
DARBININKAS Labai suktos politikos juokingoji pusė 
Ulbrichtas užsimanė, kad Brandtas at
vyktu pas jį V. Berlyno nekliudydamas
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Europos Sesi sutarė turėti bendrą užsienio politiką
Briuselis. — čia susirinkę Eu

ropos Ūkinės Bendruomenės na
rių (V. Vokietija, Italija, Pran
cūzija, Belgija, Olandija ir 
Liuksemburgas) užsienio reika
lų ministerial trim valandom 
pasitraukė nuo Bendrosios Rin
kos reikalų svarstymo į kitą 
vietą ir sutarė, kad jiem rei
kalinga bendra užsienio politi
ka, prie kurios vėliau galės pri
sijungti ir naujieji Rinkos na
riai. Jei viskas gerai pasisektų, 
tai būtų V. Europos politinės 
unijos gera užuomazga.

Planui padaryti sudaroma stu
dijinė grupė, kuriai vadovaus 
Belgijos užsienio reikalų minis
terijos politinių reikalų direkto
rius. Diskusijose planą suda
rant galės dalyvauti ir būsimie-

KANADOS NUSISTATYMAS 
PABALTIJO KLAUSIMU

“Tėviškės Žiburių” redakcija 
Toronte, Kanadoje, sausio 20 
buvo pasiuntusi laišką Kanados 
užsienio reikalų ministeriui Mit
chell Sharp. Laiške, be kitų 
klausimu, buvo iškeltas Kana- 
dos vyriausybės nusistatymas 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
klausimu.

M. Sharp, š.m. vasario 6 d. 
laiške redakcijai pareiškė: 
nados vyriausybė, pilnai įvertin
dama de facto situaciją, visuo
met reiškė savo atsisakymą pri
pažinti Estijos, Latvijos ir Lie
tuvos inkorporavimo į Sovie
tų Sąjungą teisėtumą... Jung
tinėse Tautose Kanada visuo
met gynė apsisprendimo prin
cipą. Aš nenumatau jokio pasi
keitimo mūsų nusistatyme. Dau
gumai narių — valstybių neabe
jotinai yra žinomas istorinis 
vyksmas, liečiąs dabartinę Es
tijos, Latvijos ir Lietuvos būk
lę”. (Elta) '

Atimti pinigai žaidimam organizuoti 
Negriukai gaus rimtesniij užsiėminiŲ
Washingtonas. — Prieš pus

ketvirtų metų miestuose vyko 
didelės negrų riaušės, net ne
žinant, ko jie siekia. Visas lai
mėjimas buvo savo pačių gy< 
venviečių išdeginimas. Riauši
ninkų minias, su labai mažom 
išimtim, sudarė nesubrendę jau
nuoliai. Tų riaušių išsigandę, 
vyriausybė ir kongresas metė į 
miestus didžiules sumas pini
gų vasaros pramogoms organi
zuoti.

Buvo manyta, kad tie poten
cialūs riaušininkai galės ko 
nors naudingesnio per vasarą 
išmokti, bet nieko iš to neišėjo, 
nes sudarytos programos jiems 
nieko kito nepasiūlė, kaip tik 
žaidimus. Buvo nueita pačiu 
lengviausiu keliu: vaikams ir 
paaugliams žaidimai, gi didžią
ją dalį tam reikalui į miestus 
supiltų pinigų greitomis sukom
plektuotas neparuoštas darbui 
personalas sugebėjo savo reika
lams išgraibstyti. New Yorke iš 
tų laikų jau parengta daugybė 
bylų teismui, kaltinant tuos 
“auklėtojus” didžiausiomis va
gystėmis. Buvo ir tokių vietų, 
kur dalis pinigų sąmoningai bu
vo panaudota kitiems reika
lams, daugumoje mokykloms. 
Tose vietose pinigai buvo ge
ram tikslui panaudoti, bet ne 
tam reikalui, kuriam buvo skir
ti.

Dabar miestams pranešta, 
kad šią vasarą pinigų pramogų 
organizavimui nebegaus. Vietoj

JAV-Maskva prisistato su politiniais ir ūkiniais skundais

ji Rinkos nariai: Anglija, Nor
vegija, Danija ir Airija.

Dėl tų naujų narių priėmimo 
sąlygų ministerial ir buvo čia 
suvažiavę pasitarti. Derybos su 
jais prasidės ateinančią vasarą, 
ne vėliau liepos mėnesio, nes 
iki' to laiko jau bus visi pasi
rengę.
Integracijos eiga

Romos sutartimi 1957 m. bu
vo padėti šešių valstybių mui
tų unijos pagrindai, 1969 m. 
atsirado daugiau kandidatų 
prie to sambūrio jungtis, da
bar gi, kaip matom, bandoma 
dėti pagrindai bendrai užsienio

— Iš R. Berlyno į Leipcigą 
skridusi lėktuvą du keleiviai mė
ginę pasukti Į Vakarus, bet ne
pasisekę. Kai lėktuvas nusilei
dęs Leipcigo aerodrome, abudu 
nusišovę.

— Savo konsulatus Rodezi- 
joje uždarė Olandija, Italija bei 
Indija.

— Libanas gavo Sirijos Įspė
jimą, kad nebandytų trukdy
ti Palestinos partizanų teroris
tinės veiklos prieš Izraelį. Iš ki- 

Ka- tos pusės Izraelis grasina pa
versti pietinį Libano galą dyku
ma, jei teroristų veikla iš Li
bano teritorijos nebus sutram
dyta. Kas nors turės Libaną 
nuo tos agonijos išgelbėti.

— Georgia valstijos senatas 
tik dabar teratifikavo JAV 
konstitucijos 19-tą priedą, kurs 
suteikė moterims balsavimo tei
ses. Tas priedas Įsigaliojo 1920 
m., bet Georgia valstijos sena
tui reikėjo 50 metų, kad savo 
jpareigą atsimintų. Niekas ne
balsavo prieš, nes nebėra pras
mės kovoti.

to Office of Economic Oppor
tunity (agentūra kovai su ne
turtu) organizuos per savo 
tinklą visus metus trunkančias 
programas, kurios turėtų padė
ti neturtingiems jaunuoliams 
pasirengti kokiam nors darbui, 
kad suaugęs turėtų bent pra
džiai pragyvenimo šaltinį.

Tai tik pradžia reformų, ku
rias .prez. Nixono administraci
ja nori padaryti senųjų admi
nistracijų be jokios tvarkos pri
kurtoms programoms pertvar
kyti. Vienos bus visai panaikin
tos, kitos sujungtos ir geriau 
parengtos, kad joms išleistas pi
nigas atneštų didesnę naudą. 

V. Vokietijos kancleris Willy Brandt priima Oxfordo universiteto garbės 
daktaro diplomą iš to universiteto kanclerio ir buv. Anglijos premjero Ha
rold Macmillaa rankų. Willy Brandt prieš dvi savaites lankėsi Anglijoj 
pasitarimams.

politikai. Tik prieš dvi savai
tes Paryžiuje posėdžiavę finan
sų ministerial sutarė, kad rei
kia eiti prie bendros moneta
rinės unijos, o kiek vėliau * ir 
prie bendro piniginio vieneto. ■

Tos dabar griaučius beįgau- 
nančios politikos pagrindai bu
vo padėti pereitą rudenį, kada 
Prancūzija atsisakė veto teisės 
ir buvo apsispręsta už Bendro
sios Rinkos išplėtimą naujais 
nariais. Šiuo metu vyksta pasi
tarimai dėl sąlygų, kurios tu
rėtų būti taikomos naujus na
rius priimant.

Nestebėtina, kad visi tie Eu
ropos susivienijimo siekią žy
giai sukėlė didelį susidomėjimą 
ir Washingtone ir Maskvoje.
JAV skundas

JAV ambasadorius prie Eu
ropos Bendruomenių Komisi
jos jau oficialiai pareiškė, kad 
Bendrosios Rinkos protekcio - 
nistinė žemės ūkio politika ne 
tik pakenkė JAV gaminių eks
portui į Rinkos kraštus, bet ir 
daro jiems konkurenciją visame 
pasaulyje. Priminimas padary
tas su pastaba, kad JAV vy
riausybė Į tą reikalą žiūri labai 
rimtai. Taigi, švelniai pareikš-
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Rūkančio protas dar neįveikė gomurio
Cigarečių gamyba ne mažėja, bet kyla
Nors ir skelbiama, kad taba

ko rūkymas gali sukelti vėžio li
gą, tabako rūkymas pasaulyje 
ne mažėja, bet didėja, skelbia 
JT Maisto ir Agrikultūros agen
tūra.

Daugiausia priekaištų buvo 
skirta cigaretei, bet rūkytojai ir 
dabar paliko jai ištikimi, tik 
daugiau pradėjo rūkyti tas ci
garetes, kuriose mažiau nikoti
no ir kurios turi gerus filtrus.

1969 m. rudenį turėta pil
ni statistikos duomenys už 
1966 m. Ir jie rodo, kad cigare
čių gamyba, palyginus su 1955- 
59 m. vidurkiu, yra padidėjusi 
45 proc., ir kad didžiausią dalį 
tabako derliaus sunaudoja ciga
rečių gamybos pramonė. Išimtį 
sudaro tik P. Amerika, kur stip
riai laikosi cigaras ir nemano 
užleisti pirmos vietos cigaretei.

Kraštai su išvystyta pramone 
pagamina 50 proc. cigarečių, 
ūkiškai atsilikę 20 proc., gi 
kraštai, kur gamybinė veikla 
vyksta pagal privalomą planą, 
pagamina 29 proc.

Tabako tarptautinės preky
bos rinkoje dalyvauja veik kiek
vienas kraštas, metinė apyvarta 

tas grasinimas. Gi kongrese jau 
riksmas, kad .Europa nedėkinga 
Amerikai, todėl ištrauktina 
JAV kariuomenė.

Maskvos skundas
Iš Maskvos atsiliepta dėl 

abiejų frontų: ūkinio ir politi
nio. Pravdoje tilpęs politinis 
komentaras įspėja, kad V. Eu
ropos ūkinė integracija tikrai 
pakenks Rytų-Vakarų bendra
darbiavimui. Europos politinis 
vienijimasis su pašaipa vadina
mas “suverenumo delegavi
mu”. Tuo norima priminti Pran
cūzijai, kad de Gaulle buvo to
kios politikos priešininkas. Ir 
priedo įspėjama, kad Rin - 
kos nariai su tuo reikalu ne
žaistų. Bent jau palauktų nie
ko tuo reikalu nedarę iki Euro
pos saugumo konferencijos, ku
rią Maskva taip spaudžia su
šaukti ir sakosi nesuprantanti, 
kodėl kiti būsimieji tos konfe
rencijos dalyviai yra daugiau su
sirūpinę ne jos sušaukimu, bet 
jos dienotvarke.

Grįžtant prie nutarimo dėl 
bendros užsienio politikos įgy
vendinimo, nereikia manyti, 
kad tai jau bus padaryta šiais 
metais. Pirmieji planai turi bū- 

siekia 1,000 mil. dol. ■— tik 
penkis kartus mažiau kaip mė
sos prekyba.

JAV savo tabaką (lapus) eks
portuoja į 113 kraštų. Didžiau
sias tabako importeris yra V. 
Vokietija, perkanti tabako iš 
43 kraštų. Turkijos ir Graikijos 
tabako eksportas žemės ūkio 
produktų išvežime užima pir
mą vietą. Visoj eilėj kraštų ta
bako eksportas parūpina žymią 
dali “kietosios” užsienio valiu
tos.

Ragina taisyti klaidas ūkinę pagalbą 
atsilikusiems kraštams teikiant

Paryžius. — Japonija, Kana
da, Amerika ir 19 Europos vals
tybių yra sudariusios specialų 
komitetą ūkiškai neišsivysčiu- 
siems kraštams teikiama ūkine 
pagalbą koordinuoti. Jų pagal
ba apima Afrikos, Azijos ir 
Lotynų Amerikos kraštus.

Nariams išsiuntinėtas prane
šimas apie 1969 m. veiklą turi 
visą eilę kritiškų pastabų, nes 
dėl kai kurių daromų klaidų 
teikiamoji pagalba nedavė dar 
to, ko tikėtasi. Pagalba, ir ga
na žymi, eina į ūkiškai atsiliku
sius kraštus jau daugiau kaip 
10 metų, tačiau tų kraštų žmo
gus tebėra dar nedavalgęs, ne
apsirengęs, be tinkamos pasto
gės ir reikalingos sveikatos 
priežiūros, ir dar neturi gali
mybės gyvenimo savo darbu pa
gerinti, nes apmokamo darbo 
dar trūksta milijonams. Visa 
tai, kas pasiekta per 10 metų, 
sunaikino žymus žmonių padau
gėjimas.

Daugumą pagalbą teikiančių 
kraštų finansuojamų projek
tų vykdo ir tų valstybių bend
rovės, kurios darbus atlieka mo
derniškomis mašinomis. Prane
šime atkreiptas dėmesys į tai, 
kad daugumos tų mašinų reikė
tų atsisakyti, o vartoti vietinę 
pigią darbo jėgą, kad tokiu bū

ti ir bus padaryti iki gegužės 
vidurio, nes su jais norima su
pažindinti ir visus Atlanto pak
to narius, kurių atitinkami mi
nisterial renkasi posėdžio Ro
moj gegužės 28-29. Galutiniai 
sprendimai bus padaryti tik po 
Anglijos parlamento rinkimų, 
kurie numatyti 1971 m. pava
sarį. Atrodo, kad šį kartą jau vi
si sutaria, jog Europa kalbėtų 
viena kalba ir su priešu ir su 
draugu — su Rusija ir su Ame
rika.

— Buv. prez. Johnsonas te
bėra ligoninėje, bet jo sveika
tos padėtis esanti tiek pagerė
jusi, kad nebelaukiama naujo 
širdies smūgio.

— New Yorko duobkasiai 
priėmė darbo sutartį, kai vals
tijos seimelis, gubernatoriui 
siūlant, nustatė susitarimo lai
ką ir, nustatytu laiku nesusita
rus, privalomą tarpininkavimą. 
Reikėsią dviejų mėnesių dar ne
palaidotiems lavonams sutvar
kyti.

— Bedarbiu skaičius vėl pa
kilo vasario mėn. iki 4.2 
proc. darbo jėgos. Dabar jau 
daugiau kaip 1968 ir 1969 m., 
kada vidutiniškai sukosi apie 
3.5 proc., bet žymiai mažiau 
kaip 1958-1965 m. Sausio mėn. 
buvo 3.9 proc. Tai vis pasek
mės taikymo priemonių, kurios 
turėtų sumažinti gamybą ir pri- 
glušinti infliaciją. Bet bankai 
jau pradėjo pamažu mažinti pa
lūkanas už paskolas.

—Washingtonas esąs nuste
bęs, kad Sovietų vyriausybė 
šiuo metu, kada greit atnauji
namos derybos dėl strateginių 

. ginklų apribojimo, pradėjo vie
šai per spaudą kritikuoti JAV 
ginklų planus (ABM raketų iš
dėstymą), kaip galinčius sutruk
dyti susitarimą. Dabar spėlioja
ma, ka tai turėtu reikšti: nuotai
ku ruošima dervboms nutrauk
ti, rėmimą prieš ABM kovojan
čių kongreso narių ar dar ką 
kita, v

du dalis investuojamo kapita
lo jau dabar patektų tiesiogi - 
niai ūkiškai atsilikusio krašto 
žmogui. Jei toji problema greit 
nebūsianti sutvarkyta, tik ste
buklas tegalėsiąs apsaugoti dau
gelį kraštų nuo didelių sukrėti
mų. Nurodyta, kad tuo keliu 
jau esančios nuėjusios kai ku
rios Olandijos bendrovės.

Kritikuojama ir Europos pra
monė, importuojanti darbo jė
gą iš jos perteklių turinčių Eu
ropos kraštų. Patariama eiti 
priešingu keliu — eksportuoti 
pramonės įmones ten, kur yra 
darbo jėgos perteklius.

Taip pradėjusi jau daryti Ja
ponija, kuriai taipgi jau trūksta 
darbo jėgos. Užuot importavu
sios iš Azijos darbininkus, Ja
ponijos bendrovės atiduoda kai 
kuriuos darbus padaryti kitų 
kraštų subkontraktoriam. To
kiu būdu toks bendradarbiavi
mas yra prasidėjęs su P. Korė
jos ir Taiwano pramonės bend
rovėmis. Neabejotina, kad to
kiu būdu paremiamas mažiau 
išsivystęs P. Korėjos ir Taiwa
no ūkis ir tuo pačiu tų kraštų 
darbininkas. Tik ne visa bėda 
pasinaikina ir tokį metodą var
tojant, nes taip galima daryti 
Europoje, L. Amerikoje ir Azi
joje, bet mažai kur Afrikoje.

Bonna. — Pirmieji pasitari
mai tarp Rytų ir Vakarų Vo
kietijų atstovų dėl jų vyriausy
bių galvų susitikimo nutrūko 
priglušinę viltį, kad toks susiti
kimas begalėtų iš viso įvykti.
* Atrodo, kad didžiausia kliū
tis esanti R. Vokietijos reikala
vimas, kad, vykdamas susitikti 
su R. Vokietijos premjeru 
Stoph komunistų valdomoje
Berlyno miesto dalyje, V. Vo
kietijos kancleris Brandtas at
vyktų ir išvyktų vakarinio Ber
lyno neužkliudęs.

Kai pasitarimai pereitą savai
tę nutrūko, kompartijos orga
nas Neues Deutschland paaiški
no, jog kancleris “neturi teisės 
lankytis V. Berlyne, tuo labiau 
atlikti ten kokius nors reika
lus”. Taip pasaulis sužinojo, 
koks akmuo apvertė dviejų vo
kiečių tautos dalių premjerų 
susitikimo paruošimą. Tai yra 
suktas Ulbrichto bandymas iš
kišti pirmon vieton Berlyno pri
klausomybės klausimą.

Po kelių dienų pertraukos ir 
tarpininkų privačių susitikimų 
sutarta vėl susitikti. Kadangi 
Ulbrichto pusė tokiu painiu ma
nevru siekia įteisinti savo sena 
tezę, jog V. Berlynas nėra V. 
Vokietijos dalis, tai Bonnos vy
riausybei teks kietai laikytis, 
kad jam to malonumo nepada

Uždaromas JAV konsulatas Rodezijoje 
Netikėta proga atėjo pačiu laiku

Washingtonas. Prez. Nixo
no administracija nutarė užda
ryti JAV konsulatą Rodezijoje, 
kai ši nuo kovo 1 nutraukė vi
sus ryšius su Anglija ir» pasi
skelbė respublika. Ikšiol forma
liai ji priklausė britų karūnai 
kaip savistoviai besitvarkanti 
kolonija, bet de facto jau bu
vo pasiskelbusi nepriklausoma 
valstybe prieš maždaug trejus 
metus be britų karūnos sutiki
mo. Rodezija nuėjo savo ke
liais todėl, kad krašta valdžiusi 
baltųjų mažuma nenorėjo sutik
ti su britų sąlyga, kad negrai 
gautų lygias teises su nepriklau
somybės paskelbimu. Pagal nau
jąją Rodezijos konstituciją tei
sių suteikimas turėtų ateiti tik 
per ilgesnį laiką ir tam tikro
mis sąlygomis.

Pati Anglija tuojau atėjo į 
JT Saugumo Tarybą su pasiū
lymu pritaikyti Rodezijos “su
kilėliams” ūkines sankcijas, bet 
ikšiol tos sankcijos didelių 
nuostolių Rodezijai nepadarė ir 
greičiausiai nepadarys, jei ne
bus sukilimo viduje ar invazi
jos iš šalies. Rodezija įveikti 
ginklu siūlo visa juodoji Afri
ka — ir tas reikalas yra įrašy
tas kiekvienoje Rodezija lie
čiančioje S. Tarybos rezoliucijo
je. Bet ikšiol ginklo imtis buvo 
vis įpareigojama Anglija, kuri 
kategoriškai atsisakė, nes matė

Busimasis Austrijos kancleris, so
cialistų partijos vadas Bruno Krei- 
sky, kuriam prezidentas pavedė 
sudaryti vyriausybę. Ji turėtų būti 
koalicinė, kartu su liaudies parti
ja, nes vieni socialistai daugumos 
neturi. Kreisky tėvas buvo turtin
gas žydas verslininkas, bet sūnus 
savęs žydu nelaiko, nes esąs atsi-« 
sakęs žydų tikėjimo ir tapęs ag
nostiku. Argi tikėjimas galėtų tau
tybę pakeisti? Austrai ji laiko žy
du ir laukia darbų.

rytų.
Kad sustiprintų Bonnos vy

riausybės pozicijas, krikšč. de
mokratų opozicija parlamente 
pareiškė, jog pritaria vyriau
sybės pastangoms derėtis su R. 
Vokietija dėl santykių sušvelni
nimo ir susitarimų techniškais 
gyvenimo klausimais, bet kartu 
labai stipriai įspėjo neatsisaky
ti tų pozicijų, kurios buvo iš
kovotos ilgų metų pastangomis.

