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PRANCŪZIJA 
POZICIJĄ 
EUROPOJE ATLAIKĖ

Tarp užsienio įvykių labiau
siai buvo stebimi rinkimai 
Prancūzijoje. Tarp, vidaus įvy
kių daugiausia rūpesčio kelia 
infliacijos reiškinys — kainų

Prancūzįjoje opinijos tyrimo' 
duomenys baugino: esą gali ko
munistų-socialistų frontas pa
imti valdžią, o tada susvyruos 
visas vakarų Europos frontas, 
kuriam ir dabar Prancūzija vos 
laikosi. Kovo 4 balsavimai nuo
gąstavimą sumažino, o antrieji 
balsavimai, kovo 11, parodė, 
kad de Gaulle įvesta sistema iš
silaikė, nors ir Įdek sumažėjo at
stovų skaičius.

Pagal Prancūzijos rinkimų į- 
statymą pirmą balsavimo dieną 
išrinktas laikomas tas, kuris ga
vo daugiau kaip 50 proc. bal
sų. Tokių šiuose rinkimuose, 
buvo tik 60 iš bendro atstovų 
parlamente skaičiaus 490. Ant
rą balsavimo dieną gali būti 
renkami tie, kurie buvo gavę 
10 proc. balsų; išrinktas yra tas, 
kuris gavo daugiausia balsų. 
Kada antrą rinkimų dieną pran
cūzui reikia pasirinkti tik vieną 
iš dviejų — de gaullistą ar ko
munistą, jo įprastinis sveikas 
ir šiuose rinkimuose. Spėjimas 
pasirodė teisingas. Anot ko
mentatorių, antrą dieną balsavo 
už vieną iš dviejų, kuriuos pir
mą dieną buvo atmetę. Buvo 
nepatenkinti 15 metų valdžiu
sia partija, bet labiau bijo
jo raudonos partijos.

Rezultatai: de gaullistai su 
respublikonų partija (Giscard d’ 
Ejtaing) ir demokratinio centro 
grupe (Jacųues Dahamel) nega
lutinė m žiniom gavo 271 (turė
jo 277); komunistai-socialistai 
gavo 178 (socialistai 105, komu
nistai 73); reformos partija 
(Jean Lecanuet) 28. Su pasta
rąja de gaullistai ir tarėsi dėl 

' antros dienos rinkimų, nes re- 
formininkų pagrindinis tikslas 
buvo neprileisti prie valdžios 
komunistų.

Po rinkimų laukiama, kad 
laimėtojai daugiau turės tartis 
su savo koalicijos talkininkais 
ir priimti kai kurias jų siūlo
mas reformas.

Pažymėtina, kad nebuvo iš
rinktas užsienių reikalų minis- 
teris M. Schuman, neišrink
tas teisingumo ministeris Plė
vėm Komunistų-socialistų fron
to vadas F. Mitterand, kaip 
New Yorko Lindsay, keitė par
tijas, bet ir šį kartą nesėkmin
gai.

TERORO BOMBOS 
SUKRĖTĖ LONDONĄ

Balsavimai buvo ir šiaurinė
je Airijoje. Londonas suorgani
zavo ten referendumą kovo 8: 
ar šiaurės Airijos gyventojai 
nori pasilikti prie Anglijos ar 
dėtis prie Airijos? Balsavimo 
rezultatai iš anksto buvo aiš
kūs: protestantų šiaurinėje Airi
joje yra vienas milijonas, katali
kų pusė milijono. Tad kovojan
ti Airijos pagrindinė armija pa
skelbė referendumui boikotą 
(panašiai kaip Lietuvos parti
zanai sovietiniam balsavimam). 
Protestantai balsavo, katalikai 
boikotavo.

Pogrindžio teroras šiuo tarpu 
buvo nukreiptas ne į priešinin
kus viduje, bet į Londoną, kuris 
organizavo tą referendumą. Tą 
pat dieną susprogdino Londone 
dvi bombas, nuo kurių vienas

PANAIKINTOS KETURIOS TAUTINĖS 
PARAPIJOS CHICAGOJ

Roselando apylinkėje, Chica- Vladas Mažrimas ir pasakė pa
gos arkivyskupo patvarkymu, 
Visų šventųjų (lietuvių įkurta 
1907), šv. Rožančiaus (slovakų 
įkurta 1907), šv. Nicholo (vo
kiečių įkurta 1890) ir šv. Louis 
(prancūzų įkurta 1886) panaild-

Chicagoje kai kuriose vietose 
baltiesiem savo gyvenvietes už
leidžiant juodiesiem, sušlubavo

katalikų bažnyčios tapo pustuš
tės. -

n—r—~— t Visų Šventųjų parapija buvo
žuvo ir 243 sužeisti. Spauda narm>s; iš jų jmdamma viena ra- pradėta organizupti l906 ~me- 
vertino, kad tokio chaoso Lon- joninė parapija nuo 103 St. iki tais. Steigiamąjį komitetą suda- 
done nebuvo nuo antrojo karo St j pietus ir nuo Mi- rė A. Maslauskis, K. Klimavi- 
hikų. chiran Avė. iki Wentworth Avė. , čius, I. Stonkus ir kiti. Pirmuo

ju klebonu paskirtas buvo kun. 
P. Serafinas.

Naujai pastatyta bažnyčia kar
tu su mokykla po vienu stogu, 
kur mūre ir šiandien tebėra į- 
rašas “Lietuviška mokslainė”, 
su iškilmėmis ir didelių 
džiaugsmu buvo pašventinta 
1908 birželio 14. Po trisdešimt 
metų pastatyta nauja moderni 
mūrinė klebonija, o 1958 pra
dėta statyti nauja puiki bažny
čia taipgi su iškilmėmis kaip 
ir pirmoji buvo pašventinta 
1960 birželio 16.

Bažnyčios projektus padarė 
arch. St. Rudokas, vitražus dail. 
K. Varnelis, statybą atliko arch. 
Jonas Stankus, vadovaujant kle
bonui kun. J. šaulinskui ir pa
baigai kun. P. Lukošiui (abu 
klebonai jau mirę). Statyba kaš
tavo apie vieną milijoną do
lerių.

Prezidentas Nfronas kovo 6 
nustatė 23 aliejaus, gazolino ir 
kitų naftos gaminių firmom pa
stovias kainas. Natūralinės du
jos čia neliestos. Būsiančios nu
statytos kainos ir ž. ūkio pro
duktam, kurios per paskutinį 
mėnesį pakilo kaip niekad anks
čiau.

Prezidentas kovo 10 kreipėsi 
į Kongresą, kad būtų įvesta mir
ties bausmė už krašto išdavimą, 
lėktuvų grobimą, policininkų, 
kalėjimo sargų ar kitų valdžios - 
pareigūnų nužudymą. Mirties 
bausmė turi atgrasyti nuo nu
sikaltimų.*

(Kaip tada su vyr. teismo per
eitų metų birželio mėn. spren
dimu, kad mirties bausmė 
prieštarauja konstitucijai?).

Nixono populiarumas pagal 
Gallupą iš 68 proc. lapkričio 
mėn. nukrito iki 65 vasario 
mėn. Lemia ūkiniai sunkumai 
buvo įtampa derybose dėl pasi- . 
keitimo belaisviais: komunistai 
boikotavo karinę komisiją. Nuo 
ketvirtadienio persilaužė ir pa
sikeitimą tarp P. Vietnamo ir 
Vietkongo pradėjo.

Kontrolės komisijoje Kanados 
atstovas skundėsi, kad du ko
misijos nariai (Lenkija ir Veng
rija) boikotuoja komisijos darbą 
ir nesutinka, kad ji tirtų komu
nistų atgabentas raketas į P. 
Vietnamą. Šeštadienį jau buvo 
paskelbta, kad raketas atsiėmė.

Sudaryta Paryžiuje komisija 
ūkinės pagalbos reikalui svars
tyti, nors Kongrese tai pagalbai 
stipriai priešinamasi.

Monitor vertinimu, P. Viet
namo kariuomenė atrėmusi ko
munistų pasikėsinimus užimti 
naujas teritorijas. Pasiteisinusi 
Amerikos “vietnamizacijos” 
politika.

Mayoras Lindsay pasiskelbė 
nebūsiąs kandidatas naujuose 
rinkimuose į New Yorko mayo- 
rus. Daily News tai įvertino 
kaip didžiausią Lindsay pasitar- 
navimą New Yorko miestui.

Iždo sekretorius Shultz kovo 
11 atvyko į Maskvą tartis dėl 
prekybos. Prieš jo atvykimą So
vietų Sąjungos 300 žydų inte
lektualų atsiuntė Kongresui pra
šymą, kad padėtųtfgauti išemig- 
ravimo vizas. (Panašiai su Nixo- 
no kelione į Maskvą buvo su
derintas pernai R. Kalan
tos susideginijnas).

Valstybės departamento pra
nešta, kad vyriausybė paskyrė 
50 mil. dol. išleistiem iŠ So
vietų Sąjungos žydam Izraely 
apmokyti ir įkurdinti.

Maskva paskelbė, kad geriau
siai jos prekyba eina su V. Vo
kietija. Vokietija pralenkė ir Ja
poniją. Ji eksportuoja į Sovietus 
už 1.1 bil., Japonija 35 mil. 
mažiau. Toliau eina Suomija, 
Anglija, Prancūzija ir šeštoje 
vietoje Amerika (670 mil. 1972 
m.).

Tezas kovo 11 nuo tornado 
žuvo 5, sužeisti 141.

ęhigan Avė. iki Wentworth Avė. 
į vakarus.

Slovakų, vokiečių ir prancū
zų bažnyčios nuo liepos 1 bus 
uždarytos. Rąjoninės parapijos 
bažnyčia parinkta lietuvių Vi
sų Šventųjų, vardas paliktas tas 
pats Ali Saints. Mokykla kaip 
geriausias pastatas parinkta 
prancūzų Šv. Louis parapijos. 
Tarp bažnyčios ir mokyklos at
stumas yra ^blokai, t.y. daugiau 
kaip viena mylia.

Visų šventųjų parap. mokykla 
nuo rudens nebeveiks. Slovakų 
ir vokiečių mokyklos jau prieš 
metus nutraukė veikimą.

Sujungtų parapijų klebonu 
paskirtas buvęs prancūzų Šv. 
Louis parap. klebonas kun. Ja
mes L. Pommier.

Vasario 25 d. 10 vai. Visų 
šventųjų parap. bažnyčioje į- 
vyko ’ paskutinės lietuvių kalba 
pamaldos (suma). Šv. mišias 
giedotines aukojo svečias kun..

Montevideo, Urugvajuje, Lietuvos atstovas A. Crišonas Vasario 16 padėjo vainiką prie ge
nerolo Artigaso paminklo. Šalia jo lietuvaitės Darelytė ir Štenedrytė.

DIDINGAS PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS

S. m. vasario 22-25 Sao Pau
lo mieste, Brazilijoj, vyko penk
tasis Pietų Amerikos Lietuvių 
kongresas. Pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis saleziečių 
bažnyčioje. Mišias aukojo kle
bonas kun. M. Gaidys, SDB. 
Pilnutėlė bažnyčia kongreso da
lyvių giedojo lietuviškas gies-

Sovietai rytinio Sibiro vieto
vardžius pakeitė rusiškais — 
buvo kiniški. Tai sukėlė Kini
joje pasipiktinimą.

Vokietijos soc. demokratų 
jaunimas suka į kairę. Suvažia
vime Godesberge pasisakė už 
marksizmo grąžinimą, Amerikos 
kariuomenės pašalinimą iš Vo
kietijos, prieS Izraelio buvimą 
okupuotuose arabų kraštuose, 
prieS Brandto tylėjimą dėl 
Amerikos politikos Vietname. 
Jaunųjų esą 250,000. Jie sudaro 
ketvirtadalį visos partijos. Parti
jos suvažiavime Hannovery lau
kiama, kad juos parems treč
dalis partijos narių.

Amerikoje 1972 automobilių 
pavogta 904,000 — 4 proc. ma
žiau nei 1971.

Dolerio krizės sukeltas chao
sas nerado sprendimo 14 vals
tybių konferencijoje Paryžiuje 
kovo 9. Posėdžiaus šią savaitę. 

mokslą, ragindamas nepamiršti 
lietuvių kalbos, vargonais grojo, 
giesmėms vadovavo varg. Povi
las Skridaila.

mes. Pamokslą apie religijos 
persekiojimą Lietuvoje ir lie
tuvių vieningumą išeivijoje pa
sakė kun. J. Kidykas, S.J.

Ketvirtadienio vakare tuojau 
po pamaldų mokyklos salėje 
kongresą atidarė prel. P. Raga- 
žinskas, sveikindamas susi
rinkusius dalyvius. To vakaro 
pirmininku buvo pakviestas .J. 
Valavičius, kuris pravedė 
visą programą. Sekė delegatų 
sveikinimai žodžiu, buvo per
skaityti sveikinimai raštu iš į- 
vairiausių pasaulio kraštų.

Čia buvo išrinkta kongreso 
lietuvaitė. — ta garbė teko K. 
Pratelytei. Meninę dalį atliko 
tautinių šokių grupė “Žilvitis” 
ir “Aušros” choras, vadovaujant 
muz. F. Girdauskui.

Penktadienį, vasario 23, visą 
dieną vyko konferencijos, posė
džiai, kur buvo svarstoma moks
lo, kultūros, lietuvybės, politi
kos ir religijos įvairiausi klausi
mai. Jaunimo sekcijoje pa
skaitą skaitė nenuilstantis Ar
gentinos lietuvių veikėjas Z. 
Juknevičius.

Si diena buvo baigta festiva
liu atvirame ore. Grojant dūdų 
orkestrui, šoko įvairios tautinių 
šokių grupės.

Vasario 24, šeštadienį, dar bu
vo tęsiamos akademinės, poli
tinės ir kultūrinės sesijos.

Vakare, gražioje japonų salė
je, įvyko kongreso uždarymas. 
Pirmiausia kalbėjo prof. H. Na-

LTSR Kultūros minhter-tfai, 
Kauno Valst. Dramos teatrui, 
Lietuvos teatro draugijai, laik
raščio “Literatūra ir Menas” 
redakcijai

Eilę metų dirbus teatre, pri
brendo' būtinybė išsakyti su
sikaupusias mintis, liečiaračias 
režisieriaus kaip menininko ir, 
piliečio veiklos principus.

Dvasinės vertybės — vienin
telis kūlėjo atlyginimas visuo
menei už teisę joje gyventi. 
Atrodytų, kad joms kurti mūsuo
se yra palankios sąlygos. Ką 
rodo patirtis? Eilę mano spek
taklių, kaip antai: “Varšuvos 
melodija”, "Tango”, “Mamutų 
medžioklė”, “Moljeras’,"Svent- 
ežeris”, “Grasos namai”, susi
laukė gyvo visuomenės dome
sio. “Dvikova”, “BolSevikai”,

Parapijos organizatoriai, o 
taip pat ir naujos bažnyčios sta
tytojai, įskaitant jau trijų kartų 
lietuvius, seniai atvykusius, čia 
gimusius ir tremtinius, visiškai 
nenumatė, nenujautė, kad po 
14-kos metų apylinkė bus juo
da. LB Roselando apylinkė, 
Lietuvių demokratų 9 vardo 
klubas ir daugelis kitų organi
zacijų sustojo veikusios. Balfo 
57 sk. valdyba persiorganizuoja, 
ieško naujų rėmėjų Chicagos, 
prietų priemiesčiuose.

dolskis portugalų kalba, po jo 
sekė Liet. Pasaulio Bendruome
nės c.v. vicepirmininko dr. A. 
Nasvyčio kalba. Buvo perskaity
ta ilga protesto rezoliucija prieš 
lietuvių persekiojimą ir genoci
dą, reikalaujant Lietuvai lais
vės.

Didžiąją meninės programos 
dalį atliko nepaprastai gražiai 
“Grandis”, tautinių šokių grupė 
iš Chicagos, vadovaujama Ire
nos Smieliauskienės. Akordeo
nu lydėjo A. Stelmokas. Šokių 
grupę globojo L Kriaučeliū- 
nienė.

Solistė A. Simonaitytė pa
dainavo lietuviškų dainų, Brazi
lijos tautinių šokių "Nemunas” Premijų įteikimas bus kovo 17 
pašoko ir “Aušros” choras pa
dainavo. Tuo buvo baigta meni
nė programa jau po 12 vai. nak
ties. Tuoj visi skubėjo namo.

Sekmadienį, vasario 25, lie
tuvių Zelinos bažnyčioje kong
resas baigtas pamaldomis. Pa
mokslą pasakė kun. V. Rimšelis, 
MIC, svečias iŠ Romos. Tuo
jau po pamaldų visi vyko prie 
Brazilijos nepriklausomybės pa
minklo, kur buvo padėtas vaini
kas. Karo policijos orkestras pa
grojo Lietuvos ir Brazilijos him
nus.

Į šį kongresą buvo atvykęs ii 
Brooklyno, N. Y., ir T. Bar
nabas Mikalauskas, pranciš
konas.

“Motinos laukas” buvo pažymė
ti diplomais ir premijomis. 
Teatras sėkmingai vykdo finan
sinius planus. Tokia sėkmė ga
lėtų režisierių patenkinti. Ta
čiau kas slypi toliau?

Metais trunkanti kova už tei
sę statyti subrandintą spektak
lį. Nesibaigiantys disputai ra 
apsidraudėliais, įrodinėjant bū
simo spektaklio svarbą vi
suomenei. Beprasmiškai eik
vojama energija, besiginant 
nuo demagogiškų bandymų į- 
žiūrėti dar negimusiuose spek
takliuose autorių kėslus. Kūri
nio audinio /'darkymas, kate
goriškai išreikalaujant nuimti 
netgi esminius akcentus. Galop, 
spektaklių eksploatacijos apri
bojimas arba visiškas jų už
draudimas, ignoruojant plačios 
teatrinės visuomenės auditori
jos nuomonę.

Iš dvylikos spektaklių, pasta
tytų per penkerius metus, tik 
tris galėčiau laikyti daugmaž 
atskleidžiančius mano pasaulė
jautą. Bet ir juos žiūrovas iš
vydo sužalotus, praradusius di
delę meninės įtaigos dalį. “Tan
go” finalas nuimtas, “Mamutų 
medžioklė” iškopiuruota. Abu 
spektakliai uždrausti. Daugelis 
žiūrovų jų taip ir neišvydo. Itin 
svarbios “Grasos namų” scenos 
iškopiuruotos, kompozicija ir 
finalas pakeisti.

Kompromisų kelias buvo vie
nintelis kelias, kuriuo aš buvaū 
priverstas eiti, norėdamas iš
saugoti žiūrovui savo suluo
šintus kūrinius.

Kompromisai... Jie patogūs 
atsitiktiniams priklydėliams, 
kurie meno sferose ieško ramių 
užutekių.

Ar dvasios komfortas nėra me
ninės sąžinės išdavystė? Ar iš
davystė lieka neatlyginta?

Pasukęs kompromisų keliu, 
menininkas nebejaučia, kaip 
senka jo dvasinės pajėgos, kaip 
jis artėja prie išsigimimo.

Tas kelias — ne man.

metamų iš šalies. Menininkas, 
įkūnydamas svetimas “tiesas”, 
tampa svetimas sau. Atsiriboda
mas nuo savojo mikropasaulio,

(nukelta į 9 psl.)

LIETUVIŠKOJ 
VEIKLOJ
JAV LB leidinį “Violation 

of Human Rights in Soviet Oc- 
cupied Lithuania” užsisakė JAV 
kongreso biblioteka.

— Detroito Lietuvių Kultūros 
klubas kovo 18 International 
Institute patalpose njini 20 me
tų veiklos sukaktįVLiteratūros 
popietėj pasirodys viešnia iš 
Chicagos, laureatė Birutė Pūke- 
levičiūtė.

— “Laiškų Lietuviams” žur
nalo skelbto konkurso rašiniam 
atrinkti jury komisiją sudarė 
pirm. dr. A. Norvilas, sekr. L. 
Germanienė, nariai — G. Va
liulienė, K. D rungą ir kun. L. 
Zaremba, SJ. Kovo 6 paskirtos 
premijos: I premija Ninai 
Gailiūnienei iš Hartford,. 
Conn., II — Marijai Eivaitei iš 
Chicagos, III — Jurgiui Gyliui 
iš Chicagos, Redakcijos premi
jos, įvertinant rašinius, paskir
tos Gabijai Juozapavičiūtei iš 
Toronto ir Romai Olšauskaitei 
iš Cicero. Premijos mecenatai 
yra dr. Antanas Razma, Ona ir 
Vincas Kuliešiai, Aldona Mažei
kienė ir Stefanija Rudokienė.

Jaunimo centre, Chicagoj.

— JAV LB tarybos vasario 
mėnesio korespondenciniame 
posėdyje dalyvavo 52 tarybos 
nariai, nedalyvavo 6 nariai. Už 
tarybos sesijos šaukimą balan
džio 28-Ž9 pasisakė 24, už ba
landžio 14-15 23 nariai, gi liku
sieji siūlė kitas datas arba visai 
sesijos nešaukti. Sesijos šauki
mui New Yoike pritarė 31, Phi- 
ladelphijoje 9, o kiti siūlė kitas 
vietoves. Tad daugumai pasi
sakius, kita LB tarybos sesija 
šaukiama 1973 balandžio 28-29 
Howard Johnson Motor Lodge, 
135-30 140 St., Jamaica, N. Y., 
telef. (212) 659-6000) prie pat J. 
F. Kennedy aerodromo.
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PER DAUG PINIGO NUEINA GELBĖTOJAM, PER 
MAŽA TIEM, KURIUOS REIKIA GELBĖTI
įtampa tarp Nizono Ir opozicijos dėl “kovos prieš skurdą”

Amerika baigė karą Vietna- galintiem dirbti. Antra, ant

SPABTA

Bagy Dr. E. Norihpori, N.Y. 11781. TaL (518)

me. bęt pasiliko karas namie *— 
karas prie?' skurdą. Prezidentas 
Jobhsdnas mėgino padaryti le- 
frriaiiią žingsnį Vietnamo kare, 
pasiųsdamas pusę milijono ka
riuomenės. Mėgino tokį lemia* 
mą žingsnį padaryti ir kare 
prieš skurdą, 1965 Great Socie- 
ty plane suorganizuodamas 
milžinišką aparatą šiam 
vidaus karui, vadinamą CEO 
(Office of Economic Oppoituni- 
ties). Per aštuoneris metus bu- 
5/0 išleista apie 15 bil., bet 
skurdas pozicijas užleidžia lė
tai. Pagal vyriausybės vertinimą 
1965 skurde esančių buvo 30 
mil., 1969 — 24,147.

Nixono priemonės prieš 
f‘skurdo kovotojus”:

Nixonas, kaip ir Vietnamo 
karė, kare prieš skurdą ėmėsi 
drastiškų priemonių. Drastiškų 
dėl to, kad, jo supratimu, ka
ras prieš skurdą buvo kovoja
mas nevykusiai, kaip ir karas 
prieš komunistų agresiją.

' Viena, skurdas šalintinas ne 
“paternalizmu”, t. y. ne lab
dara, bet parūpinimu galimybių 

klaidingo pagrindo pastatytas 
biurokratinis aparatas tėra išlai
dų didinimas, užuot tas išlaidas 
nukreipus tikrai skurde esan
tiem paremti. Trečia, kova su 
skurdu realiau gali boti vykdo
ma vietos iniciatyva, ne federa
linės valdžios. Taip galvo
damas, Nixonas numatė išfor
muoti tą Johnsono sukurtą apa
ratą OEO.

Opozicija Nixonui:
Kaip Vietnamo reikalu, taip ir 

čia Nixonas susilaukė stiprios 
opozicijos, stipresnės nei bet 
kuris kitas jo projektas. Opozi
cijos iš tų pačių kaip ir Viet
namo kare. Iš liberalų spaudoje 
ir Kongrese. Demonstracijose 
Washingtone kalbas sakė dr. 
Kingo nąšlė, Kingo įpėdinis 
Ralph Abemlthy. Sudaryta šiai 
opozicijai “kovos dėl pilietinių 
teisių grupių koalicija”. Prisidė
jo eilė demokratų miesto majo
rų, kurie protestavo, kad fede
ralinės paramos gaus mažiau. 
Prisidėjo dvasininkų grupės (ir
gi tos pačios, kurios reikalavo 
trauktis iš Vietnamo).

Jie visi kaltina Nixoną, kad jis 
sustabdąs' kovą prieš skurdą; 
kad jam rūpi turtingųjų intere
sai, ne skurde esančių. Šen. 
Nelson vadino karčia ironija, 
kad “apleisdama varginguosius 
kaimuose ir neturto ištiktus mū
sų miestuose, vyriausybė siūlo 
7 bil. programą Azijos pietiniam 
rytiniam kraštam atstatyti”.

Nixono ofenzyva;
Nixonas ir jo aparatas perėjo 

į kontrofenzyvą prieš opozici
jos tvirtinimus. Vasario 24 kal
boje per radiją prezidentas kal
tino aną OEO:

— OEO programos buvo gar
siai trimituojamos, bet praktiko
je viena po kitos jos susilaukė 
fiasco. Per daug pinigo eina 
tiem, kurie, buvo tariama, turė
jo gelbėti vargšus, o per maža 
patiem vargšam.
. Šie žodžiai reiškė, kad pi
nigo per daug suėdė biurokra
tinis aparatas. Iš tikrųjų apara
to centre buvo 2,503 tarnauto
jai. OEO žinioje buvo arti de
šimties tarnybų. Tik vienos 
tokios tarnybos, vadinamos 
“bendruomenės akcija” (Com-

munity Action), buvo po visą 
kraštą išmėtytos 907 agentūros 
su 180,000 tarnautojų. Ir ji iš
leido 1.2 bil. Kita tarnyba (So
čiai Services) turėjo 2,300 advo
katų, kurie buvo apmokami taip 
pat pinigais iš iždo. ■/

— Vasario 21, gindamas savo 
biudžetą, Nixonas atmetė kalti
nimą, kad jis mažinąs pinigus 
skurde esantiem. Kalbėjo fak
tais: “Į biudžetą ateinantiem 
metam mes įtraukiame paramos 
neturtingiem 68 proc. daugiau, 
nei buvo prieš ketveris me
tus; ligoniam 67 proc. daugiau; 
senesnio amžiaus amerikiečiam 
71 proc. daugiau; o badau- 
jantiem bei menkai besimaiti- 
nantiem net 242 proc. daugiau. 
Iš viso mūsų biudžetas šiem 
žmonių reikalam yra beveik 
dvigubai didesnis nei prieš ket
veris metus, kai aš atėjau į pa
reigas”.

J

Užkulisinis aštrios įtampos 
motyvas:

Apie tokio motyvo buvimą 
galima spėti iš pareiškimų Ho- 
ward J. Phillips, kuriam Nixo- 

(nukelta į 8 psl.)
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SPAUDA
TA, KURI MINĖJO LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

— the Victim of ‘Detente’ ”, 
rašė: baltieČius ypač baimina ci
niškos ir atkaklios Sovietų pa
stangos legalizuoti pokarinius 
užgrobimus. Baltiečiai esą įtei
kę Kanados užsienių reikalų mi- 
nisteriui Michael Sharp memo-

’ Suplaukė spaudos iškarpų — 
atgarsių dėl Lietuvos nepriklau
somybės sukakties. Dalis veda
mųjų, dalis laiškų. Juose dau
giausia prisimenami naujausi 
pereitų metų įvykiai — tikėji
mo persekiojimas su 17,000 pe
ticija, su Romo Kalantos susi
deginimu.

Suminime, šalia anksčiau mi- 
nitų, bou^.vasdu6><tų, kurie .pa
siekė redifkėiją.

* Buffalo Evening News vas. 
8 skelbė nepriklausomybės 
šventės programą. Vas. 9 skel
bė, kad miesto ir apskrities 
vadovai Sedita ir Reagan pasi
rašė proklamaciją, dalyvau
jant Buffalo lietuvių klubo pir
mininkui dr. A. Musteikiui. Vas. 
12 rašė, kad nepriklausomybės 
minėjime dr. J. D. Valaik, Ame
rikos istorijos profesorius, reiš
kė nuogąstavimą dėl Amerikos 
augančio izoliacionizmo, kuriuo 
naudosis Kinija ir Sovietai.

jos agentūros direktorius Frank 
Shakespeare.

New World (Chicago) vas. 16 
vedamasis “World’s Lithua- 
nians Don’ts Forget”. Pabrėžia 
religijos persekiojimą. “Nėra jo
kių ženklų^ kad religijos perse
kiojimas Lietuvoje mažėtų. La
biau panašu į naujo būdo pasi-

randumus, reikalaujančius.lais- 
vės. Laikraštis komentuoja: 
“Nedviprasmiškas p. Sharp pa
sisakymas dėl pozicijos, kurią 
Kanada užims konferencijoje, 
seniai turėjo būti padarytas. 
Taip pat ir debatai tuo klausi
mu Kanados Žemuosiuose rū
muose”.

The Cleveland Press vas. 12

miesto burmistras. - Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis ir kt.Chicago Tribūne vas. 16 Al

dona Zailskas laišku priminė: 
jeigu Europos saugumo konfe
rencijoje būtų priimtos dabar 
Sovietų Sąjungos valdomos te
ritorijos kaip jos pastovios sie
nos, tai jos valdomom tautom 
būtų atimta paskutinė viltis.

Chicago Today vas. 16 veda
majame: Nepriklausomybės
diena nėra tik istorinis prisimi
nimas; ji yra dabartis, ir neatro
do, kad ji pasensta.

