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Kovos tarp mero ir Albany del mokesčių įvedimo
Lindsay už mokesčius, Albany spaudžia mažinti miesto išlaidas

Žinom, kad New Yorko me
ras Lindsay suplanavo naujus 
mokesčius sekančių metų mies
to biudžetui subalansuoti, bet 
mokesčius uždėti gali tik vals
tijos seimelis su gubernato
riaus pagalba ir pritarimu.

Miestas yra sudaręs keturis 
biudžetų projektus, bet pasi
rinktas tas, kuriam* subalansuo
ti dar reikia naujais mokesčiais 
surinkti 1 bil. 175 mil. dol. 
Kadangi New Yorko miesto pa
ramai valstijos seimelis jau yra 
suradęs 375 mil. dol., tai nau
jais mokesčiais iš miesto gy
ventojų reikia dar surinkti ma
žiausiai 800 mil. dol. Bet New 
Yorko miesto taryba to biudže
to projekto dar nematė ir mo
kesčių programos nesvarstė. 
Nežiūrint to, meras savo reika
lavimus jau pasiuntė guberna
toriui ir seimeliui.

Amerikos kinas 
apie Chou-En-lai

Amerikoje gyvenąs kinas S. 
T. Tung atkreipė amerikiečių 
dėmesį i JAV reporterių pra
dėtą piešti kom Kinijos prem
jero Chou En-ląi dvasinį port
retą. Anot jų, jis esąs gabu^, 
daug po užsienius keliavęs, ne- 
kaimiškas, nuosaikus ir t. t. 
Po jo susitikimo su JAV stalo 
teniso žaidėjais jis pristatomas 
kaip amerikiečių labiausiai mė
giamas kinas. Jeigu jis panorė
tų dabar atvykti į Ameriką, bū
tų labai šiltai sutiktas.

“Bet kai pamatai faktus, — 
sako Tung.—tai sužinai, kad jis 
visada buvo vidury visų blogy
bių, kurių pridarė Pekino reži
mas Kinijos viduje ir už jos 
sienų — pradedant Korėja , ei
nant toliau į Indiją bei Vietna
mą, nuo žudynių vedant žemės 
reformą iki vadinamos kultūri
nės revoliucijos”.

“Jis yra tas pats asmuo, ku
ris visai neseniai lankėsi Hano
juje ir pažadėjo visą Pekino 
paramą JAV “imperialistams” 
nugalėti.”

“Kinai vadina Mao Tse-tun- 
gą ir daugumą jo sėbrų “kai
miškais kleckais”, nes jie ne 
tik nėra buvę užsieniuose, bet 
prieš valdžios paėmimą nėra 
matę nė vieno didesnio Kinijos 
miesto, dauguma jų yra beraš
čiai ar mažaraščiai. Chou yra 
išimtis, jis yra komunistų hie
rarchijos smegenys. Be to, nuo 
pat pradžios jis užėmė režime 
aukštas vietas ir dabar jas už
ima. Tai kaip gi būtų galima at
skirti ii nuo režimo darbu?”

“Chou yra arba labai lanks
tus bei neprincipingas oportu
nistas, arba aršus maoistas. Aš 
manau, kad jis greičiausiai yra 
maoistas”.

Chou En-lai: maoistas ar tik be- 
principinis oportunistas?

Pakenks ūkiui
Gub. Rockefelleris oficialiu 

laišku atsakė, kad pridėti dar 
1,175 mil. dol. prie jau seime
lio leistų 500 mil. dol. naujų 
mokesčių pavidale būtų lygu 
sunaikinti New Yorko miesto 
ir valstijos ūkinę bazę ir pa
kenkti ne tik miestui, bet vi
sai valstijai.

Kaip valstija rado šiemet iš
eitį savo biudžetui subalansuo
ti sumažindama išlaidas, tuo pa
čiu keliu turi eiti ir New Yor
ko miestas šios finansinės kri
zės metu. Išeina, kad guberna
torius neremia mero Lindsay 
mokesčių pakėlimo programos, 
todėl meras turi mažinti išlai
das ten, kur mažiausiai bus ža
los padaryta.

Stambiausias reikalavimas 
buvo pakelti pajamų mokes
čius New Yorko miesto gyven
tojams ir jame dirbantiems, 
bet užmiesčiuose gyvenantiems. 
Tai turėjo atnešti į mieste 
kasą pusę milijono naujų paja
mų. Šitoji pozicija per seimelį 
nepraeis, todėl maža vilties 
susilaukti mokesčių pakėlimo 
ar naujų mokesčių.

— Honduras-EI Salvador, A- 
merikos Valstybių Organizaci
jos paragintas, sutiko atnaujin
ti derybas 1969 buvusiam ka
riniam susirėmimui likviduoti. 
Tai labai rūpi Guatemala!, Ni- 
karaguai ir Costa Ricai, kurios 
kartu su anom dviem sudaro 
Centro Amerikos bendrąją rin
ką. Dėl anų dviejų nesantai
kos Rinka pabiro.

Vokiečiu 
filmininkai 
kom. Kinijoj

Bonna. Pekino pastangos 
grįžti į tarptautinę bendruome
nę nesiriboja tik Amerika. Jau 
žinoma, kad galimas telefoni
nis susisiekimas su Londonu, 
kad Anglijos atstovybė Pekine 
pajuto daugiau laisvės veikti, c 
dabar žinia iš Vokietijos, kad 
Zweites Deutsches Fernsehen. 
visą kraštą apimąs televizijos 
kanalas, buvo pakviestas atvyk
ti filmuoti Kantone vykstančią 
ūkio parodą. Ten jau dirba trys 
filmininkai. Manoma, kad jiem 
bus leista ir kitur pafilmuoti.'

ABM reikalu tusų 
pasiūlymai apvylė

Viena. — Pasitarimuose dėl 
strateginių ginklų apribojimo 
Maskvos delegacija galop ati
dengė savo vyriausybės tiks
lus — pasiūlė pasirašyti sutar
tį tik dėl apsiginamųjų raketų 
apribojimo. Prez. Nixonas ofi
cialiai yra pareiškęs irJV dele
gacija pasitarimuose yra pa
kartojusi, kad sutartis turi ap
imti ir puolamąsias ir apsigina
mąsias raketas, nes kitaip tos 
rūšies susitarimas neturės jo
kios praktiškos reikšmės.

Maskva siūlo penkių metų su
tartimi įsipareigoti neišstatyti 
daugiau kaip 100 raketų kiek
vienos susitariančios šalies sos
tinei apsaugoti. Nieko neprane
šama apie tai, ar tokio susitari
mo vykdymas bus kontroliuo
jamas.

Tuo tarpu žinoma tik tiek, 
kad Amerikos iniciatyva pasi
tarimai nebus nutraukti. Jei ru
sai dar norės kalbėtis, kalbės ir 
Amerika tol, kol rusai nevengs 
rimtų kalbų.

