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Maskva rimtai ruošėsi pasitikti žydų konferenciją
Pereitą savaitę pasaulio žy

dai buvo susirinkę Briuselyje Net mitingą surengė ir kalbėti atvežė savo žydų grupę dalyviais ir Sovietų žydais, pra
šant Rusijos vyriausybę pripa-

tartis Sovietų žydų gelbėjimo 
reikalu.

Iš 27 valstybių susirinko apie 
750 žydų organizacijų vadų, di
džiausia delegacija iš Amerikos. 
Jų tarpe ir Jewish Defense Lea
gue vadas rabinas Kahane, ku
ris į konferenciją nebuvo įsi
leistas, nes organizatoriams po
litiniais sumetimais nebuvo pri
imtinas jo kovos būdas. Belgi
jos policijos paprašytas, Kaha-

Ankstyvas rūpestis
Sen. McGovern, pirmasis pa

siskelbęs demokratų kandida
tas į prezidentus, jau buvo nu
vykęs i New Hampshire ieškoti 
pagalbos pirminiam rinkimam 
1972, nes ten jie pirmiau
sia prasideda. Tuo tarpu nie
kas juo ten nesidomėjo — net 
demokratu komitetas ta nesi- 
domėjimą parodė oficialiu pa
reiškimu. Vaikų kolektavimu, 
kaip 1968 padarė sen. McCar
thy, šis kandidatas nenorįs už
siimti, nes po McCarthy pralai
mėjimo toji taktika yra tapusi 
pajuokos objektu. Bet McGov
ern suka maištaujančio jauni
mo pusėn, nesi jau yra sudaręs 
jaunimo atstovų komitetą į sa
vo rinkiminę kampaniją ?Įjung- 
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Chicagos meras Daley vėl kandida
tuoja penktam terminui. Rinkimai 
vyksta balandžio 6. Lietuviams su 
juo visada pasiseka susikalbėti.

ne išvyko į Londoną. Kahane 
programa organizatoriam buvo 
žinoma, bet nenorėta su ja i- 
tentifikuotis konferencijos prie
dangoje. Mat, yra žinoma, kad 
Maskva gali visai kitaip pažiū
rėti į Sovietų žydų emigraciją 
Izraelin tada, kada , bus pasiek
ta žydų-arabų taika. Maskvos 
kietumas žydų emigracijos rei
kalu esąs surištas su arabų 
spaudimu neleisti jauniems žy
dams išvykti, nes arabai mano, 
kad jie tuojau atsidurs Izraelio 
kariuomenės eilėse ir vėl už
degs Izraelio žydus naujam ka
rui prieš arabus.
Ir Maskva ruošėsi

Maskva tai konferencijai ir
gi rimtai ruošėsi. Paskelbė eilę 
straipsnių apie sionistų “nusi-

Bando nusikratyti 
Welfare išlaidų

Pagal federacinius ir New 
Yorko valstijos įstatymus, N.Y. 
miestas turi išmokėti wel
fare klijentams šiais biudžeti
niais metais 549 mil. dol., ki
tais biudžetiniais metais reikės 
jau 600 mil. dol. Meras Lind
say mano, kad miestas vienas 
pats negali tos naštos 'pakelti, 
todėl pradėta teisme byla, pra
šant visus ..tuos New Yorką-į- 
pareigojančius įstatymus pa
skelbti nekonstituciniais.

Motyvuojama tuo, kad šitos 
išlaidos privesiančios miestą 
prie bankroto, todėl jis nega
lės atlikti tų pareigų, kurias už
deda miesto čarteris, būtent iš
laikyti policiją, ūgniagesybos 
ir sanitarijos tarnybas. Antra, 
norima remtis. 1819 Vyr. Teis
mo sprendimu, padarytu atsi
žvelgiant į panašias aplinkybes, 
kurios ’šiuo metu yra susidariu
sios New Yorko mieste. Bylos 
kelias bus labai ilgas, nes jis tu
rės pasiekti Vyr. Teismą.

kaltimus”, gynėsi ir aiškinosi, 
kad žydai Rusijoje nėra perse
kiojami, kad jie lygūs teisėmis 
su kitomis etninėmis grupėmis, 
kad suskaldytos žydų šeimos 
gauna leidimus išvykti, kad sio
nizmas yra politika, Maskvai ne
draugiška, todėl kovojama 
prieš žydus. Be to, Belgijos vy-

Kietas žodis
Rusijos žydams

Maskva. — Rusijos žydams 
taip pasakyta: “Kiekvienas, ku
ris demonstruos savo sionisti
nius nusiteikimus, automatiškai 
bus laikomas tarptautinio sio
nizmo agentu ir tuo pačiu So
vietų valstybės priešu”. Kaip 
tai atrodys praktikoje, pasima
tys tik vėliau.

Šitas pareiškimas paimtas iš 
“Pravdos”, kur buvo tuo reika
lu atspausdinta Vladimiro Bol- 
šakovo straipsnių serija. Sionis
tų tariama subversyvinė veikla 
Rusijoje ir kitur pavaizduota 
pavyzdžiais iš žydų veiklos Če-
koslovakijoje “Pragos pavasa
rio” metu.

Kai tie straipsniai keliavo per 
“Pra^dą”, tuo pat laiku “Izvesti 
jose’tbuvo skelbiam#, kad bus 
‘duodami leidimai išnykti Izrae
lin tiem, kurie nori susijungti 
su ten gyvenančiais savo šei
mos nariais.

— Apollo 14 Įgula jau išleis
ta iš karantino ir pakviesta pie
tauti į Baltuosius Rūmus.

Maskvoj lankėsi žynius Vatikano atstovas 
Kelionė oficiali. Buvo ir užkulisių

Arkv. A. Casaroli, neoficia- kalbą dėl Rusijos valdžioje gy- 
lusis Vatikano užsienio reikalų venančių katalikų religinio gy-
ministeris, šiomis dienomis tan venimo sąlygų pagerinimo. Ka-

Demokratai negali 
pamiršti pralaimėję

Senato demokratų frakcija su 
sidarė savo programą 92-jo 
kongreso kadencijai. Kiekvie
nam prezidento programos 
punktui priešpastatomas demo
kratų partijos, tik skirtingu pa
vadinimu ir be turinio nurody
mo.

Štai tie pagrindiniai punktai. 
Pirma, Amerikos kariuomenės 
ištraukimas iš Vietnamo iki 
1972 m. galo. Tuo reikalu jau 
redaguojama rezoliucija, kuri 
kiekvieną dieną gali atsirast se
nato dienotvarkėj- Antra, ge
resnis resursų paskirstymas 
tarp centro, valstijų ir savival- 
dybinių organų. Trečia, federa
cinės vyriausybės aparato su- 
prastinimas. Ketvirta, naujos 
ūkinės priemonės tramdyti in
fliaciją ir atkutinti ūkinę veik-
ią. Penkta, pagerinti policijos

. riausybė buvo prašyta neduoti 
leidimo konferencijai susirink
ti, bet išklausyta nebuvo. Dar 
daugiau, konferencijos išvaka
rėse sovietų afgentai suorganiza
vo Briuselyje.mitingą, svarbes
nius kalbėtojus atvežė iš Mask
vos, ir jie buvo žydai, liudiję 
apie maskvinę “tiesą”. Mitin
gas greit, bet ramiai pabiro, 
nes tuojau buvo antisovietinių 
jėgų demaskuotas.

Negalima pjasakyti, kad žydų 
rabinų organizuotas suvažiavi
mas būtų buvęs ramus, nes ten 
būta Kahane šalininkų, kurie 
dabar gal nepritarė jo kovos 
metodams, bet nepritarė ir or
ganizatoriams, kad neleido jam 
kalbėti.
Deklaracija
Žydiškas erzelis pasibaigė pri

ėmimu deklaracijos, prašant 
Rusijos vyriausybę duoti žydam 
kultūrinę bei religinę laisvę ir 
leisti išemigruoti tiem, kurie to 
prašo.

Civilizuotasis pasaulis prašo
mas jungtis su konferencijos

žinti Sovietuos žydams teisę su
grįžti Izraelin, leisti jiems gy
venti pagal žydų kultūros ir re
ligijos papročius, toje dvasioje 
auginti savo prieauglį ir nu
traukti žydų bei sionizmo šmei
žimą, kuris primena tiek kan
čių žydų tautai atnešusį antise
mitizmą.

Rabi Kahane: žydai neįsileido, bel
gai išvarė. Tai vis politika, kuri
kartais turi rinktis tarp tiesos ir 
veidmainiavimo.Sovietai Sudane 

žudo negrus
Tirpę ž^b^ąlas rašof kad ,__ _

Sovietų patarėjai , padeda Šuda- nįjSlP’inKlsViniO 
no vyriausybei naikinti negrus o
trijose Pietinėse Sudano pro
vincijose. Kartu su R. Vokieti-
jos specialistais tam nedoram 
darbui esą patelkta ir apie 500 
Maskvos rusų. Jų tarpe esą 
daug helikopterių pilotų, kurie 
vaikosi negrus po savanas ir 
šaudo į pakaušius.

Toji tragedija prasidėjo 
1966 Sudanui gavus nepriklau
somybę. Mat, negrai tada pa
prašė autonomijos Sudano fe
deracijoj, bet vietoj to visi neg
rai pietuose buvo išvaryti iš vie
šųjų tarnybų ir susodinti ara
bai, kurie negrų tarpe negyve
no. Pradžioje tarp negrų ir ara
bų vyko ne kovos, bet stačiai 
negrų skerdimas. Ir jas pradė
jo ne negrai, bet sudaniečiai 
arabai, kurie gyvena šiaurėje 
ir po nepriklausomybės paskel
bimo pasigrobė visą valdžią.

Sudane yra trys milijonai ara 
bų ir 9 mil. negrų, iš kurių 6 
milijonai gyvena trijose pieti
nėse provincijose kompaktiška 
mase.

Nixono laiškas

komitetui
Ženeva. — Čia . pradėjo pir

mąją šių metų sesiją J. Tautų 
Nusiginklavimo komitetas, ku
riam prez. Nixonas pasiuntė 
laišką, prašydamas šiais metais 
paruošti sutartį bakteriologi
niams ginklams uždrausti.

Tas reikalas čia pernai už
kliuvo todėl, kad Maskva užsi
spyrė į vieną sutartį sudėti bak
teriologinių ir cheminių ginklų 
uždraudimą- Bet to negalima 
padaryti todėl, kad cheminių 
ginklų uždraudimas reikalingas 
kokios nors kontrolės, apie ku
rią tame komitete pernai jau 
kalbėta, bet dar nesurastas vi
siems priimtinas būdas. Rusija, 
kaip paprastai, jokių tarptauti
nių kontrolių nenori prisiimti, 
todėl šitokiu būdu ieško progos 
nuo jos išsisukti. Ir dabar jos 
atstovas jau vėl pakartojo se
ną nusistatymą, kad abiejų 
ginklų uždraudimas būtų pada
rytas viena sutartimi.

kėši Maskvoje- Oficialioji kelio
nės priežastis buvo vežimas do
kumentų, kuriais Vatikanas ofi
cialiai prisidėjo prie tarpt, su
tarties, draudžiančios dėstyti a- 
tominius ginklus jūrų ir van
denynų dugne ir giliau dugno 
grunte. Tokius pat dokumen
tus Londone ir Washingtone į- 
teikė ten esą Vatikano nunci
jai ar apaštališkieji delegatai. 
Tokiu mostu Paulius VI pano
rėjo paremti atominį nusigink
lavimą.

A. Casaroli yra Vatikano ry
šys su Rusija ir jos satelitais. 
Dabartinė jo kelionė Maskvon 
buvo oficiali, net sovietiniu lėk
tuvu skrido, bet ji nėra nė pir
moji, nė paskutinė — jis ten 
tyliai ir privačiai jau buvo ke
lis kartus įlindęs įvairiausių rėk 
kalų skatinamas.

šeremetevo aerodrome dabar 
buvo oficialiai sutiktas jo ran
gui atitinkančių užsienio reika
lų ministerijos pareigūnų, ten 
pat atsakinėjo į žurnalistų klau
simus, nevengdamas pasakyti 
ir to, kad bandysiąs užmegzti

dangi didžiausia katalikų grupė 
gyvena Lietuvoje, tai tuo pa
čiu ir jų vienas kitas reikalas 
bus paliestas. Pereitą sekmadie
nį jis atlaikė mišias šv. Liud
viko bažnyčioje, kuri vienintelė 
Maskvoje.

Arkv Casaroli draugauja su 
Tito, jis tvarkė susipainiojusius 
bažnyčios reikalus Vengrijoje, 
dabar tyliai vedąs derybas su 
Lenkijos ir Čekoslovakijos vy
riausybėmis, jo ranka veikian
ti ir Vid. Rytų painiavas tvar
kant

Jis kasdien kalbasi su prie 
Vatikano ir Kvirinalo akredi
tuotais pasaulio valstybių diplo
matais ir turi didžiausią jų pa
sitikėjimą dėl šių priežasčių: ne
išduoda paslapčių ir iki 
smulkmenų žino visas pasaulio 
problemas bei jų užkulisius. Jis 
gali apie jas kalbėti itališkai (jo 
gimtoji kalba), prancūziškai, 
angliškai, vokiškai, ispaniškai, 
portugališkai ir rusiškai. Dabar 
mokosi kiniškai, nes manąs, kad 
greit ir toji bus jam reikalin
ga-

paruošimą ir teismų darbą.
Trimis pasiūlymais preziden

tas jau yra įteikęs konkrečius 
projektus, bet tuo tarpu demo
kratai jais nesidomi. Savo pro
jektų jie dar neturi, todėl vyk
domas aiškus prezidento pro
jektų sabotavimas. Policijos ir 
teismų darbo pagerinimas pra
dėtas 91-jam kongrese, pasi
traukimas iš Vietnamo pradėjo 
jau antrus metus, bet dalis de
mokratų vis dar tebekovoja, 
kad būtų nustatyta visiško pasi
traukimo data.

Šitas punktas turi tarnauti 
dviem ponam: politinei dema
gogijai jautriu klausimu mai
tinti ir paglostyti tariamąjį dip
lomatą Harrimaną, kuriam toji 
idėja priklauso, bet kurios nė 
prez. Johnsonas negalėjo pri
imti. Jis yra demokratų parti
jos centro komiteto užsienio 
politikos komisijos pirminin
kas ir per jį tą savo rezoliuciją 
pravedė. Senato frakcija, neno
rėdama Harrimano iš partijos 
išstumti, pradėjo iš naujo su ta 
idėja žaisti-

Derybos dėl Berlyno paslinko pirmyn
Berlynas. — Čia tvirtinama, 

kad JAV, Anglijos, Prancūzijos 
ir Sovietų pasitarimai dėl V. 
Berlyno statuso ir susisiekimo 
laisvės su V. Vokietija iš disku
sijų studijos jau perėjo į pil
nas derybas. Tai įvyko po to, 
kai vakariečiai neseniai įteikė 
konkrečius pasiūlymus naujam 
susitarimui surašyti.

Tokie yra ginčus kelią punk
tai: laisvas susisiekimas tarp V. 
Berlyno ir V. Vokietijos, V. Ber
lyno ir V. Vokietijos santykių 
apimtis, ryšys tarp V. Berly
no ir R. Berlyno.

Sunkiausia dalis, nes poli
tinė, yra V. Berlyno ir V. Vo
kietijos santykių apimtis. Vaka
riečiai padarė pareiškimą, ir V. 
Vokietijos vyriausybė pritarė, 
kad V. Berlynas nėra integrali
nė V. Vokietijos dalis, kaip tai 
yra sakoma V< Vokietijos kons
titucijoje. Šitą akmenį nuritus, 
belieka nusakyt V. Berlyno kul
tūrinius, ūkinius, finansinius

ir politinius ryšius su V. Vo
kietija. Nesutarimai yra tik dėl 
politinių ryšių. Vakariečiai da
bar jau linkę manyti, kad V. 
Vokietija neturėtų atlikinėti V. 
Berlyne oficialių valstybinių ak
tų, kaip antai prezidento rin
kimų, oficialių parlamento po
sėdžių, bet politinės partijos ir 
darbininkų unijos galėtų dary
ti savo suvažiavimus ir V. Ber
lyne, nes čia veikia tų partijų 
padaliniai.

Iš visko, kas žinoma, atrodo, 
kad vakariečių jau padarytos 
nuolaidos turėtų atidaryti kelią 
ir Maskvai padaryti vieną nuo
laidą, būtent, garantuoti susi
siekimo laisvę tarp V. Berlyno 
ir V. Vokietijos. Dabar ji savo 
kontrolės teises yra perleidu
si R. Vokietijai ir norėtų, kad 
taip pasiliktų.

Vakariečių politiką tuo reika
lu planuoja Bonnoje dirbąs V. 
Vokietijos, JAV, Anglijos ir 
Prancūzijos ekspertų komitetas.

įvykio vieta — raudonųjų 
carų Rusija. Valdantysis caras 
— L. Brežnevas. Laikas — 
1964 ruduo. Pagrindinė veikė
ja — žurnalistė - pensininkė 
Marietta šaginian. Tema — Le
nino kraujo sudėtis.

Chruščevą pakeitus Kosygi
nu ir Brežnevu, Maskva 1964 
gale buvo paskendusi neįsivaiz
duojamos apimties spekuliaci
jose dėl naujų valdovų užimsi- 
mos krypties. Juk dar niekas 
nebuvo užmiršęs Chruščevo 
“bombos” apie Stalino nusikals
tamus darbus ir praktikuotą 
“asmens kultą”. Bet, kaip daž
nai gyvenime atsitinka, vienos 
bėdos neužtenka. Taip ir šį 
kartą prie tos pletkų-spėlioji- 
mų temos prisijungė dar ir ki
ta, tik ši jau su prieskoniais. 
Jos kaltininkė buvo žurnalistė 
Marietta Šaginian. Bet ar ji vie
na?

Kultūriniai surusėjusi armė
nė, bet biologiškai likusi gryna- 
kraujė, Marietta pati dažnai pa
tekdavo į pikantiškoms kal
boms medžiagos duodančius sū
kurius, nes buvo labai veržli, 
liežuvinga ir sunkiai susival
danti. Dukart ordinuota, tris
kart kvailavota — taip ji bū
davo dažnai aptariama pažįsta
mųjų rateliuose. Šitas kalambū
ras nebuvo svetimas nė polit- 
biuro posėdžiuose. Keliolika 
metų ji rodėsi spaudoje su spal
vingais reportažais, kuriuose 
netrūkdavo “pipirų” kritikos 
vertiems pareigūnams ar insti
tucijoms. Nė didžiųjų vadų, 
nė politikos neužkabinėdavo.

Kapos metų sulaukusi, išėjo 
pensijon ir susidomėjo istorija. 
Ar atsitiktinai? Taip jau atsi
tiko, kad tyrinėjimų objektu pa
sirinko lagendarinius pramo- 
nės-prekybos jomarkus, pradė
tus. rengti ^Nižny Novgorode 
19 š. pradžioje. Nemanytma, 
kad tai būtų buvęs atsitiktinis 
pasirinkimas, greičiau tai buvo 
iš šalies gautas patarimas. Tas 
patarėjas greičiausiai ir šalti-' 
niu vieta nurodė. Visa tai te
mai reikalingą medžiagą, dar 
tyrinėtojo nepaliestą, Marietta 
rado Leningrado Istorijos Ar
chyve. Ten naujoji istorijos 
tyrinėtoja ir patraukė laimės 
ieškoti.

Neilgtrukus su savo studija 
ji priartėjo prie tų jomarkų 
rengimo komitetų sudėties ir 
protokolų. Po kurio laiko ji 
pastebėjo, kad dingo vienas jo 
narys Sender Blank. Brendant 
vis gilyn į naujesnius laikus, 
tas Blank vėl atsirado, tik jau 
ne Sender, bet Aleksandro var
du. Tyrinėtoja padarė išvadą, 
kad tas garsiojo Novgorodo 
pirklys ar pramonininkas žy
das bus pakeitęs vardą ir, ko 
gero, perėjęs ta proga į pra- 
voslaviją.

Su jai įgimta energija Šagi
nian tęsė tyrinėjimus, visą dė
mesį dabar jau sutelkdama į 
Blanko metamorfozę. Ir surado, 
kad tas Sender, paskui Alek
sandras Blank gyveno Simbirs- 
ke (dabar Uljanov), buvo pirk
liu ir gydytoju, gi jo duktė, gi
musi Simbirske 1835 m. žydai
te, jau suaugusi perėjo pravos- 
lavijon ir neilgtrukus ištekėjo 
už mokytojo Uljanovo. Taigi 
jos rankose atsirado dokumen
tai, kurie rodė, kad didžiojo 
revoliucijos vado Lenino (Ulja
novo) motina buvo žydė. Jo tė
vo giminėje gausiai tekėjo mon
goliškas kraujas.

1964 vasarą šaginian nutarė 
surastus dokumentus paskelbti 
mėnraštyje Voprosy istorii. Re
dakcija su tais dokumentais ir 
Šaginian ilgu paaiškinamuoju 
žodžiu nuėjo pas cenzorių. Tas 
pajuto negerą kvapą ir perda-

— New Yorko seimelis pri
ėmė įstatymą, suteikiant kontro
lieriui teisę tikrinti New 
Yorko, Buffalo ir Rochesterio 
miestų finansinę atskaitomybę. 
Lindsay labai to patarnavimo 
nenori, bet jis New Yorke la
bai reikalingas.

vė reikalą partijos politiniam 
biurui. Kaip? Lenino motina 
žydė?! Politbiuras pavedė ideo
loginių reikalų tvarkytojui Ilji- 
čevui tėvo ir dukters krikšto 
reikalą patikrinti pravoslavų si
nodo archyvuose. Neilgtrukus 
buvo gauti ne tik krikšto met
rikai, bet ir ta proga Simbirske 
surengtos didelės puotos apra
šymas.

šaginian negavo leidimo stu
dijai spausdinti, bet tada jau 
buvo tokie laikai, kada staliniš- 
ko tipo kerštavimai nebebuvo 
galimi. Galop, Šaginian turėjo 
ir galingų užtarėjų. Archyvų di
rektorius buv. saugumo polici
jos gen. Bielovas gavo paba
rimą už archyve esamą “ne
tvarką”, atleisti du tarnautojai, 
kurie Šaginian prie tos medžia
gos privedė. Maskva atsiuntė 
specialią komisiją paruošt nau
jas taisykles archyvui adminis
truoti ir pridėjo slaptą raštą 
apie tai, kaip ateityje elgtis su 
tais, kurie atvyksta senienose 
pikantiškų naujienų ieškoti Po
litbiuras Šaginian nebarė, bet 
paaiškino, kad jos studijos 
spausdinimas nepatogus todėl, 
kad pats Leninas apie savo mo
tinos žydišką kilmę niekad ne
užsiminė. Taip turi elgtis ir jo 
įpėdiniai bei sekėjai, nes jis tik
riausiai žinojo, kodėl taip elgė
si.

