
Savaitės įvykiai
Kovo 5-12

Amerikoje:
VVatergate byloje nauja tiek, 

kad buvę Baltųjų Rūmų 6 parei
gūnai prisiekusiųjų pripažinti 
pakaltinami dėl įsilaužirrio į Els- 
bergo psichiatro būstinę. Jie 
kalti neprisipažino. Tarp pakal
tintų yra ir Ehrlichmanas. Kada 
pasisakys Atstovų Rūmai dėl pa- 
kaltinimo prezidentui — dar 
neaišku. Greičiausia tąsysis iki 
rinkimų. Tebevaroma propa
ganda, kad prezidentas pats pa
sitrauktų. Kongresmanas Mills 
teigė, kad prezidentas pasi
trauks per 30-40 dienų. Prie
žastis ne tiek VVatergate, kiek 
mokesčių nemokėjimas.

Tarp Baltųjų Rūmų ir Kong
reso įtampos tiek, kad prezi
dentas vetavo Kongreso įstaty
mą dėl energijos. Prezidentui 
nepriimtinas nutarimas numušti 
naftos žaliavų kainas.

Senatas atmetė prezidento 
siūlymą pakelti atlyginimą 
Kongreso nariam ir valstybės 
tarnautojam 22.5 proc. Dabar se
natorius gauna 42,500 dol.

Kongrese taip pat nėra pritari
mo prezidento norimam įstaty
mui, kad Sovietam būtų pripa
žintas didžiausio palankumo 
principas.

Pergyvenimas 4 asmenų šei
mai pagal Gallupą dabar reika
lauja minimum 152 dol. savaitei, 
arba 5 kartus daugiau kaip 1937, 
50 proc. daugiau kaip 1967, 3 
proc. daugiau kaip 1973.

Kepėjų sąjunga pakartotinai 
įspėjo, kad dėl kviečių stokos 
pabrangs miltai ir duonos kepa
lo kaina galės pakilti 27 proc. — 
iki 1 dol. Dabar kviečių buše
lis apie 5 dol., numatoma iki
13.

Maisto produktų brangimas 
priklausąs labiausiai nuo pa
didėjusio javų eksporto: 1972 
eksportuota už 8 bil., 1973 už 

20 bil.
f

Gazolino stoka nepraeis taip 
greit, net jei embargo bus at
šauktas. Praeis mėnesiai, iki bus 
padidinta produkcija. NYT kal
tina vyriausybę, kad ji nelygiai 
išdėstė pasiaukojimą gyvento
jam: piliečių pasiaukojimas ei
nąs korporacijų naudai.

Bedarbių skaičius dėl energi
jos stokos padidėjo 500,000 — 
daugiausia atleista iš automobi
lių gamybos.

Pieno gamyba 1973 sumažėjo 
3.6 proc., palyginti su 1972. 
Rekordinis kiekis buvo 1964 — 
127 bil. svarų. 1973 m. buvo 9 
proc. mažiau nei anas rekordas.

New Yorke, liberalų sostinėje, 
pagal Yankelowich anketas, au
ga konservatizmas. Per paskuti
nius trejus metus tarp rinkikų 
konservatorių skaičius padidėjo 
6 proc., iš 27 pakilo iki 33; tiek 
pat sumažėjo radikaliųjų libe
ralų; nuosaikiųjų procentas liko 
tas pats — 31.

NYT tą vyksmą taip konkre- 
tina: Ideologinis griežtas po
sūkis į dešinę New Yorke reiš
kiasi pritarimu grąžinti mirties 
bausmę, skirti kalėjimą iki gy
vos galvos narkotikų platinto
jam, sugriežtinti kovą prieš por
nografiją, prieš marijuanos lega
lizavimą ir prieš vaikų “busini- 
mą”. R. Drummondas teigia, 
kad ta pati tendencija reiškiasi 
visoje tautoje.

J. Tautose:

Žmogaus teisių komisija su
silaukia vis aštresnių kaltinimų 
dėl neveiklumo. NYT nurodo, 
kad jos darbus labiausiai sabo
tuoja Sovietų Sąjungos blokas. 
Pasisakant Sovietam, Baltarusi
jai ir Bulgarijai prieš buvo nu-

KISSINGERIS TRIJUOSE FRONTUOSE
VIDURINIUOSE RYTUOSE: 
aliejus dar neteka

Valstybės sekretorius Kis- 
singeris buvo labiausiai įsitrau
kęs organizuoti taiką viduriniuo
se rytuose. Nuo taikos priklauso 
naftos tekėjimas. Pasisekė Kis- 
singeriui išlyginti santykius 
tarp Izraelio ir Egipto. Buvo ne
bepasiseką jau ir tarp Syrijos 
ir Izraelio. Bet čia pasimaišė 
Gromyko, prisidėjo arabai iš Ly- 
bijos ir Alžiro, ir Syrijos nuo
taikos pagriežtėjo iki atnaujinto 
apsišaudymo su Izraeliu. Pa
griežtėjo reikalavimai Izraeliui: 
kad jis vykdytų spalio 22 sutar
tį — atsitrauktų į 1967 metų 
sienas. Kol to nebus, Lybija, 
Alžiras reikalauja naftos embar
go Amerikai neatšaukti.

Nors 6 arabų valstybės, nusi
teikusios Amerikai palankiai, 
kovo 10 susirinko Caire, bet em
bargo svarstymą atidėjo į kovo 
13 jau Lybijoje, kur nuotaikos 
griežtesnės.

EUROPOS FRONTE: Nauja At
lanto charta pakibo ore

Grįždamas iŠ Syrijos, Kissin- 
geris iš Vokietijos užsienių rei
kalų ministerio Scheel išgirdo 
staigmeną: Europos ūkinės
bendruomenės valstybės sutarė 
siūlyti 20 arabų valstybių bend
rą konferenciją. Kissingeris tuo
jau reagavo priekaištu, kad iš 

tarta ateinantiem metam kelti 8 
valstybėm skundus dėl žmogaus 
teisių paneigimo. Minima čia 
Brazilija, Indonezija, Čilė, Bu
rundi. Bet NYT nesumini Sovie
tų Sąjungos, kuri daugiausia 
persekioja ir prieš kurią skundų 
ne vienas įteiktas komisijai.

Ką čia veikia Amerikos atsto
vai? Esą Amerikos, Anglijos, 
Indijos ir kt. atstovai ėmėsi 
tarpininkauti, kad Sovietai atsi
imtų kaltinimus Čilei, o Čilė So
vietam dėl Solženitsyno.

Vokietijos — rytų ir vakarų 
— kovo 7 sutarė pasikeisti dip
lomatiniais atstovais.

Vokietijos kissingeris — mi- 
nisteris Bahr — 10 dienų iš
buvo Maskvoje. Derėjosi dėl 
bendro kapitalo ir bendros va
dovybės bendrovių, kurios sta
tytų plieno fabriką Kurske už 1 
bil. dol. Nesusitarė dėl procen
tų už kapitalą. Nesusitarė ir dėl 
politinio reikalo — Vokietijos 
didesnių teisių vakarų Berlynui 
atstovauti.

Anglijoje jau vėl veikia 5 die
nų darbo savaitė. Angliakasiai 
gavo, ko norėjo — 35 proc. 
pakeltas atlyginimas. Anglijoje 
per 3 metus kainos pakilo 52 
proc.

Maskva pakartojo: nors prezi
dentas Nixonas turi vargų su 
VVatergate, jis Maskvoje laukia
mas.

Suomiai susilaikė nuo Solže
nitsyno knygos vertimo, spau
džiami Maskvos.

Kanadoje ima augti patriotinis 
sąjūdis, kuris siekia pažadinti 
Kanados tapatybės pajautimą, li
teratūros, meno pobūdį ir nebūti 
tik J.V. “vergiškoje priklau
somybėje”.

Iš Lenkijos laivo Stefan Bato- 
ry, kuriuo plaukė ekskursantai, 
negrįžo 81. Daugiausia jų liko 
Hamburge.

Pavergtos Europos seimo pir
mininkas St. Korbonski laiške 
NYT kovo 9 priminė, kad Es
tijos, Lietuvos, Latvijos, Bulga
rijos, Čekoslovakijos, Vengrijos, 
Lenkijos ir Rumunijos žmonėm 
žodis “Rytų-Vakarų detente” 
reiškia “tautų kalėjimą”. Kaip 
žmonės iš to kalėjimo nori iš
trūkti, parodė masinis bėgimas 
iš Stefan Batory laivo. 

pasitarimų išskirta Amerika; kad 
tai padaryta iš anksto Amerikos 
nepainformavus. Laikė, kad to 
nutarimo iniciatorius esanti 
Prancūzija. Prieš ją labiau ir nu
krypo Kissingerio priekaištai.

Iš Europos atsakoma į prie
kaištus: ir Amerika nepain
formavo savo europinių sąjun
gininkų apie kariuomenės aliar
mą viduriniuose rytuose; nepa
informavo apie savo keliones į 
Kiniją. Net priekaištu iš Euro
pos atsakoma: esą Amerika la
biau rūpinasi Sovietais ir Kini
ja negu Europa.

Pirmoji Kissingerio reakcija 
faktu — valstybės departamen
tas pranešė, kad pasitarimas, 
numatytas šios savaitės trečia
dieniui tarp Europos ūkinės 
bendruomenės ir Amerikos, at
šauktas.

Pakibo ore ne tik Kissingerio 
pernai paskelbta “Naujos At
lanto chartos” idėja, bet ėmė 
tolti ir jungtinės Europos idea
las.

DETENTE FRONTE: vyriausybė 
prieš Kongresą

Valst. sekr. Kissingeris, kurį 
Monitor pavadino užsienių rei
kalų prezidentu, kovo 7 senato 
komisijoje griežtai pasisakė 
prieš šen. Jacksono sąlygą prie 
didžiausio palankumo principo 
Sovietam — laisvę emigruoti. 
Jei ta sąlyga, įstatymo priedas, 
bus priimta, Kissingeris sakė

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ VENECUELOJE

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 56 metų sukakties 
prisiminimas Venecueloje bu
vo pradėtas iškilmingomis pa
maldomis Caracas katedroje va
sario 17 dieną 11 vai.

Mišias aukojo ir tai dienai 
pritaikytą pamokslą ispanų kal
ba pasakė vysk. Jose Ali Leb- 
run. Religinės dalies pravedimu 
mielai pasirūpino mūsų kapelio
nas kun. Antanas Perkumas, 
SDB.

Po pamaldų Venecuelos LB 
vardu lietuvių jaunimas, pasi
puošęs mūsų tautiniais drabu
žiais, palydėtas Venecuelos, 
Lietuvos tautinių bei ateitinin
kų vėliavų, padėjo didžiulį gy
vų gėlių vainiką ir latvių kolo
nijos atsiųstąsias sveikinimo gė
les prie Venecuelos išlaisvinto
jo Simon Bolivar paminklo. 

Venecueloje, minint Lietuvos nepriklausomybės šventę vasario 17, prie Simon Bolivaro, 
Venecuelos išlaisvintojo, paminklo padėtas gražus vainikas. Iš k. lenkų kolonijos pirm, 
inž. Felix Zubr., Venecuelos LB Caracas apylinkės pirmininkas dr. Povilas Dambrava, 
stud. Viktorija Kriščiūnaitė, CIPDEM pirmininkas Felix Martinez Suarez, Venecųe- 
los LB centro valdybos pirmininkas inž. Vladas Venckus ir lietuvių jaunimas. Nuotr. L. 
Gavorskienės.

siūlysiąs prezidentui visą įstaty
mą vetuoti. Emigracijos laisvės 
sąlygą Kissingeris vadino sieki
mu pakeisti Sovietų vidaus 
struktūrą, siekimu gadinti de
tente santykius tarp Sovietų ir 
Amerikos. Kissingeriui detente 
yra priemonė atominiam susi
naikinimui išvengti. Taigi de
tente yra diktuojama baimės.

Kissingeris surasiąs kompro
misą su Jacksonu, nors ir po 
Kissingerio kalbos jų nesiduo
da perkalbamas.

Spaudoje pakilo balsai dėl pa
čios detente — ar tai realus 
taikos reiškinys ar tai iliuzija? 
O Sovietų spaudoje ir jų vadų 
pareiškimuose pasisakoma prieš 
“imperialistų” pastangas ardyti 
detente — atolydį. Kiek Ameri
koje yra šiai detentei įtarimo, 
tiek Sovietuose yra noro deten
te naudotis kaip priemone So
vietų jėgom stiprinti.

— Prel. Jonas Balkonas, JAV 
LB garbės pirmininkas, laišku 
pranešė JAV LB tarybos prezi
diumui, kad dėl amžiaus ir per
sikėlimo į kitą gyvenvietę (Flo
ridą) pasitraukia iš JAV LB ta
rybos ir JAV LB garbės teismo. 
Tarybos prezidiumas prel. J. 
Balkūno atsistatydinimą priėmė 
su dideliu apgailestavimu. Jonas 
Našliūnas, kaip pirmasis kandi
datas, pakviestas į JAV LB gar
bės teismo teisėjus trejiem me
tam.

Pamaldose bei vainiko padėji
me dalyvavo daug kviestinių 
asmenų, tarp kitų atsilankė ir 
Tarptautinio tautybių komiteto 
— CIPDEM pirm. licn. Felix 
Martinez Suarez su žmona ir 
dukrele.

Šį įvykį plačiai pažymėjo, net 
patalpindami didžiules foto 
nuotraukas, šie Caracas išeiną 
dienraščiai: Ei Universal, La 
Religion, Ultimas Noticias ir EI 
M undo.

Šeštadienį, vasario 16, Vene
cuelos lietuvių jaunimas, talki
nant įvairių tautybių bei univer- 
sitėtų studentam, suorganizavo 
automobilių-motociklų jaunimo 
motorkadą Caracas gatvėmis šū
kiu — Laisvės Lietuvai.

M oto rkadoje dalyvaujančios 
mašinos buvo pažymėtos specia
liais lipinukais — Lituania Qui- 
ere Ser Libre—.

KAIP ILGAI TRUKS DISKRIMINACI
JA RAUDONOSIOS DIKTATŪROS 
AUKOM?
Lietuvos nepriklausomybė pri
simenant stiprėja pasisakymai 
prieš Vakarų veidmainingą tylą

Ištraukos iš amerikiečių spau
dos Lietuvos nepriklausomybės 
dienos proga te beateina. Tenka 
jas ne tik registruoti, bet ir ste
bėti, jose reiškiamas nuotaikas.

-o-
Už Amerikos aktyvumą

Chicago Tribūne vas. 16, 
aprašęs minėjimą, surengtą 
Cicero, pastebi, kad daugelis 
lietuvių siunčia laiškus ir tele
gramas kongresmanam bei sena
toriam, prašydami skatinti pre
zidentą, kad veiktų Sovietus at
sisakyti nuo Lietuvos okupaci
jos. — Autorius Felix Algirdas 
Kasper (studentas).

Karčioji tiesa Vakaram
Chicago Sun-Times vas. 14 

Rimantas Gencius (LB tarybos 
narys?), suminėjęs okupacijos 
faktą, originaliai ir taikliai tęsė: 

“Dabar Sovietai persekioja 
Lietuvos katalikų Bažnyčią, 
siekdami pamažu ją sunaikinti.

Blogai, kad Lietuva niekad 
nebuvo išgarsėjusi bylom, nes 
tada Lietuvos padėčiai būtų ga
rantuotas viešas dėmesys.

Blogai, kad Lietuva nėra ne
išsivystęs, nekatalikiškas kraš
tas nes tada popiežius Paulius 
VI dėl jos prašnektų.

Blogai, kad Lietuva nėra bran
giųjų mineralų ir aliejaus san
dėlis. Tada ponai Nixon, Heath, 
Brandt, Trudeau ir kompanija 
imtų labai interesuotis.

Deja, visa, ką Lietuva turi, 
yra keletas milijonų žmonių, ku
rie nori laisvės.

Ar tai nėra pakankamas pa
grindas (susirūpinti)?”

Prieš J. Tautų dviveidiškumą
Chicago Sun-Times vas. 15 

buvo Tedis Zierins (latvio) 
straipsnelis “Lithuania’s de- 
stroyed freedom”, kuris pra
dedamas:

“Labai malonu, kad mažoji 
Grenados sala su 100,000 gyven
tojų vasario 7 tapo nepriklauso
ma valstybe. Puiku, kad šis svar
bus įvykis buvo atšvęstas pen
kių dienų iškilmėm.

Labai malonu, kad JT reika
laujama nepriklausomybės net 
mažai Pitcairn salai, kurioje gy
vena tik 100 žmonių.

Bet Vasario 16 reiškia nepri
klausomybės dieną senos kultū
ros tautos — Lietuvos. Ten 
nebus džiaugsmingų iškilmių; 
tebus liūdesys ir baimė, nes So- 
vietii Sąjunga, viena iš JT kūrė
jų, sunaikino Lietuvos laisvę, 
įkalino ar nužudė daugel jos 
piliečių ir tebelaužo tenai visas 
pagrindines žmogaus teises.

Ironija, kad JT ir visokios rū
šies tarptautinės konferencijos 
reikalauja laisvės ir nepriklau

somybės visom vakariečiti kolo
nijom, bet visos jos tyli apie lais
vę ir žmogaus teises komunistų 
valdomuose kraštuose.

Kaip ilgai truks diskriminaci
ja raudonosios nacių-komunistų 
diktatūros aukom?”

Chicago Sun-Times vas. 16 
davė Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo programą su jos 
dalyviais.

Pasyvumo neužtenka
Chicago Daily News vas. 16- 

17 Audronė Arstikys (Arštikytė) 
str. “For a free Lithuania”, su
minėjusi Vasario 16 akto istoriją, 
sovietinę okupaciją, lietuviii 
laisvės siekimus, baigia:

“Laikas Amerikos vyriausybei 
pavartoti šiek tiek savo tarptau
tinės įtakos ir padėti lietuviam 
pasiekti jų tikslus.Nors JV vy
riausybė niekad nėra pripa
žinusi sovietinės aneksijos Bal
tijos, valstybėse, nebepakanka 
jau tenkintis pasyviu vaid
meniu”.

Apie etninį gajumą
Herald News (Illinois) vas. 9 

iš anksto pranešė apie LB Le
mento apylinkės rengiamą mi
nėjimą ir jo programą.

The Beacon (Lemont, III.) 
vas. 13 “Lithuanian Indepen- 
dence Day” plačiai nušvietė ne
priklausomybės istoriją, sovieti
nį pavergimą; aprašė Lemont 
įvykusį LB apylinkės surengtą 
minėjimą visuomenei ir minė
jimą lietuvių mokyklos moki
niam. Suminėjo V. Kamanto pra
nešimą, kad mokykloje yra 104 
mokiniai ir 17 mokytojų; kad 
mokykla siekia palaikyti “etninį 
paveldėjimą”. Suminėjo taip pat 
LB susikūrimą, jos tikslus. Su
minėjo, kad tos apylinkės pirmi
ninkas yra K. Laukaitis, visos 
LB pirmininkas B. Nainys.

Lietuvos minėjimas 
Kongrese

1974 metų Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos proga kal
bėjo 15 JAV senatorių vasario 7
— Charles H. Percy (R. III.), 
John O. Pastore (D. RI); vasario 
18 — Jacob Javits (R.NY), Wil- 
liam Proxmire (D. Wis.), Carl T. 
Curtis (R. Nebr.), Aliai E. Ste- 
venson (D. 111.), Jesse A. Helms 
(R. N. Car.), Robert P. Griffin 
(R. Mich.), Birch E. Bayh (D. 
Ind.); vasario 25 — Paul J. Fan- 
nin (R. Ariz.); vasario 26 — Ri- 
chard S. Schweiker (R. Pen.), 
Abraham A. Ribicoff (D. CT); 
vasario 21 — James L. Buck- 
ley (R. NY), Edward W. Brooke 
(R.Mass.), Harrison A. Wil- 
liams, Jr. (D. N.J.).

1974 metų Lietuvos Nepri
klausomybės Dienos proga kal
bėjo 37 kongresmanai: vasario 7
— Archer Nelson (R. Min.); va
sario 13 — Edward J. Patten, 
Ray J. Madden (D. Ind.), Ronald
A. Sarasin (R. CT), John Y. Mc 
Collister (R. Nebr.); vasario 14
— Robert P. Hanrahan (R. 111.), 
Frank Annunzio (D. 111.), Ed- 
ward Derwinski (R. Ill.),Barber
B. Conable, Jr. (R. NY), Joe 
Moakley (Mass.); vasario 16 — 
John J. Rooney (D. NY); vasa
rio 18 — Robert McClory (R. 
111.); vasario 19 — Charles W. 
Whalen, Jr. (R. Ohio), Ray J. 
Madden (D. Ind.), William H. 
Hudnut III (R. Ind.), Thad- 
deus J. Dulski (D. NY), Steward 
B. McKinney (R. CT); vasario 20
— William R. Cotter (D. CT), 
Frank Horton (R. NY), Yvonne 
Brathwaite Burke (D. Cal.), Earl
F. Landgrebe (R. Ind.), Joseph
G. Minish (D.NY), John E. 
Hunt (R. NY), Harold R. Collier 
(R. III.); vasario 21 Jack F. Kemp 
(R. N Y), Matthew J. Rinaldo (R. 
NJ), William L. Armstrong (R. 
Col.), Robert J. Huber (K. 
Mich.), Martha W. Griffiths (D. 
Mich.), Mario Biaggi (D. NY); 
vasario 25 — John J. Rhodes (R. 
Ariz.), John H. Dent (D. Pa.); 
vasario 26 — Samuel S. Stra- 
ton (D. NY), Ella T. Grasso 
(D. CT), Yvonne Brathwiate 
Burke (D. Cal.); vasario 27 — 
Thomas M. Rees (D. Cal.). 
(Elta)
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TIK TRUPINIAI TO, KAS BUVO
LIETUVOJE . . . Rašo iš Izraelio
buvęs Kauno gyventojas_____________

Rusų emigraciniame žurnale 
“Posev” 1974 m. sausio nr. yra 
laiškas, pasirašytas L.B. iš Iz
raelio, datuotas 1973 gegužės 
15. Laiškas atsiliepia Į “Posev” 
rašinį, vardu “Lietuva, didvyrių 
žemė” (1972 Nr. 7) — ten buvo 
aprašytos kovos prieš sovietus 
dėl nepriklausomybės.

Laiške autorius iš Izraelio 
rašo:

-o-
Reportaže redakcija mėgino 

duoti kroniką kovos, pradedant 
nuo 1940 iki mūsų dienų. Ta
čiau “Posev” davė tik trupinius 
to, kas iš tikrųjų buvo Lietuvo
je.

Tuo metu, kai kiekvienas pa
sireiškimas prieš vakarinius ko- 
lonialistus, kiekviena kolonia- 
listų savivalė tuojau padaroma 
pasaulinio masto įvykiu ir spau
da pakelia triukšmą, komu
nistam pasisekė nuslėpti nuo 
pasaulio ir nutylėti kraujo pra
liejimą, trukusį dešimtmečius 
pačiame Europos centre.

Noriu duoti papildomai tos 
kovos ir represijų faktus, žino
mus man, jaunam Kauno gyven
tojui.

Vėlinės
Paprotys minėti mirusius Lie

tuvoje buvo nuo senovės. Buvo 
jis religinio charakterio. Tik 
atėjus sovietinei kariuomenei ir 
įvedus sovietinę valdžią jis gavo 
politinės prasmės.

Kasmet lapkričio 1-2 Kauno 
kapinėse, pačiame miesto cent
re, susirinkdavo didelės masės 
žmonių — būdavo mitingai. 
Tarp žmonių įsiterpdavo “vyrai 
iš miško” — lietuviai naciona
listai. Šie susitelkimai paprastai 
baigdavosi ginkluotais susirėmi
mais tarp “miško brolių” ir ka
riuomenės.

Tokią dieną 1956 kapinėse 
susirinko ypatingai daug žmo
nių. Į miestą susitelkė “miško 
brolių” gausūs daliniai. Prasidė
jo susirėmimai, kautynės . . . 
(Žinia, čia turėjo įtakos tuo metu 
nuskambėję įvykiai Vengrijoje ir 
Lenkijoje).

Sukilėlių jėgos Kaune buvo 
tiek stambios, kad, išblaškę ka
riuomenę, žygiavo į valdžios į- 
staigas.

Kauno partiniai ir sovietiniai 
organai laiku ėmėsi priemonių 
evakuotis iš Kauno: atsakingų 
pareigūnų vaikai ir šeimos buvo 
sutelkti milicijos mokyklos pa
talpose, įtaisytose kaip tvirtovė 
miesto viduryje. Prieš sukilu
sius pasiųsti tankai.

Dvi dienas truko kautynės, iki 
sukilusieji buvo nugalėti.

Tuojau po šių įvykių Kauno 
kapinės buvo perkeltos į kitą 
vietą, porą kilometrų už miesto, 
o buvusių kapinių vietoje įtaisė 
kultūros ir poilsio parką. Naujos

Kauno kapinės — miškelis, vadi
namas Ąžuolynu.
Boksininkų sukilimas

1961 metų vasarą Kaune laukė 
atvykstant Susiuvo. Jam rengė 
“įprastinį sutikimą”.

Kaip taisyklė — Maskvos pa
reigūnai, atvykstantieji į Lietu
vą, nesiryždavo važiuoti toliau 
kaip tik iki Vilniaus. “Vilniaus 
kraštas” — buvusi Lenkijos da
lis su mišriais gyventojais — lie
tuviais, gudais ir lenkais. Gy
ventojai ten ramesni.

Ryšium su laukiamu Susiuvo 
atvykimu Kauno žmonės galvojo 
surengti kokią nors demonstra
ciją prieš režimą. Visai atsitikti
nai šiuo metu buvo numatytos 
bokso rungtynės su Uzbekistano 
rinktine.

Reikia pridurti, kad geriausius 
lietuvius boksininkus paruošia 
lietuviai nacionalistai. Ligi šiol 
vadai jaunuolių būrių, kurie pri
lupdavo gatvėse komjaunuolius, 
— boksininkai.

Kad padarytų incidentą sta
dione, lietuviai boksininkai spe
cialiai stengėsi pralaimėti “uz
bekam”. Uzbeko boksininkai iš 
viršininkų gavo instrukciją taip 
pat “pralaimėti”.

Lietuviai rengėsi rungtynėm 
iš anksto. Kauno stadiono pirmą
sias eiles ištisai užsėdo gru
pės, kurios tik laukė momento 
“pradėti”.

Na, ir kai vienas iš Tašken
to boksininkų nesusilaikė ir no
kautu partiesė lietuvį, į aikštę 
išbėgo vaikas ir kirto antausį tei
sėjui. Teisėjas, staiga užkluptas, 
atsiteisė tuo pat. To užteko. Pir
mosios eilės pakilo ir šoko į 
aikštę. Dėl visako apkūlė teisė
ją. o paskui puolėsi prie milici
jos.

Minia apvertė “varneles” (mi
licijos mašinas), atidarinėjo 
benzino tankus ir metė įjuos de
gančius degtukus. Mašinos 
liepsnojo.

Skubiai buvo iškviesti de
santininkai. Prisitvirtinę dur
tuvus, desantininkai blaškė mi
nią. Su desantininkais ėjo mili
cija, gavusi kautynių šovinius.

Vieno milicijos leitenanto 
nervai neišlaikė. Jis išsitraukė 
pistoletą, iššovė į minią ir užmu
šė vieną moterį. Jį sučiupo de
monstrantai ir, tiesiai sakant, su
draskė į gabalus. Pradėjo šaudy
ti ir milicininkai. Buvo užmuštų 
ir sužeistų. Kai kuriuos de
monstrantus suėmė.

Kitą dieną visame mieste 
buvo daromos kratos — ieškojo 
sužeistų. Rado apie 50 žmonių 
ir juos teisė drauge su tais, 
kuriuos anksčiau buvo suėmę. 
Nuteisė nuo 5 iki 15 metų.

spalis” Kaune. Po penkių valan
dų nuo streiko pradžios fabriką 
apsupo KGB kariuomenė, re
miama keleto tankų.

KGB karininkas kreipėsi į dar
bininkus: “Jeigu per valandą 
darbas nebus atnaujintas, visus 
išsiųs į Sibirą!” Ir parodė ran
ka į atgabentus prie vartų sunk
vežimius.

Po kurio laiko darbai vėl ėjo.

Paskutinis “miško brolis”
Prieš pustrečių metų (vadinas, 

apie 1970-71) Lietuvoje Molėtų 
rajone žuvo vienas iš paskuti
nių miškuose besislapstančių 
“miško brolių” — Kraujalis, apie 
kurį žmonėse ėjo legendos.

Jį išdavė buvusi jo mylimoji, 
kurią jis paliko. Ji nurodė vietą, 
kur buvo jo bunkeris. Saugumie
čiai norėjo paimti jį gyvą. Pri
ėjo prie bunkerio tyliai, kad už-

k luptų nelauktai. Bet Kraujai i s 
pabudo, palaukė, iki saugumie
čiai priėjo artyn ir pirmuosius 
nudėjo vietoj. Saugumiečiai 
apsupo bunkerį ir pradėjo pla
ningą apgulimą. Kraujalis gynė
si iki paskutinio šovinio, nušau
damas kelis saugumiečių šunis 
ir saugumiečius, o paskutinį 
šūvį paleido sau į smilkinį.