Vyriausybės kalbėtojas ta 
proga pareiškė, kad Berlyno rei
kalu pasitarimus greit turėtų 
pradėti keturios valstybės (JV, 
Anglija, Prancūzija ir Rusija), 
kurios atsakingos ne tik už Ber
lyną, bet ir už visą Vokietiją, 
todėl dviejų vokiečių valstybių 
pastangos pradėti normalinti 
santykius būtų tik geras prie
das prie Europos saugumo stip
rinimo.

Jeigu ir antrame susitikime 
Ulbrichto vyriausybė neatsisa
kys savo sąlygų dėl Brandto 
kelionės maršruto, tai pasaulis 
tikrai apsiviltų, jei Brandtas 
sutiktų tą ultimatumą priimti.

V. Vokietijos politiniai pasi
tarimai su Lenkija ir Sovietų 
S-ga vyksta slaptai, bet prasita
riama, kad audrų nėra, bet nė
ra dar nė daug medžiagos kal
bėti apie tai, kurion pusėn jie 
galėtų pasukti.

didelius pavojus.
Visa juodoji Afrika už konsu

lato laikymą Rodezijoj labai 
peikė Washingtona ir prikaišio
jo, kad jam dekolonizacija iš 
tikrųjų rimtai nerūpinti, ypač 
kur paliečiami jo ūkiniai inte
resai. Konsulato laikymas buvo 
aiškinamas kaip Rodezijos “su
kilėlių” rėmimas. Joks JV amba
sadoriaus aiškinimas nebuvo 
priimtas už gryną pinigą, bet 
palydimas visokiais šmeižtais.

Kai dabar prez. Nixono ad
ministracija pradėjo rūpintis ap
leista Afrikos politika, konsu
latas Rodezijoje buvo nereika
linga kliūtis, kuriai pašalinti 
netikėtai atėjo gera proga — 
Rodezijos ryšio nutraukimas su 
britų karūna automatiškai pa
naikino ir senuosius Amerikos 
konsulo kredencialus. Beliko 
tik konsulatą uždaryti ir par
kviest! konsulą namo.

Anglija vėl atėjo į Saugumo 
Tarybą su trumpu rezoliucijos 
projektu, siūlančiu įpareigoti 
visas valstybes Rodezijos nepri
pažinti. Bet afrikiečiai nutrau
kė posėdžius, kad suspėtų at
vykti Afrikos Vienybės orga
nizacijos delegacija su naujais 
pasiūlymais. Tai reiškia, jog 
bus bandoma įrašyti rezoliuci- 
jon, kad ir miglotai, invazijos 
iš šalies pateisinimą. Ir taip bus 
priremti prie sienos visi penki 
nuolatiniai Saugumo Tarybos 
nariai, nes ne visiems toji per
spektyva priimtina.

Taikos pasiuntiniai 
vyksta į Laosą

Iš Hanojaus Pathet Lao pa
siuntiniai vyksta į Laoso sosti
nę su taikos pasiūlymais. Jie 
bus priimti ir išklausyti, bet tik 
po antikomunistinės vyriausy
bės posėdžio tebus žinomas jos 
atsakymas.

Jau žinomi taikos punktai 
yra šie: amerikiečių pasitrauki
mas, Ho Chi Minh kelio bom
bardavimo sustabdymas, nauji 
parlamento rinkimai, Pathet 
Lao atstovų į vyriausybę įsilei
dimas. Neabejotina, kad ir 
Vientianne vyriausybė patieks 
savo sąlygas ir reikalavimus. 
Vienas iš tokių tikriausiai bus 
reikalavimas, kad iš Laoso pa
sitrauktų visa S. Vietnamo ka
riuomenė.
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Vargše gitara. Ji tapo vos ne keiksmažodžiu...
Kova prieš madą iš Vakarę:

Lietuvoje leidžiamuose Kul
tūros baruose (Nr. 9 ir 12) vie
nas autorius (muzikologas St. 
Yla) pasisakė prieš plintančią 
iš vakarų tarp jaunimo “bigbi
to” muziką. Tai esanti nepriim
tina muzika, nes svetima, skur
dinanti muziką ir žmogų. Ragi
no kurti savą “taip reikalingą 
naują pramoginės muzikos žan
rą”, kuris nebūtų vadinamas 
nei “bigbitu” nei “popmuzika”, 
o būtų “kažkas sava”.

Prieš jo mintis bent iš dalies 
sukilo tos jaunimo mėgstamos 
muzikos gynėjai. Jie netiesio
giai davė pažinti to jaunimo mu
zikinius poreikius ir aplinką, 
kurioje tie poreikiai tenkinami.
Argumentai už naują muziką:

“Bigbitas atsirado kaip jauni
mo judėjimo, protesto, noro pa
sireikšti forma — imasi ginti 
Liudas Šaltenis (Kultūros barai 
Nr. 12). —Daugeliu atvejų 
jaunimas protestuoja, pats ne
žinodamas prieš ką. Dažniausiai 
prieš save, prieš savo silpnu
mą, vienatvę civilizuotame pa
saulyje. Tūkstančiai, milijonai 
jaunuolių keisčiausiais apdarais 
išeina i gatves su gitaromis ir 
dainuoja apie meilę, apie savo 
rūpesčius ... Jaunimas ateina Į 
savo numylėtinio koncertą ne 
tiek išgirsti jo balso, kiek Įsi
lieti į bendrą ekstazę, kur dai
nininko balso kartais ir visai 
nebegirdėti... Negalima teigti, 
kad mūsų jaunimas yra visai ki
toks. Tiesa, kitos gyvenimo są
lygos, kiti siekimai, idėjos. Ir 
vis dėlto jaunimas — visada 
jaunimas. Nesenkanti energija, 
tiesos troškimas, noras kurti, 
noras “degti”, o ne “smilkti”, 
išreikšti save, pagaliau noras iš
siskirti iš kitų savo bendraam
žių ... Visa tai buvo ir yra vi
sų epochų jaunimo skiriamasis 
bruožas”.

Po tokio pakilaus tono apie 
jaunimo dvasią autorius priei
na prie realesnių teigimų, visai 
priešingų pirmiesiem — t. y. 
ne noro išsiskirti iš savo bend
raamžių, bet pasekti to kito jau
nimo mada.
Mados veiksnys:

“Šitos muzikos populiarumą 
paaiškina jau pats jos pavadini
mas “pop”. Ji — paprasta, su
prantama, sava. Tuo tarpu šiuo
laikinė “rimtoji” muzika darosi 
vis sudėtingesnė, rafinuotesnė”.

“Jaunuolis perka tranzistori
ni radijo imtuvą, magnetofoną, 
gitarą, nes tokia mada, visaga
lė ir trumpaamžė .. .todėl ko
va prieš ją dažnai būna pana
ši i mūši su vėjo malūnais. 
Prieš keletą metų panaši padė
tis buvo su jaunimo šokiais. 
Nutarėm, kad jaunimas priva
lo šokti savus, lietuviškus šo
kius. Paskelbėm konkursą. 
Kompozitoriai ir baletmeisteriai 
triūsė, prikūrė naujų šokių, or
kestrų vadovai Įtraukė naujus 
šokius į repertuarą... o jauni

Korp! Neo Lithuania New Yorko padalinio valdyba. Iš k.: Jonas Stankūnas, Giedrė Kumpikaitė—pirminin
kė. Rimas Bitėnas, Algis Sperauskas; trūksta Tomo Aleksandravičiaus. Nuotr. L. Tamošaičio

Lietuvon veržiasi Vakarų pramogines muzikos mada. 
Kova prieš ir už ją.

mas ir Vilniuje ir Kaune, ir ki
tuose miestuose bei kaimuose 
šoka, kas jam patinka, kas šo
kama visame pasaulyje, o ne 
“Eglutę” ar “Ku-ku”. •

“Ką mes siūlome laisvalai
kiui mūsų jaunimui? Kinas, te
atras, televizija, sportas, kny
ga ... Visa tai labai gerai ir 
reikalinga. Bet tą turi ir suau
gę. O jaunimas nori būti kitoks. 
Nori būti savarankiškas, ieškoti 
romantikos, nuotykių, nori nors 
retkarčiais atsipalaiduoti nuo 
kasdieninės namų aplinkos Kur 
jam dėtis?”-

Lietuviu Fondo suvažiavime vasario 28 Chicagoje. Iš k. į d.: A. Sabalis iš New Yorko, dr. A. Razma—Fondo 
pirmininkas, dr. J. Kazickas (iš New Yorko), dr. G. Batukas—Fondo Tarybos pirmininkas, Lietuvos gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis. , Nuotr. V. Noreikos

Katalikų mokyki 
KATALIKŲ MOKYKLOS — už
sidarymo grėsmėje

Amerikos katalikų mokyklų 
tinklas yra lemiamoje krizėje. 
Gresia nuo šių metų vidurio 
pradėt savo likvidaciją, jei ne
bus greitos valdinės paramos.

Padėti iliustruoja Brooklyno 
vyskupijos pavyzdys. Arkivys
kupas Mugavero pranešė, kad 
svarstomos sugestijos uždaryti 
nuo š.m. birželio Brooklyno ir 
Queens 202 mokyklose pirmuo
sius skyrius. Nuo 1971 prama- 
toma uždaryti antruosius sky
rius. Tai sutaupys jau 370,000.

Uždarymas per dvejus metus 
nukreips i valdines mokyklas 
42,000 vaiku. Tada valdinėm 
mokyklom reikės naujų klasių 
1,300 ir naujų mokytojų 1,300. 
Skaičiuojama, kad per metus 
vienas mokinys atsieina 1,400 
dol. Tokiu būdu mokyklos išlai
dos valdinėse mokyklose padi
dės per metus 60 mil.

Kiek jaunimas turi sąlygas 
reikštis pagal madą:

“Perskaitęs laikraščiuose ir 
žurnaluose apie Įdomius demok
ratinių šalių moksleivių, stu
dentų susitikimus jaunimo ka
vinėse, dainos, bigbito, džiazo 
klubuose, mūsų jaunuolis taip 
pat bandys ieškoti panašios vie
tos. Deja, jaunimo kavinės yra 
tik Kaune ir Šiauliuose. Ir ten, 
jei dar netiiri šešiolikos, rūstus 
dėdė išaiškins, jog “tau gerti 
per anksti”. Na, o jeigu tau 
septyniolika ir jeigu Įeisi per 
trokštamas duris, tai tu gali la
bai nustebinti... paprašęs tik

os užsidarys — tada mokesčiai padidės
Kitose New Yorko valstijos 

septyniose vyskupijose padėtis 
panaši. Kai ir tenai užsidarys 
pirmieji skyriai, reikės papil
domai valdinėm mokyklom 
4,700 klasių ir 4,700 mokytęjų. 
Tad visoje New Yorko valstijo
je mokyklos reikalam biudžetas 
turės padidėti metam 210 mil., 
kuriuos teks paimti iš mokes
čių mokėtojų kišenės.

Toliau išlaidos dar didės vi
sus mokinius perduodant valdi
nėm mokyklom. Pagal The Tab
let apskaitymą išlaidos padi
dės iki 2,5 bilijonų, nes ne- 
valdinėse mokyklose dabar yra 
800,000 mokinių.
AR KRIZĖS išvengti galima?

Galima tik tuo atveju, jei pri
vatinės mokyklos būtų parem
tos valdžios pinigais. To parė
mimo yra dvejopi būdai. Vie
nas panaikinti konstitucijos va
dinamą Blaine papildą, kuriuo 
draudžiama valstybės pinigais 
remti religinių bendruomenių 

sulčių ir geros muzikos. Tre
čiadieniais, šeštadieniais, sek
madieniais. Vargu, ar tokie šo
kiai, kokie jie yra dabar, gąli 
vadintis poilsiu, malonumu. Ne
seniai teko aplankyti beveik vi
sus Vilniaus miesto kultūros 
namus. Ir patalpos geros, ir mu
zika nebloga. Tik šokti neįma
noma. Ne tik šokti — pastovė
ti sunku. Salės sausakimšos ... 
Įsibrovus apkabink pirmą pa- 
šitaikiusi partneri ir stenkis, 
kad nepargriūtum. Tuo tarpu 
prie kasos paklausus, ar yra bi
lietų, kasininkė m a 1 o n iai 
— “prašom”.

laikomas mokyklas. Jei būtų nu
tarta jį panaikinti, tada techniš
kai pinigai mokyklas galėtų pa
siekti tik apie 1972 metus. Ta 
parama tada jau būtų maža
reikšmė, nes mokyklų likvidaci
ja numatyta pradėti nuo šių 
metų vidurio.

Kitas būdas—valstijos asam
blėjoje jos nariai Speno ir Ler
ner pasiūlė ne konstituciją keis
ti, bet veikti esamų įstatymų 
ribose, remiant ne religines 
bendruomenes, bet mokyklon 
siunčiamus vaikus, o to konsti
tucija nedraudžia.

Pagal Speno-Lerner siūlymą 
šeima, kurios metinės pajamos 
iki 4,000, gauna paramos už vai
ką pradžios mokykloje 150, vi
durinėje mokykloje 250; šeimo
je, kurios pajamos 4000-9000, 
už vaiką pradžios mokykloje 
100, vidurinėje 200; šeimoje su 
pajamom iki 15,000 už vaiką 
50-150.

Jei Speno — Lerner siūly
mas būtų priimtas, jis pradėtų 
tuojau pat veikti ir išgelbėtų 
privatines mokyklas nuo užsi- 
darymo, tereikalaudamas iš 
valstijos 50 mil. per metus.

Pasirinkimas vieno ar kito su
manymo reiškia uždėjimą mo
kesčių mokėtojam papildomų 
mokesčių 210 milijonų, ar 50 
milijonų.

— San Francisco LB apylin
kės valdybą šiais metais suda
ro: prof. R. Sealey — pirm., I. 
Bartkus — sekr., J. Ručys — 
ižd., J. Bikulčius — kultūrinių 
reikalų vadovas, A. Jazbutienė 
— parengimų šeimininkė. Lie
tuvių šeštadieninės mokyklos 
mokytojos yra R. Laurinaitienė 
ir R. Saliamonienė. Balfo Įgalio
tinis San Francisco apylinkei— 
A. Vaitkus. Kiekvieno mėnesio 
paskutinį sekmadieni būna lie
tuvių katalikų pamaldos Notre 
Dame kolegijos koplyčioje, Bel
monte, Calif. Jas laiko kun. 
prof. Pr. Manelis.

“Na, o dainos, džiazo, jauni
mo, studentų klubai! Buvo viso
kių, bet nė vienas ilgai neišsilai
kė. Trūksta paramos ... Svar
biausia, trūksta patalpų .. .Juk 
apmaudu, kad, pavyzdžiui, 
VDR (rytų Vokietijoje. “D.”) 
yra 500 dainos klubų, o pas 
mus vos vienas, ir tas nieko 
bendro neturi su jaunimu”.
Vargšė gitara:.

“Vargšė gitara. Ji tapo vos 
ne keiksmažodžiu. Anykščiuose 
gerbiamas mokytojas, sužinojęs, 
kad esu muzikas, įtartinai apžiū
rėjo mano plaukų ilgį ir pa
klausė: “Ne gitaristas?” “Ne”. 
“Tai gerai. Vadinasi, ne bitlas”. 
“O jums bitlai nepatinka?” 
“Negirdėjau ir kitiems nelei
džiu klausytis” ... Komentarai, 
tur būt, nereikalingi. O ar ne 
geriau būtų, užuot smerkus, pir
ma patiems kai ką sužinoti ir 
padėti jaunimui? Argi blogai, 
jei paauglys, užuot šlaistęsis gat
vėje ar kieme, bando kažką pa
groti gitara! Bet nemoka.” 
Ką ir kaip jie groja:

“Vaikštai po parką. Sėdi gru
pelė jaunuolių. Vienas su gita
ra už septynis rublius. Kur gau
si kitokią. Elektrogitarų mūsų 
pramonė visai negamina ir ne
žinia kada gamins. O stiprintu
vų, skirtų _ specialiai gitaroms, 
Lietuvoje 'turime iš viso tik ke
letą. Netgi mūsų profesiona
liem estrados muzikantam ten
ka naudotis netobulais savo ga
mybos stiprintuvais. Maža elek- 
trovargonų, mušamųjų instru
mentų komplektų. Ir jeigu entu
ziastams pavyksta nugalėti 
šiuos sunkumus, tai kyla dar 
rimtesnė problema — ką dai
nuoti? Mūsų kompozitoriai iki 
pastarųjų metų bito muzikos 
nekūrė. Lieka du keliai — mėg
džioti užsieniečius arba kurti 
pačiam. Pirmas geliąs leng
vesnis. Todėl mūsų jaunimo 
repertuare ir vyrauja “Rolling 
Stones”, “Czerwone gitary” dai
nos. Niekas nenori dainuoti 
nei angliškai, nei prancūziškai, 
nei kaip nors kitaip. Bet ką gi 
tas jaunuolis dainuos lietuviš
kai? Mūsų kompozitoriai sukū
rė vos keletą bigbito dainų, poe
tai neišvertė nė vienos. Kurti 
pačiam? Bet kaip, jeigu ir gi
tara temoki vos kelis akordus 
groti. O kad kiekvienoj šaly jau
nimas nori dainuoti savas dai
nas — neginčijamas faktas”.

Ta “Kultūros barų” informa
cija yra vaizdingas liudijimas, 
kokia kultūra užgožia šio meto 
jaunimo masę ir Lietuvoje.

Kolonizuotoje Lietuvoje
Kazys Jurašūnas, lietuvių sce

nos veteranas, artistas, vasario 
pradžioje minėjo 70 m. gimi
mo sukakti. Sukaktuvininkas 
buvo šiltai pasveikintas Biršto
ne, kur jis pastaruoju metu gy
dėsi. K. Jurašūnas per 30 kūry
binio darbo metų yra dirbęs 
Kauno, Šiaulių ir Vilniaus dra
mos teatruose ir sukūręs apie 
150 vaidmenų, pats pastatęs ke
lis veikalus ir ugdęs jauną ak
torių kartą. (E.)

Pranės Dundulienės (Stukė- 
naitės), etnografės, 30 metų dir
busios šioje srityje, paminėta 
60 m. sukaktis. Ji gimusi 1910 
sausio 30 Pilypų kaime, Šven
čionių apskr., 1939 baigusi Vil
niaus universitetą.

Stukėnaitė - Dundulienė dir
bo lietuvių mokslų draugijos 
muziejuje, vėliau etnografijos 
institute. Nuo 1949 ji organiza
vo studentų etnografines ekspe
dicijas. Daugiausia dėmesio sky
rė Lietuvos žemdirbystei, jos is
torijai, be to, tradicinėms lie
tuvių agrarinėms ir kalendori
nėms šventėms. Nuo 1968 ji ei
na profesorės pareigas Vilniaus 
universiteto istorijos katedroje. 
Ji ruošia Pabaltijo istorinį — 
etnografinį atlasą, netrukus iš
leidžiama jos knyga “Veliuona” 
ir baigia ruošti monografiją 
apie lietuvių agrarinius papro
čius. (Elta)

ANTANAS J. 8AVELSKIS — 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. 8HALIN8-8ALIN8KA8 — 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 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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 atsiminimų 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.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborlus-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., 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 j Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 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 SL, 
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 tortai. 
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 JamaicaAve. 
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—gei-iausiot 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St.,'Philadelphia, Pa. 19123;
PO 5-0932. ’

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady 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

Introduction to Modern Li- ' 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš-’Į 
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.
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Lietuvos raudonasis kaltina Vatikana

Kaip iš naujo surikiuojami šventieji

Tokia antrašte N. Y. Times 
(kovo 8) paskelbė koresponden
to iš Maskvos informaciją apie 
Lietuvos komunistų partijos 
sekretoriaus Antano Barkausko 
kaltinimus Vatikanui partijos 
žurnale “Partiinaja žizn”.

