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Premj. Goldą Meir nusakę busimąsias Izraelio sienas
Tel Avivas. — Nors New 

Yorke šiokie tokie ryšiai tarp 
žydų ir arabų yra sumegzti, ir 
čia dirbama tyliai, bet didžio
siomis patrankomis tebešaudo- 
ma iš Kairo, Tel Avivo ir Je
ruzalės.

Kairas tebekartoja tą pačią 
politiką: arba Izraelis tuojau 
grąžina visas žemes, arba Egip
tas vėl pradės karą joms atsi
imti. Panašus pareiškimas bu
vo padarytas dar pereitą sek
madienį. Atrodo, kad Egipto vy
riausybė tokiais pareiškimais 
silpnina savo pozicijas, nes to
kie pareiškimai negali būti rim
tais laikomi. Yra buvę daug pa
reiškimų, bet vis mažais gaba
lais, ir Izraelio asmenų sienų 
klausimu, bet vis neoficialiai- 
Šitoji stadija jau baigta, 
sienų klausimu dabar jau

nes 
ofi-

Tai padaryta besikalbant su Londono Times korespondentu

W. McMehon, naujasis Australijos 
premjeras.

premjeras 
savo par- 
pačiu mi- 

pareigų.

Gorton pašalintas iš 
tijos lyderio ir tuo 
nisterio pirmininko
Priežastis — nepatenkinamas
pareigų atlikimas. Nauju prem
jeru išrinktas užsienio reik, mi- 
nisteris McMahon.

cialiai prakalbo pati premjerė 
Goldą Meir. Besikalbėdama su 
Londono Times koresponden
tu, ji padarė šiuos žemiau se
kančius pareiškimus.

Pirma, Izraelio kontrolėje tu
ri likti Sharm el Sheik, Tira- 
no sąsiaurį dominuojanti 
aukštuma Sinajaus pusiasalio 
pietiniame gale. Turi būti ga
rantuotas ir Izraelio priėjimas 
prie tos aukštumos. Visas Sina
jaus pusiasalis turi būti demi
litarizuotas, kad Egiptas nie
kad negalėtų laikyti ten ka
riuomenės, tankų, artilerijos ir 
raketų. Kas Sinajaus demilita- 
rizaciją saugos? Izraelis pasiū
lys savo projektą. Labai nenori
ma ir bijoma rusų. Bet demili- 
tarizaciją saugojančių tarpe tu
ri būti Izraelis ir Egiptas. Ru
siškoms raketoms ten nėra vie
tos, ypač prie pietinių Izraelio 
sienų-

Antra, Egiptas negali sugrįž
ti į Gazos juostą, bet Gaza gali 
būti jūriniu Jordano uostu.

Trečia, turi būti naujas susi
tarimas dėl sienų toj vietoj, 
kur yra Izraelio Elatho uostas, 
nes ten perdaug mažai Izrae
liui priklausančios žemės tin
kamiems uosto įrengimams pa
daryti.

Ketvirta, -Hula slėnį domi
nuojanti Golano aukštuma tu
ri likti Izraelio pusėje, nes dėl 
jos buvimo Sirijos valdžioje 
Izraelio gyventojai yra daug au
kų sudėję.

Penkta, Jeruzalė bus vienas 
miestas ir priklausys Izraeliui.

šešta, Jordano upės vakari
nis krantas negali būti Jordano-

Izraelio siena, bet tą reikalą 
reikia sutvarkyti derybomis. 
Tik atsimintina, kad Jordano 
artilerijos šoviniai negali siek
ti Viduržemio jūros.

Izraelis dėl visų dalykų nori 
derėtis su arabais, bet ultima
tumais ir grasinimais karu nie
kas nieko iš Izraelio negaus. 
Sadatas buvo pirmas arabas, 
kuris viešai pasakė norįs tai
kos su Izraeliu. Bet ar jis tik
rai taip mano? Ar tai tikras 
pinigas, ar tik tuščia propagan
da? Tuo tarpu tas reikalas te
bėra neišaiškintas.

Gahalo partija nori Judėjos 
ir Samarijos Izraelio sienose, 
bet 
rus, 
lyje 
nori

Meir yra prieš tokius no
nes ji nenori turėti Izrae- 
dar 600,000 arabų- Ji ne- 
dvikalbės valstybės, nes

t-

-:>r

Indijos premjerė Indira Gandhi, 
parlamento rinkimuose laimėjusi 
dvieju trečdaliu daugumą ir man
datą pradėti pagrindines reformas.

Izraelis turi būti žydų valstybė 
su maža arabų grupe. Ji nenori 
nė arabiškos Palestinos vakari
niame Jordano upės krante, 
nes tokia valstybėlė nebūtų 
ūkiškai pajėgi, bet pajėgi su 
Izraeliu kariauti. Vadinami pa
lestiniečiai turi pakankamai 
vietos Jordane, kur jie dabar 
sudaro 50 proc. to krašto gy
ventojų. Izraelis pasirūpins, kad 
Jordanas galėtų ūkiniai išsivys
tyti. Arabams bus atviras kelias 
ir į jų Izraelyje esančias reli
gines šventoves. Nors ji ne
mėgstanti koridorių, tačiau Jor
dano karalius galėtu gauti pri
ėjimą prie Gazos ar Haifos uos
tų.

Saugios sienos yra daug ge
riau, negu svetimųjų pažadėta 
jų garantija. Iš šito Goldos 
Meir pareiškimo dabar jau la
bai aišku, kuria kryptimi gali

vykti taikos derybos. Izraelio 
nuolaidų ir dėl sienų dar gali 
būti, bet tik pradėjus dery
bas kaip reikiant, atsisakius ul
timatumų ir grasinimų, spaudi
mų ir kitokių vingių- Bet jeigu 
Egiptas nori karo, tai gali kas
dien jį pradėti.

Viena- — čia šį pirmadienį 
- prasidėjo ketvirtoji sesija JAV- 

Rusijos pasitarimų dėl strate
ginių atominių ginklų (tarpkon
tinentinių raketų) apribojimo. 
Delegacijoms vadovauja tie pa
tys asmens: Sovietų — Semio- 
novas, vienas iš Gromykos pa
vaduotojų, JV — Smith, Nusi
ginklavimo agentūros vadovas.

Jie jau yra daug dalykų ap
tarę, vienas kitą iš panagių iš- 
klausinėjęJAV delegacija net 
sutarties projektą jau yra įtei 
kusi, tačiau pastaruoju laiku 
per savo spaudą Maskva sukė
lė daug įtarimų.

Visą laiką buvo kalbėta, kad 
turimas galvoje puolamųjų ir 
apsiginamųjų atominių raketų 
apribojimas, bet pasitarimu per-

./

KARIUOMENE PAŠALINO TURKIJOS VYRIAUSYBĘ
Reikalaujama sutramdyti Maskvos agentŲ veiklą

Ankara. — Turkijos karinė 
vadovybė pareikalavo preziden
tą sudaryti stipresnę vyriausy
bę krašte prasidedančiai anar
chijai sutramdyti. Memoran
dumą, kuris vėliau buvo pa
skelbtas spaudoje ir per radiją, 
pasirašė gen. štabo viršininkas 
gen. Tagmac ir aviacijos, armi
jos bei laivyno vadai. Patarimo 
nevykdymo atveju valdžią per
imtų kariuomenė, kaip tai jau 
yra buvę prieis 11 metų.

Tris valandas paposėdžiavęs, 
premjero Demirel kabinetas pa
sitraukė. Naujai vyriausybei su
daryti prez- Cevdet Sunay turi 
surasti kariškiams priimtiną as
menį. Pasakytina, kad tuo tar-

pu kariškiai ultimatumais nesi
švaisto, nė valdžios patys neno
ri, bet jiem, kaip ir visam kraš
tui nebesuprantama, kaip gru
pė samdytų kudlotų ir pašvin
kusių abiejų lyčių jaunuolių, 
vietoj sėdėję mokyklos suole, 
laksto po gatves su kompartijos 
suredaguotais šūkiais ir skelbia 
“revoliuciją”, apie kurią jie ne
turi jokio supratimo. Už šito fa
sado pasislėpę tūno Maskvos 
agentai, bandą ką nors savo 
darbdaviui laimėti.

Kariškių memorandumą gavo 
ir abiejų parlamento rūmų va
dai, nes priekaištai dėl krašte 
prasidėjusios anarchijos taiko
mi ne tik vyriausybei, bet ir

politinėms partijoms. Reikalau
jama vyriausybės, kuri stovėtų 
virš partijų. Bent tuo tarpu, kol 
visi sugrįš į savo vietas, kur 
jie turi būti. Prezidentas jau 
pradėjo pasitarimus dėl naujos 
vyriausybės sudarymo, bet kri
zės mazgo atmezgimo nelauk- 
tina iki šios savaitės vidurio, 
gal net vėliau. Krašte ramu, 
nors karo stovis nėra paskelb
tas. Kariuomenė budi, kad 
provokaciniai veiksmai būtų už
uomazgoje sužlugdyti.

Kom. Kinijos premjeras 
Chou En-lai buvo atvykęs į Ha
nojų pasitarimams. Nė viena 
pusė nepadarė ta proga Ameri
ką provokuojančių pareiškimų, 
bet po keturių dienų nuo su
grįžimo į Pekiną spaudoj pa
skelbtame prąnešime buvo už
siminta, kad Kinija teiks pa- 
Sal.ba kariuo
menė iteitu i v’ietnama.

la-

Pakeitė meilės 
objektą

Life žurnalas visa laiką
bai karštai gynė Chiang Kai- 
sheko Kinijos vietą J. Tauto
se ir Saugumo Taryboje, dabar 
panašiu karščiu pasuko kom. 
Kinijos link: prez. Nixono ad
ministracija raginama tuojau 
pradėti veikti, kad kom. Kini
ja būtų priimta į Jungt. Tau
tas net ir tuo atveju, jei reiktų 
išmesti Kinijos respubliką-

Prezidentas raginamas tuo
jau panaikinti draudimą pre
kiauti tiesiai su kom. Kinija vi
somis prekėmis, išskyrus vadi
namas strategines. Yra žinoma, 
kad tas klausimas dabar svars
tomas ir prezidentūroje ir vals
tybės departamente. Lauktina 
prekybos santykių palengvini
mo, bet nelauktina, kad JAV 
remtų kom. Kinijos priėmimą į 
J. Tautas, kartu iš jų išmetant 
Taiwano Kinijos respubliką.

Sovietų Semionovas (kair.) ir JAV Smith, delegacijų vadovai pasitarimams 
dėl tarpkontinentinių raketų apribojimo.

traukos metu per Maskvos 
spaudą buvo paleistas straips
nis, kad pirmiau reikėtų susi
tarti dėl apsiginamųjų tarpkon
tinentinių raketų apribojimo, gi 
kada nors vėliau pradėti kalbė
tis apie kiton pusėn siunčiamas 
raketas.

Sovietų delegacija jau kėlė 
klausimą ir dėl Amerikos lėk
tuvų Viduržemio jūroj, Europo
je ir Pacifike, kuriuos galima 
panaudoti atominiam ginklam 
vežioti, bet prez. Nixonas išlei
do delegaciją į Vieną su in
strukcija, kad šitie lėktuvai 
yra tik trumpų distancijų skri
dimo, todėl į strateginių gink
lų kategoriją neįeina. Kitaip sa
kant, jie negali būti dabartinių 
derybų objektas. JAV delegaci
ja taipgi turi pasakyti Mas
kvos delegacijai, kad JAV pasi
rašys tik tokią sutartį, kuria 
pasižadama apriboti ir puola
muosius 
ginklus 
raketas), 
sutarties

Šitoje sesijoje susitarimo ne
laukiama, nes vis dar manoma, 
kad pirmiausia turi praeiti So
vietų kompartijos suvažiavi
mas. kurio metu išryškės vado
vybės sudėtis. Bet ir šitas isto
rinis taškas nieko nereiškia, 
nes šiuose pasitarimuose lemia
mą žodį turi ne kompartijos po
litinis biuras, bet Sovietų ka
riuomenės vadovybė, kuri, anot 
Milovano Djilo, dabar Rusijoje 
groja pirmuoju smuiku.

ir apsiginamuosius 
(tarpkontinentines 

Jei Maskva nesutiks, 
nebus.

UŽ BRAŽINSKUS
New Yorko lietuviai kovo 

Iri vėl rinkosi į Times Square. 
■Šį kartfi demonstracijų tikslas 
— atkreipti Turkijos vyriausy
bės dėmesį ir padėti Bražins
kų bylos reikale, o taip pat rei
kalauti S. Kudirkos. Dalyvavo 
arti 500 lietuvių, jų tarpe ne
maža ir iš New Jersey įvairių 
vietovių. Keletas atvyko net iš 
Waterbury, Conn. Paskutinių 
mėnesių eigoje, prisimenant 
Kudirkos -Bražinskų -Simokai- 
čių reikalu demonstracijas, šį 
kartą dalyvavo daugiausia žmo
nių ir buvo nešama daugiausia 
plakatų.

Valandą pažygiavus po Times 
Square, eisena pajudėjo Sovie
tų atstovybės prie JT link. Po
licijai sustabdant automobilių 
judėjimą, lietuvių eisena per
ėjo 6-tą, 5-tą. Park alėjas ir Ma
dison alėja pakilo iki 67 gat
vės- Ten žygiuota Sovietų atsto
vybės artumoj. Reikalauta S. 
Kudirkos grąžinimo.

Tos pačios dienos vakarą te
levizijoj apie lietuvių demon
straciją buvo pranešta CBS ka
nale žinių metu (be vaizdų). 
Apie įvykį minėjo išsamiai ir 
kelios radijo stotys žinių metu.

IR S. KUDIRKĄ
Kovo 15 rytą New York Ti
mes kai kuriose laidose 62 psi. 
paminėjo lietuvių demopstra- 
ciją ir^prisimihe S' Kudirkos ir 
Bražinskų padėtį. New York 
Post trečiam puslapy įsidėjo 
nuotrauką per 3 skiltis ir pa
raše išryškino lietuvių pageida
vimus — laisvės Kudirkai 
Bražinskam!

Lietuvių demonstracijas 
ganizavo Lietuvių Akcijos
mitetas. talkinamas Lietuvių 
Motinų komiteto.

Prie Sovietų atstovybės lie
tuvės moterys, suorganizuotos 
Lietuvių Motinų komiteto, bu
dėjo nuo kovo 11 vakaro iki 
12 ryto

ir

or-

Bražinskų laisvės klausimas 
dar neišspręstas. Telegramos 
siųstinos Turkijos ambasado
riui: Hon. Melih Esenbel, 1606 
23rd St., N.W. Washington, D. 
C. 20108.

Bostone veikias Lietuviu 
Jaunimo informacijos cent
ras savo biuleteny pasiūlo į- 
vairius telegramų tekstus- Pa
vyzdžiai turi nedaugiau 8 žo
džių. Štai 10 pavyzdžių skaity
tojų pasirinkimui:

Bražinskas fate in your 
hands. Save Lithuanians please.

Bražinskas entered Turkey, 
for freedom. Please help them.

Free .world relies, oji .Turkey 
Save Lithuanians Bražinskas.

You understand Russian sla
very. Please save Bražinskas.

surrender
Save Bra-

freedom -

Please do not 
Lithuanian refugees- 
zinskas.

Don’t disappoint
loving nations. Save Bražins
kas. -

Don’t surrender Bražinskas to 
communist oppressors. Save 
them.

We admire Turks for brave
ry. Help Lithuanians Bražins
kas.

Turks love freedom- Don’t 
deny freedom to Bražinskas.

Turkey is land of freedom. 
Don’t return Bražinskas.

Pekino satelitas

Savivaldybes rinkimai—jėgų rodyklė
Čilės kompartija planuoja strategiją

Santiago. — Ką mano Čilės 
gyventojai apie savo naująją 
vyriausybę, šį tą turėtų pasa
kyti balandžio 4 įvyksta savi
valdybių organų rinkimai. Pre
zidentą marksistą išrinkdinusi 
kelių kairiųjų grupių koalicija, 
kurioj dabar pirmu smuiku gro
ja kompartija, savivaldybių or
ganų rinkimams skiria labai di
delį dėmesį. Ir darbo bus labai 
daug įdėta-

Kompartijos sekretorius ir 
visos koalicijos vyriausias poli
tinis strategas Corvalan taip nu
sakė visa taktika: “Jei “liau
dies koalicija” surinks tik 36.3 
proc. balsų (tiek surinko prezi
dentą renkant) ar kiek dau
giau, tai bus laikoma pralaimė
jimu, mūsų ėjimas užsibrėžto

paskubinti ne 
socialines per- 
pradėti institu-

tikslo link pasunkės. Jei su
rinksim 50 proc. ar arti tiek, 
tada galėsim 
tik ūkines ir 
mainas, bet ir 
cijų reformas”.

Institucijų pakeitimo progra
moje pirmoje vietoje stovi da
bartinio dviejų rūmų parlamen
to panaikinimas ir jo vietoje 
“liaudies susirinkimo” įkurdi
nimas. Šio gi pirmasis darbas 
būtų Vyriausiojo Teismo narių 
pakeitimas savais žmonėmis. 
Pavyzdžiu bus paimtas Sovietų 
Vyr Teismas.

Be savivaldybių tarybų bus 
renkamas ir vienas senatorius, 
nes vieta liko tuščia sen. Salva
dor Allende išrinkus preziden
tu.

Lietuvių Motinų komiteto sukviestos moterys budėjo protesto demonstracijoj prie Sovietų atstovybės prie JT ketvirtadienio, kovo
11, naktj iki penktadienio ryto. Nuotr. V. Maželio

Savo pranešime apie Ameri
ką ir pasaulį prez. Nixonas už
siminė, kad šio dešimtmečio ga
le kom. Kinija jau tikriausiai 
turės arba žinos kaip padaryti 
tarpkontinentinę raketą su ato
minių smaigaliu. Toji raketa ga
lės pasiekti Ameriką. Rašalas 
dar nebuvo nudžiūvęs nuo pre
zidento rašto, kai kom. Kinija 
paleido į Žemės orbitą antrą 
savo satelitą. Jo monitoringą 
vykdo North American Defense 
Command- Tuojau buvo pa
skelbta, kad prezidento pa
reiškimas buvo teisingas.

Iššovimas įvykdytas Gobi dy
kumoje ' 400 mylių atstume į 
šiaurės vakarus nuo Lanchow 
miesto. Pirmąjį savo satelitą 
Pekinas paleido 1970 balandžio 
14, vienuoliktą , atominį sprog
dinimą įvykdė 1970 spalio 14.

— Japonijai trūksta darbo 
jėgos, todėl pensininkai, nepil
ną laiką dirbą ir moterys ragi
nami susidomėti tarnybomis. 
V- Vokietija yra kita pramo
ninė valstybė, kuriai taipgi 
trūksta darbo jėgos.

— Izraelis-Egiptas atnaujino 
taikos pasitarimus per J. Tau
tų tarpininką Jaringą. Prie Sue- 
zo kanalo ramu, nors Egipto 
prezidentas veik kasdien skel
bia, kad karas su Izraeliu dėl 
sienų neišvengiamas.



DARBININKAS 1971 m., kovo 16 d., no. 20

Maskvos ponai baidosi vyskupo Baranausko SPARTA — Rašomos mašinėlės |v. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 1173L Tek (516) 757-0055.

Aidai 1971 Nr. 2 informavo 
apie Lietuvoje išleistą vyskupo 
Antano Baranausko raštų kny
gą ir ją šiaip įvertino:

“Tai reikšmingas darbas, ku
riuo reikėtų tik džiaugtis. Deja, 
negalime tik džiaugtis, kai 
1056 puslapių leidinyje nebuvo 
rasta vietos 22 puslapiams, ku
rių būtų reikėję “Kelionei Pe- 
taburkan” (14 eilėraščių ciklas, 
apie 700 eilučių). Ne vieta tau
pyta, o nuspręsta į A. Bara
nausko raštus neįtraukti to kū
rinio, kuriame yra tokie eilė
raščiai, kaip “Sudiev, Lietuva” 
ar “Nu, Lietuva, nu Dauguva”, 
kurie ir nuo paties poeto neat
siejami, ir seniai įaugę į tau
tą-

Negalime tokiu sprendimu 
nesipiktinti ir prieš jį nepro
testuoti, nes tai yra brutalus 
mokslinio darbo, šiaip sąžinin
gai ir kruopščiai atlikto, suža
lojimas.”