Jo kūną atvežė į Molėtų aikštę 
ir laikė parodai visą savaitę, 
kad gyventojai įsitikintų, jog 
Kraujalis tikrai nebegyvas.

Juk Molėtų rajono gyventojai 
jį buvo rėmę, aprūpindavo jį 
maistu. Be jų paramos jis nebū
tų išsilaikęs miške ir poros die
nų.

Karinių traukinių užpuolimas
Prieš pusantrų metų Kaišia

dorių rajone buvo užminuoti ge
ležinkelio bėgiai prieš ateinantį 
karinį traukinį iš Maskvos į Ka
liningradą (Karaliaučių). Mina 
nebuvo padėta rūpestingai. Ją 
aptiko.

Kitą kartą karinį traukinį iš 
Maskvos į Kaliningradą apšaudė 
miške iš kulkosvydžių.

IŠ KONGRESO MINČIŲ
APIE LIETUVOS LAISVĖS VEIKLĄ

Streikas
1962 metais prasidėjo strei

kas batų fabrike “Raudonasis

Atstovų rūmų narys Harold R. 
Collier (111.) vasario 20 Kong
rese ragino atsiminti priespaudą 
okupuotoje Lietuvoje. Kėlė rei
kalą, kad Lietuvos nepriklau
somybė būtų atstatyta.

Tą pačią dieną p. Collier at
stovų rūmuose pasisakė už re
zoliuciją, kad būtų dedamos pa
stangos išlaisvinti Simą Kudirką.

Ragina JAV gelbėti Kudirką
Kongresmanas Ronald A. Sa- 

rasin (Conn.) pasisakė už rezo
liuciją Nr. 422, kuria kongresas 
prašo, kad JAV prezidentas in
formuotų Jungtines Tautas, o 
Valstybės sekretorius infor
muotų Sovietų Sąjungą apie 
Amerikos susirūpinimą Simo 
Kudirkos įkalinimu ir kad bū
tų siekiamąjį išlaisvinti.

Laiškas Brežnevui už Kudirką
Kongresmanas Frank Annun- 

zio vasario 20 priminė, kad II- 
linois atstovai gruodžio 10 iš
siuntė laišką Brežnevui, reika
laudami tuojau išleisti Simą Ku
dirką. Iš Brežnevo nebuvo gau
ta atsakymo, nes juk Kremlius 
neatsako ir į savo žmonių nusi
skundimus dėl valdininkų bru
talumo. Ragino visus kongreso 
narius paremti rezoliuciją, kuria 

reikalaujama išlaisvinti Simą 
Kudirką.
Šviesėjimas ir Baltijos kraštam?

J. A. Valstybių senatorius R.L. 
Hruska vasario 7 senate pabrė
žė liūdesį prisimenant Ry
tų Europos kraštus. “Mes ne
pateisiname priespaudos ir 
neatleidžiame žmogaus teisių 
laužymo. Mes tebenešame lais
vės vėliavą pasaulyje”, — kalbė
jo šen. Hruska. Jis reiškia viltį,

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacija su kongresmanu Frank Annunzio (III.), Wash- 
ingtone. Iš k. Eugenijus Smilgys, Altos valdybos narys, dr. Jonas Genys, Altos atstovas 
VVashingtone, kun. dr. Juozas Prunskis, Altos informacijos direktorius, kongresmanas 
Annunzio, dr. Kazys Bobelis, Altos pirmininkas, ir kongresmanas John Blatnik, pirmi
ninkas House Public Works Committee. Altos delegacija nuvyko į Washingtoną, 
kai ten Senate buvo minima Vasario 16. (ALT Informacija)

kad šviesėjimas santykių tarp 
JAV ir Sovietų Sąjungos neš 
šviesesnę ateitį ir Baltijos kraš
tam.

Illinois atstovas Fr. Annunzio 
vasario 14 atstovų rūmuose pri
minė, kaip nepriklausomybė 
padėjo lietuviam dar labiau pa
milti laisvę, o bolševikų ir nacių 
okupacija laisvės meilę dar su
stiprino. Pasiūlė rezoliuciją, 
kad JAV delegacija Europos sau
gumo konferencijoje nesutiktų 
pripažinti Estijos, Latvijos, Lie
tuvos įjungimo į Sovietų Są
jungą. Pavadino šventu princi
pu, kad JAV nepripažįsta Lie
tuvos inkorporacijos į SSSR.

Ragina Washingtoną atmint 
Lietuvos laisvę

Senatorius Helms vasario 19: 
Solženicyno dėka — kalbėjo se
natorius, — mes labiau suvokia
me apie žmogaus teisių laužy
mą už geležinės uždangos. Pri
minęs Simą Kudirką, dabar Lie
tuvoje vykstančią rusifikaciją, 
etninį tautos naikinimą, tęsė: 
“Mes negalime pateisinti ar 
duoti tylų pritarimą tai netei
sybei . . . Mes turime reikalauti 
pagarbos tautybei, ar ji būtų 
Pietryčių Azijoje, ar prie Balti
jos jūros”.

Prieš rusifikaciją
Brown, Kalifornijos atstovas, 

atkreipė kitų atstovų dėmesį 
į tai, kad Lietuvoje vykdoma 
stipri rusifikacija, kad gyvento
jam labai suvaržytos pilietinės 
teisės. Pažymėjo, kad jis jungiasi 
prie tų, kurie protestuoja prieš 
paneigimą lietuviam apsi
sprendimo teisių.

Laisvė nemažiau svarbi kaip 
žibalas

New Yorko atstovas kongrese 
John J. Rooney pažymėjo, kad 
Amerika pakartotinai smerkia 
prievartinį Lietuvos įjungimą į 
Sovietų Sąjungą ir to neteisėto 
veiksmo niekada nepripažins. 
Jis reiškė viltį, kad Lietuvos 
kančia niekada nebus pamiršta 
ir pasitarimuose su Sovietų Są
jungos valdžios atstovais bus 
teikiama pirmenybė diskusijom 
apie Baltijos valstybių laisvę. 
Lietuvos, Estijos, Latvijos lais
vė yra mum lygiai svarbi kaip 
Kubos, Artimųjų Rytų, žibalo ir 
kviečių reikalai, — kalbėjo 
Rooney. Mūsų sąžinė, kalbėjo 
jis, turi nurodyti mum kelią, 
kuriuo turi būti siekiama šių 
kraštų laisvės, panaudojant tam 
visus galimus ūkinius ir politi
nius spaudimus.

Naujausios žinios apie Lietuvą
Robert J. Huber, atstovų rū

mų narys iš Michigano, paskai
tė ištrauką iš laikraščio naujau
sio pranešimo apie kratas, areš
tus Lietuvoje, apie pastangas už
gniaužti Lietuvos Bažnyčios 
Kroniką, apie kruvinas manifes
tacijas 1972.

ALT informacija

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compi jte- 
riai,įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 7,$7-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatasį— 88-03 Jamaica Avenue,
Wc odhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas lai
dotuves. Koplyčios parūpinamos visose mieste dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

t'AISOM RADIJO IR TF! FVI7MOS APARATUS spalvotus ir paorastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vedinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 
T R 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N. Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsaky
mus vestuvėms ir pobūviams. Pristatom į namus lietuviškus skilandžius, 
sūrius. We take all orders special price for VVeddings and Parties. 
Home-made Boiogna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVĖ D TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir Įsiti
kinsite!

ALICE’S FLORIST SHOP, Lietuviškam rajone — Lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. Maloniai kviečiame kaimynystėje gy
venančius tautiečius atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 
9527; vakare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. 
Il'7-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

AMERICAN FABRICS. Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina, 
ypač siuntiniam į Lietuvą. (Polyester-Knits jardas $2.50, Arnel Jersey 
jardas 89 c.) Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus. Monika Ma- 
cežinskaitė, sav. 55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas), Ridgewood, N.Y. 
11227. Tel. 456-5046. (Traukinio stotis Wyckoff, autobusas Putnam.)-

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

* /
Lietuviška

KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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VATIKANO — VARŠUVOS SANTYKIAI

Kas kėlė ir kelia balsą?
' 2.-. ’ r

Vienas iš rašinių Chicagos 
spaudoje taikliai atkreipė dė
mesį, kad opiniją pagauna bylos, 
skandalai. Jų nereik garsinsi. 
Jie išsigarsina patys, nes tai sen
sacija, kuri skaitytoją padilgina, 
bėt nieku neįpareigoja.

Kitaip esti, kada žmones ištin
ka nelaimės: skurdas, badas, 
laisvės netekimas. Tokios žinios 
nėra malonios skaitytojui. Ne
malonios, nes jos ragina skaity
tojo sąžinę įsipareigoti, anga
žuotis — skubėti su pagalba 
veiksmu ar žodžiu.

’ ’Tai ‘ sveikos, nesugadintos 
Žmogaus prigimties šauksmas, 
nes( žmogus yra socialinė būty
bė. Ir čia galima priminti, kad 
niekas nėra pasirodęs tokis jaut
rus ir sensacijai ir pagalbos 
šžafuksmui kaip amerikiečiai. 
Niekas tiek neskubėjo su pagal
ba — materialine ir moraline.

Moralinės pagalbos daugiau
sia čia surado ir Lietuvos lais
vės šauksmas. Tiek vyriausybė
je, tiek ypačiai visuomenėje. 
Tik reikėjo ir tebereikia, kad 
būtų, kas tą šauksmą primena, 
pakartoja, sustiprintai perduoda.

Tai jau lietuvių išeivių misija.
Pereitais metais, kiek teko ste

bėti Amerikos spaudos opini
ją, toje misijoje sustiprėjo nauji 
veiksniai, opiniją žadinę laiš
kais, (prašymais, asmeniniais ry
šiais, delegacijom . Iš tradicijos 
Washingtone lankėsi Altos dele
gaciją pąs Ttongrėsb nąrius (Bo
belis, Genys ir kt.). Vyriausybi
nėse įstaigose jau dažniau, agre
syviau ir konkrečiau interve- 
navo LB Visuomeninių reikalų 
taryba ir jos informacijos tarny
ba (Gečys, Zerr, Novasitis, Gu- 
reckas, o taip pat specialiam Ku
dirkos reikalui atsidėjusi Kezie- 
nė). Praplėsta LB apylinkėse 
veikla į vietinę spaudą. Tokia 
veikla ryškiau pastebėta Phila- 
delphijoje, Los Angeles, Chica- 
goje. Pastebėta auganti jauni
mo veikla: šalia jau seniau vei
kiančio Jaunimo žygio už tikė
jimo laisvę (centras Clevelande, 
vadovaujamas Bublio), rūpestin
gos iniciatyvos parodė Ateitinin

kų studentų sąjunga (centras 
Chicagoje, vadovaujamas Naru
čio), Lietuvių studentų sąjunga 
Californijoje (centras Los Ange
les, vad. Kojelio). Individualia 
veikla pasireiškė ir daugiau iš 
jaunųjų (Sidris ir kt..)

Iškeliant šių naujų veiksnių 
stiprėjančią veiklą, būtų netei
singa nesuminėti vyresnių vei
kėjų (Bražėnų, kun. Prunskio ir 
kt.), o ypačiai ankstesnės at- 
eivijos atstovų, kurie lokalinėje 
spaudoje kalbėjo apie Lietuvą 
(Baranauskas, Michalski ir kt.).

Visų jų veikla susibėga į tą 
patį tikslą. Ir nors tylos sluoks
nis neplonėja, bet tylos ardyto
jų gretos didėja ir jaunėja.

Tie, kurie mėgina derinti visų 
veiklą, negali nematyti tos nau
jos realybės, kiek didysis veikė
jas Laikas yra pakeitęs jėgas mū
sų pozicijose.

Fantazijos 
politika

Taip J. Restonas (NYT kovo 
8) pavadino Washingtono konfe
renciją, kur buvo sukviesti alie
jaus vartotojų ministeriai. Resto
nas apie konferenciją rašė: “De
legacijos su savo ekspertais ir 
statistikų žinovais kalbėjo ne 
apie aliejaus reikalą, bet kaip 
apie aliejaus reikalą kalbėti. 
Bendrai — sakė Henry. Paskirai 
— sakė Jobery, ir esmė dingo 
procedūroje”.

Vlikas kovo 24 šaukia paruo
šiamąjį pasitarimą laisvinimo 
konferencijai. Kviečia Altą, LB, 
Kanados LB, diplomatus ir kt. 
Programoje — šauktinos 
konferencijos: apim
tis, turinys, vieta, laikas, tvarką. 
Vadinas, konferencija ne kon- 
kretiem momento reikalam, ga
limybėm juos įvykdyti, darbam 
pasidalinti, bet konferencija 
dėl procedūros, ne dėl esmės.

Linkėtume, kad ši konferenci
ja nebūtų tokia, apie kokią rašė 
Restonas — fantazijos, iliuzijų 
politika.

J Varšuvą
Kai. praėjusių metų lapkričio 

mėn. pradžioje komunistinės
Lenkijos užsienio reikalų minis- 
teris Steponas Olszowskis, lan
kydamasis Romoje, aplankė po
piežių Paulių VI, Vatikano 
sluoksniuose tai buvo palaikyta 
“istoriniu susitikimu”. Iš tikrų
jų, tai buvo pirmas kartas, kada 
Lenkijos valdžios aukštas parei
gūnas peržengė Vatikano rūmų 
slenkstį. Po “nuoširdaus” (kaip 
paprastai sakoma) pasikal
bėjimo, po dovanomis pasikeiti
mo, buvo sutarta, kad derybos 
tarp Vatikano ir Varšuvos vy
riausybės bus tęsiamos toliau. 
Šventojo Sosto Viešųjų Bažny
čios Reikalų Tarybos sekreto
rius arkiv. Casaroli, (kurį pasau
linė spauda vadina popiežiaus 
“užsienio reikalų miriisteriu”,) 
buvo pakviestas vizitui į Varšu
vą.

Šių metų vasario 4 iš Vatika
no išvyko į Varšuvą arkiv. Casa
roli, lydimas “skrajojančio nun
cijaus arkiv. L. Poggi, Rytų kraš
tų politikos specialisto Msgr. G. 
Montalvo ir Popiežinės Sociali
nių Komunikacijos priemonių 
Komisijos pirmininko Msgr. 
A. M. Deskur vertėjo titulu (jis 
yra lenkas).

Šis delegacijos iš Vatikano į 
Varšuvą pasiuntimas irgi buvo 
laikomas “istoriniu įvykiu”. Ar
kiv. Casaroli išvykdamas padarė 
tokį pareiškimą:

“Pakviestas Lenkijos užsienio 
reikalų ministerio Olszowskio, 
šį vizitą laikau labai pozityviu 
ženklu, po tikrai istorinio to pa
ties ministerio Olszowskio vizi

Brooklyno vyskupas Fr. Mugavero kalba pašventinęs Kultūros Židinį, spaustuvę ir vie 
nuolyną. Nuotr. R. Kisieliaus
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to Šventajam Tėvui praėjusių 
metų lapkričio mėn.

Virš mandagumo ir grynai 
protokolinių aspektų, mano ke
lionė į Varšuvą atveria kelią ir 
duoda pradžią esminiam dialo
gui aukštose sferose tarp Šv. 
Sosto ir Lenkijos valdžios, — to 
dialogo, kuris praktiškai buvo 
nutrūkęs po mano paskutinės 
kelionės į Lenkiją 1971.

Vizito dienotvarkėje pramato- 
mas susitikimas su užsienio rei
kalų ministeriu ir jo patarėjais, 
su švietimo ministeriu Kubers- 
kiu, su religijų reikalų biuro pir
mininku A. Skarzynskiu, be to 
vizitai ponui Valstybės Tarybos 
pirmininkui (prezidentui) ir mi- 
nisteriui pirmininkui.

Nėra iš anksto nustatytos dar
bų tvarkos. Nereikia tad laukti, 
kad tuoj bus pasiekti konkretūs 
rezultatai. Padėties ir problemų 
svarba reikalauja pagilinti rimtą, 
lojalų dialogą, kurį vesdamas Šv. 
Sostas palaikys kontaktą su Len
kijos episkopatu, nesiskubin
damas tuojau padaryti bet ko
kius sprendimus.

Kaip ten bebūtų, keliauju su 
tikro ir ramaus optimizmo jaus
mais, dėkingas ponui minis- 
teriui Olszowskiui ir Lenkijos 
valdžiai už mandagų pakvieti
mą, tikėdamas pozityvia valia, 
kurią ji yra parodžiusi”.

Delegaciją Romos aerodrome 
išlydėjo Lenkijos ambasados 
Romoje Charge d’affaires B. Pa- 

lec ir kiti aukšti ambasados pa
reigūnai.

Kotlkėjosi Lenkijos vyriausybė
Lenkijos komunistinė spauda 

pirmąjį Vatikano atstovo vizitą 
sutiko labai palankiai. Keletą 
dienų prieš Casaroli vizitą, laik
raščiai gyrė Casaroli asmenį, 
vertindama jį kaip svarbiausią 
Vatikano politikos vairuotoją, 
kaip komunistinių kraštų reika
lų žinovą, specialistą, gabų dip
lomatą. “Žycie Warszawy” dės
tė, kad politiniai pasikalbėji
mai su Casaroli “bus svarbus į- 
našas į Europos ir viso pasau
lio įtampos sumažinimą”. C 
Lenkijos valdžia “tikrai nori su- 
normalizuoti tarpusavio santy
kius tarp Lenkijos ir Vatikano”. 
Tai būsiąs “pozityvus veiksnys 
Valstybės ir Bažnyčios santy
kiuose Lenkijoje”.
Varšuvoje

Vatikano delegaciją Varšuvos 
aerodrome sutiko užs. reikalų 
ministeris Olszowskis, Religijų 
reikalų biuro pirm. Skarzynskis. 
Kadangi Vatikano delegacija 
atvyko kaip valdžios svečias, 
bažnytinė vyresnybė ją ignora
vo. Vien dėl mandagumo aero- 
droman buvo atvykęs tik Lenki
jos episkopato sekretorius vysk. 
B. Dąbrowskis.

Kard. Wyszynskis, praėjusių 
metų gruodžio mėn. būdamas 
Romoje, išdėstė Vatikane esamą 
padėtį Lenkijoje ir įspėjo, kad 

be Lenkijos episkopato pritari
mo, bet koks dialogas su Var
šuvos valdžia neduos pozityvių 
vaisių. Kard. VVyszynskio gestas, 
savotiškas Vatikano delegacijos 
ignoravimas rodo, kad jis, prita
riamas visų Lenkijos vyskupų, 
skaito, jog dabartinė padėtis ne
duoda pagrindo entuziazmui. 
Daug skaudžių problemų, o 
ypač jaunimo religinis auklėji
mas, negali būt išspręstas vien 
tik vizitais ir žodiniais pažadais.

Arkiv. Casaroli, dvi dienas bū
damas Lenkijos valdžios sve
čias, atliko visus diplomatijoje 
priimtus protokolinius vizitus:’ 
buvo priimtas Lenkijoš pre
zidento, ministerio pirmininkė, 
žinoma, dalyvavo jo garbei su
rengtuose pietuose, padėjo vai
niką prie Nežinomojo kareivio 
kapo.

O iš pokalbių žinoma tik tiek, 
kiek buvo pasakyta sutikinti-) 
metu ir po pokalbio paskelbta
me bendrame komunikate. 1

Ministeris Olszowskis, su
tikdamas Vatikano delegaciją 
Varšuvos aerodrome pareiškė, 
kad pokalbis tarp Lenkijos vy
riausybės ir Vatikano “intere
suoja” abi šalis. O arkiv. Casa
roli atsakydamas pabrėžė, kad jo 
vizito tikslas — atblokuoti padė
tį ir tęsti dialogą, pradėtą 01- 
szovvskio vizitu pas pop. Paulių 
VI. Pietų, surengtų Casaroli gar
bei, metu Olszovvskis tarp kita 
pabrėžė “didelį tikinčiųjų lėrikiį 
įnašą liaudies respublikos pa
žangai”. Casaroli atsakydamas 
patvirtino, kad “kontaktų tarp 

Vatikano ir Varšuvos tikslas — 
rasti naują susipratimo plat
formą, nugalint kontrastus ir 
skirtingumus, jų neneigiant ir 
neslepiant. Šv. Sostas yra paten
kintas suartėjimo galimybėmis”.

Pasibaigus dviejų dienų ofi
cialiem pokalbiam, buvo sutar
tas ir paskelbtas bendras tokio 
turinio komunikatas: i,

“Oficialiai Lenkijos liaudies 
Respublikos užs. reikalų minis
terio Olszowskio pakviestas 
Bažnyčios Viešųjų Reikalų Ta
rybos sekretorius A. Casaroli bu- 
vo Varšuvoje 1974 m. vasario 4- 
6 dienomis.

Pokalbiai vyko užsienio reika
lų ministerijoje ir Religijų rei
kalų Biure. (Išvardinami abiejų 
šalių pokalbio dalyviai). Pono 
ministerio Olszowskio vizito 
Šv. Tėvui dvasioje, pokalbiai vy
ko atviroje ir nuoširdžioje at
mosferoje.

Abi šalys išreiškė gyvą norą 
stiprinti atoslūgio vyksmą sie-

(nukelta į 6 psl:)
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TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtė

6

Skanumo vengti negalima. Reikia stengtis paruošti maistą 
skaniai. Čia ir kyla reikalas mokėti paruošti valgį, mokėti pa
naudoti prieskonius. Svogūnai, pipirai, garstyčios, krienai ir t.t. — 
vis gerosios priemonės padedančios mokančiai šeimininkei pa
ruošti skanius patiekalus.

STALO DENGIMAS

Kasdieninis stalas
Valgymo laikas šeimos gyvenime yra gana svarbus momen

tas. Prie stalo, paprastai, susirenka visi šeimos nariai. Argi nesvar
bu, kad tos trumpos valgymo valandėlės praeitų sklandžiai ir 
gerai nusiteikus. Kiekviena šeimininkė ar šeimos motina, be 
abejojimo, to nuoširdžiai pageidauja. Blogas nusiteikimas, susier
zinimas valgymo metu neigiamai veikia ne tik bendrą šeimos 
sugyvenimą, bet ir maisto virškinimą. Geram maisto virškini
mui reikalinga gera nuotaika. Gera nuotaika prie stalo, žinoma, 
daug priklauso nuo visų valgytojų. Vieno kurio neatsargus žodis 
ar poelgis gali visiems sugadinti nuotaiką. Tačiau tai, gal būt, 
daugiausia priklauso nuo šeimininkės. Sumani, atidi šeimininkė 
daugelio nemalonumų gali išvengti. Įvairūs prie stalo trūkumai, 
nevienodas maisto paskirstymas, nepunktualumas, nemalonios kal
bos, susiraukusi šeimininkė, nešvari ir netvarkinga aplinka gali bū
ti nuotaikos pabloginimo priežastys.

Dauguma šeimininkių labai skubotai gamina maistą. Jos negali 
tinkamai maisto pagaminti, stalo tinkamai paruošti, nes tai turi atlik
ti nuo kitų darbų atspėjamu laiku.

Artėjant valgymo laikui, šeimininkė turi peržvelgti visą patal
pą, ar tinkamai padengtas stalas. Šiltas valgis padedamas valgy

tojam susėdus prie stalo. Tvarkingai padengtas stalas verčia val
gytojus tvarkingai valgyti ir mandagiai elgtis.

Vaišių ruošimas
Lietuviai vaišingi, mėgsta vaišinti, nesigailėdami savo gėry

bių, taip pat mėgsta svečiuotis. Žmoniškas vaišingumas — ne
peiktina savybė. Bet ar tik nesame įpratę perdaug gausiai sve
čius vaišinti. Ar tas vaišingumas nepereina ribų. Nugirdyti sve
čius nemandagu ir neleistina. Tad prievarta versti gerti nega
lima.

Kiekvienos vaišės šeimininkei sudaro daug rūpesčio ir darbo. 
Namų Svarinimas ir tvarkymas bene pats pirmasis namiškių 
pasiruošimas laukiant svečių. Tik švari, tvarkinga, pagražinta aplin
ka gerai svečius nuteikia ir rodo, kad šeimininkai tikrai jų laukė. 
Ruošiant vaišes, daug apie ką iš anksto reikia pagalvoti. Iš anksto 
reikia apsirūpinti stalo, virtuvės ir lovų švariais skalbiniais; 
taip pat stalo indais, įrankiais, kad, jau sulaukus svečių, nereikėtų 
bėgti pas kaimynę skolintis.

Iš toliau atvykę svečiai dažnai nori nusiprausti ir šiaip 
susitvarkyti. Dėl to reikia turėti kelis gabaliukus muilo, švarių 
rankšluosčių, šukas, šepetį drabužiams, šepetį ir tepalo avalynei. 
Kiekvienam svečiui reikia paduoti švarų, nevartotą rankšluostį. 
Tik seserims, broliams, tėvams ir vaikams galima paduoti vieną.

Jei svečiai nakvos, lovas iš anksto reikia pakloti, nes prie svečių 
bėginėti su pagalviais netinka, nemandagu.

Kas gamins valgį, plaus indus, paduos stalan valgius, visa 
tai taip pat reikia apsvarstyti. Pačiai šeimininkei labiausiai tinka 
būti su svečiais, juos vaišinti, žiūrėti, kad nenuobodžiautų, 
jei galima, virtuvės darbą pavesti kam kitam.

Svečius į vaišes visuomet reikia pakviesti iš anksto, prieš kelias 
ar kelioliką dienų. Į svarbesnes vaišes — vestuves, jubiliejus 
ir t.t. — reikia kviesti prieš dvi ar tris savaites, kad pakviestieji 
turėtų laiko pasiruošti. Svečius kviečiame patys (pagal mūsų pa
pročius mandagiausia) ar laišku. Į pakvietimą mandagumas rei
kalauja atsakyti ir tada, jai pakviestasis numato vaišėse negalė
siąs dalyvauti. Atvykti į svečius reikia kviestu laiku, vėluotis la
bai nemandagu.

Svečių stalas
Valgomajame stalas reikia taip pastatyti, kad, svečiams susė

dus, būtų galima laisvai vaikščioti aplink. Tada daug patogiau 
padavinėti valgius, pakeisti indus.

Valgomajame stalams dengti visuomet tinka baltos staldengtės. 
Geros vertingos staldengtės yra lininės, neperdaug storos ir pa
kankamai plačios. Staldengtės pritaikomos prie stalų pločio. Spal
votos staldengtės daugiau tinka šeimyninio pobūdžio vaišėms, 
arbatos stalui. Vadinamasis iškilmingas stalas visuomet dengiamas 
baltai.

Pietų stalui servetėlės imamos tokios pat kaip staldengtės, bal
tos ir didesnės, arbatai — mažesnės. Servetėlės vartojamos drabu
žiams apsaugoti nuo sudėmėjimo ir pirštams bei lūpoms nusi
šluostyti. Staldengtės ir servetėlės turi būti švarios ir dailiai iš
lygintos. Jei stalo skalbiniai buvo anksčiau išskalbti, prieš dengi
me reikia išlyginti, kad nebūtų per daug sulenkimų.

Dengiant stalą reikia žinoti valgytojų skaičių ir turėti valgių 
sąrašą. Indus ir įrankius reikia dėti tik tokius, koki bus reika
lingi valgant.

Pietūs. Paprastesnius pietus įprasta gaminti trijų duočių:
1. sriubos, 2. pagrindinio valgio — mėsos, daržovių . . ., 3. desertų 
(saldi duotis).

Pirmiausia per 5 cm. (2 col.) nuo stalo krašto išdėstomos lėkš
tės. Tarp lėkščių paliekamas apie 50 cm. (19 col.) atstumas. Duonai, 
bulvėms, pyragaičiams dedama lėkštelė iš kairės pusės taip, kad 
jos viršutinis kraštas būtų vienoje linijoje su didelėmis lėkštėmis. 
Šakutę dedame iš lėkšči'ų kairiosios pusės, peilį — iš dešinio
sios, ašmenimis atgręžtą į lėkštes; šaukštas sriubai dedamas ša
lia peilio; deserto įrankiai — prieš lėkštes, į dešinę pusę atsuktais 
kotais.

Šakutės ir šaukštai dedami atversti. Gėrimui stiklai statomi 
tarp deserto ir iš lėkščių dešinės pusės, padėtų įrankių kampe. Ser
vetėlės galima dėti ant lėkščių, arba iš lėkščių kairės pusės, arba ant 
duonai lėkštelės, žiūrint, kaip kada tinka arba koks yra reikalas. 
Visus indus ir įrankius, taip pat servetėles, reikia išdėstyti ly
giai, simetriškai, prisilaikant linijų. Tvarkingumas visur reikalin
gas. Be to, iš anksto reikia padėti duoną, druską, garstyčias ir kitus 
prieskonius, taip pat ir šiltiems dubenims padėklus. Padėklai 
tik tuo atveju naudingi, jei valgiai neapnešiojami, o padedami 
ant stalo patiems valgytojams pasitarnauti.