Barkauskas, kaip jo mintis 
atpasakoja NYT, skelbė, kad 
“paskutiniu laiku Vatikanas 
ėmėsi eilės priešiškų veiksmų, 
kuriais siekia pakurstyti religi
nę ir nacionalinę veiklą Lietu
voje”.

Kokiu būdu pakurstyti? — O 
gi — kaip Barkauskas aiškina 
— “Iš vienos pušės Vatikanas 
perša kosmopolitines idėjas ir 
ragina visas krikščioniškas Baž
nyčias i vienybę, iš kitos pu
sės jis išpučia tariamą katalikų 
ir katalikų Bažnyčios nelygybę 
šalia kitų religijų Sovietų Są
jungoje. turėdamas mintyje tuo 
būdu pakurstyti tikinčiųjų na
cionalistinius sentimentus”.

Barkauskas tvirtina, kad to- 
kis Bažnyčios aktyvumas prasi
dėjęs Lietuvoje po II Vatikano 
ekumeninio susirinkimo.

Tai vis bendrybės. Kas kon
kretaus toje veikloje? —Bar
kauskas mėgina žymėti šiuos 
konkrečius ženklus: esą Vatika
nas stengiasi siųsti religinės li
teratūros, drabužiu ir kitu baž
nytinių daiktų į Lietuvą. Be to, 
“Vatikanas per savo radiją ir 
per radijo stotis kituose vaka
rų kraštuose varo aktyvią pro
pagandą lietuvių kalba ir per 
šias ryšių priemones dažnai 
duoda instrukcijų kunigam”.

Kokias išvadas daro Barkaus
kas? — “Ateistinė veikla jokiu 
būdu nereiškia liberalizmo ku
nigų atžvilgiu”, sako Barkaus
kas ir ragina komunistų akty
vistus sustiprinti antireliginę 
propagandą tarp katalikų, kad 
kunigų pastangas “paraližuo- 
tų”.

Išvados, kokias gali pasida
ryti skaitytojas dėl Barkausko 
aliarmo.

Išvada Nr. 1: Partijos sekre
torius netiesiogiai patvirtino, 
kad religinis gyvenimas Lietu
voje suvaržytas, nes jei į Lietu
vą reikia siųsti religinės litera
tūros ir bažnytinių daiktų, tai 
reiškia, kad Lietuvoje jų pasi
gaminti neleidžia.

Išvada Nr. 2: Partijos sekre
torius jaudinasi dėl kaltinimo, 
kad Sovietai nelygiai elgiasi su 
katalikų kunigais ir pravoslavų, 
su katalikų bažnyčiom ir pravo
slavų. Bet tos nelygybės pa
neigti negali, nes turistai mato, 
kaip Leningrade, Maskvoj cerk
vės atnaujintos, o Vilniuje baž
nyčiom leidžiama griūti.

Išvada Nr. 3: Partijos sekre
toriaus ofenzyva prieš Vatika
ną gali būti taktinis manevras, 
kuris siekia užtrinti Lietuvos 
kunigų memorandumo Kosygi
nui Įspūdi, nukreipti akis nuo 
memorandume paskelbtų religi
nio gyvenimo varžymų Lietuvo
je, o, gal būt, puolimais tikisi 
laimėti kokią nuolaidą derybo
se su Vatikano “krikščioniškų 
bažnyčių vienybės” sekretorium 
Willebrands.

Išvada Nr. 4: Partijos sekre
torius negali nuslėpti “naciona
listinio sentimento” augimo (ne 
tik Lietuvoje, ■ bet visose Sovie
tų pavergtose tautybėse), tačiau 
pagal tradicinę sovietinio reži
mo taktiką partijos nepasiseki
mų kaltininko visada ieško ne 
pačioje sistemoje, bet šalia jos 
— šiuo tarpu Vatikane.

Skaitytojas dėmesį gali at
kreipti ir j N. Y. Times takti
ką: Prieš kiek laiko apie Lietu
vos kunigų raštą Kosyginui jis 
paskelbė viso 36 eilutes; dabar 
apie partijos sekretoriaus Bar
kausko rašinį partijos žurnale 
paskelbė 75 eilutes, po jo pakar
tojo informaciją apie aną ku
nigų raštą Kosyginui 37 eilu
tes.

Tatai, tur būt, reikia vadin
ti “objektyvia, nešališka, lygaus 
masto informacija”.

Buvo gausiai sušnekta, kad 
Bažnyčia eilę šventųjų “nušven- 
tino” — išmetė iš šventųjų są
rašo. Tuo reikalu, kaip tie šven
tieji atsirado, kaip istorijos ei
goje buvo sudaryti jų sąrašai, 
kaip dabar jie pertvarkomi, — 
įdomių žinių randame J. Vaiš
noros, MIC, straipsny Šv. Pran
ciškaus Varpely 1970 kovo mė
nesį. Duodame jo ištraukas.

Šventųjų pradžia:

“Pirmieji krikščionys pirmiau
sia minėjo ir šventė Kristaus 
gyvenimo įvykius. Siaučiant 
Bažnyčios persekiojimams (ypač 
III-IV a.), prasidėjo kankinių 
gerbimas — švenčiamos jų mir
ties metinės, kuriose krikščio
nys, susirinkę prie kankinio ka
po, melsdavosi ir prašydavo už
tarimo pas Dievą... Jų meti
nės pamažu virto šventėmis. 
Gavus Bažnyčiai laisvę, imta 
švęsti ir ne kankinių, o šiaip 
šventu gvvenimu pasižymėjusių 
asmenų šventes.”

Šventųjų sąrašai:

“Atsiradus įvairiuose kraštuo
se daugeliui šventųjų, kurių 
šventės kilo iš metinių minėji
mo ... buvo bandyta sudaryti 
kankinių ir kitų šventųjų są
rašai ... Iš tokiu seniausiu šven
tųjų sąrašų yra žinomi “Fe- 
riale Romanum” iš 354 m., “Ca- 
lendarium Carthagiense” iš VI 
a. ir sirų kalendorius iš 411- 
412 m.

Pirmasis sąrašas, apimąs vi
sus Bažnyčios šventuosius — 
“Martyrologium Hieronymia- 
num” .. .kaip dabar istorikai 
nustatė, buvo sudarytas VI a. 
Tai patikimiausias šaltinis apie 
šventuosius. Viduriniais amžiais 
buvo paruošta daugybė sąra
šų, pridėjus kankinių kančios 
aprašymus (Passiones) ir legen
das. Jau IX a. šios rūšies lite
ratūra yra labai gausi ir šian
dien istorikams sudaro daug 
vargo išaiškinti autentiškumą ir 
tikrumą . . . Pop. Grigalius 
XIII įsakė, talkinant istorikui 
Baronijui, sudaryti’ visos Bažny
čios šventųjų sąrašą — “Marty
rologium Romanum”. Tai at
likta 1584 m. Tuo pačiu buvo 
panaikinti visi kiti šventųjų są
rašai ... Popiežius Grigalius 
XIII, paskelbdamas visai Bažny
čiai sąrašą, uždraudė tekste da
ryti pakeitimų, išskyrus naujų 
šventųjų įrašymą. Taigi, iki 
šiandien “Martyrologium Roma-

Kaip su Kazimieru, kuris tik po intervencijos išimtas iš Len
kijos šventijjij ir įrašomas į Lietuvos šventuosius

num” įrašyti šventieji yra 
Bažnyčios oficialiai pripažinti 
tokiais”.

Šventųjų švenčių infliacija:

“Iš “Martyrologium Roma
num” (šventųjų sąrašo) buvo su
daromas liturginis Bažnyčios ka
lendorius, nustatant, kurią me
tų dieną turi būti švenčiama to 
ar kito šventojo šventė. Popie
žiaus Pijaus V įsakytame visai 
Bažnyčiai liturginiame kalendo
riuje buvo tik 65 šventųjų 
šventės. Pagal 1960 rubrikų ko
deksą šventųjų švenčių metuo

šv. Kazimieras, — lietuvių liaudies skulptūra iš Plungės apylinkės

se jau buvo 232. Liturginiame 
kalendoriuje šventųjų skaičius 
išaugo tiek dėl to, kad katali
kai karaliai, kunigaikščiai, vie
nuolijos prašydavo, jog jų gimi
nės ar vienuolijos šventieji bū
tų įtraukti į visuotinį Bažnyčios 
liturginį kalendorių. Taip šven
tųjų skaičius labai išaugo”.

Dabar šventės mažinamos:..

“Antroji Vatikano santaiyba 
nusprendė švenčių skaičių su
mažinti ir palikti atskirus šven
tuosius atskirom tautom ar vie
nuolijom, o “visai Bažnyčiai 

skiriamos tik tos šventės, kurios 
primena šventuosius, turinčius 
iš tikrųjų visuotinės reikšmės”.

“Iš Viešpaties švenčių palik
ta tik Švč. Trejybės, Dievo kū
no, Svč. Jėzaus Širdies, Kris - 
taus valdovo ir Šv. šeimos.

Iš Marijos, Juozapo ir ange
lų švenčių palikta privalomos 
Marijos šventės (Apreiškimo, 
Kristaus paaukojimo, Nekalto 
prasidėjimo, Gimimo, Aplan
kymo, Dangun paėmimo).

Šv. Juozapo Darbininko šven
tė palikta švęsti tik darbinin
kams.

Iš Šv. Rašto žinomi arkan- 
gelai: Mykolas, Gabrielis, Rafa- 
elis — sujungti į vieną šven
tę — rugsėjo 29 d.”

Šventųjų gyvenimų kritiški 
tyrinėjimai buvo atlikti jėzuitų. 
Nuo 1643 iki dabar iš jų tyrinė
jimų baigiamas leisti 12 tomų 
veikalas “Bibliotheca sancto
rum”. Iš šių leidinių dabar ima
mos kritiškos žinios apie šven
tuosius. Toliau autorius rašo: 
“Naujame liturginiame kalendo
riuje yra išleistos 36 šventųjų 
šventės ne dėl to, kad tie šven
tieji nebūtų istoriniai asmenys, 
bet dėl to, kad istorikai neran
da duomenų apie jų gyvenimą, 
jų garbinimo pradžią ir kilmę”.

“Kita grupė yra senovės Ro
mos kankiniai, apie kuriuos 
nieko nežino 354 m. veikalas 
“Feriale Romanorum” bei kiti 
senovės ir vidurinių amžių pa
našūs veikalai. Tokių yra 58.”

“Iš liturginio kalendoriaus iš
leista 30 švenčių italų šventųjų, 
nes norėta išlaikyti geografinę 
pusiausvyrą. Jie palikti vieti
niams kalendoriams ten, kur 
yra ypatingai garbinami .... 
Dabar kalendoriuje jau yra vi
sų penkių kontinentų Evange
lijos skelbėjai, gyvybe ir krau
ju paliudiję Kristų. Tad nauja
me kalendoriuje rasime Paulių 
Miki ir jo draugus kankinius 
Japonijoje (1597.II.5), Izaoką Jo- 
gue ir draugus kankinius Ka
nadoje ir Amerikoje (1647.X . 
18), Okeanijos kankinį Petrą 
Chanel (1841.IV.28), ‘ Karolį 
Lwanga ir jo draugus, nukan
kintus Ugandoje 1863.VI.3. Pie
tų Amerikos atstovai yra Rožė 
iš Limos, Turibijus iš Mon- 

geovejo (Limos arkivyskupas), 
Martynas Porres, mulatas, mi
ręs 1639.XI.3.”

Kaip su šv. Kazimieru:

“Nelaimingai ir neapdairiai 
buvo sudarytas geografinis (pa
gal atskirus kraštus) šventųjų 
sarašas, kuriame šv. Kazimie
ras, Lietuvos Globėjas, yra pri
skirtas prie Lenkijos šventųjų. 
Padarius reikiamus žygius apei
gų kongregacijoje, kad ši klai
da būtų atitaisyta, apeigų kon
gregacijos sekretorius pripaži
no, kad įvyko neapsižiūrėjimas, 
klaida ir tai bus oficialiai pa
taisyta šv. Kazimierą įrašant 
kaip Lietuvos šventąjį.

Šventųjų istorinėje dalyje 
apie šv. Kazimierą pasakyta: 
“šv. Kazimieras mirė Vilniuje, 
Lietuvoje, 1484 m. kovo 4 d. 
Kanonizuotas 1521 m., o jo 
šventė įrašyta. į Romos kalen
dorių 1621 m.” Nors istorikai 
nustatė, kad šv. Kazimieras 
faktinai mirė Gardino pilyje,, 
bet jo laidotuvės buvo sostinė
je, ten jis palaidotas, teų įvyko 
jo šventuoju paskelbimo iškil
mės, šv. Kazimieras suaugęs 
su Vilniumi, todėl pirmenybė 
duotina tradicijai juoba, kad 
šiandien Gardinas yra už Lietu
vos ribų, Maskvos priskirtas 
Gudijos respublikai”.

Varpelio red. pastaba. “Ži
niomis iš Lietuvos pasiuntiny
bės prie Vatikano, apeigų kon
gregacija jau nutarusi pakeisti 
,ankstyvesnį įrašą visuotiniame 
šventųjų kalendoriuje ir šv. Ka
zimierą įrašyti Lietuvai. Taip 
pat jo vardas esąs išimtas iš 
Lenkijos šventųjų tarpo. Rašant 
šias eilutes, dar nebuvo prane
šimų iš kitų šaltinių, šv. Kazi
miero įrašymą Lenkijos sky- 
riun pirmoji viešumon iškėlė i- 
tališkoji “Elta”, redaguojama 
mons. V. Mincevičiaus”.

— Joanna Shimkus — nau
ja kylanti filmų žvaigždė. Per
nai “Seventeen” žurnalas (ge
gužės mėn.) 3-jų puslapių 
straipsniu su 2 nuotraukom, o 
šiemet sausio gale Assoc. Press 
spaudos agentūra ilgoka infor
macija supažindina su Europo
je kylančia filmų žvaigžde Jo
anna Shimkus. Ji ’ yra 26 m. 
amž., gimusi Halifax, Kanado
je. Jos tėvas — Kanadoje gi
męs lietuvis, o motina — airė.
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MANFRED KYBER

PAŽADĖTOJI ŽEME
KoioloĮoloaH

(2)
Be daržovių, jis pasodino ir 

miško gėlių. Tuo metu tai bu
vo vienintelės vienuolio se
sės, nors ir gyvos, bet nemąs
tančios, nesuprantančios, neuž- 
jaučiančios, vien tik miegan
čios sielos. O vis tiek jos teikė 
tam tikro jaukumo, pasitenki
nimo. Dievo beieškodamas, jis 
buvo pabėgęs nuo žmonių, o 
gyvulėliai bėgo nuo jo, nes Die
vo paveikslo atpažinti jame ne
sugebėjo. Dėl to patys žmo
nės kalti, nes savuoju elgesiu 
nuslopino savyje panašumą į 
Dievą, — mąstė brolis Emanu
elis.

Vargingas čia buvo broliui 
Emanueliui gyvenimas. Savo 
gyvybei palaikyti tenkinosi la
bai jau skurdžiu maistu. Nepai
sant to, iš jo veido spindėjo 
pasiryžimas, viltis, meilė. Nors 
tas veidas nebuvo dar pilnai 
pribrendęs iki tokio, koks jis 
turi būti žmogaus gyvenančio 
Dievo šventykloje, bet jau bu
vo pirmieji atsiskyrėlio bruo
žai. Ilgokai dar reikės laukti,

loiololol

kol tame atsiskyrėlio veide bus 
regimas Sutvėrėjo paveikslas 
ir juntami niekad nesikeičia Jo 
dvasios įstatymai. Tam reikia 
nugalėti patį save, nusižemin
ti ir savęs išsižadėti. Tai pasie
kiama tik per ilgą laiką ir iš
tverme ... 4r

Į Laverniją kelias tolimas. 
Todėl brolis Emanuelis nusiže
minęs laukė ir savo sieloje jau
tė prasidėjusį kitimo procesą 
— sielos veržimąsi iš kūno pan
čių, nors pats tebebuvo vieto
je ir vis dar savo žemiškųjų 
kūno pojūčių nelaisvėje.

Brolis Emanuelis ir prieš tai 
atgailavo, pasninkavo ir mari- 
nosi, bet išdavos buvo kito
kios. Būdamas vienišas, be pa
šalinės įtakos, jis jautė lyg ir 
kokią kūną plaunančią srovę, 
laisvai jame plaukiančią. Nely
ginant koks indas, jis prisipil
dė dangaus ir žemės jėgų. Už
migimas ir pabudimas nesiribo- 
jo akimirkom, bet jungėsi su 
visuma. Dienomis besidarbuo
damas, jis tarytum nejuto sa-

vo kūno svorio, kuris anksčiau, 
kaip kokia medžio ar akmenų 
pertvara, jį varžė bei ribojo. 
Ir visi kiti aplinkos daiktai ta
rytum pradėjo keistis. Matė 
jis medžius ir gėles jų pačių 
formose ir spalvose ir, be to, 
lyg apčiuopiamai jautė tų for
mų ir spalvų Sutvėrėją. Jis gir
dėjo paukščių čiulbesį, žvėrių 
staugimą, maurojimą, ir jam at
rodė lyg visa tai įsijungia į 
bendrą iš buities plaukiančią 
srovę, apimančią žmoniją ir gy
vūniją, augalus, vandenį ir ak
menis. Brolis Emanuelis, begy
vendamas savo lūšnelėje, už
miršo skaičiuoti dienas, nes iš 
aplinkos jauste jautė, kada bu
vo sekmadienis, t.y. kada reikė
jo ilsėtis ir švęsti. Ir. taip pa
lengvėle viskas keitėsi ir jun
gėsi į visuotinę amžiną meilę. 
Visuotinė šventa meilė visus 
Dievo tvarinius jungė į vieną 
bendruomenę, ir tuo būdu ny
ko pirmoji brolžudystės nuodė
mė, paženklinta Kaino ženklu 
kaktoje. Visi Dievo tvariniai, 
kaip tikri broliai, taikingai jun
gėsi vienon šeimon, kurioje vy- 
resniuoju buvo žmogus, žemėn 
atnešęs tą žmogžudystės nuo
dėmę. Žmogus pirmutinis pri
valo ir atgailauti dėl tos nuo
dėmės ir ją atleisti. Tokiose 
mintyse skęsdamas, brolis Ema
nuelis ilgėjosi ir troško, kad ge
rasis Dievas atsiųstų jam bro
lį. Ir tik Sekminių metu laukia
mą brolį jis susirado. Kaip vi-

sada, jis buvo išėjęs miškan 
pasirinkti šakų ir pasiskinti gė
lių. Oras ir žemė kvepėjo pa
vasariu. Beribėje erdvėje vie
ninga ir darnia harmonija švies- 
te švietė Sekminių stebuklas. 
Ir buities srovė tą dieną buvo 
stipresnė. Brolis Emanuelis pa
juto kažką nepaprasto, naujo, 
malonaus ir džiuginančio, sielą 
keliančio į aukštybes, lyg toji 
žemė ir viskas aplinkui iš es
mės būtų pasikeitę. Brolis Ema
nuelis buvo liesas, išdžiūvęs ir 
vaikščiojo taip lengvai, jog nei 
samanos nei pakelės smilgos ne
linko po jo kojomis. Pajutęs 
pasikeitimą, jis pasibaisėjo būti 
žmogumi, kuriam kiekvieno ki
to tvarinio meilė lyg būtų sve
timas reikalas.