Taip ir neišdegė stalinistų są
mokslas atkeršyti chruščiovinin- 
kams už Stalino suniekinimą.

Aukšty jų mokyklų 
finansine krizė

Universitetai ir kolegijos, pri
vatūs ir viešieji, pradeda pajus
ti finansinius trūkumus: išlai
dos žymiai padidėjo, gi paja
mos ta pačia proporcija mažė- 
ja. Didžioji ^augumi b-ipdo/ma < 
žinti išlaidas: uždarinėja ma
žiau reikalingus skyrius, maži
na mokomąjį administracinį ir 
ūkinį personalą. Eilė valstijų 
ir privačių universitetų padidi
no mokestį už mokslą nuo atei
nančių mokslo metų pradžios, 
kiti dar padidins. Nėra abejo
nės. kad kai kurios mažos pri
vačios kolegijos turės užsidary
ti.

Bet yra. ir stipri nuomonė, 
kad toji dabar atrodanti dide
lė bėda gali atnešti ir daug ge
ro ta prasme, kad privers pa
daryti reformų, kurios tik pa
gerins aukštųjų mokyklų dar
bą ir labiau subrandins jų dar
bo vaisius, ko dabar daug kur 
nėra. Daug kur išsiplėsta į šo
nus, susiprastinta ir nusipigin- 
ta.

Lenkijoj maištauja 
senasis raugas

Varšuva. — Lenkijos rašyto
jas Wojna, kuris yra Žycie War- 
szawy dienraščio redakcijos 
kolektyvo narys ir komentato
rius, pirmą kartą po vyriausy
bės pasikeitimo prakalbo apie 
jos sutinkamą pasipriešini
mą. Priešinasi tie, kurie jaučia
si galį iškristi iš balno ryšium 
su naujais politiniais ir ūkiniais 
vėjais.

— Kovoja senovė prieš nau
joves — tvirtina Wojna. — 
įvairiose valdžios aparato pa
kopose vyksta stiprios kovos. 
Lenkijos atsinaujinimo priešai 
gali imtis visokių priemonių ap
ginti tezei, kad visuomenei turi 
būti įsakinėjama, o ne su ja 
tariamasi. Todėl nereikia nu
stebti, kad šita grupė gali palai
kyti ir tokius kraštutinius rei
kalavimus, kaip 20 proc. atlygi
nimų pakėlimą. Šitie asmenys, 
kurių stilius ir valdymo būdas 
skirtingi nuo naujojo, jaučiasi 
nebesaugūs, todėl bando prie
šintis. šitie žmonės naujosios 
Lenkijos vyriausybės nepalaiko, 
— baigia komentarą Wojna.

Iš to dabar aišku, kad Lodzės 
tekstilės darbininkų strei
kas su reikalavimu pakelti atly
ginimus 20 proc. buvo senojo 
stiliaus gynėjų sukurstytas.
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Partizanine iniciatyva Lietuvos garsui Europoje SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Informacijos centro reikalin
gumą svarsto ir persvarsto 
veiksniai visi drauge ir kiek
vienas skyrium. 0 šalia tų 
svarstymų informacijos darbas 
eina privačia, sakytum, partiza
nine iniciatyva... Ir eina sėk
mingai ... Turim prieš akis 
prof. J. Ereto naują brošiūrą 
“Baltisches Schicksal”, išleistą 
Basely 1970 — 40 puslapių. 
Tai rinkinys straipsnių — “Bal- 
tiečių likimas”, “Apie baltie- 
čių tautas ir kalbas”, “Lietu
va”, “Latvija”, “Estija”. 
Straipsniai anksčiau buvo Ba- 
selio ir Zuericho spaudoje; da
bar jie pataisyti ir surinkti 
draugėn.

INFORMACINIO — PROPA
GANDINIO "MENO" UŽDA
VINYS: skaitytoją angažuoti.

Minėtas leidinys yra informa- 
cinis-propagandinis teisinga ir 
pozityvia šio žodžio prasme. Jis 
turi atlikti informacinį-propa- 
gandinį uždavinį, nes, kaip au
torius pratartyje sako, “pro
tarpiais pakalbama apie baltie- 
čius, bet kas apie juos jau ži
noma?” O reikia, kad žinotų da
lykus, kurie yra esminiai Balti
jos tautų problemom; reikia, 
kad ir europiečiai pažintų bal- 
tiečių likimą ir jį imtų laikyti 
gyva skaudama savo pačių liki
mo dalimi.

Čia išsiskiria mokslinio ir in
formacinio - propagandinio raš
to keliai. Mokslinis veikalas sie
kia pasakyti savo svarstomu 
klausimu tiesą. Propagandinis- 
informacinis siekia daugiau— 
kad tiesa pagautų skaitytojo dė
mesį, taptų jo paties tiesa ir 
imtų jį angažuoti kovai už tą 
tiesą. Tuo būdu kyla opinija.

Informacinis — propagandi
nis leidinys nėra lengviau para
šomas kaip mokslinis. Jis turi 
skaitytis su psichologija ir in
teresais to, kuriam jis skirtas. 
Turi ribotis mažu tūriu, nes da
bartinis žmogus neturi laiko il
giem raštam. O glaustai pro
blemą išdėstyti yra sunkiau nei 
ištęstai. Turi prašnekti tokiom 
žodžio priemonėm, kurios pasi
liktų skaitytojo atmintyje. In
formacija — propaganda yra 
savotiškas ir subtilus menas.

Apie prof. J. Ereto “Balti
sches Schicksal” kalbant, kyla 
ne tiek klausimas: ar autoriui 
pavyko prašnekti į skaitytoją, 
b daugiau klausimas: kokiu 
būdu, kokiom ..žurnalistinėm 
priemonėm autorius tai daro?

"EUROPOJE TEKĖTŲ MA
ŽIAU KRAUJO": apeliacija j 
europiečių giminystės .senti
mentą

“Europoje tekėtų mažiau 
kraujo, jei jos gyventojai žino
tų, kaip glaudžiai jie yra vie
nas su kitu susigiminiavę, susi- 
broliavę. Mes sudarome — su 
mažom išimtim — vieną vienu
tėlę tautų bendruomenę, vie
tą tikrą šeimą, kuri nuo islan- 
diečių šiaurėje iki italų pie
tuose ir nuo senųjų indų rytuo
se ligi prancūzų vakaruose api
ma didžiąją kultūrinių tautų 
dalį” (8 p.).

Baltiečiai yra tos šeimos na
riai.
"EUROPIEČIŲ ADOMAS": ape
liacija i humanistinę sąžinę

Autorius skiriasi nuo tų, ku
rie nori svetimą skaitytoją su
dominti politine ir karų istori
ja. Jis rodo problemos huma
nistinę pusę. Daro tai sąmo
ningai, eidamas prieš įsigalėju
sią madą karų padarinius ma
tuoti užmuštų bei sužeistų skai
čiais, materialinių nuostolių 
skaičiais. Pačiais pirmaisiais sa
kiniais pažymi, kad dabar kuo 
mažiausiai esti kalbama apie su
naikinimą “moralinių vertybių, 
kurių jokie atlyginimai atsto
ti negali”.

Ir dėl to jis prabyla apie bal- 
tiečių moralines vertybes, ku
rios jau yra sunaikintos ar at- 
sidūrusios sunaikinimo grės
mėje.

Autorius pasisako prieš tuos 
(prieš kryžiuočius, prieš rusus,

Informacijos menas, kaip jis reiškiasi naujame prof. J. Ereto 
leidiny “Baltisches Schicksal”

Prof. Juozas Eretas kalba Lietuvos 
Vokietijoje

prieš sovietus), kurie šias hu
manistines vertybes sunaikino 
ar tebenaikina, naikindami pa
čius žmones. Taip kalbė
damas, netiesiogiai ža
dina skaitytojo moralinę 
rezistenciją prieš visa užgožian
čius materialinius interesus, jė- 

:gąs žvėries įsigalėjimą.
Suprantama dėl to, kodėl 

autorius skaitytojo dėmesį tel-
kia ne tiek į baltiečių politinę 
istoriją, kiek į moralines kūry
bines vertybes, pabrėždamas 
jas iki tiek, kad baltiečius pava
dina “europiečių Adomu”.

Apeliacija į humanizmą yra 
lyg pratęsimas tų idėjų, ku
riom vakarų Europą užliejo Ha- 
mannas ir Herderis, skatinda
mi meilę civilizacijos nesuga
dintam žmogui ir jo pavyz
džiais nurodydami čia pat pa
šonėje esančius baltiečius, sla
vus; skatindami susižavėjimą 
gaivališkai ištryškusiai liaudies 
kūrybai, savo įvairumu pratur
tinančiai žmoniją. Anos idėjos 
buvo idėjinis pagrindas 19 
šimtmečio tautų atgimimui. Jų 
atgaivinimas gali būti idėjinė 
atrama reakcijai prieš tau ų 
naikinimą, vykdomą dabar.

Tos baltiečių humanistinės 
vertybės, į kurias autorius tel
kia dėmesį, o taip pat ryšys 
tarp europinių tautų yra kalba; 
antra — kūrybinė jėga, pasi
reiškusi dainom, individuali
niais menais, filosofija, ūkinio 
gyvenimo pažanga; trečia — 
pats baltiečių charakteris su 
humanistiniais bruožais.

•

Svarbiausias toliau yra meto
dų klausimas: kaip tas ver
tybes autorius perteikia skaity
tojui? Kokiom šio informaci- 
nio-propagandinio meno prie
monėm labiausiai naudojasi?

LIETUVIS — KAIP ŠVEDAS, 
LATVIS — KAIP DANAS: 
žvilgsnis iš tolo

Autorius imasi rodyti skai
tytojui panoraminį paveikslą, 
kuriame tarp europiečių ar indo 
europiečių yra ir baltiečiai su 
savo kalba, konkrečiai — lietu
vių kalba.

Indoeuropiečių, tų, kurie 
nuo senųjų indų iki prancūzų 
ir nuo islandiečių iki italų ap
gyveno Europą, pirminė kal
ba, “vadinamas sanskritas — 
sako autorius — dar atskam
ba senųjų indų maldų raštuo
se; ji skamba graikų klasinia
me palikime; ji ataidi lotyniš
kuose romėnų įsakuose, ir ji te
begyvena lietuvių lūpose. Nors

nepriklausomybės šventės minėjime 

kaip garbinga yra senoji indų 
kalba ir kokios gražios formos 
yra graikų, bet šių ir kitų in
doeuropiečių kalbų reikšmę 
pralenkia lietuvių kalba pačiu 
faktu, kad ja dar šiandien kalba 
ma. Kas sutinka lietuvį, sutin
ka “europiečių Adomą”. — Ir 
šiai minčiai 'sustiprinti autorius 
patelkia liudininką prancūzų

lingvistą Meillet su jo žodžiais: 
‘'Kas nori išgirsti iš žmogaus lū
pų aidą to, kas kitados galėjo 
būti indoeuropiečių kalba, teei
na ir pasiklauso lietuvio kai
miečio”. O dar toliau antras 
liudininkas, taip pat prancūzų 
mokslininkas Rečius: “Jei tau
tos vertę apspręstų kalba, tai 
lietuviam tektų pirmoji vieta 
tarp Europos gyventojų” (9 p.).

Baltiečius rodo ir Europos 
tautų geografinėje bei istorinė
je panoramoje, rodo, taip sa
kant, iš tolo, rašydamas: “Že
mė priklausė kitados baltie« 
čiam, kurie nuo neįsivaizduoja
mų laikų galėjo gyventi Dnie
pro aukštupy, ligi, slavų spau
džiami, vis labiau slinko link 
Baltijos jūres... Iš baltiečių 
gausių šakų, kurie kaip žem
dirbiai, gyvulių augintojai ir 
žvejai įsikūrė pietiniame Balti
jos krante nuo Vislos iki arti 
Suomių įlankos, istorijon la
biausiai įėjo prūsai, lietuviai ir 
latviai” (10 p.). Palietęs trum
pai prūsų sunaikinimą, dabar
tinę geografinę padėtį vaizduo
ja šiaip: “Kai už mūsų išnyks
ta Karaliaučiaus miesto bokš
tai, Įsručio —Eitkūnų — 
Kauno linijoje prieš mus išsi
tiesia lietuviškos žemės, kurios
apima nuo Kuršių įlankos iki 
anapus Vilniaus. Mes čia įva
žiuojame į begalinę rytų Euro
pos lygumą, dėl kurios viduri
niais amžiais rungėsi Vilnius, 
Krokuva ir Maskva. Pradžioje 
prieky buvo Lietuva, kai ji iš 
Vilniaus, savo senos sostinės, 
valstybės ribas nukėlė iki Juo
dosios jūros. Paskui ją pavadi
no Lenkija, l^ri.nuo Krokuvos 
Vavelio n užgavo iki Mask
vos sienų. Ir pagaliau Krem

lius, kaip trečiasis, išnaudojo sa
vo padėtį šioje lygumoje, dėl 
kurios rungiamas!, nustumda
mas abudu varžovus į geidau
jamos srities pakraštį. 'Varžy
bas laimėjo Rusija, ir dėl to 
šiandien Lietuva nieko daugiau 
netrokšta kaip tik plėtoti savo 
talentus savo giminės žemė
je tarp Vilniaus, Kauno ir 
Klaipėdos” (11 p.).

Tokiais bendrais brūkšniais 
brėžiamas anas geografinis is
torinis bangavimas su aiškiu 
baltiečių padėties vaizdu.

Panoramoje rodomas ir lietu
vio charakteris — švelniom 
paralelėm, bent .užuominom su 
kaimyninėm tautom. Iliustruo
jant šią autoriaus priemonę pa
vyzdžiu: “Lietuviai — jų šian
dien yra apie 3.2 mil. — yra 
aukšto ūgio, kresno stoto, švie
siaplaukiai, mėlynakiai; iš pir
mo žvilgsnio pagalvosi turįs 
prieš akis kaimiečius švedus” 
(23 p.). '“Jūra formavo latvių 
žmogų stipriau nei kontinen
tas, ir dėl to latvis atrodo jud
resnis nei kaimietiškai neran
gus lietuvis ... savo namų įren
gimu bei žemės dirbimo būdu 
darė tokios pažangos, kad juos 
gali beveik sutapatinti su da
nais” (30 p.).

Užuominom paralelėm su 
švedais, su danais sudaromas Įs
pūdis masinio paveikslo, ku
riame iš tolo matai baltiečių 
veidus šalia kitų europiečių. 
Čia autorius elgiasi kaip filmo 
kameros operatorius, kuris duo
da bendrą vaizdą iš tolo, kad 
paskui galėtų duoti to vaizdo 
detales iš arti, brėžti jų indi
vidualias linijas bei spalvas ir 
tuos iš arti rodomus lietuvio, 
latvio, esto veidus dar sustaty
tų kontrastiniais brūkšniais vie
ną šalia) kito4? " jį, t j
'Kokia būda’autUŠiua tai da

ro? (Bus-daugiau)

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. SHALINS-tALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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 SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-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. 07165; 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. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 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 Lietuva. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave, Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUŽIO 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; VI 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206: 
ST 2-5938.___________________________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL 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—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą.. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
p^tamavimRi. 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. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr, 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

GERIAU*. DIDELI ŠAUKSMAI AR MAŽI DARBAI?
t

Ateitis, lietuvių katalikiškojo 
jaunimo laikraštis, su dėmesiu 
sekamas kaip tik dėl to, kad 
jis yra jaunimo: jame dau
giau jaunimas prabyla; per jį 
auginamas jaunimo lietuviškas 
ir katalikiškas mentalitetas. Dėl 
to su simpatija protarpiais čia 
pakartojame šio laikraščio pa
sisakymus.

1971 metu Nr. 1 įvadinio ra
šinio rūpestį dėl visuomeninio 
darbo vadų taip pat minėtume 
su simpatija, jei jis būtų para
šytas kitokiu tonu. Įprasta vi
sais laikais, kad jaunimas pa
sisako atviriau, kritiškiau, ašt
riau. Tik ir tam aštrumui yra 
riba: pagarba žmogui, pagarba 
žodžiui (kurio paskirtis išreikš
ti tiesą).

Ir nuo vieno ir nuo kito laik
raštis nuslysta, rašydamas: 
“Va, neseniai buvo iškepta nau
ja JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba”, “laisvos ir ne
priklausomos Lietuvos laikų 
valstybinio gyvenimo vairuoto
jai dabar daugiausia vairuoja 
naujus automobilius” (o iš tik
rųjų tų vairuotojų jau tėra sau
ja, ir jie pensininkai!). Pašaipa 
nukreipta prieš karininkus, 
kad jie “save aukštu karišku 
rangu tituluojasi”, jog “net 
koktu klausytis” (o iš tikrųjų 
tų karininkų proporcingai gal 
daugiau dalyvauja visuomeni
niame veikime, kuriuo sielojasi 
autorius!). Dar toliau: JAV vy
riausybė vadinama “niekšingą
ja”, ir po to šauksmas į lietu
vių politinių grupių veikėjus: 
“ponai Fronto Bičiuliai, gerbia
mieji Krikščionys demokratai 
ir draugai santariečiai, ar dar 
ir dabar jūs visi pasisakote už 
prezidento Nixono “nenuolai- 
džią priešui” politiką? Ar dar ir 
dabar jūs remiate Nixono par
tijos žmones .. •?” (o iš tikrų
jų ir tų veikėjų ir lietuvių spau
dos didžioji dalis angažuojasi 
ne už vieną ar kitą partiją, bet 
už viena ar kita tos ar kitos * *■

spAuda

partijos darbą, kuris jiem ro
dos sveikas!).

Ir visa ta pašaipa, aroganci
ja, prasilenkimas su tikrove 
dėstoma jaunam skaitytojui, ta
riantis, kad tai padidins visuo
menės veikėjų skaičių, sustip
rins jaunimo lietuvišką ir ka
talikišką dvasią.

Kažin ar nebūtų daugiau pa
daryta jaunimui bei tai visuo
menei, jei vietoj anų garsių 
šūktelėjimų būtų padarytas ma
žas mažas darbelis — pasi
stengta duoti tam jaunimui šva
resne laikraščio kalba. Šiame 
nr. ji nežmoniškai darkoma. 
Pvz. "Ieškodami sprendimų 
šiom problemom, turbūt reikė
tų pažvelgti i pačią Centro Val
dybos struktūrą .. •” (norėta 
pasakyti: Ieškant sprendimų.., 
tur būt, reikėtų); "Atsimenant 
didelį skaičių ir gerą kokybę 
mūsų moksleivių, galime tikė
tis, kad SAS‘ vėl atsistos ant 
kojų, kai jie bus išmokinti" 
(norėta pasakyti: Atsimindami 
didelį skaičių ... kai jie bus 
išmokyti”; “Pasukti Lietuvos 
laikrodį šimtu metų pirmyn, 
kad pasivijus pačias kultūrin

giausias Vakarų Europos ša
lis ..(norėta pasakyti: kad 
pasivytume, arba: norint pasi
vyti); “Saldu todėl, kad galime 
įrodyti juk po dvidešimt metų 
veiklos . •.” (norėta: galime įro
dyti, jog po . -.).

Arba rašybos reikalas: "aky- 
vaizdžiai" (vietoj: akivaizdžiai); 
"daugiausiai" (vietoj: daugiau
sia); "penkių metų" (viet.: pen- 
kerių); "mumis teis” (vietoj: 
mus. O kad šalutinis sakinys 
neskiriamas nuo pagrindinio 
kableliu ir tuo būdu lietuvių 
kalbos rašybai taikoma angliš
koji skyryba — tai mirga kiek
vienam puslapy.

Kalbos reikalas blogėja dau
gely laikraščių. Bet savaitinis 
ar dieninis laikraštis neturi 
tiek reikšmės — jį peržvelgė ir 
numetė. Kas kita su žurnalais, 
kurie išlieka. Ypačiai jaunimo, 
iš kurio jaunas skaitytojas mo
kosi.

Suprantama, kad jaunam au
toriui esti sunkiau- Gali būti 
kartais sunkiau ir redaktoriam. 
Bet Chicagoje yra užtenkamai 
tų, kurie pakankamai moka ir 
gali patalkinti šiam “visuome
niniam darbui”.

Batuniečiai su latvių ir estų centrinių organizacijų vadovais. I* 
k. į d. I eilėje: V. Greva — Latvių s-gos pirm, H. Leesment — 
Estų Tarybos pirm, K. Miklas — Batono vykdomasis pirm, 
ll-je eilėje — J. Rupners — Batuno dirktorius, estas, V. Irbe — 
Latvių spaudos Sąjungos pirm, ir dr. H. Ainso — Batuno prezi
dentas.

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 val. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. —- anglų kalba, per" Seton Haliv.Univ. radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
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 Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 me, pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. 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

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779.

S Lietuviškam rajone — Į
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ <

i Alice’s Florist Shop i
g 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. ‘

d ------------ Gėlės įvairiom progom ---------
X Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius < 
$ atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- I 
£ kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. ;

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Travel . 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. 212-847-5522
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Du sparnai?
Vasario 16 dienos iškilmėse 

lietuviai pasirodė vieningi kaip 
ir ligi šiol, reikalaudami Lietu
vai laisvės ir skirdami jai sa
vo pastangas ir aukas.

Iškilmėse pasakytos kalbos 
vieningai ir su pagarba minė
jo pereitų metų svarbiausius 
įvykius — Bražinskų, Kudir
kos, Simokaičių, darydamos tą 
pačią išvadą: kad jų šuoliai 
reiškia desperacines pastangas 
išsiveržti į laisvę.

Tačiau kalbose šiemet stip
riau iškilo skirtingas suprati
mas apie kelius į laisvę. Labiau 
ėmė ryškėti tos pačios kovos 
du sparnai, kuriuos iliustruoti 
gali kalbos dr. K. Bobelio, Alto 
pirmininko (Clevelande), ir A. 
Mažeikos (Elizabethe).

★

Abu krypo prieš tuos, kurie 
Lietuvos laisvės kovai yra drau
gai ir kurie abejingi. Kas jie?