Jei prieš sriubą būtų duodama šaltų ar šiltų užkandžių, 
tai sriubos lėkščių vietoje reikėtų padėlioti užkandines lėkštelės, 
Įrankiai reikalingi nevisuomet vienodi. Jei valgant nieko nerei
kės piaustyti (bus malta mėsa, daržovės, omletas), peilio dėti ne
reikia. Šakutę tuo atveju reikia dėti iš dešinės. Mažiems riebui- 
liams (koldūnams) galima dėti šaukštą, ne šakutę. Jis dedamas taip 
pat iš dešinės.

(Bus daugiau)
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LIETUVIAM NESTINGA
RYŽTO IR ENERGIJOS

Kai prieš 18 metų Chicagos 
lietuviškoj scenoj buvo pastaty
ta opera Rigoletto, daugelis mū
sų kultūriniu gyvenimu besisie- 
lojančiųjų pagrįstai galvojo, kad 
tai yra vienkartinis reiškinys, be 
abejo, svarbus ir reikšmingas 
mūsų kultūriniam ir tautiniam 
gyvenimui. Sunku buvo tikėti, 
kad nedidelė palyginus su ki
tomis tautomis, lietuvių grupė 
galėtų pajėgti kas metai pastaty
ti operą. Tačiau Chicagoj lietu
vių kalba operos pastatymas 
tapo kasmetiniu kultūriniu įvy
kiu.

Kas metai operą pastato bran
dus chorinis vienetas — Chica
gos Lietuvių Opera, išaugusi iš 
Chicagos Lietuvių Vyrų choro. 
Chicagos Lietuvių Operai vado
vauja kas metai renkama valdy
ba. Taigi valdybai ir tenka visi 
operos pastatymo darbai ir rū
pesčiai.

Norint lietuvių visuomenę 
plačiau supažindinti su operos 
vadovybės darbais, rūpesčiais ir 
užsimojimais, buvo sukviesti 
lietuvių spaudos ir radijo bend
radarbiai spaudos konferencijai.

Verdi — Kaukių balius
Konferenciją pradėjęs valdy

bos vicepirmininkas Vaclovas 
Momkus priminė, kad spauda ir 
radijas yra pirmasis ryšininkas 
tarp lietuvių visuomenės ir 
operos statytojų, nes suveda vi
suomenę ir operą akistaton 
spektakliuose.

Išsamų ir įdomų pranešimą 
apie Chicagos Lietuvių Operą, 
jos santvarką ir ateities užsimoji
mus padarė valdybos pirminin
kas Vytautas Radžius.

Šiais metais statoma opera yra 
Verdi Kaukių balius. Bus trys 
spektakliai: kovo 23, 24 ir 31. 
Per 18 veiklos metų Opera davė 
17 operų su 58 spektakliais. 
Praėjusiais metais Carmen ope
ros pastatymas paliko 8,000 dol. 
nuostolių. Todėl Kaukių baliaus 
į sceną išvedimas gali būti lem
tingas Lietuvių Operos veiklai. 
Išparduoti visi bilietai padengtų 
pastatymo išlaidas.

Didelę paramą Operai teikia 
mecenatai. Bet jų skaičius mažė
ja. Pastatymo kainos kyla, o bi
lietų kainų kelti perdaug nega
lima.

Į Kaukių baliaus pastatymą į- 
jungti 145 asmenys. Tai didelis 
junginys, kuri reikia organizuoti 
ir tvarkyu. visKą atlieka choro

KONCERTAS KILNIAM TIKSLUI
LOS ANGELES, CALIF.

Kovo 9 Los Angeles Šv. Ka
zimiero parapijos salėje įvyksta 
lietuvių ir pasaulinių operų iš
traukų ir arijų koncertas. Kon
certą organizuoja Lietuvių Mu
zikologijos archyvui (Chicagoje) 
remti komitetas, kuriam va
dovauja didelė šio darbo entu
ziastė Ramutė Banaitytė-Hen- 
nings, kompozitoriaus K. Banai
čio dukterėčia.

Koncerto programos paruoši
mas vyksta kompozitorės Gied
ros Gudauskienės priežiūroje 
ir vadovybėje. Solistam akompo- 
nuos pianistė Raimonda Apeiky- 
tė; solistai — Janina Čekanaus- 
kienė, Birutė Dabšienė, Ona 
Deveikienė, Lucija Zaikienė, 
Rimtautas Dabšys ir Antanas Pa
vasaris. Koncerto programai pra
vesti pakviestas akt. Algimantas 
Žemaitaitis.

Galima sakyti, kad šiam kon
certui sutelktos veik visos pa- 
grindėnės vietos lietuvių muzi- 
kų-vokalistų jėgos, todėl reikia 
laukti aukšto lygio muzikinio į- 
vykio.

Dar vienu atžvilgiu šis kon
certas išsiskiria iš kitų gan gau
sių lokalinių parengimų, kad jis 
organizuojamas ne kokios drau
gijėlės ar klubo kasos papildy
mui, bet labai kilniam tikslui: 
paremti prof. Juozo Žilevičiaus 
suorganizuotą Lietuvių Muziko
logijos archyvą, kuriame sutelk
ta neįkainojamos vertės lietuvių 
kultūros lobiai.

Prof. J. Žilevičius lietuvių 
muzikologinę medžiagą Ameri
koje renka jau 45 metai. Šį už
simojimą jis padarė didžiuoju 
savo gyvenimo tikslu, paauko

valdyba laisvu nuo kasdieninio 
darbo metu. Nei valdyba, nei 
choristai negauna jokio atlygini
mo.

Operos dirigentu pakviestas 
Vytautas Marijošius. Jis diriguos 
dviejuose spektakliuose, o tre
čiajame diriguos jau pajėgiu di
rigentu pasirodęs Alvydas Va- 
saitis. Dekoracijos — dail. Adol
fo Valeškos. Jų eskizai buvo 
išstatyti parodyti spaudos ir 
radijo bendradarbiam. Chor
meisteriai — Alice Stephens ir 
Alfonsas Gečas.

Neturint lietuvio specialisto 
operų režisieriaus, pakviestas 
amerikietis Tom Covvan. Ap
švietimą tvarkys Kazys Cijūnė- 
lis, o visos scenos vadovu — 
tvarkytoju bus Kazys Oželis.

Kaukių baliaus operoj dai
nuos šie solistai: Steponas Wi- 
cik, Algirdas Brazis, Dana Stan- 
kaitytė, Aldona Stempužienė, 
Roma Mastienė, Margarita 
Momkienė, Valentinas Lioren- 
tas, Jonas Vaznelis, Vytas Na
kas, Julius Savrimas ir Juozas 
Aleksiūnas.

Baigdamas pranešimą, Vytau
tas Radžius, pristatęs daly
vaujančius kitus valdybos na
rius (Bronių Mačiukevičių, Re
giną Vaitkevičienę ir Albiną 
Smolinską), pabrėžė, kad “Lie
tuvių Operos vienetui ir vado
vybei nestiga ryžto ir energijos, 
bet stinga finansų”.

Pabaigai
Kyla klausimas, ar vien tik 

operos pastatymas yra įnašu mū
sų kultūriniam ir tautiniam gy
venimui? Ne. Chicagos Lietu
vių Operoj išaugo išeivijos karta 
lietuvių solistų, kuriem ši opera 
kol kas tėra vienintelė scena 
operiniam pasireiškimui. O kas 
būtų su mūsų kultūriniu gyveni
mu, jei neturėtume savų solistų 
ir dainininkų?

Kaukių baliaus vieną spek
taklį diriguos jaunas, daug žadąs 
lietuvis dirigentas. Ir ateityje 
juk mum reikės savų dirigentų. 
O kur jie pasireikš, jei pradžio
je jiem nebus sudaryta sąlygų 
pasireikšti lietuviškoj scenoj?

Vien šie du suminėti faktai 
rodo, kad Chicagos Lietuvių 
Opera atlieka tautinį ir kultū
rinį darbą; todėl verta parem
ti jos užsimojimus. O užsimoji
mų Operos vadovybė, jei pavyks 
Kaukių balius, turi daug ir pla- 
čhį. j. Alksn.

damas jam savo dvasinius ir 
medžiaginius išteklius bei že
maitišką atkaklumą. Tiesiog 
net sunku patikėti, kad į archy
vą jam pasisekė sutelkti per 
200,000 lietuvių muziką ir lie
tuvišką muzikinę veiklą liečian
čių vienetų, kurių tarpe esama 
niekur kitur pasaulyje nebeuž
tinkamų retenybių, k.t., žemai
čių tarme mišios iš maždaug 
1830 metų (rankraščio origina
las), Lietuvos himnas, harmoni
zuotas M. K. Čiurlionio (gaidų 
rankraščio originalas), įvairios 
gaidos, koncertų programos, 
muzikinės veiklos dokumentai, 
knygos ir 1.1. Čia prieglaudą yra 
radę apie 90% visos spausdintos 
lietuviškos muzikinės tau
tosakos bei pusketvirto šimto 
lietuvių kompozitorių kūrinių.

Archyvą yra priglaudę Tėvai 
Jėzuitai Chicagoje. Visa medžia
ga suskirstyta į skyrius ir posky
rius, gražiai sutvarkyta ir priei
nama tyrinėtojam ir rašto žmo
nėm.

Archyvo kūrėjo ir organizato
riaus prof. J. Žilevičiaus valia vi
sa ta medžiaga bus perkelta į 
Lietuvą, kai ji atgaus laisvę ir 
nepriklausomybę. Tuo tikslu 
prof. J. Žilevičius 1960 archy
vą pavedė Lietuvos konsulato 
Chicagoje globai.

Naujos medžiagos telkimas ir 
esamos tvarkymas bei priežiūra 
nuolat reikalauja išlaidų. Losan- 
geliečiai menininkai organizuo
jamu koncertu ryžosi dalį tų iš
laidų padengti. Visuomenė savo 
atsilankymu tą gražų tikslą tikrai 
turėtų paremti.

J.K.

Gina Čapkauskienė kalbasi su Metropolitan operos soliste Maralin Niska Kultū
ros Židinio dedikacijos vaišėse. Nuotr. R. Kisieliaus

MARIA CALLAS BOSTONE
I-lga tyla

Po devynerių metų tylos stai
ga vėl suskambijo pasaulyje 
operos garsenybė Maria Callas. 
Daug kas jau manė, kad ji nie
kad nebepragys. Dar praėjusią 
vasarą, dėstydama specialų dai
navimo kursą Julliardo konser
vatorijoj New Yorke, Callas, 
kiek begalėdama, slėpė savo 
balsą. Bet rudeniop pasklido 
žinia, kad jinai sykiu su žymiu 
italų tenoru Giuseppe di Stefa- 
no dainuos Europos, Amerikos 
ir Azijos didmiesčiuose. Jos kon
certus gi ruoš žinomas šios sri
ties specialistas S. Hurokas.

Koncertų serija pradėta spalio 
mėnesį Hamburge. Po to pa
sukta į Londoną, ir dabar tie du 
dainininkai koncertuoja Ameri
koje. Vasario mėnesio vidury 
Callas koncertas New Yorke 
buvo atšauktas paskutinę minu
tę. Bostone taip pat jis paskelb
tu laiku (vasario 3) neįvyko. 
Bet vasario 27 Maria Callas vis 
dėlto Bostone pasirodė. Tai įvy
ko Symphonijos Salėje, talpi
nančioje apie 3000 klausytojų. 
Visi bilietai, žinoma, buvo iš
pirkti, nors jų kainos nežemos.

Nuolankumas scenoje
Bostone Maria Callas pasiro

dė be savo partnerio. Pradžioje 
programos publikai pranešta, 
kad tenoras Giuseppe di Stefano 
esąs susirgęs, ir jo vieton pa
kviesta pianistė Vasso Devetzi. 
Abi jos koncerto programą 
vykdė pakaitom — po kiek
vienos arijos buvo skambinami 
Handelio, Schumanno ar Cho- 
pino kūriniai. Koncerto gi cent
re stovėjo Maria Callas, kurios 
balso išgirsti buvo susirinkusi 
operos mylėtojų minia. Joje 
matėsi ir lietuvių.

Callas pasirodymas scenoje iš
šaukė ilgas ovacijas, kurias iš
reiškė atsistojusi publika. Įspū
dis — didelis ir nepamirštamas. 
Labai smarkiai plojo visa salė ir 
galerijos, o solistė atrodė iškil
niai ir gražiai. Tai buvo jai pa
skatinimas drąsiai pradėti sun
kią operinių arijų programą. To
kio paskatinimo jinai buvo net 
reikalinga. Po ankstesnių operi
nių laimėjimų solistės balsas 
ėmė dilti. Kurį laiką savo trū
kumus ji dangstė vaidybiniais 
bei išraiškiniais ėjimais. Vėliau 
visiškai vengė viešai dainuoti. 
Pagaliau ir amžius — 51 metai 
— palieka balse pėdsakus.

Visų tų aplinkybių įtakoje Ma
ria Callas, nors Bostono 
Symphonijos scenoje atrodė iš
kilni, negalėjo nuslėpti nervin
gumo ir net baimės. Tai pri
vertė ją būti labai atvira, nuo
širdžia ir nuolankia. Atrodo, neį
sivaizduojama, kad tokia išdidi 
operos primadona, kuri stojo į 
kovą su teatrų direktoriais ir 
savo kritikais, dabar kreiptųsi į 
publiką, prašydama būti supras
ta. Bostone koncerte tai ji darė 
kelis sykius, sukurdama lyg sa
votišką užuojautos atmosferą 
publikoje. Ypač jos nuovargį 
liudijo dviejų' ilgesnių arijų lai
komi rankoje tekstai, kurių jį 

sakėsi negalinti prisiminti. Visa 
tai nebuvo palaikyta už pikta. 
Žmonės tiktai norėjo išgirsti, kas 
beliko iš to nuostabaus balso, 
anksčiau skambėjusio operų rū
muose ir plokštelėse.

Dramatiška programa
Maria Callas Bostone dainavo 

nedaug — tik penkias arijas. 
Vieną dar pridėjo pabaigoje kon
certo, kai nesiskirstė namo klau
sytojai. Pradėjo jinai labai dra
matiška Giocondos “Savižu
dybės” arija iš Ponchielli sukur
tos operos. Balsas skambėjo pla
čiai ir galingai, pripildydamas 
milžinišką salę, nors jautėsi, kad 
solistė turi vargo su jo apvaldy
mu. Po to balsas vis solidavosi 
bei gaivinosi, ir klausytojams 
buvo aišku, kokiame pajėgumo 
laipsnyje dabar yra Maria Callas . 
Pirmoj daly ji dar padainavo 
Puccini Toscos ariją “Gyvenau 
menui” ir ariją iš Mascagni ope
ros Cavalleria Rusticana “Jūs tai 
žinote”. Antroj koncerto daly 
solistė buvo pasirinkusi sunkius 
dalykus: iš Puccini operos Ma- 
non Lescaut ariją “Viena, pražu
vusi ir palikta” ir iš Verdi operos 
Don Carlo ariją apie pasaulio 
tuštybę. Tas paskutinis kūrinys, 
itin sunkus bei sudėtingas, ap
vainikavo visą koncertą, pra
šoma publikos ji dar labai švel
niai sudainavo Puccinio Gianni 
Schicchi operos gražiąją ariją 
“O, mano mielas tėveli”, kuri 
savo subtilumu buvo kontrastin
ga vakaro dramatinei programai. 
Pagaliau, prašoma užtraukti po
puliariąją Carmen operos Haba
nera, Maria Callas visaip atsi
prašinėjo negalinti ir ją palie
kanti kitam kartui.

Kodėl toks išgarsėjimas?
Mažiau su opera susipažinęs 

skaitytojas, žinoma, užklaus, ko
dėl Maria Callas taip išgarsėjo 
pasaulyje? Atsakymas nėra 
trumpas. Jis liečia kelias aplin
kybes, kurias čia prisieina pa
minėti. Pirmiausia — jos origi
nalus gyvenimas bei charakte
ris. Gimusi Brooklyne 
vargdienių graikų šeimoje ji bu
vo sunki, negraži, trumpažiūrė 
ir nemylima. Jai esant 13 metų 
amžiaus tėvai grįžo Graikijon. 
Ten Maria balsą išlavino Atėnų 
konservatorijoj ir dar visai jau
nutė debiutavo to paties miesto 
operoj. 1945 Callas atsiranda 
Italijoj ir išteka už turtuolio pra
monininko Giovanni Meneghi- 
ni. Greit ji patenka tiesiai į 
garsiąją Scalos operą Milane ir 
apie 8 metus dainuoja sunkiau
sias roles. Ten ji tampa gražuo
le, numesdama svorį. Paskui 
prasideda jos 10 metų draugys
tė su turtuoliu Onassiu. Pridėk 
dar kivirčus su operų direkto
riais, susirgimus prieš dainuo
jant, išėjimą iš scenos Romoje, 
kai kažkas nepalankiai ėmė 
šaukti galerijose — ir turėsi tem
peramentingos artistės pa
veikslą. Ji laiminga ir tuo, 
kad žurnalistai gaudė jos gyve
nimo faktus ir vertė sensaci
jom.

Tačiau, imant Maria Callas 

grynai kaip dainininkę, visi su
minėtieji dalykai yra tik pašali
niai. Iš tikrųjų ją išgarsino bal
sas ir vaidybinis talentas. Balsas 
jos yra toks, kuris savo tembru, 
skale ir dramatiškumu išsiski
ria iš visų kitų solisčių. Tai dra
matinis sopranas su graudžiu 
melancholiniu antspalviu, pil
nai pajėgus išpildyti sunkiau
sias koloratūrines arijas. Maria 
Callas savo karjeros žydėjime 
kaip tik ir griebėsi to, kas sun
kiausio ir net neįmanomo. Su
dėtingos kompozitorių Donizet- 
ti ir Bellini operos tuomet gu
lėjo muzikos archyvuose. Maria 
Callas jas atgaivino ir su nauju 
išgyvenimu interpretavo. In
terpretacijoje Callas atsijungė 
nuo akademinių metodų ir taip 
originaliai išsireiškė, kaip gali 
aukščiausio vokalinio ir vaidy
binio talento dainininkė. Tai la
biausiai ir išgarsino ją. Ant jos 
pagrindo vėliau stojosi kitos dvi 
koloratūrinės garsenybės — 
Joan Sutherland ir Beverly Sills. 
Vaidyboje ir balso modeliacijose 
Maria Callas buvo laikoma ne
pralenkiama. Ji visa savo būty
be jautriai artistiška ir uždegan
ti minias. Jai daugiau sekėsi 
Europoje, kaip Amerikoje, nors 
yra čia gimusi. Garsus yra jos 
konfliktas su Metropolitan Ope
ros direktorium R. Bingu, su ku
riuo buvo nutrauktas ilgo daina
vimo kontraktas.

Tik šešėlis.. .
Bet viskas turi savo pradžią 

ir pabaigą. Po koncerto Bostone 
muzikos kritikė Eilėn Pfeifer 
dienrašty “Boston Herald 
American” apie Maria Callas ra
šė: “Ką mes girdėjome, tai buvo 
tik jos balso šešėlis”. Panašiai 
porino ir kritikas Michael Stein- 
berg Boston Globė dienrašty. 
Bet nuostabu — visi pripažino, 
kad Maria Callas yra operos le
genda, ir šis koncertas buvo rei
kalingas šiai legendai papildyti.

Tai girdėdamas, eilinis kon
certų mėgėjas buvo priverstas 
pats savęs klausti: koks tas bal
sas turėjo būti pačioje talento 
aukštumoje, jeigu jis ir dabar 
taip nuostabiai skambėjo. Tiesa, 

1923 B°st°ne Maria Callas nebandė 
jokių koloratūrinių arijų, bet jos 
koncerto įspūdis liko visam 
laikui. Įdomu buvo stebėti ir
tai: ką jį dainavo, viską publi
ka priėmė su entuziazmu, o juk 
ten buvo apie 3000 žmonių. Tai 
liudija, jog Maria Callas savo ta
lentu dar pajėgia užburti minias.

L. Andriekus

ELENA BLANDYTĖ 
KONCERTUOS BOSTONE 

Solistė Elena Blandytė iš Chi
cagos atvyksta į Bostoną kovo 
24 Minkų radio programos 40 
metų sukakties proga. Elena 
Blandytė atliks atskirą koncerti
nę dalį per minėjimo programą, 
vadinamą talentų vakaru.

Minkų radijas jau daug metų 
transliuoja lietuvišką žodį. Kas
met yra ruošiami parengimai.

Elena Blandytė studijavo dai
navimą Manheme, Vokietijoje, 
tęsė studijas su operos soliste 
Dičiute, dirbo su profeso
rium Jakubėnu, dirigentu Ku
čiūnų, su jaunuoju kompozito-

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS

— Religinis koncertas ren
giamas Aušros Vartų lietuvių 
parapijos bažnyčioj, Montreal, 
Que., kovo 30. Programą atliks 
smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas iš Bostono, solistas Antanas 
Keblys, parapijos choras ir vyrų 
oktetas.

— Sol. Anita Pakalniškytė, 
koloratūrinis sopranas, sparčiai 
žengia dainos ir muzikos kely
je. Dainos ir pianino konkursuo
se bei varžybose buvo atžymėta 
87 aukso, 61 sidabro ir 27 bron
zos medaliais. Taipgi gavo 30 
stipendijų ir 17 trofėjų. Dainavi
mo studijas pradėjo 1965 To
ronto universiteto skyriuje, Ka
rališkoj Hamiltono muzikos kon
servatorijoj. Šiuo metu studijuo
ja pas Giuseppe Macina Toron
te.

— Emilija Pakštaitė, pasi
žymėjusi jaunimo veikėja, savo 
rašiniais spaudoj laimėjusi pre
mijų, akomponuoja Chicagos 
lietuviškuose parengimuose. Ji 
yra gerai paruošusi jaunų kank
lininkių grupę, su kuria pasiro
do lietuviškuose parengimuose 
kaip, pav., kovo 10 LB Brigh- 
ton Parko apylinkės surengtame 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime.

— Sol. Elena Rūkštelienė, St. 
Petersburg, Fla., subūrė balsin
gų lietuvių moterų kolektyvą, 
gražiai pasirodžiusį lietuvių klu
bo namuose per šių metų už
gavėnes, vasario 26 kaukių ba
liuj. Visos dainos skambėjo gra
žiai. Akomponavo E. Rūkštelie
nė. Programą pravedė Angelė 
Kamiene.

— Varpas, Toronto lietuvių 
choras, vadovaujamas Jono Go- 
vėdo, ruošiasi tradiciniam pava
sario koncertui, kuris įvyks ge
gužės 25.

— Grandies, Chicagos lietu
vių tautinių šokių ansamblio, 
šokėjų rinktinė grupė, pakviesta 
Lietuvių Operos valdybos, įsi
jungė į G. Verdi operos Kau
kių Baliaus pastatymą, kuriame 
jie atliks reikalingą menueto šo
kį paskutiniame veiksme.

— Sol. Elena Blandytė, akom- 
ponuojant komp. Dariui Lapins
kui, dalyvavo Užgavėnių baliaus 
programoj Detroit, Mich., vasa
rio 23 Detroit, Mich., Kultūri
niam centre. Programoj taip pat 
dalyvavo ir rašytojas Aloyzas 
Baronas, paskaitęs savo humo
ristinės kūrybos.

— Lietuvių Muzikologijos 
archyvo, kuriam vadovauja prof. 
J. Žilevičius, viešam naudojimui 
oficialus atidarymas įvyks kovo 
17. Chicagos lietuvių jėzuitų 
koplyčioj 3 vai. popiet mišios, 
kurių metu giedos Fausto Stro- 
lios vadovaujamas Lietuvos vy
čių choras, vargonais palydint 
prof. L. Šimučiui. 4 vai. Jauni
mo Centro kavinėj akademija, 
5 vai. — archyvo atidarymas, 
kurio metu žodį tars Lietuvos 
gen. kons. J. Daužvardienė.

— Sol. Arnoldas Voketaitis 
dainavo operoj “The Crucible” 
kovo 11 ir 16 Miami, Fla., o 
kovo 13 Miami Beach, Fla. Beet- 
hoveno 9 Simfonijoj dainuos ko
vo 19 Ft. Lauderdale, Fla., ir 
“La Fille du Regiment” kovo 
22 ir 24 Orlando, Fla.

— Los Angeles, Calif., Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos naują 
choro valdybą sudaro: pirm. 
Rimtautas Dabšys, vicepirm. 
Antanas Polikaitis, sekr. Sa
lomėja Šakienė, ižd. Albinas 
Mitkevičius, valdybos nariai 
Irena Žukaitė ir Fredas Priš- 
mantas. Chorui sėkmingai vado
vauja komp. Bronius Budriūnas.

— “Pirmyn cnoras Chicagoj, 
Marijos aukšt. mokyklos salėj 
balandžio 27-28 stato operetę 
“Kornevilio varpai”.

— Aidas, Hamiltono mergai
čių choras, rugpiūčio 15 išskren
da gastrolių į Europą.

rium Dariu Lapinsku. Elena 
Blandytė turi gražų sopraną, dai
nuoja nuoširdžiai ir patraukliai. 
Jos repertuaras yra platus. Kon
certas įvyks So. Bostono Piliečių 
klubo salėje. Solistei akom- 
ponuos pianistas dr. Vytenis Va- 
syliūnas.



JAV LB krašto valdybos pir
mininkas Juozas Gaila kalba 
Hartforde vasario 17 lietu
vių klubo salėje, kai ten 
buvo minima Lietuvos ne
priklausomybės šventė.

Nuotr. A. Jaro

Hartforde, conn., minint 
Lietuvos nepriklausomy
bės šventę. F. Sabonio 
posto veteranai ir ramovė- 
nai įneša vėliavas į lietuvių 
klubo salę vasario 17. Pir
mieji iš k. S. J. Patterson —

MELSKIMĖS IR AUKOKIME

TIKĖJIMUI PALAIKYTI LIETUVOJE 
GAVĖNIA YRA VAJAUS METAS RELIGINEI ŠALPAI

Visi lietuviai ypatingai meldžiasi už
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BAŽNYČIĄ LIETUVOJE

PRAVEDAMA RINKLIAVOS

Mūsų asmeniškos maldos ir pamaldos parapijų-organi- 
zacijų-įstaigų-vienuolijų, pagal maldos kalendorių, skiriamos 
pavergtiem tėvynainiam pagelbėti.
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HARTFORD, CONN.
Vasario Šešioliktoji 

pas mus

Vasario 16 šventei besiruo
šiant, LB Conn. apygardos dele
gacija — kleb. kun. J. Matutis, 
dr. P. Vileišis, P. Vaitkus, K. 
Čampė, D. Dzikienė, R. Gra
jauskas, — vasario 13 buvo pas 
gub. T. Meskill specialios prok
lamacijos reikalu.

Pas miesto merą G. Athanson 
vasario 14 delegaciją sudarė jau
nimo atstovės — D. Šliogerytė,
K. Šerkšnienė (jos mažas sūne
lis Antanukas) ir LB apylinkės 
pirm. R. Grajauskas. Merui G. 
Athanson įteikta knyga The 
U SSR — German Aggression 
Against Lithuania — B. Kaslo. 
Trumpi aprašymai buvo ameri
kiečių laikraščiuose. Gub. T. 
Meskill parėdymu Lietuvos tri
spalvės plevėsavo vasario 16, 
Capitol rūmų priekyje ir prie 
mero G. Athanson įstaigos na
mo.

Lietuva mūsų širdyse . . .
N e prik 1 au s o m y b ės atk ū ri ui o

F.S. posto veteranų ko
mendantas, antras — Anta
nas Mazalas — sekretorius. 
Už jų ramovėnai — deši
nėje V. Juralis, k. —V. Pet
ravičius, P. Kuprevičius ir 
kiti. Nuotr. A. Jaro 

56 m. sukaktis paminėta įspū
dingai ir liūdnai vasario 17. 
10:15 v. ryto, įnešus organizuo
tai vėliavas į Švč. Trejybės baž
nyčią, kleb. kun. J. Matutis au
kojo mišias už Lietuvą ir žuvu
sius. Klebonas pasakė jausmin
gą ir prasmingą pamokslą. Pet
ras Petkaitis trimitavo žuvusiųjų 
susikaupimui. Mišiose giedojo 
muz. J. Petkaičio vad. mišrus 
choras. I. Petkaitienė jautriai pa
giedojo giesmę: “Kad širdį tau 
skausmas” J. Naujalio. Dešinia
jame altorių prieš viduryje stovė
jo Lietuvos vėliava su ilgu gedu
lo kaspinu. Prie altoriaus grote
lių budėjo organizacijų atstovai 
ir skautai. Bažnyčioj dalyvavo F. 
Sabonio posto veteranai, skau
tai, ramovėnai ir Hartfordo bei 
apyl. visuomenė. Po mišių su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai.