Švaisto pinigus
Ir gubernatorius ir valstijos 

seimelis gerai žino, kad New 
Yorko miesto įstaigos finansi
nės atskaitomybės reikalu yra 
labai apsileidusios (pinigų vogi
mas suktais būdais yra dažnas 
dalykas), kad prisamdyta dau
giau tarnautojų negu jų reikia, 
kad jų darbingumas yra labai 
žemas, kad dar milijonus gali
ma iš biudžeto nubraukti be jo
kios skriaudos svarbiausiems 
miesto patarnavimam finansuo
ti, todėl labai stipriai tikėtina, 
kad Lindsay mokesčių progra
ma per seimelį negali praeiti. 
Ir pirmoji padėka už tai pri
klausys gub. Rockefeller.
Ragina kartu dirbti

Gubernatorius ragina merą 
veikti su juo sutartinai spau- 
/

Austru prezidentu 
perrinktas Jonas

Viena. — Austrijos preziden
tu vėl šešęriems metams per
rinktas socialdemokratas F. Jo
nas. Jis surinko 2,488,372 bal
sus, jo varžovas krikš. dem. 
Waldheim gavo 2,225,368 bal
sus. (

Socialdemokrato B. Kreisky 
vadovaujama vyriausybė par
lamente daugumos neturi, bet 
ikšiol valdo ramstoma Laisvės" 
partijos, kuri turi 6 atstovus. 
Jonas laimėjimas greičiausiai 
paskatins Kreiskį prašyti pre
zidentą paleisti prieš metus 
rinktą parlamentą ir paskelbti 
naujus rinkimus. Jis. matyt, ma
no, kad šį kartą laimės daugu
mą, nors ir pripažino, kad Jo
nas laimmėjo ne jo vyriausy
bės, bet savo nuopelnais.

džiant kongresą, kad šis pri
imtų prez. Nixono planą sugrą
žinti valstijoms nustatytą dalį 
pinigų, nes ikšiol iš Washingto
no sugrįždavo atgal į mokesčių 
pajamų mokesčiais surenkamų 
mokėtojų gyvenvietes tik 14 
centų iš vieną mokesčių dole
rio. Manoma, kad šitoji refor
ma turi būti svarbiausias ir 
skubiausias kongreso darbas. 
Ikšiol meras Lindsay tos refor
mos nerėmė, norėdamas pasi
naudoti greitai senąja tvarka— 
išgauti iš Washingtono kiek tik 
reikia pinigų ir jais naudotis be 
atskaitomybės. Pamoka tuo rei
kalu jau yra buvusi skaudi— 
prieš ketverius metus New 
Yorkas gavo daug pinigų va
saros darbams organizuoti, kad

sulaikytų valkataujančius jau
niklius nuo riaušių ir turto nai
kinimo, bet tų pinigų sunaudo
jimas buvo taip blogai suorga
nizuotas, kad apie 10 mil. dol. 
išvogė pasamdyti tų programų 
organizatoriai. Po šitokios 
praktikos pasitikėti Lindsay ad
ministracija piniginiuose rei
kaluose nebeliko jokio pagrin
do.

Po antausio iš Albany me
ras Lindsay jau įteikė miesto 
tarybai savo biudžeto projektą, 
paremtą tuo pačiu išlaidų pa
dengimo pagrindu: pirmiau su
planuoti mokesčiai ir tiek pat 
paramos iš Albany, kokios bu
vo jau prašyta. Seimelio vadai 
atsakė greit ir kategoriškai: 
prašymas nebus patenkintas, 
miestas turi mažinti išlaidas.

Prasidės kovos del
Paskutiniai Rusijos bandy

mai erdvėse rodo, kad erdvių 
tyrinėjimo programoje pirmu
tinis jos tikslas yra ne žmo
gaus nukėlimas ant Mėnulio, 
bet erdvės tyrinėjimų laborato
rijos “pakabinimas” erdvėje. 
Ir tuo keliu jau labai toli pir
myn pažengta.

Paskutini bandymą neseniai 
atliko erdvėlaivis “Sojuz 10” ir 
mokslinė stotis “Saliutas”. Kos
minis laivas “Sojuz 10” buvo 
astronautų pilotuojamas, jo 
tikslas buvo susijungti su orbi
tine stotimi “Saliutas”, kad iš
mėgintų susijungimo ir atsijun
gimo. aparatūrą bei visą šito ga 
na sudėtingo bandymo veiki
mą. orientavimo, stabilizavimo 
bei valdymo operacijas. Sako
ma, kad viskas pavyko gerai— 
ir susijungimas ir atsijungimas.

Tokia pat JAV programa ir
gi ruošiama, bet aparatūra bus

jy su tarpiau tinimo
bandoma tik už dviejų metų ar 
dar vėliau. Nors oficialiai ir sa
koma, kad tos orbitoje besisu
kančios stotys — laboratorijos 
turės tarnauti tik moksliniams 
tikslams, bet dabar jau niekas 
nebeabejoja, kad jos gali būti 
panaudotos ir kariniams tiks
lams — jos lengvai gali būti 
paverstos ir karinėmis bazėmis 
erdvėje. Taip tikriausiai galės 
atsitikti tada, kada tos erdvės 
stotys-platformos priklausys at
skiroms valstybėms ir nebus 
jokios kontrolės. Todėl logika 
sakytų, kad tokios stotys turė
tų priklausyt ne atskirom val- 
tybėms. bet tarptautiniams or
ganams, kaip antai J. Tautoms, 
ir aptarnaujamos tarptautinių į- 
gulų. Lauktina, kad tas klausi
mas jau bus įrašydintas į J. 
Tautų gen. asamblėjos šio ru
dens sesijos darbotvarkę studi
joms ir organizaciniam darbui 
pradėti.

Brežnevas. Sofija ir kiti satelitai

Vietkongo užs. reikalu ministerė 
Nguyen Thi Binh. Jos paskutinėj 
kalboj taikos derybų posėdy Pary
žiuje jau rasta žodžių apie galimą 
taktikos pakeitimą gerojon pusėn.

P. Korėjos prez. Park, laimėjęs 
rinkimus trečiam terminui.

Nepalanki nuomone 
apie Eisenhower

Londonas. — Pasirodė buv. 
Anglijos premjero Macmillan 
atsiminimų ketvirtas tomas, ku
riame vertinamas buv. JAV 
prez. Eisenhower prezidentavi
mas. Jis tvirtina, kad jau pir
mojo prezidentavimo termino 
gale Eisenhower nebevaldęs A- 
merikos. nes visa iniciatyva ir 
visti pl&nų darymas bei vykdy
mas buvęs pavestas valstybės 
sekr. Dulles. Jam apie tai tvir
tinęs pats Dulles 1956. Visos 
prez. Eisenhower kalbos bu
vusios zdulles rašomos. Ta pro
ga buvę sakyta, kad Eisenho- 
ver neturėjęs būti prezidentu, 
ypač neturėję būti antrojo pre
zidentavimo termino.

ROGERS ŽYDŲ-ARABŲ KRAŠTUOSE 
Ta proga pritilo Amerikos niekinimas
Valstybės sekretoriaus Ro

gers kelionė per Londoną, Pa
ryžių bei Ankarą į Vid. Rytus 
rodo, kad JAV pradeda labiau 
bruzdėti užsienio politikos lau
kuose. Ikšiol Washingtonas sir
go atsargumo liga.

Pietryčiu Azijos pakto narių 
posėdžio perkėlimas į Londoną 
turėtų sakyti, kad JAV jau ren
giasi įjungti Pekiną į tą regio
ną pozityviai veikti, o ne są- 
mokslininkauti taikos ardymo 
tikslais, šitam reikalui išryškin
ti buvo skirta visa Rogers vie
šoji kalba. Kitas tos kalbos 
bruožas liudijo Washingtono 
pastangas traukti to pakto na
rius aktyviau prisidėt prie Viet
namo karo likvidavimo dabar, 
kada yra vilties susilaukti ir

Pekino pagalbos. Buvo toje kal
boje ir tiesioginis žodis Peki
nui, jam skiriant garbingą vie
tą tuo atveju, jeigu ikšiolinė 
taktika bus pakeista.