K. Bobelis — labiausiai rodė 
pirštu į Amerikos vadinamus li
beralus, kaltindamas juos dvi
veidiškumu. “Jie labai dažnai 
pilnu balsu, rėkia apie nacių 
žiaurumus, bet niekada neuž
simena apie komunizmo žiau
rumą ir jų varomą tautų ge
nocidą”.

A. Mažeika: “Kudirkos bylą 
gynė ir garsino liberalinė spau
dos ir informacijos srovė. Ir 
priešingai, konservatinė srovė 
Šią. bylą ignorąvo arba net. ven
gė ją paminėti. Svarbiausi jų 
atstovai kaip David Lawrence ir 
Joseph Alsop visai tylėjo”. 
“Nuo lapkričio 23 respubliko
nų vyriausybė, susirūpinusi biz
nio reikalais, visą laiką bandė 
kiek galint greičiau užtušuoti šį 
įvyki”.

★

Abu kalbėjo apie lietuvių 
jaunimą kovoje dėl laisvės. Tik
tai:

K. Bobelis: “Šios liberalinės 
Įtakos atsiliepia ir i mūsų gyve
nimą. Dalis komunizmo nepažis-
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IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

(6)
Rengė Akademiją buvęs tais 

laikais Vidaus reikalų ministe- 
riu, paskiau pagarsėjęs žiauru
mais, malšinant 1863-ių metų 
sukilimą, Muravjovas. Už dar
buotę Lietuvoje oficialiai gavęs 
prievardę “vilenskij”, o sulig 
viešuoju gandu tiek rusų, tiek 
lietuvių visuomenė vadina jį 
“koriku”

Jam ir carienei Katrei II-jai 
Vilniuje buvo pastatyti pa
minklai — dvi bronzinės statu
los. Išeidami iš Vilniaus, rusai 
pasiėmė ir statulas, kad vokie
čiai neišlietų jų į šovinius. Tas 
pats Muravjovas, kur taip žiau
riai smarkavo Vilniuje, Mask
voje rengė Akademiją libera
liškais dėsniais, laisvą, savis
tovią, turtingai aprūpintą: vien 
šviesai ir kurui buvo skiriama 
19 tūkstančių rublių į metus, 
stipendijos studentams buvo 
nuo pirmų metų visiems po 
250 rublių metams.

Taigi buvo įsteigta mokykla 
padavimui mokslo bajorams 
žemvaldžiams ir paruošti jiems 
vedėjus žemės ir miškų ū- 

tančios generacijos . •. pasidavę 
šių naujų idėjų skleidimui lietu
viškoje plotmėje. Ir todėl vie
na aiškia kryptimi riedėjusi Lie
tuvos laisvinimo kova staiga at
sidūrė savo veiklos kryžkelė
je”.

A. Mažeika: “Kaip paskuti
nių keturių mėnesių įvykių iš
dava daug kas pasikeitė lietu
vių tarpe ... Pirmą kartą per 
15 metų mūsų jaunimas atgi
jo... Jų pasišventimu vykusiai 
buvo panaudotos pasaulinės o- 
pinijos formavimo priemonės: 
spauda, radijas ir televizija”

★

Abu pasisakė dėl laisvės ko
vos organizacijų. Bet:

A. Mažeika — krypo prieš 
“senąją kartą” ir už “politinių 
institucijų reformą”, nes “jų 
veikla per paskutinius keturis 
mėnesius nebuvo pakankamai 
efektyvi”.

K. Bobelis: “Okupanto at
siųsti mūsų vienybės griovėjai 
.. .organizacijas ir asmenis, dir
bančius Lietuvos išlaisvinimui 
... stengiasi sukompromituoti, 
nužeminti, amžinai kritikuoda
mi, kad neužtenkamai yra pa
dirbama”. Ir kalbėtojo pasisaky
mai nukrypo prieš L. Bendruo
menę, kam ji “bando keisti sa
vo veidą” užsimojimais leistis i 
laisvinimo kovą.

★

Kalbėtojai abu yra kovotojai. 
Tik jie yra tos pačios kovos 
dviejų sparnų reiškėjai.

Abu yra teisingi tuo, ką tei
gia. Ir abiem yra grėsmė su
klysti savo teigimą suvisuoti
nant ir nematant dalies tiesos 
kito teigime.

Pirmo sparno šalininkų dau
giau reiškiasi. Alte bei Vlike,, 
antro daugiau L. Bendruome
nėje. Tenka stebėti jų buvimo 
rezultatą: kiek vieni ir kiti pa
daro Lietuvos garsui; - stebėti 
taip pat, kada savo sprendimą 
apie juos atneš — Laikas.

kiams. Tikėtasi, subėgsią čia ba
jorų raudonskruosčiai vaikai, 
čia besimokydami susipažinsią 
ir susirasią kiekvienas sau ūk
vedį, abudu išmokę sutartinai 
kelsią rusų žemės ūkį.
Kaipgi sunkiai apsirikta! Aka

demijos studentų kadruose 
raudonskruosčio — nė vieno, 
jų vietoje popų ir smulkių 
valdininkų vaikai; laisvųjų 
klausytojų vietą užėmė agitato
riai, besirūpinantieji nebe 
mokslu, tik politika. Jie padarė, 
kad Petrovskoj Akademijoj iš
kilo pirmutinė tų laikų politi
nė byla. Buvo taip.

1870 m- į penkerius metus 
po Akademijos įsteigimui lais
vas klausytojas Nečiajevas po
litiniais tikslais užmušė studen
tą Ivanovą; kilusi visoj Rusijoj 
garsi byla buvo sujungta su 
jaunos Akademijos vardu. Ne
lemtas įvykis nukreipė rusų vi
suomenės viešąją nuomonę ne- 
geistinon pusėn. Per visą Aka
demijos gyvenimą aidėjo Nečia- 
jevo byla, o pikti liežuviai Aka
demiją vadino maištininkų liz
du. Lizdas ne lizdas, tik sykį

Daugelis lietuvių, pažvelgę 
šį laikraščio puslapį, nejučio
mis atpažins matytą šv. Kazi
miero paveikslą. Tai simbolinis 
lietuvio šventojo paveikslas, su
kurtas prie 25 metus Vokieti
joj dail. Igno šlapelio (m. 1953) 
ir pakabintas ant altoriaus Ha
nau lietuvių katalikų įrengtoje 
koplyčioje. Iš trijų gabalų su
siūtoj drobėj menininkas spal
vingai atvaizdavo Lietuvos ka
ralaitį šv. Kazimierą, apsuptą 
angelų debesyse. Apačioj matyt 
Gedimino kalnas su pilim, Tri
jų Kryžių kalnas, Vilniaus ka
tedra su varpine ir minia lie
tuvių tremtinių, visokio am
žiaus ir pašaukimo, šiuo metu 
paveikslas yra tėvo .Alfonso 
Bernatonio, OFM Cap-, globo
je, kapicinų vienuolyne, Diebur- 
ge, Vokietijoje.

Čia staptelėsime prie kai ku
rių istorinių duomenų, kurie 

šv. Kazimiero paveikslas kabėjęs Hanau DP stovyklos lietuviu koplyčio
je. Paveikslą piešė dail. Ignas šlapelis.

įėjusi maišto dvasia niekada iš 
Akademijos neišėjo visai.

Norėdama užkirsti kelią 
priešvalstybiniams įvykiams, 
valdžia panaikino laisvus klau
sytojus ir stengėsi studentus 
priversti mokytis tiesioginį 
mokslą, o ne politikuoti. Buvo 
nužiūrėta, kad jie mokosi tik 
paskutiniame mėnesy prieš eg-
zaminus, o daugiau dirba susi
rinkimus, šemerioja po Mask
vą ir skaito šiaipjau knygas.

Kad to nebūtų, nurodyta bu
vo profesoriams egzaminuoti 
studentus kas du mėnesiai iš 
praeito dalyko, o pakankamai 
išlaikiusius atleisti nuo meti
nio egzamino. Esą, čia bus ir 
studentams patogiau, nerūpės 
metiniai egzaminai. Bet profe
soriai su tuo nesutiko, ir galų 
gale buvo nustatyta valia eg
zaminuoti metų bėgyje ar gale 
metų-

Galop baigėsi tuom, kad nė 
vienas metų bėgyje nesiegzami- 
navo, ir taip per visą laiką.

Si valdžios priemonė nepasie
kė tikslo, ir priešingumo dva
sia tebesilaikė. Mėginta kito bū
do: žinoma, kad Vokietijoj stu
dentai yra lojalūs, prasimano 
korporacijas ir į politiką nesi
deda, tokie yra ir Dorpato stu
dentai vokiečiai.

Reikia manyti, kad nepripuo- 
lamai 1880 m. atsirado Akade
mijoje šeši studentai tikri vo
kiečiai; laikėsi skyrium nuo ru
sų studentų ir savo būryje. Tą 

primena šv. Kazimierą 
(1458-1484), Lietuvą ir lietu
vius plačiame pasaulyje.
Popiežiai ir šv. Kazimieras

Popiežiaus Leono X lega
tas Lietuvai vysk. Zacharijas 
Ferreri (1520) buvo pirmasis as
muo, kuris tyrė šv. Kazimiero 
gyvenimą ir stebuklus. Jis lo
tyniškai parašė knygutę “Vita 
beati Casimiri” (apie šv. Ka
zimiero gyvenimą), kuri buvo 
išleista Vilniuje 1521 ir tas 
pats popiežius šv- Kazimierą 
pripažino šventuoju. Nuo to į- 
vykio šiemet sueina 450 metų.

Jau 1583 šv. Kazimiero var
dą randame pačioje pirmoje 
oficialioje “Martyrologium Ro- 
manum” knygoje, pop. Grego- 
rijaus XIII potvarkiu išleistoje 
laidoje. Šioje šventųjų knygo
je kovo 4 po visų kitų tos die
nos šventųjų įrašytas ir šv. Ka
zimieras.

patį rudenį su vokiečių atsira
dimu direktorius sykį į savaitę 
atidaro savo butą studentams 
pasivakarauti ir vaišina juos ar
bata. Nors studentai direkto
riui Arnoldui jautė pagarbą ir 
pasitikėjimą, vienok arbatoje 
matė ne jo širdingumą, tik val
džios užsakytą sumanymą — 
užuolankomis įdiegiant šeimy
ninio draugavimo pamėgimą, 
atkreipti juos nuo politikos.

Sekantis incidentas padarė 
galą ir be to nepamėgtai di
rektoriaus arbatai. Besisvečiuo
jant tarp vokiečio ir lenko stu
dento kilo asmens garbės įžei
dimas, lenkas pareika
lavo dvikovos, vokietis- atsi
sakė. įniršęs lenkas šovė į vo
kietį valgykloje, tik tyčiomis ar 
netyčiomis nepataikė- Taigi iš 
arbatos priežasties kilo krimi
nalas, ir studentai į ją daugiau 
nesirinko. Tokiu būdu ir ši ant
roji priemonė studentams su- 
jaukinti nepasisekė.

Toliau — buvo tai bene 1890 
m. — valdžia sumanė padaryti 
Akademijoje generalinę kra
tą, iškrėsti nuodugniai visas pa
talpas, profesorių ir studentų 
butus. Dabar įvyko netikėtas, 
stebėtinas sutapimas: tąja nak
čia, kai Akademiją apstojo bū
rys žmonių ir rengėsi prie kra
tos, kilo gaisras, sykiu užsilieps
nojo didelis medinis namas, 
Muziejumi vadinamas. Be audi
torijos, oranžerijos ir žemdir-

BENVENUTAS 
RAMANAUSKAS, O.F.M.

Senuose kunigų brevioriuose 
apie šv. Kazimierą rašoma: 
“ .. .Greitai jėgos išseko, o 
nuopelnai prisipildė- Pats pra
nešė savo mirties dieną ir ati
davė sielą, kunigam' bei vienuo
liam dalyvaujant, užbaigęs 25 
savo amžiaus metus. Atvežtas 
į Vilnių kūnas pagarsėjo ste
buklais. Be tų, kad prikėlė iš 
mirties mergaitę, sugrąžino ak
lajam regėjimą, luošam galimy
bę vaikščioti, daugelis atgavo 
sveikatą prie jo karsto. Mažam 
skaičiui lietuvių, beviltiškai be
kovojant prieš galingą priešą, 
apsireiškė (šv. Kazimieras) dan
guje ir padėjo nugalėti. Turė
damas mintyje šiuos stebuklus, 
Leonas X jį įrašė į šventųjų są
rašą.”

Praslinkus 100 metų, popie-. 
žius Paulius V (1621) Kazimie
ro kultą paskelbė visuotiniu 
Bažnyčioje. Nuo to įvykio šie
met sueina 350 metų.

1604 rugpiūčio 27 šv. Kazi
miero palaikai iš Gardino buvo 
perkelti į Vilnių ir ten katedrom 
je jo vardui įrengtoje koplyčio
je (1636) padėti ant altoriaus.

Pop. Urbonas VIII 1636 šv- 
Kazimierą paskyrė Lietuvos 
globėju.

Pop. Pijus XII 1948 birželio 
11 šv. Kazimierą paskelbė ypa
tingu katalikiškojo jaunimo glo
bėju.

Lietuviai vyčiai, ypač skau
tai iškilmingai švenčia savo 
dangiškojo globėjo šventę ir 
kasmet kovo 4 suruošia “Kaziu
ko mugę.”
Pranciškonai ir šv. Kazimieras

1250 į Lietuvą atvyko pirmie
ji pranciškonų ir domininkonų 
misininkai. Jie ruošė kara’ių 
Mindaugą ir jo šeimą bei dva
rą krikštui. Kaip dokumentai 
liudija, “1351 Mindaugas su 
daug pagonių priėmė krikš
tą.” Kai kurie lietuviai meni* 
ninkai tą Įvyki vaizduojančiuo
se savo paveiksluose, mozaiko
se bei gobelenuose — kilimuo
se tarp kitu dvasiškių pavaiz
davo ir pranciškonus-

1468 karalius Kazimieras 
pranciškonus atsikvietė i Vil
nių ir ten juos pastoviai apgy
vendino. Iš ten jie pamaži’ plė* 
tojosi ir kurdinosi plačiose Lie
tuvos srityse.

Vatikano bibliotekoje yra vie
nas- svarbus dokumentas iš 
1516 vasario 18, liečiąs šv. Ka

bystės rinkinių patalpos, ten 
buvo dviejų profesorių butai; 
žmonės vos suskubo ištrūkti iš 
ugnies. Gaisras sutrukdė ir 
prašalino kratą.

Kad gaisro priežastis beturė
jo ryšio su krata, kiekvienam 
aišku: negalėjo gi kratai pasi
reiškus, niekas taip padegti 
trobą, nors ir medinę, kad per
minutę jau liepsnotų. Studen
tai dieną jautė muziejuje degė
sių kvaptį, reiškia, apačioje jau 
dieną degė, o naktį įsigalėjo, 
kad visa troba užsiliepsnojo.

Bet kas užsiims Petrograde 
įtikinėti ministerius ir kitus 
galiūnus dėl gaisro pradžios? 
Ten stačiai nutarė, kad muzie
juje buvo sukrauta maištas — 
kramola, intryga ir visa pana
ši, o pajutus kratą, uždegė, nes 
taip paprastai darosi, tokia 
nuotykių eilė.

Gaisras sudarė lemiamą įvy
kį Akademijos gyvenimui: aukš
tose sferose nutarta ją likviduo
ti, išnaikinti “maištininkų ir gal
važudžių lizdą”, ir 1892 metais 
tas įvyko. Panaikino Akademi
ją iš pamatų: atleido profeso
rius, visą personalą, sargus ir 
darbininkus- Vietoje buvusios 
padarė kitą mokyklą ir pavadi
no “Žemdirbystės Institutas”. 
Ne bet kas Insitutan galėjo į- 
stoti, reikėjo paliudijimo dėl 
stojančio ir jo tėvų ištikimybės, 
reikėjo įnešti 400 rublių me
tams. Tada gauni visą užlaiky
mą, mokykis ir niekur neik. 

zimiero kanonizaciją ir pran
ciškonus. Tame dokumente Vii* 
niaus pranciškonai prašo po
piežių Leoną X, kad jis Lietu
vos karalaitį paskelbtų šventuo
ju: “ .. .Jūsų Šventenybė malo
niai teiktųsi išklausyti visų šio 
krašto tikinčiųjų ir taipgi mū
sų prašymą, būtent — duoti ei
gą bylai, kad Dievo garbės padi
dinimui karalaitis Kazimieras 
būtų įrašytas į šventųjų skai* 
čių.” (Varpelis, 1950, Nr. 3).
Pranciškonų šv- Kazimiero pro
vincija ir jubiliejai

1731 spalio 12 Tarnovijos 
vienuolyne Lenkijoje, pagal ge
neralinės kapitulos nutarimą 
Milane (1729 birželio 12), lie
tuviai pranciškonai buvo atskir7 
ti nuo lenkų provincijos. Nau
jajai provincijai jie pasirinko 
šv. Kazimiero varda. Šiemet 
nuo to įvykio sueina 240 metų.

Pirmieji pranciškonai Kretin
goje (Kretingsodyje) įsikūrė jau 
1602, o pačiam miestui 1791 
buvo suteiktas herbas su šv. 
Kazimiero atvaizdu. 1864 lie- 
vau pranciškonų centras iš 
Vilniaus • buvo perkeltas Kre
tingon.

Šias eilutes rašantysis (bu
vau pranciškonų naujokyne) 
dar prisimena tą istorinį įvykį, 
kaip didingai ir įspūdingai se
name Kretingos vienuolyne tė
vas Pranciškus Bizauskas, OF 
M, 1931 lapkričio 19 su džiaugs
mo ašaromis lotyniškai ir lietu
viškai perskaitė dokumentą, 
kuriuo oficialiai Romos kurija 
patvirtino ir paskelbė nuo ki
tų provincijų nepriklausomą 
lietuvišką šv. Kazimiero provin
ciją. Rudeni sueina 40 metų 
nuo to paskelbimo akto.

ATEIKIM SAVO JAUNIMUI Į TALKI 
KONGRESU ORGANIZUOJANT

i i

Visų mūsų akys krypsta į 
jaunimą. Ir suprantama kodėl: 
jis užima vyresniųjų vietas, per
ima jų dirbamus darbus, ku
ria naują ateiti. Mums rūpi, 
kad šį ateitis būtų lietuviška ir 
atitiktų tuos siekimus, kuriais 
gyveno bei sielojosi mūsų tau
tos pirmtakai, ugdydami tauti
nę sąmonę, kurdami tautinę 
kultūrą, organizuodami savą 
valstybę. Tad ir mūsų jaunimas 
turės tęst kovą už Lietuvos lais
vę ir apsispręsti už svetur gy
venančio lietuvio išlikimą savo 
tautoje.

Taip pasibaigė Petrovska A- 
kademija, išgyvavusi 28 metus 
ir turėjusi savo istoriją. Pra
džioje įsiskverbusi priešvalsty
binė mintis iš jos per visą lai
ką neišėjo. Tik žinoma, kad Ru
sijoj antroj pusėj XIX-to šimt
mečio moksleivija buvo revo
liucingai nusiteikusi, o Akade
mijos gandas ypač masino iš 
gimnazijų nenuoramas ir nuoty
kių mėgėjus, tie ir atnešdavo 
bent į jos panages juodumos. 
Jei Akademijai reiktų atsakyti 
vien tik už tą, kuo ji nusižen
gusi, ji ir šiandien būtų tebegy
vavusi. Tik gausi rusų žandar
merija, pateisindama savo rei
kalingumą, kiekvieną nelegalų 
studentų žingsnį kiek galima 
išpūsdavo, kad sudarytų pato
gią bylą, Matydavome ne
cenzūruotų knygelių ir laikraš
čių, tai tiek kaltės ir tebuvo. 
Kad sumanytoji generalinė kra
ta būtų Įvykusi, tiek ir tebūtų 
radusi.

Jei kalbėsime apie vidujinį 
Akademijos gyvenimą, apie jos 
turinį, rasime teigiamų ir nei
giamų dalykų. Pasakysiu pir
ma, kas neigiama. Kiekvienas 
jaunikaitis, važiuodamas toli, 
už šimto ar daugiau mylių, mo
kytis, ne tik nori, bet trokšte 
trokšta mokytis.

(Bus daugiau)

Šiemet taip pat sueina 30 m., 
kaip tėvui Justinui Vaškiui, 
OFM, vadovaujant, lietuviai 
pranciškonai įsikūrė Amerikoje 
(1941.VIII.2), ir 25 metai, kai 
jie Įsteigė savo nepriklausomą 
šv. Kazimiero pranciškonų pro
vinciją (1946.VI.7). Tąja proga 
per šv. Kazimiero šventę kovo 
4, visuotinio pranciškonų pro
vincijos suvažiavimo metu, tė
vas Justinas Vaškys Kenne- 
bunkporto vienuolyne aukos iš* 
kilmingas koncelebruotas mi
šias, ir tuo bus pradėti jubilie
jiniai provincijos metai Ameri
koje.

Kai pranciškonai 1951 įsikū
rė Brooklyne, N- Y., jie savo 
koplyčią ir vienuolyną pavadi
no šv. Kazimiero vardu.

Lietuviai pranciškonai per 
30 savo gyvavimo metų Ameri
koje ir Kanadoje, dosnių savo 
geraširdžių tautiečių dėka su
spėjo įsikurti ir savo vienuoly
nų koplyčių langus išpuošti 
spalvingais menininkų vitra
žais su šv. Kazimiero atvaiz
dais.

Laisvojo pasaulio lietuviam 
minint šv. Kazimiero 500 metų 
gimimo- jubiliejų, prie bendrų 
iškilmių prisidėjo ir pranciško
nai, 1955 išleisdami prof. Z. 
Ivinskio veikalą “Šv. Kazimie
ras”, o 1958 tam skirdami “Ai
dų” Nr. 4.

Bažnyčios, koplyčios, mokyk
los, kapinės ir draugijos —šv. 
Kazimiero vardu

Pagal apytikrius duomenis, 
Lietuvos ribose šv- Kazimiero 
garbei buvo pastatyta 13 baž
nyčių. Pati pirmoji — Vilniu-

( nukelta į 4 psl.)

Šiam dideliam tikslui yra bū
tina turėti savo jaunimą orga
nizuotą, sąmoningą ir suvokian
ti tautinę bei kultūrinę savo 
ateities misiją. Tam jį visų pir
ma rengia jaunimo organizaci
jos, ir joms turi būti skiriamas 
pirmasis mūsų dėmesys. Bet 

-tam taip pat reikia ir platesnės 
tautinės jungties, ir tokią jung
tį sudaro pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresai.