(Kodėl išcenzūruota?)
“Kokiu motyvu apsispręsta 

šitaip nedorai pasielgti? Pra
tarmėj taip į šį klausimą atsa
koma: “Iš poetinių kūrinių ne
spausdinamas eilėraščių ciklas 
“Kelionė Petaburkan’, kuriame 
vyrauja mūsų skaitytojams sve
tima ideologija”.

Šis atsakymas verčia piktin
tis dvejopu melu. Pirma, ne
teisu dengtis “skaitytojais”, kai 
sprendimas ne jų padarytas. 
Norint patirti skaitytojų nuo
monę, būtų reikėję parizikuo- 
ti dar 22 puslapių pridėjimu: 
ar nebūtų tie patys raštai buvę 
dar greičiau iš knygynų iš
graibstyti. Antra, neteisu deng
tis ir “ideologija”. Tokia pat 
“ideologija” atsispindi visuose 
A. Baranausko raštuose. Bijan
tis “svetimos ideologijos”, rei
kėtų panašiai represuoti’ visą 
“ikitarybinę” (sovietiniu tėrmi- ;i< 
nu vėl pasinaudojant) lietuvių 
literatūrą. Duotosios Baranaus
ko religinės giesmės (“Sveika 
Marija, dangaus lelija”. “Pie
menėliams vargdienėliams”, 
“Linksma diena mums prašvi
to” ir kt), be abejo, yra sveti
mos komunistų prievarta die
giamam ateizmui. Bet jos vis 
vien pateikiamos.

“Kelionė Petaburkan” buvo 
pasmerkta visų pirma ne dėl 
ideologinio svetimumo, o kaip 
tik dėl jos savumo lietuvių tau
tai. Šiame gi eilėraščių cikle 
yra ir “Nu, Lietuva, nu, Dau
guva”, kurią Vaižgantas savo 
“Pragiedruliuose” buvo pa
vadinęs “lietuvių marseliete”, 
kerurias dešimtis metu žadinu
sia Lietuvą “nepasiduoti fizinei 
pajėgai”. Vaižganto žodžiais, au
torius “pats nesižinojo, kiek 
dvasios stiprybės bus lietuviam 
įpylęs ta viena savo giesme” 
(1969 metų leidimo 315-316 
psl). Ir V. Mykolaitis -Putinas 
savo “Naujojoj lietuvių litera
tūroj” kartojo “maištingosios 
‘marselietės’ ” apibūdinimą

Paremiame Aidy žurnalo protestą prieš cenzūrą 
vyskupo Antano Baranausko raštam Lietuvoje

iš tėvynės lieka toks pat savo 
skaudumų. Todėl lieka pavo
jingi net eleginiai “Nu, Lietu
va, nu, Dauguva” pabaigos pos-

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.)

šiam A. Baranausko kūriniui, 
šaukusiam nepasiduoti “žiemi
nio gudo” valiai (Į936, p. 10). 
Net vadinamoji akademinė K. 
Korsako redaguotoji “Lietuvių 
literatūros istorija” nenutylėjc 
šio eilėraščio, kuris “išreiškė 
nusistatymą prieš Lietuvoje va
romą carizmo politiką”, “en
giamąją carizmo politiką”, “ko
lonijinę bei rusifikacinę cariz
mo politiką”.

... .Tiesa, kad “Kelionė Pe
taburkan” yra kūrinys, kuria
me “garsiau, negu visoje XIX 
a. lietuvių poezijoje iki Mairo
nio, suskambėjo kovos prieš 
carizmą prieš nacionalinį pa
vergimą gaida”. Pripažįstama 
tai ir dabartinio A. Baranaus
ko raštų leidinio įvadiniame 
straipsnyje: “ ‘Kelionė Peta
burkan’ parašymo metu ašt
riausiai visoje poezijoje išreiškė 
lietuvių tautos protestą prieš 
carizmo priespaudą” (I, 17). Ir 
vis dėlto šis kūrinys buvo pa
smerktas likti neįdėtu į jo raš
tus-

Moksliniu požiūriu tai bruta
lus mokslinio objektyvumo pa
neigimas tokia inkvizicine cen
zūra. Lietuvišku požiūriu tai 
žiaurus rusiškos priespaudos 
veiksmas- Negalime nesipiktin
ti tokiu brutalumu ir nekelti 
protesto balso prieš tokį žiau
rumą.” i,

(Kas išcenzūravo )
“Ne į tuos kreipiame savo 

protestą, kurių pavardės figū
ruoja šiame Baranausko raštų 
leidinyje. Abu jų tomus paruo
šė Regina Mikšytė, jau anks
čiau paskelbusi rimtą A. Bara
nausko monogrąfijąv (Antano. 
Baranausko kūryba, 1964). Ji 
ir dabar savo darbą rūpestin
gai atliko (kalbiniuose paaiški
nimuose jai dar talkino A. Vi
dugiris). Be abejo, ne nuo jos 
priklausė sprendimas “repre
suoti” kalbamąjį A. Baranaus
ko kūrini. Redakcinėn komisi- 
jon įrašyti: K- Korsakas (pirm.). 
A. Venclova, R. Šarmaitis, J. 
Jurginis, a.a. J. Lebedys ir A. 
Maldonis. Formaliai jie atsakin
gi už tą sprendimą. Išskyrus J. 
Lebedį, įtrauktą kaip buvusį 
pagrindinį senosios mūsų lite
ratūros istoriką mokslininką, vi
si “redaktoriai” yra pakanka
mai žinomi kaip seni partiečiai 
(patikimiausias okupantams, be 
abejo, R. Šarmaitis, Lietuvon 
grįžęs iš Rusijos jau pirmaja
me bolševikmetyje, o dabar va
dovaująs Partijos istorijos insti
tutui)- Tačiau greičiausiai ir ne 
nuo šių vyrų priklausė nuspręs
ti “Kelionės Petaburkan” pa
smerkimą. Netikime, kad būta 
lietuvių prisidėjusių prie šito
kio sprendimo. Kad ir kiek ko
munizmą įtikėjusiam lietuviui 
turėjo būti aišku, jog tai ir ne

dora, ir neišmintinga (naudos 
prasme). Sprendimas turėjo at
eiti iš “partijos” kaip okupante 
įrankio, būtent — iš tų pačių 
rusų, kuriems lietuvių priešini
masis svetimųjų priespaudai 
jau yra nusikaltimas “šoviniz
mu”.

Pavadinome šį sprendimą ir 
‘neišmintingu”, nes jis kaip tik 
akivaizdžiai parodo, kad ne to
kia Lietuvos padėtis “broliško
joj tautų šeimoj”, kaip propa- 
gandiškai stengiamasi įtikinti. 
Pasmerkiant A. - Baranausko 
“Kelionę Petaburkan”, paliudy
tas jos ir šiuolaikinis aktualu
mas. Nepabūgta Marijos, kalė
dinių ar velykinių giesmių. Bet 
pabūgta “Nu, Lietuva, nu, Dau
guva” posmų.

(Kas joje pavojinga?)
“Kelionė Peterburkan” su

kurta 1858, taigi, jau daugiau 
kaip prieš šimtą metų. Rodos, 
nebebūtų ko tokios “atgyvenos”

besibaiminti. Viskas per tą lai
ką ir pasikeitė, ir kojomis vir
šun apsivertė. Nebereikia lietu
viui, kaip “Petaburko kelio
nės” eilėrašty ■ “Man taip skau
dė, taip neramu buvo”, guos
tis baudžiavinės Lietuvos “su
rūkusiomis gryčiomis” prieš ru
sų “šilkus” ir “auksą”. Priešin
gai, greičiau Lietuva, nors jau 
ir “nubuožinta”, vis dar tebe- 
vilioja rusus. Seniai nebėra ir 
caro: jo patvaldystę pakeitė par
tijos patvaldystė “proletariato 
diktatūros” pavidalu ...

Deja, svetima buvo caro 
priespauda, tokia pat lieka “vy
resniojo brolio” priespauda, nes 
jokia priespauda negali būti 
sava. Sava tėra laisvė. Todėl ir 
reikia baimintis A. Baranaus
ko tautinės atsparos įkvėptų 
posmų šiuolaikinio aktualumo. 
Kas kad. šiandien, po daugiau 
kaip šimto metų, kitos keliavi
mo priemonės. Vis vien kelias

mai:
Ne taip skamba akmenėliai 
Patkavom daužyti,
Kaip vaitoja mūsų broliai 
Šiaurėn išvaryti-
Ne taip staugia platus plen

tas.
Gniaužtas diližonais, 
Kaip vaitoja mūsų žemė 
Po svetimais ponais.
Ne taip puola drėgnas rūkas, 
Kai’ dienelė švinta,
Kaip gausingai mūsų brolių 
Ašarėlės krinta.
Kiek besistengtų' apie “lais

vę” bečiulbėti sovietinės propa
gandos lakštingalos, A. Bara
nausko poezija liks aktuali ir 
dėl to pavojinga, kol “svetimi 
ponai” mūsų žemėj dėsis “bro
liais”. Broliai yra lygūs. O “vy
resnysis brolis” jau nebe “bro
lis”, o toks pat “ponas”, ar jis 
vadinosi caru, ar šiandien — 
partija.” Žlt.

J. 8. SHALIN8-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 GARSZVA — GRABORIUS, ĖALSAMUOTOJAS. 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.

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 Bostoną. TR 6-6434.

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.
JUOZO ANDRU6IO 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 kainą
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

MSGR. F. J. STATKUS - ARKIVYSKUPIJOS KANCLERIS
DIENOS VEIDAI:

Po vienuolikos metų jis grį
žo namo — rašė Philadelphi- 
jos laikraštis apie prelatą Fran
cis J. Statkų, kurį dabar ar
kivyskupas kardinolas John 
Krol paskyrė Philadelphijos ar
kivyskupijos kancleriu- Tuos 
vienuolika metų jis išbuvo 
New Yorke kaip Amerikos ka
rinio ordinariato vicekancleris.

“Namo”, į savo gimtąjį mies
tą, jis grįžo, eidamas penkias
dešimtuosius metusi ir i^kuni- 
gavęs 25 metus.

Jo tėvai abudu buvo atvykę 
į Philadelphiją iš Lietuvos. “Aš 
užaugau, kalbėdamas lietuviš - 
kai”. Bet tėvai jau abudu mi
re. Broliu ir seserų neliko. Li
ko betgi prisirišimas prie Phi
ladelphijos. “Aš niekad neati- 
trūkau nuo jos. Aš visada at- 
vykdavau savaitgaliais visuo
meniniais reikalais”, pareiškė 
jis The Sunday Bulletin (vas. 
7).

Ir Philadelphijos lietuviai te
turi tik gerus atsiliepimus- Ir 
jie kartojo, kad prelatas Stat
kus neatitrūko nuo Philadel
phijos. “Prieš porą metų —ra
šoma iš Philadelphijos — jis 
talkino mums baltiečiu ekume
ninės dienos darbuose. Teikė
si ir joje dalyvauti, nors at
vykti teko iš New Yorko. Tal
kino ir Simokaičio reikale — 
kardinolui Krol išvykus, su vys
kupo pagelbininku išsiuntė pro
testo laišką Podgomy. Taip pat 
iš spaudos jaučiame, jog nesibi
jo pasisakyti esąs lietuvis. Ti
kimės ir ateityje jo paramos 
susilaukti.”

Msgr. Pranciškus J. Statkus

GRAŽINS MALDĄ Į MOKYKLĄ
JAV senate vėl bandoma pra

vesti konstitucijos papildymą, 
kuriuo būtų grąžinta malda į 
mokyklas. Tai jau trečias ban
dymas nuo 1962, kada JAV vy
riausias teismas ją neva už
draudęs.

žurnalistė Marianne Means 
vasario 23 Norwich Bulletin 
(Norwich, Conn.) rašo, kad se
nato daugumos vadas Hugh

zidentinis pretendentas sen. 
Birch Bayh. Jis yra šio papildy
mo priešas ir nesiskubins jam 
duoti eigos, jei nebus padaryta 
didelio spaudimo. Dauguma 
amerikiečių reikalauja maldos 
grąžinimo.

“Todėl kiekvienas atsakingas 
kongresmanas dabar susiduria 
su klausimu —užgauti balsuo
tojų daugumą, ar paremti ma-

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.______________________
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kaiuomis. 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 kalba, 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.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, teL 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 me., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244. <
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, 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 Pautienlenė, 841 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Waterbury. Conn., vasario 21, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės diena, miesto aikštėje pakeliama Lietu
vos vėliava. Nuotr. T. Kabelkos

Scott ir dar 29 abiejų par
tijų senatoriai jau įnešė konsti
tucijos papildymą. Be to, How
ard Baker (R-Tenn.) įnešė dar 
atskirą įstatymą. Taigi net 32 
senatoriai vėl išeina į kovą už 
maldą mokyklose. Tačiau nė 
vienas žymių demokratų par-* 
tijos prezidentinių pretendentų 
prie šio žygio neprisijungė. Pre
zidentas Nixonas yra pasisakęs 
už tokį konstitucijos papildymą.

Prieš trejus metus toks pa
pildymas senate nepraėjo. Du 
demokratų senatoriai—R Yar
borough (Texas) ir A. Gore 
(Tenn.), anot M. Means, pernai 
rinkimus pralaimėjo iš dalies 
ir dėl to, kad jie tada balsavo 
prieš maldos grąžinimą į mo
kyklas.

Pernai rinkimų išvakarėse 
maldos grąžinimas senate pra
ėjo (70:20), kaip priedėlis prie 
lygių teisių papildymo, bet pa
starajam nepraėjus, krito ir 
anas.

Naujasis konstitucijos papil
dymas eina į pakomitetį, ku
riam vadovauja demokratų pre

žumos civilines teises”, — bai
gia savo straipsnį Marianne 
Means- (JJ.)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Vilniuje išleista knyga 378 

psl “Justinas Vienožinskis” — 
joje pateikiami lietuvių tapyto
jo ir Lietuvos Meno mokyklos 
įkūrėjo straipsniai dailės klau
simais, be to, surinkti doku
mentai, laiškai, amžininkų at
siminimai. Knygą parengė Ire
na Kostkevičiūtė- (E.)

Leidiniu jaunimui autorė Al
dona Liobytė parašė, ir Vilniu
je šių metų pradžioje išleista 
jos didelio formato knyga su 
šešiom pasakom jaunimui, “Pa
saka apie narsią Vilniaus mer
gaitę ir galvažudį žaliabarzdį” 
(iš viso 104 psl., 40,000 egz.).

Klaipėdoj veikianti laivų sta
tykla “Baltija” sausio mėn. į 
vandenį nuleido Murmansko 
žvejų užsakytą laivą “Grad” ir 
iki metų pabaigos numato Mur- 
manskui pastatyti dar keletą 
žvejybos tralerių. (Elta)

------------------------------------------------------------------------------------------ .----------
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ATOSTOGOS 1971
Kurie nori šių metų atostogas patogiai ir smagiai praleisti 
kelionėje, viešbučiuose, liuksusiniame laive (cruise), Či
kagoje dainų šventės metu, o kai kurie ir Lietuvoj, pra
nešame, kad jau dabar yra laikas tokias keliones pradėti 
planuoti, kad jos būtų visapusiškai sėkmingos. LITO Ke
lionių biuras yra pasiruošęs Jums patarnauti visuose Jūsų 
kelionių reikaluose. Pabrėžiame, kad LITO patarnavimai 
Jums nei cento daugiau nekainuos negu tiesioginis Jūsų 
ryšys su lėktuvų ar laivų bendrovėmis. Planuodami Jūsų 
keliones per LITĄ, Jūs sutaupysite laiko, galėsite lietu
viškai išsiaiškinti visus reikalus, gausite geresnį patarna
vimą nei kur kitur, ir sutaupysite pinigo, nes išnaudosite 
Jums palankiausias galimybes.

Pirmoj vietoj Litas, antroj vietoj doleris!

LITAS TRAVEL SERVICE
.94-10 JAMAICA AVE. • WOODHAVEN, N.Y. 11421 

212 847-5522
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Kudirka ir jaunimas čia, 
o Sniečkus—ten

Simo Kudirkos, Simokaičių, 
Bražinskų mėginimai išsiveržti 
į laisvę rado atgarsio tiek tarp 
lietuvių jaunimo laisvuose kraš
tuose, tiek Lietuvoje tarp vergi
jai atstovaujančio komu
nistinio režimo. Tą atgarsį vie
ni ir kiti nevengė žodžiais iš
sakyti.

★

“Lietuvių jaunimo informa
cijos centro biuletenis”, leidžia
mas Bostone, Nr- 2 paskelbė 
Algio Rukšėno str. “Simas Ku
dirka — laisvės troškimo sim
bolis”. Jame sakoma, kad Simo 
Kudirkos tragedijos “pasek
mės Amerikos lietuvių tarpe 
buvo geros, iššaukiančios lietu
viuose naują supratimą savęs ir 
savo vertės Amerikos visuome
nėj”.

“Lietuviškas jaunimas tapo 
avangardu tos veiklos, kuri pa
jėgė iššaukti šio įvykio atgar
sius pasaulinės ir Amerikos vi
suomenės tarpe. Jaunime pasi
juto kolektyvinės bei etninės 
veiklos atbudimas. Lig šiol at
rodė, kad jų veikla pasiduos 
“melting pot” Įtakai — t. y., 
antroji karta išeivijoje pradės 
prarasti savo etninį charakterį 
ir pilnai persijungs į svetimo 
krašto kultūros srovę...”

Esą šiai srovei pasidavimas 
ypačiai buvęs pastebimas nuo 
1968-' Bet Kudirkos laisvės sie
kimo aistra, jo auka, kančia, 
Amerikos administracijos pa
reigūnų visam tam abejingu - 
mas paveikė lietuvių jaunimą 
kitaip: nesiidentifikuoti su tais 
biurokratais, kurie žmogų iškei
tė Į žuvį, parodydami, kad jų 
žmoniškumo supratimas nepa
žengė, palyginti su tais pra
eities bajorais, kurie žmogų iš
keisdavo į šunį, antra, įvykiai 
paskatino lietuvių jaunimą gi
liau pajausti lietuvio identite
tą, amerikiečio garbę ir tai pa
reikšti darbais.

Tuo jaunimo pakitimu galė
tų tik džiaugtis lietuvis patrio
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Vyras eina pirma, moteris 

paskui, gale pradalgės pagalan
do savo dalgį, pagalando ir 
moters dalgį. Sodoklis (galąstu
vas) ne kišenėj laikomas, kaip 
pas mus, bet ant virvelės, prie 
diržo prikabintas, velkasi ve
ja; mat, jei rasa, jis visada šla
pias; jei ne, tai jis, nuo žolės 
nusitrynęs, geriau ima dalgį.

Javams vežti turi atskiras 
aukštas drobynas, jas pristato 
pėdų varpomis žemyn, ir pa
sidaro užtektinas vienam ark
liui vežimas; nei karties nei vir
vių nereikia. Rugius džiovina 
mandeliuose, kaip pas mus, va
sarojų džiovina žardžiukuose. 
Atvežė žmogus iš namų veži
mą karčių ir žaginių, pridirbo 
žardžiukų, sužardė savo avižas, 
ir galas rūpesčio. Tegul nelyja, 
tegul lyja, o po savaitės jos bus 
sausos ir galima bus vežti.