Šiuo metu sekretorius Rogers 
jau yra arabų-žydų erdvėje, kur 
jis nori žūt-būt taiką padaryti. 
Amerikos atstovo bandymas į 
tą Maskvos dominuojamą erdvę 
koją įkišti irgi sakytų kad ir čia 
bandomas aktyvesnis reiškima
sis. To seniai reikėjo, nes jau 
buvo apsiprasta, kad Amerika 
nusigyveno, todėl galima ją vi
saip įžeidinėti ir kartu ranką 
kaišioti pinigų prašinėti.

Sofija. — Bulgarijos kompar
tijos suvažiavimas, dešimtasis 
iš eilės, buvo reikšmingas 
dviem faktais.

Pirma. Bulgarijos vyriausy- 
bė-kompartija pirmą karta išsi
tiesė visu ilgiu, nes galėjo pra
nešti, kad krašto ūkis įsibėgėjo 
didesniais tempais, negu ikšiol 
yra buvę. Prie ilgai dominavu
sio žemės ūkio dabar jau žy
miau prisijungė ir pramonė

Antra, suvažiaviman atvyko 
iš Maskvos pats Brežnevas, kas 
irgi naujiena. Ikšiol atvykdavę 
retkarčiais kas nors mažesnis, 
todėl Brežnevo atvykimas yra 
Živkovo pagerbimas už ilgame
tę ištikimybę Maskvai.

Sofijon atvykdamas Brežne
vas turėjo galvoje ir Maskvos 
santykius ne tik su Bulgarija, 
su kuria ikšiol bėdų neturėta, 
bet ir su visais kitais sateli
tais. Ir Sofijoje kalbėdamas, 
Brežnevas galvojo ne apie Bul
gariją. bet apie Lenkiją, Čeko
slovakiją bei Vengriją.

Lenkijoje tuo tarpu ramu, 
bet ir Brežnevas žino, kad 
ūkinėmis nuolaidomis pirkta 
ramybė nėra amžina. Pirmoji 
nuolaida prie pirmos progos pa 
reikalaus antros. Ir kada galas?

Čekoslovakijoje visi gyvento
jai. kompartijos narių neišski
riant, apimti visuotinės apati
jos, nes niekas negali užmiršti 
“Pragos pavasario” ir niekas 
neužmirš. Čekoslovakijos vi
daus padėtį komplikuoja fak
tas. kad po Dubčeko atėjęs Hu- 
sakas nėra Maskvos norėtasis 
patikėtinis — jo vietos nori 
Vasil Bilak su savo grupe, ku
riai nepasisekė valdžios paim
ti Maskvos kariuomenei kraštą 
užimant. Taigi Maskvos sąraše 
prie Čekoslovakijos vardo tebe
stovi klaustukas.

Kaip su Vengrija? Janos Ka-

dar dabar veda dvigubą politi
ką: platoniška ištikimybė Mas
kvai, bet viduje platesne baze 
paremta žmoniškesnė valdžios 
politika ir veiksmingesnis ūkio 
tvarkymas.

. Rumunija pirmoji pasiprieši
no Maskvos diktavimui užsie
nio ir vidaus politikoje. Išėjo 
pati viena, kitų neparuošusi pa
našiai pasielgti, todėl dabar bu
vo priversta padaryti nuolai
dą — po ilgo priešinimosi pri
sidėjo prie Maskvos suorgani
zuoto Investavimų banko, ku
rio tikslas laikyti pririštus prie 
Maskvos visus satelitus paskolo
mis apsirūpinimo reikalu. Ne
žiūrint .šąto pralaimėjimo, Bu
kareštas 'nuėjo su Maskvos prie
šu kitu reikalu — sutiko pri
imti Kinijos ūkinę pagalbą. Tai 
jau didesnė nuodėmė negu in
vestavimų banko boikotavi- 
mas. bet rumunai dar pajėgė ją 
padaryti.

Tolimesnę įvykių raidą Mask
vos satelituose lems du veiks
niai. Maskvos pasitarimai su V. 
Vokietija ir Pekino-Washing- 
tono pradėtas flirtas.

— Komunistinės valstybės 
Gegužės Pirmąją šįmet atšven
tė be karinių paradų, išskyrus 
tik vieną R. Vokietija, kur ka
riuomenės paradas buvo tik vie 
nas viešas pasirodymas. Nė 
Maskvoje nė Pekine karinio pa
rado nebuvo, bet Brežnevas vis 
dar vanojo Amerikos ir Pekine 
“imperializmą”.

— Kambodija vis dar be vy
riausybės, nes paralyžiaus ištik
tas buvęs premjeras sutiko kliu 
čių sudaryti tokią vyriausybę, 
kurioje būtų jam tinkamas pa
dėjėjas. Jis pats premjero pa
reigos nenori, bet ir niekas ki
tas jos nenori be jo buvimo 
vyriausybėje.

Indija nedrįso pripažinti Bengalijos 
Spauda leista grįžti R. Pakistanan

Tarp Indijos ir Pakistano san
tykiai įsitempė ryšium su su
kilimu R. Pakistane, bet Indija 
nedrįso pripažinti sukilėlių vy
riausybės, nors daug gerų žo
džių sukilėlių adresu buvo pa
sakyta Indijos parlamente. Tai 
turėtų sakyti, kad Indijos vy
riausybę sulaiko svarbūs 
politiniai motyvai. Kokie, gali
ma tik spėlioti. Vienas iš tų ga
li būti grėsmė iš Kinijos. Kita 
raminanti įtaka galėjo ateiti iš 
Londono ir Washingtono.

Politinio konflikto likvidavi
mo reikalu žinių į užsienius ne
išleidžiama. Manytina, kad 
jėgos tam klausimui tvarkyti 
dar pilnai nesuorganizuotos. Jų

dalis turėtų būti rasta R. Pa
kistane, nes ten buvo suorgani
zuotas pats sprogimas.

Dvi žinios sakytų, kad krizė 
yra sušvelnėjusi. Viena prane
ša, kad panaikintas draudimas 
užsienio spaudos atstovams su
grįžti į R. Pakistaną, gi kita už
siminta apie Pakistano preziden
to kelionę į Washingtona pasi
tarti su gydytojais. Spėtina, kad 
tuo šydu dengiama politinė 
konsultacija.

Pakistano finansinė padėtis 
stipriai sušlubavo, ypač suma
žėjo užsienio valiutos atsargos, 
nes sumažėjo eksportas. Dėl 
šios priežasties sulaikytas kai 
kurių prekių importas, ypač tų, 
be kurių galima apseiti.

William P. Rogers, valstybės sekretorius. International Club priėmime Washingtone su Lietuvos atstovu J. 
Kajecku, O. Kajeckiene ir valstybės sekretoriaus padėjėjo pavaduotoju visuomeniniam reikalam W. D. Blair.
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Per dešimtį metų Europa bus sovietinė, jei... SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, Jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Washington© demonstracijo
je dėl Vietnamo teko matyti 
gausiai Vietnamo karo vetera
nų su ilgais plaukais ir trum-

Nauja pastanga prašnekti į vakarų žmogų apie sovietinio 
imperializmo grėsmę — pirmi ausia Europai

apie tą kroatą tyli. Laikraštis 
taria: “Ar antikomunistai nebe
turi teisių į lygią apsaugą su 
komunistais?”

pais .. .pareiškimais: kad Ame
rika trauktųsi iš Vietnamo. 
Laikrašty teko skaityti, kad ten 
buvusi dešimta dalis vieno pro-

Pagal Schlesingerio žodžius, 
cituojamus iš “Foreign Af
fairs” (1970 spalio nr.), po pre
zidento Roosevelto mirties bu

si a p t a $ bendradarbiavimas: 
prieš emigrantines antikomunis
tines organizacijas

Laikraštis davė nuotrauką

komiteto vado pavardę. Kelios 
savaitės po šio dokumento 
prieš minėtą- kroatą Berlyne bu
vo surengtas atentatas. Vokie-

Ęsą jei Amerika pasitrauktų 
iš Europos, tai per dešimtį me
tų, Europa būtų sovietinė ...