1966 įvykęs pirmasis pasau
lio lietuvių jaunimo kongresas 
savo uždavinį atliko. Jis paro
dė, kad jaunimo tautinis paju-
dėjimas visuotiniu mastu yra 
galimas ir reikalingas. Dabar 
esam pakeliui jau į antrąjį 
kongresą, kuris įvyks 1972. 
Šis kongresas remsis turima 
patirtimi ir turės tautinius jau-, 
nimo uždavinius papildyti, pra
plėsti, pagilinti ir vykdyti. Kon
gresas turės sutraukti daugiau 
jaunimo ypačiai iš kitų kraštų. 
Turės apžvelgti jaunimo dirba
mą tautinį darbą ir pasiektus
kūrybinius laimėjimus. Turės 
smaigstyti gaires ateičiai. To
dėl jam reikia sudaryti tvirtą 
moralinę ir materialinę atramą. 
Tai kiekvieno lietuvio pareiga 
ir uždavinys. Todėl ir krei
piamės į visų kraštų liet, bend
ruomenes, į visų kraštų lie
tuvių organizacijas, į visų kraš
tų lietuvių spaudą bei radijo 
valandėles, į visų kraštų paski
rus lietuvius: ‘

Stokime visi į II-jo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso 
organizavimo talką!

Teikime visi šiam kongresui 
visą galimą moralinę bei ma
terialinę pagalbą!

Ženkime visi kartu su savo 
jaunimu lietuviškos ateities ke
bu!

Stasys Barzdukas,
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės valdybos pirmininkas.

Dr. Juozas Kazickas,
II-jo PLJK Finansų komisijos 

pirmininkas.
* Romas Sakadolskis, 

II-jo PLJK komiteto prezidiu
mo pirmininkas.
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Šį eilėrašti skiriu Simo Kudirkos žygiui, kuris išgar
sino Lietuvos vardą visame laisvajame pasaulyje, 
uždegė naujos vilties ugnį Laisvės statuloje ir 
užmetė gėdos skraistę ant mūsų tautos pavergėjų 
veido....

Vėl miršta gėlės

net krūtinėj jauti, 
kaip pakrantėse laisvė alsuoja ... 
Ir laisvosios šalies vėliava išdidi 
pagarbiai iškelta plevėsuoja.

Vienas šuolis tiktai, 
ir žalieji krantai 
jau gaivins jo ir sielą, ir kūną ... 
Ir vėl saulė tekės, naujo ryto aušroj 
pasipuošusi laisvės karūna__

Bet staiga, nelauktai, 
štai atbudo gyva 
kruvinoji Birželio dvasia ..< 
Ir aptaškė krauju, 
gyvu brolio krauju, 
laisvės saulę vilties krantuose ,..

Tegul mato dabar, tegul mato visi, 
kad Šviesos statula krante stovi tamsi...
Kad dar laisvė kurčia 
ne tik ten ... bet ir čia, 
nes ji šaukiančiu balso negirdi...

O, Tėvyne mana, 
tavo skausmo daina, 
vėlei aidi likimo šešėliuos — 
Dar kančios negana, 
širdis verkia liūdna, 
partizanę kapuos miršta gėlės ...

Nuotraukos kompozicija ir eilėraštis Romualdo Kisieliaus

LIETUVIAI PRANCIŠKONAI.
(atkelta iš 3 pslj 

je 1604. 1926 įsteigtos Panevė
žio vyskupijos vy
riausiuoju globėju buvo pa
skirtas šv. Kazimieras, ir 
Kristaus Karaliaus katedros di
džiojo altoriaus viršuje buvo 
pavaizduotas Kazimiero pasiro
dymas lietuvių kariam prie 
Dauguvos.

Laisvajame pasaulyje bažny
čių ir koplyčių su šv. Kazimie
ro vardu priskaitoma 28. Jau
niausia lietuvių koplyčia pava
dinta šv. Kazimiero vardu Ade
laidėj, Australijoj, 1960 lapkri
čio 20. Kiek daug, dar nesu
skaitomų, įvairių kultūrinių-pa- 
šalpinių draugijų savo laiku 
buvo įsikūrusių Amerikoje prie 
parapijų, mokyklų, kapinių, pa
vadintu šv. Kazimiero vardu!

Chicagoje 1907 įsikūrė lietu
vaičių seselių vienuolija, pasi
vadinusi šv. Kazimiero kongre
gacija-

1911 Chicagoje buvo įsteigta 
šv. Kazimiero akademija. Tik 
gaila, kad nuo 1952 ji pava
dinta Maria High School.

1945 Romoje lietuviam klie
rikam auklėti buvo įsteigta šv. 
Kazimiero kolegija. Per 25 sa
vo gyvavimo metus ji davė 
gražų skaičių išmokslintų kuni
gu

Kompozitorius Bronius Bu- 
driūnas 1967 sukūrė “Mišias 
šv. Kazimiero garbei”.

Lietuvos pasiuntinybė prie 
Vatikano, pagal Vatikano kuri
jos 1969 gegužės 9 nuospren

džius paskelbė: “Kulto Kongre
gacijos oficialiu nutarimu, Lie
tuvos globėjas vėl paskirtas Lie
tuvai, ir dar svarbiau, jo var
das išimtas iš lenkų šventųjų 
vardu.”
Pašto ženklas su šv. Kazimieru

Vatikano paštas 1958, atžy
mėdamas šv. Kazimiero 500 
metų gimimo sukaktį, gruodžio 
viduryje išleido du pašto ženk
lus su šventojo atvaizdu: 100 
lirų ir 50 lirų- Priešakyje mato
me Vilniaus katedrą, Gedimino 
kalną su bokštu ir paties šven
tojo atvaizdą, kurio aureolėje 
įrašyta: “S. Casimirus — Po
marius Lituaniae Patronus.” 
Projektą paruošė V. K. Jony
nas. Išleidimu rūpinosi Ita
lijos Lietuvių Bendruomenės 
pirm. prel. V. Mincevičius.

Varpai — šv. Kazimiero vardu
Vysk. M- Valančius savo vei

kale “Žemaičių Vyskupystė” ra
šo, kad 1638 Kražių bažnyčiai 
buvo įtaisyti didžiausi Žemai
čiuose varpai, kurių vienas tu
rėjo užrašą. “Casimire, terris 
mirė, coelis mirabilior” —Ka
zimierai, žemei nuostabus, dan
gui dar nuostabesnis!

Shenandoah, Pa., lietuvių šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
1907 buvo įrengta 10 įvairaus 
dydžio varpų. Vienas iš jų sve
ria 850 svarų ir turi įrašą “St. 
Casimirus” — šv. Kazimieras.

1967 spalio 26 Bavarijoje, 
Bad Woerishofeno naujamiesty
je, šv. Ulricho bažnyčiai aba
tas V. Maier, OSB, pašventino

Praeities kraujas ir šių dienų lietuviškoji dvasia
Scenoje paprastas, Lietuvos 

laukus primenąs medis, ant jo 
pakrypęs rūpintojėlis, į kurį 
nukreipta stipri raudona pro
žektoriaus šviesa, šone kalbėto
jų pultas su turtingai dekoruo
tu tautiniu skydu. Tai 1862-64 
metų Lietuva.

Salėje,* maždaug 300'rinkti
nės publikos tarpe, svetys iš 
Washington© dr. K. Jurgėla su 
žmona, Lietuvos-gen- konsulas 
dr. P. Daužvardis su žmona, 
vysk. Brizgys, amerikiečiai 
profesoriai, žurnalistai, fotogra
fai. Visi susodinti Jaunimo cent
ro didžiojoje salėje prie stalų, 
ant kurių dega žvakės ir padė
ti indai valgiam. Gale salės il
gas švediškas stalas su valgiais, 
o kitame kampe baras su ge
riausiais šių laikų gėrimais. 
Priešais visus Lietuvių Foto Ar
chyvo filmavimo aparatai, ope
ruojami kun. A. Kezio, ir 
šmaikštusis fotografas A. Gul- 
binskas su savo amžinai žyb
čiojančia kamera.

Tarp svečių pavardžių ran
dame Ksavero kolegijos kalbų 
departamento direktoriaus M- 
Finstein, lietuvio prekybininko 
ir daug lietuviškiem reikalam 
aukojančio M. Burstein, jo 
žmonos ir kitų pavardes. O sa- 
lėn neprašytas atėjęs J. Dilys 
platina antižydišką spaudą ... 
Kalendorius ir laikas rodo 1971 
metų vasario 21 dienos popie
tę.

Paskaitęs antraštę ir įžangą^ 
skaitytojas galėtų klausti, kokią 
mišrainę šiame rašinyje auto
rius maišo. O taip, šis rašinys 
skirtas aprašyti vienos knygos 
pristatymo šventei — dr. Kos
to Jurgėlos monumentalaus vei
kalo “Lietuvos sukilimas 1962- 
1864”, kurį neseniai Bostone iš
leido J. Kapočius, chicagiečių 
Marijos ir inž. Antano Rudžių 
finansuojamas. Lietuvos Istori
jos Draugija su mecenatais Ru
džiais ir surengė minimą kny
gos pristatymą, jį sujungdama 
su lietuvių kalbos kurso įvedi
mų Šv- Ksavero kolegijoje.

Dr. K. Jurgėos knygos prista
tyme dėmesio centre buvo aka
demijos pravedė ja rašytoja Ni
jolė Užubalienė, autoriaus jau
nystės dienų draugas istorikas 
J. Dainauskas ir pats autorius 
dr. K. Jurgėla. Šie trys žmonės, 
įskaitant ir trumpą prof. S. Din 
manto įvadinį žodelį, pusvalan
džio laikotarpyje prikėlė krau
juose paplūdusią 1962-64 metų 
Lietuvą, kurios tuometinę tik
rąją padėtį sovietiniai istori
kai dabar klastoja, ir ją atve
dė iki šių dienų, nes, anot ak
torių vėliau ištartų žodžių, “am
žina kova ir amžinas budėji
mas yra kaina už laisvę ...” 
Šalia istorinių faktų, šalia nuo- 

keturis didelius varpus. Iš jų 
antrasis dedikuotas “šv. Kazi
mierui, prispaustųjų globėjui ” 
Vokiečių laikraštis “Mindelhei- 
mer Zeitung” pažymėjo, kad 
naujoji bažnyčia, varpai ir pa
rapija tarnaus ne vien vieti
niam vokiečiam, bet kartu bus 
ir “lietuvių katalikų tremtinių 
centru. Kartu su lietuvio vysku
po rezidencija.”

Kai Washingtone, D.C., 1966 
rugsėjo 4 Šiluvos Švč. Marijos 
garbei buvo pašventinta koply
čia, kurios dešiniosios sienos 
mozaika vaizduoja šv. Kazimie
rą — Lietuvos globėją, ta pro
ga pop. Paulius VI pasveikino 
vysk. V. Brizgį ir tarp kitko ra
šė: “.. -Visiem savas šventojo 
Kazimiero paveikslas, žvelgiąs 
iš koplyčios mozaikų, tarnaus 
priminti jo dorybes ir ragins 
lietuvius katalikus grąžinti pa
sauliui asmens ir visuomenės 
krikščioniško gyvenimo pras
mę, išlaikyti ir ugdyti dvasi
nių ir pilietinių dorybių pali
kimą, perimtą iš protėvių kaip 
paveldėjimą ir pasididžiavimą 
kiekvienam lietuviui ...” 

latinės lietuvio kovos už lais
vę J- Dainauskas taikliais bruo
žais nutapė ir kūrybingo auto
riaus portretą.

Veikalo, kad ir ne grožinės 
literatūros kūrinio, o istorinio- 
mokslinio, ištraukas nelauktai 
maloniame estetiniame grcžyje 
pristatė aktoriai St. Kielaitė, L. 
Barauskas ir J. Kelečius, rašy
tojo Al. Barono parašytame 
montaže “Tolima, brangi tėvų 
šalis”. Ši giliai jautri meninė iš
karpa dar bus perduota per ra
diją Chicagoje, o taip pat, ti
kėkim, ją išgirs ir Lietuva radi
jo bangomis. Ir pradžioje repor
tažo aprašyta scenos papuošimo 
nuotaika kaip tik specialiai bu
vo pritaikyta šiam montažui. Vi
sa tai padarė aktorius ir daili
ninkas J. Kelečius.,

Montažo įspūdį meniškai pra
tęsė sol. D- KuČėnienė, akom- 
ponuojant komp. D. Lapinskui, 
ir sol. A. Brazys. Tiesiog reikė
jo stebėtis, kaip plojo amerikie
čiai svečiai ir mūsiškė publika 
aktoriam, solistam ir akompa
niatoriam.

Tuo buvo užbaigta pirmo-

Kai patenki pro sunkias ge-. 
ležines duris į Kultūros Židi
nį, taip žvilgsnis ir nukrypsta į 
dešinę. Patraukia ištaigūs rudo, 
raudono kolorito paveikslai. 
Ten ir nueini. Taip ir pradedi 
apžiūrėti parodą.

Šių dominuojančių ir dėme
sį patraukiančių paveikslų au
torius yra dailininkas Viktoras 
Vizgirda, iš Bostono. Bene 
bus tolimiausias dailininkas, da
lyvavęs šioje parodoje. Pernai 
jis nesuspėjo pristatyti paveiks
lų, tai šiemet, vos paskelbus 
parodą, jis vienas iš pirmųjų 
užsiregistravo ir prisiuntė pa
veikslus. ,

Paveikslai — vidutinio didu
mo, visi nutapyti akrilikos da
žais, kuriuos dabar dailinin
kas pamėgo. Juos taip vartoja, 
kad sunku atskirti nuo alieji
nių dažų. Parodoje buvo išsta
tęs keturis paveikslus — Vil
niaus gotika ir verbos, Peisažas, 
Dailininkas (autoportretas), Už
kampis.

Dailininkas seniai turi susi-1 
daręs raiškų savo stilių. Pagrin
dinis jo tapybos bruožas —api
bendrinimas. Paliekama tik tai, 
kas labiausiai charakteringa. 
Ta charakteringa žymė dar pa
brėžiama storu brūkšniu, užde
dama net storiau dažų. Taip jo 
paveikslai pasidaro lyg iš ko
kių plokštumų, . plokštumėlių 
“sumūryti”. Tai daro savotišką 
iškilmingą įspūdį-

Paveiksle dominuoja daugiau
sia tamsesnės spalvos. Mėgsta
ma ruda, raudona, kurią apval
do staigūs dideli žali brūkšniai, 
balti taškai, pabraukimai. Dai
lininkas labai,, būdingai. naudo
ja teptuką. Jo teptukas storas,

New Yorke vasario 13 atidarant dailės parodą, dalis dailininku, kurie dalyvavo parodoje, ir svečiai. Ii k. j d. 
A. Vakselis, L. židonytė, A. Merker-Vitkauskaitė. Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, B. Gedvilienė, E. Kepa- 
laitė, N. Macelytė; II eilėje J. Bagdonas, V. Alseika, E. Cekienė, R. Viliamienė, I. Nemiękienė, M. Žukauskie
nė, O. Paikevičienė, M. Paškevičius, V. Ignas, V. Kriitolaitytė, J. Rūtenis, J. Soda it is. Nuotr. V. Maželio

REPORTAŽAS IŠ CHICAGOS

ji šventės dalis — dr. K. Jurgė
los knygos pristatymas.

•
Marijai ir Antanui Rudžiam 

finansuojant, šv- Ksavero kole
gijoje Chicagoje" įvedamas ir 
lietuvių kalbos kursas. Ta pro
ga apie lietuvių kalbos kursą 
kalbėjo kolegijos prez. dr. Har
ry Marmion ir kalbų departa
mento direktorius M. Finstein. 
Jie pabrėžė, kad kolegija nori 
kuo plačiau bendradarbiauti su 
įvairiomis bendruomenėmis ir 
tarnauti jų interesam; todėl ir 
įvedamas į mokslo eigą lietu
vių kalbos kursas, už kurį bus 
duodami pilni kreditai, kaip ir 
už kitas dėstomas kalbas. Abu 
kolegijos atstovai (o amerikie
čių profesorių buvo ir daugiau) 
sutikti ir palydėti šiltai ir nuo
širdžiai. • -

Šiame, nors ir dvilypiam, bet 
savitai įdomiam šventės turiny 
išryškėjo ir trečias faktas — dr. 
Jurgėlos knygos (taip pat ir lie

JAUTIES TIKRAI PATEKĘS Į GERj DAILĖS PARODU
Dailės parodą aplankius (D

dažų dedama sodriai. Ieškoda
mas spalvinio sodrumo, dažnai 
pereina storu teptuku ir paskui 
uždeda lyg kokį tašką — stip
rų spalvinį akcentą. Taip 
jo paveikslai yra spalvingi, nors 
ir turi vieną dominuojantį to
ną. Šio tono virpėjimą jis sten
giasi subalansuoti, įvesdamas 
kontrastines spalvas, pvz., bal
tus pabraukimus. Tokie pabrau
kimai sumažina šiltųjų tonų į- 
tampą ir išjudina visą paveiks
lo kompoziciją.

Vizgirdos paveiksĮafrskleidžia 
savotišką rimtį, kilnią nuotaiką. 
Pagauna jo ekspresionizmas, jo 
pristatomo pasaulio didingu - 
mas.

Su tokiu dailininku susipaži
nęs, jauties tikrai patekęs į ge
rą dailės parodą-

—o—

Gretimoje sienoje kabo trys 
Albino Elskaus paveikslai, — 
du gamtovaizdžiai (Maino pa
jūriai) ir Adrios portretas. Visi 
jie nutapyti akrilika, kuria jis 
pakeitė aliejinius dažus. Pa
veikslai bene buvo išstatyti jo 
vieno parodoje kadaise. Maino 
uolos pasižymi ritmu, o portre
tas savo monumentalumu. Port
retas nutapytas oranžine spal
va, paliekant kaikur balta ir į 
plaukus įvedant truputį kitos 
spalvos.

Ir Elskaus būdingas tapybos 
bruožas yra kilni ramybė. Tie
sa, jūrų uolos suverstos, bet jos 
vis dėlto ramios ir iškilmingos. 
Ir portrete prieš didelę erd
vę pastatytas žmogus sėdi ra

tuvių kalbos kurso šv. Ksavero 
kolegijoj) mecenato inž. A. Ru
džio 60 m- amžiaus sukaktis. 
Čia sukaktuvininką su dovano
mis pasveikino Lietuvos Istori
jos D-jos atstovai mokyt. A. Rū
gytė su prof. S. Dirmąntu ir vi
suomenės atstovai — O. Gra- 
dinskienė ir prof. B. Vitkus, Gi 
Vindašiūtei deklamuojan Mai
ronio eilėraštį. Visi dalyviai 
spontaniškai sukilo, sugiedojo 
ilgiausių metų sukaktuvininkui, 
o po to salėje skambėjo ilgi 
plojimai inž. A. Rudžiui, jo gy
venimo palydovei veikliajai Ma
rijai Rudienei ir visai jų šei
mai.

Inž. A. Rudis trumpame 
angliškame žodyje amerikiečių 
profesūrai ir spaudos žmonėm 
atvėrė savo gyvenimo rūpestį, 
kad ir Amerikos kada nors ne
ištiktų panaši tragedija, kokia 
yra ištikusi Lietuvą ir Rytų 
Europą. Kvietė ir juos budėti 
ir eiti ranka rankon su kovo
jančiais už savo tautos laisvę 
lietuviais.

Vos dvi valandas truko įdo
mi šventė. Tada atsivėrė di

mus, įsižiūrėjęs į tuos, kurie 
nori sutrukdyti jo ramybę.

—o—

Šalia Elskaus buvo įsikūręs 
kitas dailininkas, taip pat pa
mėgęs Maino pajūrius, ten pra
leidžiąs visas vasaras. Tai Pra
nas Lapė. Šioje parodoje jis bu
vo išstatęs tris paveikslus: Pa
vasariop, Aitvaras ir Pavasario 
kvieslys. Visi aliejus-

Kas charakteringa šiem dar
bam? Dailininkas yra gana jud
rus, atsiliepiąs į dabarties naujo- 
vęs. Ir šie kūriniai išaugę iš da
barties meno apraiškų.

Pirmiausia — jo paveikslai 
simpatingi. Gal nereikėtų taip 
kalbėti, bet — kartais nutinka, 
kai susiduri su moderniuoju 
menu. Pirmasis sprendimas ir 
pasidaro — simpatingas, ar 
ne? Lapė patraukia žiūrovo dė
mesį ir tikrai prasmingai pra
kalbina.

Jo paveikslai abstraktūs, at
rodo lyg kokia grafika, lyg at
spaudai nuo stiklo. Dominuoja 
juoda konstrukcija, kuri apglė
busi neša daugybę pilkų, mels
vų pustonių. Tai lyg vanduo 
išsiliejęs ant jūros uolų. Prieš 
tamsias dominuojančias dėmes 
šviesieji tonai įvedami labai 
santūriai.

Lapė visada rūpinasi savo 
technika, gal net jai skirdamas 
pirmaujantį vaidmenį. Jo pa
veikslai padaryti su mostu, 
labai lengvai, o tai reiškia, kad 
yra ilgai dirbta, kol to lengvu
mo pasiekta-

Praeitais metais P. Lapė pa- 

džiulis švediškas stalas su val
giais, atsidarė baras, ir 300 sve
čių, asmeniškais kvietimais ir 
viešais skelbimais sukviestų, 
nemokėję jokio įžangos mokes
čio, M. ir inž. A. Rudžių buvo 
vaišinami šiltai ir nuoširdžiai. 
Gėrybių buvo tiek, kiek kas no
rėjo ir troško.

Dr. K. Jurgėla dešimtim kny
gos mylėtojų rašė savo autogra
fus, gi būriai svečių, susimetę į 
atskirus būrelius, dar ilgai vai
šinosi ir dalinosi įspūdžiais.

Man regis, kad knygos išlei
dimas ir knygos pristatymo 
šventė Rudžiam bus atsiėjusi 
ne mažiau kaip 8,000 dol. To
kia auka iš vienos šeimos lie
tuviškam reikalui tikrai didelė. 
Todėl iš vakaro radijo bango
mis mokyt. A. Gulbinskas tei
singai pastebėjo, kad jau vien 
šio veikalo išleidimas yra reikš
mingas paminklas visai lietuvių 
tautinei bendruomenei. Bet tas 
paminklas iš Rudžių šeimos pu
sės ne pirmas ir, tikimės, ne 
paskutinis.