Dvaro pievas nušienauja kai
miečiai irgi iš pusės. Šienauja 
per visą vasarą: prieš rugiapjū
tę, po rugiapjūtei, vasarojus nu
valius ir net užšalus žemei. Šne
kėdami apie šieną, dar pasako, 

tas, senas ar jaunas, esąs čia 
ar Lietuvoj. Tuo galėtų džiaug
tis ir bet kurio krašto, bet ku
rio amžiaus humanistas, kuris 
išpažįsta laisvę žmogui.

Bet to džiaugsmo neparodė 
Lietuvos komunistinis okupa
cinis režimas. Priešingai...

★

Kompartijos suvažiavime Vil
niuje kovo 3 partijos sekr. apy- 
skaitiniame pranešime kalbė
jo:

“Pastaruoju metu pasitaikė 
faktų, kai politiškai ir morališ
kai pakrikę, visų pirma krimi
naliniai elementai, išdavė 
Tėvynę arba mėgino padaryti 
panašius nusikaltimus. Gėdingą 
vaidmenį suvaidino čia lietu
viškosios reakcinės emigracijos 
vadeivos, stoję ginti nusikaltė
lių, pavaizduodami juos didvy
riais kovoje prieš komunizmą. 
Kaip matome, jie nesišlykšti 
niekuo- Reakcionieriai iš bur
žuazinių nacionalistų stovyk
los griebėsi pačių šlykščiausių, 
pačių purviniausių darbų. Jie 
broliaujasi su išsigimėliais ir iš
davikais” (Tiesa kovo 4).

★

Tie pareiškimai rodo dvejo
pas dėl to paties dalyko “tie
sas”. Viena, kuria gyvena lietu
viškas jaunimas čia. Tai pozity
vi tiesa, pozityvi lietuvių tautai, 
pozityvi žmoniškumui. Antra, 
Sniečkaus skelbiama tiesa, prie
šinga lietuvių jaunimui, yra 
žalinga tautai, žalinga žmoniš
kumui.

Tos dvejopos “tiesos” išryš
kino, kad čia esančiam lietu
vių jaunimui nėra ir negali bū
ti bendro kelio su Lietuvą val
dančiu režimu.

Kad Lietuvoje režimas pasi
keitęs; kad jame atsiradę dau
giau žmoniškumo; kad jame 
esanti galima vieta “tautiniam 
komunizmui”, — tokias anks
čiau švystelėjusias iliuzijas 
Sniečkaus lūpom pasakyta bol
ševikinė “tiesa” — palaidojo.

kuris šienas: šv. Jono, škaplier- 
nos, žolinės ar ražančavos.

Esant šieno ir ganyklų per
tekliui, klesti galvijų ūkis. Sky
rium ganomos dvi bandos: jau
čių ir karvių. Jaučiai suka ku
liamą mašiną ir malūną, o po- 
drauge auga, užaugę parduoda
mi. Iš karvių bandos sviestas 
ir sūriai statomi į Rygą.

Miškuose randama mažų ū- 
kelių, tai Livlandijos ir Estijos 
kolonistai. Ateina toks žmogus 
į dvarą ir prašo žemės. Jam už
veda plotą miško greta su Įsikū
rusiu kolonistu. Jis valo mišką, 
stato trobas, iš kelmyno daro 
lauką, ir dvarui nemoka nieko 
per dešimt metų. Potam jau 
moka vienodai nustatytą nuo
mą. Stato jie gyvenamą trobą, 
gyvuliams kūtes, jaują javams 
džiovinti, gi daržinių ir kloji
mų nestato, esą, galima be jų 
apsieiti. Rugiai esti mandeliuo
se iki kūlimui, mat, jie gražiais 
pėdais su pjautuvais suplauti, o 
mandelys atidžiai uždengtas iš
kulto kūlio kepure. Kai reikia 
džiauti į jaują, parsiveža, net ir 
parsineša mandelių, kiek reikia. 
Vasarojus laikomas kūgiuose.

Kaip atrodys Bažnyčia po 30
(Tąsa iš praėjusio nr.) 

Bet jie neatsisakys noro tapti 
kunigais. Ir tokiais taps vėliau 
nes bus daugiau šventinama ve
dusių, negu likusių nevedusiais. 
Todėl bus daugiau vadinamųjų 
“pavėluotų pašaukimų” — kan
didatų į kunigus senyvame am
žiuje. Daugelis jų bus jau naš
liai, todėl liks nevedę. Kiti to
kiais taps po to, kai bus išaugi
nę ir aprūpinę šeimą. Ją su
tvarkę, galės kunigauti.

Miestuose bus išnykusios te
ritorinės parapijos. Jos virs 
personalinėmis, išsivysčiusio
mis iš dabar jau besiformuo
jančių vadinamų “broliškų ce
lių”. Ir tos celės bus daugiausia 
skurdžiuose didmiesčių rajo
nuose, kartais pigių butų rajo
nuose, priemiesčių valkatų ir 
benamių laužuose. Tad tokios 
Bažnyčios bendruomenės bur- 
sis apie jų tarpe gyvenantį ku
nigą. O tasai kunigas ar vie
nuolis bei vienuolė niekuo ne
siskirs nuo kitų: nei drabužiu, 
nei užsiėmimu Daugelis gerų 
kunigų ir vienuolių pasirinks 
šitokį gyvenimo, būdą, kad la
biau vaizduotų neturtėlių Baž
nyčią, ir ne tam, kad tiem varg
šam skelbtų Evangeliją, bet 
kad savo neturtu ir artimo mei
le liudytų Kristų. Koks nors gir
tas New Yorko uosto jūrinin
kas, nunešęs plauti savo nešva
rius baltinius į netolimą nuc 
uosto skalbyklą, nežinos, kad 
skalbėja yra vienuolė ... Ir 
taip kunigų rasis kaimyninia
me bute, darbe, įstaigoje, res
torane padavėjų tarpe, cirke 
klajoklių čigonų karavanuose.

Vasario .21 Jaunimo Centre, Chicagoje, surengtas dr. K. Jurgėlos knygos apie 1863 metų sukilimą Lietuvoje 
pristatymas ir tos knygos mecenato inž. A. Rudžio pa gerbimas. Už stalo matosi vysk. V. Brizgys ir Lietuvos 
gen. konsulas dr. P. Daužvardis. Nuotr. A. Gulbinsko

Tokiu būdu jie, miške gyvenda
mi, nuo miško besigindami, 
trobų statė mažiau, negu mes. 
laukininkai. Tiesą sakant , jie 
grūdus gamina ne pardavimui 
bet tik tiek, kiek reikia sau 
duonai; pinigų gauna iš gyvuli
ninkystės, mišką kirsdami ir lie- 
paudami.

Ką jau besakyti apie miško 
dovanas: grybus, obuolius, uo
gas, riešutus, gilius. Tie gyven
tojai turi nuostolių nuo vilkų. 
Tam reikalui gyventojas laiko 
du tris didelius šunis. Vilkas vie 
no šunies nebijo, bet jeigu dau
giau, ką su jais besimarudijęs. 
bevelik nusileisti ar neprasidė
ti.

Einame per mišką, štai pasi
tinka lodami du šunys. Išėję 
Į aikštę, randame piemeniukę, 
beganančią karves, avis ir kitą 
mantą; piemeniuke sudraudė 
šunis. Pasitinkame šeimininką, 
jis prašo užeiti pasilsėti, mes 
sutinkame.

Jau mes sėdime švarioje esto 
trobelėje, kelius po stalu pa
kišę, priešais ant stalo stovi 
bliūdas grybų, su taukais už- 
kultų, vis mažutės lepšiukės ir 
ruduokiukės. Tai naujovė, gry
bu seniai valgyta, o šeiminin
kas džiaugiasi mumis, tai ko
dėl gi nevalgyti.

Šeimininkas turi savo sume
timų: ne pro šalį bus pavaiši
nus eigulį, bet tą dvariškį pa
vaišinti tai pravartu; mat, nu
ėjus į dvarą su reikalais, ge
rai, kad turi prielankų sau žmo

O miesto centro viskuo perte
kę turtuoliai bus palikti savo li
kimui. Pagaliau jie bus jau pa
miršę tikėjimą ir bet kurias mo
ralės normas, juoba religines 
pareigas.

šventieji
Ir 2000 metais dar vyks šven

tųjų skelbimas. Jie bus tikin
tiesiem pristatomi ne tiek kaip 
šventieji, kiek kaip krikščioniš
ko gyvenimo pavyzdžiai. Bet 
ir šventųjų skelbimas bus per
tvarkytas ir pritaikytas laiko są
lygom: bus parenkami kandi
datai į šventuosius proporcin
gai iš visų tautų. Nebus reika
lingi kanonizacijai nė stebuk
lai — tie “ženklai iš aukšty
bių”. Pakaks, kad kandidate 
gyvenimas ant žemės būtų jc 
šventumo ženklas- Kanonizaci
jos procedūra bus suprastinta 
ir ją praves vietos vyskupas 
atsižvelgdamas Į “vox populi” 
— žmonių nuomonę ir įsitiki
nimą asmens šventumu, kaip 
tai būdavo pirmaisiais krikščio
nybės amžiais.

Vienuoliai
2000 metais bus išnykę da

bartinio tino vienuoliai ir vie
nuolynai. Jau dabar kai kurie 
jų statosi patogius rūmus, kur 
galėtu vienuoliai ramiai ir pato
giai išmirti. Ateityje vienuoliai 
ir vienuolės gyvens ne grupė
mis, savo namuose, bet įsi
maišę į vargšų tarpą, be regu
los, be viršininkų, kur savo gy 
venimo pavyzdžiu liudys pasau
liui Kristų ir jo skelbtąjį moks 
lą. Jie neturės jokio bendro ar 
asmeniško turto (ne taip, kaip 
dabar skelbdamiesi “nihil ha- 

gų. Išeidamas užprašiau užeiti 
pas mane, kada bus dvare. Taip 
ir atsitiko: atėjo į dvarą, aš pa
tarpininkavau jo reikalais.

Šitie naujokai ėjo ne vien į 
Lipskienės miškus gyventi, jų 
dar gausiau ėjo į Pskovo ir 
Novgorodo gubernijas. Ten 
žemvaldžiai rusai juos noriai 
priimdavo ir užprašinėdavo; 
mat, taiki ir dora tauta ateina, 
pati kuriasi ir tvarkingai moka 
nuomas. Rusų patriotizmas pa
matė tame pavojų, nes, mat, es
tai ir latviai kolonizuoja tikras 
rusų gubernijas. Paskiau val
džia šią kolonizaciją užgynė ru
sų dvarponių nemalonumui — 
apmaudui.

Šnekant apie ūkišką Lipskie
nės padėtį, reikia priminti, kad 
vien miškas teikia jai neapsa
komą turtą, nes plukdymas į 
Rygą patogus: iš kurio miškų 
sklypo pardavė senmedžius, tai 
yra šimtas tūkstančių rublių, c 
jaunieji medžiai auga, miškas 
paliko mišku.

Bažnytinėmis Marienhauzas 
apgyventas žydų. Visi moka 
dvarūi nuomą, o gertuvės val
dytojas tai net po šimtą rub
lių į mėnesį.

Dvaro sodyba apmūryta mū
ru: čia sodas, už sodo mūro 
svirnas, toliau dvi daržinės, 
toliau gyvulių abarės. Mūro nėr 
tik iš rūmų pusės, ten vaikščio
ja panaktinis su šunimis. Va
gis ten neturi ko veikti. Sodas 
net iš kiemo pusės aptvertas 
mūru.

bentes”, tačiau “omnia possi- 
dentes”), nes, ką tik uždirbs sa
vo rankų darbu, išdalins varg
šam. Tuo būdu jie bus netur
tėliai ne tik dvasioje, bet ir 
praktikoje. Likę nevedę, jie 
liudys skaistaus gyvenimo idea
lą, o klusnybę vykdys ne per 
viršininkus, o individualia save 
valios auka, pašvęsta Dievo ir 
artimo tarnybai. Iki šiol vienuo
lijų sukaupti turtai, ištaigingi 
vienuolynai bus atiduoti varg
šam gyventi arba kitiem bend
ruomenės reikalam. Supranta
ma, kad tokio tipo vienuolių 
bus nedaug. Jie, kad ir sudary. 
darni atskiras grupes pagal pa: 
sirinktą gyvenimo būdą, neskai
tys savo narių dešimtimis tūks
tančių. Vienuoliais vadinsis ir 
bendro gyvenimo pasauliečiai, 
net ir vedusieji, kurie savo gy
venimą tvarkys pagal Kristaus 
patarimus. Jau ir šiandien gims
ta tokio tipo vienuoliai, pvz- Is
panijoje “Opus Dei” ar Itali
joje “Focolari”.

Išpažintis
Ir 2000 metais išpažintis ne

bus panaikinta, tačiau jos for
ma pasikeis. Jau dabar Tuebin- 
geno teologai varo propagandą, 
kad tikintieji reikalautų naujos 
išpažinties formos- Išpažintis 
turinti būti tik Dievo ir jo bro
liu žmonių tiesioginis reikalas. 
Kadangi jau pasikeitė Dievo su
pratimas — Dievas nėra bai
sus teisėjas, o tik mylintis tė
vas, pasikeitė Eucharistijos su
pratimas—ne baisi paslaptis, c 
sielos maistas, pasikeitė nuodė
mės ir kaltės supratimas, — 
tad turi keistis ir išpažintis.

Reikia pasakyti apie bažny
čią. Dvaras turtingiausias ir vi
sas mūrinis, net tvoros mūro, 
gi bažnytėlė mediniukė, ir ta 
nedidelė. Tai kontrastas, o ta
me kontraste įžiūrimas tikras 
grožis. Iškilminga ir puiki did
miesčio bažnyčia žadina žmo
gui estetinį jausmą, pritraukia 
akį didingi padarai, blizgantis 
auksas. Žmonės čia sustoję ne
judamai, kaip stovylos, jie gė
risi puikia aplinka, čia ma
ža maldų, maža ir Dievo. Kas 
kita provincijos medinėje baž
nytėlėje: čia plikos medinės sie
nos, nieko nei iškilmingo, nei 
puikaus. Toks jos paviršius, 
bet pažiūrėk į jos turinį! štai 
suskambėjo varpelis prie za
kristijos, pasirodė kunigas, ei
nąs mišių. Visa bažnyčia kaip 
vienas žmogus suūžė šventą 
giesmę “Pulkim ant kelių”. 
Balsai iš tūkstančių krūtinių su
sitaikė į vieną darnią gaidą- Die
vas meldžiamas dėl tų dalykų, 
kurių žmogui pirmiausia rei
kia: sveikatos, laukams der
liaus, taikingo laiko... Vargo
nai gaudžia, tik per žmonių bal
sus jų negirdėti.

Pripuolamai atsirado bažny
čioje didmiesčio netikėlis, jis 
savo būdu stovi lyg baslys. 
Svietas užgiedojo “Pulkim ant 
kelių”, netikėlis, pagautas di
dingumo ūpo, puola ant kelių 
ir drauge su svietu meldžiasi 
savo “nežinomam dievui”.

Apie 2000 metus bus išnykę iš 
moralės kodekso nuodėmės de 
sexto, o atsiras naujos sociali
nio pobūdžio nuodėmės: prieš 
artimo meilę, prieš teisingumą. 
Jei seniau kaimietis ar darbi
ninkas negalėjo saves apkaltint 
neturėjęs meilės Afrikos ar 
Azijos badaujantiem, tai ateity
je toksai trūkumas jau bus di
delė nuodėmė.

Kadangi ateityje nuodėmė 
bus vaizduojama ne kaip Die
vo įžeidimas, jo įsakymų lau
žymas, o tik kaip atsisakymas 
bendrauti su Dievu ir išsiskyri 
mas iš Dievo tautos, išpažintis 
vis dažniau bus bendra, o ne 
asmeninė. Išnyks ir klausyklos 
su nepermatomais langeliais. 
Pranyks ir vadinamoji “dvasi
nė vadovybė”, kuri būdavo at
liekama išpažinties metu.

Viešasis civilinis gyvenimas
Viešajame gyvenime bus jau

čiama Sodomos ir Gomoros at
mosfera- Žmonių prieaugliui su
laikyti bus ne tik legalizuoti, 
bet ir isakvti abortai. Šeimos 
negalės turėti daugiau, kaip po 
du vaikus. Kas jų susilauks dau
giau , turės mokėti pabaudą. 
Šeimos pastovumas bus išnykęs. 
Divorsai bus lengvai duoda
mi už menkiausius niekus. Vis 
labiau bus praktikuojamos ban
domosios vestuvės, niekuo ne- 
įpareigojančios asmenų.

Pranyks bet kokios gėdos, pa
dorumo supratimas. Lytiniai 
santykiai bus laikomi žmogaus 
prigimties būtinybe ir vadina
mi meile. Tos “meilės” apraiš
kos ir vykdymas bus leidžia
mas viešose vietose: parkuose, 
gatvėse, traukiniuose, automo
biliuose. Kas tik norės paten
kinti lytinį instinktą, galės tai 
daryti be jokio varžymosi, kaip 
natūralų žmogaus aktą. Vis la
biau įsigalės “meilė” tarp tos 
pačios lyties asmenų, ir tai ne
bus persekiojama įstatymais. 
Mokyklose vaikai bus mokomi, 
seksualinių malonumų prakti
kos — kaip tais malonumais 
naudotis ir išvengti pasekmių-

Seksualizmo išplitimą didins 
besaikis, nebaudžiamas ir ne
kontroliuojamas narkotikų var
tojimas. Dėl seksualinio palai
dumo ir narkotikų vartojimo 
vis daugiau gims individų neži
nia kurios lyties.

Medicinos mokslas bus tiek 
pažengęs, kad motina jau sa
vo Įsčioje esančiam kūdikiui

Giesmė pabaigta, svietas nuti
lo, dabar pasigirdo paskutinis 
vargonų garsas, bet ir tas ūmai 
nutilo, dabar iškilmę vainikuo
ja kunigo balsas “Gloria in 
exelsis Deo”; mes sakykime: 
garbė Dievui, gyvenančiam 
žmonėse.

Pradėjome apie Marienhau- 
zo bažnytėlę. Ponia Lipskienė 
mano, kad reikia lankyti baž
nyčia, klausyti mišių; sulig ja 
ir mes, dvarionys, taipgi ma
nome. Į laiką prieš mišias kas 
važiuotas, kas pėsčias susieina
me Į bažnyčią, užeiname už 
grotų. Kai visi susiėjo, kas ėjo, 
atsiranda už grotų šitoks su
tvarkymas: dešinėje pusėje, 

. žiūrint nuo altoriaus, sėdi pati 
tėvonė, čia ir jos pagelbininkė. 
panelių “bonusia”; yra dar ant
ras suolas šioje pusėje, ten sėdi 
pasitaikiusios viešnios.

Kairėje pusėje altoriaus irgi 
du suolai — kamisorius ir se
nas raštvedys, o jei pasitaiko 
tam tikras (svečias), tai ir jis 
ten sėdi. Mes, dvariškiai, čia 
pat tai stovime, tai klūpime už 
grotų. Panelėms Lipskaitėms 
patiestas kilimas- Jos mūsų tar
pe ant to kilimo, žiūrint į mi
šių eigą, kada reikia klūpėti, 
klūpi, o kada klūpėjimas ne
privalomas, jos sėdi, kojas pa
brukusios, ir meldžiasi iš kny
gų-

Vidury bažnyčios svietas mel
džiasi: kas ražančiaus poteriu
kus varinėdamas, kas be ražan
čiaus, rankas maldai sudėjęs,

metų
nustatys norimą lytį. O suau
gusieji irgi hormonų bei ope
racijos pagalba galės pakeisti 
savo lytį kita, kurios norės.

žodžiu, žmogaus prigimtis 
bus įvairiais būdais niokojama 
ir prievartaujama, ir ji pradės 
keršyti. Išsigimėlių, bepro
čių skaičius padidės. Kadangi 
tokių padaryti nusikaltimai bus 
laikomi tik liga, tai bus pristeig
ta ligoninių tokiem gydyti ar 
izoliuoti nuo visuomenės. Tik
rieji ligoniai, ypač seneliai, bus 
laikomi nereikalinga našta, ku
ria reikia nusikratyti, pasiun- 
čiant juos į mirtį. O sveikųjų 
ir gyvųjų kūno malonumų be
saikis ieškojimas, orgijos 
ir visa kita primins Romos im
perijos žlugimo išvakares.