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

J. B. 8HALINS-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, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

cento visų Vietnamo karo ve
teranų.

Teko skaityti irgi iš Vietna
mo, ten trejus su puse metų 
praleidusio inžinieriaus trumpą 
pareiškimą, kad Amerika nesi
trauktų iš .. .Europos. Tai Alex 
Ostoja Storzewski, gimęs 1921 
Lenkijoje, kurio tėvas, ulonų 
karininkas, buvo sužeistas ko
vose su bolševikais 1920, dėdė 
žuvo nacių kacete, o kiti du 
dėdės buvo bolševikų nužudy 
ti Katyne. Jis pats po odisėjos 
per 19 kraštų dabar 24 mėne
siai jau Amerikoje ir yra re
daktoriaus pavaduotojas laik
rašty “Washington New Ap
proach”.
Laikraštis: už Europos laisvę ir 
vienybę

Tas vieno iš redaktorių api
būdinimas jau nusako, koki 
žmonės yra susibūrę naujai pa
sirodžiusiame laikrašty “Wash
ington New Approach”, kurio 
pirmas numeris dabar redakci
joje gautas. Autorių bei redak
torių pavardės skamba vokiškai, 
lenkiškai, rumuniškai. Jie nori 
prašnekti į skaitytojus daugiau
sia Amerikoje, tad rašo angliš
kai, bet nori prašnekti ir Į esan
čius Europoje, tad kai kurie ra
šiniai šiame nr. yra lenkų ir vo
kiečių kalbom. Kaip “Voice of 
Heritage America” bendrovė 
leidžianti laikraštį, jie nori pa-, 
laikyti amerikonizmą ir kovoti 
prieš antiamerikonizmą; jie no-, 
ri duoti teisHngespį santykių 
tarp Rytų ir Vakarų supratimą 
ir užtaisyti spragą, kuri esanti 
atsiradusi dėl neteisingos apie 
tuos santykius informacijos. Iš 
turinio matyti aiškus pasisaky
mas už visos Europos laisvę ir 
vienybę, prieš Europos perleidi
mą Sovietų Sąjungos kontrolei. 
Tuo atžvilgiu šis mėnesinis 
laikraštis artimas Vokietijoje 
leidžiamam “Stimme der Frei
heit”. Su dėmesiu pašėkam šie 
nr. tas informacijas, kuriom at
skleidžiamos pastangos nura- 
šyt rytų ir vidurio Europos vals
tybes Sovietam ir paruošti dir
vą tolimesnei Sovietų ekspansi
jai. Pastangos Amerikos ir Vo
kietijos plote.
Nurašymo ženklai Amerikoje: 
Schlesingerio, Bohleno, H a r- 
rimano žodžiai.

Žinia, kad Amerikoje yra va
dinamas “naujo izoliacionizmo” 
sąjūdis — pasitraukti iš Azijos, 
pasitraukti iš Europos. Laikraš
ty iškyla vardai kelių asmenų, 
kurie su tom idėjom nešiojasi 
ne nuo šiandien ir kurie vei
kia Amerikos politikos kryptį. 
Gausiai cituojami pasisakymai 
Arthur Schlesinger, Jr. (prezi
dento Kennedy ir kurį laiką pre 
zidento Johnsono, dabar vėl Ė. 
Kennedy patarėjo).

vo pakeista jo vykdyta bendra
darbiavimo su Sovietais politi
ka; prez. Trumano imtasi agre
syvios politikos — išstumti Ru
sijos įtaką iš rytų Europos ir 
sukurti demokratines valstybes 
pačiame Sovietų pasieny. Mas
kvai nelikę kito kelio kaip im
tis “defenzyvinių” priemonių 
savo sienom apginti. Taip kilęs 
šaltasis karas.

Šaltąjį karą kaip Sovietų de- 
fenzyvą, o Amerikos agresiją 
supranta vadinami “revižionis- 
tai”. Taip jį supranta ir pats 
Schlesingeris. Dar anksčiau 
(1966) jis buvo tiesiai rašęs, 
kad rytų bei vidurio Europa tu
ri priklausyti Sovietų Sąjungos 
įtakai be jokio Amerikos kiši
mosi į Europos reikalus.

Schlesingeris mini ir tokią 
pat išvadą- ankstesnio už jį 
George Kennano (buvusio vals
tybės departamento politikos 
planuotojo), kuris buvo pasisa
kęs už Europos padalinimą ir į 
takų sferas. Pagal jį rytų Eu
ropos kraštam negalį būti jokio 
kito sprendimo kaip Sovietų Są
jungos dominavimas.

Tokio pat galvojimo buvęs 
ir kitas ambasadorius dar 1944. 
laikydamas Sovietų penetraciją 
į kaimynus logišku žingsniu. 
Tai Averell Harrimanas (ilga
metis ambasadorius, valstybės 
sekretoriaus pavaduotojas, la
biausiai lėmęs prezidento Diem 
likvidavimą, dabar demokratu 
politinio komiteto vadovas).
- Tie vadai yra tik vieni iš 
daugelio, kurie įtaigoja valsty
bės politiką, vis tiek ar prezi
dentas demokratas ar respub
likonas. Ir ši politika negali ne
daryti įtakos Vokietijos įvykių 
eigai.
Nusirašymo ženklai Vokieti jo 
je: Brandfo sutartis su Kosygi
nu

Vokietijoje esą dešiniajame 
ir kairiajame ekstremistiniame 
sparnuose sudarinėjamos “idėji
nio nusiginklavimo” nuotaikos, 
kad galima būtų bendradarbiau
ti su Sovietais. Vokiečių “naujo
ji kairė” ypatingai pasisakanti 
už Sovietų įtaką Europoje. Pa
gal Bonnos “valstybės sekreto
rių” soc. demokratę Katherina 
Focke jokios pažangos negalį 
būti be Sovietų ar prieš Sovie
tus.

Brandto sutartis su Kosygi
nu esanti tokios nuotaikos pa
daras. Jos reikšmė tokia pat 
kaip Molotovo-Ribbentropo su
tarties. Spaudoje buvo paskelb
tas ūkio ministerio Schillerio 
pareiškimas, jog šiai politikai 
pritaręs Washingtonas ir Pa
ryžius. Ir pats Schlesingeris bu
vo rašęs (F.A. 1968 vasario mė
nesį), kad Washington© sluoks
niai pritarė soc. demokratų 
linijai.

1970.8.28 Jugoslavijos užsienių 
reikalų ministerijos rašto, siųs
to Jugoslavijos karinei misijai 
Berlyne, kuriame sakoma, kad 
esą susitarta “kuo glaudžiausiai 
bendradarbiauti su Vokietijos 
organais siekiant likviduoti emi
grantines organizacijas”, kon
krečiai minint kroatų tautinio

tijos teisingumo ministerija 
vardan “valstybės intereso” 
nesiėmusi jokių priemonių.

Laikraštis sugretina dvejopus 
faktus: kai pietų korėjiečiai pa
grobė šiaurės Korėjos komunis
tus Vokietijoje, kilęs didelis 
triukšmas; dabar tyla — ir net 
ministerial, raštu klausiami.

Laikraštis, žinoma, nepaska
tins politiką sudarinėjančių Wa
shington© bei New Yorke 
sluoksnių imtis “new ap
proach”. Laikraščio informaci
ja tegali turėti kitos prasmės 
— kad daugiau žmonių į eigą 
žvelgtų atvirom akim. Nors 
esą taip gera nematyti...