VI. Rmjs

rodoje nedalyvavo, nes negalė
jo atgabenti didelio formato pa
veikslų. Šiemet jis pasirūpino 
iš anksto tokiu formatu, kuris 
lengvai įtilptų į jo sportinę 
mašina, v

Šį kambarį užbaigia Dalia Ra» 
manauskaitė, lietuviam dar ne
daug pažįstama. O ji yra daili
ninkė, daile besiverčianti kas
dien, baigusi Bostono mokyklą. 
Ji su savo kūriniais dažnai da
lyvauja amerikiečių parodose 
New Yorke ir Conn, valstybė
je, kur ji gyvena. Prisijungia ji 
ir prie lietuvių parodų, kur tai 
įmanoma, pvz. dalyvavo paro
doje New Havene (drauge su 
L. Židonytė).

Dalia Ramanauskaitė yra ge
ra piešėja ir mėgsta piešti gam
tą — vaisius, senus daiktus. Pie
šia labai detaliai, su pieštuku, 
su plona plunksna tušu- Paskui 
savo piešinius nuspalvina. Taip 
jos paveikslai atrodo lyg ko
kios senos vario graviūros. Kar
tais iš jų pro tą romantinę se
novę spindi surrealistinė nuo
taika. Pavyzdžiui, kai piešia se
nus daiktus, juos taip pastato, 
kad aplinkui jauti vienatvę, 
erdvę. Tokiu daiktų traktavi
mu ji panašėja į žymų ameri
kiečių dailininką Andrew Wy
eth.
Šioje parodoje Ramanauskai

tė buvo išstačiusi tris paveiks
lus. Visi charakteringi jos kū
rybai. Buvo čia ir vaisių ir se
nų mašinų, senų daiktų. Pada
ryta labai kruopščiai, lengvute 
linija, švelniai nuspalvinta.

čia atsidūrėme ant slenksčio. 
Mus kviečia į kitą kambarį, kvie
čia jūros ošimas. Ten Česlovo 
Janušo, Onos Paškevičienės, Bi
rutės Gedvilienės darbai. Apie 
tai kitą kartą, (p.j.)

DaiL K. Žoromskio 
paroda Seton Hall

Dail. Kazimieras žoromskis, 
kuris gyvena Manhattane, 
gruodžio mėnesį buvo suren
gęs savo kūrinių parodą Seton 
Hall universitete. Lietuviška vi
suomenė apie tai buvo painfor
muota. Be mes mažai pastebė
jome, kaip pasitiko ir įverti
no parodą tos apylinkės spau
da. Pasekti spaudos atsiliepi
mus sukliudė prasidėjęs šven
čių laikotarpis ir pati įsiaudri
nusi žiema.

Anuose kraštuose dail. K. 
Žoromskis buvoja, — jis dėsto 
meno dalykus Newarko meno 
mokykloje Bet į universiteto 
parodą pateko ne per šią mo
kyklą, o per prof. Jokūbą Stu- 
ką, kuris dėsto Seton universi
tete.

(nukelta į 5 ptlj
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VASA) 16 LIETUVO
STOVYBEJE
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Vasario 16 dieietuvos 
atstovą vizitinėmistelėmis 
pasveikino valstytekreto- 
rius, pasekretoriusekreto- 
rius politiniam rei, JAV 
protokolo šefas, vas sek
retoriaus padėjėjailė kitų 
aukštųjų valstybės tamen- 
to pareigūnų-

Raštais pasveikir Pana
mos ambasadorius jos at
stovas ir taip pat < Spek- 
ke, buvęs Latvijos as Wa
shingtone.

žodžiu pasveikiietuvos 
atstovą ir p. O. Kanę, at
silankydami į jų <tą Va
sario 16 dieną pną pa
siuntinybėje, — pU. Al
exis Johnson, vaisi pasek- 
retoriaus politiniaikalam 
žmona, rytų Eur kelių 
kraštų direktorius dep-te 
John A. Baker, Ba valsty
bių skyriaus vedėj>yle V. 
Martin, buvęs Baltšyriaus 
vedėjas ir ponia A/. Jen- 
kens, buvęs valstyekreto- 
riaus padėjėjo pavajas Mi
chael Cieplinski sma, bu
vęs kongresmanas id Sie- 
minski su žmona, šio JV 
nepaprasto pasiumir įga
lioto ministerio Ba valsty
bėm našlė ponia r Bliss 
Lane bei eilė dep-teigūnų 
iš protokolo ir kitur

Iš JAV kongrescmiman 
atsilankė kongresr —Da
niel Flood ir Johnonagan 
su ponia- Vienas pu buvo 
kvietimą į priėminilanky- 
ti priėmęs kongress Way
ne L. Hays su žmcet pas
kutiniu momentu brivers- 
tas atsisakyti.

Iš diplomatinio so pri
ėmime dalyvavo ir .no Va
sario 16 dienos pr-Nacio- 
nalinės Kinijos, BMaltos, 
Trinidad ir Tobagbasado- 
riai, Congo amba: minis- 
teris patarėjas, L« atsto-

Dail. K. Žorskis
(atkelta' iš *

Paroda buvo šėla ir su
silaukė labai graherikie- 
čių spaudos atsilį. Viso 
apie parodą rašė 5 New
ark© apylinkės laių. Vie
ni rašė kasdieniriaidose, 
kiti sekmadieninėsDse.
Čia pacituojame ) kriti

ko Michael Lenseodos į- 
vertinimą, kuris htspaus- 
dintas Newark S News 
gruodžio 6 laidoje, jų sky
riuje. Ten rašoma:

“Paskutinėmis ciis Se
ton Hall buvo sug stipri 
paroda. Tai newyio Žo- 
romskio, kuris tai moko 
Newarko meno moję. Tai 
visiškai aišku, kadis rodo
mas dailininkas plšiandie- 
ninės erudicijos, jis ir 
kalba abstraktinirkcentu, 
tačiau jo dvasia jį Lia dau
giau į Pop atlikinač ten, 
kur jis tapyboje pja prie 
grafiško išsireiškDrobėse 
kaip “Le Jour Bla.'ba “In
terval*’ daugiasluo spalvų 
bangos ir tekstūrona vaiz
dinės poezijos išr kurios 
nedaugelis tepasieitraktis- 
tų pasaulyje- Ir Jaugiau 
jisai grafiškai įsipja, jis 
pereina į nudraskielbimų 
lentų stilių, kur dinių li
kučiai, kaip raidėžmonių 
figūrų dalys (Dane Girls, 
Jane ir Portrait Friend), 
mum parodo kažks labai 
reikalinga, kas pakukščiau 
laika

Žoromskio išpii labai 
prityrusio ir labai igo sko
nio, kuris pagerbiovo pri
imtų supratimą, oje tai 
laimingiausias Ga State 
debiutas žmogaus, nes pri
ėmėme is New Yo)

Reikia pažymėti gruo
džio mėnesį dail. romskis 
dalyvavo vienoje tautinio 
meno parodoje Pje. Tos 
parodos paveiksią® įdėtas 
ir į tarptautinio maus me
no žurnalą.

vas ir ponia Dintbei eilė 
kitų diplomatų.

Priėmimai) ats taip 
pat Apaštališkasigatas JV 
arkivyskupas Luiimondi, 
prel. Harold Darcp. dele- 
gatūros ir eilė cių — 
msgr. dr. Joseph ing, Sv. 
Mato katedros k> msgr. 
John G. Kuhn pax>jas, vi
karas Charles BroVV sena
to kapelionas Edv. R- El
son su ponia, tėv.ūninko- 
nai dr. T. Žiūrai Žvirb
lis, kun. J. Gedivių liu
teronų pastorius exander 
Vein bergs su žm>ei kiti.

Priėmime dalyvmerikos 
Balso šiaurės Eunkyriaus 
direktorius Serbalimares- 
cu, Joint Baltic Ain Com
mittee pirmininkūerovics 
su žmona, iš Gen of Wo
mens Clubs — [John F. 
Cloutman, ukrain kongre
so JAV pirmininrof. L. 
Dobriansky su žrir to 
kongreso delegacinkų ka
rių vetaranų sąj pirmi
ninkas ir ponia let, Lat
vių Pasaulinės Fijos ge- 
ner. sekretorius mia Al
bats, Estų Sąjį JAV-se 
pirm. Leesment sw Yor- 
ko), Baltijos Moteibų Wa
shingtone pirmi ponia 
Mali Jurma, Estiatvių D- 
jų Washingtone ]inkai su 
žmonomis bei kiikolonijų 
atstovai.

Be to, priėmlalyvavo 
Riggs Banko vacs asme
nys — Louis Conowles ir 
Ridgdill su žmor iš Geo
graphical Societychard E. 
Pearson. Taip patiįme da
lyvavo baronas Ctine von 
Stackelberg su i, p. p. 
Sidney Zlotnick,'. Cook, 
gen. Graves B. E su žmo
na, ponia Gearhalk. Ma
tulaitis su žmon keletas 
žurnalistų.

Atsilankiusiųjųe buvo 
dr- H. Armanas,katė dr. 
E. Armanienė itimorės, 
prof. P. Lejinš sna, prof. 
E. Liatukienė, įmerikos 
Balso Lietuvių sk keli pa
reigūnai bei keliVashing- 
tono lietuvių k<s narių.

Iš Chicagos ir fcndo pri- 
ėmiman atvyko delegaci
ja — dr. K. Besu žmo
na, inž. E. Bartki A- Pau- 
tienius su vyskupeksniu.

Vienas pirmųjįtimą į 
Vasario 16 diemiėmimą 
buvo priėmęs Waono bur
mistras p. Walttshington 
su žmona, bet jniu mo
mentu buvo prnatsisaky- 
ti.

Priėmime daljapie 200 
asmenų.

NEW LONDONN.
Minėjom VasS-tąją

Vasario 21 Va Inn pa
talpose vietos Liyba su
rengė Lietuvos iausomy- 
bės atkūrimo 53ukakties 
minėjimą; jį praipylinkės 
pirmininkas Faulajeckas.

Kun. J. Grigoikalbėjus 
maldą, A. Pakšberskaitė 
Connecticut gubriaus pro 
klamaciją, Lietuvną

Paskaitą skait. dr. V. 
Cukuras. Jis pahkad trys 
praėjusiųjų metųiškieji į- 
vykiai sujungė vris lietu
vių kartas į vienovai dėl 
Lietuves išlaisviiTai įvy
ko visai gaivališes lietu
vių bėglių kančip grynai 
žmogiškasis, o ncieną ku
rią kartą liečųkis, su
krėtė lygiai tiek tiek se
ną, tiek vidutinius lie
tuvį. Ypatingai si pasireiš
kė jaunimas, iisis gra
žaus vadovavimaėtų da
ryti visą, kad taus jauni
mo pasireiškimaslūgtų.

Birutei Orentir Zitai 
Rajeckaitei padavus po 
eilėraštį, keli as išsitarė 
dėl naujų būdųivos by
los kėlimui Jum Tauto
se pastūmėti, o U dėl vie-

DARBININKAI

Jungtinis jaltiečių komitetas posėdžiavo Washingtone. Iš k. i d. Heikki Lessmen — estas, pirm. dr. Kazys Bobelis (ALT pirm.), 
sekretoriuiunars Meierovics — latvis, stovi Algimantas Pautienis, Gerhard Pushmn—estas, Eugenijus Bartkus; Bruno Albats—latvis

Vasario 16-tc paminėta 
keliais dais

Šiais metaisaetuvos ne
priklausomybės tstatymo 53 
metų sukakties linėjimas vy
ko keliais būd< vasario 14 
iškilmingomis maldomis ir 
viešu susirinkimbei koncertu, 
vasario 16 žyma TV komen
tatoriaus GeorgPutnamo ve
damąja kalba r 11 kanalą 
ir Lietuvos vėlos pakėlimo 
ceremonijomis e Los Ange
les miesto rotuše

Iškilmingosamaldos
Iškilmingos paldos vyko 

Šv. ^Kazimiera [apijos bažny
čioj. Kun. dr. Ališauskas au
kojo mišias, įrašytas ALT 
skyriaus, ir paiė gražų pa
mokslą. Puikiai ir mišias gie
dojo parapijos eras, vadovau
jamas komp. Bliaus Budriū- 
no. Solo giedojJanina Čeka- 
nauskienė. Po maldų choras 
ir visi dalyviai įldingai sugie
dojo Lietuvos hną.

Algirdo KasuEio paskaita 
ir korrtas

Tuoj po paildų Marshall 
mokyklos auditjoj įvyko ofi
cialioji minėji] dalis. ir 
koncertas.

Minėjimą prajo ALT pirm. 
A. Skirius su /o informaci
niu žodžiu. Riautas Dabšys 
sugiedojo Antikos himną. 
Prel. J. Kučūų paskaitė in- 
vokaciją. Toliaurogramai ves
ti buvo pakvies buvęs ALT 
pirm. Vytautai Čekanauskas. 
Jis susirinkusi supažindino 
su atvykusiais terikiečių sve
čiais.

Kalbėjo Lietus garbės kon
sulas dr. J. J. elskis, miesto 
tarybos atstovą Arthur Sny
der, buvęs miltenis Lietuvai 
O. Norem, Esti) kons. E. Laa 

pavergtų taut komiteto pir- 
min. B. Nurmseir kiti.

Ilgoka A. Kdaičio pagrin
dinė kalba klautojam patiko. 
Jis palietė svaausias mūsų 
išeivijos probleis ir sunkią 
lietuvių kovą pš sovietinį o- 
kupantą.

Buvo priimt rezoliucijos 
Lietuvos laisvino klausimu. 
Padaryta rinklia. Surinkta 
virš 2,000 dol.

Koncertinėje rogramos da

tos kolegijų bei ašųjų bibliote
kų aprūpinimo (lygomis ang
lų kalba apie Liivą.

Aukų surinkt(16 aukotojų) 
— 177 dol.

Minėjimas bitas Lietuvos 
himnu.

New Londompylinkėje be
liko saujelė Ikvių Valdybą 
sudaro: Faustasajeckas, Mar
celė Žukienė iViktoras Par
keris. Jurg. Ežer. 

lyje dalyvavo solistė Stasė Kli- 
maitė-Pautienienė, padainuoda
ma keturias lietuvių kompozi
torių dainas. Jai akompona- 
vo Raimonda Apeikytė. Jauni
mo šokių grupė “Audra” ir LB 
jaunimo ansamblis pašoko tau
tinių šokių. Vyrų kvartetas (R. 
Dabšys, E. Jarašiūnas, A. Po- 
lik'aitis ir B. Seliukas), akompo- 
nuojant R. Apeikytei, padaina
vo keletą dainų.. Sugiedotas 
Lietuvos himnas. Programos 
vedėja buvo Ramunė Jurkūnai- 
tė-Vitkienė.

Koncertas visiem patiko.
Lietuvos himnas televizijoj
Tur būt, pirmą kartą Los An

geles lietuviam teko išgirsti Lie
tuvos himną per didžiulį televi
zijos 11 kanalą. Komentatorius 
George Putnam pasakė Lietu
vos klausimu savo vedamąją 
kalba. Jam kalbant, buvo ro- 
domi spalvoti Lietuvos vaizdai 
ir giedamas Lietuvos himnas.

George Putnam yra pavergtų 
tautų draugas, griežtai nusista
tęs prieš komunistus.

Vėliavos pakėlimo 
ceremonijos

Los Angeles miesto burmis
tras ir taryba Vasario 16-tąją 
paskelbė Lietuvių diena. Pra

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tylias. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spausivės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — premk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE *

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus vislemi lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE BUILDING FUND)

Siunčiu auką statybų fondui ir prašą įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fonui............................................................................. ...........

ADRESAS .............................................................................................................................................. ........
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Visoms aukoms atskaitom mokesčiai (Tax Deductible)

šant ALT valybai, Lietuvos vė
liavos pakėliro ceremonijos bu
vo nukeltos šeštadienį, vasa
rio 20; pažaejo dalyvauti pats 
burmistras Sm Yorty ir mies
to tarybos nriai. Didžiulė Lie
tuvos trispalė plevėsavo prie 
miesto rotušė visa diena.

•
Visais šiai parengimais rū

pinosi šių mtų ALT valdyba: 
A. Skirius (pcm.), V. Mažeikie
nė, A. Telyčnas, B. Stančikas, 
J- Žukas, V. ridugiris, K. Liau- 
danskas. —SKA.

PHILADEPHIJOS ŽINIOS

Putnamo»eselėm i talką
Marijos • Nkalto Prasidėjimo 

(Putnamo) sselių rėmėjų bū
relis Philadcphijoje kovo 
6-7 Lietuvių Banko patalpose 
(Liberty Fedrai Savings and 
Loan Assocition, 202 N. 
Broad St.) jngia a.a. Adomo 
Galdiko darh parodą, šios pa
rodos atidarmas įvyks šešta
dienį, kovo 6, 7 vai. vakaro 
su skulptorius Petro Vaškio 
paskaita ir višėmis. Mūsų gar
saus dailinino A. Galdiko kū
rinius šioje Iviejų dienų paro
doje bus gama įsigyti už pri
einamą kain. Visas pelnas ski
riamas seseh darbam paremti 
Putname ir Neringos stovyklo

je. Parodos lankymo valandos: 
šeštadieni — nuo 7 vai. vak. 
iki 10 vai., sekmadienį — nuo 
12 vai. iki 3 vai. popiet.

Madų paroda
Lietuviu Moterų Klubu Fe

deracijos Philadelphijos Klubas 
ruošia visuomenei malonią 
staigmeną — pirmą pavasario 
dieną, kovo 21, sekmadienio po
pietėj rengia madų parodą. Phi
ladelphijos ir apylinkių ponios 
ir panelės modeliuos savo pa
čių siūtus rūbus. Madų paroda 
su programa ir pietumis įvyks 
“Four Chefs” svetainėje (Frank
ford Avenue ir Levick Street) 
Philadelphijoje, 2:30 popiet.

Meninę programą atliks solis
tė O. Zubavičienė, -pianistė S. 
Stupelytė ir kanklėmis paskam
bins L. ir A. Surdėnaitės. Šio 
parengimo pelnas bus skiria
mas Putnamo seselėm ir Ste
pui Zobarskui Vaižganto raštų 
rinktinės anglų kalboje išleidi
mui paremti.

Visuomenė yra maloniai pra
šoma savo atsilankymu padėti 
sutelkti lėšų minėtiems tiks
lams ir kartu nuotaikingai pra
leisti pirmą pavasario popietę 
savo šeimos ir draugų tarpe. 
Bilietus prašoma įsigyti iš 
anksto pas visas klubo nares 
ir modeliuotojas.

S.M.J.

IŠ VISUR
— Arkivysk. Luigi Raimondi, 

Šv. Sosto delegatas JAV-se, va
sario 21 delegatūros koplyčioj 
Washingtone aukojo mišias už 
lietuvių tautą, visus kenčian
čius bei Lietuvos pasiuntinybės 
narius. Apaštališkojo delegato 
kvietimu pamaldose dalyvavo 
p.p. Kajeckai ir Bačkiai.

— JAV kongrese, Vasario 16 
proga, iki vasario 23 imtinai, 
apie Lietuvą kalbėjo 27 senato
rių ir 65 atstovai, kurių keturi 
intervenavo po du kartu.

— Brazilijoj, Sao Paulyje, 
Vasario 16 šventės programą 
atliko 72 asmenys: “Aušros” 
choras, vadovaujamas J. Kidy
ko, L. R. K. B-nės choras, va
dovaujamas J- Tatarūno, jauni
mo sambūrio “Žilvitis” trys šo
kėjų grupės: mažųjų, vyresnių
jų ir paaugusių bei 5 deklama
toriai. Paskaitą apie - Brazi
lijos lietuvių jaunimo lietuviš
kas nuotaikas, iliustruotą pieši
niais, pristatė A. Saulaitis, S. 
J. Šventėj dalyvavo apie 300 
asmenų.
— Dr. E. Armanienė, pakvies

ta Balfo Cleveland© skyriaus, 
kovo 7 naujos parapijos apat.
salėj padarys pranešimą Bra
žinskų bylos eigos reikalu. Dr. 
E. Armanienės pagerbimui tuo 
pačiu laiku bus pasivaišinimas 
— vakarienė. Bus įteiktos do
vanos asmenim, kurie paskuti
niam Balfo vajuj aukojo nema
žiau 25 dol.

— Dail. Jurgio Račkaus aliu- 
chrominių dailės darbų ir pie
šinių paroda rengiama kovo 6- 
26 Picture Loan Gallery, To
ronte.

— Inž. Antanas Rudis, Lie
tuvių forumo radijo vedėjas 
Chicagoj, vasario 14 buvo pa
grindiniu kalbėtoju Detroite 
bendrame lietuvių organizacijų 
surengtame Vasario 16 minėji
me.

-- Arch. Alg. Šalkauskio ak- 
varelinių dailės darbų paroda 
įvyks kovo 13-14 Prisikėlimo 
parapijos parodų salėj, Toronte, 
Kanadoj.

— Vytautas Volertas, ilges
nį laiką buvęs PLB valdybos 
ryšininku Vlike, perėmęs JAV 
LB centro valdybos pirmininka
vimą, pareiškė pasitraukiąs iš 
eitų ryšininko pareigų. Tokiu 
ryšininku jo vietoj numatytas 
kviesti Balys Raugas iš Phila
delphijos. Vliko ryšininku prie 
PLB yra Jonas Daugėla Cleve
land©.

— Urugvajaus "Ąžuolyno", 
dvi savaites viešėjusio Brazili
joj, televizijos pusvalandis ro
dytas per kultūros kanalą Sao 
Paulo televizijoj vasario 16. 
Brazilas komentatorius gražiai 
pristatė lietuvių šokius kaip 
šimtmečių kūrinį, atspindintį 
tautos dvasią, o šokėjus kaip 
jaunimą, kuris išreiškia, ką šir
dyje jaučia apie tolimą kraštą. 
Pasiutpolkė, rezginėlė, gyvata- 
ras, audėjėlė, abrūsėlis. blez
dingėlė ir malūnas filmuoti iš 
įvairių kampų ir iš viršaus.

HARTFORD, CONN.
Kaziuko mugė įvyks kovo 7, 

sekmadienį, Svč. Trejybės para
pijos svetainėj. 53 Capitol Ave
nue, Hartford, Conn. Mugę 
ruošia Šatrijos ir Tėviškės vie- 
tininkijos. Jom talkina tėveliai. 
Sesės ir broliai nukraus stalus 
įvairiausiais darbelaisi, vyr. 
skautės rengia turtingą loteriją 
ir žada svečius palinksminti 
skautiškom dainom. Bus išsta
tyti dail. A. Petrikonio (iš Chi
cagos) paveikslai, kurių bus ga
lima prieinama kaina įsigyti. 
Taip pat bus atidarytas ir Vait
kaus knygynas su naujausiom 
lietuviškom plokštelėm ir kny
gom. Mamytės žada pavaišinti 
skaniais pietum. Taip pat galė
sit apsirūpinti lauktuvėm — 
skaniais pyragais.