Baisu yra klaidžioti Dievo 
stebuklų pasaulyje, paženklin
tame brolžudžio ženklu. Tai 
ką tu, broli Emanueli, radai, nė
ra jokia ramybė. Tai yra klai
ki vienatvė, kurią visi ieškan
tieji Dievo turi patirti ir išgy
venti. Medžių viršūnėse čiul
bėjo paukščiai, bet prisiartinti 
bijojo; vis dar nepasitikėjo 
žmogumi. Šaltinėlis, prie kurio 
brolis Emanuelis klūpėjo, me
lodingai čiurleno, plaukdamas 
sidabrine srovele į slėnį. Visa 
tai vyko gėlėtos pievos apsup
toje įlankoje, kur, ramiai įsi
žiūrėjęs į vandens paviršių, jis 
pastebėjo jame savo atvaizdą, 
pažino save. Tačiau matė save 
naują, tokį, kokio iki šiol nebu

vo matęs. Jo kaktą dengė plati, 
baisi dėmė — Kaino ženklas, 
nustelbęs žmoguje panašumą į 
Dievą. Nustebęs palietė ranka 
vandenį ir juo sudrėkino savo 
kaktą, bet dėmė nedingo, nes 
joks žemės vanduo tos dėmės 
nuplauti negali.

Per dykumas miškan atėjo 
vakaras. Naktis savo juodu 
gaubtuvu apgaubė viską, bet 
tai nebuvo palaimintoji ramy
bės naktis. Brolis Emanuelis 
vis dar tebeklūpėjo prie savo 
varganų daiktų ir jautėsi be ga
lo vienišas. Aukštybėse tamso 
je mirkčiojo dangaus žiburėliai, 
iš kurių galima buvo išskaityti 
vienuoliui keliautojui nurody
mus, kuriuo keliu einant gali
ma prieiti nuodėmių atleidimą 
ir nukeliauti į amžinąjį gyveni
mą. Brolis Emanuelis dar ge
rai nesuprato žvaigždžių rašto. 
Jį suprasti tegali tik tokios a- 
kys, kurios upelius ašarų yra 
išverkusios. Baisu yra būti žmo
gumi!

Laikui slenkant, viskas kito: 
paukščiai ir miško žvėreliai jau 
nebesišalino nuo brolio Ema
nuelio, nebesislėpė nuo jo tan
kumyne, jo nebebijojo. Savo 
kūne ir sieloje jis pajuto at
mainą. Toks pasikeitimas atė
jo Didžiojo Penktadienio ir 
Sekminių maldos ir atgailos ke
liu. Skendėdamas pamaldžiose 
mintyse, brolis Emanuelis išgir
do tylų dejavimą. Apsidairęs 
netoliese pamatė į sląstus įstri

gusią voveraitę. Jai buvo su
triuškinta vienos kojytės lete
nėlė. Tai buvo žmogaus žiau
raus elgimosi apgailėtina išda
va. Tai matydamas, brolis Ema
nuelis pajuto sieloje skaudų 
kartėlį? visai panašų į tą, kurį 
jautė ką tik į šį mišką atvy
kęs. Baisu yra būti žmogumi! 
— nuaidėjo jo sieloje.

Atsargiai elgdamasis, brolis 
Emanuelis greitai išvadavo tą 
nekaltą Dievo sutvėrimėlį iš 
žmogaus užspęstų jam spąstų. 
Spąstus užkasęs, sužeistą vo
veraitę pasiėmė į savo lūšnelę, 
sutvarstė jai sužeistą kojytę ir 
apgyvendino ją pas save. Vo
veraitė jo nebebijojo. Rami tu
pėjo ant jo kelių ir leidosi 
tvarstoma. Kojytė buvo nu
laužta, letenėlė sutriuškinta, 
bet buvo vilties ją sugydyti. 
Brolis Emanuelis voveraitę pa
girdė tyru vandeniu, pamaitino 
kankorėžiais ir paguldė į 
minkštą samanų guolį, kaip tik 
po Viešpaties paveikslu. Vove
raitė buvo labai paveikta, de
javo ir, lyg sąmoningai, guodėsi, 
bet netrukus nurimo ir užmi
go. Brolis Emanuelis nuėjo prie 
šaltinėlio, kur jis pirmą vaka
rą, nusiminęs dėl savo vienat
vės, klūpėjo ir meldėsi. Dabar 
jis dėkojo Dievui, kad jam su
teikė vieną jaunesnįjį brolį, be
jėgį miško gyvulėlį, žmogaus 
nuskriaustą Dievo tvarinėlį.

Iš upelio artėjo žmogaus pa
vidalo spindinti šviesa. Dėl to 

brolis Emanuelis nelabai nu
stebo, nes suprato, jog tai reiš
kia, kad ir gamtoje buvo šven
čiamos Sekminės. Toji žmogys
ta dėvėjo pranciškonų ordino 
drabužius, ir brolis Emanuelis 
atpažino ordino įsteigėją, Pran
ciškų Asyžietį. Kai brolis Ema
nuelis, atsiklaupęs prieš jį, že
mai nusilenkė, pastebėjo, jog 
taip pat pasielgė ir visi aplin
kui buvę daiktai: medžiai, krū
mai, gėlės, smilgos ...

Pranciškus Asyžietis pasili
ko prie brolio Emanuelio; vė
liau, priėjęs jo lūšnelę, ją ap
žiūrinėjo ir tyrinėjo iš lauko ir 
vidaus. Pastebėjo sužeistą ir 
aptvarstytą voveraitę. Peržeg
nojęs ją, grįžo vėl prie upelio, 
kur tebebuvo brolis Emanue
lis, ir tarė jam: “Palaimintas 
tavo, broli Emanueli, kelias. 
Tai dygliuotas pasiaukojimo, 
kančios ir vienatvės bei atgai
los kelias, vedąs į Laverniją, 
kur afš mačiau mūsų Viešpatį 
Jėzų Kristų. Nedaug kas šian
dieną tais keliais vaikšto. Že
mė yra permirkusi krauju, ir 
joje klesti nuodėmė. Ateis ta
čiau diena, kada visi tuo keliu 
nueis ir žemės nuodėmės bus 
atleistos. Kiekviena pradžia 
sunki. Mes, broli, turime būti 
pavyzdžiu. Kai sąmoningai eini 
į gėrį, vesdamas jaunąją kar
tą, tai ir vargingas kelias ne- 
taip vargina.”

(Bus daugiau)
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Sutinkame savus dailininkus
Dailės parodoje New Yorke (3)

New Yorkui mažiau pažįsta
ma buvo ir Lijolė Židonytė iš 
New Haven, Conn. Ten ji yra 
baigusi mokslus, ten dėsto me
ną aukštesniojoje mokykloje, 
dalyvauja vietinėse amerikie
čių parodose, pati buvo suren
gusi parodą New Havene.

Ji daugiausia tapo. Būdingas 
jos tapybos bruožas tai suskal
dymas, kartais net labai smul
kiai. Beskaldant priartėjama 
net prie abstrakto, sukuriama 
virpėjimas. Tą mirguliavimo į- 
spūdį pastiprina, sodriai deda
ma dažus. Dominuoja vienas 
koks koloritas, dažniausiai mė
lynas.

Išstatyti buvo keturi darbai, 
trys akrylika nutapyti, gi ket
virtas — Žolynai — plunksna 
ir rašalu. Šis pastarasis buvo 
be priekaištų — atliktas leng
va linija.

•

Artėdami prie New Yorko 
dailininkų, sutinkame Teofilį 
Petraiti, iš Elizabetho, N. J. Šiai 
parodai pristatė penkias akvare
les.

Stovėdamas prieš gamtą, jis 
joje ieško gaivališkojo prado, 
gamtos paslaptingumo ir jos 
gelmių. Todėl jis kartais taip 
“susiaudrina”, kad viskas suby
ra i spalvinį žaismą, į nuotai
kų bangavimą.

Anksčiau jo akvarelės - buvc> 
linksmesnės, giedresnių spalvų. 
Dabar dominuoja rudens spal
vos, iš gelmių' besiveržiąs niū
rumas. Techniškai akvarelės ge
rai išlietos.

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE
Prancūzijos Lietuvių Bend

ruomenės pirmininko kun. Pet
rošiaus pastangomis, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo su
kaktis. Paryžiuje buvo gražiai 
paminėta vasario 15. Prie šven
tės iškilmingumo prisidėjo Va
karų Europos lietuvių vyskupo 
Antano Deksnio ir Lietuvos dip
lomatijos šefo Stasio Lozorai
čio, specialiai atvykusių iš Ro
mos, dalyvavimas.

Minėjimas buvo pradėtas mi- 
šiomis lietuvių kalba. Jas auko
jo vyskupas Antanas Deksnys, 
asistuojant kunigui Jonui Pet
rošiui ir vyskupo sekretoriui 
pranciškonui tėv. Klemensui 
Žalaliui. Po evangelijos pasa
kytame turiningame pamoksle 
vyskupas, tarp kita ko, pažymė
jo, kad lietuviai emigracijoje, 
nors ir kaip gerai jiems sektų
si, neturi užmiršti savo tėvynės, 
turi ją karštai mylėti ir savo 
elgesiu bei darbais visur ir vi
sada kelti jos vardą svetimųjų 
tarpe. Tėvynės negalima pakeis-' 
ti, kalbėjo vyskupas, kaip ne
galima pakeisti motinos. Baig
damas savo žodį, vysk. Deks
nys prabilo taip pat prancūziš
kai i čia susirinkusius lietuviu 
tautos bičiulius prancūzus. Mi
šių metu prie altoriaus garbės 
sargyboje prie Lietuvos tri
spalvės stovėjo dvi lietuvaitės 
su tautiniais drabužiais ir skulp
toriaus Mončio sūnus.

Mergaitės šoka Vasario 16 gimnazijos surengtame Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime. ->

Prieš susipažindami su New 
Yorko dailininkų rateliu, susto
kime dar ties dail. Vytauto Ka
siulio kūriniais. Parodos rengė
jam leidus, juos pristatė Vacys 
Steponis, V. Kasiulio giminė. 
Šiaip jis nebetilpo į parinktų 
dailininkų kategoriją, nes pa
roda telkė tik šiame Atlanto pa
kraštyje gyvenančius dailinin
kus. Dėl to buvo ir nusiskundi
mų ir priekaištų, net iš pačių 
dailininkų tarpo: kodėl padary
ta tokia išimtis? Kaip dabar iš 
perspektyvos rodosi, gal ir ga
lėjo be jo apsieiti. Kai buvo pa
roda organizuojama, rengėjam 
atrodė, kad jis priimtinas.

Buvo išstatyta šeši jo kūri
niai — du aliejiniai darbai, li
tografija, pastelė ir du mišria 
technika. Visa padaryta mum 
gerai pažįstamu Kasiulio stiliu
mi, kur paveikslų fonai paden
giami tamsiais tonais, o ant vir
šaus dedami lengvi brūkšniai. 
Iš tų brūkšnių — “pagaliukų” 
sudaromas visas paveikslas.

Pirmam kambaryje buvo dar 
jo litografijų, kurios nebuvo 
įrašytos kataloge.

•

Sustoję pas New Yorko dai
lininkus, pradėkime apžvelgti 
jų kūrybą alfabetine tvarka.

Štai Juozas Bagdonas, vienas 
iš pagrindinių parodos organi
zacinių darbininkų, parodos ko
misaras. Jis buvo išstatęs 6 
aliejinės tapybos paveikslus, vi
dutinio dydžio (vyrauja dides
nio formato). Visi pavadinti tuo 
pačiu vardu — tapybinė kom
pozicija, visi padaryti aliejumi.

Mišiom pasibaigus, visi sve
čiai buvo pakviesti į čia pat 
esančią konferencijų salę.

Kun. Petrošius, kaip Pran
cūzijos Lietuvių Bendruomenės 
pirmininkas, pasveikino susi
rinkusiuosius, prie garbės stalo 
pakviesdamas ministerį Stasį 
Lozoraitį, vyskupą Deksnį, 
Prancūzijos ambasadorių de la 
Tournelle ir profesorių Matore. 
Abu garbingi svečiai prancū
zai yra gyvenę ilgesnį laiką Lie
tuvoje, iš kurios išsivežė ne tik 
gerus atsiminimus, bet, kaip 
profesorius Matore, ir lietuvai
tę žmoną, kuri, deja, prieš kele
rius metus visai netikėtai, dar 
jauna būdama, mirė.

Pirmuoju kalbėtoju kun. Pet
rošius pakvietė ministerį Lozo
raitį, kuris prancūzų kalba krei
pėsi į susirinkusius svetimša
lius, Lietuvos draugus. Savo kal
boje Lozoraitis iškėlė lietuvių 
tautos pasipriešinimą rusifikaci
jai, priminė okupanto vedamą 
kovą prieš Bažnyčią, išreiškė 
viltį, kad Vakarai suteiks mo
ralinę paramą Lietuvos nepri
klausomybės siekiam, ir padė
kojo Prancūzijai už lietuviam 
rodomą palankumą ir svetingu
mą. Kreipdamasis į lietuvius, 
diplomatijos šefas kvietė juos 
veikti tokiu būdu, kad tauta 
krašte žinotų, jog užsienio lie
tuviai yra jai ištikimi ir gina

Kaip žinia, dailininkas yra 
nuoširdus abstraktinio stiliaus 
puoselėtojas, menui skiria visą 
laiką. Kas būdinga šiem jo iš
statytiem paveikslam? Gal kolo- 
ritinis kvalitetas? Jis labai daug 
dėmesio skiria savo spalvinei 
sąrangai, tono pasirinkimui. Ir 
dažą gerai pamaišo, kol suran
da tinkamą toną, čia vyravo 
daugiausiai gelsvų tonų paveiks
lai.

Jo abstraktas pagrįstas erd
vės balansavimu. Kai žiūri į jo 
paveikslus, matai lyg kokio kos- 
mo formavimąsi, kur didelėse 
erdvėse skraido nuostabių for
mų kūnai, apšviesti keistų švie
sų. Toliai, erdvės, judesiai pa
traukia žiūrovą, pagauna į min
čių pasaulį ir verčia filosofuoti.

•
Albinas Elskus, gruodžio mė

nesį turėjęs savo parodą Wood- 
havene, čia išstatė šešis nedidei 
lio formato paveikslus. Jei dide
liame formate jis buvo laisvas 
ir platus ir drąsus, tai šie ma
ži formatai jį varžė. Tokiuos for
matuos jis negali susitelkti sa
vo temai, negali ir išsitekti. Vi
si parinkti paveikslai duslių, 
daugiausia šaltų spalvų, labai 
jau iškabinant suspausti. x

Dailininkas daro tik akrylika 
ir šia modernųjį dažą gerai 
apvaldė.

•

Praeitų metų gruodžio mėn. 
mirusiam dailininkui — prof. 
Adomui Galdikui pagerbti buvo 
skirtas vienas iš gražiausių pa
rodos kambarių. Iškabinta bu - 
vo šeši paveikslai, — aliejus,

PARYŽIUJE
jos teisę į nepriklausomybę. Lo
zoraitis šia proga pasidžiaugė, 
kad tokios linijos laikosi Pran
cūzijos Lietuvių Bendruomenė, 
su kuria, kaip ir su jos pirmi
ninku kun. Petrošium, jį sieja 
daugelio metų draugiški santy
kiai.

Vyskupas Deksnys savo kal
boje pažymėjo, jog Vasario še
šioliktosios aktas nebuvo tik 
pirmojo pasaulio karo pasek
mė; jis buvo visos tautos žo
dis, skelbiąs jos valią. Šia pro
ga jis priminė nepriklausomos 
Lietuvos padarytą pažangą įvai
riose gyvenimo srityse.

Po vyskupo Deksnio širdin
gais žodžiais prabilo Prancū
zijos ambasadorius de la Tour
nelle, Prancūzų -Baltų draugi
jos primininkas, pasveikinda
mas lietuvius ir užbaigdamas 
savo kalbą šūkiu: lai gyvuoja 
Lietuva!

Profesorius Matore prisiminė 
išgyventą laikotarpį nepriklau
somoje Lietuvoje ir pirmąsias 
Sovietų okupacijos dienas, kai 
jis buvo pasodintas kalėjimam 
Jis kvietė užsienio lietuvius gy
venti ir veikti vieningai, nes 
tik vienybėje glūdi emigracijos 
stiprybė ir tik vieningai dirbda
mi lietuviai galės pasiekti savo 
vyriausią tikslą.

Po iškilmingos minėjimo da
lies įvyko trumpa meninė pro
grama. Scenoje pasirodė tau
tiniais drabužiais apsirengęs lie
tuviškas jaunimas. Salėje, gali
ma sakyti, lyg pakvipo pavasa
rio gėlėmis ir jaunyste, kai 
blondinė lietuvaitė iš Jungti
nių Amerikos Valstybių, Rita 
Ausiejūtė, pati lyg pavasario vė
jo scenon išstumta, perskaitė 
kelis pavasariškus Fausto Kir- 
šos ir Lietuvoje gyvenančios 
poetės Degutytės eilėraščius. 
Kita lietuvaitė, Prancūzijoje iš
augusi Milda Peruche, gražiai 
paskaitė ištrauką iš Victor Hu
go prozos kūrinio. Programą už
baigė Paryžiaus lietuvių tauti
nių šokių grupė, jau pagarsėju
si net ir prancūzų tarpe, kuri 
meniškai atliko keletą lietuviu 
tautinių šokių.

Minėjimo dalyvė

Dail. Regina Ingelevičienė prie savo kūrinių Kultūros židinio parodoje Nuotr. V. Maželio

tempera. Dominavo aliejinė ta
pyba. Parinkta abstrakto, ir de
gančių rudenų, ir žemaičių ka
pinaičių, kurias velionis taip 
mėgo tapyti. Tik tos žemaičių 
kapinaitės buvo labai tamsaus 
kolorito ir nesiderino prie vi
so rinkinio. Geriausi buvo tem
peros kūriniai, atlikti spontaniš
ka technika.

Birutės Gedvilienės matėme 
keturis darbus. Ir kas jiem bū
dinga?

Tai romantiškas pasaulio su
pratimas. Dailininkė, rodos, 
grįžta į praeito amžiaus roman
tizmą ir užsisvajojusi nutapo 
tokius paveikslus, kaip tyla, vė
jas groja, vienuoliai. Spalvų 
naudoja nedaug. Jos uždedamos 
drąsiu peilio pabraukimu. Nuo 
peilio pabraukimo dažai susilie
ja į vieną masę ir pamažu iš
tirpsta. Tokiais keliais pabrauki
mais išryškinama pagrindinė te
ma. Dailininkė mėgsta tamsius 
fonus ir ant jų deda dažniau
siai gelsvus tonus.

Regina Ingelevičienė turi su
sidariusi savo tapybos stilių — 
ji pasaulį mato lyg pro koki 
tinklą ar suskaldytą stiklą. Nė
ra čia ramių plokštumų, bet tik 
ištisas linijų audinys — virpėji
mas. Dailininkei labiausiai rūpi 
išauginti savo kūrini šiame vir
pančiame stiliuje, kad jis būtų 
ritmiškas, bet ji mažiau rūpina
si kolorito problemomis. Gali
ma sakyti, kad jos paveikslai 
turi tik vieną — rusvai pilką 
koloritą. Į tą koloritą kur 
ne kur įmetama)kitų spalvų, kad 
jos linijų nėrinį sujungtų ar 
dar labiau sudramatintų.

Tapydama tokiu būdu, daili
ninkė labai dažnai priartėja ir 
prie abstrakto. (p.j.)

(Bus daugiau)

JAV LB Kultūros Fondo pirmininkas Anatolijus Kairys (d.) ir senatorius 
R. F. Smith Chicagoje.

KAI PASAKOTOJAS VIRTO POETU
Albinas Baranauskas lig šiol 

daugiau buvo pažįstamas kaip 
talentingas pasakotojas. Atkrei
pė dėmesį trumpais pasako
jimais (Sniego platumos 1959, 
Kalvos ir lankos 1959); o 
ilgesniu jau romano formos 
pasakojimu ' (Karklupėnuose) 
1965 laimėjo Draugo konkursą. 
Dabar gautas (nors 1969 data 
žymėtas) jo ir pirmas eilėraščių 
rinkinys Pasaga ir vyšnios.

