėmė, sukėlė net 
ištisas ovacijas. (Apie tai kitam 
Darbininko numeryje).

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ 
BALIUS

vasario 20, šeštadienį
7:30 v. vak.

MASPETHO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

64-14 56th Road Maspeth, N.Y.
Rengia — Studentų Ateitininkų Sąjungos Centro valdyba.

Šokiams groja Joe Thomas orkestras 
šeimininkių gamintos vaišės, baras.

Geriausios kaukės bus premijuojamos.
Įėjimas suaugusiems — 8 dol.

studentams — 5 dol.
STALUS UŽSISAKYTI PAS:

p. Bobelienė, tel. 647-6637 • p. Norvilienė, tel. 827-2629

VISI KVIEČIAMI ATSILANKYTI!

Kultūros Klubo susirinkime 
sausio 23 paskaitą skaitė dr. 
Petras Kaladė. Jis kalbėjo apie 
žmonijos daugėjimą ir sinteti
nį maistą- Jis skaidrėmis paro
dė, kaip daugėja žmonės. Pra
dėjo net nuo Kristaus laikų. 
Nuo 1950 iki 1970 žmonių pri
augo vienas bilijonas. Kasmet 
priauga apie 70 milijonų. Di
džiausias prieauglis ir daugiau
sia gyventojų yra Azijoje. Su 
žmonių daugėjimu kyla ir mais
to klausimas. Apskaičiuojama, 
kad žemė, įvedus įvairius page
rinimus ir pritaikius mokslinę 
technologiją, gali išmaitinti 60- 
50 bilijonų žmonių. Dar bus 
galima padidinti ir dirbamos 
žemės plotą, ir, panaudojus 
sintetinį maistą, nebus sunku 
žmoniją išmaitinti. Jau šian
dien laboratorijos pagamina 
sintetinį maistą — kumpį, jau
tieną, kalakutieną. Mėsa geres
nė, nes neturi gyvulinių riebalų. 
Tą mėsą gamina iš sojos ir ku
kurūzų. Pridedama augalinių 
riebalų- Tokios mėsos jis buvo 
atnešęs į paskaitą ir padėjęs 
ant lėkštės. Daug kas paraga
vo dirbtinį kumpį, kalakutieną. 
Ateityje maistas bus gamina
mas iš daug medžiagų, net šiau
dų. Cheminis gaminimo pro
cesas jau išspręstas ir maistas 
bus gaminamas. Pagal paskaiti- 
ninkąi nereikia bijotis žmonijos 
prieauglio, nes bus būdų pasi
gaminti tiek maisto, kad bus 
galima žmoniją išmaitinti.

Klubo pirmininkas Viktoras 
Kubilius pranešė, kad vasario 
mėnesio prelegentu pakviestas 
dr- Klemas, kuris kalbės apie vi
sų rūšių ekologiją.

Priešvedybines konferencijas 
ruošia vasario 14, 15, 18 ir 21 
d. 8 v.v. Šv. Augustino parapi
jos klebonijos salėje- Kurie ma
no šešių mėnesių laikotarpyje 
susituokti, prašomi tas konfe
rencijas lankyti. Tai bus geras 
pasiruošimas vedybom.
Šv. Jono kunigų seminari- 

jon stojamieji egzaminai bus 
vasario 20 d. 9 v. šv. Klemen
so salėje, 197 Foster Street, 
Brightone. Vyrai, kurie nori 
persikelti iš kolegijos į semina
riją, taip pat turi atlikti egza
minus. Informacijų reikalu 
skambinti 254-2610 arba rašyti 
kun- Donald Dwyer, Dean of 
Admissions, St. Clement’s Hall, 
197 Foster St., Brighton, Mass. 
02135.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom 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.