Tarp spaudos, kurioje minėta 
Lietuvos nepriklausomybė, ma
žiau lauktas yra atsiliepimas 
Amerikos komunistų laikraščio 
Daily World (New York). Ko
respondentas iš Clevelando pa
gal vietos spaudos informacijas 
sudarė pranešimą Daily World.

N©WY DZIENNK

The Union Star, Knicker- 
bocker News (Schenectady) 
sausio 31 įdėjo Edward W. Ba
ranausko laišką antrašte “U.N. 
Should Consider Plight ofBal- 
tic States”. Pabrėžiama ypačiai 
Švedijos, kuri dedasi tarptauti
nio teisingumo čempionu, pa
reiga kelti klausimą J. Tautose.

The Evening Bulletin (Phila- 
delphia ir pietinis New Jersey) 
vas. 16 atsiliepė trumpu veda
muoju.
(
? Philadelphia Inųuirer vas. 
.19 aprašė minėjimą, kuriame 
kalbėjo buvęs J. V. Informaci-

Chicago Today vas. 20 pa
skelbė laišką, kurio autorė yra 
Ms. Roma Olšauskas. '

Tos pačios autorės laiškas yra 
paskelbtas ir Lojolos univer
siteto studentų laikrašty vas. 16.

Sun-Times (Chicago) vas. 15 
priminė, kad Chicagos lietuvių 
bendruomenė mini nepriklau
somybę. Komentuoja: nepri
klausomybės šventė yra simbo
lis meilės laisvei; yra primini
mas vaidmens Amerikos kaip 
egzilų prieglaudos.

The Toronto Sun vas. 14, 
kaip Elta pranešė, str. “Baltic

PIĄTEK, 23 LUTEGO 1973

AN EDITORIAL in the New 
York Times of February 1 6 
entitled “The Baltic States” 
recalled that on February 1 6 , 
19 18 , or 5 5 years ago, 
Lithuania proclaimed its national 
independence as a free statė. The 
ėdi toriai mentioned likewise 
Latvia and Estonia. Ali well so 
-far vvere it not for the foBowing 
conclusion:
“Obviously, the chances are not 

bright for the Baltic peoples to 
regain their indepenttehce: Būt 
the conųuest and the eliminatkm 
of these once free republics by 
the Soviet Union is one of those 
acts of in justice by a great power

t įteikiama New Yorko miesto burmistro proklamacija vasario 25 City Hali. Iš k. V. Stepo- 
nis, M. Žukauskienė, Br. Spūdienė, kom. Robert MiHto, St. Bredes ir Edm. Vaičiulis. Nuotr. 
P.

Esą “buvę Lietuvos dvarininkai 
ir kapitalistai, -dabar gyveną 
Jungtinėse Valstybėse, tarp ku
rių yra nacių kolaborantų, pasi
tiki Mao Tsetungo pagalba ka
pitalizmui atstatyti Lietuvoje”. 
Esą tai pareiškęs gen. konsulas 
A. Simutis susirinkime, sušauk
tame Amerikos Lietuvių Tary
bos ... Pakartojo A. Simučio 
priminimą apie valstybės sekre
toriaus W. Rogers pareiškimą, 
kad JV nepripažįsta smurtinio 
Lietuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą. Priminė susirinkime pri
imtą rezoliuciją prezidentui, 
kad iš Lietuvos būtų pašalintos 
Sovietų jėgos. T

Ir kitas Lietuvos*nepriklauso
mybės prisiminimas išsiskiria 
iš eilės kitų — lenkų laik
raščio Nowy Dziennik (New 
Ydrk) vasario 23. Jame kolum- 
nistas Ignace Morawski savo 
skilty “Today” anglų kalba atsi
liepė dėl N.Y. Times vedamojo 
apie Baltijos valstybes. To atsi
liepimo keletas ištraukų sky
rium.

tovard ite sffiaH neighbora that 
the wsrid can never forget.”

XXX

YOUR EDITORIAL that shed 
crocodile tears after prolonged 
silence, seems hyprocritical. 
And why do you blame only one 
great power, Soviet Russia, for 
the conųuest of her three little 
neighbors, if these three 
countries and many mote, larger 
and mere populous, were sold 
down the river by Roosevelt and 
Churchill a t the Teheran and the 
Yalta confabs with “good old 
uncle Joe Stalin”? . TheWestern 
allies were the great powers and 
Russia was lying prone, 
exhausted, mortally siek and 
helpless in November, 1 9 4 3, 
when the two Westem heads of 
statės genufleeted before the red 
tsar in his embassy in Iran’s 
Capital.

XXX

EVERY SANE tfainking man 
that knows a ttring or two of 
recent worid histary, is aware of 
the frightfol Teheran-Yalta stik 
out The average man of tome 
intdhgence, if be is old enough to 
remember knows that the 
Teheran pact imptanented by 
the Yalta agreement was never 
fuDy revealed to the American 
public as a gross violation of the 
U.S. Constitution which it should 
have been because these pacts 
were never ratified by the U.S. 
Congress since they were 
contracted without its 
knowledge.

XXX

THE FACT OF THE 1 94 3 
sell-out included Lithuania, 
Latvia, Estonia, a much larger 
Poland, Czechoslovakia, 
Hungary, Rumania, and 
Bulgaria. Russia acųuired some 
territories ( as the Eastem part 
of East Prussia and the Eastem 
part of Galicia and Carpatho- 
Ruthenia) that never in history 
were hera. Thus. freedom of aU 
these lands was murdered at 
Teheran and at Yalta. A 
conspiraėy of silence about this 

' murder lasts only too long.
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Gerai ir geriau . ..
Gerai, kad Vlikas išleido do

kumentų rinkinį apie Sovietų 
ir nacinės Vokietijos agresiją 
prieš Lietuvą.

Gerai, kad numato išleisti ki
tą knygą, kuri, pasak Eltos, ga
lėtų būti pavadinta “Kovojanti 
Lietuva”.

Gerai, kad “toliau seka” kny
ga apie Steigiamąjį seimą, kny
ga apie genocidą — sovietinį 
ir nacinį, knyga apie etnografi
nes sienas.

Sakoma gerai, nes tai rodo 
judrumą ir to judrumo vaisius.

Kovojančiai organizacijai 
betgi svarbu, kad jos judrumas 
būtų racionalizuotas: būtų nu
kreiptas į tai, kas tarnauja jos 
kovai. Tegul bus ir mažiau šū
vių, bet kad jie būtų leidžiami 
į tikrą jautrų taikinį; leidžiami 
laiku, kol taikinys iš vietos ne
pasitraukė ...

Politinė kova — kaip ir pre
kybinė rinka, reikalauja sezo
ninių “prekių”. Dokumentacijai 
apie sovietinę-nacinę agresiją 
būtų buvęs tinkamesnis sezo
nas, kai Valstybės departamen
tas paskelbė iš nacių paimtus 
dokumentus. Be “rinkos” dabar 
Steigiamojo seimo praeitis. Be 
“rinkos” etnografinės sienos. 
Net ir genocidas mažiau trau
kia, nes sakoma, kad tai pra
eitis, neangažuojanti dabarčiai.

Tebėra . sezonas šiuo metu 
-kreipti dėmesį į žmogų — į 
žmogaus• teises, j jų varžymo' 
reiškinius. Dėl to šaukte šaukė
si į rinką dokumentinė medžia
ga apie tikėjimo persekiojimą 
Lietuvoje. Jai skelbti ir paskleis
ti efektingai sezonas yra šian
dien; po metų kitų gal ir šis 
susidomėjimas praeis.

Tai suprato L.B. vadovai, pa
leisdami laiku į rinką “The 
Violations of Human Rights in 
Soviet Occupied Lithua- 
nia. Report for 1971” ir tokį 
pat šiemet “Report for 1972”. 
Žinia, kokio dėmesio ir parei
kalavimo šis leidinys susilaukė. 
Susilaukė, nes pataikė į “sezoną”

Jei Vlikas būtų sutartinai vei
kęs su Bendruomene, suderinęs 
intelektualines ir pinigines jė
gas vienai šiuo tarpu dokumen- 
tacinei medžiagai apie religinę 
padėtį Lietuvoje, leidinys ne
abejotinai būtų ir pilnesnis, ir 
efektingesnis, ir pasiekęs pla
tesnę “politinę rinką”. O jėgos 
ir pinigai būtų sutaupyti.

Ir tai, manome, būtų geriau. 
Ir ateičiai taip organizuoti dar
bą būtų geriau.

Chicagos 
įspėjimas

Žinia iš Chicagos nelinksma: 
Roselando apylinkėje lietuvių 
Visų Šventų parapija, išgyvenu
si 67 metus, numarinta. Bažny
čia, tik 1960 pašventinta, atsiė
jusi apie milijoną dol., perduota 
nelietuviam.

Kaltinti dėl to vargiai ką gali
ma. Tai migracijos vaisius. Pa- 
rapiečiai išsikėlė kitur, ir para
pija liko be lietuvių.

Žinoma, jei bažnyčios prak
tikoje būtų palikusi lotynų kal
ba, nebūtų taip greitai pastebė
ta, kad lietuvių skaičius bažny
čioje tirpsta. Tautinė kalba baž
nyčioje reikalauja padidinto ak
tyvumo iš lietuvių parapiečių 
ir iš- lietuvių kunigų. Iš kuni
gų reikalauja atsidėjimo ~ pa* 
mokslam, visai liturgijai bei so
cialinio bendravimo su žmo
nėm. Iš parapiečių sąmoningo 
bent lankymosi bažnyčioje.

Parapijos laidotuvės Chica- 
goje yra įspėjimas, kad be vie
nų ir antrų aktyvaus dalyvavi
mo tokis pat likimas gresia ir 
New Yorko bei kitų miestų lie
tuviškom parapijom. .

Migracijos padariniam galima 
būtų nebent užbėgti už akių— 
laiku susigriebus ir parodžius 
veržlumo parapijas organizuo
ti ten, kur yra daugumas tikin
čiųjų lietuvių.

Skardenas! žinia: kun. dr. 
Juozą Prunskį išlydim į gyveni
mo užuovėją — į pensiją, ta
čiau su įsipareigojimu, kad ne- 
padės savo įžvalgios plunksnos, 
kad ir toliau jį sutiksim visur 
ir visada žvalų, nuotaikingą, pa-
rergingą.

Žinia mūsų dėmesį nukreipia 
į šio vyro nuskubėjusias diė- 
nas.

Į šį pasaulį jis atėjo 1907 
gruodžio 22 Žvilbučių vienkie
my, Daugailių valsč., Utebos 
apskr. Nuo pat mažens jį vilio
jo žmonijos gėris, pasaulio gro
žis ir didžioji amžinybės paslap
tis.

Mokėsi Utenos Saulės gimna
zijoj, Rokiškio gimnazijoj, Kau
no kunigų seminarijoj. 1932 į- 
šventintas kunigu. Baigė Vy
tauto Didžiojo universiteto teo
logijos-filosofijos fakulteto teo
logijos skyrių bažnytinių teisių 
licenciatu. Vėliau studijavo tei
sių fakultete teisę. Washingtono 
katalikų universitete gavo baž
nytinių teisių daktaro laipsnį.

Pačiame savo amžiaus žydė
jime idealistas kunigas Juozas 
šalia Dievo altoriaus ryžosi 
žengti į plačiuosius nepriklau
somos Lietuvos spaudos laukus. 
Kiek pavikaravęs Kupišky 
(anksčiau mokytojavęs Dūlių 
pradžios mokykloj), nuo 1935 
jis įniko į spaudos darbą. Mū
sų Laikrašty redagavo religinį- 
ideologinį skyrių. Nuo 1936 
buvo XX Amžiaus dienraščio 
vyriausias redaktorius. Vėliau 
metus uoliai dirbo katalikų vei
kimo centre, eidamas Spaudos 
biuro direktoriaus pareigas.

Kun. J. Prunskio redaguoja
mas XX Amžius buvo skaityto

' M' -.9'-/''v. - * ."I
Kun. J. Prunskis apklausinėja dr. Vandą Sruogienę po jos paskaitos apie Lietuvos pilis Lie-
tuvių tautiniuose namuose vasario 4. Nuotr. Z. Degučio

DIEVO ALTORIUS IR ŽURNALISTO 
PLUNKSNA
JURGIS JANUŠAITIS

jų mėgstamas dienraštis, ryš
kaus katalikiško veido, kupi
nas aktualios informacijos, į lie
tuvių visuomenę nešęs ir religinį 
auklėjimą ir platesnius kultū
rinius bei socialinius polėkius.

Raudonajam siaubui už
griuvus mūsų gražiai suklestė- 
jusį kraštą, enkavedistų gaudo
mas kun. Juozas Prunskis sku
bėjo f saugesnę vietą, į vaka
rus, pasiekė ir JAV, kuriose nuo 
1940 vėl įsišaknijo plačiuose 
lietuviškos veiklos ir spaudos 
laukuose.

Buvo vikaras Šv. Jurgio lie
tuvių parapijoj, senoj lietuvių 
kolonijoj, Bridgeporte.

1948 pakviestas į Draugo 
dienraštį, redaktoriaus pareigo
se išbuvo dvidešimt penkerius 
metus. Redagavo Draugo kultū
rinį priedą, o vėliau buvo vie
nas iš judriausių keliaujančių 
redaktorių.

Kun. dr. J. Prunskis — įdo
mi asmenybė. Jis uolus repor
teris. Jį sutiksi beveik kiekvie
name lietuvių parengime — 
koncertuose, operose, teatruose, 
vakarienėse, baliuose, meno pa
rodose, susirinkimuose. Net tą 
pačią dieną jis suskubdavo ap
lankyti du ar net ir tris rengi
nius, gi kitos dienos Draugo 
puslapiuose lietuvių visuomenė 
jau skaitydavo jo reportažus. Ra
šo čia pat, vietoj, ir rankraštis 
keliauja tiesiog spaustuvėm Jis 

įžvalgus, pastabus, mokąs pa
gauti nuotaikas ir mintis. Nepa
taikaująs okupantui, skelbiąs 
lietuvių tautos kančias, mūsų 
laisvės kovos uždavinius. Veda
muosiuose jis lietė mūsų gy
venimo žaizdas, rodė gerą, lie
tuviam būtiną, vieningo darbo 
kryptį.

Jo" būdo savybių galėtų daug 
kas pavydėti. Jis visada ramus, 
atlaidus savo priešam, visada 
geros nuotaikos, išlikęs virš vi
sų partijų, visų ginčų. Objekty
viai vertino visų pakraipų ir vi
sų įsitikinimų žmonių darbus; 
retai kada tepadarydavo negaty
vias pastabas. Kaip ypatingai 
uolus spaudos bendradarbis, 
gabus žurnalistas (vien Drauge 
dirbdamas, parašęs net 8000 
straipsnių), išlaikęs spaudos eti
ką, ko šiandien tikrai stokojam, 
nusipelno ypatingos pagarbos ir 
lietuvių visuomenės padėkos.

O kur jo, kaip plunksnos vy
ro, kitas kraitis, visa eilė pa
rašytų ir išleistų vertingų kny
gų? Čia jų nesuminėsim, nes 
detalių apie plačią ir šakotą 
veiklą randam Lietuvių En
ciklopedijoj.

Kun. dr. J. Prunskis yra gi
lias pėdas įmynęs ir į lietuvių 
katalikų mokslo akademijos, 
lietuvių katalikų bendrijos, li
tuanistikos instituto darbų ke
lią. O taip pat našią duoklę yra 
atidavęs skautam, ateitininkam,

pedagoginiam lituanistikos in
stitutui (lektoriaudamas) ir Lie
tuvių Enciklopedijai (reda
guodamas žurnalistikos skyrių). 
Jis ir dabar skaito paskaitas 
jauniesiem spaudos bendradar
biam, ruošdamas juos ateities 
darbam. X

Lietuvių katalikų mokslo aka
demijos globoj egzistuoja net 
keturi kun. dr. Juozo Prunskio 
įsteigti fondai: kasmetinės pre
mijos žurnalistikai (500 dol.). 
mokslo veikalui (1000 dol.), re
liginiam veikalui (500 dol.) ir 
išskirtiniam visuomenininkui 
(500 dol.). Tai gražus, ilgametis 
kun. dr. J. Prunskio palikimas, 
pastatąs jam negreit sunyks- 
tantį paminklą.

Sparčiai ir dideliais šuoliais 
nuskubėjom kun. dr. Juozo 
Prunskio 65 metų amžiaus ke
liais. Buvo daug jo dirbta, ken
tėta, sielotasi, išgyventa. Di
delė duoklė atiduota lietuvių 
tautai, nepriklausomai Lietuvai, 
išeivijoj gyvenantiem lietu
viam. Sąžiningai ir pagarbiai iš
tarnavo Kristaus vynuogyne 40 
metų, ramindamas ir guosdamas 
žmones nuo Dievo altoriaus. 
25 metus kantriai išsėdėjo prie 
rašomosios mašinėlės čia, Ame
rikoj, kad lietuvis išeivis so
tintų savo dvasią lietuvišku žo
džiu.

Kai ramiai apžvelgi šio vyro 
gyvenimą ir darbus, nejučiojnis 
nori jam nuoširdžiai padėkoti, 
drauge palinkėti, kad ir ramioj 
užuovėjoj jis neužsidarytų, bet 
savo šmaikščia plunksna kas
dien išsakytų kenčiančios tautos 
ir išeivijos lūkesčius, viltis, troš
kimus.

Tad, mielas kun. dr. Juozai, 
Tave Dievulis tesaugo dar ilgus 
metus sveiką ir kūrybingą!

tŠ LB VEIKLOS
— Milda Lenkauskienė, PLB 

valdybos vicepirmininkė jauni
mo reikalam, lankėsi Chicagoje 
ir tarėsi su jaunimo atstovais 

- bei JAV LB tarybos prezidiu
mu įvairiais klausimais.

— Aleksandras Vakselis, JAV 
LB tarybos narys ir LB New 
Yorko apygardos pirmininkas, 
rūpinasi LB tarybos sesijos glo
ba. Sesija įvyks 1973 balandžio 
28-29 New Yorke: Howard 
Johnson Motor Lodge, 135-30 
140th Street, Jamaica, N. Y. 
11436, prie J. F. Kennedy aero
dromo.

KIEKVIENAM PO GABALĄ, 
OMĖGSTANTIEM PRAEITĮ — 
PO DIDŽIAUSIĄ

Tokis įspūdis perskaičius dabar išspausdin
tą L.K.M. Akademijos "Suvažiavimo darbų” VII 
tomą, kuriame sudėti pranešimai, buvę septin
tame suvažiavime 1967 m. rugpiūčio 23-27 
Huettenfelde, Vokietijoje.

Kas domisi praeitim, tam dau
giausia čia šviesos. Iš eilės mi
nint:

Juozo Ereto “Dvi generacijos 
krikščioniškosios kultūros tar
nyboje” (49 p.). Čia kalba apie 
vieną generaciją nuo 1890 m. 
iki pirmo pasaulinio karo. Joje 
brendo atsiribojimas nuo Rytų 
pasaulio. Tai Tėvynės Sargo ir 
Draugijos generacija, kurios šu
lais čia laikomi Tumas Vaižgan
tas ir Dambrauskas Jakštas. Kal
ba apie antrą generaciją po 
pirmo pasaulinio karo nepri
klausomoje Lietuvoje iki 1936 
m. Generacija nuo “Romuvos” 
žurnalo iki savaitinės “Naujo
sios Romuvos”. Tai posūkis į 
Vakarų pasaulį. Šios generaci
jos šulai — “pirmame puslaiky” 
M. Krupavičius, antrame St. 
Šalkauskis.

Zenonas Ivinskis pasakoja 
apie “Žemaičių (Medininkų) 
vyskupijos įkūrimą ir jos reikš
mę lietuvių tautai” (75 p.).

Romos istorikai kunigai nuke
lia į 16, 17, 19 ir 20 šimtme
čius, Paulius Rabikauskas: 
“Mokslinė pažanga Vilniaus 
akademijoje” (30 p.); Paulius 
Jatulis: “Kardinolo Jurgio Rad
vilos veikla lietuvių tarpe” (32 
p.); Juozas Vaišnora: “Lietuviai 
misininkai Sibire” (19 p.).

Čia priklauso ir iš Vokieti
jos Povilo Rėklaičio “Du Vil
niaus vaizdo tipai XVI-XIX 
amžiaus grafikoje” (13 p.).

Istorijos mėgėjui, kaip sakyta, 
čia daugiausia šviesos, naujos 
šviesos. Tai nebūtinai reiškia, 
kad esam linkę “iš praeities 
stiprybę semti”. Tai gerų aplin
kybių išdava. Susitelkęs Romo
je būrys judrių mokslui atsidė
jusių ar bent atliekamą laiką 
galinčių istorijai skirti kunigų, 
istorijos mokslui pasiruošusių, 
turi po ranka Vatikano archyvą, 
kuriame tik nuo prof. Totorai
čio ir prof. Ivinskio laikų gau
siau imta ieškoti dokumentų 

apie Lietuvą. Čia (ir kitur) pa
skelbtieji raštai rodo, kokios 
vertingos ir įdomios bei naujos 
medžiagos ten surandama.

Šios medžiagos skelbimas nė
ra tik “mokslas mokslui”. Ne
tiesiogiai ji švystelia ir atsa
kymais į šios dienos politinius 
klausimus. Pvz. Rabikausko 
straipsnį skaitydamas, stabteli 
prie fakto, kad okupuotoje Lie
tuvoje rašytoje Lietuvos istori
joje kalbama apie Akademijos 
“tamsybes”; arba sustoji prie 
fakto, kad joje nutylėtas Rusijos 
kazokų vandalizmas Akade
mijoje ir visame Vilniuje. Rabi
kausko straipsnio parodytas 
Akademijos vaizdas yrą netie
sioginis atsakymas į anuos te
nai privalomus istorijos iškrai
pymus.

Skaitydamas Jatulio rašinį 
apie Jurgį Radvilą, nustembi, 
koki skirtingi tada buvo papro
čiai bažnytinės hierarchijos 
praktikoje, jei Jurgis Radvila, 
’dar tik 19 metų vaikinas, jau bu
vo paskirtas Vilniaus vyskupo 
Protasevičiaus pagalbininku, 23 
metų turėjo perimti vyskupijos 
valdymą; o jau 27 metų buvo 
paskirtas kardinolu. Toki tada 
buvo laikai, kai Lietuva turėjo 
kardinolą, pirmą ir vienintelį 
kardinolą, kaip Kazimierą, pir
mą ir vienintelį šventąjį.

-o-
Antroje eilėje autorių ar bent 

puslapių gausumu eind teologi
niai raštai. Rašo Ladas Tula- 
ba: “Apaštalų ir vyskupų kole
gija” (16 p.); Jonas Jūraitis: 

“Kelios mintys apie maldos ga
limybes šiuolaikinio nihilizmo 
akivaizdoje” (9 p.); Augustinas 
Rubikas: Hierarchija ir pasau
liečiai” (39 p.). Pastarieji du ra
šiniai duoda suprasti dabarti
niais laikais Europoje labiau
siai keliamas idėjas dėl religi
jos supratimo ir dėl bažnytinės 
organizacijos.

Literatūros mėgėjui — tik Jo
no Griniaus “Laiko balsas ir lie
tuvių literatūra” (17 p.). Nuro
doma čia, kad po antro pasauli
nio karo reiškėsi dvejopos sro
vės: tradicinis estetizmas ir ko
munizmo bei rezistencinių są
jūdžių poveikyje kilęs “anga
žuotos literatūros” reikalavimas. 
Pirmo pavyzdžiu čia nurodoma 
estetas H. Radauskas ir jo atsi
liepimas apie lietuvių tautos 
interesui angažuoto B. Braz
džionio poeziją. Tarp kitų laiko 
balsų kalbama apie ateizmo, ni
hilizmo su gyvenimo absur
du idėjas. Kiek šis balsas rado 
atgarsio, nurodoma i T. Mar
cinkevičiaus, Mackaus, Ostraus
ko pavyzdžius. Dar naujas bal
sas, kilęs iš visuomenės ir as
mens santykių, pirmumą ati
duodant žmogui ir jo vidaus 
narpliojimui. Čia nurodomi 
Mieželaičio, Gliaudos, Barono 
pavyzdžiai ir 1.1.

Jau daktaram (ne “pacien
tam”) teįkandami gabalai — Vy
tauto Povilanio “Specifinis vi
ruso sukelto vėžio imunitetas” 
(6 p.), Domo Jasaičio “Hipoter- 
mijos fiziologiniai pagrindai ir 

jos pritaikymas medicinoje” (12 
p.), Balio Petrausko “Ueber die 
Adsorbten und Extraktion dės 
3,4-Benzpyrens an bestimmten 
Russ-sorten” (22 p.).

Redaktorius prof. A. Liuima, 
S. J., pratarty pastebėjo, kad 
“kaip paprastai sudėtiniame 
veikale ne visi straipsniai yra 
vienodos vertės, nevienodai 
aukšto lygio”. Skaitytojui, vie
nos ir antros trečios srities ne- 
specialistui, čia nekils klausi
mas dėl straipsnių mokslinio ly
gio. Gali -kilti klausimas, kiek 
jie skaitytojui prieinami, kiek 
jie įkandami; kiek autoriai mo
kėjo perteikti informacijas taip, 
kad jos būtų ne tik supranta
mos, bet ir atmintyje pasilaiko
mos. Šiuo matu matuojant, pir
moje eilėje tektų minėti J. Ere
to, J. Vaišnoros studijas. Leng
vai, patraukliai istorija dėstoma 
Rabikausko,. Jatulio. Sunkiau 
susivokti tuose teologiniuose 
svarstymuose (Jūraičio), kuriuo
se naujos idėjos tėra {glaustos 
į neaiškios prasmės terminus. 
Tada kalba daros “pakili”, bet 
ne konkreti, sukelianti miglas, 
pro kurias tiesos saulė sunkiai 
prasiskverbia.

Tokią knygą, 430 pusi., ne 
kiekvienas paskaitys ištisai. Ta
čiau ir vienas paskaitytas 
straipsnis papildys nusimanymą 
to, kuris dabar kenčia intelek
tualinės sausros klimate.

Kbygos jau vienas pavartymas 
taip pat didins pasididžiavimą, 
kad tebėra žmonių, pajėgiančių 
ir surandančių laiko mokslinei 
pažangai kurti ar tai pažangai 
organizuoti.

Galima laikyti išeivijos švie
sia dalia, kad prof. A. Liuimos 
asmenyje atsirado toks moks
lo organizatorius — LKM Aka
demijos pirmininkas, suvažiavi
mų organizatorius, Suvažiavimo 
darbų ir Metraščių redaktorius 
bei leidėjas. Kito tokio šiuo me
tu išeivija neturi.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Filmas “Herkus Mantas”

1972 baigiantis išleistas nau
jas dviejų dalių plačiaekranis 
filmas “Herkus Mantas”. Filmą 
režisavo M. Giedrys pagal S. 
Šaltenio scenarijų iš paskutinio 
prūsų sukilimo. Mantą vaidina 
aktorius Antanas šiuma. (E)

Premijos
1972 m. respublikinės premi

jos paskirtos A. Churginui už 
Dantės “Dieviškosios kome
dijos” vertimą, K. Sajai už apy
saką “Ei, slėpkitės!”, V. Žilins
kaitei už k o mjaun uolinius me
muarus “Mano neapykanta sti
presnė” bei satyrinius ir jumo
ristinius apsakymus, V. Bar
kauskui už orkestrines kompo
zicijas ir_J. Karosui už vokali
nius kūrinius. D. Tarabildienei 
už estampus, o S. Ušinskiui už 
vitražus. (E)
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VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS 
KUNIGŲ PAREIŠKIMAS

RELIGINIS GYVENIMAS

Nors Vilniaus arkivyskupijos 
kunigų pareiškimas buvo įteik
tas Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos generaliniam sek
retoriui ir Sovietų Sąjungos 
mįnisteriūi pirmininkui 1971

TSKP generaliniam sekretoriui
TSRS Ministrų Tarybos 
pirmininkui
Nuorašai: LTSR Ministrų T-bos 
pirmininkui, RRT įtaliotiniui 
LTSR

(Konstitucija garantuoja laisvę, 
pareigūnai už ją baudžia):

“Didesnę mūsų Respublikos 
gyventojų dalį sudaro tikintieji. 
Jie galėtų žymiai aktyviau da
lyvauti visuomeniniame ir poli
tiniame mūsų šalies gyvenime, 
jeigu turėtų palankesnes sąly
gas. Konstitucija, baudžiama
sis kodeksas, tarptautinės kon
vencijos teoriškai garantuoja ly
gias tikinčiųjų teises su kitais 
piliečiais. Apie tai kalba ir už
sieniui skiriamos radijo laidos, 
spauda, porevoliuciniai Leni
no dekretai. Tačiau tikrovėje la
bai dažnai būna kitaip.