Mugės atidarymas 9:30 v.r., 
pietūs nuo 12 iki 2 vai., už
darymas 4 vai.

Hartfordo ir apylinkių lietu
viai laukiami atsilankant šioj 
mugėj! — Sete.
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Lietuviškas šeštadienis kalnuose
Žliuktelėjęs, pelenų spalvos 

dangus ir oro pranešėjai, uoliai 
kalbėję apie lietų, jau tris sa
vaitgalius rė?ė raukšles New 
Yorko slidininkams. Lyg tyčia, 
pranešėjai buvo tikslūs ir pratu
sioms slidinėti netoli nuo did
miesčio užtaisė tikrą gavėnią. 
Juk nebūtina prilipti prie vairo 
penkioms valandoms, kol pa
sieksi palaimintą Vermontą. Už
tenka valandos ar dviejų, ir ga
li, kad ir ne ant tokių aukštų 
kalnų, kuklesniu stiliumi grieb
ti tvrą orą, žiupsni sveikatos 
ir svaigti baltojo žiemos sporto 
malonumais.

Spaudoj pranešimas, kad 
Connecticut LB jaunimo sekci
ja vasario 27 Mohawk kalnuo
se jau ketvirtą kartą ruošia 
lietuvių dieną. Paskaičius šias 
eilutes, ne vienoj New Yorko 
šeimoj dingo kartų plyšys. Ir 
jaunieji, ir vyresnieji siūba-

HOT SPRINGS, ARK. KURIASI 
LIETUVIŠKA KOLONIJA

Nauja lietuviška kolonija ku
riasi kurortiniame mieste Hot 
Springs, Arkansas. Žmones čia 
sutraukia geras oras, graži gam
ta, iš žemės trykšta karšto van
dens šaltiniai.

Aplink pilna pušynu, tai oras 
sausas ir malonus. Pilna eže
rų, ežerėliukų, kur galima žu
vauti, plaukioti laiveliais. Ypač 
čia gera gyventi pensininkam, 
sergantiem reumatu, turintiem 
širdies negalavimus. Tokiem li
gonini labai daug pagelbsti mi
neraliniai vandenys.

Čia irgi pradėjo kurtis lietu
viai. Vieni iš jų pensininkai, 
kiti — verslininkai, nusipirkę 
čia motelius, viešbučius. Dabar 
jau yra per 300 lietuvių. Kolo
nija vis auga. Labai norėtų, kad 
atsikeltų koks lietuvis kunigas. 
Įsikūrusioje kolonijoje jau vei
kia ir organizacijos. Jų svar
biausia — Lietuvių Bendruo
menės apylinkė.

Genocido paroda
Lietuvių Bendruomenės ir 

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio i- 
niciatyva surengta genocido pa
roda. Iš Chicagos parodą atve
žė V. Šimkus, ir ji buvo išsta
tyta vasario 11-14 miesto valdy
bos salėje.

Paroda turėjo gražų pasise
kimą, aplankė ją miesto bur
mistras. policijos vadas, kata
likų. prelatai ir kiti pareigūnai. 
Paminėjo vietos radijas ir spau
da.

Tėv. P- Baniūnas su Hot Springs lietuviu jaunimu, Jucienės dukra ir Sake- 
vičiu 3 sūnūs. Visi moksleiviai.

Dalis Hot Springs lietuvių po Lietuvos nepriklausomybės pamaldų.

vo vieną mintį — važiuoti!
Tik oras? Pranešėjai liūliavo 

pavasarinę beletristiką: lietus, 
temperatūra 60... Vis dėlto 
žėrėjo viltis — gal jie klysta, 
pakilsim šeštadienio rytą ir 
bus šalčiau, vėjas nupūs lie
taus kėslus... O kai atėjo ry
tas, nieko linksmo lauke — 
dulkė lietus ir žemė švelniai 
garavo.

Vis tiek važiuojam — jei ne
bus galima slidinėti, pabūsim 
naujoj aplinkoj, savųjų tarpe. 
Taip ir padaryta. Greitkeliu iš 
didmiesčio skriejant, nė vieno 
automobilio su slidėmis. Toliau 
i šiaurę — lietaus kaip ir nė
ra, bet debesys nudribo prie 
žemės. Matomumas išbluko — 
automobiliai, jei su rankomis, 
turėtų grabaliotis kelio ir kryp
ties. Vis tiek nesukam atgal, 
nors svyravimų piramidė vis 
auga.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas

Paminėta ir Lietuvos nepri
klausomybės šventė. Vasario 
14 Martinų patalpose buvo susi
rinkę ta proga visi lietuviai. Pa
skaitą skaitė prof. K. Račkaus
kas. taip pat apie Sibirą kal
bėjo Stefanija Rūkienė, buvusi 
ten ištremta i vergiją. Eiles de
klamavo Vida Sakevičiūtė ir 
Rasa juciutė.

Pirmą kartą Lietuvos nepri
klausomybės šventė paminėta 
per radiją 15 minučių progra
ma. Šventę rengė Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė, kuriai 
pirmininkauja J. Bružas.

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju Eleono

rai ir Edvardui Juškevičiams, 
kurių namuose praleidau tris 
savaites. Tai jau buvo antras 
kartas, kai atostogavau pas 
juos. Jie čia įsikūrė prieš porą 
metų, bet jau savo rezidenciją 
gražiai sutvarkė.

Taip pat dėkoju jų dukrai S. 
Chainas, Minginam, L. Gudelie
nei, prof. K. Račkauskui, S. Ju
cienei, A. Bertuliui. S. ir B. 
Andrišiūnam ir visiem, kurie 
mane maloniai vaišino, važinė
jo po apylinkes ir davė aukų. 
Kiek tik teko aplankyti lietu
vių, visur buvau maloniai pri
imtas. Tad visiem nuoširdžiai 
dėkoju.

Tėv. Petras Baniūnas, Darbi
ninko administratorius

Mohawk kalnų papėdėj mo
derniai išsišakojęs pastatas. 
Aikštėje purvo rėžiai ir tik ke
liolika automobilių. Prie įėjimo 
sienoje ištiesintos dvi vėliavos 
— JAV ir Lietuvos. O viduj 
ornamentuoti plakatai, 
skelbią lietuvių dieną. Viename 
svetainės gale rūpestingos ran
kos baigia tvarkyti lietuvių liau
dies meno parodėlę.

Prie kasos langelio vyras, 
ant pilko megztinio Įsisegęs lie
tuvišką trispalvę. Pro langus

GRAŽIAI PAMINĖTA VASARIO 16-TOJI
ROCHESTER, N.Y.Vasario 18 Rochesterio mies

te majoras Stephen May savo į- 
staigoje priėmė lietuvių delega
ciją, kurią sudarė ALT sky
riaus valdybos kviestieji: kun. 
L. Januška, Juozas Jurkus (ALT 
skyriaus pirm.), Živilė Tamo
šiūnienė, rašytojas Jurgis Jan
kus ir R. Liutkus (LB apylinkės 
pirm.). Ta proga miesto majo
ras paskelbė proklamaciją, kad 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo minėjimas kartu yra 
ir Rochesterio miesto žmonių 
šventė-

Vasario 21, dalyvaujant skau
tu, ateitininku, kariu ramovės 
ir kitų organizacijų nariam su 
savo vėliavomis, Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje mišias auko
jo ir pamokslą pasakė kun. Liu
das Januška. Giedojo LB cho
ras, vadovaujamas Jono Ado
maičio. Vargonavo R. Obalis. J. 
Strolios giesmės Parvesk mus i 
namus solo dalį giedojo A. Cie- 
minis, baritonas. Solistas ir 
choras giesmę atliko itin dar
niai ir pakiliai. Mišios baigtos 
JAV ir Lietuvos himnais.

Popiet įvykusiame minėjime 
praėjusių metų Lietuvos laisvės 
kovos apžvalgą vykusiai pada
rė Romas Kezys, Vliko atstovas 
iš New Yorko- Jo pranešimas 
sukosi apie Simo Kudirkos, Si- 
mokaičių ir Bražinskų despera
tiškus mėginimus pasprukti Į 
laisvę; jie išgarsinę ir atgaivinę 
Lietuvos ir kitų pavergtų tautų 
laisvės kova vakaru kraštuose.

Pertraukos metu Lietuvos 
laisvės kovai remti aukų su
rinkta virš 1,300 dol.

Meninę programą atliko LB 
choras, dviem išėjimais pa
dainuodamas lietuvių liaudies 
ir lietuvių kompozitorių dainų, 
kuries skambėjo darniai ir pa
sigėrėtinai. Dirigentas Jonas 
Adomaitis, akompaniatorius — 
Kęst. Saladžius.

Tuoj po R. Kezio pranešimo 
vietos LB pirmininkas R. Liut
kus lietuvių politinio ir kultūri
nio darbo judintojam, kaip jis 
savo žodyje pažymėjo, Bendruo
menės vardu įteikė dovanas — 
L. Fondo medalius: choro ilga
mečiu! vadovui Jonui Adomai
čiui ir ALT skyriaus pirminin
kui Juozui Jurkui.

Susirinkusius minėjiman svei
kino miesto majoras Stephen 
May, kai kurie miesto ir New 
Yorko valstijos politiniai vado
vai bei latvių atstovas Niedels.

Minėjimas buvo pradėtas JV 
ir Lietuvos himnais ir kun. L- 
Januškos invokacija. Minėjimui 
vadovavo prof. dr. Ant. Klimas, 
ALT skyriaus vicepirmininkas. 
Rezoliuciją Bal ijos kraštų 
klausimu perskaitė Jūratė Kro- 
kytė.

Atvyksta rašytoja 
Birutė Pūkelevičiūtė

Rašytojas Jurgis Jankus, vie
tos LB kultūrinių pobūvių vado
vas. praneša, kad kovo 6, šeš
tadienį, 7 vai. vakaro, Sv. Jur
gio parapijos salėje, 555 Hud
son Avenue, įvyks Birutės Pū- 
kelevičiūtės literatūros vakaras, 
kurio metu ji skaitys savo kūri
nių ištraukas.

Birutė Pūkelevičiūtė lietuvių 
visuomenei žinoma kaip gabi 
poetė, rašvtoia ir aktorė. Ji yra 
laimėjusi Draugo premijas už 
romanus “Aštuoni lapai” ir 
“Rugsėjo šeštadienis”-

Dramos būrelis ta proga ren
gia jai priėmimą.

Į B. Pūkelevičiūtės literatū- 

baltuoja sniegas ir kas, kad 
prie pastato vandens žliūgą...

Įsigijom bilietus — prie jų 
prisega ir po lietuvišką vėlia
vėlę. Daugėja žmonių — vy
rauja jaunimas, bet išnyra ir 
vyresniųjų su mažamečiais. Pa
mažu prigūžėją bent šimtinė 
tautiečių.

Slidinėti galima, ir visiškai 
padoriai. Sniegas minkštokas, 
kai kur tenka pasisaugoti, bet 
tai smulkmena. O svarbiausia 
—nuotaika. Pasijunti atsiradęs 
lietuviškam kampely — aplink 
slidinėtojai su trispalvėmis, per 
garsiakalbį liejasi lietuviškos 
melodijos, šlagerius pila Vanda 

ros vakarą yra kviečiami visi, 
kas domisi lietuvių literatūra 
bei kūrėjais.

Vakaro metu bus galima įsi
gyti B. Pūkelevičiūtės parašytų 
knygų ir gauti jos autografus.

Dėmesio vertos knygos
Lietuvių spaudos kioske gau

namos knygos: St. Ylos —Šilu
va žemaičių istorijoj, I d., dr. 
K. Jurgėlos — Lietuvos sukili-

Kelionėje su dainuojančiais vyrais
Atrodo, kad New Yorko lie

tuvių vyrų choras savo kelio
nes, pradėtas praeitą rudenį, 
lyg ir užbaigė vasario 14-tos 
dienos kelione į Elizabethą, N. 
J. Tai trumpa kelionė, nes Eli- 
zabethas čia pat pašonėje, tik 
už kelių mylių.

Elizabethe
Čia choras atliko programą 

Vasario 16 minėjime ir giedo
jo Šv. Petro ir Povilo bažny
čioje 11-tos valados mišiose.

Bažnyčia graži ir didelė. Ma
tyti, kada nors daug žmonių 
čia prisirinkdavo. Minėtą sek
madienį toli gražu nebuvo pil
na, gal net pusės nebuvo. Baž
nyčioj vyrų choras pagiedojo 
dvi giesmes ir padėjo giedoti 
vargonininko V. Mamaičio va
dovaujamam vietos bažnyti
niam chorui. Dauguma žmo
nių buvo nustebę, negi taip stai
ga sustiprėjęs parapijos choras. 
Ypač patikęs Gruodžio “Tėve 
mūsų.”

Pamaldom pasibaigus, žmo
nės rinkosi į Laisvės salę mi
nėjimui. Čia tarp kitko išklau
syta inž. A. Mažeikos kalba, pa
sirodė vietos šeštadieninės mo
kyklos mokiniai ir New Yorko 
vyrų choras sudainavo 6 dai
nas. B. Budriūno “Tėvynei” nu
skambėjo kaip skundas ir rau
da benamio klajūno savo kry
žiuojamai tėvynei, kuri “ten 
šiaurės tolumoje kaip rugiagėlė 
parugiuose”. “Piliakalnis” pri
minė milžinkapius ir “pabalno
tas žirgelis bėgo kloniais per 

Nassau County tvarkytojas Harold E. CoJIins (d.) jteikia Lietuvos nepriklausomybės proklamaciją konsului A. Simučiui. Iš k. j d. K. 
Miklas, už konsulo — E. Cibienė, Danutė Miklaitė, Rasa Vilgalytė, J. B. Vilgalys.

Stankus ... Muzikinė pynė 
sklinda iš pastato, veržiasi įkai
niui, kol užgęsta tarp eglių ir 
pušų, kurios kyšo iš sniego 
dangos.

Netikėjom, kad bus taip sma
gu — paslidinėjom (jokių eilių 
prie keltuvų), pabuvom su sa
vaisiais, atsigaivinom lietuviš
kąja nuotaika, šeštadienis pra
leistas pakiliai. Kai posėdžiuo
se daug ištęstų kalbų ir pavir
šutinio rūpinimosi jaunimu, 
Connecticut LB jaunimo sekci
ja pasireiškė konkrečiai. Už tai 
tiems veikėjams padėka ir pa
garba.

K. Čerkeliūnas

mas 1862-64 metais, Liudo Do
vydėno — Mes valdysime pa
saulį, Antano Škėmos — Raš
tai, II d., č. Grincevičiaus — 
Geroji vasara, Br. Railos — 
Versmės ir verpetai, ir kt.

Spaudos kioskas atdaras sek
madieniais nuo 10 iki 12:30 
vai. p.p., Šv. Jurgio lietuvių pa- 
rapijbs žemutinėje salėje. Ten 
pat galima įsigyti ir naujausias 
lietuvių dainų, šokių ir poezi
jos plokšteles. ' sb. — 

laukus toli”. Susirinkusieji ne
sigailėjo chorui katučių ir dė
kojo už atsilankymą. Minėjimas 
baigtas ir — namučių. Tai tik
rai trumpa kelionė.

Trys ilgesnės kelionės
Tačiau ne visos choro kelio

nės buvo tokios trumpos. Trim 
ilgesnėm kelionėm choras buvo 
nusisamdęs autobusą. Tai Bal- 
timorėje koncertas praeitų me
tų spalio 31, Philadelphijoj 
gruodžio 5 ir Hartforde šių me
tu sausio 30. Baltimcrėn ir 
Hartfordan choras buvo kvie
čiamas Lietuvių Bendruome
nės, o Philadelphijon — Vil
ties choro.

Kelionės — kaip kelionės, 
gal kartais ir nuobodokos, ypač 
iš New Yorko važiuojant. Au
tobuse gana tylu, nes choro di
rigentas V. Strolia “pataria*' 
taupyti balsą, nekalbėti garsiai, 
na — ir, saugok Dieve, nedai
nuoti.

Grįžtant namo, kitas daly
kas. Daina tada jau skamba. 
Net ir pats dirigentas jom pri
taria kartais, gi kortų mėgėjai, 
susimetę autobuso gale, nutrau
kia žaidimą retkarčiais ir įsi
jungia į dainavimą.

Choras visur buvo maloniai 
priimtas ir pavaišintas. Visur 
džiaugiamasi, kad New Yorke 
•šis gražus dainos vienetas gy
vuoja ir puoselėja lietuvišką 
dainą. “Dažniau atvažiuokite, 
lauksime” — tai girdėti atsi
sveikinimo žodžiai.

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.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

KAM TEKTŲ SANTAUPOS? 
Klausimas

Aš neseniai ištekėjau. Mano 
vyras turi nemaža santaupų 
banke. Tie pinigai yra padėti 
mano vyro ir jo vieno giminai
čio vardu. Jam mirus, tie pini
gai tektų jo giminaičiui. Ar ne? 
Ar aš, kaip teisėta jo žmona, 
nieko negaučiau?

Be to, mano vyras turi Lie
tuvoj vaikų iš pirmos žmonos.

Prašau man pasakyti, kas at
sitiktu vyrui mirus ir ka man <. * v
reidėtų daryti.

Skaitytoja

Hartfordą prisiminus
Ypač norėtųsi paminėti Hart

fordą. Ten koncertas buvo sau
sio 30. Didoka Liet, piliečių 
klubo salė prisirinko pilnutėlė 
žmonių. Programoje tik choro 
dainos. Pranešėja Nijolė Baltru- 
lionienė, iš New Yorko. gra
žiai apibūdina kiekvieną choro 
dainą. Publika susikaupusi se
ka koncertą, jokio šnabždesio, 
plojimai nesiliauja, reikalauja
ma kartoti. Tai padėka choro 
dirigentui ir choristam už jų 
poilsio valandas, pašvęstas dai
nai.

Naujom kelionėm
Taip, kelionės tuo tarpu pa

sibaigė. Tačiau choras nesėdės 
sudėjęs rankų, bet pradės ruoš
ti naujas dainas naujom ke
lionėm, ir kiekvieną antradie
nio vakarą, kaip ir pirmiau, 
Kultūros Židiny s k a m - 
bės dainos. Tą vakarą į šias pa
talpas susirenka vyrai iš viso 
didžiojo New Yorko, New Jer
sey ir Long Island apylinkių. 
Jų kai kurie keliauja tik į vie
ną pusę daugiau kaip dvi va
landas! Pats choro dirigentas 
V. Strolia gyvena “užsienyje” 
— New Jersey valstybėje.

Man prisimena choro orga
nizatoriaus muz. V. Baltrušai
čio žodžiai, jam paliekant New 
Yorką: “Vyrai, neišsiskirstykit, 
laikykitės, aš prašau jūsų”. 
Taip, vyrai neišsiskirstė, bet 
paaugo, padidėjo, o muz. V. 
Strolios įdėtas darbas neša gra
žių vaisių.

St. Sakalas

Atsakymas
Kai žmonės turi taupomąją 

sąskaitą banke (savings ac
count) dviejų asmenų vardu, tai 
sąskaita vadinama “joint and 
survivor account”. Tai reiškia, 
kad. vienam mirus, pinigai ati
tenka gyvajam. Tačiau, tai toli 
gražu nereiškia, kad taip visuo
met atsitinka. Jei Tamstos vy
ras mirs, testamentą palikęs ar 
jo nepalikęs, ir Tamsta galėsi į- 
rodyt, kad sutaupyti pinigai bu
vo vien Tamstos vyro ir kad 
kitas asmuo, kurio, vardas yra 
knygutėj, niekuo neprisidėjo 
prie įnašų ir kad Tamstos vy
ras tuos pinigus padėjo abie
jų vardu vien savo patogumo 
dėlei.—Tamstai gali pavykt į- 
redyti, kad pinigai buvo Tams
tos vyro nuosavybė ir kad jis 
neketino jų padovanoti sa
vo giminaičiui.

Jei Tamstai pasisektų tai įro
dyti, trečdalis tos sąskaitos pi
nigų priklausytų Tamstai, kiti 
du trečdaliai priklausytų vyro 
vaikam, kurie gvvena Lietuvo- 
je. Kadangi Lietuvoj gyvenan
tieji žmonės dabartinėmis sąly
gomis negali laisvai apsispręsti 
ir laisvai būti atstovaujami, ry
šium su tuo gali susidaryti įvai
rių komplikacijų.

Tamstos vyrui būtų patarti
na sudaryti testamentą ir su
tvarkyti reikalus tokiu būdu, 
kad iš paliekamų pinigų būtų 
naudos tiem žmonėm, kuriem 
jie yra skiriami Norint išveng
ti vėlesnio tąsymosi po teis
mus, patarčiau Tamstos vyrui 
išimti savo pinigus iš bendro
sios su giminaičiu sąskaitos 
ir juos padėti vien savo vardu.

Žmonės, kurie taupo savo pi
nigus banke ir turi kitą asme
nį “ant savo knygutės’', dažnai 
nežino galimų tokio “patvarky
mo” teisinių pasekmių. Daž
nai, jiem mirus, visai kitaip iš
eina. negu tikėjosi, gyvi būda
mi. Tik testamentas gali sutau
pyti daug vargo, jei jis yra tin
kamai sutvarkytas. Bet, svar
biausia, norėčiau patarti Tams
tos vyrui išimti pinigus iš bend
rosios sąskaitos ir juos padėt į- 
savo sąskaitą, kol nevėlu. Esu 
tikra, kad tokiu būdu bus iš
vengta daug galimų nemalonu
mų.
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22 dol.: J. Galenski, Old 

Bridge, N. J.

Po 12 dol.: R Švainauskas, 
Studio City, Calif.; U. Yanush, 
Richmond Hill, N. Y., T. Kan- 
cis, Brooklyn, N. Y.

10 dol.: E. Ahrens, Woodha
ven, N. Y.

Po 7 dol-: F. Mackevičius, 
Hot Springs, Ark., P. Beleckis, 
Brooklyn, N. Y., J. Blaževičius, 
Woodhaven, N. Y., L. Motuzas, 
Richm. Hill, N. Y., A. Dimas, 
Middle Village, N- Y., E. Gei- 
ba, New Orleans, La., A. Ma
linauskas, Arlington, Mass., O. 
Zabarauskas, Jamaica, N. Y.,
A. Nagys, Lemont, Ill.