Bąranauską pažindamas iš pa
sakojimų, nustembi skaityda
mas jo eilėraščius. Pasakoji
muose smulkius įvykius mokė
jo rodyti grakščia, stilinga for
ma. Grožėjaisi pasakotojo pa
stabumu spalvom, linijom, leng
vu sakinio tekėjimu, sumaniai 
vartojama tam sakiniui sudary
ti ir su kitais derinti impresio
nistine technika. Prisiminei, 
kad jis turėtų būti pasakotojo 
“iš Dievo malonės” Antano Vai
čiulaičio kaimynas..

Eilėraščiuose randi šuoli i ki
tą pusę. Pačia tematika, pergy
venimais Baranauskas priklau
so tai generacijai, kuri tebejau
čia palikto krašto nostalgiją. 
Vieniem palikto krašto nostal
gija vaidenas palikto krašto 
vaizdais sapnuose, kitiem tie 
vaizdai atgyja kūrybos procese. 
Atgyja palikto krašto detalės 
viena po kitos, viena ant kitos, 
viena per kitą — be logiško ry
šio viena su kita. Tos detalės 
ir yra žymi dauguma vaizdų, 
kurie plaukioja Baranausko ei
lėrašty. Jos nėra ‘apskritai’ lie
tuviškos. Jos yra prisisunkusios 
lokalinio kolorito, susijusios su 
konkrečiom gyventom vieto
vėm.

Tačiau lokalinio kolorito (sū- 
duvinio) vaizdai tėra medžiaga 
poezijos vaizdam. Poetinius vaiz-

KNYGOS

dus iš tos medžiagos kurdamas, 
autorius pertvarko tikrovės li
nijas, spalvas. Lyg nūdienis por
tretistas — žmogaus veidą pieš
damas žaliom, mėlynom spal
vom. Lyg poetas Majakovskis 
apmaudamas debesį kelnėmis.

Knygos leidėjai teisingai sa
ko, kad autorius prašneka sod
riais originaliais vaizdais. Tų 
vaizdų originalumui keletas pa
vyzdžių: “Mėlynas pianino lašė
jimas”, “Iliustracijos tvora pa
rimus ant arimo”, “Juodai pa
braukti mėnulio antakiai”, “O 
per pusryčius prie kiaušinie
nės sėda vidutinio storumo de
besiai”, “Saulė dar man tebe- 
užteka iš vakarų ir nusileidžia 
miškų užsegiotuos rytuos pro 
neišpainiojamas pavienių me

CHICAGOS LIETUVIU OPERA
Marijos Aukštesniosios 

mokyklos salėje
LITHUANIAN PLAZA

6700 So. California Ave., Chicago

stato G. Verdi prologo ir
4 veiksimi operą

LIKIMO GALIA
Dirigentas — VYTAUTAS MARIJOŠIUS

Režisierius — PETRAS MAŽELIS 
Dailininkas — JURGIS DAUGVILA 

Solistai:
GENEVAITĖ MAŽEIKIENĖ 
VACLOVAS MOMKUS 
ALGIRDAS BRAZIS 
VLADAS BALTRUŠAITIS 
BRONIUS MAČIUKEVIČIUS 
JUOZAS ALEKSIONAS

Premjera: 1970 m. balandžio 18 d., 7:30 vai. vakare

II Spektaklis: 1970 m. balandžio 19 d., 4:00 vai. popiet

III Spektaklis: 1970 m. balandžio 25 d., 7:30 vai. vakare

IV Spektaklis: 1970 m. balandžio 26 d., 2:30 vai. popiet

Bilietai gaunami MARGINIUOSE, 2511 West 69 Street, 
Chicago, Ill. 60629 [Tel. PR 8-4585]

Bilietus užsakant paštu nurodyti datas ir kainas ir čekį 
siųsti: Mr. Pranas Naris, 6538 South Washtenaw Avenue, 
Chicago, Ill. 60629.

Bilietų kainos: Parteris $8.00, $6.50, $5.00 
Balkonas $7.00. $5.00, $3.00 

Premjerai visi bilietai vienu doleriu brangesni

STASYS BARAS 
JONAS VAZNELIS 
JULIUS SAVRIMAS
VYTAUTAS NAKAS 
DANA STANKAITYTĖ 
ROMA MASTIENfi 

džių naktis”, “Vienas iš trijų 
kalnų yra tingi savaitė”, “Jau 
nebeturiu po ranka to viso ke
lias valandas traukusio reginio, 
nors ... dar jaučiamas bur
noje jo skonis”, “Geltonas vė
jas kambarin įvarė nukirptą so
do pasenusį aidą”, “Lietus su 
gėle švarko atlape”.

Nustebina sakinio sudarymas, 
kitoks nei pasakojimuose. Čia 
sakinys originalus tuo, kad jis 
mėgstamas statinis, kuris kar
tais apsieina net be veiksmažo
džių — lyg rašinio antraštės. 
Kitados tai buvo impresionis
tų mėgstama priemonė. Antras 
sakinio ženklas — sakinio ob
jektą papuošia prieš tą objektą 
stovinčiais pažyminiais, epite
tais, paaiškinimais, kartais net 
suplakdamas vieną šalia kito du

(nukelta į 5 psl.)
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Svečiai amerikiečiai sveikina
Nepriklausomybes minėjime auky surinkta 1,400 doleriy 

ROCHESTER, N.Y.Vasario 22 rengtas Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimas 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos sa
lėje, gausiai dalyvaujant Ro- 
chesterio ir apylinkės lietuviam, 
praėjo pakiliai.

Minėjimas buvo pradėtas 
JAV ir Lietuvos himnais, gie
dant visiem susirinkusiem. Po 
kun. L. Vėželio invokacijos pro
fesorius dr. A. Klimas perskai
tė 1918 vasario 16 paskelbtąjį 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo aktą, taip pat ir New 
Yorko gubernatoriaus Rockefel- 
lerio ir Rochesterio miesto ma
joro S. May proklamacijas, skel
biančias vasario šešioliktąją 
Lietuvos diena. Pagerbti minė
jime dalyvavę savanoriai: pulk. 
Raimundas Liormanas, Petras 
Druseikis, Zigmas Arlauskas ir 
Antanas Skruzdys.

Minėjiman atvykę svečiai — 
JAV kongreso narys Frank Hor
ton, Rochesterio miesto majo
ras Stephen May, tautybių at
stovai ir kt. — pasakė sveikini
mo kalbas. Frank Horton savo 
kalbos dali vasario 16 yra pa
sakęs ir JAV kongrese.

Anicetas Simutis, Lietuvos 
respublikos gen. konsulas New 
Yorke, savo kalboje prisiminęs 
žymesnius istorijon nuėjusius 
Lietuvos valstybės kritimus ir 
laimėjimus, įvairių diktatorių li-

NEW HAVEN, CONN.
Auka mokyklai

Lietuviškai mokyklai parem
ti Bridgeporto Lietuvių Bend- 
ruomen. apylinkė įteikė 50 do
lerių čekį mokyklos kasininkui. 
Mokykla nuoširdžiai dėkoja 
Bridgeporto lietuviam už para
mą.

Jaunuoliai išleido laikraštėli
New Haveno ir Bridgeporto 

jaunuoliai išleido neperiodinio 
laikraštėlio, Mintis, pirmąjį nu
meri. Klebonas kun. A. Zanavi- v .

Kai pasakotojas ...
(atkelta iš 4 psl.) 

prielinksnius ("su iš lango iš
plautu ketvirtadienio nuliūdi
mu” ‘-prieš iš baimės pabalu
siu vaiku akis”. Tai sakini daro 
kondensuotą, statišką, kuris sa
vo ruožtu skaitytojui virsta 
stabdžiu. Trečias sakinio ženk
las — kai kurių sakinių nepa
prastas ilgis, kartais 8 eilučių; 
kartais visas eilėraštis teturi tik 
porą sakinių (“Vėją ir t.t.’”..) 
Tokia forma galima suprasti 
kaip du eilėraščio periodus, pa
grįstus poeto vieno atsikvėpi
mo ritmu. Bet kada prisideda 
dar ketvirtas sakinio ženklas— 
eilėraščio dalių nesiejimas nei 
ritmu, nei gramatine logika — 
visą eilėraštį gali vertinti kaip 
prozos ar publicistikos gabalą, 
ne poeziją. Jeigu surašytum iš
tisai eilutė po eilutės tokius ei
lėraščius kaip “Atostogos” ar 
“Paskutinių”, tebūtų laikrašti
nis reportažas.

Sustojome prie Baranausko 
sakinio atidžiau, nes atrodo, 
kad jis sąmoningai tokios for
mos ėmėsi — ne tiek dėl to, 
kad ji išplaukia iš jo kūrybi
nės prigimties, kiek iš sveti
mos literatūros pavyzdžio.

Rezultatas — kas eilėraščiuo
se domisi eksperimentais ir 
atskirais vaizdais, bus jais ir 
Baranausko knygoje patenkin
tas. Kas ieško ne originalaus 
vaizdo ir vaizdų asociacinės 
jungties prašmatnumo, o eilė
raščio visumos poetinės nuotai
kos — bus apviltas. Tam Ba
ranauskas pasakotojas yra ver
tesnis nei Baranauskas poetas.

(Albinas Baranauskas, Pasa
ga ir vyšnios. Eilėraščiai. Išlei
do Lietuviškos knygos klubas. 
Chicago, 1969, 64 pusi. Kaina 
2 dol., Aplankas Magd. Stankū
nienės).

kimą, įtikinamai pažymėjo, kad 
teisingumas vieną kartą laimės. 
Ir tai gali atsitikti visai neto
limoje ateityje.

Pertraukos metu aukų su
rinkta apie 1,400 dol. Aukos 
renkamos ir toliau.

Meninėje dalyje ypač gražiai 
pasirodė, kaip gerai susidaina
vęs meninis dainos vienetas, 
vietos Liet. Bendruomenės cho
ras, vadovaujamas Jono Ado
maičio. Padainavo: A. Vaičiūno 
“Kritusiems šauliams”, Stp. So
deikos “Šiaurės pašvaistę”, Br. 
Budriūno “Mano protėvių že
mę” (žodžiai B. Brazdžionio), 
solo — Birutė Čypienė, ir J. 
J. Naujalio “Jaunimo giesmę”. 
Akomponavo K. Saladžius. Silp
nokai praskambėjo L. Baltraus 
dviem išėjimais padainuotos ke
turios dainos. Minėjimas baig
tas Pr. Puidoko deklamacija 
“Jaunajai generacijai” (K. Miš
kinienės eilėraštis).

Minėjimui lietuvių ir anglų 
kalba labai patraukliai vadova
vo prof. dr. Antanas Klimas.

•
Lietuviu radijo valandėlėj Va

sario 16 minėjimą pravedė: ang
lų kalba — R. Kiršteinas, lietu
vių — St. Ilgūnas.

čius jaunimui leido naudotis 
medžiaga ir spausdinimo prie
monėmis veltui, tuo labai pa
lengvindamas Minties išleidimą. 
Tikimės, kad jaunimas šią gra
žią paramą supras ir tinkamai į- 
vertins.

Įspūdinga paskaita
Vasario 22 keletas newhave- 

niečių dalyvavo Vasario 16-to- 
sios minėjime Bridgeporte. Ku
nigo Jono C. Jutkevičiaus pa
skaita padarė didelio įspūdžio 
klausytojam. Nedaug girdime 
tokių drąsių ir niekam nepatai
kaujančių kalbėtojų. Mintys la
bai įdomios, faktai liūdni, bet 
tikri. Nežiūrint labai mum nepa
lankių aplinkybių, kun. Jutke- 
vičius ragino dar labiau ryžtis, 
dar labiau dirbti siekiant Lie
tuvai laisvės.

Tylus sukaktuvininkas
Gyvenime yra mažai daran

čių — garsiai šaukiančių. Bet 
būna ir priešingai. Mūsų kolo
nijoj yra vienas nuoširdus, 
draugiškas, sąžiningas, darbš
tus, visiškai jokios garbės ne- 
ieškąs geras ir tikras dzūkas 
Jonas Šaulys. Žinau, už tuos žo
džius būsiu jo labai išbarta, bet 
šia proga visi newhavenieciai 
su manim sutiks ir, jei reikės, 
užtars.

Praktiškai jam yra uždėta di
džioji vietos lietuvių bendruo
menės darbų ir rūpesčių dalis. 
Priklauso prie visų organizaci
jų, komitetų, komisijų. Ypatin
gai daug yra pasitarnavęs vieti
niam žmonėm, organizuodamas 
autobusus įvairiem išvažiavi
mam. Ne mažiau žinomas ir a- 
pylinkėj. Dažnas svečias apylin
kės kolonijų parengimuose.

Gyvena Branforde, 12 mylių 
nuo New Haveno, su žmona 
Emilija, savo pasistatytam na
me. Duktė Birutė ištekėjusi, 
sūnus Vytautas gyvena ir dir-‘ 
ba Dallas, Texas. Šiuo metu Vy
tautas lanko kursus Wall St., 
N. Y. Grįžęs į Dalias, atidarys 
savo akcijų pirkimo-pardavimo 
įstaigą.

Gyvendamas New Yorke, sū
nus dažnai savaitgaliais aplan
ko tėvus ir seserį su svainiu. 
Buvo nutarta svečiui parodyti 
filmus iš sesers vestuvių ir 
priešvestuvinių parengimų.

Vakarienę bevalgant, ponia 
Šaulienė pranešė, kad vasario 
18 jos vyrui suėjo šešiasdešimt 
metų. Ilgiausių metų ir sveika
tos mūsų sukaktuvininkui!

Albina Lipčienė

Lietuviu delegacija vasario 
16 buvo priimta Rochesterio 
majoro S. May įstaigoje. Majo
ras jai įteikė proklamaciją, skel
biančią Rochesterio miesto ty- 
ventojam, kad vasario 16 yra 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo diena. Delegaciją su
darė: Aldona. Kiršteinienė, Liu- wa, Canada), -x.y.

Rochestery, N.Y., minint Lietuvos nepriklausomybės šventę, prista
tomas miesto burmistras Steven May (k.), dešinėje prof .dr. A. 
Klimas.

ŽINIOS IŠ NASHUA, N.H.
Vasario 16 minėjimas vyko 

vasario 22.
Lietuvos ir už jos laisvę žu

vusiųjų intencija Šv. Kazimie
ro bažnyčioje (kuri lietuviam 
priklauso nuo 1909) klebonas 
kun. J. Bucevičius aukojo iškil
mingas mišias. Mišių metu var
gonininkas Jonas Tamulionis ir 
jo choras giedojo Maldą už tė
vynę, Marijos giesmę, Kur bė
ga Šešupė ir Lietuvos himną. 
Klebono iniciatyva, antroji rin
kliava buvo skirta Balfui. Su
rinkta 159 dol. Sakydamas pa
mokslą, klebonas prašė pasi
melsti už žuvusius Lietuvos lais
vės kovotojus ir perskaitė mies
to majoro proklamacijos ir vals
tybės sekretoriaus laiško Lietu
vos atstovui Kajeckui ištraukas.

Popiet Jono Wolleno įstaigo
je įvyko koncertas-vakarienė. 
Susirinko apie 200. Po trumpos 
įžanginės kalbos Balfo skyriaus 
pirmininkas vakarą vesti pave
dė Vytautui Sirvydui, kuris pri
statė miesto majorą Dennis J. 
Sullivan. Sis pareiškė amerikie
čių viltį, kad Lietuva vėl bus 
laisva, ir pridūrė, kad lietuvių 
kilmės žmonių vaidmuo šio 
miesto gyvenime yra laikomas 
labai aukštoje ' pagarboje.

Vakaro vedėjas nurodė, kad 
daugiau kaip per 50 metų kas
met minint Vasario 16-ją, jau 
darosi sunku rasti nenusibodu- 
sį gyvą žodį, todėl sakė pasek
siąs rašytojo A. Barono patari
mu kalbėti vietos gyvenimo te
momis, nes jos, kaip kalbos 
apie orą, niekad žmonėm ne
nusibostančios. Majoro žodžių 
įkandin jis išvardijo visą eilę 
pasižymėjusių lietuvių kuriuos 
šiomis dienomis iškėlė vietos 
spauda.

Koncertinėje programos daly
je tautiniais drabužiais apsiren
gusi Stasė Daugėlienė, iš Bed
ford©, N. H., dainavo Naujalio 
Maldą už tėvynę, Tallat-Kelpšos 
Dainą apie sesutę, Gruodžio Oi 
ant kalno ir Šimkaus Vakarinę 
dainą. Giedant Naujalio Maldą, 
scenon išėjo jaunimo būrelis, 
nešinas tautinių spalvų degan
čiom žvakutėm ir, šviesas prige-

cija Laukaitienė (abi tautiniais 
drabužiais), klebonas kun. Pr. 
Valiukas, P. N’orkeliūnas ir Juo
zas Jurkus, ALT skyriaus pir
mininkas. Vėliau vietos televizi
jos 10 ir 13 kanalai parodė pro
klamacijos įteikimo akimirkas.

Mirė Ona Keibienė, ilgai 
sirgusi. Giliam liūdesy liko jos 
vyras Vladas Keiba, duktė Vida 
Radžiuvienė, dukters vyras V. 
Radžius ir trys vaikaičiai (Otta- 

sinus, sykiu su soliste ir daly
viais pagerbė žuvusius už Lietu
vos laisvę.

Įdomu, kad Juozą Naujaiį 
Lietuvoje asmeniškai pažinojo 
vargoninkas Jonas Tamulionis, 
o Stasį Šimkų — Vyt. Sirvy
das, 1916 atvykusį Amerikon 
aukų nukentėjusiem rinkti.

Antrąją programos dali atli
ko jaunimas. Ramunė Berno
taitė pianinu paskambino Cle
menti Sonatiną. Debbie Wolleny- 
tė akordeonu pagrojo Those 
Were the Days ir Rain, Rain 
Polką. Leonas Bernotukas jaus
mingai padeklamavo eilėraštį 
apie Lietuvą, Ričardas Graus- 
liukas su sesute Danute pašo
ko šokių mokytojos Ivaškienės 
išmokytą ir sudramatintą suk
tini. Julė Grauslvtė davė dainų 
pynę akordeonu.

Vakaras pradėtas Amerikos, 
baigtas Lietuvos himnais.

Svečių tarpe buvo žymi (apie 
20) grupė Lowellio. Mass., lie
tuvių. su Vytauto klubo pirmi
ninku Jonu Jasinsku. Kelios jų 
moterys buvo apsirengusios tau
tiniais drabužiais. Iš Worceste-

NAUJAS LIETUVIS KUNIGAS
Kovo 14 Šv. Pauliaus bazili

koje Romoje kunigu bus įšven
tintas Edmundas Paulauskas, gi
męs ir augęs Lowell, Mass. Jo 
tėvai, Vladas ir Barbora, yra 
ankstesnės kartos ateiviai.

Teologijos mokslus jis studi
javo *Sv. Jono seminarijoje 
Brighton. Mass. Tai bus pirmas 
kunigas iš Šv. Juozapo parapi
jos Lowell, Mass. Čia jis yra 
baigęs parapinę mokyklą ir 
aukštesnę mokyklą. Būdamas 
aukštesnėje mokykloje, pasižy
mėjo sporte, buvo net futbo
lo komandos kapitonas. Buvo 
gavęs stipendiją, kuria naudo
josi, lankydamas Bostono uni
versitetą. Mokslas jam gerai se
kėsi. Pajutęs pašaukimą būti 
kunigu. jis įstojo į kunigų se
minariją. Užbaigti kunigystės 
mokslų išvyko į Romą, kur 
lankė Gregorijaus universitetą.

Kongresmanas Frank Horton kalba Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime Rochestery, N.Y.

rio, Mass,, atvyko Gedmintų ir 
Pajėdų šeimos su kaimynais. Iš 
Concord, N. H., atvyko dr. V. 
Kaupas, valstybinio biuro pa
reigūnas.

Iš vietinių dalyvavo: klebo
nas kun. J. Bucevičius. dr. K.l. 
Umpa su žmona, mokytojas Sta
sys Stončius. miesto majoras su 
draugu tarybos nariu, mokyto
jas dr. Jasper C. Grigas, laidotu
vių direktorius K. Kazlauskas 
su žmona, vietinio banko sky
riaus vedėja Ona Sinkevičiūtė 
ir kiti.

Rengimo komitetą sudarė: 
Kazys Grauslys (pirm.). Birutė 
Bernotienė. Teklė Mitchelienė, 
Petras Savickas ir Vyt. Sirvy
das.

Vincas J. Raudonis Fordo 
korporacijos šiemet buvo pa
rinktas “geriausiu daržovių au
gintoju” keturiolikos geriausių 
Amerikos ūkininkų grupėje. 
Gal tai pirmutinis Amerikos 
lietuvis šio fondo taip parenka
mas? Raudonis turi 400 akrų 
ūkį ties Nashua (pradėjo tik su 
50). Gaus 2,000 dol., kuriuos 
svarsto paskirti kuriam lietu
viui kaip stipendiją agrikultū
rai studijuoti.

Mokytojas Stasys Stončius 
Jaycee organizacijos vietinio 
skyriaus parinktas “atžymėti- 
niausiu jaunu vyru”, o pernai 
jis buvo išrinktas “geriausiu 
mokytoju”.

Petras Česnulevičius, pasižy
mėjęs Nashuos ir Bostono ko
legijos futbolo sporte, buvo pa
gerbtas bankete Wollen įstaigo
je. Susirinko 300 žymių ameri
kiečių (apie 15 lietuvių), jų tar
pe New Hampshire gubernato
rius. Majoras Sullivanas kalbo
je pažymėjo Petro “lietuvišką”

Edmundas Paulauskas kovo 14 Ro
moje įšventinamas kunigu.

šv. Juozapo parapija Lowell, 
Mass., buvo įkurta 1908 metais. 
Dabartinis jos klebonas yra 
Jonas Žuromskis. 

prisirišimą prie tėvų: kada tik 
atitrūkdavo nuo mokslo ir spor
to Bostono kolegijoje, Petras 
“bėgdavo” namo į Nashua pa
dėti tėveliui dirbti ūkio darbus.

Lietuvių ir lenkų komitetas 
žymiai amerikiečių Elks organi
zacijai jau devintas metas su
rengia labai populiarų (sunku 
net bilietų gauti) Honyock va
karą. kuris tikrovėje yra lietu
viškų valgių ir vaišingumo va
karas. Šiemet komitete, be dvie
jų lenkų, pirmininku buvo Vin
cas J. Raudonis, sekretorium— 
Jonas Bartis, nariais — Šimko- 
nis. Lapinas, Žibolis ir J. Če- 
siūnas (adv. L. Velishka dėl 
nesveikatos negalėjo dalyvaut).

Jono česiūno (miesto tarybos 
nario) vardas dažnai sumirga 
spaudos skiltyse ryšium su įvai
ria jo veikla.

Klebonui kun. J. Bucevičiui 
Kolumbo vyčių organizacija į- 
teikė Faithful Friar požymį už 
jo našų darbą šiai organizaci
jai per 20 metų.

Lietuvišku "Žaliuoju kalnu" 
būtų galima pavadinti vieną 
mūsų miesto dalį. Gatvės lietu
viškais vardais: Tomolonio, 
Vieckio, Mizaros. Monio, Balio. 
Turime ir Vilna:Vilniaus gatvę. 
Žodžiu, lietuviai Nashuoj vaidi
na iš tikrųjų nemažą vaidme
nį.

Barry Palmer, radijo stoties 
žinių redaktorius, lietuvių kil
mės, anglų kalba nušvietė lie
tuvių kovas už nepriklausomy
bę ir pareiškė viltį, kad Ameri
ka lietuviam padės išsilaisvint.

Rep.

Worcester, Mass.
Iš Lietuvių Bendruomenės 

veiklos
Vasario 28 pas p. Tamašaus

kus įvyko LB vietos apylinkės 
posėdis, kuriame dalyvavo pir- 
min. Pr. Stanelis. vicepirm. K. 
Čėsna, sekr. VI. židžiūnas, inž. 
V. Dabrila. parengimų vadovas 
Pr. Račiukaitis. nariai J. Tama
šauskas ir Pr. Pauliukonis, revi
zijos komisijos pirm. J. Matu- 
saitis.

Posėdyje buvo aptarti kai ku
rie svarbesni ateities planai ir 
metinis apyskaitinis su
sirinkimas. Grandinėlės ansamb
liui paskyrė 50 dol. Posėdžio da, 
lyviai malonios šeimininkės bu
vo skaniai pavaišinti.

LB metinis susirinkimas
Kovo 15 d. 4 vai. Šv. Kazi

miero parapijos salėje kviečia
mas Lietuviu Bendruomenės vie
tos apylinkės visuotinis narių 
susirinkimas, kuriame valdyba 
pateiks metų veiklos apyskai-
tą ir bus renkama nauja val
dyba ateinantiem metam.

Visi prijaučią LB maloniai
kviečiami atsilankyti. P.

IŠ VISUR
— Lietuvių Kunigų Vienybės 

centro valdyba išsiuntinėjo 
dviem šimtam JAV vyskupų, 
arkivyskupų ir kardinolų Lietu
vos kunigų raštą Kosyginui dėl 
Bažnyčios persekiojimo okupuo
toje Lietuvoje. Pridėtame lyd
raštyje prašyta, kad šis raštas 
būtų perduotas diecezinei spau
dai ir panaudotas pamokslam. 
Iš pirmųjų atsiliepusių buvo 
trys kardinolai: Bostono Cush
ing, Washington© O’Boyle ir 
Philadelphijos Krol. Kai kurie 
dieceziniai laikraščiai šio rašto 
santraukas tuoj pat įsidėjo į pir
mą puslapį.

— Rašytojo Antano Vaičiulai
čio vakaras Rochesteryje. N. 
Y., įvyks kovo 14, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Šv. Jurgio para
pijos salėje.

— SLA Pildomosios Tarybos 
rinkimai pradėti kovo 1 ir bai
giami kovo 31. Susivienijimo 
nariai turi išrinkti: prezidentą, 
viceprezidentą, sekretorių, iždi
ninką, du iždo globėjus ir dak- 

“tarą kvotėją.

— Muz. St. Gailevičius sukū
rė dvi naujas dainas. Vieną jų 
paskyrė naujai suorganizuotam 
Hamiltono jaunimo chorui, ku
riam vadovauja sol. V. Verikai- 
tis, kitą — Toronto “Varpui”.

— Muz. Onos Metrikienės pa
gerbimas įvyks kovo 15, sek
madieni. Los Angeles. Calif. Mi
nimos 50 metų muzikinės veik
los ir 35 metu vedybinio gy
venimo sukaktys. 12 vai. para
pijos salėje vaišės ir akademi
ja su koncertu, kurio progra
mą atliks “Vakarų Aidų” an
samblis ir solistai.

— Mons. dr. Z. Ignatavičius 
vasario 17 iš Romos išvyko pas
toracijos darbui i Braziliją.

— Dail. Leonas Urbonas iŠ 
Australijos buvo atvykęs į Los 
Angeles, o iš čia išvyko į ry
tines JAV valstijas ir Kanadą. 
Grįždamas į Australiją, planuo
ja ir Los Angeles mieste sureng
ti savo kūrinių paroda.

— Visuotinis SALFASS-gos 
suvažiavimas įvyks kovo 14-15 
Lietuvių namuose, 3009 Til
man Ave., Detroit. Mich.

— Pianistės Raimondos Apei- 
kytės rečitalis įvyksta kovo 14, 
šeštadienį. 8 vai. vak. Immacu
late Heart kolegijos didžiojoj sa
lėj. Ji atliks Gruodžio, Bacho, 
Beethoven, Ravel ir Chopin kū
rinius. Tai pirmas jos rečitalis 
po to, kai gavo muzikos magist
rės laipsnį ir pradėjo profeso
riauti San Fernando State kole
gijoje.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė šiais 
metais rengiama Dainavoje rug- 
piūčio 9-15.

— JAV LB-nės Kultūros Fon
do valdyba praneša, kad “Gim
toji Kalba” sustojo ir daugiau 
nebeišeis. Priežastis — nesu
rastas redaktorius. Suinteresuo
tieji “GK” komplektų sudary
mu (paskutinis Nr. 1-2. 39-40, 
1968 m.), arba turį paklausimų, 
prašomi kreiptis adresu: J. Šla
jus. 4004 So. Talman Avė., 
Chicago, Ill. 60632.

— Neringos stovyklai, Ver
mont, tuojau sušilus (maždaug 
nuo balandžio iki spalio), rei
kalingas prižiūrėtojas — rimtas 
suaugęs vyras (galėtų būti ir su 
šeima), kuris galėtų mažesnius 
dalykus padažyti, pataisyti, žo
lę nupiauti ir panašiai. Svarbu, 
kad mėgtų gamtą ir vaikus, mo
kėtu automobili ir sunkvežimi 
vairuoti. Taip pat reikalinga ir 
šeimininkė. Idealu būtų, kad 
atsirastų šeima, kuri galėtų tas 
abi pareigas apsiimti. Dėl atly
ginimo ir kitų sąlygų tartis: 
Sės. M. Paulė. Immaculate Con
ception Convent. Putnam, Con
necticut 06260 arba skambinti: 
(203) 928-5828.
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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.

PAVOGTAS AUTOMOBILIS 
IR APLINKYBĖS

Klausimas

Sausio 2, penktadieni, nuve
žiau savo apynaujį “Pontiacą” 
i automobilių taisymo įmonę. Į- 
monė didelė, darbus atlieka ge
rai. Jau nebe pirmą kartą joje 
taisau automobilius: savo ir 
žmonos.

Mano automobilis buvo 1968 
metų, bet pirktas naujas jau 
1969 metais iš bendrovės, ku
ri turėjo pernykščių metų au
tomobilių perteklių.

Taigi palikau savo mašiną, ir • 
man buvo pasakyta, kad man 
paskambins, kai pataisymai 
bus atlikti. Pirmadienį paskam
bino dirbtuvės vedėjas ir pra
nešė, kad mano automobilis 
jau yra sutaisytas ir kad aš at
vykčiau jo pasiimti. Tą vakarą 
ilgai dirbau ir parvažiavau na
mo tik apie 10 vai. vakaro, tai
gi automobilio neatsiėmiau.

Antradienio vakara žmona 
mane nuvežė savo automobi
liu į dirbtuvę, ir aš jai liepiau 
važiuoti namo, ketindamas 
grįžti savo mašina. Užeinu, pa
sidairau, kaip paprastai, pajuo
kauju su “manageriu” ir klau
siu, kur jis padėjo mano maši
ną. Sako, palauk minutę, jis 
tuoj sugrįšiąs. Ateina su kitu 
tarnautoju, ir jie man praneša, 
kad mano mašina, ją pataisius, 

buvo palikta lauke ir kad naktį 
ji buvo pavogta.

Iš karto maniau, kad jie kre
čia juokus. Bet paskui paaiškė
jo, kad jie rimtai man prane
ša, jog mano mašinos nebeturi. 
Supykau. Sakau: tai kada jūs 
man sumokėsit? Turit duoti če
kį tučtuojau, nes man mašina 
reikalinga važiuoti darban. Ne
galiu būti be automobilio. Sa
ko, mes pranešime.

Kitą dieną, nė žodžio, trečią 
dieną — nė žodžio. Galų gale 
aš vėl pas juos nueinu. Sį kar
tą jie man pranešė, kad jų ad
vokatas su manim susisieks.

Vėl laukiau savaitę. Galų ga
le, po maždaug 10 dienų, gau
nu laišką iš advokato, kuriame 
man pranešama, kad jie nėra 
atsakingi už mano mašinos pa
vogimą ir kad aš kreipčiausi į 
savo draudimo bendrovę, kad 
ji man atlygintų už nuostolius.

Tada aš tikrai pasiutau. Au
tomobilį pirkau už grynus pi
nigus. Turiu tik tokį draudimą, 
kuris yra būtinas mašinai užre
gistruoti. Kitokio neturiu. Kas 
man dabar atlygins už nuosto
lius?

Savo advokatui paskambinau 
telefonu. Jis man sako, kad ma
no padėtis prasta. Sako, išleisi 
apie 500 dolerių teismui, o iš 
to greičiausiai nieko negausi.

Rašau Tamstai ir prašau man 

štai ką paaiškinti. Jei žmogus 
palieki savo automobilį patiki
mai įstaigai, kuri apsiima jį sau
goti ir pataisyti, kokiais įstaty
mais remdamasi ji gali automo
bilį pražudyti ir paskui sakyti, 
kad tai ne jos reikalas ir ne jos 
bėda? Tai ar žmogus turėtum 
kiekvieną kartą, palikdamas ma
šiną taisyti, įsigyti draudimą 
nuo vagystės?

Aš nesuprantu savo advoka
to tokio lengvo požiūrio tokios 
bėdos atveju. Aš jam nesu sko
lingas, visuomet apmoku jo 
prisiųstas sąskaitas. Ar jis iš 
manęs juokus daro?

Būsiu dėkingas už Tamstos 
nuomonę.

Skaitytojas, Ohio valstija

Atsakymas
Paliekant automobilį taisyti, 

susidaro teisiškai vadinamas 
“bailment”. Automobilių taisy
mo dirbtuvė turi teisinę prievo
lę (legal duty) elgtis su palieka
mais automobiliais “atsargiai” 
(with due care). Pagal įvairių 
teismų interpretaciją, “bailor”, 
šiuo atveju automobilių taisy
mo įmonė, privalo klientų pa
liekamus automobilius prižiūrė
ti taip, kaip eilinis žmogus pri
žiūri savo paties turtą. Taigi ši
tokiu atveju viskas priklauso 
nuo faktų ir aplinkybių.

Tamstos advokatas turėtų į- 
rodyti, kad dirbtuvė nesilaikė 
šio standarto, kad ji buvo Tams
tos atžvilgiu “negligent” (neat
sargi). šitokios rūšies bylai lai
mėti Tamsta turėtum irodvti, 
kad dirbtuvė, pavyzdžiui, Tams
tos automobilį laikė nesaugio
je vietoje, kad ten nebuvo švie
sos, kad nebuvo jokios priežiū
ros, kad gal kartais raktas bu
vo paliktas automobily, ir pana
šiai. Tiem faktam nustatyti, rei
kėjo iš pat pradžių kalbėtis su 
dirbtuvės tarnautojais, darbi
ninkais, gal ir su kaimynais, su 
policija, ir t.t. Tokios rūšies ap-

KUO PAKEISTI PIENĄ?
Gerbiamas Dr. H. Armanas,

Perskaičiau Darbinininke ne
paprastai įdomų Tamstos 
straipsnį “Pienas gamtos ste
buklas”.

Gerbiamas Daktare, prašau, 
patarkit man, kokiu maistu aš 
galiu pakeisti pieną. Pienas da
bar yra mano pagrindinis mais
tas, kurio gana daug suvartoju.

Esu JAV pensininkas, 78 m. 
amžiaus, nuolatinis Darbininko 
skaitytojas. Esu nesveikas, tu
riu aukštą kraujo spaudimą, net 
iki 230, sklerozę, gastritis, coli
tis ir žarnų slogą, ir buvo skran
dyje ulceris. Negaliu valgyti jo
kių daržovių, išskyrus bulves. 
Šiuo metu mano pagrindinis 
maistas pienas, balta duona, viš
tiena. Tikiuosi gauti iš Tams
tos, Daktare, asmenišką patari
mą, už ką širdingai dėkoju.

J. G.z V. Vokietija

Atsakydamas į Tamstos malo
nų laišką, turiu pažymėti: ra
šai savo laiške, kad pats turi vi
są “krūvą” ligų, kaip gastritis, 
colitis, ulcer ir aukštą kraujo 
spaudimą.

Dėl “colito” ligos galiu pasa- 

klausinėjimai (investigation) tu
ri būti atliekami tuoj pat, nes 
žmonių atmintis trumpa, jie tu
ri savo pačių bėdas ir nedažnai 
yra linkę kitiem padėti.

Jei Tamsta būtum turėjęs va
dinamą “comprehensive covera
ge”, kuris, tarp kitko, nėra 
brangus, draudimo bendrovė 
būtų atlikusi visus apklausinėji
mus ir turėjusi vargti visus var
gus. kurie teko Tamstai.

Faktas, kad Tamsta pirkai sa
vo automobilį už grynus pini
gus. nereiškia, kad jo niekas ne
gali pavogti. Todėl nereiškia, 
kad galima apsieiti be draudi
mo nuo vagystės.

kyti, kad pienas turi įeiti į die
tą, nes jis nejaudina žarnų įde
gusių sienelių. Patarčiau valgy
ti daugiau baltos senos duonos, 
sausainių, ryžių ar makaronų, 
laisvai vartok cukrų, kiaušinius 
(daugiau baltymų, tačiau ma
žiau trynio), šviežią nesūdytą 
sviesta ir virta mėsa be rieba- i.

Balti mores žinios
Šv. Alfonso suaugusių klu

bas metines vaišes turės kovo 
15 gražiame Palmer House res
torane. Visi nariai skatinami 
dalyvauti mišiose, o po jų — 
vaišėse. Po pusryčių metiniame 
posėdy- bus aptarta ateities 
veikla.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
metinius pusryčius turėjo kovo 
8, po 8:30 vai. mišių. Šv. Alfon
so mokyklos salėje pusryčiuo
se dalyvavo gausus narių bū
rys ir išklausė kun. Petro Ho
gan įdomios kalbos.

Lietuvių Postas 154 kovo 15, 
sekmadienį, 1 vai. popiet East
ern Center salėje, Eastern Ave
nue, rengia jaučio kepimo ba
lių. Bus taip pat ir kitokių val
gių. Loterijos metu bus galima 
laimėt gražių premijų. Šokiam 
gros populiarus orkestras.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, kiekvieną savaitę repetuo
ja Lietuvių svetainės kamba
riuose. Dainą mėgstą vyrai mo
kosi naujų dainų ir ruošiasi i- 
vairiem parengimam, į kuriuos 
yra pakviesti atlikti programą. 
Linkime jiem sėkmės palaikant 
mūsų kolonijoj lietuviškos dai
nos tradicijas.

Kun. Matas Jarašiūnas kovo 
11 atsigulė Šv. Agnietės ligo
ninėj. Jam bus padaryta opera
cija. Linkim sėkmingos operaci
jos ir greito pasveikimo.

Jonas Obelinis 

lų. Jeigu daugiau valgysi tokį 
maistą, tai galėsi sumažinti pie
no vartojimą, tačiau visai pie
ną išjungti nepatariu dėl turi
mos skrandžio ligos. Visai ne
vartok žalių vaisių ir daržovių, 
kiaulienos, avienos, kepto mais
to, lašinių ir aštrių bei stip
rių gardumynų. Tarp pietų, va
karienės ir prieš gulant patar
čiau būtinai išgert mažą stiklą 
pieno su sausainiais.

Dėl “gastrito” ir “ulcerių”— 
pienas yra pagrindinis mais
tas kaip skrandžio rūkštingumo 
neutralizuotojas ir kaip balty
minis maistas. Jo niekuo kitu 
pakeisti negalima. Šarminiai 
vaistai, kaip Gelusit, “Maalox”, 
atstoja pieną kaip neutralizuo
ją rūkštingumą, bet, deja, jie 
neturi pieno maistingumo. Pus
ryčiam vartok — košę iš kurių 
nors kruopų arba “cereals” (A- 
merikoje pusryčiam naudoja
mų) su pienu ir cukrumi, kiau
šinius, baltą duoną su šviežiu 
sviestu, silpną arbatą su gau
siai pridėtu pienu ir pabaigoje 
valgymo mažą stiklą kurios 
nors vaisinės sunkos. Pietum 
patariu valgyti pieno sriubą, 
virtą mėsą, bulvių, ryžių, maka
ronų, baltos duonos su sviestu, 
pieną ir vaisių sunką. Vakarie
nei galima valgyti panašiai, 
kaip ir pietum. Nepatarčiau vi
sai vartoti keptų valgių, aštru- 
mynų, druskos, limonadų, ka
vos, kiaulienos mėsos, alkoho
lio, saldžių riebių pyragaičių, ta
bako, mėsos virtų sriubų (bul
jonų), žalių daržovių ir vaisių. 
Toks valgymas iš esmės pata
riamas ir ligoniam, turintiem 
aukštą kraujo spaudimą.

Taigi, mielas J. G., kaip ma
tyti, pačiam su turimomis ligo
mis pienas, kaip ir vaikui, yra 
beveik pagrindinis maistas, ir 
negalima jo atsisakyti. Jeigu 
pieną nustosi vartoti, kūnas 
nusilps, ir skrandžio liga pablo
gės

Jeigu Gerasis Dievas leido pa
čiam išgyventi tokį gražų am
želį, tai manau, kad išlaikys pa
tį ir toliau kokį 20 metų. Tuo 
tarpu perdaug nesirūpink. Var
tok čia mano išdėstytą maistą, 
gerk pienutį — jis pačiam ne
pakenkė per 78 metus, tai ne
padarys žalos ir likusiem gyve
nimo metam.

Su geriausiais linkėjimais.
Dr. Henrikas Armanas

Philadelphia, Pa.
Rekolekcijos

Kovo 13-15 įvyks rekolekci
jos, kurias praves kun. Kazimie
ras Pugevičius, Baltimorės vys
kupijos radijo ir televizijos di
rektorius. Rekolekcijos prasi - 
dės penktadienį, kovo 13, 7:30 
vai. vak. Šv. Andriejaus parapi
jos bažnyčioje ir baigsis sek
madienį. Philadelphijos ateiti
ninkai jau visa eilė metų ruo
šia rekolekcijas visuomenei, ir 
šiemet maloniai kviečia visus 
Philadelphijos ir jos apylinkių 
lietuvius dalyvauti ir šiose re
kolekcijose.

šeštadieni, kovo 14, kun. K. 
Pugevičius praves specialias re
kolekcijas vaikučiam šeštadie
ninėje mokykloje.

Atvyksta Putnamo Seselės
Kaip jau buvo anksčiau minė

ta spaudoje, kovo 15 tuoj po 
lietuviškų mišių, Šv. Andrie
jaus parapijos salėje yra ruošia
ma popietė —susitikimas su Ne
kalto Prasidėjimo Marijos sese
lėmis. Seselės papasakos apie 
naują jaunimo stovyklavietę ir 
apie Matulaičio senelių namus, 
pailiustruodamos visa tai skaid
rėmis. Seselėm remti komitetas 
ruošia užkandžius, programėlę 
ir loteriją. Visuomenė yra pra
šoma atsilankyti į šį parengimą 
ir tuo paremti seselių darbus ir 
jų pasišventimą. S.M.J.
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Atvelykio šeštadienį, 
balandžio 4 d., 7 vai. vak

Christ the King High School auditorium 
68-02 Metropolitan Ave. Middle Village, N
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GRANDINĖLĖ NEW

®

GRANDINĖLĖ — iškilusis tautinių šokių ansamblis iš Cleveland© — balan
džio 4 d. pirmą kartą pasirodys New Yorko ir New Jersey lietuviams, šiuo 
nepaprastu koncertu atžymėsime ir “Laisvės žiburio” ketvirtąsias metines, 
ši talentinga tautinių šokių gupė, vadovaujama Liudo SAGIO, jau pasirodė 
kuone visuose didesniuose JAV miestuose, ir visur buvo šiltai priimta. 
Grandinėlę sudaro 60 šokėjų ir orkestras, šios grupės sugebėjimas išsiveržti 
iš tradicinių formų ir išnešti jaunystės džiaugsmą j sceną, tuomi kitataučiams 
parodant mūsų tautinį meną be verkšlenimo, yra labai teigiamas ir sektinas 
reiškinys. Todėl džiaugiamės drauge su visa lietuvių visuomene, kad Grandi
nėlė šią vasarą galės pasirodyti Pietų Amerikos kraštuose, ir tinkamai repre
zentuoti lietuvių tautinį meną.
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LITAS TRAVEL SERVICE (V. Gerulaitis) 94-10 Jamaica Ave. Wood
haven, N.Y. Tel. 847-5522

Pastaba — Iš New Jersey vietovių — Elizabeth. Kearny ir Paterson — 
yra organizuoami autobusai. Suinteresuoti prašomi kreiptis į aukščiau nuro
dytus asmenis.

Woodhaven - Richmond Hill, N.Y. — HAVEN REALTY (J. Andriušis) 87-09
Jamaica Ave. Woodhaven. N.Y. Tel. VI 7-4477

Newark, N.J. — INSURANCE AND TRAVEL AGENCY (K. Trečiokas), 311 
Walnut St., Newark, N.J. Tel. 622-4867

Long Island, N.Y. — IRENA VILGALIENĖ, 36 Hicks Lane Great Neck. N.Y. 
Tel. HU 2-6684

Paterson, N.J. — ANTANAS GUDONIS, 2-25 33 Street, Fair Lawn, N.J. Tel. 
SW 7-5299

Kearny - Newark, N.J. — BRONĖ MACIJAUSKIENĖ, 429 Highland Avenuė, 
Kearny. N.J. Tel. 998-6797

Elizabeth, N.J. — VINCAS MAMAITIS, 209 Clark Pl., Elizabeth, N.J. 
Tel. 351-9057
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BILIETAI:
KAINOS: 3, 4. 5 ir 6 dol. Užsakant paštu, prisiųsti atitinkamai sumai čekį 
ir sau adresuotą voką: LITHUANIAN RADIO CLUB, 62-15 69 Place, Middle 
Village. N.Y. 11379.

Štai ką apie GRANDINĖLĘ sako kitataučių spauda
Frank Hruby, muzikos kritikas THE CLEVELAND PRESS: “...these tal
ented young people have put together a program of lovely folk grace and 
charm, one which is as near to professional as it can possibly be and still be 
amateur. The men are handsome and the girls constitute without a single ex
ception a singularly beautiful group... here is a group you should not miss.” 
THE WONDERFUL WORLD OF OHIO MAGAZINE: “...the lively young 
dancers are radiant and vigorous in their brilliant and intricate precision 
under perfectionist Sagys. Most of the bright taditional costumes of the girls 
were hand-made at a cost of $250.00 to $300.00 each.”
THE PLAIN DEALER: “The Grandinėlė, a troupe of Lithuanian folk dancers 
made it big yesterday in their hometown, Cleveland. About 1400 persons 
jammed WHK auditorium to watch and cheer the young precision dancers 
through an 11 dance program. Training showed in yesterday’s precision pro
gram as the 50 some dancers moved gracefully from the taditional quadrille 
to the other dances with a story line...”

Christ the King gimnazija pasiekiama
TRAUKINIU — BMT Metropolitan Ave. linija, Metropolitan Ave. stotis (trau
kinys sustoja kuone gimnazijos kieme). AUTOBUSU — Visi autobusai, einą 
Metropolitan Avė. gatve, sustoja prie gimnazijos vartų. MAŠINOMIS — Long 
Island Expressway išvažiuoti 69 St. Exit (važiuojant iš Long Island), arba 
Maurice Ave. Exit (važiuojant iš Manhattano). Trunka apie 10 min. iš Wood
haven ar Richmond Hill apylinkės. Gimnazijos kieme yra vietos pastatyti apie 
250 mašinoms.
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ŠOKIAI LINKSMAVAKARIS
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Atsimainymo parapijos sale 64-14 56 Rd. Maspetli, N
Gros lietuviško jaunimo “R. M. TRIO” orkestras iš Worcester, Mass.

®

Pradžia 9:30. vai. . ŠOKIAI — DAINOS — TURTINGAS BUFETAS Įėjimo auka 2 dol.

Visus kviečiame ir visy laukiame! LAISVES ŽIBURIO RADIJAS

lolololol .o.o.o.c.o.o.-. :-.o. I0I0T0T07070T0I0I0I0" LoloĮo;
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40 Lietu visky Meliodijy 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- 
venų 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.

Lietuviu Tautiniai Šokiai, Aš- 
tuonytis, Landutė, Lenciūgėlis.. 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis. Išleido J. 
Stukas, Mono 2 dol.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suviltas, Patekėk 
aušrine, Siuntė mane motinėlė, 
Pilių stiklelį. Kur bakūžė sama
nota, Ilgesys, Kur tas šaltinėlis, 
Arija iš operos “Gražina”, Tė
ve Mūsų,.Sveika Marija ir Šven
ta Naktis. Mono 2 dol.

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 2 dol.

Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palankėj, Laisvės varpo dai
na, Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

knygų išpardavimas 
beveik'UŽ PUSĘ KAINOS

"Atsiminimai iš Baffo veik
los". 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo. Čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir * t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti.

Abiejų knygų autorius — 
prel. J. B. Končius.

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.

Būtų naudinga kiekvienai ( 
lietuvių šeimai įsigyti abi šias 
knygas. Gaunama Darbininko 
administracijoje, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dol.

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška opera. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

Lietuvos Senos ir Nauįoi 
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
lį 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, ramunėle, 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, Kumute 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.

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.

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- o z
gėlai gieda danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

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.

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. 
Salta 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 minti 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.

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 doL

Nepraleiskite nepakartojamos progos 
dalyvauti Lietuvos kankinių koplyčios 
dedikacijos šventėje.
Vykstantieji užsisakykite vietas Catin- 
tours Chicagoje ne vėliau kovo trisde
šimtos dienos.
Vėluojantiems gali tekti patiems pasi
rūpinti ne vien kelione, o Romoje ir 
kitur kambariu, transportacija ir kitais 
reikalais.

HIGHEST WAGES!!
That’s right! We pay the highest wages in town. We also 
offer excellent benefits, comfortable working conditions, 
paid vacations and a convenient location (on MBTA line). 
We are looking for full time persons experienced in the 
linen industry or we will TRAIN you in our business.

For information Write, Wire or Call Russ Johnson at
617-547-4430

. GORDON LINEN SERVICE, INC.
60 Aberdeen Ave., Cambridge, Mass.

(Off Mt. Auburn St.)
Division of Work Wear Corp. • An Equal Opp’ty Employer

SHORT ORDER COOKS
Must be experienced. 

Salary open, for all shifts.

TWIN MAPLES RESTAURANT
(914) LY 2-5126 or LY 2-6296

Geriausia dovana — oficialiai — pilnai garantuota

Dovanu pažymėjimai į Lietuvę
(JAV doleriais ar pasirenkant rubliais) — Su dovanų pažymėjimais 
Jūsų giminės Lietuvoj ir SSSR gali pirkti ką jie nori už pusę kainos 
ar pigiau. Prašykite veltui siunčiamų katalogų — INTERTRADE 
EXPRESS CORP. 125 East 23rd Street (Second Floor), New York, 
N.Y. 10010 Tel. 982-1530

SVARBU: Mes priimame automobilių užsakymus

LIETUVON
per LITO biurą

LITO kelionių biuras, prašomas suomių 
lėktuvų bendrovės Finnair, organizuoja 
2 savaičių ekskursijas. Išvažiuojama: 
birželio 30, liepos 21 ir rugpiūčio 17. 
Visa kelionė, įskaitant lėktuvus, vieš
bučius ir maistą, kainuos 700 dol.

Maršrutas: NEW YORK - AMSTERDAM - MOSKOW -
VILNIUS - WARSAW - VIENA - ROMA - NEW YORK

Skambinti (212) 847-5522
Rašyti:
LITAS TRAVEL SERVICE 
94-10 Jamaica Avenue 

“ Woodhaven, N.Y. 11421

H. W. MALE

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

Veda K. Merkis

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MR. TUCKER
138-29 232 Street. Laurelton, L.I. 
PAINTING OUTSIDE & INSIDE 
Fully insured, $25 and up per room.

Call: 528-7649

EDWARDS HOME 
IMPROVEMENTS

Finished basements, kitchen, bath
rooms, remodelling all work. Guar
anteed New York City License — 
679257. Call 846-8025

DIAMONDS & GOLD 
JEWELRY

Purchased immediate cash! Open 
10a.m. to 6p.m. Saturday included.

Registered Official Appraisers 
75 W. 47th Street New York City 

------ JU 6-2738 ------

PORTER SERVICE 
OFFICE CLEANING

Floor waxing — Complete service 
Distinguished International Corp. 

507 Fifth Avenue, N.Y.C. 
Call OX 7-5895 — Mr. Jackson

Mario’s Auto Inspection & Repair 
Sta. headlight adjustment, wheel a- 
lignment, motor tune-up, brake ser
vice. Shell Bay, Mayville, N.J. Cape 
May Court House (8 am-5 pm closed 
Sun-Mon) 609—465-5607 Owned & 
operated by Mario De Santis.

WAREHOUSE HELP 
ASSEMBLERS

Steady job, good working conditions. 
Apply at KETTLER OF AMERICA, 
INC. 380 Franklin Turnpike Mah- 
wah, N.J. ,(.201) 529-4500

EXP. CARPENTER — inside work. 
Steady good salary VALEBI CON
STRUCTION, 30-07 35th Avenue, 
Long Island City, N.Y. Call 361-8235

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801 s

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

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

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

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

STEVE’S Atlantic Service Center 
open daily 7 till 9 pm. Sat. till 6 pm. 
specializing in foreign car repairs 
complete auto repairs road services 
pick up delivery. 1310 Rahway Ave. 
Woodbridge, N.J. Call (201) 634-8515

• Estų didmeistris P. Keresas lai
mėjo Budapešto tarptautinį turny
rą, surinkęs 10 taškų iš 15 galimų. 
Tašku atsiliko vengrų didmeistris 
L. Szabo.
• Dr. Algirdas Nasvytis puikiai su- 
kovojo Cleveland©'atvirose, surinkęs 
6 taškus, vos pustaškiu atsilikęs 
nuo laimėtojų T. Wozney ii- R. Noel, 
kurie_ baigė su 6 VĮ taško.
o Bostono tarpklubinėse MIT prieš 
Lietuvių I turėjo 2-2 su 1 nesužais- 
ta. Pastarojoje MIT žymūnas Char
les Kaplik pelnijo tašką, įveikęs 
mūsų Algį Makaitį. Taigi rungtynes 
laimėjo MIT santykiu 3-2.
• Belgrade, kovo 29 d. pradedamas 
4 ratų susitikimas tarp Sovietų ir 
Vakarti pasaulio rinktinių, žais: 
Spaskis—Fišeris (JAV); Petrosja- 
nas—Larsenas (Danija); Korčnojus 
—Portiš (Vengrija); Geleris—Gligo- 
rič (Jugoslavija): Smyslovas—Re- 
ševskis (JAV); Taimanovas—Ulma- 
nas (R. Vok.); Botvinikas—Matulo- 
vič (Jugoslavija); Talis— Naidorfas 
(Argentina); Keresas—Ivkovas (Ju
goslavija). Atsarginiai: šteinas — 
Olafsonas (Islandija); Bronšteinas— 
Darga (V. Vokietija).
• So. Bostono LPD-jos šachmatų 
klubo metiniame susirinkime, kovo 
8 d. išrinkta nauja klubo valdyba, 
į kurią įeina: Dr. A. Kapochy, bro
liai Algirdas ir Kęstutis Makaičiai, 
Kazys Merkis ir Bronius Skrabulis.

Ateinantį savaitgali, pasibai
gus žiemos pertraukai, vietos 
futbolo pirmenybės , tęsiamos 
pilnu rungtynių tvarkaraščiu. 
Mūsų abi seniorų komandos 
rungtynių neturi, žais tik kitą 
sekmadienį (kovo 22) prieš 
Schwaben. šeštadienį mažučiai 
žaidžia 2 vai. prieš Colombia, 
savo aikštėje, t. y. Kissena par
ke, Flushing, L. I. Jauniai turi 
pirmenybių rungtynes prieš 
Oceanside, mūsų aikštėje, kuri 
šį kartą yra East New Yorke. 
Rungtynės Įvyksta sekmadieni 
11:30 vai.

Suvažiavimas Detroite
Šį savaitgalį Įvyksta sporto 

sąjungos atstovų suvažiavimas 
— mūsų sporto veiklos nuo
smukio ženkle. Tuštuma ne 
vien tik Rytų apygardoje, kur 
beliko tik K. Merkio Bostono 
šachmatininkai ir Brooklyno 
Lietuvių Atletų Klubo futboli
ninkai, bet ir kitur.

Kanados sąraše i vadovybę 
kandidatuojantiem sporto dar
buotojam — sėkmės. Be visuo
menės paramos, ypač finansi
nės, jokiu būdu neapsieisime. 
Reiktų pagaliau suprasti, kad 
vietos lietuviški sporto vienetai, 
padėdami išlaikyti mūsų jauni
mą ateičiai, atlieka svarbu už
davinį. Investavimas prieauglin 
visados apsimokės.

Atletas

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

GAS HEATING SERVICE
A. F. C.

24 Hour Emergency Service 
Also Plumbing Work 

CALL 597-7195
Ask for FRANK

EMERGENCY 
OIL BURNER SERVICE 

24 Hours a Day 
on #2 4 and 6 Oil 

ALSO ROOFING REPAIRS 
Call 931-0934

MALE - FEMALE

GENERAL FACTORY HELP 
PACKAGING

Steady work — Chemical manufac
turer. Day shift. Must apply in per
son — SIKA CHEMICAL CO., 875 
Valley Brook Ave. Lyndhurst, N.J.

DISPLAY

SCHOOL BUSES

GOOD FOR CAMPERS 
Come take you pick.

We’ll take out the seats if you wish.
-------$1500 each.--------

(516) MO 9-0309 MR. SMITH

FEATURING 
ORIGINAL DESIGNS BY LILLY 

Dresses Sportswear 
THE LILLY PAD

60 Main Street Milltown, N.J. 
Open 6 days a week.

Acreage — N.Y. State
1000 ACRES located between Bing- 
hampton & Syracuse. N.Y. 10 min. 
off Interstate 81, lakesite. ideal for 
development, $215.000; terms 50% 
down or cash $175,000.

(717) 226-4316

ANGELO’S RESTAURANT
The Ultra Plus in Italian Cuisine 

Open 7 Days a Week 
---- Family Atmosphere-------  

2520 Center Island & Route 22 
UNION, New Jersey 
(201) 687-2585

H. W. FEMALE

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

Girl Friday — answering telephone, 
typing & general office work. Steady 
work. New Craft Metal Products. 
Inc. 321 Clarkson Ave., Brooklyn, 
N.Y. Call BU 4-2253

Kas norėtų skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923
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Ar lietuvė moteris turėtų dau
giau įsijungti Į bendrines orga
nizacijas? ši tema bus pravesta 
pasikalbėjime — diskusijose šį 
šeštadienį, kovo 14, Kultūros 
Židinyje, 361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 5 v. popiet. 
Kviečiama visa mūsų visuome
nė—vyrai ir moterys. Po dis
kusijų bus meninė dalis, kurio
je dalyvauja mūsų jaunimas, po 
to vaišės — lietuviškas paben
dravimas bei pasikalbėjimas su 
savo draugais ir pažįstamais.

Prel. Vytautas Balčiūnas iš- 
' leido knygutę “Naują mūsų li

turgiją pasitinkant”. Knygutė 
turi 16 pslp., spausdinta Put- 
namo seselių spaustuvėje. Kny
gutė siuntinėjama kaip auto
riaus ir Kunigų Vienybės dova
na visiem lietuviam kunigam, 
siuntinėja Liet. Religinė Šalpa.

- Prez. A. Stulginskio minėji
mas rengiamas gegužės 17 
Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje. Apie prezidentą kalbės 
Magdalena Galdikienė ir dr. 
Domas Jasaitis. Minėjimą ren
gia specialus komitetas, kuris 
kovo 20, penktadienio vakarą 
7:30 v., Maspetho lietuvių para
pijos salėje kviečia posėdi. 
Kviečiami visų organizacijų at
stovai ir pavieniai asmenys. Ko
mitetą norima papildyti visų or
ganizacijų atstovais.

Šv. Kazimierą minės Lietuvos 
vyčiai šį sekmadienį, kovo 15. 
Pamaldos bus Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje 11 vai. Po 
pamaldų — bendri pusryčiai pa
rapijos salėje. Kalbės kun. St. 
Raila tema “Šv. Kazimiero dva
sia ir mūsų vyčiai”. Po pusry
čių 2:30 v. Kultūros Židiny į- 
vyks New Yorko ir New Jer
sey apskričio suvažiavimas.

Liet. Krikščioniu demokratu 
N. Y. skyrius kovo 5 išsirinko 
naują valdybą.: pirm. dr. D. Ja
saitis, vicepirm. St. Dzikas, sek
retorius A. Skėrys ir iždinin
kas — J. Jakučionis. Susirinki
mas buvo A. Gražiūno namuo- 

' se. Be New Yorko narių, dar 
buvo ir svečių: kun. V. Bagda- 
navičius iš Chicagos, J. Gied
raitis ir prof. A. Vasys.

New Yorko Neringos Tunto 
Paukštyčių Pušelės draugovė 
dėkoja p. Antanui Matulaičiui 
už nupirktą medžiaga ir įdėtą 
darbą, statant paukštyčių “Lai
mės šulinį” Kaziuko mugei. 
Ta pačia proga visos mažos 
paukštytės dėkoja ir p. Mindau
gui Jankauskui už pagalbą me
džio išdirbiniais. Paukštyčių Pu
šelės D-vė.

RAUDONOJI KEPURAITE
MAIRONIO LITUANISTINES MOKYKLOS 

VAIDINIMAS

kovo 15, sekmadienį
4 vai. popiet

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 
259 N. 5th Street Brooklyn, N. Y.

• Šokiai — Jadvygos Matulaitienės
• Režisūra — Tado Alinsko
• Tekstas — Pauliaus Jurkaus
• Garso efektai — Algimanto Prekerio /
• Apšvietimas — Vytauto Kfdolio

Pasaka turi 4 veiksmus, spalvingas dekoracijas, kostiu
mus, palydėta muzikos. Po vaidinimo — loterija, vaišės.

Įeinant aukoja: 2 dol., studentai — 1 dol.

Visus maloniai kviečia atsilankyti
MAIRONIO MOKYKLA

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

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

Mišiolas lietuvių ir lotynų 
kalba kunigams jau baigiamas 
spausdinti Romoje. Pirmas už
sakymas jau padarytas. Užsaky
mus dar priima Liet. Religinė 
Šalpa: 64-14 56 Rd., Maspeth, 
N. Y., 11378. Mišiolų kaina: 
siunčiant oro paštu, — 9 dol., 
siunčiant paprastu paštu, —7 
dol.

Kultūros Židinio Statybos 
Fondo Popietės pravedamos 
kiekvieną penktadienį (12:30 - 
3:15 vai. p.p.) Richmond Hill 
salėje, 117 Hillside Ave. (Myrt
le ir Jamaica Ave. kampas): 
Antrąją ir trečią popietę prave
dė: Renata Alinskienė, Elzė 
Barčiauskienė, Stela Barakaus- 
kienė, tėv. Juozapas Bacevičius, 
tėv. Paulius Baltakis, Danutė 
Birutienė, Jolita Birutienė, 
Stasė Bobelienė, Elena Bublai- 
tienė, Algis Daukša, Rima Gu
daitienė, Pajauta Ivašauskienė, 
Elena Kašetienė, Jadvyga 
Kregždienė, Ona Kubilienė, Bi
rutė Labutienė, Stela Licatienė, 
Marija Macienė, Angela Min- 
sawitchiene, Ona Osmolskienė, 
Apolonija Radzivanienė, tėvas 
Benvenutas Ramanauskas, An
tanas Reventas, Irena Reven - 
tienė, Elena Rupeikienė, Dona
ta Samušienė, Elena Sirusie- 
nė, Rūta Strazdienė, Vacys Ste- 
ponis, tėv. Pijus Sharp, Eleo
nora Urbelienė, Elena Vainie
nė. Norintieji ir galį prisidėti 
prie Kultūros Židinio statybos 
pagreitinimo, maloniai prašomi 
paskambint tėv. Pauliui telef. 
668-1774 arba bet kuriam mi
nėtam bendradarbiui.

Šeštoji madų paroda New 
Yorke rengiama balandžio 19 
puošnioje Le Cordon Bleu sa
lėje. Parodos tikslas šiais me
tais yra paremti Putnamo mer
gaičių stovyklos “Neringa” sta
tybą, kuri vyksta Marlboro, Ver
mont. Rengimo komi
tetą sudaro: R. Alins- 
kienė, I. Dičpinigaitienė, V. Jo- 
cytė-Glaser, F. Ignaitienė, A. 
Kazickienė, J. Kiaunienė, S. 
Gedvilaitė-Kernaghan, R. Kudž- 
mienė. A. Sabalienė, D. Skeivy- 
tė-Torchia, N. Ulėnienė, L. Vai
nienė, M. Varnienė ir J. Vytu- 

- vienė. Stalus prašome iš anks
to užsisakyti pas I. Dičpinigai- 
tienę, skambinant VI 9-8721.

Ekskursija į Europą, rengia
ma Kankinių koplyčios šventi
nimo proga, tikrai įvyks. Iš N. 
Y. išvykstama birželio 23. Viso 
kelionėje užtruks 20 dienų. Ta 
pačia proga liepos 7 dalyvaus ir 
Kankinių koplyčios šventinimo 
iškilmėse Romoje.

Lietuvos Nepriklausomybės Fondo kovo 7 Įvykusiame Tarybos metiniame susirinkime išrinkta nauja valdy
ba. Iš k.: Antanas Senikas, Jurgis Kiaunė, Emilija čekienė—pirmininkė, Saulius Sirusas ir Liudas Tamošai- 
t's- Nuotr. L. Tamošaičio

L. vyčių pusryčiuose kalbės 
New Yorko valstybės assembly
man John T. Flack. Pusryčiai 
bus Apreiškimo parapijos salė
je tuoj po 11 vai. mišių. Sve
čias taip pat dalyvaus ir L. vy
čių apskričio susirinkime, kuris 
bus 2:30 v. popiet Kultūros Ži
diny, 361 Highland Blvd., Broo
klyn, N.Y.

Maironio lituanistinės mo
kyklos vaidinimas ir vakaras 
bus šį sekmadienį, kovo 15 d. 
Pradžia 4 v. Mokiniai vaidina 4 
v. pasaką “Raudonąją Kepurai
tę”. Vaidinimui šokius parengė 
mokytoja Jadvyga Matulaitienė, 
režisavo Tadas Alinskas. Po vai
dinimo bus visos mokyklos ir 
svečių pasilinksminimas —vai
šės, loterija, vaikų žaidimai.

RELIGINES MUZIKOS KONCERTAS
-DVIEJŲ CHORŲ SUTARTINE

Verbų sekmadienį, kovo 22, 
visiem bus reta proga išgirsti 
religinės muzikos koncertą Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje. 
Šios rūšies koncertai buvo be
nueiną užmirštin. Juos vėl at
gaivino šios parapijos vargoni
ninkas Algirdas Kačanauskas.

Koncertas bus ypatingas tuo, 
kad jame dalyvauja ir Eliza- 
betho lietuvių parapijos choras, 
vadovaujamas Vinco Mamai- 
čio. Tai bus dviejų chorų su
tartinė.

Abu chorai parengė tą pačią 
programą. Ir dar daugiau —ta 
pati programa atliekama dvejo
se vietose.

Pirmasis jungtinio choro kon-

Louise Senken solo giedos religinės muzikos koncerte Elizabethe kovo 21 
ir Brooklyne kovo 22 d. Nuotr. R. Kisieliaus

LINDEN, N. I.
Kultūrinis atoslūgis

Lietuviškoji veikla Lindene 
šiuo metu pergyvena atoslūgį. 
Yra čia ir eilė priežasčių: or
ganizacijų vadovų mirtys, ligos, 
senatvė, išvykimai į kitas kolo
nijas ir kt. Organizacijos (jų 
yra apie 10) nusiskundžia, kad 
jom trūksta jaunimo, galinčio 
perimti vadovybę arba bent pa
dedančio dirbti, čia užaugusio 
ar priaugančio jaunimo galima 
priskaityti gražų būrelį, tačiau 
lietuviškai veiklai jis yra abe
jingas. atsikalbinėjantis.

Būtų gražu
Būtų džiugu, kad Lindeno ir 

jo apylinkių jaunimas susiorga
nizuotų i koki nors dainų ar 

certas bus Elizabethe kovo 21, 
šeštadieni, šiuo koncertu prade
dama šv. Petro ir Povilo para
pijos 75 metų sukaktis. Koncer
tas bus 5 vai. bažnyčioje, po 
koncerto — parapijos salėje 
vaišės.

Antrasis koncertas bus jau 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je Verbų sekmadienį. Koncer
tas bus lyg įvadas į Didžiosios 
savaitės iškilmes ir i Velykų 
šventę.

Be dviejų chorų dar koncer
te dalyvauja solistai: Louise 
Senken, kuri uoliai reiškiasi su 
Apreiškimo parapijos choru. E. 
Marcis. Stasys Citvaras. Taip 
pat bus ir vargonų virtuozas. 

šokių vienetą. Jam neabejoti
nai pagelbėtų muzikas J. Stan
kūnas, muzikė Mulks-čerienė ir 
kt. Tėvų pareiga būtų tik pa
skatinti savo vaikus tokiais vie
netais susidomėti ir kiek pagel
bėti jiem susiorganizuoti. Jau
nimo energijos perteklius turė
tų būti išnaudotas kultūringiem 
lietuviškiem darbam.

Daroma, kas galima
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Lindeno skyriaus 1970 sausio 
11 susirinkime buvo svarsto
mas klausimas dėl Vasario 16- 
sios minėjimo. Paaiškėjo, kad, 
negalint suorganizuoti vietinių 
meninių pajėgų atlikti meninei 
minėjimo programos daliai (ser
gant kompozitorei S. Mulks-Če- 
rienei. Birutės ansamblio vado
vei) ir finansiškai nepajėgiant 
pakviesti solistų iš tolimesnių 
kolonijų, geriausia išeitis ne
priklausomybės atstatymo mi
nėjimą šiais metais praleisti. 
Tačiau susirinkimas nutarė da
ryti visa, kas galima. Pasiryž
ta kolonijos vardu nusiųsti re
zoliucijas vyriausybės nariam, 
senatoriam, kongresmanam, am
basadoriui prie Jungtinių Tau
tų ir New Jersey gubernato
riui, prašant daryti žygius at
statyti Lietuvos laisvei. Alto 
Lindeno skyriaus pirmininkas 
Vladas Tursa ir valdybos na
rys J. Prapuolenis vasario ir 
kovo mėnesiais pasižadėjo rink
ti aukas lankydamiesi namuo
se. Visi toliau gyvenantieji ge
ros valios lietuviai, malonėkite 
savo aukas siųsti pirmininkui 
Vladui Tursai, 412 Morristown
Rd., Linden, N. J. 07036. Su
rinktos aukos bus pasiųstos Al
to centrui Lietuvos laisvinimo 
reikalam.

Rezoliucijos
1970 vasario 8 susirinkime 

Margarita Samatienė, prityru
si, apdairi rezoliucijų paruošėja 
(Chairman of Resolutions Com
mittee), perskaitė dėmesio ver
tas rezoliucijas. Susirinkimas 
jas priėmė, rekomenduodamas 
išsiuntinėti adresatam, čia pat 
susirinkusieji padėkojo M. Sa- 
matienei už jos atliktą kruopš
tų ir punktualų darbą, kurį jį 
pavyzdingai atlieka vienuoliktus 
metus.

Kad atoslūgis virstų potvyniu
Susirinkiman atsilankiusiam 

Juozui Stankūnui buvo pareikš
ta nuoširdi užuojauta dėl sau
sio 19 staiga mirusios žmonos. 
Dėkodamas už užuojautą, muz. 
Stankūnas pareiškė, kad po 
žmonos mirties pasijutęs labai 
vienišas, prislėgtas. Dabar no
rįs padirbėti organizacijose, 
jom pagelbėti. Susibūrimam bei 
posėdžiam pasiūlė susirinkti jo 
erdviuose namuose, kur būsią 
kiek jaukiau ir linksmiau, šis 
pasiūlymas šilta banga palietė 
susirinkusius. Buvo pajusta, kad 
šie kultūrininko žodžiai kada 
nors virs kūnu, padedančiu da
bartinį atoslūgį paversti kultū
riniu potvyniu.

S.V.

Bronius L. Kontrimas, II pa
saulinio karo veteranas, kovo 
17 vadovaus didžiajam paradui, 
kuris skirtas prisiminti, kaip 
britai Amerikos nepriklausomy
bės pradžioje kovo 18 pasi
traukė iš So. Bostono. Parade 
dalyvauja apie 10,000 žmonių, 
žygiuos ir Amerikos kariuome
nės daliniai, orkestrai, net pats 
gubernatorius Sargent ir mies
to burmistras White. Br. Kont
rimas jau 35 metus yra mari
nų rezerve. Veteranai jį parin
ko būti vyriausiu šio parado va
du.

Iš Vietnamo šiomis dieno
mis grįžo sveiki: Al. Marcelonis, 
Povilas Zuzevičius, Jonas Zeb- 
ris.

Naujoji mišių liturgija Bos
tono vyskupijoje įvedama ba
landžio 12, antrą sekmadienį 
po Velykų. Krikšto ir moterys
tės naujos apeigos įvedamos 
birželio 1.

Kun. A. Janiūno teta Zosė 
Šimbelaitė-Garastienė, mirė Lie
tuvoje vasario 28. Žinia tele
grama pasiekė tą pačią dieną.

Nukryžiuotojo Jėzaus sese
rys kviečia į šimto dolerių pie
tus, kurie ruošiami balandžio 
5 Brocktone. Meninę programą 
atliks sopranas Lillian Mernik, 
iš New Yorko, ir N. Anglijos 
“Marimba wizard” Šalvy Cavic- 
chio.

Baltų draugijos II koncertas 
bus kovo 13, ši penktadienį. 
8:30 v. Jordan Hall Bostone. 
Programoje: solistas Heinz Ri- 
ivald, pianu palydės Maaja To
bias -Duesberg. Visi kviečiami 
atsilankyti į koncertą.

Bushwicko-Ridgewoodo ra
jone susidarė vietos piliečių or
ganizacija kovai su nusikalti
mais. Bendradarbiaudami su 
vietos policija, jos nariai nak
timis eina sargybas. Organiza
cijos pirmininkas Peter Wyte- 
nus kreipėsi i miesto savival
dybę, prašydamas tam tikras 
gatves labiau naktim apšviesti. 
Nurodė eilę kitų priemonių ko
vai su vietos nusikaltimais. P. 
Wytenus pareiškimą paskelbė 
L. L Press kovo 3.

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys — Po Dievo 
antspaudais — Vytauto Didžio
jo godos — jau atspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Broo
klyne. Iliustravo dail. T. Va
lius. Knyga turi 106 puslapius. 
Didelio formato. Kaina 3 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

Elizabethas pradeda 
parapijos jubiliejui

Šiais metais Šv. Petro ir Po
vilo parapija švenčia 75 metų 
sukakti, šiai sukakčiai atžymė
ti kovo 21, šeštadienį, 5 v. po
piet bus pašventintas naujas al
torius. Po to bus religinės mu
zikos koncertas, kurio progra
moje dalyvauja du chorai ir so
listai.

Tie chorai yra: Apreiškimo 
parapijos choras, vadovauja
mas Algirdo Kačanausko, iš 
Brooklyno, ir šv. Petro ir Povi
lo parapijos choras, vadovauja
mas V. Mamaičio. Koncerte da
lyvauja šie solistai: Louise Sen
ken, E. Marcis-Marcišauskienė 
ir Stasys Citvaras.

Po koncerto parapijos salėje 
kava ir užkandžiai.

Novena į šv. Juozapą prade
dama kovo 17 ir ji tęsis tris 
dienas. Vakarais 5 v. pamoks
lai bus sakomi lietuvių ir anglų 
kalba. Pamokslus sakys geras 
pamokslininkas, buvęs Draugo 
redaktorius, Tėv. J. Vaškas, 
MIC.

Parapiečiai kviečiami daly
vauti šiose novenos pamaldose.

Balfo seimas šiais metais bus 
Bostone lapkričio 28-29. Sei
mo reikalais rūpintis apsiėmė 
Bostono Balfo skyrius. Jis nu
mato sušaukti organizacijų ir 
atskirų asmenų pasitarimą ir su
daryti specialų komitetą.

Balfo valdyba pasiskirstė pa
reigom: pirm- Pranas Mučins- 
kas, I-mas vicepirm. A. And
riulionis, vicepirmininkai St. 
Rackevičius ir V. Kasakaitis, 
sekretorius J. Rentelis, ižd. J. 
Valiukonis, nariai: L Mickūnie- 
nė ir O. Vaičaitienė, parengi
mų komisija — Pr. Račkaus
kas ir Br. Utenis.

Religinės muzikos koncertas 
So. Bostone, šv. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje, bus kovo 
15, sekmadienį, 3 v. popiet. 
Koncerte dalyvauja choras, so
listas St. Liepas, vargonais gro
ja Vytenis Vasyliūnas ir Berk- 
lee muzikos kolegijos varinių 
instrumentų ansamblis.

Per Atvelykį, balandžio 5, 
Tautinės sąjungos namuose 
Bostono ateitininkai rengia po
pietę — Lietuvišką Velykų Bo
butę.

Šv. Kazimiero šventę paminė
jo drauge Lietuvos vyčiai ir 
skautai. Jie dalyvavo organizuo
tai pamaldose su vėliavomis. 
Kun. A. Janiūnas atlaikė mi
šias ir pasakė pritaikytą pa
mokslą. Po mišių parapijos sa
lėje buvo bendri pusryčiai ir 
speciali programa, čia kalbas 
pasakė vyčių dvasios vadas ku
nigas Albertas Kontautas, kun. 
A. Baltrušūnas, parapijos klebo
nas. Pagrindinę kalbą pasakė 
P. Žičkus. Programą pravedė 
inž. A. šalna.

LB Kultūros klubo susirinki
mas bus kovo 14, šį šeštadie
nį, 7:30 v.v. Tautinės Sąjungos 
namuose. Čia bus dail. Albino 
Elskaus dailės paroda, kuri tę
sis dvi dienas. Kalbės pats dai
lininkas Elskus.

Bostono lietuvių jaunimas 
(skautai akademikai ir santarie- 
čiai) kviečia visus — senus ir 
jaunus — į “Prašvitusi Margu
tį” — šokius-spektaklį. Šokiuo
se bus rodomi specialiai pritai
kyti Romo Šležo filmai ir švie
sų efektai plastikinėj- aplinkoj. 
Bus grojama įvairiausia muzi
ka nuo Šabaniausko ligi moder
niosios elektroninės muzikos. 
“Prašvitęs Margutis” įvyks Ve
lykų sekmadienį, kovo 29 d. 
7:30 vai. vak., Lietuvių piliečių 
klube So. Bostone. Įėjimas 3 
dol. Ateikite pasilinksminti ne
pakartojamoj nuotaikoj.

Rengimo komitetas

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Cambridge gyveną lietuviai 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę paminėjo vasario 22 pa
rapijos salėje. Minėjimą rengė 
tos parapijos klebonas kun. S. 
Saulėnas ir jo vikaras kun. J. 
Klimas, Moterų Sąjungos 4- 
jai kuopai talkinant. Minėjimas 
buvo tuoj po pamaldų — 2:30 
vai.

Pradėta Amerikos ir Lietu
vos himnais, invokaciją sukal
bėjo pats klebonas. Pagrindinę 
kalbą “Praeitis ir lietuvis” pa
sakė EI. Vasyliūnienė. Dar 
trumpai kalbėjo p. Martišaus
kas, jo sūnus Algis Martišaus
kas, parapijos vikaras kun. J. 
Klimas, kun. M. Vembrė — sve
čias iš Brocktono, senas emi
grantas B. Jakutis.

Meninę dalį atliko solistė Vio
leta Balčiūnienė, padainuoda
ma Br. Budriūno šauksmas, E. 
Balsio — Daina apie Klaipėdą. 
St. Šimkaus — Oi greičiau grei
čiau ir bisui ariją iš Komevi- 
lio varpų, muzika Planquette. 
Akomponavo Vytenis Vasyliū
nas. Minėjimą kalba uždarė ku
nigas S. Saulėnas.

Po minėjimo moterų kuopos 
narės pavaišino kavute. Tai bu
vo gražios Ambrazaitienės, 
Anieliauskienės ir Onutės Anie- 
liauskaitės pastangos. Aukų su
rinkta 131 dol. Minėjimas pra
ėjo nuoširdžioje ir pakilioje 
nuotaikoje.