Lietuvoje nuolat mažėja kuni
gų skaičius. Tai vyksta ne dėl 
tikinčiųjų kaltės, bet dėl vai- vairias su sąžinės laisve nesi- 
džios daromų administracinių 
kliūčių. Vienintelės Lietuvoje 
Kauno 
veikla nepaprastai suvaržyta. 
Valdžia griežtai apriboja besi
mokančiųjų skaičių, todėl daug 
norinčių į ją nepatenka. Norin
tys joje mokytis būna įvairių 
pareigūnų tardomi, darbovie
tėse terorizuojami. Esant tokiai 
padėčiai, kai kurie kandidatai 
studijuoja teologiją ir tampa ku
nigais už seminarijos ribų, ta
čiau Religijų reikalų tarybos 
prie TSRS Ministrų Tarybos į- 
galiotinis tokiems neleidžia eiti ■ įsitikinimų; jiems neleidžiama 
savo .pareigų (taip atsitiko , sų. 
kuri. Vytautu Markiu ir su kun. 
Petru Našlėnu). Argi tai nor
malu? O J. Rimaitis užsieniui 
skirtoje informacinėje knygutė
je “Religion in Lithuania” (Gin
taras, Vilnius, 1971 m.) teigia, 
jog “valdžia nedaro kliūčių 
■ruošti naujus kunigus” (21 psl.).

kunigų seminarijos

(Valdžios propaganda klaidina 
pasaulį):

Tarybinė valdžia visam pa
sauliui skelbia, kad “Bažnyčia 
laisvai naudojasi religinės pro
pagandos priemonėmis” (ten 
pat, 30 psl.). Tačiau tikrovėje 
taip nėra: Lietuvos tikintieji 
neturi savo spaudos, negali nau
dotis radijo ir televizijos paslau
gomis, neturi paprasčiausio re
liginių tiesų vadovėlio. “Kiek
vienas pilietis gali pirktis mal
daknyges, šv. Raštą, kitokią re
liginę literatūrą”, — toliau ra
šo J. Rimaitis (24 psl.). Gi iš 
tikrųjų Šv. Raštas iš viso nebu
vo spausdintas, taip pat nebu
vo spausdinamos eiliniams ti
kintiesiems reikalingos religi
nės knygos; jau seniai niekur 
nebėra kadaise labai mažu ti
ražu išleistų maldaknygių, — o 
jų mums reikia daugiau kaip 
pusės milijono.

Tarybinė spauda rašo, jog pas 
mus Bažnyčios kanoniška veikla 
esanti nevaržoma. Tuo tarpu jau 
daugiau kaip 10 metų vyskupui 
Julijonui Steponavičiui ir vys
kupui Vincentui Sladkevičiui 
neleidžiama eiti savo tiesio
ginių pareigų. Taip pat ir ku
nigams, atlikusiems bausmę ir 
panaikinus teistumą, kartais rei
kia laukti eilę metų, kol RRT į- 
galiotinis teiksis leisti eiti ku
nigų pareigas.

(Laužo ir Lenino dekretą):
1918 m. sausio 22 d. Lenino 

dekretas leidžia vaikus religijos 
mokyti privačiai. Kunigai bei 
tėvai, skaitydami spaudą, su
pranta, kad Lenino dekretai ga
lioja ir dabar. Tuo tarpu ne 
vienas kunigas ar pasaulietis 
(kun. Antanas Šeškevičius, kun. 
Juozas Zdebskis, kun. Prospe
ras Bubnys, Ona Paškevičiū
tė) buvo nuteisti priverčiamie
siems darbams vien už kanoniš
kų pareigų atlikimą — už vaikų

ruošimą Pirmajai Komunijai 
bažnyčios patalpose.

gruodžio 24, pakartojame jį 
kaip autentišką dokumentą iš 
‘‘LdetnoeKatalikų Bažnyčios 
kronlkot Bth 1. Tekste sudėtos 
skliauteliuose antraštėlės yra 
redakcįjaajL^ j

(Laužo ir tarptautinę konven
ciją):

Nors pagal TSRS pasirašy
tą 1961X1.15 tarptautinę kon
venciją tėvams turi būti garan
tuota galimybė savo vaikus auk
lėti religiniai ir moraliai pagal 
savo įsitikinimus, tačiau mūsų 
krašte valdžios organai kartais 
draudžia net ir pasyviai vaikams 
(tiek berniukams, tiek mergai
tėms) dalyvauti pamaldose, nors 
tėvai to reikalauja ar pagei
dauja.

Mūsų krašto mokyklose vai
kai būna verčiami užpildyti į

derinančias anketas, vie
šai pasisakyti apie savo religi
nius įsitikinimus; jiems iškrai
pytai aiškinama Katalikų Baž
nyčios veikla, prievarta bruka
ma antibažnytinė literatūra; jie 
išjuokiami ir net baudžiami už 
bažnyčios lankymą; moralinės 
prievartos būdu jie surašomi į 
antireliginius būrelius.

(Tikintieji diskriminuojami 
tarnybose):

Suaugę tikintieji taip pat daž
nai nukenčia dėl savo religinių 

eiti aukštesnių pareigų.' Tiems, 
kurie įtariami esą tikinčiaisiais, 
grasinama atleisti iš darbo ir net 
atleidžiami, prisidengus įvai
riais kitokiais motyvais. Pav. 
Vilkaviškio vidurinės mokyklos 
mokytojai Onai Brilienei, netgi 
po LTSR aukščiausiojo teismo 
sprendimo grąžinti ją į darbą 
(kadangi ji buvo atleista tik už 
bažnyčios lankymą), neleido ta
me mieste dirbti net šlavėjos 
darbo. Iš viso liaudies teismų 
elgsena, sprendžiant tikinčiųjų 
bylas, būna stulbinanti: teismai 
(ir jiems panašios įstaigos) daž
nai remiasi kažkokiomis slap
tomis (net ir tarybiniams juris
tams nežinomomis) instrukci
jomis ir baudžia už jų nesilaiky
mą (pav., kun. Šeškevičiaus by
la Molėtuose) kun. Zdebskio 
— Kaune, kun. Keinos — Va
rėnoje). Tarybiniuose teismuo
se vaikai tardomi, verčiami bū
ti liudininkais net prieš jų pačių 
ir jų tėvų norą, o kartais ver
čiami net ir klaidingai liudyti 
(pav. Varėnos liaudies teismas 
1971.XII.7kun. Keinos byloje).

Todėl prašome:
1. Leisti Kauno Kunigų semi

narijai laisvai veikti ir priimti 
visus'Bažnyčiai tinkamus kandi
datus.

2. Praktiškai įgyvendinti 
TSRS Konstitucijos, garantuotą 
religinės spaudos laisvę, t.y. 
leisti spausdinti maldaknyges, 
katekizmus, giesmynus, šv. 
Raštą ir kitas religines knygas, 
kurių liaudžiai labai trūksta ir 
kurių ji reikalauja.

3. Leisti vyskupams Julijo
nui Steponavičiui ir .Vincentui 
Sladkevičiui eiti savo vyskupiš
kas pareigas, o visiems kuni
gams, gyvenantiems mūsų kraš
te (jų tarpe ir ukrainiečiams),, 
laisvai ir viešai dirbti kunigo 
darbą.

4. Atšaukti nesuderinamą su 
1961 ui. lapkričio 15 d. tarp
tautine konvencija ir su Tarybų 
Sąjungos’ Konstitucija, LTSR 
BK 143 straipsnio paaiškinamą
jį tekstą: “Nepilnamečių religi
nio mokymo organizavimas, pa- 
žeidžiąs įstatymų nustatytas tai
sykles", kuriuo mūsų krašto 
liaudies teismai piktžodžiauja.

Kristus, su savo apaštalais. 
Bronza. Dailininkas — Jean 
de-Marco. .

5. Panaikinti visokiausias 
mums nežinomas slaptas in
strukcijas, liečiančias religinį gy
venimą.

6. Dar kartą peržiūrėti dėl 
tikėjimo nuteistų asmenų bylas 
ir juos išteisinti.

Prašome jus šiame pareiš
kime išdėstytus reikalus spręs
ti Maskvoje, nes ankstyvesnieji 
tikinčiųjų pareiškimai, - per
siųsti iš Maskvos į Vilnių, ne
buvo dalykiškai nagrinėjami, o 
tikintiesiems atnešdavo naujų 
nemalonumų.

Šie mūsų nusiskundimai yra 
paremti daugeliu skaudžių fak
tų, kurių, reikalui esant, galė
tume pateikti ir daugiau.

1971.XII.24 Parašai:
Kun. R. Blažys, kun. B. Bud- 

reckis, kun. A. Merkys, kun. D. 
Valiukonis, kun. C. Taraškevi-

SS

Kultūros Centras, statomas Detroite prie Dievo Apvaizdos naujos bažnyčios. Jis jau po 
stogu, ir greit liks tik užbaigiamieji vidaus darbai. Nuotr. J. Urbono

Detroite statoma Dievo Apvaizdos lietuvių parapijos nauja bažnyčia. Jei bus palankus oras, 
statybos darbai bus užbaigti Velykom* Nuotraukoje matosi ir dalis Kultūros Centro. Xu<>n
J. Urbono

BAŽNYČIOS
TARNYBOJE
— Sibiro lietuvaičių— Sibiro lietuvaičių mal

daknygė anglų kalba išleista 
Australijoj pirmąja laida 10,000 
egz. Ją išleido Australijos Kata
likų leidykla Melboume. Išleis
ta kun. Pr. Dauknio pastan
gomis. Knygutės kaina tik 10 

. i .

UŽ RELIGINĘ IR TAUTINĘ LAISVĘ
Broliai ir sesės lietuviai! -

Gavėnios laikas yra susitelki
mo laikas. Ta proga mes giliau 
susimąstom, rūpindamies ųe tik 
savo dvasiniu gyvenimu, bet ir 
savo tautos likimu. Mūsų brolių 
tėvynėj ir Rusijos gilumos trem- bus tęsiama ir toliau. Ji bus tiek 
ty dvasinės kančios pasiekė tokį 
laipsnį, kad jie, nepaisydami jo
kių pavojų, savo žygiais už tikė
jimo ir tautos laisvę sujaudino 
pasaulį. Jie kenčia kartu už 
patriotizmą ir tikėjimą. Pavergė
jas brutaliais būdais stengiasi 
juos surusinti, numoralinti, pa
daryti ateistais. Todėl mes,

čius, kun. A. Ulickas, kun. J. 
Kardelis, kun. I. Jakutis, kun. J. 
Grigaitis, kun. K. Žemėnas, 
kun. A. Ciūras, kun. K. Garuc- 
kas, kun. V. Miškinis, kun. A. 
Petronis, kun. A. Simonaitis, 
kun. B. Laurinavičius, kun. M. 
Žemaitis, kun. J. Kukta, kun. K. 
Vaičionis, kun. J. Baltušis, kun. 
B. Jauta, kun. K. Pukėnas, kun. 
J. Vaitonis, kun. A. Džekas, 
kun. D. Akstinas, kun. L. Ivan- 
čik, kun. J. Karuldevič, kun. 
P. Jankus, kun. A. Lahovič, 
kun. K. Molis, kun. P. Ve- 
ličko, kun. S. Valiukėnas, 
kun. V. Merkys, kun. P. Dauno- . '. A~.- . .> , „ k . , , jei. dabartinis jaunimas nesusiras; kun. V. Černiauskas, kun. , rūpins jų perimti į savo rankas r

Lietuvoj dvasinių pašaukimų 
nestinga. Tačiau ten komunistų 
vyriausybė yra nustačius ribotą 
skaičių kandidatų į kunigus. 
Praeitais metais Lietuvoj mirė 
16 kunigų, o naujų įšventintų 
tebuvo vos šeši. Kas pakeis 
mirštančius, invalidus?“ Jau ne 
pirmą kartą klausiam jaunimą 
ir visus lietuvius, ką mes duo
tume iš laisvojo pasaulio Lietu
vai bei kitiem kaimyniniam 
kraštam, jei šiandien ten grįž
tų tikėjimo laisvė. Ar apie tai 
galvojam? Ar ruošiamės? Šiuo 
tikslu tuoj po karo Romoj bu
vo įsteigta Švento Kazimiero 
kolegija, kuri savo laiku davė 
nemažą skaičių kunigų. Tačiau 
pastaruoju metu į ją atvyksta 
per maža lietuvių jaunuolių. O 
kunigų reikalingumas yra ne

A. Tamulaitis, kun. V. Zavads
kis, kun. A. Keina, kun. A. Jaš- 
mantas, kun. N. J aura, kun. J. 
Budrevičius, kun. S. Tunaitis, 
kun. M. Petravičius, kun, N. Pa- 
kalka, kun. K. Vasiliauskas, kun. 
J. Lauriūnas, kun. A. Andriuš
kevičius.

Atsakymą prašome siųsti šiais 
adresais:

1. Lietuvos TSR, Švenčionių 
raj., Adutiškio pašt., kun. B. 
Laurinavičiui.

2. Lietuvos TSR, Vilniaus 
raj., Nemenčinės pašt., kun. K. 
Pukėnui.

3. Lietuvos TSR, Zarasų raj., 
Tilžės pašt., kun. R. Blažiui.

RRT įgaliotinis kunigų pa
stangas pasiekti daugiau sąži
nės ir tikėjimo laisvės ko
mentuoja kaip suįžūlėjimą”.

(Elta) 

centų. Spalvotas viršelis -ir jame 
Sibiro tremtinio pieštas Aušros 
Vartų Marijos paveikslas..Kita
me viršely įdėta ir originalios 
Sibiro lietuvaičių malda
knygės nuotrauka.

— Kun. dr. Kęstutis Trima
kas, užbaigęs klinikinio psicho
logo pasiruošimo stažą West Si- 
de klinikose, pradėjo dirbti Hi- 
nes Veteranų ligoninėj alkoholi
kų reabilitacijos skyriuj. Prieš . 
kurį laiką jis buvo priimtas į • 
Kauno arkivyskupiją. Atliekamu 
laiku dirba su lietuvių katali
kišku jaunimu: jis yra Studentų 
Ateitininkų Sąjungos dvasios 
vadas.

esantieji laisvam pasauly, turim 
teikti savo kenčiantiein tautie
čiam visokeriopą paramą.

Mes remiam juos per Lietu
vių Katalikų Religinę šalpą ma
terialiu būdu. Tegul ši parama 

vaisinga, kiek mes patys prie jos 
prisidėsim. Be to, per laisvojo 
pasaulio radiją turim ir toliau 
tęsti informaciją Lietuvai apie 
laisvojo pasaulio religinį gyve
nimą, o laisvąjį pasaulį infor
muoti apie tikinčiųjų likimą 
Lietuvoj. Šioj visokeriopoj in
formacijoj pagal išgales daly
vauja ir L. K. Religinė Šalpa. 
Visi privalom melstis už pa
vergtųjų brolių religinę ir tauti
nę laisvę. Ir maldai ir medžia
ginei paramai yra geras visokis 
laikas, bet į tai ypatingu bū
du kviečiam gavėnios metu.

Pagaliau, yra labai svarbus 
reikalas susirūpinti lietuvių jau
nimo pašaukimais į kunigus ir 
vienuolius. Norom nenorom ky
la klausimas, kas pakeis dabar 
dirbančiųjų lietuvių kunigų ir 
vienuolių vietas lietuvių tarpe? 
Kam atiteks Amerikoj, Argenti
noj, Brazilijoj, Kanadoj ir kitur 
kunigų ir vienuolių sukurti ir iš
vystyti monumentalūs darbai,.

*— Prelatas Leonardas Gižins- 
kas, L. D., Detroit, Mich., ir 
šių metų Gavėnioj praves įdo
mius radijo pašnekesius per lie
tuviškų melodijų radijo valan
dėlę (FM 98) penktadienių va
karais. Šių metų jau bus trečio
ji serija, kurios tema “Nuodėmė 
nėra senų žmonių prietaras ar 
kunigų prasimanymas, bet tra
giška realybė”.

— Prel. Feliksas Bartkus ko
vo 6 mirė Dalias, Texas. Velio
nis buvo gimęs 1894 rugpiū- 
čio 28 Griškabūdžio parapijoj, 
Šakių apskr. Įšventintas kunigu 
1917. Romoj, Gregorianum uni
versitete gavo teologijos daktaro 
laipsnį. Nuo 1938 buvo Vilka
viškio kunigų seminarijos rek
torium. 1950 atvyko į JAV. Ėjo 
įvairias pareigas Texas vyskupi-. 
joj. Daug rašė lietuviškoj spau
doj religiniais klausimais. Yra 
išleidęs keletą knygų.

— Rekolekcijas Putnamo se
selių sodyboj kovo 30 —balan
džio 1 moterim ir balandžio 6- 
8 vyram ves kun. Leonas Za
remba, S.J., iš Chicagos. Kovo 
16-18 jaunimui ir kovo 23-25 
studentam ves keli kunigai kar
tu. Apie dalyvavimą prašom 
pranešti iš anksto ■ adresu: 
•I.C.C., Putnam, Conn. 06260.

— Apie prelatą Zenoną Igna
tavičių, buvusį karo kapelio
ną lietuvių karių daliniuose ry
tų fronte 1941-1942 m., “Tie
sa” sausio 9 įdėjo beveik viso 
puslapio straipsnį. Kaltina jį ir 
net vyskupus V. Brizgį bei V. 
Padolskį dėl civilinių gyventojų 
žudymo. Tai nuolatinis sovieti
nis metodas kaltinti ne tikruo
sius kaltininkus bolševikus ir 
nacius, bet lietuvius, o ypač 
jų dvasininkus. (E)

— Kun. dr. Juozo Prunskio 
trigubos sukakties — 65 metų 
amžiaus, 40 metų kunigystės ir 
25 metų Draugo redaktoriaus — 
minėjimas su menine dalimi ir 
vaišėmis įvyks kovo 18, sekma
dienį, 3 vai. popiet Lietuvių 
T autiniuose namuose, Chicagoj.

t — Kun. dr. Viktoras Skflari- 
džiūnas, Ontario provincijos' 
valdžios įstaigom prašant ir Ot- 
tawos arkivyskupui reko
menduojant, paskirtas vyriausiu 
kapelionu (Regionai Coordina- 
ting R. C. Chaplain) Ottawa- 
Cartleton rajone šių pataisos ir 
rehabilitacijos institucijų: Ri- 
deau Correctional Centre & 
Adult Training Centre, Bur- 
ritt’s Rapids, Ontario, Ottawa 
Pert Jail ir Ottawa-Cartleton 
Regionai Detention Centre.

mažesnis, kaip buvo anksčiau.
Brangūs lietuviai, mes kvie

čiame jus visus, ypač šiuo ga
vėnios metu, dažnai apie šiuos 
dalykus pagalvoti, į juos įsisą
moninti, daugiau tarpusavy to
mis temomis kalbėti ir padaryti 
atitinkamas išvadas.

Mes kviečiam jus visus, kaip 
vienos šeimos vaikus, tiek pa
vieniui, tiek bendrai melstis, 
dirbti ir aukotis už lietuvių tau
tos laisvę, jos kilnumą ir krikš
čioniškumą.

Mūsų meilė ir ištikimybė 
Dievui ir savo tautai tegul dega 
visų širdyse!

Vysk. Vincentas Brizgys
Vysk. Antanas Deksnys

NAUJA STATYBA 
DETROITE

Detroite visu tempu statoma 
Dievo Apvaizdos lietuvių para
pijos nauja bažnyčia ir prie jos 
— kultūrinis centras.

Visi darbai jau yra persiritę 
per pusę. Toks kultūrinis cent
ras jau yra po stogu. Greit be
liks tik užbaigiamieji darbai.

Bažnyčia nuolatos kyla. Ir jei
gu bus palankus oras, nebus di
delių šalčių, gilių sniego pus
nių, tai visi darbai bus baigti 
Velykom. Taip Detroito lietu
viai pasidžiaugs ir savo triūsu ir 
savo gražiu nauju statybos an
sambliu — bažnyčia ir kultūri
niu centru.

Čia spausdinamos dvi nuo
traukos. Abi jos fotografuotos 
gruodžio 31. Tiek tuo metu bu
vo pasistūmėję visi statybos 
darbai.

Naujos bažnyčios ir kultūri
nio centro statybai Žengiant pir
myn, plaukia aukos statybos 
fondui.
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Philadelphia, Pa
LIETUVOS LAISVINIME 

NĖRA MONOPOLIO

Philądelphijos lietuviai, 
dovaujami vietos LB apylinkės 
valdybos, ir šiemet Vasario 16- 
ąją minėjo jau per porą dešimt
mečių nusistovėjusia tradicine 
forma. • *

Lituanistinė šeštadieninė mo- 
' kykla išvakarėse surengė vai
tam pritaikytą prasmingą Lietu
vos prisiminimą.'Lietuvių radi
jo valanda — Bendruomenės 
Balsas — skyrė visą pffflSvalandį 
angliškai talbantiem. T. Gečie
nės rūpesčiu gautas pusvalandis 
didelėj klasikinės muzikos 
WFLN stoty davė lietuviškų 
melodijų, perpintų tinkamu 

__ tekstu. Bandyta Lietuvos rei
kalu pasiekti vietos amerikiečių 
periodinę spaudą. Kreiptasi 
laiškais į JAV administracijos 

__aukštuosius pareigūnus.
Vasario 18 susirinkta į iškil

mingas pamaldas už Lietuvą 
Šv. Andriejaus parapijos bažny
čioj. Tą pačią dieną įvyko iš
kilmingas minėjimas Philadel- 
phijos‘lietuvių Muzikinio klubo 
salėj. Čia buvo išklausyti Penn- 
sylvanijos gul)te oratoriaus ir 
Philądelphijos  ̂miesto burmistro 
atstovų sveikinimai ir Vasario 
16-osios proga jų išleistos pro
klamacijos. Buvo tarti ir į minė
jimą atsilankiusių ukrainiečių ir 
lenkų atstovų sveikinimai.

Minėjimo pagrindą sudarė 
dvi prasmingos kalbos, pasaky
tos buvusio JAV informacijos 
agentūros direktoriaus Frank 
Shakespeare ir JAV LB tarybos 
prezidiumo pirmininko V. Ka- 
manto.

Frank Shakespeare parodė di
delę nuovoką tarptautinėj poli
tikoj. Analizuodamas dabartinę 
pasaulio padėtį, jis teigė, kad 
rusų komunistinė imperija turės 
subyrėti ir sąlygos Lietuvai at
gauti laisvę tikrai susidarys. Jo 
kalba buvo užrekorduota. Kiek 
patirtu. jos vertimas pasirodys 
rųūsų periodinėj spaudoj.

Vytautas Kamantas, priminęs 
ugny mirštančio Kalantos žo
džius “Aš mirštu už Lietuvos 
laisvę . . .”, pabrėžė, kad laisvės 
troškimas yra milžiniška jėga, 
palaikanti gyvybę žmonėse ir 
tautose. Po to jis pareiškė: 
“Šiandien mūsų visų laisvųjų 
lietuvių tikslas — susitelkus į 
vieną didelę ir stiprią šeimą, 
padėti lietuvių tautai pavergtoj 
Lietuvoj atgauti laisvę ir valsty
binę nepriklausomybę!”

Suminėjęs priemones lietu
vybei išlaikyti, pateikė vaizdžią 
mūsų pastangų dėl Lietuvos 
laisvės analizę.

Toliau jis teigė, kad Lietuvių 
Bendruomenė aktyviai reiškiasi 
Lietuvos laisvinimo pastangose 
dėl to, kad ji yra Vliko pa
skelbtosios chartos įpareigota 
tai daryti ir kad mūsų sąlygo
se nė viena institucija nepajėgė 
ir nepajėgs aprėpti visų Lietu
vos laisvinimo darbų. LB eina 
veikti ten, kur tebėra gūdžios 

, , tuštumos, kur reikia dirbti. Šiuo 
metu Lietuvių Bendruo
menėj yra tikrai pajėgių ir

Vytautas Kamantas, JAV LB 
tarybos prezidiumo pirmi
ninkas, kalbėjo nepriklauso
mybės atstatymo Šventėje 
Philadelphijoje. Nuotr. K. Ci
koto

darbščių žmonių. Nauji žmonės, 
jau išeivijoj išaugę, eina dirbti 
su originaliom idėjom, nekarto
dami politinėj akcijoj kitų var- 

va" tojamų metodų. LB darbininkai 
neina į tuos barus, kur kitų jau 
plušama. ’ £.

Priminęs Altą, V. Kamantas 
pabrėžė, tad JAV , LB vado
vybė praeitais metais bent ke
lis kartus siūlė jai bendradarbia
vimą ir darbų koordinaciją. De
ja Altą tai atmetusi ir Bend
ruomenę ignoravusi. Susidariu
si įtampa labai kenkianti mūsų 
didiesiem darbam. “Nustokim 
kalbėję apie vadovavimą ir lais
vinimo darbų monopolio turė
jimą. Darbais užsidirbkim pri
pažinimą, pagarbą ir visuome
nės paramą.” šiuos prelegento 
žodžius auditorija palydėjo stip
riais plojimais.

“Visi kovokim ir dirbkim dėl 
Lietuvos”, — baigė savo išmąs
tytą, kultūringo tono ir gražiai 
nuskambėjusią kalbą JAV LB 
tarybos prezidiumo pirmininkas 
Vytautas Kamantas, stipriai ir su 
giliu tikėjimu užsiangažavęs 
Lietuvių Bendruomenės dar
bam.

Minėjimo meninį paįvairini
mą atliko Philądelphijos lietu
vių Vilties choras, diriguojamas 
L. Kaulinio.

Lietuvos laisvinimo akcijai 
remti aukos buvo renkamos pa
gal laisvą aukotojo valią: galė
jai aukoti JAV LB, Vlikui arba 
Altai. Aukų rinkimas dar ne
baigtas.

Tenka apgailestauti, kad šie
met minėjime nebuvo paskelbta 
ir priimta jokia rezoliucija, nu
kreipta į JAV administraciją ar 
Jungtines Tautas. Tai buvo da
roma per eilę metų ne tik per 
Vasario 16-os minėjimus, bet ir 
kitomis progomis.

B. Raugas

Philadelphijoje nepriklau
somybės atstatymo minėji
me buvęs JAV informacijos 
agentūros virSininkas Frank 
Shakespeare pasakė įdomią 
kalbą. Nuotr. K. Cikoto

VASARIO 16-oji
LITUANISTINĖJ MOKYKLOJ

Vinco Krėvės šeštadieninė li
tuanistinė mokykla Šv. Andrie
jaus parapijos patalpose va
sario 17 minėjo 55 metų Lie
tuvos nepriklausomybės atstaty
mo sukaktį.

Į gražiai papuoštą salę susi
rinko mokyklos auklėtiniai, mo
kytojai, tėvų komiteto nariai, 
vaikučių tėveliai (kažin kodėl jų 
pasirodė labai maža) ir mažas 
būrelis svečių.

Mokyklos auklėtiniai atliko 
meninę programą, o buvęs tos 
mokyklos ilgametis mokytojas 
Vytautas Muraška parodė Vil
niaus, Trakų ir Kauno miesto 
vaizdų skaidres, atrinkdamas 
žymesnius architektūrinius pa
status, mokslo institucijas, isto
rinės vertės paminklus, bažny
čias, pilis ir kita. Viską apibū
dino; kartu patikrino mokinių 
žinias, nuolat juos užklausda
mas, kas čia per vaizdas.

Vyresnių klasių auklėtiniai 
paskaitė dr. J. Puzino trumpą 
kūrinėlį-vaizdelį “Bekylant Vil-

Philadelphijoje Vinco Krėvės šeštadieninėje mokykloje paminėta Lietuvos nepriklauso
mybės šventė. Svečių tarpe matosi iš k. J. Gaila, prof. J. Puzinas, kun. K. Sakalas, toliau A. 
Gečys, T. Gečienė. Nuotr. K. Cikoto

niaus bokštam”. Čia buvo pri
menama Vilniaus įkūrimo isto
rija, supinta su reikšminga ir į- 
domia Geležinio Vilko legenda. 
Šitą dr. J. Puzino paruoštą vaiz
delį patartina pakartoti ir kito
se lituanistinėse mokyklose, 
juoba, kad šiais metais minim 
Vilniaus įkūrimo 650 metų su
kaktį, su kuria, manau, bet ko
kia proga būtų verta supažin
dinti mūsų jaunąjį atžalyną.

Buvo suvaidintas ir Gedimi
no sapnas. Netrūko deklama
cijų. Pašoktas vėliavėlių šokis. 
Ypatingai gražiai pasirodė vaikų 
darželio “aktoriai”, vadovau
jami prityrusios mokytojos D. 
Dragūnienės; jai talkino moky
toja D. Juzaitytė. Vyresniųjų 
klasių mokiniai pašoko Suktinį 
ir Šustą, o žemesnė klasė neuž
sileisdama — Noriu miego ir 
Pas močiutę augau. Šokių mo
kytoja yra M. Radikienė.

Baigus sceninį pasirodymą ir 
visiem salėj susėdus, dainų mo
kytoja O. Pliuškonienė vado
vavo bendram1 mokyklinių dai
nelių “koncertui”, prieš tai iš
dalindama sėdintiesiem dai
nelių tekstus. Teko balsus 
derinti prie mažųjų ir pasigėrėti 
pavykusiu garsų sąskambiu. Po 
to visi buvo pakviesti sugiedoti 
Lietuvos himną.

Minėjimui vadovavo ir įžan
ginį žodį tarė mokyklos vedėja 
D. Surdėnienė, kuri yra didelė 
veikėja ir skautų organizacijoj. 
Ji yra Žemaitės draugovės drau- 
gininkė, o jos vyras G. Surdėnas 
tvarko JAV rytų pakraščio skau
tų apygardą.

Vinco Krėvės šeštadieninę 
mokyklą lanko 50 mokinių. Mo
kytojauja D.. Surdėnienė. O.