Po 6 dol-: I. Žukauskas, Nau
gatuck, Conn. i

Po 5 dol.: J. Liogys, Wood
haven, N. Y., S. Paknys, Brook
lyn, N. Y., So. Boston Lith. Ci
tizens Association, So. Boston, 
Mass., L- Natkus, St. Peterburg, 
Fla., S. Bučinskas, Elizabeth,
N. J., Lith. Amer. Council, Chi
cago, m., J. Valys, Hebron, 
Conn.

Po 4 dol.: D. Vizbaras, Wood
haven, N- Y., A. Barulis, Brock
ton, Mass., J. Žemaitis, Water
bury, Conn., V. Aviža, Brook
lyn, N-Y., S. Radikas, So. Wind
sor, Conn., R. A. Šileika, Phi- 
la, Pa.

Po 3 dol-: V. Kiaunė, Easton, 
Pa., V. Ragažinskas, Brooklyn,
N. Y., E. Valionis, Waterbury, 
Conn., T. Janukėnas, Dorches
ter, Mass.

Po 2 dol.: Iš N. Y. valst.: 
E- Sandanavičienė, M. Rinke- 
vicz, V. Povilauskas, seselė M. 
Nicodema, S. Barakauskas, A. 
Maželis, Brooklyn, B. Vel- 
minskas, dr. V. Lelis, Roches
ter, G. Katiles, J. Sirgiedas, A- 
Kantakevičius,; E. Leleiva, A. 

ž .Pocius, A. > Budraitis, -A. Žu
džius, E. Skobeika, Richmond 
Hill, V. Jankevičius, J. Ceilius, 
S. Liogys, H. Butkus, O. Dzeta- 
veckas, M- Kemzūra, P. Kaladis,
J. Liaukus, Woodhaven, M. 
Ručinskas, Maspeth, J. Gerutis, 
Amsterdam, A. Matulionis, 
Plattsburgh, Blažaitis, Bald
win, J. Krauch, Great Neck, A. 
Kunradas, Syosset, S. Yerems- 
kis, Port Ewen, S. Janusas, 
Brentwood, A- Laukagalis, 
Sq., J. Gasiliunas, Jamaica.

Mišrūs: J. Waitkus, Phila, 
Pa., kun. dr. A. Paskųs, Erie, 
Pa-, O. Marcinkevičius, R. J. 
Girnius, L. Budginas, Pitts
burgh, Pa., J. Arcišauskas, Chi
cago Hts. III., I. Serapinas, J. 
Cesna, P. Masiokas, J. Ambri- 
zas, J. Spačkauskas, Chicago, 
Ill., Z. Snarskis, P. Kalvynas, 
E. M. Balsavich, K. Vaicekaus

Nauji Darbininko 
skaitytojai

H. Dilys, Haverstraw, N.Y-,
L. Krivickas, Cleveland, Ohio, 
J. Bartaška, W. Germany, F. 
Gurevičius, W. Germany, 
Dr. J. Sakalauskas, W. Germa
ny, V. Saimininkas, E- Hart
ford, Conn., Mrs. Banculli, 
Brooklyn, N. Y., V. Valiulis, 
Waterbury, Conn., Z. Dreslius, 
Hartford, Conn., A. Martin, 
Speculator, N. Y., V- Vaitkus, 
New York, N. Y., A. Salala, 
LaSalle, Que. Canada.

Užsakė kitiem: V. Mingėla, 
Sterling Hts., Mich. — V. Ta
mošiūnui ir M. Vitkui, J- Lu
cas, Dundalk, Md. — A. J. Že
maitis, Pittston, Pa., V. Avi
ža, Brooklyn, N. Y. — B. Va
nagienei, Brooklyn, N. Y., P. 
Ežerskis, Cleveland, Ohio — 
Marie Jerome, France-

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis į admi
nistracija: 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221. 

kas, Worcester, Mass., J- Ver- 
byla, Dorchester, Mass., P. Bal
savich, Brockton, Mass., J. Gil- 
dutis, Athol, Mass., E- Vazgis, 
Gloucester, Mass., A. Tumas, 
D. Razulevičius, Norwood, 
Mass., P. Lanys, 0. Linartas, 
Elizabeth, N. J., A. F. Koval, 
Lynnfield, Mass., A- Rozniak, 
No. Chelmsford, Mass., V. Sa- 
mulenas, Livingston, N. J., A. 
Skučas, Plainfield, N. J., V. 
Kvietkauskas, Linden, N. J., 
S- Velikonis, Cliffside, N. J., 
V. Rudzinskas, Cranford, N.
J. , A. Strazdas, Roselle, N. J.,
A. Skruodys, Jersey City, N.J., 
P. Petrulionis, Hot Springs, 
Ark., M. Savickis, Providence, 
R- L, E. Kemfert, Baltimore, 
Md., N. Zautra, Nashua, N. H.,
B. T. Balnius, Detroit, Mich.,
B. Saldukienė, Washington, D.
C. , P. Vindąsius, Racine, Wise., 
S- Augus, Dallas, Texas, J. Yan- 
kauski, E. Millinocket, Me., P. 
Ežefskis, V. Braziulis, Cleve
land, O., P. Jarašiūnas, Euclid,
O. , V. Kasakaitis, Willowick, 0.,
P. Povilaitis, S. Kuzminskas, 
Waterbury, Conn., E- Čiurlys,
M. Butrimas, N. Britain, Conn.,
O. Pakalnis, Manchester, Conn.,
A. Klimaytis, Brid-pt., Conn.,
K. Baltramiejūnas, Wood- 
stock, Conn-, P. Kidolius, Hart
ford, Conn., S. Lipčius, New 
Haven, Conn., K. J. Miglinas, 
Enfield Conn., M. Sklandžiū- 
naitė, Memmingen, Vak. Vokie
tija, E. Kripaitis, Picton, Ont., 
Kanada, V. Sakas, Hamilton, 
Ont. Kanada, A- A. Tamošaitis, 
Kingston, Ont. Kanada, M. Za
karevičius, Edmonton, Alta. Ka
nada.

Po 1 dol.: Iš N. Y. valst.:
P. Švitra, Ch. Podžius, J. Gai
žutis, Woodhaven, P- Paulaus
kas, Maspeth, V. Gaigalas, Rich
mond Hill, N. Shumbris, Bay
side, I. Nadzeika, Glen Oaks,
B. Yangonis, Centereach, ' L. 
Jankauskaitė, Brooklyn, F. Va- 
lasinas, Amsterdam, J. B. Cha- 
pukas, Middle Village. Mišrūs: 
Mikalauskas, Waterbury, Con
necticut, V- J. Adomkaitis, Dor
chester, Mass., P. Kundrot, Cle
veland, O., P. Jucaitis, Tole
do, O., J. Katilius, Omaha, Ne
braska, G. Rutkauskas, Hart
ford, Conn., V. Kuprys, Cicero, 
IIL, K. Ciuoderis, Fort Lee, N. 
J-, M. Latvienė, Paterson, N. J., 
T. Mitchell, A. Gaider, Nashua,
N. H., T. Sereika, Los Angeles, 
Calif., S. Šalkauskas, Willow
dale, Ont. Kanada, G. Aleknevi- 
čius, Toronto, Ont. Kanada.

Visiems, prie kalendoriaus 
išlaidų padengimo prisidėju- 
siems, nuoširdžiai dėkojame. 
Laukiame spaudai paramos ir 
iš neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

jj> SPORTAS
RYTŲ APYGARDOS 

SPORTINĖS VARŽYBOS

Kovo 27 New Yorke rengia
mos ŠALFASS rytų apygardos 
žiemos žaidynės, kurios apims 
krepšinį, tinklini, stalo tenisą, 
plaukymą ir šachmatus.

Žaidynės bus Franklin K. La
ne aukšt. mokyklos sporto 
salėse, Dexter Court ir Jamai
ca Ave., Brooklyne. Po žaidy
nių tą patį vakarą Club 880 sa
lėje (Jamaica Ave.) laimėtojų 
atžymėjimas ir šokiai. Pradžia 
8:30 v.v.

Registruotis iki kovo 15 šiuo 
adresu: Pranas Gvildys, 93 
Wheeling Ave., Staten Island, 
N. Y. 10309, tel. (212) 356-78 
71.

Kam reikės, bus parūpintos 
ir nakvynės.

Krepšinio bus vyrų ir jau
nių klasės, tinklinio — vyrų, 
moterų, jaunių, mergaičių kla
sės, stalo teniso — vyrų, mo
terų, jaunių ir mergaičių kla
sės; vyrų, moterų komandinės 
varžybos; vyrų, moterų ir miš
riuose dvejetuose, šachmatuo
se — komandinės varžylx>s.

ELIZABETHO MOKYKLOS 
VAKARAS

Elizabethe veikianti Vinco 
Kudirkos šeštadieninė mokyk
la sausio 10 turėjo savo kalė
dinį parengimą- Gausiai atsilan
kiusių svečių tarpe buvo daug 
lietuviškų organizacijų atstovų: 
L. B. N.J. apygardos pirminin
kas K. Jankūnas, kuris taip 
pat yra vienas iš uoliausių mo
kyklos rėmėjų; Švietimo Tary
bos mokyklų inspektorius An
tanas Masionis; Elizabetho L.B. 
pirmininkas Julius Veblaitis, 
ir valdybos narys Juozas Stri
maitis; Patersono LB. pirminin
kas Antanas Rugys; Lindeno L. 
B. valdybos narys Kazys Degu
tis.

Tas rodo, kad V- Kudirkos 
mokykla susilaukia vis daugiau 
dėmesio iš mūsų organizacijų ir 
visuomenės.

V. Kudirkos mokykla rengia 
du mokinių pasirodymus per 
metus: Kalėdų eglutę ir moks
lo metų užbaigimą. Tai yra mo
kinių sugebėjimų ir lietuvių 
kalbos žinojimo parodymas vi
suomenei.
" Mokykla turi vis tobulėjantį 
chorą ir tautinių šokių gru
pę. Pasirodymam visuomet pa
ruošiamas vaidinimas ir moki
nių sakomi eilėraščiai. Dides
niam kalbos lavinimui vengia
ma naudotis tokiom pagelbi - 
nėm priemonėm kaip plokšte
lių muzika ar nelietuviškom 
melodijom. Tom progom visi 
mokiniai dėvi tautinius drabu
žius, kas sudaro gražų vaizdą. 
Viskas lietuviška, kaip ir pride
ra lietuviškoje mokykloje.

Darbas vyksta jau penkti 
metai. Didelis nuopelnas yra il
galaikio mokyklos vedėjo Algir
do Bražinsko. Nugalėdamas pa
sitaikančias kliūtis, jisai suge
ba išlaikyti šią organizaciją. 
Pamokom skirtos šeštadienių 
valandos yra išnaudojamos tiks
liai-

V.-Kudirkos mokykla susilau
kia vertingos paramos iš mūsų 
organizacijų ir visuomenės. Vie
nas iš tokių rėmėjų yra Pranas 
Kupinskas, geriausios Ameriko
je duonos gamintojas ir preky
bininkas. Jis kiekvienais me
tais, reguliariai ir neraginamas, 
prisideda prie mokyklos išlaiky
mo. Ši graži Prano Kupinsko 
tradicija turėtų būti pavyz
dys ir kitiem lietuviam preky
bininkam.

Kalėdų proga mokykla gavo 
50 dolerių auką iš Jersey City 
L. B., kurios pirmininku yra 
A- Žukauskas. A. Liet. Tau
tinės Sąjungos Elizabetho sky
rius paaukojo 25 dolerius. Sky
riaus kasininkas Pranas Dami
jonaitis perdavė ir valdybos 
sveikinimus mokyklai.

V. Kudirkos mokyklos moki
niai atliko dalį programos Va
sario 16 minėjimuose Eliza
bethe ir Lindene, kuriuos ren
gė tu vietovių L.B. valdybos.

G.A.

Naujos plokštelės — ilgalai
kė dovana kiekvienai progai: 
A. Dvarionas — 12 šokių rin
kinys, nr. 25, 5 dol.; A. Šaba- 
niauskas — 12 šokių rinki
nys, nr. 26, 5 dol.; S. Grau
žinis, Pupų Dėdė ir kt. atlieka 
įvairias dainas, nr- 27, 5 dol.; 
Lietuvos karo mokyklos cho
ras, Karo muziejaus ork.; J. 
Petrauskas, V. Dineika ir kt. at
lieka 12 įvairių dainų, nr. 28, 
5 dol.; Čiurlionio 30 m. jubilie
jinis albumas, 28 dainos, 10 
dol. Išleido J. Karvelis, Chica
go, Ill. Šios plokštelės gauna
mos ir Darbininko spaudos 
kioske.

Skamba ir aidi daina, Vil
niaus radijo ir televizijos mo
terų ir mišrus choras dainuo
ja: Kur Šešupė teka, Nemunas 
banguoja, Aš paėmiau už 
rankelės, Kraitvežių daina, Aš 
ne uliot atėjau, Žirgeliai pakin
kyti, Vyrai dainuoja, Oi žiba 
žiburėlis, Rūta žydėk, Augau aš 
pas tėvelį, žalioj lankoj obely- 
nas, Tykus buvo vakarėlis- Plau
kia antelė, Lėk gervė ir Arai. Iš
leido Krivūlė, Montrealis, kai
na 5 dol. Persiuntimui 50 c. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

Lietuvos Kankiniu paminkline 
koplyčia Romoje kalba visam 

pasauliui apie Lietuvą.
KAD KALBĖTŲ IR JŪSŲ VARDU 
JI DAR LAUKIA JŪSŲ AUKOS.

Nedelskite įrašyti savo ir savųjų vardus jos kūrėjais.

Aukoms adresas:
Lithuanian Martyrs' Chapel Fund 

2701 W. 68th Street Chicago, III. 60629 '

LABAI NUPIGINTOS 
KNYGOS

Art Collection, Pranciškonų 
meno kūriniai, albumas, tik 3 
dol.

Serafiškuoju Keliu, mąsty
mai, I tomas, 670 psl., 3 dol.

Serafiškuoju Keliu, II tomas, 
616 pusi.., 3 dol.

Naujas Testamentas, vers
ta arki vysk- J.. Skvirecko, 1.50 
dol.

Naujasi Testamentas, Šv. Po
vilo laiškai su komentarais, 2 
dol.

Didžioji Padėjėja (Mari
jos gyvenimas), Dr. A. Macei
na, 234 pusi., 2 dol.

Saulės Giesmė (Šv. Pranciš
kaus gyvenimas), Dr. A. Macei
na, 454 pusi-, 3 dol.

Šv. Antanas Paduvietis, Nei
to Vain, vertė A. Vaičiulaitis, 1 
dol.

Šv. Pranciškaus gyvenimas, 
T. Damazas, 175 pusi., 1 dol.

Didysis Ramybės Šaltinis, 
maldaknygė,-2 dol.

Prie Vilties Kryžiaus, J.
Prunskis, 1 dol.

šventieji akmenys (eilėraš
čiai), F. Kirša. 1-50 dol.

Mistiniame Sode, kan. Myko
las Vaitkus (prisiminimai), 1 
dol.

Algimantas, V. Pietaris, 1 
dol. ;

Vai lėkite','‘ dainos (liaudies 
dainos), 1 dol.

Pranašystės apie pasaulio pa
baigą, kun. P. Juras, 1 dol.

šv., Kazimieras, T. Viktoras 
Gidžiūnas, 50 et-

K. V. Banaitis, liaudies dai
nos mišriam chorui, 50 et.

Mišios Marijos garbei, J. Ka
činskas, 50 et.

Marijos Apsireiškimas Liur- 
de, vysk. P. Bučys, 489 pusi., 1 
dol.

Vytis ir Erelis, J. Kmįtas.
574 psl., 1 dol-

Kvieslys į laisvę, J. Kmitas 
(eilėraščiai), 50 et.

Ateitininkų ideologija, prof.
St Šalkauskis, 2 dol.

Pavasario Balsai, Maironis, 
2 dol.

Užsakymus siųsti: Francis
can Fathers?*“ Kennebunkport, 
Maine 04046.

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai ■ 
kviečia lietuvius jaunuo- „ 
liūs tapti šv. Pranciškaus < 
yra teikiama proga siekti 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasines veiklos dirva la- < 
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems < 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046 ;;

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

H. W. FEMALE

Exp operators on dresses complete 
or section steady work nice work
ing conditions Mercedes Dress 576 
Rogers Ave Bklyn Call 282-0548

FLOOR GIRLS good working con
ditions Union shop. Rosemary Fa
shions 404 3rd Street Hoboken, N.J. 
(201) 798-5233

Sewing machine operators experi
enced on ladies coats. Complete gar
ment. Rosemary Fashions 404 3rd 
St. Hoboken, N..Į. (201) 798-5233

Nurses Rockville, Conn RN & LPN’s 
7 to 3 & 3 to 11 shifts a better place 
to work Rockville Memorial Nursing. 
Home Mrs. Gustafson 203—875-0771

Exp Operators on dresses section or 
complete steady work nice working 
conditions David Sportswear 246 E 
118th Street N.Y. 1st fl — 860-4160

Experienced Operators on SINGER 
machines piece work. Marcstrate 
Fashions 146 West 29th Street (9th 
Floor) Telephone 594-6989

Operators, Exp. to work on Singer 
Merrow machines. Steady — year 
round work. E &N. Dresses 448 E. 
180th Street N.Y.C. — 364-8680

H. W. MALE

EXP CHEF
Hours 11 AM - 9 PM no Sunday 

Take full charge of kitchen 
Good salary and fringe benefits

Apply Kings Court Rest 
Route 22 Springfield N.J.

Call 201-379-5382

NEW CAR 
GET-READY MAN 

FIRST CLASS

GM experience only. Fringe benefits

Call Mr. Perone 
914 MO 6-6400

FEMALE—MALE

VARIETY KNIT
An established dynamic Ladies 

Sportswear firm relocating to New- 
Jersey is seeking qualified person
nel in the following areas:

Cutters, Cutting room trainees, 
Gen’l warehouse, Shipping — 
Reg. clerk, Billing charge clerk, 
Model sz 12, Gen’l office, 
Porter, steady work

Apply in person only between 9 AM 
’ - 2 PM daily or call 201-861-5010

2600 71st STREET
NORTH BERGEN, N.J.

(East of Tonnelie Ave in new in
dustrial park area)

An Equal Opportunity Employer

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastas!, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

----------Allen R. Shipley--------—

Darbininko skaitytojai kvie
čiami atsiųsti adresus kaimy
nų, kurie Darbininko neskaito. 
Administracija jiem pasiųs laik
raštį susipažinti. Rašyti: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221-

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, Souih Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai tajoo milijonus'

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

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

--------- All Accounts Compounded Daily ---------

DISPLAY

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

Ecuador Moving security and guar
antee local moving, long distance 
carrying packages' & loads to Ecua
dor, Columbia, Central and South 
America. Immediate service, free 
estimates, welfare OK. 406 45 St. 
Bklyn. tel. 435-7532; nites 492-6209

NOBLE’S HOUSE — “An unusual 
Grek Restaurant rated 3*** by The 
New York Times, dinners & enter
tainment. We also cater to parties, 
meeting & groups. Closed Mon. For 
res.: (516) 487-2767 ask for George. 
505 Middle Neck Rd. Gr. Neck, L.I. 
“Belly Dancing on Fridays”

Antique Village inn — Restaurant - 
Tavern Italian and American cuisine 
Banquet & party facilities live music 
weekends. Delsea Drive & St. Hwy 
No. 55 Vineland 08360. Dial (609) 
825-8010

RODOS RESTAURANT 
“Greek-American cuisine comes to 
Jamaica.” Breakfasts, Luncheons & 
Dinners. Open 7 days. Catering and 
entertainment will be arriving very, 
very soon. Call for Res.: 526-8970 
148-43 Hillside Ave. Jamaica, N.Y.

DIC CLEANING CONTRACTORS, 
— 26 Court Street, Brooklyn, N.Y. 
Room 2402 — Office cleaning, floor 
waxing, porter service, carpet sham
pooing, floor scrubbing

Call: 237-0766

Massachusetts 3123 acres unfinished 
home on wooded land in peaceful 
country surroundings, about 4 miles 
from shopping center in Greenfield, 
Mass. Electricity, telephone, many 
possibilities. Owner (413) 774-4525

CARL BLASIG

Green House 
and Florist

315 FRANKLIN ST.
HIGHTSTOWN;

New Jersey
609-448-0222

MALE - FEMALE,

CLERKS
FOR CLIFTON AREA 

NICE WORK
IF YOU CAN GET IT 

AND YOU CAN 
WITH US.

Especially if you are careful with 
figures, can file, type, and do all 
those little bits of every thing that 
keep office running.
You’ll enjoy working in pleasant 
surroundings with a good salary 
and excellent benefits.

For more information 
give us a call:
(201) 271-9928 

or
(201) 473-9928

N. J. Bell
TELEPHONE COMPANY

An Equal Opportunity Employer.
21548

Production Mechanic
Experienced on Coffee or Tea 

Packaging Machinery 
Secaucus, New Jersey 
Liberal fringe benefits 

Good working conditions 
Overtime

Call Mr. Reidy (201) 865-0200

Woman, light house clean
ing two mornings a week, re
ferences. Call: BU 2-4638.

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MARIO’S Auto inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

Neighborhood INCOME TAX Ser
vice Federal - State - City Tax $5 
and up. Joseph B. Crosby Inc. 190- 
09 Linden Blvd. St. Albans

WE DO HAULING and REMOVAL 
OF DEBRIS of all kinds along with 
basement whitewashing — all work 
guaranteed. 588-5645 - MO 6-6702

JAMES SIMPSON & SONS Moving 
and Hauling’s our Business. We do 
“big jobs and small jobs.” Attics - 
Basements - Yards. Call (201) 824- 
1679 and (201) 248-2553 — ask for 
Jimmy or Eddie. 336 Peshine Ave
nue, Newark.

Modern Home Improvements base
ments finished, extra rooms added. 
Modern kitchens, storm windows, 
aluminum siding—all work expertly 
done by professionals. Small down 
payments — 690-2120

SISTER MARY Reader & Adviser, 
help you in all problems of life. All 
readings private and confidential. 
Open 9 AM to 9 PM daily and Sun
day. Tel. 345-9537

JOE RIVERA 
AUTO SERVICE

Open 6 Days a Week 
Transmission Work Our Specialty 

120 4th Street Lakewood N.J.
Call 201-363-9623

JOHNY’S Auto Parts serving the 
Brooklyn area with, all types of au
tomobile parts. Open 5% days a 
week. We also pay top dollar $$ for 
late model cars (wrecks) for ser
vice call Johnny or Joe: 444-9536 
8014 Foster Ave. Brooklyn, N.Y.

