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Turkijos apeliacijos teismas 
kovo 8 panaikino ankstesnių 
teismų nuosprendžius, kad Pra
nas ir Algirdas Bražinskai, nu
kreipę sovietų lėktuvą Į Tur-

Minister of Turkey Hon. Suley
man Damirel, c/o Embassy of 
Turkey, 1606 23rd St., N. W., 
Washington, D.C. 20108. Tur
kijos ambasadorius: Hon. Melih

LVI NO, 18 P^'gS?yiaX,H.v. ANTRADIENIS ■ TUESDAY, KOVAS ■ MARCH 9, 1971 rio WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN, N. Y. 11221 10 CENTŲ

Kas menesį ištrauks iš Vietnamo po 12.500 vyrų
Paskutinėj spaudos konferen

cijoj prez. Nixonas kalbėjo tik 
apie užsienio politiką. Dau
giausiai apie Indokinijos karą. 
Klausimų buvo rimtų ir reika-

Santrauka prez. Nixono pareiškimų apie užsienio politiką
lingų, pigių bei provokuojan
čių, bet prezidento nepasisekė 
nuvesti į klystkelius — jis sū

Maskva ir Bonna veda prekybos derybas
Bonna. — V. Vokietija ir Ru

sija čia pradėjo pasitarimus 
1963 pasibaigusiai prekybos su
tarčiai atnaujinti. Sutartis tiek 
ilgai nebuvo atnaujinta todėl, 
kad Bonnos vyriausybė reikala
vo įjungti į ją ir prekybos mai
nus su V. Berlynu. Maskva vis 
nesutiko, bet dabar nieko nesa
kiusi apie Berlyną pati paprašė 
pradėti derybas dėl naujos su
tarties sudarymo. V. Vokietijos 
vyriausybė linkusi manyti, kad 
Maskva jau apsisprendė Bon
nos reikalavimą patenkinti — 
prekybą su V. Berlynu įteisinti 
sutartyje su V. Vokietija. Tai 
reikštų, nors ir de facto, V. Vo
kietijos politinių ir ūkinių ry
šių su V. Berlynu pripažinimą.

N. Y. mokykios 
naujoj bėdoj

New Yorko miesto Mokyklų 
taryba skelbia, kad mokslo me
tams užbaigti' pritrūks 45 nail, 
dol. Todėl mažinsią .mokytojų 
skaičių, nebebus samdomi nau
ji mokytojų pagalbininkai, tary
bos centro ir skyrių raštinėse 
būsiąs mažinamas tarnautojų 
skaičius, nutraukiami visi moki
nių užsiėmimai po pamokų, mo
kyklų remontai ir kiti ūkiniai 
pagerinimai, sumažinta moki
niam teikiama pašalpa trans- 
portacijos pasų formoj. Tai bū
sianti labai juoda diena New 
Yorko mokyklų istorijoje.

Pereitą savaitgalį visa siauri- 
nimosi programa buvo praneš
ta visos mokyklų sistemos ad
ministracinius pareigūnus vie
non vieton sukvietus. Tuo tar
pu žinoma tik tiek, kad visų 
šauksmų išklausius nutarta ne-' 
pradėti dar mokytojų mažini
mo. Dar norima sukelti dide
lį aliarmą ir spausti miestą ir 
gubernatorių, kad surastų pini
gų bent visiems mokytojams 
iki mokslo metų galo apmokė
ti.

Meras Lindsay tuojau pakar
tojo savo seną giesmę, kad vals
tija turi paremti miesto mokyk
lų išlaikymą. Gi netvarka mies
to mokyklose auga ne dieno
mis, bet valandomis. Per pas
kutines dvi savaites vyko riau
šės šešiose high school ir tri
jose junior mokyklose. Vieno
je žiauriai susibadyta peiliais ir 
durklais. Smurto aukos —mo
kiniai ir mokytojai. Priežastis? 
Vis tebekalbama, kad kalta ra
sinė neapykanta, bet žinantieji 
geriau reikalą tvirtina, kad di
džiausia ir pati svarbiausia prie
žastis yra visuotinis discipli
nos pairimas — mokytojai bi
jo savo teisėmis pasinaudoti, to
dėl jie prarado ir norą savo pa
reigas tinkamai atlikti.

Ir nesant prekybos sutarties. 
Maskvos prekybos mainai su 
V. Vokietija plėtėsi: 1970 V. Vo
kietijos eksportas į Rusiją pa
siekė 406 mil dol., importas 
334 mil. dol. Bet kad tai yra 
tik menkas lašiukas, aišku iš 
to, kad V. Vokietijos ekspor
tas 1970 i visus komunistinius 
kraštus, išskyrus R. Vokietiją ir 
Jugoslaviją, buvo tik toks, koks 
V. Vokietijos eksportas tik i 
vieną Švediją. Visuose kom. 
kraštuose V. Vokietija 1970 nu
pirko tik tiek, kiek iš vienos 
Olandijos.

Maskvai nauja prekybos su
tartis su V. Vokietija dabar la
biausiai reikalinga todėl, kad 
be jos nėra kito kelio prieiti 
prie V. Vokietijos technologi
jos, kurios jai taip reikia. Bon- 
nai tokia sutartis rūpi dėl po
litinių ir teisinių motyvų, jei
gu ten jau būtų įteisinti ir pre
kybos santykiai su V. Berlynu. 
Ir tai jau nebebūtų pirmųjų le
dų laužymas, nes V. Vokietijos 
prekyboj sutartyse su Jugosla
vija, Lenkija, Vengrija ir Bul
garija yra įjungtas nuostatas ir 
dėl prekybos su V. Berlynu. 
Nors tos sutartys niekad nebu
vo paskelbtos, bet jas galima iš 
archyvų ištraukti kiekvieną va
landą. V. Vokietijai tai yra di
delės politinės vertės dokumen
tai. Taigi, istorija kartais rašo
ma ir pamažu, ir slaptai ir suk
tai.

10.1 mil. padalinta 
parapijų mokyklom

Albany. — Gub. Rockefelle- 
ris pranešė, kad jau pasiųsta
10.1 mil. dol. vertės čekiai 
valstijos parapinėms mokyk
loms, kurias leido paremti vals
tijos seimelis pereitų metų se
sijoje už tokius tų mokyklų at
liekamus patarnavimus, kurie 
naudingi ir reikalingi valstijai. 
Viso buvo paskirta tam reika
lui 28 mil. dol. Tokia parama 
bus tęsiama ir kitais biudžeti
niais metais. Pagalbos suma 
apskaičiuojama pagal mokinių 
skaičių, kiekvienam pradžios 
mokyklos mokiniui skiriant 15 
c., gi high school mokiniams 
25 c. per dieną.

New Yorko katalikų mokyk
los dabar gavo 9.2 mil. dol., 
žydų 412,183 dol., liuterių 
113,743 dol., kitų tikybų 
kyklos gavo 258,931 dol.

Dabar seimelio vadovai 
ko naujų būdų parapinėms
kykloms paremti. Vienas iš su
manymų yra algų apmokėji
mas tose mokyklose dirban
tiems, kurie ten dėsto pasau
lietinius mokslus.

mo

ieš- 
mo-

Baigėsi paliaubos prie Suezo kranty
Pereitą sekmadienį baigėsi 

paliaubos prie Suezo kanalo. 
Egiptas nebesutiko jų atnaujin
ti,. bet apie tai pranešdamas 
Egipto prezidentas pridėjo, kad 
Egiptas šaudyti nepradės ir tęs 
diplomatines pastangas ieško
damas susitarimo su Izraeliu. 
Prieš tokį apsisprendimą įvyko 
slapta Sadato kelionė į Mask-

va, kur gautas pažadas remti 
Egipto apsisprendimą.

Tai laikytina nauju bandymu 
išgauti iš Izraelio kuo daugiau
siai be taikos sutarties forma 
išreikštų įsipareigojimų. Ta pa
čia proga pranešama, kad Egip
te vėl atsirado naujesnių Sovie
tų raketų ir daugybė tankų. Iz
raelis šitaip aptarė žinią: Sada- 
to lūpomis kalba Maskvai

tvarkė juos kantriai ir skirda- na. Apie naujus išvykimus bus 
mas net daugiau laiko, negu jie pranešta balandžio mėn. Bet 
buvo verti, čia seka svarbes
nių atsakymų santrauka.

Laosas. — P. Vietnamo ka
rių veiksmai Laose nesutrukdys 
JAV karių iš Vietnamo ištrau
kimo. Gen. Abrams liudija, 
kad vietnamiečiai gerai kovoja. 
Sunkenybės buvo numatytos, ir 
jų rasta. JAV karių ištrauki
mas vyks pagal numatytą pla-

Prez. R. Nixon

pasakyti. JAV nuomonė bus pa
sakyta tada, kada tas reikalas 
labiau išryškės. Kitu atveju ne
seniai buvo pasakyta, kad JAV 
neatsimes savo turimų įsiparei
gojimų Taiwano saugumo atžvil
giu ir kad Taiwanas nebus iš
mestas iš J. Tautų, kol JAV 
ten turės jai chartos suteiktą 
balsą. Amerikos santykius su 
kom. Kinija lems pačios Kini
jos politika Amerikos atžvilgiu.

jau dabar galima pasakyti, kad 
bus išvežama kas mėnesį po 
12,500 vyrų. Pietų vietnamie
čių veikla Laose jau padarė 
priešui daug nuostolių, nes su
ardė tiekimą pietų link.

Ė jimas j š, Vietnamą. —Apie 
tai neseniai yra užsiminęs P. 
Vietnamo prezidentas, bet tas 
klausimas niekad nebuvo svar
stytas ir dabar nesvarstomas. 
Tai yra P. Vietnamo vyriausy
bės reikalas, nes P. Vietname 
yra 100.000 Š. Vietnamo karių, 
gi Š. Vietname nėra nė vieno 
P. Vietnamo, kario. JAV vy
riausybė tą klausimą gali svars
tyti tik tuo atveju, kada grės
mė iš šiaurės pradėtų trukdyti 
Amerikai iš Vietnamo pasi
traukti.

Rogers ir Kissinger. — Sen. 
Symington ir ^Fulbright pradėjo 
skelbti, kad kaip užsienio poli
tikos patarėjas sekr. Rogers kinti su ikšiol partijos biuro- 
esąs nustumtas į antrą vietą, gi 
pirmą vietą užėmęs prezidento 
patarėjas Kissinger. Atsakyda
mas prz. Nixonas pareiškė, kad 
tie senatoriai šaudo tuščiais šo
viniais. Abu minimi asmens dir- 

srityje, vie- 
yiena^ ki

kiją, elgėsi kaip politiniai pabė
gėliai. Tuo pačiu panaikinama 
ir politinio azylio teisė. Šis teis
mo nuosprendis, kad jie papil
dė kriminalinį nusikaltimą, 
reiškia, kad jų likimas dabar 
yra Turkijos valdžios rankose.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba, vadovaujama 
Vytauto Volerto, kovo 11 lan
kysis Washingtone, Turkijos 
ambasadoj ir darys žygių su
laikyti Bražinskų išdavimą.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
c.v. prašo visų lietuvių telegra
momis ir laiškais prašyti Tur
kijos prezidentą ir vyriausybę 
neišduoti Bražinsku Sovietu Są
jungai. Jų išdavimas užtrauktų 
betarpę bausmę. Telegramas ir 
laiškus siųsti adresu: Premier

Esenbel (Adresas tas pats).

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, patyręs apie 
Turkijos apeliacinio teismo nuo
sprendį, apie tai painformavo 
kitus lietuvių veiksnius ir pats 
kreipėsi i Turkijos prezidentą 
telegrama: “Prašome Jūsų Eks
celenciją neišduoti Prano ir Al
girdo Bražinskų, pabėgusių į 
laisvę iš sovietinės priespaudos 
Sovietų Sąjungai, nes jų išdavi
mas reikštų abiem — tėvui ir 
14 metų sūnui — mirtį.”

Vlikas prašo visų lietuvių or
ganizacijų ir pavienių asmenų 
siųsti laiškus ir telegramas Tur
kijos premjerui ir ambasado
riui aukščiau paduotu adresu.

“Naujoji klase” — beveide ir išsigimusi 
(Iš Milovan Djilas rašty)

Pašalinus Chruščevą 1964 m., 
Sovietų partijos biurokratija 
lengviau atsikvėpė, nes atslūgo 
ją slėgusio valymų košmaro bai
mė. Šį kartą košmaras buvo už
gulęs stalinistus ir jų simpati- 
kus, nes iš slaptosios Chrušče- 
vo kalbos visi buvo pasidarę iš
vadą, kad viskas radikaliai pasi
keis ir daug kas turės atsisvei-

labai gerai ir 
abiejų patarimai labai brangi
nami.

Pekinas ir J. Tautos. —Ka
dangi dar niekas nežino, ką pa
ti kom. Kinija mano apie savo 
narystę J. Tautose, todėl nie
ko konkrečiai apie tai negalima

Vatikano-rusų dialogas katalikų reikalu
Maskva. — Reuteris prane

ša, kad ką tik pirmą kartą 
Maskvą oficialiai lankęs Vatika
no diplomatas arkiv. Agostino 
Casaroii pasakęs spaudos atsto
vams, jog užmezgęs dialogą su 
Sovietų pareigūnais dėl katali
kų padėties Rusijoje. Pasikal
bėjimai su tais pareigūnais bu
vę pozitiyvūs ir korektiški. Jis

gavęs įspūdi, kad dialogo idė
ja jiems priimtina.

Casaroii susitiko ir su Rusi
jos ortodoksų bažnyčios vadais.

Oficialusis jo kelionės tiks
las buvo 
mentų dėl 
rų dugno 
tarties.

deponavimas doku- 
prisidėjimo prie jū- 
nuatominimo su-

EttWW—__

pusiausvyra tarp partijos ir ka
rinio aparato.

Bet kaip visos, taip ir šioji 
pusiausvyra negali ilgai trukti. 
Jėgos paslinkimas partijos apa
rato pusėn mažiausiai galimas. 
Partijos ideologija ir kūrybiš
kumas nesulaikomai irsta ir ri
tasi pakalnėn. Sovietinė visuo
menė nebegali vystytis nuo pa
saulio atsiribojusi. Ar jėgos ba
lansas pakryps armijos, karinės 
gamybos ir pasaulinės strategi
jos pusėn, ar žmonių gerbūvio 
bei tarptautinio susiderinimo 
pusėn, labiausiai lems išoriniai 
Įvykiai.

Pasukimas ūkinės gerovės 
pusėn yra labiausiai komplikuo
tas reikalas, bet jis būtų nau
dingiausias Rusijos žmonėms.

Bet nežiūrint valdančių gru-

kratijos turėtomis galiomis bei 
privilegijomis.

Dabar partijos biurokratija 
vėl pasijuto saugi, bet neteko 
vizijos bei kūrybingumo, ku
rias nuo revoliucijos pradžios 
skatino valdančių sluoksnių 
nloįatiniai valomai _ k “isįori- 

užleidę? jos pasmerKlų’* socialiniu jė
gų naikinimas. Tai skamba pa
sibaisėtinai ir absurdiškai, bet, 
deja, taip buvo: tokioje totali
tarinėje sistemoje, kaip sovie
tiškoji, naujos socialinės egzis
tencijos formos negali atsirasti 
kitaip, kaip tik valdančių 
sluoksnių valymais ir masinė
mis represijomis.

Bet Chruščevo išvalymas bet
gi nereiškė jokios partijos biu
rokratijai priešingos grupės su
naikinimo. Faktas yra, kad val
džios ir ūkiniai aparatai yra da
lis to paties politinio-partinio or
ganizmo, tik kiekvienas turi sa
vo skirtingą struktūrą, kastos 
požymius ir siauresnius intere
sus. Trumpai sakant, visi so
vietinėje sistemoje vykę pasi
keitimai buvo tarp tų trijų val
džios aparatų besikeičiančių 
santykių produktas

Lenino laikais buvo ideologi
nė partijos vadovybė, bet par
tijos, vyriausybės bei ūkiniai 
organai buvo maždaug lygūs. 
Stalino laikais pradžioje visi or
ganai buvo subordinuoti parti
jos aparatui, vėliau ir partijos 
aparatas pateko vieno asmens 
ar politinės policijos globon. 
Chruščevas bandė vėl atstatyti 
visų trijų aparatų lygybę.

Aišku, kad Chruščevas nebu
vo tas genijus, kurs būtų pa
sukęs Sovietų S-gą į laisvės ir 
demokratijos vandenis. Rusijos 
struktūra dar tebėra tokia, kad 
tik despotai-reformatoriai tega
li padaryti pakeitimų. Ir Chruš
čevo reformistinės tendenci - 
jos buvo tampriai susirišusios 
su jo asmenine galia. Kaip di
namiškas pragmatikas, Chruš
čevas elgėsi taip, lyg įsisenėju
sią sistemą būtų galima pakeis
ti idėjų surogatais. Bet parti
jos biurokratijai ir to buvo per 
daug: Chruščevas pasidarė 
jiems nebepatogus, net pavojin
gas.

Visos Sovietų vadovybės rek
lamavosi kaip “kolektyvai”. Da
bartinė vadovybė nuo visų kitų 
skiriasi tik tuo, kad neturi sa
vo tarpe žymesnių asmenų. To
kia padėtis, atrodo, yra labai 
paranki partijos biurokratijai: 
visi jaučiasi lygūs. Jei ne kuo

so

Urugvajaus lietuvių būrelis, dalyvavęs vainiko padėjimo ceremonijoj prie 
gen. Artigas paminklo, Montevideo mieste — Vasario 16 minėjimo proga. 
Prieky vidury Lietuvos atstovas Anatolijus GriJonas.

kitu, tai bent vengimu rodyti 
radikalia asmenine iniciatvva.

Charakteringiausia Sovietų 
“naujosios klasės” žymė yra 
konservatizmas. Toji “klasė” 
yra pajėgi save išlaikyti, bet jai 
svetimas kūrybiškumas. Ji yra 
patenkinta savąja socialine pa- 

- dėtimi, todėl dreba dėl pasikei
timų. Sovietų oligarchija įšaldė 
savo dogmas, nes bijo, kad bet 
kokios diskusijos gali sukelti 
epidemiją, galinčią privesti ir- 
prie ideologijos ir prie “naujos 
klasės” žuvimo. Bet partijos 
aparatas valdo darydamas nuo
laidų kitiems jėgos turintiems 
organams, pirmoje eilėje aukš
tųjų karininku grupei. - < pių santykiu, laisvės erezijos
' Armijos ’vaidmens' ’ Jtiprėji- • Rusijoje ptnta: nepasitenkim 

mo balsai stiprėja, politinės 
grupės dygsta, politinės bylos 
gausėja. Nėra matomų ženk 
lų, kad tos grupės galėtų laim - 
ti artimoj ateity. Bet šiandien 
yra svarbu tai, kad jos yra, ka i 
jos nebegali būti sunaikintos, 
ir kad tie. kurie valdo šian
dien ar vėliau valdys, nebega
lės jaustis ramūs vien tik to
dėl, kad tos grupės atsirado ir 
veikia.

(Milovan Djilas, buv. Jugo
slavijos Tito ginklanešis, pate
kęs nemalonėn dėl Sovietu re
žimo negailestingos kritikos 
knygoje “Naujoji klasė“, šiuo 
metu yra patikimiausias Rusi
jos gyvenimo reiškinių aiškin
tojas. Tuo tarpu ten viskas 
vyksta taip, kaip pirmojoje sa- 
,vo knygos laidoje buvo numa
tęs).

mas prasidėjo Stalinui mirus. 
Berija ir Molotovas buvo paša
linti su armijos pagalba. Stali
nas buvo reabilituotas todėl, 
kad karo metu buvo vyriausias 
karo vadas. Sunkioji pramonė 
ir apsiginklavimas, ypač karo 
laivynas, turi pirmenybę.

Kariniai vadai yra garsesni ir 
gabesni, negu partijos aparači- 
kai. Prie tokio stovio juos pri
vedė modernioji karo technolo
gija. Reikšminga atsiminti, kad 
visi paskutinieji užsienio politi
kos laimėjimai — Čekoslova
kijos okupacija, Kinijos su
tramdymas, įlindimas į Vidur
žemio jūrą bei Vid. Rytus— yra 
ne partijos, bet armijos nuopel
nas. Bet armija neturi to vieni
jančio vaidmens, kurį turi par
tijos aparatas. Dabartinė padė
tis, iš tikrųjų, yra specifiška

Norvegijos premjero melas neišgelbėjo
Oslo. — Nors vyriausybė ofi

cialiai ir paprašė priimti Nor
vegiją į Europos Ūkinę Bend
ruomenę, tačiau nė politinės 
partijos, nė ūkinės organizaci
jos nėra šimtaprocentiniai tik
ros, kad pasirinktas kelias yra 
teisingas. Vis dar tebesibaimi- 
narna dėl žemės ūkio ir žu
vies pramonės ateities. Nežiū
rint to, kad visas Norvegijos 
eksportas ir importas ikšiol su
telpa Bendr. Rinkos kraštuo
se. Todėl tuo reikalu esama įsi
tempimo, kurį ir nereikšmin
gas įvykis gali išpūsti į didelio 
masto įvykį. Taip pereitą sa
vaitę ir atsitiko — ne toks jau
reikšmingas įvykis nuvertė vy- narkotikų spekuliantais. Pasira

šymas įvyko Paryžiuje, ten bu-< 
vo nuvykęs JAV teisingumo 
sekretorius J- Mitchell-

— Lenkijos kompartijos Gie- 
rek su palydovais iš politinio 
biuro lanko regioninius kom
partijos organus. Veik visur, 
kur jau būta, paskirti nauji va
dovai. Taip vyksta naujų vado
vų politinės bazės organizavi
mas kompartijos suvažiavimą 
berengiant. Ten įvyks pagrin
dinis susirėmimas tarp senosios 
if naujosios valdžios atstovų-

Akys, nukrypo į premjerą 
Per Borten, žinomą į Rinką i- 
stojimo priešą. Pradžioje prem
jeras gynėsi nieko nežinąs, bet 
neilgtrukus atėjęs į parlamen
tą prisipažino melavęs ir įteikė 
karaliui pasitraukimo raštą. 
Taip pasibaigė penkis su puse 
metų trukusi keturių partijų 
koalicija. Nauja vyriausybė dar 
nesudaryta, bet jau paprašė lei
dimo sudaryti vyriausybę ta 
pati koalicija, tik su nauju 
premjeru.

— JAV ir Prancūzija pasira
šė susitarimą dėl bendradarbia
vimo kovojant su tarptautiniais

riausybę.
Viena diena Oslo laikraštis 

Dagbladeg ^atspausdino Norve
gijos ambasadoriaus Briusely 
pasikalbėjimą su Bendrosios 
Rinkos pareigūnu, kuris tvarko 
Norvegijos priėmimo bylą. Į 
Rinką įstojimo priešai iš to pa
sikalbėjimo greit padarė išva
dą, kad įstojimas į Rinką ne
naudingas. įstojimo šalininkai 
iš to padarė kitą triukšmą: -Kas 
Įsavė spaudai slaptą valstybinį 
dokumentą?
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104 pareiškimai Lietuvos reikalu kongrese
JAV Kongresas — Senatas ir 

Atstovų Rūmai savo narių kal
bomis bei pareiškimais kasmet 
atitinkamai pagerbia Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimo sukaktį. Šiais me
tais sukaktis paminėta abiejuo
se rūmuose pradedant š.m. va
sario 9 d. Senatoriai ir atstovai 
apie Lietuvą, jos sukaktį, oku
paciją, laisvės kovą kalbėjo be
veik kiekvienos dienos posė - 
džiuose. Dvi dienos — vasario 
18 ir 23 — buvo skirtos pasisa
kyti visam būriui Kongreso na
rių. “Lietuvos dieną” Atst. Rū
muose kalbėjo ar pateikė 
raštu pareiškimus 36 atstovai, o 
Senato “Lietuvos dieną”, vasa
rio 23, kalbėjo ar pateikė pa
reiškimus 11 senatorių.

Iš viso šiais metais, ligi va
sario ,25 imtinai, 53-ją Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo sukaktį minint, JAV-bių 
Kongrese kalbėjo ar įteikė pa
reiškimus — 27 senatoriai ir 
67 Atst. Rūmų nariai.

Keturi atstovai kalbėjo po du 
kartus, tad A. Rūmuose Lie
tuvos laisvės reikalas buvo iš
keltas 71 kartą. Taigi, iš viso 
apie Lietuvą Kongrese pasi
sakyta 98 kartus. Galimas daly
kas, kad Lietuva bus paminė
ta ir po š.m. kovo mėn. 1 d.

KALBĖJĘ KONGRESO 
NARIAI

Iš senatorių, kalbėjusių Lie
tuvos reikalu, demokratų parti
jai priklauso 10 ir respubliko-. 
nų — 17 (čia įskaitomas ir sen. 
Buckley, konservatorių parti
jos atst.). Iš Atst. Rūmų narių 
apie Lietuvą kalbėjo 46 demo
kratai ir 21 respublikonas.

Lietuvą priminę Kongreso 
nariai — senatoriai, atstovavę 
JAV valstijas — Arizona; Paul 
J. Fanirų respublikonas^- ‘Cali
fornia: John V. Tunney, demo- ' 
kratas, Colorado: Gordon AL 
lott, r., Peter H. Dominick, r., 
Conn.: Abraham Ribicoff, d..

reikalu kalbėjo net devynių JV 
valstijų visi senatoriai, Lietuvą 
prisiminė ir valstijos, kuriose 
lietuvių visai nedaug — pvz. 
Colorado abu senatoriai.

Atst. Rūmuose apie Lietuvą 
kalbėjo šie 67 nariai, atstovau
ją valstijom:

Alabama: John Buchanan, d.
Arizona: John J. Rhodes, r., 
California: Glen M. Ander

son, d., George E. Danielson, 
d., ir Charles M. Teague, r.,

Connecticut: William Cotter, 
d., Robert N. Giaimo, d., Ella 
T. Grasso, d., John S. Mona- 
gan, d. ir Robert W. Steele, 
Jr., r.

Illinois: Frank Annunzio, d., 
Harold R. Collier, r., Robert 
McClory, r., Abner J. Mikva, d., 
William T. Murphy, d., Mel
vin Price, d., ir Charlotte T. 
Reid, r.,

Indiana: Ray J. Madden, d.,
Louisiana: John R. Rarick, 

d.
Maryland: Edward A. Gar- 

matz, d.,
Massachusetts: James A. Bur

ke, r., Harold D. Donohue, d.. 
Louisa Day Hicks, d., ir F. 
Bradford Morse, r.,

Michigan: William S. Broom
field, r., Charles C. Diggs, Jr., 
d., John D. Dingell, d. Gerald
R. Ford, r., Martha W. Grif
fiths, d., Lucien N. Nedzi, d., 
ir Guy Vander Jagt, r.,

New Jersey: Dominick V. Da
niels, d., Edwin B. Forsythe, r., 
Henry Helstoski, d., James J. 
Howard, d., John E. Hunt, r., Jo 
seph G. Minish, d., Peter W. 
Rodino, Jr., d., Robert A. Roe, 
d., Charles W. Sandman, Jr., r. 
ir Frank Thompson, Jr., d.

N. Y.: Joseph P. Addabo. 
d., Mario Biaggi, d., Barber B.

. Conable, Jr., r., Thaddeus J. 
Dųlski, d.r Jack E. Kemp, r., 
Jonn M. Murphy, d., Peter A. 
Peyser, r., John J. Rooney, d., 
Henry P. Smith III, r., Samuel
S. Stratton, d. ir Lester L.

keturi kalbėjo ar pateikė raštu 
pareiškimus po du kart: E. B. 
Forsythe, N. J., P. Rodino, Jr., 
N. J., M. Price, IU., ir R. J. 
Madden, Ind.

Kiekybiniu požiūriu pirmoje 
vietoje žymėtina Connecticut 
valstija, nes iš jos šešių atsto
vų Lietuvą prisiminė net pen
ki. Antroj vietoj iškyla New 
Jersey — iš 15 atstovų kalbėjo 
ar pareiškimus pateikė 10. 
Kitos žymėtinos valstijos tai 
Michigan (7 iš 19), Illinois (7 
iš 24), Massachusetts (4 iš 12) 
New York (11 iš 41 bendro at
stovų skaičiaus) ir t.t. Lietuvos 
klausimą A. Rūmuose kėlė to
limųjų valstijų, kaip Arizonos, 
Louisianos ar Texas atstovai, 
tačiau pasigesta daugiau kalbė
tojų iš Ohio, Pennsylvania bei 
Califomijos.

Visų kalbėjusių pareiškimai 
atspausdinti “Congressional Re
cord” leidinyje. Šalia pareiški
mų, dažnas kalbėtojas prijungė 
kai kurių miestų Vasario 16- 
sios minėjimuose priimtas re
zoliucijas, Kongreso 1966 m. 
priimtos Rezoliucijos 416 teks
tą bei lietuvių pateiktus raštus 
apie Lietuvą, jos padėtį, kovą 
dėl laisvės.

KAI KURIOS KONGRESO 
NARIŲ MINTYS

Senate vertos dėmesio kal
bos: senatoriaus, vienintelio 
negro Senate, E. W. Brooke, 
sen. E. Kennedy ir kitų. Šis 
pastarasis pažymėjo: lietuvių 
ryžtas atgauti laisvę tai pavyz
dys visam pasauliui, tai žibin
tas, nurodąs kelią ir kitiems, 
kovojant dėl laisvės bei pri
gimtinių teisių. Buvęs JAV vi
ceprezidentas H. H. Humph
rey priminė, kad šiais metais 
minima ir 720-ji Lietuvos vals
tybės Įkūrimo sukaktis. Jis nu
rodė, kad Lietuvoje “žydėjusi 
kultūra bei politinė sistema sa
vo stiprumu, išsilaikymu teikia 
gyvą pavyzdį šių dienų pasau
liui”. įsidėmėtinų minčių pa
skleidė ir kiti senatoriai.

A. Rūmu nariai, bei kai kurie 
senatoriai, šiais metais priminė 
Bražinskų, Kudirkos, Simokai- 
čių atvejus — jie buvę sim
boliški dabartinei Lietuvos pa
dėčiai ir sovietų elgesiui per 
30 metų. Visa eilė Kongreso na
rių kėlė kolonializmo panaiki
nimo klausimą (sen. Bucklęy), 
reikalą vykdyti Rezoliuciją 416, 
Lietuvos bei kitų Baltijos vals-

tybių okupacijos klausimą kel
ti Jungt. Tautose, buvo primin
ti lietuvių išvežimai į Sibirą, 
Lietuvos rusinimas, ūkinis en
gimas ir kt. Vienas A. Rūmų 
narys, O’Neill, Mass., kalbėjo 
tik Simo Kudirkos reikalu, rei
kalaudamas daryti žygius jo 
grąžinimo į JAV reikalu.

Kai kurie atstovai pareiškė 
savaimingų minčių, pvz., L. N. 
Nedzi, Mich., nurodė: pusė šių 
dienų JAV gyventojų nebuvo 
gimę, Sovietų Sąjungai užėmus 
Baltijos valstybes, ir pusė J. 
Tautų narių tuo metu dar ne
buvo nepriklausomomis vals
tybėmis. Todėl, atstovo nuomo
ne, reikia daugiau informuoti, 
amerikiečius.

SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. 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. (016) 757-0055.

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. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — 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 GAR8ZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

Chicagoje Balto vajaus baigtuvių programa pradedama malda. Iš k. j d. LB 
Chicagos apygardos pirm. J. Jasaitis, ateitininkų atstovė B. Miniotaitė, 
kun. A. Zakarauskas, už jo programos vedėjas V. Kasniūnas, Lietuvos gen. 
konsulas dr. P. Daužvardis. Vajaus metu surinkta 24,000 dol.

Kongreso nariai ne vienu at
veju priminė, kad lietuvių tau
ta gyvena aštuonis šimtmečius, 
kad jos kalba — seniausia, iš
kėlė klausima, kad Vakarams 
suteikus nepriklausomybę Azi
jos bei Afrikos tautoms, pana
šiai turėtų pasielgti ir Sovie
tai. Kai kurie atstovai reikala
vo iš JAV griežtesnių žygių, 
ypač pasaulio viešąją nuomonę 
veikiant Lietuvos bei Baltijos 
laisvės klausimu. JAV Kongre
se vasario mėnesio dienomis 
dar pabrėžta, jog lietuvių ro
domas ryžtas atgauti laisvę tai 
pavyzdys visam pasauliui.

— Elta papildomai patyrė 
— JAV Kongrese kalbėjo apie 
Lietuva dar šie A. Rūmu atsto
vai: Alphonso Bell, R. ir Bar
ry M. Goldwater, Jr., R., abu 
iš Califomijos, John C. Klu- 
czynski, D. (Illinois), William
B. Widnall, R. (N. Jersey),
James J. Delaney, D. (New
York), ir Gus Yatron, D.

Tuo būdu* ligi'vasariu 26 d
* c .

. imtinai Lietuvos klausimu Kon-
grėsė buvo pateikti 104 prane
šimai. (Elta)

Lowell P. Weicker, Jr., r., Illi
nois: Charles H. Percy, r., 
Indiana: Birch Bayh, d., Vance 
Hartke, d., Kansas: Robert 
Dole, r., Maryland: J. Glenn 
Beall, Jr., r., Charles McMathi- 
as, Jr., r., Massachusetts: Ed
ward W. Brooke, r., Edward 
M. Kennedy, d., Minnesota: Hu
bert H. Humphrey, d., Nebras
ka: Carl T. Curtis, r., N. J.: 
Clifford P. Case, Harrison A. 
Williams, Jr., d., New York: 
James L. Buckley, kons., Ja
cob Javits, r., Ohio: William 
B. Saxe, r., Robert Taft, Jr. r.. 
r., Pennsylvania: Richard S. 
Schweiker, r., Hugh Scott., Rho
de Island: John O. Pastore, d., 
W. Virginia: Robert C. Byrd, 
d., Wisconsin: William Porxmi- 
re, d.

Kaip iš šio sąrašo matyti, 
šiais metais Senate Lietuvos

Wolff, d.
Ohio: Charles J. Carney, d., 

William E. Minshall, r., Charles 
A. Vanik, d., ir Charles W. 
Whalen, Jr., r.

Pennsylvania: James A. Byr
ne, d., Daniel J. Flood, d., Wil
liam J. Green, d., Thomas E. 
Morgan, .d. ir Joseph P. Vigori- 
to, d.,

Rhode Island: Fernand J. St. 
Germain, d.,

Texas: Robert Price, r.,
Washington: Brock Adams, 

d-,
Wisconsin: Leslie Aspin., d., 

Henry S. Reuss d. ir Clement 
J. Zablocki, d.

PAŽVELGUS | VALSTIJAS, 
ATSTOVUS

Kongreso Atstovų Rūmuose 
vasario mėn. (ligi 25 imtinai) 
67 nariai, kalbėję apie Lietu
vą, atstovavo 18 valstijų. Jų

KAIP RUSAI NUŽUDĖ PROFESORIŲ J. KAZLAUSKU
Į Laisvę 1970 gruodžio nr. 

duoda konkretesnių ir plates
nių žinių apie Vilniaus profe
soriaus Jono Kazlausko nužu
dymą:

“1970 m. spalio 8 d. apie 
1:30 vai. p.p. prof. J. Kazlaus
kas paskambino žmonai, kad 
grįžtąs pietų. Iš Mokslų Aka
demijos bibliotekos namo ėjo 
pėsčias. Netrukus pralenkė ji 
juodos spalvos rusiška “Volga” 
ir sustojo. Išlipo du civiliai ap
sirengę vyrai, sustabdė profeso
rių, kažką pakalbėjo ir visi trys 
sulipo į automobilį- Prof. Kaz
lauskas atsisėdo šalia šoferio. 
Nuo to laiko niekas jo gyvo 
daugiau nebematė.

SPAUDA

Negrįžus jam namo, žmona

nei”. Neėmė fakulteto dekano 
pareigų, nes nenorėjo pasidary
ti komunistinės administracijos 
ir kartu “prievartos sistemos”paskambino į biblioteką, į uni

versitetą, paskui jo draugams, dalimi. Aistringai buvo pasinė- 
Niekas nieko nežinojo, šeima ' ręs į lietuvių kalbos studijas, 
susirūpino, Vilniaus univėrsite-

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg 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 SL 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 
Fifties 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 
patarnavimai, 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalbą, per Seton Hall 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.

Kearny. N.J., vasario 14 buvo iikelta Lietuvos vėliava miesto aikitėje. Nuotraukoje susirinkę lietuviai j 
vėliavos pakėlimą. Viduryje Sopulingosios Dievo Moti nos parapijos klebonas kun. Domininkas Pocius, jam iš 
dešinės miesto meras Anthony Cavalier.

to profesūra susijaudino. Iškart 
kilo įtarimas, kad Kazlauskas 
pagrobtas, nes visi žinojo jo su
sikirtimą su sovietų saugumu. 
Tęsiant ieškojimą, buvo kreip
tasi į Vilniaus policiją ir sau
gumą. Apie įvykį pranešė Vil
niaus radijas ir profesoriaus 
nuotrauka du kartu buvo paro
dyta televizijoje. Paskui staiga 
viskas nutilo. Tik maždaug už 
poros savaičių Vilniuje buvo 
gauta žinia, kad Kazlauskas 
“gydomas” psichiatrinėje ligo
ninėje prie Maskvos. Taip pat 
sužinota, kad jis “gydymui” 
kietai priešinasi.

Kada jis buvo nužudytas ir 
kada lavonas grąžintas į Vil
nių ir įmestas į Nerį, niekas 
šiuo metu negali pasakyti Kaip 
oficialiai skelbiama, lavonas 
upėje rastas lapkričio 17. Pa
laidotas lapkričio 20.

Nusikaltimui pridengti em- 
gebistai surašė “teismo medici
ninės komisijos ekspertizės ak
tą”, kuriame pasakyta, kad mir
tis įvykusi “nuo mechaninės as- 
fiksijos, prigeriant vandenyje. 
Kūne nerasta sužalojimų, bū
dingų kovai ar savyginai. Ne
rasta nė nuodingų cheminių 
medžiagų”.

Viskas taip gražiai sureda
guota, kad būtų aišku kaip ant 
delno: prof. J. Kazlauskas pats 
nusiskandino.

Kodėl komunistams parūpo 
sunaikinti prof. J. Kazlauską?

Vilniuje atsakoma aiškiai: 
jis buvo lietuvis patriotas, nors 
ir partijos narys. Buvo tikras 
mokslininkas: neslėpė paniekos 
“prievartos sistemai” ir tą prie
vartą atnešusiai “didžiajai tėvy

Okupantai įtraukė jį į nepa
tikimųjų sąrašus, tik laukė pro
gos galutiniam smūgiui. Ta pro
ga susidarė. Lituanistinių studi
jų tikslais Vilniuje lankėsi 
Pennsylvanijos valstybinio uni
versiteto profesorius W. R. 
Schmalstieg, su kuriuo Kaz
lauskas ne tik artimai bendra
darbiavo, bet ir asmeniškai su
sibičiuliavo. Pastebėjęs prof. J. 
Kazlausko gabumus ir gilią eru
diciją, dr. W. R. Schmalstieg 
pasirūpino, kad jis būtų pa
kviestas pusmečiui skai
tyti lituanistikos paskaitų 
Pennsylvanijos universitete. 
Kazlauskas padavė prašymą lei
dimui gauti išvykti ir, laukda
mas atsakymo, per trumpą lai
ką paruošė anglų kalba visą 
skaitysimą kursą. Atsakymas 
atėjo iš Maskvos. Neigiamas. 
Kazlauskas esąs perdaug užim
tas Vilniaus universitete ir ne
numatoma, kad galėtų ir atei
tyje išvykti. To atsakymo kopi
ja yra Amerikoje.

Prof. J. Kazlauskui buvo aiš
ku, kad išvykti jam neleido sau
gumas. Vieną dieną nuėjo į 
saugumo rūmus ir išsikoliojo 
su pačiomis viršūnėmis, karčiai 
apkaltindamas visą “prievartos 
sistemą”.

Netenka abejoti, kad įsaky
mas sunaikint jį atėjo iš Mask
vos, kaip ir draudimas išvykti 
į Ameriką. Jo nužudymui pasi
rinktas senai Sovietų Sąjungo
je išbandytas ir Stalino eroje 
plačiai naudotas metodas žy
mesniems žmonėms naikinti: 
budeliai prisistato nekaltais avi
nėliais, o kaltę suverčia “liau-

(nukelta į 5 ptl.)

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 mc., 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. 1

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St Rochester, N.Y. 14621.

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

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.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

-------- Gėlės įvairiom progom ---------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.
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Po kalbų ir laiškų. ..

Pasikeis laikai, ir vėl bus naujas aktas...

Tebus stabtelta prie New Yor- 
ko “naminio reikalo” — Dar
bininko popietės, kur, tarp kitų, 
buvo atrinkta ir “žyminiu” pa
gerbta šeštadieninės mokyklos 
darbuotoja.

★

Bet kokia atranka — žmonių 
ar knygų — net Nobelio premi
jos neapsieina be prieštaraujan
čių nuomonių: esą kiti labiau 
verti nobelių, oskarų, premijų. 
Tokios skirtingos nuomonės su
prantamos tarp žmonių, kurių 
galvojimas nėra suuniformin- 
tas ir kurie taiko kitokius verti
nimo matus.

Skirtingo vertinimo reiški
niai gali būti net naudingi: ša
lia vienos viršūnės iškeliamos 
kitos, ir kūryba bei gyvenimas 
ima rodytis Įvairesnis, turtin
gesnis nei tematant vieną “kal
ną”. Mūsų kuklioje new yor- 
kinėje visuomenėje natūralu 
taip pat, kad kai kas nesutiko 
su tuo, kas buvo Darbininko re
dakcijos parinkta. Redakcija va
dovavosi, jos supratimu, objek
tyviu matu — kiek objektyvus 
gali būti matematinis matas. 
Kitaip gali rodytis tiem, kurie 
vadovaujasi kitokiais matais.

★
Mokykliniai darbuotojai, kaip 

ir darbuotojai kitoje visuomeni
nėje veikloje, ateina, atiduoda 
ir išeina. Atpildas už tai jiem 
ne tiek, kad visuomenė juos į- 
vertina. Aišku, toks Įvertini
mas glosto. Tikrasis betgi atpil
das yra jų pačių vidaus pasiten
kinimas — kad padarė, kas,, 
pagal jų sąžinę ir jų sugebė
jimus, turėjo būti jų pada
ryta. To vidaus pasitenkinimo 
negali atstoti jokis kitas vertini
mas.

O “žyminiai”? Jie labiau ates
tuoja .pačios visuomenės su
brendimą. Nesubrendusi visuo
menė paima jai dirbančio žmo
gaus jėgas, paskui palieka ji 
užmaršty ir dairosi naujo, kuri 
galėtų išnaudoti. Juo labiau vi
suomenė subrendusi, juo la
biau ji jaučia solidarumą su sa

vo nariais, ypačiai tais, kurie 
jos gerovei dirba.

To siekė ir Darbininko “žy
miniai” — prisidėti prie soli
darumo stiprinimo.

Gaila, anksčiau nekilo mintis 
tuos mokyklinius žmones išryš
kinti. Ar daug kas dabar atme
nanti juos, net tuos, kurie mo
kyklai vadovavo? Ir mūsų atmin 
ty pvz. telikę A. Benderius, P. 
Naujokaitis, I. Banaitienė, A. 
Samušis, E. Ruzgienė — dabar 
E. Ošlapienė. Su pastarąja pe
rėmė vadovauti jaunesnės jė
gos, kurias su nuoširdumu ir 
šviesia viltimi teko čia sveikin
ti mokslo metų pradžioje.

“Žyminiai”, dabar matom, 
padėjo atkreipti dėmėsi Į mo
kyklą. Kurie leidžia vaikus ir 
kurie neleidžia, pamatė, kad 
mokykla yra reikšmingas ir gy
vas lietuviško gyvenimo veiks
nys.

★

Kaip tik dėl to, kad jis gy
vas, jis yra jautrus, galĮs susi
jaudinti ir susierzinti. Tai žmo
giška. Bet tegul ta pati visuo
menė mato, kad mokyklos dar
buotojai nėra bejausmiai, be 
ambicijų robotai. Tuo jie rodos 
dar suprantamesni ir mum pa
tiem artimesni, o jei jie dides
nio dėmesio verti, tai dėl to, 
kad jie neša didesnę ir sunkes
nę naštą.

Dėl to mes ramiai sutinkame 
aną susierzinimą, kuris pažįsta
mas iš viešų laiškų ir neviešų 
kalbų.

Kiekvienas susierzinimas nė
ra malonus, nes palieka kartė
lio. Tačiau tiesa, kad kartėlis, 
neišsakytas, slegia, sprogdina, 
o po viešo išsisakymo ateina pa
lengvėjimas. Lyg po vasarinės 
kaitros nusigriaudėjimo.

Norim tikėti,kad tuo natū
raliu keliu eis ir mokyklos dar
buotojai. Kaip sportininkai, po 
rungtynių padavę vienas kitam 
rankas, jie tęs savo atsakin
gą darbą, dar labiau lydimi sim
patijos tos visuomenės, kurios 
vaikam jie ruošia ateiti.

Jau tiek metų mes minime 
Vasario šešioliktąją ir kasmet 
susirinkę kalbame apie šios die
nos istoriją bei jos prasmę. Vis
ką jau tiek sykių išpasakojome 
vieni kitiem, kad šiandien, 
patikęs nuošaly šios šventės is
toriją ir tuos žmones, kurie ją 
kūrė, ir tuos rytų stepių bar
barus, kurie ją griovė ir tebe- 
griauja, aš norėčiau kartu su 
visais čia susirinkusiais kalbė
tis apie pačią laisvę, nes Va
sario 16-oji yra mūsų šviesaus 
laisvės idealo simbolis, o mes 
visi tos laisvės dalininkai.
LAIKAI IR FORMOS KEIČIA
SI, IDEALAS NEMIRŠTA

Nutolę nuo savo tėvų žemės 
tūkstančiais mylių, ilgais de
šimtmečiais, o taip pat savo 
nuotaikom, kurios skiriasi nuo 
mūsų tėvynės žmonių dabarti
nio ilgesio ir rūpesčių, mes 
švenčiame vasario 16-tąją ne 
tik dėl to, kad tą dieną buvo 
paskelbta mūsų krašto valsty
binė nepriklausomybė, bet 
ypačiai dėl to, kad šis paskel
bimas turi daug gilesnę, trans
cendentinę prasmę, kuri per
žengia valstybės santvarką ir 
jos praradimą, kuri viršija tau
tas ir teritorijas, kuri prašo
ka šimtmečius ir epochas.

Mes tikime savo tautos švie
sia ateitim ir jos išsivadavimu 
iš dabartinės sunkios priespau
dos. Tačiau tuščias būtų mūsų 
sapnas, kad tada, kai po da

New Yorke Lietuvos gen. konsulas ir Liet. Laisvės Komitetas Vasario 16 buvo surengęs priėmimą, j kurį at
silankė ir senosios kartos lietuviu veikėjų Nuotraukoje —gen. konsulas A. Simutis, I. Trečiokienė, E, Miku- 
žiutė, V. Sidzikauskas, A. Trečiokas. Nuotr. L. Tamošaičio

Dr. Česlovo Masaičio sutrumpinta kalba Vasario 16-sios proga

bartinės nakties ir vėl prašvis 
mūsų tautos išsivadavimo ry
tas, ji iš naujo prikels viską, 
ką nužudė svetimieji okupan
tai ir kad ji vėl sumegs savo 
likimo siūlą ten pat, kur jis nu
trūko 1940-taisiais metais. Ne. 
Keturiasdešimtieji metai nebe
prisikels, Lietuva neatsikurs.

Pasikeis laikai, ir bus vėl 
naujas aktas, nauja bus laisvė, 
sukurta tautos kančicm, j o s 
ištverme ir ryžtu.

Vasario 16-tosios prasmė yra 
daugiau negu praeitis ar vals
tybės santvarka. Šios dienos 
esmė yra idealas — didelis, 
šviesus ir nepasiekiamas, kaip 
tobulybė ir kaip absoliutumas.

Mes šiandieną minime lais
vę, nes nei mes nei mūsų tau
ta laisvės idealo neprarado ir 
mes tikimės, mes žinome, jo 
niekados nepraras. Laisvės kaip 
ir idealo nepraranda tas, kas 
jos ilgisi ir siekia, kas kenčia 
ir miršta dėl jos. Tik tas pra
randa laisvę, kas nustoja tikė
jęs ateitim, kas sudeda visą 
savo būti, visa savo ateiti i 
dabarties' momentą, Į akimir
kos malonumus, i šios dienos 
rūpesti ir baimę, i savo nuo
vargio nevilti. Nei kalėjimai 
nei sibirai, nei okupacija ne

Baltimoreje
gali išplėšti idealo nei laisvės, 
jei mes patys jų neatsisakome.

Tiktai, kai mes savo gyvybę 
imame vertinti daugiau už gy
venimą, kai mes pasidarome 
tiktai trijų dimensijų ir praran
dame ateities perspektyvą, ta
da mes prarandame laisvę, nors 
ir gyventume visų laisvių lais
viausioje žemėje.

LAISVAS ŽMOGUS VERGIJOJ 
IR VERGAS — LAISVES

ŠALYJE
Simas Kudirka ir Vytautas 

Simokaitis parodė mums, kad 
okupanto slegiamoje Lietuvo
je yra žmonių, kurių laisvė yra 
kaip mėlynųjų padangių beri
bė erdvė. Koksai skirtumas 
tarp Simokaičių laisvės paverg
toj tėvynėj ir narkotikų vergi
jos šitame laisvių krašte! Kok
sai skirtumas tarp žvilgsnio i 
idealą ir Į ateitį ir tarp pablū- 
dusių akių, apsvaigusių momen
to malonumais, savo krašto iš
davimu ir naikinimo trošku
liu. Tai yra du kraštutinumai: 
ateities ir laisvės idealo meilė 
vergijoje ir. naikinančios nea
pykantos žudoma laisvė pačios 
laisvės tėvynėje. Simokaičių ir 
Bražinskų laisvės nepavergė o- 
kupanto primesta priespauda, 
bet taip pat ir visos konstitu

cijoje surašytos laisvės dekla
racijos neišlaisvino šitame kraš
te tų, kurie ieško tik savęs, tik 
vienos akimirkos malonumų. 
Ta yra laisvės esmė: nei ji kitų 
duodama nei atimama. Mes pa
tys ją pasirenkame arba ją at
metame. Dėl to mes čia ir susi
rinkome: ne minėti mirusio 
mūsų tautos laisvės epizodo 
pradžią, bet pasidžiaugti, kad 
nuolatinė kova už laisvę tebė
ra gyva; gyva mūšy širdy, mū
sų aplinkoj, tautoj ir visame 
pasauly.

LAISVĖ YRA TAIP PAT IR 
NAŠTA
Laisvė yra brangi palaima, ta

čiau ji yra kartu ir našta —kar
tais lengva kaip svajonė, bet 
labai dažnai sunki, kaip devy
ni akmenys ir kaip deganti kan
čios ugnis. Vieniems besiekiant 
laisvės pakanka sutvardyt savo 
Įgeidžius ir savo paklusnumą 
polinkiams; kiti kaip Šimokai- 
tis ir Kudirka turi mokėti savo 
krauju už laisvės siekimą.

Šventųjų tikėjimas ir jų mei
lė bei atsidavimas D i e - 
vui neužteka, kaip rytmečio 
saulė, jiems bemiegant šiltam 
patale, bet jie suranda savo ti
kėjimo šviesą, nešdami savo 
naštą ir suklupdami nakties 
tamsoj, ir vėl kopdami i spin
dinčio kalno viršūnę. Taip ir 
laisvė nepražysta kaip melsva 
laukų rugiagėlė nei sėjama, 
nei laistoma, bet ji išauga mū
sų ilgesy ir siekime, mūsų au
koj ir troškime pakilt viršum 
kasdieninio pilkumo ir viršum 
savo nuovargio.

Aš norėčiau, kad šitas minė
jimas būtų mums priminimas, 
jog tik laisvi žmonės, tokie, 
kaip Kudirka, Simokaičiai, Bra
žinskai ir tūkstančiai Sibiro 
kankinių, * sudaro tautą, kad be 
jų miestų ir kaimų gyventojai 
tebūtų tik minia. Tik tie yra 
tikri žmonės, o ne minios be
reikšmės dalelytės, kuriems 
laisvė brangesnė už akimirkos 
buvimą ir už trumpąją egzis
tenciją žemėje.

Dabar, kai mūsų gadynės be
augančio] spūsty žmogus vis 
lengviau ir lengviau pasiklysta 
ir dažnai praranda savo tikrą
ją esmę, Įsiliedamas Į besistum- 
dančią minią, mūsų tikėjimas 
laisve ir laisvės minėjimas yra 

dar labiau reikalingi, negu vi
sų praėjusios laisvės švenčių iš
kilmės. šiuo metu labiau negu 
bet kada mes turim stabtelėt 
ties laisvės idealu, jam nusi
lenkti ir dedikuoti savo pastan
gas, savo ateitį ir savo tautos 
viltį.

LAISVĖ — BŪTI 
SKIRTINGAM

Šiandien labiau negu per vi
sus mūsų praėjusius minėji
mus mes turime pabrėžti savo 
lietuvišką kelią į laisvę, nes 
pati esminė, pati didžioji mū
sų laisvė yra laisvė būti skir
tingiem nuo kitų. Gerasis Pie
muo palieka mūsų devynias - 
dešimtis devynius ir eina iš- 
koti vieno atsiskyrusio, nes šis 
kaip ir visi kiti yra nepakei
čiamas ir nepavaduojamas. 
Dievas yra kūrėjas, o ne fab
rikantas: jis negamina tūks
tančių toje pačioje for
moje išspaustų plastiki
nių žaislų likimui žaisti, bet jis 
kuria nepakartojamus uniku
mus — kiekviena siela skirtin
gą nuo kitų, kad ji pati save 
vieninteliu būdu siektų savo 
laimės ir susirastų savo vienin
telį kelią Į savo kūrėją? D i - 
džiausią mūsų laisvė yra lais
vė pasirinkti savo nepakarto
jamą kelią i laimę. Dėkokim 
Dievui, kad jis nenudažė visų 
mūsų tuo pačiu atspalviu, o lei
do jis aguonai žydėti raudonai 
ir laukų ramunei apsupt auk
sinę savo širdį baltųjų žiedla
pių vainikais. Dievo kūryboje 
užteko Įvairumo padaryti kiek
vieną medžio lapą tik Į save 
panašų ir nužymėti kiekvieno 
mūsų laimės kelią skirtingom 
gairėm.

Dabar, kai triukšmingi pra
našai visa gerkle šaukiasi pa
saulio lyginimo, kai didvyrių in
dividualumas nukeliamas nuo 
senų altorių ir pakeičiamas pil
kais ir paviršutiniškais minios 

^panašumo stabais, taip lengva 
individui sutirpti gatvių susi
grūdime. Todėl šiandien ypa
tingai mes turime pabrėžti, kad 
žmogus tik tol yra žmogus, kol 
jis yra nepakartojamas.

Todėl šiandien mes žvelgia
me Į mūsų atskirą' lietuvišką 
laisvę, Į mūsų skirtingą praei
ti ir kilmę, Į kuriuos yra atsi
rėmęs mūsų individualumas, 
mūsų nepakartojamas skirtin
gumas, tik mums vieniems pri
klausantis. lietuviškos laimės 
kelias.
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IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

(8)
Dar viena naujenybė. Anais 

laikais, sakant mano laikais, 
tiek aukštose, tiek neaukštose 
mokyklose nebuvo moteriško 
elemento: moteriškas tebuvo 
priedas prie vyro, namų židiny
je ugnies sergėtojas; mokyklo
je nebuvo nei mokinių, nei mo
kytojų moteriškų. Buvo kalba
ma apie tiesų sulyginimą, vadi
nasi, apie moterų emancipaci
ją, bet realaus sulyginimo ne
buvo. Moterims atidaryta vie
na profesija — jos buvo prilei
džiamos prie moterų ir vaikų 
gydymo. Tik gale praėjusio 
šimtmečio moteriškų darbuotė 
prilygsta vyrų darbuotei, ypač 
rusų moteriškų, kada jos išėjo 
Į politinę areną ir, kovodamos 
už bendrą laisvę, nesibijojo jo
kių aukų. Reikia manyti, kad 
moterys įjudę, siekdamos savo 
tiesų, neapsistos, įgavę jų, tik 
žygiuos toliau; palikdamos vy
rų žinioje jėgą ir medžiagą, sa
vo žinion paims dvasią ir pasi
statys sau uždavinį plėsti gyve
nime žmoniškumą ir jaukumą.

Pagaliau dar paskutinė pa
staba, ta jau patriotiško pobū

džio. Peržiūrinėjau oficialų A- 
kademijos studentų sąrašą. Prie 
kiekvienos pavardės buvo užra
šyta kilmė: tas popo vaikas, 
tas miestietis. Prie mano pa
vardės parašyta “valstiečio sū
nus”; ieškau daužau tokių ir 
randu dar valsčionių sūnus ki
tus du. Vadinasi, is visos Rusi
jos, iš didžiausio ploto valsty
bės, iš dviejų šimtų milijonų 
gyventojų Akademijoje yra 
trys valstiečiai. Kurios gi Rusi
joj gyvenančios tautos? Ogi vi
si lietuviai, būtent, aš ir du 
suvalkiečiai, Kalasauskis ir 
Grinevičius. Jei eitum per vi
sas rusų aukštojo mokslo įstai
gas, rastum tą patį: kur stu
dentas lietuvis, tai valstietis, ir, 
atvirkščiai, kur studentas vals
tietis, tai lietuvis.

Niekas iš valstybės vyrų, nei 
iš Lietuvos stebėtojų mokslo 
vyrų tos smulkmenybės neį
žiūrėjo, nepastebėjo, kad iš Ru
sijos valstiečių vieni Lietuvos 
valsčionys mokosi aukštose mo
kyklose, o jei būtų įžiūrėjęs, 
nebūtų kreipęs dėmesio dėl jos 
menkumo. Pasirodė, kad ta 
smulkmenybė turi pasaulinę 

reikšmę; ji pakeitė Europos že
mėlapį, Įnešdama į ji naują 
valstybę. Niekais nuėjo devy
niolikto amžiaus mokslininkų 
atgiedotas lietuvių dvasiai “am
žina atilsis”, nepasitikrino nuo
monė, kad Lietuva nuėjo Į pra
eitį, kad ji sudaro tolimos is
torijos dalyką.

Lietuvos ūkininko palinki
mas leisti į mokslą bent vieną 
vaiką yra narvelė, iš jos kyla 
akutė, ir tos spurgas, atžala ir 
galop jaunas Lietuvos nepri
klausomybės medis, lyg gėlė 
našlaitė pražydęs trispalviais 
žiedais.

ŠEŠERI METAI 
LATVIŲ KRAŠTE

Žiemą 1878-79 m. prabuvau 
tėvo namuose, teiraudamasis ir 
galvodamas, kur eiti, Į kurią 
pusę dumti. Patarlė sako: “Per 
žmones į žmones, per šventuo
sius į dangų.” Taigi 1879 m. 
balandžio mėn. gale aš atsira
dau Latvių krašte- Važiuojant 
nuo Dvinsko gelžkeliu į Petro
gradą, gal penkta, gal šešta sto
tis pavadinta “Ponderi”, toje 
stotyje išlipau ir, pavažiavęs į 
vakarus 35 kilometrus, priva
žiavau bažnytkiemį ir dvarą 
Marienhauza. fe

Tai mano kelionės tikslas. 
Nėr reikalo siekti tolimus kraš
tus — Ameriką ar Afriką, kad 
patirtum įdomių dalykų, man 
regis, kiekvienas, kurs domisi 
istorija ir etnografija, atsira
dęs aname krašte, suvoks, ly

giai kaip ir aš, malonaus netikė
tumo jausmą.

Skaitydami Lenkų-lietuvių 
valstybės istoriją, sutinkame 
vardą “Inflantai”, apie tą kraš
tą rašoma buvo nedaug, netiks
liai ir prabėgšmais. Užėjus Ru
sų gadynei, Inflantai priskirti 
prie Vitebsko gubernijos, Įdėti 
jiems apskričių vardai nei geo
grafijoje neminimi, nei žemė
lapiuose nežymimi, nei dailio
je rašliavoje nei vienas rašyto
jas neužžvelgė to krašto, ne
paskelbė jo svietui. Inflantų pa
vadinimas visai išnyko.

Kalbamas kraštas, grynai ap
gyventas latvių katalikų, pri
klausančių prie Mogiliovo vys
kupijos su vyskupu Petrograde, 
turįs 52 katalikiškas parapijas, 
užima vakarinę pusę Vitebsko 
gubernijos, didumo bemaž kaip 
Lietuva. Vietiniai latviai savo 
žemę vadina “Myusu svata In- 
flantu žeme”, o Latviją jie va
dina “Vyczeme”, reiškia — vy
čių žemė, riterių žemė.

Jie nepažino kardininkų bau
džiavos, nei vokiškos kultūros, 
nei protestantizmo. Krikščiony
bę jie priėmė iš lenkų ir su
lenkėjusių lietuvių rankų kata
likybės lytyje, jokia kultūra 
nei civilizacija jų nepasiekė, ir 
gale devyniolikto amžiaus civi
lizacijos atžvilgiu jie buvo to
kie, kaip ir pirm tūkstančio 
metų. Yra maldaknygės su po
teriais ir maldomis, bet bažny
čioje jas vartojant man neteko 
matyti-

Knygos tos viešai gamina - 
mos Finlandijoje, tik parve
žamos ir dalinamos slapta. Ant 
mūsų užsipuolė rusai, lenkai ir 
vokiečiai, ant anų latviu nie
kas neužsipuolė, bet Į pravo- 
slaviją jie žiūri kaip į priešų 
stovyklą. Iš būdo anie žmonės 
tai lietuviai, daugiau nieko. 
Esant jų kaimoje, atrodo, lyg 
esi Lietuvos bobilynėje: būre
lis trobesių be tvarkos išmėty
tų, nėra gatvės nei kiemo. Ma
nau, kad kiekvienas, perskaitęs 
šį aprašymą, suvoks naujienos 
jausmą ir prisipažins nežinojęs, 
kad buvusioje Rusijoje rado
si toks užmirštas, pats sau pa
liktas, savotiškas ir Įdomus 
kampelis.

Gamta ten ne ta, kaip pas 
mus. Miškas pasitraukęs nuo 
vieškelio daugiausia per kilo
metrą. Čia išmėtytos kaimelės 
ir vienkiemiai. Daugiau miškas, 
o tas miškas baigiasi už 20-30 
kilometrų ten, kur eina lygia
grečiai kitas vieškelis. Jei tame 
tarpe pasitaiko upelis, tai pa
upeliu irgi gyvena žmonės.

Pavasaris ten ateina visu mė
nesiu vėliau, o žiema visu mė
nesiu anksčiau, negu pas mus: 
šilto laiko tiek tėra, kiek rei
kia avižoms užaugti, pradžioje 
spalio jau žemė užšalusi.

Vasara labai graži, neper- 
karšta, o tų lakštingalų tai kiek
viename krūme! Matome, eže
re plauko antis su ančiukais. 
“Tai laukinė antis, — sako 
man vietinis gyventojas, — jų 

čia pakraščiais lendrynuose pil
na.”

Dvaras Marienhauzas, Į kurį 
patekau, užima plotą keturias
dešimt tūkstančių hektarų, pri
klauso našlei Lipskienei ir jos 
keturioms dukterims. Be Ma- 
rienhauzo, jos turi ir daugiau 
dvaru, minėdavo dvara Smol- 
va, — gal tas pats, ką Lietu
voje. Lipskių bočiai yra veikę 
Lenkų istorijoje, taigi buvo 
joms kuo didžiuotis, didžiavosi 
savo istorine pavarde. Už akių 
ir Į akis mes, dvarionys, seną
ją ponią vadinome “Pani mar- 
šalkova”, latviai vadino “lyla 
mote”, reiškia — didi motina-

Dėl panelių pavadinimo nesi- 
saistėme: mes sakėme “pane
lė”, latviai ‘jumprova’. Tai bu
vo moterų dvaras: prie ponios 
ir jos trijų dukterų (ketvirtoji 
buvo ištekėjusi už grafo Zabie
los) buvo tarnyboje į dvidešimt 
visokio amžiaus panelių.

Dvaras ir visas ūkis buvo po
nios valdomas, ir tai buvo val
dymas tvirtas, lyg vyriškos ran
kos. Į toki dvarą aš dabar pri
stojau tarnauti. Sulig rangu 
dvariškiai mane vadino “lovčy”, 
latviai vadino “meža kungs”, 
reiškia — miško ponas.

Mano pareiga buvo išdavinė
ti medžiaga tiltams ant vieške
lių, užrašinėti, kiek kuris eigu
lys pristato sumedžiojęs miško 
paukštienos, kiek jo žinioje pri
plėšta karnų ir kitas kas. Svie
tas kamavo ponų miškuose iš 
pusės: pusė karnų sau, pusė po

nui. Karnos sudarydavo preky
bos dalyką.

Pas mus senesnieji žmonės 
gali atsiminti, kad Krakėse, 
Grinkišky turgaus dienose ma
tydavo didelį vežimą, karnų pri
krautą, tai tos karnos galėjo bū
ti iš Vitebsko gubernijos atga
bentos. Dvarui nereikėjo dėl 
karnų gaišti. Atvažiuodavo ru
sas pirklys ir nupirkdavo visas 
sykiu. Reiškia, pinigai patys is 
miško ėjo į dvarą, be jokio iš 
pono pusės pasirūpinimo.

Be šių pareigų, buvo kitas 
darbas. Dvaro miškai buvo su
skirstyti į penkiolika padalinių, 
kiekviename buvo po eigulį. 
Kiekvienas privalėjo apvesti 
mane aplink paskirtą jam. Ėjau 
ėjau per vasarą, nei pusės miš
kų neapėjau. Prieiname ilgą, 
tiesią liniją, gerai išvalytą, ei
gulys sako: “čia, kitoje pusėje, 
jau Pskovo gubernija, Ostrovo 
apskritis.” Apie kokį upelį ei- 
gulis tą patį pasako.

Vieną sykį užėjome mešką, 
ji braidė po vandenį ir smagu
riavo mėlynėmis uogomis; pa
mačius mus, greitai nupliauš- 
kėjo. Eigulys parodė čia pat 
jos išdraskytą skruzdyną, mat, 
ji mėgsta ir skruzdėles. Mačiau 
du vilkus: sėdime vieną sykį, 
silsimės; išgirdome — už miš
ko sualeno piemenys, o neilgai 
trukus, išbėgo du vilkai; vienas 
nešasi aviniuką įsikandęs. Jau 
mes tvėrėmės už šautuvų, bet 
ir jie, pamatę mus, bloškėsi 
kitą pusę. (Bus daugiau)
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Vasario šešioliktoji Philadelphijoje
Philadelphijos ir jos apylin

kių lietuviai Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 53-iąją su
kaktį paminėjo vasario 21 die
ną. Tą sekmadienio rytą Šv. 
Andriejaus parap. salėj, gau
siai dalyvaujant visuomenei ir 
organizacijų atstovams su vė
liavomis, mišias už pavergtą 
Lietuvą atnašavo ir įspūdingą 
pamokslą pasakė kun. Kajeto
nas Sakalauskas. Vilties choras 
savo sekmadieninį repertuarą 
papildė gražiai atliktomis, pri
taikytomis šventei giesmėmis.

Popiet Lithuanian Music 
Hall salėje į iškilmingą minėji
mą atsilankė arti 600 žmonių. 
Minėjimas pradėtas vėliavų į- 
nešimu ir turiningu LB apylin
kės pirmininkės Aušros Zerr 
žodžiu. Reikšmingą invokaciją 
sukalbėjo naujas filadelfietis 
kun. Alfonsas Savickis, Sv. Jur
gio parapijos vikaras. Žuvusie- 
ji už laisvę buvo pagerbti Vil
ties choro išpildyta J. Nau
jalio giesme “Malda už tėvy
nę”.

įdomūs prelegentai
Minėjime pagrindines kalbas 

pasakė du žinomi žmonės: 
žurnalistė Edith Kermit Roose
velt iš Washington© ir inžinie
rius Valdas Adamkus iš Cin
cinnati.

Edith K. Roosevelt gerai su
sipažinusi su pavergtų tautų pa
dėtimi ir etninėm grupėmis A- 
menkoje, savo kalbos temą pa
skyrė Simo Kudirkos Įvykio na
grinėjimui. Jos Įsitikinimu 

Pagrindinę kalba angliškai pasakė žurnalistė Miss Edith Kermit Roosevelt.
Nuotr. K. Cikoto

Coast Guard pasielgimas su pa
bėgėliu nebuvo tik neprotin
gas kelių žmonių sprendimas, 
bet valstybės departamento nu
statytos linijos įvykdymas. Sa
vo nuomonę prelegentė patvirti 
na kongresmano Wayne Hays 
komiteto išleistais dokumentais 
ir valstybės departamento di- 
rektyvais.- Kad Kudirkos inci
dentas iškilo į viešumą, tai yra 
mūsų nuopelnas, todėl prele
gentė ragina mus reikštis ne 
tik panašiuose atsitikimuose, 
bet ir visą laiką. Ji tautines 
grupes vadina “freedom lov
ing underground”, kurios tu
rėtų išeiti į viešą darbą — į 
politinį Amerikos gyvenimą.

E. K. Roosevelt labai nusi
stebi, kad, nežiūrint mūsų su
gebėjimo, labai mažas skaičius 
dirba valdžios organuose. Žmo
nės, kurie tas vietas dabar tu
ri užėmę, yra sutirpę ir prara
dę savo tapytybę, todėl negali 
suvokti etninių grupių proble
mų bei siekimų. Prelegentė, 
baigdama savo kalbą, ragino Į- 
gyvendinti “ethnic power” idė
ją, nes padėti sau ir iškelti mū
sų tėvų žemei daromas skriau
das galime tik patys.

Inž. Valdas Adamkus savo 
nuoširdžioj kalboj pateikė gra
žių minčių lietuvybės išlaikimo 
rūpesčiuose ir patarimų laisvės 
siekimui Lietuvai. Jo ramus ir 
kuklus kalbėjimo būdas, aiškus 
minčių perteikimas maloniai nu
teikė minėjimo dalyvius, ir su 
dideliu atidumu buvo klausoma 

jo kalbos. (Siūlyčiau V. Adam
kaus kalbą paskelbti spaudoje, 
kad ir kitų vietovių lietuviai 
galėtų ją išgirsti).

Prelegentas iškėlė pavojus, 
kurie supa mus, lietuvius, šian
dien. Jis kvietė budėti ir ne
pasiduoti savanoriškai nutautė
jimo procesui. Veikloje bandy
ti suderinti žodžius su veiks
mu. Stengtis neatstumti nė vie
no, kas nori nuoširdžiai dirbti. 
Didelį dėmesį kreipti Į jaunąją 
kartą, išlaikant šeimoje lietu
vybę, ir savo darbu bei pasiau
kojimu Įkviepti meilę Lietuvai 
ir savo žmonėms.

Invokaciją kalba kun. Alfonsas
Savickis. Nuotr. K. Cikoto

Meninė, dalis \
Minėjimo meninę dali išpildė 

Jadvygos Matulaitienės vado
vaujama tautinių šokių grupė iš 
New Yorko, Philadelphijos “Vil
ties” - choras, vadovaujamas 
Leono Kaulinio, ir Vinco Krė
vės vardo šeštadieninės mokyk
los choras, vadovaujamas Ci
nos Pliuškonienės. Chorams a- 
komponavo Anelė Kaulinytė, 
šokių grupei — Rimas Juzaitis.

Publiką žavėjo dailus jauni
mas, vikriai atlikęs visą eilę 
liaudies šokių. Ypatingai daug 
plojimų susilaukė savo estetika 
ir ritualine nuotaika pasižymin
tis vestuvių šokis “Rezginėlė”.

Vilties choras, savo honora
rą paaukojęs laisvinimo reika
lams, nuotaikingai išpildė kele
tą liaudies ir lietuvių kompo
zitorių dainų.

šeštadieninės mokyklos ma
žieji choristai, rūpestingai pa
ruošti mokytojos O. Pliuško
nienės, jaudino žiūrovus savo 
nuoširdžiu ir entuziastišku dai
navimu.

Šį nepriklausomybės šventės 
minėjimą rengė komitetas 
sudarytas iš Pietinės New Jer
sey ir Philadelphijos LB apy
linkių, vadovaujamas A. Zerr. 
Minėjimą pravedė buvęs LB 
Phila. apylinkės pirmininkas 
Gabrielius Mironas. Jis gražiai 
pristatė svečius, skaitė prokla
macijas ir sveikinimus, kurie 
buvo gauti iš estų, latvių, ukrai
niečių, valstybės departamen
to, Philadelphijos mero, Penn- 
sylvanijos gubernatoriaus, abie
jų senatorių ir iš kelių kong- 
resmanų.

Meninės programos pranešė
jos pareigas dailiai atliko Onu
tė V a 1 a š i n a i t ė, tu
rinti Nationalities Queen 
titulą. Skulptoriaus Petro Vaš- 
kio ir Kazimiero Cikoto rūpes
čiu šiais metais ypatingai gra
žiai ir skoningai buvo pa
puošta scena, kas daug prisidė
jo prie iškilmingos minėjimo 
nuotaikos.

Minėjime aukos buvo renka
mos laisvinimo reikalams, au
kotojams pasisakant, kam savo 
pinigus skiria. Rezultate dides
nė dalis visų aukų buvo pa
skirta Liet. Bentruomenei, pas
kui Vilkui ir Altai.

Minėjimas mokykloje
Vinco Krėvės vardo šeštadie

ninė mokykla Lietuvos nepri
klausomybės šventę paminėjo 
vasario 20, šeštadieni, savo ap
linkoje.

Po sutrumpintų pamokų šv. 
Andriejaus parapijos salėje bu
vo surengtas minėjimas. Šventė 
mokyklos auklėtiniams su kiek
vienais metais darosi daugiau 
suprantama ir svarbi. Dalyvau
jant mokinių tėveliams ir arti
miesiems, minėjimas pradėtas 
Lietuvos himnu. Mokytojas Vy
tautas Muraška paaiškino apie 
Vasario 16-sios prasmę. Prog
ramą pravedė 9 ir 10 skyrių 
mokinės. 7 ir 8 skyrių moki
niai Įspūdingai atliko apeigas 
su švieselėmis, uždegdami sep
tynias Įvairiom intencijom. Pas
kutinioji buvo pašvęsta Si
mui Kudirkai už jo ryžtą siekti 
laisvės.

įdomiai ir originaliai pasiro
dė 5 ir 6 skyriai, paskaitydami 
savo parašytus apibūdinimus 
lietuviškos veiklos ir lietuvybės 
supratimo temomis. 1, 2, 3 ir 4 
skyrių mokiniai padeklamavo 
visą eilę eilėraščių, kuriuos at
liko pavieniai ir montažo for
moje. Mokyklos patys mažiau
sieji — darželio lankytojai su 
trispalvėm vėliavėlėm linksmai 
pašoko rateli. Minėjimo pabai
gai mokyklos choras atliko kele
tą dainelių ir maldą už tėvynę.

Spaudoje ir kitur
Apie būsimą minėjimą Phi

ladelphijos spaudoje pirmiau
sia buvo paminėta vasario 15 
The Evening Bulletin laikrašty
je. Šis dienraštis trumpai pra
nešė, kad E. K. Roosevelt at
vyksta pasakyti kalbą pas lietu
vius.

Vasario 16 Lietuvos vėliava plevėsavo prie Philadelphijos miesto valdybos. Ta proga lankėsi lietuvių Bend
ruomenės atstovai ir gavo iš burmistro James J. Tate proklamaciją, kuria skelbia Lietuvos nepriklausomy
bės dieną. Nuotraukoje iš k. j d. miesto atstovas Joseph L. Zazyczny, LB Philadelphijos apylinkės pirmininkė 
Aušra Zerr ir Gema Kreivėnaitė.

Minėjimo dieną, t.y. vasario 
21, tas pats laikraštis patalpi
no vedamąjį, užvardintą “A 
Lithuanian Anniversary”. Jame 
trumpai užsimenamas Kudirkos 
Įvykis, pabrėžiant, kad tai ne
buvo pirmas ir nebus paskuti

Lietuviškai kalbą pasakė Valdas Adamkus iš Cincinati, Ohio.
Nuotr. L. Jurskio

nis Įvykis, kuris patrauks visuo
menės dėmesį i Lietuvos sun
kią padėti. Toliau sakoma, kad 
laisvės troškimas Lietuvoje yra 
labai gyvas. Jo nesunaikino nei 
Stalino žiaurumai, nei jo Įpėdi
niai su savo tautinio užslopini- 

mo planais. Ir kad Amerikos 
lietuviai, minėdami 53 sukakti 
nuo Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo, teprimena kitiems 
amerikiečiams apie tvirtą Įsi
pareigojimą ir meilę laisvei.

Po minėjimo sekančią dieną 
The Evening Bulletin plačiai 
aprašė gausų lietuvių dalyva
vimą salėje, žurnalistės E. K. 
Roosevelt kalbos ištraukas ir 
pasikalbėjimą su pirmininke A. 
Zerr, kurios nuomone Ku
dirkos tragedija pabudino dau
geli iš letargo miego ir užde
gė kovai prieš tėvų žemės oku
pantą.

Vasario 13 dieną per pagrin
dinę Philadelphijos klasikinės 
muzikos stotį (WFLN AM-FM) 
buvęs “Laisvės Žiburio” radi
jo programos vienas iš redak
torių — Antanas (Tony) Mažei
ka paruošė ir pravedė pusės va
landos programą anglų kalba 
Vasario 16-sios proga, šalia lie
tuviškos muzikos su komenta
rais, A. Mažeika Įdomiai pri
statė Lietuvos padėti, paskuti
niuosius Įvykius ir lietuvių veik
la.

Tokio pobūdžio programą 
per šią amerikiečių stotį jau ke
linti metai išrūpina Teresė Ge
čienė.

Deklaracijos ir atsišaukimai

Visiems Pennsylvanijos 27 
kongresmanams, abiem senato
riams, prezidentui Nixonui, v- 
bės sekretoriui W. P. Rogers 
ir JAV ambasadoriui Jungtinė
se Tautose pirmininkė Aušra 
Zerr paruošė ir išsiuntinėjo at
sišaukimą, kuris minėjimo me
tu buvo visų dalyvių priimtas. 
Šiame atsišaukime buvo išdės
tyti Bražinskų, Kudirkos ir Si-

Philadelphijos “ViltieV choras gieda Maldį už tėvynę. Diriguoja Lebnas Kaulinis. Nuotr. K. Cikoto
New Yorko lietuvių tautinių šokių grupė, nuvykus j Philadelphia, šoka Lietuves nepriklausomybės šventės 
minėjime. Grupei vadovauja Jadvyga Matulaitienė. Nuotr. K. čikotos

mokaičių Įvykiai, liudiją šiandie
ninį Sovietų žmogaus teisiu 
paneigimą ir laisvės troškimo 
slopinimą Lietuvoje. Atsišauki
me buvo prašoma Amerika pra
dėti akciją Jungtinėse Tauto
se siekiant Lietuvos nepriklau 
somybės atstatymo. Taip pat 
raginama JAV valdžia išleisti 
direktyvas, kurios duotų nuro
dymus, kaip elgtis su asmeni
mis, prašančiais politinės prie
glaudos. Tokios direktyvos tu
rėtų būti suprantamos aiškios 
linijos ir prieinamos visuome
nei. Atsišaukimas buvo patal
pintas Congressional Record 
vasario 18 dienos laidoje.

Philadelphijos meras James 
H. J. Tate (vasario 10) ir gu
bernatorius Milton J. Shapp 
(vasario 11) priėmė lietuvių de
legacijas, kuriom buvo Įteiktos 
proklamacijos, skelbiančios va
sario- 164ą lietuvių diena Phb* 
ladelpjijbje ir Pennsylvani- 
joje. Vasario 16 Philadelphijos 
miesto rotušėje buvo iškabin
ta Lietuvos vėliava. S. M. J.
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PLAČIAI PAMINĖTA LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖ
Šiais metais Hartforde Lietu

vos nepriklausomybės minėji
mas prasidėjo vasario 11 d. 
(ketvirtadienį) lietuvių delegaci
jos apsilankymu pas gubernato
rių. Delegaciją sudarė: švč. Tre
jybės lietuvių parapijos klebo
nas kun. Juozas Matutis, L.B. 
Hartfordo apygardos sekreto
rė Zita Dapkienė, L. B. Hart
fordo apygardos vicepirm. Al
gimantas Dragunevičius, L. B. 
Hartfordo apylinkės pirm. Al
fonsas Dzikas ir inž. Valerijo
nas Balčiūnas.

Naujasis Connecticuto guber
natorius Thomas Meskill malo
niai priėmė lietuvių delegaciją, 
paskelbdamas dėklą raciją, 
kurioje vasario 16-ji pavadinta 
Lietuvių diena. Be to, kapito- 
liuje leido iškabinti Lietuvos 
vėliavą.

Taip pat Hartfordo burmist
ras Ann Ucello irgi paskelbė 
Lietuvos adresu proklamaciją ir 
leido iškabinti Lietuvos vėlia
vą rotušės rūmų priešaky ...

Antroji minėjimo dalis vyko 
vasario 14 d. švč. Trejybės lie
tuvių parapijos bažnyčioje, kur 
buvo už Lietuvą atlaikytos mi
šios ir kitos pamaldos. Pamal
dos buvo 10 vai. rytą. Praside
dant mišiom, į bažnyčią suėjo 
uniformuotos (skautai, Sabonio 
postas, moterų pagalbinė Vete
ranų organizacija) ir neunifor- 
muotos, kaip ramovėnai, su 
vėliavomis organizacijos. Mi
šias aukojo ir patriotinį pa
mokslą pasakė klebonas kun. J. 
Matutis. Per mišias giedojo, 
muz. , J. Petkaičio diriguoja
mas, “Aido” choras. Pagiedo
jo kelias giesmes ir JAV bei 
Lietuvos himnus. Pažymėtina , 
kad pamaldose dalyvavo ir nau
jasis Connecticuto gubernato
rius Thomas Meskill su šeima.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį vasario 14 d. paminėjo 
ir lietuvių “Tėvynės Garsų” ra
dijo valanda. Savo programoje 
pakartojo Conn. gubernatoriaus 
proklamaciją, pasakytą lietu
vių delegacijai vasario 11 d.; 
perdavė A.L.T. pirm. dr. Kazio 
Bobelio ir Vliko pirm. dr. J. 
Valiūno atsišaukimus. Taip pat 
ir muzika bei dainos buvo pri
taikintos šventei.

Gi plačiausia minėjimo dalis

Kaip nužudė 
prof. J. Kazlauską

(atkelta iš 2 psl.) 
dies priešams” ar nelaimin
giems atsitikimams”.

Nuo poeto Kazio Jakubėno 
1950 metais nužudymo iki pro
fesoriaus Jono Kazlausko 
1970 metais nužudymo, per dvi
dešimtmetį okupantas Lietuvo
je šiuo rafinuotu būdu yra su
naikinęs šimtus lietuvių. Lais
vųjų lietuvių pareiga šį baisų 
rusų komunistų žvėriškumą pa
rodyti pasauliui. Šalia politinių 
organizacijų veikia bent kelios 
lietuvių mokslininkų ir profeso
rių draugijos. Vien Amerikos 
universitetuose yra keli ‘šimtai 
lietuvių profesorių. Jie tikrai 
pasirūpins, kad prof. Jono Kaz
lausko byla patektų į akade
minio pasaulio ir viešosios opi
nijos teismą. Tyla reikštų “pri
tarimą okupanto niekšybei.”

Hartfordo lietuvių dalis nepriklausomybės minėjime. Nuotr. A. Jaro

HARTFORD, CONN.

buvo 3 vai. po pietų L.A.P. klu
bo salėje. Minėjimą atidarė L. 
B. Hartfordo apylinkės pirm. 
Alfonsas Dzikas. Maldą sukal
bėjo Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos klebonas kun. J. Matu
tis. Atsistojimu pagerbti žu
vusieji už Lietuvos laisvę. Pir
mininkas padarė praeitų metų 
keturių mėn. apžvalgą, kad lie
tuviai iš pavergtos Lietuvos 
veržiasi į laisvę, ir mus tai be 
galo džiugina ... Ypatingai bu
vo sukrėtęs mus Simo Kudir
kos nelaimingas žygis į laisvę.

Paskui pirmininkas minėji
mo vadovavimą perdavė Jur
giui Kirkučiui. Birutė Zdanytė 
perskaitė Conn. gubernato
riaus proklamaciją. Vytenis Ne
nortas perskaitė Hartfordo me
ro Ann Ucello proklamaciją, ku
rioje ji pažymėjo, kad rusai yra 
okupavę Lietuvą ir įjungę į sa
vo imperiją. Ir ji leido iškabin
ti Lietuvos vėliavą miesto ro
tušės fronte.

Pristatyti Lietuvos savano- 
riai-kūrėjai: Petras Baįtrukonis, 
Jurgis Dragunevičius, Pranas 
Špakąuskas, Matas Palubinskas 
ir Ramanauskas.

Kristina Saimininkaitė pui
kiai padeklamavo eilėraštį “Aš 
čia — gyva”. “Aido” choras pa
dainavo 4 dainas: “Šiaurės pa
švaistę — Stepo Sodeikos, “Ma
no tėviškę” — Juozo Stankū
no, “Lietuvą” — Juozapaičio ir 
“Kur tas kelelis” — Makačino.

Po to Estijos delegatas tarė 
žodi, pareikšdamas, kad Lietu
va, kaip ir Estija bei Latvija, 
vėl atgaus nepriklausomybę.

Sigutė Banevičiūtė padekla
mavo Maironio “Vilnių”.

Po to lituanistinė Švyturio 
mokykla gražiai suvaidino “Vil
niaus įkūrimo legendą. Pabaigai 
skautės pašoko Linelius ir Au
dėjėlę.

Pagaliau pagrindinis kalbėto
jas _ Romas Kezys davė pluoštą 
minčių apie mūsų šių dienų 
nuotaikas. Savo mintis daugiau
sia sujungė su Bražinskų, Ku
dirkos ir Simokaičių įvykiais. 
Pažymėjo, kad šie įvykiai lie
tuviams padarė daug daugiau,

Romas Ketys kalba Lietuvos ne
priklausomybės minėjime Hartfor
de. Nuotr. A. Jaro

negu kiti ankstesnieji mūsų žy
giai. Tik reikia, pasak prelegen
to, jų neišleisti iš akių, min
čių ir mūsų veiklos, siekiant 
Lietuvai laisvės ...

Vienbalsiai priimtos svarbios 
rezoliucijos, kurios pasiųstos 
JAV prezidentui, Valstybės sek
retoriui ir kitur.

Minėjime aukų surinkta 
1,192 dol.

Jonas Bernotas

Saulėtas
St. Petersburgas 
švenčia Vasario 16

Vasario 21 St. Petersburg© 
lietuvių klube Liet. Bendruo
menės ir Lietuvių klubo pastan
gomis surengtas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas. Po 
skanių pietų visi liko sėdėti 
prie stalų, o priešscenyje ir 
scenoje pradėjo turtingą pro
gramą.

Liet. Bendruomenės pirm. p. 
Giparas pakvietė K. Jurgėlą 
pravesti minėjimą. Nepriklauso
mybės kovų dalyvis p. Rulys, 
E. Daknienė ir I. Račinskienė 
uždegė simbolinę ugnį. P. Lin
gio diriguojamas choras sugie
dojo Amerikos ir Lietuvos him
nus Liet, klubo pirmininkas 
Alb. Karnius su gera dikcija 
paskaitė Nepriklausomybės pa
skelbimo aktą. Svečias iš Ro- 
chesterio p. Jančys turiningo
je paskaitoje apžvelgė 
mūsų nepriklausomybės gimi
mo istoriją, sklandžiai sujung
damas su dabartim—didžiai
siais mokslo bei technikos lai
mėjimais ir pačio žmogaus su- 
barbarėjimu.

Latvių vardu pasveikino B. 
Zobi,' ankstesnių ateivių vardu 
kalbėjo teisėjas Žiūrįs (angliš
kai), amerikiečių visuomenės at
stovas šiltą žodį tarė patarėjas 
V. D. Puzar. Chicagos svečias 
Valerijonas Šimkus kvietė da
lyvauti šią savaitę (vasario 25, 
26) iš Chičagbs atvežtoje geno
cido parodoje. Ypatingai ragi
no atvesti kuo daugiau ameri
kiečių.

Paskui gražiai pasirodė jau
nutės deklamatorės Linda ir 
Rūta Jurgėlaitės, o svečias iš 
Miami Vyt. Siemaška raiškiai 
paskaitė savo vaizdelį — Parti
zano mirtis.

P. Lingio vadovaujamas Dai
lės choras pakiliai padainavo: 
Leiskit į tėvynę, Laisvės var
pą, Stoviu aš parimus, Kur bė
ga Šešupė.

Aukas rinko: A. Urbonas su 
I. Jurgėliene, S. Variakojis su 
P. Račinskiene, V. Ugianskis su 
savo seserėčia, J. Račinskas su

Bridgeport, Conn.
Vasario 14, sekmadienį, bu

vo paminėta Lietuvos nepri
klausomybės šventė Bridgeport 
Conn., pradedant mišiomis Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Mišių metu 
parapijos klebonas kun. F. 
Pranckus pasakė nuoširdų bei 
patriotišką pamokslą. Į minėji
mą, kuris įvyko parapijos salė
je ir kurį pravedė Bridgepor- 
to Lietuvių Bendruomenės pir
mininkas A. Ivaška, susirinkę 
gražus būrys lietuvių ir jau
kiai praleido popietę.

Minėjimo kalbos metu teko 
išgirsti daug nuoširdžių, pozity
vių ir, svarbiausiai, lietuvių gy
venimui aktualiu minčių, ku
rias entuziastingai pateikė Lie
tuvių Bendruomenės Hartfordo 
apygardos pirmininkas Vilius 
Bražėnas. Vasario 16 šventė 
šventė bus apibūdinta kaip “liū
desio su šypsena” šventė. Svar
biausios mintys buvo į ateitį 
nukreiptos — reikia mums 
visiems šviestis ir informuotis. 
kad galėtume nuolat kitus tei
singai informuoti komunizmo ir 
Lietuvos klausimais.

Meninėje dalyje visus grakš
čiai palinksmino Waterburic 
tautinių šokių grupė “Sūdu
va.” Gintarė Ivaškienė ir Rito- 
nė Ivaškaitė paskaitė poezijos.

Minėjimas buvo baigtas kavu
te, susirinkusiem bendraujant

Kearny, N.J., miesto bibliotekoje buvo surengta lietuvių tautodailės paroda, kurią vasario 21 apžiūrėjo apie 
400 žmonių. Nuotraukoje — svarbiausi parodos lankytojai — miesto meras Anthony Kavalier, Jessie Hipp —
bibliotekos vedėja, John McLaughlin — bibliotekos tarnautojas — pirmininkas, Frank Gelenitis — advokatas 
ir Liet. Kat. Bendruomenės centro pirmininkas, Charles Alicks ir Jack Salvest — advokatas, miesto tarybi- 
ninkas.

El. Dakniene. Minėjime dalyva
vo apie 300 St. Petersburg©, 
Gulfporto, Pasadenos ir apylin
kių lietuvių.

St. Petersburge sklandžiai 
bendradarbiauja ankstesnieji a- 
teiviai, tremtiniai ir čia gimęs 
jaunimas. Tai nuopelnas dide
lio takto žmonių kaip A. Kar
nius, Kl. Jurgėla, Ugianskis, 
R. ir B. Urbonai.

Dailės chorą prieš 15 metų 
suorganizavo Štaupas. Dabar ja
me dainuoja 35 dainininkai ir 
atsidėjusio dirigento P. Lingio 
pastangomis vis darniau susi- 
gieda. Choras klube pasirodo 
maždaug kas antra savaitė, o 
kovo 14 rengia didesnį kon
certą.

P. Pocius subūrė vietinius 
vaidintojus, o V. Siemaška uo
liai rengia su jais. A. Rūko 
‘“Vieno kiemo gyventojus”. Pa
sirodys kovo 28.

Klube kas sekmadienį paren
giami skanūs pietūs, o paskui 
linksmai pašokama, žodžiu St. 
Petersburgo lietuviai solidarūs, 
veiklūs ir kultūringai praleidžia 
laisvalaikį. Svečiam žiemotajam 
tai malonus paįvairinimas besi
džiaugiant saule, grynu oru, ra
miu, saugiu pajūrio gyvenimu. 
Vis daugiau svečių, kaip čia sa
ko, — prisemia savo batus Flo-
ridos smėlio ir lieka čia kurtis 
visam laikui, žūdami Bostonui, 
Chicagai ar Kanadai... V.K.

ta dalvka: kas mvli Kristų, 
tas myli visus kenčiančius, tas 
myli teisingumą, tiesą ir lais-

Jr.. įteikė kardinolui Samore ir 
vyskupui Marcinkui dovaną: 
knygą “Lithuania 700 years”.

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

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastanga* pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

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

•A
TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką------------ statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)
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NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE
ROMOJE

Romos lietuviai iškilmingai 
paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės šventę Lietuvos namuo
se prie Šv. Kazimiero kolegi
jos. Mišias aukojo artimas po-, 
piežiaus bendradarbis, Ameri
kos lietuvis, vyskupas Paulius 
Marcinkus. Pamokslą pasakė 
žymus lietuvių bičiulis, Sakra
mentų Kongregacijos prefek
tas, kardinolas Samore. Jis 
tarp kitko pažymėjo, kad Vasa
rio 16 jungia užsienio lietuvius 
su tautiečiais tėvynėje. Gi Lie
tuvos draugai reiškia lietu
viam solidarumą, melsdamiesi 
Sibiro lietuvaičių maldos žo
džiais: ‘‘Marija;- gelbėk krauju 
ir ašaromis, pasiaukojimu, pa
siryžimais ir meile išpuoštą že
mę ...“

Po pamaldų salėje susirin
kusiems dalyviams kalbą pasa
kė Lietuvos atstovas Vatikane 
Stasys Lozoraitis Jr. Jis visų 
lietuvių vardu padėkojo kardi
nolui Samore už nuolat rodo
mą palankumą Lietuvai. Jūs, 
kardinole, esate visuomet su 
mumis, kaip džiaugsmo, taip ir 
sunkių bandymų dienomis. Tuo 
jūs liudijate vieną labai papras- 

vę. Jūsų pavyzdys buvo kon
kretus krikščioniško tikėjimo į- 
gyvendinimas.
Neprasilenksime su tiesa, sa

kydami, kad visose srityse mes 
esame pasiekę rezultatų, ku
riais galime didžiuotis, — to
liau pažymėjo Stasys Lozorai
tis, Jr. Mūsų jėgos nesusilpnė
jo, mūsų balsas pasaulyje pasi
liko tvirtas. Šiandien esame 
stipresni, negu buvom vakar. 
Mes esame. Įsitikinę, kad, ko
vodami už savo tautos teises, 
mes dalyvaujame teisingesnio 
pasaulio ir pažangesnės tarptau
tinės visuomenės kūrimu’. Štai 
kodėl esame-- tikri, kad) draųr 
ge su visais geros valios žmo
nėmis mes kovojame už visos 
žmonijos pažangą. Ši pažanga 
gali būt sulėtinta, bet niekuo
met negali būt sustabdyta.

Mūsų pareiga ir toliau pasilie
ka kalbėti už tuos, kurie patys 
negali pasauliui pasakyti tie
sos. ir daryti viską, kad tiesa ne 
būtų užgniaužta arba iškrai
pyta, — baigė Lietuvos atsto
vas prie Šv. Sosto.

Po kalbos Stasys Lozoraitis,

— Pirmasis pabaltiečię in
formacijos seminaras įvyks ko
vo 27-28 New Yorke, Parti- 
zon Plaza viešbuty, Avenue of 
Americas ir 58-59 St. Rengimo 
komitete lietuviam atstovauja 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba. Pramatytos še
šios sekcijos, kuriose klausimus 
bendrai svarstys latvių, lietuvių 
ir estu atstovai.

— Rekolekcijos Washing
ton© lietuviam ruošiamos kovo 
12-14. Jas praves Balfo reikalų 
vedėjas kun. Pranas Geisčiū- 
nas. Vieta: Oblate College kop
lyčia, 391 Michigan Ave., N. 
E. Washington, D.C.

— Irena ir inž. Bronius Ga
linis, buv. trečias ALIAS pirmi
ninkas ir po to nuolatinis cent
ro valdybos narys, persikėlė gy
venti į Norwell, Mass. (16 my
lių į pietus nuo Bostono). Susi
rašinėjimam visuomeniškais 
reikalais palieka senas adresas.

— JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenės IV Dainų šven
tės vykdomojo komiteto pasi-
tarimas įvyko vasario 26 komi- 
toto būstinėje, 6643 S. Mapel- 
wood Avenue, Chicagoje, pir
mininkaujant dr. Gediminui 
Balukui. Buvo svarstoma vykd.
komiteto biuletenio leidimas, 
komiteto nuostatai.chorų rei
kalai, choristu kelionės išlai
dos, chorų žinios dainų šventės 
leidiniui, bilietai ir kiti reikalai, 
susiję su dainų švente. Dr. Ba- 
lukas, vykdomojo komiteto pir
mininkas, pristatė visus reika
lus geroje šviesoje, nes iš visų 
jis gaunąs moralinę pagalba bei 
pritarimą. Komitetas daro ge
riausia, kad ši dainų šventė bū
tų didinga ir graži.

— Mons. dr. Pranciškus Stat
kus, ilgai buvęs kariuomenės 
kapelionu, paaukštintas prelate 
titulu^ neseniai paskirtas Phila- 

^delphįos -arkivyskupijos kanc
leriu. Prel. P. Statkus yra gi
męs 1921 spalio 17, kunigu į- 
šventintas 1946 gegužės 30. 
Studijas baigęs bažnytinės tei
sės daktaro laipsniu.

— Karilė Baltrušaitytė-Vaiai- 
tienė vadovaus programai dai
liojo žodžio vakare, įteikiant 
šių metų premijuoto romano 
autoriui rašyt. Vytautui Voler- 
tui tūkstantinę. Dailiojo žodžie 
vakaras bus kovo 14t Jaunimo 
centre, Chicagoje.

—- Algimanto Kezio, S. J., 
fotografijų paroda įvyks kovo 
13-20 Čiurlionio galerijoj, Chi- 
cagoj.

— Simas, naujausia rašytoje 
Jurgio Gliaudos knyga, visuo
menei bus pristatyta kovo 14. 
sekmadienį, Lietuvių Tautinių 
Namu salėj, Los Angeles, Ca
lif.

— Balzeko lietuvių kultū
ros muziejui skubiai reikalinga 
pirmųjų žuvusiųjų už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę ka
rių: k-ko Antano Juozapavi
čiaus, būrininko Povilo Lukšio 
ir eil. Prano Eimučio fotogra
fijos. Tokias turintieji prašomi 
perleisti arba paskolinti šiam 
muziejui. Pasinaudojus fotogra
fijos bus tuoj grąžintos. Muzie
jaus adresas: 4012 Archer Av.. 
Chicago, Ill. 60632.

— Kanados Lietuvių Fondo 
nauju tarybos pirmininku iš
rinktas dr. A. Bacevičius, sekr.
— P. Januška. Valdybos pirmi
ninku išrinktas inž V. Balsys, 
vicepirm. — St. Jakubickas, 
sekr. — inž. J. Kšivickis, ižd.
— P. Bastys.

— Adelaidėj, Australijoj, Ro
muvos korporacijos rūpesčiu 
yra gautas Viktorijos švietimo 
departamento leidimas steigti 
lietuvių kalbos kursus prie Mel
bourne universiteto kalbų mo
kyklos. Lietuvių spaudos kios
kas juos aprūpina reikalinga li
tuanistine medžiaga. Suintere
suotieji gali kreiptis šiuo adre
su: Mrs. E. Reisonas, 655 Por
trush Rd, Glen Osmond, SA. 
5064, Australia.



Lietuvio tragedija Australijos žemyne
Tą tragediją po daugelio me

tų mums dabar atveria Juozas 
Tininis savo romane “Dailinin
ko žmona“. Tai vienos meilės 
istorija, papasakota pirmuoju 
asmeniu.

Romano fabula paprasta: dai
lininkas Algis Vilmantas po 
praeito karo atvyksta darbams 
į Australiją, ten greit įsimyli 
australietę Moirą Hunter, ją ve
da, bet šeiminio gyvenimo lai
mę greit sugriauna tūlas Hen
ry Bell. kurs, pasirodo, besąs 
ir vaiko Bobby-Arūno tėvas. Po 
skyrybų Vilmantas, anksčiau 
sutikto amerikiečio kviečiamas, 
išvyksta į Texas, kur numaty
ta jo meno darbų paroda ir kur 
turės pradėti naują gyvenimą.

Kompoziciniu atžvilgiu veika
las nesudėtingas. Romano in
triga vystos tiesia linija laiko 
srovės tekėjime. į jau esamus 
įvykius pagrečiui įsipina vis 
nauji, tuo keldami veiksmo į- 
tampą.

Ryškiau nupiešti Vilmanto ir 
Moiros charakteriai, greta jų 
stovi buv. mokytojas Antanas 
Ruigys ir buv. gail. sesuo Juzė 
Vingytė. Bet susidaro tikras 
meilės “trikampis“: Antanas 
myli Vingytę, kuri daugiau lin
kus i Vilmantą, o šis i Moira, 
kol visam tam meilės kom
pleksui uždeda “karūną“ minė
tas Bell.

Vilmantas atrodytų besąs 
principų žmogus: laikos tėvų ti
kėjimo, neima svetimo kraš
to pilietybės, neužmiršta gim
tojo krašto papročių. Bet, iš ki
tos pusės, jis silpnas meilėj: 
Įsimylėjęs iš pirmo žvilgsnio, 
daugiau fizinį kaip dvasinį gro
ži, kritiškam žvilgsniui vietos 
nebepalieka, nebepaiso tikėji
mų skirtingumo ir sutinka su 
civilinėm vedybom. Visa tai jau 
suponuoja meilės sudužimo ga
limybę.

Neringoje bus ir berniukų stovykla 
Nek. Pradėtosios Marijos seserys plečia 

stovyklavimą Neringoje, Vermonte
Daug kartų buvo girdima tė

vus klausiant Putnamo seselių, 
kada jos pradės organizuoti pa
našią stovyklą berniukams, ką 
jos mergaitėms ruošė per 27 
metus. Šiais metais tai tampa 
realybe, nes Nekaltai Pradėto
sios Marijos seserys organi
zuoja pirmąją vien berniukų 
stovyklą Neringoje nuo liepos 
25 dienos iki liepos 31 dienos.

Berniukų stovyklai skiriama 
šiais metais tik viena savai
tė. Norima pažiūrėti, ar t'krai 
tėvai pasinaudos šia proga ir 
kaip patvs berniukai n^’’Ąs 
reikštis kūrybingoje stnvvklos 
atmosferoje. Tai berniuku sto
vyklos sėkla rytiniame paku
tyje, ir teks žiūrėti, *ar tėvai 
norės ją ugdyti. Priimami ber

Laiškas redakcijai
Gerbiamieji!

Parašytas žodis dažnai atsi
duria skaitančiojo malonėje, ir 
rašančiojo tikroji mintis nevi- 
suomet teisingai išskaitoma. Ma 
lonėkite priimti šias pastabas 
sąryšyje su 1971.11.26. “Darbi
ninke“ atspausdintu mano laiš
ku ir Jūsų prierašu:

1. Laiško pagrindinis tikslas 
buvo atkreipti Jūsų dėmesį į 
tai, kad mokykloje tebedirba 
žmogus, kurio nuopelnų lietu
viškam švietimui nereikėtų aiš
kinti nė vienam, kuris šešta
dieninės mokyklos darbą giliau 
paž:sta. Iš to išplaukė mano 
priekaištas Jums, kad Jūs te 
darbo arba nepažįstate arba ne
norite objektyviai vertinti. Ne
turėjau nė krislelio noro pro
testuoti prieš p. K. Šventorai- 
tienę ar nuvertinti jos darbe 
būdą. Ponios Šventoraitienės 
malonų asmenį gerbiu, jos dar

Kas čia daugiausia kaltas? 
Gal ne tiek charakterių skirtin
gumas, kiek skirtingos tauty
bės, išryškėję dienų realybėj. 
Autoriui bus rūpėję, kad ir ne
tiesiogiai. parodyti, kokia trage
dija gali ištikti lietuvį, pasida
vus meilės pagundai su svetim
taute. Moira, užstodama Henry 
Bell, byloja: “Jis daug kuo ski
riasi nuo tavęs. Jis neniekina 
karalienės, nepeikia Australijos, 
nesityčioja iš mano estetinio 
skonio, neniekina golfo, kroke
to, šunų bei arklių lenktvniu” 
(p. 212).

Autorius nėra koks moralis
tas, patys jo veikėjai turi duo
ti atsakymą. Vilmanto bičiulis 
Ruigys samprotauja: “Neatsar
gus žvilgsnis, drąsus mostas, 
netikėtas šypsnys, taiklus žo
dis, ir staiga pasijunti, kad jau 
esi meilės vergas“ (p. 202). O 
tas vergas nėrės ir į jūrų dug
ną ieškoti perlų, leidos ir į auk
so kasyklas, kad tik praturtėtų, 
kai sužadėtinės motina nesuti
ko leisti dukters už beturčio.' 
O už netikėtą šypsnį ir karalie
nės nepagerbimą gavo ir kalė
jime pasėdėti.

Į taip atkakliai siekiamą mei
lę, atrodo, nebuvo atsakyta pa
našiai iš antros pusės. Greit po 
vedybų, kaip iš Pandoros dė
žės, ima piltis žmonos neigia
mumai: arkliu ir šunu lenktv
niu meilės, plaukų dažymas, 
prieš tai nepraktikuotas rū
kymas ir kitos ydos ydelės, ku
rių nė iš tolo nebuvo pastebė
ta per ilgesnį laiką bendrau
jant. Tektų kvestijonuoti ir pa
čią meilę, jei jau dar prieš ve
dybas intrūzas sugeba atlikti 
vyro šeimos pareigas, ir tik bi
čiulis viską matančiam meninin
kui atveria akis, kad jo vaikas 
— ne jo. To jau, aišku, gana. 
Tai lyg šekspyrinio sukirpimo 
apviltasai vyrelis. Knygą ypač 
turėtų perskaityti visi, kurie 

niukai nuo 7 metų iki 14 me
tų.

Kitų stovyklų, vykstančių 
Neringos stovyklavietėje, da - 
tos: Mergaičių stovykla nuo 
birželio 27 d. iki liepos 24 d. 
Berniukų stovykla nuo liepos 
25 d. iki liepos 31 d. Altoriaus 
berniukai, Šv. Kazimiero para
pijos Worcester, Mass, nuo rug- 
piūčio 1 d. iki rugpjūčio 7 die
nos. M.A.S. rytinio pakraščio 
stovykla nuo rugpiūčio 8 iki 
rugpjūčio 21d. Anglų kalba lie
tuviškos dvasios stovykla ber
niukam ir mergaitėm nuo rug
piūčio 22 d. iki rugpiūčio 28 
d.

Stovyklų reikalais rašyti: Ne
ringa, Immaculate Conception 
Convent, Putnam, Conn. 062 
60.

bą klasėje labai vertinu ir nuo
širdžiai apgailestaučiau, jei dėl 
mano kaltės ji mokyklą apleis
tų-

2. Be jokio pagrindo laiškas 
siejamas su kitų asmenų veiks
mais tuo pačiu klausimu. Laiš
kas paremtas mano pačios pa
tirtimi ir įsitikinimu ir išreiškė 
mano vienos mintis. Jokių ne
viešų nepasitenkinimų nesklei
džiau. Priešingai — radusi rei
kalo pareikšti savo nuomonę, 
parašiau Jums atvirą laišką. Tie
sa, laiškas nebuvo numatytas 
visuomenės pasmaguriavimui 
jis buvo skirtas “Darbininko“ 
redakcijai kaip oskarų skyrimo 
komisijai su viltimi, kad mano 
pastabos bus ateityje naudin
ga.

Šį kartą labai prašau mano 
laišką artimiausiu laiku patal
pinti Darbininko skiltyse.

Jūsų,
Elv. Oilapieni 

ruošias “romansui“ su svetim
tautėm!

Būdamas iš esmės kalbinin
kas, graikų kultūros žinovas, 
autorius ir į savo romaną yra į- 
nešęs tų bruožų. Užtinki čia ir 
senos gyvenimo išminties, ir 
australiško gyvenimo papročių 
bei gamtos pavaizdavimo. Ro

SIOUX CITY, I0WA
Vasario 16 minėjimas

Vasario 14 sekmadienį. 
Sioux City lietuviai Įspūdingai 
paminėjo Vasario 16.

Jau vasario 7 vietos klebo
nas paskelbė bažnyčioje minėji
mo programą, kviesdamas vi
sus lietuvius ir kitataučius, lan
kančius meniškai išpuoštą Sv. 
Kazimiero bažnyčią, melstis ir 
priimti komuniją už kenčian
čius lietuvius Lietuvoje, Sibi
re ir kitose Rusijos vietose bei 
laisvojo pasaulio lietuvius ir 
jų bičiulius, nenuilstamai kovo
jančius už pavergtos Lietuvos ir 
visų pavergtųjų tautų laisvę.

Vasario 7 ir 14 parapijos biu- 
telenis, lietuvių ir anglų kalbo
mis, buvo skirtas pavergtai 
Lietuvai.

Dvejas mišias už pavergtą 
Lietuvą aukojo pats klebonas, 
o trečiąsias — kun. L. Zieg- 
mann, krikščioniškojo mokslo 
direktorius Sioux City diecezi
joje.

Kun. S. Morkūnas pasakė aš
tuonis patriotinius pamokslus, 
lietuvių ir anglų kalbomis, apie 
religinę būklę Lietuvoje ir oku
pantų rusų žiauriai vedamą ne 
tik religinę, bet ir tautinę, kul
tūrinę, ekonominę kovą sunai
kinti lietuviam, verčiant jauni
mą vykti i Sibirą vergų dar
bam, šaukiant jaunus vyrus i 
rusų kariuomenę, iš kur didelė 
dalis negali grįžti atgal i tėvy
nę; savo pamoksle jis ilgiau 
apsistojo aiškindamas kun. An
tano Šeškevičiaus neteisėtą nu
teisimą kalėti už tai, kad, atlik
damas savo kunigišką pareigą, 
rengė vaikus prie pirmos komu
nijos: vaizdžiai prisiminė pas
kutinius pavergtųjų lietuvių 
drąsius žygius patekti į laisvus 
kraštus.

Su dideliu susikaupimu ir dė
mesiu pamokslų klausėsi ame
rikiečiai, atvykę net iš trijų 
valstijų: So. Dakotos, Nebras- 
kos ir lowos. Pamokslai buvo 
Įspūdingi ir Įdomūs, nes pats 
pamokslininkas asmeniškai yra 
pergyvenęs pirmąją rusų oku
paciją ir penkis mėnesius nuo
lat buvo tardomas, o dauguma 
jo giminių mirė kankinių mir
timi Lietuvos kalėjimuose ir Si
biro taigose.

Vytautas Paulauskas iš Lawrence N:ass., sūnus Mr. Mrs. 
VI. Paulauskų, sėkmingai baigė teisės mokslus. Studijavo 
jurų teisę ir prekybą. Ir dabar dirba savo specialybėje — 
prekybos laivyne. Jis moka bent kelias kalbas, studijavo 
Oregono universitete. Jo brolis, Edmundas Paulauskas, 
neseniai buvo {šventintas j kunigus.
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mano kalba gera, vietom su hu
moru, aiški, dialogai vykę. Bū
dingas Giedrės Vaitienės pieš
tas knygos viršelis.

Juozas Tininis. Dailininko 
žmona; romanas. Chicago, Liet. 
Knygos Klubas, 1970. 218 p. 
Kaina 5 dol.

A. Tyruolis

Parapijos salėje įvykęs minė
jimas buvo pradėtas giesme 
Marija, Marija ir Amerikos ir 
Lietuvos himnais.

Rašytojas Jeronimas Cicė
nas skaitė turiningą, minėji
mui pritaikytą paskaitą.

Banketą Vasario 16 proga 
malda pradėjo pranciškonas tė
vas O. Akwick (Akavickas), di
džiausios Šv. Bonifaco ameri
kiečių parapijos Sioux City kle
bonas, čia gimęs, lietuvių 
kilmės, neblogai kalbąs lietu
viškai.

Prityrusios šeimininkės M. 
Kuncienė, E. Meškauskienė, J. 
Luneckienė ir Vanda žvirgždi- 
nienė banketą paruošė grynai 
lietuviškai.

Atsargos kapitonas S. Meš
kauskas ir M. Luneckas uoliai 
talkino klebonui, ruošiant 
minėjimą.

Banketo metu skambėjo lie
tuviškos patriotinės dainos.

Minėjimas praėjo nepapras
tai jaukiai.

Lietuvai laisvinti aukojo: ku
nigas S. Morkūnas — 100 dol.; 
po 15 dol. — M. Kuncienė, S. 
Meškauskas, A. žvirgždinas; 
12 dol. — E. Rudonienė; po 10 
dol. — J. Cicėnas, M. Luneckas, 
B. Plaušinaitis. J. Ulanskas, K. 
Žolpys; po 5 dol. — K. Kati- 
nienė, J. Miltenis, S. Osteen ir 
O. Vakulskienė; kiti — po ma
žiau. Viso surinkta ir pasiųsta 
Altai 232 dol.

Straipsniai amerikiečių 
laikraščiuose

Vasario 16 proga kun. S. 
Morkūno pastangomis, asmeniš
kai jam prašant, vietos dien
raštis Sioux City Journal, turis 
270,000 skaitytojų (5th and 
Douglas St., Sioux City, Iowa 
51102), ir diecezijos savaitinis 
laikraštis The Globe, turis 100, 
000 skaitytojų (P. O. Box 1678, 
Sioux City, Iowa 51102), įsidė
jo jo ilgus straipsnius, nušvie
čiančius Lietuvos neteisėtą pa
vergimą, sulaužant visas nepuo
limo sutartis, nusikalsiant prieš 
tarptautinę teisę, ir Rusijos ko
lonializmo negirdėtus istorijo
je žiaurumus, sunaikinant ka
lėjimuose ir vergų stovyklose 
šimtus tūkstančių Lietuvos
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Kearny lietuvių jaunimas, dalyvavęs programoje vasario 21 miesto bibliotekoje, kur buvo surengta lietuvių 
tautodailės parodėlė. Viršuje pirmoje eilėje Elena Nakrošienė, tautinių šokių mokytoja ir vedėja..

žmonių: vyskupų, kunigų, vie
nuolių misijonierių, broliukų, 
seselių ir pasauliečių.

Būtų labai gražu ir naudinga, 
kad didesniųjų kolonijų lietu
viai pasiųstų nors trumpus pa
dėkos laiškus minėtiem laik
raščių redaktoriam.

Mažos parapijos 
dideles aukos

Klebonas kun. S. Morkūnas 
paruošė metinę aukotojų apy
skaitą, išspausdintą knyga su 
bažnyčios nuotrauka.

Iš apyskaitos matyti, kad 
1970 m. pajamų turėta 48.254. 
41 dol., išlaidų — 28.827.89.

Sausio 1 parapijos pinigų 
bankuose — 177,975.52, iš jų 
parapijos centro fonde 177.000. 
Per metus sutaupyta 19.426.52.

Didesnės pinigų sumos išleis
tos: centrinei vietos katalikų 
aukštesniajai mokyklai 'išlaiky
ti — 9,184.60 (mokyklą lanko 
12 parapijos mokinių); parapi
jos nuosavybei pagerinti, kuni
gų seminarijai, diecezijos reika
lam ir misijom — 5.308.73.

Vietos vyskupas F. H. Gre- 
teman, D.D., jau davė leidimą 
statyti parapijos centrą. Archi-

Davton, Ohioj ~

Nepriklausomybės atkūrimo 
minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo 53-čios sukakties mi
nėjimą vasario 21, sekmadienį, 
surengė Daytono lietuvių kata
likų draugijos.

Šv. Kryžiaus lietuvių parapi
jos bažnyčioje mišias už Lietu
vą aukojo ir pritaikytą pamoks
lą pasakė klebonas kun. dr. Ti
tas Narbutas. Po mišių nueita 
prie Trijų Kryžių šventovės, 
kur padėtos gėlės ir sukalbėta 
malda už kankinius dėl Lietu
vos laisvės.

Pagrindiniu kalbėtoju para
pijos salėj buvo Petras P. Žiau- 
kas. Rezoliuciją ir sveikinimus 
perskaitė Pranas Gudelis.

Meninėje dalyje kelias dai
nas ir ariją atliko solistas Ju
lius Kazėnas, iš Clevelando, 
jam akomponavo Genė Korsa
kienė, taip pat iš Clevelando. 
Pianinu skambino Eleanora Al
varado, akordeonu grojo Mark 
Vaitkus, gitara — Mary Agnes 
Mikalauskas. Jaunieji vyčiai 
deklamavo ir dainavo; juos pa
rengė Elinora Služienė ir Kot
ryna Prašmantienė.

Uždarymo žodį tarė Stanley 
Vaitkus. Programos pranešėja 
buvo Dana Masilionis. Aukas 
Amerikos Lietuvių Tarybai pri
ėmė Jonas Kvietys.

Buvo svečių iš Cincinnati, 
Columbus ir kitu artimų vie
tovių.

Po programos visus pavaiši
no šeimininkės Eugenija Gečie
nė, Elena Žukaitienė, Kotryna 
Prašmantienė ir Stefanija Raš
tikienė.

Minėjimas praėjo labai sėk
mingai. F.G.

LAWRENCE, MASS.
Minėjom Vasario 16-ją

Vasario 21 d. 2 vai. popiet 
lietuvių tautinės bažnyčios sa- 
lėn Lawrence lietuviai gausiai 
susirinko Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėti.

Vadovavo Jonas Stundza, jau 
keliasdešimt metų pirmininkau
jąs lietuvių klubui.

Minėjime, kaip ir kiekvienais 
metais, apsilankė mums drau
giški valdžios atstovai: Thomas 
Lane, buvęs kongresmanas. da
bar Massachusetts gubernato
riaus patarėjas, ir William 
Wall. Lawrence ir apylinkinių 
miestelių atstovas Massachu
setts senate. Jiedu paminėjo, 
kaip lietuviai 1918 deklaravo, 
kad Lietuva turi tapti vėl ne
priklausoma, ir savo pasiryži- 

tektas W. L. Beutler davė pa
siūlymą. Parapijos centras atsi
eis virš 200.009 dol. Parapie- 
čiai tęsia pasižadėjimus mokė
ti minėtam tikslui. Ateinančių 
metų pavasari bus pradėti sta
tybos darbai, nes bus turima 
visa reikiama pinigų suma.

Šv. Kazimiero parapija yra 
vienintelė lietuvių parapija vi
soje lowos valstybėje. Turi 75 
šeimas. Parapiečiai — paprasti 
darbininkai; 60 procentų —pen
sininkai.

Korespondentas 

Hot Springs. Arkansas, Lietuvių Bendruomenės valdyba su Tėv. Petru Ba
riūnų, kai jis ten svečiavosi. Nuotraukoje matomi: S. Rūkienė, J. Bružas, 
K. Plepys, K. Cicėnas, G. Sakevičius ir Dr. Minginas.

Hot Springs, Arkansas, lietuvių dalis, kuri dalyvavo Vasario 16-tos proga 
surengtose pamaldose.

mu, niekam nepradedant, tatai 
Įgyvendino.

Antrojo pasaulinio karo me
tu Rusijos raudonoji armija Lie 
tuvą okupavo ir nepriklausomy
bę panaikino. Palinkėjo vėl at
gauti nepriklausomybę.

Kalbėjo Šv. Pranciškaus para
pijos klebonas kun. Alfonsas 
Jansonis ir profesorius Alfon
sas Lešinskas. Jiedu pami
nėjo, koks sunkus lietuvių gy
venimas okupuotoj Lietuvoj.

Užbaigai tautinės bažnyčios 
klebonas kun. Julius Gaspariū- 
nas gražiai, vaizdžiai padekla
mavo, atvaizdavo išeivių lietu
vių tėvynės ilgesį.

Tarp prakalbų moterų klubo 
choras gražiai padainavo kele
tą dainelių, akomponuojant mu
zikei P. Vydūnfenei.

Studentas Juozas Blaževičius, 
muziko Jono Narkaus mokinys, 
gražiai paskambino pianu porą 
dalykėlių.

Kitas studentas Jonas Stun- 
dza su savo teta Stundžiūte gra
žiai duetu padainavo vieną dai
nelę.

Po minėjimo moterų klubo 
šeimininkės paruošė gardžią 
vakarienę, apdovanojo saldai
niais, o jaunasis Jonas Stundza 
pavaišino savo parūpintu gar
džiu pyragu.

Aukų Altui surinkta 132 dol.
J. Sk.



1971 m., kovo .9 d., no 16 DARBININKAS

Pavykęs ateitininkų balius New Yorke MALE • FEMALE.

Kiekvienais metais New Yor- 
ko studentai ateitininkai reng
davo Užgavėnių blynų šokius. 
Tai būdavo lengvo pobūdžio pa
sišokimas ir vaišės prieš prade
dant gavėnios laikotarpį. Ta
čiau naujiem žmonėm į visuo
meninį gyvenimą atėjus, per
nai šokiai virto jau pobūviu, o 
šiemet — įvyko Užgavėnių ba
lius, sutraukęs jaunimą ir vy
resniuosius net iš tolimesniųjų 
apylinkių ir miestų.

Baliaus nuotaiką pagyvino 
kaukės ir kostiumai, kurie bu
vo premijuojami. Be to, atitin
kamai paruošti stalai ir ap
švietimas daug prisidėjo prie 
baliaus nuotaikos. O nuotaika 
buvo gera, nes staiga visi su
prato, kad mūsuose nėra jokios 
bedugnės tarp vyresniųjų ir 
jaunimo... Skirtumai — taip, 
bet ne prarajos, ne bedugnės.

Kostiumų ir kaukių premijos
Baliaus nuotaikai įsibėgėjus, 

įvyko “kaukių paradas”, kurio 
metu salėje pasirodė visi kos
tiumai, gi premijavimo komisi
ja juos visus gerai apžiūrėjo. 
Buvo daug ir labai gražių kos
tiumų. Komisija tikrai turėjo 
daug vargo, kol paskyrė tris 
premijas. Tačiau po ilgų disku
sijų premijos buvo nubalsuotos. 
Komisiją sudarė: dailininkai B. 
Gedvilienė ir K. Žoromskis, šeš
tadieninės mokyklos vedėja E. 
Ošlapienė, A. Sabalis ir A. Bal
sys.

Savo atsilankymu balių pa
gerbė Lietuvos generalinis kon
sulas A. Simutis ir Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos pirmininkas A. Vakselis 
su poniomis. Jie buvo pakvies
ti įteikti pirmą ir antrą premi
jas už geriausius kostiumus.

Pirmąją premiją laimėjo J. 
Pumputienė, kurios kostiumas 
vaizdavo užsienio lietuvių pa
triotinę spaudą; -visas kostiumas 
buvo apklijuotas lietuviškų laik
raščių ir žurnalų pavadinimais. 
Juos surinkti ir iškirpti jau bu
vo didelis darbas, bet, atrodo, 
kostiumas laimėjo dėl savo lie
tuviškumo idėjos, ir kaip toks 
buvo vienintelis. Ji laimėjo p. 
Zikaro dažytą vazą ir studento 
P. Sandanavičiaus modernų pa
veikslą.

Antroji premija teko studen
tei Auksei Trojanaitei, kuri stu- 
dijuoda odontologiją ir buvo, 
apsirengusi kaip dantis. Jai te
ko šokolado dėžė ir gintaru pa
puoštas medalis.

Trečioji premija teko lietu
viškai aguonai, kurios kostiu

VERONIKOS SKARA

Veronikos skara, Kristaus 
kančios vaidinimas Amerikoje, 
vasario 20 atidarė 57-ta sezo
ną. Nuo 1915 ši drama vaizduo
ja Kristaus kančią ir primena 
pamaldžios Veronikos žygį nu- 
šluostant Kristaus veido prakai
tą Išganytojui einant į Kalva
rijos'kalną. Vaidinimo pabaigoj 
pavaizduojamas pirmųjų krikš
čionių persekiojimas Romoj.

Šį vaidinimą parašė pasionis- 
tas tėvas Bernardine Duch ir 
pirmą kartą jis buvo statytas 
Pittsburghe. 1915 m. Union Ci
ty, N. J., buvo pastatytas dide
lis teatras specialiai šiem meti
niam gavėnios vaidinimam. Ši 
religinė drama statoma Vero
nica’s Veil Auditorijoj 14 St. ir 
Central Avenue.

1971 m. gavėnioj iš viso bus 
20 pastatymų šeštadieniais ir 
sekmadieniais 1 vai. popiet. 
Pradedant kovo 20 bus 1 vai. ir 
5:30 vai. popiet.

Per tuos 57 veiklos metus 
“Veronikos skara” vaidinimas 
yra pritraukęs daugybę piligri
mų ir jį yra matę apie pusant
ro milijono įvairių tikėjimo as
menų. Žmonės atvyksta ir iš ki
tų valstijų bei tolimų New Eng
land vietovių.

Informacijų ir bilietų reika
lais kreiptis adresu: St. Jo
sephs Rectory, 1309 Central 
Avenue, Union City, N. J. Te- 
lef. (201) 865-2325. Žiūr. skel
bimą šio numerio 7 psl. 

mą pasigamino Gina Simonai
tytė. Jos premiją — austą ta
kelį iš Lietuvos ir dėžę riešutų 
įteikė SAS pirmininkas Jurgis 
Oniūnas. šias dovanas baliui pa
aukojo ponai Zikarai, o paveiks
lą — P. Sandanavičius.

Buvo ir loterija, kurios tris 
premijas — gintaro išdirbinius, 
gėrimus ir šampaną — taip 
pat baliui paaukojo p. Zikarai. 
Iš viso, šiemetinis balius pa
rodė, kad mūsų jaunoji karta 
turi labai ir labai daug para
mos ir draugų, jeigu tik ji pati 
dirba ir stengiasi.
"Jaunimo dainos, va, kas ..."

Nežiūrint kostiumų ir links
mybių, pakilios nuotaikos ir vai 
gių, šokių pertraukų metu į 
salės vidurį įžengdavo jaunuo
lis su akordeonu ir užgrodavo 
dainą. Apie jį sustodavo ratas 
jaunimo ir pradėdavo dainuoti. 
Baliaus dalyviai buvo šiek tiek 
nustebinti, kiek susijaudinę. 
Teko klausti ir vieno, ir kito, 
ko čia stebėtis, jei jauni žmo
nes dainuoja? Gi vienas apsi- 
mąštęs pagyvenęs ponas ėmė 
ir paaiškino: “Balius tai balius, 
bet jaunimo dainos — va, kas 
jaudina. Manėme, kad jie nie
ko nebemoka.”

Iš tikrųjų jaunimo buvo ga
na daug, net iš kitų miestų: 
Toronto, Worcesterio, Bostono, 
Washington© ir New Yorko apy
linkių. Gi dainų vadovas su 
akordeonu — jaunimo tarpe 
gerai žinomas Rimas Juzaitis iš 
Philadelphijos, trečių metų fizi
kos studentas.

Buvo šis tas ir senimui, saky
tume: baliaus pabaigoje įvy
ko rožių valsas, patraukęs daug 
vyresniųjų į šokius, vienok vė
liau sudominęs ir jaunuosius. 
Kai kurie tokio dalyko nebuvo 
dar patyrę ...

Jaunimas pradėjo ir užbaigė
Šio baliaus metu buvo visa ei

lė naujų “bandymų”, gi kiti tra
diciniai dalykai vėl išvydo sa
lės šviesą: balius pradėtas SAS 
CV pirmininko J. Oniūno padė
ka už atsilankymą ir visiem, ku
rie jaunimui padėjo. Paprastai 
tai daroma parengimo pabai
goje, kuomet visi skuba namo 
ir nieko girdėti nebenori. Ta
čiau pasigesta maldos prieš 
valgį, kuri bent ateitininkų po
būviuose neturėtų būti “gėdini- 
mosi” objektu. Pristatyta daug 
svečių ir rėmėju, bet pamirštas 
MAS CV atstovas iš Kanados.

(nukelta į 8 psl.)

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

AUTOMOBILE PARTS MEN (2).. 
Experienced. Excellent working con
ditions. Pay commensurate with 
ability. All company benefits. See 
Walt Allen
MARSH HALLMAN Chevrolet Inc.

781 CENTRAL AVE.

Exp. woodworkers and assemblers 
steady work—40 hours Tonell Dis
play Co. Inc. 50 Sindle Ave. Little 
Falls N.J. Apply in person.

MEN’S TAILORS 
Quality Men’s

Dept.
Full and part time. 

Experienced Tailors accustomed 
to fitting fine men’s clothes. 

Replies kept confidential.
Phone MR. KERMAN.

716-837-1100
BUFFALO. N.Y.

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

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 Tonnelle Ave in new in
dustrial park area)

An Equal Opportunity Employer

H. W. FEMALE

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

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

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

RN. AFTERNOON SUPERVISOR 
3 to 11 full time; also full time Day 
Nurse 3 to 11. Call Mrs. Gustafson 
(203) 875-0771

OPERATORS wanted on Singer 
machines partial section. Steady — 
LODY APPAREL 3200 Cruger Ave. 
Bronx. Tele 231-1646

EXP OPERATORS semi section on 
Singer machines steady and vaca
tions NAVARRO DRESS CO. 3867 
Third Avenue Bronx near 171 & 172 
St. 2 floor — ask for Cindy

DEXTER PARK
(0! PHARMACY H0

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

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

WK DELIVER 
Michigan 2-4130

Virginia 9-4498
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N.Y. 11206 

■----- -  Allen R. Shipley —-—

Kas norėtų Įsigyti Itefuviškų 
plokštelių ar liotuviškų knygų, 
prašomi kreiptis Į Darbininko 
administraciją, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. ..Y. 
11221.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

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 sendee, 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

Overweight
GIRLS and BOYS 

7 to 17
Individual diets, resident nutrition
ist, grooming, social dancing, full 
sports program, Olympic-size swim
ming pool, winter follow-up, pollen 
free, transp’n to Catholic Church 
avail. CAMP SHANE — Ferndale, 
N.Y. Accredited APC & AC A. Sel
ma & Irv Ettenberg, 2026 E. 37 St., 
Bklyn, NY 11234 — Send for Bro
chure, BOX 25 — 212—645-9112

Ed Rashbaum Surgical Supplies — 
orthopedic appliances sales & rent
als. custom made braces, medicare 
information 495 New Brunswick Av. 
Perth Amboy N.J. Main office 201 - 
826-8222; Brančh office 103 Thomas 
Place Edison N.J. Call 201-549-6921

Chrysler Marine Engines new and 
rebuilt engines from 95 hp up. Base 
block. Assembly manifolds. Com
plete stock of Marine engine parts 
and transmissions MARZEC 124 E. 
16th St. Lindenhurst, N.Y. 11757 — 
(516) 226-3485.

1 to 4 family houses ail cash free 
appraisal within 2 hours APOLLO 
776A Nostrand Ave. Brooklyn. Call 
IN 7-6955

Gaspar Construction Corp. 10-B E. 
Clarke Place, Bronx. Contratista ge
neral y reparaciones, decoraciones. 
Cualquier clase de trabajo de em- 
bellecimento de establecimiento u 
hogares. plomerla, electricidad, de- 
coracion parodęs, extensfones, al
fom bras. hasta construtr su hogar.

Mario J. Rossi & Sons Inc. Real es
tate we specialize in 1, 2, 3, 4 fami
ly houses Yonkers. Upper Bronx & 
Westchester — New homes and re
sales mortgages and rentals mana
gement. appraisals 871 McLean Av. 
Yonkers 914 BE 7-0700

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wwt Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

ALFRED W. ARCHIBALD, President
šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš 3213,000,000.

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

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

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. 
Modem 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

DAVRE’S RESTAURANTS • 
INDIANA NATIONAL BANK TOWER

Applications now being accepted for late March opening 
... must be experienced in French classical cooking and 
production: Sauciers, Rotisseurs, Garde-Manger, Commis 
Patissier, Entremetiers

• Exceptional growth opportunity
• Career development program
• Fringe benefits

Contact or send complete resume and salary
"• requirements to: . .

DAVRE’S RESTAURANTS
One Indiana Square, Suite 1530, Indianapolis, Ind. 46204 

Telep.ic.-.e (317) 639-4131

JOHNY’S Auto Parts serving the 
Brooklyn area with all types of au
tomobile parts. Open 5I£ 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.

LA JOYA 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 see 
“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

Plan a Lenten pilgrimage to see “VERONICA’S VEIL” America’s Passion 
play. Fifty seventh season: February 20th to April 4th — Renowned play 
dramatizes the Passion of Christ and concerns the holy woman Veronica, 
who used her veil to wipe Christ’s face on the way to Calvary. Curtain: 
Early matinee 1:00 PM; from March 20: late matinee 5:30 PM. Prices: front 
balcony $2.50, entire orchestra $2.00, balcony $2.00, $1.50. Special rates for 
adult performances for groups of 25 or more. Children pay adult prices at 
adult performances; adults pay $1.50 at 1 PM children's matinees. Chil
dren’s tickets $1.00—special rate for children in groups of 25 or more. Ali 
seats reserved. Order in advance Tel. (201) 865-2325 Veronica’s Veil The
atre 1309 Central Ave., Union City, N.J. 07087 — Mention this Ad.

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

Prompt and Efficient 
RUBBISH REMOVAL 

Anywhere—anyplace. Cellars, yards, 
attics, stores, lofts, lots — at rea
sonable rates HYacinth 3-3375 E. 
Watson, 666 Hancock St. Brooklyn, 
N.Y.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė -----------------------------------------------------

Adresas ________ 1------------------------------■------------------------------------------------------

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

Už kalendorių 3_________

Siunčiu už prenumeratų $--------------- -

Spaudai paremti $____ _-.

Siunčiu skolą už___ m. 3-----------------

THERESA MARIA CREATION 
Designers, dress making, restyling 
and alterations. Suits and gowns, 
bridal and brides maid. Quality to 
please you antique jewelry and furs 
500 Merrick Rd. Lynbrook Long Is
land (516) LY 9-9718 - LY 9-3308

A 4 M FURS Inc. 41-16 Main St. 
Flushing NY. Garments made to or
der also ready to wear in the latest 
styles. We do repairing and remod
eling also fur storage on premises 
Tele FL 3-5235 — Angelos Mellides 
Theodore Mellides

ACROSS TRUCKING, Pick up and 
delivery service—Pick up truck and 
1 man. $5 hr. cross town cross coun
try Call and compare — LW 4-2437

Why pay rent! When you can quali
fy to own your own home! We have: 
I. Computerized service for fast 
listing; H. Access to mortgage mon
ey; III. VA & FHA specialists on 
hand — Advance Real Estate Ex
change call (201) 373-5320 W. P. 
Burrell. 458 Avon Ave. Newark N.J.

FERGUSON’S TEXACO all kinds 
of auto repairs, brake jobs, flat tire 
repairs, mufflers, auto parts, car 
wash, greasing. Texaco gas for your 
car — open 7 days: 7 AM - 11PM 
Call (201) 525-9575 ask for J.T.— Sol. Lionės Juodytės įdainuotos plokštelės “Dainuojame su Lione” ir “Mano

Lietuvos prisiminimai" naujos laidos gaunamos Darbininko administracijo
je. Vienos plokštelės kaina 5 dol. Daugiau užsakant, duodama nuolaida.

Prop. 79 Belmont Ave. Paterson.
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NAUJIENOS, MM

Motery Vienybė savo pava
sarinius šokius rengia gegužės 
15 d. Kolumbo vyčių salėje 
Cypress Hills, Brooklyne.

K.M.S-gos 29 kuopos susirin
kimas bus kovo 14, sekmadie
nį, 12 v. Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyne.

LMK Federacijos New Yor- 
ko klubo rengiama Atvelykio 
popietė bus balandžio 18 d. Kul 
tūros Židinio patalpose. Kalbės 
prof. Vytautas Marijošius iš 
Hartfordo, Conn.

Rytu apygardos sportinė var
žybos, kurios turėjo įvykti ko
vo 27, dėl susidėjusių aplinky
bių nukeliamos į balandžio 17, 
šeštadienį.

Jaunystės Keliu, New Yorke 
moksleivių ateitininkų kuopos 
laikraštėlio, redakcija širdingai 
dėkoja dr. B. Radzivanui už 
gausią moralinę bei finansinę 
paramą.

Katalikių Motery Sąjungos 
24 kuopa kovo 14, sekmadie
nį, 12 vai., tuoj po sumos šau
kia narių susirinkimą Angelų 
Karalienės parapijos salėj.

Juozas Buyauskas, gyv. Broo
klyne, sulaukęs 67 m. am
žiaus, mirė kovo 8. Laidojamas 
kovo 11 d. 10 vai. ryto iš-An
gelų Karalienės bažnyčios Šv. 
Jono kapinėse. Nuliūdime pali
ko žmoną Oną, sūnų su šeima 
ir uošvienę Oną Sidabrienę bei 
kitus gimines. Šermenimis rū
pinasi Šalinskų laidotuvių įstai
ga Woodhavene.

Leng Island Liet. Piliečių Klu
bo metinis susirinkimas bus ko
vo 14, sekmadienį, 2 v. popiet 
pas Antaną Antanaitį, 454 Mea
dow Road, Kings Park, L. I. 
11754. Bus renkama valdyba. 
Prašomi nariai atvykti ir atsi
vežti žmonių, kurie norėtų į 
klubą istoti. v v

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

Prano Baltuonio skulptūra, padaryta iš medžio šaknų, vaizduojanti geležinį 
vilką ir Gedimino pilį. Jo skulptūrų paroda bus šį savaitgalį, kovo 13-14, 
Kultūros židinio patalpose. Rengia N.Y. vyr. skaučių židinys.

PRANO BALTUONIO
(Iš Montrealio)

ŠAKNŲ SKULPTŪRŲ 
PARODA

kovo 13 ir 14 dienomis
KULTŪROS ŽIDINYJE 

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Atidarymas — kovo 13, šeštadienio vakare 7 v.v. 
Parodą galima lankyti nuo 12 iki 9 v.v. abi dienas.

Rengia ir visus atsilankyti kviečia
New Yorko 

Vyr. Skaučių 
Židinys Vilija

Vienuolynas GL 5-7068
Spaustuvė_______ GL 2-6916
Redakcija_______ GL 5-7281
Administracija___ GL 2-2923
Kultūros Židinys ..... 827-9865

NUOŠIRDUS AUKŲ 
RINKĖJAS

Kazys čiurlys, gyvenąs North 
Brunswick, N- J., kuris yra L. 
B. Elizabetho apylinkės valdy
bos narys, Prano ir Algirdo Bra
žinskų bylos reikalams surinko 
1072 dol., kurie per J. Veblaitį 
buvo pasiųsti Tautos Fondui 
New Yorke. Jisai vienas išvaži
nėjo po įvairius N. J. kai
mus ir miestukus, gaudamas au
kų ir iš daugelio amerikiečių. 
Tai pirmas daugelio metų atsi
tikimas, kad vieno žmogaus pa
stangos ir pasiryžimas davė 
Tautos Fondui tokią gražią su
mą pinigų.

— Pranciškonai veda rekolek 
ci j as šiose vietose:

St. Catharines, Ont., Kanado
je, Angelų Karalienės koply - 
čioje, kovo 12-14 — Tėv. Vikto
ras Gidžiūnas, O.F.M.

Hamiltone, Ont-, Kanadoje, 
Aušros Vartų parapijoje, kovo 
21-28 — Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, O.F.M.

Delhi, Ont., Kanadoj, šv. Ka
zimiero parapijoje, kovo 28 —, 
balandžio 4 — Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M.

Brooklyne, N. Y- — Šv. Jur- 
gio parapijoj, kovo 26-28—Tėv. 
Barnabas Mikalauskas, O.F.M.

Lietuviškų pinigų rinkėjam 
dėmesio. Gauta keletas su Vy
tautu ir Vyties ženklais 1936 
metų laidos sidabrinių pinigų 
—10 litų. Kas norėtų įsigyt, su 
kainos pasiūla kreiptis į Darbi
ninką, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N- Y. 11221, tel. 
GL 2-2923.

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

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame vi

siems, padėjusioms palydėti į 
amžino poilsio vietą a.a. Bro
lį Antaną Trumpą, pranciško
ną, kuris beveik 20 metų gy
veno mūsų vienuolyne Brook
lyne. Malonu, kad New Yorke 
apylinkės visuomenė įvertino 
velionies darbą “Darbininko” 
administracijoje bei spaustu
vėje ir pagerbė jį savo apsilan
kymu šermeninėje, bažnyčioje, 
kapinėse.

Dėkojame Marytės šalinskie- 
nės laidojimo įstaigai už jau
kų patarnavimą, Angelų Kara
lienės parapijos klebonui už 
bažnyčią laidotuvių pamaldom, 
visiem kunigam ir pasaulie
čiam, dalyvavusiem laidotuvių 
apeigose, ypatingai tiem, kurie 
užprašė mišias už velionį.

Visuomenės nuoširdumas šia 
liūdna proga yra geriausias mū
sų ir a.a. Brolio Antano Trum
pos tarnavimo visuomenei spau
da įvertinimas. Visiems reiškia
me gilią padėką.

Pranciškonai

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, ries tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Cit- 
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

Newark, N. L
Anksčiau paskelbtoji nove

na į šv. Juozapą švč. Trejybės 
bažnyčioj bus kovo 11-19. Ang
liškai pamaldos bus 5:15 ir 7 
v.v. Lietuviškas tridienis bus 
kovo 12, 13 ir 14. Mišios bus 
7, 7:30 ir 8 v.r. Novenai vado
vaus kun. A. Valančius iš Chi- 
cagos.

Užgavėnių blynų vakarienė 
praėjo pakilioje nuotaikoje ir 
paliko parapijai gerą pelną. Ku
nigai dėkoja visiem, kurie pri
sidėjo prie šio parengimo.

Parapiečiai nuoširdžiai sveiki
na kleboną kun. John J. Schar- 
nus, pakeltą į prelatus. Linkim 
jam kuo gražiausių ir laimin
giausių metų besidarbuojant 
Bažnyčiai.

Parapijos draugijos kovo 21 
parapijos salėje rengia kortavi- 
mo vakarą. Pradžia 2 v. Bus 
skiriamos stalo, durų premijos. 
Pelnas eina bažnyčios fondui.

Kaukiy vakaras...
(atkelta iš 1 psl.)

Reikėtų iš šių klaidų pasimoky
ti ir “pakilioje nuotaikoje” ne
prarasti galvos...

Šokiam grojo J. Thomas or
kestras, kuris yra pakankamai į- 
vairus ir sugebėjo patenkinti 
ir jaunus ir vyresniuosius. Gal 
kai kurie šokiai, sakytume, ir 
buvo per garsūs: nei susikalbė
ti negalima, bet buvo ir “konti- 
nentalinių” dalykų, kurie suju
dino vyresniuosius į pasišoki
mą. Generacijas derinant, rei
kia kai ką ir pakęsti...

Šokiam pasibaigus, jaunimas 
dar gerą pusvalandį sustojęs ra
tu, dainavo. Kai kurios dainos 
ateitininkų ar skautų stovyklo
se išmoktos, vyresniesiem jau 
buvo nebežinomos. Ta proga ir 
atsirado posakis: “Esi tiek se
nas, kiek naujų dainų nebeži
nai”. Ypač įdomiai ir gražiai 
skambėjo “Kaip grįžtančius na
mo paukščius, parveski, Vieš
patie, ir mus”. Vakaras baigtas 
“Lietuva, brangi” daina, kuria 
seniau būdavo baigiami tiek a- 
teitininku, tiek ir skautų subu
vimai. Gražu, kad ši tradicija 
vėl atgijo Lietuvos net nema
čiusio jaunimo tarpe.

Ateitininkų balius tą vakarą 
sutraukė apie 300 dalyvių. Spė
tume, kad pusė jų buvo jauni 
žmonės. Baliaus pelnas skiria
mas SAS veiklai, apie kurios 
specialius projektus bus rašo
ma netolimoje ateityje.

AS.

Kovo 7 Maspetho lietuvių parapijos salėje buvo surengta skautų Kaziuko mugė. Nuotraukoje — skautai ir 
skautės išsirikiavę prieš atidarymą. Nuotr. V. Maželio

VASYLIŪNAS GROJA NAUJI J. GAIDELIO KŪRINĮ
Smuikininkas Izidorius Vasy- 

liūnas su savo nuolatiniu paly
dovu Vyteniu M. Vasyliūnu vėl 
parengė naują programą. Pro
gramos kertiniu akmeniu yra 
nauja kompozitoriaus Juliaus 
Gaidelio smuiko sonata Nr. 2, 
kuriai abu interpretatoriai ski
ria ypatingą dėmesį. Sonata pa
rašyta pernai sausio-vasario 
mėnesiais. Tai stambus, apie pu 
sės valandos ilgumo, kūrinys, 
trijų dalių su įžanga, pilnas 
dramatinio polėkio, su prasiver
žiančiomis lietuviškomis melo
dijomis lėtose temose, su ne
paprastai pakilia, giliai raudan
čia vidurine dalimi — Adagio 
espressivo.

Šalia Juliaus Gaidelio sona
tos programos rikiuojasi Beet- 
hoveno ir Dvoržako sonatos. 
Beethoveno sonata a moli opus 
23 parašyta 1801, kada Beet
hoveno tragedija jo kurtu
mas pradėjo reikštis visu rimtu
mu. Šitai jau jausti jo kūriny-

Pajamų 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.

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

mą buvo pasidariusi Ii lietuviikų laikraščių. Nuotr. P. Ąžuolo

je, kur dramatinis įtempimas 
dominuoja pirmąją ir paskutinę 
sonatos dalį, tuo tarpu viduri- 
nioje atsispindi lyg ir praeitų 
dienų saulėtumas.

Dvoržako sonatina G dur, pa
žymėta gana vėlyvu opusu 100. 
Ji parašyta 1893, kada Dvorža- 
kas buvo New Yorko konserva
torijos direktorius. Tai laikotar
pis, kada jis sukūrė garsiąją 
“Naujo Pasaulio” simfoniją bei 
vadinamą “Amerikonišką” sty
ginį kvartetą F dur. Šioje so
natinoje jo stilius pasireiškia 
visu pilnumu. Slaviškas melo
dijų atspalvis, būdingas čekų 
ritmiškumas, graži romantinė 
harmonija, o šalia to jauti gi
lią tautos sielą, pilną liūdesio, 
skausmo.

Šią programą girdėsime Bos
tone, Mass., kovo 21, sekmadie
nį, 3 vaL popiet, Jordan 
Hall salėje.

Ji bus pakartota New Yorke. 
Carnegie Recital Hall kovo 27, 
šeštadienį, 2 vai. 30 min.

Visi nuoširdžiai kviečiami 
koncertų nepraleisti.

Tikimasi, kad lietuvių visuo
menė parems savo judriuosius 
menininkus, kurie menui ski
ria ne tik savo darbą ir pastan
gas, bet ir didelius pinigus. Ga] 
ne visi žino, kad Jordan HaU 
nuoma vienam koncertui kai
nuoja 750 dol. O kur kitos išlai
dos. Tad nepasmerkite savoje 
meno.

Komp. Julius Gaidelis

Antrasis Baltu 
koncertas

Penkioliktojo Baltų koncertų 
sezono antrasis koncertas įvyks 
kovo 12, penktadienį, 8:30 v.v. 
Jordan Hall. Programoje latvic 
kompozitoriaus-dirigento Gun- 
daris Pone elektroninės muzi
kos rečitalis.

Gundaris Pone yra gimęs 
1932, studijavo Europoje ir pa
galiau gavo doktorato laipsnį 
Minnesotos Universitete. Jis 
yra autorius keletos kompozici
jos teorijų ir apie dvidešimties 
didesnio masto kompozicijų, už 
kurias jis yra laimėjęs keletą 
premijų ir atžymėjimų. Šiuo 
metu Pone yra New Yorko Uni
versiteto mokslo personalo na
rys.

Gundaris Pone JAV debiu
tas įvyko 1966 Carnegie Hali 
New Yorke, o debiutas Euro
poje — 1967 karališkoje kon
certų salėje Stockholme.

Gundaris Pone muzika kriti
kų yra apibūdinama kaip stip
riai intelektuališka, agresyviai 
moderniška ir pilna sukrečian
čių netikėtumų.

Trečiasis ir paskutinis Baltų 
koncertas įvyks balandžio 1, ket 
virtadienį. Jo programą atliks 
jaunas lietuvis pianistas Mani- 
girdas Motekaitis iš Chicagos.

Baltų valdyba kviečia visus 
šiuos koncertus gausiai atsi
lankyti. Jei lankytojų nedaugės 
tai yra visai galimas dalykas 
kad šis koncertų sezonas bus 
paskutinis. Ir nutils dar vienas 
mūsų kultūrinės apraiškos 
skambesys, reikalaująs daug 
darbo ir pastangų, bet susilau
kęs tiek maža pripažinimo net 
ir iš kultūrininkų tarpo.

vi

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

Kelias j Lietuves nepriklau
somybę — tokiu vardu paga
minta skaidrių serija bus rodo
ma kovo 13 d. 7:30 v.v. Liet. Pi
liečių klubo salėje. Šias skaid-. 
res parengė jaunimas, jų paro
dymą visuomenei organizuoja 
Lietuvių Bendruomenė.

Smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno koncertas bus kovo 21 d. 
3 v. popiet Jordan Hall.

Jūros skautai prieš eilę metu 
buvo atsiskyrę. Dabar vasario 
28 didžiojoje sueigoje jau daly
vavo visi skautai drauge. Tuc 
visi pasidžiaugė.

Inžinieriai visada dosniai au
koja lietuviškiem reikalam. Štai 
Lietuvos nepriklausomybės pro
ga Bostono inžinierių aukos. 
Po 100 dol. aukojo: Br. Gali
nis, J. Mikalauskas, Br. Veitas 
ir R. Veitas; po 75 dol. J. Ra
šys, J. Vasys; po 50 dol. če- 
reška, A. Girnius, V. Izbickas. 
D. Šatas ir V. Žiaugra: A. šku- 
dzinskas — 40 dol. Po 35 dol.
K. Devenis, V. Kubilius, A. Lap- 
šys; po 30 dol. R. Bričkus, A. 
Kriščiūnas, J. Dabrila, B. Ma 
kaitis, E. Manomaitis, C. Mic- 
kūnas, J. Štuopis, po 25 dol.
K. Barūnas, J. Dačys, V. Eiki- 
nas, Z. Gavelis, D. Ivaškienė, J. 
Kuncaitis, J. Stašaitis, A. Zi- 
kas. Po 20 dol. K. Nenortas, ir
L. Ruažiūnas; po 15 dol. R. 
Budreika ir E. Cibas. Po 10 
dol. J. Balčiūnas, A. Kriščiū
nas, R. Manomaitis, A. Treinys 
ir J. Vaičjurgis. Iš jų — Gali
nis, Gavelis, Kuncaitis, Balčiū
nas, Eikinas, Vaičjurgis ir R. 
Manomaitis savo įnašus paskyrė 
Lietuvių Fondui.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOS

Newark, N. J. — Vietos Lie
tuvos vyčių 29 kuopa savo su
sirinkimą sušaukė vasario 16 
Švč. Trejybės salėje. Maldą su
kalbėjo kun. P. Totoraitis.

Kadangi tai buvo Lietuvos 
nepriklausomybės šventė, tai 
ir susirinkimas buvo skirtas 
šventės sukakčiai paminėti. Tuo 
klausimu kalbėjo kun. P. Toto
raitis. Priimtos kelios rezoliuci-) 
jos, kurios pasiųstos kongres- 
manam, senatoriam Į Wash- 
ingtoną.

Kalbėta ir apie šv. Kazimie
ro šventę. Nutarta paminėti ko
vo 7 mišiomis 12 vai. Švč. Tre
jybės bažnyčioje. Po mišių pus
ryčiai parapijos salėje.
Užbaigiant susirinkimą, mal

dą sukalbėjo kun. P. Totorai
tis. Sugiedota vyčių ir Lietu
vos himnai. Kitas susirinkimas 
bus kovo 16. F.V.

Lietuvių dailininkų grafikos 
kūriniai — originalai tinka bu
to papuošimui ir dovanoms. 
Pasirinkimas iš virš 100 skir
tingų paveikslų. Skambinkite 
VI 9-2686.