Tauti; atstovės pavaduotoja, vi- 
sudmenininkė ir organizacijų 
vadovė Galia Žilionienė. Jos 
originali, turininga, gyva ir įdo
mi kalba visų dalyvių buvo iš
klausyta su nepaprastu susido
mėjimu. Prelegentės žodžiais, 
jei buvo išsaugota žiauriais 
priespaudos laikais gryna lie
tuvių kalba, lietuviškos dainos, 
tradicijos ir įskiepyta tėvynės 
meilė savanoriams ir partiza
nams, tai yra nemažas lietuvės 
moters-motinos nuopelnas. Lie
tuvei moteriai visuomet buvo 
svetimi anų laikų “sufražisčių” 
ir dabartiniai “Women’s Libe
ration” judėjimai. Ji buvo ir liks 
lietuvio vyro ištikima talkinin
kė kultūriniame, politiniame ir 
visuomeniniame gyvenime. 
Prelegentės įsitikinimu, ir atei
tyje bus tokių lietuvių moterų, 
kaip Gražina, Emilija Platerytė, 
Kunigunda Oginskienė, Žemai
tė, Petkevičaitė-Bitė, Birutė No- 
vickienė ir daugelis pana
šių. Jei būtų iškelta Lietuvės 

legentfes manymu, vargiai mes 
galėtume laimėti be Afrikos ir 
Azijos tautų paramos, o tos pa
ramos šiuo metu negalim tikė
tis, nes visos tos tautos apie 
Lietuvą, beveik visiškai nieko 
nežino arba labai maža ką žino. 
Mūsų jaunimas turėtų skverb
tis įjungt. Tautas, į Amerikos 
valdines įstaigas, į valsty
bių pasiuntinybes, politines or
ganizacijas ir propaguoti-po- 
puliarinti Lietuvos bylą. Galios 
Žilionienės kalba buvo labai 
gerai paruošta.

Meninę programą pradėjo LB 
New Jersey apygardos tautinių 
šokių grupė, gabiai vadovauja
ma Birutės Vaičiūnaitės. Šokė
jai labai gyvai ir grakščiai pa
šoko Kubilą, Gyvatarą, Jonkelį, 
Vakaruškas ir Malūną. Šokius 
palydėjo gabi akordeonistė, vos 
12 metrą jaunuolė, Rūta Raudy
tė. Toji šokių grupė, matyta 
prieš 4 mėnesius, dabar sun
kiai atpažįstama, nes yra pada
riusi milžinišką pažangą. Toliau 
R. Raudytė pagrojo akordeonu 
“Glamorgirl”, o lituanistinės 
mokyklos mokinė Danutė Ka- 
sauslcaitė padeklamavo eilė
raštį “Debesėliui”. Solistė Ire
na Stankūnaitė, sopranas, pa
dainavo šiuos dalykus: “Mal
da”- L. Stuko, “Kalneliai” — 
J. Stankūno, “Žvaigždutė” — B. 
Dvariono ir “Kaip Svaigina”, 
arija iš operos “Romeo ir Ju- 
lieta”, muz. Gounod. Čia reikia 
pabrėžti, kad solistė yra aukš
to stiliaus oainirniiKc, . turi 
skambų ir gerai išlavintą balsą 
ir artistišką laikyseną scenoj. 
Pianinu ją palydėjo jos tėvelis 
kompozitorius J. Stankūnas. Vi
siem programos atlikėjam žiū
rovai nepasigailėjo aplo
dismentų.

Minėjimo užbaigai solistė I. 
Stankūnaitė sugiedojo Ameri
kos ir Lietuvos himnus.

Lietuvos laisvinimo reikalam 
aukų salėj surinkta 370 dol.

Minėjimą labai paįvairino 
toj pat salėj vykusi dailininko 
Domo Andruškos meniškų pa
veikslų paroda. Joj buvo išsta
tyta apie 20 realistinio^ mo
dernaus ir abstraktinio meno 
aliejinių paveikslų.

Besidžiaugiant tuo Vasario 16 
renginiu ir reiškiant mokytojam 
padėką, prisideda ir nelauktas 
pasigraudenimas. Kaip kitur, 
taip ir čia lituanistinės mokyk
los gyvuoja tik lietuvių visuo
menės ir pedagogų pasišven
timo dėka. Bet pastaruoju metu 
atsiranda lietuvių tėvų, kurie į 
lietuviškas mokyklas pradeda 
nebekreipti reikiamo dėmesio, 
nebeleisti į jas savo vaikų.

Philądelphijos lietuvių kolo
nijoj yra daugiau negu 50 mo
kyklinio amžiaus vaikų. Todėl 
tenka Lietuvių Bendruomenei, 
ypač jos apylinkių valdybom, 
daugiau susirūpinti lietuvišku

■’ mūsų priaugančios kartos auklė-_ byla Jvingtiriėse‘ TautoŠe, 'pre- 
jimu, lietuvybės išlaikymu, nes * - .
tai yra pagrindinis Bendruom'e- 
nės tikslas. Pasitaikinti reikia ir 
kitas organizacijas.

Turim blogybę su vadovybė
mis, nes, anot liaudies posa
kio, tarp dviejų šeimininkų 
imam pritrūkti darbininkų. Mū
sų vidinis nesutarimas pakiša 
mum įspėjančią mintį: ateitis 
vis didesniu svoriu gula ant 
mūsų visų sąžinių, nes atsive
ria kryžkelė lietuviškajai išeivi
jai — mokykla arba išnykimas. 
Tai perspektyva, kuri turėtų 
rūpėti tėvam, nes vaikų paruo
šimas ateičiai priklauso nuo jų.

J. Bubelis

VASARIO 16-OJI LINDENE, N.J.
Altos Lindeno skyriaus inicia

tyva, talkinant visom lietuvių 
organizacijom, vasario 25 buvo 
suruoštas iškilmingas Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas.

Organizacijų atstovų pasi
tarime vasario 10 buvo priimta 
ši rezoliucija: 1) Reikalaujam, 
kad Sovietų Sąjunga atitrauktu 
savo karines pajėgas bei val
džios aparatą iš Lietuvos ir 
leistų lietuvių tautai laisvai 
spręsti savo valstybės reika
lus; 2) Prašom Jungtinių Ame
rikos Valstybių prezidentą duoti 
savo delegacijai Helsinky nu
rodymus, kad Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konfe
rencijoj pareikalautų lietuviu 
tautai priklausančių suvereniu 
teisių laisvo vykdymo Lietu
voj; 3) Prašom JAV senatorius 
ir kongresmanus šį prašymą pa
laikyti, t. y. kad Helsinkio kon
ferencijoj būtų reikalaujama 
atstatyti Lietuvos suverenių or
ganų veikimą.

Rezoliucijos kopijos su atitin
kamais lydraščiais buvo pasiųs
tos valstybės prezidentui, vals
tybės sekretoriui, Amerikos am
basadoriui prie Jungtinių Tau
tų, abiem N. J. senatoriam, 
kongresmanam ir New Jersey 
gubernatoriui.

Minėjimo dieną Sv. Teresės 
bažnyčioj buvo iškilmingos1 pa
maldos už žuvusius, mirusius 
bei kenčiančius dėl Lietuvos 
laisvės. Mišias aukojo kun. P.

Totoraitis, o jam asistavo kun. 
J. Pragulbickas ir kun. J. Bar- 
kus. Kun. P. Totoraitis pasakė 
gražų šiai Šventei pritaikytą 
pamokslą. Įspūdingai giedojo 
bažnytines giesmes ir Lietuvos 
himną solistas Mečys Razgaitis, 
bosas. Vargonais grojo kompo
zitorius J. Stankūnas.

Po pamaldų Lietuvių Laisvės 
Parko salėj Altos Lindeno sky
riaus pirmininkas V. Tursa, 
trumpa kalba atidaręs minėjimą, 
kvietė visus aktyviai įsijungti į 
Lietuvos laisvinimo darbą ir pa
dvigubinti šiam tikslui pinigi
nes aukas. Kun. J. Pragulbic
kas sukalbėjo invokaciją.

Amerikos lietuvių jaunimo at
stovas V. Podleckis perskaitė 
rezoliuciją ir gautą atsakymą iš 
Amerikos ambasadoriaus prie 
Jungt. Tautų John Scali. Jis ra
šo. kad, perėmęs ambasadą, tik
rai kovos už laisvo apsisprendi
mo teisę ir niekada nesutiks su 
jėga primesta priespauda. Per
skaitė ir senatoriaus Harrison 
Williams Jr. vasario 15 senate 
pasakytą labai šiltą Lietuvos at
žvilgiu kalbą, įdėtą į tos diehos 
Congressional Record. Savo ly
dimame rašte vasario 19 jis ra
šo, kad Lietuvos byla yra tei
sėta ir kad jis visuomet yra pa
siryžęs ją ginti.

Pagrindinę kalbą apie lietu
vę moterį mūsų tautos gyveni
me pasakė General Federation 
of VVomen’s Clubs prie Jungt.

Pliuškonienė, N. Railienė, D. 
Barięnė, M. Radikienė, T. Ge
čienė, D. Dragūnienė, talkinin
kė D. Juzaitytė, dr. J. Puzinas, 
J. Stiklorius, J. Kananavičius ir 
kun. K. Sakalauskas. Tėvų ko
mitetą sudaro G. Dragūnas — 
pirm., T. Gečienė ir K. Juzai- 
tienė.

ĮŠ višurJ ;
•4

— Stasys Lozoraitis, Jr., Lie
tuvos atstovas prie Šv. Sosto, 
PLB seime rugsėjo 1 Washing-, 
tone skaitys paskaitą: “Tarptau- ? 
tinė padėtis ir Lietuvos laisvi- ' 
nimas”. a

— D. Britanijos Lietuvių 
Bendruomenės krašto valdyban 
Vasario 16-tosios minėjimą su
ruošė vasario 24 Victoria Park 
Rd., sporto ir socialinio klubo 
salėj. Įžanginį žodį pasakė Lie- f 
tuvos atstovas Anglijoj V. Balio T 
kas, paskaitą laikė kun. K. A. ų 
Matulaitis, MIC. Meninę dalį /i 
atliko tautinių šokių grupė ir 
Londono lietuvių mišrus cho- J 
ras, vadovaujamas Just. Čer
niaus. Eilėraščius deklamavo 
Aras Gasiūnas. 4)

— J. Janušaičio* ir J. Mažei- ų 
kos populiari “Paramos” preky
ba Chicagoj, Marųuette Parke, s 
vasario 6 minėjo dešimtmetį, :£ 
kaip yra įsikūrusi dabartinėse/.' 
moderniose patalpose. Krautu- ri 
vėj tarp įvairiausių gėrybių ga-/' 
Įima apsirūpinti ir lietuviška-i? 
spauda, leidžiama ir kituose :/. 
miestuose. Čia gaunamas ir 
Darbininkas. 'g

— Pietų Amerikos lietuvių o 
kongreso atidaromosiom pa-c 
maldom pamokslą sakyti pa- :<■ 
kviestas kun. Jonas Kidykas, SJ, 
baigiamosiom — kun. Augus-d 
tinas Steigvila, MIC, iš Argenti
nos. Pamaldų pagrindinis kon- -2 
celebrantas buvo kun. dr. V. 
Rimšelis, marijonų vicegenero- b 
las iš Romos. <i

— Spaudos balius, rengtas^' 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos-' 
centro valdybos, praėjo pakilioj ' 
nuotaikoj. Kovo 3 Riviera Lake ■' 
Club salėj, Orland Park, III., ’* 
susirinko apie 400 svečių. Tiek? 
salė ir tegalėjo talpinti. Po G 
L.Ž.S. c.v. pirmininko kun. J.?> 
Vaišnio, SJ, atidarymo žodžio G 
svečias iš Brooklyn, N.Y., Dar-' 
bininko redaktorius dr. Romeli- 
jus Bučmys, OFM, įteikė žy- 
menį Emilijai Pakštaitei už? 
geriausią 1972 '! m. >1 reportažą? 
Darbininke. Nuotaikingą pus-< 
valandžio programą atliko Neri- 
ja Linkevičiūtė, Vytautas Nakas i 
ir Bernardas 'Prapuolenis. Po* 
vakarienės šokių metu loterijom’ 
išleistas dail. Marijos Ambrozai-

| .tienės emalio darbo paveikslas,-' 
šampano dėžė ir (spaudos) an- 
tis. Šokiam grojo Ąžuolo Stel-"' 
moko orkestras. Vedėjas ką tik 
su “Grandies” šokėjų grupe bu-' • 
vo grįžęs iš P. Amerikos lietu-? 
vių kongreso. Baliuj dalyvavo 
ir “Grandies” šokėjai. '

— Lietuvių Fondo 1973 me-' 
tų pelno skirstymo komisiją su- / 
daro LF tarybos nariai dr. G. 
B ai ūkas, V. Kamantas ir dr. A. ' 
Razma, kartu ir JAV LB atsto-v‘ 
vai Č.Grincevičius, J. Račkaus-*’ 
kas ir St. Rudys. 7

— Chicagos ateitininkai šen- 7 
draugiai gavėnios metu ir šiais b 
metais ruošia paskaitų ciklą. Pa-d 
skaitos vyks Jaunimo centro 203 > 
kambary šeštadienių vakarais 7;: 
vai. Bus skaitomos šios pastai-v 
tos: kovo 10 — Kęstutis Gir- / 
nius: “Kierkegaard, tiesa ir z 
krikščionybė”, kovo 24 — dr. 7 
Rimvydas Šliažas: “Heinrich.* 
Boell — Nobelio laureatas”, ko- ; 
vo 31 — kun. Vytautas Bag-.r 
danavičius: “Nauji tikėjimo pa-ų 
grindai Leslie Dewart filosofi
joj”, balandžio 14 — kun. d r. c 
Antanas Paškus: “Maceinos irs 
Teilhardo dvikova dabarties^* 
krikščionio akyse”. (

— Studentės, per vasaros 
atostogas norinčios dirbti Lie- “ 
tuvių senelių namuose, gali jau ’’ 
dabar registruotis: Matulaitis ’ 
Nursing Home, Thurber Rd., 
Putnam, Conn. 06260.

— Nauji Darbininko skaityto-’; 
jai: J. Lavitski, Brooklyn, N. Y.,*‘
A. Kepenis, Pomton Lakęs, N. 
J., J. Dzirvonas, Chicago, III.,’’
B. Zimlickis, Brooklyn, N. Y., t
S. Bartis, Nashua, N. H., S.b 
Lazdinis, Dayton, Ohio. Užsa- ■’ 
kė kitiem: F. Seibel — moti-5’ 
nai T. Matakienei, abi iš Tren- 't 
ton, N. J.; O. Lukoševičienė, 
Woodhaven, N. Y. — J. Cės-'.’ 
nai, Australija. Sveikinam nau-s’ 
Jus skaitytojus ir dėkojam užsa-' *' 
kytojam. Darbininko prenume-^ 
ratą pirmiem metam naujiem 
skaitytojam tik 7 dol. ’ų
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PAS MUS 
šv. Kazimiero parapijos mo

kykla, vadovaujama Sv. Kazi
miero seselių, vasario 16 mi
nėjo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktį. Rytą 
mokiniai kartu su seselėmis, 
pasipuošę tautiniais ženkle
liais, dalyvavo mišiose, kurias 
aukojo kun. J. Bakanas. Moki
niai giedojo lietuviškas gies
mes, o po mišių — Amerikos ir 
Lietuvos himnus. Po pietų 
programa vyko mokykloj. Ją at
liko kiekvienas skyrius atskirai, 
paruoštas seselių mokytojų.

Aušros Vartų šeštadieninė 
mokykla nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktį minėjo vasario 
17 savo patalpose. Mokiniai, 
kiekviena klasė atskirai, moky
tojų paruošti, atliko programą, 
kuria galėjo pasidžiaugti tėve
liai ir svečiai. Mokyklos ve
dėja trumpu žodeliu papasa
kojo mokiniam apie šios šventės 
prasmę, o vakare savo namuo
se surengė visiem mokiniam 
vaišes.

Pagrindinis Vasario 16-tosios 
minėjimas įvyko vasario 18, 
sekmadienį. Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioj mišias už Lie
tuvą ir kenčiančius lietuvius 
aukojo ir pamokslą pasakė kle
bonas kun. A. Volungis. Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė 
kun. J. Budzeika, MIC. Po pie
tų Lietuvių Piliečių Klube vy
ko tolimesnė minėjimo dalis. Ją 
atidarė organizacijų Tarybos 
pirm. P. Stanelis. Sugiedoti JAV 
ir Lietuvos himnai. Įneštps vė
liavos. Susikaupimo minute 
pagerbti žuvusieji lietuviai ir 
Amerikos kariai. Programai ves
ti pakviesta Organizacijų Tary
bos sekretorė Adomaitienė. In- 
vokaciją sukalbėjo Aušros Var
tų parapijos klebonas kun. A. 
Volungis, pabaigos maldą — 
Šv. Kazimiero parapijos asisten
tas kun. J. Budzeika. Sugiedota 
Marija, Marija. Policijos leite—tys, J. Miežaitis, M. Schwę- 
nantas W. Karrytais perskaitė dienė, Elizabeth, N. J., P. Le- 
miesto burmistro T. Early pro
klamaciją, skelbiančią vasa
rio 16-tąją Lietuvos nepriklau
somybės diena Worcestery.

Kongresmanas H. Donohue, 
didelis lietuvių draugas, kalbė
damas Vasario 16-osios pagrin
diniame minėjime, pabrėžė: 
“Aš dirbsiu su jumis, kol kova 
bus laimėta". Jau apie 30 m. 
kongr. H. Donohue Vasario 16- 
tosios proga kartu su adv. A. 
Milerių kalba per radijo WNEB 
stotį.

Prof. dr. Jokūbas Stukas, iš 
New Jersey, žymus Lietuvos 
vyčių veikėjas, Vasario 16-tosios 
minėjime Lietuvių Piliečių 
Klube pasakė pagrindinę kal
bą: kas mes esam ir ką galim 
padaryti. Pabrėžė, kad esam 
ištverminga ir darbinga tauta. 
Turim stengtis supažindinti su 
Lietuva kuo daugiausia ameri
kiečių. Mūsų tauta surišta 
su Bažnyčia. Laikykim tą ryšį ir 
dabar. Svarbiausia — lai
kykimės vienybės.

Rezoliucijas šio krašto val
džios žmonėm ir Jungtinėm 
Tautom pagrindiniame Vasario 
16-tosios minėjime perskaitė 
Moterų Sąjungos centro valdy
bos pirm. A. Wackell.

Meninę dalį.Vasario 16-tosios 
minėjime Lietuvių Piliečių 
Klube atliko visų mėgstama so
listė D. Mongirdaitė-Richard-

giausia aukoja Maironio Parkas 
(150 dol.). Viso salėj surinkta 
apie 130Q dol. (tai dar negalu
tiniai duomenys). Aukas tv 

son iš Bostono. Akomponavo Organizacijų Tarybos ižd 
komp. J. Kačinskas, taip pat iš 
Bostono.

Aukas, kurios skiriamos pagal 
aukotojų pageidavimą Vlikui, 
Altai ar LB, Vasario 16-tosios 
minėjime*rinko* skautai ir ateiti
ninkai. Kiekvienais metais dau-

Minikauskas.
V. ŽidžiOnui, LB Worcesteno 

apylinkės pirmininkui, miesto 
ligoninėj buvo padaryta ope
racija. Ačiū Dievui, pavyko sėk
mingai. Ligonis sveiksta namie.

JJML

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Darbininko skaitytojai, pri- 

siųsdami savo prenumeratą, 
kartu prideda auką už kalen
dorių ir šiaip spaudai paremti:

Po 10 dol.: dr. A. šlepetytė- 
Janačienė, Yonkers, N.Y.

Po 7 dol.: Vilkiškiai, Lawren- 
ce, Mas s., dr. L. Bajorūnas, 
Southfield, Mich., V. Triugas, 
Astoria, N. Y., A. Valeikis, Rich- 
mond Hill, N.Y.

Po 6 dol.: A. Jaras, Kenosha, 
Wisc., J. Barkauskas, Philadel
phia, Pa.,' A. Diskėnas, May-

A. Kazlauskas,

Molis, Shrews-
P. Balsavich,

wood, N. J., 
Brooklyn, N. Y.

Po 5 dol.: P. 
būry, Mass.,
Brockton, Mass., B. Maciuika, 
Storrs, Conn., J. Bukienė, D- 
Foxcroft, Me., J. Daubėnas, 
Tucson, Ariz., J. Rumaitė, Great 
Neck, N. Y., V. Sidzikauskas, 
Flushing, N.Y.

Po 4 dol.: A. Keblys, Mont
real, Que., A. Raguckas, Balti- 
more, Md., F. Maznik, Dalias, 
Pa., E. Libus ir P. Gruodis, 
Chicago, III., J. Sakaitis, Wor- 
cester, Mass., J. Rukšys, New 
Britain, Conn.j A. Jonys, Delan- 
co, N.J., J. Katkus ir S. Kun- 
kulis, Brooklyn, N. Y., A. Ge
čys, Bronx, N.Y., J. Juozapaitis, 
VVoodhaven, N.Y.

Po 3 dol.: B. Babušis, Brook
lyn, N. Y., E. Kripaitytė, Pic- 
ton, Ont., E. Mangis, Boulder, 
Colo., A. Pilvelis, A. Kuprevi
čius, Hartford, Conn., J. Liū
tas, Stamford, Conn., J. Vaišnys, 
Mt. CarmeI, Conn., S. Miknius, 
New London, Conn., kun. A. 
Matulis, Bayonne, N.J., K. Bar-

veckienė, Edison, N. J., J. Oža- 
las, Ganvood, N. J., J. Vinge
lis, Collingswood, N.J., M. Fu- 
manti, N. Arlington, N. J., M. 
Juodaitienė, Union, N. J., U. 
Yanush, J. Lansbergis, V. Šum- 
kis, P. Kvvarinskas, D. Averka, 
E. Mickeliūnas, A. Bagdonas, S. 
Gudas, A. Žižys, V. Dubaus
kas, M. Kazlauskas, E. Ahrens, 
J. Kennedy, J. Krušinskas iš 
Jamaica, N. Y., iš New York 
valstijos: T. Alinskas, A. Ra
monas, P. Šlapelis, J. Juška, J. 
Sakalauskas, J. Licata, G. Rajec
kas, H. Miklas, J. Rauba, J. Bi
rutis; iš Pa. valstijos: A. Šle- 
petis, T. Aleliūnas, A. Nagai, 
B. Gustaitienė; iš įvairių vieto- 

S. Kligys, Catonsville, 
K. Vaitaitis, Plantation,

vių: 
Md. 
Fla., Z. Grabnickas, Orlando, 
Fla., V. Stankauskas, Cleveland, 
Ohio, kun. V. Katarskis, Day- 
ton, Ohio, J. Suopys, Detroit, 
Mich., A. Nenis, Gary, Ind. E. 
Jurgutaitienė. Kansas City, A; 
Gylys, Olympia, Wash., J. Mi
kaila, Southfield, Mich.

Po 2 dol.: Hamilton, Ont.: 
V. Kezinaitis, J. Karaliūnas, K. 
Celiauskas, V. Domeika, J. Pet
raitis, J. Astas, J. Rudaitis; To
ronto, Ont.: A. Prūselaitis, E. 
Dovidonis, K. Žebrauskas, O. 
Venskaitienė; Montreal, Que.: 
S. Morkūnas, A. Keblys, M. Sai
tams, G. Capkauskienė, Nek.

Prasid. Seselės, Kanada, įvai
rūs: S. Zulpa, London, Ont., 
P. Gaigalas, Timmins, Ont., J. 
Everlinas, Peterborough, Ont, 
M. Zakarevičius, Edmonton, 
Altą; Philadelphia, Pa.: P. B., 
P. Surma, M. Rumkevičienė, 
V. Gruzdys, kun. C. Batutis, A. 
Mack, A. Paštenis, C. Tama- 
sauskas, S. Jurskytė; Pitts- 
burgh, Pa.: V. Žilinskas, A. Kru- 
sha, A. Maskeliūnas, S. Ale- 
lliūnas; Pa. valstija: H.Satins.- 
kas, Drexel Hill, M. Grebliaus- 
kienė, Lansdale, R. Jakas, Nor- 
ristown, A. Vasys, Radnor, J. 
Skurskis, Coopersburg, W. Tra- 
guvienė, Allentown, W. Wen- 
gel, Richboro, A. Baltrus, Du 
Bois, A. Vaičiulis, W. Mifflin,
A. Yackuvienė, Wilkes Barre,
O. J. Šeštokas, Huntington Val- 
ley, A. Zubritsky, Cressona, V. 
Ardzavich, Lunkhannock, S. 
Gudaikis, Uniondale; Maine:
V. Chlamauskas, Kennebunk- 
port, Ona Bikulčienė ir P. Kiš- 
įcūnas, Lewiston; N. H. valstija: 
J. Palevičius, Hudson, J. Ol- 
kovikas, M. Zarembienė, Man- 
chester, A. Zautra? S. Kudzma,
B. Palmer, Nashua; Providence, 
R. I.: K. Augaitienė, Amer. Lie
tuvių Klubas, A. Alukonis, K. 
Kriaučionis; kun. J. Maknys, 
Newport, R. I.; įvairios vals
tijos: M. Thomas, Morgentovvn,
W. Va., E. Shimanskis, Keno
sha, Wisc., F. Gabalis, Phoenix, 
Ariz., kun. dr. P. Ragažinskas, 
Central, N. M., V. Petraitis, 
Henderson, Ark.; Washington, 
D.C.: T. df. T. Žiūraitis, R. Vi- 
liamienė, N. Tautvilas; Omaha, 
Nebr.: kun. J. Tautkus, J. Smai-^ 
lys, V. Balkaitis, 07 O^Rist' J 
Hot Springs, Ark.: P. Balčiū
nas, B. Gudonis, J. Kalvėnas,
P. Petrulionis, E. Rastenis, A. 
Ryliškis, B. Užemis; Indianai 
O. Kreivenienė, S. Rudys, Mi- 
chigan City, A. Juodvalkis, Iz. 
Valančius, E. Chicago.

Po 1 dol.: Chester, Pa.: M. 
Mitrulis, R. Buchene; Philadel
phia, Pa.: J. Narai, A. Gečas, 
B. Tvarkūnas, R. Ugintas, P. 
Mitalas; Pittsburgh, Pa.: A. Gra- 
žalis, P. Dargis, V. Twaska; 
PA. valstija: A. Bendorius, 
Muncy, M. Giedraitis, Scran- 
ton, C- Drazdauskienė, Exton, 
A. Juzaitis, Plymouth Meeting, 
A. Navikas, Dalias, Vilią Jo- 
seph, Holland, A. Baltrušaitytė, 
Dunmore, J. Lushis, Easton, V. 
Balten, Huntingdon Valley, 
'kun. J. Neverauskas, Shenan- 
doah, A. Bocys, Langhome; 
Florida: A. Skučas, W. Strea- 
'chan, Lake Worth, V. Kulbo
kas, Gulfport, V. Ainoris, A. Pa
leckis, St. Petersburg, J. Whi- 
te, Avon Park, V. Bražėnienė, 
Ft. Myers, A. Mekelang, Ta- 
vemier, J. Matukas, Deerfield 
Beach, M. Norkevičiai, W. Palm 
Beach, kun. P. Kmita, Crest- 
view; Michigan valstija: A. Ce- 
sėkas, J. Valukonis, Detroit, A. 
Udrys, Jackson, V. Mingėla, 
Sterling Hts., dr. K. Keblys, 
Southfield, V. Hasynic, Gray- 
ling.

Į Jurgio Spurgio nuotykiai ~| pamoka šiem laikam

YMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Dr. M. SVE1KAUSK1ENĖ sutiko 
leikrežtyįe duoti peeiBdntmų ir 

imu tūbiniai* Mausimais Darbi- 
skaitytojam. Klausiant reikia 

skaito Darbininką. Kau-

operufive Bank Hau, 1864 Centre 
Street. Wert Roabury, Mes*. 02132.

__________ _ į

AR GALI AGENTAS 
TAIP DARYTI?Klausim«s

Agentas nori grąžinti mum 
rankpinigius. Tačiau mes neno
rim tų rankpinigių pasiimti. Na
mai geri, ir visi mum sako, kad 
jie vertesni, negu mes už juos 
sulygom mokėti.

Prieš maždaug tris mėnesius 
mes radom namus, kurie mum__ ____ ___ ____
labai patiko. Susiderėję dėl kai- gali agentas taip daryti? 
nos, davėm agentui. devynis Ar mes galim ką nors daryti, 
šimtus dolerių rankpinigių. Mes kad nenustotume tų namų? 
pasirašėm sutartį, ir tas agentas 
taip pat pasirašė. Bet kai ma
no vyras paklausė, kada pa
sirašys pats namų savininkas, 
tai agentas pasakė mum nesi
rūpinti: girdi, kol kas užtenka 
agento parašo, o savininkas pa
sirašys vėliau. Sutarėm popie
rius pervesti balandžio 16.

Dabar mum paskambino 
agentas ir sako, kad mes nega
lim namų gauti, nes savinin
kas nebenori jų parduoti. Esą, 
jam pačiam reikia, nes jo duk
tė ištekanti ir ten gyvensianti.

Skaitytoja, Massachusetts

Atsakymas
Priemonės, kurių Tamstos ga

lit imtis šiuo reikalu, priklauso 
nuo to, koks susitarimas buvo 
padarytas tarp namų savininko 
ir jo agento dėl namų parda
vimo. Jei namų savininkas žo
džiu arba net raštu susitarė su 
savo agentu vien surasti pirkė
ją tiem namam, — tada, Tams
tom pasirašant namų parda- 
vimo-pirkimo sutartį, ta sutartis

būtinai turėjo būti pasirašoma 
paties namų savininko. Daž
niausiai taip ir daroma. Namų 
savininkas paveda agentui su
rasti pirkėją; tada, agentui pir
kėją suradus ir susitarus dėl 
kainos, pats pardavėjas ir pir
kėjas pasirašo pirkimo-parda
vimo sutartį.

Retais atsitikimais namų sa
vininkas įgalioja savo agentą 
(ir tai būtinai privalo būti pa
daroma raštu) ne tik surasti 
jam pirkėją, bet ir pačius na
mus “parduoti” pirkėjui (per- 

Jį įleisti popierius, kaip žmonės 
' sako). Tokiu atveju agento pa

rašo pilnai užtektų. Aš abejo
ju, kad agentas Tamstų atveju 
turėjo tokį savininko įgaliojimą 
namam parduoti. Greičiausiai 
jis buvo įgaliotas tik surasti pir
kėją, kaip tai paprastai yra da
roma. Tokiu būdu, namų sa
vininkui atsisakius namus par
duoti, Tamstos nieko negalit 
jam padaryti, nes jis nepasirašė 
sutarties ir neturi teisinių įsi
pareigojimų Tamstų atžvilgiu.

Gali būti, kad Tamstos galė
tumėt patraukti agentą atsako
mybėn už “misrepresenta- 
tion”, tai yra už savos rūšies 
apgavimą. Tuo reikalu galit 
pasitarti su vietiniu advokatu.

Jei namų savininkas būtų pats 
pasirašęs sutartį-, tai dabar, jam 
atsisakius ją vykdyti, būtų bu
vę galima jį patraukti teisman ir 
priversti namus Tamstom “per
leisti” (spedfic perfoimance).

INC
PRANEŠIMAS

Dėl Dolerio Kurso pakeitimo
Skelbiame oficialų dolerio kurso nustatymą pagal apskaičiavimą

$1.35 už rublį

PODAROGIFTS, INC. —
VIENINTELĖ firma Amerikoje, gaunanti VNESH
POSYLTORGO kvotas automobiliams specialiomis 
dolerio kainomis:
ZHIGULI VAZ 2101 — $3520.00
MOSKVICH 412 IE — $3570.00
MOSKVICH 408 IE — $3285.00 
ŽOPOROZHETS ZAZ 968 — $2250.00

PODAROGIFTS, INC. —

PODAROGIFTS, INC. —

PODAROGIFTS, INC. —

PODAROGIFTS, INC. —

VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti dovani- 
nius certifikatus per VNESHPOSYLTORGĄ be 
jokių tarpininkų, bankų ir kt.

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri priima už-^ 
sakymus PREFERENTIAL ROUBLE CERTI- 
FICATES — SPECIALIOS PIRMENYBĖS PAŽY- / 
MĖJIMAMS kiekvienas po $2.60 ir pristato štuos 
užsakymus tiesioginiai per VNESHPOSYLTORę^ 
aukštos kokybės prekėms, gaunamoms specialiose 
krautuvėse ir prekių sandėliuose daugelyje didelių 
miestų LIETUVOJE ir USSR.

gauna iš VNESHPOSYLTORGO pranešimą apie 
kiekvieno užsakymo įvykdymą ir painformuoja 
siuntėją.

yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti 
persiuntimo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą 
su VNESHPOSYLTORGU.

Klijentų patogumui, užsakymus galima paduoti bet kuriai prie mūsų prisijungusiai firmai:

Cosmos Parcels Express Corp., 488 Madison Avė., New York, N.Y. 10022 
Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 
Globė Parcel Service, Ine., 723 Walnut St^ Philadelphia, Pa. 19106

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:'

PODAROGIFTS, INC. -
240 FIFTH AVENUE (tarp 27 ir 28 g-vės), New York, N.Y. 10001 

Teks (212) 685-4537
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ŽVILGSNIS 1 ROCHESTERIO 
LIETUVIŲ BUITĮ
Dail. A. Galdiko parodos proga

T. LEONARDAS klebonas ir T. Eugenijus Jur-

KULTŪROS ŽIDINIO STATYBOS BAROMETRAS 
KONTRAKTE NUMATYTIEM DARBAM ATLIKTI

$720,000.00 REIKIA $720,000.00

ANDRIEKU S, OFM

Atviri menui ir literatūrai
Po labai gerai pasisekusios 

dail. A. Galdiko paveikslų paro
dos Rochesteryje miela išreikš
ti pagarbą bei padėką to miesto 
lietuviam už parodytą didelę 
meilę menui. Parodos metu, ko
vo 3-4, parduota 20 paveikslų. 
Atsižvelgus j tos vietovės lietu- 

—viųskaičių, verta klausti, ar tai 
nebus rekordas mūsų gausių 
dailės parodų eigoje. Rocheste- 
rio lietuviai pirko A. Galdiko 

.. paveikslus spontaniškai, nes 
jie patiko. Atkreipta dėmesio 
ir į tai, kad pajamos skiriamos 
šio dailininko monografijai leis
ti. Per tą porą dienų malonu 
buvo stebėti Rochesterio lietu
vių nuoširdumą menui, literatū
rai ir apskritai kultūriniam rei
kalam.

šią parodą tuošė Lietuvių 
Bendruomenės, kultūros Sekci
ja, kuriai vadovauja dr. Jonas 
Dėdinas. Praktiškais reikalais 
labiausiai rūpinosi rašyt. Jurgis 
Jankus., Paroda vyko lietuvių 
parapijos salėje, kurioje telkiasi 
beveik visąs lietuviškas veiki
mas. Dailė-s parodos šioje lie
tuvių bendruomenėje nėra daž
nos. Dažni yra literatūriniai 
renginiai, kuriuose, pakviestas 
iš toliau, rašytojas savo kūryba 
užpildo kelių valandų pro- 
grairią. Ir su šia paroda pa- 
gęečiui vyko literatūros vakaras.

, .'Įdomu, jog tiek išpildant jo ap- 
f trumpintą programą, tiek pus

valandį kalbant apie dail. A. 
Galdiko kūrybą, buvo jaučiamas 
nuostabus klausytojų susitelki
mas. Tai patvirtino dar tą va
karą gausiai pirktos_ poezijos 
knygos.

Dvasinę nuotaiką, žinoma, 
aukštyn kėlė šv. Kazimiero iš
kilmė. Parapija, kurią prieš men
tus perėmė aptarnauti lietuviai 
pranciškonai, nėra gausi. Jai ofi
cialiai priklauso apie 500 žmo
nių, bet tą dieną į sumą susi
rinko virš 300. Tai lyg ir neį
tikėtina. Laikant mišias, įkyriai 
skverbėsi mintis: o kad taip 
gausiai lankytųsi Brooklyno lie
tuviai į savo pamaldas! Kaip be-1 
veik visur, taip ir Rochesteryje 
parapija yra religinio ir tauti
nio veikimo centras. Lietuvių 
mieste esama kelis kartus dau
giau, negu jų priklauso parapi
jai. Yra vilties, kad, perėmus ją 
tvarkyti pranciškonam, parapie- 
čių būrys kils ir veikimas dar 
labiau klestės. Naujieji kunigai: 
T. Augustinas Simanavičius — 

Darbininko redakcijos šventėje vasario 3 Kultūros Židiny
je žymeniu apdovanojama Loreta Vainienė (k.). Žymenį tei
kia A. Radzivanienė (d.). Nuotr. Lino Vytuvio

gutis — vikaras jau yra laimėję 
visuomenės pasitikėjimą.

Gausūs menininkais ir 
kultūrininkais .

Rochesterio lietuviai savo 
tarpe turi žymių asmenų — 
mokslo, meno ir literatūros spe
cialistų. Vieni iš jų reiškiasi 
vietos bendruomenėje, kaip į- 
kvėpėjai ir judintojai, kiti — 
kiek uždariau, veikia savo srity
se. čia paminėtina žymioji Met
ropolitan Operos solistė lie
tuvaitė — Anna Kaskas, dės
tanti Eastman konservatorijoje. 
Rochestery taip pat gyvena ir 
amerikiečių muzikiniame judė
jime dalyvauja jaunas solistas 
Leonas Baltrus. Jis, gražaus 
tembro tenoras, studijavęs Vie
nos ir Romos konservatorijose 
dainavimą, vertas didesnio lie
tuvių visuomenės dėmesio. Jei 
toliau kalbėti apie muziką, rei
kia paminėti čia gyvenan
čią Vilniaus Operos solistę Vla
dą Sabalienę, dėstančią Naza- 
reth kolegijoje muziką ir dai
nuojančią lietuviam; vargonų 
virtuozą Zenoną Nomeiką, če- 
listą Petrą Armoną ir sol. Jani
ną Nomeikaitę-Armonienę.

Einant į kitas sritis, pirmiau
sia vertas pagarbos žymusis ra
šytojas Jurgis Jankus, kuris 
savo kultūriniu užsidegimu ju
dina ir gaivina Rochesterio lie
tuvių bendruomenę. Jam pri
skirtinas ir šios A. Galdiko pa
rodos pasisekimas. Iš rašytojų 
čia dar gyvena poetė Nerimą 
Narutė - Miškinienė. Roches
tery yra įsikūręs ir dail. Al
fonsas Dargis, kuris savo darbų 
parodas nuolat ruošia amerikie
čių galerijose. Tai vienas iš ta
lentingiausių Adomo Galdiko 
mokinių, pasižymėjęs grafikoje 
ir scenos dekoravime. Labai į- 
domu buvo aplankyti - Dalgio 
studiją _i r-į stebėtis kūriniais/ — 
tapyba ir skulptūra. Jo paveiks
lai dvelkia spalvinga ir paslap
tinga simbolika, kur iš lietuvių 
tautodailės detalių ir šiaip įvai
rių suestetintų elementų suku
riamos įdomios tapybinės bei 
skulptūrinės kompozicijos. Dar- 
gio kūryba byloja į žiūrovą kaž- 

i kokiu magišku balsu. Linkėtina, 
kad šis dailininkas labiau rody
tųsi lietuvių visuomenei, su- 
ruošdamas parodas Jaunimo 
Centre Chicagoje ir Kultūros 
Židiny New Yorke. Dail. Alfon
sas Dargis tarė nuoširdų žodį 
ir Galdiko parodos atidaryme.

Lieka dar paminėti jauną vi
suomenininką prof. dr. Antaną 
Klimą. Tai sykiu ir mokslo žmo-

Dar 
reikia 
sutelkti 

$178,778.42

Dar 
raikės 
išmokėti 
$509,132.50

FONDUI 
SUTELKTA 
541,223.58

gus, dėstąs lingvistiką Roches
terio universitete, leidžiąs 
mokslines knygas ir skelbiąs 
straipsnius. Nors jis išsimoks
linęs jau čia, Amerikoje, bet 
degte dega meile lietuvybei, 
dalyvauja visuose lietuviško 
veikimo baruose, rūpinasi žur
nalo Lituanus leidimu, eina 
Altos centro valdybos vicepir
mininko pareigas . . . Prof. A. 
Klimas sugeba prieiti prie aukš
tųjų miesto ir universiteto pa
reigūnų, kviesdamas juos į savo 
namus ir palenkdamas Lietu
vos pusėn. Galdiko parodos 
proga Klimas su žmona Dan
guole suruošė šaunias vaišes ir į 
jas sukvietė vadovaujančius Ro
chesterio lietuvius.

Pabaigoje negalima nutylėti, 
kad šio miesto lietuvių visuo
menę nuostabiai gaivina Anta-

New London
Komunistų imperija sugrius
Vietos LB valdyba vasario 25 

surengė Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo 55-tos sukak
ties minėjimą. Jį pradėjo pirm. 
Jer. Kepenis. Kun. dr. V. Cu- 
kuras sukalbėjo maldą. Loretai 
Kepenytei perskaičius Conn. 
gubernatoriaus T. J. Meskili 
priklamaciją, gerai parengtą 
trumpą paskaitą skaitė svečias 
iš Hartfordo, augęs ir mokslus 
išėjęs tremtyje, inž. Alfonsas 
Dzikas. Nurodęs, kad Il-asis 
pasaulinis karas vietoj taikos su
kūrė eilę nesantaikos židinių, 
pabrėžė, kad, nelaimei, karo lai
mėtojų tarpe atsidūrė ir komu
nistiškoji Rusija, kuriai rūpėjo 
ne taika, bet kitų tautų užgro
bimas. Tačiau, anot jo, komu
nistų ant smėlio sukurtoji impe
rija sugrius, o Lietuva ir visos 
pavergtos tautos išsilaisvins. 
Mūsų šventa pareiga prisidėti 
prie laisvės Lietuvai grąžinimo, 
išlaikant lietuviškąją kultūrą, 
su ja ir su politine Lietuvos pa
dėtim supažindinant kitatau
čius, dalyvaujant šio krašto po
litinėj veikloj ir stipriai reaguo
jant į tarptautinius įvykius, su
siejant su jais Lietuvos klausi
mą.

Maironio, Brazdžionio ir kitų 
autorių eilėraščių padeklamavo 
Daumantas Pakštys, Jūratė Pily- 
tė, Zita Rajeckaitė ir Birutė 
Orentaitė. Valdybos sekt. Aud
ronei Pakštienei perskaičius re
zoliucijas JAV prezidentui, val
stybės sekretoriui, kongres- 
manam ir kt. pareigūnam, jos 
buvo vieningai priimtos.

ši LB apylinkė yra viena iš 
mažiausių. Minėjime su vaiku
čiais dalyvavo tik apie 30 asme
nų, bet aukų, kurias rinko vice- 
pirm. inž. Ed. Pilis, sudėjo 195 
dol.

Kūrėjas savanoris ats. kpt. j. 
Dragflnevičius, iš Hartfordo, 
minėjimą nufilmavo (jau ne pir
mą kartą).

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Jurg. Ežer.
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43,614.58 Vasario $80,505.00

40,501.15 Sausio

1972 m.

$24,000.—

$9,246.24 Gruodžio $11,412.50

$17,501.86 Lapkričio $73,850.00

$13,114.72 Spalio mėn. $21,000.0(

nas Sabalis, jau keliasdešimt 
metų aprūpindama lietuviško
mis knygomis. Jis ramiai ir nuo
lankiai kiekvieną sekmadienį 
išskleidžia prie bažnyčios ant 
stalo knygų krūvas, neklaus
damas, ar kas jas pirks, ar ne. 
Jo kultūrinis vaidmuo Roches
terio lietuvių bendruomenė
je vertas pagarbaus dėmesio 
Prie spausdinto žodžio garsini
mo daug prisideda ir Izabelė

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

Lietuvių Atletų klubas 300, 
anksč. 100.
i L. B. Great Neck apylinkė 
100, anksč. 45. '

L. B. Queens apylinkė 45, 
anksč. 10.

Vyr. Skaučių Židinys Vilija 
pažad. 100, anksč. 225.

Skautam Remti Komitetas 
100, anksč. įvairūs skautų pada
liniai (tuntai, S.R. Komitetas, 
akademikai) 1,663.

Ateitininkai moksleiviai 50, 
anksč. įvairūs ateitininkų pada
liniai 3,059.

Liet. Moterų K. Federacijos 
N. Y. Klubas 100, anksč. 350.

Liet. Moterų K. Federacijos 
Waterburio klubas 100, anksč. 
100.

L. K. M. Kultūros Draugija 
100, anksč. 210.

Pasaulio L.K.M. Organizacijų 
Sąjunga 100.

N. Y. Tautinių šokių grupė 
50.

Moterų Sąjungos 30 kuopa, 
Maspeth, N. Y., 20, anksč. 100.

Women’s Auxiliary of Lith. 
Citizens Club, Maspeth, N.Y., 
50, anksč. 100.

Atsimainymo parapijos choras, 
Maspeth, N. Y., 100.

Lituanistinių kursų mokiniai 
87.50.

Jaunieji L.B. baliaus patar
nautojai 25.

N. Y. Liet. Prot. Parapijos 
Moterų Ratelis 25.

Klaipėdos Krašto Minėjimo 
komitetas per kun. P. Dagį 25.

Ariane ir Petras Dagiai, 
Woodhaven, N. Y., 50, anksč. 5.

Angelų Karalienės parapijos 
draugijos: Maldos Apaštala
vimo, Amžinojo Rožančiaus, 
Gyvojo Rožančiaus ir Tretinin
kų kongregacija 200, anksč. 225.

E. Ahrens, Woodhaven, N.Y. 
50, anksč. 125.

T. Aleksandravičius, R. Hill, 
N. Y., 50.

A. D. Barzdukai, Falls 
Church, Va., 100.

J. R. Bacansl&s, Jamaica, N. 
Y., 100, anksč. 12ą.

J. Butkus, Woodhaven, N. Y., 
50, anksč. 100.

W. E. Bamet, N. Y. City, 20,

Lmritfama aukų na tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 
užrašais testamentuose. Aukas siųsti:

BUILD4NG FUND
Franclscan Monastery 
640 Bushvrlck Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11221

STATYBAI 
IŠMOKĖTA
210,867.50

Žmuidzinienė, radijo valandė
lėje ir renginiuose meniškai 
deklamuodama lietuvių rašytojų 
kūrybą.

Trumpu žvilgsniu, žinoma, 
sunku apimti visą Rochesterio 
lietuvių veiklą, kuri tokia gyva, 
įdomi ir įvairi. Ją malonu bu
vo stebėti dviejų dienų kultū
rinės viešnagės metu. Šie žo
džiai gi tegul būna pagarbos ir 
dėkingumo liudytojais visiem.

anksč. 10.
S. Dzikas, Somerset, N. J., 

100, anksč. 110.
A. Daujotas, Chicago, III., 20.
Chas Evoskas, Fair Lavvn, N. 

J., 75, anksč. 25.
V. A. Eidukevičiai, R. Hill, 

N. Y., 50, anksč. 950.
VI. Jasinskas, Brooklyn, N. Y., 

150, anksč. 650.
A. Kondratas, R. Hill, N. Y., 

120, anksč. 192, pažad. 1000.
J. A. Kepeniai, Pompton La

kęs, N. J., 100.
J. Kollish, Combria Heights, 

N. Y., 25.
A. J. Katinas, Brooklyn, N. Y., 

20, anksč. 50, pažad. 100.
J. C. Kevett, Irvington, N. J., 

10, anksč. 70, pažad. 100.
M. Knataitienė, Chicago, III., 

20.
A. Liogienė, Brooklyn, N.Y., 

729, anksč. 10 (įrašo a.a. Myko
lą Liogį ir Agnės Liogienę).

G. Matusevičius, Maspeth, N. 
Y., 25, anksč. 30, pažad. 100.

M. Margienė, Long Beach, 
Calif. 20.

Dr. H. ir J. Montvilai, Bay- 
side, N. Y., 200, anksč. 300.

M. Povilaitis, VVoodhaven,
N. Y., 60, anksč. 140.

V. M. Oniūnai, Woodhaven,
N. Y., 8.42, anksč. 235.

Jurgis Oniūnas, Woodhaven, 
N. Y., 4.34.

Chas Pietranis, Jersey City, 
N. J., 50, anksč. 650.

Antanina ir a.a. Povilas Pra- 
nevich, Braddock, Pa., 200.

R. O’Connell, Philadelphia, 
Pa., 20.

Ant. Razgaitis, Brooklyn, N. 
Y., 100, anksč. 100.

T. Sperauskas, Glen Cove, 
N. Y., 50.

J. Šlapelis, Cleveland, Ohio, 
25.

J. Tiškus, Brooklyn, N. Y., 
100.

B. Vyliaudas, Union, N.J., 10, 
anksč. 30, pažad. 100.

A. Vaitkevičius, Dayton, 
Ohio, 30.

P. Zuyus, Maspeth, N. Y. 10. 
anksč. 170, pažad. 200.

Mary Zerolis, Deer Park, 
N. Y. 50, anksč. 50, pažad. 1000.

Ir

Įi£ visur?
— Chicagos lietuvių dailinin

kų jungtinė meno paroda ir nau
joji Čiurlionio galerija oficialiai * 
atidaryta vasario 16. Parodos 1 
apžiūrėjimas buvo pratęstas iki - 
kovo 4. Dalyvavo 47 lietuviai 
dailininkai su 65 kūriniais. Kū- 17 
rinių atrinkimo komisiją suda- ri 
rė dailininkai H. Blyskys, J. 
Daugvila ir J. Neimanas. Pre- c 
mijų skirstymo jury komisijai n 
pritrūkus lietuvių, šalia A. Ka- n 
šubienės buvo pasitelkta S. Pro- 7 
kopoff ir F. Schultze. Lietuvių q 
Fondo 1000 dol. premija skir- d 
ta I. Mitkutei, Čiurlionio gale- I 
rijos 500 dol. premija — D. 
Aleknienei, Lietuvių jėzuitų >’ 
250 dol. premija — A. Valeš- 
kai. Lankytojų tarpe popu- I 
liarumo premija nubalsuota T. 
Valiui iš Toronto. 9

LB Worcesterio apylinkės 
metinis susirinkimas įvyks kovo ’* 
25, sekmadienį, 3:30 vai. po- 
piet Šv. Kazimiero parapijos ,5? 
salėj. Kiekvienas lietuvis turi ' 
jausti pareigą į jį atsilankyti ir'' 
tapti LB nariu, jei tokiu dar 
nėra. Programoj metinė veiklos 
apžvalga, naujos valdybos rinki- *' 
mas, ateities darbų planavimas. ' 
Po susirinkimo bus rodomas 
garsinis filmas iš mūsų koloni-' 
jos lietuvių gyvenimo.

— Čiurlionio ansamblis ba- 
landžio 1 koncertuos Detroite, - 
Crestwood mokyklos audito- ; 
rijoj. Su ansambliu atvyks tau- t. 
tinių šokių grupė, liaudies in- z 
strumentų ir kanklių orkestras. 
Ansamblį pakvietė LB apylin- 
kės valdyba. •

— Toronto, Ont., Prisikėlimo 1 
parapijos visuotiniame susirin- '< 
kime vasario 11 duota metinė .' 
finansinė ir veiklos apžvalga. •: 
Pajamos, išlaidos ir vardinės au- 
kos atspausdintos specialiame v 
leidiny, kurs buvo dalijamas 
prie bažnyčios. 1972 m. turė- 
ta 133,000 dol. pajamų ir tiek 
pat išlaidų. Išmokėta skolų '■ 

. 20,000 dol. i Skolų dar liko Z 
210,000 dol.

— Ai dučių ansamblis vasario 
18 atliko meninę programą Det
roite minint Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo šventę. 
Ansambliui vadovauja muz. 
Alice Stephens. Ansambly dai
navo: Liucija Buivydai-
tė-Ambrosini, Joana Drūtytė, 
Ramunė Drūtytė, Julija Jacke
vičiūtė, Marytė juzėnaitė, Vai- , 
galė Kavaliūnaitė, Birutė Nau- 
rackaitė ir Emilija Pakštaitė.

— Kathryn A. Namaksy, New-< 
ton Centre, Mass., Darbininko 
skaitytoja ir respublikonų vei< 
kėja, irgi buvo pakviesta į prez.' 
Nixono ir viceprez. inauguraci-« 
ją. Vėliau iš Baltųjų Rūmų gavo! 
prez. Nixono pasirašytą šeimos! 
nuotrauką. •

— Bogotoj (Kolumbija) lei-, 
džiamas “EI Sieglio” sausio 15 ( 
straipsny “Ką rusai šiandien 
slepia”, nupasakojęs pirmąjį pa- z 
saulinį karą pralaimėjusios Vo- , 
kietijos kelią iki Trečiojo Rei- ; 
cho ir Molotovo-Ribbentropo 
pakto, Vokietijos likimą antra- \ 
jame kare, pamini Lietuvos, 
Estijos, Latvijos, Suomijos ir kt. f 
pavergtų tautų likimą ir kviečia • 
laisvąjį pasaulį atsikratyti iliu- ; 
zijų, kad sovietai suteiks laisvę 
savo pavergtom tautom; komu- . 
nistai kiekvieną protesto pa- - 
reiškimą užgniaužia žiauriau- . 
siomis priemonėmis. (E)

— Šv. Pranciškaus seserų vie
nuolija, kurios centras yra Pitts- 
burgh, Pa., kovo 11 centrinio - 
vienuolyno koplyčioj minėjo • 
vienuolijos auksinį jubiliejų— ! 
50 metų nuo vienuolijos įsikū- ■ 
rimo. Po pamaldų salėj buvo 
vakarienė ir akademinė dalis.

— Toronto, Ont., lietuvių 
moterų grupė, siekdama rem
ti Putnamo seselių veiklą, ba
landžio 1, sekmadienį, Pri
sikėlimo parapijos salėj rengia 
tautinių šokių vakarą. Programą 
atliks Cleve lando lietuvių tau
tinių šokių grupė Grandinėlė.

— Cleveland, Ohio, Šv. Ka-» 
zimiero Lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas balandžio 1 
naujosios parapijos salėj ren
gia madų parodą.
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Nashua, N. H
Įvairi programa Vasario 16 

minėjime

Vasario 16 minėjimas čia pra
ėjo ypatingai gražiai. Jį suruošė 
Balfo skyrius, kuris čia eina ir 
Altos skyriaus pareigas. Nuo
širdus talkininkas buvo kle
bonas J. Bucevičius.

Iškilmingos lietuviškos mi
šios buvo vasario 25. Jas au
kojo tėvas pranciškonas Bernar
dinas Grauslys iš Kennebunk- 
porto, Me.

Prieš pat mišias berniukas 
Leonas Bernotas, lydimas mer
gaičių Jocelyn Arei, Donna 
Marija Sirvydas ir Rūta Ston- 
čius, atnešė prie altoriaus sim
bolišką gėlių vainiką pagerbti 
žuvusiem už Lietuvos laisvę; 
kiekviena mergaitė nešė po tau
tinės spalvos platų kaspiną. Ant 
senojo altoriaus dviejose žvaki
dėse degė tautinių spalvų, gel
tonos, žalios ir raudonos, žva
kės, kurias parūpino Ona Šir- 
vydienė. Greta altoriaus stovė
jo Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos.

Tėvas Bernardinas pamoksle 
priminė, kaip Lietuvos žmonės 
kenčia persekiojimus už tikėji
mą. Iškėlė ir drąsius pasiprie
šinimus, ypatingai jaunimo tar
pe. Sakė: “Jūs čia turit laisvas’ 
bažnyčias ir mokyklas: neap
leiskit jų!”

Lektorium buvo Vytautas Sir
vydas. Dovanas į altorių nešė 
adv. Alfonsas J. Raudonis ir 
tautiškai apsirengusios aukštųjų 
mokyklų studentės Julė Graus- 
lytė ir Ramunė Bernotaitė. Vis
kas buvo lietuviška. Čia gimęs 
lenkų kilmės vargonininkas šiai 
dienai apsirengė muzikos ma
gistro (kuriuo jis yra) apsiaustu 
ir vargonais sugrojo Maldą už 
žuvusius, Tėve mūsų ir Lietu
vos himną balsais pritariant vi
sai bažnyčiai, lydint buvusio 
Šv. Kazimiero parapijos choro 
nariam, kuriuos sutelkė Stasys 
Maverick (Makarevičius).

Šios pamaldos visiem paliko 
malonų įspūdį.

-Specialioj rinkliavoj Balfui 
surinkta 143.50 dol.

Po pietų parapijos salėj vy
ko kita programos dalis, kurios 
metu atidaryta mūsų jaunimo 
meno darbų parodėlė: Bostono 
meno instituto trimetį kursą 
baigusio Donaldo Waisriio ir į 
institutą šiemet stojančio Kazio 
G rauslio J r. .

Miesto viršūnių vardu susi
rinkusius pasveikino tarybos 
narys Maurice Arei (j° žmona 
— lietuvė). Ragino lietuvius lai
kytis savo kalbos ir gražiųjų 
papročių, pagirdamas juos už 
naujame miesto knygyne su
ruoštą paskaitą anglų kalba apie 
Lietuvos istoriją (ją skaitė Asso
ciated Press atstovas Adolfas V. 
Bernotas, baigęs Connecticut 
universitetą) ir už kultūrinę-is- 
torinę parodėlę, kuri vyko va
sario 16 — kovo 4.

Tėvas Bernardinas kalbėjo 
lietuviškai. Skatino visus bū
ti tvirtais, save gerbiančiais lie
tuviais, semiantis ryžto iš savo 
brolių Lietuvoj, kurie, nežiū
rėdami visokios paniekos ir per
sekiojimų, kuria tautai ir tikėji
mui šviesesnę ateitį.

Programos vedėjas Vytautas 
Sirvydas lietuvių kalba, su ver
timais anglų kalbon pristatė eilę 
pavyzdžių iš Lietuvos poetų 
(Maironio, Vaičaičio, Sruogos, 
Binkio, amerikiečio Jurgelio- 
nio) ir liaudies dainų, kur kal
bama apie Lietuvą, jos gam
tą, žmones, papročius, jaunųjų 
meilę ir viltis ateičiai, baigda
mas dr. Sauenveino “Lietuviais 
esame mes gimę.”

Meninę dalį atliko jaunimas, 
nes rengėjai jau treti metai 
griežtai reikalauja, kad joj daly
vautų vien jaunimas. Leonas 
Bemotukas vaizdžiai padek
lamavo “Ar tu žinai šalį?”, o Ju
lė Grauslytė su sesute Danute 
ir broliukais Kaziu, Ričardu ir 
Antanuku sudainavo dainelių, 
kurių vieną parašė jos dėdė 
tėvas Bernardinas; padainavo ir 
įdomią, pusiau lietuvišką, pu
siau anglišką, dainelę “I love 
you”. Ramunė Bernotaitė pianu 
paskambino Paderevvskio 
menuetą. Onos Ivaškienės aš- 
tuonių porų tautiškai apsirengu-

Vytautas Sirvydas (d.) įteikia lietuviškas knygas Nashua 
miesto bibliotekos direktoriui Vincent Servello. ši nuotrau
ka buvo įdėta Nashua laikraštyje.

si jaunimo grupė iš Bostono 
savo dailiai atliktais tautiniais 
šokiais daugelyje motinų su
kėlė norą, kad ir jų jaunimą 
Nashuoj kas nors taip pamoky
tų šokti.

Atrodo, kad trumpa ir įvairi 
programa atsilankiusiem pa
tiko. Prie Altai skiriamos 1 dol. 
įėjimo aukos jie pridėjo ir stam
besnių aukų; iš to susidarė 
197.50 dol. Visus, kavute ir py
ragais pavaišino. Birutė Berno
tienė, Julė Grauslienė ir Ona 
Širvydienė. Pyragus padovanojo 
vienuolika mūsų kolonijos ge
riausių šeimininkių: Alice 
Field, Joana Karsokienė, Rožė 
Plakštienė, Ona. Rutkauskienė, 
Birutė Savickienė, Marija Sa
vickienė, Pranė Stončienė, Jad
vyga Vaškienė, Jenny Wollen, 
greta Birutės Bernotienės ir 
Julės Grauslienės.

Balfo skyriaus valdybą su
daro: garbės pirm. kun. J. Bu
cevičius, pirm. Kazys Graus
lys, sekr. Vyt. Sirvydas, ižd. 
Birutė Bernotienė.

Paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventę

Lietuvos nepriklausomybės 
šventei paminėti čia buvo di
desnė programa. Vasario 16-28 
miesto bibliotekoj buvo sureng
ta paroda, kuriai eksponatus pa
skolino visa eilė apylinkės lie
tuvių. Vasario 20 miesto bi
bliotekos teatre buvo paskaita 
apie Lietuvos istoriją. Paskai
tą skaitė Adolfas Bernotas, ku
ris dirba Associated Press agen
tūroj Concord, N. H. Po pa
skaitos buvo kavutė su lietuviš
kais pyragais, kuriuos iškepė 
apylinkės lietuvės.

Vasario 25 d. 10 vai. buvo 
iškilmingos pamaldos Šv. Ka
zimiero bažnyčioj. Pamaldas at
laikė lietuvis pranciškonas iš 
Kennebunkporto, Maine.

Minėjimo programa buvo tos 
pačios parapijos salėje 2 v. po
piet. Buvo trumpa paskaita, 
paskui jaunimo dainos, gies
mės. Jaunimą parengė Julija 
Grauslys iš Keene kolegijos. Pa
baigoje pašoko tautinius šokius 
Onos Ivaškienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė iš Bosto
no. Po visos programos buvo 
kavutė su lietuviškais pyragai
čiais.

Padovanojo bibliotekai 
lietuviškų knygų

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga miesto bibliote
kai padovanota vertingų litua
nistinių knygų. Iš jų paminėti
nos: The Balts by Marija Gim
butas, Art Collection of the 
Lithuanian Franciscan Fathers, 
Pasaulio Lietuvių Žinynas, A. 
Simučio suredaguotas, Popular

Adolfas Bernotas

Lithuanian Recipes by Jose- 
phine J. Daužvardis, dvi laidos, 
History of the Lithuanian Na- 
tion by Constantine R. Jurgėla, 
Timeless Lithuania by Owen J. 
C. Norem, Avvakening Lithu
ania by Jack J. Stukas, Lithua
nia in C risis by Leonas Saba
liūnas, Lituanus žurnalo dviejų 
metų prenumerata. Introduc- 
tion to Modem Lithuanian dvi 
laidos, Perfection in Exile by 
R. Šilbajoris, The Green Lin- 
den — lietuvių liaudies dainos, 
Nepriklausomos Lietuvos pini

gai, Senovės lietuvių pinigai 
— abi J. Kario, Encyclopedia 
Lituanica ir k.

Padovanota visa eilė lietuviš
kų knygų. Visas knygas suau
kojo atskiri žmonės. Jos įteiktos 
Lietuvių Bendruomenės vardu. 
Taip dabar papildytos lituanisti
nės knygos. Jų skaičius siekia 
gerokai per šimtą. Bus surinkta 
ir lietuviškų plokštelių ir įteik
ta bibliotekai.

Apie Adolfą Bernotą
Adolfas Bernotas skaitė pa

skaitą apie Lietuvą Nashua 
miesto bibliotekoj. Jis dirba As- 

isociate Press -agentūros Con- ' 
cord, N. H./skyriuj. Čia dirba ' 
nuo 1967. Jis yra gimęs Kau
ne. Karo metu tėvų buvo iš
vežtas į Vokietiją, augo įvai
riose tremtinių stovyklose Ba
varijoj, į Ameriką atvyko 1952. 
Baigė Connecticut universitetą 
ir pasireiškė kaip žurnalistas.

Dirbo mažam Conn. laikrašty
je, rašė dviem N. J. laik
raščiam. Tuoj pradėjo dirbti ir 
Associated Press agentūroj.

Kor.

Wilkes-Barre, Pa.
Plačiai paminėtas 

Vasario 16-toji

Vietos įvairių organizacijų 
rinktinių atstovų delegacija sau
sio 25 lankėsi Harrisburge pas 
Pennsylvanijos gubernatorių M. 
J. Shapp. Jis delegaciją malo
niai priėmė, nusifotografavo ir 
įteikė proklamaciją, kuria skel
bia Pennsylvanijoje Lietuvos 
nepriklausomybės dieną. Pro
klamacijoje prisiminta, ką reiš
kia Vasario 16 lietuviams ir Lie
tuvai, taip pat prisiminta, kad 
JAV nepripažįsta Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. Taip 
pat sakoma, kad amerikiečiai ir 
visi laisvę mylį žmonės jung- 
tųsi su lietuviais ir palaikytų 
viltį, kad vieną dieną ir lietu
vių tauta galės pasidžiaugti lais
ve laisvų tautų bendruomenėje.

Programa per radiją
Vasario 11, sekmadienį, per 

VVILK radijo stotį buvo vienos 
valandos radijo programa, skir
ta Lietuvos nepriklausomybės 
šventei. Programą sutvarkė 
N. T. Bajorienė. Buvo lietuviš
kų dainų, eilė kalbėtojų. Kalbė
jo ir Pittstono lietuvių parapi
jos klebonas kun. P. J. Ališaus
kas.

Pradžioje jis prisiminė, ką 
reiškia lietuvių tautai nepri
klausomybės paskelbimas, su 
kokiu pažangos tempu augo ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mas, kaip buvo vėl bolševikų 
okupuota. Plačiau kalbėjo apie 
religijos persekiojimą Lietu

PO CHICAGOS DANGUM
Pagerbti trys darbštūs ir gar

bingi tautiečiai: garbės konsulė 
Juzė Daužvardienė, kun. dr. 
Juozas Prunslds ir prof. Balys 
Vitkus. Kovo 3 Pakšto salėj bu
vo pagerbtas prof. B. Vitkus, 
kukliai atšventęs savo amžiaus 
75 m. sukaktį. Kovo 10 Dra- 
ke viešbuty pagerbta konsulė 
J. Daužvardienė, nepalū
žusi nuo ją palietusių tragedi
jų ir nepasitraukusi iš lietuviš
ko veikimo. Kovo 18 buvo p»- 
gerbtas kun. dr. J. Prunskis, ką 
tik atsisveikinęs su Draugo re
dakcija ir išeinąs į pensiją.

Amerikos Raudonasis Kryžius 
rengia plaukiojimo kursus, ku
riuos lankyti gali ir mūsų jau
nimas, tik reikia įsiregistruoti 
iki kovo 31. Tel. 467-5800. Kur
suose akcentuojami saugujnas ir 
pirmoji pagelba. Priimami jau
nuoliai nuo 11 iki 17 m. am-
žiaus.

Įvairių pavergtų tautų karo 
veteranai, bent 10 metų išbuvę 
JAV piliečiais, galėsią gauti ly
gias teises gydymosi srity, kaip 
ir JAV karo veteranai. Tokį į- 
statymą pravesti rūpinasi Illi
nois senatorius A. Stevenson.

LB Marųuette Parko apylin
kės naujai išrinkta valdyba pa
siskirstė pareigomis: J. Vaičiū
nas — pirmininkas, Jūratė Ja-

PER DAUG
(atkelta iŠ 2 psl.)

nas pavedė išformuoti minėtą 
OEO aparatą. Pareiškime U.S. 
News & World Report (kovo 
5) žurnalui jis tvirtino, kad tas 
aparatas esąs sudarytas politi
niam tikslam—programų pini
gais turėjo būti suorganizuoti 
“politinių aktyvistų kadrai”. Esą 
federaliniais pinigais apmokami 
advokatai patarinėjo, kaip orga
nizuoti streikus, “išsilaisvinimo 
sąjūdžius”, grupes kalėjimuose.

Jei šis vyriausybės žmonių 
kaltinimas teisingas, tai lengva 
suprasti Nixono drastišką prie
monę — išformuoti pačią įstai
gą, kurioje politiniai kadrai tu
rėjo būti išlaikomi pinigais, nu
trauktais nuo alkanų bumų.

Suprantamas tada ir liberalų, 
Americans for Democratic Ac- 
tion ir kitos opozicijos pasi
priešinimo šauksmas. Šauks
mas ne dėl to, kad gali nuken
tėti skurde esantieji, bet dėl 
to, kad tikrai nukentės jų poli
tinis aparatas, netekdamas vals
tybinės paramos.

voje, čia net davė statistikos, 
kiek buvo kunigų nepriklauso
moje Lietuvoje, o kiek dabar 
beliko, kaip surašytas religijos 
mokymas ir t.t. Nors konstitu
cija garantuoja religijos laisvę, 
bet praktikoje religija yra perse
kiojama ir visom priemo
nėm skiepijamas ateizmas. 
Ateizmui skleisti skaitoma šim
tai paskaitų, išleidžiamos di
delės pinigų sumos. Gale savo 
kalbos prisiminė ir lietuvių jū
rininką Simą Kudirką, kuris 
ieškojo prieglobsčio Amerikoje 
ir čia buvo išduotas. Ir teisme 
jis reikalavo Lietuvai laisvės. 
Laisvę mylį žmonės pagaliau 
netylės ir išreikalaus religijos 
laisvės ir pagrindinių žmogaus 
teisių lietuviams, esantiems 
dabar pavergtiems.

Programa per WYZZ radijo stotį
Šios stereo stoties savininkas 

R. Evans jau eilę metų pami
ni šią lietuviams brangią šventę 
per savo radiją. Ir šiemet vasa
rio 16, penktadienį, kalbėjo net 
dviem atvejais — 11:30 ir vaka
re 7:30 v. Jis prisiminė, kad vi
sam pasaulyje lietuviai mini šią 
šventę ir tiki, kad Kremliaus 
melagystė ir Lietuvos okupacija 
susilauks galo, ir Lietuvai vėl 
nušvis laisvė. Abiem atvejais jo 
kalba per radiją buvo baigta 
Lietuvos himnu.

Švč. Trejybės bažnyčioje
Vasario 18 d., sekmadienį, 

per 9 v. mišias parapijos mo
kyklos vaikų choras giedojo lie- 

saitytė, A. Orentas, A. Stakė- 
nas, St. Kaulėnienė — vicepir
mininkai specialiem uždavi
niam, G. Giedraitytė — sekreto
rė, A. Avižienis — iždininkas, 
K. Januška — finansų sekreto
rius, A. Ūselis — kartotekos ve
dėjas,. St. Grigaravičius — pa
rengimų vadovas.

Marųuette Parko namų savi
ninkų draugija susirūpinusi au
kų rinkimu bylai, kurią veda 
adv. J. V. Karaganis prieš pi
giųjų namų statybą. Reikia 20 
tūkstančių dolerių. Niekas ne
sipriešintų tų namų statybai, jei 
nebūtų maišomos rasės. Jei 
kas iš namų savininkų valdybos 
užeis paprašyti aukų, duokim, 
kiek galim.

SANTA MONICA, CALIF.
Gudauskienės kūrinių 

koncertas
Kovo 18 Santa Monica Wo- 

men’s Club salėj Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė rengia 
kompozitorės Giedros Gudaus
kienės kūrinių koncertą.

Eilę metų muzikė G. Gu
dauskienė savo kūryba ir darbu 
stovėjo Vakarų Los Angeles ir 
Santa Monicos lietuviškos 
bendruomenės kultūrinės veik
los pirmose gretose, gausiai au
kodama laiką, jėgas ir medžia
ginius išteklius: talkino “įvairių 
parengimų paruošimui, rašė 
specialiai muziką, savo na
muose ruošė solistus, lavino 
jaunuosius instrumentalistus, 
dirbo lituanistinėj mokyk
loj.

Prieš porą metų išėjo jos “4 
dainos”, prieš metus — “Norė
čiau skristi” (dainos mažiem ir 
jauniem), o visai neseniai, jau 
šiais metais, iš Saleziečių 
spaustuvės Italijoj išėjo jos po
puliarusis “Viešpaties pasau
lis”, parašytas poeto Bernardo 
Brazdžionio žodžiam.

Lietuvių Bendruomenė, 
reikšdama kompozitorei pa
dėką, organizuoja jos kūrinių 

' koncertą, kurį atliks pianistė R. 
Apeikytė, solistai B. ir R. Dab- 
šiai, L. Zaikienė, A. Pavasaris, 
aktorius A. Žemaitaitis, O. Ra- 
zutienės vedamas jaunimo an
samblis ir jaunosios instrumen- 

KONKURSAS
DAILININKAM
Liet. Gydytojų Korporacijos 

“Fratemitas Lithuanica” Simo 
Kudirkos ir Romo Kalantos 
meno kūrinių konkurso jury ko
misijoj maloniai sutiko dalyvau
ti: prof. Kazys Varnelis, Chica- 
gos miesto kolegijos meno pro
fesorius, prof. Donald Brovvn, 
Roosevelto universiteto meno 
departamento prezidentas, ir 
prof. Roland Genzel, Illinois 
Circle universiteto meno profe
sorius. Dr. Balys Matulionis 
kviečiamas sutiko būti komisi
joj kaip korporacijos atstovas.

Kūriniai konkursui turi bū
ti pristatyti į Jaunimo centrą, 
5620 S. Claremont, Chicago, 
III., ne vėliau ■ š. m. gegužės 
20, nes juos reikės išstatyti pa- 
rodon gegužės 26 ir 27, kai L. 
Pasaulio ir Amerikos lietuviai 
gydytojai turės savo metinį kon
gresą, o Gyd. Korp! “Fratemi
tas Lithuanica” minės savo 65 
metų gyvavimo sukaktį.

Premijom fratemitiečiai pa
skyrė 1500 dolerių. Jury ko
misija parodoj įvertins meno 
kūrinius ir paskirs dailininkams 
keletą premijų už geriausiai at
liktus darbus.

Parodai ar parodom užsida
rius, dailininkai galės savo kū
rinius atsiimti, parduoti ar do
vanoti lietuviškom įstaigom bei 
mokyklom.

tuviškas giesmes, prel. J. F. 
Boll pasakė pritaikytą pa
mokslą angliškai. Jis kalbėjo 
apie religijos persekiojimą, 
žmonių deportacijas ir kankini
mus.

Per sumą 10:30 v. giedojo 
choras lietuviškas giesmes, kun. 
McGeghen pasakė anglų kalba 
pritaikytą pamokslą.

Abiem atvejais pamaldos 
baigtos Lietuvos himnu su var
gonų pritarimu. K.

Automobilių paroda, kuri bai
gėsi kovo 4, labai pavyko. Bu
vo išstatyta ir užsienio gamybos 
automobilių: vokiečių, italų, ja
ponų, švedų.

Šen. Charles Percy prisiuntė 
prekybininkam laišką apie rei
kalą kovoti prieš infliaciją ir su
stabdyti kongreso planus leisti 
mokesčių mokėtojų pinigus ma
žiem reikalam. Jis yra sudaręs 
atskirą įstatymą sustabdyti in
fliacijai ir išlyginti valstybės 
deficitui. Parašykim jam at
sakymus.

Negimusiųjų žudymas (abor
tai) prasidėjo Chicagoj jau li
goninėse. Tačiau katalikų veda
mos ligoninės to nedarys: die
cezija uždraudė.

Bal. Brazdžionis

talistės — D. Gudauskaitė, R. 
Pakalniškytė ir D. Araitė.

Įvadinį koncerto žodį tars ra
šytoja Alė Rūta. j. ję

Kompozitorė Giedrė 
Gudauskienė

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS

i RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI 
Intertrade Express Corp. taip 
Jums pirma pasakė, ir Jūsų gi

minės tai pripažįsta.
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rublius, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 
pilnai apdrausta -

Tik Intertrade Express Corp. 
patarnauja jums ko greičiausiai 
Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.60 dol. Si verte yra 
galutinė. Jokių kitų primokėji- 
mų. Galite siųsti bet kokią sumą. 
Prašykite mūsų nemokamo 

iliustruoto katalogo
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PEK

INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St 

Ftfth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI 

Tik trumpam laikui 
Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 13520.00 
MOSKVITCH 412IE $3570.00 

Export Model
MOSKVITCH 408 IE 13285.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

$2250.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai 
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 23 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!



DARBININKAS • 1973 m. kovo 16, nr. 11 • 9

HARTFORD, CONN
Paminėtas Lietuvos atsikūrimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 55 metų sukakties mi
nėjimas pradėtas Conn. guber
natoriaus Thomas Mesldll ap
lankymu vasario 5. Delegaciją 
sudarė: švč. Trejybės lietuvių 
parapijos klebonas kun. Juozas 
Matutis, LB Conn. apygardos 
sekr. Zita Dapkienė, teisėjas 
Pranas Mončiūnas (Frank Mon- 
chun), LB tarybos narys dr. Pet
ras Vileišis ir LB apygardos 
pirm. Alg. Dragūnevičius.

Gubernatoriui buvo įteiktas 
Lietuvių Fondo išleistas Trijų 
Prezidentų medalis ir Antani
nos Guntulienės tautiniais mo
tyvais pagaminta, . lipdytais 
plokščiais šiaudeliais papuošta 
kortelė.

Gub. Thomas Meskill vasario 
16-ąją paskelbė Lietuvos nepri
klausomybės diena Connecti- 
cute ir ta proga padarė viešą 
pareiškimą. Jo kalba paskui bu
vo perduota per Tėvynės Gar
sų lietuvių radijo programą. Be 
to, gubernatorius Vasario 16-ą- 
ją leido virš Kapitolio iškelti 
Lietuvos vėliavą. Taip pat pa
žadėjo dalyvauti Hartfordo Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos baž
nyčioj pamaldose, minint Lie
tuvos nepriklausomybę vasario 
11.

LB Hartfordo apylinkės val
dybos delegacija buvo aplan
kiusi miesto burmistrą Georį^ * 
Athanson, kuris taip pat padarė 
pareiškimą ir leįdo virš miesto 
rotušės iškabinti Lietuvos vėlia
vą. Priėmimo metu užrekorduo- 
ta jo kalba apie Vasario 16- 
osios minėjimą ir jo prasmę bu
vo perduota per WCCC radijo 
stotį vasario 3 rytą. Burmist
rui G. Athansonui buvo įteik
ta K. R. Jurgėlos knyga “His- 
tory of Lithuanian Nation”. De
legaciją sudarė: LB Hartfordo 
apylinkės pirm. Danutė Gra
jauskienė, LB apylinkės narė 
Birutė Zabulienė, Regina Zabu
lytė ix LB apylinkės narys Sta- . 18, sekmadienį, po 9 vai. lietuj . vargu : ar būtų - išsilaikiusi iki 
sys Blrttatfškaš'. r“ —ta-i ’ - ” . ■.

Vasario 11 Hartforde vyko 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo sukakties minėjimo iš
kilmės. Švč. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčioj buvo lietu
viškos pamaldos. Mišias aukojo 
ir patriotinį pamokslą pasakė

klebonas kun. Juozas Matutis. 
Pamaldose, kaip buvo žadėjęs, 
dalyvavo gub. Thomas Mesldll 
su Seimą ir- organizacijos — 
skautai-skautės, ramovėnai ir 
Sabonio postas, su vėliavomis. 
Per mišias giedojo Aido choras. 
Po mišių, sugiedoti JAV ir Lie
tuvos himnai.

Oficialioji ir meninė šventės 
dalis vyko po pietų L.A.P. klu
bo salėj. Įneštos vėliavos, daly
vaujant skautam-skautėm, ramo- 
vėnam ir Sabonio postui. Visi 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus. Akomponavo Eleonora 
Demikienė. Atsistojimu pagerb
ti kritusieji už Lietuvos laisvę. 
Pagerbti savanoriai kūrėjai; jau
nimo atstovai prisegė jiem po 
Lietuvos vėliavėlę.

Minėjimo vadovas „ dr. A. 
Stankaitis susirinkusiem prista
tė miesto burmistrą George At- 
hanson, kuris visus karštai ra
gino gerbti savo kilmę ir ja 
didžiuotis. Sakė, pradėjęs 
skaityti jam dovanotą knygą ir 
esąs sužavėtas lietuvių tau
tos praeitim.

Meninę programą atliko litua
nistinės Švyturio mokyklos mo- 
kiniai-mokinės: pasakė du ei
lėraščius' ir pašoko keturis tau
tinius šokius. Tautinius šokius 
paruošė ir vedė Dalia Dzikienė 
ir Rūta Jurkevičiūtė, o kitą pro- 

‘ gramos dalį ir angliškus skaity
mus tvarkė L. Zdanytė.

Hartford, Conn., Lietuvių Bendruomenės apylinkės 
delegacija pas miesto burmistrą. Iš k.: Birutė Zabu- 
lienė, Stasys Baltauskas, burmistras George A. Athan- 
son, Danutė Grajauskienė, Regina Zabulytė. Nuotr. M. 
Cohen 

LOS ANGELES CALIF.

PRANO M. JURO PADĖKOS ŽODIS

gystės auksinis jubiliejus 
yra retenybė.

Gerb. prelatas V. Balčiūnas 
ryžosi sudaryti komisiją ir Bos
tone viešai paminėti mano ku
nigystės auksinio jubiliejaus 
sukaktį atitinkamomis iškilmė
mis. Įtikintas sutikau, ir šaunios 
iškilmės įvyko 1972 spalio 15.

Iš anksto buvau nusprendęs, 
kad, jei liks kiek pelno, pa
aukosiu LKM Akademijai. Va
sario 25 gavau rengimo komisi
jos iždininkės ponios Kathryn 
A. Namaksy čekį (336.72 dol.), 
kurį ir įteikiau LKMA.

šia proga noriu viešai ir nuo
širdžiausiai padėkoti So. Bosto-

no lietuvių parapijos gerb. kle
bonui kun. A. Baltrušiūnui, iš
kilmių rengimo 'komisuos na
riam, iškilmių dalyviam ir vi-į 
šiem, kurie prisidėjo aukomis! 
bei darbu. Pagerbdami mane,4 
kaip kunigą, kartu parėmėt ir? 
LKMA.

Maldauju, kad visagalis Vieš
pats visiem atlygintų gausiomis;, 
malonėmis. 4

Su meile, pagarba bei dė- ; 
kingumu -j

Jūsų
Prel. P. M. Juras ;

PADĖKA

Paskaityta • gubernatoriaus 
proklamacija. Priimtos rezoliu
cijos.

Pagrindinę kalbą pasakė LB 
centro valdybos pirmininkas 
Vytautas Volertas.

Jonas Bernotas

— Hartford, Conn., Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės narių 
metinis susirinkimas įvyks kovo

Lietuvių radijo valandėlė
Šv. Kazimiero lietuvių parapi

jos salėje vasario 25 įvyko me
tinis Kalifornijos lietuvių radijo 
klubo narių susirinkimas. Tuo 
lietuvių radijo valandėlė pra
dėjo 5-tuosius savo metus.

Naujon klubo vadovybėn iš
rinkta: Stasė Pautienienė, Juo
zas Mitkus, Vladas Simuliūnas, 
Danutė Kaškelienė ir prof. J. 
Kuprionis.

Suvestos metinės pajamos ir 
išlaidos. Valandėlės vadovybė 
dirbo be jokio atlyginimo, tai 
praėjusieji metai baigti su geru 
likučiu, kuris duoda gerų vilčių 
ateičiai.

Daugiausia savo laisvalaikio 
ir energijos įdėjo vedėja-prane- 
šėja Stasė Pautienienė ir Vla
das Gilys. Jie dirbo visus 4 me
tus ir įsigijo daug patyrimo. 
Jei ne jų darbas, tai valandėlė

oro bangomis. Tas žodis jiem 
neša tėvynės ilgesį, gimtojo 
krašto prisiminimus ir žadina 
meilę Lietuvai ir lietuvių kal
bai.

Yra ir tokių, kurie kuo ma
žiausiai aukoja šiai valandėlei, 
bet labiausiai kritikuoja ir darbą

griauna. Jeigu jie taip išmano, 
tegu ateina ir įsijungia į pozy- 
tyvų darbą. Tegu padeda rinkti 
lėšas valandėlei išlaikyti. Tai 
bus kur kas daugiau, nei kriti
kuoti.

Esame pajėgūs išlaikyti vie
nintelę Kalifornijos lietuvių ra
dijo valandėlę. Neleiskime jai 
sustoti. Prisidėkime prie jos iš
laikymo. Programos ir valandė
lės vedėjam, ypatingai Stasei 
Pautienienei ir Vladui Giliui, 
linkime nepavargti, tobulinti tą 
kultūrinį radijo pusvalandį ir su 
lietuvišku žodžiu bei muzika 
lankyti lietuvių namus kiekvie
ną šeštadienį.

BALTI NORĖS ŽINIOS

višlėų mišių Švč. Trejybės lietu- šiaridfėri. 
vių parapijos bažnyčios žemu- 
tinėj salėj. Dienotvarkėj val
dybos rinkimai pranešimai, ka
vutė. Bendruomenė yra visų 
mūsų reikalas. Dalyvaukim pa- 

. tys ir kitus raginkim atvykti.
Kviečia apylinkės valdyba.

Žinoma, be gerų klubo narių 
aukotojų piniginės pagalbos 
radijas nebūtų galėjęs išsilaiky
ti, nes nebūtų turėjęs iš ko su
mokėti stočiai.

ATVIRAS LAIŠKAS
(atkelta iš 1 psl.) dė- 

bū-
kuriame suteiktas^^jatyrimas, 

kūrėjas netenka ryšio su nū
dienos planeta.

Kurdamas teatre, aš noriu iš
reikšti laiko dvasią, žmogiško
sios būties sudėtingumą, jos ’ 
prieštaravimus.

Teatras — mano gyvenimas ir 
aistra, egzistencijos prasme. 
Teatras — ryšys, jungiantis 
mane su žmonėmis.

Teatras — viena iš reikšmin
giausių priemonių, kuriant tė
vynę, tai barometras, rodantis 
jos didybę ir monopolį. Jautrus 
ir kryptingas teatras su visa sti
lių ir žanrų įvairove — nuo 
tragedijos iki vodevilio — per 
kelerius metus gali pakeisti 
liaudies pasaulėžiūrą. O su
luošintas teatras, vietoj sparnų 
turįs pakopas, gali ištvirkinti 
visą tautą.

Teatras — tai ašarų ir juoko 
mokykla, laisva tribūna, iš ku
rios žmonės gali pasmerkti pa
senusią arba melagingą moralę 
ir gyvu pavyzdžiu atskleisti šir
dies ir jausmo amžinuosius dės
nius.

Tauta, neprisidedanti prie 
teatro kūrimo, yra arba mirusi, 
arba merdėjanti. Bet jeigu teat
ras juoku ir ašaromis neužčiuo
pia visuomenės pulso, jos isto
rijos, savo liaudies dramos, tik
rųjų gimtojo peizažo spalvų, 
neišreiškia tautos dvasios, tai jis 
neturi teisės vadintis teatru. Jį 
reikia vadinti lošimo namais ar
ba vieta, kur begėdiškai "už
mušamas laikas" (F. Garsija 
Lorka).

Aš pašvenčiau visas savo jė
gas, kad teatras taptų tiesos, 
gėrio ir grožio nešėju.

Šiuos idealus siekiau įkūnyti 
ir paskutiniame savo spektakly
je “Barbora Radvilaitė”. Dide-

lių teatro pastangų 
ka gimė spektaklis, galėjęs 
ti reišmingu mūsų teatro 
v e n i m e. Tačiau neaišku, 
kada jį pamatys žiūrovas. Ne
jaugi “Barboros Radvilaitės” 
laukia ankstyvesnių spektaklių 
likimas?

Vienintelis meno kūrinio ver
tintojas — žiūrovas. Laisvai be
sivysiantys kriterijai neturi bū
ti pakeičiami nuomonėmis, su
daromomis hermetiškoje kabi
netų tvankoje.

Iki šiol beldžiausi, negauda
mas leidimo statyti Z. Anujo 
“Antigonės”, R. Choduto Vie
tininko”, T. Ruževičiaus “Ma
no dukrytės”, Marato “Sodo”, 
L. Zorino “Diono” ir kitų vei
kalų. Man buvo siūloma “rink
tis” iš planinių sąrašų pjeses, 
kurios visiškai neatitinka mano 
pasaulėjautos.

Šiandien mane degina neįgy
vendintų ir sužalotų kūrinių 
balsas. Man kokti tariama atski
rų spektaklių sėkmė. Kompro
misai, taktiniai gudravimai, 
beprasmiškas trypčiojimas biu
rokratijos koridoriuose, žmogiš
ko orumo žeminimas, niūrios 
perspektyvos, — visa tai verčia 
mane ryžtis:

— po ilgų apmąstymų aš pra
dedu nuo to, kad atsisakau ką 
nors keisti baigtuose spek
takliuose;

— aš atsisakau proginių spek
taklių kaina pirkti subrandintų 
kūrinių viltį;

— aš pripažįstu tik tuos kū
rybos vertinimo kriterijus, kurie 
gimsta aštrioje nuomonių kovo
je;

— Aš kuriu 
pia menininko 
žinė.

Daugiausia prie valandėlės 
išlaikymo prisidėjo ankstesnės 
kaitos lietuviai. Jie labiausiai 
vertina ir brangina tą žodį, ku
ris pas juos į kambarį ateina

Naują dokumentinę kny
gą Vliko pastangomis ir 
Tautos Fondo lėšomis iš
leido Robert Speller lei
dykla New Yęrke. Tai dr. 
Bronio J. Kaslo redaguota 
knyga “THE USSR-GER- 
MAN AGGRESSION 
AGAINST LITHUANIA”. 
Didelio formato 543 psl. 
knygoj dokumentai nušvie
čia komunistų ir nacių san
dėrį, privedusį prie Lietu
vos nepriklausomybės su
žlugdymo. Kaina 15 dol. 
Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

Kun. A. Dranginis, Šv. Al
fonso parapijos vikaras, kovo 
23 pasakys pagrindinę kalbą 
Amerikos legionierių programo
je, kurią rengia Hamiltono pos
tas 20. Programa bus posto na
muose, 5503 Richard Avė., Bal
tinio rėje. Pradžia 8 v.v.

Lietuvių posto 154 padėjėjos 
ir posto legionieriai kovo 24 
rengia pietus Lietuvių svetai- 

, nės klevų kambaryje. Pradžia 2 
v..popiet. Jų svečiai bus vete
ranai iš veteranų Perry Point 
Maryland ligoninės. Pobūviui 
vadovauja Eugenija Paznei- 
kienė.

Šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai buvo kovo 11. Pirma 
nariai dalyvavo 8:30 v. mišiose, 
kurias aukojo jų dvasios vadas 
kun. A. Dranginis. Po mišių 
susirinko į salę pusryčiam, ku
riuos paruošė sodalietės. Po 
pusryčių pirmininkas Algirdas 

• Veliuona pristatė Tomą Mc 
Nulty, kuris pasakė įdomią kal
bą.

Jautienos kepsnių balių kovo 
11 surengė lietuvių svetainės 
šėrininkai didžiojoj salėj. Be 
jautienos buvo ir kitų valgių. 
Šokiam grojo orkestras. Salės 
šeimininkas Bernardas Karpe rs- 
Karpavičius padėkojo visiem 
darbininkam. Pelnas paskirtas 
lietuvių svetainės remontui.

Bingo žaidimus sodalietės su
rengė kovo 9 mokyklos salėj. 
Pelnas paskirtas dovanom, ku
rios bus išdalintos lietuviam 
seneliam, esantiem prieglaudo
se. Dovanos bus įteiktos Vely
kų švenčių proga.

Šv. Alfonso suaugusių klu
bas savo metinius pusryčius 
rengia kovo 25, sekmadienį, po 
8:30 v. mišių. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti mišiose ir pus
ryčiuose.

Amerikos Lietuvių Vargo-< 
nininkų-Muzikų Sąjungos Centai 
ro Valdybai, p. p. Mamaičiams,; 
ir kitiems, pareiškusiems man, 
užuojautą dėl Lietuvoje mirusioj 
mano brolio Vlado Čižausko,.; 
nuoširdžiai dėkoju. ;;

Dėkoju kun. J. Pragulbickui, 
aukojusiam šv. mišias už brolio?; 
sielą, o taip pat mišiose daly- 
vavusiam klebonui kun. Petrui 
Žemeikiui. Dėkoju muzikams;, 
Kl. Bagdonavičiui, J. Stankū-/ 
nui ir V. Mamaičiui, grojusiems, 
mišių metu. Dėkoju solistei; > 
Onai Zubavičienei, įspūdingai q 
pagiedojusiai solo. Dėkoju vi-'I 
šiem, kurie dalyvavo pamaldo-/ 
se, o vėliau pusryčiuose. Di
delę ir nuoširdžią padėką reiš- • 
kiu O. Mamaitienei ir A. Nai-»~- 
vienei,paruošusioms pusryčius. ■>

Dar kartą visiems ir visoms.’ 
tariu nuoširdų ačiū! >

Jonas Čižauskas’

Jonas Obelinis

— Dr. Ragna Bersėnienė ati
darė dantų gydymo kabinetą’ 
Toronte. Ji yra švedų kilmės, 
bet išmoko ir lietuviškai.

BANAIČIO

jim m kas™“
Trijų veiksmų opera trijose plokštelėse

Dainuoja
DANA STANKAITYTĖ, STASYS BARAS, 

ALDONA STEMPUŽIENĖ, MARGARITA MOMKIENĖ.
Chicago* Lietuvių Operos choras

Diriguoja ALEKSANDRAS KUČIŪNAS.

V

A.A.
Marija Jansonienė

Mūsų brangi ir mylima 
žmona ir motina Marija, 
staiga išsiliejus kraujui į 
smegenis, mirė sausio 13 
Cape Cod ligoninėje, pali
kusi mus dideliame skaus
me ir nuliūdime. Mes jos 
niekada neužmiršime, ir lai 
gailestingas Dievas suteikia 
jai amžiną ramybę ilsėtis 
gražiame Cape Cod kapų 
kalnelyje, kur sausio 16 po 
gedulingų pamaldų buvo 
palaidota.

Mes nuoširdžiai dėkoja
me: —

Visiems giminėms ir prie- 
teliams ir organizacijoms, 
kurie mums skausmo valan
doje išreiškė užuojautą as
meniškai, laiškais, per laik
raščius, per radiją, už už
prašytas šv. mišias už ve
lionės sielą ir už gau
sias gėles ir vainikus.

Visiems, kurie taip gau
siai lankė ją koplyčioje ir 
palydėjo į amžino poilsio 

, vietą Cape Cod. Kuni
gams —kun. A. BaltruŠūnui 
iš So. Bostono, Msgr. 
Thompson ir kun. Smith iš 
Hyannis, kun. Murphy iš 
Osterville ir kun. Coleman 
iš Centerville, Cape Cod 
už atlaikymą gedulingų mi
šių, o ypatinga padėka ma-

no mokslo draugui kun. V. 
Martinkui, specialiai atvy
kusiam iš Providence, R. I., 
už atlikimą lietuviškai visų 
apeigų koplyčioje, už šv‘ 

jni&as ir už palydėjimą į 
kapines, pasakant atsi
sveikinimo žodį.

Esame dėkingi tiems mie
liems prieteliams, gy
venantiems tolimose vieto
vėse (Australijoje, Vokie
tijoje, Italijoje, Kanadoje, 
Lietuvoje ir kit.), kurie at
skubėjo su savo nuoširdžia 
užuojauta^ ir visiems tiems 
Cape Cod ir Bostono prie
teliams, kurie taip gausiai 
dalyvavo palydint į amžino _ 
poilsio vietą ir tuo prisidėjo 
sumažinti mūsų skausmą ir 
liūdesį. Ypatinga padėka 
mūsų mieliems kaimynams 
ponams Mineikiams iš Cape 
Cod, ypač gerb. poniai už 
savo namuose suruošimą 
puikių vaišių laidotuvių 
dalyviams.

Visiems, visiems, kurie 
užjautėt ir dalinotės mūsų 
skausmu ir liūdesiu, pareiš
kiame, kad Jūs esate mūsų 
širdyse, ir priimkite mūsų 
nuoširdžiausią padėką.

Giliame liūdesy liekame: 
vyras Eduardas iš Cape 
Cod, Mass., sūnus Julius 
su šeima iš Pocono kal
nų, Pa., anūkė Rita su 
šeima iš San Diego, Calif.

taip, kaip lie- 
ir piliečio są-

Dramos teatroKauno Valst.
vyr. režisierius Jonas Jurašas 

Kaunas, 1972 rugpjūčio 16 d.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 
praneša visuomenei, kad jau išleidžia šią 
operą plokštelėse. Užsisakantieji plokšteles 
iš anksto — iki balandžio 1 d., jas gali įsigyti 
už 15 dol., vėliau jų kaina — 17 dol.

Užsakymus su čekiu prašome siųsti šiuo adresu:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO
6905 So. Artesian Avė., 

Chicago, Illinois 60629

Svento Kazimiero Seserų Rėmėjų Draugi
ja rengia Pirmąjį Seimo banketą su šokiais, 
kuris įvyks balandžio 28, šeštadienį, 5:30 vai. 
vakaro, Viloj Juozapo Marijos, Holland, Pa. 
Seserys ir Rėmėjos nuoširdžiai visus kviečia 
atsilankyti — skaniai pavalgyti, pašokti, links
mai subatos vakarėlį praleisti viloje. Bilieto 
kaina $12.50. Bilietus galite įsigyti pas:

Sister Catherine Marie,
Vilią Joseph Marie,
1180 Holland Rd. Holland, Pa. 18966 
Tel. (area c. 215) 357-8810.

Mrs. M. Bigenis
311 V/harton St. Phila, Pa. 19147 
Tel. HO 8-1070

Genevieve Roman,
1113 Mt. Vernon St.
Phila., Pa. 19123 
Tel. PO 5-4110
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F-————■poema, Svajonėlė (kanklių a n- ENCYCLOFEOIA LITUANICA Complete Alterations, Full Basement,
NAUJAUSIOS Į samblis), Blusa, operų arijos: administradja darė ką tik galėjo, Paneling, Dook. W“dow^ CęilingrL PLOKŠTELĖJ

nas ir Pagrobimas iš Seiaho. mckestia Įgalintu tęsti pradėtą dar. 
c bą ir be didesnių sunkumų laimin

gai ji užbaigti. Deja, mūsų viltys 
nepasiteisino. Enciklopetūjos redak
toriai savo ruožtu deda didžiausias 
pastangas, kad tomas galėtų sekti 
tomą be didesnių protarpių, bet Ir 
čia susiduriama su vis didėjančiais 
sunkumais.

Nuo darbo pradžios praėjo dau
giau kaip 8 metai. Per tą laiką, kai
nos iškilo daugiau 25%. Kai tebėra 
tokia vargana padėtis, administra
cija neberanda kitos išeities, kaip 
pakelti tomo kainą iki $20.00. Tačiau 
naujieji prenumeratoriai dar turi 
labai* puikią progą pasinaudoti sena 
pirmųjų dviejų tomų kaina ($15.00). 
Lengvata tokia: . kas Encyclcpedia

m. gegužės 1 d, ta I ir II tomus 
gaus po $15X0. Po gegužės pirmos

- dienos visų tomų kaina bus $20.00. 
_Vacio Kavaliūno “Aidai ir Prašome šia lengvata pasinaudoti, 

šešėliai”. Premijuotas romanas.
5 dol.

— A. Musteikio “Kiauros 
rieškučios”. Romanas. Kaina

Complete Alterttions, Full Basement,

o
J ’ 
ė s
■i

c

Stereo 6 dol.
Labą Rytą. New Yorico lietu

vių vyrų choro “Perkūnas” įdai- 
inuotos dainos: Ramovėnų mar
šas, Tykus buvo vakarėlis, Nu
rimk, sesut, Vienuma, Alutis, 
Naktis graži, Karo žygio daina. 
Dainelė apie gaidelį, Daina, 
daina, Pražydo jazminai, Jau 
pravertos dvaro stonios, Lopši
nė, Labą rytą, Baltos gėlės, Bal
nok, tėveli, Piliakalnis. Stereo, 
6 dol. Galima naudoti ir mono.

Prisiuntimui pridedama 50 ė; 
Gaunamos Darbininko' admi

nistracijoje.

LIC 690992. Free Estimates. 
ste.ns contractlng 

CALL: 833-2678

TYSON AND BOB-SY

GENERAL TRUCKING
Commercial and Residential, Low Rates

Lic and Insured, Local and N. J. Areas 
Call 212 FĮ 1-3629.

NAUJAUSIOS KNYGOS

THE POTTERY HUTCH
GiftShop — Up to40%Discount 

___w___ __________ ____ z__ r___ All Quality Items 
Lituanica užsiprenumeruos iki 1873 Wo°^ and ^idcer, Unusual Gifts, and 

Glass, China, Copper, 
Candles and Cotton. India, Madras and 

Blouses, India, Brass etc. 
454 Palisades Avė. 

Cliffside Pk. N.J. (201) 943-9871

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Te!.: GL2-2923

SERVICE 
***•—0«r 52ad yaar—— 

UVE M
*«Mar iMM — US +tex

S. Cimr a cmmcv 
Mfn. of Fratamal 'Joontarv 

ond Aworti roouort taote*. 
Cbbmf & Cmmmrv 

Box M*lewood. NJ.

Taxes prep*red. Have your Income Tax 
prepared at your convenience in your 
home or Business. For Appt Call 768- 
•5910 Mr. James Hassan

/

Painting, Clean Work. Reasonable 
Call after 6 P.M. 941-9097.

Gina Čapkausldenė dainuoja. 
Stereo. Pirmoj pusėj: Lakštinga
lėlė — A. Kačanausko, Oi nė- 

'ra niekur — K. V. Banaičio, 
‘Už balto stalo sėdėjau — K.V. 
Banaičio, Oi, tu, kregždute — 
G. GudauskienėSį Šauksmas — 

'B. Budriūno, Lakštingalos gies
mė — V. Kuprevičiaus, Gėlės

fiš šieno — V. Jakubėno. Ant-. 4.50 dol. 
'’roj pusėj: Viliojanti peteliškė 
— A. Campra, Lakštingala ir ro
žės — C. S. Saint-Saens, Be ta- 

_,vo meilės — M. Sandoval, Vy
turėlio daina — H. R. Bishop, 
^Solveigos daina — E. Grieg, 

• Mėlynasis Dunojus — J.
? Strauss. Stereo. Kaina 6 dol.
J*'

0 Darbininko administracija 
j, praneša, kad plokštelė “Kokiais 

keliais aš keliaučiau” bus gau
nama tik po 2-3 savaičių. Už- 
sisakiusieji prašomi palaukti. 
Kai tik bus gauta antroji lai- 
da, visiem ji bus pasiųsta.

į Geriausia dovana — metinė 
< Darbininko prenumerata. Jei 
j Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
! kas nors dar neskaito Darbinin- 
; ko, tai kaip dovaną jį užsaky- 
Į kitę. Naujiem skaitytojam pir- 
t mų metų prenumerata tik 7 dol.

Žiburėlis, lengvos muzikos 
dainos: Žiburėlis, Senbernio 
daina, Išdykėlės, Kodėl?, Mano 
laiškas, Knyga, Polka, Senas 
skerdžius, Šaukiu tave, Jūros 
laiškai, Negeiki trečios,' Baltasis 
fntermezzo, Gera, Medžiotojų 
maršas. Dainuoja solistai su or
kestrais. Stereo 6 dol.

Oi, toli, toli. Philadelphijos 
lietuvių choro “Viltis” įdainuo
tos dainos: Oi, kad išauštų, 
Mergužėle, lelijėle, Einu per 
kiemą, Pavasaris, Oi, toli, 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. Lie
tuvoj įdainuota dainos, duetai ir 
solo: AŠ artojas, Dobiluos, At
nešk padangę gryną, Lietučiui 
dulkant, O dalele tu mano, Ru-

— Ados Karvelytės “Ne tie 
varpai”, lyrika. Kaina 2 dol.

Fausto Kiršos “Palikimas”. 
Eilėraščių rinktinė. Didelio for
mato, 318 psl. Kaina 6 dol.

Kipro Bielinio “Gana to jun- - 
go”, 5 dol.

Kazys Pakštas, prof. J. Ereto 
parašyta monografija. Minkštais 
viršeliais 10 dol. kietais — 12 
dol. Išleido L. K. Mokslo Aka
demija Romoj.

Prano Naujokaičio “Pasisėjau 
žalią rūtą”. Romanas. Kaina 4 
dol.

Didysis jo nuotykis — Prof. J. 
Eretas tarnyboje Lietuvai. Ko
lektyvinis veikalas, redaguotas 
prof. J. Brazaičio. Kaina 5 dol.

M. Raišupio “Dabarties kan
kiniai”. Lietuvos dvasininkų 
aukos rusų okupacijoj. Kaina 
10 dol.

Jurgis Krasnickas, 50 m. mir
ties sukakčiai paminėti. Red. V. 
LiUlevičius. Kaina 4 dol.

V. Čižiūno “Šeima tautinėj 
bendruomenėj”. Kaina 1.50 dol.

Lietuvos spalvotas žemėlapis.
Sulankstomas. 30x42. Kaina 
dol.

3

Laukiame Jūsų užsakymo.
Užsakymus siųsti: Encydopedia 

Lituanica, 385 -W. Broadway, P.O. 
Box 85, So. Boston, Maso. 02127, USA. 
Tektų darbo metu (817) 208-7730, 
o vakarai* (417) 282-2758.

SAL’S OUTLET
229 — 48 St. Union City, N. J. (201) 
863-6453 8 Track Tapęs. 2 for 35.00. 
Stereo Eųuipment for Home and Car. 
Costume Jewelry, Slacks, Panty Hose, 
Sleeping Bags. Smocks. Boots. O'pen 
Datiy 10 AM — 10 PM. Sat. 10 AM — 
6 PM.

HAPPINESS

GERIAUSIOS DOVANOS 
VAIKAM

Ką mes tikime. — Prel. 
Celiešiaus tikėjimo tiesų san
trauka jaunuoliam. Iliustruota. 
Kaina 4 dol.

Užburtos.kanklės. V. 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 
dpi.

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

P.

SUVENYRAI
Lietuvos Vytis — rankų dar

bo, su aukso “bulliono” siūlais 
išsiuvinėta emblema. Dugnas— 
tamsiai žalias aksomas. Paveiks
las su rėmais 12“xl5”, labai į- 
spūdingas, tinka reprezen
tacijai. Kaina su persiuntimu 65 
dol.

Siuvinėtas Vytis — paveiks
las. Skydo formoj įkomponuotas 
raitelis, per skydą išsiuvinėta 
trispalvė, kampuose ąžuolo la
pai su gėlėm. Paveikslo dydis 
surėmais 10x13”. Kaina20 dol.

Lietuvos himnas ant balto sa
tino išsiuvinėtas mėlyna spalva, 
viršuje ant raudono dugno trys 
herbai: Lietuvos vytis, Gedimi
no stulpai, Vytauto ženklas ir 
maža trispalvė. Per visą pa
veikslo ilgį šone perverta iš
austa juosta. Paveikslo dydis su 
rėmais 13”xl7”. Kaina 26 dol.

Sagutė švarko atlapui — sti
lizuotas vytis. Sidabrinės spal
vos raitelis raudoname dugne; 
sidabrinės spalvos apvedžioji- 
mas. Kaina 2.50 dol.

Grandinėlė raktam su Šv. 
Kristupo medaliu. Vienoj pusėj 
įrašyti žodžiai: “Aukščiausiojo 
malonė telaimina kelionę” ir 
kviečių varpos su ąžuolo lapais 
ir Gedimino stulpais. Kitoj Šv. 
Kristupas su Vilniaus herbu. 
Kaina su pasiuntimu 2.50 dol.

Siuvinėta trispalvė su užrašu

CRAFTSMAN

WEDDiNG
ALBUM

Hm fort Oa*r $175

OPERATORS VVANTED
Single needle and safety stitch. On 
Sportswear. Ali sections. Ali 
benefits. Paid hoidays, vacations. 
KIDDY DITTY CORP.
201 473-5008
109 8th St Passaic, N.J.

SCHOHARIE COUNTY 222 acre 
Dairy Farm. $4,000 Monthly Milk In
come. 25 year owner retiring. 80 Milk 
Cows, 3 Tractors and all machinery. 
3 houses, modem home for hired men, 
who will stay if owner wants them. 
Plenty of water from spring and pond. 
Price 3180,000. $100,000 moitgage 
available to Buyer who has had sorne 
experience with cows. Shown by Appt.

Wilber Broker, Delmson. N.Y.
________ (518) 895-2385___________
SUNOCO 32 Open 7 days a week 

General Auto Repairs, Road Service, 
Tires, Batteries, Accessories, 322 32nd 
St. Union City, N.J.also located at3711 
Kennedy Blvd. Jersey City, N.J. Ask for 
Mr. Juan Alverez, Rally Motors, 
Guaranteed Used Cars, Easy Financing 
Call (201) 795-1450 or (201) 795-1620

"Our Ouy StocHo”

» MOTOS RAMmt

GUTTENBERG, N.J.
OPEN MON. and THURS. EVES.

Phone: (201) 869-8910
Venetian Blinds. Cleaned. Residen- 

tial & Commercial. Call 379-8619 or 
379-6654.

RAY & RAY CONTRACTORS
Painting Inside & Outside. Estimates 

Given. Ali Work Guaranteed
Call 356-7046 or 212 356-7620

«T SPĖČIAU Th. LMfor

n_i.

GERARD’S MEN‘S 
HAIR STYLIST 

By Appointment Only 
7806 Bergenline Avė. 

No. Bergen N. J. 
Call (201)867-7420.

PHILADELPHIA MOULDING CO.
Picture Framing, Retail, Wholesale. 

“Lithuania” ir stilizuotas vytis Since 1914. Frames Custom Made in 
užsiuvimui ant drabužio ranko- pur °^nMat Specialiste. Full 

. . , Line or Ųuality Mouldmg. 225 No.
vės. Kaina po 1 dol. 13 St phiia, Pa (2i5) LO 4-5550.

Drožinėti rankų darbo ant 
sienos pakabinami kryžiai su 
lietuviškais ornamentais, kaina 
su pasiuntimu 18 dol.

Virš minėti suvenyrai gauna
mi Darbininko administracijoj.

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

teaciim rosmois
0PE1 IT SCHOOl OF UBURT ; 
110 IIHIUUT10I SCIEItCE

Th« School of Ubrory ond Informo- 
tioo Science, Siete Unverūty CoL' 

lot* e>f Arte end Science, Geneueo,,

York l«5A J* invitinj epptice-' 

tMM for »e fo«owie» poubom: ,

SpccUltet w> CMMren'e Serricee. i
> kotponsible for toocMof in tho CoM 

'of ekildrvn'i IHetatao oM ■enrtcoe.l

T>e eondHMo »ko»M boM »e M?

* or be near complction of eone. Ap- (

> propiote «xperienc« desirod.

> SpceioNrt >■ Modte.
> o-rT—n-l- for the doveiopMOOt eed, 

, teochinj of frodeeto counet ia the

> oreoe of medio and libterr-medi*. ( 
^Appropriete eaperienea ia o nomber 

I of typaa of libreriei or madia ceaten'

* is doeired. Sboold hold tbe Ph.O. or j 

, be near completion of šame. <

Ve are an Equa! Opportunitr
I Employer (

Ftaeae araf a reavai lo: T*« Ceaa1 
•abeal e* Ukrvy aM laferaatlaa Ssleosa I 
Mato U-Nsnfor Cafleoo ar Arta 
misom. PiMMi. Kov Verte l«4M i

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. AnastaM, B. S.
77-01 JAMAICA A\Er«UB 

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

DKLIVER
Mldnųen 24I30

JIMMEY EDWARDS 
RUBGISH REMOVAL 

For Your Homes, All Work Guaranteed 
759 MacDonough St Br<x>klyn, N.Y. 

Call 768-1661 Days 668-1778 Nites

INVESTMENTS 
FULL 1NVESTMENT SERVICE 

Mutual Funds
FIRST HARVARD & .CO. 

Rosa lannacone 
212 349-6883

WEIGH -IN LTD.
Knights of Columbus, 1889 North Grand 
Av., Baldvvin, L.I. Meets Mondays at. 
10 A.M., 1 P.M. & 7:30 P.M. in Nassau 
call operator for Ent. No. 4727 Free 

Toli Call

WINFIELD — JONĖS 
Painting & Contractors, Exterior & 

Interior, Halis, Rooms, Apartments 
Ist CIass VVork at Reasonable Rates. 
Also do Rigging (Special Rigging) 

Call 756-0383 Lic. No. 3499

VVAMPEE MOVING AND DELIVERY 
Local Lic. & Bonded for Office and 
Household moving. 3 Men & Truck 

$25.00 per Hour Call 966-7040

BROOK LODGE NURSING HOME
A Home Away From Home 

410 Orchard Street 
Cranford, N. J.

Catholic Church within the Area 
Call 201 276-5893

TUTORING
Mathematics, Physics, Chemistry 
Tut'ored by Experienced Professional. 
High School, College, Adults, Prė’- 
Medical Studente. Lab Reports. Tęst 
Preparation (212) 799-3298.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda šeitadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

fiepom nubėgs, Medžiotojo 
dainelė, Oi užkiloldt vartelius, 
Gęsta žaros, Parugy, Ant kalno 
karklai ir Anoj pusėj Nemunė
lio. Steteo 5 dol.

Akvarėlė. Lietuviškos leng
vos muzikos rinkinys: Akvarėlė, 
žalioji banga, Dar nežinia, Tu 
man brangiausia, Motociklą pir
ko Rokas, Oi, oi, oi, Polka, 
Skamba turistų daina, Sūnus pa
klydėlis, Mažasis šeikas, Ry
tis be šešėlio, Daina apie Kau
ną, Jūreivių valsas, Klarnetų 
polka. Dainuoja choras, solistai 
ir duetai. Stereo, 6 dol.

Lietuvių kompozitorių solo 
dainos. Išpildo sopranas Birutė 
Kemežaitė su Romos simfoni
niu orkestru: Sapnas apie šiau
rę, Karvelėli, Išdykęs rudenė
li, Benamių daina; Dukružėlė, 
Vakaras, Nemunėli, Ne margi 
Sakalėliai, Klajūnui, Na, tai kas, 
Rugiagėlės ir Dainos, muzika ir 
gėlės. Mono 6 dol.

Pranaše Didis. Tėviškės Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų pa
rapijos choro giesmės: Kantata- 
Pranaše Didis; Visa, kas gyva, 
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
ketinau, Tyliai, tyliai Nemunė
lis teka. “Jūra” — simfoninė

Introductic^ to Modom LL 
thuanian. Puikus lietuvių kai* 
bos vadovas su 40 pamokų 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiž*, 
kinimai anglų kalba. Nemo • 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 8 dol..

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 

Brooklyn, N. Y. 11221

Lietuviška trbpahrė vėliavėlė 
gaunama už 75 su pastaty
mo kaladėle (base) už 1 dol 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—E50 doL 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 60 c. Kreip
tis j Darbininko administraciją, 
$10 Willotfghby Avė., BrooHyn, 
iN. t 11221.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungoš išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da.. Krąjptis: Darbininkas, 
910 Willoughby A*e., 
BrooMyn, NA., 0221.

DR. PAUL ŠOVA, JR. 
VETERINARIAN .

ANNOUNCES THE OPENING OF

BLUE CROSS
DOG AND CAT HOSPITAL

470 McLEAN BOULCVAŽD • PATERSON, NfW JERSEY 
(Route 20) 

Tstephsn*-. 481-0*30
HOURS BY APPOMTMENT ONLY 
Mondsy, Ttmday, Thursdiy. fnd«T 

10 AM t# 12 Noon • 6 PM to 8 PM tvtnmft 
Saturtoy 10 AM. to 12 Noon - 2 PM to 4 PM 

M*d by appomtmoot

FRANK C. DAVID INC. 
FUNERAL HOME 

31st Street & 39th Avė. 
Astoria, L. L C.

Mr. Anthony S. Eppolito 
Funeral Director 
Call 212 729-3400 

Off Street Parking Facilities

Nare is Tht AK Naw "CARINE TOILETctm)"

HOUSEOFFERN dept. CA. 
Lincoln Terreco M timpt,

Mtyn, N.Y. ims oi.c/th* »*• m. rod
rafvta.

Hmt — •Mmfo «f Lithuania’’ — pirnuuttsntola, vaL vgk
WB0D-nf, 894J AMg. -r- augių kalba, par Saton HaU Untv. radtfo ato^ 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Oranga, NJ. 07079.

fURF TOBK — Laikyta žibury*, Bstavtų ir augių kalteads sskmadtoniais 
9-lt vaL ryto WBBI 10M n< banga. Ypdėjas Bonas Ksąys, TW 4-U89 
B-1S ggth PL, Ifiddto Vmaga, N.T. 11879.

•OBTON, WORČKSTER, BROČKTON, Mas*. — TodAjia P. VHMa. 178 
at, Brodtton, Įlaša, tol JU 8-7309; VM baigomis 107> ne. WHH.

MM kS. ICadford, Mase, sekmadtaniais nuo 11-12 v^L

■OBTOK, MAS8. — Vedėjas 9top. Mlnkue, WLTN 1890 kfioeyeln ir m 
MLY kaaga eekuiadlMilele nuo 1-1:30 vai p.p. — B02 ■. Broadwayš Šaute 
Mute^Mna 08127 Tel. 26841489. 

LI TĄ S
r

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS ’

(212) 441-6947

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts Blv., Richmond Kili, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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PRANEŠIMAS
1973 vasario 3 mirė Vanda 

von Egertaitė-Puga&auskienė, 
85 metų amžiaus, gimusi iš se
nos Vilniaus lietuvių vokiečių 
šeimos.“ “ •

čiai, labai gerai draugavo su 
Šalkauskiu šeima ir kitais.

1949 atvyko Amerikon su 
dukra Halina, žentu Stasiu ir 
anūku Henriku A. Čepais. Pa
laidota iš Blessed Sacrament

Elena Samalionis dėkoja Ap
reiškimo parapijos klebonui 
kun. Pr. Raugalui, kun. L. Bud- 
reckui^ kun. A. Račkauskui, p. 
M. Šalinskienei, p. B. Reventie- 
nei, p. Lukoševičienei, p. S.

' Jos senelis buvo caro laikais ^fyČi°S CyPiess HiUs ka* 
Vilniaus gube matūros švieti
mo patarėjas, gi jos tėvelis, pul-

Kun. William A. Pinkus po 
ilgos ligos mirė 1948 kovo 11. 
Velionis buvo gimęs 1911 sau
sio 10 Brooklyne ir tarnavo mi- 
šiom Apreiškimo parapijoj. Ku
nigu įšventintas 1936 birželio 6. 
Pasižymėjo gražiais- lietuviš
kais pamokslais. Minint 25 me
tų mirties sukaktį, už jo vėlę 
mišios bus aukojamos Brookly- 
no ir Kennebunkport, Maine, 
pranciškonų vienuolynuose ir 
Marijos. į dangų paėmimo baž
nyčioj Centereach, L. L, kovo 
11, sekmadienį, 11:45 vai.

pinėse.
Ilsėkis, brangi mamyte, uoš- 

, ^S^^yg^l^^nten- Y*®11® ir senele. Tąnai aukštai 
dantūros viršininkas. Jos ma- kur ateitWe vėl

mytė sena lietuvė vilnietė, bai- SyveJ^sliye vi^1 kartu, 
gusi gimnaziją aukso medaliu. 
A. a. Vanda baigė Rygos pri
vatinę mokytojų kolegiją. Kole
gijoje draugavo su lietuvaitėmis 
studentėmis, pavyzdžiui, su 
Jakševičiūte — p. Venclauskie- 
ne, S. Kymantaite-Čiurlioniene, 

A Jadvyga ir Tone Lukomskaitė- 
mis, Yčaite, Daugirdaitėmis ir 
rygietėmis Labanauskaitėmis. 
Vasaras praleisdavo pas drau
ges Lietuvoje. Pamilo Lietuvą, 
Rygoje susipažino su iš Linku
vos kilusiu Baliu Pugačiausku, 
tarnavusiu akcizo revizoriumi; 
ir už jo ištekėjo. Po karo grįžo 
Lietuvon 1919. Gyveno Šiau
liuose. Dalis mokslo draugių 
buvo kone kasdieniniai sve-

Nuliūdusi duktė, žentas ir 
anūkas su žmonele, taip pat 
giminės, išsimėtę po Europą.

Kalbininko pro£ Antano Salio 
minėjimas įvyks kovo 25, sek
madienį, 3:30 vai. ‘ po pietų 
Kultūros Židinio patalpose. Pa
skaitininkai dr. Vincas Maciū
nas ir kalbininkas Leonardas 
Dambriūnas apžvelgs mūsų di
džiojo kalbininko gyvenimą ir 
darbus. Po minėjimo kavutė su 
pyragaičiais. Visus maloniai 
kviečia L. K. Mokslo Akademi
jos New Yorko židinys.

Dzirvaitienei, p. J. Gražulienei, 
p. A. Pocienei, • p. O. Kanau- 
kienei, p. J. Danilevičienei, p. 
J. Jasinskienei, visom poniom, 
palydėjusiom mano a.a. vyrą J. 
Samalionį į amžino poilsio vie
tą. Dėkoju taip pat p. M. Kaz
lauskienei už užprašytas mišias,' 
Evangelikių moterų rateliui ir 
kun. P. Dagiui. Dėkoju taip pat 
dr. Dičpinigaičiui už ligonio 
lankymą ir gydymą ligos metu 
ir kun. L. Budreckui už paskur 
tinius religinius patarnavimus.

Jonas Miklasevičius mirė va
sario 28 Woodhaven, N. Y. Pa
laidotas iš Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčios Šv. Jono ka
pinėse kovo 3. Paliko dvi duk
teris: vienuolę domininkonę 
sės. Wianey ir Angelę Minsa- 
vičienę.

DaiL Romo Viesulo paroda 
rengiama gegužės 12. Rengia 
Bostono skaučių židinys.

Petrui Ausiejui Camey ligo
ninėje, dr. Mikai padarė opera
ciją. Po šios operacijos ligonis 
sugrįžo namo. Tačiau dar turės 
grįžti į ligoninę kitom dviem 
operacijom. Linkime Petrui Au
siejui sveikatos ir stiprybės.

Pranas Mučinskas mirė prieš 
metus vasario 29. Jis mirė pa
čiame stipriausiame darbo am
žiuje. Lietuviam jis buvo reika
lingas, ypač šalpos srityje, nes 
buvo Balfo skyriaus pirminin
kas. Jo mirties metinėse šeima 
buvo užprašiusi mišias Šv. Pet
ro parapijos bažnyčioje.

Lietuvos vyčiai šv. Kazimiero 
šventę paminėjo kovo 3 d. Tą 
dieną buvo jų mišios.

Monikai Žukauskienei
mirus, jos seserims Birutei Novickienei, Baniutei Ma
čiūnienei ir jų šeimoms reiškia gilią užuojautą

Lietuvių Moterų Klubų Federacija ir 
jos New Yorko Klubas

Mirus tėveliui ir uošviui

A.A. P. Paulauskui

PADĖkĄ
AA. Algimantui Siemaškai 

mirus, visiem aplankiusiem jį, 
aukojusiem mišiom, prisiun- 
tusiem gėlių, aukojusiem Kul
tūros Židiniui, pareiškusiem už
uojautą per laikraščius ar laiš
kais bei palydėjusiem jį į am
žino poilsio vietą nuoširdžiai 
dėkojame.

Ypatingai dėkojame kun. J. 
Pakalniškiui, aplankiusiam a.a. 
Algimantą ligoninėje ir palydė
jusiam į kapus, kun. Raugalui 
ir Tėvui P. Baltakiui už atsi
lankymą ir maldas, jaunystės 
dienų draugams p. Žukauskui 
ir p. Kizniui už tartą nuoširdų 
atsisveikinimo žodį, fotografui 
Linui Vytuviui bei p. M. Ša
linskienei už malonų patarna
vimą mūsų sunkiose valandose.

Siemaškų šeima

RELIGINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

DAUG ŽMONIŲ

skautai ir skauttp 
su vėliavomis dalyvavo 

kurias aukojo kun. A. 
Janiūnas. Jis taip pat pasakė 
gražų šventei pritaikytą pa
mokslą, nušviesdamas šv. Ka
zimiero gyvenimą ir darbus. 
Ragino jaunimą sekti jo pavyz
džiu.

Tuoj po mišių visi rinkosi į 
Liet. Piliečių draugijos salę, 
kur buvo skautų mugė. Ir buvo 
čia tikra mugė. Stalai buvo ap
krauti vosoldais tautiniais dirbi
niais, papuošalais ir kitomis gė
rybėmis, kurias daugiausia pa
gamino patys skautai. Antrojo 
aukšto salėje buvo pietūs ir už
kandžiai. Po pietų buvo vaidi
nimėlis — Jūratė ir Kastytis. 
Režisavo Raminta Kalėdaitė ir 
Giedrė Vakauzaitė.

Scena buvo gana vykusiai de
koruota. Buvo net jūros žuvys, 
kurias vaizdavo skautės. Buvo 
pritaikyta muzika. Taip pakiliai 
praėjo visa mum gerai žinoma 
pasaka. Gaila, kad vaidinimas 
taip greit pasibaigė.

. Lietuviai 
kovo 4 su ’ 
■mišiose, kv

reiškiame gilią užuojautą savo brangiem draugam Taisai 
ir Jonui Stiklioriams ir jų artimiesiem.

Gudaičiai
RAŠOMOSIOS liet.ž.įskai
tant ^elektrines ,
SKAIČIAVIMO m.ir compiu- 
teriai. Žiūr.Sparta 2 p.

i

Balandžio 8 d. 3 v. popiet 
šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioj So. Bostone rengiamas 
didingas religinės muzikos kon
certas. Rengėjai — Šv. Petro 
parapijos choras, prof. Jeroni
mas Kačinskas. Bus atliekama 
A. Dvoržako “Te Deum”. Daly
vauja: solistai Daiva Mongir- 
daitė, baritonas Albertus Vander 
Post iš Amsterdamo, Olandijos, 
Berklee kolegijos “Concert 
Choir”, Arlingtono choro nariai, 
Berklee kolegijos 35 asmenų 
simfoninis orkestras, jaunas var
gonų solistas Albinas Prižgin- 
tas, o taip pat mūsų smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas. Diri
gentas prof. Jeronimas Ka
činskas.

Solistė Daiva Mongirdaitė, 
visiem gerai žinoma ne tik iš 
jos solo koncertų, bet ir iš Chi- 
cagos lietuvių operų pastatymų.

Solistas A. Vander Post yra atli
kęs pagrindinius vaidmenis kai 
kuriuose pastatymuose Naujo
sios Anglijos operoj.

Koncertas tikrai bus didingas.
Jo pasisekimui dirba mūsų pa
sišventėliai choristai, diri
gentas, o taip pat ir minėti 
menininkai. Koncerto pasiseki
mu rūpinasi ir parapijos klebo
nas Antanas Baltrušūnas.

Tokie dideli ir reikšmingi 
meno įvykiai, o ypatingai reli
ginės muzikos, jau baigia iš- vimas, kuris visus apjungė, 
nykti. Pasidžiaukim jais, kol dar Skautam padėka už gražią 
galim pasidžiaugti. šventę.

Kas svarbiausia, kad į šį skau
tišką jaunimo parengimą susi
rinko ne tik visas lietuviškas 
Bostonas, bet ir jo apylinkės. 
Seniai ši salė matė tiek daug 
lietuvių, kurie užpildė abiejų 
aukštų sales. Čia buvo net ir 
vaikų, nešamų ant rankų, buvo 
ir senyvo amžiaus žmonių. Tai 
buvo tikrai solidarus subu-

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 DIENŲ Kaina nuo $641.00

Mielą bičiulį

Juozą Valiušaitį
su šeima, jo mylimai motinai Lietuvoje mirus, nuo
širdžiai užjaučiame.

Janina ir Mykolas Biliūnai

Cape Cod

Leokadijai Andriuškevičienei
Sibire mirus, jos dukrą Birutę Kidolienę su šeima 
nuoširdžiai užjaučia

LMK Federacijos New Yorko Klubas

Mieliems Irenai ir Jurgiui Okuniams, brangiai mamytei

Leonildai Mikuckienei
mirus, nuoširdžia užuojautą reiškia

Elena ir Vytautas Damijonaičiai

A.A. Leonildai Mikuckienei

mirus, mielus IRENA 'r JURGĮ OKUNIUS, netekus 
brangios mamytės, nuoširdžiai užjaučiu ir kartu liūdžiu

Dr. A. Goeldnerienė

A.A.

Leonildai Mikuckienei
mirus, jęs dukrų Ireną Okunienę ir vyrą nuoširdžiai 
užjaučia

LMK Federacijos Neto Yorko Klubas

LB Neto Jersey apygarda maloniai kviečia 
visus į

JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARĄ

kovo 31 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Lithuanian
Liberty Hali salėje, 269 2nd St., Elizabeth, N.J.

Programoje tautiniai šokiai, jaunieji talen
tai, užkandžiai, gėrimai ir šokiai.

Įėjimo auka $2.00.

Bilietai gaunami LB apylinkėse ir prie 
įėjimo.

Pelnas jaunimo reikalams.

A.A.

Monikai Žukauskienei
mirus, jos vyrui Bernardui Žukauskui, sūnui Algiui, 
dukrai Ritai su šeimomis, motinai Monikai Grigai
tienei, seserims Birutei Novickienei su šeima, Baniu
tei Mačiūnienei su šeima, Aldonai, broliams Algirdui 
ir Kęstučiui gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Dr. Antanas Starkus

Mielam Bernardui Žukauskui su šeima, mylimai 
žmonai

/

Monikai Grigaitytei- 
Žukauskienei

mirus, motinai Monikai Grigaitienei ir seserims Birutei 
Novickienei ir Baniutei Mačiūnienei-su šeimomis gilią 
užuojautą reiškia '

A*

Jadvyga Trimakienė

Liepos 18 
Rugpiūčio 8 
Rugsėjo 5 
Spalio 3 
Gruodžio 21

Vyksta:
Gegužės 23

t , Birželio 6
- Birželio 27

Liepos 11

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų, Maskvoje arba
Leningrade 2 dienas ir Helsinkyje 2 dienas 

Grupių dalyvių skaičius ribotas — NESIVĖLUOKITE 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

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

Savininkė: Aldona Adomonienė
Air f arės subject to Government approval

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuota* MB3

460 We«t Broadtfay, South Boston Massachusotts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

Mo banko direktorių taryboje yra adv. Jcttm J. Grf&StiL Raikai* 
au patarnautojai* galima susikalbėti ir fieturi&ai b Turtą*—A***tr 
virt >213,000,000.

CURRSJNT DIVttflCND
* Regulara/c — a 1 ysarTazmOspOst
• Spėriai Nodcea/c — S% o 2 year Tam Dapoat

---------AU AcPtatts CottpotnflM Daily -- --------

Cape Code “Old Silver Beach” W. Falmouth, 
(Mass.) prie šiltos Gulto srovės, švarus ir pats 
maloniausias pajūrys. Rami ir poilsiui geriau* 
šia vieta. Patogiai ir gražiai įrengti kambariai, 
geras maistas ir nuoširdi bei šeimyniška ap* 
tinka. Taip pat gaminamas Dietinis maistas ir 
atsižvelgiama į svečių pageidavimus. Motorinė 
valtis graži ir geras žOklavimas. Kaina pri
einama. Galima patiems gamintis maistą.

Svečiai norintieji ramiai ir maloniai pail
sėti, pasimaudyti šiltam Atlanto vandenyne, 
prašomi skubiai siųsti užsakymus:

VASARVIETĖ “DAINA”
Sav. A. Daukantlanė-Morlarty 

124 Bellevue Rd.
Squantum, Mass. 02171 

Tek 1-617-320-4293
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ĖIADDINIklI^A C 4IW M ■ M W 8 Chicagoj. Nuliūdime palilM
Bernardą, dukrą Ritą, sūnų 

■ Algį, o taip pat senutę moti
ną — Moniką Grigaitienę, 97 
metų amžiaus, seseris Birutę, 
Aldoną, Baniutę, brolius Kęstu
ti, Algirdą ir 6 anūkus. Velio
nė Monika nuo gimnazijos die
nų priklausė ateitininkam, o 
studentavimo metu ateitininkų 
korporacijai Giedrai. Buvo tauri 
asmenybė, kuri, nežiūrint silp
nos sveikatos, rūpinosi savo šei
ma ir savo senais tėvais, nepa
miršdama ir lietuviškos veiklos.

■ Am
Redakcija .455-7281

Spaustuvė —................452-6916
Vienuolynas ..455-7068
KultūrosŽidinys.827-9865

‘.-Balto popietė bus balandžio 
J8- (L, 4 v. popiet Kultams. _ Ži- 
•rtinyjc. Bus audinių paroda ir' 
‘kavutė. Rengia Balio Šimtasis 
I skyrius.
♦ A. a. Eleonoros Vogintie nės, 
;Waterbuiy, Conn., atminimui 
•Danutė Veclauskaitė ICultūros 
;Židiniui aukoja 15 dol. Velionės 
^artimiesiem reiškiame nuošir- 
;džią užuojautą, o aukotojai — 
(lietuvišką ačiū.
•. New Yorko Alto posėdis šau
kdamas kovo 16 d. 7:30 v.v. 
.‘Fifi svetainėje, 94-25 Jamaica 
•Avė., Woodhavene. Bus pada- 
(ryta Lietuvos nepriklausomybės 
•minėjimo apyskaita, aptartas 
;New Yorko lietuvių vardyno 
(klausimas ir k.
• Kun. Stasys Raila dar tebegu
lti ligoninėje, kur jam buvo pa- 
’daryta operacija.
(' New Yorko ir New Jersey 
(Dantų Gydytojų Draugijos susi
rinkime, įvykusiame vasario 25, 
(buvo išrinkta nauja valdyba: 

MaurUkienė — pirmininkė, 
A. Svaloonienė — sekretorė, 
J. Snieškienė — iždininkė.

Skulptorius Vytautas Kašuba 
šiuo metu dalyvauja skulptūros 
parodoje “Creative America 45 
Sculptures”, kuri vyksta Tokijo 
mieste Japonijoje. Ta proga 
šioje parodoje išstatytą plakto 
švino reljefą nupirko JA.'V vals
tybės departamentas.

Vaclovas Sidzikauskas, Liet. 
Laisvės Komiteto pirmininkas, 
yra išvykęs atostogauti į Flori
dą. Grįžta ateinančią savaitę.

* N. Y. tautinių šokių grupė, 
.♦Vadovaujama J. Matulaitienės, 
7<ovo 21, trečiadienį, dalyvauja 

Ridge tautų festivalyje. 
‘Akordeonu šokius palydi Rūta 
Oftaudytė. Programa vyksta Bay 

Ridge viešojoje bibliotekoje, 73 
^Street ir Ridge Blvd- (2nd 

Z*^ve.), Brooklyne N.Y. Lietu- 
\ybs vyčių senjorai surengs pa- 
7xbdėlę. Programoje dar bus 
Afrikos pasakos, norvegų tauti
niai šokiai, Lietuviškoji progra
ma prasideda 8 v.v.Visi kvie
čiami.

Jaunimo pamaldos Kul
tūros Židinyje bus kovo 18, 
sekmadienį, 11 vai. Po pamaldų 
pasisvečiavimas ir jaunimo me
no parodos apžiūrėjimas.

Jaunųjų paroda, pavadinta 
jaunimas ir jo menas, vyksta šį 
savaitgalį, kovo 17-18 Kultūros 
Židinyje. Parodos jury komisiją 
sudaro dailininkai: Vida Kriš- 
tolaitytė, Regina Ingelevičienė, 
Albinas Elskus ir Juozas Bag
donas. Fotografijos vertinimo 
komisiją sudaro: Vytautas Ma
želis, Vytautas Augustinas ir 
Petras Ąžuolas.

LVS Ramovės New Yorko 
skyriaus narių susirinkimas į- 
vyks kovo 16, penktadienį, 
7:30 v.v. Kultūros Židinyje. Bus 
renkama nauja valdyba ir kon
trolės komisija.

A. a. Leonildai Mikuckienei 
mirus, vietoje gėlių Kultūros Ži
dinio statybai Elena Urbaitis 
aukojo 15 dol. Velionės arti
miesiem reiškiame užuojautą, o 
aukotojai — lietuvišką ačiū.

Sporto žaidynės įvyks Eliza- 
beth, N. J., balandžio 7-8 gra
žiose, modemiškose George 
Washington pradžios mokyklos 
patalpose. Programoj bus suau
gusių ir vaikų krepšinis,, tinkli
nis, stalo tenisas ir šachmatai. 
Žaidynėse dalyvaus New Yor
ko, New Jersey, Baltimorės, 
VVashingtono, Philadelphijos, 
Bostono, Hartfordo ir kitų aplin
kinių miestų komandos. Šešta
dienio vakarą netoli esančioj 
Lietuvių Laisvės salėj įvyks 
jaunųjų ir vyresniųjų sporti
ninkų pobūvis. Žaidynes ren
gia ŠALFAS Sąjungos rytų apy
garda. Norį dalyvauti prašomi 
skubiai registruotis pas Pr. 
Gvildį, 93 VVeeling Avė., Staten 
Island, N. Y. Tel. 356-7871.

Kas nori šuniuko, gali nemo-^ 
karnai gauti. Šuniukas jaukus ir 
miejas, treniruotas, “terrier”, 5 
mėnesių. Skambinti vakarais 
441-6078.

Į sąskrydį!
N. Y. studentų ateitininkų 

draugovė kovo 24-25 rengia są
skrydį studentam ir susidomė- 
jusiem vyresniesiem mokslei
viam. Pradžia 12 vai. šeštadienį 
pas Joną Vainių, 80-39 87 Road, 
Woodhaven, N. Y., 11421. Sa
vaitgalį pradėsime pagrindine 
paskaita aktualia tema.

Taip pat bus ir simpoziumas, 
kuriame dalyvauja: Rimas Ju- 
zaitis, Vytas Maciūnas, Algis 
Norvilą, Antanas Razgaitis, Jo
nas Vainius.

Į programą įsijungs ir SAS 
centro valdybos pirmininkas 
Vytas Narutis ir vicepirminin
kas Linas Sidrys, abu iš Chica- 
gos.

Vakare 8 v. jaunimo šokiai 
Apreiškimo parapijos 
Sekmadienį pamaldos 11 vai. 
Apreiškimo parapijos 
čioje, po pamaldų — tos pa
čios parapijos salėje — pusry
čiai.

Kviečiame visą susidomėjusį 
jaunimą atvykti į šį rengiamą 
sąskrydį. Savaitgalis žada būti 
linksmas — akademinė progra
ma, pilna minčių, idėjų. Galė
sime aptarti ateities veiklą bei 
jos problemas.

Iki pasimatymo!
Registruotis prašome adresu: 

Rasa Navickaitė, 214 Elderts 
Lane, Woodhaven, N.Y. 11421. 
Tel. (212) 647-6294.

salėje.

bažny-

SPAUSTUVĖS- DARBININKO

STATYBAI AUKOJO

400 dol. — A.LIM. S-gos 
29 kuopa, Apreiškimoparapijos 
(dnksč. K. Ž. 1000 dol.).

100 dol. — J. Pliauskas, Bay- 
side, N. Y. (anksč. K.Ž. 152); 
Ana Cloze,—Ridgewood, N. Y. 
(anksč. K. Ž. 100); Eug. Kezie- 
riė, Woodhaven, 
K.Ž. 405).

50 dol. — P. 
Richmond Hill,
K. Ž. 420); A. B. Re vemtai, 
Woodhaven, N. Y. (anksč. K. Ž. 
782).

• 30 dol. — N. Y. Vyrų Cho-

N. Y. (anksč.

A. Petraičiai, 
N. Y. (anksč.

ras Perkūnas (anksč. K. Ž. 1425 
ir 6490 darbu).

15 dol. — VI. Jasinskas, 
Brooklyn, N. Y. (anksč. K. Ž. 
800); V.B.L., Richmond Hill, 
N. Y. (anksč. K. Ž. 140).

10 dol. — V.A. Eidukevičiai, 
Richmond Hill, N. Y. (anksč. 
K.Ž. 1000); Eva Galiūnas, 
Brooklyn, N. Y.; kun. S. Rai
la (anksč. K. Ž. 110); V. Rep- 
lish, Jamaica, N. Y.; St. Juras, 
Chicago, III.; K. J. Krušinskas, 
Woodhaven, N. Y. (anksč. K. Ž. 
550).

5 dol. — P. Žumbakis, Chi
cago, III.

ARKIVYSKUPO JURGIO Birutė Radzivanienė, iš New 
MATULAIČIO ------- x"‘ ‘
MINĖJIMAS

Arkivyskupo Jurgio Matulai
čio, Dievo Tarno, beatifikaci
jos byla buvo pradėta 1953, 
prieš dvidešimt metų, Romos 
vikarijato tribunole. Pereitų 
metų pabaigoje tribunolas, bai
gęs savo darbą, paruošiamąjį 
procesą, pasirašė bylos aktus ir 
perdavė generaliniam marijonų 
postulatoriuikun. dr. J. Vaiš- ~
norai, kad jis juos įteiktų Sven- ALRK Federacijos se 
tųjų , Skelbimo Kongregacijai. 
Tai labai reikšmingas įvykis, į 
kurį reikia atkreipti ypatingą 
dėmesį. Katalikiškoji Lietuva 
stovi prieš realią galimybę iš
vysti savo arkivyskupą Jurgį 
altoriaus garbėj. Ar tauta yra pa
siruošus sutikti savo šventąjį?

L. R. Katalikų Federacija 
kviečia visus į arkivyskupo Jur
gio Matulaičio minėjimą sekma
dienį, kovo 25, Angelų Karalie
nės bažnyčioj. 11-tą valandą 
įvyks iškilmingos1 koncele- 
bruotos mišios, kurių metu apie 
arkivyskupą Jurgį kalbės iš Put- 
namo atvykęs prof. kun. Stasys 
Yla.

Pageidaujama, kad minėjime 
dalyvautų organizacijų ir drau
gijų atstovai su vėliavomis.

Po pamaldų visi bus kukliai 
pavaišinti parapijos salėje.

Yorko nuvykusi į Perth, Austra
liją, aplankyti savo giminių, 
siunčia Darbininkui ir jo skai
tytojam sveikinimus.

A. a. kun. klebonui Norbertui 
Pakalniui, dideliam 
spaudos gerbėjui, prisiminti J. 
Galminienė iš Woodhaven, 
N. Y., paskyrė 10 dol. Darbi
ninko administracijos pastatui 
remontuoti.

šių metų Kat. Federacijos 
New Yorko apskrities seimelis 
bus kovo 25, sekmadienį.

Po mišių 12 vai. tos pačios 
1 parapijos salėje bus priešpie
čiai seimelio atstovam ir visiem 
minėjimo dalyviam. Seimelio 
posėdis prasidės 1 vai. Paskaitą 
seimelyje skaitys seselė iš Put- 
namo. Valdyba ir iždo globėjai 
padarys pranešimus. Bus ir nau
jos valdybos bei iždo globėjų 
rinkimai.

Visos Federacijai priklausan
čios organizacijos bei draugijos 
prašomos išrinkti po du atsto
vus, aprūpinti juos įgaliojimais. 
Draugijų atstovai savo praneši
mus padaro žodžiu arba patei
kia prezidiumui raštu.

Seimelio metu kviečiamos 
draugijos bei organizacijos susi
mokėti nario mokestį.

Prel. Jonas Balkonas grįžo 
iš Austrąjjjos,. kur jis dalyva
vo tarptautiniame eucharistinia
me kongrese.

Cypress Hills North — mo- 
dem 2 family fully detached 
on 50x150 feet — finished base- 
ment, laundry room — 3 mo- 
dem baths — modem kitchens 
— all appliances — 5 brick 
garages — $54,000. By appoint- 
ment only — 
1239.

Viena noriu 
butą pirmame

277-4336, 277-

gauti nuomai 
__ , „______  aukšte iš 2-3 
kambarių ir virtuvės, Woodha- 
ven» Y., tarp 85-100 gat
vių arba piję Park Lane. Skam
binti tej. 441-1164.

Tėv. Barnabas
OJ.M., pakeliui į Pietų
Amerikos lietuvių V-jį 
kongresą.

PaieSkoma moteris, kuri turė
tų geras rekomendacijas. Reikia 
valyti daktaro ofisą 2 kartus per 
savaitę. Skambinti BU 2-4638.

Išnuomojamas iš 4 kambarių 
saulėtas butas prie Highland 
parko. Skambinti 647-6160.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodinin
ką Stasį Citvarą. Taip pat jis 
laikrodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

šeši, kovo 24 d.
8 v.v. Įėjimas 2 dol.

jaunimo šokiai
visuotiniam NY jaunimui

Apreiškimo parapijos salėje 
rengia NY stud. ateitininkai

New Jersey skautų-skaučių rengiama
Šešt. 1 - 9 
Sek. 12-8

Atidarymas — šešt. 6 vai.

KAZIUKO MUGĖ
sekmadienį, kovo 18 d., Lietuvių Laisvės 

Salėje 269 Second St., Elizabeth, N.J.

JAU N 1 MAS IR
Mugės atidarymas 12:30 v.

Pietūs 1:00 v. JO MENAS

Mugėje bus įvairūs skaučių-skautų rankdarbiai, medžio 
išdirbiniai, papuošalai, audiniai ir kita.

Veiks kavinė ir vertinga loterija. Pietums bilietai 
gaunami pas skautų-skaučių tėvus.

kovo 17 -18 
Kultūros Židinyje

Visi kviečiami! Rengia N. Y. moksl. Ir stud. ateitininkai

KOVO MĖNUO — SPECIALUS VAJUS 
SPAUSTUVĖS IR DARBININKO NAMAM 
UŽBAIGTI IR ĮRENGTI

Spaustuvės priestatas Ir Įrengimas atsieis apie 140,000.
Angelų Karalienės parapija pirmoji ėmėsi Iniciatyvos, kad ile spaudos namai kiltų 

skaitytojų dėka. Parapija spaustuvės reikalam aukoja 25,000 dol. x
Kiekvienas Darbininko, Aldų, Varpelio, Karlo, Tėvynės Sargo, Į Laisvų, Garso, Me

dicinos Ir kitų čia spausdinamų leidinių skaitytojas yra maloniai praiomas prisidėti prie 
šių spaudos namų užbaigimo bent 10 dol. auka.

FRANCISCAN FATHERS BUILDING FUND 
680 BUSHWICK AVENUE
BROOKLYN, N.Y. 11221

Siunčiu Spaudos Namam
Vardas, pavardė .................
Adresas ...—..........................

dol.

Spaustuvės pirmojo aukšto lubos. Jau uždėti plieno balkiai. Nuotr. P. Bikinio