Kam toksai gyvenimas nepa
tiks, kas jį kritikuos, smerks, 
bus laikomas visuomenės ir esa
mos tvarkos priešu, grioviku ir 
dėl to baudžiamas. Daugelyje 
kraštų bus baudžiami ir į ka
lėjimus bei bepročių namus ki
šami ir tie, kurie drums visuo
menės ramybę ir laimę skelb
dami religinius prietarus, .jau 
seniai atgyvenusius: Dievo ir 
sielos buvimo, busimojo gyve
nimo skelbimu. Įvyks Kristaus 
pranašystė: “Jie pakels savo 
rankas ir jus persekios” (Luk- 
21, 12). Didžiuma net ir tų, ku
rie vadinsis krikščionimis, pa
siduos laiko madai ir 
papročiam, prie jų pri
sitaikys be jokios rezistencijos, 
pagal Kristaus pranašystę: “Ka
dangi bus apsčiai neteisybės 
daugelio meilė atšals” (Mat. 24, 
12). Tikėjimas, šiandien jau 
pradėtas griauti rankomis tų. 
kurie turėtų jį statyti, sumažės 
tiek, kad artės tas laikas, apie 
kurį kalbėjo Kristus: “O žmo
gaus Sūnus, kaip ateis, ar jis 
ras tikėjimo žemėje?” (Luk. 18. 
8).

2000 metais po Kristaus gi
mimo, kas atidžiau stebės save 
laiko įvykius, matys, kad -žmo
nija eina į kažkokį galą. Am
žiais sukurta krikščioniškoji 
kultūra žlunga. Žmonės grįžta i 
barbarijos laikus. Nedorybių 
taurė perpildyta, ir tikintieji 
nujaus, kad Dievo teisybės ir 
baigtos kantrybės valanda artė
ja. Pasaulis skuba į savižudystę. 
Tai galutinei katastrofai galimy
bių yra tiek daug. Užtektų, kad 
koks beprotis išsprogdintų ato
minę bombą, ir žūtų milijo
nai žmonių. Būtų sunaikinta 
bet kokia gyvybė ant žemės.
O visam žemės rutuliui sunai
kinti pakaktų, kad žmonės, be
darydami įvairius eksperimen
tus su mėnuliu ir ant mėnulio, 
tyčia ar netyčia iškreiptų jį iš 
jo orbitos ir mėnulis imtų kla
joti erdvėje be kontrolės, su
jaukdamas ir kitus dangaus kū
nus, vis artėdamas į savo trau
kos centrą—žemę. Tada įvyk
tų Kristaus pranašystė apie pa
saulio pabaigą, kur' tarp kitko 
pasakyta: “Dangaus galybės bus 
sujudintos” (Mat. 24, 29)-

Būtų neprotinga bandyti at
spėti laiką, kada visa tai į- 
vyks. Tačiau yra tikra, kad kar
tą taip bus. Pasaulis, turėjęs 
pradžia, turės pabaigą. O pabai
gos ženklus patsai Kristus yra 
nusakęs. Jų vis daugiau matyti. 
O Dievo žodis nesikeičia ir yra 
neatšaukiamas, nes “dangus ir 
žemė praeis, o mano žodžiai ne
praeis” (Mat- 24, 34).

Observator
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kalba poterius. Nieko neveikian
čio nėra: ne tam jis atėjo iš už 
laukų, ne tam užmiršo savaitės 
laiko nuovargį, kad bažnyčioje 
murksotų ar žiovautų. Jie visi 
atėjo skubindami, visi su di
deliu reikalu: tas pasiguosti 
Dievui dėl savo vargų, tas pa
dėkoti už džiaugsmus, o bend
ras visiems reikalas tai pavie
šėti šventadieniškoje aplinkoje, 
pasigėrėti šventovės Žavesiais.

(Bus daugiau)
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Pranciškonų visuotinio susirinkimo dalyviai kovo 4 d. Kennebunkporte, Maine.

Visuotinis Lietuvos pranciškonų susirinkimas
Naujosios pranciškonų Ordi

no konstitucijos pramato atve
jus, kada galima ir reikalinga 
sušaukti visą provinciją susi
rinkimui, kuriame visi provin
cijos nariai aptaria ir svarsto 
svarbiuosius savo reikalus. Su
sirinkti vienu metu visu vie
nuolynų gyventojams nėra 
lengva, dėl to paskiri vienuoly
nai išsirenka tam tikra atsto
vu skaičių, kurie turi teise kal
bėti viso vienuolyno vardu.

Toks pirmas visuotinis Lietu
vos pranciškonų šv. Kazimiere 
provincijos susirinkimas vykę 
šiemet kovo 3-4 Kennebunk
port, Maine. Suvažiavime daly- 

. vavo provincijos vadovybė, vi
sų vienuolynų ir Įstaigų virši
ninkai, rinkti atstovai ir eks
pertai. Viso buvo per 20 asme
nų.

Pirmoji diena
Susirinkimas buvo pradėtas 

koncelebruotomis šv. mršiomis 
kurias aukojo 20 kunigų. Vy
riausias celebrantas ir pamoks
lininkas tai dienai buvo provin
cijolas T. Jurgis Gailiušis, O 
F.M. Jis savo pamoksle iškėlė 
vidinį ir išorini pranciškonų gy
venimą, paliesdamas kartu ir 
svarbiausius ir aktualiausius 
šių laikų Ordino ir šv. Kazimie
ro pranciškonų provincijos už
davinius bei siekimus.

ŠĮ nepaprastą susirinkimą sa
lėj atidarė irgi provincijolas, nu 
sakydamas jo svarbą ir reikš
mę, labai džiaugdamasis, jog ta
me suvažiavime dalyvauja visi 
per 25 metus buvę provincijo

JULIJOS RAJAUSKAITĖS KONCERTAS
Kovo 7 d. Montclair Meno 

Muziejuje Julija Rajauskaitė 
davė piano koncertą. Ji pasirin
ko savo mėgiamiausio kompo
zitoriaus Liszto kūrinius. Pirmo
je koncerto daly pianistė išpil
dė dvi legendas, Petrarkos so
natą nr. 104, kompoziciją Gno- 
menreigen ir La Campanella 
(Varpelį). Antroje dalyje buve 
Laidotuvės, Užmirštas valsas, 
Prie Wallenstadt ežero ir Ven
griškoji rapsodija Nr. 12. Pra
šant publikai, dar buvo paskam
bintas Nokturnas.

Sunki programa išpildyta 
sklandžiai ir be jokio nuo
vargio. Dramatiška Liszto mu
zika skambėjo pilnu grožiu, 
nes pianistė yra į ją įsigyvenu
si. Jos skambinimo technika 
aukšta ir išpuoselėta, interpre
tacija savita,* su originaliu dra
matišku akcentu, būdingu Lisz
to kūrybai.

Koncerto aplinka meniška ir 
erdvi. Tai salė, kurioje tuo me
tu vyko amerikiečio dailininko 
George Morris paroda. Jo di

lai, beveik visi buvę per tą lai
ką vienuolynų ir visų Įstaigų 
viršininkai. Tai buvo viešas ju
biliejinių metų atidarymas.

Po provincijolo Įžangos žo
džio buvo tuojau balsavimo ke
liu sudaryta vykdomoji susirin
kimo komisija iš šių asmenų: 
T. Jurgis Gailiušis — pirminin
kas, T. Viktoras Gidžiūnas 
vicepirmininkas ir T. Bernar
dinas Grauslys — sekretorius.

Pirmoji susirinkimo diena 
buvo beveik ištisai skirta pro
vincijos vidaus reikalam svars
tyti. T. Provincijolas ilgesnėje 
kalboje palietė visas provinci
jos' problemas, kviesdamas vi
sus atstovus ieškoti drauge bū
dų ir priemonių 'šių laikų dva
sioje pranciškoniškąją veiklą 
visomis kryptimis plėsti.

Buvo priimta paruošta visuo
tiniam susirinkimui konstituci
ja, kuri, be kitų tolimesnės veik 
los gairių, numato provincijoje 
keturias pagrindines ir nuolati
nes sekcijas:

1. Pranciškoniškosios dvasios 
sekciją, 2. Apaštalavimos sekci
ją, 3. Pašaukimų sekciją, 4. Vie
nuolynų administravimo ir pla
navimo sekciją.

Kiekviena sekcija susideda 
bent iš penkių asmenų, kurie 
studijuos konstitucijoje prama
tytus jiem darbus, ieškos būdų 
ir priemonių, kaip geriau ir tin
kamiau šių laikų dvasioje vys
tyti provincijos veiklą ir sie
kius. Kiekviena sekcija savo su
gestijas ir išstudijuotus planus 

džiuliai abstraktūs paveikslai 
turėjo savo spalvinį skambesį, 
kuris labai derinosi su Liszto 
melodijom. Publikos buvo apie 
300. Tai daugiausia muziejaus 
rėmėjai ir muzikos mylėtojai 
bei studentai. Julija Rajauskai
tė muziejaus vadovybės buve 
pakviesta ir apmokėta, nes čia 
ruošiamos įvairių koncertų seri
jos.

Koncerto klausėsi ir būrelis 
lietuvių, atvykusių iš New Jer
sey ir New Yorko apylinkių. 
Tiek kitataučių, tiek lietuvių 
publika buvo paveikta šio iški
laus koncerto ir dėkinga Juli-* 
jai Rajauskaitei. Po koncerto 
artimiausi bičiuliai pakviesti 
vaišėms pianistės namuose 
Highland Parke, N.J.

U A.

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra* 
lyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada. 

pateiks provincijos vadovybei 
laike visuotinio susirinkimo, ku
ris bus šaukiamas bent karta 
metuose. Virš minėtom sekci
jom tuojau buvo parinkti kva
lifikuoti asmenys ir jie išsirin
ko sau pirmininkus. Šių sekci
jų sudarymas įtraukia visą pro
vinciją Į vidinių, tautinių ir 
pastoracinių problemų sprendi
mą ir naujų veiklos kelių ieš
kojimą-

LAIKAS REGISTRUOTIS Į 
LITUANISTIKOS KURSUS

Šią vasarą bus lituanistikos 
kursai Fordhamo universitete 
Bus du kalbos kursai: pradedan 
tiem ir pažengusiem ir aukštes
nis (graduate) kursas — lygi
namoji baltų kalbotyra. Pažen
gusiai grupei bus dėstoma: kal
ba, lietuvių literatūra, Lietuvos 
istorija ir kalbos dėstymo me
todika. Dėstytojais kviečiami 
prityrę lituanistai. Studentam 
duodami kreditai. Priimami ir 
laisvieji klausytojai.

Sudarytas stipendijų fondas 
(stipendija iki 300 dol.).

Jaunimas kviečiamas regist-

Lietuviai pranciškonai 
laukia jaunimo talkos

Darbo yra daug tarp lietuvių Amerikoje 
ir visame pasaulyje ...

Platūs dirvonai laukia mūsų ir Lietuvoje!
Pranciškonai lietuvius apkrikštijo. Jie turi juos ir katalikų tikėji
me išlaikyti. Pranciškonams reikalingos naujos jėgos. Argi negra
žu savo gyvenimą paaukoti Dievui ir Tėvynei?

Jaunuoliai, kurie nori pasiaukoti Dievui 
ir savo tautiečiams yra mielai priimami 

Lietuvos Pranciškonų provincijon
Čia jie gauna reikalingą mokslą ir atranda geras dvasinio darbo 
sąlygas. Priimami jaunuoliai į klierikus ir brolius. Kas nėra baigęs 
gimnazijos, gali baigti pas pranciškonus. Iš kandidatų į brolius 
nereikalaujama mokslo. Priimami taip pat pasauliečiai kunigai ir 
vyresniojo amžiaus vyrai.

JAUNUOLI, PASVARSTYK, AR NEVERTA IR TAU 
EITI ŠV. PRANCIŠKAUS PĖDOM GELBĖTI 

ŠIŲ LAIKŲ ŽŪSTANČIŲ ŽMONIŲ 
SIELŲ?

Tavo pagalbos laukia Lietuvių Tauta 
bedieviško komunizmo vergijoj.

Informacijų 
reikalu 

kreiptis:

PROVINCIAL 
SUPERIOR 
Franciscan 
Monastery 

Kennebunkport, 
Maine 
06046

Antroji susirinkimo diena — 
Šv. Kazimiero šventė

Šiemet pranciškonai mini sa
vo 25 metų šiame krašte ju
biliejų. Antroji susirinkimo die
na, kuri parinktai vyko šv. Ka
zimiero šventėje, prasidėjo ju
biliejaus . ženkle. Koncelebruo- 
tom mišiom vadovavo ir pa - 
mokslą sakė provincijos steigė
jas T. Justinas Vaškys. Pamoks
lininkas prisiminė pirmuosius

- >■ruotis. Čia ne tik giliau pažinsi
te lietuvių tautos kultūrines 
vertybes, bet ir jaukiai praleisi
te vasaros atostogas lietuviško
je aplinkoje. Smulkesnės infor
macijos kataloge.

Kreiptis šiuo adresu: Prof. 
Antanas Vasys, Fordham Uni
versity, Box AA, Bronx, N- Y. 
10458.

Norintieji apsigyventi univer
siteto bendrabučiuose, turi sku
biai užsisakyti. Kreiptis: Direc
tor of Housing, Fordham Uni
versity, Bronx, N. Y. 10458. 

žingsnius šiame krašte, sutik
tus sunkumus ir pasiektus lai
mėjimus. Tai buvo Dievui pa
dėkos šv. mišios už 25 metų 
malones.

Provincijolas Jurgis Gailiu- 
šis antros dienos susirinkimą 
atidarė malda į šv. Kazimierą, 
sveikino visus jubiliejaus pro
ga, ypač Brooklyno šv. Kazi
miero vienuolyną, kurį šis 
šventasis jau per 20 metų išti
kimai globojo “Gražiausias lin
kėjimas Brooklyno vienuolynui 
būtų, jei jis 20 metų sukakties 
proga pradėtų naujo vienuoly
no statybą su taip ilgai laukia
mu Kultūros židiniu”, pridūrė 
provincijolas. Ta proga buvo 
prisiminti ir visi dosnieji pro
vincijos geradariai, kurie per 
25 metus taip ištikimai pran
ciškonus rėmė. Be jų pagalbos 
pranciškonai nebūtų galėję sa
vo veiklos vystyti ir savo užsi
mojimų pasiekti.

Antroji diena buvo skirta 
Brooklyno statybai ir pašauki
mų reikalam svarstyti. Pirma
jai temai pranešimą darė T. 
Paulius Baltakis, antrajai T. 
Leonardas Andriekus. Abi te
mos pranciškonams yra labai 
svarbios, reikšmingos ir neleng
vai sprendžiamos, už tai labai 
plačiai, pagrindinai ir ilgai 
visu susirinkimo atstovu tais 
reikalais buvo kalbėta. Visų 
kartu buvo ieškota, kaip sėk-
mingiau nedideli pranciškonų 
skaičių padidinti ir kaip grei
čiau Brooklyno statybą praves
ti. Pasiryžta abejose srityse vi
siem dirbti, panaudojant visas 
galimas priemones norimiem 
tikslam pasiekti. T. Pranciškus 
Giedgaudas padarė specialų pra
nešimą apie pranciškonų spaus
tuvės nueita kelia ir dabarties 
stovį-

Susirinkimo darbus dalinai 
sutrumpino ir visus apgaubė ge 
dūląs, kai buvo gauta iš Brook
lyno žinia, jog ten staigiai ir 
nelauktai pasimirė Brolis Anta
nas. Visi dalyviai pakilo bend
rai maldai, prašydami Viešpati 
mirusiam sanbroliui amžinosios 
ramybės. Netrukus susirinki - 
mas baigėsi, ir dalyviai iške
liavo Į laidotuves, kurios įvyko 
neseniai pranciškonų Įsigytose 
kapinėse Prisikėlimo sodelyje, 
Brooklyno Šv. Jono kapinėse.

Pirmas tos rūšies pranciško
nų Šv. Kazimiero provincijos 
susirinkimas skaitomas labai 
pavykusiu. Visa provincija tapo 
Įjungta i naujų kelių ieško
jimą, našesnei savo veiklai plės
ti, dirbti ir aukotis Dievo gar
bei ir mūsų tautos gerovei.

S. Jurginis

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
Dainos, Aldonos Dičiūtės - 

Trečiokienės įdainuota: Siuntė 
mane motinėlė, Trys mane 
peikė, Liepė man motulė, Pa
vasario dienelė, Oi ko verk, se
sele, Vai pūtė, pūtė, Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka, Beauštan- 
ti aušrelė, Mano gimtinė, Vai 
gražu, Mano rožė, Rūta, Ne 
margi sakalėliai, Per pasaulį ei
na žmogus, Jei gyvenimas sap
nas ir Malda. Mono 5 dol.

Mano Lietuvos prisiminimai. 
Sol- Lionės Juodytės įdainuota 
pritariant gitarai: Lietuva bran
gi, Karvelėli mėlynasis. Ne pu
šis vaitoja, Eikš čionai mergai
te, Sykį bernelį pamačiau. Naš
laitė, Praslinko auksinės die
nelės, Jį lydėsiu. Svajonė, Ap- 
vilkit juodais rūbais, žvaigždė 
jaunystei mano, Gražių daine
lių, Meilė kankina ir Tėviškė 
šaukia. Kaina 5 dol.

Sodauto, Vilniaus vyrų 
choras “Varpas”, 1969 m. Ita
lijoj laimėjęs 2 pirmąsias pre
mijas, dainuoja: Kur tas kalne
lis, Augo kieme klevelis, Ant 
kalno karklai siūbavo, Gau
džia trimitai, Oi tu sakai, Ūžia 
girelė, Daunoj lylio čiūto, So
dauto, Nakties valsai, Tyliai, 
tyliai, žiedelis-Pigarėlis, Naktis, 
Medžiotojų choras, Laisvasis 
šaulys ir Vergų choras. Išleido 
“Krivūlė” Montrealyje. Mono, 
galima groti ir stereo. Kaina 
5 dol.

Motule Mano. Dainuoja T. 
Serapinienė: Pas močiutę au
gau, Dainuok, motule, Lop
šinė, O kai aš pas močiutę bu
vau, Močiute mano, Liūlia, liū
lia, mažutėle, Močiute ir Sveika 
Marija. Pasakoja Ig. Serapinas: 
Motinėlės veidas ir kaip Pele
lis mokslus ėjo. Skaito Z. Juš
kevičienė: Sveikinimas Motinai 
ir Motinai Tėvynei. Mono 5 
dol.

Poezija ir Proza. Keturi au
toriai skaito su J. Gaidelio mu
zikos palyda. St. Santvaras: 
Laiko lašas, Vabalėlis, Pakran
tė, Žuvėdra, Lopšinė ir 
Džiaugsmas. B. Brazdžionis: 
Tolimas kaimas, Sulamita, Ug
niavietė užgeso, Valandos, Ma
no protėvių žemė, Rudens ro
mansas, Kontrastai ir Didžioji 
kryžkelė. A. Gustaitis:' Minoriš
kai, Gera būti dideliam, 
Jaunystė, Draugystė, Taip sma
gu, kad sunku ir Ruduo. Pulgis 
Andriušis: Ištrauka iš apysa
kos “Sudiev, kvietkeli”. Mono, 
kaina 5 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje.

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

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

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

Muzikos rinkinys 27, įdainuo
ta: Griuvėsių gėlelė, Gieda gai
deliai, Dru lia, dru lia, Vai ne
kukuok, Pas močiutę augau, 
Našlaitės kapas, Gražus miško 
būdas, Kai mes augom du bro
liukai ir Sėdžiu po langeliu. 
Dainuoja Pupų dėdė ir dėdie-' 
nė, V. Volteraitė ir S. Grauži
nis. Kaina 5 dol.

Muzikos rinkinys28, įdainuo
ta: Karo muziejaus vėliavos nu
leidimas I ir 11 dalis, Ko vė
jai pučia, Kur lygūs laukai, 
Marš, marš kareivėliai, Senas 
kanklininkas, Saulėta diena, Iš
gėriau septynias, Šią naktelę 
per naktelę, Sutems tamsi nak
tužėlė, Geležinio vilko maršas, 
Vaidilos malda ir Mano svajo
nė. Dainuoja A. Šabaniauskas, 
S. Graužinis, J. Petrauskas, V. 
Dineika ir karo mokyklos cho
ras. Kaina 5 dol-

A. Šabaniausko šokių muzi
kos rinkinys 26. Septintame ro
juje, Mūsų susitikimas, Sutemų 
daina, Luna — mėnulis, Mary
tė mėlynakė, Tik tau- Rio Ri
ta, Jaunystės meilė, Ta -naktis, 
Nakties serenada, Aldona, Al
dona, Kodėl neatėjai ir Ei, tu, 
mergyte. Kaina 5 dol.

A. Dvariono šokių muzikos 
rinkinys 25. Sapnas, Gyveni
mas, Ispanų valsas, Tik man tu 
priklausai, Liūdna man be ta
vęs, Daina padės gyventi, Buč
kis, Širdie, Skraido garsai, 
Skrenda naktys, Paskutinis sek
madienis ir Turiu dvi mergi
nas. Kaina 5 dol.

Pianistė Julija Rajauskaitė 
atlieka: Music of Franz Liszt: 
La Campanella, Gnomenreigen, 
Deux Legandes, Valse oublee 
Nr- 1, Sonetto del Petrarca, 
Au bord d’une source in Rhap
sodic Hongroise. Stereo, kaina 
6 dol.

Dainų ir arijų rečitalis, J. 
Vaznelio: Augo girelėj, Tamsioj 
naktelėj, Nejaugi vėl, o Dieve, 
Dzūkų kraštas, Žalioj lankelė), 
Laikrodis, Klajūnas, Arija iš 
op. “Don Carlos” ir “Sevilijos 
kirpėjas”- Mono 5 dol.

Dainuojam su Lione, įdainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, Šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis, ir mylėk, Vai'pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

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

Tra-Lia-Lia, Lituanicos Tun
to skautų įdainuota 18 lietu
viškų skautiškų dainų: O Tėvy
ne gintarine, Kregždutė, Straz
delis, Nusileido saulužėlė, Šiene
lis ralio, Pakelsim vėliavas, Pa
sėjau linelius ant pylimo, Ra- 
movėnų maršas, Smarkiausi iš 
visų, Smailužis, Vėjas, Sutrenks 
propeleriai, Gęsta laužai, šėriau 
šėriau, Vėjavaikis. Paruošė F. 
Strolia. Stereo su persiuntimu
5 dol.

Gaudžia Trimitai. Įgrojo 
Stuttgarto simfonija, Br. Jonu
šui diriguojant: Gaudžia trimi
tai, Įžengimas į Vilnių, Ramo- 
vėnai žengia, Tai ne miškas 
šlama, šėriau žirgelį, Parado 
maršas, Kur bakūžė samanota, 
Nedėlios rytelį, Plaukia sau lai
velis, Šaulės pirmyn, Ei pasau
li ir Leiskit į Tėvynę. Kaina
6 dol.

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn. N. Y. 11221.

Persiuntimui pridedama 50 
centų.
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Kardinolas pas kazimierietes
Philadelphijos kardinolas Jo

nas Krol kovo 4 nuvyko į se
selių kazimieriečių Villa Joseph 
Marie, Newtown, Pa., ir čia iš
kilmingai atšventė šv. Kaži - 
miero dieną. Vienuolyno ir se
nelių prieglaudos koplyčioje jis 
10:15 aukojo mišias-

Kardinolui asistavo prel. Vi
tas Martusevičius ir kun. Ja
mes Martin. Ceremonijų ma
gistro pareigas ėjo kanceliari
jos sekretorius kun. James Mc 
Gettigan, kuriam asistavo vilos 
kapelionas kun. Kazimieras Šir
vaitis.

Kiti pamaldose dalyvavę dva
siškiai buvo: prel. Juozas Kara
lius, kun. Juozas Andriulionis, 
kun. A. De Crits, kun. And
rius Degutis, kun- Leonas Peck, 
kun. Alfonsas Savickas ir kun. 
Philip Scully.

Mišių metu šv. Kazimiero 
šventei skirtą liturginę švent
raščio ištrauką skaitė sesuo M. 
Regina, vienuolyno vyresnio
ji-

Pamokslą pasakė prel. Pranas 
Statkus, arkivyskupijos kancle
ris. Visų vardu padėkojo kar- - 
dinolui už atsilankymą, nors ir 
reikėjo vykti pūgos užpustytais 
keliais. Paskui trumpai paaiški
nęs šios šventės prasmę, prisi
minė istorinius Įvykius, kaip 
buvo Įkurta šv. Kazimiero sese
rų kongregacija.

Prel. Statkus pabrėžė, kad 
kazimierietes pasirinko šv. Ka
zimierą globėju, kartu pasirin
ko ir jo dorybių kelią — siek
ti šventumo jr patarnauti arti
mui.

Šis patarnavimas artimui 
reiškėsi visame vienuolijos gy
vavime nuo pat jos įsikūrimo 
iki dabar. Senais laikais Ame
rikos lietuviai ■ klebonai rimtai 
rūpinosi, kaip išlaikyti imigran
tų vaikus, kad jie pasiliktų do
ri ir ištikimi Bažnyčiai. Tada 
jie sumanė Įkurti lietuvaičių 
vienuolyną. Prie šio vienuoly
no Įkurdinimo triūsė pasišven
tę asmenys kun- Antanas Mi
lukas ir kun. Antanas Staniu- 
kynas.

1906 balandžio .6 jie gavo po
piežišką leidimą toki vienuoly
ną organizuoti. Tais pačiais me
tais lapkričio 2 trys Šveicarijo
je buvusios lietuvaitės atvyko 
Į Scranton, Pa., pas aires vie
nuoles — pas Nekaltos Mari
jos Širdies seseris. Vienuolyne 
generalė vyresnioji, motina M. 
Cirilė, pažadėjo jas auklėti ir 
parengti mokytojavimui.

Prie vėliavos pakėlimo iškilmių Waterbury, Conn. Iš k. kpt. H. Boise, A.
Campė, dr. p. Vileišis, meras E. Bergin ir V. Bražėnas.

Prie šių lietuvaičių greitai 
prisijungė ir čia gimusių lietu
vaičių.

1907 popiežius Pijus X davė 
leidimą Įsteigti vienuolyną. 
Tais metais rugpiūčio 30 tos 
trys pirmos lietuvaitės padarė 
Įžadus ir tuo aktu atžymėjo 
kongregacijos Įsteigimą.

1909 Chicagos vysk- Quigley 
parkvietė kazimierietes Į savo 
dieceziją ir ten 1911 pašventi
no jų motinišką namą.

1913 generalė kapitula išrin
ko motiną Mariją Kaupaitę ge
nerate vyresniąja.

Prel. Statkus taip apibūdino 
dabartinę kongregacijos padė
tį: kongregacijoj yra 440 pro
fesinių seserų- Jos dirba 17-je 
vyskupijų ir aptarnauja: 3 aukš
tesnes mokyklas, 37 pradines 
mokyklas, 3 ligonines, 2 sergan
tiem seneliam prieglaudas.

Lietuvoje seserys kazimierie
tes buvo Įsisteigusios 1920, Ar

šv. Kazimiero šventėje Vila Joseph Marie, Newtown, Pa. iš k. kun. 
K. širvaitis, prel. J. Karalius sveikinasi su kardinolu J. Krol, viduryje 
sesuo M. Regina, Vilos kazimieriečių vyresnioji.

ŽINIOS IŠ NASHUA, N.H.
Vasario 16 Balfui ir Altai

Vasario 16 minėjimą suruo
šė vietos Balfo skyrius su nuo
širdžia klebono kun. J. Bucevi- 
čiaus talka.

Šv. Kazimiero barnyčioje kle
bonas aukojo mišias už Lietu
vą ir jos žmonės. Vargonais 
grojo seselė Cecilija iš Rivier 
merginų kolegijos. Rinkliava 
Balfui davė 163 dol.

Kalbų ir koncertinę progra
mą parapijos salėje pravedė V. 
Sirvydas.

Pagrindinę kalbą pasakė Bal
fo pirm- kun. V. Martinkus, at
vykęs iš Providence, Rhode 
Island, šiltų žodžių Lietu
vai ir lietuviam tarė miesto ma

gentinoje — 1941. Čia jos dir
ba trijose pradžios mokyklose.•

Po mišių kardinolas aplankė 
senelius prieglaudoje. Pietūs 
buvo mokyklos kafaterijoj. čia 
kardinolas po pietų keliais 
bruožais prisiminė šv. Kazimie
ro trumpą amžių, kaip jis buvo 
doras ir kaip buvo apsispren
dęs tarnauti Viešpačiui ir varg
šam.

Kiek plačiau kardinolas kal
bėjo apie Vatikano II susirinki
mo nutarimus, kurie liečia at
sinaujinimą. Kardinolas pakar
totinai pabrėžė, kad Vatikano 
II-jo susirinkimo mintyje yra 
griežtas reikalavimas atsinau
jinti, tačiau tas atsinaujinimas 
turi vykti žmogaus viduje, jo 
sieloje.

Baigdamas kardinolas vėl pri
siminė šv. Kazimierą, kviesda
mas visus jo pavyzdžiu atsinau
jinti.

Alf. Vainora

joras Dennis L. Sullivan. Au
kų Altai sudėta 249 dol.

Koncertinę dalį paruošė Bi
rutė. Bernotienė ir Julė- Graus- 
lienė. Joje dalyvavo jų vaiku
čiai, lanką šeštadieninę mokyk
lą So. Bostone: Kazys, Ričardas, 
Julė ir Danutė Grausliai ir Ra
munė, Paulius ir Leonas Ber
notai. Paulius pianinu paskam
bino Clementi Sonatiną, o p- 
lė Karen Wollen — gitara solo: 
kiti, apsirengę tautiniais dra
bužiais, pateikė deklamacijų. 
simboliškų šokių ir dainų 
prie akordeono. Ypatingo 
Įspūdžio padarė Ramunės pa
čios sukurtas rašinėlis Vasa
rio 16-tajai.

Vakaro vedėjas perskaitė val
stybės sekretoriaus W. Rogers 
laiška Lietuvos atstovui Juozui 
Kajeckui-

Svečių tarpe, be miesto ma
joro Sullivan, buvo miesto ta
rybos pirmininkas Maurice L. 
Arei su žmona (lietuvaitė), ta
rybos narys Jonas Chesson-če- 
siūnas su žmona, teisėjas Leo
nardas G. Velishka, New 
Hampshire sveikatos biuro pa
reigūnas dr. V. Kaupas, Asso
ciated Press atstovas Adolfas 
Bernotas, Plymouth State kole
gijos mokytoja dr. D. Valiūkė- 
naitė su motina (šie visi iš Con
cord, N. H.), Lowell technologi
jos instituto mokytojas J- Na- 
dzeika su žmona, kun. J. Vens- 
kus iš Lowell, inž. K- Dau, 
gėla su šeima iš Bedford. N.H., 
stambus ūkininkas Wm. Ro- 
donis iš Lichtfield, N. H. (vėl 
susilaukęs atžymėjimo už mo
dernų daržovių auginimą), Šv. 
Kazimiero lietuvių klubo reika
lų vedėjas A- Vaškas su šeima, 
mokytojas dr. Jasper Grigas, 
W. Paulauskas su žmona iš Lo
well, Mass, (jų sūnus neseniai 
Romoje buvo Įšventintas kuni
gu), adv. Alfonsas J. Raudonis 
ir kiti.

Lietuvių kilmės žurnalistas 
Barry Palmer nutraukė dali 
grupės klebonijoj ir išspaus
dino nuotrauka Manchesterio 
Union Leader.

Vilnių su šeima lankęs Jo
nas W. Latvis papasakojo Įspū
džius ir parodė filmą, o daly-

DARBININKAI

Waterburio, "Vasario 16 minėjimo programos dalyviai. Iš k. j d. sėdi: dr. P. Vileišis, A. čampė, dr. E. Armo- 
nienė, kleb. kun. J. Vilčiauskas, N. Greco, prof. A. Aleksis; stovi J. Adomaitis, K. Urbšaitis, M. Andrikytė, 
G. Seliokaitė, adv. V. Matusevičius, V. Kuzmickas, R. Kemežaitė, miesto atstovė A. Balandienė ir B. Povila- 
vičius. Nuotr. T. Kabėikos

LIETUVIŠKAS SEKMADIENIS WATERBURY, CONN.
Lietuvių didžioji šventė, Va

sario 16-toji, po nepriklausomy
bės netekimo jau 30-tąji kartą 
Waterburyje Altos skyriaus dė
ka iškiliai minima. Šventės pro
gramų dalys kasmet Įvairuoja, 
bet sėkmingumą nulemia kal
bėtojų bei dainininkų patrauk
lumas.

Vietinė J- Adomaičio ir Hart
fordo A. Dragūnevičiaus veda
mos radijo valandėlės ketu
ris kartus kalbėjo apie minėji
mą, kartu perduodamos Al
tos pirm. dr. K. Bobelio ir Vil
ko pirm. dr. J. K.- Valiūno kal
bas.

Pagrindinis minėjimas Įvyko 
vasario 21.

Rytą prie; miesto rūmų buvo 
iškelta lietuviška vėliava, daly
vaujant miesto majorui, polici
jos garbės sargybai ir gausiai 
susirinkusiai visuomenei. Dr 
P. Vileišiui vėliavą iškėlus, 
trumpą žodi tarė majoras E. 
Bergin, Vilius Bražėnas ir A. 
Čampė. Sugiedota “Marija, Ma
rija”.
Bažnyčioj sumos metu šešių 

organizacijų vėliavos su gau
sia palyda, prof. A. Aleksio 
choro giedamos rinktinės gies
mės, aukos atnešimas (A. ir K. 
Čampės) ir patriotinis klebono 

viai buvo pavaišinti kavute ir 
prieskoniais, kuriuos, sudova- 
nojo, rodos, šešiolika šeiminin
kių.

Bernotienė ir Grauslienė pa
ruošė tautodailės darbų stalą, 
o Latvienė turėjo stalą suve
nyrų iš kelionės Vilniun. Pr 
Bernotas parūpino Hi-Fi ir lie
tuviškų plokštelių muzikos iš 
savo turtingo rinkinio. Be to, iš
kabino Lietuvos žemėlapi, o K. 
Grauslys, kuris yra vietos Bal
fo skyriaus pirmininkas (jis ati
darė minėjimo programą), patei 
kė iškabinti Lietuvos Vyti.

Stambesnės aukos Vasario 
16 proga: 25 dol. teisėjas adv. 
Leonardas G. Velishka, 11 
dol. adv. Alfonsas J. Raudonis.

Po 10 dol-: Bevardė; inž. K. 
Daugėla ir šeima; Walter Pau
lauskas ir šeima: dr. D. Valiu- 
kėnaitė ir motina.

7 dol.: Bevardis-
Po 5 dol.: N. Antanaitis, ku

nigas J. Bucevičius, John Ches- 
son ir žmona; Stasys Jasalavi- 
čius ir žmona; dr. V. Kaupas; 
K. F. Kazlauskas ir žmona; J. 
Palevičius ir žmona; W. Rodo- 
nis; Ona Rutkauskienė; Vyt. Sa
vickas ir šeima; Marija Savic-' 
kienė ir duktė Jadvyga; Pranas 
ir Bronė Stončius; Dennis J. 
Sullivan, Ona Širvydienė; Dom. 
Ukrynienė.

Keturi aukojo po 3 dol., vie
nuolika po 2 dol., trisdešimt 
penki po 1 dol., smulkių 17.10 
dol.

Viso 249.10 dol,
Kor. 

kun. Jurgio Vilčiausko pamoks
las stipriai gaivino tautinius 
jausmus-

Mokyklos didžiojoj auditori
joj, Altos pirm. Adolfui čam- 
pei tarus minėjimo atidarymo 
žodi, buvo vėliavų pagerbimas, 
himnai, invokacija, akto, guber
natoriaus bei majoro prokla- 
cijų ir kongresmano Monaga- 
no sveikinimo skaitymai. Pa
grindinę kalbą sakė iš Baltimo- 
rės atvykusi dr. Elena Arma- 
nienė. Kalbėjo apie konkrečias 
Lietuvos laisvinimo aplinkybes 
ir plačiai nušvietė Bražinskų 
bylą, kuri tik jai geriausiai ži
noma, nes ji tuo reikalu du 
kartus lankėsi Turkijoj. Susi
rinkusieji atidžiai jos Įdomią 
kalbą išklausė.

• Visų buvo priimta rezoliuci
ja, kurią paruošė ir perskaitė 
Altos vicepirm. Marcelė Andri
kytė. Rezoliucija buvo išsiųsta 
aukštiesiem valdžios pareigū
nam, senatoriam bei kongres- 
manam (29 kopijos).

Solistas Benediktas Povilavi- 
čius, iš Bostono, puikiai atliko 
tinkamai paruoštą repertuarą; 
dainavo lietuviškas dainas ir 
operų arijas. Pianinu meist
riškai pritarė N- Greco, buvusi

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

200 dol.: A. Galchus, Long 
Island City, N. Y., fundato
rius.

130 dol.: S- Vaškys, Ozone 
Park, N. Y., fundatorius.

Po 100 dol.: W. Martinkus, 
E. Savickas Įrašo motiną Ievą, 
O. Kakstienė Įrašo motiną Leo
norą Bildauskienę, M. Graig, 
Elizabeth, N. J., Dr. J. Sku
čas, New York, N. Y., P. Ze- 
bertačienė, Seltzer, Pa., Įrašo 
savo vyrą Antaną, M. Shalins- 
kienė, Woodhaven, N. Y. Įrašo 
tėvą Joną Antanaiti, fundato
riai..

Po 50 dol.: V- Misiūnas, A. 
Šovelskis, Elizabeth, N. J., A. 
Blatchford, Port Chester, N. Y., 
rėmėjai.

Po 30 dol.: B. Zemeikis, L. 
Grynis, Elizabeth, N. J-, rėmė
jai.

Po 25 dol.: J. Bliznikas, M. 
Dixon, K. Bernotas, A. Motiu- 
nas, Maldos Apaštalavimo D- 
gija, Elizabeth, N. J., A. Ste- 
ro, Huntington, N. Y-, rėmė
jai.

Po 20 dol.: H. Navickienė,
T. Dūda, P. Ivaška, Elizabeth, lice, A. Lugis, rėmėjai.

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

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Metropolitan operos solistė.
B. Brazdžionio ir savo dėdės 

K. Bradūno eilėraščius jausmin
gai deklamavo Ramutė Keme
žaitė.

Balfo vicepirm. Genovaitė 
Valiulienė klebonui kun. J. Vii- 
čiauskui viešai Įteikė Liet. 
Fondo medali už jo nuopelnus 
Balfui ir lietuvybei.

Programą pranešinėjo studen
tė Gražina Seliokaitė.

•
Po minėjimo dalis dalyvių, 

70 asmenų, su svečiais nuvyko 
i Holiday Inn restoraną numa
tytai bendrai vakarienei, kur bu
vo pasidalinta tos dienos Įspū
džiais-

Prieš minėjimą ir po jo vie
tos laikraštis Įdėjo keturis pla
čius aprašymus Lietuvos reika
lu ir dar vertingą vedamąjį.

Aukas prie stalo priiminėjo 
Julija Puodžiukaitienė, Genu
tė Kazlauskienė, Vytautas Va
liulis ir Gintaras Šlapkūnas.

Scena ir sale tvarkė Altos se
kretorius Vaclovas Kuzmickas, 
talkinant Ignui Kriaučiūnui.

Minėjimo dalyviai be para
ginimų buvo gana dosnūs ir su
aukojo laisvinimo reikalam apie 
900 dolerių. K.

N. J., O. Kazlauskienė, Phila
delphia, Pa., A. Vaitkevičius. 
Brooklyn, N. Y., rėmėjai.

15 dol.: O. Linartienė, Eliza
beth, N. J., rėmėja.

Po 10 dol.: M. Kačionis, A. 
Degutienė, P. Barzanskas, A. 
Lenskienė, M. Mackevičius, J- 
Vansavage, P. Vaitakūnas, J. 
Grigaliūnas, M. Zabarauskienė. 
V. Kvetkus, K. Adomunas, A. 
Markevich, H. Potts, Elizabeth. 
N. J., G. Grusky, Brooklyn, N 
Y., A. Stravinskas, Hempstead.
N. Y., D. Gasiūnas, Massape
qua Pk., N.Y-, G. Balnis, Ocean
side, N. Y., rėmėjai.

8 dol.: N. Polovinskienė, Eli
zabeth, N. J., rėmėja.

Po 5 dol-: L. Beržanskis, Į- 
rašo tėvą Jeronimą, A. Pru- 
sinskas, J. Aktyl, J. Švedas, M. 
Schwed, O. Mackelienė, S. Pet
raitis, V. Tiknys, M. Juškienė.
O. Yocienė, C. Oskutis, P. Ku 
dūlis, V- Kazalonis, A. Breze- 
nas, J. Matuza, J. Matuza, Jr., 
K. Bartys, G. Zalinskas, rėmė
jai.

Po 3 dol.: A. Walker, A. Bal-
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Į IŠ VISUR Į
— Pirmasis pabaltiečię in

formacijos seminaras Įvyks ko
vo 27-28 New Yorke, Partizon 
Plaza Hotel. Pramatytose šešio
se sekcijose dalyvaus ir lietu
vių atstovai. Iki šiol jau yra 
sutikę pranešimus padaryti Al
gimantas Gureckas ir Arvydas 
Barzdukas iš Washingtono, Ra
mūnas Kundrotas ir Gintaras 
Karosas iš Bostono, Romas Ke- 
zys iš New Yorko, Antanas Ma
žeika iš New Jersey, dr. Elona 
Vaišnienė iš New Haveno ir Al
gimantas Gečys iš Philadelphi
jos.

— Toronto lietuvių Prisikėli 
mo parapijos metines rekolekci
jas kovo 28 — balandžio 4 ves 
tėvas J. Kubilius, S. J.

— Montreališkio Prano Bal- 
tuenio šaknų skulptūrų parodą 
New Yorke kovo 13-14 suruo
šė vyr. skaučių ži
dinys “Vilija”, o kovo 20-21 
Worchesteryje rengia Lietuvių 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba-

— Baltimorės lietuviai LB 
apylinkės surengtame Vasa
rio 16 minėjime išklausė Įdo
mios dr. Č. Masaičio paskaitos 
ir suaukojo lietuviškiem reika
lam 674.75 dol. Aukotojai pa
tys galėjo nurodyti kuriam rei
kalui jie auką skiria. Suaukota 
LB — 474.75 dol. (45 dol. vie
tinei apylinkei), Tautos Fondui
— 108. Altai — 43, vietiniam 
Akcijos komitetui — 18, Balfui
— 16, Lietuvių Fondui — 10, 
Šeštadieninei mokyklai — 5. 
Menine dali atliko vvru cho
ras Daina, šeštadieninės mokyk
los mokiniai ir šokių grupė Kal
velis.

— Vysk. V. Brizgys gegužės 
16 Clevelande, Šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj suteiks Sutvir
tinimo sakramentą lietuviškai. 
Tą pačią dieną bus pirmoji šv- 
Komunija vaikam, kurie rengia
si lietuviškai. Kun. B- Ivanaus
kui tarpininkaujant, buvo gau
tas iš Clevelando vyskupo ne 
tik leidimas, bet ir paskatini
mas, kad lietuviai savo dvasi
nius patarnavimus atliktų savo 
gimtąja kalba.

— Marijos aukštesniosios 
mokyklos mokinės Chicagoje 
stato muzikini spektaklį “My 
Fair Lady” kovo 19-20- Drama
tinei daliai vadovauja Živilė 
Numgaudaitė, muzikinei — se
suo M. Bernarda.

—Žurnalo “Moteris“ 50 me
tų sukaktis nuo įsisteigimo Lie
tuvoj ir 15 metų nuo atsikūri
mo Kanadoj atžymėta specialiu 
pobūviu vasario 28 Prisikėlimo 
parapijos parodų salėj Toron
te. Ta proga buvo surengta ir 
liet. moterų dailės darbų pa
roda. Žurnalą dabar redaguoja 
Nora Kulpavičienė, administruo
ja Bronė Pabedinskienė.

— Tautinės savigarbos ap
gynimo komitetas Įsisteigė ko
vo 4 Chicagoj. Algis Barakaus- 
kas—pirm., Vitoldas Petraus
kas — vicepirm., Antanas Sta- 
kėnas — lietuviškos spaudos in
formacijos pirm., Jonas Kasčiu- 
kas — angliškos spaudos inf. 
pirm., Antanas Gulbinskas — 
narys-

— Regensburgo-Scheinfeldo 
lietuvių gimnazija buvo Įsteigta 
prieš 26 metus. Susidaręs or
ganizacinis komitetas (A. Rūgy
tė, J. Gudaitytė-Kerelienė, Al. 
Andriušaitytė-Likenderienė, M. 
Rimkus ir R. Rimkus) kviečia 
Dainų šventės proga (liepos 3- 
5) Chicagoje surengti buvusios 
gimnazijos mokytojų ir moki
niu subuvimą — vakariene su 
šokiais. Suinteresuoti prašomi 
pranešti adresus ir pageidavi
mus, kad būtų galima užsakyti 
salę ir išsiuntinėti informacijas. 
Registraciją tvarko: A Rūgytė, 
6547 So. Washtenaw Ave., Chi
cago, Ill. 60629, J. Gudaitytė- 
Kerelienė, 6904 So Oakley Av., 
Chicago, DI. 60636 ir Al. And- 
riušaitytė -Likanderienė, 6556 
So. Talman Ave., Chicago, Ill 
60629.



Vasario 16 gimnazijos dvidešimtmečio minėjimas
Kai 1950 metais Diepholzan 

pradėjo rinktis nuo emigracijos 
atsilieką lietuviukai tęsti gim
nazijos mokslo, niekam nė į gal- 

• vą neatėjo, kad dar ir po 20 
metų toje gimnazijoje bus mo
kinių. Tiesa, anoji gimnazija 
jau seniai ne Diepholze ir jos 
vardas ne bet koks: tai Vasa
rio 16-tosios gimnazija; taip 
oficialiai pakrikštyta 1951 va- 

, sario 16. Jubiliejaus šventimo 
terminai truputį susimaišė. De
šimtmetis atšvęstas 1960, o dvi
dešimtmetis — šiemet, po 11 
metų. Vasario 16 ant Romu
vos kuoro nuo pat ryto plevė
savo lietuviškoji trispalvė, liu
dijanti, kad čia švenčiama var
dadienis ir gimtadienis.

Visų tikybų moksleiviai ir 
mokytojai susirinko į bendrabu
čio salę pamaldom, kur mišias 
aukojo Vokietijos lietuvių kata
likų sielovados direktorius pre
latas dr. Jonas Aviža, kartu su 
gimnazijos kapelionu kun. Her
manu Šulcu ir Vakarų Europos 
sielovados spaudos centro di
rektorium kun. dr. Petru Celie- 
šium. Pamokslus pasakė abiejų 
konfesijų kapelionai kunigai H 
Šulcas ir J. Urdzė. Pamaldose 
dalyvavo taip pat ir svečių.

Daug svečių suvažiavo popiet 
į pasaulines minėjimo iškilmes. 
Kas negalėjo atvykti, sveikino 
raštu. Tokių sveikinimų gimna
zijos direktorius paskaitė daug, 
jų tarpe vysk. Antano Deksnio, 
tą dieną buvusio Washingtone. 
Vliko pirmininko dr. Juozo K. 
Valiūno, ministerio Stasio Lo
zoraičio, Baden Wuerttembergc 
švietimo ministerio dr. Hahn ir 
daug kitų. Asmeniškai dalyvau
jančiųjų tarpe buvo specialiai 
pasveikinti Vokietijos vyriausy
bės atstovai, lietuvių visuome
nės veikėjai, esantieji ir buvu
sieji gimnazijos darbuotojai.

Kalbos
Dr- Gerhard Wolfrum, mi

nisterijos tarėjas, kalbėjo Fe
deralinės Vokietijos vyriausy
bės vardu. Jo kalba lietė lietu
viškosios gimnazijos Vokietijo
je buvimo pagrindus. Jis pa
reiškė, kad Vokietijos vyriausy
bė matanti lietuvių gimnazijos 
egzistavime didelę vertę ir 
reikšmę, kad toji gimnazija pa
sitarnaujanti ne tik lietuvių kal-

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

Skautai savo šventėje, pradedant Kaziuko mugę kovo 7 Maspetho lietuvių parapijos salėje.
Nuotr. R. Kisieliaus

KUN. BRONIUS L1UBINAS

ir kultūros puoselėjimui 
ir tautų sugyvenimui bei 

Kalbėto-

bos 
bet 
bendradarbiavimui, 
jas, kuris yra atsakingas valdi
ninkas Bonnos vidaus reikalų 
ministerijoje, iš kurios biudže
to eina didžiulė parama mūsų 
gimnazijai, atkreipė dėmesį į 
šio meto aktualiąsias gimnazi
jos problemas: užtikrinti pakan
kamą mokinių skaičių ir jiem 
pastatyt naują bendrabutį. Ant
rosios problemos sprendime tal
kinsianti Vokietijos vyriausybė, 
o pirmąją turi išspręsti lietu
viai vieni patys.

Ministerialdirigent Adolf Ha- 
senoehrl, Baden Wuerttember- 
go vyriausybės įgaliotinis, save 
kalboje sujungė gimnazijos ju
biliejų ir Lietuvos nepriklauso
mybės 53-ją sukaktį, nevengda
mas tiesų, kurios, atsižvelgiant 
į dabart. Vokietijos vyriausy
bės Rytų politiką, daugelio mė
ginamos nutylėti. Jis kalbėję 
apie lietuvių kančias Sibire, 
apie lietuvių tautos laisvės mei
lę, apie viltį, kad toji laisvė bus 
atgauta. Labai pozityviai verti
no Vasario 16 gimnaziją, o ypač 
viso pasaulio lietuvių pastan
gas ją išlaikyti. Gražių kompli
mentų pasakė gimnazijos tauti
nių šokių grupei, kuri daugeliui 
vokiečių, jų tarpe ir pačiam kal
bėtojui, ne kartą yra suteikusi 
didelio džiaugsmo, žadėjo save 
atstovaujamosios vyriausybės 
paramą ir toliau.

Inž. Jonas K- Valiūnas, Vo
kietijos LB valdybos pirminin
kas, gimnaziją įsteigusiosios 
Bendruomenės vardu reiškė pa
sididžiavimą ja. Jis dėstė min
tis, kad Vasario 16 gimnazija 
tikriausiai žinoma ir okupuoto
je Lietuvoje, tačiau ten ne
drįstama jos vadinti tikruoju 
vardu, nes tas vardas yra Lie
tuvos nepriklausomybės sinoni
mas. Nepriklausomybės idėja 
lietuvių tautoje esanti gyva; tai 
liudija pastangos išsilaisvinti 
apimančios vis didesnius lietu
vių sluogsnius. Gyvi pavyzdžiai 
yra Bražinskai, Simas Kudirka 
Vytautas Simokaitis su jaunu
te žmona.

Vincas Natkevičius, gimnazi
jos direktorius ir jos kuratori 
jos valdybos pirmininkas, skai
tė pagrindinę šventės paskaitą. 
Jis glaustai išdėstė 20 metų is
toriją, atkreipdamas dėmesį ; 
pagrindinius laimėjimus: gim
nazijos įsteigimą 1950-51, Ro
muvos įsigijimą 1953, klasių rū
mų pastatymą 1963-65. Per 2C 
metų gimnazijai išleista virš 7 
milijonų markių, kurių apie pu
sė sudėta lietuvių visuomenės 
įvairiuose pasaulio kraštuose 
daugiausia JAV-bėse. Gimnazi
joje mokėsi virš 600 lietuviukų, 
250 išėjo su 6 klasių išsilavini
mu, virš 70 gavo brandos ates
tatus. Daug jų gražiai reiškia
si lietuviškoje veikloje visame 
pasaulyje. Šiuo metu dirba 20 

mokytojų, o per visą laiką pasi
darbavo, mokydami ir auklėda
mi lietuviškąjį jaunimą, netoli 
90 asmenų. Gimnazija kartu yra 
ir lietuviškumo reprezentuoto- 
ja, ypač jos tautinių šokių gru
pė- Ateities perspektyvose rei
kia išspręsti dvi esmines pro
blemas: gauti pakankamą skai
čių gabių mokinių ir jiem pa
statyti gerą bendrabutį. Gimna
zijos atsakingieji asmenys sten
giasi abiejose srityse padaryti, 
kas įmanoma.

Meninė programa
Ji buvo atlikta moksleiviu. 

VI klasės mokinys Algis Avi
žienis (iš Chicagos) paskambi
no pianinu Mozarto C-dur sona
tą, choras sudainavo Šienapiū- 
tės dainą, Bijūnėlį žalią ir Gale 
lauko toli. Paruošė mokyt. Ka
zys Motgabis. Pagrindinę me
ninės programos dalį atliko tau
tinių šokių grupė, paruošta mo
kyt- Elizos Tamošaitienės. Ma
žieji sušoko Suktinį, Rūtą ir Kai 
veli, didžiosios mergaitės —Ke-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS.

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

TEISME PASITAIKO 
STAIGMENŲ 

Klausimas
i-Mano vyras lenkas mus 

klampino į didelę bėdą.
1966 metais mes turėjom 

nedideliame mieste dvejus na
mus, vienus greta kitų. Prisista
tė toks “real estate” agentas ir 
pradėjo kalbinti parduoti tuos 
namus. Aš jam pasakiau iš kar
to, kad nenoriu abiejų parduo
ti, bet jis vis nepaliko mūsų ra
mybėje. Vieną vakarą atnešė 
gatavai surašytą sutartį abe- 
jiem namam pirkti. Sako: pir
kėjas jau pasirašė, tik jūs pasi- 
rašykit, ir gausit pinigus už 
abejus namus. Aš užsispyriau 
abejų neparduoti, nors mano 
vyras, kuris yra lėto būdo, jau 
buvo besutinkąs. Tas išsėdėjo 
pas mus keturias valandas ir 
galų gale pakeitė sutartį tokiu 
būdu, kad vieni namai buvo 
parduodami tam pirkėjui, o ki
ti pasiliko mūsų-.

Po trejų metų, atsieit, 1969 
metų gale, mes nusipirkom vie
nos šeimos namus ir nutarėm 
anuos laikyti išnuomojimui. Ga
vom nuomininką, ir viskas, ro
dosi, gerai. Bet nuomininkas 
pasirodė niekam tikęs; vis 
mum telefonuoja ir kuo nors

DARBININKAS

purinę, Mikitienę ir Sadutę, o 
bendroji didžiųjų grupė — 
Ragučius. Programą pranešinė
jo VIII klasės mokinys Manfre
das šiušelis. Baigta direktoriaus 
padėkos žodžiu ir tautos him
nu-

Vaišės
Jubiliejaus proga pritiko ir 

prie vaišių stalo pasidžiaugti 
gražiais 20 metų laimėjimais, 
juoba, kad mokytojų tarpe yra 
trys veteranai, pradėję gimna
zijoje dirbti 1951 metų pabai
goje. Tai vyr. mokytojas Salia
monas Antanaitis, jau sulaukęs 
77 metų amžiaus, bet dar tebe- 
dėstąs dvi fizikos pamokas VII- 
je klasėje, mokyt. Kazys Mot- 
gabis, atšventęs prieš Kalėdas 
savo 72-jį gimtadieni, ir Herta 
Motgabienė, mergaites tebemo
kanti rankdarbių.

Vaišes paruošė virtuvės per
sonalas, kuratorijos reikalų ve
dėjo mokyt. Vinco Bartusevi
čiaus globoje. Vaišėse dalyvavo 
mokytojai, mokinių atstovai, 
svečiai vokiečiai, lietuviai, lat
viai, vengrai. (Eli) 

ir sa- 
greta 

Pasiū- 
gerai, 
skola 
nebu- 
mums 

nei
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Per kaukių balių, kuris buvo surengtas vasario 20 Maspethe, pardavinėja rožes. Dešinėje: p. Bobelienė, Ąžuo- 
lienė, Vainienė. Nuotr. P. Ąžuolo

mūsų

Stipendijų vakaro programos dalyviai. Iš k. i d. N. Bal trulionienė, vadovavusi programai, Algirdas Kačanaus- 
kas — akomponavęs solistui, išraiškos šokio menininkė Elena Kepalaitė, Jūratė Balsytė, deklamavusi eiles, 
T. Citvarienė, solistas Stasys Citvaras. Nuotr. P. Ąžuolo

skundžiasi: tai jam pečius ne
veikia, tai vanduo vonios kam
bary teka, tai vėl kas kitas. Net 
mum nusibodo.

Kaip tik tuo laiku atėjo pas 
mus mūsų buvusių namų da
bartinio savininko tėvas 
ko: noriu prikti namus 
savo sūnaus,parduokit, 
lė gerą kainą. Sakom: 
pirk. Jis perėmė mūsų 
bankui, kurios daug jau 
vo likę; kitus sumokėjo 
grynais. Jokio advokato 
mes, nei jis neturėjom.

Pardavus namus, prie 
vėl pradėjo kabintis tas pats 
“real estate” agentas, per kurį 
mes pardavėm pirmuosius na
mus. Sako: jūs man esat sko
lingi komisijos (commission), 
nes pardavėt antrus namus ma
no pirkėjui- Sakom: kaip tai 
tavo pirkėjui? Jis pats Į mus 
kreipėsi. Sako: vis tiek turit 
man sumokėti, nes jis pama
tė tuos namus per mane.

Mes jį išvijom iš namų, bet 
po trijų savaičių gavom 
mons” 
ma.

Mum 
las yra 
kia nė 
tuoj supras, kad mes namus 
pardavėm patys, be agento, ir 
kad tas tik prie mūsų kabinasi.

Prašau man pareikšti savo 
nuomonę. Aš visuomet skaitau 
Tamstos patarimus ir Tamsta 
pilnai pasitikiu.

žmona, Massachusetts

sum- 
i teis-(kvietimą) stoti

reika- 
nerei-

atrodo, jog šis 
toks aiškus, kad 
advokato. Juk teisėjas

Atsakymas
Man atrodo, kad Tamstų tei

sinė situacija šiuo atveju yra 
gera. Du faktai yra Tamstų pu
sėje. Vienas — kad antrieji na
mai buvo parduoti ne pirmųjų 
namų dabartiniam savininkui. 
bet jo tėvui. Antras — kad 
antrieji namai buvo parduoti 
po trejų metų, pirmuosius par
davus. Manau, jog brokeriui 
bus labai sunku įrodyti, kad 
antrieji namai buvo parduoti jo 
pastangomis.

Tačiau turiu pasakytu kad 
teisme pasitaiko visokių staig
menų. Jei agentas turės savo 
advokatą, o Tarpsta ginsi savo 
pačios reikalą, Tamsta kartais 
galėtum būti labai nemalonia 
nustebinta rezultatais. Patariu 
pasiimti advokatą, kuriam ne
bus sunku šią bylą laimėti.

KELIONES I LIETUVĄ
Patyrus nepaprastą lietuvių visuomenės susidomėjimą, LITO 
KELIONIŲ BIURAS šiais metais organizuoja dvi dideles keliones 
į Lietuvą birželio ir rugpjūčio mėnesiais.
Šalia Vilniaus. Kauno. Trakų. Druskininkų bus aplankyti ir keli 
didesni Europos miestai (Helsinkis. Roma. Amsterdamas).
Į kainą įsiskaito:
• Lėktuvo bilietas
• Pirmos klasės viešbučiai
• Maistas
• Pervažiavimai iš aerodromų į viešbučius ir atgal

. • Lankymas žymiųjų vietų įvairiuose miestuose
• Dokumentų paruošimas
• Patarnavimo mokesčiai (viešbučiuose) ir valstybiniai mokesčiai
• Kelionės suplanavimas ir palydovai.
Transatlantinė kelionė —

— FINNAIR Linija —
“Pride of Scandinavia”

Dėl smulkesnių informacijų, rezervacijų, nemokamų brošiūrų apie 
šią kelionę ir visais bet kokių kelionių reikalais rašykite, skam
binkite ar užeikite į Lito Kelionių Biurą:

LITAS TRAVEL SERVICE
94-18 Jamaica Avenue 

Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. (212) 847-5522
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KAZIUKO MUGE MIRGĖTE MIRGĖJO
— Kaip gražu!
— O spalvos! Kokie raštai!
— Žiūrėk, kaip detalės išdro

žinėtos!
— Kava skaniai kvepia.
Tokie žodžiai buvo girdėti pc 

visą Viešp. Atsimainymo pa
rapijos salę Maspethe, kur ko
vo 7 įvyko New Yorko skaučių 
Neringos ir skautų Tauro tun
tų tradicinė Kaziugo mugė.

Abu tuntai organizuotai daly
vavo mišiose, kurias aukojo ir 
šv. Kazimiero šventei pritaiky
tą pamokslą pasakė kun. Jonas 
Pakalniškis- Skaitytoju buvo 
Tauro tunto skautas Arūnas 
Jankauskas.

Po mišių visi susirinko į pa
rapijos salę, kur Tauro tunte 
tuntininkas Kęstutis Nemickas 
pradėjo atidarymo ceremoni
jas. Tėvų komiteto pirmininkė
A. Bulotienė ir J. Vilgalys ta 
proga padėkojo buvusiam tun- 
tininkui Vyt. Kidoliui, įteik
dami jam dovaną, kurią priėmė 
jo sūnus Algis. Po to kun. J. 
Pakalniškis, perkirpdamas kas
piną, atidarė Kaziuko mugę.

Nekantraujanti publika su
siūbavo, sumirgėjo ir nusku
bėjo prie stalų, kur jau iš anks
to buvo išdėliota visa daugy
bė gėrybių.
Birutės draugovės skautės sku

ba, taiso savo rankdarbius. 
Jų didžiulis stalas mirgėte mir
ga formomis, spalvomis. Štai 
raudonos ir juodos Dievo kar-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 5 dol.: V. Kazlauskienė, 

Flushing, N.Y., N. Katinas, Lin
den, N. J., R. Kondratienė, B’- 
klyn, N- Y., P. Ivaška, Eliza
beth, N. J., J. Puodžiūnas, Wa
terbury, N-Y., S. Remėza, B’- 
klyn, N. Y., S. Ramoška, Lake
wood, N. J., Įjr, B. Radzivąnas, 
Richmond Hill, N. Y.

Po 3 dol.: G. Klimas, E. Nor
walk, Conn., E. Lenk, New Bri
tam, Conn., S. Miknius, New 
London, Conn-, F. Prekeris, 
Stamford, Conn., B. Ashmont, 
Linden, N. J., K. Jankūnas, Lo
di, N. J., J. Kontautas, Clif
ton, N. J., F. Maznik, Dalias. 
Pa-, M. Sarakauskas, Carbon
dale, Pa., A. Slepetis, Easton, 
Pa., G. Stuopis, Sharon, Mass.. 
P. Sejonas, Cleveland, Ohio. 
O. Andriuškevičius ir J. Suo
pis, Detroit, Mich., V. Mackevi
čius, Omaha, Nebr., V- Kasa- 
kaitis, Willowick, Ohio, I. Ban- 
džiulis, Los Angeles, Calif., M. 
Pečiulis, Downsview, Ont.

Po 2 dol.: Iš Conn- valst.: Z. 
Gavėnas, A. Jalinskas, J. Ja
nušauskas, Ign. Misiūnas, J. 
Osuchas, L Simanauskas, V. To- 
mos, L. Ulėnas, Hartford, A. 
Aleksis, M. Andrikis, A. Braz-

Veda K. Merkis
• Mūsų meistras Povilas Tautvai- 
šas nedvejoja. kad Amerikos did
meistris Bobby Fischer įveiks šiais 
metais visus savo varžovus, pakeliui 
į pasaulio meisterystę ir kitais me
tais paverš pasaulio karūną, iš da
bartinio čempiono Boris Spasky.

• Gegužės 2 d. aštuoni atrinkti did
meistriai pradės savo 10 partijų ma
čus: Fischer - Ta imanov, Olandijoje, 
Petrosian - Hūbner. Olandijoje. Lar
sen - Uhlmann, Ispanijoje, ir KorČ- 
noj - Geler. Sov. Sąjungoje.

• P. Tautvaišo meistriškai laimėtą 
partiją prieš vieną stipriausių Illi
nois meistrų — Greg DeFotis, įsidė
jo Illinois Chess Bulletin, vasario nr. .

• Bostono tarpklubinėse Lietuvių 
komanda, kuri per pastarąsias dvi 
savaites sudorojo Sherwich 4’£-’4 
ir Northeastern universitetą 4-1, šį 
penktadienį rungsis prieš MIT, o 
balandžio 17 d. vyks į New Yorką, 
dalyvauti lietuvių žaidynėse.

• Bostono jaunių grupė paaugo iki 
dešimties: Tomas Girnius, Nijolė 
Ivaškaitė. Jonas Ausiejus, Jonas 
Raymondas Bačiūliai, Andrius 
Danutė Keturakiai. Jonas, Vytė 
Raymondas Bačiūliai, Andrius 
ketvirtadeinis nuo 7 v.v. į So. Bos
tono LPD klubą pasisemti žinių iš 
savo mokytojo Kazio Merkio.

• Massachusetts 
nybėse dalyvavo 
Nijolė Ivaškaitė. 
iš tų pirmenybių 
day Advertiser, vasario 28 d. 

ir 
ir 
ir 
ir

moksleivių ptrme- 
Tomas Girniuj ir 
Nijolės nuotrauka 
tilpo Boston Sun-

vytės, įvairios kitų gyvulėlių ir 
paukščių formos, pavaizduotos 
pagalvėlėse. Gėlės iš popieriaus 
ir kitokių medžiagų, siuvinėti 
paveikslai, megztos piniginės ii 
daugybė kitų rankdarbių.

Vyr. skaučių židinio stalas 
kiaute apkrautas lietuviškomis 
juostomis, staltiesėmis, pagal
vėlėmis, gintaru, medžio dro
žiniais ir daugybe kitų turtui 
Čia sustoja visi su pačiom sto
riausiom piniginėm, čia ne vie
na mama, pirkdama, pagalvoja 
apie savo dukros kraičių 
skrynią, ne vienas vyras, ap
žiūrėdamas, palygina su save 
žmonos gabumais.

Mažosios “pušelės”, pasislė
pusios “laimės šulinyje”, krau
na krepšeliri loterijos laimikius. 
O laimėti tikrai yra ko. Jos iš
sidėliojusios laiškam dėžutes, 
kraičio skrynias, mezginius 
ir išsiuvinėtus dalykėlius- Kai 
kam pasiseka laimėti ir saldų 
pyragaitį ar du.

Tauro tunto vyrai užėmę vie
ną didžiulį stalą. Čia vyrauja 
medžio dirbiniai: 
kryžiai, dėžutės; Įdomios yra 
vazos, pagamintos tuščius bute
lius ir stiklines apvyniojant 
spalvotomis virvutėmis.

Reikia sustoti, pailsėti ir 
pasistiprinti. Eilės renkasi prie 
tėvų komiteto pardavinėjamų 
namuose pagamintų pietų ir

(nukelta į 8 psl.)

vėliavėlės.

Krusha,. J.

džionis, J- Jakubauskas, J. Ka- 
zakauskas, V. Kuzmickas, J. 
Norvelas, M. Starkus, Waterbu
ry, A. Benikas, A. Mikalausky,
B. Tamošaitis, New Britain, A. 
Milčienė, J. Mateunas, Man
chester, T. M. Grybowski, A. 
Naikelis, Sisters of the Imma
culate Conception, Thompson, 
M- Buntz, Canterbury, P. Da- 
vidonis, Milford, A. Deikis, 
Stamford, S. Gribulis, Plain- 
field, A. Kazlauskas, Simsbury, 
G. Klimas, Bristol, J. Liūtas. 
Bracewood Lane, M. Pajaujis. 
Putnam, A. Petrauskas, Pro
spect, V. Radzevičius, Norwalk, 
P. Rastas, Fanfield, J. Šaulys. 
Branford, A. šetikas, Ols Say
brook, B- Strimaitis, Mt. Car
mel, R. Vaisnys, Hamden, W. 
Winkis, Ansonia, S. Zdanis 
Oakville.

Iš Penn, valst.: N. Danilevic. 
P. Davidonis, V. Janulevičius.
C. Tamašauskas, Philadelphia, 
T. Aleliūnas,
Tomkevicz, Pittsburgh, V. Ga- 
ver, H. šatinskas, Drexel Hill, 
A. Yaskus, A. Oberaitis, Wil
kes Barre, A. Bocys, Langhor
ne, S. Gudaitis, Uniondale, B. 
Kazlas, Wyoming, J. Kralick. 
Mahanoy City, W. Markalonis, 
Reynoldsville, V. Obelėnas, W- 
Nicholson, A. Senkus, Easton,
A. Vaičiulis, W. Mifflin, R. Zi
nas, Bethlehem, A. Zubritsky. 
Cressona, V. Romanas, Wilkes 
Barre.

Po 1 dol.: Iš Mass, valst.: 
M. Balukonienė, K. Dūda, B. Gai 
liūnienė, A. Gustaitis, A- Kriš
čiūnas, P. Kurapkienė, Ch. Lui- 
nis, J. Petrauskienė, R. Petro 
nienė, J. Stanislovaitis, A. Tile- 
nienė, M. Žilinskienė, So. Bos
ton, I. Baškienė, O- Margai- 
tienė, Boston, C. Katilius, E 
Mickūnas, K. Šimėnas, V. Dab- 
rila, Dorchester, F. Jurgelionis 
J. Sabaliauskieė, F. Sablinskas,
B. Žemaitis, Worcester, A. Ba 
cevičius, V. Shimkus, New 
ton, D. Alksninienė, Brockton 
O. Blaižienė, Stoughton, M. Ka 
žemeikienė, Gilbertsville. J. Kuo
dis, Arlington, S. Luinis, So
merville, B. Paulavičius, Quin
cy, M. Svelnienė, Needhamm 
G. Valatka, Randolph, J. Va 
sys, Dedham, A- Venskus, Nor
wood.

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

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

PADĖKA
Sausio 22 mirė mano mylimas 

vyras Petras Andriušis. Dė
koju visiem, kurie aplankė jį 
paskutinį kartą, užprašė mišias, 
puošė jo karstą gėlėmis, kun. 
A. Bartkui už atkalbėtą lietu
viškai rožančių, už visas lietu
viškas apeigas, kurias aš ge
rai supratau, V. Kidoliui ir Al
dutei Klivečkienei už fotografa
vimą, graboriui John Katiniui 
už labai rūpestingą patarnavi
mą, karsto nešėjam: Aleksui 
Vaičiūnui, Peter Welles, Mari
nui Senkui, mano švogeriui Jo
nui Adamoniui, broliui Jonui 
Poškui- Nuoširdžiausiai dėkoju 
sūnui Juozui ir marčiai Elenai 
už visokeriopą pagalbą. Dėko
ju visiem, kurie man padėjo, 
kurie pareiškė vienu ar 
būdu užuojautą. Dėkoju 
V. Pikturnai, sausio 24 
kušiam už velionį mišias.

Dar kartą visiem nuoširdžiai 
dėkoju.

Antanina Andriušienė

kitu 
kun. 
atlai-

— stambus mėnesinis 
žurnalas. Metam 
dol. Adm inistraci-

AIDAI 
kultūros 
tik 10 
ja: 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N- Y. 11221,

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

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

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

LA JOYA GIFT SHOP
Open 6 days a week 

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

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

SINGLETON 
TRUCKING & MOVING 
Local and Long Distance

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

Call 212—992-4884

COOL SPRING
CARPETS 

from $4.49
Per Sq. Yard up 

For Homes and Commercial Places

CUPATO ENTERPRISES,
Inc. 

1223 Fulton Street
• Near Bedford Ave.
Brooklyn, N.Y. 11216
Telephone: 636-8391

Computerized Tax Returns call for 
early appointment MANOR AGEN
CY Mrs. Mary Ann Furetti — Tax 
consultant — call 448-0870

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.

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; n. 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.— 
Prop. 79 Belmont Ave. Paterson.

----- ,
DISPLAY

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

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

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

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

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

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, 

Nfew Jersey 
609—448-0222

r.
■ ir

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 AFC & ACA. 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; Branch office 103 Thomas 
Place Edison N.J. Call 201-549-6921

HOTEL NEWBURGH —111 Broad
way Newburgh, N.Y. A home away 

from home excellent accommodations 
all rooms with private bath Restau
rant open 7 days a week senior citi
zens invited Call 914—561-4815 — 
General Manager

DISPLAY

FULTON STORAGE 
WAREHOUSE CO. 

Inc.
619 Throop Ave. Brooklyn, N.Y. 

Fire proof space available 
— 774-5200 — 

“PIZZA”
TONY’S Newtown Corner “The best 

PIZZA” in Astoria. We deliver to 
your home hero sandwiches - table 
service also available — call 726-7495 
for delivery. 32-07 30th Ave. Astoria

CATHOLIC GIFT BIBLE — value 
$39.95; only $15.95 with free deliv
ery. Check or Money Order. With 
up-to-date corrections, 1600 pages. 
7 lbs. Money back guarantee. Send 
for free brochure. N. SILVERMAN 
382 C.P.W. New York 10025

OUTSTANDING BUY
GROCERY

established over 40 years same own
er gross last year $95.000. Sacrifice 
because of death in family — Call 

516 ED 3-0701

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

Visame pasaulyje garsus

BREVETTATA 
ašarinių dujų pistoletas 
šis ašarinis pistoletas yra visiškai pa
našus į tikrąjį revolverį. Jis labai 
naudingas žmonėms, kurie dirba vie
niši, tamsiose vietose ir yra reikalin
gi apsaugos. Vyrai tą ginklą gali duo
ti savo žmonom ir dukterim naktį 

pramonės įmonių juo naudojasi. Iššovus

UŽSAKYMO BLANKA
Užsakydami prie norimo revolverių ir šovinių kiekio padėkite 
kryžiuką.
Q 1 Gun-unit — $15.00
□ 2 Gun-unit at $14.50 ea. — totai $29.00
□ 3 Gun-units at $14 — $42.00
□ 4 Gun-units at $13 — $52.00
□ 6 Gun-units at $12 — $72.00
□ Extra Boxes of Tear Gas Shells $2 per box
□ Extra Boxes of Blanks — $1.25 per box
□ Holsters — $2 each.

Visa tai siunčiama drauge su revolveriu ir apmokamos per
siuntimo išlaidos.

Cherokee Institute
Dept. KL 70 

5920 Nall Avenue

Shawnee-Mission, Kansas 66202

H. W. FEMALE

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

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 231-1616

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

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

EXPERIENCED BAR MAID
Experienced or Inexperienced

Steady Work
Good salary and tips

CALL . VINNIE
HY 1-9705

Exp Singer Operators on Blouses— 
section work union shop steady, nice 
working conditions Yank Togs 119 
W 25th Street 6th Floor N.Y.C.

ST. PATRICK'S DAY 
GREETINGS

Greetings to all our 
Friends and Customers

NICK ANTICH RADIATORS

1006 First Ave. Asbury Park, N.J.
201-775-3472

ST. PATRICK’S DAY 
GREETINGS 

To All Our Friends 
and Neighbors

ED DI BENEDETTO 
Inc.

Buick - Opel - Authorized Dealer 
204-11 Northern Blvd. 

Bayside Queens 
212 — BA 5-7700

RYANS 
RESTAURANT

32-07 34th Avenue 
Astoria Queens 
GOOD FOOD 

A Family Place 
Tel. RA 8-9820

Virginia 9-4496 
A R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

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

apsisaugoti. Daug
sulaiko užpuoliką, bet jo nesužeidžia amžinai. Jam laikyti ne
reikalingas leidimas, bet jis neparduodamas nepilnamečiams. 
Vieną kartą užtaisius, iššaunami 6 šoviniai. Su pistoletu siun
čiami 6 šoviniai pilni ir 6 nepilni praktikai. Pinigai sumokami
iš anksto. Į pistoleto kainą įskaičiuota 12 šovinių ir persiunti
mo išlaidos.

SERVICE

Quick-Trucking - Warehouse 50c day 
10'x20' vans $5.00-$16.50 hour any 
place 24 hours — Call 278-4188 - 
274-0667

HARRY’S MARINE Atlantic Ave. W. 
Sayville, L.I. Contact us if buying 
or selling remodelling or repairing 
Boat Brokers 516 LT 9-4141

MR. FRANCOIS FORRAY 
135-20 Hoover Ave. Kew Gardens 
PAINTING & PAPER HANGING 

Various Decorations 
Antique Styles — Diploma 

Call 849-7470

V&S MOVING TRUCKING CO. 
- ----- 675-5286 ------

All types of Moving—24 hr. service 
Sales of all of new classes 

and used furniture 
VICTOR, Proprietor .

137 8 Avenue New York, N.Y.

HANS WERNER

740 Clarkson Ave. Brooklyn 
Painting and general maintenance 

Lowest rates Guaranted work 
Call 778-2324 anytime

MALE - FEMALE,

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 Tonnelie Ave in new in
dustrial park area)

An Equal Opportunity Employer

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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect 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 $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES

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

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

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

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. A11 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.

EXP SALES MAN for Automatic 
Transmission Shop telephone and 
knowledge of customer relations re
quired Bronx location Tele (212) 
584-3060 Mr. R. Laforge

Exp Fork Lift Operators and Exp 
Packaging Mechanics — excellent 
wages and benefits references re
quired apply in person North Amer
ican Chemical Corp 178 Keen Street 
Paterson N.J. 201—271-7771

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

Michigan 2-4130



8 DARBININKAS 1971 m., kovo 16 d., no. 20

DARBININKAS
o
NAnJIENOSjEi

Alg. Kezio, S. J., pagamintas 
garsinis filmas “Dvylika” bus 
rodomas sekmadienį, kovo 28. 
Atsimainymo parapijos salėje, 
Maspethe. Ten pat vyks ir nau
jausių Alg. Kezio foto darbų pa
roda. Filmas bus rodomas 1 ir 
6 vai-

Laisvės Žiburio radijo narių 
metinis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, kovo 27, Kultūros ži
dinyje, Brooklyne. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti. Pradžia 7 
vai.

A. a. Wandos Popeliučkienės 
mirties metinių proga kovo 20, 
šeštadienį, 8:30 vai. ryto bus 
gedulingos pamaldos Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. .
Mirus a.a. Marijai Grušnienei, 

vietoj gėlių prie jos karsto B. 
ir A. Reventai paaukojo Kul
tūros židinio statybai 20 dol.

Rimos ir Juozo Bružu siunti
nių įstaiga Woodhaven jau pra
dėjo veikti ir priima klijentus 
tris dienas savaitėje: ketvirta
dieniais, penktadieniais nuo 10 
vai. iki 7 vai. vakaro ir šeštadie
niais nuo 10 vai. iki 4 vai. įstai
gos adresas: 94-08 Jamaica Av.« 
Woodhaven, N. Y. Telefonas 
441-4712-

Padėka
Vasario 8. naktį užsidegus 

namui, tragiškai žuvo mūsų my
lima dukra

Rita Šimėnaitė-Dorrance.
Nuliūdime liko vyras ir ketu

ri vaikai, nuo 10 iki 15 metų.
Kadangi esame labai sujau

dinti ir negalime kiekvienam 
asmeniškai padėkoti už tą nuo
širdžią užuojautą, tai padėką 
reiškiame per laikraštį-

Nuoširdžiai dėkojame už už
prašytas už velionę mišias, at
siustas gėles prie karsto, už pa
reikštas užuojautas spaudoje, 
užuojautos laiškus, atvirutes. 
Ypatingai dėkojame Lietuvos 
Gen. Konsulatui, Baltu Moterų 
Tarvbai. Lietuviu Moterų Klu
bų Federacijai, Moterų Vieny
bei, ALTS-gos Richmond Hill 
skyriui.

Labai nuoširdžiai dėkojame 
visiem giminėm, draugam; vi
siem, kurie mus bandė sura
minti tose dienose.

Mes visada jus atsiminsime, o 
savo mylimos dukros Ritos nie
kada neužmiršime.

Paulina ir Jonas
Šimėnai ir šeima

Kviečiame visuomenę atsilankyti į

ALGIMANTO KEZIO, S. J.
FOTO DARBŲ POPIETĘ 

sekmadienį, kovo 28 d.
V. ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE 

64-14 56th Road Maspeth, N. Y.

• 12 vai. atidaroma ALG. KEZIO naujausių nuotraukų 
paroda

• 1 vai. ir 6 vai. rodomas filmas “Dvylika” — garsinis, 
lietuvių kalba

• Po filmų rodymo — kavutė, pasižmonėjimas.
Įėjimo auka 2.50 dol.

Rengia
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

Didžioji spauda pasisako apie Alg. Kezio foto meną
— Father Kezys’ photographs are "... the most incisive and stun

ning shots I have ever seen.” (C. J. McNaspy, America, Dec. 17, 
1966)

— New York Times sees photographer Kezys as “celebrating the 
ordinary in the human scene, often with rare sensitivity, insight 
and originality.” (Jacob Deschin, N. Y. Times, Sept. 10, 1967)

— Father Kezys is ”.. .Chicago’s one-man dynamo in photography.” 
(Chicago Tribune, Dec. 14, 1967)

— “Father Kezys' photography is simple and eloquent music.” (Paul 
Moses. Chicago Daily News-Panorama, July 3, 1965).

— “Father Kezys seer.u to be a photographic counterpart to the 
late Grandma Moses.” (Modem Photography, Sept. 1967).
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Angelę Karalienės parapijos 
bažnyčia jau baigta atnaujinti 
Perdažytos lubos, statulos, at
naujinti altoriai. Darbai baigti 
prieš toje bažnyčioje Švč. Sak
ramento garbei skirtą dieną, se
niau vadinamus keturiasdešim
ties valandų atlaidus, švenčiau
sio Sakramento garbei pamal
dos bus kovo 28. Pamokslus 
sakys kun. Pranas Geisčiūnas. 
Iškilmės baigiamos 4 v. popiet 
mišparais ir palaiminimu. Visi 
kviečiami dalyvauti pamaldose.

Izabelė Meseika, sulaukusi 50 
metų amžiaus, gyvenusi Brook
lyne, N.Y. , mirė savo namuo
se kovo 3. Iš Angelų Karalie
nės bažnyčios kovo 6 palaidota 
Cypress Hills kapinėse- Nuliū
dime paliko vyrą, sūnus Richar
dą 13 metų, Raimondą 18 me
tų amžiaus, dukterį Nijolę Vo- 
lod, žentą Ronald, motiną, se
serį Vitaliją su savo vyru ir sū
numis, brolį Apolinarą su sū
numis, brolį Lietuvoje ir kitus 
gimines.

Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Architektu Sąjungos New 
Ycrko skyriaus narių susirinki
mas šaukiamas kovo 19 M. Dir-i 
žienės svetainėje, 94-25 Jamai
ca Ave., Woodhavene. Pradžia 
8 v.v. Susirinkime 9 v.v. daili
ninkas Albinas Elskus papasa
kos savo įspūdžius, kaip buri
niu laiveliu plaukė per Atlantą. 
Į šią programos dali kviečiami 
atsilankyti ir svečiai. (Valdyba)

Batuno lietuvių sekcijos na
rių metinis susirinkimas ‘šau
kiamas balandžio 3, šeštadienį, 
2 vai. popiet Maspetho lietuvių 
parapijos salėje, 64-14 56th Rd., 
Maspeth, N.Y-

Lietuvos atsiminimų radijo valandėlė mini 30 metų sukaktį. Su
kakčiai paminėti sudarytas komitetas posėdžiauja — iš k. į d. 
Julius Veblaitis, Irena Veblaitienė, Kazys Jankūnas, Vincas 
Mamaitis ir Antanas Rugys — komiteto pirmininkas.

Kauno "Aušros" abiejų gim
nazijų buvusių mokytojų 
ir mokinių, gyvenančių apie 
New Yorką, pasitarimas įvyks
ta kovo 25, ketvirtadienį, 8 v. 
v. Haven restorano patalpose, 
94-25 Jamaica Ave., Woodha
ven, N. Y- Šiame susirinkime 
bus aptartas gegužės 29-30 To
ronte, Kanadoje, įvykstantis 
aušrokų suvažiavimas ir new- 
yorkiečių organizuotas jame da
lyvavimas. Negalintieji dalyvau
ti šiame pasitarime, bet numa- 
tą vykti į suvažiavimą Toronte, 
prašomi tuojau pranešti savo 
adresus Kęstučiui Miklui, 71 
Farmers Ave., Plainview, N. Y. 
11803 — tel. (516) 935-0896 ar
ba dr. Apolonijai Radzivanienei, 
84-16 110th St., Richmond Hill, 
N. Y. 11418 — tel- (212) 441- 
9720 arba Broniui Garunkščiui, 
16 Oakwood St., Jericho, N.Y. 
11753 — tel. (516) 938-7046-

Batunas, ryšium su Turkijos 
vyriausiojo apeliacinio teismo 
sprendimu Bražinskų reikalu, 
vasario 8 pasiuntė telegramas 
Turkijos ministeriui pirminin
kui Suleyman Demirel ir Jung
tinių Tautų Vyr. Komisijonie- 
riui Pabėgėlių - Reikalams — 
princui Sadruddin Agha Khan.

LB New Yorko apygardos a- 
pylinkių atstovų suvažiavimas 
šaukiamas gegužės 8, šeštadie
nį, 10 vai- ryto Kultūros Židi
nio patalpose, 361 Highland 
Blvd., Apygardoje yra septy
nios apylinkės: Bushwicko, Grt. 
Necko, Manhattan© -Bronxo, 
Maspetho, N. Y. pirmoji apy
linkė, Woodhaveno, Q u e e ns,
Amsterdamo.

Religinis susikaupimas prieš 
Velykas rengiamas kovo 19 ir 
20 dienomis 8 v.v. Kultūros Ži
dinio patalpose. Bus konferenci
jos ir apmąstymai. Pamaldos, 
mišios ir bendra komunija 
bus kovo 21 d. 11 vai. Mas
petho lietuvių bažnyčioje- Po 
pamaldų bus pusryčiai su Ka
talikų Federacijos seimelio 
atstovais.

Kaziuko mugė ...
(atkelta iš 7 psi.) 

prie vyr. skaučių stalų, kur kve
pia kava ir vilioja “dangiški py
ragai”.

Bet ir vėl grįžtam prie stalų: 
dar audeklo pačiupinėti, dar pa
sigrožėti medžio drožiniu, dar 
nusipirkti, nors glėbys jau pil
nas ir akys jau seniai apraibo 
nuo spalvų ir formų. O jaunie
ji skautai ir skautės, patar
naudami pirkėjam, jau pradeda 
tartis, ką jie pagamins ateinan
čių metų Kaziuko mugei. Lauk
sime! db

Kovo 13-14 dienomis Kultūros židinio patalpose Brooklyne įvyko Prano Baltuonio medžio šaknų skulptūrų 
parda. Nuotraukoje — momentas iš parodos atidarymo. Kairėje — Pranas Baltuonis ir jo žmona Jadvyga 
Baltuonienė. Nuotr. R. Kisieliaus

LRK FEDERACIJOS N.Y. APSKRITIES SEIMELIS
Mūsų lietuviškos parapijos '
Du klausimai New Yorke yra 

sunkiai sprendžiami. Tai Kul
tūros Židinio statyba ir lietuviš
kų parapijų išsilaikymas. Nuo 
jų pareina mūsų New Yorke lie
tuvybės tolimesnis gyvenimas, 
šeštadieninė mokykla atlieka 
savo darbą iki tam tikros ribos. 
Lietuvių kultūrinis, organizaci
nis ir pramoginis gyvenimas

Nepriklausomybes švente Great Necke
53-čioji Vasario 16-toji

Nors ir nedidelė Great 
Necko LB apylinkė, bet jud
ri. Sumaniai organizuoja įvai
rius minėjimus bei parengimus. 
Taip vasario 20 erdvioje Šv- 
Aloyzo mokyklos auditorijoje 
buvo suruoštas: Vasario 16-to- 
sios minėjimas, į kurį atsilan
kė vietiniai ir apylinkių lietu
viai bei kitataučiai.

Vos įžengus į salę, jau
tėsi šventinė nuotaika. Scenoje 
— Amerikos ir Lietuvos vėlia
vos, jos gilumoje — 53-tieji Lie
tuvos nepriklausomybės atsta
tymo metai su žaliuojančia rū
ta, gražiai paruošta Ramutės 
Žukaitės. Skoningai patiesti sta
lai buvo papuošti gėlių žiedais.

Minėjimo oficialiąją dalį pra
dėjo Great Necko LB apylinkės 
valdybos pirmininkas H. Mik- 
las, pakviesdamas N. Y. Opere
tės moterų chorą sugiedoti A- 
merikos ir Lietuvos himnus. In- 
vokaciją sukalbėjo tėvas P- 
Baltakis, OFM.

Gerai paruoštą pagrindinę 
kalbą pasakė D. Kezienė, jau
na ir energinga veikėja, pasižy
mėjusi vikriu demonstracijų or- 
ganizavimu, ypač Bražinskų, 
Kudirkos ir Simokaičių reika
lu.

Po paskaitos buvo renkamos 
aukos Lietuvos laisvinimo rei
kalam. Tenka pasidžiaugti šios 
nedidelės apylinkės dosnumu. 
Aukų surinkta apie 400 dol. 
Stambesnę, 30 dol., auką įteikė 
Bendruomenės narys Vladas 
Kalytis.

Po trumpos pertraukos me
ninę dalį pravedė dr. M. Žukaus
kienė. Pradžioje N- Y. Opere
tės moterų choras padainavo 
K. Griauzdės “Vienoj pusėj ma
relių” ir Aleksandro Kačanaus-

pradeda vegetuoti dėl patalpų 
stokos. O mūsų parapijos? Se
niau jos buvo lietuviško gyve
nimo centrai, salėse skambėjo 
lietuviškos dainos, bažnyčiose 
didžiuliai chorai.

Lietuviškose parapijose įdė
ta daug lietuviškos širdies, su
aukota daug sunkiai uždirbto 
pinigo. Lietuviui buvo šventa 
pareiga dalyvauti lietuviškose 

ko “Vilija”. Eilėraščius pasakė 
Danutė Miklaitė, Aina Bernier 
ir Monika Vygantaitė, mažiau
sia Bendruomenės narė. Moni
ka, sakydama savo eilutes, dar 
gražiai pašoko, tardama žo
džius: “Tai bus linksma, tai bus 
linksma, tai bus linksma Lietu
voj!” Pirmą kartą scenoje su 
smuiku solo pasirodė Sandra
Miklaitė. Atliko 5 dalykėlius, 
pianinu palydint muz. Mykolui 
Cibui. Sandra — daug žadanti 
ateities menininkė. Pabaigoje 
Operetės choras padainavo J. 
Gaidelio “Už jūrų, už kalnų” 
(iš operos “Dana”), St. Gailevi- 
čiaus “Oi toli, toli” ir Br- Bud- 
riūno “Tėviškėlė”. Chorui diri
gavo muz. Myk. Cibas, akompo- 
navo muz. Alg. Kačanauskas. 
Dainos buvo atliktos gražiai. 
Publika šį meninį pasirodymą 
šiltai priėmė.

Batuno vykd. pirmininkas 
inž. Kęstutis Miklas, dalyvavęs 
šiame minėjime, pristatė ir pa
siūlė priimti Great Necko L-B- 
nės apylinkės vardu rezoliuciją 
JAV prezidentui R. Nixonui, 
JAV kongresui ir senatui. Re
zoliucija visų dalyvavusiųjų mi
nėjime buvo sutartinai priimta- 
Jos paruošėjui Kęst. Miklui pa
vesta ją įteikti prezidentui R. 
Nixonui, apylinkės kongresma- 
nui Wolff ir spaudai.

Vėliau vyko vaišės, kurias su
dėtiniu būdu paruošė LB Great 
Necko ir apylinkės moterys. 
Vyrai prisidėjo prie troškulį 
raminančių gėrimų.

Rytojaus dieną, vasario 21, 
Sv. Aloyzo bažnyčioje, Great 
Neck, kun. Jonas Pakalniškis 
aukojo mišias Vasario 16 pro
ga ir pasakė tai šventei pritai
kytą pamokslą.

Padėka už šio minėjimo su
rengimą priklauso Great Necko 
L. B-nės apylinkės valdybai, ku
rią sudaro: pirm. H. Miklas, E. 
Cibienė, J. Vilgalis, T. Jasaitis 
ir P. Povilaitis.

E. šaulytė 

Brangiai motinai
AfA

Marijai Grušnienei
mirus, sūnui daktarui ARNOLDUI GRUŠNIUI su šeima 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

VAIČIŲ SEIMĄ

pamaldose, atlikti lietuviškai 
išpažintį, išklausyti lietuviško 
pamokslo. Ar užteks mums Kul
tūros Židinio suplanuotų patal
pų? Drąsiai galima sakyti —ne. 
Prie kiekvienos parapijos yra 
3-4 lietuviškos organizacijos, 
kurios bent kartą į mėnesį da
ro savo susirinkimus, rengia 
kultūrinius parengimus, jos re
mia parapijas. Parapijų chorai 
sekmadieniais repetuoja. Todėl
ir parapijos salės yra reikalin
gos lietuviškam gyvenimui.

Tie du sunkiai sprendžiami 
klausimai guli New Yorko Ka
talikų Federacijai ant pečių.1 
Abu klausimai yra vienodai 
svarbūs. Jei šiandien lietuviai 
pranciškonai ėmėsi iniciatyvos 
statyti Kultūros Židinį, tai N.Y. 
Katalikų Federacija turi susirū
pinti lietuviškomis parapijomis 
New Yorke. Kol tie abu klau
simai nebus išspręsti, lietuvy-
bės išlaikymas N. Y. neturės 
pamato, bus kaip namai ant 
smėlio.

K- Federacijos seimas
Šie svarbūs klausimai bus iš

kelti New Yorko ir New Jersey 
apskrities Katalikų Federacijos 
seimelyje ateinantį sekmadienį, 
kovo 21.. Seimelis pradedamas 
11 vai. mišiomis Maspetho lie- 

, tuvių parapijos bažnyčioje, sei
melio posėdžiai prasidės (po 
trumpų užkandžių) 1 vai. Pa
grindinį žodį pasakys prel. J. 
Balkūnas. Bus iškeltas New 
Yorko lietuviškų parapijų klau
simas- Būtų gerai, kad rezoliuci
joj būtų paminėtas tas klausi
mas kaip pagrindinis ir kad 
nauja išrinkta Federacijos val
dyba tą nutarimą išimtų iš pro
tokolų knygos ir nedelsiant jį 
vykdytų.

Kviečiami visi
Visos katalikiškos organiza

cijos, priklausančios Kat. Fede
racijai, į seimelį atsiunčia po 
du atstovus ar atstoves, kurie 
žodžiu ar raštu įteiks praneši
mus apie savo organizacijų me
tinę veiklą- Po pranešimų bus 
renkama nauja valdyba. Orga
nizacijų atstovai iš anksto gali 
susitarti su asmenimis, kuriuos 
norėtų kaip kandidatus pasiū? 
lyti seimelio metu.

Į seimelį kviečiami taip pat 
organizacijų nariai ir svečiai, 
kuriem rūpi lietuviški reikalai 
mūsų didhuliame New Yorko 
mieste.

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

Misijos lietuvių kalba Šv. 
Petro bažnyčioje prasidės ko
vo 22 d. 7:30 v.v. Jas ves Tėv. 
Juozas Vaškas, marijonas iš 
Chicagos- Misijų pamaldos baž
nyčioje vakarais bus 7:30 v..ry
tais 7 v., nuo antradienio iki 
šeštadienio bus 7-tos gatvės sa
lėje- Misijos baigiamos sekma
dienį, kovo 28, 10 v. ryto Šv. 
Petro bažnyčioje. Klebonas ku
nigas A. Baltrušūnas ir misijų 
vedėjas kviečia visus dalyvau
ti šiose misijose, tai yra gera 
dvasinio atsinaujinimo proga.

Sutvirtinimo sakramentas 
Šv. Petro lietuvių parapijoje 
bus teikiamas balandžio 16 d. 
2 v. popiet. Dauguma tai bus 
6, 7 ir 8 skyriaus mokiniai 
Taip pat bus ir suaugusių, ku
rie nebuvo priėmę šio sakra
mento.

Whist partija bus 27 d. 8 v. 
v. Šv. Petro parapijos salėje 
7-je gatvėje. Rengia Joana Stra- 
vinskaitė ir Julija Burdulytė, 
Užkandžiais pavaišins Agota 
Matulauskas. Visas pelnas ski
riamas parapijai.

Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas bus kovo 21 d. 3 v 
popiet Jordan Hall. Programoje 
—Gaidelio, Beethoveno ir Dvor- 
žako kūriniai.

Apie S. Kudirką žinią įsidė
jo The Boston Globe. Tai buvo 
ta pati žinia, kuri buvo paleista 
per visą Amerikos spaudą, ra
diją ir televiziją, kad ‘jis esąs 
Vilniaus kalėjime.

Norwood, Mass.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė vasario 14, sekmadienį, 
Šv. Jurgio lietuvių parapijos 
bažnyčioje buvo iškilmingai pa
minėta. Kun. A. Klimas 10 v. 
aukojo mišias už kenčiančią 
Lietuva ir nukankintus lietu
vius ir pasakė tai dienai pritai
kytą turiningą pamokslą. Para
pijos choristės, vadovaujamos 
Julės Vilkižiūtės, sugiedojo A- 
merikos ir Lietuvos himnus. 
Marija, Marija ir kitas giesmes.

žmonių bažnyčioje dalyvavo 
nemažai, bet galėjo būti ir dau
giau. i

Šios žinutės rašytojas nuošir
džiai dėkoja kun. A. Klimui už 
mišias ir pamokslą, J u - 
lei Vilkižiūtei ir choristam už 
gražų giedojimą bažnyčioje. 
Taip pat padėka priklauso kle
bonui kun. A. Albertui Abra- 
činskui už leidimą bažnyčioje 
daryti rinkliavą Lietuvos laisvi
nimo reikalam. Padėka ir baž
nyčios kolektoriam, kurie rin
ko aukas. Aukų bažnyčioje bu
vo surinkta 245 dol. ir pasiųsta 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

Visiem nuoširdus ačiū už 
atsilankymą. Žvalgas

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.

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.

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