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

Kunigų Vienybė balandžio 14 Kultūros židinyje buvp surengusi pagerbimą naujam prel. Jonui Scharnui.
) Nuotr. A. Norvilos

----- *-------:' ...r"'’--------------------------------
KO NORI AMERIKOS KUNIGAI...

Amerikos vyskupų konferen
cija buvo Detroite balandžio 
27-29. Konferencijai buvo pra
nešti Amerikos kunigų anketos 
pagrindiniai duomenys. Anketa 
buvo organizuota vyskupų. 
Tam reikalui buvo skirta 500, 
000 dol. Buvo apklausti 5,20C 
kunigų bei vyskupų ir 800 ku
nigystės pareigas metę.

Anketos vykdytojų buvo pa
darytos tokios išvados:

1. Kunigų dauguma pasisakė 
už neprivalomą celibatą. Tačiau 
tik vienas iš penkių pasisakė, 
kad vestų, jei celibatas būtų le
galizuotas Didžioji dauguma— 
90 proc. vyskupų ir 78 proc. 
kunigų — kad jiem celibatas 
duoda daugiau pirmenybių pas
toracijai, negu duotų vedybinis 
gyvenimas.

Vadinamų ekskunigų 47 pro
centai pasisakė kunigystę metę, 
nes nenorėję vesti. Jei celiba
tas būtų panaikintas, 36 proc. 
norėtų grįžti į kunigo parei
gas.

Apie 3 proc. kunigų ir da
bartinėje padėtyje pasitraukia 
bei artimiausiu laiku numatę 
pasitraukti iš pareigų. Tai bū-

Bažnyčioje ir šalia jos

tų apie 2,000 artimiausioj atei
ty.

2. Dauguma pasisakė prieš 
popiežiaus Pauliaus VI 1968 en
cikliką “Humanae vitae” —gi
mimų kontrolę. Už tik 27 proc.

3. Pasisakė ne prfėš bažny
tinį autoritetą, bet prieš auto
riteto vykdymo ligšiolinius bū
dus, norėdami, kad sprendimuo
se dalyvautų ir kunigai — kad 
popiežių rinktų vyskupų sino
das; kad vyskupus rinktų ku
nigai. .

4. Socialiniais ir rasiniais, o 
taip pat ekumenizmo klausi
mais kunigai pasirodė esą “li
beralesni” už pasauliečius, vys
kupai “liberalesni” už kunigus. 
Sekso moralės klausimu kuni
gai “liberalesni” už vyskupus.

5. Savo gyvenime kunigai la
biausia esą kankinami vienišu
mo, ypačiai jaunesnieji.

Taip pat nelaimingi dėl “lais 
vės” varžvmo. Dėl to reikia 
keisti visą auklėjimą seminari
jose ir visą kunigų gyvenimą 
taip sutvarkyti, kad jie būtų ar
timesni gyvenamai bendruome

nei: laisvi dėl gyvenamos vie
tos, dėl gyvenimo būdo.

6. Daugumas kunigų regulia
riai meldžiasi: 95 proc. kunigų 
per 55 metus amžiaus kasdien 
mišias laiko; 26-35 metų am
žiaus laiko tik 55 proc.

Philadelphijos arkiv. kard. J. 
Krol, kuris buvo tos anketos 
vyskupų komisijos pirminio - 
kas, pareiškė, kad anketos duo
menys nereiškia, jog Ameri
kos vyskupai prašys Romą pri
valomą celibatą panaikinti.
Naujas laidojimas

Naujas laidojimo būdas, ar 
tikriau dvasia, Amerikoje įve
dama nuo lapkričio 1. Norima 
sudaryti tokias apeigas, kurios 
būtų optimistiškesnės ir labiau 
pabrėžtų prisikėlimo viltį. Ati
tinkami vadovėliai tam bus pa
ruošti gegužės mėn.
Parapijų mokyklos

Arkiv. J. Darden paskelbė.
(nukelta į 5 psl.)

NAUJA PENKMEČIO 
PLANO NAŠTA

Naujasis, devintas iš eilės.
Sovietų Sąjungos penkmečic

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ 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 ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
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. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, V19-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pnc« 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietuz | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa 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. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 
meg. FM bangomis. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565 < f

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. 0707/9.

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 Baisas; 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 SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 wv.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 Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

planas, oficialiai vadinamas 
“1971-1975 metų TSRS liaudies 
ūkio vystymo penkmečio pla
nu”, pavergtiem Baltijos kraš
tam neteikia ypatingų staigme
nų. Visose trijose Baltijos res 
publikose žemės ūkyje numato 
ma ir toliau plėsti gyvulinin
kystę bei pieno ūkį ir kelti že
mių nusausinimo programą.

Pramonės gamyboje iš Lietu
vos, palyginus su kitais Baltijos 
kraštais, reikalaujama daugiau. 
Kaip skelbia penkmečio plane 
direktyvos. Lietuvos pramonė 
turinti padidėti 46-49 procen
tais. Tai padidėjimas panašus ir 
į Rusijos respublikos plane nu
matytą padidėjimą — 4 447 
proc. Estijai ir Latvijai tie skai
čiai žemesni: Latvijos pramo
nės gamyba turėsianti padidė-

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

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

LMk Federacijos New Yorko klubo valdyba, surengusi Atvelykio popietę Kultūros Židinyje balandžio 18. Ii k. i d. M. Noreikienė. 
J. Vytuvienė. G. Kulpienė, E. Legeckienė. P. Ivašauskienė. V. Šileikienė, S. Skobeikienė. Nuotr. V. Maželio

ti 35-38 proc., gi Estijos 36-39 
proc. Tai reiškia, kad Lietuvos 
Latvijos ir Estijos darbo žmo
nės turės pakelti apie 50 proc. 
padidintą darbo naštą. (Elta)

DAINŲ ŠVENTE CHICAGOJE
EKSKURSUOS:
New Jersey lietuviams iš Ncwarko aerodromo 
New Yorko lietuviams iš La Guardia

United Airlines ar TWA reguliariais skridimais. Grupės 
išvyksta kartu liepos 3 d. Grįžti kiekvienas gali individu
aliai savo pasirinktu laiku — be jokio pridėtinio mokesčio.
• Kaina: suaugusiems 89.00 dol.; vaikams nuo 2 iki 12 m.
44.50 dol.; kūdikiams žemiau 2 metų nemokamai.

(Visi taksai įskaityti)
Registruotis:

LITO
Kelionių Biuras
94-10 Jamaica Avenue

’ Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. (212) 847-5522
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Motina-kūrėja-mąstytoja-motinos pašaukimo didybe
THE WORKER by Franciscan fathers

Eina nuo 1915 metų.
1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS 

Prenumeratos kaina $8 00 — Subscription per year $8.00 
Second-clM* poetage paid at Brooklyn Poat Office

Published aeml-weekly except holiday weeks and July and First week In August 
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LalkraitJ tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA.
Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti stralpsnra) 
saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebOtInai 
•šreiškie redTkdlos nuomone. Už skelbimu turini Ir kalbą redakcija neatsako.

aptar- 
tokiu i

klebo-

. Lietuviškose parapijose
Stebint dėmesio vertus die

nos įvykius, tenka sustoti ir 
prie tikinčiųjų religinio 
navimo. Žymime keletą 
įvykių:

— Brooklyno lietuviai
nai kreipėsi į vietos vyskupą, 
kad leistų lietuviškas pamal
das jaunimui Kultūros Židiny. 
Arkivyskupas F. Mugavero ne 
tik leido, bet ir skatino lietu
vių jaunimą išlaikyti tėvų reli
gines tradicijas bei jų kultūrinį 
palikimą.

— Clevelando lietuvių para
pijos klebonas kreipėsi į savo 
vyskupą, kad leistų Sutvirtini
mo sakramentą teikti svečiui 
vysk. V. Brizgiui. Ir leido ir 
pareiškė pasitenkinimą ana ini
ciatyva.

— Bostono arkivyskupas H. 
S. Medeiros gegužės mėnesiui 
parašė laišką Bostono lietu
viam, parodydamas supratimą 
ir užuojautą jiem dėl tautos 
persekiojimo. Savo ruožtu arki
vyskupas parodė rūpesčio ki
tom tautybėm — pasakė pa
mokslą ispaniškai vietos ispa
nam. Anot N. Cath. Register, 
tai buvo pirmąsyk čia. tokia 
naujovė. Paskui arkivyskupas į- 
simaišė į klausytojų minią ir 
pusvalandį su jais kalbėjosi.

— Philadelphijos arkivysku
pas J. Krol pereitą vasarą ak
tyviai parėmė baltiečių ekume
nines pamaldas su baltiečių tra
gedijos priminimu.

Faktai rodo eilę ganytojų, 
kurie su palankumu eina į 
žmones jų tautine kalba ir su 
ju tautiniais, rasiniais rūpes
čiais. Eina demokratiškai, ne
vengdami ryšio su žmonėm.

Tai dienos faktai — lyg pa
vasarinio klimato ženklai.

Pavasarinio klimato eiga, kaip 
minėti faktai sako, priklauso 
daugiausia arba nuo vietos vys
kupų arba vietos klebonų jaut
rumo anam Vatikano balsui. 
Kur įsitvirtinęs šaldantis “mel
ting pot” klimatas, ten atsiran
da nusiskundimų, kokių buvo 
dėl lietuvių aptarnavimo kai 
kuriose lietuvių parapijose to
je lietuvių užjūrinėje “sostinė
je” Chicagoje. Bet paskutiniu 
metu entuziastingai spaudoje 
(Draugas bal. 22) pasisakyta ir 
dėl Chicagos garsėjusios para
pijos naujo klebono naujos dva
sios. Gal tėvų rūpesčiai pa
ruošti savo vaikus pirmajai Ko
munijai lietuviškai bus ir čia 
patenkinti — su nauju para
pijos vadovu pavasariniam kli
matui įsiveržiant.

Artėja naujas rūpestis —dėl 
pašaukimų stokos kunigų sto
ka. Tokiame Brooklyne, kaip 
sekmadienio pamoksle atkrei
pė dėmesį kun. J. Pakalniškis, 
jauniausias lietuviškose parapi
jose lietuvis kunigas yra per 
penkiasdešimt metų. Tiesa, A- 
merikoje esą lietuvių kunigų 
per 600. Bet jie išblaškyti po 
visa Amerika.

Gal juos galima būtų patelk
ti lietuviškai pastoracijai? Gal 
galima būtų įtaigoti ir kitus pas
toracijos reikalus racionaliau? 
Tam reiktų vieno dalyko — 
lietuviu religiniam gyvenimui 
vadovaujančios viršūnės. Jos 
nėra, o jos reikia. Juk pagal pa
rapijų skaičių lietuvių . tautinė 
grupė yra penktoji savo didu
mu.

Vadovaujančios viršūnės rei
kalą gyvino “Jaunimas už tikė
jimo laisvę”. Betgi iki susilauks 
reikalas sprendimo, reiktų pra
šyti L. Kunigų Vienybę, kad ji 
imtųsi iniciatyvos laikinai reikš
ti sugestijas tom institucijom, 
nuo kurių priklauso lietuviška 
pastoracija. Ji tam kvalifikuota 
savo ilgamečiu buvimu ir ap
dairiu veržlumu. Jos autoritetas 
didesnis nei dabar sudarinėja
mų “kunigų senatų”.

Mąstymas teikia žmogui di
dybę ir išjudina jo galias, bet 
žmogus lieka linkęs savo didy
bę išduoti, — sako mąstytojas 
Pascalis.

Tik giliam įsimąstyme išky
la ir motinos pašaukimo didy
bė, atsakomybė. Motina paties 
Kūrėjo yra pašaukta būti Jo tal
kininke. Jai skirta kurti ne
mirtingą kūrinį. Jos kūryba sun 
ki ir sudėtinga, nes ji turi rei
kalą su gyva būtybe. Užtat jos 
kūrybinis procesas yra lėtas, 
varginąs ir nebaigiamas iki mir
ties. Motina būtų laiminga ir 
jos kūryba didžiai prasminga, 
jei ji galėtų savo kūrinį išju
dinti, nurodyti kryptį, užvesti 
tarsi ant tam tikrų bėgių, kad 
jis tęstų motinos pradėtą dar
bą — kurtų pats save.

- Ką motina savo kūdiky, 
Viešpaties kūriny, turėtų kurti 
ar atkurti? Pirmiausia Dievo pa-. 
veikslą ir panašumą. Bet jei 
žmogus, kaip Šventam Rašte 
pasakyta, yra sukurtas į Dieve 
paveikslą ir panašumą, tai ar 
yra galimybė jį dar kurti? Ne
galima perkurti iš esmės, kad 
jame nebūtų Dievo panašumo, 
bet galima ir reikia kūryboj ei
ti pirmyn. Nuolat naujinti, dai
linti, tarsi nupūsti dulkes, kad 
išryškėtų asmenybės kilnumas

Reikšmingos smulkmenos
Argi vaikučio pamokymas, 

kaip užsirišti batuką, tvarkin
gai pakabinti drabužėlius, su
dėti į vietą žaisliukus, gražia: 
elgtis prie stalo ir t.t, nėra me
nas, kurį vaikas pasisavina? Ar 
nėra daugiau negu menas,
da motina, išvargusi, gal ir ne
migusi, kantriai išsilaiko su pa
dykusiu ir neklusniu vaiku?

Jei motina nepajus reikale 
su vaikais klauptis bendrai mal
dai, jei ji nepamokys daryti 
kryžiaus ženklo prieš valgį, kas 
ją šiame darbe pavaduos? Kas 
kitas ras tiek laiko pokalbiam, 
pasakom, supras jų vaikiškus 
norus ir paaiškins, kodėl reikė
tų šitaip elgt;s, o to reikia at
sisakyti, nes bus nemalonu tam 
ar kitam žmogui — tavo drau
gui? Jei vaikai matys, kaip jų 
mamytė bando padėti nelaimin
giem, juos suprasti, jos konk
retus pavyzdys jiem bus geriau
sia pamoka visam gyvenimui

Kartais kai kuriose šeimose 
lyg bandoma iš tų pareigų išsi
sukti; tai esančios tik smulk
menos; kai vaikas užaugsiąs, 
jis pats suprasiąs, kas gera, kas 
ne. Bet tai nėra smulkmenos, c

esminiai dalykai, nes jie kuria 
ir formuoja charakterį, ugdo as
menybę. Tiesa, kad tie dalykai 
nėra sudėtingi, jie paprasti, lyg 
pieštuko brūkštelėjimai, bet la
bai reikšmingi jau pirmose vai
ko gyvenimo dienose.

Kūdikis — Dievo vaikas
Kai motina pirmą kartą pai

ma kūdikį į savo rankas, gal ji 
iš džiaugsmo nė negalvoja, kas 
tas kūdikis yra. Gal ji mano, 
kad tai yra tik jos vaikas, tik jai 
priklauso. Iš tikrųjų pirmiau
sia jis yra Dievo vaikas, o tik 
paskui — jos ir tėvo. Kiekvie
na motina, paėmusi naujagimį, 
galėtų tarti su pirmąja motina 
Ieva: “Gavau žmogų iš Dievo.”

Nėra lengva motinai išsilais
vinti iš motiniškųjų jausmų ir 
silpname savo kūdikyje įžvelgti 
Dievą. Iš viso, ar Dievas gali 
būti įžvelgiamas, praregimas 
žmoguje kūdikyje? Sekant mąs 
tytojo Pascalio mintimis: “Jei 
Dievas būtų pažįstamas absoliu
čiai tikrai, tai Jo pažinimas ne- 

. betektų tikėjimo prasmės. Nė
ra teisės reikalauti iš Dievo.

kad Jis pasaulyje apsireikštų vi
sa savo šviesa, kad visi būtų 
priversti Jį pažinti. Bet lygiai 
nebūtų teisinga, jei Dievas lik
tų taip pasislėpęs, kad negalė
tų Jo pažinti nė tie, kurie nuo
širdžiai Jo ieško. Dievas lieka 
pasislėpęs tik tokiu būdu, kad 
Jis atsiskleidžia tiem, kurie Jo 
ieško, neversdamas atverti 
akių tiem, kurie nusistatę Die
vo nematyti. Užtat ne tik tei
singa, bet ir naudinga, kad Die
vas liktų iš dalies pasislėpęs ir 
iš dalies atsiskleidęs, nes žmo
gui lygiai pavojinga pažint Die
vą, nepažįstant savo menkystės, 
kaip pavojinga pažinti savo 
menkystę, nepažįstant Dievo”.

Motinai tenka sutikti tą kon
krečią problemą, kurią turėjo 
išgyventi Motina Marija. Ir jai 
nebuvo lengva, globojant tra
pų kūdikį, įžvelgti jame Dievo 
Sūnų — žmonijos Atpirkėją.

Kūdikio menkystė ir didybė
Kiekviena motina savo kūdi

kyje gali įžvelgti begalinę 
menkystę ir visa prašokančią 
jo didybę. Jis toks silpnas, kad

neturi jokių galimybių pasirū
pinti savimi. Be motinos ar ki
tos globojančios rankos jis žūtų 
pirmomis savo gyvenimo dieno
mis. Bet šito silpnėjo nuosavy
bė yra dangus, jei tik jis tą 
nuosavybę norės pasisavinti ir 
jos neatsisakys. Jis gali užval
dyti žemę ir ją kultūrinti. Mo
tina yra lyg tiltas, kuriuo jis 
pateks į gyvenimą čia ir ten. 
Motina jį supa kūrybine meile 
ji nujaučia, ko šitam padarėliui 
reikia. Kaip menininkas žino, 
kad kiekvienas brūkšnys jo pa
veikslą kuria, duoda savitą iš
raišką, kuri atspindi menininko 
dvasią ir norą, taip motina sa
vo vidaus gelmėse nujaučia, ko 
reikia jos kūdikiui. Čia ir glū
di motinos didybė, kad jos pa
stangomis šis kūdikis gali išsi
skleisti kaip palaima žmonijai, 
ne tik savo šeimai, ne tik to lai
ko visuomenei ir aplinkai. Bu
vo ii- yra žmonių, kurių geru
mas neišsiteko tik savoj tautoj, 
bet buvo palaima daugeliui.

Žvilgsnis i Mariją
“Marija žinojo, kad jos

sisprendimas būti Išganytojo 
motina reiškia apsisprendimą 
už tarnybą žmonijai. Ji pagim 
dys šventąjį ne sau, net ne Iz
raeliui bet visam pasauliui”, sa
ko A. Maceina knygoje Didžio
ji Padėjėja.

Marija buvo tiltas, kuriuo 
Dievas galėjo ateiti į mūsų že
mę ir tapti mūsų Broliu, rojaus 
durų atvėrėju. Argi ne kiekvie
na motina yra nuostabus tiltas 
kuriuo pasaulin ateina žmogus 
— ateina didvyriai, šventieji 
tautų vadai? Jie ateina ne tuš- 

gražiu dvasiniu 
kokį motina su
jos mąstysena, 
gėrio troškimu

ap-

čiomis, o su 
kraičiu, tokiu, 
kuria savyje, 
jos kilnumas,
persunkta siela yra tarsi dra
bužis, kuriuo ji apgaubia ir nau
jagimį. Motinos vidinis pasiren
gimas yra įsimąstymas, kad ji 
yra talkininkė Dievo kūryboje, 
kad ji kūrėja ne pati iš savęs, 
bet jos galios ir tikslai gauti 
iš Viešpaties, pasaulio Kūrėjo. 
Žvilgsnis į Mariją, susimąsty
mas ties jos paskirtimi ne vie-

(nukelta j 4 psl.)

ka-
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šiluvos Marijos statula Marijos šventovėje Washingtone

V. Sidzikauskas išvyksta į Europą
Gegužės 5 iš New Yorko į bių rusinimo klausimą. Tuo rei- 

Europą išvyksta Lietuvos Lais
vės Komiteto pirmininkas Vac
lovas Sidzikauskas Tuo lai
ku vyksta ir kiti Pavergtų Euro
pos Tautų Seimą sudarančių 
tautinių komitetų pirminin
kai.

Pirmiausia sustoja Paryžiuje. 
Ten drauge su Lenkijos, Rumu
nijos ir Vengrijos atstovais lan
kysis valdžios įstaigose ir pasi
matys su. vyriausybės ir parla
mento žmonėmis. Gegužės 8 da
lyvaus- Pavergtų Europos Tau
tų Seimo delegatūros Pran
cūzijai posėdyje.

Strasburge gegužės 10 prasi-
sideda Europos Tarybos Pataria- A riai.) 
mojo Seimo ir Ministerijų Ko
miteto sesija, kuri užtruks visą 
savaitę. Prie to seimo yra ir ne
atstovaujamų valstybių komisi
ja, su kuria teks posėdžiauti. • 
Gal priims Patariamojo Seimo 
pirmininkas ir Europos Tary
bos generalinis sekretorius.

Praėjusią žiemą Danijos dele
gacijos narys Europos Tarybos 
Patariamajame Seime ir taip 
pat Jungt. Tautose K. Boeg- 
holmas, būdamas New Yor
ke, pažadėjo šiam Patariamaja
me Seime iškelti Baltijos valsty-

Kas tų ženklų pasirodymą 
greitina? Be abejo, naują im
pulsą davė Vatikano 11 susi
rinkimas. Bet tarp Vatikano ir, 
sakysim, kurios parapijos šia
pus Atlanto yra didelis “atstu
mas”. Gali būti čia neišgirstas 
net ir žemės drebėjimas, jei 
jis įvyktų Vatikane...
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kalu jam yra pasiųstas atitin
kamas dokumentuotas memo
randumas.

V. Sidzikauskas Strasburge ir 
norės pasimatyti su K. Boeg- 
holmu ir aptarti bylos padėti 
bei tolimesnę eigą. Iš pabaltie- 
čių Strasburge jis tik vienas 
dalyvaus.

Strasburge bus proga susitik
ti su daugelio Vakarų Europos 
valstybių parlamentarais ir vy
riausybių atstovais. (Europos T- 
bą sudaro 17 vakarų Euro
pos parlamentų atstovai. O Mi- 
nisterių Komitetą tų pačių vals
tybių užsienių reikalų ministe- 

i ,
Tikisi sutikti Turkijos dele

gacijos narius ir pakalbėti Bra
žinskų bylos reikalu. (Turkijos 
vyriausybės dabartinis pirmi
ninkas Nihat Erim yra buvęs 
Europos Tarybos Patariamojo 
Seimo vicepirmininkas).