Antroji minėjimo dalis vyko 
lietuvių klube. 3 v. p. p. F. Sabo
nio posto veteranai ir ramovėnai 
įnešė vėliavas. Sugiedojus him
nus LB apyl. pirm. R. Grajaus
kas atidarė minėjimą ir perdavė 
programą vesti dr. A. Stankai

čiui. Kleb. kun. J. Matutis su
kalbėjo invokaciją. Muz. J. Pet
kaičio sūnus Petras trimitavo žu- 
vusiem pagerbti. Taip pat pa
gerbti garbingi Lietuvos savano
riai: J. Dragūnevičius, P. Špa- 
kauskas, Ramanauskas, P. Palu
binskas. Lietuvaitės su tauti
niais drabužiais prisegė sava
noriam po baltą gėlę. Iš svečių 
dalyvavo: estų, latvių, lenkų, 
ukrainiečių atstovai, kleb. kun.
J. Matutis, teisėjas F. Monshum 
(Mončiūnas) su žmona. Svečiai 
sveikino ir kalbėjo. Salėje visi 
pagerbė kleb. kun. J. Matutį, 
kaip stiprų lietuvybės ramstį 
mūsų parapijoj. Pagerbti ir tei
sėjas F. Monshum su ponia. 
J. Stankaitis ir V. Šliogetytė 
perskaitė gubernatoriaus T. 
Meskill proklamacijas.

J. Gaila, JAV LB krašto vald. 
pirm., skaitė paskaitą. Prelegen
tas kalbėjo giliai išreiškiamom 
mintim, gyvais pavyzdžiais.

Po paskaitos dr. A. Stankaitis 
jautriai priminė Lietuvą ir mūsų 
pareigą jai padėti. Pertraukos 
metu jaunimas surinko aukų vo
kelius. Aukų surinkta 1061 dol. 
Aukotojai savo aukas paskirstė 
taip: 499 dol. Tautos Fondui; 
307 dol. LB centrui, 187 dol. 
Altai; 50 Hartfordo lit. mokyk
lai, 25 dol. lietuvių klubui.

Meninę dalį atliko jauni
mas — pašoko tautinius šokius 
ir programą pagražino deklama
cija. Rezoliuciją perskaitė G. 
Stankaitytė, visi ją, priėmė. K. 
Šerkšnienės įvestas ir D. Šlio
gerytės papuoštas meras G. At
hanson scenoj pasakė ugningą 
kalbą apie Romo Kalantos susi
deginimą.

Minėjimas baigtas giesme 
Marija Marija. Vėliavų įnešimą, 
išnešimą ir giesmę fortepijono 
garsais palydėjo muz. E. Minu- 
kienė. Buvo daug džiaugsmo kai 
jaunimas scenoj giedojo kartu su 

visais. Tenka dėkoti Dievui, 
kad trečios kartos jaunuoliai 
žengia savo tėvelių ir senelių 
pėdomis.

Svečio J. Gailos priėmime da
lyvavo kleb. kun. J. Matutis, tei
sėjas F. Monshum ir ponia, or
ganizacijų atstovai, Lietuvos sa
vanoriai, veikėjai Z. Strazdas, 
dr. A. Stankaitis, svečių žmo
nos, ramovė nų pirm. P. Sima- 
nauskas, F. Sabonio veteranų 
komendorius J. PAtterson, ir ki
ti svečiai.

-o-
LB vardu nuoširdi padėka 

kleb. kun. J. Matučiui, prele
gentui J. Gailai, F. Sabonio 
posto veteranam, egzilieriam, 
organizacijom ir jų atstovam. 
Ypač visuomenei už dosnią auką 
Lietuvos laisvinimui, muz. J. 
Petkaičiui, I. Petkaitienei ir jų 
sūnui, teisėjui F. Monshum (nei 
vieno Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimo Hartforde rie- 
praleidusiam), fotografui A. Ja
rui, programos koordin. dr. A. 
Stankaičiui, svečiam, jaunimui 
už gražią programą ir talką, 
vad. D. Dzikienei, E. Mi- 
nukienei už paruoštas vaišes, 
kaipo dovaną Liet. Bend
ruomenei, kartu prisidėjus D. 
Grajauskienei, ir visiem kitiem.

-o-
LB Hartfordo apyl. metinis 

susirinkimas įvyks kovo 17,
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Hartfordo lietuvių delegacija Lietuvos nepriklausomybės šventės proga aplankė 
Conn. gubernatorių Thomas Meskill, kuris vasario 16 paskelbė lietuvių diena, išlei
do proklamaciją ir leido Lietuvos vėliavą pakabinti kapitolyje. Iš k. Adolfas Čampė — 
Waterburio Alto pirmininkas, Viktoras Vaitkus — LB tarybos narys, Dalia Dzikienė — 
Hartfordo lituanistinės mokyklos vedėja, Romas Grajauskas — LB Hartfordo apylinkės 
pirmininkas, gubernatorius Thomas Meskill, kun. Juozas Matutis — Švč. Trejy
bės lietuvių parapijos klebonas, ir dr. Petras Vileišis—LB tarybos narys. Nuotr. Kula Studios

NEW BRITAIN CONN.

Paminėta Vasario 16

Lietuvos atkūrimo 56-ją su
kaktį New Britai no Altą pami
nėjo vasario 17 d. 10:30 vai. Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo pamaldos už 
rusų priespaudoj kenčiančius 
lietuvius ir Lietuvą. Pamaldo
se dalyvavo daug žmonių. Prieš 
pamaldom prasidedant buvo į- 
neštos Amerikos ir Lietuvos tau
tinės vėliavos, kurias nešė tau
tiniais drabužiais pasipuošę jau
nuoliai — berniukai ir mergai
tės. Tai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Jonas Rik
te raiti s.

Antrą valandą po pietų Varpo 
klubo patalpose buvo oficialioji 
ir meninė dalis. Minėjimą pra
dėjo Juozas Balčiūnas ir paprašė 
vijus .atsistojimu ir tylos minute 
pagerbti pernai mirusį Matą Gri- 
mailą, ilgametį Altos darbuoto- 

sekmadienį, tuoj po lietuviškų 
mišių, parapijos salėj.

Susirinkimo darbotvarkėj val
dybos rinkimas ir kt. Apylinkės 
valdyba maloniai kviečia visus 
gausiai dalyvauti. 

K. da.

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS& TRAVEL AGENCY,
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N. Y, 10019 TeL — 681-6590; 581-7739

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TKAVEL AGENCY, INO.
Affiliated vvith PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI
Allentown, Pa. — 126 Tilghman Street ................. .
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street..........................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue „.....
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ..................
Chicago 22, Al. — 1241 No. Ashland Avenue ...........
Chicago, UI 60629 — 2608 West 69 Street ..................
Chicago, m. 60609 — 1855 West 47 Street ..............
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue .................................................................................... .
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue ............................ ...........................................................
Farntingdale, N. J. — Freewood Acres Rt. 9 ........................................................ ......................................
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue __ ..... . .................... ......................................................
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue ...................... ....................  ........ ...........
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ................................................................ ....................
Newark, N. J. — 378 Market Street .......................................................... „..................................................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue ............................................................................... . ..................
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ............................................  ................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ............................. -..........................’............................... ....
Rahwav, N. J. — 47 East Milton Avenue ...................................................................................................
South River, N. J. — 41 WhitehecJ Avenue ...............................................................................................
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcelius Street ............................................................................................
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ........................  ‘.......................................................
Utlca, N. Y. — 963 Bleeker Street ...............................................................................................................

ją. Paskui minėjimui pravesti 
pakvietė Juozą Raškį. Įnešus 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas, 
lietuvių Šv. Andriejaus parapi
jos choras sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir maldą už 
tėvynę. Po to buvo paprašytas 
klebonas kun. Edvardas Gradec- 
kas sukalbėti invokaciją.

Po to buvo sveikinimai. Labai 
šiltą ir reikšmingą kalbą pasa
kė miesto meras Stanley Pack. 
JAV kongreso atstovė Ali. Graso 
minėjimą sveikino raštu ir lin
kėjo ištvermės kovoje už Lietu
vos laisvę.

Klebonas kun. Edvardas Gra- 
deckas buvo pagrindinis kalbė
tojas. Jis gražia Lietuvių kalba 
(jis čia gimęs ir augęs) priminė 
anuos dar 19 amžiaus laikus, ka
da lietuviai taip pat buvo rusų 
carų smaugiami, žudomi ir tre
miami į Sibirą. Lietuvoje mokyti 
lietuviškai skaityti galėjo tik 
močiutės prie ratelio. Tačiau, 
kad ir sunkioje priespaudoje, 
atsirado kovotojų: Jonas Basa
navičius, Vincas Kudirka ir kiti, 
kurie paruošė lietuvius prie 
Lietuvos laisvės. Deja, po 22- 
jų metų Lietuvos laisvę savo 
tankais sutriuškino rusai-komu- 
nistai. Ir dabar vėl lietuviai 
kenčia dar sunkesnę okupaciją, 
negu buvo anoji caru priespau-

Meninėj daly pirmiausia J. 
Beinoriaus mokinių orkestras, 
pagrojo lietuviškų meliodiju 
pynę. Paskui buvo melodek
lamacija: Irena Lciberyte pa
deklamavo Maironio Trakų p'ilį, 
o muz. J. Beinorius palydėjo pia
nu. Tėviškėlę Budriu no' it Sto
viu aš parimus, partizanų dai
ną, padainavo “Ramunėlės” 
mergaičių kvartetas. Po to Ne
munėlį Bražinsko ir Tu prisiJ 
mink, iš Lietuvos, padMn’a'vV 
“Svajonės” moterų sekstetas. O 
Pirmyn į kovą, Ą. Aleksio, pa
grojo instrumentalistų trio. Pa
baigai Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos mišrus choras, diriguo
jamas J. Beinoriaus, gražiai pa
dainavo šias dainas: Šiaurės pa
švaistė — St. Sodeikos, Kur ly
gūs laukai — Tallat Kelpšos ir 
Dainavos maršą — J. Stankūno. 
Minėjimo pabaigoj Sugiedota 
Marija, Marija.

Minėjimo metu perškaftyta1 
Conn. gubernatoriaus'prėklYriid-* 
cija. Ją perskaitė Irefia Lėibery- 
tė. Proklamacijoje Vasario 16-ją 
gubernatorius Tomas Meskill 
paskelbė Lietuvių Diena.

Lietuvos laisvinimo reikalams 
surinkta 556 dol. Minėjimas pra
ėjo gana sklandžiai ir darbin
gai. Žmonių buvo daugiau negu 
pernai.

Jonas Bernotas

435-1654 
342-4240 
467-6465 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476
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KAS NAUJO ATGAILOS SAKRAMENTO NAUJOSE
TAISYKLĖSE Vysk. Vincentas Brizgys

Vatikane vasario 7 paskelbtos 
naujos taisyklės, tvarkančios at
gailos sakramento apeigas. Tai 
nėra nelauktas dokumentas, o 
gal tik pats paskutinis iš tų, 
kurie turėjo pasirodyti, vykdant 
Vatikano II susirinkimo nutari
mus.

Mišių apeigos, kunigų maldy- 
nas-brevijorius, kitų sakramen
tų teikimo apeigos, net mirusių
jų laidojimo tvarka ir apeigos jau 
peržiūrėtos ir paskelbtos*. Turint 
jau ir atgailos sakramento per
žiūrėtas apeigas, bus galima 
ruošti ir lietuvių kalboje naują 
apeigyno laidą. Tai kiek užtruks, 
nes kiekvienos kalbos tekstus 
turi priimti atitinkančio krašto 
vyskupų konferencija ir gauti 
jiem Vatikano patvirtinimą.

Atgailos sakramento peržiūrė
tų apeigų yra nemaža knyga ir 
jos pilną vertimą talpinti laikraš
tyje ilgai užtruktų ir nebūtų tik
ro reikalo. Dokumente daug is
torijos, pastoracinių patarimų 
kunigam ir t.t.

Šio dokumento pasirodymą 
greitai ir plačiai paminėjo viso 
pasaulio net nekatalikiška spau
da. Žinios pavadintos labai įvai
riai, daugumoje sensacingai, ne 
visur suprasta esmė. Vieni kalba 
tik apie išpažintį, kiti apie klau
syklų likimą ir panašiai. Pats do
kumentas lotyniškai pavadintas 
Ordo Poenitentiae — atgailos 
tvarka, arba apeigos. Doku
mento nėra dėl ko vadinti re
forma. Tai daugiau paaiškini
mai to, kas dabar praktikuo
jama, priminimas laikui bėgant 
pamirštų dalykų.

-o-
Atgailos sakramento turinys ir 

tikslasyra žmogaus susitaikymas 
su Dievu. Tai pabrėžiama ir 
naujame dokumente. Visa kita: 
nuodėmių prisiminimas, gailes
tis, atsiteisinimas, išpažintis, at
gaila yra tik pasiruošimas susi
taikymui, kuris įvyksta, gavus iš 
kunigo Dievo vardu absoliuciją, 
arba atleidimą.

Kiekvieno mūsų mintinai mo
kėtos penkios atgailos sakra
mento dalys čia minimos nežy
miai kitokia tvarka.

Klaidų atitaisymas, atsitei
simas ypatingai su žmonėmis 
turėtų įvykti prieš išpažintį. Ta
čiau suprantama, kad tai yra ne 
visada įmanoma, todėl ir ateity
je ne visada tai turės ir galės 
būti padaryta prieš išpažintį.

Jau Vatikano II konstitucijoje, 
liturgijos klausimais kalbant 
apie atgailos sakramentą, yra pa
stebėta, kad visokia nuodėmė 
yra mūsų reikalas ne tik su Die
vu, o liečia ir kitus žmones. 
Šis nuodėmės aspektas ryškiai 
pabrėžiamas naujame dokumen
te. Pabrėžiama, kad klaidos, 
nuodėmėj atitaisymas, atsiteisi-

Kun. Juozas Petrauskas

MIRĖ
KUN. JUOZAS 
PETRAUSKAS

Brocktone, Mass., vasario 24 
mirė kun. Juozas Petrauskas, su
laukęs 67 metų amžiaus. Palai
dotas iš Šv. Kazimiero bažny
čios vasario 28.

Velionis buvo Amerikoje gi
męs ir augęs, į kunigus įšven
tintas 1933. Ilgą laiką dirbo lie
tuviškose parapijose. Paskutiniu 
metu buvo išėjęs į pensiją ir gy
veno savo namuose Brockton, 
Mass. Jis turi brolį — kun. Jo
ną Petrauską, marijoną, kuris 
sėkmingai darbuojasi marijonų 
mokykloj Marianapolyje,
Thompson, Conn. 

mas, susitaikymas su žmonėmis 
turėtų įvykti, kiek tai įmanoma, 
prieš išpažintį.

Taip būdavo anksčiau. Tik vė
lesniais laikais pamažu įsigalė
jo praktika to per daug nepaisy
ti. Pąv. kam nors padarytą me
džiaginę ar moralinę skriaudą, 
nusikaltimą atitaisyti ne prieš iš
pažintį, o išpažintyje, tai pasiža
dant padaryti po išpažinties.

Nuosekliai galvojant, nusi
kaltimai ir Dievui ir žmonėm, 
kiek tai įmanoma, turėtų būti 
atitaisyti prieš atgailos sakra
mentą, kad šis sakramentas bū
tų tikras ir pilnas susitaikymas 
ir su Dievu ir su žmonėmis.

-o-

-o-
Išpažintis lieka būtina. Išsky

rus atvejus grupinės arba bend
ros absoliucijos, apie kurią čia 
netrukus bus kalbama, kiekvie
no asmeninė arba individualinė 
išpažintis lieka ir toliau, kaip 
būtina atgailos sakramento da
lis.

Kaip buvo iki šiol, taip ir bus, 
kad individualiai ar visiem kartu 
absoliucija-atleidimas teikiamas 
tik pavieniai atlikusiems iš
pažintį, o ne be išpažinties.

-o-
Atgailos sakramentas, taigi ir 

išpažintis, yra būtinas po sun
kesnio, svarbesnio nusikaltimo 
Dievo ar Bažnyčios įsakymam 
ar žmogui.

Po tokio įvykio ir ateityje, kaip 
buvo iki šiol, tikintysis negali 
priimti Komunijos ar kitų sakra
mentų, neatlikęs išpažinties ir 
negavęs atgailos sakramento.

Išpažintis ir atgailos sak
ramentas ir toliau lieka būti
nas dar ir kitais Bažnyčios įsa
kytais atvejais, pav. — bent vie
ną kartą metuose, kad įgytų vi
suotinius atlaidus ir kitokiais į- 
sakytais atvejais, ir tokiem, kurie 
sunkios nuodėmės neturi.

Kokie tie atvejai bus dabar 
ruošiamam naujame Bažnyčios 
Kanonų kodekse, tuo tarpu nėra 
ko pranašauti. Visokiais kitais at
vejais asmuo, neturįs sunkesnio 
nusikaltimo, gali priimti Ko
muniją nebūtinai kiekvieną kar
tą priimdamas ir atgailos sakra
mentą. Tokiais atvejais pakanka 
sužadinti gailestį bendrai už vi
sus savus nusikaltimus, klaidas. 
Dažnas atgailos sakramentas, 
taigi ir išpažintis, ir toliau lieka 
naudingas ir patariamas net ir 
neturintiem sunkesnio nusi
kaltimo. Dievo malonės niekad 
nebus per daug jokiam žmogui, 
o atgailos sakramentas yra prie
monė suartėti su Dievu, patirti 
daugiau jo malonių, tobulinti sa
ve. Tokiem asmenim išpažinty
je pakanka pasisakyti nors jau ir 
išpažintas praeities nuodėmes 
ar netobulumus.

-o-
Kunigo kalbami absoliucijos- 

atleidimo žodžiai lieka esmėje 
tie patys, kurie buvo iki šiol, tik 
prieš absoliuciją anksčiau kalbė
tos dvi trumpos maldos pakei
čiamos viena to paties turinio 
malda, tik geriau išreiškiančia 
žmogaus susitaikymą su Dievu.

-o-
Išpažinties vieta. Kaikurie 

laikraščiai savo straipsnį apie 
naujas taisykles net pavadino, 
kad panaikinama klausykla. Tai 
ir netikslu ir nesvarbu.

Klausykla niekad nebuvo vie
nintelė ir privaloma išpažintim 
vieta. Klausydavome išpažin
čių klausykloje, jeigu bažnyčio
je jų užteko. Daugeliui atvejų, 
kai būdavo daugiau žmonių, 
daugiau kunigų, pasistaty- 
davome bažnyčioje ar net lauke 
— šventoriuje kėdę. Nepri
girdinčius klausydavo zakris
tijoje ar kitur.

* Iš senai ir visur priimta, kad 
budintis kunigas klauso išpažin
čių bet kada ateinančius ten, kur 
jis budi: kambaryje, prie bažny
čios ar klebonijoje. Nebuvo nei 
draudžiama nei nepriimta iš
klausyti žmogų išpažinties ku
nigo ar to paties 'žmogaus pri
vačiame kambaryje ir kitur. 
Buvo tik draudžiama klausyti 
moteris išpažinčių privačiuose 
kambariuose, jeigu nebuvo tam 
rimtos priežasties.

Naujos taisyklės nei nepanai
kina, nei neįsako klausyklos, o 
išpažinčių vietos, kunigo rūbo 
šiais atvejais klausimus palieka 
tvarkyti vietos vyskupam. Žmo
nės visada liks panašūs. Mažas 
vaikas bijojo ir bijos eiti į už
darą klausyklą, o daugelis užau
gusiųjų nenorėjo ir toliau neno
rės, kad nuodėmklausis kunigas 
jį atpažintų.

-o-
Trys atgailos sakramento bū

dai. Naujosios taisyklės kalba 
plačiau apie iki šiol žinomus 
atgailos sakramento būdus.

Pirmas ir mūsų laikais įpras
tinis individualiai arba pavie
niai priimamas atgailos sak
ramentas. Jis liks ir toliau kaip 
įprastinis, dažniausiai prakti
kuojamas.

Kada ir kunigo ir išpažinties 
atėjusio tikinčiojo laikas leis, pa
tariama viską vykdyti tokia tvar
ka. Kunigas tikintįjį palaimina, 
kaip buvo daroma ir iki šiol. 
Eitų kunigo paraginąs žodis pa
sitikėti Dievo gailestingumu, to 
gailestingumo ne piktnaudoti ir 
t.t. Kunigas galėtų paskaityti jo 
paties parinktą ištrauką iš 
Šventojo Rašto. Po to — išpa
žintis, kunigo teikiama abso
liucija arba nuodėmių atleidi
mas. Užbaigiama bendra kunigo 
ir priimančio sakramentą gailes
čio ir padėkos malda.

Kurie augome įvairiais atve
jais naudodamiesi maldaknyge, 
kalbėdavome maldas prieš išpa
žintį, po išpažinties, čia nieko 
ypatingo naujo nerasime. Nauja 
būtų tiem, kurie maldaknygėmis 
nesinaudoja.

Grupiniai priimamas atgailos 
sakramentas, asmeniškai atlie
kant išpažintį. Kada kunigo ir ti
kinčiųjų sąlygos leidžia, asme
niškai arba pavieniai atliekama 
išpažintis ir kiekvienam atskirai 
suteikiama absoliucija. Kitos da
lys, kaip palaiminimas, malda, 
Švento Rašto skaitymas, paragi
nimas prieš išpažintį, po išpa
žinties gailesčio ir padėkos mal
dos ar giesmės gali būti atlie- 
. ama visų kartu.

Šitokiu būdu atgailos sakra
mentas naudingai galėtų būti 
priimamas kur nors grupinių 
rekolekcijų progomis ar susirin
kusių kokiai nors šventai valan
dai.

Grupinis atgailos sakramen
tas su bendrai duodama absoliu
cija. Ši praktika buvo žinoma 
ir anksčiau. Mūsų laikais tokius 
atvejus paminėjo Bažnyčios Ka
nonų kodeksas. Jeigu būdavo 
ypatingas reikalas priimti Ko
muniją ar gauti nors absoliuci
ją, o nebūdavo galimybės atski
rai kiekvieną išklausyti išpažin
ties, kiekvienam atskirai duoti 
absoliuciją, pav. gaisro, žemės 
drebėjimo atvejais, kareiviam, 
turintiem nelauktai eiti mūšin, 
tokiais atvejais kunigas duodavo 
absoliuciją visiem kartu, primin
damas, kad asmens, turintieji 
sunkesnį nusikaltimą, atliks 
asmeninę išpažintį, esant arti
miausiai galimybei.

Tas pat nuostatas lieka ir to
liau su pastaba, kad atvejus, ko
kiuose tai galima, sprendžia ne 
kunigai, o vietos vyskupai. Yra 
dar ir kita pastaba, kad tai ne
daroma mišių metu, o atskirai 
nuo mišių.

Tokiu atveju apeigos pradeda
mos kunigo palaiminimu, pa
raginimo žodžiu, visiem kartu 
teikiama absoliucija, primenant 
pareigą kuo greičiausiai atlikti 
asmeninę išpažintį. Toliau at
gailos ir padėkos maldos.

-o-

Kaip galima numanyti iš čia 
atpasakoto dokumento turinio, 
įprastinis būdas priimti atgai-; 
los sakramentą ir ateityje lieka 
asmeninė išpažintis, kiekvie
nam atskirai po išpažinties duo
dama absoliucija. Antrasis bū
das priklausys nuo kunigo ir 

žmonių susitarimo tam tikrais at
vejais. Trečiasis lieka išimtimi 
tokiais nepramatytais atve
jais, kada būtų išmintingo reika
lo priimti Komuniją, o neįmano
ma atlikti asmeninę išpažintį. 
Tokius atvejus, kaip sakyta, nu-

Mišių metu šventinant Kultūros Židinį. Iš k. Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, pran
ciškonų provincijolas, vysk. Vincentas Brizgys, prel. Jonas Balkonas. Nuotr. R. Kisieliaus

spręs krašto vyskupai, o ne pa
vieniai kunigai.

Bendroje išvadoje galima pa
sakyti, kad naujame dokumente 
Ordo Poenitentiae nėra nieko 
naujo teologinio. Jame daug ge
rų pastoracinių minčių kunigam, 
kaip tikintieji galėtų geriau su
prasti atgailos sakramentą kaip

VATIKANO — VARŠUVOS 
SANTYKIAI
(atkelta iš 3 psl.)

kiant, kad jis būtų tikrai visuo
tinis ir kad tarptautiniai santy
kiai būtų paremti abišalia pagar
ba, siekiant tautų pažangos ir 
taip galėtų būti stiprinamas pa
saulinės taikos reikalas.

Atsižvelgianti į Europos pro
blemas, abi šalys pasikeitė savo 
nuomonėmis apie Saugumo ir 
Bendradarbiavimo Konferen
ciją.

Iš Lenkijos pusės buvo pa
reikšta Šventajam Sostui pagar
ba už jo gerą valią siekiant tai
kaus tautų sambūvio, už stipri
nimą tautų santykiuose teisingu
mo.

Šv. Sosto delegacija pareiškė 
lenkam įvertinimą už kūrybingą 
Lenkijos liaudies Respublikos 
pažangai įnašą, už sunormavi- 
mą santykių Europoje pasauli
nės taikos labui, už tuos žy
gius, kuriuos Lenkija yra pada
riusi.

Lenkijos liaudies Respublika 
iš savo pusės patvirtino valią 
tęsti pokalbius su Šv. Sostu ir 
Lenkijos episkopatu.

Šv. Sostas irgi išreiškė norą 
tęsti tokį pokalbį tikėdamas abi
šalių kontaktų tarp Valstybės ir 
Bažnyčios naudingumu.

Abi šalys svarstys galimybę 
rasti pastovius tokio darbo kon
taktus. (Išvardinta arkiv. Casaro- 
li susitikimai — visitai Lenki
jos vyriausybės nariam). Abi 
šalys sutarė tęsti pasitarimus 
Romoje vėliau sutarsimu laiku”.

Toks yra oficialus pokalbių 
komunikatas. Jis, kaip matome, 
visiškai panašus į įvairių tarp
valstybinių vizitų ir pokalbių 
turinį. Viskas vyko “atviroje ir 
nuoširdžioje atmosferoje”, ne
trūko vieni antriem komplimen
tų. O rezultatai? Bus tęsiamas 
dialogas ir toliau — “vėliau su
tarsimu laiku”.
Casaroli susitikimas su Lenki
jos vyskupais

Vatikano organas “L’Osserva- 
tore Romano”, paskelbęs aukš
čiau paduotą komunikatą, pri
dėjo, kad 1974 vasario 6 vaka
rą Vatikano delegaciją priėmė 
kard. Wyszynskis. Su juo po
kalbis baigėsi susitarimu, kad 
sekančios dienos vakarą arkiv. 
Casaroli Varšuvos katedroje lai
kys pamaldas, kurių metu kard. 
Wyszynskis pasakys pamokslą, o 
arkiv. Casaroli pasveikins Len
kijos episkopatą, dvasiškiją ir ka- 
tedron susirinkusius tikinčiuo
sius.

Spauda plačiai rašė, kad ofi
cialiom derybom su valdžia pa
sibaigus, arkiv. Casaroli painfor
muos apie pokalbius visus Len
kijos vyskupus, susirinkusius į 
Varšuvą. Bet to nebuvo: užteko 

būdą jų susitaikymo su Dievu, 
su žmonėmis, kaip geriau atjaus
tų Dievo gailestingumą ir geru
mą, kad sėkmingiau pasitar
nautų žmonių * dvasiniam atsi
naujinimui.

Dokumento užbaigoje telpa 
keletas bendrųatgailos pamaldų

(nukelta į 7 psl.)

pasikalbėti vien tik su kard. 
Wyszynskiu.

Delegacija laukė, kad pamal
dų metu kard. Wyszynskis savo 
pamoksle pasakys ką nors, kas 
mažintų įtampą tarp Lenkijos 
valdžios ir episkopato ir taip bus 
palengvinta ir aprobuota Casa
roli misija. Tiesa, kardinolas 
pasakė esąs “be galo dėkingas 
popiežiui už atsiuntimą į Lenki
ją savo atstovo”. Išreiškė pagei
davimą, “kad Bažnyčia, tęsdama 
savo misiją visame pasaulyje 
turi turėti ryšius su visais kraš
tais ir jų veidais. Kad tokia misi
ja galėtų būti sėkminga ir Len
kijoje, popiežius rado reikalo 
megzti santykius su Lenkijos 
politikos vadovais. Šį faktą vi
suomet reikia turėti prieš akis, 
kalbant apie Bažnyčios ir Tau
tos santykius Lenkijoje”. Kalbė
damas apie dabartinę padėtį 
Lenkijoje, kard. Wyszynskis pa
sakė: “Ji yra nauja, skirtinga ir 
labai sunki” dėl “ne tik ekono
minių, bet ir moralinių bei ideo
loginių pasikeitimų”. Jis pabrė
žė, kad didžiuma krašto gyven
tojų neturi jiem priklausančių 
teisių krašto viešajame gyveni
me. Aštriai kritikavo naują mo
kyklų reformą, kuri išskiria ir 
kliudo jaunimo religinį auklėji
mą.

Kas tose pamaldose dalyvavo, 
pastebėjo, kad arkiv. Casaroli, 
klausydamas kardinolo Wy- 
szynskio pamokslo (jam vertė 
Msgr. Deskur), kaito ir balo. 
Kardinolas pasirodė nepataiso
mas ir nepalenkiamas “maiš
tautojas”. Jo kalba buvo Šv. Sos
to daromų žygių, jei jau ne pa
smerkimas, tai bent nepritari
mas.

Yra žinoma, kad Olszowskiui 
lankantis Vatikane, jis ten dės
tęs, jog Bažnyčios ir Valstybės 
santykių sunormavimui Lenki
joje, kaip lygiai ir diplomatinių 
santykių tarp Šv. Sosto ir Varšu
vos užmezgimui, didžiausia 
kliūtis esąs kardinolas Wyszyns- 
kis — jo užsispyrimas ir nuola
tinė Lenkijos valdžios vidaus 
politikos kritika. Iš tikrųjų, kard. 
Wyszynskis, skeptiškai žiū
rėdamas į Vatikano santykius su 
komunistų pasauliu, mano, kad 
tokius santykius Lenkijoje gali 
sunormuoti tik valdžia ir vietos 
episkopatas, o ne Kas nors at
vykęs iš šalies.

Ar tik sutapimas?
Ark. Casaroli besikalbant Var

šuvoje, pasklido žinia, kad po
piežius savo valia ir aktu atsta
tė iš Esztergom arkivyskupo ir 
Vengrijos primo posto kardinolą 
Mindszenty. Ar tai nėra, kaip kai 
kas spėlioja, įspėjimas ir kard. 
Wyszynskiui? Ar tuo nebuvo 
duota jam suprasti, kad Vatika

nas “maištaujančius” gali “su
tvarkyti”? Juk dabar Vatikanas 
veda ne “spardymosi”, o “glos- 
tymosi” politiką, prie kurios turi 
ir kardinolai prisitaikyti.

Pop. Pauliaus VI sprendimas 
dėl kard. Mindszenty atstatymo 
Vatikano sluoksniuose taip ko
mentuojamas: “Šventasis Sostas 
turi savo politiką — rūpintis 
įvairių vyskupijų tikinčiai
siais. Kada popiežius pama
tė, jog Vengrijos katalikų pa
dėties negalima pagerinti, kol 
kard. Mindszenty lieka Veng
rijos primų, iš karto siūlė jam 
pačiam atsistatydinti, o nesuti
kus, pats popiežius jį iš pareigų 
atleido”.

Šalia šio aiškinimo, ar kard. 
Mindszenty atvejąs negali būti 
kartais taikomas ir kard. Wy- 
szynskiui: popiežius matyda
mas, kad negalima pagerinti 
Lenkijos katalikų padėties, gali 
padaryti sprendimą panašų į 
Mindszenty? . . .

Tačiau tarp kard. Mindszenty 
ir kard. Wyszynskio yra labai 
didelis skirtumas, kaip lygiai 
tarp vengrų ir lenkų tautų. Kard. 
Mindszenty yra tremtyje, su 
savo tikinčiaisiais neturi tiesio
ginio kontakto. Kard. Wyszyns- 
kis yra krašte ir už savo pe
čių turi ne tik dvasiškiją, bet ir 
visą tikinčią tautą. Vengrijoje 
Bažnyčia vis labiau komunistų 
marinama, — Lenkijoje gyva ir 
kovinga.

Iš Varšuvos
Vatikano delegacija grįžo Ro

mon beveik patylomis: jokių pa
reiškimų aerodrome, jokių Vati
kano spaudos to vizito laimėji
mų komentarų. Aišku, kad arkiv. 
Casaroli neparvežė popiežiui 
dviejų lauktų naujienų: su
tarties, kuria užmezgami diplo
matiniai santykiai tarp Vatikano 
ir Varšuvos; pažado, kad popie
žiui netrukus bus leista aplan
kyti Čenstakavos Dievo Motinos 
stebuklingą paveikslą ir ten pa
simelsti.

-o-
Kaip matome, kard. Wyszyns- 

kio rezistencija kliudo Vatika
no “Ostpolitik” planam. Dėl to 
arkiv. Casaroli misija reikia lai
kyti nepavykusia.

Šiandien daugeliui yra ne
suprantama Vatikano “Ostpo
litik” — tasai siuntinėjimas sa
vo diplomatų, tasai bandymas 
užmegzti diplomatinius santy
kius su komunistiniais kraštais, 
kurie nerodo nė mažiausio noro, 
nė trupučio geros valios sušvel
ninti tikinčių persekiojimą. Ly
giai atrodo problematiškas to
kiais Šv. Sosto žygiais, kaip sa
koma, bandymas “gelbėti, kas 
dar galima išgelbėti”. Nejaugi 
tai yra skęstančio laivo vizija? 
Juk popiežius yra Uola, ant ku
rios Kristus pastatė savo Bažny
čią taip tvirtai, kad net pragaro 
galybės jos neįveiks. Argi ir tuo 
jau netikima? Atrodo, kad ne 
pati Uola dreba, o ją drebina 
artimieji popiežiaus patarėjai, 
kurie, pagal šių dienų madą, lin
kę vesti visur “Realpolitik”. O 
jos vaisiai? Juos galima nusaky
ti taip: “Rytų fronte nieko nau
jo".

J. Verus
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SUKAKTUVININKAI IR
ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA
_____________ PREL. L. TULABA ....... ..................

ROMA, 1974

Šiemet švenčia 25 metų kuni
gystės sukaktį ketvirtoji Šv. Ka
zimiero Kolegijos laida. Norisi 
šią sukaktį išskirtinai paminė
ti, nes tai pati žymiausia mūsų 
Kolegijos laida: didelė skai
čiumi, turtinga asmenybėmis.

Ši laida pasipuošė kunigyste 
trimis etapais. Pirmieji, paanks
tinant, buvo įšventinti kun. S. 
Žilys ir kun. A. Rubšys. Jie pri
ėmė kunigystės šventimus 1948 
gruodžio 18. Po kelių mėnesių, 
1949 kovo 12 buvo pašventinti 
kun. V. Bitinas, kun. J. Grabys, 
kun. A. Jonušas ir kun. P. Gir- 
čius. Dar po kelių mėnesių, 
būtent, 1949 spalių 30 buvo 
pašventintas kun. A. Bučmys. 
Jie visi kunigystės šventimus 
priėmė Romoje, Paminėtina ta
čiau, kad tais pačiais metais bir
želio 29 Brixene buvo įšventin
tas kunigu Viktoras Krikščiū- 
nevičius; taip pat Kolegijos auk
lėtinis, turėjęs tačiau dėl li
gos persikelti į Šiaurės Italiją, 
kadangi buvo reikalingas kalnų 
klimato.

Aštuoni kunigai! Jais džiau
giasi Bažnyčia. Jais didžiuojasi 
Kolegija. Beveik visi yra pasi
puošę akademiniais laipsniais. 
Visi dirba Kristaus vynuogyne 
su pasiaukojimu ir sėkme, at
likdami įvairias prisiimtas parei
gas.

Trys buvo pakviesti į Kolegi
jos vadovybę, kur atliko ir atlie
ka atsakingas, sunkias ir didelio 
pasiaukojimo reikalaujančias pa
reigas. Vienas sėkmingai dirba 
akademinį darbą. Vienas eina 
atsakingas pareigas spaudos sri
tyje. Kiti pasigėrėtinai gražiai 
dirba sielovados darbą.

Trumpai pažvelkime į kiek
vieną jų atskirai.

-o-
Bitinas, Antanas Vytautas. 

— Aukštaitis. Gimė 1919 spalio 
L Tindziulių km, Panemunėlio 
parapijoje, Rokiškio apslc. Pri
klauso Vilniaus arkidiecezijai. 
Pradėjęs studijuoti fiziką ir ma
tematiką Vilniaus universitete, 
pajuto pašaukimą kunigystėn ir 
1944 buvo priimtas į Vilniaus 
kunigų seminariją. Karo metu 
atsidūrė Vokietijoje ir čia tęsė 
mokslą Eichstaetto kunigų se
minarijoje. 1945 rudenį drauge 
su kitais lietuviais klierikais iš 
Eichstaetto buvo pasiųstas į Ro
mą, ir buvo pirmųjų besiformuo
jančios Šv. Kazimiero Kolegi
jos auklėtinių tarpe. Įšventintas 
kunigu 1949 kovo 12. Teologi
jos studijas baigė, gaudamas 
licencijato laipsnį. Dar tebetęs- 
damas studijas buvo paskirtas 
Kolegijos prefekto pareigom. 
Vėliau buvo Kolegijos vilos-ūkio 
valdytoju (Tivoli). Jo nuopelnai 
Kolegijai yra dideli ir neužmirš
tini. Išemigravo į Ameriką. Pra
džioje dirbo sielovados darbą ir 
drauge mokytojavo Tėv. Pran
ciškonų gimnazijoje Kenne- 
bunkport. Vėliau mokytojavo 
Šv. Pranciškaus Ksavero brolių 
aukštesnėje mokykloje, Con- 
necticut valstijoje. Tuo pačiu 
metu jis dar pats gilino savo, stu- 
jas, siekdamas fizikos matemati
kos magistro laipsnio. Šiuo metu 
jis talkina kun. J. Matučiui, 
Hartfordo lietuvių Švč. Trejybės 
parapijos klebonui, lietuviškos 
sielovados darbe. Kun. V. Biti
nas yra pilnas iniciatyvos ir jud
rumo. Jei daugiau susikauptų

Kun. Vytautas Bitinas

prie vieno darbo, ir nesiimtų 
tuo pačiu metu vykdyti dauge
lio užsimojimų, laimėtų dau
giau. Vienok vistiek jis yra tikrai 
geras ir turįs daug nuopelnu 
kunigas. Jo vardas Kolegijoje 
mekaaa nebus užmirštas.

Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM.

Bučmys, Antanas-Komelijus.
— Žemaitis. Kretingiškis. Gimė 
1927 balandžio 13. Mokėsi Pran
ciškonų gimnazijoje Kretingoje. 
Buvo priimtas į Telšių kunigų 
seminariją. Karo eigoje, kaip ir 
daugelis kitų seminaristų, atsira
do Vokietijoje ir galėjo tęsti 
mokslą Eichstaetto kunigų se
minarijoje. 1945 rudenį jis buvo 
vienas iš dvidešimt, kurie pir
mieji iš Eichstaetto buvo pasiųs
ti tęsti mokslą Romoje. Taigi, 
vienas iš pirmųjų Kolegijos auk
lėtinių. Kai kiti jo kurso drau
gai gavo kunigystės šventimus 
1949 kovo 12, tai Antanas Buč
mys buvo iš jų tarpo išskirtas, 
kadangi buvo peijaunas, kad ga
lėtų būti pašventintas kunigu.

' Kunigystės šventimus jis gavo tų 
pačių metų rudenį spalio 30. 
Tapęs kunigu, pradžioje įsijun
gė į sielovados darbą, Šv. 
Leono parapijoje, Romoje. Bevi- 
karaudamas tęsė toliau bažnyti
nės teisės studijas Laterano U- 
niversitete. Studijas baigė, gau
damas Kanonų Teisės daktaro 
laipsnį 1954 birželio 23. Baigęs 
studijas, išvyko į Los Angeles 
ir buvo paskirtas vikaru lietuvių 
Šv. Kazimiero parapijoje. Čia 
gražiai ir sėkmingai dirbo keletą 
metų. Siekdamas būti naudin
gesnis daugiau Dievui, negu 
pasauliui, pasirinko vienuolio 
gyvenimą. Buvęs pranciškonų 
auklėtinis, panoro tapti pranciš
konu, prisiimdamas Tėv. Korne
lijaus vardą. Pranciškonai pa
kreipė Tėv. Kornelijų į žurna
listiką. Nuo 1966 pradžios reda
guoja “Darbininką”.

Kun. Petras Girčius

Girčius Petras. — Žemaitis.
Tauragiškis. Gimė 1923 liepos 

16 Varniškių, km., Švėkšnos 
valsč. Mokėsi Švėkšnos gimna
zijoje. Įstojo į Telšių seminari
ją. Tęsė mokslą karo metu Eich- 
staette, iš kur su kitais buvo 
pasiųstas į Romą. Mokėsi Gre- 
gorianumo Universitete, pa
siekdamas Teologijos bakalau- 
reato laipsnį. Įšventintas kunigu 
1949 kovo 12. Baigęs mokslą 
išvyko į Vokietiją, kur ėjo gim
nazijos kapeliono pareigas, o 
paskui perėjo dirbti į sielovadą, 

aprūpindamas Osnabrueck sri
tyje gyvenančius lietuvius išei
vius. Šias pareigas jis sėkmin
gai eina ir dabar. Ramus ir pas
tovus. Rūpestingas ir geras. 
Klusnus ir pasiaukojąs. Dieve 
duok, kad tokių kunigų daugiau 
turėtume.

Grabys, Juozas. — Žemaitis. 
Mažeikiškis. Gimė 1923 sausio 
13, Pikelių par., Židikų valsč. 
Pradžios ir vidurinį mokslą iš
ėjo Viekšniuose, Mažeikiuose ir 
Telšiuose. Priimtas klieriku į 
Telšių seminariją. Tęsė mokslą 
Eichstaette ir nuo 1945 — Ro
moje. Įšventintas kunigu 1949 
kovo kovo 12. Toliau tęsė moks
lą, siekdamas daktaro laipsnio. 
Jį pasiekė 1954 pavasarį. Ne
trukus po to išvyko į JAV. Buvo 
priimtas Albany vyskupijoje. 
Dirbo pradžioje parapijos darbą 
vikaro pareigose. Paskui keletą 
metų profesoriavo, dėstydamas 
religiją, St. Rose Kolegijoje, dir
bo diecezijos tribunde. 1969 
buvo paskirtas klebonu vienoje 
iš žymesnių vyskupijos para
pijų. Dirba sėkmingai. Gaila tik, 
tik, kad jis savo jėgas ir savo 
kunigiškos asmenybės didelį 
turtingumą aukoja ne lietuviam. 
Iš kitos tačiau pusės kunigas yra 
pašauktas būti tėvu visiem, be 
jokių tautybės, kilmės ar rasės 
skirtumų. Dirbdamas svetimųjų 
parapijoje, jis yra mūsų tautos 
pasiuntinys svetimiesiem; o tuo 
pačiu, nors ir nedirbdamas tie
sioginiai saviesiem, vistiek yra 
naudingas Lietuvai. Kun. J. Gra
bys yra kilęs iš kunigiškų tra
dicijų giminės. Jis turi šventų 
kunigiško gyvenimo pavyzdžių 
iš savo artimuoju. Juos jis seka. 
Jų jis yra vertas. Mum tai yra 
džiaugsmas ir pasididžiavimas.

Kun. Juozas Grabys

Jonušas, Antanas. — Mažei
kiškis. Gimė 1923 sausio 15 
Pikelių parapijoje, Židikių 
valsč. Gimnaziją lankė Mažei
kiuose ir Telšiuose. Įstojo į Tel
šių seminariją. Tęsė mokslą 
Eichstaette ir paskui Romoje, 
būdamas pirmųjų Kolegijos auk
lėtinių eilėse. Kunigu įšventin
tas kovo 12. Jau klieriku būda
mas, rodė palinkimo ir gabumų 
rūpintis ekonominiais reikalais. 
Baigus jam mokslą, pakvietėme 
jį likti Kolegijoje, prisiimant 
ekonomo pareigas. Taip jis nuo 
1950 aukojasi Kolegijai, rūpina
si ekonominiais jos reikalais. Pa
reigos sunkios, atsakingos, bet 
svarbios ir garbingos. Pradžioje 
jis gąsdinosi dėl šių pareigų sun
kumo ir nedėkingumo. Buvo be
galvojus, ypač kad kai kas jį 
kvietė ir ragino emigruoti, pa
likti Kolegiją ir vykti į JAV, 
imantis sielovados darbo. Teko 
priešintis jo norui, lenkiant jį 
pasilikti Kolegijoje, nors tai ir 
reikalavo didelės aukos. Juk ir 
mes lygiai taip pat aukojomės, 
galėdami kitur gauti žymiai 
lengvesnes ir geresnes gyveni
mo ir darbo sąlygas. Vienu mo
mentu reikėjo net apeliuoti į 
Vyresniuosius Vatikane, pra
šant, kad jam neduotų leidimo 
emigruoti, nes buvo Kolegijoje 
nepamainomas. Nemanau, kad, 
tai darydamas padariau žalą kun. 
Antanui, bet Kolegijai jo pasili
kimas neabejotinai išėjo į nau
dą. Manau, kad dabar, laiko per
spektyvoje, žvelgdamas į praeitį 
ir prisimindamas savo nesėk
mingą bandymą palikti Kolegi
ją, jis ant manęs nepyksta. Jis 
surišo savo vardą su Kolegija, 
ir joje įamžino savo atminimą. 
Nūdien Kolegijoje yra pats po
puliariausias asmuo. Nors užsi- 
Spjięs, uec mielas. Nors eko
nomas, bet vaišingas. Nors už

Kun. Antanas Jonušas

imtas, bet paslaugus. Šitai 
pelno jam visų simpatijas. 
Kas jo šiandien su malonumu 
neprisimena, kurie turėjo pro
gos jį sutikti, su juo pabend
rauti?! Visa plačioji lietuviškoji 
išeivija jį žino, ir jo patarnavi
mais mielai naudojasi. Visi ta
čiau turėtų suprasti, kad reikia 
rūpintis neapsunkinti jo virš jė
gų, nes jos nėra neribotos. Už 
nuopelnus Kolegijai ir Bažny
čiai Šv. Tėvas kun. Antaną 1968 
kovo 14 paskyrė popiežišku ka
pelionu — monsinjoru.

Kriščiūnevičius, Viktoras. — 
Suvalkietis. Gimė 1922 rugsėjo 
22 Vilkaviškyje. Baigęs Vilkaviš
kio gimnaziją, buvo priimtas į 
kunigų seminariją Vilka
viškyje. 1944-5 mokėsi Eich
staetto seminarijoje, Vokietijoje. 
1945 rudenį buvo parinktas 
drauge su kitais 19 ir pasiųs
tas studijom į Romą besifor- 
muojančion lietuvių Šv. Ka
zimiero Kolegijom 1945-6 metų 
eigoje, dėl labai sunkių gyve
nimo sąlygų, prisiglaudus laiki
nai mūsų Kolegijai Pietų Ameri
kos Kolegijoje, Viktoro sveikata 
pašlijo. Pasirodė atvira džiova. 
Beveik visi klierikai 1946 metų 
pavasarį buvo fiziškai labai 
nusilpę ir radosi pavojuje būti 
paliesti tuberkuliozės. Viktoras 
Buvo reikalingas rimtd gydymo.
Reikėjo pakeisti gyvenimo są

lygas. Romoje ne tik maistas 
buvo nepakankamas, bet ir kli
mato sąlygos plaučių ligoniui 
netinkamos. O be to, buvo pa
vojus, kad gali užkrėsti kitus. 
Laimingu būdu buvo galima su
rasti jam vietą pas Salvatoria-
neš seseris Merane, Alpių kal
nuose. Pasiuntėme jį į Mera- 
ną. Vietinė vyresnioji buvo ge
ra ir gailestinga. Ji Viktorą nuo
širdžiai ir motiniškai globojo. 
Jo sveikata stiprėjo. Atsirado 
tačiau sunkumų su Generaline 
Vyresniąja. Ji buvo nepatenkin
ta, kad mes, jos nuomone, per- 
mažai mokėjome už išlaikymą. 
Pareikalavo, kad mes jį atsiim- 
tume. Tik kard. Pizzardo užtari
mo dėka vis dėlto pavyko iš
gauti iš Generolės malonę, 
kad Viktoras pasiliktų Merane, 
kolei nepasveiks. Ačiū Dievui, 
jaunas organizmas nugalėjo ligą. 
Jis pasveiko. Mokslą tęsti ta
čiau negrįžo į Romą, bet įsto
jo į Brixeno seminariją. Tenai, 
kalnuose, klimatas jo sveikatai 
buvo palankesnis. Studijas bai
gė ir buvo įšventintas kunigu 
1949 birželio 29. Tapęs kunigu, 
išemigravo į JAV ir apsigyveno 
Detroite. Ilgus metus talkino 
sielovados darbe kun. Savage, 
lietuvių Šv. Petro parapijos kle-

Kun. Viktoras Kriščiūnevičius

bonui. Šiajam mirus, kun. Vik
toras tapo jo įpėdiniu, ir jau ku
ris laikas sėkmingai klebonauja 
šioje nedidelėje, bet rūpestingai 
vedamoje lietuviškoje parapijoje 
Detroite, tikinčiųjų mylimas ir 
vyresniųjų vertinamas. Sunkus 
buvo jam kelias į kunigystę, 
bet graži ir turtinga jo kunigys
tė, už kurią visi turime dėkoti 
Dievui drauge su juo.

Rubšys, Antanas T — 
Žemaitis. Gimė 1923 lapkričio 
5 Bičių km, Laukuvos vąlsč., 
Tauragės apskr. Gimnaziją lan
kė Šilalėje. Seminarijos mokslą 
ėjo Telšiuose, Eichstaette, Vo
kietijoje ir Romoje. Ir jis buvo 
tarp pirmųjų dvidešimt klierikų, 
kurie 1945 rudenį buvo pasiųs
ti Romon, ir buvo pirmieji Ko
legijos auklėtiniai. Mokėsi Gre- 
gorianumo universitete. Su spe
cialiu leidimu buvo įšventin
tas keliais mėnesiais pirmiau už 
kitus savo kurso draugus, bū
tent, 1948 gruodžio 18. Baigęs 
teologijos studijas, įsigydamas 
licencijato laipsnį, 1949 rudenį 
įstojo į Biblinį Institutą, kad 
specializuotųsi Šv. Rašto moks
le. 1951 birželio 16 įsigijo Šv. 
Rašto licencijato laipsnį. Netru
kus po to išvyko į JAV. Tenai 
buvo pakviestas dėstyti Šv. Raš
tą San Diego kunigų semina
rijoje. 1957 rudenį grįžo atgal į 
Romą, kad užbaigtų Šv. Rašto 
trečiuosius metus. Po metų vėl 
grįžo į Ameriką. Šį kartą buvo 
pakviestas profesoriauti Man- 
hattan College, kur iki dabar 
dėsto Šv. Raštą. Dėstydamas vis 
toliau dar gilinasi biblinėse stu
dijose, pakartotinai lankyda
masis Šv. Žemėje. Būtų gera,

Kun. Antanas Rubšys

kad jis savo žinojimą perteikti! 
nė tik žodžiu studentam, bet 
taip pat ir raštu plačiajai visuo
menei. Gabumų jam netrūksta, 
o sąlygas taip pat turi palan
kias. Būtų labai naudinga, kad 
mes su kitais Šv. Rašto specia
listais visi drauge bendromis 
jėgomis parengtume naują lietu
višką Šv. Rašto vertimą iš origi- 
nalinių kalbų ir su plačiais pa
aiškinimais. Žinau, kad kun. An
tanas šiai idėjai pritaria. Reikė
tų tik kad kas nors imtųsi ini
ciatyvos. Šio greičiausiai visi 
laukia iš manęs. Pareigos Kole
gijoje tačiau neleidžia man vi
siškai atsiduoti šiam darbui. Dir
bu vienas, kiek randu atliekamo 
laiko.

Žilys, Stasys. — Žemaitis.
Gimė Dargalų km, Šilalės 

valsč., Tauragės apskr. Mokėsi 
Šilalės gimnazijoje. Įstojo į Tel
šių seminariją. Mokslą karo me
tu tęsė Eichstaette. 1945 rudenį 
su pirmąja grupe klierikų iš 
Eichstaetto atvyko į Romą. Ty
lus, bet giliai jaučiąs. Poetiš
kos sielos. Didelių meninių ga
bumų. Gražiai valdo ir plunksną 
ir .menininko teptuką: rašo ir ta
po. Ir drauge, kas yra reta ir 
nuostabu, yra gilus teologas ir 
geras dvasios vadas. Iš rinktinių 
klierikų jis buvo rinktinis . 
Buvo parinktas ir paskirtas 
klierikų dekanu. Todėl ir šventi1 
mus gavo anksčiau. Buvo įšven
tintas kunigu 1948 gruodžio 18. 
Baigęs studijas, 1951 balandžio 
23 išvyko į Kanadą. Apsistojo 
Amos vyskupijoje ir įsijungė į 
prancūzišką sielovados darbą. 
Vietinis vyskupas greitai atkrei
pė į jį savo dėmesį, ir pasky
rė savo sekretoriumi. Išbuvęs 
Kanadoje penkeris metus ir ga
vęs Kanados pilietybę, 1956 ru
denį grįžo atgal Romon, kad už
baigtų studijas , siekdamas teo-

Kun. Stasys Žilys

logijos daktaro laipsnio. 1959 
pradžioje apgynė disertaciją 
Gregorianumo universitete ir 
gavo Teologijos daktaro laipsnį. 
Po poros mėnesių buvo paskir
tas Kolegijos prefekto pareigom, 
kurias sėkmingai ėjo iki 1964. 
Išemigravus į Ameriką Mons. 
V. Balčiūnui, Kolegijai buvo rei
kalingas naujas dvasios tėvas. 
Šiom svarbiom pareigom buvo 
paskirtas 1964 Stasys Žilys. Jau 
dešimt metų, kai jis eina šias 
pareigas, formuodamas kole
gijos auklėtinių dvasinį gyveni
mą. Kas šeimoje yra motina, tas 
seminarijoje yra dvasios tėvas. 
Kaip ant motinos kelių auga ir 
bręsta didžiosios žmonijos sie
los ir didieji dangaus šventieji,, 
taip seminarijose dvasios tėvo 
širdyje ir globoje bręsta gerieji 
kunigai. Ši garbinga pareiga 
teko kun. Stasiui, ir jis ją atlie
ka taip, kaip geriau norėti ne
galima. Jei už visus bendra
darbius dėkoju Dievui, tai ypa
tingu būdu dėkoju Aukščiausia
jam už kun. Stasį, už jo darbą, 
už jo pasiaukojimą, ugdant dva
sinį gyvenimą mūsų Kolegijos 
auklėtinių. Pažymėtina, kad 
kun. S. Žilys be pareigų Ko
legijoje dirba dar Romos Kuri
joje, Šv. Rytų Kongregacijo
je, kur yra nemažiau vertinamas 
negu Kolegijoje. Už nuopelnus 
Bažnyčiai Šv. Tėvas kun. Stasį 
įvertino suteikdamas jam mon
sinjoro titulą 1969 sausio 21. 
Gaila tik, kad jo sveikata yra 
silpna. Manau, kad visi jo bend- , 
radarbiai ir auklėtiniai šio ju
biliejaus proga meldžiasi už jį ir 
prašo jam visokeriopų malonių, 
bet ypač sveikatos.

Štai mūsų sukaktuvininkai!
Jei Kolegija tik juos tebūtų’ 

išleidusi, vistiek būtų daug nu
sipelniusi Bažnyčiai ir Lietuvai. 
Šalia jų tačiau yra dar dešim
tys kitų gražiai ir naudingai 
Viešpaties vynuogyne dirbančių 
kunigų, kuriuos parengė ir iš
leido mūsų Kolegija. Jie pratur
tina dvasiškai lietuvišką išeiviją. 
Jų patarnavimu naudojasi visi 
lietuviai, išsisklaidę įvairiuose 
pasaulio kraštuose. Jais visi 
džiaugiamės ir didžiuojemės. 
Turint šitai prieš akis, rodos, 
su pagrindu turėtume tikėtis ir 
laukti, kad lietuviškoji visuo
menė suptų Kolegiją šiltais dė- - 
kingumo, pritarimo ir bendra
darbiavimo jausmais, bei kon
krečiais paramos darbais. Ar taip 
yra? Te kiekvienas čia savo są
žinėje duoda sau atsakymą. O 
mes, kurie jau arti 30 metųr ne
šam beveik nepakeliamą Kolegi
jai vadovavimo ir jos aprūpini
mo naštą, dažnai baugiai klau
siame su Maironiu: \

Je1' po amžių kada skaudūs 
pančiai nukris 

Ir vaikams užtekės nusiblai
vęs dangus,

Mūsų kovos ir kančios, be ryto ' 
nakties

Ar jiems besuprantamos bus?

Ką mums žada rytojus? . . .
Tikėk, jei gali

Nes ir kaip gyvent ir kentėt be 
vilties?

Rodos Dievas užmiršo! . . O 
žmonės mieli,

Palauk, iki ranką išties!”
Vakaro Mintys, Vilnius 1968, 25. 

Laukiam, kad daugiau gerų 
širdžių ištiestų mum pagelbos 

ranką, nes jos esame reikalingi.
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' Kun. Petras Rauda su Biržų gimnazijos moksleiviais ateitininkais 1931 birželio 1. 
Kun. P. Rauda su balta kunigiška apykakle, dešinėje kun. Nagulevičius, dėstęs lotynų 
kalbą, jau miręs. Šeštoje eilėje kryžiuku pažymitas yra Tėv. Renvenutas Ramanauskas, 
OFM, paskutinėje eilėje dešinėj dviem kryžiukais pažymėtas kun. dr. Voldemaras 
Cukuras.

BALTIMORĖS
ŽINIOS
Bingo žaidimus kovo 8 suren

gė sodalietės mokyklos salėje. 
Pelnas paskirtas dovanom, ku
rias1 jos prieš Velykų šventes 
išdalins seneliam, esantiem Bal
timorės prieglaudose.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
dėkoja visiem, kurie kovo 3 da
lyvavo kepsnių baliuje jų svetai
nės kambariuose. Publikos buvo

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

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

■; Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte j krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už> 
200. dol, 300 dol. ar net už | 
datlglkd. Spėcialūs rublių pažy-* 
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rubliu^, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais'.
i Pilnai garantuota,

greičiausias pristatymas 
■Z''- '
Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.50 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

Prašykite mūsų nemokamo
i iliustruoto katalogo ;

Užsakykite dabar
UŽSAKYKITE TIK PER

> INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St.

. / Fifth Floor
Nėw York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
i LABAI SVARBŪS 

/ AUTOMOBILIAI ,

Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
$3309.00
Nauj’ausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$3797.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station VVagon $3651.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 
$3359.00 
MOSKVITCH 
$3089.00 
MOSKVITCH
STATION VVAGON 
$3505.00 
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon $3761.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2118.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

šioje prekyboje mes turime 25 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų! 

IE

408 IE

426 IE

prisirinkę gana daug. Pelnas pa
skirtas svetainės kambarių re
montui.

Šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai buvo kovo 10. Mišias 
aukojo kun. A. Dranginis. Po 
mišių tuoj buvo ir pusryčiai pa
rapijos salėje. Pusryčius paga
mino sodalietės. Po pusryčių 
buvo susirinkimas. Apie veiklą 
pranešimą padarė pirmininkas 
Algirdas Veliuona.

Registracija į Šv. Alfonso mo
kyklą vyksta visą kovo mėnesį. 
Visi raginami ir kviečiami savo 
vaikus leisti į lietuvišką Šv. 
Alfonso parapijos mokyklą. To
kiu būdu išsilaikys pati mo
kykla, jaunimui bus suteiktas 
geras katalikiškas auklėjimas. 
Reikia džiaugtis tais tėvais, ku
rie net iš toli atveža savo vai
kus į šią mokyklą, bet yra ir to
kių, kurie gyvena visai netoli, o 
vaikus leidžia į viešąsias mokyk
las. Dabar registruojami vai-
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mas šis lapelis. Prašome jį iškirpti užpildyti ir pasiųsti adresu: 
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Prašau pratęsti prenumeratą 1974 metams
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Vardas ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
$8.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $10.00. ADRESAS

Siunčiu už prenumeratą

Už kalendorių 

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už 1973 m. $.............................

P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą 
už 1972-3 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio, 
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimą. Darb. adm.

ČekĮ rašykite:
Our Lady of Sorrovvs Convent
Savo auką galite atskaityti iš mokesčių (taksų).

kai ateinantiem mokslo metam. 
Prašom paskubėti.

Pirmajai komunijai regist
ruojami tie vaikai, kurie lanko 
viešąsias mokyklas. Registruoja
ma kovo mėnesį. Pirmoji komu
nija bus gegužės mėn. Tėvai, 
kurie nori, kad jų vaikai drauge 
su Šv. Alfonso mokyklos vaikais 
priimtų pirmąją komuniją, pra- 

. šomi kreiptis į seseles kazimie- 
rietes, kurios rūpinasi tuo reika
lu.

Kepsnių balių kovo 17 rengia 
Lietuvių Posto 154 legionieriai 
Eastern Center salėje, Eastern 
Avė. Kiekvienais metais jie ren
gia du tokius balius, vieną da
bar, o kitą spalio mėnesį. Pra
džia 1 vai., ir tęsis iki 6 v.v. Bus 
loterija, šokiam gros geras or
kestras. Kviečiami visi daly
vauti.

Jonas Obelinis

5.00
6.00
6.00
5.00
4.00
5.00
5.00
5.00
6.00
5.00
6.00
2.00
4.00
4.50
4.00

10.00
13.00
9.00 

C 3.50
3.00
1.50

.1.50,
1.50
7.00
4.00
4.00
3.00

$

$

$

KAS NAUJO
(atkelta iš 6 psl.)

pavyzdžių. Tai tik sugestijos, pa
liekant laisvę vyskupų, kunigų, 
vienuolinių bendruomenių lais
vai iniciatyvai sukomponuoti ir 
kitokių, kurios derintųsi ne tik 
su tikėjimo tiesomis, bet ir su 
krikščioniškos atgailos turiniu 
bei dvasia. Tokiom pamaldom 
gali vadovauti kunigas, dija- 
konas, katechetas ir kiti pasau
liečiai katalikai. Galima sakyti, 
kad tokių atgailos pamaldų gra
žus pavyzdys yra lietuvių mė

Lietuvoje mirė 
kan. Petras Rauda

Kovo 7 Lietuvoje mirė kanau
ninkas Petras Rauda, buvęs ilga
metis lietuviškų mokyklų kape
lionas. Palaidotas kovo 9 Ute
nos kapinėse.

Buvo gimęs 1894 kovo 23, 
baigė Kauno kunigų seminariją, 
į kunigus buvo įšventintas 1917 
liepos 25. Mokytojavo įvairiose 
mokyklose ir gimnazijose, Šedu
voje, Utenoje, Joniškyje, Biržuo
se, Zarasuose. 1946 metais buvo 
ištremtas į Sibirą, 1956 grąžin
tas atgal į Lietuvą ir paskirtas 
Biržų klebonu, 1957 birželio 
mėnesį Biržuose vėl nubaustas 
10 metų kalėjimo. Grįžęs antru 
kartu iš Sibiro, gyveno Svėda
suose altarijoje. Mirė Vilniaus 
ligoninėje, nes sirgo vidurių 
vėžiu.

New Yorko apylinkėje yra jo 
buvusių mokinių: Tėv. Ben- 
venutas, Ramanauskas, OFM, 
kun. dr. Voldemaras Cukuras ir 
Leonardas Žitkevičius

r
Mieli Bičiuliai,

Auksinė amžiaus sukaktis kiekvieno viltingai laukiama ir su džiaugsmu sutinkama.
Šiais metais tokios džiugios ir reikšmingos sukakties sulaukusios Nukryžiuo

tojo Jėzaus Seserys rūpinasi deramai ją atšvęsti ir savo džiaugsmu pasidalyti su 
neužmirštamais savo rėmėjais.

Penkiasdešimt metų Seserys aukojosi ir tyliai dirbo mūsų tarpe, mokė mūsų 
vaikus, slaugė senelius ir paliegėlius, lankė ir globojo sergančius, vargšus ir vienišus, 
užmiršdamos save, kad kitus aprūpintų ir paguostų.

Seserim pagerbti ir jom padėkoti, ko jos tikrai yra nusipelnusios, o taip pat paremti 
jų kilnų darbą, susikūrė sukakčiai paminėti komitetas; jis maloniai kviečia ir Jus daly
vauti šioje retoje šventėje, kuri bus prisiminta auksinio jubiliejaus ketvirtuose 
pietuose.

Komitetui smagu pranešti, kad šiuose pietuose, kaip anksčiau sėkmingai praėju
siuose, vėl bus malonu jaukioje nuotaikoje drauge pabendrauti, gerai paruoštais už
kandžiais pasiskonėti ir pasidžiaugti žavia pobūvio programa.

Šimto dolerių pietūs, iš tikrųjų, nėra kasdieniški, kaip ir jų svečiai. Mes esame tikri, 
kad niekas nesijaus apsivylęsteikdamasis juose dalyvauti. Komitetas dėl to tikisi malo
naus Jūsų dėmesio šiam nepaprastam įvykiui ir Jūsų dalyvavimo auksinio jubiliejaus 
pietuose.

Vildamiesi Jūsų dalyvavimo, maloniai prašome pranešti savo sutikimą kiek galima 
anksčiau; tai žymiai palengvins mum tinkamai pasiruošti.

Su nuoširdžia pagarba,
RENGIMO KOMITETAS.

Pietų programoje dainuos Mr. & Mrs. Norman Curtis.

BIČIULIŲ PIETŪS
OUR LADY OF SORROWS CONVENT

261 THATCHER STREET, BROCKTON, MASS. 02402
MALONIAI PRANEŠU, KAD DALYVAUSIU $100 PIETUOSE

Prašau atsiųsti man...................bilietų. Rasite įdėtą mano $.................. čekį.
Jei norite, galite prižadėti atsiųsti pinigus pagal Jūsų išgales dalimis. Pažymėkite žemiau:

Tuo tarpu siunčiu savo auką pietums, čia rasite $ Prašau siųsti bilietų.

PAVARDĖ 

giamų ir gavėnios metu bend
rai praktikuojamų Kryžiaus Ke
lių pamaldos.

Pačioje užbaigoje duotas są
žinės apyskaitos pavyzdys. Bū
dinga tai, kad klausimai palie
čia ne tik mūsų tiesioginius 
santykius su Dievo, Bažnyčios į- 
sakymais, o kiekvieno asmens 
būklę, pareigas, santykius su ki
tais žmonėmis, piliečio su vals
tybe ir t.t. Suprantama, tai yra

E.S.M. KONFERENCIJA, KURSAI 
IR ATOSTOGOS FLORIDOJE

E.S.M. (arba elektroninių 
skaičiavimo mašinų) procesas 
šiandieną yra taip paplitęs, kad 
jo pagalba siunčia raketas į mė
nulį, projektuoja naujus automo
bilius, apskaičiuoja banke mūsų 
sąskaitą, išmoka mūsų algas ir 
net garsinasi sėkmingai surandą 
gyvenimo draugą arba draugę.

Ypač inžinierių interesai bei 
sritys šiandieną yra iš tikro labai 
platūs ir visą šių sričių didėjan
tį informacijos kiekį reikia su
rinkti, surūšiuoti bei apskaičiuo
ti. Šis procesas tampa įmano
mas tik naudojantis E.S.M. arba 
“kompiuterio” pagalba.

PLIAS-ALIAS centro valdy
ba, atsižvelgdama į šią univer
saliai svarbią technologinę te
mą, ruošia konferenciją-simpo- 
ziumą ir suinteresuotiem prog
ramavimo kursus. Konferencija 
įvyks balandžio 20-28 Juno 
Beach, Floridoje.

Kalbės šios srities specialistai. 
Bus aptariama ne tik techniš
kas pritaikymas, bet ir jų įta
ka visuomenei bei technologijos 

Auksinio Jubiliejaus 
BIČIULIŲ PIETŪS

NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESELIŲ 
DARBŲ NAUDAI

1974 M. KOVO 24 D. j..;

4:00 vai. susipažinimas
5:00 vai. pietūs 
motiniškame name, Brockton, Mass.

pagelbiniai klausimai, o kiek- 
kienas asmuo sau gali surasti ir 
kitokių, kuriuos jį paklaus jo pa
ties sąžinė.

Kadangi atgailos sakramentas 
yra kiekvieno mūsų viso gyveni
mo dažnesnė ar retesnė religinė 
praktika, tai pasistengsime kiek 
galima greičiau šį dokumentą 
pateikti mūsų žmonėm nors pri
vataus leidinėlio formoje.

padėtis Lietuvoje. Konferenci
jos dalyviai ir jų šeimos galės 
apsistoti patogiai įrengtuose 
Dirsės, Pilipavičių ir Tomkų 
moteliuose su specialia nuo
laida. Dėl rezervacijų prašome 
rašyti: Saphire Sea Motor Lodge 
Motei, 700 Ocean Drive, Juno, 
North Palm Beach, Florida 
33403.

Programa yra taip suplanuota, 
kad iš ryto vyks programavimo 
kursai, o vakare paskaitos palik
dami visus popiečius laisvus 
atostogom pajūryje. Visa šio 
darbo ir atostogų savaitė bus už
baigta linksmavakariu su šo
kiais. Vakaro programą atlikti 
žada žinomi aktoriai Barauskas 
ir Kelečius. Pats laikas pradėti 
šių metų atostogų sezoną pas 
lietuvius su lietuviais Floridoje.

Genė Vasaitienė

Atsibus tėvynės sūnūs, 
Didžią praeitį atminę: 
Pagimdys vargai galiūnus, 
Ugnimi uždegs krūtinę!

Maironis

K
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Praeitame Darbininko nu
meryje apžvelgėm parodos daly
vius, susipažinom su dviem ko
misijom, kurių viena paveikslus 
parodai atrinko ir juos iškabino, 
o kita — skyrė premijas. Taip pat 
susipažinome ir su Kazimiero 
Žoromskio išstatytais paveiks
lais, kurių vieham buvo paskir
ta Lietuvių Fondo 1000 dol. pre
mija.

Minėjome, kad Lietuvių 
Bendruomenės pirmąją premiją 
— 300 ’ dol. paskyrė Reginai 
IngelėviČienei už paveikslą 
“Kompoziciją”, antrąją premi
ja — 200 dol. paskyrė Vidai 
Krištolaitytei už paveikslą “Au
ką”.’ '

| T.-»< et- .-t, ?. '.v • •

■ ■ j
Ką tie paveikslai vaizduoja?
Buvome minėję, kad Liet. 

Bendruomenės apygardos val
dyba į savo premijom skirti tai- 
sykles’Buvo Įrašiusi ir tokį para
grafą, vadinamąjį kompensaci
jos, arba balanso. Jei Liet. Fon
do premija paskiriama kraštuti
niam modernizmui, tai LB apy
gardos premijos skiriamos tradi
ciniam menui. Nebuvo griežtai 
nusakyta, kas tas tradicinis me
nas. Čia įėjo ir realizmas, ir im
presionizmas, ekspresionizmas, 
simbolizmas, visa, kas nėra ab
straktinis menas.

"Ęaip pat minėjome, kad Liet. 
Fohdo 1000 dol. premija teko
K. Žoromskiui, abstraktinio 
meno puoselėtojui. Tai kitos LB 
premijos teko pavadintam tradi
ciniam menui.

Regina Ingelevičienė, visų 
Liet. Bendruomenės parodų da
lyvė, šioje parodoje buvo išsta- 
čiusi 4 paveikslus. Ji yra viena iš 
nedaugelio dailininkių, kuri 
mėgsta tapyti scenas su žmonė
mis. Žmogus įvedamas į gamtą 
ir suliedinamas su gamta. Jis 
lyg kokia neatskiriama dalis jun
giasi su peisažu, paties peisažo 
nedominuoja.

Premijuotas paveikslas pava
dintas “Kompozicija”, bet tik
rumoje tai yra— partizano mir
tis. Partizanas su Šautuvu, palen
kęs galvą, išsekęs miršta, kai 
šalia stovi liūdna motina, prime
nanti liėtuviškas Sopulingąsias d
Dievo Motinas.

T;ai liūdna, dramatinė tema, 
bet dailininkė jos nenuveda į 

kokį ekspresionistinį spren
dimą, pačios temos per daug ne
akcentuoja. Ji tą vaizduojamąbū-- 
tį supranta labai dekoratyviai ir 
dekoratyviai ją perkelia į savo 
paveikslą. Drama ir kančia vyks
ta uždaroje aplinkoje, kurią jauti 
kaip ateinantį aidą, bet vis dėl 
to paveiksle vyrauja kilni ramy
bė. Toks jau yra dailininkės in
terpretavimo būdas, toks jos 
žvilgsnis į pasaulį, — išskaityti 
jame kilnią, sutaurintą ramybę.

Dailininkė mėgsta per savo 
paveikslą ištiesti “nėrinius”, t. 
y. suskaldyti mažais gabalėliais. 
Atrodo, lyg būtų uždėjusi tink
lą, lyg oro tinklą matvfu Tai 
yra jos specifinis vaizdavimo 
būdas, jos individualybės bruo
žas.

R. Ingelevičienė turi ir savo 
spalvų paletę. Visur dominuoja 
rudi tonai. Tokioje rudų, rusvų 
tonų gamoje buvo nutapytas ir 
šis premijuotas paveikslas.

Kiti jos parodos paveikslai 
buvo — Poilsis, Sode, Ruduo. 
Poilsis vaizdavo rugiapiūtės sce
ną.

Vidos Krištolaitytės premijuo
tas darbas “Auka”, kabėjęs, 
vis|i netoli R. Ingelevičienės 
darbų, jau turi skirtingą kolori
tą. Dailininkė mėgsta tamsius 
.šaltus tonus, kur dominuoja gi-

Dail. Aleksandrai Merker-Vitkauskaitei įteikia premiją už 
lietuvišką tematiką. Įteikia LB apygardos pirm. A. Vakselis. 
Už jų sėdi iš k. dail. Česlovas Janušas, kun. V. Piktur
na, Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, vysk. V. Brizgys. Nuotr. V.
Maželio

liai mėlyna spalva. Toji spalva 
eina per visą jos tapybą, labai 
dramatiškai ir drąsiai prasi- 
skleisdama.

Šis premijuotas paveikslas bu
vo skirtas Romui Kalantai pa
gerbti. (Jis buvo išstatytas Chi- 
cagoje parodoje, kuri buvo skir
ta Kalantos žygiui atžymėti).

Dailininkė yra išaugusi iš 
Amerikos mokyklų, jos menas 
išteka iš ekspresionistinių ten
dencijų. Kiekvienoje savo kom
pozicijoje ji ieško aštraus temati
nio sprendimo, visur išryškina
mos tik bendros vedamosios li
nijos, gi smulkmenos nuskandi
namos.

Paveikslas pavadintas “Au
ka”. Tos aukos ir ieškome pa
veiksle. Nesunku pastebėti. Au
ka yra žuvęs vyras, kurį neša ki
ti, rankas iškėlę. Auka pati sa
vyje yra kažkas švento ir nekal
to, tai dailininkė tą žuvusį žmo
gų nutapė visai baltai. Balta dė
mė paveiksle užakcentuota. Ji 
surenka visą dėmesį ir suteikia 
savyje vedamąją mintį. Tas žu
vęs yra Romas Kalanta. Čia ne
vaizduota jis pats, bet jo žygio 
taurumas, žygio auka.

Ši grupė atrodo lyg eitų erd
vėje, bet jai sukonkretinti įvesti 
tikrieji .Kalantos žygio atributai 
— Kauno teatro siluetas ir fon
tanas. Dailininkė ir čia paryški
no dramatizmą — teatro siluetas 
ir fontanas traktuojami labai ra
miai, lyg jų neliestų tai, kas ap
linkui dedasi. Ta ramybė 
ir sudramatina vedamąją 
mintį.

Kiti du jos paveikslai kabėjo 
gretimai. Vienas jų buvo baltas 
debesis, kitas — Raimondas — 
negriuko portretas.

Visai Vidos Krištolaitytės ta
pybai charakteringas bruožas — 
tai liūdesys, Jis matomas kiek
viename paveiksle. Ir debesis, ir 
tas, pas ją liūdnas. Liūdnas ir 
negriukas, ir jauno mėnulio rė- 
žinėlis.

Aleksandrai Merker-Vitkaūs- 
kaitei paskirta LB apygardos 
premija už lietuvišką tematiką, 
už “Koplytėlių” paveikslą.

Ji yra dailininkė ir skulpto
rė. Jos tapyboje randame ir lie
tuviškų temų, — mėgsta tapyti 
kryžius, lietuvaites su tautiniais 
drabužiais. Dabar jury komisija 
premija išskyrė jos “Koply
tėles”.

Čia nėra lietuviškų kryžių 
ar koplytėlių kopija, jų realus 
traktavimas. Koplytėlės labai 
dekoratyvios, pabrėžti tik jų si
luetai ir įstatyti į egzotinį pla
ną. Tai ne realus pasaulis, tai 
graži svajonė, mąstymas apie 
Lietuvą. Dominuoja šilti, švie
sūs tonai.

Kitas jos paveikslas buvo lie
tuvaitė su tautiniais drabužiais. 
Skulptūrų kambaryje buvo ir dvi 
jos skulptūros. Pelėda, padaryta 
iš geležies, ir Antis — iš medžio.

Skulptūroje ji eina visai kitu 
keliu, nei tapyboje. Savo skulp
tūriniam kūriniam ji panaudoja 
aplinkoje rastus daiktus — vi
nis, geležis, visokių mašinų da
lis. Jas sumontuoja į cementą, 
prikala prie medžio. Taip suku
ria visai naują traktavimo bū
dą, kur dominuoja surrealizmas. 
Vaizduojamas ne pats daiktas, o 
daikto idėja. Todėl jos skulptū
ros fantastinės ir kartais net 
šiurpios, nes atskleidžia šiurpią 
dabarties tikrovę.

-o-
Reikia pasidžiaugti faktu, kad 

Liet. Bendruomenės New Yorko 
apygardos valdyba pirmą kartą 

ėmė ir suorganizavo pinigine 
premijas. Tuo ne tik parėmė, 
bet ir pagyvino mūsų dailę. Da
bar belieka tik tas premijas au
ginti, didinti, sukelti dar dides
nį judėjimą.

Kunigų Vienybės premija
Praėjusiais metais, kai buvo 

teikiamos premijos Chicagoje, 
ten buvo paskirta premija ir už 
religinę tematiką. Tos premijos 
mecenatai buvo jėzuitai.

Rengėjai pasigavo šią idėją ir 
kreipėsi į Kunigų Vienybę. Or
ganizacija įtakinga ir pajėgi. 
Centro valdyba atsiliepė teigia
mai ir premijai paskyrė 100 dol.

Jury komisija premiją už reli
ginį meną paskyrė Pauliui Jur
kui už jo paveikslą “Rūpintojė
lis”.

Čia vertikalinėje kompozici
joje išryškinta Rūpintojėlio figū
ra, aplinkui įvestas lietuviškas 
fonas. Pats Rūpintojėlis susi
mąstęs ir liūdnas, šiurpus ir 
liūdnas ir pats fonas su lietu
viškais kryžiais, vos įžiūrimu so
dybų siluetu. Paveiksle ieškota 
spalvų virpėjimo ir ekspresio
nistinės minties išraiškos. Spal
vų gama plati, įvairi, bet jas vi-

LINDEN, N. J.
Vasario 16 minėjimas
Lietuvos nępriklausomybės 

atkūrimo 56-erių metų sukaktis 
iškilmingai paminėta vasario 24. 
Minėjimą suruošė Altos Linde- 
no skyrius, talkinant visom lie
tuvių organizacijom.

Minėjimas pradėtas pager
bimu žuvusių ir mirusių už Lie
tuvos laisvę ir patriotinio turinio 
invokacija, kurią paskaitė kun. 
J. Pragulbickas. Atidaromąjį 
žodį tarė Altos Lindeno skyriaus 
valdybos pirmininkas V. Tursa, 
kviesdamas visus į Lietuvos 
laisvinimo darbus. Amerikos lie
tuvių jaunimo atstovas V. Pod- 
leckis perskaitė: 1) rezoliuciją, 
įteiktą valstybės prezidentui, 
vyriausybės nariam, senatoriam, 
kongreso nariam ir New Jersey 
gubernatoriui, reikalaujant at
statyti Lietuvos laisvę; 2) kong
reso atstovo Matthew J. Rinaldo 
raštą, kuriame sakoma, kad apie 
Lietuvos bylą jis pasakysiąs 
kongrese kalbą ir mūsų rezoliu
ciją įdėsiąs į Congressional 
Record; be to, prašoma ir atei
tyje apie visus lietuvių reikalus 
ji informuoti; 3) New Jersey gu
bernatoriaus Brendan T. Byrne 
išleistą Vasario 16-osios proga 
labai šiltą proklamaciją lietu
viam.

Pagrindinę turiningą kalbą 
pasakė Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto vicepir
mininkas inž. Jurgis Valaitis. Jis 
vaizdžiai nupiešė, kokius ir kaip 
Vilkas atlieka. Lietuvos laisvi
nimo darbus, kuriuos yra pasi
ryžęs užbaigti tik nepriklau
somoj Lietuvoj. Tuos darbus 
Vlikas veda kietai ir neatlai- 
džiai, su geromis pasekmėmis, 
tik reikia kantrybės ir ištvermės, 
o taip pat būtina, kad visa lie
tuvių išeivija ateitų Vilkui į pa
galbą. Jis toliau kalbėjo apie ga
limus lemtingus įvykius. Rašy
tojo Solženicyno, mokslininko 
Sacharovo ir kitų intelektualų 
įvykiai rodo, kad. Sovietuose 
vyksta bruzdėjimas. Bet mum 
kovos vadžių atleidimas, opti- 
izmas ir džiūgavimas, kad štai 
šitas milžinas ant molio kojų 
grius ir subyrės, dar per anksti.

Aleksandras Vakselis, LB New Yorko apygardos pirmininkas, 
įteikė premiją dail. Reginai Ingelevičienei. Nuotr. V. Maželio

sas jungia lengvas lengvas mels
vas tonas.

Be Rūpintojėlio jo dar buvo 
— Koplytėlė su šventuoju, pa
vadinta Žemaitija, ir scena iš 
miesto parko.

Garbės pažymėjimai
Paskirti 6 garbės pažymėji

mai tokia tvarka: I. D. Grie
žei už triptiką “Prieš du milijo
nus metų”. Visi trys paveikslai 
didoko formato, pilko, pilkai 
juodo kolorito, abstraktūs, vaiz
duoja lyg debesų slinktį.

J. Rūteniui už paveikslą “Vy
turėlio giesmė” — Paveikslas 
simbolinės prasmės, virpančių 
šiltų tonų, su malancholiška 
nuotaika.

Pranui Lapei už kompoziciją 
nr. 6. Tai juoda-balta aliejinė

Savo kalbą prelegentas baigė 
šiais žodžiais: “Visų imperijų, 
visų diktatorių grobuoniški vieš
patavimai ateina ir praeina, o 
nepraeina tik žmonių ir tautų 
laisvės siekimai.”

Meninę programą pradėjo so
listė mezzo sopranas Ona Zuba- 
vičienė, padainuodama šiuos 
tris dalykus: “Kėlė motinėlė”
— J. Stankūno, “Stiklų langai”
— J. Karoso ir “Ar žinai” — 
arija iš operos Mignon, muz. 
Thomas.

Toliau LB New Jersey apygar
dos tautinių šokių grupė Lieps
na, vadovaujama Birutės Vaičiū
naitės, per du kartus nuotaikin
gai pašoko šiuos liaudies šokius: 
Blezdinginis Jonkelis, Vestuvių 
polka, Jurginėlis, Šustas ir Prie
nų suktutė. Šokius akordeonu 
puikiai palydėjo gabi akordeo
nistė Rūtelė Raudytė. Po to 
Lietuvos atžalyno jauna atžaliu- 
kė Danutė Kasauskaitė padekla
mavo eilėraštį “Kai sugrįšiu”. 
Rūtelė Raudytė ir Izabelle Da- 
kunia akordeonais meistriškai 
pagrojo duetu “Impressario 
Overture”.

Patersono operos solistė lyri
nis sopranas Irena Stankūnaitė 
padainavo: “Mano gimtinė” — 
A. Kačanausko ir “Oi nėra nie
kur” — K. Banaičio. Užbaigai 
meninės programos abi solistės 
padainavo duetu: “Plaukia sau 
laivelis” — Šimkaus ir “Tam
suma” arija iš “Pikų Damos” 
muz. Čaikovskio. Čia reikia pa

sakyti, kad abi solistės aukšto 
lygio dainininkės, jom ir visiem 
meninės programos pildytajam 
dalyviai aplodismentų tikrai 
nepagailėjo. Solistes pianinu pa
lydėjo muz. Juozas Stankūnas.

Minėjimą užbaigus abi solis
tės sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus publikai pritariant.

Salėje per minėjimą buvo ren
kamos Lietuvos laisvinimo rei
kalam aukos. Rinkimas dar nėra 
baigtas. Todėl tie, kurie gavo 
laiškelius, maloniai prašomi pa
skubinti atsakymus.

Minėjimą pravedė ir tvarkė 
V. Tursa.

Po minėjimo toj pat salėj bu
vo suruošta kavutė su pyragais 
visiem dalyviam. Malonių šei- 

abstrakti tapyba, kuri primena 
lyg pajūrio uolas, lyg lūžtan
čias bangas.

Juozui Sodaičiui už paveikslą 
“Šauklys”. Jis buvo išstatęs 4 
nedidelio formato paveikslus. 
Jie visi priminė spalvotą grafi
ką. Spalvos traktuotos grafiškai, 
plokštumoje. Padaryta švariai. 
Paveikslų temos lietuviškos.

O. Paškevičienė atžymėta už 
pastelę “Vaisiai”. Paveiksle vy
rauja šilti tonai, visur daug erd
vės ir oro.

Iš Chicagos atžymėta J. 
Paukštienė už paveikslą “Jaunas 
žvejas”. Ji čia buvo atsiuntusi 3 
akvareles, kuriose dominuoja 
tiršti ornamentai. Paveikslas iš 
pirmo žvilgsnio primena lyg ki
limą, taip jis apkrautas detalėm. 
Vyrauja rusvi, rudi tonai.

(Bus daugiau)

mininkių S. Vameckienės ir J. 
Vaičiūnienės sudarytoj jaukioj 
lietuviškoj nuotaikoj besivai- 
šinant ir besidalinant šventės 
įspūdžiais praleista keletas ma
lonių valandų.

Pyragus iškepė: Podleckienė, 
Kubaitienė, Stankūnienė, Pra- 
puolenienė, Kasauskienė, Var- 
neckienė ir Vaičiūnienė.

Lietuvių Laisvės Parko salės 
vadovybė J. Ašmonto asmeny 
salę, suteikė nemokamai.

V.T.

LAVVRENCE, MASS.

Minėjom Vasario 
Šešioliktąją

Lawrenco lietuviai vasario 17 
mėnėjo Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Šv. Pranciškaus 
bažnyčioj per visas 4 mišias pa
moksluose buvo kalbama apie 
skurdžią lietuvių būklę Sovietų 
okupacijoje. Religinė praktika 
suvaržyta, draudžiama vaikus 
mokyti katekizmo, ruošti prie 
pirmos komunijos.

2. vai. popiet Šv. Pranciškaus 
parapijos salėj įvyko antroji mi
nėjimo dalis. Minėjimui vadova
vo Altos skyr. pirmininkas Jonas 
Stundza. Čia buvo apsilankę 
ir valdžios atstovai: kongresma- 
nas Paul Cronin, Mass. guberna
toriaus patarėjas Thomas Lane, 
valstijos kongresmanas Wil- 
liam Woll ir miesto burmistras 
John Buckley.

Visi jie padrąsino lietuvius, 
palinkėjo atgauti nepriklauso
mybę.

Moterų choras pasirodė kele
tą kartų ir gražiai padainavo. 
Akomponavo p. Vidūnienė. Pro
fesorius Alfonsas Lešinskas pa
pasakojo, kaip jis 1972 ekskufsa- 
vo Lietuvoj.

Aukų surinkta: Šv. Pranciš
kaus bažnyčioj per pamaldas 
100 dol., tautinėj bažnyčioj 25 
dol., salėj 110 dol. Viso 235 dol.

Užbaigai šeimininkės paruošė 
sočią vakarienę. J. Sk.

— Kanados Lietuvių Bend
ruomenės IX krašto tarybos rin
kimai įvyks balandžio 28. Į nau
ją tarybą bus renkami 57 atsto
vai.

f

— Prel. P. Juras, P.A., atosto
gaudamas Floridoje, buvo susir
gęs. Keturias savaites išgulėjęs 
ligoninėje ir po to sustiprėjęs, 
kovo 5 sugrįžo į Matulaičio 
namus Putname.

— A. Tunkevičienė-Navi- 
kauskaitė, gyv. Seneca St., Pitt- 
ston, Pa., lietuviškoj veikloj įžy
mios darbuotojos N. T. Bayo- 
ras mamytė, mirė vasario 28. 
Velionė, atvykusi iš Lietuvos 
prieš 60 metų, Amerikoj buvo į- 
sijungusi įvairių organizacijų 
veiklon.

— Algirdo Landsbergio dra
mų vakaras įvyks kovo 16 Los 
Angeles, Calif. Šv. Kazimiero 
parapijos salėj. Rengia Los An
geles Dramos Sambūris. Prog
ramoj dalyvauja pats autorius ir 
sambūrio dalyviai. Bus atliktos 
ištraukos iš “Penki stulpai tur
gaus aikštėj”, “Meilės mokyk
la”, “Barzda”, “Paskutinis pik
nikas”, “Gluosniai vėjuje”, 
“Juodas laivas” ir kt.

— LFB vyriausios tarybos 
kadencijai 1973 metais pasi
baigus, skelbiami naujos LFB 
vyriausios tarybos rinkimai. 
Naujai 9 asmenų tarybai išrinkti 
kiekvienas bičiulis gali siūlyti 
kandidatą, gavęs iš jo raštišką 
sutikimą. Visi bičiuliai prašomi 
registruotis ir siūlyti kandidatus 
iki 1974 balandžio 1 per LFB 
sambūrių valdybas arba tiesiogi
niai adresu: K. Kriaučiūnas, 
1814 S. 50 Court, Cicero, III. 
60650.

— Skulpt. P. Baltuonio me-. 
džio šaknų kūrinių paroda įvyks 
gegužės 12 Clevelande, Europa 
Travel Service salėj. Rengia 
korp. Giedra.

— Marylando universiteto lie
tuviai studentai vasario 28 su
rengė lietuvių meno kūrinių pa
rodą ir pašoko tautinių šokių. 
Tautinius šokius šoko Baltimo- 
rės ir Washingtono šokėjų grupė 
Malūnas. Lietuvių Studentų Są
jungos skyriui vadovauja A. 
Dambriūnas, J. Vaičiulaitytė ir
I. Laučkaitė. Juos globoja prof. 
dr. J. Genys.

— T. Michalski, trečios kartos 
lietuvis, Erie kolegijos dekano 
pavaduotojas, atsiuntė atspaudą 
straipsnio apie persekiojimus 
Lietuvoje. Straipsnis Jurgio 
Kušleikos, išspausdintas “The 
Catholic News”, Buffalo, N. Y. 
laikrašty. Jame smulkiai išdės
tyti visi okupantų žiaurumai 
Lietuvoje, ypač tikinčiųjų prie
spauda. T. Michalski atkreipė 
dėmesį ir Buffalo vyskupo E. 
Head į persekiojimus Lietuvoje. 
Vyskupas savo atsakyme pabrė
žė, kad jis tuo yra susirūpi
nęs ir prašė ta tema rašyti į 
diecezinį laikraštį. Gindamas 
lietuvių reikalus ir patikslinda
mas informacijas lietuvių klausi
mu, T. Michalskis parašė laiš
ką “Am-Poį Eagle” redaktoriui
M. Pelczynskiui, pagirdamas pa
stangas peregzaminuoti kai ku
riuos lenkų istorijos punktus, 
kurie buvo netikslūs lietuvių 
atžvilgiu.

— Altos centras Chicagoje 
gavo Utah valstybinio universi
teto laišką, kuriuo prašo lietuviš
kos vėliavos. Universitetas nori 
turėti įvairių tautų vėliavas, kad 
jos ugdytų studentuose broliš
kumo jausmą tarp tautų. Vėlia
vos bus nuolat iškeltos universi
teto rajone Logan, Utah. Ameri
kos Lietuvių Taryba universi
tetui lietuvišką trispalvę parūpi
no.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Raubas, Great Neck, N.Y.,
P. Šmaižys, Hot Springs, Ark.,
J. Stasiūnaitis, Hot Springs, 
Ark., G. Ugianskis, Willingboro,
N. J., V. Che nulis, Santurce, 
Puerto Rico. Užsakė kitiem: 
V. Vaškys, Crownsville, Md., — 
R. Vaškiui, Detroit, Mich., P. J. 
Montvila, VVoodhaven, N.Y. — 
A. Bush, Clearwater, Fla. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Darbininko 
prenumerata pirmiem metam 
naujiem skaitytojam tik 8 dol.



Didžiosios žaidynės 
New Yorke

1974 metų krepšinio, tinkli
nio, stalo teniso ir šachmatų 
metinės lietuvių žaidynės įvyks 
balandžio 27-28 New Yorke. 
Kasmet šios žaidynės sutraukia 
šimtus jaunų lietuvių sportinin
kų ir tuo suartina įvairiuose 
Amerikos bei Kanados miestuo
se gyvenantį jaunimą. Sportinės 
varžybos tampa lietuvių gyvavi
mo ir bendravimo išeivijoje 
priemonė. Šios žaidynės įvyksta 
jau dvidešimts ketvirtą kartą. 
Pernai New Yorko komandos 
sėkmingai pasirodė Detroito’ 
aikštėse, kur jauniai krepšinin
kai išplėšė II vietą!, jaunučiai 
parsivežė I vietą o stalo teni
sininkai pirmavo beveik visose 
rungtynėse^

Šiemet New Yorkui teko eilė 
šias didžiąsias žaidynes sureng
ti. ŠALFAS Sąjungos rytų apy
garda yra žaidynių rengėjai, o 
New Yorko Lietuvių Atletų Klu
bas — žaidynių šeimininkai. 
RSA vadovo Prano Gvildžio pa
kviestas, irtž. Ignas Gasiliūnas 
sudarė organizacinį darbo ko
mitetą, kuris rūpinsis visais ūkio 
ir organizaciniais reikalais. Šio 
komiteto pirmininkas yra I. Ga
siliūnas, vicepirmininkai — V. 
Steponis- 4r J. Rauba. Sekreto
riauti-pakviestas V. Kulpa, iždi
ninkas — S. Prapuolenis. Spau
da ir informacija rūpinsis Al g. 
Šilbajoris, sportininkų globa ir 
nakvynėm -^ .R. Kezys. Aukų 
rinkimu — M. Žukauskienė, o 
mai sto tiekimu bei šokių vakaro 
par engimu — I. Jarikauskienė ir j 
D. Šilbajorienė. Žaidynių spe
cialaus leidinio redaktorium bus 
K. Čerkeliūnas ir medicinos pa
galbos štabui vadovaus dr. I. 
Skeivys.

Varžybiniam komitetui va
dovauti pakviestas Rimas Vai
čaitis, kuris netrukus pasirinks i 
žaidynių pravedimo ir visų į

techniškų atlikimo komi
tetą. Šiuo metu žaidynes numa
tyta pravesti keliose salėse, ku
rios visiem būtų parankiai priei
namos.: Kultūros Židinyje,
Franklin K. Lane gimnazijoj, 
YMCA salėje ir dar vienos gim
nazijos patalpose, dėl kurių de
rybos dar tebevyksta.

8 1/2 x 11 60 Ib. Opaque Stock Printed 2 sides 
First 1,000 — $24. Each Add’l 1,000 — $10.

OCEAN ENVELOPE CO.
P. O. BOX 854 

Lakevvood, N. J. 08701 
Tel.: 201 363-8865

A

NEAT VVORK PROFESSIONALLY DONE. 
PAINTING, SANITAS, VVALLPAPERING. 
HIGHLY RECOMMENDED. 2nd COAT FREE 
VVITH EVERY ROOM. CALL N0W FOR FREE

ESTIMATE. (201) 798-7325

Ski Italy
Levico — Panarotta 

SKI NEWS FROM LEVICO, ITALY

DEXTER park
PHARMACY Kj

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130 ’ I ■

i

sporto 
teisėjų 

medalių

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351 >

SERVICE

MIDDLETOWN 
10% DOWN 

CUSTOM BUILT HOMES 
9b% MTGES TO OUALIFIĘD PUYERS 

FROM $38,900 CALL DĖTA ILS
BOWTELL ASSOC, REALTORS 

M 201 -291-2100 
—M--------------------------------

Salių nuomavimas, 
priemonių įsigyjimas, 
samdymas, taurių bei 
nupirkimas, vakaro parengimas, 
leidinio spausdinimas ir kitos 
įvairios išlaidos sudarys dideles 
sumas, kurių nei Rytų Sporto 
apygarda, nei L.A. Klubas nepa

jėgs padengti. Todėl bus krei
piamasi į New Yorko gerašir
džius lietuvius finansinės pa
ramos šiom didžiom žaidynėm 
surengti. Lietuvių visuomenės 
veiksniai visa širdimi remia šią 
sporto šventę ir kviečia visus 
prisidėti prie jos sėkmingo įvyk
dymo. Žaidynių globos ir garbės 
komitetą sudaro: Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis, Vil
ko pirmininkas Kęstutis Valiū
nas, L. B. New Yorko apygardos 
pirmininkas Aleksandras Vakse
lis, lietuvių pranciškonų Brook- 
lyne viršininkas tėvas Paulius 
Baltakis OFM, dr. Juozas 
Kazickas ir LAK garbės narys 
Kazys Brazauskas. Žaidynių ren
gėjai, šeimininkai ir globos 
komitetas nuoširdžiai kreipiasi į 
visuomenę, prašydami paramos 
šiai gražiai lietuvių jaunimo 
sporto šventei įvykdyti.

Alg. Š.

VVE SPECIALIZEIN THE SMALL JOBS 
NO ONE VVANTS.

CARPENTRY, PANEŪJNG, HANGING CEILINGS, 
KITCHENS, MASONRY, PLASTERING AND SIDE- 

VVALKS, ROOFING & PLUMBING. FREE 
ESTIMATES. ASK FOR JOE (201) 792-1672 or 

(201) 656-3037

TAXI CAB BUSINESS—AMSTERDAM, 
N. Y. PLŪS HOUSE FOR SALE

I
ESTABLISHEDBUSINESS,GROSS$100,000YEARLYY 
CAN DO BETTER. 5 NEW 1974 CARS EOUIPPED 
VVITH 2 WAY MOBILE UNITS. NO COMPETITION. 
PLŪS 7 ROOM HOUSE, 3 BEDROOM, LIVINGROOM, 
DiNING ROOM, KITCHEN, KITCHENETTE, 2 CAR 
GARAGE CORNER PROPERTY OVERLOOKING 
BEAUTIFUL PARK 190x100 EXCELLENT OPPOR— 

TUNITY. SACRIFICE (518) 843-4900

i
SEVVING MACHINE OPERATORS 

EXPERIENCED 
Start wlth Section VVork, and Advance 
to Piece Work. Steady Work. Good 

Working Conditions. Benefits 
Free Transportation 

(914) 564-5460

January 1, 1974 snow conditions — 34 CM (36”) 
of snow quallty of snow, good base wlth new powder 

Excellent ski conditions
PACKAGE PRICE: $379.00

Includes: 7 nights, depart 2/15/ return 2/23/74, 
DOUBLEOCCUPANCYW/prlvatebathand/orshower 
In 3 Hotel. Continental breakfast and dinner daily. 
Prlvatetransfers;Malpe nsa(Hotel)Malpensa1 week 
unlimited ski pass. Roundtrip air transportation 
via jet by scheduled airline, N.Y./Mllan/N.Y.)

For liiforiniition ivrite: 
SKI THE DOLOMITES

2852 Route 112 Medford, N.Y. 11763
Or Call: (516) 732-2612

PAINTING — All Work Personally 
Guaranteed, Also Decorating. Special 
VVinter Rates. Reasonable. Free 
Estimates. Call (201) 656-3080 or (201) 

420-1848 ask for Gaff.

ATTENTION!
Reliable Contractor is looking for 
Home Ovvners needing repairs. 

Specializing in Ceramic Tile, Painting, 
Plastering, Vinyl, Floors. Can also do 

Complete Jobs.
Call (201) 374-2042

PAN AMERICAN 
CONSTRUCTION CORP.

Builders and Home Improvements 
Free Estimates 

191 VVayne Street 
Jersey City, N. J. 
Call: 201 432-4320

SPORTSMAN’S INN

Open 7 Days A Week

Good Food & Entertainment

VVe Feature Go-Go-Girls

Route 33 Farmingdale, N. J.
Call 201 938-5201

PAINTING & PANELLING 
1 DAY SERVICE

ALSO PAPER HANGING LOVVEST POSSIBLE 
RATES FREE ESTIMATES
CALL N0W (201) 991-0873

VVALLPAPER HANGING
FLEX. HOURS, REASONABLE RATES, 
EXCELLENT VVORK, EXP’D ALL BOROS 

COMMERCIAL OR RESIDENTIAL
CALL 756-6768

FATHER & SON GENERAL 
CONTRACTORS

FHA APPROVED CONTRACTORS HOME 
RENOVATIONS SIDING-BATHS-KITCHENS 

BASEMENTS-ADDITIONS-ATTICS 
MASONRY—FREE ESTIMATES FULLY

INSURED — FULL FINANCING
(201) 751-0050

CARPENTRY & CABINETS
All Formica Cabinet VVork. No Job too
Small, Call Days & Evenings, Free Estimates 

& Excellent Rates. Call (201) 795-3814

GENERAL CONTRACT VVORK 
Painting, Carpentry, Roofing, Gutters, 

I Leaders & Aluminum Siding, Panelling 
& Masonry

Call in the P.M. (201) 481-1032

"•J -

THRIFTY HENRY LEWIS

TRUCKING, MOVING & STORAGE

2332 TILDEN AVĖ. BKLYN.

24 HOUR SERVICE CALL 772-4520

OR 469-0701 OUT OF TOWN

FOR BOYS AND GIRLS AGE 8-16

FrendiVVbods S K.
ON A PRIVATE LAKE IN HANCOCK, N.Y.

Wltti a specialty program In MUSIC, ART, DRAMA, DANCE 
Sports Clinics: Water-slding. tonais, basketball, etc.

Choose one, two or all of our 3-week sessions at $375 each, $325 third.
MIKE FLAMHAF7, 3544 Ladmla St., Seaford, Leng Island 11783 (516) 785-5531
ROK SCHAEFER, 121 Franklin Avė., Staten Island, New York 10301 (212) 720-6694

RELIABLE PAINTING 
INTERIOR AND EXTERIOR 
ALL VVORK GUARANTEED 

FULLY INSURED Free Estimates 
Call After 5 PM 201 451-9480

TRUCKING
VVe Pick Up & 

Deliver
Any one Package 

IN BROOKLYN FOR $9 
Call Hl 9-9434

CARPET STEAM CLEANING
Amazing new method, reasonably priced. 
Removes dirt, brovvning soaps, foam-soils 
causing excessive wear. Save work, time, 
enjoy beautiful looking carpets.

GROLL SERVICES CORP.
(201) 254-9327

MARINO ROOFING
ALL VVORK GUARANTEED. ALL VVORK DONE 
IMMEDIATELY. 24 HR. EMERGENCY SERVICE. 
NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL. L0W PRICES 
ARE BORN HERE AND RAISED ELSEWHERE. CALL 

ANYTIME (201) 348-4020

OUTFIT CONSTRUCTION COMPANY 
New VVork & Repair Work All Work 

Guaranteed Ouality VVorkmanship .' 
1548 Summit Avenue 

Hillside, N. J. Call 201 923-0938

DOG TRAINING
PROBLEM CORR. & OBEDIENCE IN YOUR HOME 
— LIFETIME GUAR. FOR FREE CONSULTATION 
CALL (201) 963-3700 AMERICAN DOG TRAINING 

ACADEMIES

FOLEY PAINTING CO.
Offices, Hallways, Stairvvells, Banks, Rest- 
rants, shopping centers, factories, etc., 
vacant 1 bdrm apt. walls and woodwork 
$50 Brush, roller or spray days, nights, or 
vveekends. Lic. bonded and ins. Service 
vvithin 24 hrs. PATRICK FOLEY 617 328- 

4061

PIANO INSTRUCTIONS 
Piano-Theory Teacher Classical — Popular 
Field Lessons in my home 1834 Caton Avė., 
Brooklyn, Results in 6 Months, For *• 
Advanced and Intermediate and Beginners 

LAVVRENCE BIEDES
Many Years of Exp. Call 284—1119

S & H AUTO REPAIRS
also

Truck Repairs 
Ouality VVorkmanship 

220 N. Y. AVĖ. Jersey City, N.J.
Call 201 656-9314 Askfor Mr. MarioSierra

DIAMOND <0>RANCH
An adventure camp since 1945^^^^ 2 wks $295 6 wks $ 775

In White Mis. of New Hampshire 3 wks $395 9 wks $1125
ENGLISH or WESTERN RIDING * SADDLERY PROGRAM

Expert ring & fleld instruction • Trati riding • Horse shows • Tripping
Seduded lake »AH land/water sports • Waterskiing • Boys & Girls 8-16
New York office: l8^Hampton Ave„ Yonkers, N.Y, 10710 (914) 719-8551

i

ų OUTSTANDING BUY 
/ GREENVILLE, N.Y.

5 ROOM HOUSE NEEDS SOME VVORK VVITH
6 LOTS. CATHOLIC SCHOOL & CHURCHES

IN AREA CALL 914 856-6546

NORTHOVER INC. 
Founded in 1908

Ttoo Coed Ctnnps fully accredited by the 
American Čamping Association
:Ages 7 to 14

NOPtTHOVER CANfPL ,in: the VVatchung 
Mouptains of New Jęrsey, about one hour; 
form| New York or Pennsyivania. Two| 
olympic size pools, horses, sports, art,! 
erafts, music, drama. į
CAMP IROOUOIS. One hour from Manhat-| 
tan pr Connecticut 350 aere lake. Sailing 
Candeing, rowing, fishing, swimming, trails 
pion'eering camp erafts.
FEES $450.00 full suminei; no other charges. 
For informatlon write. NORTHOVER INC. 
Box'671Z Bound Brook, New Jersey 08805. 
201 469-4333

........ I J II

THE CAPTAl N LORD MANSION 
I KENNEBUNKPORT

JUST BEYOND DOCK SOUARE HEADED 
TOVVARDS CAPE ARUNDEL, STANDS THE 

j CARTAIN LORD MANSION STILL SHADED
BY LOFTY ELMS. BUILT DURING THE1812 
EMBARGO BY IDLE SHIPBUILDERS, THE 
CAPTAIN MUŠT H AVĖ BELIEVED THĖ 
RIVĖR WOULD AGAIN SWELL VVITH OCEAN 
BOljND VESSELS. A SEPARATE ENTRANCE 
AND SPIRAL STAIRVVAY DIRECTED VIL- 
LAGERS TO THE CUPOLA TO AVVAIT RE- 
TURNING SHIPS. TODAY, THESE VESSELS 
ARE PLEASURE CRAFT AND LOBSTER

■ BOATS, AND ARE VIEVVED BY GUESTS 
įLODGING VVITH US IN OUR RECENTLY 
RESTORED HOME VVHICH IS OPEN YEAR 
ROUND. VVe invite you to our evening 
hearthside and morning board. Call 207; 
967-3141 OR VVRITE BOX 527, KENNEBUNK
PORT, MAINE 04046, FOR DESCRIPTIVE 
BROCHURE.

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Aves.)^ 

New York City Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

MoKejimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

♦m

TIIVIL.O ^LMGCMMP 
World Chatnpion Ski Instructor-Roland Hillier 

Unparalled sailing opportunity. Flee't of 26 sailboats (Comets, Stars, Prima) 
Daily sailing. Regatfas with camps & yacht clubs. Overnight sailing 

tnps. Post-season clinic. Daily compctitive swimming training. Meets. 
Tennis emphasized. Ali sportą; scuba, riding, riflery. Tutorinr.

100 boys 6-16. 40th yr. Trout lake near Lake George. •<':'? .. 
Pine Log, sister camp. Cataiog; give boy’s age, interests. 

Mr. Mrs. Barr D. Morris
Diamond Point, N. Y. 12824 Tel. 51*8-668-5026

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS 
ir mes viską atliksime.

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 VValnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

Centrinės įstaigos New Yorke:

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

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

Md. 21224 — 3206 Eastern Avė. 
Mass. 02127 — 390 West Broadvvay 
t>uo2Z — w. Chicago Avė.
Ohio 44119- 877 E. 185th Street

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshatl St. 
BALTIMORE,
SO. BOSTON, 
CHICAGO, III. 
CLEVELAND,
DETROIT, Mich. 48210 — 646U Michigan Avė.
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Avė.
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Avė.

WA 5-8878
DI 2-2374

A N 8-8764
BE 5-7788

ho6-1836
TA 5-7560

354-7608
365-6350

t

LIGHT MOVING & STORAGE 
Local and Long Distance & 

Delivery Service Call: 345-5392 Office 
or 459-4291 Home Eves.

EXP. OPERATORS ON SVVEATERS 
on Singer & Merrovv Machines 

Near All Subvvays 
J & A KNITTING MILLS

505 CARROLLST. BKLYN.
APPLY IN PERSON

I

G & G WIND0W & 
FLOOR SERVICE 

SERVES ALL BOROS 
REASONABLE

CALL: 865 - 0039

NEAT CLEAN PROFESSIONAL 
PAINTING & PLASTERING AT 
NON PROFESSIONAL PRICES.
CALL PHIL IN BLOOMFIELD 

For Free Estimate (201) 429-8721

CARPET INSTALLATION 
CLEANING & REMOVAL 

24 HOUR SERVICE 
FREE ESTIMATES 
Call: 212 331-5400

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

' . ■ ■ ■ . _ ; a J
Jersey — “Music of Llthuania” — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 

WSOU-FM, 89.5 paeg. -r- anglų kalba, per Seton Hali Univ. radijo stotį 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

NJKW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai! 
9-10 vat ryto WHBI 105,9 FM banga. Vjedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
08-15 69th PI., Mlddle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER, BROČKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 178 
Artbur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHH 
1480 klL Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

BŪBTON, MASS. — Vedėjas 8tep. M Inkus, WLYN 1360 kilocycles Ir FM
1M.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadvvay, South 
Boaton, Mass. 02127 Tel. 268-0489.

--------   ,  |g- —r ii iri ■linu m rr~w n~—i—. i ■■■—W i W—i

rL I T A S
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAŠ 
APDRAUDOS

KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunsot Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd.
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Centrai Avė. NE 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadovv Avė. 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 s— 5432 Statė Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
EAN FRANCISCO. Cal. 94122 — 1236_9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98125 liobl 6xn riace, N.E.
SOUTH RIVER, -N.J. 08882 — 168 VVhncnead Avc. 
VVORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St.
TRENTON, N.J. 08611 — 730 Liberty Street

VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hali, West Landis Avė. 609-696-9796

AT 1-175/ 
382-1568

FR 9-8712 
788-2545 
224-0829 
731-8577 
749-3033

GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
10 4-7981

E M 3-5556 
257-2113 
798-3347

LY 9-9163

k

■ręn

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service,
7-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
m-

■
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APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS

Religinės muzikos koncertas 
rengiamas Verbų sekmadienį, 
balandžio 7. Koncertą atlieka pa
rapijos choras, kuriam vadovau
ja Algirdas Kačanauskas. Tai 
tradicinis religinis koncertas, 
rengiamas Verbų sekmadienį. 
Pradžia 5 vai. Choras uoliai ren
giasi naujai programai, 
kurią sudarys parinktos giesmės. 
Po koncerto bus trumpos pamal
dos ir vėliau salėje priėmimas.

Bendra komunija pirmą sykį

teatrinė Amerikos Lietuvių Fondacijos 1974 ekskursija Lietuvon. 
Ekskursijos dalį sudaro dailininkai, filmininkai, žurnalistai. Iš New 
Yorko vykstama pro Vieną. Išvykstama Pan Am gegužės 16. 
Atgal — pro Taliną, Leningradą, Romą — birželio 2. Kreiptis: 
ALF, Box 1172, Great Neck, N. Y. 11023, arba skambinti (516) 
487-1582. 1

HAPPY
ST.
PATRICK’S
DAY

HAPPY ST. PATRICK’S DAY
CUSTOM VVHEELS & TIRES

628 Halstead Ava. 
Mamaroneck, N. Y. 
Call (914) 698-8177 

For a Complete Line of Speed Equipment 

parapijoje organizuojama para
pijos choro ir sodaliečių kovo 
31. Per 11 vai. mišias bendrai 
priims visi komuniją. Po mišių 
— pusryčiai parapijos salėje. Jų 
metu kalbės kun. prof. A. Rub- 
šys. Kviečiami ir kiti prisijungti 
prie šios šventės. Bilietų galima 
gauti pas rengėjus.

Jaunimo sekmadienis bus per 
Verbas, balandžio 7. Kviečiami 
dalyvauti ateitininkai, Lietuvos 
vyžiai ir skautai. Tą dieną bus

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
JOSEPH S. REILLY TRAVEL 

Bureau, Ine.
47-05 GREENPOINT AVĖ. LONG ISLAND CITY, N.Y. 
11104 (BLISS STREET STATION) TEL 784-3122— 
784-3123 — ESTABLISHED OVER 40 YEARS — 
SPECIAL VVINTER, SPRING, SUMMER CRUISES 
AND TOURS TO THE BAHAMAS, FLORIDA AND ALL 
OVER THE WORLD. SPECIAL 8 DAY 14-21 DAY 
EXCURSION PACKAGES TO IRELAND, ENGLAND 

AND EUROPE

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
RIVERDALE STEAK HOUSE 

5700 Rlverdale Avenue (Cor. 259th 
Street) Bronx, N. Y.

Tel. 549-9946 — 549-9762 Your Geniai 
Host — James Farrell 

mišios 11 vai., po mišių pokal
biai parapijos salėje.

Rekolekcijos — misijos vyksta 
kiekvieną sekmadienį. Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, OFM, laiko 
11 vai., mišias ir sako pritai
kytus pamokslus. Taip vyksta 
visą gavėnią. Paskutinius du 
sekmadienius tuoj po sumos dar 
bus pokalbiai ir parapijos salėje.
Prašomi visi kuo gausiau daly

vauti šiame religiniame susikau
pime.

Kat. Moterų Sąjungos 29 kuo
pa iš savo gauto Užgavėnių 
baliaus pelno parapijai paskyrė 
200 dol. Sąjungietės pasižymi 
labdarybe, jos parėmė Kultūros 
Židinį, LKR Šalpą. Kuopai pir
mininkauja E. Kezienė. Kuopa 
dabar rengiasi pagerbti motinas.

Sodalietės paskyrė parapijai 
auką — 50 dol.

Naująjį Testamentą galima 
gauti klebonijoje. Jį daug kas į- 
sigijo. Tai gera dovana Velykų 
proga. Šis vertimas yra pareng
tas Lietuvoje, jo kalba sklandi 
ir graži. Čia išleista atskira laida.

Nuoširdžią užuojautą reiškiame

Dr. Stasiui Petrauskui,

llMOS-lJ

Elena Blandytė dainuoja S. 
ir V. Minkų radijo valandė
lės sukaktuviniame koncer
te kovo 24 So. Bostone.

Minkų radijo valandėlės
40 metų sukaktis x

Valentinos ir Stepono Minkų 
vadovaujama radijo valandėlė 
mini savo veiklos 40 metų su
kaktį. Ji yra seniausia lietuviš
ka radijo valandėlė N. Anglijoje.

Minėjimo koncertas bus kovo 
24 Liet, piliečių draugijos salėje

ir imii

Kaziuko mugė praėjo labai 
sėkmingai. Buvo suvaidintas ir 
vaidinimėlis — Jonukas ir Gre- 
tutė. Vaidinimas buvo su deko
racijomis ir su muzika. Liet, pi
liečių draugijos II-jo ir III-jo

So. Bostone. Tai bus talentų 
popietė ir iškiliosios N. Anglijos 
lietuvaitės Ritos Babravičiūtės 
iš Dorchesterio pagerbimas.

Be įdomių talentų pirmą kar
tą Bostone pasirodys dainininkė 
ir deklamatorė Elena Blandytė 
iš Chicagos. Ji ir dainuoja ir in
terpretuoja eiles. Su vaidyba ir 
daina yra apkeliavusi visas di
desnes Amerikos lietuvių kolo
nijas. Elenai Blandytei akompo- 
nuos dr. Vytenis Vasyliūnas.

Talentus ir geriausius šokėjus 
atrinks: Gintaras Karosas, Al
girdas Makaitis, Irena Mickū- 
nienė, adv. Nijolė Šležienė ir 
Elena Valiukonienė. Gražuolės 
balius bus tuoj po talentų po
pietės. Šokiam gros Mickey Ha- 
barek orkestras. Bus šokių var
žybos. Geriausi talentai bus ap
dovanoti piniginėmis dova
nomis.

Vyriausia šeimininkė yra Mo
nika Plevokienė. Ji su talkinin
kėm pagamins lietuvių mėgs
tamus valgius.

Steponas ir Valentina Minkai 
visus kviečia atsilankyti. 

aukšto salės buvo pilnos. Ant
rame aukšte buvo mamyčių pa
ruošti pietūs. Tie pietūs slcau- : 
tam davė keliolika šimtų dolerių 
pelno, nes motinos ir jų talki- ; 
ninkės savo darbą ir net produk* 
tus paaukojo nemokamai. Mugė 
vyko trečiame aukšte. Ten buvo 
ir vaidinimas. Atsilankė lietuvių 
ir iš Worcesterio, Cape Cod ir 
kitur.

Liet, vyčiai paminėjo šv. Ka
zimierą kovo 3. Bažnyčioje buvo 
pamaldos, kuriose dalyvavo dar 
ir skautai su vėliavomis. Po mi
šių pobažnytinėje salėje buvo 
bendri pusryčiai, kuriuose daly
vavo ir svečių. Buvo viso arti 
šimto asmenų. Kalbėjo klebonas 
kun. A. Baltrušūnas ir kun. A. 
Janiūnas. Labai gražią kalbą 
apie šv. Kazimierą pasakė jau
nuolis vytis F. Hearst. Jo motina 
yra lietuvė Šmigelskytė, kuri yra 
gimusi ir augusi Amerikoje. Jau
nuolis gražiai kalba lietuviškai. 
Jo kalba net daugeliui vyčių 
buvo staigmeną. Jis baigė aukš
tesniąją mokyklą ir išvyksta trijų 
metų karinei tarnybai į marinus. 
Visam minėjimui vadovavo A. • 
Jaritis.

Parengimai:
Kovo 24 Minkų radijo talentų 

popietė ir tos valandėlės 40 
metų sukakties minėjimas.

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis parengimas — kon
certas.

Balandžio 28 — Balto vakaras, 
dalyvaujant akt. Vitaliui Žukaus
kui.

Visi parengimai vyksta Liet. 
Piliečių draugijos salėje.

jo brangiai motinai mirus Lietuvoje.
HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
RUDY’S RESTORANTE 

219-01 Northern Boulevard, Bayside, 
Oueens Tel. BA 4-5154 

Come in and Enjoy your Food in a 
Pleasant Atmosphere

HAPPY ST. PATRICK’S DAY
CHRISTOPHER’S RESTAURANT

& COCKTAIL LOUNGE 
6914 FOURTH AVENUE 

BROOKLYN, N.Y. Call for Reservations 
212-238-3101 -745-6159

15-kos dienų
EKSKURSIJOS į LIETUVĄ

Amerikos Lietuvių Gydytojų Draugijos 
Neto Yorko Skyrius iš Bostono ir New Yorko

vyksta:

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
TETRO AND SONS

902 Spruce Street
Union Beach, N. J. Tel. 201 264-7465 

Disposal Residential Commercial Container 
Service

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
TRIMARRCHE’S RESTAURANT 

1650 Hylan Blvd. Dongan Hills, Staten 
Island Tel. 351-7755 Hospltality in an 
Early American Atmosphere. Special- 
izing in Continental Food. Visit our 

Cocktall Lounge Fine Catering Service

DOVANŲ SIUNTINIAI į LIETUVĄ
IR KITAS ŠALIS

gegužėsgegužės 15 
birželio 5 
liepos 3

rugpjūčio 7 
rugsėjo 4 
spalio 2

ir gruodžio 20

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
THE CELLAR AT THE 

NEW UNION CLUB
600 Hudson Street, Hoboken, N. J. 

Tel. 201 656-0311
Dancing Every Friday and Saturday 

Open 7 Days a Week

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
WOODSIDE STEAK HOUSE 

61 st. Street and Roosevelt Avė.
Woodside, Tel. HA 9-9354

The Place to Eat in Oueens 
Open 7 Days a Week Music Fri-Sat 

and Sun.

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lietuvoje, 
pirmiausia pasitarkite su mumis kas naudingiausia ir reika
lingiausia jiems pasiųsti.

Pavasario ir vasaros sezonui siūlome šias prekes:

KAINA nuo $751.-

HAPPY ST. PATRICK’S DAY
DEVITO’S ITALIAN RESTAURANT 

& PIZZA
8 North Broad Street, Trenton, N.J. 

Tel. 609 — 695-3300 — Catering Outgoing 
Orders Open 7 Days a Week Come in and 

Try our Fine Italian Dishes

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
FLANAGAN’S OF FIRST AVĖ. 

Betvveen 65th and 66 th Street, N.Y.C. 
Tel. 472-0300 Come In and Enjoy 

Yourself in a Pleasant Atmosphere 
Fine Entertainment

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
C.T. CONSTRUCTION CORP 

307 Spring Street 
Mt. Klsco, N. Y. Tel. 914 666-5027 
BUILDING CONTRACTORS ALTERATIONS 

CUSTOM HOMES RECOMMENDATIONS 
GLADLY FURNISHED

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
NEAPOLITAN PIZZA RESTAURANT 

588 Veterans Memorial Highway 
Hauppage, N.Y. Tel. 516 265-9095 Try Our 
Sicilian and Neapolitan Pizza Fine italian 

Dishes — Open 7 Days a Week

HAPPY ST. PATRICK’S DAY
F. A. MORALES FURNITURE STORE 
241-243 MONROE STREET, Passaic, N. J.

Tel. 201 — 777-7234
Complete Home Outfits

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
“GOOD TIME CHARLYS” 

2708 SEDGVVICK AVENUE (Cor. Kingsbridge 
Road) Bronx, Tel. 549-9895 — Fine Enter

tainment and Music Dancing Friday 
Saturday Sundays Open 7 Days a Week

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei ............... $10.00
Crimplene medžiaga suknelei .................................... $11.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais .......................... $14.00
Nailonienės arba šilkinės skarelės ............................ $ 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų ..... $ 9.00
Gefiūro medžiaga suknelei ......................................... $15.00
Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga .............$42.00
Dirbtinis Mink kailis paltui ....................................... $50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai ................................ $ 8.50

Priimame, užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių 
prekių, kurias iš čia negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui 
“Olympia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 01 460 2592

Visos grupės lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje, 
Helsinkyje; išskyrus birželio ir liepos grupes, kurios 
lankys Taliną, Vilnių, Helsinkį.

Vykstantiems iš Chicagos — 112.00 
Detroito — 74.00 
Clevelando — 78.00 daugiau

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės Į:

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

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
D & W REALTY CO.

446 Bergen Avė., Jersey City, N.J. 
Tel. 201435-2973 Business, Industrial 

Residential

HAPPY ST. PATRICK’S DAY
THE ISLAND PUB

61-06 39th Avenue, Woodslde, Oueens 
Tel. 429-8151 Dancing Friday, Saturday 

Sunday — Your Host
Gene McCarthy and Mike Sullivan

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą ir kitas 
šalis. Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pagei
davimus.

HAPPY ST. PATRICK’S DAY 
LEITRIM CONSTRUCTION 

COMPANY
53-37 64th Street, Maspeth, Long Island 
Tel. Days 894-4816 Evenings 894-9609 

Complete Home Modernization 
Kltchens Bathrooms Attlcks & Basements 

Finished Roofing Siding Brick Cement 
Work — Porches and Enclosures 

Ali Types of Alterations Brick Stoops and 
Sidewalks

HAPPY ST. PATRICK’S DAY

NASSAU SMELTING & 
REFINING CO.

286 Richmond Valley Rd.
S. I., N. Y., (212) 984-1970

ST PATRICK’S DAY 
GREETINGS 

FROM THE OFFICERS 
AND MEMBERS OF THE 

INTERNATIONAL UNION 
OF OPERATING 

ENGINEERS
LOCAL 14 AND 14 B 

Thomas J. Nolan, Business Manager 
& Financial Secretary; Fred Caron, 
Vice-President; Ralph Dalton, Presi- 
deni; Geo Pugh, Treasurer; John R. 
Egan, Rec. Sec.; Business Agents: Wil- 
liam D. Wade, Edvvard Broderick, Jack 
Messinger, Edward Murphy and Hanry 
Walker; Day Room & Office: 141-57 
Northern Blvd., Flushing, Queens, N.Y. 
11354. Phone: (212) 939-0600. Meets the 
second Friday of each month, Hotel & 
CIub Employees Union Local No 6, 
305 West 44th St. at 8th Avenue.
N. Y. City.

STANLEY MIKAL, M.D.
ANNOUNCES THE RELOCATION 

OF HIS PRACTICE 
FOR 

GENERAL SURGERY

TO ONE AND ALL 
A HAPPY ST. PATRICKS DAY STOP & SHOP 

FOOD CORP.
22-10 Route 208 
FAIRLAVVN, N. J.
(201) 791-5200

ŠV. KAZIMIERO SESERŲ 
RĖMĖJŲ DRAUGIJA

rengia

ANTRĄJĮ SEIMO BANKETĄ 
su šokiais

1974 m. balandžio 27, šeštadienį, 
Vilią Joseph Marie, Holland, Pa. 18966 

Pradžia 6:00 vai. vak.
Bilieto kaina 15 dol.

Seserys ir Rėmėjos kviečia visus!

Bilietų galima įsigyti pas: 
SR. CATHERINE MARIE 

1180 Holand Rd.
Holand, Pa. 18966

arba

Skambinti 215 357-8810

u.

TO

4 FRANKLIN STREET
EAST MILTON, MASSACHUSETTS 02186

MARCH 1, 1974

OFFICE HOURS
BY APPOINTMENT ONLY

TELEPHONE: 698*0369

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadv/ay, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai-taupo milijonus
ADFRED W. ARCHIBALD, Pręsident

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regula* a/c — 5^4% • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------  Ali Accounts Compounded Daily —------

f

I

V

A
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Tėv. Pranciškus Giedgau- 
das, OFM, pranciškonų
spaustuvės vedėjas, kovo 17 iš
vyksta ilgesniam poilsiui.

Prel. Jonas Balkūnas, kunigų 
Vienybės pirmininkas, išvyko 
poilsiauti į Floridą, grįžta tik 
gegužės viduryje.

Dr. Leonardas Plechavičius 
jau kuris laikas serga. Pirma 
gydėsi namie, dabar yra pagu- 
dytas į ligoninę.

Stasio Santvaro paskaita 
apie poetą Faustą Kiršą prade
dama spausdinti ateinančiame 
Darbininko numeryje. Šiemet 
sausio mėnesį suėjo 10 metų 
nuo poeto F. Kiršos mirties. Jo 
minėjimą Nevv Yorke surengė 
Vaižganto Kultūros Klubas, o 
Bostone — subatvakariai. Abie
juose), minėjimuose paskaitą 
skaifė poetas Stasys Santvaras. 
Ta paskaita dabar ir bus spaus
dinama Darbininke.

Kun. Petro Dagio 70 metų 
amžiaus sukaktis minima kovo 
17. Pamaldos evangelikų parapi
jos bažnyčioje (85 Avė. ir 91 

St. Woodhavene) bus 2 vai. 
Banketas 3 vai. tos pačios pa

rapijos salėje. Į šias iškilmes iš 
Chicagos atvyksta kun. Neima- 
nas, superintendentas. Minė
jime — kun. P. Dagio pager
bime dalyvauja ramovėnai, šau
liai, M. Lietuvos Bičiulių drau
gija ir N. Y. birutiečių skyrius.

Kun. dr. VI. Jaskevičiaus, S J, 
motina Marijona Orentaitė mirė 
Bostone kovo 10. Ji laidojama 
trečiadienį iš lietuvių Šv. Petro 
parapijos bažnyčios So. Bostone.

Ethel Sullivan, San Francisco, 
Calif., a.a. Birutei Novickienei 
atminti, aukoja 45 dol. Kultūros 
Židiniui. Nuoširdus ačiū.

Pranciškonų provincijos tary
bos posėdžiai prasideda kovo 12 
Brooklyne pranciškonų vienuo
lyne. Posėdyje dalyvauja pro
vincijolas Tėv. Jurgis Gailiušis, 
iš Kennebunkporto, viceprovin- 
cijolas Tėv. Placidas Barius iš 
Kennebunkporto, patarėjai: 
Tėv. Augustinas Simanavičius iš 
Toronto, Kanados, ir iš Brookly
no vienuolyno: Tėv. Juozas Ba
cevičius, Tėv. Paulius Baltakis, 
Tėv. Kornelijus Bučinys.

Į Albany, N. Y., pas kun. dr. 
J. Grabį kovo 19 išvažiuoja iš 
Nevv Yorko: kun. A. Rubšys, 
Tėv. K. Bučmys, kun. J. Pakal
niškis, iš Hartfordo atvyksta 
kun. V. ‘Bitinas. Ten bus atžy
mėta keletos kunigų 25 metų 
kunigystės sukaktis. Apie sukak
tuvininkus rašoma šiame Dar
bininko numeryje.

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas bus kovo 17 
tuoj po sumos Angelų Karalie
nės parapijos salėje.

Šoka N. Y. lietuvių tautinių šokių grupė Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime
vasario 17 Kultūros Židinyje. Nuotr. Lino Vytuvio

Redakcija ........
Administracija 
Spaustuvė ......
Vienuolynas ...
K. Židinio salė

.827-1352

.827-1351

.827-1350

.235-5962
,827-9645

Dail. Romo Viesulo paroda 
bus kovo 30 ir 31 Kultūros Ži
dinyje. Atidarymas kovo 30, šeš
tadienį, 7 v.v. Parodiį globoja 
ateitininkai.

Jaunieji šachmatininkai ren
kasi kiekvieną ketvirtadienio va
karą, 7:30 vai., Kultūros Židiny
je. Kovo 21 pradedamas turny
ras, kuriame gali lošti visi mo
kyklinio amžiaus jaunuoliai, 
moką žaisti šachmatais. Užsira
šyti galima vietoje, arba pas E. 
Staknį vakarais tel. 523-8517. 
Tėvai prašomi raginti jaunimą 
dalyvauti.

Laisvės Žiburio radijo metinis 
pavasarinis koncertas ir balius 
bus balandžio 20, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje. Programoje 
dalyvauja mergaičių kvartetas 
Aušra iš Windsoro ir aktorius 
Henrikas Kačinskas. Po prog
ramos šokiai. Visi kviečiami.

Kun. A. Petrauskas, Angelų 
Karalienės parapijos klebonas, 
kovo 11 išvyko į Puerto Rico 
dešimties dienų atostogų.

Angelų Karalienės parapijoje 
Švč. Sakramento pagarbinimas 
(40 valandų atlaidai) bus kovo 
31. Dabar parapija laukia, kada 
ją aplankys Brooklyno vyskupas. 
Jau yra atsispausdinusi ir pa
kvietimo laiškus parapiečiam.

Kunigų Vienybės centro val
dyba posėdžiavo vasario 26 pas 
kleb. kun. J. Gurinską Aušros 
Vartų parapijoje Manhattane. 
Svarstyta svarbūs reikalai ir pa
daryta įvairių svarbių nutarimų. 
Bus imtasi žygių kun. Aleksand
ro Burbos palaikus perkelti iš 
apleistų Plymouth, Pa., kapinių 
į naują vietą. Kun. A. Burba 
buvo lietuviškų parapijų steigė
jas Amerikoje, daug pasidarba
vęs lietuvių tautai.

Darbininko spaudos kioskas 
yra užsakęs Adomo Galdiko mo
nografijų, bet knygos iki šiol vis 
neateina. Daug kas į administra
ciją kreipiasi, prašydami knygos, 
bet administracija apgaili, kad 
negali patarnauti šiuo metu. Ti
kimasi, kad knygos greit bus at
siųstos.

S.L.A. Pildomoji Taryba po
sėdžiavo kovo 2, šeštadienį, sa
vo būstinėje Manhattane. Daly
vavo P. D argi s iš Pittsburgho, 
A. Čaplikas iš Bostono, E. Mi- 
leriutė iš Chicagos. Posėdžiauta 

prieš rinkimus. Vakare Pil
domoji Taryba surengė Vasario 
16 minėjimą, kuriame dalyvavo 
gana daug New Yorko kviesti
nės publikos. Kalbą pasakė 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, taip pat kalbėjo ir P. Dar- 
gis, S.L.A. pirmininkas. Po visų 
kalbų buvo gražios vaišės.

Adv. S. Bredes, New Yorko Alto pirmininkas, ir programos vadovė Regina Rūta 
Žymantaitė Lietuvos nepriklausomybės šventėje vasario 17 Kultūros Židinyje.Nuotr. 
Lino Vytuvio

Prano Spūdžio paminklo ati
dengimas įvyksta šeštadienį, 
kovo 23 d., 2 vai. p. p.Cypress 
Hills kapinėse, Section 15. Po 
atidengimo vienerių metų mir
ties paminėjimas bus Lietuvių 
Darbininkų 7 kuopos susirinki
me, Fifi salėje, 94-25 Jamaica 
Avė., Woodhaven. Pradžia 3 vai. 
Kuopa kviečia dalyvauti drau
gus ir pažįstamus.

Kun. A. Petrauskas, Angelų 
Karalienės parapijos klebonas, 
šiemet mini savo kunigystės 40 
metų sukaktį. Gegužės gale vie
ną sekmadienį 5 v. Angelų ka
ralienės bažnyčioje bus iškil
mingos mišios, kurias konceleb- 
ruos visi prieš 40 metų semina
riją baigę ir tą pačią dieną į- 
šventinti kunigai. Birželio 9 
Eikš klube Queens Blvd., bus 
banketas, kuris prasidės 3 vai. 
Sukakčiai surengti yra sudaryti 
įvairūs komitetai.

Angelų Karalienės parapijos 
choras, vadovaujamas muziko 
Albino Prižginto, atsidėjęs ren
giasi klebono kun. A. Petraus
ko 40 metų kunigystės sukak
čiai. Choras giedos bažnyčioje 
ir banketo metu.

Liet. Bažnyčios Kronikos 5 ir 
6 numeris išverstas į anglų kal
ba ir atspausdintas. Kunigų Vie
nybės centro valdyba išsiuntinė
ja kunigam, informacijos įstai
gom, spaudai.

Moksleivių Ateitininkų Są
junga gegužės 18-19 Kultūros 
Židinyje Nevv Yorke rengia atei
tininkų globėjų kursus. Į juos 
kviečiami atsilankyti moksleivių 
bei jaunučių globėjai, kuopų 
valdybų atstovai ir pramatyti bū
simi vadovai-globėjai. Kursų 
technikine ruoša rūpinasi Rasa 
Navickaitė. Panašūs kursai ren
giami Detroite birželio 1-2.

Apreiškimo parapijos mokyk
los kambariai, uždarius mokyk
lą, dabar atremontuojami ir per
tvarkomi, pritaikomi kitiem 
reikalam. Remonto darbus atlie
ka Stasys Balsys ir Mečys Raz- 
gaitis.

IBM

ORGANIZUOJAMAS
MOTERŲ CHORAS

Motėm iniciatyva New Yorke 
organizuojamas moterų choras. 
Iniciatorės to choro vadovu pasi
kvietė muziką Vytautą Keibelį.

Pirmoji choro repeticija bus šį 
penktadienį, kovo 15, 7:30 v.v. 
Kultūros Židinyje. Kviečiamos 
visos dainą mėgstančios įsijung
ti į šį chorą!

Visi džiaugiasi šia iniciatyva, 
kad susiorganizuos dar vienas 
choras. Turime parapinius miš
rius chorus, turime vyrų chorą 
Perkūną. Moterų choro tikrai 
reikėjo. Tai praturtins Nevv Yor
ko lietuvių kultūrinį gyvenimą,

Albina Vence kovo 17 savo na
muose rengia savo tapybos kū
rinių parodą. Ji tapo jau kuris 
laikas, yra dalyvavusi įvairiose 
amerikiečių parodose, yra lai
mėjusi ir atžymėjimų. Dabar sa
vo kūrinius iškabina savo na
muose. Dabar kviečia atsilanky
ti į jos namus nuo 2 iki 5 vai. 
popiet. Ji gyvena Linden Lawn 
Apt. H 29, 240 E. Palisade 
Avė., Englewood, N. J.

BROCKTON, MASS.
Kultūrinis Subatvakaris

Lietuvių Bendruomenės 
Brocktono apylinkės valdyba 
rengia pobūvį su menine pro
grama kovo 23 d. 6:30 v. vaka
ro.

Šis parengimas ypatingas tuo, 
kad čia pirmą kartą viešai pasi
rodys solistas Norbertas Linger- 
taitis — tai naujas jaunosios kar
tos lietuviškas talentas. Norber
tas Lingertaitis mokėsi dainavi
mo pas buvusią Metropolitan 
Operos solistę Norina Greco tre
jus metus, o po to įstojo į Nevv 
England Conservatory of Music, 
kur jau trečius metus studijuoja 
dainavimą profesoriaus Silvio 
Coscia klasėje. Norbertas Lin
gertaitis mum pažįstamas iš pa
garsėjusio Bostono vyrų sekste
to, kuriame jis dainuoja pirmuo
ju tenoru.

Solistui akomponuos kompo
zitorius Julius Gaidelis.

Kitą dalį programos atliks šio
je apylinkėje gerai žinomas Me
no Mėgėjų Ratelio Penketukas 
iš Worcesterio, vadovaujamas 
muziko V. Burdulio.

Po koncertinės dalies vaišės: 
šalti užkandžiai, kava su pyra
gaičiais, veiks bufetas.

Šis parengimas vyksta Natio
nal Cafe 666 N. Main St. 
Brocktone antrame aukšte nau
jai moderniškai įrengtoje salėje, 
kurios savininkai yra brockto- 
niečiam gerai pažįstami Valteris 
Beržinskas, Pranas Cepkauskas 
ir Kazys Plonys.

Atsilankydami į šį parengimą 
įvertinsite mūsų jaunas menines 
pajėgas, turėsite progos pamaty
ti naują salę ir malonioj lietuviš
koj nuotaikoj praleisite vakarą.

Į šį pirmąjį kultūrinį subat- 
vakarį Brocktone kviečiami visi 
Brocktono ir apylinkių lietuviai.

L.B. Brocktono Apylinkės 
Valdyba

prisidės prie dainos puoselė
jimo. Kviečiamos jungtis visos 
moterys, kurios yra dainavę 
Operetės chore, kurios dabar 
dainuoja mišriuose choruose. 
Įsijungdamos nesigailėsite. Pa
raginkite ir kitas jungtis į cho
rą. Iniciatorės tegu telkia ir or
ganizuoja, asmeniškai kviečia. 
Choras taip greit nesusilipdo. 
Reikia kantrybės ir ištvermės, 
reikia nuolat raginti ir kviesti.

Taigi — sveikiname inicia
tores, sveikiname ir naują chorą 
ir linkime jam kuo geriausio pa
sisekimo!

PLĖŠĖ LIETUVIŲ ŠV. ONOS 
BAŽNYČIĄ JERSEY CITY

Kovo 8, penktadienį, dienos 
metu tarp 9 ir 10 priešpiet 
piktadariai bandė įsilaužti į lie
tuvių Šv. Onos bažnyčią Jersey 
City, N. J. Nuplėšė, nudraskė 
durų rankenas. Negalėdami nu
imti geležų nuo durų, jie buvo 
pasidarę skylę sienoje. Bet tuo 
metu šeimininkė išgirdo į- 
tartinus garsus, priėjusi arčiau, 
pradėjo garsiau kalbėti. Vagys, 
išsigandę jos balso, pabėgo.

Didelių nuostolių nepadaryta. 
Tai jau ketvirtas kartas, kaip 
vienerių nepilnų metų laikotar
pyje plėšiama ir apvagiama ši 
bažnyčia.

Ieškomas žmogus, kuris galė
tų netoli Nevv Yorko, gražioje 
vietoje kalnuose tvarkyti krautu
vėlę ir gazolino stotį. Turėtų 
gyventi vietoje. Informacijos 
reikalais skambinti vakare 846- 
4838.

DAIL. JONO RŪTENIO 
TAPYBOS DARBŲ

PARODA
KOVO 23 d. (šeštadienį) nuo 3 vai. —
KOVO 24 d. (sekmadienį) nuo 12 vai.—8 vai. vakaro

KULTŪROS ŽIDINYJE

Oficialus parodos atidarymas kovo 23 (šeštadienį)

7 vai. vakaro.

Atidarymo metu kalbės dail. ČESLOVAS JANUŠAS

Maloniai kviečiame atsilankyti.
L.D. K. BIRUTĖS DRAUGIJOS
N.Y. Skyrius

DAIL. ROMO VIESULO

GRAFIKOS DARBŲ PARODA
VYKSTA KOVO 30 IR 31 KULTŪROS ŽIDINYJE

ATIDARYMAS KOVO 30, ŠEŠTADIENĮ, 7 V.V.

VISI KVIEČIAMI

SPAUDAI REMTI 
VAKARAS 

ELIZABETH, N.J.

Dėl visos eilės kitų renginių 
negalėdamas surengti Lietuvos 
kariuomenės atkūrimo sukak
ties šventės, Karių Veteranų Są
jungos Ramovės NJ skyrius pa
siryžo kovo 30, šeštadienį, 7 
vai. vak. Lithuanian Liberty 
Hali salėje, Elizabeth, N. J. su
rengti vakarą lietuviškai spaudai 
paremti. Vakare maloniai sutiko 
spaudos ir pavasarinėmis te
momis pakalbėti šmaikštaus žo
džio newyorkietis Vytautas Ve- 
beliūnas. Programą paįvairins 
gražiabalsė solistė Irana Stankū
naitė nauju dainų repertuaru. 
Vėliau bus vakarieniaujama ir 
bendraujama, grojant šokių or
kestrui. Loterijoje galima bus 
laimėti ne tik įprastinių daly
kų, bet ir Kario žurnalo, Dar
bininko ir Dirvos prenumeratų. 
Vakaro pelną rengėjai yra pa
siryžę paskirti lietuviškai spau
dai ir vietinei šešt. mokyklai pa
remti.

ELIZABETH, N. J.
Vinco Kudirkos lituanistinės 

mokyklos tėvų komiteto rengia
mas pavasario balius įvyksta ko
vo 23, 7 valandą, lietuvių para
pijos salėje, 207 Adams Street, 
Newark, N. J.

Tėvų komitetas maloniai kvie
čia apylinkės lietuvius gausiai 
atsilankyti. Linksmą meninę 
programą atliks mokinių tėvai. 
Baliaus šeimininkė Konstancija 
Didžbalienė yra visiem gerai ži
noma savo kulinariniais sugebė
jimais. Lietuviškos mokyklos 
rengiamiems baliams ji niekuo
met nepagaili pastangų. Todėl 
visi svečiai galės skaniai pasi
vaišinti prie gražiai papuoštų 
stalų.

Įėjimas — 10 dol. Visas pelnas 
skiriamas V. Kudirkos mokyklai. 
Dėl bilietų kreiptis į tėvų komi
tetą. Pirmininkas — Romas 
Didžbalis 201 925-4761

LB NJ apygardos valdybos 
rengiamas jaunųjų talentų vaka
ras dėl rytų apygardos sporti
nio jaunimo šventės yra nuke
liamas į gegužės 4, šeštadienį. 
Vakaro programą atliks tautinių 
šokių grupė Liepsna ir įvairiau
si jaunieji talentai. Vakaras pra
sidės 7 vai. vak. Lithuanian 
Liberty Hali patalpose.

Senyvas žmogus ieško mažo 
buto su baldais. Rašyti: Mr. P. 
Dubickas, 71 Ridgevvood Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11207.

Ieškoma moteris prie vaiko 
dienos metu. Šeštadienį ir sek
madieni nereikalinga. Skam
binti vakarais tel. 846-6926.

PARODĄ GLOBOJA N.Y. ATEITININKAI
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