Candle Radios — well known brand 
transistor radios direct from im
porter for immediate delivery at the 
right price Hatzlachh Supply Inc., 
928 Broadway, N.Y. Call 254-9012

LAJOYA GIFT SHOP
Open 6 days a week 

For the finest of Jewelry and Gifts 
Use our Lay-Away Plan

4419 Bergenline Ave
Union City N.J.
201-865-0725

POP’S BODY & FENDER WORKS 
for fast and effective service sec 
“Pop”. Open 6 days till 9 PM. For
eign car specialists—all makes. Pop 
also speaks Spanish.’ Call (914) NE 
6 9354 ask for “Pop” or “Stan” — 
38 Horton Ave. New Rochelle, N.Y.

SINGLETON 
TRUCKING & MOVING 
Local and Long Distance 

Licensed and bonded — Singleton 
Trucking means fast corteous ser
vice. 1288 Washington Ave., N.Y.C.

Call 212-992-4884

• COOL SPRING
CARPETS 

from $4-49
Per Sq. Yard up

For Homes and Commercial Places

CUPATO ENTERPRISES,
Inc.

1223 Fulton Street 
Near Bedford Ave.

Brooklyn, N.Y. 11216
Telephone: 636-8391

Computerized Tax Returns call for 
early appointment MANOR AGEN
CY Mrs. Mary Ann Furetti — Tax 
consultant — call 448-0870
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Maironio mokyklos tėvų visuo
tinis susirinkimas šaukiamas 
kovo 6, šį šeštadienį, 9:15 v.r. 
mokyklos patalpose. Bus svars
toma parama Kultūros Židinio 
statybai.

WEVD stoties FM siųstuvas 
netrukus pradės transliuoti nuo 
didžiulio Empire State pastato 
viršūnės. Prof. dr. J. Stukas, 
programos direktorius, norėda
mas, kad kuo daugiau klausyto
jų džiaugtųsi “Lietuvos at
siminimais”, apsiėmė nešti di
desnę finansinę naštą. Jis tiki
si, kad klausytojai jo pastan
gas įvertins ir parems. Jis taip 
pat bus dėkingas už klausyto
jų pranešimus kaip toli ši prog
rama pasiekia JAV lietuvius.

"Lietuvos atsiminimu" radi
jo programa atžymės 30 me
tų gyvavimo sukaktį balandžio
24, šeštadieni, Lietuvių Laisvės 
salėj, Elizabeth, N. J. kon
certu ir balium, gi balandžio
25, sekmadienį, banketu Švč. 
Trejybės lietuvių parapijos sa
lėj, Newark, N. J.

Lietuvos atsiminimų radijo 
programa, paprastai girdima 
kiekvieną šeštadienį nuo 5 iki 
6 v. popiet AM bangomis iš 
WEVD stoties, nuo vasario 21 
kartojama sekmadieniais nuo 
3 vai. iki 4 vai- popiet FM 
bangomis 97.9 megaciklų. Ra
dijo programai vadovauja dr. 
Jokūbas Stukas. Valandėlė šie
met mini savo veiklos 30 metų 
sukaktį.

New Yorko skautam remti 
tėvų komitetas praneša, kad 
dail. V. K. Jonyno paroda, ku
ri turėjo būti kovo 27 d. savait
galį, nukeliama tolimesniam.lai
kui. Dabar paroda bus gegužės 
22-23, 29, 30 ir 31 Kultūros Ži
dinyje.

Liet. Fronto Bičiulių išrinkto
ji valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmirink-?, dr. Bronius 
Radzivanas, vicepirmininkas 
Aloyzas Balsys, sekretorius Ig
nas Kazlauskas, iždininkas An
tanas Pumputis, valdybos na
rė kultūros reikalam — Juzė 
Norvilienė. Valdybos adresas: 
84-16 110 St., Richmond Hill., 
N. Y. 114- Tel. HI 1-9720.

Pianistė Julija Rajauskaitė - Pet
rauskienė šj sekmadienį, kovo 7, 
4 vai. popiet koncertuoja meno ga
lerijoje Montclair, N.J.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

JULIJOS RAJAUSKAITES 
PIANO REČITALIS 

kovo 7, sekmadienį 
4 vai. popiet 

MONTCLAIR 
Meno Galerijoj 

NEW JERSEY 
(South Mountain ir Bloomfield Ave.)

Visi kviečiami atsilankyti

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Vienuolynas______GL 5-7068
Spaustuvė ___ GL 2-6916
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija____GL 2-2923
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Lietuviu pranciškonę visuo
tinis provincijos susirinkimas į- 
vyks kovo 2-4 Kennebunkport, 
Maine. Iš Brooklyn© vienuoly
no vyksta vienuolyno virsi- 
ninkas-gvardijonas tėv. dr. Leo
nardas Andriekus, vienas iš 
provinciolo patarėjų tėv. Pau
lius Baltakis, spaustuvės vedė
jas tėv. Pranciškus Giedgaudas 
ir balsavimu išrinkti tėvai: dr. 
Kornelijus Bučmys, dr. Vikto
ras Gidžiūnas, Petras Baniūnas.

Lietuviškos užgavėnes, reng
tos Apreiškimo parapijos orga
nizacijų ir Sąjungiečių 29 kuo
pos, praėjo pakilioj nuotaikoj. M 
Atsilankė nemažas būrelis sve
čių ir viešnių. Rengimo komite
tas dėkoja visiem už atsilanky-
mą ir aukas. Pelnas paskirtas 
vaikučiam, tarnaujantiem mi- 
šiom šios parapijos bažnyčioj.

Prano Baltuonio skulptūrų 
paroda bus kovo 13 ir 14 sa
vaitgalį Kultūros Židinyje, B- 
klyne. P. Baltuonis gyvena Mon 
trealyje ir su savo šaknų skulp: 
tūrom yra plačiai pasireiškęs, 
surengęs parodas Kanadoje ir 
Amerikoje. Jo parodą New Yor
ke rengia vyr. skaučių židi
nys Vilija.

Skautų-čių Kaziuko mugė 
bus kovo 7 Maspetho lietu
vių parapijos salėje. Mišios bus 
11 vai- tos pačios parapijos baž
nyčioje. Po to — mugės atida* 
rymas. Bus galima pavalgyti 
pietus, nusipirkti namuose ga
mintų pyragų, įvairių pačių 
skautų padarytų rankdarbių. Į- 
ėjimas nemokamas. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Dr. V. Paprocko kabinetas 
perkeliamas į naują vietą —iš 
Bushwick Ave., kur jis išbuvo 
bent keliolika metų, į dak
taro namus. Dabar jo adresas 
bus: 85-13 105 Street, Rich
mond Hill, N. Y. Tel. VI 9-04- 
76. Persikėlimo metu kabine
tas bus uždarytas nuo vasario 
25 iki kovo 5. Ligoniai priima
mi kovo 5 naujoje vietoje.

šveicariškų laikrodėlių labai 
papigintomis kainomis galima 
gauti pas laikrodininką Stasį 
Citvarą. Laikrodžių gerumas vi
su 100 procentų garantuo
tas. Ypač rekomenduojama 
tiem, kurie nori siųsti į Lietu
vą, nes tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Ait
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

Parduodamas gerai veikiąs 
16 vienetų motelis su 6 kam
barių gyv. namu prie judraus 
kelio Nr. 1 prie Trentono, N.J. 
Dabartiniai šeimininkai išeina 
į pensiją- Tairaūtis adresu: Mi- 
neika, Mounts Brick Motel, Rt. 
1, Trenton, N. J. 08648.

Ieškoma lietuvė moteris na
mų ruošai, vienai dienai savai
tėj. Informacijai skambinti va
karais po 8 vai- telef. 445-2189.

New Yorko tautinių šokių grupė, vadovaujama J. Matulaitienės, šoka Lietuvos nepriklausomybės minėjime vasario 14 Franklin K.
Lane mokyklos salėje. Nuotr. V. Maželio

VAKARAS LITUANISTIKOS STUDENTAMS PAREMTI
Vasario 27, šeštadienį, į Mas

petho lietuvių parapijos salę 
susirinko apie 150 žmonių. Čia 
buvo stipendijų vakaras, ren
giamas Liet. Kat. Moterų Kul
tūros draugijos.

Tokį vakarą ar popietę drau
gija rengia jau ketvirtą kartą. 
Kiekvieną kartą buvo paskirtos 
3 stipendijos studijuojantiem 
lituanistika Fordhamo universi
tete. Iš tų studijavusių jau dir
ba Maironio mokykloje kaip 
jaunieji mokytojai.

Paprastai tokia stipendijų po
pietė buvo rengiama gegužės 
gale, nes tuo metu baigėsi va
jus, telkęs lėšas į stipendijų 
fondą. Popietė buvo pats va
jaus užbaigimas. Šiemet reikėjo 
daryti visai atvirkščiai, — pir
ma surengti vakarą, o paskui 
tik skelbti vajų, nes, kaip ži
nia, nuo gegužės pirmos užda
ro Maspetho lietuvių parapi
jos salę remontam.

Kas metai stipendijų fondą 
200 dol. auka paremia dr. A. 
Starkus. Ir dabar jis buvo pats 
pirmasis, atsiuntęs savo auką. 
Vakare aukojo dr. Julita Tro- 
janienė 2“ dol., buvo aukoju
sių ir po 10 dol. Tuos paskelbs 
pati draugija vėliau.

Mokestis už mokslą kasmet 
didėja. Taip šiemet, jei norės 
paskirti tris stipendijas, reikės 
apie 900 dol. Tai Kultūros ri
jai bus nemažas rūpestis, kol 
tuos pinigus sutelks.

Koncertas pradedamas 
eilėraščiais

Kaip įprasta, publika vėlinosi. 
Su pusvalandžio pavėlavimu 
koncertą pradėjo pirm- A. Ra- 
dzivanienė trumpu žodžiu. Ji 
kaip tik ir nupasakojo to vaka-

N. J. skautų ir skaučių Ka
ziuko mugė bus kovo 14. Mi
šios 11 vai., 12 vai. —sueiga, 
12:30 — mugės atidarymas, 1 
vai. pietūs, 3 vai. — vaidini
mas — Eglė Žalčių Karalienė. 
Naminių pyragų pardavimas 
vyks po kiekvienų mišių nuo 9 
v. ryto Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos salėje. Į mugę įėjimas 
nemokamas- Pietūs suaugusiem 
— 3 dol., vaikam nuo 6-12 m. 
ir visiem skautam — 1 dol. 
Pietum bilietus prašoma įsigyti 
iš anksto pas platintojus: New 
Yorke pas R- česnavičienę, 
849-1581, New Jersey — pas 
A. Bartienę (201) 355-8265 ir 
pas skautų-čių tėvelius. Į mu
gę prašomi visi atsilankyti.

PADĖKA
Mūšy motinai ir senelei PETRONĖLEI URBONAVIČIENEI 

mirus, gilią padėką reiškiam už laidotuvių pamaldas kunigam: J. 
Aleksiūnui, A. Račkauskui, P. Geisčiūnui, P. Baniūnui, OFM ir K. J. 
Wicks. Visiem už paaukotas velionies prisiminimui mišias, gėlių vai
nikus, atsilankiusiems pasakyti paskutinį sudiev ir dalyvavimą pa
maldose bei palydėjimą į amžino poilsio vietą šv. Jono kapinėse, kur 
buvo atskaitytos kun. K. J. Wicks paskutinės maldos gražiam drau
gų būriui dalyvaujant. Taip pat dėkojam už rožančiaus sukalbėjimą 
kun. A. Račkauskui bei tėvam Pranciškonam, dalyvavusiem pasku
tiniame atsisveikinime. Padėka Marytei šalinskienei už gražų ir 
nuoširdų patarnavimą, p. Beleckam už skanius pomirtinius pietus, 
ir visiem dėkui už užuojautas, mūsų liūdesio valandoj palydint ve
lionę j amžinybę.

Nuliūdę
duktė Jovita, žentas Juozas ir anūkai 
Juozukas ir Karen Slederiai

DARBININKAS

ro tikslą, kam skiriamos stipen
dijos. Tolimesnei programai va
dovauti pakvietė Nijolę Baltru- 
lionienę.

Pranešėja buvo linksma ir 
sumani, plačiau apibūdino dai
nas, kompozitorius, išraiškos šo
kius, sumegzdama visą progra
mos eigą.

Ji pakvietė žodelį tarti ir LB 
New Yorko apygardos pirm. 
Aleksandrą Vakselį. Jis pasi
džiaugė pačiu žygiu ir palinkė
jo kuo geriausios sėkmės.

Toliau eiles deklamavo Jūra
tė Balsytė. Ji skaitė dviem išėji
mais, programos pradžioje ir 
gale. Ji turi gana malonaus 
tembro balsą, švarią dikciją, ra
mią laikyseną scenoje. Eilės 
buvo patriotinės. Pradėjo Mit
kutės — Apie tautietį Simą, to
liau B. Brazdžionio — Brangie
ji akmenys, A; Prižgintaitės — 
Nemigo naktis, B. Kemėžaitės 

—Žuvęs partizanas, Putino— 
Liaudies daina.

Vakaro solistas buvo Stasys 
Citvaras, koncertą pradėjęs S. 
Šimkaus — Kur bakūžė sama
nota. Toliau jis dainavo dau
giausia tarptautinius kūrinius, 
kaip Schuberto Mirtis ir mer
gelė, Schumanno—Du grena
dieriai, Mussorskio Blusą ir k. 
Geriausiai padainavo itališką 
ariją pirmoje dalyje.

Solistas turį gražų boso bal
są, laikosi scenoje paprastai, 
ramiai pagaudamas klausytojo 
dėmesį.

Akomponavo Algirdas Kača-. 
nauskas.

Išraiškos šokiai
Elena Kepalaitė, išraiškos šo

kio menininkė, nors čia seno
kai gyvena, bet su šokiu pasi
rodo labai retai. Siam vakarui 
jį skyrė keturis šokius. Pradė
jo indišku šokiu, toliau —elekt
roninė poema, Debussy imp
rovizacija ir St. Šimkaus silue
tai. Visi šokiai skirtingi savo

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siem ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis. 

nuotaikomis, ritmu, Įspūdin
giausias ir labiausiai žiūrovą pa
siekęs buvo elektroninė poema, 
kur šoko kaukę nešdamos ran
koje. Mielas ir pasisekimą tu
rįs buvo lietuviškas šokis pagal 
Stasio Šimkaus muzika — Si
luetas.

Šokių muzika buvo duodama 
per garsiakalbius, gerai girdi
ma. Šviesas tvarkė Vytautas Ki- 
dolis, kuris buvo išstatęs savo 
atsivežtus prožektorius. Kai 
minkšta žalia šviesa apšvietė 
scenos gilumos ornamentus, 
susidarė visai kita nuotaika 
ir puikiai papildė šokį.

Kun. Jonas Scharnus, švč. Trejybės lietuvių parapijos klebonas, praeitą 
savaitę pakeltas į prelatus.

Solistas Stasys Citvaras 
išvyksta į Braziliją

Richmond Hill, N. Y., gyve
na solistas Stasys Citvaras, ku
ris kartu yra ir “laikrodėlių 
daktaras” — laikrodininkas. 
Štai jis paskelbė, kad išvyksta 
į Braziliją, paskyrė net išvyki
mo datą — birželio 27. Ta pro
ga likviduoja savo butą, pigiai 
išpardavinėdamas visus daiktus.

New Yorko lietuviai tikrai 
pasiges šio džentelmeniško, vi
sada malonaus ir gerai nusitei
kusio dainininko. Jis daugiau 
kuklus, laikosi atokiai, bet vi
sada buvo prišaukiamas, kai tik 
reikėjo kur surengti koncertą, 
sudaryti programą. Jis turi ma
lonaus tembro sodrų boso 
balsą. Turi nuoširdumą, kuriuo 
savo atliekamus kūrinius su
šildo ir padaro gyvus.

Jam teko ilgą laiką dainuoti 
su kazokų choru, apkeliauti 
daugelį kraštų. Po šių gastro
lių įsikūręs New Yorke, įsika
bino į laikrodininko amatą, ku
rio gerai išmoko, būdamas Bra
zilijoje. čia taisė laikrodukus 
didelėm laikrodžių dirbtuvėm, 
mielai patarnavo lietuviam, jei 
kas į jį kreipėsi. Ir dabar pri

=

Pradedant antrą dalį, kalbė
jo preL J. Balkūnas. Jis ragi-
no paremti šį Kultūros draugi
jos žygį — telkti lėšas stipen
dijų fondui ir pats pasakė, kad 
už salę nieko neims. Publika 
jam už tai paplojo.

Pabaigoje visiem padėkojo 
rengėjų vardu pirmininkė A. 
Radzivanienė. Ji į sceną sukvie
tė visus programos dalyvius ir 
moteris apdovanojo gėlėm.

Toliau buvo vaišės. Visi sve
čiai buvo pavaišinti kava ir py
ragaičiais. Visi dar gerą valan
dėlę pasišnekučiavo.

Vakaras buvo kultūringas ir 
nuotaikingas. Gaila, kad publi
kos buvo mažokai, (p.) 

mename, kad dar yra proga 
šiuo patarnavimu pasinaudoti. 
Iki balandžio mėn. pirmos dar 
jis laikrodininkas, taiso laikro
dukus, tarpininkauja nuper- 
kant naujus. Po balandžio pir
mos — likviduoja laikrodžių 
taisymus ir atsideda tik daina- 
.nimui.

Išvykdamas jis nori surengti 
koncertą lietuviam, nori , kaip 
pats sako, prisidėti prie Kul
tūros Židinio statymo. Prisidėti 
savo dainavimo talentu. Gal pa
siseks kaip nors šį jo koncer
tą suorganizuoti.

Išvykdamas nori dar pareng
ti tiek dainų, kad būtų galima 
išleisti plokštelę.

Brazilijoje jam teko gyventi 
gana ilgą laiką. Iš Lietuvos pir
miausia jis ir emigravo į Bra
ziliją ir gyveno Rio de Janeiro 
mieste. Ten išmoko laikrodinin
ko amato, ten pradėjo reikštis 
kaip dainininkas, kol atvyko į 
JAV. O tai buvo prieš kokią 
15 m. Jis dar ir dabar yra Bra
zilijos pilietis. Aplankęs dau
gel kraštų, pabuvęs JAV, vėl 
grįžta į pasaulio gražųjį miešti 
— į Rio de Janeirą.
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Steponas ir Valentina Minkai 
vadovauja lietuviškai radijo 
programai, kuri jau mini 37 me
tų sukaktį. Metinė talentų po
pietė ir balius iškiliajai lietu
vaitei pagerbti įvyks kovo 14 
So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo trečiame aukšte. Talentų 
atrinkimo komitete šiemet su
tiko dalyvauti: Ona Ivaškienė, 
Gintaras Karosas, Juozas Ren- 
telis, Alice Ruseckienė (Ple- 
vokaitė) ir Elena Valiukonienė. 
Baliuje bus pristatyta pereitų 
metų iškilioji lietuvaitė. Bus 
taip pat ir šokių konkursas, ku
rio laimėtojam skiriamos dova
nos-

ŽUVO LIETUVIS
Vasario 10 Newarke įvyko di

delė nelaimė, kai sprogime žu
vo keturi žmonės. Iš jų vienas 
buvo lietuvis — Genis Savulis, 
46 metų amžiaus.

Jis buvo gimęs Raketijos kai
me, Linkuvos parapijoje, Lie
tuvoje, sūnus Antano ir Viktori
jos Kaimalavičiūtės — Savu- 
lių. Po karo su šeima pateko į 
Lenkiją, ten lankė mokyklą, 
ten vedė ir prieš 3 metus atvy
ko į Ameriką.

Genis buvo malonaus būdo 
žmogus, visų mylimas, daug 
kam padėjo, nes mokėjo visus 
amatus.

Šeima labai pergyveno tra
gediją. Kūną vos rado po 32 
valandų ir buvo labai sužalo
tas. Nuliūdime liko žmona Ve
ra, sūnus, Columbijos universi
teto studentas, seni tėvai, ne
seniai atvykę iš Lenkijos, Len
kijoje liko dar brolis, sesuo 
Bronė Vyšniauskienė Gardne- 
ryje, Mass., ir brolis Bronius 
Greenfield, Mass.

Laidotuvės- buvo liūdnos ir 
didelės iš Čenstakavos bažny
čios Jersey City. Palaidotas 
Holy Name kapinėse, Arling- 
.tone.

PIGIAI PARDUODAMI MAŽAI 
VARTOTI DAIKTAI

Solistas Stasys Citvaras iš
vyksta į Braziliją ir pigiai par
duoda mažai naudotus daiktus. 
Štai jų sąrašas:

Valgomojo stalas ir keturios 
kėdės su rankų atramom — 
75 dol.

Riešuto medžio komoda su 4 
stalčiais — 40 dol.

Riešuto medžio komoda su 3 
stalčiais — 35 dol.

Gibson firmos oro vėsintu
vas — airconditioner, langinis 
modelis, naudotas tik vieną se
zoną — 100 dol.

Bell and Howell firmos 8 m 
m filmavimo kamera su Zoom 
linze, prožektorius ir ekranas 
— 70 dol.

Hoover skalbiamoji mašina, 
panešama, naudota tik 8 mėne
sius — 80 dol.

Oro drėkintojas — 25 dol., 
sulankstoma lova — 15 dol., 
kokteilio staliukas — 8 dol., 
elektrinė krosnelė — 10 dol., 
žolei piauti mašina — 10 dol., 
kilimo valytojas — 10 dol., 
Westinghouse radijo laikrodis 
—10 dol., elektrinė šluota grin
dim vaškuoti — 10 dol., dvi 
miegamojo lempos — 10 dol., 
saulės lempa — 8 dol., alieji
nis paveikslas, vaizduojąs Itali
jos gamtovaizdį, padarytas ži
nomo Capri dailininko, — 75 
dol.

Kas norėtų ką nusipirkti iš 
čia suminėtų daiktų, prašom 
skambinti St. Citvarui: VI 6- 
3648.

Pajam v mokesčių — income 
tax — mažiau mokėsi gerai su
skaičiavęs. Skaičiavimo, kalku
liacijas, rašomąsias mašinas, 
taip pat radijo ir televizijos 
aparatus geriausia pirktis iš lie
tuviškos įstaigos: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y. 11731.