Pasibaigus visiems posė - 
džiams Strasburge, toliau V. 
Sidzikauskas lankys kitas Eu
ropos sostines. Bus Bonnoje. 
Hagoje, Berne, Madride, Lon
done ir gal Stockholme. Į Šve
diją norėtų nuvykti, gal ten pa
sisektų pagyvinti lietuvių veik
lą bendrame Baltų Komitete, 
kuriame dar reiškiasi tik estai

IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

V. ... ... .. ■■..-T--------- J _____ ...7

(22)
Aš savo bute priverčiau polici
ją nusiimlioti kepures, net nuo* 
vados viršininkas turėjo pasi - 
duoti. Ar tai taip ir praeis? 
Kas tiki. Iškėlė man policija 
žūtbūtinę kovą. Taikosi prieiti 
prie manęs be liudininkų ir pri
mušti. Tas nepasieka, įduo
da savo gėlą apskrities viršinin
kui, tas iš eilės gėlą įduoda ka
rės komandantui- Ruošiama by
la. Važinėja pas mane milici
ninkai, įtūžę, nerimo verčia
mi, surašo ant manęs šį tą, duo
da kaimiečiams neskaičius pa
sirašyti ir išvažiuoja. Byla tam
pa gausi ir perduodama karės 
komendantui, o tas nuteisia 
trims mėnesiams į koncentra
ciją (daugiau negali). Dar pri
dėjo: “Tolimesnis tamstos Ūki
mas priklausys nuo tamstos pa 
ties”, ir kad tą geriau atmin- 
čia, pakartojo du sykiu.

Ištartą mintį supratau taip: 
“Aš, karės komendantas, dar 
turiu galią išguiti tave iš ap
skrities, ir jeigu atsėdėjęs kon
centracijoje, elgsies panašiai, 

kaip ligi šiol, būsi išguitas iš 
mano apskrities.” — “Už ką 
gi ant manęs ta nelaimė, ką 
esu padaręs? — klausiu—“Va 
tamstos byla, ji slapta, nieko 
negaliu tamstai ir jos pasaky
ti.” Toliau prisilenkęs man prie 
ausies pasakė: “Bet kodėl tams
ta taip su policija apsieini?” 
Ramiai pasiduodamas susida
riusiai padėčiai, supratau, pa
prašiau komendanto, kad jis 
malonėtų įsakyti mane lydė
siančiam žmogui apsieiti su ma
nimi be žiaurumo. Į tą komen
dantas, kreipdamasis į polici
ninką, sušuko: “Su p. Kutkum 
elgtis mandagiau!” Atsidūriau 
Kauno koncentracijoje- Sėdžiu 
sau, neaimanuoju, nesielojuos 
aš apsipratęs su skriaudomis 
nė apeliuoti nemanau, nusivy
liau.

Ir atsirado Kaune du žmo
nės, kurie pasiteikė būti daly
viais mano padėčiai: a.a. Mika
lojus Lengvys, banko tarnauto
jas, tegul bus danguje linksma 
ir teisininkas ponas Girtautas, 
kuriam šiandien reiškiu nuo
širdų ačiū. Nuėjo Kaune į vir

šūnes ir pasakė: “Ko jūs nori
te nuo to senuko?”

Po to buvo pareikalauta iš 
Kėdainių mano byla, toliau liep
ta man paduoti prašymą dėl 
paleidimo, ir greitai buvau pa
leistas. Byla, rodos, slapta, bet 
man teko ją skaityti. Joje Ra
gauskas prirodė ir savo para
šu patvirtino, kad aš šitaip šne
kėjęs ant valdžios, Vainauskis 
liudija: aš esąs bolševikas, Le
bedys nurodo: aš mėgstąs by
linėtis, ir dar dvylika kitų, ku
rių aš nepažįstu ir nežinau, ar 
jie yra sviete, ar nėra, kiekvie
nas savaip liudija apie mane. 
Visa byla — vėjo supūsti pe
lai, bet ir tokių užteko.

Rusų valdžia, be liudininkų ir 
šnipų prirodymų, dar reikalavc 
davinių, apčiuopiamų prirody
mų. Laisvoj Lietuvos Respubli
koj to nereikia, kas yra, to ga
na- Kitaip, girdi, mes niekada 
galo nesudaisime. Valdininkas 
laisvai sėdasi ant piliečio spran
do ir taip mokosi valstybinic 
darbo. Parvažiuodamas iš kon
centracijos, privalėjau užeiti 
pas karės komendantą. Jis pa
sakė sužinojęs, kad policija va
žinėja pas mane bent sykį į sa
vaitę, dabar tą griežtai užgynęs? 
dar privertė duoti parašą dėlei 
atsisakymo dalyvauti savivaldy
bėje, kitaip jis tuojau duodąs 
įsakymą ištremti mane iš Kė
dainių apskrities.

Greta su karės komendantu 
ir koncentracija policija dar iš

kėlė bylą teisime. Byla užvar
dinta “Už šmeižimą policijos”. 
Kova atkakli, čia jau laimėji
mas užtikrintas, nes skundžia 
milicijos vadas, o liudininku 
stoja pats neva nuskriaustasis 
milicininkas- Teisme liudinin
kas parodė, kad, išeinant jam 
iš mano buto, aš taip davęs ke
liu į..., kad jis pakniopstomis 
išlėkęs laukan. Už tokį didelį 
prasikaltimą teisėjas nuspren
dė man mėnesį kalėjimo. Pas
kiau 'milicininkas susiprato per 
daug pasakęs, lyg ant juoko, ir 
apygardos teisme šnekėjo, aš 
norėjęs smurtu išplėšti iš jc 
rankų kokį popieriuką. Kaltė 
mažesnė ir bausmė mažesnė: 
septynios dienos kalėjimo.

Atėjo laikas atlikti bausmę, 
pašauktas atėjau į nuovadą 
Man čia besėdint, įėjo milici
ninkas su dviem virvėm ranko
se ir smarkiai sviedė jas į pa- 
šuolį, sakydamas, aš seniai jau 
esmu pamokytas. Sužinojau 
kad jis atvarė iš Krakių du su
rištu vaikinu, turėdamas virvių 
galus rankose. Jis raitas, tuodu 
pėsčiu.

Supratau, kad mane tas pats 
laukia. Pradėjo temti, jau lie
pia man eiti. Užsispyriau neiti. 
Viršininkas panaudojo visa, 
ką galėjo, kad bauginimu pri
vertus jo klausyti. Pastačiau 
ant savo, turėjo vežti. Bevažiuo
jant sutemo taip, kad nematy
ti nei dangaus, nei žemės, nei 
kelio, nei griovio. Manau sau, 

kaip man būtų, kad būčiau pės
čias, juk negalėtų manęs kitaip 
varyti, kaip prisirišęs prie bal
no. Manau sau: gerai, kad aš ne 
pirmą sykį jų rankose, gerai, 
kad apie etapus turiu pribudi- 
mo. Nakvynę turėjau iš lentų 
sukaltoje ūkininko priengy skry 
niojė, ten įmanė įstūmė, už
sklendė ir užrakino. Apčiuopiau 
suolą, juomi naudojaus visą il
gą šaltą lapkričio naktį.

Atbuvau koncentraciją, atbu; 
vau kalėjimą, maniau jau lais-» 
vas. besąs, o ne. Nepoilgo su
laukiau šaukimą į teismą sulig 
nurodytu baudžiamojo kodek
so straipsniu. Teisme kaltine 
mane policija, kodėl aš atsisa
kiau eiti pėsčias su etapu. