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kiančius kunigo, atstovai ėmė 
juos gaudyti ir per miestely 
tempti į gaisrininkų būstinę; 
ten juos gąsdinimais ir grasini-
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KAIP BUVO NUTEISTAS RASEINIUOSE kunigas ir klebonas, turiu pa*

KUN. PROSPERAS BUBNYS , ' . reigoįančių mano sąžinę.'

Į tikinčiųjų skundą dėl neteisingo teismo - jokio atsakymo

»

i
i
i

Kaip buvo nuteistas Rasei
niuose kun. Prosperas Bubnys
Į tikinčiųjų skundą dėl netei
singo teismo jokio atsakymo
(Iš Lietūvos Katalikų Bažnyčios prais privertė rašyti pareiški- 
Kronikos N r. 1)

“1971 m. vasarą į Raseinius 
turėjo atvažiuoti vyskupas teikti 
Sutvirtinimo sakramentą. Ra
jono kunigai gavę vyskupo .nu
rodymą patikrinti sutvirtina
mųjų tikėjimo žinias ir išduoti 
korteles.

Girkalnio parapijos klebonas 
P. Bubnys tikintiesiem pranešė, 
kad tėvai vaikus patikrint atves
tų į bažnyčią. Tėvai taip ir da
rė, kol vieną dieną į bažnyčią 
įsibrovė grupė Raseinių rajono 
vykdomojo komiteto atstovų. 
Radę bažnyčioje vaikus, belau-

mus, jog kunigas Bubnys juos 
mokęs tikėjimo tiesų. Vaikai bu
vo taip prigąsdinti, jog net ver
kė, o kai kurie paskiau net su
sirgo.
TEISMAS .

1971 lapkričio 12 Raseiniuose 
įvyko liaudies teismas. Daly
vauti teisme turėjo teisę tik pa
reigūnai ir liudininkai. Tikin
tieji stovėjo lauke už durų. Nie
kas nesitikėjo, kad kun. Bubnys 
bus nubaustas — juk jį valdžios 
pareigūnai užtiko egzaminuo
jantį vieną vaiką, o kiti vaikai 
laukė savo eilės bažnyčioje. Tik

tada, kai teismas išėjo pasitarti 
ir prie teismo būstinės prįvažia- 
vo milicijos mašina, visiem pa
sidarė aišku — kun. Bubnysjjįus jį? 
nuteistas. LTSR vardu teisinas 
nusprendė” pripažinti kun. P. 
Bubnį kaltu ir paskyrė vienerių 
metų bausmę, atliekant ją griež
to režimo lageryje.-Perskaičius 
sprendimą, kun. Bubnys buvo 
suimtas ir, žmonėms verkiant, 
išvežtas į Lukiškio kalėjimą.

SAVAITĖS ĮVYKIAI

Evangeliją, mokyti tautas ir da
linti Dievo malones teikiant 
sakramentus. Jei tarybų valdžia 

fdar galutinai neuždarė kuni
gų seminarijos, kurioje mokosi 
bei studijuoja tikėjimo dalykus, 
tai ji sutinka, kad tos žinios bū
tų panaudotos tikėjimo moky- 

«mui.
j Per šventinimus kiekvienas 
f kunigas įsipareigoja pačiam 
? Dievui, o per vyskupo duodamą 
t paskyrimą gauna Bažnyčios 

nuostatais tvarkomą įsakymą 
\ mokyti ir pašventinti Dievo

Tautą. Taigi jis, sąžiningai elg- _ 
damasis, negali neskleisti ir 
nemokyti religijos, anot apaš
talo šv. Pauliaus: “ . . .Vargas 
man, jei aš neskelbčiau Evan
gelijos” (I Kor. 9, 16).

Tėvai taip pat turi teisę mo
kyti savo vaikus religijos.

Jei jie savo lėšomis išlaiko 
kunigą, tai ar kunigas turi teisę

Savaitės eigoje, sausio 8-15, 
dėmesio centre tebebuvo dery
bos dėl Vietnamo; savaitės pa
baigoje prisidėjo prezidento 
paskelbtas algų ir kainų kontro
lės atšaukimas.

prieš komunistų terorą ir agre
siją”. Esą komunistų kariuome
nės palikimas P. Vietname reiš
kia, kad subversija ir agresija at- 
sinaųjinsj—“Ar tokiu atveju JV 
stovėi
Vietnamas bus sunaikintas — pa
našiai, kaip Vakarų demokratijos 
bejėgiškai žiūrėjo į Hitlerį, kuris 
į šešis mėnesius po sutarties 
Muenchene užpuolė Čekoslova-

VIETNAMO REIKALU
Po savaitės derybų tarp Kis

singerio ir S. Vietnamo atstovo 
Tho sekmadienį Kissingeris par
vyko pas prezidentą Nixoną. -Airiją?” 
Išvykdamas iš Paryžiaus pareiš
kė, kad derybos esančios “rim
tos” ir tolesnis ėjimas priklau
sys nuo prezidento. Preziden
tas pasiuntė gen. Haig pas P. 
Vietnamo prezidentą Thieu su 
naujais derybų duomenim.

liai ir žiūrės, kaip P.

Kas derybose nauja, Amerikos 
pusė nieko neskelbė. Š. Vietna
mo atstovas pareiškė, kad “pa
daryta pažangos”. Vietkongas 
skelbė, kad Amerika nuo kai ku
rių reikalavimų atsisakė. P. Viet
namo pusė skelbė, kad ”’pažan- 
gos maža”.

Prezidentas Nixonas tebe- 
spaudžiamas karą baigti. Kong
reso demokratai pasisakė už pa
sitraukimą iš Vietnamo viena są
lyga — jei bus paleisti belais
viai; jei Nixonas karo nebaigs, 
siūloma nutraukti kreditus Viet
namo karui. Šen. Mansfieldas 
net dabar pasisakė prieš gen. 
Kraig siuntimą pas prezidentą 
Thieu — esą užtenka vieno “pre
zidento plunksnos pabraukimo.”

Time žurnalas pripažino, karį 
“nuotaikos Kongrese nestiprina 
Henry Kissingerio rankos Pary
žiuje”, kitaip sakant, Kongreso 
nuotaikos stiprina S. Vietnamo 
pozicijas.

Amerikos sąjungininkai taip 
pat prieš Nixono poziciją. Dani-* 
ja, Italija, Kanada, Vokietija, 
Prancūzija, Australija. Sąjun
gininkų tokis nusistatymas gali 
pastūmėti Ameriką ta kryptimi, 
kurios europiniai sąjungininkai 
labiausiai baiminasi. O baimina
si jie, kad Amerika tariasi su So
vietais be jų žinios ir gali susi
tarti jų nenaudai.

Sovietai tai žino, ir dėl Viet
namo derybų jų balsai santūres
ni nei sąjungininkų.

Prezidentas Nizonas Kongreso 
vadam prasitaręs, kad spaudimas 
jo neveiks, ir istorija parodys, 
kad jo linija buvusi teisinga.

— o —
Sausio 15 Baltųjų Rūmų spau

dos sekretorius R. Ziegler pra
nešė, kad prezidentas Nixonas 
derybose rado “pažangos” ir 
įsakė nuo sausio 15 rytosustab- 
dyti šiaurės Vietname bombar
davimą ir naujų minų dėjimą. 
Tai esąs vienos pusės gestas de
rybų eigai. Kissingeris arti
miausiu laiku grįš į Paryžių.

Komentatoriai skelbė, kad 
surasta formulė: “viena tauta, 
dvi vyriausybės”; ja neįsakmiai 
pripažįstama demilitarizuota 
zona.

Nizonas tai formulei pritaręs. 
Laukiama, kad prezidentas 
Thieu bus priverstas su ja su
tikti. **

P. Vietname kovos tebeina.

APSIGYNIMO KALBA
Dar prieš teismą kun. 

Bubnys parašė savo gynimosi 
kalbą, kurią čia ir pateikiame,

‘Gerbiamas teisme,
man tenka svarbi pilietinė pa

reiga pasisakyti svarbiu gyve
nimo klausimu: ar esu kaltas 
dėl religijos mokymo? Čia kyla 
klausimas,

ar religijos išpažinimas (iš
pažinimas ne medžiam ar akme
nim, bet žmonių akivaizdoje) atsisakyti patarnauti tėvam tuo- 
ir tuo pačiu jos skelbimas yra 
esmėje blogas ir neleistinas? 
Jei leistas, tai ar aš turiu teisę 
ir pareigą tai daryti?

Suvienytų nacijų bendruo
menė ir šalies konstitucija pa
kilo aukščiau viduramžių galvo
senos dėsnio, — kieno, valdžia, 
to ir religija, — pripažindamos 
sąžinės laisvę ir religijos laisvę. 
Pripažindamas nusikaltimu re
ligijos mokymą, aš nųsįkąlsčiąu Jei jau kiekvienas padorus

se dalykuose? Kokia atrodytų 
nesąmonė, turint teisę ir turint 
priemones, uždrausti jomis pa
sinaudoti? Tai būtų panašu į 
leidimą žmogui turėti rankoje 
plaktuką, bet versti jį vinį kalti 
kumštimi. Toks reikalavimas 
neatitinka sveiko proto sprendi
mų, todėl nenuostabu, kad dau
gumai žmonių yra visai nesu
prantamas.

Kun. Norbertas Pakalnis

Mirė kun. Norbertas Pakalnis
Kun. Norbertas Pakalnis, il

gametis Apreiškimo parapijos 
klebonas Brooklyne, mirė sausio 
11. Buvo pašarvotas M. Salins- 
kienės laidojimo koplyčioje. At
sisveikinimas buvo sekmadienio 
vakarą. Pirmadienio vakarą kū- 
nas-buvo atvežtas į Apreiškimo 
parapijos bažnyčią ir čia iš va
karo buvo koncelebracinės mi
šios. Sausio 16, antradienį, 10 v. 
buvo laidotuvių mišios su vysku
pu.

Velionis buvo gimęs 1888 spa
lio 29, į kunigus įšventintas 1912

kiai pasiektai žmogaus sąvokai 
ir dvasinei pažangai. «

Aš gerbiu tėvų teisę patiem 
nuspręsti, ar jų vaikai turi būti 
religingi ar ne. Jie patys atvedė 
savo vaikus religinių žinių pa
tikrinti. Niekam nebuvo nu
statyta diena, kada kas turi at
vesti savo vaikus. Taupant dar
bo žmonių laiką, buvo taiko
masi prie vienintelio per Gir
kalnį kursuojančio autobuso. Aš 
nesistengiau tyčia nesiskaityti 
su pareigūnais ir jų reikalavi
mais.

Spauda viena santūriau, kita 
isteriškai kaltina Nixoną, kam 
nepasirašė anų 9 punktų, pa
skelbtų spalio 26. Išsiskyrė Daily 
News, atsisakydamas dėti net ap
mokamus skelbimus prieš bom
bardavimą. Dabar jau ir N. Y. Ti
mes pripažino, kad tie punktai 
reiškia P. Vietnamo valstybės 
naikinimą. O anksčiau buvo pra
leistas nepastebimai NYT 
gruodžio 1 paskelbtas Rice uni
versiteto profesoriaus Francis L. 
Loewenheim apie tuos punktus 
pasisakymas: “Nužėrus į šalį 
Kiisingerio retoriką, telieka per*

ATLYGINIMAM IR KAINOM 
KONTROLĖ ATŠAUKTA

Prez. Nixonas gruodžio 11 
atšaukė atlyginimą ir kainų kont
rolę, išskyrus maisto, sveikatos 
bei statybos reikmenis. Paskel
bė savanorišką kontrolę, kurią 
vykdys unijų ir kompanijų atsto
vų taryba.

Vyriausybė tikisi, kad savano
riška kontrolė sulėtins infliaciją, 
jei atlyginįjnų kėlimas neper
šoks 5.5 proc., o pelno kėlimas 
1.5 proc. Bus normalu, jei 1973 
metais kainos pakils 2.5 proc.

Kontrolės panaikinimas yra 
ekonominės politikos trečioji fa
zė. Pirma buvo paskelbta 1971 
rugp. 15 — kainos įšaldytos. 
Antra fazė — kainų kilimas pri
laikytas, sumažinus mokesčius.

Kontrolės panaikinimas buvo 
staigmena, nes infliacijai augant 
buvo laukiama kontrolės griež
tinimo. Vertinimai labai nevie
nodi. •

išleisdavo per dieną po 75, da
bar tik 10-30. Išsivežti leidžia 90 
rublių, laikrodį, žiedą ir kitų si
dabrinių bei auksiniu daiktų viso 
iki 400 gramų. Už vizą turi mo
kėti 400 rb. U*

— Graikijoje sausio 8 sutarti
mi Amerika gavo naudotis Atėnų 
uostu. Ten bus pagrindinė šeš
tojo laivyno bazė.

— Sovietų spauda sausio 13 
ėmė aštriai kaltinti Japoniją, kad 
ji atgaivinanti militarizmą ir 
mezganti santykius su Kinija. 
Grasino, kad salų, kurias Sovie
tai paėrhė karo pabaigoje, Ja
ponijai neatiduos.

tiesos ir doros dalykam, tai tuo 
labiau neturi tylėti kunigas, ku
riam- per Kristų leista pažinti 
dieviškoji tiesa. Nes neduota 
žmonėms kito vardo po dangu
mi, per kurį mes turime būti 
išgelbėti, kaip tik Jėzaus vardas 
(plg. Apd. 4, 12).

Kristaus mokslas yra žmoni
jos kultūros ir gėrio pagrindas. 
Kiek protingoji būtis yra aukš
čiau už neprotingąją, tiek dva
sinė kultūra vertesnė už ma
terialinę. Žmonių įstatymus kei
čia laikas ir vieta, ir jie darosi 
priešingi tiem, kurie buvo 
anksčiau. Kristaus įstatymai yra 
paremti pačia žmogaus pri- 
gimtimi, ir nesiliaus buvę, kol 
žmogus gyvens. Kristaus istorija 
nesibaigė mirtimi ant kryžiaus. 
Jis amžinai'gyvas. Tai liudija ir 
čia ši diena. Jis ateina, kaip 
pažadėjo, nevėluodamas, su di
dele galybe ir didenybe, kaip 
tas, kuriam atiduota visa val
džia danguje ir žemėje. Jam pri
klauso ir visi tikintieji, ir visi 
bedieviai, kiek tik jų bebūtų. 
Jo vėtyklė yra jo rankoje, ir jis 
atskirs pelus nuo grūdų.

To akivaizdoje sąžinė verčia

vyko 1915, trumpai vikaravo 
Brooklyne, Lewistone, Maine, 
Chicagoje nuo 1917 iki 1922.

Čia Chicagos universitete studi
javo psichologiją ir sociologiją ir 
baigė B.A. laipsniu, Loyolos uni
versitete studijavo politinius 
mokslus ir baigė M.A. laipsniu. 
Anglijoj Oxfbrdo universitete 
1922-23 studijavo anglų literatū
rą.

Grįžęs nuo 1923 visą laiką 
gyveno Brooklyne,.Apreiškimo 
parapijos klebonu buvo nuo 
1934.

Aktyviai reiškėsi lietuviškoje 
visuomeninėje veikloje, buvo 
vienas iš .pirmųjų New Yorko 
Lietuvių Tarybos organizatorių. 
(Plačiau kitame Darbininko 
numeryje).

Ko nori Vakarai ir ko nori Sovietai 
iš saugumo konferencijos

Vakariečiai ir sovietai tikisi 
labai skirtingų pasekmių iš Hel
sinkyje įvyksiančios Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos.

Pereitą vasarą Vienoje įvyku
siame (demokratinių) socialistų 
internacionalo suvažiavime Va
karų Vokietijos kancleris Willy

mane nuogąstauti ne dėl “nusi
kaltimo”, kad vaikus mokiau ti
kėjimo tiesų, bet dėl apsileidi
mo taip svarbias pareigas vyk
dant, nes, sudėjus visą kaltin
tojų apskaičiuotą laiką, kiekvie
no vaiko tik būtiniausiom ži
niom (Pirmajai Komunijai) pa
tikrinti neišėjo nė po 10 minu
čių. Tad ar galima kalbėti apie 
mokymą?

Mano vienintelis pasiteisini
mas — tai per trumpas laikas 
iki vyskupo atvykimo į Rasei- 

(nukelta į 9 psl.)

— Amerikos laivai, kurie nu
vežė kviečius Sovietam, grįš į 
Bostoną ir New Yorką vasario 
mėn. su sovietine nafta. Su Ru
munijos nafta jau grįžo.

— Sovietai per 11 mėnesių
pernai išleido į Vokietiją 3,200 
repatriantų. Daugiausia tai buvę 
vokiečiai prie Volgos, kuriuos 1
Stalinas išdeportavo į vidurinę ____ __________________ r____ ,_________ . -
Aziją. Remdami Bnmdtą rinki- savanoriai kūrijai B k. K. Algenis, J. Kiaunė,}. Šlepetys, L. Virbickas. Buvo pristatyta K

------- c—Ališausko knyga apie Lietuvos nepriklausomybės kovas. Nuotr. L. Tamotatcio

Brandt pabrėžė: “Mes turime 
užtikrinti, kad konferencija dis
kutuos pasikeitimo idėjomis ir 
kultūrinėmis vertybėmis pra
plėtimą ir sustiprinimą”.

Buvęs Italijos socialistų parti
jos .pirmininkas Pietro .Nenni 
dar aiškiau: “Kontinento saugu
mas nėra vien karinio ar dip
lomatinio pobūdžio faktas, bet 
drauge ir žmogiškas bei kultū
rinis faktas, glaudžiai susijęs su 
asmens laisve, masių demo
kratine buitimi ir tautine ne
priklausomybe”^

Panašias idėjas reiškė ir NA
TO generalinis sekretorius Jo- 
seph Luns pasikalbėjime su 
“Newsweek”: “Sovietų akimis, 
Europos saugumo konferencijos 
tikslas yra europinio status quo 
patvirtinimas. Mes gi reikalau
jame kruopščiai paruoštos kon
ferencijos, kuri garantuotų kon- . 
krečias išdavas — laisvesnį pa
sikeitimą asmenimis ir idėjo
mis bei kontinento dvi puses 
skiriančių dirbtinių barjerų pa
šalinimą”.

Iš sovietų ir jų satelitų gir
dėti visai kitokia daina. Brež
nevas pereitą vasarą pareiškė 
Kremliuje, Fidel Castro lanky
mosi proga: “Sustiprinę taikin
go sambūvio principą, mes su
prantame, kad pasisekimas šiuo 
svarbiu reikalu nesuteikia gali
mybių ideologinei kovai su
švelninti. Anaiptol, mes turime 
būti pasiruošę tos kovos aštrėji- 
mui, dar aršesniam dviejų vi
suomeninių sistemų priešišku
mui”. O “Izvestija” taip užgro
jo (spalio 8): “Vakarai tikisi, kad 
pasikeitimas idėjomis pa
lengvins pažangią evoliuciją so
cialistinėse šalyse. Čia, atrodo, 
ir pakastas šuo. 'Jau seniai ži
noma, kad kai kurie Vakarų 
sluoksniai, siūlantys laisvą pasi
keitimą žiniomis, tikrovėje ver
čiasi disinformacija ir veda ak
tyvią ideologinę kovą prieš so
cialistines valstybes, tikėda
miesi vadinamojo suartėjimo”.

(Elta)

Ar
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ŽENKLAI KELIUOSE, KURIUOSE
NUTIESĖ DVI SISTEMOS — K IR K
Abidvi atsidūrė sunkumuose, kuriuose kiekviena, gelbėdama 
save, turi paremti kitą __________________ 1___________

POLITIKA
_______________T

Amerika ir - Sovietų Sąjunga 
šiuo- metu yra galingiausios 
valstybės, kuriose gyvenimas 
tvarkomas skirtingų* sistemų —„ 
kapitalistinės h komunistinės.

Vieni Ir antri -tariasi tikį, kad 
jų ^'sistemos duoda geriausius 
kelius ^į laimingą jų gyventojų 
ateitį*. Ar jų gyventojai tikrai lai
mingi, vargiai galima pasakyti, 
nes -Sovietuose žmonės to nega- 
li pašakyti, o Amerikoje žmonės 
pasako daūgiau, nei -jiė- galvoja; 
daugiau, nei jie:jaučia; ‘ daugiau, 
nei iš tikrųjų yra. '***• ‘ ■

Geriau tad įsižiūrėti ne į žo
džius, bet į šios dienos kai ku
riuos faktus, kurie yra sistemų 
padariniai'.; ’

Komunistinėje sistemoje, tiek 
Sovietuose, tiek Kinijoje, Ju
goslavijoje, rytų Vokietijoje ir 
kituose komunistų valdomuose 
kraštuose- »• •T 5

ūkinis gyvenimas. tebėra ne- 
pažangus ir nepajėgus tenkinti 
gyventojų reikalus.

Nors arti 50 proc. gyventojų 
dirba žemės ūkyje,- Sovietų Są
junga iir po 50 mėtų nepajėgia 
pagaminti tiek, kad savo gyven
tojus padoriai išmaitintų. Reikia 
keturių darbo žmonių, kad pa
gamintų pramonėje tiek, kiek 
Amerikos pramonėje pagamina 
vienas; reikia 10 darbo žmonių 
žemės ūkyje, kad pagamintų 
tiek, kiek Amerikos žemės ūky
je pagamina vienas.

Kapitalistinėje Amerikoje hi- 
perprodukcija — perteklius 
maisto ir pramonės gaminių.

Sovietų pereitų ■ metų maisto 
trūkumas aiškinamas nepalan
kiu klimatu. Tačiau- sovietinėje 
spaudoje prasitariama, kad kal
tas ne tik klimatas. Nesutaisy- 
tos - žemės - ūkio -mašinos nepri- 
klĖušbAiud klimato. O jos buvo 
nOMsfiommiiiraip viena išider^ 
liaus blogo Nuvalymo priežas
čių.’ Vakarų spaudoje atsargiai, 
bet aiškiai pirštu parodoma: 
“Rusai gali kaltint dėl blogo der
liaus ir kitų negerovių aplinky
bes. Bet aiškus faktas, kad jų 
biurokratinę ekonomiją daro 
nepaslankią stoka laisvės ir ini 
ciatyvos” (The Chr. Sc. Mo- 
nitor vedamasis, gr. 15).

Tai jau sistemos padarinys. 
Bet komunistai vengia tai pri
pažinti. Jie tebetvirtinaį kad dėl 
menko susigrosimo kalti ne mu
zikantai ir jų instrumentai, bet 
kėdės ne taip sustatytos. Ir 
Brežnevas 50 metų šventėje te- 
minėjOi kad reikia kėdes per- 
stumdyti — reikia tautines sie
nas pakeisti ekonominėm sie
nom.

nuoti.” Iš čia nuolatiniai skun
dai sovietinėje spaudoje apie 
“socialistinės moralės stoką”, 
apie ^‘valstybinio turto grobi
mą”. -. .

Tai neišvengiamas komu
nistinės .sistemos padarinys.

Amerikos kapitalistinės sis
temos priešingas ženklas: sa
koma, kad

asmuo už savo darbą gauna 
daugiau, negu vertas jo paga
mintas produktas.

Iš čia du praktiniai padari-* 
niai, jo darbo ir atlyginimo san
tykių palydovai. Vienas — dide
lis uždarbis skatina ir didelėm 
išlaidom, aukšto standarto pato
gumam.

(Amerikos gyventojai tesu
daro tik šeštą dalį žemės gy
ventojų, bet jie suvartoja pusę 
visos žemės gamybos, žaliavų ir 
energijos).

Antras padarinys — didelis 
atlyginimas už darbą padaro 
Amerikos gaminį brangų, nega
lintį konkuruoti su kitų kraštų 
gaminiais. Iš čia Amerikos už
sienių prekybos deficitas ir in
fliacija.

Užburtas ratas: pakelia pre
kės kainą, tada dirbantysis turi 
pagrindą reikalauti kelti atlygi
nimą. Pakelia atlyginimą, prekė 
vėl pabranginama. Daina be ga
lo. Infliacija nesulaikoma.

Tai irgi sistemos padarinys.

Komunistinė sistema pirmu
mą skiria kolektyvui, teoriškai 
valstybei, praktiškai partijos 
centro komitetui. Asmuo tik ko
lektyvo interesui įrankis. Tokio
je sistemoje nėra asmeniui lais
vės. Nei politinės, nei kultūri
nės, nei religinės laisvės.

Komunistinio kelio kitas 
ženklas — dirbančio asmens iš
naudojimas. Už savo darbą jis 
negali gauti tiek, kad galėtų 
jis ir jo šeima padoriai išgy
venti. :

Jis turi visą laiką būti arba 
“diržą priveržęs” arba “kombi

to padarinys — pilietis praran
da valstybinę sąmonę ir lojalu
mą valstybei. Iš čia šnipai sveti
mai valstybei. Iš čia bėgliai nuo 
karinės prievartos. Iš čia masi
niai rėmėjai ir talkininkai prie
šo, su kuriuo Amerika kariau
ja. Iš čia laisvė pornografijai ir 
įstatymų' palankumas nusi
kaltėliam.

Tai kelias, kuris veda į prie
šingą rezultatą nei komunizmas 
— kelias į anarchiją.

įbos. O pasukti atgal evoliucijos 
keliu sunkiai įmanoma ar be
veik visai neįmanoma.

To negalėdamos, abi sistemos 
pasuko viena į kitą, viena kitoj 
ieškodamos atramos.

Komunistinė sistema griebėsi 
naudotis kapitalistinės sistemos 
pagaminto maisto pertekįjafs ir 
technologijos bei kapitalo resur
sais. Kapitalistinės Amerikos 
magnatai džiaugiasi galėsią So
vietuose investuoti kapitalus,

Tame kely Amerika tiek to
li pažengusi, kad bet kokios už
uominos apie valstybines prie
mones'•anarchijai pašalinti, pa
reigingumui prieš bendrąją ge
rovę sustiprinti dabar su
tinkamos aštriausiais šauksmais 
kaip laisvės, demokratijos ir 
konstitucijos laidojimas.

žinti tokiu būdu užsienio pre
kybos deficitą ir mažinti in
fliaciją.

Koki kiti padariniai bus to 
, bendradarbiavimo? Kapitalis

tinė pusė tikisi, kad nuo bend
radarbiavimo komunistinės sis
temos ragai sudils, ir ji nebe
norės badytis. Komunistinė pu
sė tikis, kad kapitalistai padės, 
sustiprėti Sovietų Sąjungai. O 
kada ji atsistos ant kojų ekono
miškai, tai galės kapitalistų in
vesticijas nacionalizuoti ir tai 
pateisinti žodžiais, kuriuos So
vietų atstovas J. Tautose Mali- 
kas skyrė Amerikai gruodžio 
mėn.: esą Amerikos korporaci
jos padaro bilijonus dolerių, iš- 
naudodamos kraštus ir tautas ...

Ar taip bus, kada — tai jauAbi sistemos nutiesė kelius į 
kraštutinumus, iki katastrofos ri- . ne faktai; tai jau spėjimo sritis.

SPAUDA

METUS PRADĖJOM SAVIKRITIKA
Keleivis sausio 2 plačiai pa

sisakė prieš “tulžies laistymą” 
vieni kitiem, ypačiai atvykstan- 
tiem iš Lietuvos.

“Šioje tulžinėje kovoje nuo
stabu tai, kad pastaruoju metu 
vėl laistoma tulžis ne į Lietuvos 
okupantą rusą, visų mūsų nelai
mių kaltininką, ne į jam abso
liučiai parsidavusį tarną ar lie
tuvių tautos išdaviką, o būtinai deracifos 1962 mėtį^pareiškimo 
į lietuvį kultūrininką, dažniau- ■ žodžius, kurie galidja ir dabar 
siu atveju į čia iš Lietu- — nepasiduoti “jokiam gun- 
vos atvykstantį, ar lai ir atsiųstą J dymuij nei koliaboravimui, nei 
jauną dainininką, muziką bei ki- J koegzistencijai, nei vienašališ- 
tą menininką ar mokslininku,” kam kultūriniam bendradar-

Jžfafci atvyl

sumini Gimtojo krašto pagyri
mus ateitininkam. Pagal to laik
raščio žodžius — “atskirais kul
tūrinių ryšių aspektais gilesni ir 
doresni už liberalus (turima gal
voje Akiračius. D.) pasirodė jau
ni katalikai — ateitininkai”.

Sutikdamas, kad atskirų nuo- 
. krypų pasitaiko, Draugo veda
masis pakartojo Ateitininkų Fe-

Bany Dr. B. Ncrthpcrt, N.Y. U7IL T*L(5U) 78T-09C&

ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvi* advokatas — 8843 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-8061 (nuo B r. ikl 9 v.)

tum Koplyaoa parūpinamo* viso** mteato daly**. TeL »MMt

JOMEPH GARSZVA
l; NV8-9770.

Grend 8U Brooklyn, N. Y. 11211; 8T 2-6043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS aptvotus ir paprastu*. 
Pūna* patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam. Queen* ir apylin
kės Uatuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis te! 847-0*87. Adresas: 
Mr. Joe Kasias, 87-16 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario TeUeira, Jr. laidotuvių dlrektorioa. 428 
L*fay*tt* St, N«wark. NJ. 07106; teL MArket 2-6171 ParaoMamoa gar>

VAITKUS FUNERAL HOME. NotaryPublic. 197 Web*ter Avė. Camteldf* 
Mase. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balaamuotoja*. Modendžka 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 5-6434.

■RIMO8 Ir JUOZO BRUŽŲ siunttaiy Įstaiga atlieka visos patarnavimus su
barant siuntiniu* ir užsakant kftaa do-v«nas i Lietuvą. DMell* prekių pasį- 
-rtnkima*. Sąžininga* ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenus, 
W*odhaven, N.Y. 11421, Telef. 441-4712

JUOZO ANDRU6IO Rsal Estats, Insurance. Apraudmaa gyvybės, namą, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudė*, Income Tax

" dymaa, Mutual Funds—pinigų tnvestadjoa. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; 2Mt»> 
dtoniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avą. Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAI BELECKĄ*, aav. WinUr Garden Tavom. 1883 MadiamBt, 
Ridg«wood, N.Y. 11227, EV 3-8440. 8aM vestuvėm* ir kL pramogom*. B*

narna Įritina

8 AG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774 ; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėm* 
ir pobūviams. Pristatėm į namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

MBABRINIO VARPO KEPYKLA — Srtver Bell Baftin* Gc. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliam* tortai 
Dalia ir Albertas RafflHūnas, sav. — 43^04 Junction Blvd., Corona, Oueens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156. «,

siu atveju į čia iš Lietu-

Sistemos kelias nuvedė asme-

MOVED TO LARGER QUARTER8 — KORDOL FABRIC8 by — 
8UPERIOR PIECE GOOD8 CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y, 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiem* — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėm*. • 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainom!*. Specialus patarnavime* 
paruošiant pakietus į Europą. .Užeikite ir įsitikinsite! ,.......  .

Nors Stalrnas~iškeiktas, bet nėra- tai naktinės- svajojo;'be »ateda>- 
vilties, kad laisvės būtų grąžin
tos. Mažas atolydis natūraliai 
kelia didesnių laisvių reikalavi
mus, O tai susilaukia vėl pa- 
griežtėjusio režimo.

Ir šiuo metu Brežnevas jį su
griežtino akivaizdoje galimo su
sidūrimo tarp dviejų sistemų, 
rengiantis saugumo konferen
cijai ir galimam bendradarbiavi
mui. Time žurnalo vertinimu, 
“siekimas suvaržyti asmenines 
laisves ir intelektualinį gyveni
mą artėja į Stalino eros dimen
sijas . . . Pašto cenzūra sugriež
tinta. Vienu iš įstatymų už
drausta vartoti telefoną ‘prieš 
valstybės interesus’ . . . Novosi
birsko partijos komitetas apribo
jo piliečių keliones į užsienius 
vienu sykiu per 10 metų” (Time 
sausio 1).

Amerikos sistemos centre as
mens interesas yra aukštesnis 
už kolektyvo, valstybės, inte
resą. Vyriausias teismas jaučiasi 
esąs pašauktas asmenį ginti nuo 
valstybės.

Šios sistemos sudaryto klima-

ros viešai mūsų spaudos tul
žimi aplaistyti, Lietuvon grįžta 
su skaudžia širdgėla, beveik įsi
tikinę, kad išeivijoj, išskyrus 
juos dešrom su kopūstais vaiši
nusius vadinamuosius tamsokus 
“pažangiuosius”, tegyvena tik' 
sovietinės propagandos juo
džiausiai piešiami pikty- 
bininkai, kurie nekenčia ne tik 
prievarta primestos okupacijos, 
bet ir visų Lietuvos 
toje santvarkoje per 
gyvenančių”.

‘ Vedamasis pakartojo ir Tėviš
kės Žiburių vedamojo pasisa- 
■kymą: “Prie laisvės fronto ken
kėjų' skirtini ir tie, kurie gerų 
(intencijų vedami bei užsidegę 
klaidingai suprastu “bendra- 
•darbiavimu”, ima . . .gyventi 
iliuzija, kad Lietuva nėra pa
vergta”.

Draugas: “Tokius mes smer
kiame, tokius giria komunis
tai”.

. 11 - * ■?1 • . .'.n'
i Darbininko rpandos kioske .turimos, lietuviškos muzikos plok*telės,.knygos, .vėliavė- • 
lės, vardinių ir gimtadienių atvirukai, suvenyrai, išsiuvinėtas lietuviškas himnas, Vytis, 
drožiniai, automobiliam trispalvė ir kt gaunama ne tik Darbininko administracijoj, 910' 
VViiloughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221, bet lietpvių patogumui ir ALICE’S gėlių krautuvėj, 
107-04 Jamaica Avė., ir 107 St., Richmond Hill, N.Y. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj. 
TeL 846-9527.

žmonių, 
nelaimę

-o-
Draugo vedamasis 

sausio 4 atsiliepė tos pačios 
rūšies tema, nurodydamas, ką 
giria komunistinė Vilnis ir Lie
tuvoje leidžiamas Gimtasis 
kraštas.

Vilnis gyrė tuos naujosios 
ateivijos, kurie buvo atėję į ko
munistų laikomą Mildos salę ir 
“pirmą kartą Mildos 
svečius iš Lietuvos 
naujųjų ateivių vardu 
vienas jų”.

Draugo vedamasis

(Al. B.)

istorijoje 
dorųjų 

sveikino

taip pat

Pirma* kinietis reporteris Lietuvių kultūros muziejuje. Ii k. K. Baltramaiti* — meno 
reikalą direktorius, Chu-an-Lai, Jurgis Kasakaitis — muziejaus bibliotekarijus, K. Pet
rauskas — kuratorius. Nuotr. zstasio Balzeko. Jr.

Naujienos sausio 9 ir 10 pa
sisakė tos temos dalim, spe
cialiai parlipusia Chicagoje — 
dėl vaikų vežimo į jaunimo sto
vyklas Lietuvoje. Prieš tokias 
ekskursijas rudenį pasisakė mo
kinių tėvų susirinkimas ir dėl 
to pakeitė tėvų komitetą, kuris 
pernai buvo tokiai ekskursijai 
palankus. Sausio 7 pasisakyta ir 
Cicero LB apylinkės susirinki
me, kuris taip pat pakeitė apy
linkės vadovybę.

Gal būtų sveikiau, kad ta 
opi ir nesenstanti problema 
būtų iš naujo ir vėl iš naujo 
apsvarstoma ir išsiaiškinama ne 
tiek spaudoje, kiek pačių or- 

. ganizacijų ar organizacijų tel
kinių viduje. Būtų tada ir ma
žiau tulžies, ir mažiau klaidų, 
ir gal mažiau priešui džiaugs
mo, kad pasisekė mus sukiršin
ti.

Okupuotoj Lietuvoj
Kandidatai į rabinus

Mirus paskutiniam okupuotos 
Lietuvos žydų rabinui, religijų 
reikalų tarybos įgaliotinis oku
puotai Lietuvai gavo Maskvos 
įsakymą mirusio rabino, vietai 
surasti tinkamą kandidatą. Po 
poros savaičių religijų, reikalų 
tarybos įgaliotinis rašo Maskvai:

— Visus jūsų reikalavimus 
atitinkančio kandidato nerandu. 
Radau vieną labai tinkamą, bet 
nemoka nei idiš, nei beb
re w. Radau dar vieną, kuris 
gerai moka ir idiš ir hebrew ir 
yra kompartijos narys, bet ne 
žydas.

LAetuviikam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Avė. Richmond HiU, N. Y.

---------Gėlės įvairiom progom ---------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454-9527; va
kare: 835-4149. čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Lietuviško stiliaus paminkle' 
sukuriami ir veltui pristato-' 
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connectięut 
valstijosef JUOZAS"!- 

Į IM0 t I9T2 £

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. John** kapines) 
Midcfle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ

AGENTŪRA
TRAVELER’S VILLAGE

^(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL) 
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 - Tel. 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kaina*
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama viadoa*
kelionių rtlkaldoae:
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruiaes)
AUTOBUSAIS Įdomių vietų
lankymą*

Spodalto* nudaMca:
INDIVIDAMS
(ekskuritniali bilietai*)
GRUPtKS 
Jaunimui 
ŠEIMOMS
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Balsas iš Vatikano
Tai, kas pasakyta dabar Va

tikane, skatina atversti netoli-1 
mos praeities lapą ...

The Tablet 1971 sfpalio 26 
rašė, kad Ukrainos arki vysku
pas kardinolas Slipyj, 79 metų, 
vyskupų sinode kaltino Vati
kano diplomatiją tylint dėl Uk
rainos rytų apeigų katalikų per
sekiojimo. “Mes esame Vati
kano diplomatijos auka ... Mes 
esame kliūtis Vatikano diplo
matijai”, kalbėjo kardinolas.

Tais pat metais lapkričio 2 
N. Y. Times rašė apie ukrai
niečių katalikų nepasitenki
nimą, kad rytų apeigų katalikam 
ukrainiečiam nepripažįstamas 
patriarchatas, atskiras nuo Mas
kvos.

Ukrainiečiai tokioje padėtyje 
pasirinko akcijos kelią. Kardino
las Slipyj paskelbė ukrainie
čių vyskupų sinodą. Nors Vati
kanas laikė jį nelegaliu, ukrai
niečiai vyskupai su tuo nesuti
ko.

Tokia padėtis buvo vaizduoja
ma 1971 lapkričio mėn. Dabar 
kai kas joje naujo.

Nat. Cath. Register sausio 7 
pranešė, kad popiežius Paulius 
generalinėje audiencijoje pri
statęs gudų arkivyskupą Ste- 
phen Kocisco iš Munhall (Pitts- _ 
burgh) ir trumpai pasakęs, kad šalį sovietų liaudžiai sveti-

mums”. Teodoronczuk pasakęs, 
kad popiežiaus žodžius reikia 
suprasti tikrai religine prasme, 
ir juos reikia laikyti atsakymu.į 
Maskvos ortodoksų neseniai pa
skelbtą nutarimą, kad Maskvos 
jurisdicijai priklauso visi Uk
rainos krikščionys, tarp jų ir ka
talikai.

Nors ukrainiečiai, kurie Ame
rikoje turi 7 vyskupus, negauna 
atskiro patriarchato'(jie yr& Va
tikano kongregacijos rytų baž
nyčiom žinioje), tačiau popie
žiaus žodžiai jau yra dalinis 
laimėjimas.

Vyksta pagal Evangelijos pa
tarimą: belskite, ir bus atida
ryta . . .

Balsas 
iš Maskvos
AP pranešė, kad sovietų laik

raštis Trud papylė kaltinimus 
Vakarų radijam. Esą iš jų ei
nanti “sąmoninga kovingų anti- 
komunistų propaganda, siekian
ti pakirsti socializmą iš vidaus”.

Ta propaganda — tai religi
nio turinio transliacijos. Esą 
“religinių advokatų balsai nesi
liauja nei dieną nei naktį ... 
Jie stengiasi eksportuoti į mūsų

turi teisę pretenzijai atsiskirti ti įsitikinimus-ir galvojimo bū- 
nuo Maskvos patriarchato. Po- dą . .
piežiaus žodžiais, “Ukrainie
čiai ir gudai — abeji yra didžiai 
reikalingi ir turi viltį atgauti 
savo nepriklausomybę ir lais- » vę .

Federico Alessandrini, Vati
kano spaudos šefas, pasiskubi
no aiškinti, kad popiežius tuos 
žodžius pasakęs “grynai religi
ne prasme”, ne politine. Tačiau 
popiežiaus žodžiai, kaip pa
reiškė Wasvy Teodoronczuk, 
egzilų užsienių reikalų ministe- 
ris Romoje, ukrainiečius didžiai 
nustebino. “Tai pirmas kartas, 
kada jis (popiežius) prašneko 
apie nepriklausomybę ir laisvę

Sumini, kad tie balsai eina iš 
Amerikos Balso, BBC, 
Deutsche Welle, Radio Liberty, 
kurie transliuoja ištisai ar bent 
dalį rusų kalba. Sumini taip pat 
Vatikano radiją, Monte Carlo, 
Manilos “Oriento balsą”.

Ar tas Maskvos balsas reiš
kia defenzyvinį nusiskundi
mą, ar tai yra pasiruošimas ofen
zyvai — reikalauti, kad mezgant 
santykius su Vakarais (ir su Va
tikanu) tos religinės programos 
būtų stabdomos — neaišku. Bet 
ir vienu ir antru atveju tai rodo 
sovietų jautrią ir pažeidžiamą 
vietą.

Sovietų karinis saugas

(Tęsinys iš praeito nr.)

Grečko greitu laiku buvo pa
stebėtas kaip uolus partijos na
rys, apdovanotas gabumais. Po
litrukai dažnai lankydavosi jo 
pulke. Niekas nebedrįso iš jo 
juoktis.

Po to, kai jis vedė Klaudiją 
Vladimirovną, jie gyveno tik 
patys sau, abu giliai įsitraukę į 
militarinių klausimų studijas. 
Kai iš Stalino brigados buvo 
renkamas karininkas į Frunzės 
vardo karo akademiją, drauge su 
Grečko norėjo vykti ir brigados 
vadas, sudaręs dokumentus 
apie Grečko gabumus vadovauti 
kariniam daliniui. Frunzės aka-

Valstybės departamento ži
nių rinkimo skyriaus direktorius 
Ray S. Cline valstybės sekreto- BRONIUS NAINYS 
nur Rogers įteikė 160 puslapių 
raportą apie komunistų, veiklą 
pasaulyje. Raportas yra išsamus 
ir viėnintelis tokios rūšies do
kumentas, bet kada buvęs pa
ruoštas JAV valdžios įstaigų. 
Jis yra viešas. -

Raporte nurodoma, kad šiuo 
metu viso pasaulio komunis
tų partijos, įskaitant ir atskilu
sias grupes, oficialiai turi 47.2 
milijono narių. . Didžiausias 
skaičius visų komunistų, 94.1%, 
yra jų pačių valdomuose kraš
tuose. Tokių kraštų yra keturio
lika: Albanija, Bulgarija, Raudo
noji Kinija, Kuba, Čekoslova
kija, Rytų Vokietija, Vengrija. 
Šiaurės Korėja, Šiaurės Vietna-
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nada — 2 mil. (4.2%), Azija ir 
Okeanija — 321,000 (0.7%), Ar
timieji* Rytai ir Rietu Azija — 
230,000 (0.5%), Lotynų Amerika 
- 227,000 (0.5%), Afrika — 
9,900. Viso — 2.8 milijono 

r (5.9%). '
90% Vakarų Europos komunis

tų yra Italijoj (70.1%) ir Prancū
zijoj (13.8%).
Rusų-kinų konfliktas tebevyksta

Nors 1971 rusų-kinų santykiai 
buvo atsargiai “korektiškai”, aš
tresnių susikirtimų nebuvo ir 
prekyba padidėjo bent tris kar
tus, tačiau gilūs ideologiniai, o - 

mas, Išorinė Mongolija, Lenki- gal dar daugiau politiniai, skir
tumai neleido ir, greičiausiai, 
neleis šių abiejų kraštų komu
nistų partijom suartėti. Gi per
eitų metų gale įvairiomis pro
gomis pasireiškęs kinų gnaiby- 
masis išvedė Maskvą iš pusiau
svyros: ji Kinijos atžvilgiu vėl 
pasireiškė aštresne polemika. 
Kinų norai savo santykius su ru
sais normuoti tik kaip valsty
bei su valstybe rusų nepaten
kina, nes jiem atrodo, kad tai 
jau būtų nusileista iki “taikaus medžiagos 
sugyvenimo” lygio, tinkančio 
tik socialistinio ir komunistinio

ja, Rumunija, Sovietų Rusija ir 
Jugoslavija. Pabaltijo kraštus ra
porto ruošėjai laiko Sovietų 
Rusijos dalim. Įdomu, kad tik 
2.8 milijono, arba 5.9%, visų 
komunistų tėra nuo jų diktatū
rų laisvuose kraštuose. Trisde
šimt devynios valstybės komu
nistinę veiklą draudžia įsta
tymais.

■ ~ Gausiausia komunistų partija 
yra Kinijoj. Ji turi 17 milijonų 
narių. Sovietų Rusijoj, kartu su 
jos pavergtais kraštais, yra 14.5 
milijono komunistų. Šios abi 
komunistų partijos sudaro apie kraštų bendravimui. 
67% visų pasaulio komunistų
ir 70% komunistų, gyvenančių nistų partijų pasidalinimą į 
komunistų valdomuose kraš
tuose.

Nekomunistų valdomuose nebuvo. Tik viena Albanija, 
kraštuose komunistų skaičiai at- kaip ir anksčiau, pasiliko stovėti 
rodo taip: Vakarų Europa ir Ka- Pekingo pusėje. Šiaurės Korėja

Kiek tai liečia kitų komu-

“prorusiškas” ir “prokiniškas”, 
paskutiniu laiku pasikeitimų

sunaikino, nors pogrindyje jos 
veikla tebevyksta. Islandijos 
komunistų partija 1971 rinki
muose pasirodė tokia stipri, kad 
turėjo būti priimta j koalicinę 
vyriausybę ir gavo valdyti dvi « 
ministerijas. Indiros Gandhi di
delis laimėjimas labai sumažino 
kojnuništų įtaką Indijoj, gi Ga
lono komunistai atsidūrė sūri-.

nt'UMoe; Ma.nuuoc, kioj padėty, kai juos labai sma> 
ypatingai- Pietų Azijoj ir Rytų ^iai pradėjo pulti.. .kairieji. 
Europoj. Abi siekė išnaudoti 
partijų vidinius nesutarimus ir, 
remdamos priešingas grupes, 
bandė jas palenkti savo priklau
somybei. Tai buvo aiškiai maty
ti Indijos-P-akistano ginče. Besi
ginčydama Jordano komunistų 
partija 1971 suskilo į prorusiš
ką ir prokinišką, tuo padidinda
ma suskilusių partijų skaičių iki 
24. Kai kur tos anksčiau atski
lusios grupės baigia nykti, kaip 
rodo Austrijos, Belgijos, Vakarų 
Vokietijos, Prancūzijos ir Mek
sikos pavyzdžiai.

Svarbesni įvykiai
Raporte galima rasti įdomios 

apie komunistų 
veiklą 1971. Sužinome, kad per 
tuos metus Čilės komunistų 
partija savo narių skaičių padvi
gubino ir pakėlė iki 90,000. 
Generolo Nimari režimas Su
dane, sušaudęs žymiuosius par
tijos vadus, o kitus privertęs 
pabėgti, didžiausią ir efektin
giausią Afrikos ir Vidurinių 
Rytų komunistų partiją beveik

ir Siaurės Vietnamas laikėsi 
neutraliai. Kuba, Rumunija ir 
Jugoslavija liko nepriklau
somos, bet nekritikavo nė vie
nos pusės. Visos kitos komunis
tų partijos pasiliko prisišlieju- 
sios prie Maskvos.

Rusų ir kinų komunistų parti
jos siekė plėsti savo įtaką. Abi 
stengėsi laimėti sau daugiau 
simpatijų kituose kraštuose,

Labai charakteringu reiškiniu 
reikia laikyti ir Lin Piao sunai
kinimą, kurio pasekmes dar 
sunku pramatyti. Blogas cukraus 
derlius Kuboj privertė Castro iš 
Sovietų Sąjungos pasiskolinti 
dar 500 milijonų dolerių ir Ku
bos skolą padidinti iki trijų tri
lijonų. Jugoslavija dar labiau 
pagerino savo . santykius su 
Amerika ir Vakarų Europa ir tuo 
būdu savo komunistų partiją dar 
daugiau numarksistino.

DR. P. MAČIULIS

demijoj Grečko greit įsigijo 
mokytojų ir studentų pagarbą. 
Dvejų metų bėgyje jis buvo pa
keltas į majoro laipsnį. 1936 
baigė akademiją pirmuoju.

1938 jis vadovavo pulkui, 
buvo pakeltas į pulkininkus ir 
paskirtas divizijos štabo virši
ninku. 1940 paskirtas į Voro- 
šilovo vardo generalinio štabo 
akademiją. 1941 birželio 20, 
penktadienį, jis baigė gen. šta
bo akademiją, taip pat pirmuo
ju, su įsakymu šeštadienį prisi
statyti armijos gen. štabe, o sek-; 
madienį Hitleris pradėjo puoli-! 
mą prieš.SSSR. .

Sunkus uždavinys
Tuomet prasidėjo tikras Greč

mokykloje ir vyresniųjų skyrių mokiniam kalbėjo apie numizmatiką. Nuotr. P. Švitros

Ką ši statistika reiškia?
Raporto ruošėjų vadovas Ray 

S. Cline, be abejo, yra gerai 
susipažinęs su pasaulio komu
nistų veikla. Raporto pabaigoje 
jis daro tokią išvadą: “Mūsų 
tyrinėjimas parodė, kad šiuo 
metu komunistai turi dvi dide
les problemas. Viena iš jų tai 
nuolat auganti komunistinė 
veiklos stagnacija nekomunis- 
tų valdomuose kraštuose, o ant
ra — tai nuolat didėjąs plyšys 
tarp Maskvos ir kitų kraštų ko
munistų partijų, kurios vis la
biau priešinasi Maskvos hege
monijai.”

Raporte pateikti skaičiai rodo, 
kad iš dviejų bilijonų pasau
lyje gyvenančių žmonių ko
munistai sudaro tik labai ma
žą (2.3) procentą. Atrodytų, kad 
tokia mažuma turėtų būti visai 
nereikšminga ir į ją nereikėtų 
kreipti didelio dėmesio.,Bet ki
taip galvoja tie, kurie komu* i 
nizmą- pažįsta. Dau^auokaip 
tūkstantį milijonų žmonių pa
vergę savo tikslam, komunistai 
visomis priemonėmis siekia su
kelti pasaulinę revoliuciją ir pa
vergti likusią pusę laisvos žmo
nijos.

(nukelta į 6 psl.)

ŠYPSNIS IŠ ANAPUS
GELEŽINĖS SIENOS

Karo vadai
Kosyginas_ telefonuoja Brež

nevui:
— Pasakyk, kaip vadinosi tas 

generolas, kuris nugalėjo Na-'
—" " ■ ....... ■ ppleoną? Žinai, tas su viena

ko lavinimasis. Gen. štabo vir
šininkas maršalas Jurgis Žuko
vas pavedė jam negalimą už
davinį — nustatyti lūžtančio 
fronto liniją, kiekvienai dienai 
pateikiant naujos linijos žemė
lapį. Priglušintas nesibaigian
čių Žukovo pastabų bei reika
lavimų, Grečko dirbo dienas ir 
naktis, tačiau jo žemėlapiai te
buvo tik spėliojimai ir pasikei
timų fronte prielaidos. Po dvie
jų savaičių dėl nesugebėjimo jis 
buvo atleistas ir pasiųstas vado
vauti divizijai Ukrainoj.

Siaučiantiem Hitlerio tankam 
sulaikyti naujoj vietoj raudo
nosios armijos daliniuose jis ra
do ne didesnį apsiginklavimą 
kaip “Molotovo kokteilius”. Ėjo 
nuolatiniai įsakymai iš viršaus: 
“Sunaikinti ateinantį priešą!” 
Vykdydamas įsakymus, Grečko 
siuntė vieną po kitos savo žmo
nių mases-į kruvinus mūšius, 
pralaimėdamas juos vieną po ki
to.

• Veikiant savistoviai
Savo užsispyrimo ir nuolati

nio trynimosi karinėse viršū
nėse dėka Grečko pasiekė gene
rolo laipsnį. Ypatingai paveikė 
jį laikas. Pasikeitė jo išvaizda. 
Kiekvienu coliu jis atrodė ge
nerolas. Karininkai, kurie anks
čiau iš jo pasišaipydavo, dabar, 
juo pasikliaudavo. Jis dabar su? 
tvirtėjo ir papilnėjo, išsidirbo, 
šaltą ir nepajudinamą pozą. Jis % 
vis dar nesiskaitė su publika. 
Bet šis subrendęs Grečko suge

bėjo įsigyti draugų aukštuose 
komunistų rateliuose. IŠ jų du 
buvo politrukai: generolas leite
nantas Nikita Chruščiovas ir 
pulkininkas Leonidas Brežne
vas. Politrukai nebuvo kariuo
menės vadovai; jų uždavinys 
buvo sekti partijos interesus ka
riuomenėj. Nė vienas iš jų 
Grečko elgesy nepastebėjo jo
kių priekaištų.

Nors II-jame pasauliniame 
kare Grečko nepasižymėjo lai
mėjimais mūšiuose, tačiau jis 
pasireiškė kaip gabus taktikos 
planų kūrėjas. Gal vienas jo di
džiausių planų buvo įvykdytas 
1943. Eidamas vado padėjėjo 
pareigas, jis tada suplanavo pir
mame Ukrainos fronte dideles 
motorizuotos armijos dalis slap
ta permesti per tris upes, kad 
suduotų vokiečiam smūgį jų 
užimtame Kijeve. Kai jis pajudi
no savo pagrindines dalis, už
pakaly palikęs priedangą, kad 
apgautų vokiečius, lapkričio 6 
vidurnaktį, prieš bolševikinės 
revoliucijos šventę, Grečko da
liniai riedėjo didžiausiomis Ki
jevo gatvėmis. Jis pasi
stengė, kad N. Chruščiovas 
būtų ukrainiečių sveikinamas 
kaip Kijevo išlaisvintojas. Tuo 
pelnėsi amžiną draugystę as
mens, kuris vėliau tapo Stalino 
įpėdiniu.

Šaltojo karo scenoje
Antrajam pasauliniam karui 

pasibaigus, Chruščiovas pasi
rūpino, kad gen. Grečko būtų

paskirtas Kijevo karo apygardos 
.viršinir&u. Vėliau, kai Chruš
čiovas tapo komunistų partijos 
generaliniu sekretorium, jis pa
skyrė Grečko sovietų ka
riuomenės vadu Vokietijoj, kur 
jo žiaurus žygis, malšinant 1953 
m. sukilimą, jam suteikė aukš
čiausią kario laipsnį. Būdamas 
Vokietijoj, jis pamėgo prabangų 
gyvenimą, niekad nepamirš
damas, esant progai, prabangiš- 
kai pavaišinti Chruščiovo.

Anksčiau, negu iš Vokietijos 
1957 buvo perkeltas sausumos 
kariuomenės vyriausiu vadu, jis 
Maskvos priemiesty jau buvo 
pasistatęs didelę vilą. Pasinau
dojo raudonosios armijos trans- 
portacija, atsigabendamas na
mam įrengti tonas visokiausių 
gėrybių, tame skaičiuje ir 2000 
kilogramų gėlių daigų bei de
koratyvinių krūmų vasarvietei 

• apsodinti. Vaikėzas iš Golpda- 
jevkos perėjo didelį, ilgą 
kelią... z '

Jis nesivadovavo praeities 
idėjomis. Stengėsi pasinaudoti 
moderniosios technikos galimu
mais apsiginklavimo srityje; 
veikė - pasisavinęs žinias apie 
Rusijos priešų militarinį pajėgu
mą. 1960 buvo paskirtas Varšu
vos pakto pajėgų kariniu vadu.

Chruščiovo nuvertimas 1964 
Grečko padėties nepalietė. Jis 
pradėjo stiprinti draugystę su jo 
įpėdiniu Brežnevu ir po trejų 

'metų buvo paskirtas SSSR 
krašto apsaugos ministeriu.

Visą ketvirtį amžiaus šalto-

akimi.
— Kutuzovas, — atsakė Brež

nevas.
Netrukus vėl telefonuoja Ko

syginas:
— O ar atsimeni, kaip vadi

nosi tas anglas, kuris laimėjo 
Trafalgaro mūšį 1805 ir sumušė 
jungtinį Ispanijos ir Prancūzijos 
laivyną? Jis buvo irgi vienakis.

— Nelsonas.
Kosyginas toliau klausia:
— Klausyk, o kaip vadinosi 

tas žydų vadas, kuris per-še
šias dienas sulamdė arabus? 
Jis taip pat tik viena akimi' te
matė.
_ — Dajanas, — atsakė Brežne
vas. — Bet kam visos tos infor
macijos tau reikalingos?

— Ne, mes čia tik aptaria
me karinį reikalą. Sakytume, 
jeigu mes imtume ir išmuštame 
mūsų maršalui Grečko vieną 
akį?

jo karo scenoje Grečko pasi
reiškia kaip vienas kiečiausių 
charakterių. Kai jis nusipurtė 
antrojo pasaulinio kuo dulkes, 
jis padarė pareiškimą, pasižadė
damas, kad, jeigu kada Jis įgys 
pasitikėjimą, Sovietų - Sąjunga 
jau niekad nebebus užklupta 
nepasiruošus.

1967 gegužės mėnesį pirmoji 
jo kalba, kaip krašto apsaugos 
ministerio, atskleidė, kad Jis 
savo įsipareigojimo nepamMo.

Laisvu pasaulis taip pat ne
tari pamiršti to užsispyrėlio 
Andriaus Antonovičiaus Greč
ko pažado.—\
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TORONTE PAMINĖTAS A

JURGIS MATULAITIS
Lietuvių pranciškonų va

dovaujamos Prisikėlimo para
pijos salėj Toronte, Kanadoj, 
Nekalto Prasidėjimo Putnumo 
seselių rėmėjos gruodžio 3 su
rengė arkivyskupo Jurgio Matu
laičio minėjimą. Programa susi- vyskupo Matulaičio beatifikaci- 
dėjo iš trijų dalių — pasiraitos, jos reikalas yra visų mūsų rū- 
koncerto ir vakarienės.

Nekalto Prasidėjimo Seserų
pestis.

Visi lietuviai turėtų jausti pa- 
Kongregadjos vyriausia vadovė migą aktyviai įsijungti į šį žygį, 
seselė Margarita, atidariusi mi- Dvasinėj plotmėj visi galim 
sėjimą, pasveikino svečius, ku- melstis į arkivyskupą Jurgį, į jį 
rių buvo arti trijų šimtų, padė
kojo rėmėjom už kongregacijos 
darbų įvertinimą ir jų rėmimą, 
ypatingai už šio minėjimo suor
ganizavimą ir paruošimą.

- Paskaita
Arkivyskupo Jurgio Matu

laičio asmenį ir jo darbus pri
statė prof. kun. Stasys Yla. Iš 
kruopščiai, išsamiai ir įdomiai 
paruoštos studijos prieš klau
sytojus iškilo šviesi, progresyvi 
ir dinamiška arkivyskupo Ma
tulaičio asmenybė. Jo idėjos, 
siekiai, rūpesčiai ir darbai toli 
prašoko jo laikus.

Pirma Varšuvoj, o vėliau Kau
ne jis vedė specialius kursus, 
kuriuose buvo nagrinėjami tuo
metiniai ir ateities socialiniai 
klausimai. Jo iškeltų idėjų į- 
kvėpti asmenys vėliau, atsi
radus galimybėm, socialinio tei
singumo reikalus konkrečiai 
vykdė Lietuvoj, įgyvendindami 
žemės reformą.

Iš paskaitos aiškėjo, kad, jei 
tokių asmenybių, kaip arkivys
kupas Matulaitis, idėjos būtų 
buvusios pilniau suprastos ir 
plačiau įgyvendintos, gal ir Va
tikano II susirinkimas nebūtų 
sušauktas taip vėlai. Iš kitos pu
sės, atrodė, kad, jei jis dabar 
gyventų, jo veikla daug prisi
dėtų prie dabar Bažnyčioj pasi
reiškiančių kraštutinumų su
derinimo. -

dinė mintis buvo noras artimiau 
supažindinti klausytojus su šia 
patrauklia, kilnia ir visai mūsų 
tautai svarbia asmenybe. O tuo 
pačiu tarsi priminti, kad arki-

kivyskupo J. Matulaičio mi
nėjime gruodžio 3 Toronte. 
Nuotr. S. Dapkaus

Arkiv. J. Matulaičio paveiks
las jo minėjime Toronte 
gruodžio 3. Nuotr. S. Dabkaus

ir per jį, kad visagalis Dievas 
išoriniais ženklais — stebuklais 
parodytų jo parinkimą šiam iš
aukštinimui. Antra — šalia mal
dų turim klebenti Romos duris, 
kad šis procesas būtų pagreitin
tas. Lietuvių Kunigų Vienybės 
centro valdyba mielai tarpinin
kaus įvairiom lietuvių organiza
cijom, persiųsdama jų prašy
mus šiuo reikalu į atitinkamas 
įstaigas Romoj.

(S-Z.)

Mintys apie kunigystę
IŠ TAMSYBIŲ Į DIEVIŠKĄJĄ ŠVIESĄ

“Mes esame karališkoji kuni
gystė, kad skelbtume dorybes 
to, kurs mus pašaukė iš tamsy
bių į savo įstabią šviesą” (1 
Petro 2, 9).

Dievas mus pašaukė iš nebū
ties tamsybių į savo įstabią 
garbės šviesą.

Gimę iš nebūties, mes turėtume 
grįžti į nebūtį, jei būtume palik
ti visiškai vieni sau

Besileidžianti vakaro saulė 
savo spinduliais veržėsi pro vit
ražus ir besikeičiančiomis 
spalvomis dažė galutinę baltos 
koplyčios sieną. -Kryžiaus šešė
lyje didžiajame altoriuje su au
reole buvo Atpirkimo AvinėHs^nieilė -rųfc.s 
Už jo aukštai soste sėdėjo^Kns- ~ -

kad arkivyskupo Matulaičio kil- galingasis karalių Karalius" 
ni asmenybė, jo gyvenimas ir 
(laibai būtų labiau žinomi ne tik 
jo tautos žmonėm, bet ir plačia
jam pasauliui.

Klausantis paskaitos, norėjosi,

Koncertas
Po paskaitos buvo Ginos Čap- 

kauskienės koncertas. Solistė iš 
Montrealio. Jau pažįstama ne 
tik Toronto, bet ir kitom di
desnėm Kanados ir JAV lietuvių 
kolonijom. Jos pasirodymai vi
sada mielai laukiami ir šiltai 
priimami. To ji yra užsitarnavu
si meninio lygio aukštumu ir 
savo asmens patrauklumu.

Šį kartą jos repertuare ša
lia klasikų — Gounod, Verdi, 
Strauss — buvo taip pat Stan- 
kdno, Kuprevičiaus ir Budriū- 
no kompozicijos bei Banaičio 
ir Gudauskienės liaudies dai
nos. Visus kūrinius jauna so
listė atliko su scenos veteranės 
laisvumu, su įsijautimu perduo
dama klausytojam ir poeto min
tį, ir kompozitoriaus polėkį. 
Balsas išbalansuotas, švel
nus, su savitu pastoviu tembru. 
Ankštose gaidose taip pat buvo 
jaučiama pilna kontrolė ir kartu 
sodrus balso laisvumas. Sce
nos manieros, teatriškumas — 
tikros primadonos. Tad ir šį 
kaitą klausytojai buvo vėl malo
niai sužavėti — ne tik jos ari
jom ir dainom, bet kartu ir tuo, 
kad dar viena lietuvaitė yra pa
siekusi tokio aukšto meninio ly
gio.

ir viešpataujančiųjų Viešpats, 
tik vienas turįs nemarumą (1 
Timot. 6, 15-16). Jo dešinėje 
buvo Švč. Marija, Dievo Mo
tina Mergelė. Kaip Angelų 
Karalienės bažnytėlėje, prieš 
juos klūpojo šv. Pranciškus . . . 
Pasiprašęs Šv. Dvasios, mel
džiausi šv. Pranciškaus Asyžie
čio žodžiais: “Dieve, duok, kad 
pažinčiau tave, kad pažinčiau 
save!

Nuo paviršiaus iki savo bū
ties gelmių peržvelgiau save. 
Visa, ką tik dėvėjau ar turėjau, 
buvau gavęs iš kitų. Net mano 
kūnas buvo gyvas dėka kitų, ku
rie jį palaikė maistu iki mažiau
sios ląstelės. Visas savo žinias 
turėjau iš dar tebegyvenančių 
arba gyvenusių prieš šimtus ir 

. tūkstančius metų, kurių išmintis 
pasiliko raštuose. Toliau įžvel
giau, kad ir savo gyvybę turiu 
ne pats iš savęs, bet tai yra Die
vo ir tėvelių nuostabi meilės 
dovana, lyg stebuklas. Likau tik 
vienas su savo nuodėme, kuri

Solistę pianinu palydėjo Da
lia Viskontienė.

Vakarienė
Po koncerto visi dalyviai 

buvo pavaišinti skania vakarie
ne, suorganizuota ir paruošta 
seselių rėmėjų grupės. Viskas 
vyko punktualiai, patraukliai ir 
pakiliai. Svečiai nesiskubino 
skirstytis, lyg norėdami ilgiau 
pratęsti pakilią nuotaiką.

Beatifikacijos klausimas
Lietuviai laukia arkivyskupo 

Jurgio Matulaičio beatifikacijos 
- iškėlimo į altoriaus garbę. 
Tad ir šio minėjimo pagrin-

tikrai buvo mano. Dabar gerai 
supratau, kad, paliktas visiškai 
vienas sau, negalėčiau ne tik 
egzistuoti, bet ir būti išganytas. 
Kaip gėlė po žiemos savo žiedu 
atsiveria pavasario saulei, taip ir 
aš, kad nežūčiau iš visiško skur
do, turėjau savo būtimi atsi
skleisti visokios malonės ir pa
laimos Dievui ir kartu su kitais 
džiaugtis ir dalintis dvasiniu ir 
medžiaginiu gėriu. Iš nebūties 
ir nuodėmės prarajos savo 
žvilgsnį kėliau į Dievą, visų 
aukščiausią Tėvą, kurs yra visur 
ir veikia visuose (Efez. 4, 6).

Dievas, kurs įsakė šviesai 
prašvisti iš. tamsybių, begaline

> numylėjęs nuo am
žių, nušvito mumyse (Apr. 22, 
5; 1 Petro 2, 9), kad žibėtume 
jo garbe ir galybe Jėzuje Kris
tuje (Petro 5, 10). ę

Jis mus sutvėrė į savo pana
šumą, kad viskame mes būtume 
jo dieviškasis atspindys. Tokia 
begaline meile Dangiškasis Tė
vas mus numylėjo, kad savo vie
natinį Sūnų mūsų išvaizdoj 
siuntė į šį pasaulį, jog, atpirk
ti jo krauju, apvalyti atgimimo 
vandeniu ir atnaujinti Šventąja' 
Dvasia (Tit. 3, 5), būtume Kris
taus Mistinio Kūno nariai, tobu
li Dievo šviesos vaikai, o atei
tyje “į jį panašūs” (1 Jono 3,2).

“Mes esame išrinktoji gimi
nė, karališkoji kunigystė, šven
toji tauta, įsigytieji žmonės, 
kad skelbtume dorybes to, kurs 
pašaukė mus iš tamsybių į sa
vo įstabią šviesą”.

“Viešpats prisiekė, ir jis nesi
gailės. Tu kunigas per amžius” 
(Žyd. 7, 21).

Kai Dievas Dovydą pašaukė 
nuo kaimenės būti savo iš
rinktosios tautos karaliumi, Do
vydas iš džiaugsmo ir dėkingu-

mo visą savo gyvenimą Aukš
čiausiajam kūrė giesmes ir gie
dojo šlovės himnus. Dėkingesni 
turime būti mes, kuriuos Die
vas pašaukė tapti jo altoriaus 
tarnais, kad vienytume žemę 
su dangumi ir kaip Dievo ir 
Kristaus kunigai karaliautume 
su juo (Apr. 20, 6). Kristus, 
pagal šv. Karolį Baromiejų, į ku
nigo rankas sudėjo savo turtus, 
visus sakramentus ir malones; 
sudėjo sielas, kurios jam to
kios brangios, kaip akies lėliu
kė, kurias mylėdamas, iškėlė 
aukščiau už patį save, atpirk
damas savo krauju; į jo rankas 
davė dangų, kurį kunigas gali 
kitiem atidaryti ir uždaryti ... 
tardamas: “Kas jtfeiį’ icfeus^J tĄš 
manęs kiaušo; 'kas jifis niekina, 
manė niekina. O kas mane nie
kina, niekina tą, kurs yra mane 
siuntęs” (Luko 10, 16). Tai dan
giškojo Tėvo balsas: “Šitas yra 
mano mylimasis Sūnus, kurį 
aš sau pamėgau, jo klausykite” 
(2 Petro 1, 17).

Pagal Šv. Raštą, šv. Augusti
ną, Pijų XII, II Vatikano susi
rinkimo dokumentus ir daugelį 
teologų, ne tik Bažnyčios vys
kupai ir kunigai, bet ir Kristu
je atgimusieji krikščionys yra 
“karališkoji kunigystė”, nes 
mes visi kartu esame Vyriausio
jo Kunigo Kristaus Mistinio Kū
no nariai. Krikšte, Kristus visiš
kai apima krikščionį, kurį jis į- 
jungia į savo žmogiškąją pri
gimtį ir per savo šventą Žmo
gystę veda į sąlytį su savo 
įsikūnijusiu dieviškuoju Asme
niu, padarydamas jį vienu iš sa
vo narių. Šv. Izidorius sako: 
“Kai mūsų Viešpats, tikrasis Ka
ralius ir amžinasis Kunigas, 
buvo^Dievo Tėvo paslaptingai

Chicagoje virtum durų j jėzuitų koplyčią yra lis reljeFas. sukurtas skulptoriaus R. Mozoliausko. Cta vaizduojama, 
kaip 1569 metais jėzuitai atvyksta j Vilnių.

pateptas dangiškuoju aliejumi, 
ne tik kunigai ir karaliai, bet 
visa Bažnyčia yra pakonse- 
kruota patepimo chrizma, nes 
kiekvienas yra amžinojo Kara
liaus ir Kunigo narys. Kadangi 
esame karališkoji kunigystė, esą*. m 
me patepti po krikšto, kad galė- ~pi 
tume vadintis Kristaus vardu 
krikščionimis” (Bažnyčios pa
reigos, 2, 26).

“O Dieve, kuris visus atgimu
sius Kristuje padarei karališko
sios ir kunigiškosios kilmės, 
duok, kad mes kartu trokštume 
ir pajėgtume įgyvendinti tai, 
ką tu įsakai, kad tavo amžina
jam gyvenimui pašauktųjų žmo- stengėsi jį, kaip Vengrijos ar- 
hių tikėjimas ir šventas elgesys kivyskupą primą; pažeminti, 
eitų išvien!
malda).

Karališkosios Kunigystės pa
reigos

Mes esame daugiau negu ka
rališkosios kilmės. Ypatinga 
dangaus malone mum lemta pa
ties Dievo veikalą atbaigti že
mėje, kad ne pavieniui, bet visi 
kartu pasiektume Pilnutinį 
Triumfuojantį Kristų, išsisklei
dusį kiekviename gėryje Vie
name, Triasmeniame Dievuje, 
ir taip turėtume savo būties at
baigimą ir gyvenimo pilnybę. 
Visiškai išsijungę, nesi
džiaugdami ir neatsiskleisdami 
vieni kitų dvasiniam gėriui, 
mes turėtume atsidurti skurde 
iki pražūties. Kad mes būtume 
tobuloje vienybėje ir, kaip vie
nos galvos nariai, laike ir am
žinybėje ne savanaudiškai, bet 
kartu naudotumės visais begali
niais gamtiniais ir antgamti
niais Žmogaus-Dievo turtais 
Jėzuje 
mum įsakė Dievą mylėti už 
viską labiau, o savo artimą —: 
kaip patiem save, kaip jis mus 
numylėjo (Mato 22, 37-40; Jo
no 13, 34). Tai yra amžinasis 
gyvenimas, kad mes pažintume 
vienatinį tikrąjį Dievą ir jo siųs
tąjį Jėzų Kristų (Jono 17, 3). 
Vyriausiojo Kunigo maldoje 
Atpirkėjas prašo: “Švenčiausias

r Tėve,< saugok juos i savo vardu » 
į (Jobo- 17, ll)rišaukštinkĮmanė 

juose (Jono 17, 1 ir 10) ir pa
šventink juos tiesoje (Jono 17, 
17). Kad jie visiškai turėtų ma
no džiaugsmą (Jono 17, 13), gar
bę (Jono 17, 22) ir būtų myli
mi ta meile, kuria mane numy
lėjai nuo pasaulio įkūrimo (Jo
no 17, 24), Tėve, prašau^ kad jie 
visi būtų tobuloje vienybėje 
(Jono 17, 23), kaip tu, Tėve, 
esi manyje ir aš tavyje, kad jie 
būtų mumyse viena, kad pasau
lis įtikėtų, jog tu esi mane 
siuntęs (Jono 17, 21).

Dievas norėjo, kad tobulybės 
pilnybė būtų Kristuje, kurį davė 
galva visai Bažnyčiai (Efez. 1, 
22-23). Tačiau mum Dievas da
vė gyvybę Jėzuje Kristuje (1 
Kor. 1, 30), kad mes jame tu
rėtume savo būties atbaigimą 
(kolos. 2,9) ir kartu būtume 
Kristaus Kūnas, Bažnyčia ( 
Kor. 12, 27).. .vienas kūnas ir 
viena dvasia (Efez. 4, 4). “Gy
vendami tiesoje ir meilėje, vi
sais atžvilgiais augsime Kristu
je ..., kurio visas kūnas taip su
jungtas, kad kiekvienas narys 
prisidėtų savo jėga pagal savo 
paskirtį, kol kūnas bus atbaigtas- redakcijai skyriuj. Kun. S. Mor- 
meilėje (Efez. 4, 15-16), k^kQnas amerikieeių spaudoj 
bus Pilnutinis Triumfuojantis - 
Kristus — galva su visais savo 
nariais. Žmogus ir jo menkumas 
pranyks, lyg išdildyta ir panai
kinta klaida; žmogus ir jo di
dingumas pasiliks, pasinėręs 
Dievo didybėje, kaip žibąs Die
vo atspindys.

Šio pasaulio karalystė teks 
mūsų Viešpačiui ir jo Kristui 
(Apr. 11, 15). Kai galiausiai bus 
sunaikinta ir mirtis (1 Kor. 15, 
26) ir visa pavergta Kristui (1 
Kor. 15, 28), tada jis atiduos 
karalystę Dievui Tėvui (1 Kor.
15,2^), pats pasiduodamMs jam, 

kad Dievas būtų viskas visame ' 
'(1 Kor. 15, 28). Tada bus naujas * 
dangus ir nauja žemė^(Apr. 
21, 1) su Dievo ir Avinėlio sos
tu (Apr. 22, 1). Nakties daugiau 
nebebus, ir nereikės Žiburio 
šviesos, nė saulės švi< 
Viešpats Dievas apšvit 
sius (Apr. 22, 5) Sėdinčiam sos- daugiau, negu prašome ar vaiz- 

*' te ir Avinėliui, kun atpilto mus duojamės, tebūnie garbė Bažny- 
Dievpį savo krauju iš t visų gi- čioje ir Kristuje per visų amžių 

I minių, kalbų, tautų ir padarė iš kartas. Amen” (Efez. 3,20*21).
mūsų karalystę ir Dievo kuni
gus, kad valdytume žemę (Apr.

BAŽNYČIOS
TARNYBOJE
— Kardinolą Mindszenty, ko

munistų kalintą Vengrijos pri
mą, aplankė vysk. A. Deksnys ir 
jrel. L. Tulaba. Nežiūrint sun
kių išgyvenimų ir ilgos izolia
cijos, kardinolas atrodo žvalus, 
vikrus, daug dirba, asketiškai 
gyvena: Kardinolas labai domė
josi Lietuvos Bažnyčios padėti
mi ir daug klausinėjo apie lietu
vių emigrantų veiklą. Apie savo 
išgyvenimus užsiminė tik atsi- • 
sveikinant, , kaip komunistai

(Gelazo Velykų išniekinti, nepaisydami jokių 
taiptautinio mandagumo ir tei- 
singumo dėsnių.

— Vysk. Antanas Deksnys 
ruošia smulkų pranešimą apie 
lietuvius išeivius Vatikano emi
gracijai, įkurtai prie vyskupų 
konferencijos.

— Kun. Antanas Kazlauskas 
ir kun. Albinas Spurgis, Adelai
dės lietuvių parapijos kunigai 
marijonai, buvo gražiai pagerbti 
jų 65 metų amžiaus sukakties 
proga. Lietuvių katalikių mote
rų draugija paruošė jaukias vai
šes, kuriose dalyvavo 110 asme
nų. Kartu buvo paminėta ir vie
tos choro 10 metų sukaktis.

— Kun. Vytautas Memėnas, 
Švč. Marijos parapijos klebonas, 
Mokena, III., Jolieto vyskupo 
R. Blanchette paskirtas M£ill- 
Minooka dekanato dekanu ir 
vyskupo patarėju. Tuo kun. Me
mėnas tampa ir Jolieto kunigų 
senato nariu. Jolieto vyskupija 
yra padalinta į keturis dekana
tus. Will-Minooka dekanate yra 
40 parapijų ir virš 100 kunigų. 
Kun. V. Memėnas studijas baigė 
Romoj, kunigu įšventintas 1957.

— Kun. dr. J. Prunskis tė
vų marijonų provincijolo kun. J. 
Dambrausko pakviestas re
daguoti “Laivą”, mėnesinį ma
rijonų bendradarbiam leidžiamą 
žurnalą. Anksčiau šias pareigas 
ėjo neseniai miręs kun. K. Ba- .

' rauskas.-.ijj?L:j;j.i'
— Lietuvių Kultūros Draugi

ja Urugvajuj surengė Montevi- 
deo lietuvių išvyką į statomus 
poilsio namus Shangrila, kur 
visi turėjo bendrus pietus. Skly
pą dovanojęs ir gausiomis auko
mis statybos darbus remiąs Ed
vardas Jusys kun. J. Giedriui į- 
teikė 50 pezų auksinę Meksi
kos monetą. Jo pavyzdžiu pase
kė ir kiti išvykos dalyviai. Per 
10 minučių statybai buvo su
telkta 200,000 pezų.

— Prel. M. Krupavičiaus ant
kapiui statyti komitetas, vado
vaujamas prof. dr. J. Meškaus
ko, Chicagoj įvykusiam posėdy 
nutarė skelbti projekto kon
kursą, kuriame galės dalyvauti 
viso pašauto lietuviai meninin
kai. Komitetas taip pat išleis ir 
prel. M. Krupavičiaus mono
grafiją. Lėšom telkti bus sudary
tas visus kontinentus api
mantis garbės komitetas.

— Kun. S. Morkūno, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kle
bono, Sioux City, Iowa, pasta
bas apie įvairius okupuotos Lie
tuvos gyvenimo įvykius įsidėjo 
The Sioux City Journal laiškų

Kristuje, Išganytojas

nai rašo okupuotą Lietuvą lie
čiančiais klausimais.

— Vysk. A. Deksnys, Kalėdų 
šventes praleidęs Romoj, sausio 
pabaigoj pradės kelionę į tarp
tautinį eucharistinį * kongresą 
Australijoj. Sausio 28 dalyvaus 
BelleviUe vyskupo A. Zurowes- 
te sidabrinio vyskupystės jubi
liejaus iškilmėse.

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 
parapijoj, kuriai vadovauja lie
tuviai pranciškonai, šios gavė
nios metines rekolekcijas pra
ves tėv. Anicetas Tamošaitis, jė
zuitas.

5, 9-10), gyvybė, dievystė, iš
mintis, tvirtumas, palaiminimas, 
gyrius, garbė ir valdžia per am
žius (Apr. 5, 10*13). “Tam gi, 

M, nes •* kurs savo mumyse veikiančia 
aavuo- jėga gali padaryti nesuskaitomai

(nukelta į6 ptl.)
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Lietuviškasis Detroitas turi 

veiklius ir kultūros požiūriu tur
tingus šaulius. Jis turi ir Lie
tuvių Kultūros Klubą, kuris 
šiemet švęs savo veiklos 20 
metų sukaktį. Klubui sumaniai 
ir išradingai vadovauja Antanas 
Musteikis. Jis yra organizavęs 
daugelį kultūrinių parengimų.

Po Lietuvos universiteto at-. 
kūrimo 50-ties metų minėjimo 
Detroite Lietuvių Kultūros Klu
bas pasiūlė Detroito Stasio But
kaus Saulių kuopai bendromis 
jėgomis surengti didžiojoj Det
roito bibliotekoj lietuvių 
tautodailės parodą. Leidimą tai 
parodai išrūpino pats vienas 
Antanas Musteikis. Tuo tarpu 
parodos rengimo darbais dau
giausia rūpinosi Stasio Butkaus 
kuopos šauliai. Talkinimo pa
žadą davė ir jį įvykdė LB Det
roito apylinkės valdyba, kuriai 
pirmininkauja Vladas Selenis.

tVisuose šios parodos organi
zavimo darbuose labiausiai iš- 
ke Įtini šie šauliai: Stefanija 
Kaunelienė ir LŠST c.v. pirmi
ninkas ir Stasio Butkausšaulių 
kuopos pirmininkas Vincas Ta
mošiūnas.

Paroda buvo garsinama ame
rikiečių spaudoje, taip pat ir per 
abi Detroito lietuvių radijo va
landas, Ralfo Valatkos ir inž. 
Vacio Urbono vedamas. Ameri
kiečiam buvo siuntinėjami kvie
timai anglų kalba.

Paroda buvo atidaryta lapkri
čio 11 ir tęsėsi iki š. m. sausio 
14. Per didžiulę salę, kur lietu
vių tautodailės lobių buvo pri
krauti 8 didžiuliai langai, perėjo 
tūkstančiai lietuvių, o ypač 
Wayne universiteto studentų. 
Be to, vienas langas, išpuoštas 
lietuviškais lobiais, buvo pir
mame aukšte.

Eksponatų rinkimo darbuose 
daugiausia pasireiškė šaulė 
Stefanija Kaunelienė ir Stasio 
Butkaus. .šaulių kuopos pirmi-. . , ............. ..... . ,.r . ... , , ,
ninkas Vincas Tamošiūnas^u-i t
rio . vairuojama mašina aplankė 
daugybę lietuvių. Buvo surinktą., 
net 210 eksponatų. Kadangi te
ko susitalpinti iš viso devyniuo
se parodai skirtuose languose, 
tad beveik pusė jų netilpo. La
bai gaila, nes teko nustebti, su
žinojus, kiek daug įvairiausio 
meninio, spaudos, tautosakinio, 
gintaro ir kitokio lobio detroi- 
tiečiai turi savo namuose. Ne 
veltui amerikiečiai visur rašė:
Grand Exhibit of Litbuaniair 
Treasures of Culture.

Jei mes patys būtume dėstę 
vitrinose savo gintarą, kny
gas, paveikslus,'tikriausia, bū
tume sutalpinę daugiau, bet 
. . .amerikietės bibliotekininkės 
nemėgsta meninių vertybių su
grūsti. Eksponatus dėstė Do- 
rothy Manty taip, kaip jai at
rodė tinkamiau. Atskirais lan
gais buvo suskirstyti eksponatai 
Lietuvos istorinei didybei pa
vaizduoti, muzikinei kūrybai, 
tautiniam šokiam, spaudai, gin
tarui, medžio drožiniam; si
dabro, vario bei popieriniam 
pinigam parodyti buvo skirtos 
atskiros vietos, taip pat ir pašto 
ženklam, tautosakai, tautodai
lei ir t.t. Eksponatai buvo ap
drausti 7,861 dol.

Čia minimus eksponatus pa
skolino šie detroitiečiai lietu
viai: J. Baublys, F. Blauzdys, 
D. Jankienė, O. Janavičienė,

Trys lietuvaitės laiko kaspiną, kurf pėtfcerpa Detroito mies
to bibliotekos vedėja Clara Jonės. •”•

L. H ciningas, Stef. Kaunelienė, mos ' ir besišypsančios mer- j 
K. Kirvebaitienė, Em. Kutkienė, 
Br. Kviklys (iš Chicagos), E. 
Karve lięnė,J. Kučinskienė, Vt. 
Liesiuriaitis, V. Majauskienė,
M. Mikailienė, Vk. Norvilaitė, 
A. Musteikis, Detroito Kultūros 
Klubas, B. Marčiukaitytė, VI. pakvietė Jolanda Baužienė. 
Pauža, VI. Staškus, VI. Mingė
la, Jn. Švoba, Rb. ir Vi. Sele- 
niai, Edv. Vasiliauskas, Jr., Ve. 
Tamošitįnas, Graž. Urbonienė, 
Alg. Vditiekaitis.

Stefanija Kaunelienė ir Ve. 
Tamošiūnas šiuos eksponatus 
ne tik. surinko ir atvežė paro- 
don, bet taip pat sudarė ir pa
skolų bei draudimo sąrašus. 
Eksponatus vežti bibliotekon 
padėjo inž. Vytautas Vitkus ir 
Saulius Kaunelis. Visą laiką su sų kultūros lobingumą ir per ją 
biblioteka ryšį palaikė Stefanija 
Kaunelienė, Vincas Tamošiūnas 
ir Antanas Musteikis.

Parodos atidarymas 
1972 lapkričio 29 vakarą ne
apsiėjo be šiurpulį sukėlusio į- 
vykio. Buvo išgyventa nemaža 
susijaudinimo ir baimės, kai su
žinota, jog visi šilainiečiai šo
kėjai, kurių buvo 24, besileis
dami keltuvu iš 4-to aukšto 
apačion, dėl per didelio svorio 
(nes kabina buvo skirta tik de
šimčiai žmonių) įstrigo prie 3- 
čio aukšto durų, kurių nebuvo 
galima atidaryti. Trūko kvėpavi
mui dęguonio. Šokėjai duso. 
Kol atvyko specialistai, jaunie
ji šokėjai, atrodo, nebemanė iš 
viso daugiau šokti . . . Vėliau 
darbininkai pumpavo orą vi
dun. Kiek palengvėjo. O galėjo 
atsitikti ir blogiau. Ačiū Dievui, 
kad yi-skas užsibaigė laimingai. 
Apie 8.vąl. 30 min. vakaro Ši
lainė, tiek išgyvenusi, vis dėlto 
dar gražiai pašoko. Bet... tas 
jų įstrigimas keltuve pasiliks jų vių tautos kultūringumu. Pa- 
atsimi irimuose.
,< Dėt to įstrigimo parodos ati
darymas buvo pavėlintas apie 
valandą.--Nemažas skaičius sve-

to.atidaiymo' metu žiūrovų daf jai. teks vėl pamatyti Halinoj, 
buvo apie 250; daugiau lietuvių 
negu amerikiečių.

Vėliavos buvo paskolintos iš 
Stasio' ^Butkaus šaulių kuopos. 
Jas aptarnavo tos pačios kuopos 
šauliai. Jų vadovas F. Blauz- 
dys. Ilgą, beveik per visą salę 
ištįsusį, kaspiną pasiuvo Graži
na Urbonienė. Kaspiną ilgokai 
laikė ir laukė atidarymo links-

PO CHICAGOS DANGUM
Su naujais metais ateina įvai

rūs darbai, užsimojimai, pasi
žadėjimai. Lietuviškoji Chicaga 
judės: vyks vakarai, banketai, 
minėjimai, koncertai ir t.t. Tu
rim net dvi operas. Turim 
spaudą, radijo valandėles, lietu- 

-višką televiziją, lituanistines 
mokyklas, parapijas. Visai šiai 
lietuviškai veiklai reikia talkos. 
Reikia, kad mūsų jaunimas lan
kytų lituanistines mokyklas, 
jungtųsi į šokių grupes, chorus, 
teatrus, organizacijas. Užsa
kykim jam lietuviškos spaudos, 
leiskim mėginti savo talentus!

Lietuvių žurnalistų pastogėj 
vyksta judėjimas. Sausio- 3 Gin
taro salėj buvo susirinkta kul
tūriniam trečiadieniui. Aloyzas 
Baronas skaitė paskaitą “Mūsų 
kritikos nuosmūkis”. Prele
gentas; daugelio knygų autorius 
ir laureatas, straipsnių rašytojas,

gaitės: Audrutė Baužaitė,
Laura Leonavičiūtė ir Ramona 
Urbonaitė.

Parodai atidaryti buvo pa
kviesta šios didžiulės bibliote
kos direktorė Clara Jonės. Ją

Clara Jonės, prieš perkirpda- 
ma kaspiną, tarė šiuos žodžius: ?

“Man bjivo labai malonu gir
dėti ponios Jolandos Baužienės 
kalbą. Man atrodo, būtų kur kas 
teisingiau, jei aš padėkąrišreikš- 
čiau jum, o ne jūs man. Ši 
lietuvių kultūros globiu paroda 

• bent laikinai praturtino mūsų 
biblioteką. Jos dėka' amerikie
čiam, ypač studentam, atsidaro 
auksinė proga giliau pažinti jū-

Lietuvos kultūros lobyno parodą atidarant, iš k. —■ Lie
tuvių kultūros klubo pirm. Antanas Musteikis, LB Detroito 
apylinkės pirm. Vladas Selenis, šokių grupės šilainės mo
kytoja Galina Gobienė, Jolanda Baužienė, sėdi Bibliotekos 
direktorė Clara Jonės, LŠST c.v. pirm, ir Stasio Butkaus šau
lių kuopos pirm. Vincas Tamošiūnas ir šaulė Stefanija Kau
nelienė. * *

— jus pačius.” .
“Tik esu grįžus iš Europos, 

kur teko dalyvauti tarptauti
niame bibliotekininkų suva
žiavime Frankfurte, Vokietijoje. 
Ten skambėjo daugybės skirtin
gų tautybių bibliotekininkų žo
džiai: jie kalbėjo įvairiomis kal
bomis. Tos kalbos buvo skam
bios, gražios ir neužmirštinos. 
Anuomet aš prisiminiau, kad 
mūsų Amerikoj yra tiek daug. 
tautybių ir skirtingų kalbų, ne
maža ir rasių. Visi čia moka su
gyventi ir bendrauti. Tas ne
paprastas įvairumas bei spalvų 
skirtingumas sudaro įspūdį, tar
tum tai būtų didžiulė skirtingų 
spalvų gėlių puokštė, — puokš
tė laisvų ir laimingų žmonių. 
Toj skirtingoj masėj telpa visa 
Amerikos kultūros, laisvės ir 
ekonominės gerovės ateitis ir 
visokeriopa Amerikos stip
rybė.”

Clara Jonės pasidžiaugė lietu-

reiškė tikinti, jog šios šešių 
savaičių parodos lobiais pasi
naudos daug amerikiečių, o 
ypač studentų-jaunimo. Taip

Gobienės vadovaujamos Šilai
nės grupės lietuviškų šokių me
ną.

Pagaliau direktorė perkirpo 
mergaičių laikomą kaspiną. Visi 
svečiai. buvo pakviesti pasi
vaišinti kavute, sviestainiais, 
pyragaičiais, tortais ir visokiais 
saldumynais. Ir visiems visko 
užteko!

Spyglių ir Dyglių redaktorius, 
yra veiklus ir Žurnalistų Sąjun- 
goj. Gruodžio 30 jis deklamavo 
humoristinius eilėraščius Lie
tuvių Radijo Forume. Lietuvių 
žurnalistų Chicagos skyrius sa
vo veiklą pagyvins. Jis padėjo ir 
padės centro valdybai, ypač 
spaudos baliuj.

Per šventes Chicagoj nuo 
smurto veiksmų žuvo daugiau 
kaip 16 žmonių: vieni buvo nu
šauti, kiti nudurti ar kitaip^ už
mušti. Ieškoma naujų būdu ko
vai prieš nusikaltimus.

Chicagos autobusų kelionės 
kainą nuo vasario 1 norima pa
kelti 5 centais, bet naujai iš
rinktas gubernatorius pareiškė 
rasiąs būdų važmos nepakelti. 
Jos pakėlimas paliestų betur
čius, pensininkus ir mokslei
vius, todėl būtų skaudu, jei taip 
atsitiktų.

Skautų veikla pasižymi įvai
riom sueigom, stovyklom, Skau
tų Aidas švenčia savo 50 metų 
sukaktį. Jis gimė Lietuvoj, 
Šiauliuose, 1923 kovo 15. Prieš 
Kalėdas čia pasirodė du nu
meriai.

Aldutės — tai muz. Ajj.ce 
Stephens vedamas studijuo
jančių mergaičių choras. Nese
niai išleidusios savo plokštelę, 
jos ir dabar tebėra veiklios. Sau
sio 13 buvo surengusios įdomų 
linksmavakarį su neolituanų or
kestru ir akt. Vitalių Žukaus
ku iš New Yorko. Aidučių cho
ras pasirodo daugely vietų, turi 
gražų repertuarą.

Bal. Brazdžionis'

Vaišėmis rūpinosi S. Kaune
lienė, E. Katkienė ir E. Mus
teikienė. Po parodos atidarymo 
svečius vaišino Rožė Bilaitienė, 
Mirga Michaels, Pranė Televi- 
čienė, Mar.^Zubrickienė, Elz
bieta Juodinskienė ir kitos po
nios.

-o-

Šiai lietuvių kultūrinei de
monstracijai Detroito lietuviai 
nesigailėjo nieko.

Vaišėm ponios prinešė, pri
vežė visko.

Jei redakcija būtų šiais metais 
dosnesnė, tai suprastų jūsų ko
respondento norą ir skirtų dau
giau vietos Detroite gerbiamam 
laikrašty Darbininke, paminė
dama bent labiausiai nusipel
niusias ponias: Pranę Balan- 
dienę (“tortų karalienę”), Jad
vygą Černiauskienę, Eleną 
Baublienę, Kristiną Daugvy- 
dienę, Danutę Jankienę, Stefa
niją Juškienę, Stefaniją Glad- 
kauskienę, Eleną Gerulaitienę,

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

RICHMOND HILL, N.Y.
O. Budraitienė 80, anksč. 20.
J. K. Krivickai, 45, anksč. 20, 

pažad. 300.
St. Citvaras, 4.
A. I. Vakseliai 100, anksč. 300.
Ed. J. Leleivai 250, anksč.

60.
A. E. Ošlapai 100, anksč. 255.
Jonas Mikalauskas 100, anksč.

150, pažad. 500.
V. L. Galiniai 50.
J. V. Galiniai 25, anksč. 75.
W. Sidas 25.
A. R. Pūras 40, anksč>62.

VVOODHAVEN, N.Y.
B. F. RedikižilOO, anksč. 100.
J. Mariukas 50, anksč. 55.
V. M. Oniūnai 100, anksč. 

125.
A.B.R. 100, anksč. 342, pažad. 

1000.
P. L Švitrai 100, anksč. 260.
J. V. Šileikiai 200, anksč. 260, 

pažad. 600.
A. J. Vytuvis 200, anksč. 100.
K. V. Lakickai 500, anksč. 530.
Stasys Alvyra Liogiai 50, 

anksč. 120.
Vytautas Gerulaitis 35, anksč. 

90. '
BROOKLYN, N.Y.

Kun. A. Račkauskas, 500, 
anksč. 410.

V. K. Šventoraičiai 100, 
anksč. 305.

J. A. Petrauskai 70, anksč. 30.
N. Johnson 100, anksč. 1160. 

(Persikėlė į Stamhope, N. J.)
V. Paražinskas 70, anksč. 70.
P. Bielskus 150ranksč. 550.
A. Chaplick 25, anksč. 165.
W. itlosis 60, anksč. 40.
Stella Willworth 100, anksč. 

310, pažad. 500.
ĮVAIRIOS VIETOVES

A. G. Dauniai, Syosset, N. Y., 
250, anksč. 25, pažad. 500.

W. M. Primavera-Rūtenytė, 
Yorktown Heights, N.Y., 15.

Kun. Juozas Grabys, Water- 
vliet, N. Y., 200, pažad. 1000.

J. Skersys, Lawrence, Mass. 5.

Laukiama aukų na tik grynais pinigais, 
užrašais testamentuose. Auka a siųsti:

BUILDING FU N D
Franclacan Monastery
SėO Buahsrtek Avenue
Brooklyn, N.Y. 11221

Emiliją Kutkienę, Mariją Mikai- 
lienę, Mariją Bajorūnienę, Stasę 
Miltakienę, Rožę Ražauskienę, 
Prancišką Televičienę, Gražiną 
Urbonienę, Eugeniją Zubric- 
kienę, Emą Garliauskienę, Bro
nę Plečkaitienę, Sofiją Dryžie- 
nę ir Stašienę.

Stasio Butkaus šaulių kuopa 
ir Detroito Lietuvių Kultūros 
Klubas visiem taria ačiū. Visų 
lietuvių vieninga- paslauga ne
užmirština; ji, be to, stiprina ko
vą dėl Lietuvos laisvės. Šiais 
laikais svarbu reikštis ne vien 
savų tautiečių tarpe; reikia 
rodytis ir kitataučiam.

Šalia šios bibliotekos, Detroit 
Public Library, Woodward ir 
Kirby gatvių kampe išdidžiai 
stovinčiame Detroito istorijos 
muziejuje daugybė amerikiečių 
dvi savaites gėrėjosi bei grožė
josi lietuviška Kalėdų eglute: 
ji buvo gana aukšta ir gražiai 
išpuošta kalėdiniais šiaudinu
kais.

V. Mingėla

R. Kėzys, Middle Village, 
N. Y., 100, anksč. 105 (radio 
skelb.)

A. Elskus, N. Y. City, N.Y., 
100.

Ana Aušrotas, White Plains, 
N. Y., 50, anksč. 50.

A. Kašubienė, N. Y. City, N. 
Y., 17.50 (Dailininkų Sąjungos 
vardu).

J. A. Alyta, Elmhurst, N. Y.,
50, anksč. 70.

A. Antanaitis, Kings Park, N. 
Y., 80, anksč. 20.

Giedrė Kumpikaitė, Hollis 
Hills, N. Y., 100, anksč. 200.

A. D- Bobeliai, Massapeąua, 
N. Y., 50, anksč. 50.

T. I. Jasaitis, Great Neck, N. 
Y., 100, anksč. 300.

J. C. Simaitis, Forest Hill 
Gardens, N. Y., 200, anksč. 1000.

P. Paprockas, Forest Hill Gar
dens, N. Y., 100, anksč. 125.

Ch. Petranis, Jersey City, N. 
J., 50, anksč. 400, pažad. 1000.

B. Stankus, Nevvark, N. J., 20, 
anksč. 60.

V. Ruokis, White Plains, N. 
Y., 10, anksč. 250, pažad. 300.

H. Urbaitytė, Wantagh, N. Y., 
10, anksč. 20, pažad. 300.

Elaine Tolle, Huntington, N. 
Y., 10, anksč. 10, pažad. 50.

P. S. Zuyus, Maspeth, N.Y., 
10, anksč. 120, pažad. 200.

A. Narvydas, M.D., E. North- 
port, N. Y., 450, anksč. 950.

J. Murphy, Sag Hlrbor, N.Y., 
25, anksč. 25, pažad. 100.

V.L. MilukairPlainview, bT.Y., 
50, anksč. 210.

Juozas Puodžiūnas, VVaterbu- 
ry, Conn., 20.
x Petras Srikūnas, Miami, Fla., 
25.

Stasys Miknius, New Lon- 
don, Conn., 25.

Pranas Gvildys, Staten Is- 
land, N. Y. 100.

Kun. dr. V. Cukuras, Pomfret, 
.Conn., 500, anksč. 300.

R.A. Povėli, Mountain Lakęs, 
N. J., 25.

pasižadėjimai*, bet Ir

— Vasario Šešioliktosios mi
nėjimam ^Vyriausias „ Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas paruošė 
nutarimo projektą. Norį šiuo 
projektu pasinaudoti prašomi 
rašyti: VLIKas, 29 W. 57th Str., 
New York, N. Y. 10019. (E)

— Pabaltijo valstybės antra
jame pasauliniame kare — šia 
tema ypatingą konferenciją ruo
šia Association for the Advance- 
Association for the Advance- 
ment of Baltic Studies, baltie- 
čių akademikų draugija ir Hoo- 
verio Institucija bei Califomijos 
Universitetas (Califomia State 
University). Konferencija įvyks 
San Jose, Calif., 1973 balandžio 
13-15. Numatomos šios pagrin
dinės sritys: 1. Prieškariniai 
režimai ir jų politika; 2. Pabal
tijo valstybės sovietų okupacijo
je (1'940-1941); 3. Pabaltijo vals
tybės vokiečių okupacijoje 
(1941-1945); 4. Pabaltijo valsty
bės karo meto ir pokarinėje 
diplomatijoje (1941-1972). (E)

— Romos Kalantos tragedija 
bus įamžinta dramoj. Taip nu
tarė Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio Dr. Vydūno skyriaus na
riai metiniame susirinkime. Ge
riausios dramos autoriui skiria
ma 1000 dol. premija.

— Kun. Boleslovas Liu- 
bąuskas, Port Allegany, Pa., 
siųsdamas auką < Kultūros Židi
niui, paskyrė ir 100 dol. Dar
bininko spaudos reikalam. Dar
bininko administracija gerada
riui už lietuviškos spaudos rei
kalų įvertinimą ir sunkumų su
pratimą nuoširdžiai dėkoja.

— Povilas Kesiūnas, Chicagoj 
gyvenąs kultūrininkas, sausio 
8 sulaukė 80 m. amžiaus. Tai 
teisininkas, besireiškiąs ir raš
tijoj bei tapyboj. Mokslus ėjo 
Vytauto Didž. universiteto hu
manitariniame bei teisių fakul
tete. Baigė Jonės prekybos mo
kyklą Chicagoj. Buvo gimnazi
jos mokytojas Rokišky, Kaune, 
advokatavo Kaune, Chicagoj į- 
steigė sąskaitybos mokyklą. 
Prieš I pasaulinį karą ruošdavo 
vakarus kairntiose - ĮLdriau sĮto-, 
vykioj buvo įsteigęs teatrą At
žalyną. Yra parašęs apysakų^ 
dramų, romanų. Redagavo Jau
nimą.

— Prof. dr. A. Šlepetytė-Ja- 
načienė Prancūzų Draugijos 
Amerikoj Pi Delta Phi (Socie- 
te d’Honneur Francaise) už 
nuopelnus pakelta garbės nare.

—Lietuvių Paštininkų Są
jungos visuotiniame metiniame 
susirinkime Chicagoj buvo iš
rinkta nauja valdyba: pirm. — 
Joną., Tijūnas, vicepirm. — Oto
nas Kapteinis, sekr. — Stasė 
Cecevičienė, ižd. — Julius Po
cius, reikalų vedėjas — Vincas 
Kuliešius. Revizijos komisiją 
sudaro: pirm. — Jonas Indriū
nas ir nariai — Jonas Miceika 
ir Romualdas Nemickas. Seno
joj valdyboj yra išbuvę 25 metus 
nuo įsisteigimo dienos: Jonas 
Bereiša, Justinas Gečiauskas ir 
Jurgis Janušaitis.

— Elena Meškauskienė lai
mėjo pirmą premiją už lietu
višką lėlę Sioux City, lowa, 
banko (First National Bank) pa
skelbtam konkurse “Dress a 
Doll’>

— Darbininko kreipimasis 
“Kyiečiame talkon” susilaukė 
vaisių. Užpildant mirusių skai
tytojų tarpus, sulaukta apie šim
tas naujų skaitytojų. Laukdama 
skaitytojų talkos, administracija 
dėkoja skaitytojam, kurie prie 
progos paragina naujus skaityto
jus ar jiem prenumeratą ir pa
dovanoja. Patys užsisakė: J. 
Asiūnas, Hartford, Conn., K. 
Matusevic, Lawndale, Calif., Z. 
Šipaila, Rochester, N. Y., dr. J.
C. Urbaitis, Kane, Pa., R. Lat
vė n as, Culver City, Calif. Ki
tiem užsakė: A. Jonynienė, E. 
Haven, Conn., užsakė trim nau
jiem skaitytojam: L. Sudnickui, 
Woodmont, Conn., P. Naiduš- 
kevičiui, W. Haven, Conn., ir 
V. Žemllauskienei, E. Haven, 
Conn.; A. Ramonaitienė — Al
gimantui Ramonaičiui, abu iŠ 
Detroit, Mich. Sveikiname nau
jus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata tik 7 
dol. pirmiem metam
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W**hington Poat(gr.3) kores
pondentė Betty Medzger seri
joje rašinių etninių grupių ap
rašymą pradėjo nuo architekto 
Arvydo Beoduko pasipasako
jimo. , .

Arvyda* Barzdukas esąs vie
na*; iš šimtų tėvų Washingtono 
srity, kurie savo vaikus gabena 
4 bažnyčias ir mokyklas šešta
dienio rytą mokyti* jų * tėvų 
kalbos ir kultūros. Barzdukas 
veža savo dukteris taip pat į lie-

galutinio; lyg aš tebesu egzi- 
lėje.”, ?

Ir korespondentė pati komen
tuoja: “Gyvenimas, kuriuo jis 
gyvena, gabendamas vaiku* į 
lietuviškas pamokas ir skautas, 
kalbėdamas lietuviškai kaip pa
grindine namų kalba, vadovaū-

lenkų — 17,648, /airių —17, 
194, austrų — 10,945, graikų — 
9,297, prancūzų — 8,710/

Lietuvoje gimusių ar jų vaikų 
yra 4,337.- Pagal daugumą jie 
yra 16-je vietoje.

Latvių, ir estų bendro skai
čiaus nėra. Tėra tik skaičius gy
venančių Columbijos distrikte. 
Jame latvių yra 351, estų 64;

:riĮ - lietuvių ten 953. Kiti lietuviai, mingus ir nelaimingus įvykius, 
dauguma, gyvena • Marylando {vertinam, kas buvo pasiekta ir

Paskutinė 1972 metų valan-

Wa- Prasidėjo 1973 metai.
Naujųjų Metų šventė — tai 

lyg naujų gajų vilčių .diena.
ši diena priverčia mus su

simąstyti. -.
■ Prisimenam pereitų metų lai-

> tuvių skaučių susirinkimus. Ki- cija’ ”. 
tą vakarą kas savaitė jos eina į t » 

r Amerikos skaučių sąjungos susi
rinkimus. a 
.- ięorespondentė apklausinėjo 
apie 40 etninių grupių tėvų ir 
jų psichologinį dvilypumą api
būdina pavyzdžiu Barzduko, 
kups jai kalbėjo:

•< “Aš galvoju apie save kaip 
apie egzilą. Tai daugiausia pa- 
sąmonio dalykas. Ir aš tikrai ne
žinau, kodėl aš jaučiuosi egzi-

jai, domėdamasis JV politika, 
skaitydama* reguliariai 16 lietu-, 
viškų laikraščių — tokį gyveni-. 
mą jis vadina 'dvilype egzisten-

“Aš sąmoningai turiu per
jungti vieną po kitos, o būtų la
bai lengva visiškai absorbuotis 
vietinėje bendruomenėje ir už
miršti javo lietuviškuosius ry
šius.”' '

Tokis yra dvilypis, sako auto
rė, pirmos ir gal antros imi
grantų generacijos gyvenimas 
Washingtone. 
--------------a-------------—----------

Korespondentė sumini 
shingtono ir jo priemiesčių et
ninių grupių narių skaičių pa
gal 1970 metų surašymą.

Washingtone ir priemies
čiuose viso gyventojų -- yę 
2^61,102. Taip jų ne;Ž 
koje gimusių yra 129,988. ___w__________ _____ _____  c ...... _______

•• Pastarųjų bet jų vaikų Iriau-/ priemiesčiuose — 2,526 ir Vir- ko nepavyko pasiekti. '
Į daugelį mūsų šeimų įsibro

vė mirtis. Daugeliui mūsų rei
kalinga užuojauta, .lietuviška 
širdis. . -

Praeitis, dabartis, ateitis ;— 
laikas bėga taip greit.

'' Jau nebepasivejam savo my
limųjų ... 5
Niekas nestovi vietoj. Štai 

mūsų žemės kamuolys taip greit 
skrieja aplink motulę saulę — 
60,000 mylių per valandą. Kei
čiasi visa,* kas gyva ir kas negy
va.

Keičiasi kartos. Jaunieji pa
sensta, pavargusieji pasitraukia, 
išeina amžinybės keliais.

9

jokių realių ryšių su Lietuva, 
jokių kontaktų su ten esančiais 
giminėm, nors ir turiu ten pus
brolių; Iš tikrųjų, jei net po
litinė padėtis ten pasikeistų, aš 
negalvočiau ten grįžti pastoviai 
gyventi. Aš esu taip prisi
sunkęs Amerikos meno ir tech
nologijos.

“Bet aš tebejaučiu lyg nesąs 
įkurdintas; lyg nieko dar nėra

Hartford, Conn.

Nauja valdyba

1$ TAMSYBIŲ ...

Šv. Jurgio Evangelisto drau
gijos susirinkimas įvyko sausio 
7. Apsvarsčius draugijos reika
lus, išrinkta šiem metam nauja 
valdyba: pirmininkas Antanas 
Stanulis, vicepirmininkas Sta
sys Šrupšas, finansų raštininkas 
Albertas Petraitis, nutarimų raš
tininkas Albinas Stanulis, iždi
ninkas Danielius Medaška.

giausia yra vokiečių — 38,052; gi nijoje -— 858.

Washingtone? D.C., p. Barzdukienė savo dukrelėm skaito 
lietuviškai. Šią nuotrauką buvo įsidėjęs The Washington 
Post 1972 gruodžio 3.

Mes, lietuviai, kur bebūtume, 
esame tik sudužusio laivo lai
mingai išsigelbėję keleiviai, 
turį gyventi viltimis, turį būtį 
stiprūs rie tik kūnu, bet ir dva
sia. Kol gyvi, negalime išsiža
dėti tautos laisvinimo darbo.

Vienas milijonas mūsų jau 
žuvo Lietuvos miškuose, Mas
kvos koncentracijos stovyklose, 
kalėjimuose, Sibiro ir Kazachs-

tano beribiuose plotuose. Pa
saulinė spauda, rašydama apie 
rezistenciją Sovietų Rusioj, tur 
būt, ryškiausiai išskiria žydus, 
ukrainiečius ir lietuvius. Jeigu 
toji spauda būtų pastebėjusi 
ankstyvesnes mūsų partizanų 
laisvės kovas (kada jų žuvo dau
giau kaip 50,000), kažin, ar ji 7 
nebūtų pripažinusi lietuviam 
pirmosios vietos. I

Pereitais metais prasiveržė 
visa grandinė tragiškų įvykių. 
Tik prisiminkim susideginu
sius: Romą Kalantą, Stonį, 
Andriuškevičių. Pilėnais virto 
Kaunas.

Kompartijos pareigūnai labai 
nustebo, kaip Kauno jaunimas, 
30 metų auklėtas komunistinės 
sistemos, išdrįso demonstruoti 
prieš vergiją ir reikalauti Lie
tuvai laisvės.

Į Vilnių ir Kauną g, masiškai 
gabenami rusai. Net atimami 
butai iš lietuvių ir atiduodami 
rusam.

Dar neužmiršom kankinio Si
mo Kudirkos, sūnaus ir tėvo 
Bražinskų, pabėgusių į Turkiją.

Tokios naujųjų metų mintys.
Kad nepritrūktame -kovos 

dvasios, melsdamiesi prie Tėve 
mūsų ir prie Sveika Marija kas
dien pridėkim: “Dieve, gelbėk 
lietuvių tautą”, “Aušros Vartų 
gailestingumo Motina, gelbėk 
mūsų tėvynę Lietuvą”.

VI. Mingėla

(atkelta iš 4 psl.)

Kadaise iš Moab lygumų imt Visi valdybos nariai yra jauni, 
Nebo kalno užlipęs Mozė gėrė- čia gimę (išskyrus vicepirmi- 
josi jam Dievo rodoma Paža-^ ninką), sutartinai ir nuoširdžiai 
dėta Žeme. Tačiau jis tarėjo 'darbuojasi draugijos naudai, 
mirti į ją neįžengęs ir jam Šite jaunuoliai veikloj prisimena 
patikėtųjų į ją neįvedęs. Nežiū
rint, koks bebūtų likimas,-'ti
kėjimo akimis njataų^daug di
dingesnę žemę ir nuostabiai 
žavią Dievo vaikų ateitį.Tai ne 
žemės menkutis kampelis ir 
ne visa žemė, kuri yfiir’’ttK 
krislas visatoj, net ir ne visa 
visata, nežiūrint, kokia plati ir 
didinga ji bebūtų. Mūsų atei
tis ir paveldėjimas yra pats 
Dievas. “Pati Dvasia duoda liu- 
dijimą mūsų dvasiai, kad mes 
esame Dievo vaikai. O jei vai
kai, tai ir tėvoniai: tėvoniai 
Dievo ir bendratėvoniai Kris
taus” (Rom. 8, 16-17). Dieve, 
tu sukūrei mus į savo panašu
mą, ir tol nerami mūsų būtis, 
kol nešviesime tavimi, mūsų 
Dieve ir mūsų viskas!"

Mes padidinome mūsų tarnautojų įkaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS 
ir mes viską atliksime.

savo tėvus, kurie šią draugiją 
įsteigė. Draugija buvo išaugus 
iki 700 narių. Šiuo tarpu dar yra 
105 nariai.

Kitas susirinkimas bus vasario 
4, sekmadienį, 2 vai. popiet. 
Pradedant kovo mėnesiu susi
rinkimai bus kviečiami kiek
vieno mėnesio pirmą pirma
dienį 7 vai. vak.

Senas narys A.J.P.

DR. RŪTA JAUNIŠKIENĖ 
NAUJOJ TARNYBOJ

Statistika

Vienas Triasmeni Dieve, vi
siškai susivienijęs su mumis, 
perimk mus savo visur buvimu, 
kad tavyje mes su pasitikėjimu 
gėrėtamės savo atbaigta būtimi 
ir gyvenimo pilnybe su visais 
tavo begaliniais turtais, su jau

nyste, grožiu, džiaugsmu ir ra
mybe. Šviesk mumyse savo vi- 
sažinojimu, kad mes turėtume 
visą tiesą, pažinimo pilnybę ir 

- visą išmintį. Padaryk, kad tavo 
begaline dieviškąja meile my
lėtume tave, vieni kitus ir visą 
tavo visatą. Visagalybės Dieve, 
triumfuok mumyse, kad mes 
būtume tavo atspindys, kiekvie
nos tobulybės ir visos kūrybos 
Dieve, su viso gėrio tobulu 
džiaugsmu tavo amžiname “da
bar”!

Tėv. J. K. Butkus, OFM.

(atkeltais 3 psl.)
Kažin ar tokių raportų ruošė

jam, pateikiant komunistų skai
čius, nevertėtų nurodyti bent 
vieną kitą faktą ir apie jų dar
bus. Ar nevertėtų bent trumpai 
paminėti, kiek komunistai yra 
išžudę žmonių, kiek yra išvežę į 
priverčiamųjų darbų stovyklas, 
kokia jų pavergtuose kraštuose 
yra žodžio, spaudos ir religi
jos laisvė. Kokie ten teismai, 
kokie teisėjai, kokia vieša ir 
slapta policija, kokios kankini
mų kameros.

Tokie daviniai beveik visuo
met nurodomi, kai kalbama 
apie nacių veiklą, bet kažkodėl 
jie nutylimi, kai kalbama apie 
komunistus.

Pristačius komunistų darbus, 
gal ne vienam pasaulį tvar
kančiam politikui plačiau 
sivertų akys, ir nereikėtų 
vergtiesiem degintis, kad 
kreiptų pasaulio dėmesį.

Skaitmenų statistika dar tikro 
vaizdo neparodo, nes gyveni
mas kalba ką kita.

at-

at-

medicinoj Mounds Park — Mid- 
way ligoninėse, St. Paul, Min- 
nesotoj, kurį laiką vertėsi priya- 

r_________ _ ____ čia gydytdjris praktiku'. 1957jpėr-
Kiriįš Park valstybinės ligo- dirbti į^pSic^iatfirię ^alsty- 

- 1 - ' binę ligoninę Fergus Falls, 
Minnesotoj. —

“Pasiryžusi tęsti savo karjerą 
psichiatrijoj, dr. R. Jauniškienė 
persikėlė į Marylando valstybę, 
kur trejus metus specializavosi 
toj srity veteranų administraci
jos ligoninėj, surištoj su Joan 
Hopkins universitetu. Po to 
dvejų metų privalomą tarnybą 
atliko v.a. ligoninėj Danville, 
Illinois. Sutarčiai pasibaigus, 
buvo paskirta į veteranų admi
nistracijos ligoninę Northport, 
Long Island, N.Y. Dirbdama 
šioj ligoninėj, dr. Rūta Jauniš
kienė 1966 išlaikė specialybės 
egzaminus Ame r. Board of Psi- 
chiatry and Neurology. Čia ji 
išdirbo ketverius metus, kol 
buvo pakviesta į Suffolk psi
chiatrinę ligoninę”.

Dr. Rūta ir jos vyras ekono
mistas (dabar pensininkas) Me
čys Jauniškiai turi dukterį Eglę 
Duobienę, kurios vyras advoka
tas Valdas Duoba yra vaistų 
bendrovės Squibb juriskonsul
tas.

Dr. Rūtos Jauniškienėš bio
grafinės žinios yra įdėtos į 
medicinos specialistų knygą 
(Directory of Medical Specia- 
list’s), taip pat į žymesniųjų 
Amerikos moterų biografijų rin
kinį (Who’s Who of American 
Women) ir kitur.

Ryšium su dr. Rūtos Jauniš- 
kienės paskyrimu naujom parei
gom, Kings Park, N.Y., laikraš
tis pateikia šias žinias: ■

ninės direktorius dr. Shepherd 
Nathan su džiaugsmu prane
šė, kad dr. Rūta J a u n i š- 
k i e n ė yra paskirta direktore 
prie šios ligoninės naujai orga
nizuojamo vieneto, apimančio 
Huntington-Smithtovvn miestų 
rajonus.

“Draugiško būdo, švelnaus 
balso moteris, dr. R. Jauniškie- 
nė turi didelį patyrimą psichia
trijoj. Prieš paskyrimą dabarti
nėm pareigom, ji penkerius me
tus buvo Suffolk psichiatrinės 
ligoninės direktoriaus padėjėja, 
vadovaudama Islip-Smithtown 
miestų rajonus apimančiam sky
riui iki pastarosios ligoninės iš
skirstymo.

“Gimusi Rusijoj iš lietuvių 
tėvų (jos tėvas mokytojas Or
lauskas tuo laiku studijavo 
Maskvos universitete), dr. R. 
Jauniškienė baigė Vytauto Di
džiojo universiteto medicinos 
fakultetą Kaune. Medicinos 
praktiką atliko Raudonojo Kry
žiaus ligoninėj, kuri buvo suriš
ta su V. D. universitetu.

“Raudonajai armijai pradėjus 
ofenzyvą prieš vokiečių karines 
pajėgas, okupavusias jos tėvynę, 
dr. R. Jauniškienė pasitraukė į 
vakarus. Čia ją sekė ilga gran
dis įvykių, kol 1948 ji atvyko į 
JAV. Atlikusi reikalingą stažą 
ir specializavimąsi bendroj

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą Ir US8B

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su viri 40 metų patyrimu. r , .... -—f-— fSsIya ęa.j.h

Jei esate Vienas įf^tūkirtančiii mfisų prteckiatų^klijentų,' 
'met dėkbjarrie Jthnt'užpasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 

pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

siuntiniai Pasiekę mus pastų
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 Walnvt St., Philadelphia, Pa. 19106; Tai. 21M2M455

Centrinės įstaigos New Yorfce:

240 HFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10001 
Tel.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

Jurgio Spurgio nuotykiai

PHILADELFHIA, Pa. 1*123 — 1013 N. MarahaR 8L 
BALTIMORE, M*. 21224 — 8208 Eastern Av*. 
80. BOSTON, Mam. 02127 — 380 Wwt 8r»a*way 
CHICAGO, m. 80822 — 2242 W. CMeafo Am. 
CLEVELANO, OM* 44118 — 7*7 E. 185tt 8tmt 
DETROIT, Mteh. 48210 — 8400 MtoMfan Ava. 
ELIZABETH, N J. 07201 — 808a EHzateth Ava. 
HAMTRAMCK, Mloh. 48212 — 11415 4**. Campra Ava 
HARTFORD, Cann. — 11 Charter Oek Avnmm S 
KAN8A8 CITY, Kan. 88102 — 18 8*. Battany 
LOS ANGELĖS, CaL 80038 — 2841 Semet Bh< 
MIAMI, Fta. 33188 — 0408 BteMyM GM. 
MtNNEAPOLIB^Mten. 88418 ~ 2482 Citrai Ava. NE 
NEW RRITAIN, CmUL 88088 — 87 8lmtt1a Wia*aw Av 
OMAHA, N«k. 08107 — 8584 G*. 8M Otreat 
PARMA, OM* 44134 5438 State RteM
PITT8RURGH, Pa.10888 —840 TMri Avmm 
ROCHE8TER, N.Y. 14821 —. 088 MoėteR Avmąa 
NEW YORK, N.Y. 10008 — 1t1 Flr*t Av*ma 
BAN FRANCISCO, CaL 84128 —. 1880 Ott Avmm 
8EATTLE, WaML 08108 — ISIS N. 30IB ttraat 
SOUTH RIVER, NJ. 00888 — 108 ,WMtatea* Ava. 
WORCE8TĖR, Maa*. 01004 — 00 Marrtete OL 
TRENTON, NJ. 00011 — 730 Ltesrty Strut 
YINELANO, NJ. 00000 — Partati HaU Waat LaaMa Aa

WA5-aa7i 
Dl 2-2374 

AN 8-8784 
•E 5-7718

AT 1-1757

FRHTtt

GR 1-8712

LO4-78M 
ME 3-1088 

287-8113

LYMttl
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SUVAŽIAVIMAI ,
VASARIO 16 GIMNAZIJOJ

Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės darbuotojų suvažiavi
mas Vasario 16 gimnazijoj arba 
Romuvoj vyko lapkričio 17-19. 
Padaryta atskirų apylinkių ir 
asmenų pranešimai. ” '

J. K. Valiūnas, Vokietijos LB 
valdybos pirmininkas, taip kitų 
dalykų pranešė ir žinią, kad 
baigiamas ruošti spaudai lietu
vių kalbos vadovėlis' vokiečių 
kalba ir netrukus bus atiduo
tas spaudai. Federalinė vokie
čių vyriausybė noriai remia _ _ . .
vargo mokyklas. Prašė apylin- mokyt. E. Tamošaitienės, nuo- 
Idų vadovus stengtis kuo dau
giau jų įsteigti;

Lietuviškas kryžius pereitą 
vasarą atgabentas į Romuvą iš 
Seligenstadto. Čia jis buvo at
naujintas ir lapkričio 18 pasta
tytas. Kryžių nedarbo dieną ne
mokamai .pastatė J. K. Va
liūno r vadovaujamos lietuvių 
8591 LS inžinerijos kuopos vy
rai. Lapkričio ,19, sekmadienį, 
vysk. A. Deksnys kryžių pa
šventino.

V. Natkevičius, Vasario 16 
gimnazijos direktorius, aptarė 
gimnazijos veiklą ir suteikė 
smulkią statistiką apie mokinius 
ir mokytojus. Šiuo metu čia 
mokosi 78 mokiniai. Moksleivių 
skaičius iš užsienio didėja, o iš 
Vokietijos mažėja. Šiemet naujų 
mokinių iš užsienio įstojo dau
giau negu iš Vokietijos. Moks
lo metų gale egzaminus laikys 
3 abitueientai.

Jaunimo suvažiavimas Romu
voje įvyko gruodžio 1-3. Ruo
šė Vokietijos LB jaunimo sekci
ja. Susirinko maždaug tiek pat 
jaunuolių, kiek Vokietijos lietu
vių jaunimo delegatų dalyva
vo II PĖ jaunimo kongrese, t.y. 
apie 20.

V. Natkevičius, Vasario 16 
gimnazijos direktorius, pasi
džiaugė, kad suvažiavimas 
vyksta gimnazijos patalpose. 
Tai rodą, kad gimnazija lietu
višką jaunimą traukia. At
kreipė dėmesį į salėje esantį 
jauną belgą Lanszwėet, kuris 

universitete.
Po pranešimų apie II PL jau

nimo kongresą, diskusijose iš
reikšta mintis, kad rengiant III 
PL jaunimo kongresą, reikėtų 
apsiriboti tik šimtine delegatų 
ir žiūrėti, kad būtų brandesnio 
amžiaus ir mokėtų pakankamai 
lietuviškai. Vengti blokavimosi 
paties kongreso metu. Siaurinti- 
na programa. Kongreso darbas 
pastarstytinas ant daugiau as
menų pečių.

Jaunimo vakaras su koncertu 
ir šokiais surengtas gruodžio 
2, šeštadienio vakarą Lamp- 
ertheime (Huettenfeldas yra 
Lampertheimo miesto dalis), 
Marijos Apreiškimo bažnyčios 
salėj.

Renginį pradėjo mokyt. M. 
Saulaitytė, perduodama savo

brolio tėv. Saulaičio, SJ, Pasau
lio lietuvių jaunimo sąjungos 
pirmininko, sveikinimus. Kun. 
V. Damijonaitis pristatė piogra- ! 
mos atlikėjus. . ]

Asta ir Andy Šalčiai, prieš i 
10 metų mokęsi Vasario 16 
gimnazijoj, bet pirmą kaitą su 
daina p&sirodą Huettenfelde, 
padainavo: Sutems tamsi naktu
žėlė, Gražių dainelių daug gir
dėjau ir Neišeik, neišeik. Ma
žieji Vasario 16 gimnazijos tau
tinių šokių šokėjai, vadovaujami

ZUT------į—•
į LIETUVIŠKI 
į FILMAI ’ »’■
I P. AMERIKOJE
■ Buenos Aires, Argentinoje, 

gyvena J. Gilvydis, lietuviškų
■ filmų pioniefius. Jis atšventė
■ savo veiklos 40 metų . sukaktį 

ir ta proga pademonstravo savo 
gražiausius filmus iš Lietuvos

■ ' gyvenimo. Jis .buvo įvykių fil- 
I muotojas, apžvalgininkas. Tad
■ šioje demonstracijoje jr buvo 
■. parodytos ištraukos iš Lietuvos
■ , Kaip gražioje pasakoje čia pa- 
I sirodė sodai, upės, Dubingių 
" ežeras, kaimo sodybos.'Tartum

patys vaikščiojom Vilniaus.J. Gilvydis, lietuviškų filmų pionierius, daugiausia filmavęs įpaišo vcaaavovavjvrsss i
savaitės kronikas, dabar gyvena P. Amerikoje ir atšventė Kauno, ^Klaipėdos gatvėųfis, tur
savo darbo 40 metų sukakų. tum svečiavomės Palangoje.

Buvo ir prezidento Sjpętonos 
laivas su jūrininkais, ..skautų 

1X10 w ->AV KanaaoJ, uėn* UlcsiA i i/iimiaa Šventė, įspūdingos Dariaus ir
padainavo: Kokiais keliais be-SEINUOSE NĖRA NE VIENO LIETUVIO KUNIGO Girėno laidotuvės, sportę.olim- 

pijada ir nepaprasto grožio dai- 
kėse dažnai išgirsi lietuviškas nų įj Jokių šventės. Pęr tauti- 
jaunimo dainas. Žmonės čia “ i . . . - .
geri ir malonūs.

Gaila, kad iš šešių Seinų ku
nigų nėra nė vieno lietuvio 
kunigo, kai beveik pusę parapi
jos sudaro lietuviai.

, taikingai pašoko Mitatienę. 
“Baltijos” kvintetas (J. ir St. Ja
sulaičiai, V. Lentikė, H. Bertu- 
laitis ir E. Rotkis), praeitą va
sarą susilaukęs didelio pasiseki
mo H PLJK JAV ir Kanadoj,

keliaučiau, Pilki kalneliai 
drinda ir Kauno studentų valsą. 
Juos pakeitė mažieji gimna
zijos šokėjai, raiškiai pašokdami 
Lenciūgėlį ir Suktinį. Grįžęs į 
sceną “Baltijos” kvintetas pra
džiugino klausytojus nauja dai
na Dobiluos, Karių daina ir Ba
tukais (P. Amerikos daina). Ma
žieji šokėjai savo pasirodymą 
baigė Noriu miego ir Kalveliu. 
A. ir A. Šalčiai atliko lietuviš
kai išverstus šlagerius: Už kalnų 
toli, toli, Iškeikime stikliuką, 
Judi, I love you, Gera man na
muos ir Peteliškę (Butterfly). 
Visi programos dalyviai susilau
kė daug katučių, o dainininkai 
buvo šaukiami pakartoti.

Kalėdų atostogos Vasario 16 
gimnazijoj vyko gruodžio 20- 
sausio 7.

— Iš VLB Inf.

LENKIJOS LIETUVIUS APLANKIUS *

Seinai yra nedidelis apskri
ties miestelis. Kadaise čia buvo 
vyskupija. Gyveno čia ir vysku
pas Antanas Baranauskas. Čia 
katedroje jis yra ir palaidotas.

Pačiame mieste lietuvių ne
daug, bet apylinkėse gyvena jų 
daug. Yra ištisi lietuvių kaimai. 
Prie Dusios ežero pakrantėje 
yra didelis kaimas Burbiškiai, . 
Vidugiriai ir daug kitų lietuviš
kų kaimų.

Tuose kaimuose lietuvaitės 
senu papročiu gražiai audžia.5? 
Pagarsėjo savo rankšluosčiais, į į- 
kuriuos įaudžia Lietuvos him- 

no žodžius, Kur bėga Šešupė, • 
Lietuva Brangi. Įaudžia ir vytį. 
Audžia ir medžiagas tautiniam 
drabužiam.

Apylinkės labai gražios, pilna 
ežeriukų, miškų. Šiose apylin-

Punske
Punskas yra ištisai 

viškas. Čia yra du kunigai ir 
abu kalba lietuviškai. Čia pa
maldos, didžioji suma, laikoma 
lietuviškai ir pamokslai sakomi 
lietuvių kalba.

Punskas ir Seinai yra visai ne
toli Lietuvos sienos. Tad čia 
malonu praleisti vasaros atosto
gas, pavaikščioti prie slenksčio į 
Lietuvą. Malonu pasikalbėti su 
lietuviais. Ten aš ir atostoga
vau praeitais metais.

lietu-

nes šventes žygiavo karių pul
kai ir žmonių minios.

Kitoje dalyje buvo parodyti 
spalvoti Rimai iš lietuvių gyve
nimo Argentinoje, Brazilijoje, 
Urugvajuje ir K. Matuzo filmuo
ta Š. Amerikoje lietuvių diena.

J. Gilvydis ne kartą važinėjo 
po Pietų Ameriką ir rodė savo 
filmus, sutraukdamas -daug 
publikos, ir tuo prisidėjo prie 
kultūrinio bei patriotiniodarbo.

Parodžius filmus, buvo vai
šės. Sukaktuvininką sveikino 
organizacijų ir spaudos atstovai. 
Sugiedota ilgiausių metų.

. ,, Dalyvis

AUSTRALIJA LAUKIA SVEČIŲ
Nesunku atspėti: laukiama 

svečių 4 40-tąjį tarptautinį eu
charistinį kongresą. Jis įvyks 
Melbotrme vasario 18-25. Yra 
didelė garbė katalikiškam pą-

.miestui,.kuriam pavesta organi
zuoti tokį kongresą, lygiai kaip 
ir sportiniam pasauly organi
zuoti r pasaulinius olimpinius 
žaidimus.

Šis kongresas bus didelio 
masto — ?u keliolika kardinolų, 
daugiau kaip 100 vyskupų ir 
daugybe kitų bažnytinių ir civi
linių dignitorių. Australijos ka
talikam, kurie šiame protestan
tiškame krašte sudaro vos apie 
25% gyventojų, tai yra milžiniš
kas uždavinys; be vietinių gy
ventojų pagalbos nebūtų įma
noma įvykdyti. Šiuo atveju vi
sos didžiosios krikščioniškos 
religijos, paskatintos ekumeni
nio judėjimo, remia kongreso 
organizavimą, pažadėdamos vi
sokeriopą bendradarbiavimą, 
svečių apgyvendinimą bei re-

PAS BRAZILIJOS LIETUVIUS
Brazilijos LB akademinio 

sambūrio pirmasis susitikimas 
įvyko gruodžio 8 Sao Paule. Da
lyvavo 13 aukštąjį mokslą bai
gusių asmenų, kurie pasitarė 
apie ateities veiklą, susipažino 
su lietuvių profesiniais leidi
niais bei draugijomis.

Maldos dienos už Lietuvą 
atšvęstos Sao Paule gruodžio 21 
Šv. Kazimiero parapijoje ir 22 
Šv. Juozapo bažnyčioje. Pagerb
ta iš Lietuvos gauta nuversto ir 
sudeginto kryžiaus “Kančia.”

Antroje metinėje Sao Paulo 
arkivyskupijos imigrantų dieno
je lietuviam atstovavo apie 40 
asmenų, įskaitant “Nemuno” 
šokėjus ir “Žilvičio” narius. 

■ Gruodžio 3 iškilmėse koncele- 
bravo trys lietuviai kunigai. Sa
vo pamoksle arkivyskupas Pau
lo Evaristo Ams ragino visus 
atleisti tiem, kurie jiem ir jų 
kraštam yra padarę skriaudos, 
ir tiem, kurie imigrantų neuž
jaučia; skatino tėvus ir senelius 
savo palikuonim perduoti atsi
vežtą kultūrinį lobj.

prezentaciją religinėse apei
gose.

Paruošiamieji kongreso dar
bai vyksta jau seniai. Dabar jie 
y rajau baigiamojoj stadijoj.... 
Z Pagrindinis šio kongreso tiks
las — dvasinis atsinaujinimas 
Eucharistijoj. Toji atsinaujinimo 
akcija vykdoma labai gyvai vi
sose australiškose parapijose, 
per bažnyčias, diskusijų ratelius 
ir pavienius instruktorius, kurie 
aplanko net šeimas. Meldžia
masi už kongreso pasisekimą.

-o-
Kiek mum, lietuviam, kaip 

tautiniam vienetui, bus leista 
pasireikšti šiame tarptautiniame 
kongrese? Turint galvoj, kad 
tai yra religinis kongresas, jun
giąs visas tautybes, negalima 
laukti, kad mes būtume dėmę- 
sio centre, o iš antros pusės, 
Australija, kaip misijų ir imi
grantų kraštas, nori tą faktą pa
brėžti ir kongrese. Mum, kaip 
ir visom kitom ateivių tauty
bėm, skirta pirmoji kongres 
diena — vasario 18-ji. Ją mes 
atšvęsim grynai savo aplinkoj, 
pagal mūsų pačių sudarytą pro
gramą ir savomis jėgomis. Ka
dangi toji diena beveik sutampa 
su mūsų Nepriklausomybės 
švente, L. Katalikų Federacijos 
valdyba, susitarusi su L. B-nės 
apylinkės valdyba, įsipareigojo 
šią tautinę šventę pravesti tarp
tautinio eucharistinio kongreso 
dvasioj.

Taip vasario 18-tą bus ištai
gos pamaldos, su koncelebraci- 
nėmis mišiomis, kuriose daly
vaus bent du Vakaruose esan
tieji mūsų vyskupai.

Po pamaldų įvyks nepri
klausomybės jubiliejaus minė
jimas eucharistinio kongreso fo
ne. L. K. Federacijos valdyba 
deda visas pastangas, kad tas 
minėjimas pagautų kongreso

Pas Wroclawo lietuvius
Wroclawo mieste yra lietuvių
Wroslawo mieste yra lietuvių 

kultūros klubas. Čia sekmadie
niais būna lietuvių susirin
kimai.

Prisirenka pilna salė, kokia 
100 žmonių. Į tokį vieną susi
rinkimą patekau ir aš. Susirin
kimą pradėjo trys yąMyfe^Lpa- 

criaj.,Du iš jų. buvo iank^i Lie- 
tuvoje. Antanas Žukauskas buvo 
Vilniuje ir Kaune ir papasakojo 
savo įspūdžius. Papasakojo

paprastai, ką matė. 
Zarasuose.

Vėliau parodė 
Rimą apie senovės 
senukų kalbom, dainom, seno
vės kaimo vaizdais. Filmas bu
vo įdomus, be jokios politinės 
propagandos/ •

Susirinkimo' valdybos- nariai 
gana šiltai priėmė marle ir net 
apdovanojo. Davė daii. M. K. 
Čiurlionio albumą. Linkėjo man 

tįr.yjfiiem/ Ąmerikps lįętuviam 
v^icraės4ieiuviškuM(>se.darbuose ■ 
Tnišė‘ir jų neūžmiršti, prid pir
mos progos — aplankyti.

Juozas Siminkas.

Kitas buvo

lietuvišką 
kaimą, su

MARŠKINIAI SU 
LIETUVIŠKAIS ŽENKLAIS

Kanadoje išleido marškinius 
(T Shirts) jaunimui su lietuviš
kais ženklais. Marškinių yra dvi 
rūšys, — viena su vytimi, kita’ 
— su tautinių šokėjoj pora. 
Marškinių kainos vaikam (m., 
vidut ir did.) — 2.00 dol., 
suaugusiem (m., vidut. ir'did.) 

, — 2.50 dol. Išleido "Beržai”
Sao Paulo, Brazilijoje, imigrantų dienai šventėje “Nemwr; j. Amerikoje jų adresas yra: 3053 
no” šokėjai pasirengę atlikti lietuvišką programą. Dešinė- Main St Buffalo, N.Y., 14214. 
je vadovas Jonas Lukoševičius. Nuotr. A. Sanlsičto ’

dvasią ir kartu pagerbtų mūsų 
istorinę dieną bei nepriklauso
mybės kovų aukas. Mūsų aukš
tieji užsienio svečiai, tiek dva
siškiai, tiek civiliai, kurių laukia
ma iš pačių viršūnių, bus cent
riniai ir aktyvūs minėjimo as
menys. Bus ir meninė progra
ma, kurią atliks mūsų* stipriau
sios meninės pajėgoj. Mūsų 
įnašas į bendrą tarptautinio eu
charistinio kongreso me
ninę dalį bus viešas religinis 
koncertas vasario 24 vakarą. 
Programoje — jungtinis lietuvių 
parapijos ir Dainos sambūrio 
choras bei mūsų vokalistai.

Antroji proga mum, kaip tau
tiniam vienetui, pasireiškti bus 
bendros mišios visiem imi
grantam su po to einančia reli
gine procesija tautinių grupių 
tvarka. Čia bus mūsų vienybės, 
solidarumo ir religinės dvasios 
demonstracija.

Tikimasi, kad į kongresą at
vyks ir Šv. Tėvas. Lig šiol dar 
negauta nei jo sutikimo, nei at
sisakymo, bet galimybė yra rea
li. Tai galimybei mes ruošiamės 
ir projektuojam atsilankymo 
proga jam įteikti liaudies menb 
motyvais ^gamintą religinį 
prisiminimą^

t.

Laukiama daug tūkstančių už- 
jūrinių svečių. Jų tarpe ir^lietu- 
vių. Daugelis iš jų pasinaudos 
ta proga aplankyti savuosius ir 
pamatyti tą pasaulinio žemėla
pio kampe esantį kontinentą 
— Australiją. Mūsiškiam sve
čiam priimti ir apgyvendinti yra 
sudaryta atskira komisija, kuri 
norėtų kaip galima anksčiau 
žinoti, kam bus reikalingos jos 
paslaugos. Todėl prašortti visi, 
kurie numato vykti į kongresą, 
tuoj pat susirišti su L.K. Fede
racijos valdyba, rašant jos pirmi
ninkui šiuo adresu: Mr. V. Lau
kaitis, 69 Devon St., Chelten- 
ham, Vic. 3192, Australia. Juo 
anksčiau jam bus pateiktos vi
sos žinios bei pageidavimai, juo 
lengvesnis bus komisijos dar
bas. 1

Eucharistinio kongreso savai
tė yra pilna įvairiausių religi
nio pobūdžio. įvykių ir parengi
mų. Kaip minėta, visa progra-

Prancūzijos .• .• Lietuvių 
Bendruomenės tarybon išrinkti 
šie asmenys (Eilė pagal gau
tų balsų skaičių); kun. Jonas 
Petrošius, j;Lietuvių Katalikų 
Misijos direktorius Prancūzijoj, 
ekonomistas Ričardas Bačkis, 
prof.. dr*x. Algirdas' Greimas, 
skulptorius z. Antanas Mončys, 
gen.št. pulk, Juozas Lansko- 
ronskįs, : mokytąja Žibutė. Kli- 
mienė, 0;-intendantas ka- . 
riuomenėj Jonas Tomkus, parei
gūnas vertėjų mokykloj Petras 
Klimas, žurnalistė Monika 
Tous&aint-Lanskoronskytė, me
chanikas Eduardas Vaiciekaus- 
kas, grafikas Žibuntas Mikšys. 
Tarybos pirmininku išrinktas 
Ričardas Bačkis; Valdybą ,su- 
dąro pirm. kun. jonas Petrošius 
ir nariai — Antanas Mončys 
ir Petras Klimas. Garbės teis
man išrinkti: prof. dr. Georgės 
Matprė, ądv. Piene Ch. L. Japy 
ir Ona , B. Greimienė-Bagdo- 
naitė. *

A. Rinkūnas, PLB švietimo 
tarybas pirmininkas, gilinęs pe
dagogikoj mokslus Toronto uni
versitete, gavo pedagogikos 
(magistro (Mąster of Education) 
laipsnį. f.

— Visi svarbesni pasauliniai 
įvykiai, kurie liečia Lietuvos 
laisvės bylą ar padėtį okupuotoj 
Lietuvoj, vis dar randa palankų 
atgarsį demokratinėj Urug
vajaus spaudoj, nors beveik pu
sė jos jau yra komunistų įta
koj. Didysis dienraštis EI Dia 
persispausdino iš pasiuntinybės 
leidžiamo biuletenio La Voz 
Lituana komentarus apie ren
giamą Europos saugumo konfe
renciją. Gruodžio 13 šiame 
dienrašty tilpo Veraxo straipsnis 
apie Butkų pareiškimus Chica- 
goj.. Katalikų tautinio jaunimo 
sąjūdžio organas Nuevo Amane- 
cer taip pat nuolat prisimena 
sovietų.payęrgtų tąųtų išsiJĮais- 

.^nįmp kųyą.
r Apie >ra&Wos?' lIėW- 
vius Prancūzijos LB ir Prančū- 
žijos LK Misija ruošia sukaktu
vinį leidinį. Sudaryta speciali 
leidimo komisija kviečia visus 
Prancūzijos ir anksčiau Prancū
zijoje gyvenusius lietuvius rink
ti medžiagą šiam leidiniui. Fo
tografijas, rašinėlius ir prisimi
nimus apie lietuvių gyvenimą 
Prancūzijoj siųsti Prancūzijos 
LB valdybai. 25 metų sukakčiai 
paminėti ruošiamas ir metalinis 
ženklelis.

— Toronto lietuviai turi visai 
realią viltį iš daugelio Toronto 
mieste esančių parkų vieną iš jų 
vadinti “Park Lithuania” vardu. 
Toks parkas numatomas tarp 

gatvių: Annette, Indian Grove, 
Humberside ir Keele. Tam rei
kalui sudarytas komitetas, kurio 
pirmininku ir iniciatorium yra 
Stasys Jokūbaitis, nariai: K. Ru
sinąs, B.. Saplys, D. Keršienė, 
ady. H, Steponaitis. Parko rei
kalais rūpinamasi LB vardu. 
Lietuvių Bendruomenei čia 
atstovauja pirm. J. Karpis.

‘— Pietų Amerikos Lietuvių 
kongreso komitetas Sao Pauly

ma yra koncentruojama į» dvasi*" ~ faįfi'g ręsti -naudai suruošė Naujų
nį atsinaujinimą per Eucharisti
ją. Visi lietuviai yra skatinami į 
šią akciją įsijungti visa širdimi. 
Taip pat kviečiami mūsų.užjūri- 
niai tautiečiai pasinaudoti šia 
reta proga: atsinaujinant ^dvasiš
kai, kartu aplankyti Australiją.

J. Petraitis

Brazilijoje, Sao Paulo mieste^ 
Lietuvių skyrių rengė uer 
— publika apžiūri parodos e

► 13-22 buvo baltų patoda. 
menė. Nuotraukoje 

natUS. Nuotr. A. SaulaMio

Metų sutikimą. Ligi tol lėšų 
jau buvo surinkta apie 6,000 
kruzeirų.

— Prof. Romas Vaštokas, 
Trento universiteto antropologi
jos . departamento vedėjas, gy
venąs- Peteiboro mieste, Ont, 
gavo Kanados vyriausybės su- 
daxytos.kultūros tarybos, vadina
mos Canada Council, 13,479 dol. 
paramą finansuoti tyrinėjimam 
akmeninių paminklų Ontario 
provincijoje. Tuose pamink
luose, statytuose 1500 m. pr. 
Kristų, yra įvairių graviūrų, ta
pybos. Prof. R. Vaštokas tyri
nėjimus administruos, o juos 
vykdys S. Dewdney, talkinamas 
universiteto studentų.

— Vilma Šimonytė, Sao Pau
lo universiteto studentė, sausio 
mėnesį išvyksta į Brazilijos 
krašto vidurį su kitais “Projeto 
Rt>ndon”z4alkįninkais, siunčia- 

' mais aptkrhauti mažai apgyven- 
tų STfettf'fve'ikatos, Švietimo ir 
kitais reikalais.



Ruduo

t RUDUO
Ruduo, ruduo 
Tas šaltas akmuo. 
Jis šaldo žmones, 
Kaip varlės kojas.

Ruduo - tai blogas asmuo
Jis šaldo mus 
Ir daro ledus.
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Kalėdų šventės
Kalėdų šventės prasideda J 

groėdžio 24 ± Kūčių dieną. , 
Kūčios Lietuvoje buvo labai iš
kilmingai švenčiamos. Visi ( 
stengdavosi praleisti Kūčių va- ; 
karą su savo -šeima, kartu vai- , 
gant vakarienę. Per vakarienę 
šeima prisimindavo savo mi
rusius artimuosius, palikdami 
jiems tuščią vietą, kur jie pa- < 
prastai sėdėdavo. Kūčių vakare ■ 
būdavo įvairių burtų ir spė- j 
liejimų. Kūčios būdavo už
baigiamos Bernelių mišiomis. x_ '

KALĖDŲ SENELIS 
rašo antro skyriaus mokiniai

Kalėdų senelis yra labai mie- 
• las.^Mūsų namuose per Kalė

das mes visuomet laukiam Ka
lėdų senelio, bet Kalėdų senelis 
vis neateina. Bet kartais mes 
atidarom duris ir matom dova
nėles, kurios yra sudėtos į la
bai didelį maišą.

Vieną kartą, kada aš buvau 
pirmam skyriuje' lietuviškoje 
mokykloje, aš tikrai mačiau Ka
lėdų senelį. Ir ar jūs žinote, ką 
jis davė man? Labai labai gražių 
dovanėlių. Kalėdų senelis atro
dė šitaip: ilga barzda, raudona 
ir balta kepurė, o paltas irgi 
baltas ir raudinas.

Monika Vygantaitė
Man labai patinka Kalėdų se

nelis. Pas mus jis ateina Kūčių 
vakarą. Kalėdų senelis atneša 
man daug dovanų. Jis visuomet 

diėn^’, ir visi ’ nykštukai visą yra apsirengęs raudonai ir neša

Vieną kartą gyveno Kalėdų
senelis. Buvo gruodžio 24-ta

dieną dirbo.Kai^aiėjo naktis, 'didelį baltą maišą. Jis visuo- 
nykŠtukai pabaigė visus žaisliu- met prašo manęs padainuoti be
kus daryti.

Kalėdų senelis atėjo’į kamba
rį, peržiūrėjo visus žaisliukus 
ir sakė, kad visi yra geri. “Da- 
'bar sudėkit žaislus į mano krep
šį. Kai pabaigsit tą daryti, į- 
dėkit į roges!”

Nykštukai įdėjo žaislus į 
krepšį, paskui jie.įdėjo krepšį į

ŽIEMA MIESTE
Kai žiema ateina ir pradeda 

snigti, tai vaikai būna labai 
linksmi. Jie gali rogėmis važi
nėti, čiuožti, slidinėti ir vaikš
čioti per sniegą. Mieste būna 
labai šalta, ir žmonės negali ati
daryti mašinos durų. Gražiai at
rodo namai su snieguotais laip
tais, langais ir kiemais.

Vaikai pastato sniego senį ir 
namelį, ir žaidžia lauke, kol su
šąla. Kai prisninga sniego dau
giau negu per pėdą, vaikams
nereikia eiti į mokyklą. Tokia Man patinka būti pas mano mo- 
žiemos diena yra pati gražiau- čiutę.
šia. Jonas Reventas, 3 sk.,

PADĖKOS DIENOS 
SAVAITGALIS

Padėkos dieną mes važia
vome pas mano močiutę. Tenai 
valgėme didelį kalakutą. Pas 
močiutę miegojau tris naktis. 
Mes ėjome į krautuvę, ir mo
čiutė nupirko man naujus batus.

Mano šuniukas yra pudelis. 
Jo vardas Rossi. Jis yra ketu
rių metų. Jam patinka kram-Audronė Almskaitė

Kalėdų eglutės programą Maironio mokykloje atlieka patys mokiniai. Nuotr. P. Svita*

v
Amerikoje dabar Kūčios netu

ri tiek daug reikšmės. Vien 
tik vaikai rūpinasi Kūčių- naktį, 
ar Kalėdų senis juos gerai ap
dovanos.

Kalėdos yra svarbiausią šven
tė iš visų. Kalėdos yra džiaugs
mo šventė. Taip pat turėtų bū
ti ramybės ir taikos šventė. 
Net ir fronte kariaiviai ku
riam laikui sustoja kariauti.

Kalėdos yra žinomos ir šven
čiamos visame pasaulyje. Nors 
Kalėdos turi tą pačią reikšmę, 
bet kiekviena tauta turi savo 
skirtingus papročius.

R. Sližys

roges, ir Kalėdų senelis išvažia
vo dalinti vaikams dovanų.

Auksė Jankauskaitė

Kalėdų senis yra labai geras 
ponas. Vieną kartą prieš Kalė
das jis pametė savo barzdą. Jis 
visur ieškojo barzdos. Jis pa
klausė savo stimyčių, ar jos ma
tė, bet stirnos nematė. Tada 
jis paklausė nykštukų, bet jie 
irgi nematė. Tai per Kalėdas 
Kalėdų senis paklausė nykštu
kų, ar jie negalėtų pasiūti jam 
naują barzdą. Ir nykštukai taip 
ir padarė.

Laura Gudelytė

tuviškai. Pas mus Kalėdų sene
lis kalba lietuviškai.

Roma Gvildytė

GRANDINĖLĖS 
KONCERTAS

Mes pamatėm Grandinėlę. 
Man labai patiko, kaip berniu
kai ir mergaitės šoko. Aš suti
kau daug žmonių. Šokėjai turė
jo gražius kostiumus. Grandinė
lė atvažiavo iš Clevelando į 
New Yorką. Po koncerto mes 
nuvažiavom pas mūsų draugus. 
Važiuojant namo, aš mašinoje 
užmigau.

• Rūta Bobelytė, 3 sk.

Rudenį gamta yra labai gra
ži. Žali lapai pradeda keisti 
spalvas. Vieni pasidaro gelto
ni, kiti raudoni, dar kiti rudi. 
Vėliau visi lapai pradeda kristi.

Ūkininkai rudenį turi' labai 
daug darbo. Reikia kasti bulves, 
rauti daržoves, skinti obuolius 
ir kriaušes.

Laukiniai gyvulėliai pra
deda ieškoti šiltų namų ir rink
ti žiemai maisto. Visi paukščiu
kai taip pat ruošiasi žiemai. * 
Varnos, žvirbliai ir dar kai ku
rie pasilieka visą žiemą. Kregž
dės, gervės ir daug kitų paukš
čiukų išskrenda į šiltus kraštus.

Tėveliams ruduo yra sunkaus 
darbo laikas. Reikia grėbti la
pus, apkarpyti krūmus. Vaikams 
rudenį linksma: tėvelių sugrėb
tų lapų krūvose jie šokinėja, 
spardosi ir žaidžia.

Arūnas Gudaitis, 5 sk.

Rudenį visi laukai būna nu
spalvinti labai gražiom spal
vom. Prie mėlynai žibančio 
upelio stovi senas ąžuolas be jo
kių lapų. Jis žiūri, kaip vikrios 
žuvytės plaukioja į vieną ir į ki
tą pusę. Čia vėl kiškiai po la- 
pus šokinėja, kaip maži sviedi
nukai. Paukščiukai pradeda 
skristi į pietus, kur šilta saulutė 
linksmai šviečia.

Kai ruduo ateina, tai būna 
daug darbo, bet ir daug džiaugs
mo.

Tomas Ivaška, 5 sk.

Mūsų namai
Mano namas stovi ant balne

lio. Kai lyja, vanduo bėga že
myn. O žiemą, kai yra sniego, 
važiuojam su rogutėmis į pa
kalnę. Mūsų namas yra didelis. 
Turi tris miegamus viršuj iFlris 
kambarius apačioj. Yra kiemas, 
kuriame laksto mūsų šuniukas. 
Mūsų gatvėje yra daug me
džių. Mano draugės nekalba lie
tuviškai. .

Zina Aukštikalnytė, 2 sk.
Mano namai yra dviejų aukš

tų. Pirmame aukšte aš gyvenu, 
o antrame mano močiutė. Mes 
turėjome tris auksines žuveles. 
Viena iššoko ir liko tik dvi.

Audrė Lukoševičiūtė, 2 sk.

Aš gyvenu New Yorke. Mano 
namas yra geltonas. Pas mus au
ga gėlės ir žolės. Mes turim 
daug medžių ir akmenų.

Jonas Žukauskas, 2 sk.

Vinco Kudirkos mokyklos Elizabethe
5 grupės mokiniai rašo apie savo gyvulius

Nuskynė lapus, 
Kaip žalius krapus. 
Nušaldė gėles, 
Kaip ausines šliures?

Lituanistinė Mokykla 
x".

PASIJUOKIME
— Prašau išvardinti tris Afri

kos žvėris, — sako mokytojas.
— Du krokodilai ir vienas liū- ? 

tas! _• ■ J
— Mamyte, mūsų mokytoja 

niekad kiškio nematė! j
— Kodėl tu taip manai? v " S
— Aš nupiešiau, o ji klau-. 

šia, kas čia toks? ■ ,

— Jonai, kiek kartų aš tau są-z 
kiau, kad netriukšmautum!

— Septynis kartus, mamyte!

— Ko taip spoksai į mane? M
— klausia moteriškė kaimynų ■ \ ~ r 
mergaitę.

— Mama sakė, kad jūs esą- H e
te dviveidė: aš noriu pamatyti Maironio lituanistinėje mokykloje Kalėdų senelis kalba
kur jūsų antrasis veidas. vaikam. Nuotr G. Pepiko

SEPTINTOKAI ŽADINA APETITĄ
— Mano mėgiamiausias val

gis yra kiaulienos šonkauliai. 
Mano mamytė padaro su spe
cialiu sosu. Tą valgį reikia labai 
ilgai kepti. Kai iškepa, lieka 
daugiau kaulų negu mėsos.

V. Blažaitis
— Mano mėgiamiausias val

gis yra koldūnai. Juos verda pas 
mus šventėms. Mano mama nu
eina pas močiutę ir paruošia 
tešlą. Vėliau įdeda mėsą, užvy- 
nioja kraštus ir išverda.

R. Alinskas

— Mano mėgiamiausias val
gis yra “ravioli”. Tai yra itališ
kai pagaminti koldūnėliai su 
pomidorų sosu. Jų būna su

Pagalvok ir pasakyk!
1. Ko žmogus ir arti nemato?
2. Kur lekia varna, pabaigusi 

trečiuosius metus?
3. Kokių akmenų upėje dau

giausia?
4. Jeigu tavo dėdės sesuo 

nėra tavo teta, kas ji tokia?
5. Ką visi žmonės matė, bet 

niekad daugiau nematys?
6. Kokios būtybės gali gy

venti ir jūroje ir sausumoje?

Atsakymai: 1. Savo ausies. 2. 
Į ketvirtuosius. 3. Slapių. 4. Ta
vo mama. 5. Vakarykštę dieną. 
6. Jūreiviai.

tyt kaulus, kilimus ir šliures. 
Jis bijo dėžių, maišų, lietsargių 
ir daug daugiau dalykų. Jam pa
tinka nauji žmonės. Rossi mėgs
ta daug valgyti. Jis visas juodas.

Regina Brazinskaitė 

varške arba su mėsa. Man abeji 
labai patinka. Mano mama nela
bai moka juos gaminti, tai aš 
prašau, kad ji nupirktu sušaldy
tus arba gatavus skardinėse dė
žutėse.

S. Birutis
— Mano mėgiamiausias val

gis yra sterkas. Jis yra man ska
niausias, kai iškepa ant ugnies. 
Tada man patinka jį padažyti 

_ į A-T sosą.
B. Sabalytė

— Mano mėgiamiausias1 val-
1 rbąriaf*aii^rięF^gft  ̂i’avtnJcit?mano re^eptpT'1 
-gavau vielelė^ ttrftdaųt^^Jun'-‘ *” fYs

ku kartais įkaąsti kietą''maistą, 
tai valgau bananus .... Bet sva
joju'"apie riešutus, gerą stėiką, 
morkas ir obuolius, kietus sal
dainius,. o daugiausia svajoju 
apie gumą.

A. Bulotaitė

— Pizza su aštriais priesko
niais yra vienintelis valgis, kurį 
aš mėgstu. Pizza paplito Ame
rikoje iš italų tautos žmonių. 
Pizza yra padaryta iš tešlos, 
sūrio ir padažo... Aš manau, 
kad aš galėčiau valgyti pizzą 
kiekvieną dieną ir man nenusi- 

"* bostų.!
V. Leleivaitė

— Aš valgau beveik viską, 
bet mano mėgiamiausi valgiai 
yra bulvinės dešros ir balandė
liai. Aš su tėveliu'dažniausiai 
darome visokius lietuviškus val
gius. Mes darome balandėlius, 
kugelį, bulvines dešras, cepeli
nus, naliesriikus ir kartais kol
dūnus. Man visi tie valgiai la
bai patinka.

D. Miklaitė

patinka valgyti. Ir kai valgau, 
valgau mažai, o kai nepatiks, 
nevalgysiu visai. Bet jei tu
rėčiau pasirinkti, tur būt būtų 
jautienos “bourguignon”. Tai 
yra jautiena tušinta raudoname 
vyne su grybais. Kaip trečią 
patiekalą labiausiai mėgstu ba
varišką kremą. Tai yra plakta 
grietinėlė su apelsinais. Aš ga
lėčiau gyventi su juo. Kai tik to
kio kremo yra, aš suvalgau pusę 
dubens. O gėrimas (Sulaičių 
džiaugsmas!), kurį aš sukūriau, 
padaromas iš “ginger ale”, ma- 
rašino vyšnių sunkos ir daug 

.citrinossunkos. ,JjLlf»SPą«TZ

D. Sulaitytė

Mokykloje
Mokytojas:
— Kaip tu gali padaryt' 

tiek kiaulysčių per vieną dieną?
Mokinys:
— 0, aš atsikeliu' labai anks

ti.

PAGALVOKIME
Skersai

1. Atsiklaupkime.
4. Juokiasi puodas, kad kati

las
6.
8.
9.

10.
11.
12.

Pirmasis asmuo.
Neris arba Nemunas.
Prašau eiti.
Kartu.
Aštri.
Išlyginta.

Žemyn
1. Kaimo gyventojai.
2. Virimo indas.
3. Gėlė, kurios sėklas val

gome. ,
4. Linksmas garsas.

- Mano šuniuko vardas yra 
Žužus. Jis yra mažas, vienuoli
kos metų senumo. Mano šuniu
kas yra labai gražus. • Jis turi 
baltus ir rusvus plaukus ir mažą 
snukutį. Jo uodega yra gražiai 
užriesta. Aš myliu Žužų tiek, 
kad neduočiau kitam žmogui 
nei už šimtą dolerių.

Rūta Raudytė
Aš turiu jūros kiaulytę, kurios 

vardas yra Lėlytė. Ji yra apie 
septynių colių ilgumo ir yra bal
ta. Ji neturi uodegytės, bet 
vistiek yra labai graži.

Lėlytė bėgioja rūsyje. Ją 
labai sunku pagauti. Ji turi daug 
gerų vietų pasislėpti. Lėlytė 
daug ėda ir labai mažai miega. 

' Man patinka žaisti su Lėlyte. 
Jeigu ją pašauki vardu, ji cy
pia kaip kiaulytė. Lėlytė yra 
mano geriausia draugė.

Vytautas Rubonis
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(atkelta ii 1 pil.) ti tikėjimo tiesų. (Juk socialis- j
nius. Aš negaliu sau priskirti bnės Lfiftuvos metais nė karto . ! 
nei nuopelnų pas Dievą, nei nebuvs&įUeista katekizmų ar 1d- 
kaltėsprieš įstatymus. tokių jgįgįhrių vadovėlių). Beli- t

Jei šiandien man reikia viešai ,ko v^gįptelė išeitis: prašyti 
pasakyti, ar mokiau religijos, tai * kleborjOCJkad jis mum padėtų, 
a^ neigaliu to išsiginti ar apgai- 
lėstauti, i nes tai. reikštų sąžinės M 
kreivumą ir Karėjo teisių nepai
symą dėl žmonių įstatymų. Jei

paslaugą mOsų 1 
istas kalėti.

ą ir valdžios savivaliavi- 7J 
, tikinčiuosius, labai į- 
' • pažemina, nes' tokia jg

kūmas su neti-
Karėjo duotais prigimties įstaty
mais, tai nė prigimtis klysta, bet 
žmonių supratimas; o dėl to 
žmonės kenčia ir kentės, kol ap
sižiūrės, kur padarė klaidą, nu
krypdami nuo Kūrėjo plano. 

Šią iškilmingą man, žemės 
dulkei, paskirtą valandą aš ne
galiu išsižadėti mus mylinčio 
Jėzaus, raginančio netrukdyti _ .
mažutėliam ateiti pas Jį. Aš ateistam suteikiama daugiau 
noriu pasakyti: Tebūnie garbė teisių kištis į mūsų vaikų auklė- 
Jėzui Kristui!” jirrią, negu patiem tėvam.

Jie stengiasi svetimus vaikus 
TIKINČIŲJŲ PAREIŠKIMAS prievarta paversti bedieviais,
Praslinkus mėnesiui po nutei

simo, 1971 gruodžio 9 Aukš
čiausias teismas patvirtino Ra
seinių liaudies teismo spren
dimą. *

Girkalnio ir kaimyninių para
pijų tikintieji, skaudžiai pergy
vendami dėl padarytos kunigui 
skriaudos, nusivylę vietine val
džia, kreipėsi pareiškimu į TS
RS generalinį prokurorą.

Pareiškimas
1971 m. lapkričio 12^d. Ra

seiniuose (Lietuvos TSR) buvo ■ Prašome išleisti katekizmų, 
nuteistas vieneriem metam ka
lėjimo kun. Prosperas Bubnys, 
gyvenantis Raseinių raj. Girkal
nio parapijoje? Gruodžio 9 d. 
Lietuvos TSR Aukščiausias 
teismas tą nuosprendį patvir
tino.

Kunigo “kaltė” buvo ta, kad 
jis sąžiningai ėjo savo pareigas: 
padėjo tėvam pamušti jų vaikus 
Pirmajai Komunijai ir Sutvirtini
mui.

Mėš nenorime tikėti, jog. čia 
nebuvo klaidos. Juk mūsų kons
titucija garantuoja religijos ir są
žinės laisvę, o Lenino dekretas 
dėl Bažnyčios atskyrimo nuo 
valstybės sako: “Piliečiai turi 
teisę mokyti ir mokytis religijos 
savo iniciatyva”.

Mūsų klebonas savo iniciaty
va ir mokė: juk jis nėjo vaikų 
mokyti į mokyklą. Įvyko kaip 
tik priešingai^ Raseinių raj. vyk
domojo komiteto atstovai, pasi
kvietę mokyklos mokytojus, tie
siog įsibrovė į bažnyčią ir, radę 
vaikus, belaukiančius klebono 
(tikėjimo žinių patikrint), sukė
lė triukšmą. Atstovai gaudė iš
sigandusius vaikus ir per mies-

Tik ateistam suteikiama gali- į 
mybė ^auklėti savo vaikus* ne
varžomai, t.y. ateistiškai, o ti- 'Ą 
Įtintiesiems atimamos visos tei- • 
sės ir galimybės auklėti savo 
vaikus pagal savo įsitikinimus. 
Dar daugiau: J

vaiko juos iš bažnyčių, gąsdi
na, neleidžia prieiti Pirmos Ko
munijos, o kunigą, kuris pra
šomas tėvų “sava iniciatyva” 
pamokė vaikus tikėjimo ir do
ros — baudžia kalėjimu.

Mes jus prašome neleisti to
kio savivaliavimo, kai pažei
džiamos mūsų, tėvų, teisės į 
savo vaikus. Prašome sąžinės 
laisvės ir lygių teisių, kaip yra 
žadėjęs Leninas ir kaip skelbia 
tarybinė konstitucija.

kad turėtume iš ko mokyti savo 
vaikus.

Prašome kunigam leisti baž
nyčioje vaikus mokyti tikėjimo 
tiesų, — laikytis Lenino dekre
to.

Taip pat prašome jūsų pa
galbos, kad kun. P. Bubnys 
būtų paleistas iš kalėjimo.

P.S. Po šiuo pareiškimu pasi
rašė 1344.Raseinių raj. tikintie
ji, tame tarpe 570 — iš Girkal
niu pabijos* ,43, parašų lapai, 
■pridedami: prie šio pareiškimo. -

Laukiame atsakymo 
adresu:, .■

LTSR, Raseinių raj.,
Girkalnis,
Lukinskaitei Blazei,
Kazimerskytei Anelei. 
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Nors girkalniečiai prašė 
ginti jų teises ir paleisti iš 
kalėjimo kun. P. Bubnį, tačiau 
tas liaudies balsas tarybinės vy
riausybės liko neišgirstas.

Gi kun. P. Bubnys tuo tarpu 
valgo kalėjimo duoną Kapsuko 
griežto režimo lageryje ir savo 

telį tempė į gaisrininkų būs- likimu nesiskundžia. Šventų 
tinę; ten juos uždarę, grasini
mais vertė rašyti kleboną kalti
nančius pareiškimus (kai kurie 
vaikai nuo gąsdinimų net susir
go). Grasinami, išsigandę ir 
verkdami, vaikai rašė pareiški
mus, visai neskirdami žodžių 
“mokyti” ir “patikrinti”. Tuo ir 
pasinaudojo sąžinės laisvės 
priešai, kad galėtų kunigą ap
kaltinti sistemingu vaikų moky
mu. .,

Na, o jei kunigas ir mokė vai
kus nevogti, neišdykauti, gerbti 

• tėvus, mylėti artimą, — argi tai 
nusikaltimas? Iš savo gyvenimo 
patirties mes aiškiai matome, 
jog tikėjuje išauklėti vaikai iš
auga geresni žmonės, be blogų 
įpročių. Todėl mes ir norime sa
vo .vaikus tokius išauklėti, ta- 
čMuPneturime jokių vadovėlių, 
iš kur galėtume vaikus moky-

ap-

Kalėdų proga jis rašė: “Patekda
mas į kalėjimą, aš dalinai jo 
ilgėjausi ir džiaugiausi gali
mybe atsiskirti nuo pasaulio, 
likti niekam nežinomu ir sąmo
ningai prisiimti atgailos bei 
aukos dvasią ' ..” (Elta) ,

STAMFORD, CONN
Stamfordo L.M. Fed. klubas 

gruodžio 17 surengė vaikam eg
lutę, kuri buvo papuošta lietu
viškais šiaudinukais, padarytais 
pačių klubo narių. Klubo pirm. 
Irena Žemaitaitienė paruošė ir 
pravedė atitinkamą kalėdinę 
programą. Po to Kalėdų senelis 
įteikė vaikučiam dovanų, kurių 
dalis buvo paaukota labdaros 
tikslam. Vaikai ir svečiai buvo 
pavaišintikavute ir klubo narių 
suneštais pyragais.

K. Ališausko stambu^ veikalas “Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės” I tomas, redaguotas prof. Prano 

' Čepėno, jau atspausdintas ir įrištas. jK 
Lietuvos valstybės ir kariuomenėj^ 
kovos su rusų bolševikais ir bermonttoi 
didelio formato, virš 500 puslapių^ 
kautynių aprašymai pavaizduoti brėt 
anglų kalba. jį

Nuo šio tomo platinimo sėkmės priklauso II tomo 
išleidimas, kurį rašo prof. Antanas Rukla. II totne ap
rašomos lietuvių kovos su lenkais. Paskui 
tomą. Kaina 12 dolerių. L

Pinigus siusti: įBĘĮ
, K. Ališausko t 

7312 So. Washtenaw Ave.r 
Chicago, III. 60629--;

U.SA.

nygoje aprašoma 
^grganiza vimasi s, 
Inkais. Knyga yra 
daug fotografijų, 
indais; santrauka

skite įsigyti I

Lietuviškų lėlių komitetas su p. Kajeckiene, kai loterijon buvo leidžiami trys lietuvių dai
lininkų paveikslai. Komitetui priklauso narės prisisegusios kortelę ir su tautiniais kostiu
mais. Nuotr. C. Binkins. . __

KAS BUVO TAS “LIETUVIŠKŲ LĖLIŲ KOMITETAS’’?
Darbininko 53 nr. buvo pa

skelbta, kad, mirus Aldonai Sa- > 
vičiūnienei, buvęs lietuviškų 
lėlių komitetas Kultūros Židinio . 
statybai paaukojo 30 dol. Už
rašant žinią telefonu, įsivėlė {■ 
klaida. Buvo suprasta, kad ta
me lėlių komitete buvo tik 4 
narės. t

Dabar į redakciją atsilankė 
Kazimiera Genevičienė ir atitai
sė tą klaidą. Lietuviškų lėlių 
komitete buvo visa eilė žmonių. į 
Keturios merginos nuolat dirbo 
1939 pasaulinėje parodoje Nevv 
Yorke prie išstatytų lietuviškų 
lėlių, kurios vaizdavo lietuviš
kas vestuves.

Tos lėlės nuo 1939 parodos 
išliko Lietuvos pasiuntinybėje 
Washingtonę. Kai buvo 1964- 
1966 paroda, lėlės vėl buvo 
atvežtos ir išstatytos, nors pa
ties Lietuvos paviljono ir nebu
vo.

Lėlėm išstatyti vietą gavo 
Kazimiera Genevičienė Better 
Living Center. Jų atvežimu iš 
Washingtono pasirūpino Helen 
Kulber. (Taip pat ir nuveži
mu).

Gavus vietą, reikia dar pa
daryti specialią dėžę. Dail. Jo
nas Subačius atlikt) reikiamus į- 
rašus ir nupiešė paaiškinimus.

Reikėjo tas lėles prižiūrėti, 
praeinantiem žmonėm reikėjo 
paaiškinti, kas tos lėlės, kas 
toji Lietuva. Taip ir susidarė 
globos komitetas — Lietuviš
kųjų Lėlių Komitetas (Lithua- 
nian Doll Committee.)

Tos moterys nuolat budėjo, 
praeiviam aiškino, kas toji Lie
tuva, kokia jos istorija, kokia 
dabartinė padėtis. Komitete 
dirbo ir velionė Aldona Savi- 
čiūnienė. Iš tų keturių mergi
nų, dirbusių 1939 parodoje, 
ji buvo vienintelė, įsijungusi į 
šį lėlių komitetą.

Šios buvusio komiteto narės 
a.a. Aldonos Savičiūnienės 
brangiam prisiminimui susidėjo 
ir užprašė mišias ir Kultūros 
Židiniui paaukojo 30 dol.: 
K. Genevičienė, H. Kulber, Ma
rytė Shalins, Lillian Paulik, An- 
toinette Binkins, Bronė Spu- 
dienė, Aldona Zaunius, Marija 
Virbickienė, Marija Žukaus-

Ta proga buvo įdėtas straips
nis į vietinį laikraštį apie lie
tuviškus kalėdinius papročius, 
primenant, kad dabar Kalėdų 
šventės yra uždraustos Lietu
voj. Taip pat klubo rūpesčiu 
buvo įrengta miesto bibliotekoj 
mažytė liet, eglutė ir gintaro, 
juostų ir kitų dirbinių parodė
lė. J.V.

Lietuviškų lėlių kampelis New York o pasaulinėje parodoje. 
1964-1966. Nuotr. C. Binkins,.. » - >• i ' •

kienė, Loretta Stukas, Anne Pet- 
rash, Bronė Oniūnienė, Stella 

AVilhvorth.
Baigiant parodą, buvo loteri

ja. Laimėjimam buvo trys pa
veikslai. Juos paaukojo Aleksan
dra Merker-Vitkauskaitė, M. 
Žukauskienė ir a.a. W. Witkus. 
Kai buvo traukiami laimėjimai, 
dalyvavo ir p. Kajeckiene iš 
\Vashingtono. Ji ir ištraukė lai
mėtojus.
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Atsiųsta paminėti
MARIJOS LITANIJA. Eilė

raščiai. Perspausdinta iš Tėviš
kės Aidų. Išleido kun. Pr. 
sens Australijoj 1972 m. 
psl. Kaina nepažymėta.

Į mažo formato knygutę
dėti 65 vienodo ilgio ir vieno
do ritmo eilėraščiai Marijos li
tanijos motyvais. Tituliniame 
puslapy sakoma: “V. Mykolai
čio-Putino vardu ši Marijos Li
tanija žiimma Lietuvoje, iš kur 
šis tekstas rankraščiu ir gautas. 
Ar ji tikrai yra Putino kūry
ba, tikrų žinių nėra.”

Vienodai sklandus eiliavimas 
išlaikytas visuose eilėraščiuose. 
Matoma, kad autoriaus esama 
talentingo poeto.

Pradedama šiuo ketureiliu:
Atverk man lūpas, Motina

Mergele, 
Kad aš galėčiau garbinti 

Tave!
Leisk padėkoti Tau ui savo 

kelią 
Ir ui maloAbs plaukiančias 

srove.

Litanija, kaip ir visi 
čiai, baigiama dvieiliu:

O melsk ui mus,

eilėraš-

Marija, 
melsk ui mus! 

Tau siunčiam lūpų ir širdiių 
šauksmus.

BALTIJOS KVINTETO, pagarsėjusio vakarų Europoje, 
ir rašyt. ANTANO GUSTAIČIO satyrinės kūrybos 
VAKARAI-KONCEBTAI įvyks Marijos aukšt. mokyklos 
auditorijoje, Chicagoje, sausio 20 d., šeštadienį, 8 vai. 
vak. ir 21 d., sekmadienį, 3 vai. po pietų. Bilietai gau* 
narni Marginiuose, 2511 W. 69th St., Chicago, III. 
60629, telef. (312) PR 8-4585. Jaunimui ir studentams 
tik 2 dol. Koncertus-vakarus rengia GRANDIES šokių 
išvykai į Pietų Ameriką globoti komitetas.

Gruodžio

L.
O.

AIDAI
Straipsniai: St. Yla —Lietu

vių Katalikų Mokslo Akademija; 
A. Paškus — Teilhard’s krikš
čionybė; D. Kolbaitė — Dail. 
Z. Kolbos kūryba; A Šešplau- 
kis — Novalis — mėlynosios 
gėlės poetas; K. Keblys — Žmo
giškoji Mikelinsko giesmė.

Iš grožinės literatūros: 
Andriekus — Eilėraščiai; 
Mikailaitė — Eilėraščiai;
Baltakis — Eilėraščiai; J. Mike
linskas — Mūsų mokykla (no
velė). ;

Apžvalgoje: J. Kojelis — Mo
mentas jėgoms suglaudinti; J. 
Masilionis — Šimtas metų Lin- 
dei-Debilui; R. Šliažas — No
belio laureatas — Heinrich 
Boell; V. V. Gaigalas — Mi
rė konvertito E. Psichardi se
suo, Renano anūkė; Mūsų bui
tyje.

Recenzijos: A. Vaičiulaitis, J. 
Grinius — J. Kralikausko “Vaiš
vilkas”; Pr. Visvydas — Žodin
ga P. Orintaitės romantika; M. 
Gimiuvienė — A. Baltakio 
“Akimirkos”; Pr. Skardžius — 
R. Mirono kalbos mokslo vado
vėlis; 1972 metų turinys.

Viršelis 1 psl. — Z. Kolba: 
Angelas (mozaika linoleume), 
4 psl. vitražų detalės (iš kairės): 
§v. Jurgis, Malda už Tėvynę, 
Šv. Pranciškus.

Šis numeris iliustruotas Ze
nono Kolbos kūrinių nuotrau
komis.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122, leidžia T. Pranciš
konai; leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM; 
administruoja —-/jT. Benveriu- 
tas Ramanauskas; OFM, 680 
Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221. I'

H ViruR/
Klaipėdos prisijungimo prie 

Lietuvos 50 metų sukakties 
minėjimą rengia Los Angeles 
mažlietuviai sausio 21, sekma
dienį, 1:30 vai. popiet Tautinių 
namų salėj, Glendale, Calif. 
Žodį tars mažlietuvių atstovas 
Algirdas Glažė. Po to bus prof. 
Jono Kuprionįp paskaita: Mažo- - 
ji Lietuva praeityje ir dabar. 
Įspūdžiais pasidalins buv. 
paskutinis neprikl. Klaipėdos 
komendantas pulk. Jonas Aud
ra šiūnas. Po to meninė dalis.

— JAV LB leidinį The Viola- 
tion of Human Rights in Soviet 
Occupied Lithuania užsisakė 
Toronto universiteto biblioteka 
ir Christian-Albrechts universi
teto, Kiel, Vokietija, teisės ir po
litinių mokslų fakultetas. Lietu
vos konsulatui Nevv Yorke pra
šant, JAV LB centro valdyba 
papildomai padovanojo 70 egz. 
leidinio, kad jis būtų paskleis
tas kitataučių tarpe.

— Lietuvos vyčių centro val
dybos susirinkimas įvyks sausio 
20, šeštadienį, lietuvių para
pijos salėj 7 gatvėj, So. Bostone. 
Bus svarstoma 60-sis seimas, 
kuris įvyks Brocktone rugpiūčio 
16-19.

— Prel. Jonas Kučingis, Los 
Angeles, Calif., kiekvienais 
metais prisųsdamas Darbininko 
spaudos reikalam didesnę auką, 
ir šiemet paaukojo 50 dol. 
Darbininko administracija už 
paramą spaudai maloniai dė
koja.

— LB Kultūros Fondas stato 
A. Škėmos 3 veiksmų dramą 
“Trys apie traukinį”, vaidina 
LB Dramos studijos auklėtiniai, 
režisuoja Živilė Numgaudaitė. 
Spektakliai vyks Chicagoj, Jau
nimo centre, vasario 3-4.

— Kun. Pranas Dauss-Dausa 
jau treti metai gyvena Floridoj, 
Pinellas Park. Dirba Sacred 
Heart parapijoj. Jis Amerikoj 
gimęs ir augęs, gerai kalba lie
tuviškai ir mielai lietuviam pa
tarnauja. Įvairių švenčių proga 
atlieka dvasinius susikaupimus, 
klauso išpažinčių ir aukoja mi
šias lietuviškai. Apie St. Peters- 
burgą susispietę lietuviai, jei 
norėtų kokių patarnavimų, pra
šomi kreiptis adresu: Kun. Pra
nas Dauss-Dausa, 8001 46th 
Street North, Pinellas Park, Fla. 
33565. Telef. 546-1949 Lie
tuviam mielai patarnaus ir ki
tas lietuvis kunigas: Kun. Jurgis 
Malin, St. Michael’s Rectory, 
125 Honeysuckle Lane, Jas- 
mine Lakęs, Port Richey. Fla. 
33568.

— Živilė Šlekytė, torontiškių 
lietuvių dukra, nuo 1972 liepos 
keliauja per didžiuosius pasau
lio miestus su “Royal Shake- 
speare Company” trupe. Grupei 
vadovauja režisorius Peter 
Brook. Živilė, 1966 baigusi To
ronto universitetą, išvyko į Eu
ropą. Paryžiaus universitete stu
dijavo prancūzų kalbą ir laimę 
bandė Londone Royal Academy 
of Dramatic Art konkurse. Šią 
akademiją ji baigė 1969 su spe
cialia The Arthur Woutner pre
mija. Pagal nuostatus galėjo pa
silikti tik vieną iš turimų var
dų. Pasirinko Živilę, o iš pa
siūlytų artistės karjerai pasirin
ko Roche. Yra vaidinusi daugely 
teatrų ir filmuose televizijai. 
Laikraščių kritikose dažnai pri
menama jos lietuviška kilmė.

— Vytautas Volertas, inžinie
rius ir rašytojas, gyvenąs prie 
Philadelphįjos, yra penktasis iŠ. 
eilės JAV LB centro valdybos 
pirmininkas. Pirmuoju pirmi
ninku buvo prel. Jonas Balko
nas New Yorke, vadovavęs- 
JAV LB laikinajam organizaci
niam komitetui ir formaliai 
prieš 20 metų įkūręs JAV Lie
tuvių Bendruomenę. Vėliau 
JAV LB c.v. pirmininkais buvo 
Stasys Barzdukas, Jonas Jasaitis 
ir Bronius Nainys.

Šiaucius kriaučių yla duria, 
bet abu kartu jie kuria iį 
Židinį Kultūros!



T NAUJAUSIOS

smvics

,x PAINTING-PLASTERING 
Also Panneling. Tile Woxk, Paper

,7*

CANCSt OKCHANG*

terstate Teletype Service, One Call 
Covers aU, Prompt Denvery. N.Y.C.

895-6442, Nasaau 516IV 9-7555

Žiburėlis, lengvos muzikos 
dainos: Žiburėlis, Senbernio 
daina, Išdykėlės, Kodėl?, Mano 
laiškas, Knyga, Polka, Senas 
skerdžius, šaukiu tave, Jūros 
laiškai. Negerk! trečios, Baltasis 
intermežzo, Gerą, Medžiotojų 
maršas. Dainuoja* solistai su or- 
kestniis. Stereo 6 dol. k

FORT LEE DELICATESSEN 
’i Open 7 Days a Week 

Finest of Imported and Domestic 
Foods and Be ve rages 

We do Catering for all Occasions 
2034 Lemoine Avenue, Fort Lee, N.J 

Call: 201 947-1337'

AEGEANISLES RESTAURANT 
O*ea7Deys*Week .

781-87 East 31 Street Brooidyn 
Corner Flatbush Avė. & H For 

Reservattons Call 212 434-7496-70 
. Wis alto do catering -

-"n m.

PAPER HANGING 
AND 

. PAINTING 
Fkee Estfaaates

, . : Calh 891-0587

30M.Inside-oetside. W
WMfc . .4 4oLgjca!ls-ft. Free Ėst

<ĮB SpfrtoffilB) 2744336
' \ 24Hr.Ans. Service •

1< • 1973 m. sausio 19, nr. 3 • DARBININKAS
.A -• * ' . .. .

MŪMSLAND Al 
Over 1500 lyte mp . 
ęsamlete line uaed peits, Inte Medei 
ivrecks, bought & aoldc Ftee teletype 
servfoe. We deltver uywhere. Ne* 
York 479-1393, tf bosy NYC 479-1690

5BRVICB
Air ConditionĮng & Refrigeration, 
Commercial & IndustriaL Call Today 
for Fast Service. Refrigeration Ine. 
(201) 876-4444.49 Mountain View Avė. 
Long Valley, N-J- 07853. We Service 
and repair all Makes of Equipment 
ranging firom fiactional Horsepower 
through Absorption and Centrifūgai 
syrtems^■■■■■■

: Prime Office Space Available 
LoriftionWe«tport Route 33 & Post 
Roąd. Eaėy Access to Tumpike A Patk- 
way.Wdl to Wall Carpeting. CHmate 

Control. Call (203) 226-6777 Daily

DcmHe your Income. We are In- 
tefested in people primarily in the 
managemant Field. A minimum in- 

-vestment of >350. is required. On a 
part ttme basis. You can earn as high 
as|6000 in 6 months or less. This is for 
People with character and common 
sente. More so than a Specific Edu- 
cattcm for people interested in a Stan- 
fotd Interview call finom 1-6 daily. (212) 

450-1317.___________________________

BOOKER PLUMBING AND 
• HEATING

189-33 Linden Blvd. S t Albans, Queens 
We do Everything in Plumbing 

Ali Work Guaranteed Call 291-9058

24 HOUR EMERGENCY 
HEATING AND SERVICE

Gas and Oil Installations, 332 Rogers 
Avė., Brooklyn. Call 284-9142. Also 
Located in Queens at 1280 Rockaway 
nrva. .į

complete ibspection 
MARIO’S AUTO INSPECHON 

SERVICE 
Shell Bay Avė. Mayville, NJ. 

Cape May Court House Opp. Inspee- 
tion Station (609) 465-5607

EXPERT FLOOR SCRAPPING AND 
REFINISHING 

>18 and up per Room. All Work 
Guaranteed. All Botos, Nassau & Suffolk 
County. 24 Hr. Service. Call (212) 
534-1519.When it Comes to Your 

Floor we do it All

J. WYNN MOVING AND 
STORAGE CO. 

We Go'Anywhere 
Reasonable Rates 
WeHare Accepted 

Call Anytime (201) 833-1512

PAINTING BY JOB OR CONTRACT
Satisfaction Guaranteed 

Call after 6 P. M.
As for Hubert at 212 784-6421

We will paint Apartments and Hall- 
ways, Hang Wall Paper, Plaster. Com-’ 
metcial or ResidentiaL Ali Work will be 
Guaranteed. Call (212) 426-3015, Day 
or Night or write in your order to Mr. 
Ray Bell 220-88 93rd St Queens, 
New York. -

FRED AND HEINZ DELICATESSEN
Imported and Domestic Products - 

Catering for all Aflairs, 977 First Avė. 
at 54tb St, N.Y.C, Phone 755-3592

Ask for Fred Hagen — Hans 
Kuehlewind Proprietors -’*‘ t

OUTENS AUTO REPAI RS
All Auto Accessories and Used Parts 
For Cars. We Take Profesional pride 
in Our Work. Located at: 11 Rankin St. 

Newaik, N. J.
Call Pete (201) 622-9122

DWUY
WANTED FOSTER PARENTS

If you«re between the ages of 25 and 59, 
Englisn speaking, in good health, finan- 
ciafiy self maintaining, willing to accept 
children of any background and haye 
adequate rooms, you are desperately 
needed now. Contact: McMahon Me- 
^frrial Šbelter, 128 East 112 St. New 
T m*, N.Y. 10029.369^665

Going Restaurant — Next to the Man- 
chester Parkade. Roast Beef Sandwich 
Shop for sale or lease. Will Consider 
Working Partners. Minimom Cash 
required. Call owner. Top Hat Roast 
Beef, 257 Broad Street, Manchester, 
Conn. (203) 643-9565.

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St, Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

• (212) 441-6799

t

L

Litas Travel Service,
87*18 Lefferts BIv., Richmond Hil Vfa. Y. 11418
" VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212)846-1650
.ė" - — » ■
■IV TO** — Uotavee atatniMmų raofo vaianėa MOtafllmlate nuo 4 iki

' 5 vai. W*VD 1380 kU. — AM ir 97> ntof. 1M. bangomis. Direktorius dr 
Juk. J. Įtakas, 1487 foras Dr„ Mountstnstds, N J. 07092; tai. 2Q1—232-55A’

.^5^751 r Bangomis ifftA am. WHXL.
' MM ML Mitfbri, Mmm. ooisMdtaaialo am 11-12 vid.

■ ■ ' ...j

Nauja solistės Gūros Čapkauskienės plokštelė dainos ir 
ariios. Gaunama pas solistę, platintojus ir Darbininko ad
ministracijoj. Stereo 6 doL (siunta 50 c.). *

A.
K.

PAREMTI AUKOJO
Savukinienė, Nevvburyport, B. 
Kozlowski, Lynn, J. rVasys, 
Dedham, K, Barūnas, Hingham, 
F. Gerulskis, Islington, J. Štuo- 
pis, Sharon, A. Pakštienė ir O. 
Slepavičienė, Centęrville, E. 
Putvytė, Fall River, V. Zenkus, 
W. Bridgevvater, L. Vencius ir J. 
Belsky, Haverhill, A. Pozniak, 
N. Chelmsford, A. Brown, Met- 
huen, J. Starenas, Holden, J. 
Vaitkūnas, Canton; po 1 dol.: iš 
Bostono: B. Povilavičius, A. Na- 
masky, A. Januška, T. Kasparie- 
nė. P. Kurapkienė, C. Mališaus
kas, J. Kuodis; iš Brockton: 
M. Velickii, D. Kasper, R. Biel- 
kevičius, D. Svirsky; iš Worces- 
ter: B. Tamulavičius, D. An
tanavičienė, A. Kilmonis, A. Ya- 

Jkutis, A. Bundza, S. Kulunienė, 
I. Nauragis; Mass. įvairūs: M. 
Kilmonis, Lyhri, kun. J. Stepo
naitis, Athol, B. Jurkevičius, J. 
Yerus, Haverhill, A. Kawaliews- 
kienfr, Shirleyį 4Dj: Stanis, Hud-> 
son.

Laiku ap.simokėjusiem prenu
meratą ir už spaudai remti skir
tą auką dėkoja Darbininko ad
ministracija.

DARBININKUI
Darbininko skaitytojai, pri- 

siųsdami savo prenumeratą, 
kartu prideda auką už kalendo- 

‘ rių ir šiaip spaudai paremti:
Po 12 dol.: L. Amante, High- 

land Pk., N. J., I. A. Trečiokai, 
Orange, N. J.

10 dol.: J. Miliauskienė, Wor- 
cester, Mass.

Po 7 dol.: D. V. Garbonkai, 
A. .Pateckis, Hartford, Conn.,
J. Beinoris, New Britain, Conn.,
K. Jankūnas, Lodi, N. J., A. Wis- 
kus, Lakewood, Ohio, P. Davi- 
donis, Phila, Pa., dr. J. Skučas, 
Indianapolis, Ind., P. Bielskus, 
Brooklyn, N. Y., A. L. Pociai, 
Richmond Hill, N. H.

Po 6 dol.: K. Degutis, Lin- 
den, N. J., . Eg. Liaugaudas,- 
Saddle Brook, N. J., A. Keniau- 
sis, Waterbury, Conn., A. Ty
lius, Washingron, D.C.

Po 5 dol.: M. Kvekshas, 
Bums, Or., O. Kubilienė, Eas- 
ton, ^aM2 dr. A. Šmulkštys, A. 
Mikniutė^’ New Y’ork, kun. J. 
Grabys, Watervliet. N. Y., M. 
Paskacimis, Bronx, N. Y., I. 
Okunis, Flushing, N. Y. 
Šimkus, Woodhaven, N.Y.
Kapuška, Vemon, Conn., J. Laz- 
dauskas, Bridgeport, Conn., J. 
Puodžiūnas, Waterbury, Conn., 
Z. Martinonytė ir A. Ulčinskie- 
nė, So. Boston, Mass.

Iš Mass.'valstijos:
po 4 dol.: M. Randeliūnas, i 

Brighton, M. Janonis, Brockton, 
M. Kalvaitienė, Brookline, J. 
Dacys, Dorchester, V. Kudirka, 
.Norwood, J. Kačkelis, Nort- 
hampton, J. Matusaitis, Worces- 
ter;

po 3 dol.: O. Kunčius, Brock
ton, J. Fronckienė, Methuen, 
J. Ane Ii aus kas, Somerville, K. 
Merkys, K. Paskienė, J. Stanis- 
lovaitis, So. Boston;

po 2 dol.: iš Brockton: A. Ra
manauskas, Rev. W. Wolkovich, 
J. Cijūnėlis, V. Sužiedėlis, R. 
Chirokienė, A. Plaskienė, A. 
Pocius ir P. Sargelis; iš Dor
chester: M. Zerolienė, J. Sta- 
rinskas, A. Šakenis, J. Petraus
kas, V. Ivanakos, J. Babravi
čius, O. Vaičiūnienė, H. Ginei
tis, M. Norkūnas ir Z. Pėtnaus- 
kas; iš Quincy: S. Lūšys, K. 
Gruzdąs; iš Lawrence: J. Šauki
mas, J. Stundza; iš Bostono: 
M. Kraunelis, M. Balukonis, J. 
Uždavinis, G. Mikalonis, S. Wa- 
lentukevičius, K. Šidlauskienė, 
F. Jarvienė, Pr Pauliukonis, A. 
Andrulionienė, M. Žilinskienė, 
P. Pirkšnys, E. Valukonienė, J. 
Ajuskas, K. Masiulis, A. Bacevi
čius, S. Ofirossimowienė, J. 
Gimbutas, A. Švelnis, T. Bogu- 
Sas, A. Kriščiūnas, A. Majaus- 
kaitė; iš Worcester: B. Bliumfel- 
das, K. Česna, J. Tamašauskas, 
P. Stanelis, E. Pauliukonienė, 
M. Augustine, E. Gorodeckas, 
A. Venclauskas, P. Aiksnoras, A. 
Giedraitis, A. Anužis, C. Simu- 
lyhas, E. BalsaVichienė, J. M. 
Pauliukoniai, V. Židžiflnas, B. 
Mudenas Jr V. Meikeliūnas; 
Mass. įvairūs: J. Velyvis, N.
Adams, G. Stačiokas, Athol, R

History of Lithuania. Tai ang
lų kalboj prel. dr. J. B. Kon
čiaus aprašyta lietuvių tautos 
istorija.^Kaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

NAUJAUSIA 
SKAMBIAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Tai “Kokiais keliais aš keliau
čiau Dainuoja Vokietijos 
lietuvių jaunimo kvintetas “Bal
tija”., kuris tiek daug pasiseki
mo sulaukė pereitą vasarą jau
nimo kongreso proga koncer
tuodamas Chicagoj talentų va
kare ir kongreso uždarymo me
tu Toroje. Plokštelėj kvintetą 
palydi Neo-Lithuanų orkestras.- 
Įdainuota: Kokiais Jkeliais beke
liaučiau, Karių daina, Kauno 
gimnazistų valsas, Užstalės 
daina, Vyrai prie jūros, Batukai, 
Pilkais keliais, Mėlynos akys, 
Dobiluos, Kai pamačiau aš ją, 
Oi neverk motinėle. Stereo, kai
na 6 dol. Persiuntimui prideda
ma 50 c. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

Li«twiik« trispMvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 doL 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—P.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant du<k 
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip-

SEAFARE AND BEEF INN 
Open 7 Days Bring the Family for 

Sunday Dinner 
580Norfo Avenue, Union, Ne w Jersey 

Call: 201 352-4100 
Ask for Gus or Spiro 

HOUSEOFFERN DEPT. CA.

ną, Jūreivių valsas, figmefų 
polka. Dainuoja choru, solistai 
ir duetai. Stereo, 6 dol.

Lietuvių kompozitorių solo 
dainos. Išpildo.sopranas Birutė 
Kernežaitė su Romps simfbni* 
niu orkestru; Sapnas apie šiau
rę, Karvelėli, Išdykęs rudenė
li, Benamių daina, Dukružėlė, 
Vakaras, Nemunėli, Ne margi 
sakalėliai, Kląjūnui, Naftai kas, 
Rugiagėlės ir Dainos, muzika ir

lietuvių choro “Viltis’* įdainuo
tos dainos: Oi, kad išauštų, 
Mergužėle, lelijėle, Einu per 
kiemą, Pavasaris, Oi,rtoli, toli, 
Atsisveikinimas su giria, Dobi
lėlis, Nei vėjas pučia, Vilties 
daina, Meno daina, Laukiu vis, 
Lietuvos šviesos keliu (B. Bud- 
riūno kantata). Stereo, 6 dol. 
Galima naudoti ir mono.

Anoj pusėj Nemunėlio. Lde-
tuvoj įdainuota dairios, duetai ir 
solo: Aš artojas, Dobiluos, At
nešk padangę gryną, Lietučiui 
dulkant, O dalele tu mano, Ru
gienom nubėgs, Medžiotojo 
dainelė, Oi užldloidt vaitelius, 
Gęsta žaros, Parugy, Ant kalno 
karklai ir Anoj pusėj Nemunė
lio. Stereo 5 dol.

Akvarėlė. Lietuviškos leng
vos muzikos rinkinys: Akvarėlė, 
Žalioji banga, Dar nežinia, Tu

Lietuvos Vytis — šitokios for
mos ir stilizupto stilia^us.TTr bal
tas" vyris raudoname . fone, su- 
lietuviška trispalve viršuj arba 
skersai. Toks ženklas galima 
klijuoti ant automobilio lango 
(decal). Galima užsisakyti paš
tu prisiunčiant 1 dol. už ženk-* 
lėlį — Darbininko administraci
ja.

BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI GRAŽI DOVANA

Pranaše Didis. Tėviškės Lie-- 
tuvių Evangelikų Liuteronų pa
rapijos choro giesmės: Kantata- 
Pranaše Didis; Visa, kas gyvą, 
garbina Jį; Nuo pavasario dvel
kimo; Vakarinė liaudies gies-:, 
mė; Ištremtųjų giesmė-ir -Tie
sos Dvasia. Mono 5 doL . —-

Sol. Antanas Kučingis su or
kestru dainuoja: Kur lygūs lau
kai, Oi žinau, žinau, Dar nepa-t 
ketinau, Tyliai, tyliai Nemunė
lis teka. “Jūra” — simfoninė 
poema, Svajonėlė (kanklių an
samblis), Blusa, operų arijos: 
Don Žuanas, Eugenijus Oniegi- 
nas ir- Pagrobimas iš Seralio. 
Stereo 6 dol.

Labą Rytą. New,Yodęo lietu
vių vyrų choro “Perkūnas” įdai
nuotos dainos: Ramovėnų mar
šas, Tykus buvo vakarėlis, Nu
rimk, sesut, Vienuma, Alutis, 

n:an brangiausia, Motociklą pir- Naktis graži, Karo žygio daina, 
ko Rokas, Oi, oi, oi, Polka, Dainelė apie gaidelį, Daina, 
Skamba turistų daina, Sūnus pa- daina, Pražydo jazminai, Jau 
klydėlis, Mažasis šeikas, Ry- pravertos dvaro stonios, Lopši- 
tas l>e šešėlio, Emnaapie Kau- nė, Labą rytą, Baltos gėlės, Bal

nok, tėveli, Piliakalnis. Stereo, 
6 dol. Galima naudoti ir mono.

Prisiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunamos Darbininko ’ admi

nistracijoje.

NAUJAUSIOS KNYGOS
— Ados Karvelytės “Ne tie 

varpai”, lyrika, Darbininko lei
dinys. Kaina 2 dol.

— Stasio Raštikio “{vykiai ir 
žmonės”, atsiminimų III tomas. 
Didelio formato, kietais virše
liais. Kaina 15 dol.

—Tausto Kiršos “Palikimas” 
jau: išėjo iš SpMidos.; Knygff^^

Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la Bostone. Gaunama ir Darbi
ninko administracijoj. Kaina 6 . 
dol. /z.;-'-

GERIAUSIOS DOVANOS 
VAIKAM

Ką mes tikime. — Psel. P. 
Celiešiaus tikėjimo tiesų san
trauka jaunuoliam. Iliustruota. 
Kaina 4 dok

Užburtos kanklės'ZV. Frankie- 
nės pasakojimai vaikam apie se- 
,novę. Kaina 3 dol. Kietais vir
šeliais — 4 dol.

Šamo ežero sekliai. N. Janku
tės pasakojimai — novelės vai
kam. Kaina 4 dol.

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 
vaikam skirta knyga, para
šyta P. Kalvaitienės. Kaina 2.50 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoj.

thuanian. Puikus lietuvių kli
bos vadoves su 40 pamoku 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiž* 
tarimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem * 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. DambriOnas, 
A. Klimas ir W.R. $chmalstieg.
BĮeido UetuviM Įfrancižkonii pasaulio Lietuvių Gydytojų j 
~ Sąjungos išleistas 3 fpalvų 7

ženklelis Lietuvos okupeci- S 
jei priminti. ŽeriBeliai lipi- ' 
narni ant vokų. 100 ženklelių

Brboklyne. 479 pat, kietais vfr 
lėliais. Kaina 8 dol..
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Visi•• kvietįffeni pabuvoti va-

žiai dainavo, o choro vaidu Jo-

toriumi Henriku Kačinsku.

BALTIMORĖS ŽINIOS

■'Šv.sv'P6tWr'Iietuvių parapijos 
So. Bostone klebonas, aanato^-7 
buvo pagerbtas jo kunigystės 
35 metų' ‘sukakties proga. Pa
rapijos salėj 7-je gatvėj pagerbi
mą rengė Lietuvos vyčiai Ir sb* 
dalietės. Kun. J. Svirskas, ąnks^ 
čiau buvęs šios parapijos yi- 
karas ir tik pereitais metais 
keltas į nelietuvių parapiją to
liau nuo Bostono, buvo šio* va-

' š. m. sausio 23 mūsų dramos ros Klubas. Sausio 20/ šešta- 
aktorius Henrikas j Kačinskas dienį, jis rengia jo pagerbimą 
“ 1 1 ’ ‘ žiaus. Tai Kultūros:Židinyje. Pradžia 7 v.

Bostone jau 21 metai veikia 
Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelis Nr. 120. Per tą laiką 
būrelio nariai ir kiti gerada
riai gimnazijai išlaikyti suauko
jo 7156.45 dol. Aukos ir toliau karo vedėjas. Muz. J. Kačinsko 
priimamos Keleivio* administ- vedamas parapijos choras gr&- 
racijoj, 636 E. Broadway, ■ So. žiai dainavo, o choro vardu Jo- 
Bosfen, Mass., 02127. Kalėdų nas Valiukonis įteikė klebonui 
švenčių proga gimnazijos di- * 
rektorius V. Natkevičius atsiun
tė būreliui gražų sveikinimą ir 
padėką. Taip pat sveikinimą su 
visų parašais atsiuntė ir II-ros 
klasės mokiniai.

sulaukia 70 metų _ ________
viena iš ryškiausių lietuviško v. Pirmiausia bus prof. Ji Bra- 
teatro asmenybių^ pasireiškusi zaičio žodis, paskui aktoriaus 
dviem keliais » nuostatais Jurgio Blekaičio apžvalginė pe- 
sukurtais vaidmenimis scenoje skaitaapie H. Kačinsko sceninę 
ir dailiuoju skaitymu bei dėklą- kūrybą. Toliau skaitys pats Sfc- 
mavimu. kaktindninkas. Skaitymo tarpe
. Gimęs 1903 sausio 23 Viduk- bus parodyta skaidrės iš vaid- 
lėje, Raseinių apskrityje, var- menų,/daugiausia suvaidintų 
gonininko: šeimoje, mokėsi Vokietijoje ir Amerikoje. Po 
1911-1914 Šiaulių gimnazijoje, visos programos — kavutė. 
1914-1918 Bronicų gimnazijoje. Visi • kvieėBhni pabuvoti va- 
1918*22 mokytojavo Papilėje, landėlę su didžiuoju dramos ak- 
Degimuose, Šiauliuose ir Ma
žeikiuose.. 1922 įstojo į A Sut
kaus studiją Kaune ir nuo 1923- 
1925 jau buvo Vilkolakio, Tau
tos teatro aktorius. Nuo 1926 
metų Kauno valstybės teatre. 
1936-1938. dirbo Klaipėdos teat
re, paskui vėl Kaune, nuo 1940 
iki 1944 Vilniaus teatre.

Pasitraukęs į vakarus, reiškė
si tremtinių teatro kolektyvuose 
Augsburge, Detmolde ir vėl 
Augsburge. 1949 atvyko į Ame
riką. 1949-1951 dėstė Bostono 
lituanistinėje mokykloje ir va
dovavo dramos studijai. Vėliau 
persikėlė gyventi į New Yorką, 
reiškėsi teatrinėje veikloje — 
vaidino, režisavo, dėstė studi
joje. Dirbo Amerikos 
Balse. Kai šią įstaigą perkėlė į 
Washingtoną, persikėlė ir Ka
činskas. New Yorke visgi pasi
liko jo namai, ir čia kas antra 
trečia savaitė atvažiuoja.

Lietuvių Melodijos radijo 
valandos 25 metų sukaktis pa
minėta sausio 7. Lietuvių orga
nizacijos bei draugijos sveikino 
vedėjus A. Juškų ir K. Laskaus- 
ką per radijo programą. Padėko
jo už jų didelį pasišventimą 
ir malonumą, kurį suteikė klau
sytojam per 25 metus. Palinkė
ta sėkmės ateities darbe. Spe
cialus sukaktuvinis vakaras 
buvo sausio 13, šeštadienį, Lie
tuvių svetainės patalpose. Gau
sūs dalyviai entuziastiškai iš
klausė Ginos Čapkauskienės 
koncerto. Viešnia iš Montrealio 
visus sužavėjo. Vakare dalyvavo 
ir miesto burmistras J. Donald 
S chaefer.. Šokiam grojo Edvardo 
Karčausko orkestras.

Lietuvos* skyrius tautų festivalyje Poughkeepsie. Iš k. Ligija 
Simanavičienė, Violeta Gruodienė ir Elena Damijonaitie- 
nė. Ą

POUGHKEEPSIE, N.Y.
Tautų festivalis

Poughkeepsie mieste spalio 
28 ir 29 buvo tautų festivalis. 
Jį organizavo ir globojo Pough- 
keepsie Jaycees organizacija. 
Jos pastangomis buvo gauta ko
legijos salė, kurioj dvi dienas 
vyko paroda, o paskutinis vaka
ras buvo skirtas tautinių šokių 
pasirodymam.

Lietuviai savo skaičium šia
me miestę negali pasigirti: čia 
gyvena tik septynios naujųjų 
ateivių šeimos ir pora viengun-
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Kaip aktorius Henrikas Ka
činskas Reiškėsi labai plačioje 
skalėje, sukurdamas daugybę 
neužmirštamų vaidmenų, nuo 
sodžiaus iki salono, nuo jūri
ninko iki profesoriaus, vaidino 
dramose, komedijose, jaunus ir 
senius. Su nedidele išimtimi 
jis vaidino visame lietuviškame 
repertuare, nuo Maironio iki 
Sruogos.

Šalia vaidybos jis pagarsėjo ir 
dailiuoju skaitymu. Pradėjęs 
Lietuvoje: apie 1934 metus, jis i 
nuotaf skaitė IfetUvius klašikuš: *• 
Su kokiu pagavimu ir užsidegi
mu jis deklamavo Donelaičio 
Metus, Baranausko Anykščių 
šilelį. Tai buvo reto grožio ir re
to subtilumo interpretacijos. 
1947 jis dalyvavo Augsburge 
Lietuvių Rašytojų Draugijos su
važiavime, kai ten buvo pami-

■ nėta 400 metų nuo lietuviškos 
knygos -j- nuo Mažvydo Kate
kizmo. Ir kaip jis paskaitė šios 
istorinės knygos įžangą — Im
kit mane ir skaitykit!

Deklamavo jis ir dabarties au
torius, Brazdžionį, Aistį, Sant
varą ir kitus, skaitė partizanų 
graudžią poeziją. Ir šie visi skai
tymai populiarino lietuvių au
torius, visuomenę labiau su
artino su mūsų rašytojais.

Šv. Vardo draugijos 50 vyrų ir 
13 jaunuolių buvo apdovanoti 
ištikimybės dovanom sausio 14 
per 8.-30 vai. mišias. Draugijos 
dvasios vadas kun. A. Dranginis 
aukojo mišias. Klebonas prel. L. 
Mendells įteikė dovanas.

Sniego balių rengia Šv. Al
fonso parapijos organizacijos 
sausio 21,' sekmadienį, 1 vai. 
popiet Šv. Alfonso mokyklos 
salėj.' Veiks loterija. Šokiam 
gros gėrąs oikestras. Bilietų ga-, 
Įima gauti pas' organizacijas ir 
klebonijoj. Pelnas skiriamas Šv. 
Alfonso mokyklos naudai.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Baltimorės skyrius 
sausio 27 Lietuvių svetainės di
džiojoj salėj rengia koncertą. 
Programą atliks “Viltis”, mišrus 
choras iš Philadelphijos. Vakaro 
pradžia 7:30 vai. Veiks bufetas. 
Šokiam-: gros orkestras. Bilietų 
bus galima gauti prie įėjimo.

Lietuvių svetainės šėrininkų 
metinis susirinkimas bus sausio 
28 Lietuvių svetainės kamba
riuose. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Bus padaryti metinės 
veiklos ir finansų pranešimai. 
Bus renkami nauji direktoriai 
ir aptariami ateities veiklos pla
nai.

šio aktoriaus sukaktį atžymi 
New Yorko Vaižganto Kultū- 
___________________ Izabelė Kubilius, pirmos kar

tos lietuvė, staiga mirė sausio 
2 savo namuose, Eastshire Dri- 
ve. Velionė dalyvavo lietuviš
kuose parengimuose. Gedulin
gos pamaldos už jos Sielą buvo 
Šv. Alfonso bažnyčioje sausio 
5. Palaidota. Holy Redėemer 
kapinėse. Nuliūdime liko sesuo 
Eleonora ir brolis Albertas.

Jonas Obelinis

Atsakymai:
i Skersai

1. Klaupiamės. 4. Juodas. 6. Aš.
8. Upė. 9. Eik. 10. Su. 11. Smai
li. 12. Ištiesinta.

Žemyn
1. Kaimiečiai. 2. Puodas. 3. Sau
lėgrąža. 4. Juokas, 5. Sausai. 7. 
šunims.

Mielą bičiulę ANTANINĄ REIVYTIENĘ ir sūnų 
Alį su žmona jos sunkiausioje gyvenimo valandoje, mi
rus jos mylimai mamytei

Onai Paulauskienei
Lietuvoje, nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime

Sofija ir Henrikas Kačinskai

A.A.

UrSulei Naruševičienei
mirus, jos vyrą Tomą, dukrą Birutę^ sūnų Vytą ir jų 
šeimas, nuoširdžiai užjaučiame

Ona ir Aleksandras Sulaičiai
Mirga ir Dantenas Sulaičiai

0 ŠACHMATAI
— Olandai pasisiūlė surengti 

antrąjį pasaulio rinktinės matčą 
prieš Sovietų didmeistrius ge
gužės-birželio m. Ispanijoj.

— Į naujametinį Hastingso 
turnyrą (Anglija) Sovietai pa
siuntė savo didmeistrius Smys- 
lovą ir Tukmakovą.

— Bostono MET lygos tarp- 
klubinėse šachmatų rungtynėse

■ praeitą penktadienį So. Bostono- 
lietuvių piliečių draugijos šach
matininkai, kurie šiose varžybo
se (Championship Division) su
trumpintai vadinami —“Lithua- 
nian”, įveikė Harvardo klubą 
3-2. Rungtynės vyko puošniuo
se Harvardo namuose (Com- 
monvvealth Avė.). Mūsų ko
manda šiuokart į rungtynes vy
ko nedaug turėdama vilties, nes 
trūko pačių stipriausių koman
dos žaidėjų Algio Makaičio ir 
Alekso Klinovo, tačiau labai 
ryžtingai sukovojo ir pelnijo tris 
taškus iš penkių. Taškų autoriai 
buvo Algis Leonavičius, Jurgis 
Zoza ir 15-metis jaunuolis To
mas Girnius, pirmą, kartą besi
rengdamas atsakingose rungty
nėse lietuvių komandoje.

Philadelphijoje sausio 6 viešė
jo dvi komandos iš New Yorko. 
Komandas sudarė: Staknys, Kul- 
pa, Sakalas, Vilpišauskas, Šim- 
.kus, Uknevičius. Buvo tikimasi 
komandos iš Baltimorėš, bet ji 
negalėjo dalyvauti.

Philadelphijos komanda: Lu- 
šaitis, Melnikas ir Šnapštys ir 
New Yorko penki šachmatinin
kai pravedė individualinį žaibo 
turnyrą septyniais ratais su laik
rodžiais, duodami kiekvienam 
15 minučių laiko galvoti.

Lygiai taškų surinko: Sakalas 
(pralošė Šnapščiui) ir Šnapštys 
(pralošė Stakniui). Finale Saka
las įveikė Šnapštį ir tapo-tumy- 
ro nugalėtoju. Komandom skai
čiuojant, trys geriausi iŠ N. Y. 
prieš Philadelphiją baigė 15-10 
ir 7-2 New Yorko naudai..

gių. Tačiau savo tautos kultū
rinės parodos suorganizavimui 
to skaičiaus pilnai pakako!

Festivalio išvakarėse buvo 
suruoštas balius. Atsilankė 
miesto burmistras, sveikino da
lyvius ir džiaugėsi jų sjumsųjy- 
mu. Toks festivalis buvo ne ei
linis įvykis, todėl ir susidomėji
mas juo buvo didelis.

Stebėtis teko, kad palyginti 
nedideliame mieste atsirado net 
28 tautinės grupės, pasiruošu
sios kultūrinei sayo krašto rep- 

_ rezentacijai. Be gausaus Euro
pos tautų dalyvavimo, pasirodė 
§u savo krašto dirbiniais ir šo
kiais taip pat ir kai kurių Azi
jos ir Pietų Amerikos kraštų 
ateiviai.

Taigi, bruzdant Pough
keepsie mieste visom tautybėm, 
lietuviai negalėjo likti ramūs. 
Su entuziazmu ir energija prie 
darbo puolė^jaunavedžiai Kęs
tutis ir Ligija Simanavičiai, į 
talką stojo Damijonaičiai, Gruo
džiai ir Norkeliūnai, o kiti tau
tiečiai prisidėjo finansiškai. 
Jų visų noras buvo ne tilc su-

rengti parodėlę, bet taip pat ir 
turėti scenoj savo krašto šokė
jus. Tam įgyvendinti reikėjo di
džiojo kaimyno, New Yorko, pa
galbos. Buvo džiugu, kad Jadvy
gos Matulaitienės vadovaujama 
Šokėjų grupė sutiko atvažiuoti ir 
tuo praturtinti lietuvių progra
mą.

Į parodą buvo sunešti, gra- 
žūs, raštuoti lino audiniai, pui
kūs medžio drožiniai — Vytis 
ir kryžiai, gintaro dirbinių tur
tingas rinkinys. Buvp , pasi
stengta viską skoningai išdėsty
ti.

Publikai informuoti buvo 
išspausdinti lapeliai su trumpa 
Lietuvos istorijos apžvalga ir 
žemėlapiu. Prie jų buvo pridė
tos iš N. Y. Lietuvių Bend
ruomenės gautos brošiūros apie 
Lietuvą. Visa ta informacinė 
medžiaga buvo lengvai išda
linta, nes lankytojų skaičius vir
šijo 3000.

Sekmadienio vakaras buvo 
skirtas tautiniam šokiam, dai
nom ir muzikai. Lietuvių šokiai 
stebino ir džiugino 1100 žiū
rovų. Daugelis darnių pynių 
gražiai keitėsi viena po kitos.

Sis tautų festivalis paskatino 
ir saujelę lietuvių burtis darbui 
ir supažindinti didelę dalį vie
tinės visuomenės su lietuviško 
meno grožiu, f >

lietuvišką kryžių. Janina Am- 
brazįejienė perskaitė ir... įteikė, 
gražų adresą. Antanas Mątjoš- 
ka, LB Bostono apylinkės pir
mininkas ir Lietuvių Piliečių ri
jos sekretorius, sveikino apy
linkės ir klubo vardu. Sveikino 
ir Antanas Škudzinskas, LB 
Bostono pygardos pirmininkas.**' 
Kalbėdamas, kun. Baltrušūnas 
prisiminė, kaip šioj salėj, bū
damas jaunuoliu,dirbo su Lietu
vos vyčiais, o šioj koplyčioj au
kojęs mišias, švęsdamas 25 m. 
kunigystės sukaktį. Padėkojo vi
siem rengėjam, sveikintojam, 
šia proga prisiminusiem. Po 
oficialios dalies vyko vaišės.

Kęstutis Makaitis aprašytas 
The Boston Globė laikrašty sau- =■ 
šio 10. Laikraštis aprašo Prbvi- 
dence, R. L, įvykusį". NEEP 
— New England Economic 
Projeet suvažiavimą ir pastebi, 
kad organizacijos pirmininku 
šiem metam išrinktas Kęstutis 
Makaitis, 25 m. amžiaus, kuris 
yra “marketing officer” Na
tional Shawmut banke Bostone. 
Baigęs Bostono universitetą. Iš 
Makaičių šeimos turime jo sese
ris advokatę Nijolę, istorikę 
Skirmantę, buv. kapitoną Algį, 
kurie visi yra baigę Harvardo 
universitetą. . •

Nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas įvyks vasario 18 Lie
tuvių Piliečių D-jos salėj, So. 
Bostone.

Kaziuko mugė įvyks kovo 4

So. Bostone,

N. & E. Seomon’s TWilight Concerts presenf

ALDONA DVARIONAITE
(piano) . ’ A great pianist!”

David Amram

A.A.

Program

Sodne$$Y Prelude - Dance - Drops 
Noctume - A Page from an Album 
Dance. (United States Premiere)

BALYS DVARIONAS

Sonata No. 8 SERGE PROKOFIEFF

Vaisęs Nobles et Sentimentą les MAURICE RA VĖL

Sonata in B minor , FRANZ LISZT

Tickets: Loge $5.00. Orchestra $4.00. Balcony $3.00. On sale at 
Town Hali box office, 113 W. 43 St., NYC 10036 beginning Jan- 
uary 7th. Maii orders now to: N. Seaman, 1697 Broadway, (S ui te 
906), New York/ N.Y. 10019. (Please e ridose stamped envelope.)

c, ,TOWNHAĘL Saturaay, January 20, 1973
5:00 P.M. /

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Marijai Jansonienei
Cape Cod mirus. .

Kolegą dr. E. Jansoną širdingai užjaučiame jo mielai 
žmonai

460 W«t Brondway, South Boston Massochumtts 
Kur tūkstančiai taupo mmjonut

V. ir S. Gudas 
Neto York .
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' - Marija - ’ Sidabraitė-Strunu- 
z Idenė-JokubaMenė, pasižy

mėjusi Amerikos lietuvių dai
nininkė, 72 metų, mirė sausio 
8, palaidota sausio 11 St Char
les kapinėse. Apie ją plačiau 
bus parašyta Darbininko mu
zikos skyriuje sausio 29 laido
je. Jos vyras Jurgis Jokūbai
tis mirė 1972 gruodžio 1.

Simo Kudirkos šaulių šventė 
ir vėliavos šventinimas rengia
mi šį sekmadienį, sausio 21. 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je bus iškilmingos pamaldos 11 
vai. Tuoj po pamaldų parapi
jos salėje — akademinė dalis. 
Pirma bus pasirašytas vėliavos 
šventinimo aktas, paskui bus 
prisiminta Vlado Pūtvio, šaulių 
įkūrėjo, 100 metų gimimo su
kaktis. Apie jį kalbės prpf. Vai- 
dievutis Mantautas, VI./Pūtvio 
anūkas. Giedos New Yėrko vy
rų choras Perkūnas, vadovauja
mas muziko Vytauto Strolios. Po 
visos programos apatinėje salėje 
bus kavutė. Į šią šventę atvyks
ta iš Detroito Liet. Šaulių Są
jungos Tremtyje pirmininkas V. 
Tamošiūnas. Vėliavos krikšto tė
vais bus dr. J. ir A. Kazickai. 
Visi kviečiami dalyvauti. ;

Vaclovas Sidzikauskas, Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirmi
ninkas, nuo sausio 1 guli ligoni
nėje. Sveikata tiek pagerėjo, kad 
galės greitai grįžti namo, kai tik 
bus patikrinta bendra sveikatos 
padėtis.

Kultūros Židiniui statyti LB 
vajaus komitetas prašo visus, 
paaukojusius šio vajaus metu ir 
norinčius dalyvauti vajaus už
baigimo bankete, nedelsiant 
užsisakyti stalus ar vietas prie 
stalų pas Ireną Alksninienę, tel. 
(212) 886-5695 ar Loretą Vainie
nę, tel. (212) 296-6860 arba 
(212) 296-8607. Tik tokiu būdu 
bus galima laiku išsiuntinėti 
kvietimus į balių ir užtikrinti 
vietas.

Alice Florist Shop savininkė 
Zupkuvienė paaukojo gėles 
Kultūra* Židinio ,statybos„LB. 
v^aus .užbaigimo baliui. Vąjaus 
komitetas jai reiškia padėką. JT

New Yorko šachmatų mėgėjai 
kviečiami sausio 19, penktadie- 

, nį, 8 v.v. atvykti į. Kultūros Ži- 
dinį, 361 Highland Blvd., paloš
ti šachmatais. Po to bus kiekvie
ną penktadienį tokie šaęhmatų 
žaidimai. Kviečiami visi, ypatin
gai jaunimas.

Prašom atsinešti savo šachma
tus ir lentas.

tariaus, <70 metų sukakties pa
gerbimas rengiamas šį šeštadie
nį, sausio 20, Kultūros Židinyje. 
Pradžia7 v.v. Bus aktoriaus J. 
Blekaiči? paskaita, bus rodomos 
skaidrė* iš sukaktuvininko teat
rinės '= Veiklos. H. Kačins
kas yra dailiojo skaitymo bei 
deklamavimo puoselėtojas, ir 
šiai sukakčiai jis-turi parengęs 
visai naują New Yorko lietuviam 
negirdėk programą. Po skai
tymų bus sveikinimai ir vėliau 
vaišės. Pagerbimą rengia Vaiž
ganto Kultūros Klubas.

Muzikas Vincas Mamaitis 
Darbininko redakcijos šventėje 
vasario .3 padarys pranešimą 
apie praėjusių metų muzikinę 
veiklą. Taip pat bus apžvelgtos 
ir kitos, praeitų metų sritys — 
literatūra, dailėj visuomeninė 
veikla ir bus atžymėti iškilieji 
metų žmonės.

Dėl vykstančio Kultūros Ži
dinio vajaus New Yorko ateiti
ninkai savo tradicinio Užgavė
nių baliaus, kurio pelną skir
davo Židiniui, šiemet nerengs.. 
Jie kviečia visus, kurie atsilan
kydavo" į tuos linksmus vakarus, 
šiemet skirti savo auką tiesiog ir 
dalyvauti, K. Židinio bankete.

Dr. Bladas Vencius, ilgametis 
Brooklyno dantų gydytojas, 
mirė gruodžio 21. Brooklyne jis 
gyveno 40-50 metų ir čia reiš
kėsi visuomeninėje, kultūrinėje 
veikloje. Dr. V. Paprockas pa
rašė platesnį' straipsnį apie ve
lionį. Straipsnį spausdinsime 
kitame numeryje.

Kun. Liongino Jankaus pen- 
kerių metų mirties prisimini
mas' bus vasario- -4, sekmadie- 
itį; T4'dieną'il'‘val. bus pamftb 
dos Apreiškimo parapijos baž
nyčioje, po pamaldų salėje aka
deminė dalis ir kavutė.

Muzikas ir solistas Liudas Što
kas iš New Jersey pakviestas 
dainuoti Chicagos lietuvių ope
roje ir šį pavasarį balandžio pir
maisiais savaitgaliais atliks Es- 
kamilio arba Toreodoro ro
lę 4 veiksmų Bizet operoje Car- 
mėn. ‘

gerbimas rengiamas kovo 25, 
sekmadienį, 3:30 v. popiet Kul
tūros Židinyje. Bengia LJL 
Mokslo Akademijos New Yorko 
židinys. . ’ ,

DaiL ■ Albinas EUkus da
lyvauja National Arts Club pa
rodoje ir už paveikslą “Vaisiai” 
gavo premiją — 50 dol. šis pa
veikslas buvo išstatytas ir Liet. 
Dailininkų Sąjungos parodoje, 
kuri buvo lapkričio gale Kultū
ros Židinyje.

Ados Karvelytės eilėraščių 
rinkinys “Ne tie varpai”, at
spausdintas pranciškonų spaus
tuvėje Brooklyne, Chicagoje ei
na su gražiu pasisekimu. Vien 
per šventes parduota apie šim
tas egzempliorių. Poetė gyvena 
Chicagoje. Knygos recenzija 
bus greitu laiku Darbininke.

Kaziuko mugę rengia New 
Jersey skautai ir skautės. Mugė 
įvyks kovo 18, sekmadienį, 
Lietuvių Laisvės salėj, 269 Se- 
cond St., Elizabeth, N. J. Pie
tūs 1 vai.

Maspetbo lietuvių parapijos sa
lėj rengia savo metinį balių.

Prof Antano Salio, žymaus

Maironio lituanistinėje mokykloje Kalėdų senelis .' Nnoti <..

Per Laisvės Žiburio radijo 
programą, kurią apmokėjo Aldo
na Kulikauskaitė-Paegle, sau
sio 28 bus vienos valandos dis
kusinė programa lietuvių Kultū
ros Židinio statybos ir ateities 
klausimais.

ELIZABETH, N. J

AKTORIAUS 
HENRIKO KAČINSKO 

70 metų sukakties 
minėjimas rengiamas sausio 20, šeštadienį, 
7 v.v. Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y.— 

Programoje: 
aktoriaus J. Biekaičio paskaita, „ 
skaidrės iš sukaktuvininko teatrinės 
veiklos,’ ' 
sukaktuvininko literatūriniai 
skaitymai.

Popfbgfąittos -kavutė.
Pagerbimą rengia ir visus 
atsilankyti kviečia 
Vaižganto Kultūros Klubas

Vardinių, gimtadienio ir kalė
dinių kortelių su lietuviškais 
sveildnimais gaunama Darbi
ninko administracijoj. Kortelių 
yra dviejų kainų: po 20, ir-po 
25 c. kiekviena (įskaitoma ir 
persiuntimas).

Kas nori pirkti laikrodėluj 
papigintomis kainomis, p ras- , m 
kreiptis į patyrusį laikrodininką 
Stasį Citvarą. Taip pat jis laik
rodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

East New Yorke išnuomoja
mas butas iš 5 kambarių pirma
me aukšte. Kreiptis po 6 vai. 
vakarais, šeštadienį ir sekma
dienį visą dieną. Mrs. Z. Gurk
lys, 494 Pine St., Brooklyn. 
Y. 11208.

N.

ŠAULIAI AUKOJA 
K. ŽIDINIUI

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
savo susirinkime sausio 6 nuta
rė, kad kiekvienas šaulys per 
kuopą aukoja po 10 dol. Tie pi
nigai įrašomi Simo Kudirkos 
šaulių kuopos vardu.

Po 10 dol. jau aukojo šie šau
liai: Antanas Reventas, Jonas 
Poderis, Petras Minkūnas, Vy
tautas Eidukevičius, Aloyzas 
Balsys, Adelė Poderienė, Bro
nius Bieliukas, Kęstutis Miklas, 
Julius Kumpikas, Kazys Bačaus- 
kas, Juozas Matukas, Antanas 
Pumputis. Viso paaukojo 120 
dol. Anksčiau kuopa davė 25 
dol.

NEW YORKO ffl NEW JERSEY UETUViŲ BENDRUOMENĖS VAJUS 
KULTŪROS ŽIDINIO STATYBAI PAREMTI
prasidėjo 1972 gruodžio 10 d. Ir baigsis 1973 vasario 10 d. didžiuliu puošniu

BANKETU

Armėnų Kultūros Židinyje, Second Avė. ir 34 St. Manhattan, N.Y., 
dalyvaujant filmų Jr televizijos aktorei

...; ROTAI LEE — KILMONYTEI
7 vai. koktoHIs, 8 vai. vakarienė — fRot mlgnpn, šampanas

šokiame groja J O t T H O M A S orkestras.
Kiekviena*, poa*lM||i šio vatott* motu VMtOras ŽMtoto statybai paremti 50 dol. ar 
daugiau, kvMtamaa 1 bailų. (ėjime* aimalifmat Aukaspriima visos New Yorko Ir New 
Jersey ItsmnrigeagmHaocgos. Ardu nurašoma Mm mekeaMų.

Vleoe auka* Ito ^J«to;eMta'eta&Matoa mm pažadėtų aukoti sumų.
/ ... VAJAUS KOMITETAS

r «m." • .•***«* . r

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

Šeštadieninės mokyklos eglutėSausio 7 šios apylinkės lietuviai, susirinkę į Šv. Petro ir Povilo parapijos salę, galėjo pasigerėti šventadieniškai išsipuošusių Dr. V. Kudirkos šeštadieninės mokyklos mokinių atliekama programa tradicinės Kalėdų eglutės šventės proga. Šį kartą didžiąją programos dalį sudarė eilėraščių deklamavimas. Čia praėjo visa eilė tautiniais drabužiais pasipuošusių įvairaus amžiaus mokinių, kurie visi scenoje pavyzdingai elgėsi ir gražiai deklamavo parinktus eilėraščius.. Eilėraščius ideklamavo mokytojos Liucijos Alinskienės grupėje: Lilija Ku- rilavičiūtė, Juozas Didžbalis,
JAUNIMO 

LITUANISTINIAI 
KURSAIŠeštadienio rytais ausirenka Maironio mokykloje ne tik aš- tuonios klasės, bet ir kita kla-~ | šią klasę susirenka visų amžių jaunimas. Čia vyksta lituanistiniai kursai. Jie buvo perkelti iš pirmadienių į šeštadienių rytus. Mus moko ponia J. Kregždienė.• Jaunimas susirenka čia, kad išmoktų geriau kalbėti lietuviškai.Ateinantį šeštadienį, sausio 20, ponas* A. Samušis atsilankys į kursus ir kalbės apie tautosaką. -Kursai veikia nuo rugsėjo mėnesio pradžios. Pas mus jau apsilankė ir kalbėjo A. Samušis ir K. Čerkeliūnas. Jie kalbėjo labai patraukliai.Kviečiame atsilankyti visą jaunimą. Čia yra gera proga, kurios niekas neturėtųpraleisti.

Danutė Norvilaitė

Kalendorių 1973 metam galima gauti Darbininko administracijoj: Anglijoj Nidos išleistas, kasdien nuplėšiami lapeliai — kaina 3.50 dol. Darbininko kalendorius, nuplėšiamas kas mėnuo — kaina 1 dol. Kreiptis: Darbininkas, 910 Willoughby - Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

Gina Mėlinytė, Raimondas Ku- rilavičius ir Linda ir Allan Didž- baliai; mokytojo Gedimino Alinsko grupės: Algis Alinskas, Regina Brazinskaitė, Vytautas Rubonis, Algis Bražinskas, Edvardas Jarmas ir Rūta Raudytė; mokytojo Eitmano grupėje: Rūta Didžbalytė ir Linas Eitmanas; mokytojos Mildos Kvedarienės grupėje: Jonas Didžbalis, Linas Bružėnas, Rūta Kvedaraitė, Audronė Veb- laitytė, Antanas Matonis ir Rasa Eitmanaitė. Šiais metais mokykloje veikė ir lietuviškai nekalbančiųjų grupė, tačiau ir jų lietuviškos deklamacijos pasižymėjo gera tartimi. Čia lietuvių k. sugebėjimus pasigėrėtinai pademonstravo Jonas ir Linda Jadeliai, Diana ir Ginger Kidžiūtės ir Petrutė Bradley. Juos visus paruošė šiai grupei vadovaujanti mokytoja Ona Kairašienė.Mokykla turi ir mokinių chorą,/ . kuriam labai ■. > gražiai ■ vadovauja vis dar nepavargstantis dėl tolimo kelio šios mokyklos mokytojas dr. Darius Sla-- vinskas. Choras gražiai ir dideliu pasiryžimu padainavo Ateikit džiaugsmingai, Tyli naktis, Ten, kur Nemunas bangilSJą, Iš rytų šalelės ir Lietuva, šalisgra- žioji. Mažieji choristai susirinkusiųjų buvo palydėti užtarnautais plojimais.

To paties dr. Slavinsko mokomi Regina Brazinskaitė pianu grakščiai paskambino Schu- mano Linksmąjį ūkininką ir Žvaigždžių valsą, o Jonas Jade- lis klarinetu pagrojo Žvangėkit, skambučiai ir Kalėdų eglutę.Neatsiliko ir patys mažieji darželio mokiniai, paruošti mokytojos Didžbalienės, kurie dideliu užsispyrimu gražiai suvaidino Du gaidelius.Mokytojos Mildos Kvedarienės paruošta tautinių šokių grupė grakščiai sušoko keletą tautinių šokių.Programos pranešėjo darbą drąsiai ir sklandžiai atliko Petras Audėnas.Į susirinkusius ir mokinius trumpai kalbėjo parapijos klebonas kun. Petras Žemeilds, retai kada apleidžiąs bet kurį lietuvišką subuvimą, mokyklos vedėjas kun. J. Pragulbickas, lituanistinių mokyklų inspektorius Antanas Masionis ir LB apygardos pirmininkas K. Jankūnas. Salė galėjo ir daugiau žmonių sutalpinti, o ypač gi pasigesta visos eilės LB veikėjų, kuriem šiaip jau šios mokyklos reikalai turėtų būti arčiau prie širdies.Programai pasibaigus visi buvo rūpestingai pavaišinti mokinių tėvų ir mokytojų pagamintais kepiniais ir kava.
KJ.

SIMO KUDIRKOS 
šaulių kuopa 

b sausio 21, sekmadienį, 
kviečia visus dalyvauti 

KUOPOS ŠVENTĖJE 
Programoje:

Iškilmingos pamaldos ir vėliavos šventinimas 11 
vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Vėliavos krikšto 
tėvai — dr. J. ir A. Kazickai.

Vėliavos šventinimo aktų pasirašymas tuoj po 
pamaldų tos pačios parapijos salėje.

Vlado. Pūtvio, šaulių steigėjo, šimto metų gimi
mo sukaktis. Kalba prof. Vaidievutis Mantautas.

New Yorko lietuvių vyrų choras Perkūnas, diri
guojamas Vytauto Strolios, atlieka akademijos meninę 
dalį. i

Po visos programos — vaišės apatinėje salėje.

r
Kunigas* Norbertus Pakalnis

1888 spalio 29 — 1973 sausio 11

Velionis buvo vienas Ii New Yorko
Amerikos Lietuvių Tarybos organizatorių >

New Yorko Amerikos Lietuvių Taryba


