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JAV užsienio politikos gaires naujam dešimtmečiui
..Washingtonas.— Kaip niekad 
dar nėra ikšiol buvę, prez. Nixo- 
no štabas parengė labai platų 
specialų pranešimą kongresui 
apie Amerikos užsienio politi
ką naujam dešimtmetyje. Tai 
būtų lyg orientacinės gairės pa
čios JAV vyriausybės nariams 
ir užuominos kitų kraštų vy
riausybėm apie tai, kaip tuo ar 
kitu klausimu galėtų pasielgti 
JAV vyriausybė.

Pranešime vyrauja dvi pa
grindinės temos: viltis pagerin
ti santykius su Sovietija ir va
dinamosios ‘Nixono doktrinos’ 
taikymas visame pasaulyje.

Ši pastaroji atsirado iš Viet
namo karą bevedant padarytų 
didelių klaidų ir padiktavo 
šiuos apsisprendimus: prieš Į-

— Genocido konvencija siun
čiama senatui, kad pritartų jos 
ratifikavimui. Amerika jau se
niai ta J. Tautu rekomenduota 
konvenciją pasirašė, bet sena
tas tada nepritarė ratifikavi
mui, nes atsirado manančių, 
kad ją galėtų panaudoti negrai 
savo kovai dėl civilinių teisių. 
Dabar, atrodo, Įsitikinta, kad to
kio pavojaus nėra. Prie tos kon
vencijos atsiradimo labai daug 
savo laiku yra prisidėjusi ir A- 
merikos Lietuvių Taryba.

| ------------ - --■■* ~

Hipių bylos eigoj suniekintas teismas
To siekė kaltinamieji ir pasiekė

Chicago. — Veik penkis mė
nesius teismas čia nagrinėjo 
septynių Įvairių spalvų ir Įvai
rių kvapų hipių bylą, atsiradu
sią ryšium su riaušėmis, skir
tomis demokratų konvencijai 
1968 m. sugriauti.

Pradžioje kaltinamųjų suolan 
buvo pasodinti aštuoni, bet vie
nas, vardu Bobby G. Seale, Į- 
žymus juodųjų panterų vadas, 
dėl nepaprasto triukšmayimo 
buvo iš bylos išjungtas ir Įkiš
tas kalėjiman 4 metam už ne
tinkamą elgesĮ teisme.

Kiti septyni liko iki galo. Jie 
buvo kaltinami visi kartu iš 
anksto susitarę sukelti riaušes 
Chicagoje demokratų konvenci
jos metu. Jury rado, jog kaltin
tojams nepavyko to kaltinimo 
rimtai paremti, bet penki iš jų 
rasti kalti perėję iš vienos vals
tijos į kitą, kad sukeltų riau
šes Chicagoje. Sąmokslininkavi- 
mo motyvo atmetimas sumaži
no bausmes.

Po 5 metus kalėjimo, po 
5,000 dol. pabaudos ir teismo 
išlaidų atlyginimą gavo šie kal
tinamieji: David T. Dellinger, 
Rennie C. Davis, Thomas E. 
Hayden, Jerry C. Rubin ir Ab
bie Hoffman. Visi dar priedo 
nubausti ir už teismo Įžeidimą, 
bet toji bausmė suplakta kartu 
su pirmąja, nes ji mažesnė už 
pirmąją. Atmestas visų prašy
mas būti paleistiems už užstatą 
iki apeliacijos. Pabaudas ir teis
mo išlaidas nuteistieji turi ap
mokėti prieš paleidimą iš ka
lėjimo.

Kiti du, Lee Weiner ir John 
Troines, išteisinti.

Neabejotina, kad byla nueis 
iki apeliacijos, gal net iki Vy
riausiojo teismo. Ta proga bus 
išaiškintas konstitucingumas |- 
statymo, kuriuo pasiremiant jie 
buvo kaltinami ir nubausti.

Per tuos kelis mėnesius teis
mas buvo virtęs ne tiek krimi
nalinės bylos nagrinėjimu, kiek 
politine kova tarp “antrąją A- 
merikos revoliuciją” kovojančių

Maskva nerado tame dokumente nieko pagirtino
siveliant Į naujus užsieninius Į- 
jsipareigojimus, pirma pagalvoti 
ar tai reikalinga JAV intere
sams, paskui suderinti ambici
jas su galimybėmis ir visam lai
kui atsisakyti minties, kad Ame
rika visiems turi užtikrinti pir
mųjų fronto linijų apsaugą. 
“Mūsų interesai turi apspręsti 
mūsų Įsipareigojimus, bet ne at
virkščiai”, — sakoma memoran
dume. Bet taipgi aišku iš do
kumento, kad tai nėra sugrįži
mas prie izoliacijos doktrinos.

Patvirtinamas Įsipareigojimas 
ginti Europą, bet ir Europos 
kraštai raginami padidinti savo 
dali.

Panaujinamas nusistatymas 
teikti pagalbą ūkiškai neišsivys- 
čiusiems kraštams, bet kartu ir 
kitų raginimas prie tos misijos 
prisidėti, kad tai būtų ne pa
vienių valstybių, bet kolektyvi
nis darbas.

Neslepiamas troškimas, kad 
Japonija ūkiškai, politiškai ir 
net kariškai tiek sustiprėtų, 
kad tame regione galėtų šiek 
tiek Ameriką užvaduoti.

Rusija papeikta už avantiū
rizmą Vid. Rytuose, bet, deja, 
pripažinti jos “teisėti saugumo 
interesai” Rytų Europoje.

kaltinamųjų ir vyriausybės (kal
tintojų asmeny), nusistačiusios 
prie tos “revoliucijos” neprileis
ti. Visa bylos eiga buvo teismo 
institucijos suniekinimas, ko 
kaltinamieji siekė ir kas jiem 
gana gerai pavyko. Reikalą ži

bantieji net teigia, jog jiems 
padėjo ir teisėjas, dėl savo 
griežto elgesio padaręs ir ne
reikalingų klaidų. Jei, neduok 
Dieve, pirmasis teismo sprendi
mas būtų panaikintas, maža 
grupė anarchistų būtų pasieku
si nepelnytą laimėjimą.

Iškalbingiausias nuteistasis 
Abbie Hoffman paskutini kartą 
iš teismo išeidamas pasakė: 
“Svarbu ne laimėjimas ar pra
laimėjimas, bet svarbiausias da
lykas yra tai, kaip vedi lošimą”. 
Tai tragikomedijai suvaidinti 
geresnių artistų nereikėjo. Ga
biausias buvo tas Abbie Hoff
man.

New Yorko L.B. apygardos surengtos meno parodos uždaryme vasario 22 buvo paskelbti Darbininko redak
cijos išrinkti 1969 mėty lietuviškos veiklos žmonės ir kolektyvai. Apie juos parašyta 3 psl. šiame vaizde L.B. 
apygardos valdybos, Darbininko redakcijos ir 1969 m. žmonės. Iš k. j d. A. Reventas, A. Vakselis, P. Jur
kus, J. Matulaitienė, A. Novickis, E. Cekienė, V. Radzivanas, Tėv. dr. K. Bučmys, V. Padvarietis, Tėv. B. Ra
manauskas. Trūksta V. Vaitiekūno. Nuotr. V. Maželio

Nors dokumentas ir labai il
gas, konkrečių planų jame ne
gali būti, apie visas valstybes 
ten negalima kalbėti. Ir tai 
buvo vienintelis demokratų par
tijos priekaištas. Šiaip jau vi
duje pareiškimas sutiktas su pa
sitenkinimu, kad vadinamoji 
“Nixono doktrina” tebėra užsie
nio politikai kelią rodanti 
žvaigždė.

Kurdai derasi 
su kardu rankoje 
Beirutas. — Maištaują Irako 

kurdai atvyko Į Bagdadą de
rėtis dėl autonomijos, tik ši 
kartą jie labai atsargūs — ne
benori pasitikėti vien pažadais, 
bet nori gauti stiprių garantijų, 
kad pažadai būtų tesėti.

Pirmiausia, derėtis Į Bagda
dą atvyko ne pats kurdų va
das gen. Mustafa al-Barzani, bet 
tik jo vardu veikianti delegaci
ja. Jis pats liko kalnuose savo 
slėptuvėse, kad netaptų auka 
Bagdado diktatorių, kurie dabar 
savo priešus greit ant kartu
vių sukabina.

Pagrindinis derybų taškas 
yra kurdų nusiginklavimas. Vi
sai nusiginkluoti kurdai nesu
tiks, tik klausimas, koks .kiekis 
karių bus pakankama garantija 
gautai autonomijai apsaugoti. 
Kalbama apie 10.000 vyrų, bet 
skaičius gali pasirodyti dides
nis. nes kurdai ši karta nori bū
ti tikri, kad Bagdadas autono
mijos sutarties taip lengvai 
nelaužytų, kaip tai jau yra bu
vę kelis kartus praeityje. Kur
dai tebemano, kad ir dabarti
nių Bagdado diktatorių tikslas 
yra ne kurdų autonomija, bet 
kurdų nuginklavimas.

— Prez. Pompidou ši pirma
dieni atvyko Į Ameriką pasitari
mams su prez. Nixonu ir pa
keliauti po kraštą. Žydai pada
rė didžiausią spaudimą, kad N. 
Y. oficialiai jo nepriimtų. Jis 
kalbės ir bendrame Kongreso 
posėdyje. Kongreso nariai žy - 
dai bando paveikti kitus na
rius, kad tame posėdyje nedaly
vautų.

— 86 šunys buvo išmokyti 
rūkyti cigaretes tyrinėjimo 
tikslams. Iš jų 12 susirgę plau
čių vėžiu.

Izraelis džiūgauja dėl pareiš
kimo, kad taika Vid. Rytuose 
negali būti primesta iš šalies. 
Dėl to paties pareiškimo ara
bai mėtys pykčio žaibus.

Maskvos garsiakalbiai viską 
piktai pasmerkė, .nes tokia da
bar yra Maskvos taktika: smerk
ti visas Amerikos užsienio po
litikos apraiškas. Priežasčių yra 
visas maišas: pradėtas flirtas 
su Pekinu, Rogers netikėta ke
lionė Į Afriką, biznio gadini
mas Maskvai Vid. Rytuose per 
teisių tame regione pripažini
mą Izraeliui, nes juk iš tikrųjų 
ten dabar vyksta rungtynės ne 
arabų su žydais, bet Maskvos 
su Amerika. ‘

Kadangi tai turėtų būti tai
kos planas naujam dešimtme
čiui, turėtų pagrindo skųstis pa- 
baltiečiai, nes jame neužsime
nama apie jų kraštų okupaciją 
ir tos okupacijos panaikinimą. 
Ta proga iš vienos lietuviškos 
burnos viešai išėjo pareiškimas,

Didelis komunistę 
laimėjimas Laose
Vientiane. — Pietryčių Azijo

je antikomunistinės jėgos pa
tyrė naują. 4žSelĮ pralaimėjimą 
— Š. Vietnamo kariuomenė vėl 
užėmė Laoso šiaurėje Plaine 
des Jarres plokštakalni ir tuo 
būdu vėl atsidarė platų kelią ne 
tik Į Laoso pietinę dali, bet ir 
Į Pietų Vietnamą. Iš ten jau da
romas kelias ir Į Tailandą. Ir 
tai Įvyko nežiūrint stiprios A- 
merikos aviacijos pagalbos, pa
siustos iš bombonešiu bazių Tai
lande ir kitur.

Šitą strateginę vietą komu
nistai pereitą vasarą buvo pra
radę, bet nepaprastai atkakliai 
kelis mėnesius dirbdami pasida
rė per džiungles kelius ir iš kar
tą atvyko su tankais. Jie mokė
jo juos nuo aviacijos smūgių pa
slėpti, kas ir užtikrino jiems 
laimėjimą. Sakoma, kad vieto
vei atsiimti Hanojus atsiuntė 
20,000 savo karių, kurie grei
čiausiai nedideliais būriais su- 
slinks Į P. Vietnamą. Tai jau 
priminimas, kad Vietnamo ka
ras ne likviduojamas, bet ren
giamasi tam laikui, kada dar 
keliolika tūkstančių amerikie
čių bus išvežti iš Vietnamo.

kad visi ikšiol JAV vyriausybės 
vardu daryti pareiškimai Lietu
vos laisvės atstatymo reikalu 
laikytini melu ir apgaule. Ge
rai, kad panaši nuomonė tėra 
ištrūkusi tik iš neatsakingo “po
litiko” burnos, nes kitaip ji ga
lėtų nemalonumų pridaryti 
tiem, kurie tais reikalais kalba
si su atsakingais JAV pareigū
nais.

KITI RAŠO...

Patarimas 
Filipinam 
pavojams artėjant 
Kad Filipinuose rūgsta rim

tesni Įvykiai, pirmas skambu
tis buvo riaušės prez. Marcos 
inauguracijos iškilmių proga. 
Daug netrūko, kad būtų sužeis
tas tose iškilmėse dalyvavęs A- 
merikos viceprezidentas Ag
new.

Antras bandymas - buvo stu
dentų delegacijos Įsiveržimas i 
prezidento rūmus su dideliu są
rašu visokių reikalavimų. Kad 
delegacija ką nors psichologiš
kai laimėtų, prezidentūrą laikė 
apgulusi grėsmingai nusiteikusi 
poros tūkstančių minia. Prez. 
Marcos kažką pažadėjo, bet • ir 
parlamentas dar nežino, kas ir 
u? kiek parduota., Bet vis labiau 
ir labiau ryškėja, kad Filipi
nams ateina kritiškas laikotar
pis ir kad riaušininkų šūkiu 
taps “amerikietinis imperializ
mas”.

Taipei China News ta proga 
taip rašo: “Riaušės Maniloje 
tampriai rišasi su tarptautine 
padėtimi Pacifiko regione. A- 
merikos mostai Pekino link sie
kia išlaisvinti Kinijos komunis
tus iš jų pačių pasidarytos izo
liacijos. Amerika žada sušvel
ninti prekybos ir kelionių varž
tus, susilpnino Taiwano sąsiau
rių patruliavimą, nebežada dau
giau ginti Azijos savo kariuome
nės daliniais.

Todėl susvyravo daugelio A- 
zijos valstybių antikomunistinis 
nusistatymas, gi Kinijos komu
nistai Įgavo drąsos sustiprinti 
infiltraciją Į Laosą, Tailandą ir 
Filipinus.

Kalbos, kad Filipinų vyriau
sybė ieškos prekybinių ryšių 
su kom. Kinija ir sušvelnins ko
munistinėms organizacijoms da
bar taikomus varžtus, paskatino 
Kinijos komunistų remiamus 
hukus (slapta karinė subversy- 
vinė organizacija, užsilikusi 
nuo karo laikų) vėl pradėti sti
priau veikti.

Filipinų vyriausybei reikia 
ne appeasemento, bet stiprios 
antikomunistinės politikes”, — 
— baigia laikraštis padėties ap
tarimą, t

— Šveicarijos lėktuvas, pa
kilęs kelionei Į Tel Avivą, už ke
lių minučių ore sprogo ir nu
krito Šveicarijos teritorijoj. Žu
vo visi jame buvę 47 asmens 
(keleiviai ir Įgula). Tai buvo ara
bų kerštas dėl trijų arabų tero
ristų nuteisimo 12 metų kalėti 
už Izraelio lėktuvo užpuolimą 
Zuricho aerodrome pernai gruo
džio mėn. Įgulą sudarė šveica
rai, keleivių tarpe buvo dido
kas būrys Amerikos ir Izraelio 
žydų.

Tą pat dieną Izraelin skridu- 
siame Austrijos lėktuve irgi Į- 
vyko sprogimas pašto skyriuje, 
bet lėktuvas dar pajėgė nusileis
ti Vokietijos aerodrome. Aukų 
nebuvo.

Pakviestas kalbėti apie Vietnamą, 
Kennan pasuko Į JAV-Sovietų santykius

George Kennan, daręs JAV - Rusi
jos santykių analizę.

Washingtonas. — Senato už
sienio reikalų komisija vėl su
grįžo prie Vietnamo — nori 
sužinoti, ką reiškia prez. Nixo
no reklamuojama karo vietna- 
mizacija. Aišku, kad tai ieško
jimas progos kaip tą reikalą su
banalinti ir kaip aiškiau paro
dyti, jog prez. Nixonas daro di
delę klaidą remdamas dabarti
nę Saigono vyriausybę, nes sen. 
Fulbright ir Co. norėtų, kad ji 
būtų pakeista kita, kurion būtų 
Įjungti ir komunistai. Jis visad 
“užmiršta”, kad Washingtonas 
neturi teisės Saigono vyriausy
bės nušalinti.

Tęsiant pradėtus liudininkų 
apklausinėjimus, buvo pakvies
tas tuo reikalu savo nuomonės 
pasakyti ir buv. ambasadorius 
George Kennan, kurs dabar re
tai kur rodosi. Bet šis labai vik
riai išsisuko iš Vietnamo reika
lų ir pasuko Į Amerikos-Sovie- 
tų santykių analizę. Prisiminti
na, kad George Kennan buvo 
Amerikos “šaltojo karo” politi
kos autorius, gi toji politika do
minavo Washington© santykius 
su Maskva veik 25 metus.

Anot Kennan, JAV santykių

JAU SULĖTINTAS GAMYBOS KILIMAS 
— turėtu sumažėti infliacijos spaudimas

Dabar jau visi sutaria, kad 
dėl panaudotų priemonių, sie
kiant sustabdyti infliaciją, A- 
merikos ūkinė gamyba yra 
pristabdyta. Tai liudija visa ei
lė duomenų, kurių vienas, gal 
pats ryškiausias, yra bedarbių 
skaičiaus didėjimas. Gruodžio 
mėn. bedarbių grupė sudarė 
3.4 procento darbo jėgos, sau
sio mėn. pakilo iki 3.9 proc. 
Bet vis dar toli iki 7 proc., ku
riuos rado prez. Kennedy per
imdamas pareigas 1961 m.

Kitas liudininkas yra faktas, 
jog nuo pereitų metų rudens 
dirbančiųjų skaičius, išskyrus 
žemės ūki, žymiau nebekilo. 
Tai reiškia, jog pristabdytas 
naujos darbo jėgos samdymas.

Sausio mėn. statistika rodo, 
kad Į bedarbius pradeda pa-

Nebe pirmą kartą Atstovų Rūmų 
demokratai bando nuversti 78 me
tų spy kerį John McCormack, kad 
ton vieton galėtų įsodinti jaunesnį. 
Pereitą savaitę susirinkę posėdžio 
Atstovų Rūmų demokratų partijos 
atstovai vėl rado pasiūlymą pa
reikšti McCormackui nepasitikėji
mą. Rezoliucijos autorius buvo at
stovas iš Kalifornijos Jerome R. 
Waldie. Kadangi vairininko keiti
mui laikas nepatogus, rezoliucija 
palikta nesvarstyta.

sunormalinimą su Maskva da
bar trukdo trys klausimai: gink
lų kontrolė, Vid. Rytai ir Ber
lynas.

Pats svarbiausias esąs gink
lų kontrolė, dabar pasiekęs kri
tišką tašką derybas dėl strategi
nių ginklų kontrolės pradėjus. 
Abidvi valstybės dabar turės ap
sispręsti ką toliau daryti — i- 
šaldyti savo atomini apsiginkla
vimą sutartame lygyje ar to
liau ginkluotis. Amerika turinti 
kaip galint aiškiau pasakyti 
Maskvai, kad ji nori susitarimo 
dėl atominio apsiginklavimo ri
bojimo, todėl, anot jo, Ameri
ka gerai padarytų, jei neskubė
tų su ABM sistemos išbaigimu

* (prez. Nixonas yra apsispren
dęs už sistemos lėtą plėtimą, 
kad pasakytų Rusijai be raštiš
kų pareiškimų, jog ir jai apsi
moka siekti tuo reikalu susita
rimo).

Vid. Rytuose, anot Kennan, 
Maskva vykdo avantiūristinę po
litiką, bet šiaip jau ji visur 
esanti “apsivaldžiusi”, tai yra, 
santūri. Nejaugi?

Vokietijos problemą Kennan 
bus, tur būt, labai suprastinęs, 
nes jam atrodo, kad iš visos 
problemos bėra likęs tik vieno 
Berlyno statuso sutvarkymas, 
kuriuo turėtų domėtis ir Ame
rika. Visa kita jis linkęs palikti 
pačiai Vokietijai susitvarkyti.

Jam patinka, kad JAV pra
dėjo kalbėtis su kom. Kinija. 
Jis nemano, kad tie pasikalbė
jimai galėtų sujaukti JAV-Ru- 
sijos santykius ir pakenkti pra
dėtiems pasitarimams dėl stra
teginių atominių ginklų apribo
jimo. Rusijai nesą pagrindo tų 

( pasitarimų su Pekinu bijoti.
Kinijos atominės grėsmės 

klausimą jis siūlo taip sutvar
kyti: pirma JAV-Rusijos tuo 
reikalu susitarimas, o paskui su
sitarimo praplėtimas Įjungiant 
Prancūziją ir Kiniją.

tekti suaugę vyrai, kurie suda
ro darbo jėgos pagrindą ir ku
rie pradedami atleisti tik svar
besniam reikalui atsiradus. Bet 
ir sausio mėn. statistika rodo, 
kad negrų bedarbių skaičius 
nepakilo. Veik visi atleistieji 
darbininkai yra padengti nedar
bo apdrauda, todėl nėra palik
ti visai be pajamų. Daugiausiai 
atleidimu, dažniausiai laikinu, 
yra automobilių pramonėje, 
bet ten jie gauna 80 proc. už
darbio ir nedirbdami, nes tai 
numato jų darbo sutartis.

Bet nuomonės skiriasi kal
bant apie ateiti — kas bus to
liau? Bu§ ūkinė krizė, didelis 
“atoslūgis” ar ne? Vyriausybės 
pinigų kontrolės įstaigos tei
gia, kad ūkinės krizės nebus, 
nes kaip buvo priemonių pri
stabdyti gamybos kilimą, taip 
yra priemonių jos kilimą vėl 
paskatinti kredito varžtus at
leidžiant ir kitas priemones pa
naudojant. Pažymėtina, kad ne
darbo padidėjimas ikšiol yra 
palietęs tik mažas ūkinės ga
mybos salas.

Tito ragina Nasserį 
derėtis su Izraeliu

Šią savaitę Jugoslavijos pre
zidentas Tito susitinka su Egip
to Nasseriu. Afrikoje keliaująs 
JAV valstybės sekretorius W. 
Rogers susitiko su Titu Etiopi
jos sostinėje Adis Ababoje ir 
prašė ji paveikti Nasserį, kad 
tasai sutiktų pradėti tiesiogines 
derybas su Izraeliu visiems gin
čams sutvarkyti. Tito ir Nasse- 
ris esą geri draugai, todėl Ro
gers ir pasirinko jį patarpinin
kauti. Jų susitikimas Etiopijoje 
nebuvęs atsitiktinis, bet iš anks
to sutartas ir atitinkamai pa
rengtas.
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Steigiamojo seimo ir Lietuvos atstovybes sukaktis
Iš praeities pasisėmę stipry

bės, Lietuvos sūnūs paskelbė 
Lietuvos nepriklausomybę, šian
dieną to įvykio penkiasdešimt 
antra sukaktis.
(Debesys viršum SS):

Šios sukakties proga konsta
tuojame, kad Lietuvos okupan
to dangus niaukiasi. Jis nera
mus dėl santykių su Raudoną
ja Kinija. Sovietų vergai siekia 
status quo pakeisti, kaip nese
niai tai siekė Čekoslovakija. 0- 
kupanto būkštaujama ir dėl 
eventualiai antro fronto Euro
poje galimo atsiradimo. Iš ki
tos pusės ekonominiai sunku- 
mar'Sovietuose padidėję. Oku
puotuose kraštuose jų susidur
ta ir su stipriu nacionaliniu ju
dėjimu. Žydai, ukrainiečiai ir 
dargi patys rusai subruzdo.

Pereitą vasarą Lietuvos oku
pantui įteikta ir 40-ties Vil
niaus arkivyskupijos kunigų pa
reiškimas. Jame pabrėžiama, 
kad ‘‘kunigai ir tikintieji yra 
diskriminuojami, kad jiems ne
leidžiama naudotis tomis teisė
mis, kurias garantuoja TSRS 
konstitucija”, ir prašoma, kad 
“Lietuvos kunigai ir tikintieji, 
kaip ir kiti piliečiai, galėtume 
naudotis numatytomis konstitu
cijos teisėmis.” Tas pareiški
mas patvirtina lietuvių laisvės 
ilgesį ir jiems Maskvos varžtų 
užkorima.
(Prieš 50 metę):

Šių metų Vasario 16-toji ypa
tinga ir tuo. kad lygiai prieš 
50 metų JAV-jose neoficialiai 
pradėjo- veikti Lietuvos pasiun
tinybė, vadovaujama Jono Vi
leišio, talkinant p. p. J. Žiliuf 
bei P. Žadeikiui. Jų pastangų iš 
dalies dėka JAV pripažino Lie
tuvą de jure.

Tačiau š.m. Vasario 16-tosios 
dienos bene svarbiausias bruo
žas yra tas, kad prieš 50 metų 
gegužės 15 susirinko Steigia
masis Seimas. Dar prieš jam su
sirenkant Lietuvos Taryba 1918 
m. vasario 16 diena paskelbė 
atstatanti nepriklausomą, de
mokratiniais pagrindais sutvar
kytą Lietuvos valstybę su sos
tine Vilniumi. Tą deklaraciją 
pasirašė 20 Lietuvos garbingų 
vyrų. Jų pavardžių aš neminė
siu. Jos jums žinomos. Jas su 
pagarba minės tauta. Paskuti
nis iš to akto signatarų tik per
nai teatsiskyrė su šiuo pasauliu. 
Turiu mintyje Aleksandrą Stul
ginskį, kurio atminimą nese
niai Washingtone minėjome.
(Pirmasis savanoris ir Steigia
mojo Seimo pirmas pirminin
kas):

Nors Vasario 16 dienos akto 
visų signatarų “po žemių ilsis 
krūtinė”, tačiau dar prieš Stei-

Iš J. Kajecko, Lietuvos atstovo žodžio vasario 16 minėjime
1970. II. 15 Washingtono viešbutyje Washingtone

turėti savo tarpe pirmąjį Lietu
vos savanorį, jo 75 metų am
žiaus sukakties proga. Tu
riu mintyje p. Kazį Škirpą. Jį 
pagerbdami mes taip pat reiš
kiame pagarbą visiems gyviems 
ir įnirusiems besikuriančios 
Lietuvos savanoriams. Juos jau-

triu žodžiu ypatingai prisiminė 
vyriausia amžiumi Steigiamąjį 
Seimą atidaranti Gabrielė Pet
kevičaitė. Ji kvietė Steigiamo
jo Seimo narius nuskristi min
timis “.. .prie tų kareivių ka
pų, kurie šiame kare arba šioje 
kovoje savo jaunas galvas pa-

Prie Lietuvos respublikos pasiuntinybės Washingtone atstovas J. Rajeckas 
(k), patarėjas dr. S. A. Bačkis. Nuotr. V. Maželio

dėjo, begindami tėvynės sie
nas.” Ji kvietė taip pat nepa
miršti karo visur išblaškytų au
kų, “kurios audrų išrautos iš 
savo sodybų rado kapus toli, to
li nuo savųjų.” Prisiminusi lie
tuvių veikėjus, ilgą laisvės ko
vą ir tai, kad Steigiamojo Sei
mo nariai yra krašto valios 
reiškėjai, ji pridūrė: “Mums 
pavesta versti naują Lietuvos is
torijos lapą ... stenkimės vi
somis išgalėmis tą naują lapą 
išlaikyti gerą, patikrindami vi
siems valstybės gyventojams ly
gias ir saugias piliečių teises, 
leisdami jiems savo būvį gerin
ti ir visiems drauge žengti į 
aukštesnį kultūros laipsnį.”
(Pirmas nutarimas):

Steigiamasis Seimas, išrin
kęs pirmininku Aleksandrą 
Stulginskį, pastarojo pasiūlymu 
tuojau vienu balsu priėmė pir
mąjį nutarimą. Jis skamba: 
“Lietuvos Steigiamasis Seimas, 
reikšdamas Lietuvos žmonių va
lią, proklamuoja esant atstaty
tą Nepriklausomą Lietuvos vals
tybę, kaip demokratinę respub
liką, etnologinėmis sienomis ir 
laisvą nuo visų valstybinių ry
šių, kurie yra buvę su kitomis 
valstybėmis”.

Žodžiu, Steigiamasis Seimas 
visų laisvai rinkusių su viršum 
90 proc. Lietuvos piliečių var
du aprobavo ir užgyrė Vasario 
16 dienos aktą bei tautos ilga
metę veiklą ir kovą siekiant 
Lietuvos Nepriklausomybės.
(Valstybės Sekretoriaus
žodžiai):

Su dėkingumu prisimename 
JAV laikyseną Lietuvos atžvil
giu. Pernai VžŪstybės Sekreto
rius, p. William P. Rogers, vasa
rio 11d. pareiškime rašė: 
“ .. .amerikiečiai ir laisvieji vi
so pasaulio žmonės su gilia sim
patija stebi lietuvių tautos lais
vės ir nepriklausomybės sieki
mus. JAV vyriausybė, nuolat 
atsisakydama pripažinti prievar-

tinį Lietuvos įjungimą į Sov. 
Sąjungą, patvirtina savo įsitiki
nimą, kad Lietuva pati turi ap
sisprendimo teisę.” Šiemet Vals
tybės Sekretorius vasario 7 d. 
pareiškime pakartotinai tai pa
tvirtina. Tai rodo, jog JAV vy
riausybė siekia, kad santykiai 
tarp valstybių būtų grindžiami 
tarptautinės teisės ir tarptauti
nės moralės principais, bet ne 
stipresniojo brutalia jėga, kaip 
tai praktikuoja Sovietų Sąjun
ga-
(Vilties pagrindai):

Lietuvos okupacijos nepripa
žinimas istoriniu požiūriu ne
paprastai svarbus dalykas. Jis 
reiškia, kad ateisianti diena, ka
da teisės principai įsigalės tarp
tautiniuose santykiuose. Laisvo 
apsisprendimo teisė yra tokia 
moralinė jėga, prieš kurią So
vietų Sąjunga nepajėgs atsilai
kyti. Pastebėtina, kad jau virš 
60 valstybių prisikėlė nepriklau
somam gyvenimui po antro pa
saulinio karo. Jos kilo iš Britų, 
Belgų, Olandų ir Prancūzų ko
lonijų. Turės neišvengiamai su
byrėti ir Sovietų Sąjungos ko
lonijinė imperija, nes kolonia
lizmas savo amžių atgyveno. Da
bartinė Lietuvos okupacija di
delė nelaimė. Bet mūsų lais
vės kova nepralaimėta. Ji bus 
tęsiama iki Lietuvos nepriklau
somybės aušros. Svarbu, kad 
Lietuvos laisvės byla išliktų gy
va tarptautinėje plotmėje ir kad 
tauta krašte nacionaliai išliktų 
gyva. Tame glūdi mūsų paverg
tųjų tautiečių viltis. Tikėkime, 
kad, kaip popiežius Paulius VI 
yra sakęs 1970 sausio 1 d., 
“Dabartinė žmonijos pažanga 
turi paliesti visas tautas ir nešti 
joms vienybę, teisingumą, lais
vę ir visa tai, ką mes vadina
me taika.”

Po Izraelio- šimtmečiais pa
vergimo žydai gyvėno savo tau
tos išsilaisvinimo viltimi. Jie 
viens kitą atsisveikindavo posa
kiu: “Ligi pasimatymo sekan
čiais metais Jeruzalėj.” Tęski
me ir mes gyventi viltimi — 
“Ligi pasimatymo sekančiais 
metais Vilniuje.”

ANTANAS J. 6AVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave., 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
J. B. SHALI NS-&ALI NSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Virginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedlord Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770._______
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojąs. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO AN D R U ŠI O Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; teL Virginia 6-1800.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt, pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St, Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio! 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į 
Europą, Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201-289-6878.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa, 19123; 
PO 5-0932. .  . '

OKUP. LIETUVOJE MOKSLU AKADEMIJOS DARBAI
“Tiesos” (sausio 18) prane

šimu, Istorijos institu
tas baigė monografiją apie 
lietuvių tautos pasipriešinimą 
vokiečių okupantams 1915-18 
metais ir kt.

Praėjusių metų vidury istori
jos institute įsteigtas filosofijos, 
teisės ir sociologijos skyrius,

giamojo Seimo susirinkimą sa
vanorių aukomis ir pasišventi
mu teko apginti žymią Lietuvos 
dalį nuo į ją besikėsinančių 
priešų. Mums garbė šiandien

1969 metais baigęs du darbus 
— vienas jų liečia - “lietuvių 
emigracijos reakcinių organiza
cijų valstybinių teisių koncep
cijų kritiką” ir antrasis “Lie
tuvos darbo žmonių kultūrinio

techninio lygio kėlimo sociolo
ginius tyrinėjimus.”

Visuomenės mokslų skyrius 
1969 metais išleido 20 darbų, 
iš viso 436 sp. lankų. Kai kurie 
jų: “Už socializmo pastatymą 
Lietuvoje”, “Baltų tautų folklo
ras”, J. Bulavo “Vokiškųjų fa
šistų okupacinis Lietuvos valdy
mas”, P. Gargaso “Lietuvos TS 
R žuvies pramonės ekonomi
ka”, “Lietuvių kalbos žodynas”, 
dar — O. Maksimaitienės “Lie
tuvių sukilėlių kova 1863-1864 
m.”, A. Jovaišo “Liudvikas Rė
za” ir kt. (Elta)

Lietuvos nepriklausomybės Šventės proga iŠ DHLI radijo stoties Long Islande, N.Y., buvo duodama speciali 
programa, kurioje kalbėjo radijo stoties direktorius Mr. Dave Davis (k.), K. Miklas ir Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis. Nuotr. V. Maželio

Aukštosios mokyklos sukaktis
Kaune sausio 27 paminėtą 

aukštojo mokslo Kaune 50-ties 
m. sukaktis. Prie Kauno mies
to antrosios vid. .mokyklos, kur 
prieš 50 metų buvo atidaryti 
kursai, prikaltas užrašas: “Šiuo
se rūmuose 1920.1.27^ buvo ati
daryta pirmoji Kaune aukštoji 
mokykla — Aukštieji kursai”. 
Buvo surengta paroda ir iškil
mės. Jose kalbėjo ir vienas pir
mųjų Kursų kūrėjų, prof, aka
demikas T. Ivanauskas. (E.)

TELEVIZIJA IR TELEFONAS

Okup. Lietuvos ryšių “minis
tras” K. Onaitis “Tiesai” (sau
sio 23) nurodė, kad spalvotą te
leviziją okup. Lietuvos gyvento
jai tegalės pamatyti neanksčiau 
kaip po penkerių metų. Vilniu
je reikės naujo televizijos cent
ro ir 300 metrų bokšto, šiais 
metais, teigia Onaitis, tikimasi 
automatizuoti Lietuvos miestų 
ir kaimų telefono tinklus. Ta
čiau tik iki 1980 m. viliamasi 
pasiekti padėtis, kai “bet ku
riuo telefono aparatu surinkę 
11 skaičių, galėsite automatiš
kai susijungti su jums reikalin
gu šalies miestu ar kaimu”, (čia 
turima galvoje Sovietų S-gos 
miestai — E.). Tačiau pačioje 
Lietuvoje tokių naujovių ar 
“stebuklų”, kurie jau seniai ne
stebina Amerikoje, tikimasi tu
rėti tik apie 1975 metus. Bū
dinga, kad, pareigūno teigimu, 
Lietuvos ryšiai esą labiausiai 
automatizuoti visoje Sovietų 
Sąjungoje.

Telefono abonentų Lietuvoje 
yra apie 150,000. Tai per ma
ža — pripažįstama ir... ma
noma, kad tas skaičius galėtų

padvigubėti. Viena telefono lė
to plitimo priežasčių yra tai, 
kad nesirūpinama statyti pasta
tus automatinėms telefono sto
tims. (Elta)

Gastrolei Maskvoje
Operos, baleto gastrolių die

nomis Maskvoje, tuo pačiu me
tu su koncertu valst. konserva
torijoje pasirodė S. Sondeckio 
vadovaujamas Lietuvos filhar
monijos kamerinis orkestras. 
Atlikta itališkos muzikos prog
rama, — Vivaldi, Manfredini, 
Corelli ir kt. kūriniai. Solistė 
N. Ambrazaitytė atliko tris ari
jas iš Pergolesi “Stabat Mater”, 
gi sol. V. Daunoras dainavo ari
jas iš Verdi operų “Don Car
los”, “Nabucco”, “Ernani” ir 
kt. (E.)

Dailės paroda
Palangoje sausio mėn. atida

ryta Baltijos bei Ukrainos ir 
Kaliningrado (Karaliaučiaus) sri
ties dailininkų kūrybos darbų 
paroda. (E)

AR ŽINAI, KAD ...

Studentę 52 proc. Ameriko* 
je laikosi šalia partiję. Gallu- 
pas klausė: politikoje, kokia ji 
yra Šiandien, ar laikai save res
publikonu ar demokratu ar 
nepriklausomu? Pasisakė • 52 
proc. esą nepriklausomi, 17 de
mokratai, 21 respublikonas. 
1966 tie skaičiai buvo toki: 39 
nepriklausomi, 35 demokratai, 
26 respublikonai.

Iš penkių Gallupo suminėtų 
demokratų jų šalininkai pasirin
ko tokia eile: 27 proc. McCart
hy, 23 Kennedy, 11 Humphrey, 
7 McGovern. Gallupo išvada: 
Kennedy prestižas nukentėjo 
dėl Mary Jo Kopechne žuvimo. 
Prieš tai Kennedy pirmavo su 
38 proc.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa, 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBES 
ŠALTINIS
PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas 
Išleido Tėvai Pranciškonai

640 pusi. Kaina 2 dol. Labai 
patraukli, tinka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu:

Franciscan Fathers 
DARBININKAS

910 Willoughby Avenue 
Brooklyn, N. Y. 11221

DEXTER PARK
Į0 PHARMACY

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208 

---------Allen R. Shipley----------

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

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

Litas Investing Co^ Ine.
86-01 Il4th Street, Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. 212-441-6799

2422 West Marquette Rd., Chicago, III. 60629

Tel. 312-476-2242
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Nutarimas
JAUSDAMI pareigą lietuviš

ką gyvenimą stebėti, jo reiški
nius vertinti, pozityviuosius dar
bus ir jų darbininkus išryškinti, 
Vasario 16-tosios sukaktyje per
žvelgėme mums artimiausios 
srities — Didžiojo New Yorko
— metinę lietuviškai visuome
nei reikšmingą pažangą bei jos 
kūrėjus, tiek kolektyvus, tiek 
asmenis, ir priėjome šias išva
das.

I
1. Tarp kolektyvų, kurie su

darė palankias sąlygas lietuviš
kai visuomenei telktis apie vie
ną centrą, pereitų metų nuopel
nas priklauso Kultūros židinio 
pradžią padariusiem Tėvam 
Pranciškonam su Tėvu Juvena
liu Liauba organizacinių darbų 
priekyje. -

2. Tarp kolektyvų, kurie per 
metus lietuviškas jėgas jungė, 
dinamino ir tą veiklą vainikavo 
Vasario 16-os dienos dailės pa
rodos surengimu, žymėtina LB 
New Yorko apygardos valdyba, 
vadovaujama Aleksandro Vak- 
selio.

3. Tarp kolektyvų, kurie pa
sitarnavo Lietuvos vardui gar
sinti, žymėtinas pernai pasiro
džiusios knygos “Lithuania 700 
Years” leidėjas Lietuvos Nepri
klausomybės Fondas, vadovau
jamas Emilijos Čekienės.

II
4. Tarp asmenų — jei sielo- 

jomės, kad jaunoji karta verž
tųsi i mokslus, tapdami gerais 
specialistais, bet • taip pat Įsi
jungtų i lietuviškos bendruome
nės gyvenimą, tai abi tas sąly
gas ypačiai atitiko inžinerijos 
masteris ir doktorantas, iš kitos 
pusės — chorų dalyvis, lietuviš
kų bei amerikinių organizacijų 
narys, parodydamas, jog dalyva
vimas lietuviškoje veikloje ne
sutrukdo mokslinės pažangos,
— Vytautas Radzivanas.

5. Jei sielojamės, kad mūsų 
ištikimvbė Lietuvai reikštųsi 
konkrečiais darbais, kurie pa
trauktų ir vyresniuosius ir jau

VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIU ROBINZONAS

(27)
Jei toks 

šventas žmogus amžinaiilsali 
klebono nabaštikas patikėjo juo, 
ne kuo kitu, tai reiškia gerai 
manė apie Vicentą. O šisai kle
bonas, regi, jį ciciliku apšaukė, 
jo ir altaristėlio pastangas pa
neigė. O kiek tų darbų nudirb
ta, kiek prisirūpinta, prisivaži- 
nėta! Visa tai būtų reikėję pa
čiam klebonui padaryti ir, ka
žin, ar būt jam taip pavykę. Per
deda kai kada ir kunigai...

Kūmai Vaurui ėmė būti nebe
jauku bažnytėlėje, kur sukalo- 
jas nebe visai bemylimas, nors 
tebegerbiamas jos šeimininkas. 
Vaurūs bevaikščiojo ant pat mi- 
šelių; išklausys jų ir, nė durų 
darant nelaukdamas, ilgų savo 
maldų baigti eina sau į kape
lius, į mylimąjį savo klebonė
lį. Su išpažintimis vėl teko slai- 
džioti: netekus senelio, nusly
do į kamendorėlį; jį iškėlus, į 
altaristėlį; šį pavarius iš baž
nyčios, nebenorėjo ko besirink- 
ti: klebonas buvo abuojas, ka- 
mendorėlis visai svetimas ir 

nesniuosius, o taip pat repre
zentuotu lietuviška kultūra, tai 
šios srities nuopelnai labiausiai 
priklauso nuolatinei per 20 m. 
tautinių šokių organizatorei, va
dovei ir šeštadieninės Maironio 
mokyklos mokytojai Jadvygai 
Matulaitienei.

6. Jei pernai labiau nei bet 
kada sielojomės politine išmin
tim, kuri mūsų žygius vairuotų 
Lietuvos naudai ir problemas iš
spręstų tiek vyresniem, tiek jau- 
nesniem priimtinu būdu, tai 
pereitų metų raštais ir žodžiais 
žymiai sušvelnino Įtampą- tarp 
kartų, padėjo surasti sprendi
mus dėl mūsų santykių su Lie
tuvos žmonėmis taip, kad liktu
me principingi, kiek būtina, ir 
lankstūs, kiek leistina, — ilga
metis ir aktyvus L. Bendruome
nės, Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto ir Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys — Vy
tautas Vaitiekūnas.

7. Jei žavimės asmenimis, ku
rie aplinkybių yra Įstumti Į pik
čiausias asmenines sąlygas, ta
čiau nepraranda dėmesio visuo
meniniam reikalam, aktyviai da
lyvauja visuomeninių problemų 
svarstyme, tai tokis žmogus, me
tų žmogus, yra jubiliejinio am
žiaus pernai sulaukęs ir vado
vavęs kolektyvui, parengusiam 
pernai knygą “Lithuanian Wo
man” — Birutė Novickienė.

★

Šie kolektyvai bei asmens 
yra lyg simboliai, apie kuriuos 
telkėsi pernai lietuviškojo gyve
nimo pažanga, vykdoma vyres
nės, vidurinės ir jaunesnės kar
tos; vykdoma Įvairių profesijų 
žmonių: vykdoma be žymėtinos 
asmeninės ar grupinės trinties.

Šią metinę apžvalgą bei ver
tinimą, kaip Vasario 16-osios 
metinio balanso aktvva Didžio
jo New Yorko srityje, pasita
rusi su savo artimais bendra
darbiais. paruošė

Darbininko redakcija 
1970 metu Vasario 16 diena, 

v •»

nerimtas Dievui tarnauti; teko 
laukti kurio svečio. Bet tai jau 
pripuolama, ne nuolatinė išpa
žintis, tai ir šv. Komunijos pra
retėjo.

Vaurūs daugiau besistiprino 
dvasiškai, ne valgiškai; kai to 
neteko, ėmė pagalam silpti; se
natvė, ne liga, ėmė viršų ir į 
bažnytėlę eiti visai nebeleido. 
Dabar abudu senuku namie be
suko šv. ražančėli, ir tai kat
ras sau: rytą už gyvuosius, už 
taiką tarp valdovų ir valdomų
jų, kad jie nestigtų Šv. Dva
sios ir taikos; genda pasaulis, 
genda, tai mates; vakarą už a. 
a. Kaniavų ir klebonėlio nabaš- 
tikus ir už visas vėles skaistyk
loje tebelaikomas. O kai pra
dėjo visai nebtekti jėgų, šitaip 
bepasišnekėjo su savo pode 
Vincu:

— Kiek tu tebekaltas varpų 
fondui?

— Mažiau kaip pusę. Bet jei 
būtų reikalinga, aš netrukęs ga
lėčiau sumokėti: kredito man 
dabar yra ir banke. Ir man bū
tų miela paskutinį kartą jums

Aidai 1970 Nr. 1 apžvalgoje 
straipsny, pasirašytame X.Y.Z., 
aiškina sovietinę taktiką kovo
je prieš religiją Lietuvoje. Tos 
kovos fone Įžvalgiai vaizduoja 
sovietų leidimą du naujus vys
kupus konsekruoti ir sovietines 
pastangas tą konsekravimą iš
garsinti.

Pakartojame straipsni ištisai, 
tepabraukdami ("s u r i e bin- 
darni") pagrindinius autoriaus 
teigimus ar klausimus.—•—

Religijos, tikinčiųjų ir kuni
gų persekiojimas Lietuvoje 
kaip žinoma, tebėra aštrus ir 
nerodo ženklų švelnėti. Dėl to 
kyla susidomėjimas faktu, kad 
pernai gruodžio 21 buvo kon
sekruoti du nauji vyskupai: Liu
das Povilonis, 59 metų, ir Ro
mualdas Krikščiūnas, 40 metų. 
Pirmasis Klaipėdos katalikų 
bažnyčios statytojas, sovietų 
teismo 1962 nuteistas 8 metam 
kalėti, vėliau paleistas ir pasta
ruoju laiku buvęs vikaru audi
toriumi Vilniaus Marijos Nekal
to Prasidėjimo parapijoje. An
trasis, buvęs Kauno Prisikėli-

Pas Newarko miesto burmistrą vasario 11 New Jersey Lietuviu Taryba. Iš k. id. Tėv. žiūraitis, O.P., burmistras Hugh J. Addonizio, Ieva 
Trečiokienė: stovi — Simonas Kontrimas, Pranas Vaškas ir Regina Schmidt. Burmistras pasirašė proklamaciją ir paskelbė Lietuvos ne
priklausomybės dieną.

Į akeles pasižiūrėti teisingu vyz
džiu, pašviesti nusimanymu, 
kad aš savo antrųjų tėvelių, sa
vo kūmų, savo globėjėlių neuž- 
vyliau. — Ir meiliai išbučiavo 
abiem pagalam išdžiūvusias ran
keles.

— Ne, nereikia, pode. Ge
riau dar pas save palaikyk. Ati
duosi, kai jau tikrai pirks var
pus, kai viskas bus nurimę ir 
geran virtę. Kol kas nematyti, 
kad kas pasigestų pačios baž
nytėlės, o varpai juk paskuti
nieji pasilips į varpinę. Tik 
mus palaidok gražiai gražiai. 
Matai, kokiudu vedu besava. 
Gerai, kad pas tave: kas mus 
kitur būtų beslaugęs? ...

Ir kūma Vaurus bejėgis pri
glaudė senokai beskustą savo 
burną prie priegalvio, abejin
gai pasibraukdamas jo ragelį, ir 
daugiau į savo podę nebežiūrė
jo, juo nebesidžiaugė. Vincas 
pastovėjo, palaukė ir, galutinai 
įsitikinęs, kad nieko bendra ne
beturi su savo auklėtojais ir 
rėmėjais, pamažu išdūlino iš 
priešininkės.

Kaniavuose darėsi kažkas 
nauja, nepaprasta: pilnose jau
nimo jų patalpose ėmė vaidin- 
tis mirtis; dar ne ta, kuri nu
siskynė gyvybę ir išėjo, tik ta, 
daug baisesnė, kur iš tolo dal
gį užsimojusi: smūgio laukti ar
čiau kap jo pritirti. Vincui ėmė 
rodytis, kad mirtis renkas pas 
jį nuolatinę butą; kad, pakirtus 
senukus karšinčius, ji nė nebe

Ko sovietai sieke, leisdami du nauju vyskupu ir j y 
konsekraciją išgarsindami

mo parapijos klebonas, ketver
tą metų studijavęs bažnytinę 
teisę Romoje, pastaruoju metu 
buvo vysk. Labuko kancleriu ir 
pernai padarytas generalvika - 
ru. Pirmasis paskirtas Telšių 
vyskupo Pletkaus augziliaru, 
antrasis — Kauno ir Vilkaviš
kio vyskupijų administrato
riaus vysk. dr. Labuko.

Būdinga šiam Įvykiui, kad so
vietai pritarė parinktiem kan
didatam, o pati jų konsekravi
mą sovietinės Eltos komunika
tu paskelbė “Tiesoje” gruo
džio 24 (Nr. 297). Klausimas, 

kodėl sovietai leido konse
kruoti šiuos du naujus vysku
pus, kai kiti du, dar gana jau
ni vyskupai laikomi namu areš
te ir laukia paleidžiami i laisvę 
bei Įjungiami i darbą?

Vysk. Vincas Slatkevičius, 
Kaišiadorių augziliaras (gim. 
1920). vos tik konsekruotas 
1957.XII.25, buvo išvežtas Į Ne
munėlio Radviliški, o Panevė

išeis iš priešininkės; jis taip ir 
bijos praverti duris 'Į tuos du 
kambarius, kur gyveno sene
liai.

Vaurūs ilgai nebetraukė. Pa
gavo juos pirmosios rudens 
žvarbos ir lyg vėlyvuosius grū
dinius augalėlius pakirto. Ka- 
mendorėlį parbogino abiem kar
tu. Pirmoji geste užgeso kūma 
Vauruvienė. Kai ją pasiruošė 
išnešti iš priešininkės, kūma 
Vaurus pasipriešino. Giedokite, 
sakė, čia pat, aname kambary
je; aš klausysiuos antrame, ir 
man rodysis tai angelų giesmė, 
kuria mano draugę ten sutin
ka.

Padarė, kaip norėjo. Pragie
dojo parą, kūma Vaurus ma
tės silpnesnis. Sutarė budėti 
antrą parą, kūma Vaurus visai 
sublogo. Buvo aišku, kad ilgai 
nebetrauks; tai ėmė budėti tre
čią parą, nekantriai dairyda- 
mies, kada gi ir antras atsileis; 
abiem būtų tos pat pąkasynų iš
kilmės. Atsileido.

Na, ir buvo gi pakasynos! 
Dvi patriūbočių kapelijos ir 
visa parapijos brostva lydėjo iš 
pat namų į bažnyčią, paskui iš 
bažnyčios į kapus, šeši pakvies
tieji kunigai kits paskui kitą 
laikė gedulo pamaldas, kai kiti 
giedojo ilgąsias, ištisines egze
kvijas (visus tris noktumus). 
Pamokslus pasakė du; vieną iš
lydint, bažnyčioje, antrą prie 
duobės. Pietus iškėlė miestely
je, keliose vietose, špitolėje, 

žio ir Vilniaus vyskupijų admi
nistratorius vysk. Julius Stepo
navičius (g. 1911) nuo 1961.1.24 
izoliuotas Žagarėje. Ar tada 
sovietams užkliuvo Slatkevi- 
čiaus konsekravimas be jų 
pritarimo? Ar Steponavičius pa- 
sirodė nepriimtinas dėl to, kad 
jam Roma iš anksto davė tei
sę automatiškai perimti iš vys
kupo Paltaroko vyskupijų val
dymą, kai šis mirė, ir jis tai 
padarė 1958 metais, neprašy
damas sovietų pritarimo?

Anų dvieju vyskupų izoliavi
mas ir ligi dabar jų kalinimas 
atrodo turi kitą — ne formali
ni pagrindą.

Tie du jauni vyskupai buvo 
per arti didžiųjų charakteriu ir 
kankinių ordinarų — vysk. Pal
taroko ir arkiv. Matulionio, jų 
parinkti ir Įkvėpti laikytis to
kios linijos, kad pirmon eilėn 
žiūrėtu Bažnyčios ir tikinčiuiu 
reikalu, o ne Rugieniaus ir NV 
D įstaigų.

klebonijos šeimyninėje, ir ki
tur. Pašerta keli šimtai žmo
nių, pamaldinta visos apylin
kės elgetos ir likučiais jie ap
krauta, kad vos pasinešė.

Virtos jautienos, kiaulienos 
su kopūstais, keptos paršienos 
ir avienos su bulbėmis prigur- 
kę, visi tuo balsu sakė, kad na- 
baštikai tokiais pietumis ir iš 
viso tokiomis laidotuvėmis bū
sią pilnai patenkinti. O kai 
minėjo, kaip dveji patriūbočiai 
sutartinai aštuoniomis storomis 
dūdomis graudžiai dūdavo, tai 
vėl graudinos ir šluostės aša
ras.

Kunigai iškalbingai sakė 
šventus daiktus, gražiai prive
džiojo; klausytojai daug laimė
jo. O Vincui vis rodės, kad 
svarbiausio vis dėlto būsią ne
pasakę, neįrodė, būtent, kad jo 
kūmos Vaurūs buvo šventi žmo
nės.

Ant gražiai nušlifuoto raudo
no granito Vincas ašarodamas 
savo ranka išrašė:

Mylėjo Dievą kaip tėvą, 
ir mane našlaitį kaip sūnų. 
Atmokėk aniems. Viešpatie, 

amžinu atilsiu!

Pakasynas, paminklą ir para
šą, nors tokį kuklų, parapija il
gai minėjo ir džiaugės, širdi
mis atspėdama Vinco širdį, ir 
gyrė jį, kad mokėjo atsiteisti 
savo geradariams. Kiti, kai nie
kas jų nebeverčia, et bet savo 
pareigas išeina.

•

Antra vertus, sovietai tada lai
kėsi kieto nusistatymo neduoti 
Lietuvai daugiau, kaip vieną 
aktualiai veikiantį vyskupą. 
Dėl to jie nuėmė iš pozicijų ne 
tik anuos du jaunus vyskupus, 
bet ir arkiv. Teofilį Matulionį. 
Paliko tik vieną vyskupą Petrą 
Maželį, senyvą ir ligonį, be to, 
esanti nuošalioje vietoje —Tel
šiuose.

Kai vysk. Petras Maželis bu
vo visiškai palaužtas ligos, Ro
ma parinko prel. Labuką vys- 
kupu-administratoriumi Kau
nui ir jį konsekravo II Vatika
no paskutiniosios sesijos metu. 
Sovietai tada nepasipriešino ir 
grįžusio i Kauną neareštavo. 
Netrukus jie dargi pritarė kan. 
Pletkaus konsekravimui Telšių 
vyskupu-administratoriumi vie
toj 1966 mirusio vyskupo Ma
želio. Tuo atrodė buvo pralauž
ta sovietinė linija iš vieno vys
kupo Į du. Betgi tie du buvo 
pakankamai seni, vienas gimęs

Dabar savo parapijos kapuo
se Vincas turėjo jau penketą 
neabejotinai šventų užtaryto
jų: savo tėvelius, kūmas ir kle
bonėlį. čia jam dabar kone 

‘švenčiau buvo kaip pačioje 
bažnytėlėje. Tą penkių būrelį 
jis laikė tikrai teisingais ir dan
guje radusiais sau vietą. Čia 
jam daug patogiau buvo mels
tis, nes sielomis šnekėjos lyg 
savo šeimoje, nieko nesivaržy
damas, apie žinomus patiems 
patronams reikalus. Jų palaimi
nimo geriems savo sumany
mams Vincas buvo tikras, o 
bažnyčioje jam darėsi tik oficia
lu.

Antanas Krampliauskis se
niai jau buvo nebe Ontė, iš
ėjęs iš vaikių, tai niekas jo ne- 
beerzino, niekam ir jis nebero
dė didelio savo kumščio. Savo 
jėgingumą jis tiksliai berodė 
kur pabarėje, pradalgėje ar rė
joje, kraunant ir iškraunant ve
žimus, nešiojant maišus, čia 
jam nebuvo lygaus; dviejau te
ko sekti paskui jį, tai ne bet 
kuris vaikis, sutiko pas Kania
vas Antanui antrininkauti.

Pats Antanas nenusimanė, 
ko jis vertas ar kaip jį kiti įver
tina; nei jis pyko, nei džiaugės 
kitų nuomone ar pasakymais 
apie ji. Kiti sakė pasakė, o jis 
darė padarė, ir tiek.

(Bus daugiau)

1894, o antras 1895. Matyt, 
galvota, kad jie nebus labai 
veiksmingi nei pavojingi sovie
tinei politikai.

Kodėl dabar sovietai apsi
sprendė šiem dviem seniem 
vyskupam pridėti po jaunesnį 
augziliarą?

Ar jiem parūpo pagelbėti se
no amžiaus vyskupam jų sun
kiose pareigose? Šito iš sovie
tų niekas nelaukia, dėl to gal
vojama, kad čia turi būti nau
ja taktika. Klausimas, kokia ir 
ko siekianti?

Senieji vyskupai gal ir buvo 
nepavojingi sovietam, bet jie 
pasirodė neveiksmingi kitu po
žiūriu. Kaip tik pernai pavasa
ri Maskvos kulto ministerija 
gavo kolektyvini Lietuvos ku
nigų prašymą pakeisti Kauno 
kunigų seminarijos kandida
tams uždėtą numerus clausus. 
Nežiūrint baudų keturiem “di- 
džiausiem kaltininkam” ir i- 
spėjimų raštu kitiem, valdžios 
Įstaigos vėl-gavo naują raštą 
dėl bažnyčių padėties Lietuvo-' 
je. Pagaliau rugpjūčio mėnesi 
sovietų Kosyginas gavo trečią 
kunigų kolektyvini raštą, pasi
rašytą Vilniaus arkivyskupijos 
kunigų didesnio skaičiaus. (Pa
starasis raštas jau paskelbtas 
ir mūsų spaudoje). Jo nuorašai 
pasiųsti Lietuvos ministrų tary
bos pirmininkui ir vyskupijų 
valdytojams.

Šis kunigų sujudimas grei
čiausiai ir bus sukėlęs sovie
tam galvosūkį,

ką daryti. Jei NVD baudos 
nebeveikia, jei Rugieniaus bau
ginimai nebesulaiko, jei iš to 
pasaulis gauna tik naujos me
džiagos prieš sovietų antireligi
nę akciją, tai reikia ieškot ki
tų kelių kunigam pažaboti ir 
antireliginei akcijai užtušuoti.

Ligi šiolei visi kunigų skyri
mai ir perkėlimai, išleidimai Į 
užsienį, kandidatų praleidimai 
Į seminarijas, leidimai šventin
ti Į kunigus ėjo via: NVD, Ru
gienius, vyskupijų valdytojai 
arba atvirkščiai: valdytojai, Ru
gienius, NVD. Vienas tos pro
cedūros ryšininkas buvo “vys
kupų vyskupas” Rugienius — 
kulto reikalam vyriausias valdi
ninkas ir jo placet buvo de 
facto NVD placet. Kiti ryšinin
kai tarp Rugieniaus ir kunigų 
buvo vyskupijų valdytojai. Bet 
štai tas antrasis ryšininkų kana
las nuo praėjusios vasaros atsi
dūrė krizėje.

Kunigai ėmė veikti be jokių 
kanalų, patys siekdami sistemi
nės viršūnės Maskvoje ir gin
dami religijos reikalus pačia so
vietine konstitucija.

Sovietai pamatė, kad senieji 
valdytojai nebesutvarkys jaunų
jų kunigų, tat apsisprendė iš
bandyt kitą kelią: duosim jau
nesnius vyskupus, juos paspau- 
sim, o šie geriau paspaus kuni
gus.

Sovietai nekeičia savo princi
po sunaikinti religiją, tačiau ne
be pirmas kartas jie keičia tak
tiką. Pradžioj jie lankėsi 
dėsnio: divide et impera.

Visuose kraštuose siekė su
kurti antrąjį kunigų atskilėlių 
nuo Romos frontą. Taip jie da
rė Kinijoj, Čekoslovakijoj, Len
kijoj, taip banda ir Lietuvoj.

Kun. J. Stankūnas 1947 buvo 
parinktas būti pirmuoju, dėl to 
gaben ąs į Maskvą, spaustas v- 
s m priemonėm imtis Judo pa
reigos. Kai jis atsisako, atsidū
rė 25 me am į Sibirą Nesuradę 
antro, nei trečio kandidato, so
vietai ieškojo mažesnio atspa
rumo valdytojų. Visus valdyto
jus, kuriuos buvo parinkusios 
vyskupijų kapitulos, jie atmetė, 
o kai kuriuos ištrėmė, kaip Kai
šiadorių kan. Meidų ir Panevė
žio kan. Šidlauską. Visom še
šiom vyskupijom sovietai norė
jo turėt du valdytojus, bet tai 
jiem nepavyko. Kurį laiką bu
vo trys valdytojai, pagaliau su
vesta į keturius: Vilniaus, Pa-

(nukelta į 4 psl.)
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Atsiminimai apie dr. J. Basanavičių
Buvau gal dešimties metų 

berniukas. Mane . lietuviškai 
skaityti išmokė motina, o rašy
ti lotynų raidėmis anų laikų da-
raktoriai. Rusiškai skaityti ir

radau žinutę, kad dr. Jonas Ba
sanavičius, gyvenąs Varnos 
mieste prie Juodųjų jūrų, Bul
garijoje, ragina užrašyti pasa-

Visaip tada mano jauno galvo
ta.

Gal po pusantro mėnesio stai
ga gaunu laišką. Žiūriu, man

kas, burtus, priežodžius ir t.t. dar nematytas pašto ženklelis

šimt. Priežodžių, burtų, patar
lių tai nemažai.

Viename mūsų sodžiaus lau
ke į Latvijos pusę tarp dviejų 
upelių kiek aukštumoje, bandą 
ganydamas, rasdavau plonyčių 
sidabrinių pinigėlių. Nors jų 
vertės nežinojau, bet juos rin-

Mokslo Draugijos namams Vil
niuje aukų rinkti.

Dabar nepamenu, kur buvo 
su jais susitikimas, čia aš pats 
susitikau su daktaru. Norėjau 
pasakyti, kad buvau anų laikų 
tautosakos rinkėjas, beje, neiš
drįsau tokiais niekais daktarą

NAUJAI GAUTOS KNYGOS

rašyti pramokau valsčiaus mo-
kykloje.

Pas tetėną radau seną kaž
kokių metų Aušros numerį ir 
kalendorių, kuris supažindino 
mane su Lietuvos praeitimi, žo
džiu, jau buvau tautiškai pagal 
tuos laikus susipratęs. Labai do
mėjausi senovės pilimis ir jų 
praeitimi. Tai ir bandą ganyda
mas, žiūrinėjau savo sodžiaus 
ir apylinkių laukuose, ar nepa
matysiu kažkokių piliakalnių, 
bet veltui — lyg tyčia apie mus 
tokių nebūta. Labai mėgau skai
tyti, bet nebuvo ko. Kai kada 
kaimynų Antanas, jau užaugęs 
vyras, gaudavo užsieny leidžia
mų lietuviškų laikraščių, tai 
duodavo ir man pasiskaityti:

Štai kažkokiame laikraštyje

ir siųsti jam į Bulgariją. .. .Bulgarijos karaliaus atvaiz-
kau. Buvau skaitęs Aušros ka- varginti...

Nudžiugau, o gal ir man pa
siseks kokią pasaką ar kitką už
rašyti. Ir štai man viena žino
ma pasaka atrodo pakenčiama. 
Pradėjau rašyti, stengiausi kiek 
mokėdamas, kad suprantamai 
užrašyčiau.

Nepamenu, kokia buvo 
pirmoji pasaka. Ją su dar ke
liais mūsų krašte girdėtais prie
žodžiais įdėjau į voką ir dre
bančia ranka Basanavičiaus 
adresą užrašiau. Tai buvo ma
no pirmasis laiškas į užsienį.

Palaukęs apie porą savaičių, 
ėmiau netekti vilties: galvojau, 
gal negerai adresą užrašiau, ar 
perdaug prikroviau ir todėl 
paštas mano laiško neišsiuntė.

das. Susijaudinęs atidariau, na
gi, laiškas — neilgas, bet gra
žia ranka parašytas.

Rašo, kad gavęs siųstąją me
džiagą, ji esanti gera; ir toliau 
sakoma: rašyk savo krašto tar
me viską, kas įdomesnio, ir 
siųsk.

Parašas — dr. J. Basanavi
čius.

Keletą dienų vaikščiojau ta
rytum danguje. Dabar karštai 
ėmiausi darbo. Užrašiau viską, 
lyg bitės įgeltas bėgioju. Užra
šau pasakas, mįsles, burtus, pa
tarles. Kai kurios pasakos 
įdomios, kitos šiaip sau vaikiš
kos. Nepamenu, kiek jų nura
šiau, manau, daugiau negu de-

lendoriuje apie visokias senie- Dabar nei nebežinau, kur

Los Angeles vasario 16 minėjime dainuoja kompozitoriaus Br. Budriūno vadovaujamas nonetas. l-je eilėje iš 
k. j d. O. Deveikienė, D. Mackialienė, B. Dabšienė, §. Šakienė, R. Aukštakalnytė; ll-je eilėje R. Dabšys, A. 
Polikaitis, Butkus, B. Seliukas ir E. Jarašiūnas. Nuotr. L. Kanto

Juozo Strolios atsiminimai — Lietuvos vyčio pėdsakais
Lietuvos Vyčio pėdsakais — 

taip pavadinta knyga, kurią pa
rašė Juozas Strolia. Tai jau po
mirtinė knyga — nors parašy
ta dar jo paties, bet knygos 
pasirodymo autorius nesulaukė 
— mirė prieš metus vasario 15.

Autorius — muzikas, kompo
zitorius, smuikininkas, Jeroni
mo Kačinsko, Vytauto Marijo- 
šiaus mokyklos draugas. Vokie
tijoje buvęs Drezdeno operos 
orkestro smuikininkas, paskiau 
Drezdeno mokyklos mokytojas, 
iki atkeliavo į Ameriką ir galu
tinai sustojo Chicagoje.

Knygoje stipriai keliais at
vejais pasisako esąs aukštaičių 
“mužikas”, garbina Lietuvos 
“mužikus”, nes jie išlaikė Lie
tuvą gyvą ir lietuvišką. Nepa
gaili smerkimo didikam, Lietu
vą laidojusiem, kalbą pamir- 
šusiem, žmones išnaudojusiem, 
savo išdaigom besirūpinusiem, 
valdovus pasirinkusiem iš Len
kijos ar iš Saksonijos. Drez
dene bei jo apylinkės pilyse 
autorius rado apsčiai Vyties ir 
Erelio ženklų — iš tų laikų, 
kai Saksonijos kunigaikščiai 
buvo tapę Lenkijos karaliais ir 
Lietuvos didžiaisiais kunigaikš
čiais (Augustas II ir III —17- 
18 šimtmetis). Matyt, dėl to ir 
pati knyga pavadinta Vyčio 
pėdsakais.

Tos istorinės liekanos, Kra
ševskio citatos apie Saksonijos 
kunigaikščių lėbavimą šiandien 
mus jau mažiau domina. Dau
giau domina paties autoriaus 
gyventas laikas. Jis pradėjo pa
sakoti nuo 1940, kada atsisvei
kino su Lietuva ir išrepatrhvo 
nuo bolševikų režimo. Baigia 
pasakojimus su didžiuoju 1945 
metų Drezdeno subombardavi- 
mu ir bėgimu iš miesto griu
vėsių.

Drez- 
lan- 
mo- 

ne 
rašo

Iš knygos šiek tiek pažįstam 
repatriantų gyvenimą lageriuo
se — santykius su administra
cija, pačių repatriantų dėmes: 
vienas prieš kitą skundus, vo- 
kiškumo demonstravimą. Pažįs
tam kiek lietuvius, 
kurie ėmė spiestis
dene karo metu (Tik ten 
kėši pamaldų ir paskiau 
tociklo katastrofoje žuvo 
kun. dr. Paukštys, kaip 
autorius, bet kun. dr. Puišys!).
Pažįstam taip pat vokiečių kul
tūrininkų nenacišką galvojimą. 
Knyga tuo atžvilgiu ir yra j- 
dcmi skaityti, nes repatriantų 
gyvenimą, lietuvių susibūrimą 
atskiruose miestuose karo ei - 
goję labai maža kas yra lietęs. 
Gausiai knygose atsispindėjo 
tik paskesnis gyvenimas —DP 
lageriuose.

Autoriaus pomėgis daryti ne-

reikalingus šuolius į šalį nuo 
pasakojamo dalyko — į paties 
samprotavimus, anekdotus,
istorines paraleles (pvz. Drez
deno sudeginimą pertraukia 
net 9 puslapių užuolankom!) 
skaitytoją atgrasina. Ypačiai to 
gausu pradžioje, kol pasakoja 
atsiminimus iš nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo.

Būtume autoriui labiau dė
kingi, jei vietoj tų intarpų bū
tų galėjęs pilniau rodyti ir re- 

• patriacinio gyvenimo vaizdus ir 
lietuvių susitelkimą Drezdene 
ar pvz. lietuvių aukas tame 
Drezdeno pragare.

(Juozas Strolia, Lietuvos Vy
čio pėdsakais, 1940-45 m. atsi
minimai 
Lietuvių 
leidinys, 
2 dol.).

ir įspūdžiai. Chicagos 
Literatūros Draugijos 
1969. 174 psl. Kaina

nas, kurias esą reikia taupyti, 
— tai ir taupiau.

Kartą sumaniau prie savo ra
šinio įdėti vieną iš tų pinigėlių. 
Gražiai suvyniojau į ploną po
pierėlį ir pridėjau raštelį, kad 
tokių pinigėlių turiu daugiau. 
Abejojau, ar nueis!

Kai gavau dr. Basanavičiaus 
laišką, patyriau — viską gavęs. 
Ar tie pinigėliai turi kokios 
vertės ar ne, nieko apie tai ne
užsiminė. Aš vistiek, kiek jų tu
rėjau, pasiunčiau.

Iš dr. Basanavičiaus gavau ke
turis ar penkis laiškus ir juos 
branginau, pamėgdžiojau jo ra
šymo būdą. Kartą sumaniau ir 
tarp savo rašinių įdėjau laišku
tį, - kur prašiau, kad daktaras 
atsiųstų savo nuotrauką. At
siuntė du lapu su savo atvaiz
du — tą, kuris buvo Aušroje. 
Gerai ir tokie.

Vieną daviau savo kaimynui, 
o kitą sau pasilikau. Dr. Basa
navičiaus laiškus taupiau, bu
vau į stogą paslėpęs, nes tai 
buvo laikai dar prieš spaudos 
atgavimą, kada dar viskas rusų 
žandarų buvo persekiojama.

Kai, po poros metų grįžęs 
ėmiau tu laišku ieškoti, tai ra
dau pelių sugraužtus, o taip no
rėjau tai pasiimti važiuodamas 
į Ameriką.

Ir štai kas likimo buvo lem
ta, kai dr. Jonas Basanavičius ir 
Martynas Yčas 1913 metais 
atvyko į Ameriką Lietuvių

daktaras su Yču buvo, apsistoję. 
Gal New Yorko kažkokiame 
viešbutyje, ar pas Miką Bučins
ką. Jų globėjai čia, Brooklyne, 
rodos, buvo Vincas Jankauskas 
ir Maik Buš (taip save vadino 
Bučinskas), turėjo siuvyklą 
Pietų ketvirtoje gatvėje prie 
Williamsburgo tilto. Beje, ilgė
liau jiedu buvo apsistoję pas 
daktarą Šliūpą, Scrantone, 
kur abu didieji Lietuvos atgi
mimo veteranai po ilgų nesi
matymo metų susitiko ir turė
jo daug ką pasipasakoti.

Kai jiedu grįžo į New Yorką 
iš po ilgų kelionių po plačiąją 
Ameriką, tai buvo surengtos 
išleistuvės — prakalbos McCad- 
din salėje Berry Street, Brook
lyne. Dabar nepamenu, ar dak
taras vienas čia buvo, ar su 
Yču. Tų laikų “cinematogra- 
fas” bei “judžių ėmėjas” buvo 
Antanas Račiūnas. Buvo su juo 
susitarta, kad, daktarui po pra
kalbų išeinant iš salės, jis “nu
paveiksluos” į juostelę. Jis su 
savo aparatais laukė, kol žmo
nės išėjo, kaip buvome sutarę.

Mes, būrelis, daktarą lydėjo- 
me, ir čia prieduryje mus ap
švietė ir įamžino į “judžių juos
telę, kur ir aš matomas. Gaila, 
kad A. Račiūnas kažkur Long 
Island gyveno, ir jam mirus, ne
žinia kur jo visi tie filmai yra 
ar dingo, o jų apsčiai turėjo. 
Šiandien jie turėtų jau istorinę 
vertę.

Pranas Narvydas

Kritusieji už laisvę, V. Ramo
jaus knygos apie partizanus II 
tomas. Iliustracijos P. Lapės. 
Kaina 4 dol.

šaunus penketukas, J. Švais
to. Penki milžinai ir jų nuoty
kiai. Kietais viršeliais, gražiai 
iliustruota, didelio formato. 3 
dol.

Šventadienio žodis, Kun. A. 
Valiuškos sekmadieniam pritai
kyti Evangelijos aiškinimai, 
kaina 3 dol.

Tiltai ir tuneliai, jaunųjų poe
zijos rinkinys. R. Bičiūnas, J. 
Bradūnas, I. Damušytė, K. Gai- 
džiūnas, M. Kvietkauskaitė, M. 
Pakalniškytė, T. Pautieniūtė, R. 
Sakalaitė, L. Švėgždaitė, A. 
Zailskaitė. Kaina 2 dol.

Po Dievo antspaudais — 
Vytauto Didžiojo godos, Leo
nardo Andriekaus eilėraščiai. 
Iliustruota dail. T. Valiaus, 106 
psl., didelio formato, kaina 3 
dol.

Broliai balti aitvarai, H. Na- 
gio eilės, kietais viršeliais, di
delio formato. Iliustracijos P. 
Gailiaus, išleido Alg. Mackaus 
knygų fondas, kaina 5 dol.

Moderni mergaitė. Stasio 
Ylos, 352 psl. Veikalas, atsklei
džiąs mergaitės problemas, kai
na 4 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui, kietais viršeliais 5 dol., 
minkštais 4 dol.

Kultūrinės gelmės pasakose, 
Vyt. J. Bagdanavičius II-ji kny
ga, kaina 5 dol. Galima gauti to 
pačio autoriaus ir I-mą knygą, 
kaina 3 dol.

Gimtinės takais. Pr. Narvy
do pasakojimai, kuriuos parin
ko J. Valakas, viršelis dail. J. 
Juodžio, kaina 3 dol.

Pasaga iš vyšnios, A. Ba
ranausko eilėraščiai. 2 dol.

Rezistencija, R. Spalio roma
nas, 429 psl. kietais viršeliais, 
kaina 6 dol.

Lietuviai legionieriai Vietna
me, Br. Vrublevičiaus išgyven
tos dienos, kaina 2 dol.

Vysk. Pranas Brazys, jo žo
džiai bei mintys ir gyvenimo 
dienos, kaina 2 dol.

Tau Sesute, Pr. Lemberto gy
venimas, kūryba ir prisimini
mai, kietais viršeliais 5 dol. 
minkštais 4 dol.

Visi mes broliai, Louis Evely, 
N. P. Seserų leidinys, kaina 
2.50 dol.

Nepriklausomos Lietuvos pi
nigai, J. K. Kario istorija ir nu
mizmatika, kaina 5 dol.

Trapus vakaras K. Grigai- 
tytės lyrika, kaina 3 dol.

Tik tau ir man, O. B. Aud
ronės eilės, kaina 3.25 dol.

“Awakening Lithuania“. Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Dainų Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

Su Daina, dainorėlis. 392 po
puliarios lietuviškos dainos, 2 
dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

DU NAUJI VYSKUPAI LIETUVOJE
( atkelta iš 3 psl.) 

nevėžio-Kaišiadorių, Kauno-Vil- 
kaviškio ir Telšių. Juo mažiau 
valdytojų, juo lengviau Rugie
niu! ir NVD jais operuoti. Jei 
būtų šeši, greičiau kuris nors 
išklystų iš “linijos” arba, visi 
susitarę, būtų drąsesni pasiprie
šinti kai kuriem sovietų reika
lavimam. Tos sumažintų rankų 
taktikos jie laikosi ir toliau. 
Būdinga, kad

jie neleidžia turėti savų val
dytojų dviem stipraus nugar
kaulio vyskupijom — Panevė
žiui ir Vilkaviškiui.

Šias vyskupijas jie laiko pri
plakę vieną prie Kaišiadorių, o 
antrą prie Kauno valdytojų ve
žimo.

Iš šalies žiūrint, atrodytų pa
radoksas, kad sovietai, nenorė
dami didinti valdytojų skai
čiaus, dabar štai didina vysku
pų skaičių. Didina jį ne naujo
se pozicijose, kur 
trūksta, kaip Vilniui, 
žiui, Kaišiadoriam ir 
kiui. Tiesa, pirmosios
savo vyskupus — Steponavičių 
ir Slatkevičių. Jei sovietai ir no
rėtų jų vieton gauti kitus vys
kupus, Roma nesutiks. Tie vys-

vyskupų
Panevė- 

Vilkaviš- 
trys turi

Pas saleziečius jų naujoje vietoje Vytėnuose prie Romos vasario 2 buvo surengtos specialios pamal
dos. Po pamaldų vienuolyne svečiuojasi kard. A. Samore (gilumoje)* Ir St. Lozoraitis.

kupai kaliniai savo teisių baž
nytine prasme nėra praradę, 
tik jie sukliudyti jas vykdyti. 
Galėtų būt naujas vyskupas 
Vilkaviškyje, bet to sovietai ne
norės.

Koks gi tat buvo apskaičiavi
mas dupiikuoti vyskupus Kau- 
nui-Vilkaviškiui ir Telšiam?

Argi tuo siekiama sustiprin
ti senųjų vyskupų galią, ypač 
kai pasirodė, kad jie nebepa
jėgūs patenkinti savo kunigus? 
Atrodo, taip, bet tai reiškia ką 
kita, negu daugelis naivesnių 
galėtų galvoti. Senieji vyskupai 
bus paraližuoti ir diplomatiškai 
nuimti. Augziliarai bus faktinie- 
ji trijų vyskupijų valdytojai. 
Krikščiūnas jau anksčiau valdė 
Vilkaviškio vyskupiją kaip kanc
leris, o tapęs generalvikaru jis 
tai darys dabar.

Klausimas tačiau ne tas, kad 
jie valdys vyskupijas, bet

kaip jie valdys: kaip tvarky
sis su Rugienium bei NVD ir 
kaip su savo kunigais?

Ar jie bandys užgniaužti tei
sėtus kunigų reikalavimus, ar 
stengsis paveikti Rugienių ir 
sovietinius bosus, kad liautųsi 
diskriminavę tikinčiuosius ir 
kunigus, ir iš viso duotų pa
galiau religinę laisvę Lietuvos 
katalikam? Bet ar sovietai jų 
klausys, ar grūs ir juos po kiek 
laiko į Žagarę bei Nemunėlio 
Radviliškį? Ar klausys jaunes
nieji kunigai šių vyskupų, jeigu 
jie pasirodytų tik Rugieniaus 
botagas, o ne Bažnyčios vado
vų balsas ir valia?

Nesinori tikėti, kad sovietam 
šį kartą pasisektų palaužti per 
eilę metų brendusi ir dabar 
spontaniškai įsisiūbavusį kuni
gų judėjimą. Nebe tie laikai ir 
nebe ta generacija, šie kunigai 
jau yra praėję didelį kryžiaus 
kelią, tat juos įbauginti nebus 
lengva, juoda, kad jie gina šven
tas religijos ir žmonių teises. 
Norisi laukti, kad jaunieji vys
kupai bus išmintingesni ir at
sparūs, tačiau teks toliau stebė
ti, kaip jie reikšis. Lietuvos re
liginė kova nebėra tik vietos 
reikalas. Pagaliau ir sovietinis 
pasaulis nebėra uždara sala.

Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records 
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..........Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ...................  Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija .................. Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinskų. Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ............ 2.00
Lauksiu tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ...................... ................... 6.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5.00
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 4.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ........... 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys......................„ 5.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ...........  ..... 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai _________  5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai.... .................   5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota___  5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai _____ 3.50
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ___  5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ................ Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos^ L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .................   5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos.................Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos.... +... 3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, N r. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ........................ 4.50
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šokių. Stereo 4.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00
Liaudies giesmė, Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ........... 5.00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno____ 5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ........... 2.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ........ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių   ....... 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 1, V. Noreika ........... 5.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika...............  6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos__________ __ __ 5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras........ ........................... 5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo .'... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų ..._.....   3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d., Stereo 4.50 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid......Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) .—............- 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių . .... -................... 5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių .............  6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ------ Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari. A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ..... 2.00
Grojame Jums, Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys ............. 7.00
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 šokių ................... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis. A. Brazio 9 dainos ir giesmės.......  2.00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 2.00
Operų Arijos, Sol. SL Baro----- -----------------------  Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet dainų...............  Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 lieL giesmių.----------------Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.-------------Stereo 5.00
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910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221 
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Nauja opera ir kiti rūpesčiai
JAV LB Tarybos rinkimai
JAV LB centro valdybos po

sėdis įvyko vasario 6 Jaunimo 
Centre. Į dienotvarkę buvo su
rašyta visa eilė svarbių klausi
mų. Pirmiausia buvo apsvarsty
tas bene pats aktualiausias šių 
metų JAV LB įvykis — VI-to- 
sios JAV LB Tarybos rinkimai. 
Rinkimai įvyks gegužės 16-17. 
Įstatų Tarybai nepakeitus, rinki
mai bus vykdomi buvusia tvar-

Centro valdyba patvirtino pir
mininko paruoštas rinkimų tai
sykles, kurios bus išsiuntinėtos 
visoms LB institucijoms. Rinki
mų taisyklės yra labai panašios 
į pereitų rinkimų taisykles, iš
skyrus, gal būt, tik vieną pa
grindini skirtumą: vietoje bu
vusių penkių rinkiminių apy
gardų, dabar bus devynios. Rin
kimines apygardas sudarys aš- 
tuonios reguliarios JV LB apy
gardos ir atskirai sudaryta De
troito rinkiminė apygarda. Tie 
pakeitimai padaryti atsižvel
giant į Bendruomenės apygar
dų ir apylinkių valdybų pagei
davimus. Kitų pageidautų pakei
timų centro valdyba padaryti 
negalėjo, nes tai nėra jos kom
petencijoje. Renkamų Tarybos

PROVIDENCE, R. I
Šeštadieninė lituanistinė mo

kykla čia veikia jau antrus me
tus. Nemokamai patalpas duo
da šv. Patriko mokykla, o mo
kytojai apmokami iš parapijos 
kasos. Pernai dėstė dvi N. Pr. 
lietuvaitės seselės iš Putnamo, 
šiemet be jų dar mokytojauja 
Aldona Kairienė. Mokinių yra 
18. Tas skaičius galėtų būti ir 
didesnis, šv. Kazimiero parapi
nė mokykla dėl mokinių stokos 
užsidarė 1968.

Kalėdų metu mokiniai suren
gė eglutę ir patys atliko A. Kai
rienės parašytą kalėdinį vaizde
lį. Vasario 14 mokykla minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę. Ta proga buvo paren
gusi prasmingą programą.

Šv. Kazimiero parapijos apy
skaita praeitais metais buvo to
kia: pajamų turėta 21,656 dol., 
išlaidų — 20,357 dol. Kasoje 
metų pradžioje buvo 63,274 do
leriai.

Praeitais metais mirė 17, pa
krikštyta 3, pirmos komunijos 
lietuviškai paruošta 4. Parapi
jai priklauso 409 nariai.

Balto vakaras buvo vasario 1 
d. parapijos salėj. Programą at
liko iš So. Bostono atvykęs šv. 
Petro parapijos choras iš 30 as
menų ir solistas Benediktas Po- 
vilavičius. Choras kartu su so
listu atliko Br. Budriūno kan
tatą, padainavo ir populiarių 
dainų, gi solistas atliko keletą 
lietuviškų dainų ir operų arijų. 
Akomponavo Julius Gaidelis. 
Chorui vadovavo kompozitorius 
Jeronimas Kačinskas. Publika 
programą nuoširdžiai priėmė. 
Choro dalyviai buvo gerai pa
vaišinti. Balfui liko 400 dol. Ta 
proga už nuoširdų Balfo rėmi
mą ir darbą dr. B. Matulioniui 
ir Edv. čiočiui buvo Įteikti Bal
fo centro valdybos paruošti pa
dėkos lapai. Tą dieną į Balfą 
įstojo 16 narių.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą surengė klebonas ku
nigas V. Martinkus. Vasario 15 
d. 10:30 v. atlaikė ta intencija 
mišias, pasakė pritaikintą pa
mokslą, o 5 v. popiet parapijos 
salėje Įvyko minėjimas. Pagrin
dinę paskaitą skaitė iš Worces- 
terio atvykęs Pr. Pauliukonis. 
Meninėje dalyje pasirodė Eivy
da Guobytė, inž. Nardis Anta
naitis ir Vyt. Grybas.

Religinis koncertas šv. Kazi
miero parapijos bažnyčioje bus 
kovo 8 d. 4 v. popiet. Ji atliks 
smuikininkas Izidorius Vasyliū- 
nas, jo sūnus pianistas Vyte
nis Vasyliūnas, solistė — Stasė 
Daugėlienė.

narių skaičius lieka toks pat: 
bus renkami 37 Tarybos nariai 
ir kiekviena rinkiminė apygar
da praves į Tarybą atstovus 
proporcingai balsuotojų skai
čiui. Centro valdyba šiuo metu 
rūpinasi centrinių rinkimų ko
misijų sudarymu.

Jaunimo simpoziumas
Surinkus duomenis ir ištyrus 

galimybes, paaiškėjo, kad jauni
mo simpoziumui suruošti ir jo 
pasisekimui užtikrinti sąlygos 
yra geros. Todėl nutarta tokį 
simpoziumą suruošti. Simpoziu
mas Įvyks gegužės pradžioj Chi
cagoje. JĮ ruošiant, centro val
dyba laikysis tų pačių y rincipų, 
kokių laikėsi ruošdama Mokslo 
ir kūrybos simpoziumą. Centro 
valdyba rems simpoziumą lėšo
mis ir atliks techniškus organi
zacinius darbus. Specialiai suda
ryta komisija tik iš jaunimo at
stovų nustatys simpoziumo pro
gramą. Komisija jau baigiama 
sudaryti ir tuoj pradės darbą.

Šiuo simpoziumu centro val
dyba siekia artimesnio ryšio 
tarp atskirų jaunimo organiza
cijų, artimesnio tarpusavy išsi
šnekėjimo ir gilesnio jaunimo 
problemų supratimo. Taip pat

Parapijos misijos bus kovo 9- 
15 dienomis. Jas praves Tėv. 
J. Vaškas, marijonas.

Įsisteigė Lietuvių Bendruome
nės skyrius. Lietuvos nepriklau
somybės šventės metu, P. Pau- 
liukoniui iškėlus reikalą čia į- 
steigti Liet. Bendruomenės sky
rių, toks skyrius ir buvo įsteig
tas. Įsirašė 12 narių. Belieka su
kviesti susirinkimą, išrinkti v- 
bą ir surasti daugiau narių.

Kelias pas mus. Praeitais me
tais persikėlė gyventi ir dirbti 
Rhode Island fabrikuose inži
nieriai Donatas Šatas ir Nar- 
dis Antanaitis. Iš N. Londono 
Conn., ruošiasi persikelti Kazi
mieras Mockus, kuris jau dirba 
čia fabrikuose.

Kan. M. Vaitkus vasario 10 
d., per Užgavėnes, į Šv. Kazi
miero kleboniją, buvo sukvie
tęs keliolika draugų kunigų ir 
juos visus maloniai pavaišino. 
Kan. M. Vaitkus jau apie 20 me
tų gyvena Rhode Island. Visada 
jis gyvastingas ir žvalus, pamė
gęs su žmonėm bendrauti.

Altui, T. Fondui ir Liet. 
Bendruomenei Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga su
aukota 204 dol. Stambesnes au
kas davė: dr. B. Matulionis — 
50 dol.; po 20 dol.—St. Marcin
kevičius, Vyt. Rastenis, kun. 
V. Martinkus; po 10 dol. — N. 
Antanaitis, M. A. Kairiai, Nori- 
cai, čiočiai, D. Šatai, šv. Onos 
draugija; po 5 dol. — Br. Vai
tekūnai, K. Garisonai, Br. An- 

‘ tanavičiai, Vyt. Šakalio šeima, 
M. Valiukėnienė.

K.B.K.V.M.

Lietuviika vėliava iškeliama prie Kearny miesto valdybos. Iš k. į d. kun. R. Tamošiūnas (Thompson), tarybos narys Councilman J. Sal- 
vesL Lietuvių Kat. Bendruomenės Centro pirmininkas Fr. Gelenitis. miesto burmistras A. Cavalier, J. Melynis, tarybos narys J. Burns ir 
Sopulingosios Dievo Motinos parapijos klebonas kun. D. Pocius (laiko vėliavą).

tikimasi padaryti pradžią JAV 
lietuvių jaunimo apjungimui.
Ar gims nauja lietuviška

Šis įdomus klausimas centro 
valdyboje buvo atsiradęs jau 
daugiau kaip prieš metus. Jis 
iškilo iš prof. Vytauto Marijo- 
šiaus ir centro valdybos pirmi
ninko Broniaus Nainio vieno 
pasitarimo Hartforde. Per me
tus laiko, besikaitaliojant min
tims ir nuomonėms, šis klausi
mas įgavo jau aiškiai apibrėž
tas formas ir buvo pateiktas 
centro valdybos posėdžiui jį 
svarstyti.

Idėja, iškelta ir suformuluo
ta prof. Vytauto Marijošiaus, 
yra tokia: pakviesti mūsų kom
pozitorius parašyti trijų dalių, 
viena nuo kitos nepriklausomų, • 
lietuvišką operą. Kiekvienas 
kompozitorius laisvai pasiren
ka sau tema ir libretista. Atski
ra operos dalis negali būti il
gesnė kaip 30 minučių. Orkest
ras ribojamas 16-18 asmenų 
sąstatu. Tokia trijų dalių opera 
būtų statoma Chicagos Lietu
vių Operos kolektyvo ir su 
šiuo pastatymu būtų lankomos 
ir kitos lietuvių kolonijos, bent 
didesnės. Centro valdyba savo 
posėdyje pritarė šiam planui ir 
nutarė siekti jį realizuoti.

Kultūros Fondo pirmininkui 
pavesta, susitarus su prof. V. 
Marijošium, sudaryti 5, 7 ar 9 
asmenų specialistų kolegiją, ku
ri šį uždavinį atliktų. Projektas 
kainuotų apie 4-5 tūkstančius 
dolerių ir būtų finansuojamas 
iš pereitos Dainų šventės pel
no.

Centro valdyba mano, kad šį 
projektą įvykdžius, būtų pra
turtintas mūsų operinis kraitis, 
būtų paremti mūsų kompozito
riai ir gal su tokiais kūriniais 
pasisektų išeiti ir į amerikiečių 
visuomenę. Centro valdybai dėl 
to projekto būtų malonu išgirs
ti ir visuomenės balsą bei jos 
kritiškas pastabas.

Kiti reikalai
Dainų šventės repertuaras 

paruoštas ir siuntinėjamas šven
tėje dalyvauti užsiregistruojau
tiem choram, šventei patalpos 
rezervuotos ir vedamos derybos 
sutartį pasirašyti. Geresnių pa
talpų neatsirandant, šventė 
vėl bus ruošiama Chicagos In
ternational Amphitheatre patal
pose. Ten pat, kur buvo ir pra
ėjusioji.

Centro valdyba buvo papra
šyta ir sutiko globoti 1970 ba
landžio 
tančias 
dynes, 
20-ties
Lietuvių Sporto Sąjungos sukak
tis. Sportininiams atžymėti 
premijoms paskyrė 200 dol.

Pasidžiaugta gražiai atlieka
mu Vasario šešioliktosios 
proga LB informacijos komisi
jos darbu ir konstatuota dide
lė šio darbo nauda.

18-19 Chicagoje ivyks- 
krepšinio ir orinio žai- 
kuriomis bus atšvęsta 
metų šiaurės Amerikos

DARBININKAS

New Jersey Lietuvių Taryba vasario 13 lankėsi pas New Jersey valstybės gubernatorių Trentone, kur buvo 
gauta proklamacija Lietuvos nepriklausomybės šventės proga. Iš k. j d. Simas Kontrimas, kun. dr. T. Žiūrai
tis, O.P., valstybės sekretorius P. J. Sherwin, Ieva Trečiokienė, Pranas Puronas ir Antanas Gudonis.

ROCHESTER
Lietuvių radijui 20 metų

Vasario 15 lietuvių radijo va
landėlės programos metu pra
nešėja Ona Adomaitienė su
glaustai papasakojo apie šios 
valandėlės kūrimąsi ir apie jos 
veikimą.

Pirma transliacija įvyko 1950 
vasario 16, dalyvaujant ir kon
greso atstovui K. Keatingui, da
bartiniam JAV ambasadoriui In
dijoj. Pirmieji organizatoriai 
buvo ankstesniosios kartos lei- 
tuviai—Maciejūnai. J. Brak- 
nys, P. Dirsė (visi jau mirę), 
Petras Norkeliūnas. Jonas Mor
kūnas, Robertas Sherelis, pui
kus jų talkininkas kun. Pranas 
Valiukas, jo sesuo Onutė ir tik 
atvykęs H. Žemelis: vėliau — 
Antanas Ščiuka, Ant. Sabalis, 
J. Gudaitė: pagaliau—1953 me
tų vasarą susiorganizavęs lietu
vių radijo klubas, kurio pir
mininkas iki šiandien tebėra Cja susiorganizavęs meškerio- 
Pranas Puidokas, kartu ir kitų tojų ir medžiotojų klubas ne 
lietuvių organizacijų veiklus na
rys. Yra suorganizuotas ir pra
nešėjų gražus būrys: jau ilgus 
metus dirbantieji Ona Adomai
tienė, Andr. Cieminis, Br. Kro- 
kys, St. Ilgūnas. R. Kiršteinas, 
B. Sedlickaitė-Litvinienė, Dalė 
Šiurilienė. Alf. Džiakonas ir ne
seniai įsijungusieji jaunieji a- 
kademikai — Aleksas Gečas, Ni
jolė ir Vaidevutis Draugeliai ir 
Eug. Vidmantas.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimo reikalu kalbėjo Alek
sas Gečas.
Auksinis kunigystės jubiliejus

Kun. Jonas Bakšys gegužės 
30 švenčia 50 metų kunigystės 
jubiliejų. Šiai savo buvusio kle
bono nejpaprastai sukakčiai pa
minėti parapiečiai rengiasi su 
atsidėjimu. Yra susiorganiza
vęs komitetas, kuri sudaro: Jo
nas Morkūnas ir prof. dr. An
tanas Klimas — pirmininkai, 
iždininkas Petras Dirsė ir sek
retorius John Slicks (Jonas 

Sedlickas). Garbės komitetan 
pakviesti lietuviškų organiza
cijų pirmininkai. Be to, kovo 8 
kun. Jonui Bakšiui sueina 78 
metai amžiaus. Jo dabartinis ad
resas: 1315 South M. Street, La
ke Worth, Florida.

Užsidarė
Robertas Sherelis, Mikas Ka- 

napickas ir Petras Milevičius, 
veiklūs ankstesniosios kartos 
lietuviai prekybininkai, dosnūs 
lietuviškų reikalų rėmėjai, pasi
traukdami pensijon, pasiskelbė 
parduoda savo prekybinės įstai
gas. R. Sherelis, namų apyvo
kos reikmenų krautuvių sa
vininkas, M. Kanapickas, duo
nos kepyklos ir krautuvės savi
ninkas, ir P. Milevičius, mais
to krautuvės savininkas, savo 
prekybines įstaigas jau yra už
darę.

Veiklūs žvejai

tik meškerioja bei medžioja, 
bet surengia ir viešų kultūrinių 
pramogų. Prieš Kalėdas suren
gė aktoriaus Vit. Žukausko ir 
solistės VI. Sabalienės juokų ir 
dainų vakarą. Sausio viduryje 
buvo surengtos vaišės su šo
kiais.

Vasario 15 Valės ir Antano 
Burkūnų sodyboje įvykusiame 
susirinkime buvo išrinkta nau
ja klubo valdyba: pirm. Ant. 
Burkūnas, vicepirmin. Alf. 
Džiakonas, sekr. Petras Matiu- 
kas ir inž. Ignas Budrys. Meš
keriotojų vadovas — Kazys An- 
čiukaitis, medžiotojų — Ant. 
Jurkšaitis.
Prez. A. Stulginskio minėjimas

Balandžio 12 šv. Jurgio lietu
vių katalikų parapijos salėje 
rengiamas buvusio Lietuvos 
prezidento Aleksandro Stulgins
kio minėjimas. Pranešėjas — 
Petras Stravinskas. Pamaldos 
už a.a. A. Stulginskio vėlę 
tą pat dieną 11 vai.

bus

Rochesterio ir apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami minėji
me dalyvauti. Rengia vietos a- 
teitininkai.

Choro pobūvis
Metinis choro pobūvis, įvy

kęs vasario 7 Šv. Jurgio para
pijos salėje, pasižymėjo ne tik 
vaišėmis, bet ir įdomiai pareng
ta menine programa.

Andrius Cieminis, Vyt. Žmui- 
dzinas, Ona Adomaitienė ir Bi
rutė Apanavičienė pasirodė su 
solo ir dueto dainomis.

Svečias rašytojas Jurgis Jan
kus paskaitė novelę iš anų “ge
rųjų DP laikų”. Savo gyva intri
ga, puikia lietuvių kalba ir 
gražiu autoriaus skaitymu bu- 
vusiem anų dienų panašių įvy
kių stebėtojam ta novelė labai 
patiko, bet jų vaikaičiam nebu
vo suprantama, nes kai kurie 
vienas kitą klausinėjo, kur, ka
da tai įvyko ir kas per vieni 
buvo tie narsūs vaizbūnai.

Izabelė Žmuidzinienė * nuo
taikingai padeklamavo N. Naru- 
tės eilėraštį “Aguonų laukas.” 
Ją pianinu palydėjo, grodamas 
Beethoveno sonatą, Kornelijus 
Cieminis.

Dainavo ir seserys Krokytės 
ir Džiakonaitė. Akomponavo K. 
Saladžius.

Choro dirigentas J. Adomai
tis pasirodė su humoro daina 
“O kur buvai, dzieduk mano”. 
Puikiai jam talkino Auksė Cy- 
paitė.
Literatūros vakaras — kovo 12

Rašytojo ir literatūros kriti
ko Ant. Vaičiulaičio literatūros 
vakaras įvyks kovo 12, šeštadie
nį, Šv. Jurgio lietuvių parapi
jos salėje. Ant. Vaičiulaitis ne 
tik paskaitys savo kūrybos iš
traukų, bet ir papasakos savo 
prisiminimų apie kai kuriuos 
lietuvių rašytojus.

(nukelta į 6 psl.)

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

500 dol. metu laike suauko
jo dalimis Aleksandras ir Lai
mė Flateriai, Bethesda, Md.

Po 100 dol.: prof. A. Vasys 
su ponia; Kazimieras ir Bronė 
Cikotai, Philadelphia, Pa.; And
rius ir Sofija Ramanauskai, 
Mays Landing, N. J.; Jane Gerd- 
vilienė, Woodhaven, N.Y. (anks
čiau aukojo 100 dol.); Pranas ir ' Po 10 dol.: Ona Valatkienė, 
Izabelė Saknai, New Kensing- Philadelphia, Pa.; K. Kalvaitie- 
ton, Pa.; Kostas Stuikis, Balti- nė, Greenbelt, Md.; J. L. Bab- 
more, Md. rys, Washington, D.C.

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos; Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.
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— Lietuvių Fondo vajaus 
tradicinė vakarienė Chicagoje 
nukeliama iš balandžio 5 į ba
landžio 19 d., 3 vai. p. p. toje 
pačioje vietoje — Personality 
Lodge, 4740 S. Cicero Avė. 
Kas tiki Lietuvos laisvės ryto
jum, kas nori, kad lietuvybė 
būtų gyva, kas rūpinasi, kad 
mūsų jaunimas nenutaustų — 
visi įstoja į Lietuvių Fondą šios 
vakarienės proga. Informacijas 
teikia LF būstinė, 6643 S. Map
lewood Ave., Chicago, Ill. 606 
29, tel. 778-2858, o taip pat ir 
vietos LF vajaus komitetai bei 
įgaliotiniai.

— Bronius Nainys, JAV LB 
CV pirmininkas, ir Povilas Žum- 
bakis JAV LB CV narys, tarė
si su Vidurinių vakarų apygar
dos ir ŠALFAS'gos atstivais 
dr. E. Ringum, J. Bagdonu ir 
Z. Žiupsniu Amerikos ir Kana
dos krepšinio ir orinio sporto 
varžybų reikalais. Varžybomis, 
kurios įvyks balandžio 18-19 
Chicagoje, bus paminėta sporto 
s-gos 20-ties metų sukaktis.

— Dail. Antanas Navickas 
Brazilijoje pagamino du nau
jus vitražus Vila Zelinos bažny
čiai. Viename tų vitražų yra ma
rijonų vienuolijos atgaivintojo 
arkivyskupo J. Matulevičiaus 
paveikslas, o kitame vitraže — 
Mergelės Marijos pagal dail. 
Vlados Stančikaitės projektą 
paveikslas.

— Lietuvių R. Katalikų Fe
deracijos kongresas įvyks lap
kričio 28-29 
quette Parko 
jos salėje.

— Balzeko

Chicagoje, Mar- 
lietuvių parapi-

Lietuviu kultū
ros muziejus paskutiniu metu 
parinko visą eilę Įtakingų lie
tuvių į Patarėjų komitetą, ku
ris pasireikš muziejaus kovo 1 
d. Blackstone viešbuty rengia
mame bankete. Čia bus pagerb
tas metų pasižymėjęs Ame
rikos gyventojas, kuriuo šiemet 
išrinktas Chicagos Istorinės dr- 
jos direktorius dr. C. Silvestro.

— Sidnėjaus lietuviai, pa
gerbdami išeivijoje ir tėvynėje 
mirusius tautiečius, nutarė 
Rookwood kapinėse pastatyti 
lietuvių tautinį paminklą — lie
tuvišką koplytėlę. Paminklo 
projektą parengė JAV-se gyve
nąs dailininkas V. K. Jonynas. 
Paminklo statyba rūpinasi Sid
nėjaus lietuvių kapelionas ku
nigas Petras Butkus ir inž. Vy
tautas Bernotas.

— JAV LB apylinkių valdy
bos yra prašomos centro valdy
bai skirta solidarumo inašu da
li ir kitas Bendruomenei skiria
mas aukas siųsti centro valdy
bos iždininkui šiuo adresu: Kos
tas Dočkus, 1901 So. 49th Ct., 
Cicero, III. 60650.

50 dol.: Elena ir Kostas Jur- 
gėlos, Bethesda, Md.

35 dol.: Dr. Elena Armanie- 
nė, Baltimore, Md.

Po 25 dol.: Jonas ir Bronė 
Karaškai, Eelran, N. J.; J. ir A. 
Aisčiai, Washington. D.C.

20 dol.: Valdemaras Banevi
čius. Philadelphia, Pa.
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SIOUX CITY, I0WA
Vasario 16 minėjimas
Sekmadienį, vasario 15 

Sioux City lietuviai įspūdingai 
paminėjo Vasario šešioliktąją.

Jau vasario 8 vietos klebo
nas paskelbė minėjimo progra
mą, kviesdamas visus lietuvius 
ir kitataučius, lankančius Šv. 
Kazimiero bažnyčią, melstis ir 
priimti komuniją už kenčian
čius lietuvius Lietuvoje, Sibire 
ir kitose Rusijos vietose, taip 
pat ir už laisvojo pasaulio lietu
vius bei jų bičiulius, nenuilsta
mai kovojančius už Lietuvos ir 
visu pavergtų tautų laisvę.

Vasario 8 ir 15 parapijos 
biuletenis buvo skirtas paverg
tai Lietuvai.

Vietos dienraštis “Sioux City 
Journal”, turis 270,000 skaity
tojų (5th and Douglas Street, 
Sioux City, Iowa 51102) ir die
cezijos savaitinis laikraštis 
“The Globe”, turis 100,000 skai
tytojų (P. O. Box 1678, Sioux
City, Iowa 51102) įsidėjo ilgus 
kun. S. Morkūno straipsnius, 
plačiai nušviečiančius Lietuvos 
neteisėtą pavergimą ir Rusi
jos kolonializmo žiaurumus, su
naikinant šimtus tūkstančių Lie
tuvos gyventojų.

(Būtų gražu ir naudinga, kad 
didesniųjų kolonijų lietuviai pa
siųstų nors trumpus padėkos 
laiškus minėtų laikraščių redak
toriam.)

•
Vienas mišias už pavergta

Lietuvą aukojo pats klebonas, 
kitas — kun. dr R. Kevane, 
Sioux City diecezijos kancleris, 
didelis lietuvių draugas.

Kun. S. Morkūnas pasakė pa
mokslus, nušviesdamas religi
jos būklę Lietuvoje ir rusų ve
damą ne tik religinę, bet ir tau
tine, kultūrine bei ekonomine 
kovą sunaikinti lietuviam. Pla
čiau jis kalbėjo apie keturias
dešimties Lietuvos kunigų pa
sirašytą ir pereitais metais į- 
teiktą Sovietų Rusijos bei Lie
tuvos okupacinei valdžiai me
morandumą dėl religijos su
varžymų Lietuvoje.

Kun. S. Morkūno pamoks
lų su dideliu dėmesiu klausėsi 
amerikiečiai, atvykę net iš tri
jų valstijų: So. Dakotos, Ne- 
braskos ir lowos. Jo pamokslai 
klausytojam .buvo dar tuo Įdo
mūs, kad jis pats pergyveno 
pirmąją rusų okupaciją ir per 
penkis mėnesius nuolat buvo 
tardomas, o jo giminės mirė 
kankinių mirtimi Lietuvoje ir 
Sibire.

Parapijos salėje minėjimas 
buvo pradėtas giesme Marija, 
Marija bei Amerikos ir Lietu
vos himnais.

Rašytojas Jeronimas Cicėnas 
savo paskaitoje vaizdžiai nu
švietė paskutinius įvykius Lie
tuvoje. visus kviesdamas nenu
ilstamai dirbti pavergtai Lietu
vai laisvinti.

Vakarienę malda pradėjo tė
vas O. Ackwic-Akvilūnas, pran

Karibų salas lanko grupė lietuvių. Plaukė Raffaello laivu. Kapitono Luigi Oneto priėmime i* k. j d. Helena 
Zedar, Amelia Sinusienė, Albinas ir Ieva Trečiokai.

ciškonas, Šv. Bonifaco, didžiau
sios Sioux City amerikiečių pa
rapijos, klebonas, čia gimęs, lie
tuvių kilmės, neblogai kalbąs 
lietuviškai.

Iškilmingą vakarienę skaniai 
paruošė patyrusios šeimininkės 
— M. Kuncienė, E. Meškauskie
nė; jom padėjo S. Osteen. Be 
to, jos meniškai papuošė salę ir 
stalus lietuviškais ornamentais.

Atsargos kapitonas S. Meš
kauskas ir M. Luneckas buvo 
uolūs klebono talkininkai, ruo
šiant šį minėjimą.
Aleksas Liaudanskas susirin

kusiųjų vardu pasveikino Sv. 
Kazimiero parapijos kleboną jo 
gimimo dienos proga, palinkė
damas jam daug sėkmingų me
tų ir su tokia pat energija ir 
pasiaukojimu dirbti parapijai 
ir Lietuvai. Susirinkusieji gra

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

"PADOVANOTI" PINIGAI 
Klausimas

Mūsų marti mirė kraujo vė
žiu (leukemia), kai mūsų vaikai
čiai buvo tik 10 ir 8 metų. Sū
nui esant tokioj bėdoj, aš me
čiau savo darbą ir apsiėmiau 
prižiūrėti vaikučius. Sūnus tada 
apsigyveno pas mus, dirbo ir 
šelpė savo vaikus. Aš dažnai jį 
paklausdavau, kodėl iš naujo ne
siveda, bet jis visuomet atsaky
davo, kad vieno karto jam už
tenka; daugiau nenorįs vesti.

Vaikam jau esant “high 
school”, pastebėjom, kad sūnus 
vis dažniau ir dažniau vakarais 
vėlai grįžta. Po kiek laiko mum 
pasakė, kad norįs gyventi atski
rai. Na, ką padarysi. Jau ne ma
žas vaikas, turi 48 metus, tesi
žino. Pasiėmė butą prašmatnia
me “apartment house” net už 
200 dolerių per mėnesį. Aš su 
vyru iš karto žinojom, kad čia 
yra įvelta kokia moteris.

Po kelių mėnesių sūnus pra
nešė mum ir savo vaikam, kad 
jis ves kitą kartą. Gerai. Mes 
net nudžiugom. Sakom, koks 
čia gyvenimas vienam. Kai su
sipažinom su jo busimąja, 
džiaugsmas mum iš karto praė
jo. Ji buvo tik 35 metu am
žiaus. Išsiskyrus ir su dviem sa
vo vaikais. Be to. ji mum atro
dė nesimpatinga ir į mus, su 
akcentu kalbančius, žiūrėjo iš 
aukšto. Bet ką tu žmogau pa
darysi.' Jauni vaikai neklauso, 
ką čia jau ir bekalbėti apie se
nesnius.

žiai sugiedojo jam Ilgiausių me
tų. (Kun. S. Morkūnas yra gi
męs vasario 16).

Vakarienės metu skambėjo 
lietuviškos dainos. Minėjimas 
praėjo labai jaukioje nuotaiko
je. Visi buvo patenkinti.

•
Lietuvai laisvinti aukojo: ku

nigas S. Morkūnas — 50 dol.; 
po 20 dol. — M. Kuncienė ir 
Jonas Vyžintas; po 15 dol. —O. 
W. Campbell ir S. Meškauskas; 
po 10 dol. — J. Cicėnas, M. 
Luneckas, A. Liaudanskas, B. 
Plaušinaitis, L. Urbonas, A. Va- 
kulskienė, K. Žolpys, A. 2virgž- 
dinas: po 5 dol. — C. Katinie- 
nė, S. Osteen, J. Miltenis, E. 
Nikšienė, K. Pumputis, E. Ru- 
donienė, P. Skuodas, J. Ulans- 
kas, B. Žibąs; 4 dol. — A. Mie
žis; 2 dol. — M. Adomonienė. 
Kiti — po mažiau. Viso surink
ta ir pasiųsta Altui 252 dol.

Korespondentas

Sūnus vedė ir, atsisakęs savo 
buto, įsikraustė į žmonos na
mus. Mums iš karto paaiškėjo, 
kad naujoji marti su savo vyru 
mažai tesiskaito, išdidžiai laiko
si ir vengia palaikyti santykius 
su jo vaikais. Bet mes nieko sū
nui nesakėm. Nenorėjom kištis 
į jo asmeniškus reikalus.

Pernai rudenį sūnus atėjo pas 
mus ir atrodė labai susikrim
tęs. Sako, žmona jį išmetusi iš 
savo namų ir nebenorinti su juo 
gyventi. Klausė, ar jis gali grįž
ti pas mus. Ką padarysi, gi sa
vas vaikas. Sakome, grįžk.

Po kiek laiko iš jo sužino
jom, kad savo banko sąskaitą 
jis pervedė savo naujai žmonai, 
tariamai laikinai, kad, anot jos, 
jo paties vaikai negalėtų prie 
jo pinigų prisikabinti. Dabar gi 
ji su juo nebenori turėti nieko 
bendro. Paaiškėjo, kad pinigus 
iš banko ji išėmė ir sūnus ne
žino, kur juos yra padėjusi.

Klausimas: jei sūnus pats, 
savo valia, pinigus išėmė iš sa
vo sąskaitos ir padėjo jos var
du, — ar ji gali juos pasisavin
ti?

Mes visaip, maldavom sūnų 
kreiptis į vietinį advokatą ir 
klausti jo patarimo. Sūnus atsi
sako tai padaryti. Anot jo, tai 
jo paties kaltė. Jis savo gera 
valia, niekieno neverčiamas, pa
dėjęs pinigus jos vardu, tai jam 
esanti gėda net į -advokatą 
kreiptis.

Gyvenam mažame mieste, 
čia gyvenantieji trys advokatai

Chicagos miesto burmistras Richard Paley įteikia pirmąją “Lithuanian Plaza” iškabą, kurią pri
ima Frank Savickas, Illinois valstybės atstovas, šios iškabos bus pakabintos Marquette Parke, 
kur gyvena labai daug lietuvių. Dešinėje matyti Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS
New Jersey Lietuvių Taryba 

drauge su New Jersey lietuvių 
organizacijų atstovais sudarė 
bendrą komitetą, kuris rengė 
pagrindinį Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą New Jersey 
valstybėje. Tas minėjimas bu
vo vasario 15.

Rochester, N.Y.
(atkelta iš 5 psl.)

Vakarą rengia vietinis LB 
kultūrinių pobūvių klubas.

Sunkiai serga Ona Keibienė 
ir Andrius Naujokas. Jau kuris 
laikas jie gydomi ligoninėje dr. 
VI. Lėlio priežiūroje. Linkime 
jiem greitai pasveikti.

Lietuvių spaudos kioskas vei
kia kas sekmadienį Šv. Jurgio 
lietuvių parapijos žemutinėje 
salėje. Atidarąs nuo 10 iki 12:30 
vai. p.p. Ten galima apžiūrėti 
ir įsigyti ne tik seniau išleis
tas lietuviškas knygas ir plokš
teles, bet ir naujausias: VI. Ra
mojaus knygą “Kritusieji už 
laisvę” II d., R. Spalio “Rezis
tenciją”, R. Spalio “Gatvės ber
niuko nuotykius”, L. Andrie- 
kaus poezijos rinkinį “Po Die
vo antspaudais”, Aldonos Stem- 
pužienės dainų ir arijų plokšte
les ir kt. sb.- 

visus pažįsta ir visų reikalus ži
no.

Ar būtų prasmės patraukti 
marčią teisman, ir ar iš to kas 
galėtų išeiti?

Tėvai, Masssachusetts

Atsakymas
Man atrodo, kad nėra jokios 

gėdos kreiptis į advokatą bet 
kuriuo reikalu. Jei žmonės ne
turėtų bėdų, tai advokatai bū
tų nereikalingi. Prieš pradėda
mas savo praktiką, advokatas 
prisiekia, kad jis niekam neiš
duos savo klientų paslapčių 
(confidential communications). 
Pagal įstatymus net teismas ne
gali priversti advokato suteikti 
teismui jo klientų jam pati
kėtas žinias be kliento sutiki
mo. Manau, kad Tamstų sūnus 
elgiasi vaikiškai, gėdindamasis 
pasitarti su advokatu.

Dėl paties reikalo: Tamstų sū
nus neturėtų sunkumų įrodyti 
teismui, kad žmonos sąskaiton 
pervestieji pinigai buvo jo pa
ties uždirbti ir jo paties sutau
pyti. Žinoma, jos argumentas 
būtų tas, kad jis jai tuos pini
gus yra padovanojęs. Tačiau iš 
Tamstų laiško sprendžiu, kad 
pinigų pervedimas jos sąskai
ton įvyko jai pačiai prašant. Be 
to, matyti, ji prikalbėjo vyrą 
tuos pinigus jai pervesti “laiki
nai”. Jos pavartotas argumen
tas tiem pinigam pervesti, bū
tent, kad “jo vaikai prie tų pi
nigų neprisikabintų”, galėtų bū
ti Tamstų sūnaus advokato pa
naudotas teisme, kad įrodytų, 
jog žmona ‘planavo’ pervedimą 
savanaudiškai ir apsukriai. Abe
joju, ar teismas sutiktų su jos 
argumentu, kad vyro santaupos 
buvo “laisva dovana” jai.

KEARNY, N. J.

Pamaldos buvo 10 vai. lietu
vių parapijos bažnyčioje Kear
ny, N. J. Su vėliavom dalyva
vo Newarko lietuviai veteranai. 
Padėtas vainikas prie kryžiaus 
už žuvusius dėl Lietuvos lais
vės.

Iškilmingas minėjimas ir ban
ketas buvo 4 vai. popiet Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės 
Centro patalpose Kearny, N. J. 
Pagrindinę kalbą pasakė dr. Do
mas Jasaitis. Kalbėjo ir Kearny 
miesto burmistras Cavalier ir 
keletas kitu amerikiečiu ir lie
tuvių. Sveikino JAV kongreso 
nariai: Peter W. Rodino ir Flo
rence P. Dwyer iš Washingtono, 
D. C., Warren apskričio teisė
jas Kazys F. Paulis, advokatai 
Jonas Salvest-Salvestravičius, 
Pranas Gelenitis ir kiti. Invo- 
kaciją sukalbėjo tėv. dr. Tomas 
Žiūraitis, O. P. Maldą prieš val
gį — kun. D. Pocius.

Gautos ir perskaitytos guber
natoriaus ir Newarko miesto 
proklamacijos. Priimta rezoliu
cija visais dalyvių balsais..

Meninę programos dalį atliko 
moterų Žibuoklių sekstetas, va
dovaujamas Liudo Stuko.

Prie Newarko miesto rotušės 

per 4 dienas buvo iškelta Lie
tuvos vėliava su užrašu: 52nd 
Anniversary of Lithuanian In
dependence 1918-1970.

Po iškilmingos dalies ir. va
karienės buvo šokiai. Minėjimą 
atidarė N. J. Tarybos pirm, in- 
žin. Valentinas Melinis, toliau 
vadovavo dr. J. Stukas. Bai
giant maldą sukalbėjo kun. J. 
Barkus, OSB.

A. S. Trečiokas

BUFFALO, N. Y.

Vasario 16-sios minėjimas
Šiais metais Buffalo apylin

kės lietuviai Vasario 16-tąją mi
nės sekmadienį, kovo 8. Minė
jimo tvarka tokia:

10 vai. rytą — pamaldos šv. 
Jurgio bažnyčioje, 1910 East 
Falls St., Niagara Falls, N. Y.

3 vai. popiet — oficialioji da
lis International Institute patal
pose, 1260 Delaware Ave., Buf
falo, N. Y.

Lietuviškai kalbės dr. Ant. 
Musteikis, o Rasa Šilėnaitė iš 
Erie, Pa. — angliškai.

Minėjimo rengėjai kviečia vi
sus apylinkės lietuvius atsilan
kyti, tik prašo nevėluoti, nes 
minėjimas prasidės punktualiai.

M. R.

Nowall your 
U.S. Savings Bonds pay 

higher interest

plan. '
Regardless of your other invest

ments, can you think of any easier* 
better, or safer way to build a nest 
egg for yourself?

It’s nice to know that you are 
doing a little something for Uncle 
Sam, too. The $52 billion in U.S. 
Savings Bonds now outstanding in 
the hands of millions of Americans 
go a long way toward keeping your 
country financially strong;

There never was a better time 
to take stock in 
America.

There’s a man at 
the place where 
you work who 
can start you on 
the Payroll Sav
ings Plan right now.

Bonds are safe. If lost, stolen, or destroyed, we replace them.
When needed, they can be cashed at your bank. Tax may be deferred 

until redemption. And always remember. Bonds axe a proud way to save.

Take stock in America*
With htaheroavina US. Savinas Bond*..

Now it’s official.
Now one of the safest investments 

in the world brings you new and 
higher returns. '

Now your U.S. Savings Bonds 
pay the highest interest in history: 
a full 5 per cent when held to 
maturity of 5 years and 10 months. 
(4% the first year; 5.20% thereafter 
to maturity.) Previously, these Bonds 
earned you only 4%.% if you held 
them for seven years.

The new interest began June 1, 
1969. So all of the Bonds you own, 
no matter when you bought them, 
have been collecting higher interest 
since that time.

Those Bonds are still replaced if 
lost, stolen or burned.

You can still buy them through 
Payroll Savings or the Bond-a-Month

KNYGOS VAIKAM

Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo, 
N. Jankutė, — 2.50 dol.

Labas Rytas, Vovere, J. Mi- 
nelga, — 2.50 dol.

Bitės, L. Germanienė, — 
3.50 dol.

Lietuvos Laukai, S. Jonynie- 
nė — 3 dol.

Tėviškės Sodyba, J. Plačas,
— 3 dol.

Meškiukas Rudnosiukas, V. 
Nemunėlis, 3 dol.

Algis ir Alytė, spalvinimo 
knygutė, 75 c.

Pupučio Skėtis, spalvinimo 
knygutė, — 1 dol.

Ukė-Wagūu, A. Golbacchini,
— 2.25 dol.

Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 
nė, — 1.25 dol.

Tinginė ir Darbštutė, S. To- 
marienė, — 1.25 dol.

Paskendusi Pilis, S. Tomarie- 
nė, —1.25 dol.

Lapė Snape, S. Tomarienė,
— 1.25 dol.

Keturi Valdovai, S. Džiugas, 
2.25 dol.

Neklaužados, S. Džiugas, — 
2.25 dol.

Kregždutė, II dalis, A. Rin- 
kūnas, 3.50 dol.

Kregždutė, III dalis, A. Rin- 
kūnas, 4 dol.

Jaunojo Galiūno Keliu, Kun. 
P. Gavėnas, 2 dol.

Visos knygelės gražiai spalvo
tai iliustruotos ir gaunamos 
“Darbininko” administracijoj.

Rašantiem Darbininkui ir 
kartais savo rašinius prisiun- 
čiantiem skubos paštu (special 
delivery) primename, kad JAV 
paštas skubaus pristatymo mo
kestį nuo 30 centų yra pakėlęs 
iki 45 centų.

Metams prasidėjus kviečiame 
skaitytojus atnaujinti prenume
ratą ir prisiųsti prenumeratos 
mokestį. Taip pat be atskiro 
raginimo prašome atsilyginti 
tuos, kurie dar yra likę skolin
gi. Ta pačia proga dėkojame 
tiem skaitytojam, kurie laiku 
apsimoka prenumeratą be jokių 
raginimų ir tuo sutaupo admi
nistracijai susirašinėjimo laiką 
ir išlaidas. Taip pat dėkojame 
pridedantiem auka už kalendo
rių.
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NAUJOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Aldona Stempužis, su Stutt- 

garto simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
ia ir Carreau Pique; (U Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (II barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 dol.

Tykus buvo vakarėlis. —Nau
jai išleista ilgo grojimo lietur 
vių dainų ir šokių muzikos 
plokštelė, kurioje įgrota: Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū 
naktely, Kas bernelio sumis- 
lyta, Oi laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Septynias . mergaites suti
kau, Rožėta ir Džiaugtis jau
nyste. Dainuoja solistai, vyrų 
kvartetas. Muzika — tautiniai 
instrumentai ir orkestras. Mo
no (galima groti ir stereo). 
Kaina 5 dol.

Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina ir Rimas 
pas Kęstutį. Birutės Pukelevi- 
čiūtės režisūra. Dainos ir mu
zikinė palyda Fausto Strolios. 
Graži dovana vaikučiams. Ste 
reo, galima groti ir mono, kai
na 5 dol.

LIETUVIŠKU PLOKŠTELIU IŠPARDAVIMAS
Lietuvos Kanklės. Tautinio 

kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

40 Lietuviškų Meliodijų įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choras įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i j iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

Vardas ir pavardė ~..............*................................ ....................

Adresas .................................................................................... ..
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių 

Siunčiu už prenumeratą |_________

Spaudai paremti $__ _______

Siunčiu skolą už------ m. >

Vivat Academia. L.S.T. Korp. 
Neo-Lituania orkestras. Padai
nuota: Alma Mater, Linų lau
kai tavo akyse, Širdyj jauni, 
Ugnies bučkis, Atsimenu aš, 
Plaukia sau laivelis, Ai.. .ai.. 
valsas, Daugiau nesišypsosiu, 
Sudiev merginos, Meilės pasa
ka, Mylėsiu aš, Neo lit. daina, 
Kur nors miela, Šokam tvistą, 
Meilės daina, Brangi širdis, Dai
na iš toli, Labas kolega, Sva
jonė, Nusižiūrėjau mergužėlę, 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Jurgita, Eikim kartu, Laikykis, 
kolega, Tėvynės laukuose. Al
bumas iš dviejų plokštelių. Ste
reo 8.50 dol.

Dainos ir arijos. Sol. V. Dau
noras įdainavo: Žaliojoj lanke
lė], Augau aš pas tėvelį, Pa
mylėjau vakar. Augo putinas, 
Saldus alus, Dėdės Jono pol
ka, Tų mergelių dainavimas, 
Anoj pusėj Dunojėlio, Žaliam 
berže, Jau saulutė leidos, Tra
kų pilis, arijos iš Rossini “Se
vilijos kirpėjas”, Verdi — “Na
bucco” ir “Don Carlos”, 
Beethoven — daina “In questa 
tomba obscura” ir Meier - 
“Gimtinė”. Palyda simfonijos 
orkestro. Mono (galima groti ir 
stereo). Kaina 5 dol.

Žirginėliai: Zuikio puikio by
la, Pasaka apie katinėlį ir gai
delį, Daržovių gegužinė, Du 
kačiukai, Skrendantis paršiu
kas, Eglė žalčių karalienė. Ant- 
roji laida skirta vaikam, kaina 
5 dol.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
li Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet, 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėlėj pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Pavergtos Tėvynės Muzika 
N r. 1 įdainuota: Sesuo žydrioji, 
Vilija, žvaigždutė, Pasvarcyk 
ancela, Kaipgi gražus rūtelių 
darželis, Kūmute širdele, At
skrend sakalėlis, Oi nėra nie
kur, šokių scena, Pasveikinimo 
choras, Udrio daina, Vaivados 
daina ir Vaivados ir Naglio due
tas. Mono 2 dol.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenėliams, 
Nakties tyloj, Gul šiandieną, 
Linksmą giesmę, Sveikas Jė
zau gimusis, Tylią naktį, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, šventa naktis ir An
gelai gieda danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Aidutės Dainuoja, Alice Ste
phens mergaičių choras įdaina
vo: Motinėlei, Pasvartyk, ante
le, Augin močiutė dukrelę, Ei
na garsas nuo rubežiaus, Aš au
gau pas tėvelį, Plaukia Nemu
nėlis, Vai nedvelk, vėjeli, Mėly
nasis Nemunėlis, Už jūrų, už 
kalnų, O tu dainuok, Laimė 
man, Graži kaip deivė. Vytury, 
Tango nokturnas, Rid-rito, A- 
guonėlė, Pasivaikščiojimas ir 
Agnes daina. Stereo galima gro
ti ir mono, 4.50 dol.

Montrealio Aušros Varly 
Choras dainuoja: Kur giria ža
liuoja, Kurteliai sulojo, Pava
sario rytas, Berneli mūsų, Meno 
daina, Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys, Girioj, čigonai, Ud- 
rio daina, Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė. Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

Lietuvių Pasakos, seka Leo
nas Barauskas, dainuoja sol. Al
dona Stempužienė. Stuttgart 
simfonijos orkestrui muziką pa
rašė ir diriguoja Darius Lapins
kas. Stereo 6 dol.

Ainių Dainos ir Les Sept So
litudes, dainuoja sol. A. Stem
pužienė su Stuttgarto simfoni
jos orkestru, muzika Dariaus 
Lapinsko, kuris tam orkestui 
diriguoja. Stereo 6 dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N.
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c.. Kanadoje 1 dol.).

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, ' 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, Šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, Šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne-' 
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2 dol. Stereo 
4.50 dol.

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus'
ALFRED W. ARCHIBALD

President
šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais gar 
Įima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend 5Vž% on all accounts.
Dabar moka 5^2% už visų rūšių taupomus pinigus.
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W SPORTAS
Š. AMERIKOS PABALTIEČIŲ 
IR LIETUVIŲ SLIDINĖJIMO 

PIRMENYBĖS
1970 m. Š. Amerikos Pabal- 

tiečių slidinėjimo pirmenybės į- 
vyks kovo 7, šeštadieni, Thun
der Mountain Skiing . Resort, 
Boyne Falls, Michigan. Pradžia 
12 vai.

Pabaltiečįų Sporto Federaci
jos pavedimu, pirmenybes vyk
do Grand Rapids Latvių Sporto 
Klubas.

Programoje bus vykdoma sla
lomas ir didysis slalomas (Sla
lom and Giant Slalom) šiose 
klasėse: Vyrų (17-44 m. imti
nai), Vyrų veteranų (virš 4 4 
m.), Jaunių (13-16 m. imtinai), 
Jaunučių (žemiau 13 m.), Mo

LIETUVOS KANKINIU KOPLYČIA 
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau baigiama įruošti. Kiek
vienam lietuviui branginančiam savo tautos kankinių at
minimą dera būti šio paminklo kūrėjų tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiųskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

2701 E. 68th Street, Chicago, Ill. 60629

terų (virš 13 m.), Mergaičių (že- ___________________________________________________________
miau 14 m.).

Lietuvių pirmenybės bus iš- » 
vestos iš pabaltiečių varžybų pa
sekmių, atskirų rungčių visai 
nevykdant.

Klubams nepriklausą pavie
niai slidinėtojai gali registruo
tis ir informacijas gauti iki 
kovo 1 d. ŠALFASS-gos Centro 
Valdyboje adresu:

A. Bielskus, 30207 Regent 
Rd., Wickliffe, Ohio 44092. Te
lefonas: (216) 944-3390 namų ; 
(216) 248-6510 darbo.

Taipgi galima kreiptis (ypač 
susivėlavusiem) tiesiog į varžy
bų rengėjus, šiuo adresu:

Mr. J. Riekstinš, 22 Union 
S. E., Grand Rapids, Michigan 
49507. Telef. (616) 458-4820.

Dalyvavimas pirmenybėse yra 
atviras visiem lietuvių, latvių ir 
estų slidinėtajam. Mūsų slidinė
tojai kviečiami šiose varžybose 
gausiai dalyvauti.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba

Parengimai New Yorke
. Kovo 1, sekmadienį .— Kaziuko 
mugė Maspetho liet, parap. salėje, 
64-08 56th Rd., Maspeth, N.Y. Ren
gia New Yorko skautai.

Kovo 14, šeštadienį — Lietuvių 
Katalikių Moterų Organizacijų Pa
saulinės S-gos Tarybos suvažiavi
mas 3 vai. popiet pranciškonų Kul
tūros židinio patalpose, 361 High
land Blvd., Brooklyn. N.Y. Vakare 
paskaita, meninė dalis, vakarienė.

Kovo 15, sekmadienį — Maironio 
lituanistinės mokyklos metinis pa
rengimas — vaidinimas “Raudona 
Kepuraitė’’ Apreiškimo parapijos 
salėje, North 5th ir Havemeyer St., 
Brooklyn, N.Y., 4 vai. popiet.

Kovo 22, sekmadienį — Putnamo 
seselių Neringos stovyklai remti ko
miteto parengimas — stovyklos va
jus, 12 vai. Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyn, N.Y.

Balandžio 4, šeštadienį — Tauti
nių šokių ansamblio “Grandinėlės” 
koncertas Christ The King gimna
zijoje, Middle Village, N.Y. Vakare 
susipažinimo vakaras Maspetho lie
tuvių parapijos salėje, šokiai. Ren
gia Laisvės Žiburio radijas.

Balandžio 5, sekmadienį — Vely
kų stalas Knights of Columbus sa
lėje. Rengia Lietuvių Moterų Fede
racijos Klubų New Yorko klubas.

Balandžio 11, šeštadienį — Ope
retės choro koncertas Piliečių Klu
bo salėje, 69-63 Grand Ave., Mas
peth. N.Y., 7 v.v. Rengia Operetės 
choras.

Balandžio 12 d., sekmadienį — 
Lietuvių Katalikų Federacijos New 
Yorko - New Jersey apskritis ren
gia metinį seimelį Angelų Karalie
nės lietuvių parapijos salėje 12 vai. 
Rengia apskrities valdyba.

Balandžio 19, sekmadienį — Ma
dų paroda Lc Cordon Bleu salėje, 
96-01 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N.Y.

$ MONEY MAKING $ 
DISTRIBUTORSHIP

You read about it in Newsweek. The quick connect 
electronic Beer Tap that meters and measures the 
flow of draft beer.

• NO WASTE
• NO UNAUTHORIZED GIVE-AWAY
• NO OVER PULLS
• NO SPILLAGE

Can be set to automatically measure, meter and dispense 
any number of oz. per serving. Investment is in inventory 
only.
Minimum investment $5250.00. For information and ap
plication on your area, phone A.C. 505—243-5519 or 
write Marketing Director

BREW MASTERS 
INTERNATIONAL
TOWER PLAZA, SUITE 204 

ALBUQUERQUE, NEW MEXICO

Balandžio 18-19, šeštadienį ir sek
madienį — New Yorko ir New Jer
sey ateitininkų metinė šventė, šeš
tadienį jaunimo pasilinksminimas 
Viešpaties Atsimainymo parapijos 
salėje. Sekmadienį toje pat bažny
čioje mišios. 12 vai. salėje- iškilmin
gas posėdis, studentų ir moksleivių 
įžodis.

Balandžio 25, šeštadienį — Pava
sario balius Piliečių Klubo salėje — 
69-63 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Rengia Moterų Vienybė.

Balandžio 25-26, šeštadienį - sek
madienį — skulpt. V. Dragunevi- 
čiaus paroda Kultūros židinio pa
talpose, 361 Highland Blvd., Brook
lyn. N.Y. Rengia New Yorko Skau
tų Tėvų komitetas.

Balandžio 26, sekmadienį — Liet. 
Fronto Bičiulių rytų apygardos su
važiavimas ir knygos “Kritusieji už 
Laisvę” pristatymas. 11 vai. mišios 
Maspetho liet, parapijos bagnyčioje, 
12 vai. knygos pristatymas parapi
jos salėje, meninė dalis, posėdžiai. 
Rengia LF Bičiulių rytų apygarda.

Gegužės 3, sekmadienį — Lietu
vių New Yorko Vyrų choras rengia 
koncertą Franklin K. Lane HS au
ditorium 4 vai. popiet.

Gegužės 9, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo pavasarinis banketas Wal
dorf-Astoria viešbuty.

Gegužės 16, šeštadienį — New 
Yorko Tautinių šokių grupės dvi
dešimties metų gyvavimo sukakties 
minėjimas—koncertas 6 vai. 30 min. 
buvusioje Schwaben Hall salėje, 474 
Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.Y.

Gegužės 30, šeštadienį — Pavasario 
balius Maspetho liet, parapijos sa
lėje, 64-08 56th Rd., Maspeth, N.Y. 
Rengia New Yorko skautų Tėvų 
komitetas.

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

Grojame Jums, L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuania, grojant orkest
rui, įdainuotaz; Spaudos ba
liaus valsas, Tau tiktai tau (tan
go), Oi, sudieu, sudieu (valsas), 
Vieversys (tango), Bybabalula 
(liet, tvistas). Orkestrui vado
vauja A. Modestas, dainuoja A. 
Gasparaitis, žodžiai B. Augusti- 
navičiūtės ir kitų. Kaina 7 dol. 
Mono. '

H. W. FEMALE

EXPERIENCED OPERATORS 
ON SINGER MACHINES 

Section work steady nice working 
conditions — Union pay and Union 
benefits. Call: Franette Sportswear 
Chester, N.Y. 914—469-2115

MALE - FEMALE

ADVERTISING 
Salesmen or 
Saleswomen

“Write Your Own Check” 
Sell Advertising over the Phone

WE OFFER:
• Good Salary
• Plus Bonus Arrangement
• Pleasant Working Conditions
• 5 Day Week
• Many Leads

Must speak, read, write English 

Apply —

MR. LESTER
350 5th Avenue 

(Empire State Bldg.)
Room 915

Rašomosios mašinėlės iki 13 
inčių voleliu — geriausios vo
kiečių firmos “Olympia” — tuč 
tuojau gaunamos iš Spartos. 
Spalvotoje TV vėl nauji page
rinimai. Pirkite geriausią — 
“Zenith”. Pataisymai Jūsų bute 
fabriko mechanikų. Pasirinkti 
galite 666 5th Avė. Sąžiningai 
ir pigiau pirksite per Spartą: J. 
L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055.

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. TeL (201) 
283-1981.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

A & B 
FLOOR SCRAPING
$15 and Up per Room 

---------- Free Estimates —------  
Call Mr. CHARLIE REAVES 

773-6837

VICTOR CRISPIN 
CONTRACTING CO. 

Inc.
GENERAL CARPENTERS 

GENERAL CONTRACTORS 
STORE FRONT WORKERS 

AND INTERIORS

119-04 94th Avenue

Richmond Hill, Queens, N.Y.

Teis. 387-9510 — 847-1848

GENERAL CONTRACTING
CARPENTRY: We remodel Stores 
and Houses, Finish Basements. 
All kinds of woodwork.

Call MR. NICK any day 
463-6725 — 8:00 AM to 6:00 PM

JAY’S BEAUTY SALON
Latest in Creative Hair Styling 

By appointment only.

183 Whitehead Avenue
South River, N.J.

(201) 257-2263

DISPLAY

ALL CASH
FOR YOUR HOUSE 

ANYWHERE IN BROOKLYN 
Albisa Real Estate — 858-1020 

151 Smith Street Brooklyn 
Open 7 days a week incl. Sunday

H. W. MALE

Mechanics large Trucking Co. needs 
Diesel gas motor mechanics days & 
nights. Union benefits. Oneida Mo
tor Freight, Commercial Ave. Carl
stadt, N.J. 201-933-6000, P. Bauer.

Service Station Men — exp’d also 
mechanics exp’d, 5 day week, top 
dollar for top men, Heathcote Ser
vice Inc., Heathcote & Weaver St., 
Scarsdale, N.Y. — (914) SC 3-1573

EXPERIENCED OPERATORS 
on Better Dresses, most do complete 
garment. Steady work, nice work
ing conditions. BOLD FASHION 
INC. 126-11 Liberty Ave. Richmond 
Hill Queens. Call 843-9530

DUCTILE 
IRON 

FOUNDRY
FLOOR MOLDERS 

BENCH MOLDERS
Full Benefits 

Good Working Conditions

Honeyspot Road Extension 

STRATFORD, CONN.

203-367-6423

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDA2YMO 
reikalais kreipkitės j gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mantel & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N.Y. 111227 
Tel. 894-4188
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NAUJIENOS- A™

Prez. A. Stulginskio minėji
mą rengia lietuviškos organiza
cijos. Iniciatyvos ėmėsi ateiti
ninkai ir jie vasario 27, penk
tadienį, 7:30 v.v. Maspetho lie
tuvių parapijos salėje kviečia 
organizacijų atstovų pasitarimą, 
kad būtų galima sudaryti orga
nizacinį komitetą. Minėjimą no
rima surengti dar prieš Vely
kas.

Prel. J. Balkūnas, atostoga
vęs Miami, Floridoje, tiesiai iš 
ten buvo nuvykęs į Dayton, 
Ohio, kur vasario 22 dalyvavo 
'Lietuvos t nepriklausomybės
šventės minėjime.

Kunigų Vienybė rengiasi iš
leisti lietuviškas mišių knygu
tes. Kiekvienam mėnesiui vis 
būtų atskira knygutė su to mė
nesio mišiom.

Akademikų Skautų Sąjūdžio 
susirinkimas bus vasario 27 d. 
7:30 v.v. pas Arūnus, 86-04 
94 Street, Woodhavene, N. Y. 
Akademikai skautai ir kiti stu
dentai, kurie norėtų susipažin
ti su organizacija, kviečiami da
lyvauti.

Velykų dienos vakarą bus ne
paprasti šokiai, į kuriuos kvie
čiami visi, kurie turi studentiš
kos dvasios. Šokiai bus kovo 29 
d. 7:30 v.v. Maspetho lietuvių 
parapijos salėje. Rengėjai — 
Skautų Akademikų Sąjūdžio N. 
Y. skyrius.

Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo narių metinis susirinki
mas įvyks kovo 7 d. 6 v.v. dr. 
V. ir E. Čekų namuose, 87-80 
96 Street, Woodhavene, N.Y.

DAIL. K. ŽOROMSKIO 
PARODA

Dail. Kazimiero Žoromskio ta
pybos kūrinių paroda vyksta 
Phoenix galerijoje Manhattane. 
Paroda atidaryta vasario 17 die
nos vakarą. Į atidarymą atsi
lankė daug lietuviškos ir ameri
kietiškos publikos, — buvo be
veik visi apylinkės lietuviai dai
lininkai, -dail. K. žoromskio stu
dentai ir kolegos instruktoriai 
iš Newarko. Paroda uždaroma 
kovo 7. Ją galima lankyti kas
dien nuo 10:30 iki 5:50 v., taip 
pat ir šeštadieniais. Sekmadie
niais ir pirmadieniais galerija 
uždaryta. Phoenix galerija yra 
939 Madison Ave., prie 74 St., 
Manhattane.

Lietuvos nepriklausomybės minėjime, kur) surengė Maironio mokykla, pas
kaita skaitė tos mokyklos istorijos mokytoja Dana Bobelienė.

Nuotr. P. Bivainio

Vienuolynas ... 
Spaustuvė .....
Redakcija .....
Administracija

GL 5-7068
GL 2-6916
GL 5-7281
GL 2-2923

Kultūros židinio, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.. 
Y., telefono numeris yra 827- 
9865.

Dr. J. K. Valiūnas, Vilko pir
mininkas, vasario 14 išvyko 
kelionei į Vakarų Europą ir 
grįš kovo mėnesio pradžioje. 
Jis lankysis Vakarų Vokietijoj, 
Šveicarijoj, Italijoj ir Ispanijoj. 
Dr. Valiūnui išvykus, Vliko pir
mininko pareigas eina vicepir
mininkas dr. B. Nemickas. (E)

Juozas Genaitis, sulaukęs 88 
m. amžiaus ir gyvenęs Woodha
vene, mirė vasario 20. Palaido
tas iš šv. Jurgio bažnyčios Broo
klyn, N. Y., vasario 24 Šv. Ka
rolio kapinėse. Nuliūdime pali
ko dukrą ir žentą Jonaičius ir 
anūkes Danutę, Jadvygą ir Al
doną bei kitus giminaičius. Šer
menimis rūpinosi Šalinskų įstai
ga, Woodhaven, N.Y.

Darbininko redakcijoje yra 
laiškas iš Lietuvos Mrs. Anna 
Zidai, gyvenančiai Maspeth, N. 
Y. 11378. Bet nėra nurodytos 
gatvės. Laiškas atėjęs iš Baga
slaviškiu pašto, Širvintų rajono. 
Prašom Mrs. Anna Zidai kreip
tis į redakciją ir laišką pasiim
ti.

Dailės parodos uždaryman va
sario 22 i Kultūros Židinį buvo 
susirinkę daug žmonių. Prieš už
darant, Darbininko redakciją at
žymėjo šios apylinkes labiausiai 
nusipelniusius organizacinius 
venetus ir pavienius asmenis. 
Pabaigoje visiem padėkojo LB 
apygardos pirm. Aleksandras 
Vakselis. (Plačiau kitm nume
ryje).

1970 metų kalendorių galima 
gaut Darbininko administracijo
je. Darbininko išleistas kalen
dorius mėnesinis, lentelėje at
spaustas dail. Jurgio Juodžio 
spalvotas paveikslas Birutė ir 
Kęstutis, kaina — 1 dol. Nidos 
Knygų Klubo išleistas kalen
dorius nuplėšiamas kasdien. 
Kaina—2 dol. Rašyt: Darbinin
kas, 910 Willoughby Ave., Broo- 
klvn, N. Y., 11221.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

Lietuvos 
nepriklausomybes 
minėjimas 
Brooklyne

(tąsa iš pereito nr.)
Reikia pasidžiaugti, kad ren

gėjai sugebėjo pakviesti du cho
rus ir abu įtalpino į vieną pro
gramą. Tai buvo geras progra
mos paįvairinimas. Gera, kad į- 
jungė ir tautinių šokių grupę. 
Jai buvo pasirodymas ir paska
tinimas rengtis savo šventei, 
kada atžymės 20 metų veiklą.

Šiaip iš minėjimo žmonės iš
ėjo nusiminę. Ir kodėl?

Nei salėje, nei ant scenos ne
buvo jokio papuošimo, jokio 
ženklo, kas primintų šią svar
bią šventę. Nebuvo nei Vyties. 
Scena — vaiduokliška. Uždan
ga viršuje nuplyšusi. Kai už - 
traukia, vis palieka plyšį. Pati 
scena viršuje turėjo “Pop Art” 
dekoracijas, kurios visai neside
rino ir tik erzino žmones. Ne
veikė garsiakalbių sistema, kai 
reikėjo, o veikė, kai nereikėjo, 
veikdama sudarė ūžesį ir taip
trukdė klausytis dainavimo. Pro
gramos pravedimas buvo neiš
studijuotas, neparengtas. Štai 
įnešė vėliavas, paskui kažkas 
užsimanė ir išnešė Amerikos 
vėliavą. Žmonės publikoje vie
ni stojas, kiti sėdasi. Paskui už 
kelių minučių tą pačią vėliavą 
tyliai pro šoną atnešė ir pastatė 
scenoje. Ar tai ne vaikų žaidi
mas?

Kokie buvo tie scenoje padė
ti chorui suolai? Nudriskę, ne
apdengti. Niekur nesimatė va
dovaujančios rankos, nesijautė 
šventiška nuotaika. Pagaliau, 
kodėl rengta šioje salėje? Argi 
jau taip nusidėvėjom ir sumen- 
kome, kad savo svarbiausios 
šventės nebegalime surengti 
gražioje švarioje miesto centro 
salėje, į kurią drįstų užeiti ir 
mūsų svečiai. Kas gi dabar eis 
į tokią mokyklos salę? Tik sava 
“parapija” — kantri lietuviš
koji visuomenė.

Bet kantrybė gali kartais 
baigtis. Štai ne vienas klausė: 
kodėl Altas taip rengia, kad 
žmones tiesiog atstumia. Ko
dėl kasmet eina blogyn ir blo
gyn?

Šiuo kartu neišnagrinėsime 
visų priežasčių, bet viena aišku, 
kad taip toliau nebegalima!

(p-i-)

Prityrusi namų ruošos dar
buose moteris ieško darbo. Pa
geidautų dirbti lietuvių šeimo
je. Teirautis tel. OL 8-2729.

Išnuomojamas gražus ir sau
lėtas kambarys, apstatytas bal
dais, su privačia vonia, prie ge
ro susisiekimo. Pageidaujamas 
vyras. Skambinti tel. 526-06 
25.

Highland Park netoli pran
ciškonų centro parduodamas 
gražiai užlaikytas namas iš 7 
kambarių su moderniška virtu
ve ir rūsiu, kuris gražiai įreng
tas pobūviam. Žemės plotas 
25x100, medžiais apsodintas. 
Tel. 827-9432.

Cypress Hills rajone, Broo
klyne, parduodamas trijų aukš
tų mūrinis namas pilnoj tvar
koj, aliejaus apšildymas, vienas 
blokas nuo Norwood Ave. sto
ties. Namą pardavus, pirmas 
aukštas bus tuščias. Skambin
ti telefonu MI 7-3796.

Ieškomas vyras ar moteris lai
kinai paslaugai ligoniui. Geras 
atlyginimas. Kas galėtų padėti, 
prašomas skambinti vakarais 
tarp 6 ir 8 vai. tel. FL 9-1615.

Du suaugę žmonės ieško bu
to iš 3-4 kambarių. Pageidau
jama Maspethe. Kas turėtų, pra
šom skambinti tel. 894-5184.

Levittown, L. L, parduoda
mas namas su 4 miegamais, a- 
liuminium langais su garažu. 
Paliekami geri morgičiai-pasko- 
la, mokant į mėnesį 173 dol. 
Prašoma kaina 24,990 dol. Tei
rautis pas Owners Agency. J. 
Alukonis (lietuviškai) tel. (516) 
796-0300.

Maironio mokykloje vasario 15 paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. Trečiojo ir ketvirtojo skyriaus 
mokiniai atlieka mokytojo Romualdo Kisieliaus parašytą ir-scenai paruoštą dainų ir eilėraščiu pynę “Lietu
vos dvasia”. Eilėraščius deklamuoja aštunto skyriaus mokinys Arūnas Jankauskas. Nuotr. P. Bivainio

VASARIO 16 MINĖJIMAS MAIRONIO MOKYKLOJE
Maironio šeštadieninėj mo

kykloj Vasario 16-toji paminė
ta trumpai ir įdomiai, šeštadie
nį, vasario 14, penktosios pa
mokos metu susirinko salėje 
visi mokiniai, mokytojai ir di
delis būrys tėvelių.

Minėjimą pradėjo mokyklos 
vedėjas A. Samusis, priminda
mas Vasario 16-tosios viešąjį 
minėjimą, Alto ruošiamą Frank
lin . K. Lane mokyklos salėje, į 
kurį pakviesta ir Maironio mo
kykla, ir paprašė tėvų suvežti 
vaikus į minėjimą. Jame moki
niams bus rezervuotos vietos, 
mokytojai sėdės su jais.

VIII sk. mokinė Vida Šlapely- 
tė Putino eilėraščiu “Tėvų ša

Kultūros Židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tylians.

KULTŪROS ŽIDINIO —JAUNIMO CENTRO STATYBOS FONDO POPIETES
jau pradėtos. Pirmoji popietė vasario 20 d. praėjo su dideliu pasisekimu ir padidino statybos fondų 775 dol. Popietę pravedė: 
Renata Alinskienė, tėv. Juozapas Bacevičius, tėv. Paulius Baltakis, Stasė Bobelienė, Elena Bublaitienė, Elsė Barčiauskienė, Algis 
Daukša, Roma Gudaitienė, Pajauta Ivaškauskienė, Elzbieta Kašetienė, Giedrė Kulpienė, Stela Licatienė, Marija Mačienė, Ange
la Minsavvitchienė, br. Tomas Proscevičius, Apolonija Radzivanienė, tėv. Benvenutas Ramanauskas, Antanas Reventas, Elena Ru
peikienė, Donata Samušienė, tėv. Pijus Sharp, Rūta Strazdienė, Elena Vainienė. Kita popietė įvyks Šį penktadienį 12:30 popiet.

Cleveland© tautinių šokių grupė Grandinėlė, kuri j New Yorką atvyksta balandžio 4. Ją pakvietė Laisvės žiburio radijas.

lis” pradėjo meninę dalį. Tuoj 
pritemdytoj salėj nušvito ekra
ne visa eilė skaidrių iš Lietu
vos vaizdų, aiškinamų A. Bulo
tienės. Skaidies fotografavo 
prof. St. Kolupaila prieš 30 me
tų, tad ir Vilniaus katedra su 
šventaisiais ant stogo gėrėjo
mės.

Po vaizdų scenoje nušvito 
Nežinomojo kario paminklas, 
pieštas VI sk. mok. Eglės šuky
tės, prie kurio visų klasių atsto
vai padėjo gėlių. Tada III ir IV 
sk. mokiniai ir VIII sk. dekla
matorius Arūnas Jankauskas 
atliko mokyt. R: Kisieliaus pa
rašytą ir paruoštą eilėraščių ir 
dainų montažą “Lietuvos dva
sia”.

Po to buvo istorijos mokyto
jos D. Bobelienės paskaitėle 
apie Vasario 16-tąją. Trumpai 
ir jauniems klausytojams su
prantamai prelegentė peržvelgė 
lietuvių tautos praeitį, kovas 
dėl laisvės ir Vasario 16-tosios 
reikšmę.

Deklamacijomis prisidėjo IV 
sk. mokinės J. Gudaitytė ir V. 
Leleivaitė ir patys mažiausieji 
— parengiamojo skyriaus moki
nukai, išmokę net du progai 
pritaikintus eilėraščius. Būrelis 
paukštyčių, vadovaujamų M. 
Matulaitytės, padainavo “Čyru, 
vvru”, ir visi susirinkę, sugie- 
doję Lietuvos himną, išsiskirs
tė pakilioje nuotaikoje.

Programą pravedė VIII sk.

Bostono meno muziejus mini 
100 metų gimtadienį. Per pir
mas kelias dienas les sukakties 
proga muziejų aplankė virš 50 
000 asmenų. Vyksta speciali pa
roda ir konferencijos.

Cambridge, Mass.
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Klubas (823 Main St., Cambrid
ge, Mass.) sausio 25 metiniame 
narių susirinkime vieningai nu
tarė, kad kiekvienas klubo na
rys privalo sumokėti metini 1 
dol. mokestį. Toli gyveną gali 
mokestį prisiųsti kartu su tiks
liu dabartiniu adresu. Narys, iki 
1971 sausio mėn. nesumokėjęs 
nario mokesčio, iš klubo bus iš
brauktas. Tenka priminti, kad 
anais metais per metini susi
rinkimą ivesta amžina narvstė 
per 1970 m. metini susirinkimą 
buvo panaikinta. — Klubo val
dyba.

Seniausios lietuviškos Naujo
sios Anglijos radijo programos 
36 m. sukaktuvinėj talentų po
pietėj kovo 15 dalyvaus ir Ži
buoklių Sekstetas iš N. J. Seks
tetui vadovauja muz. Liudas 
Stukas. Po talentų popietės bus 
balius pagerbti iškiliąją metų 
lietuvaitę — M. L. Rudokaitę 
iš So. Bostono, šokiam gros R 
and M Trio iš Worcesterio. Pa
rengimas įvyks So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Klubo patalpose, 
trečiame aukšte. Kviečia rengė
jai Steponas ir Valentina Min
kai.

mok. V. šlapelytė, šviesų ir gar
sų efektus tvarkė A. Prekeris 
ir T. Alinskas. J. K.




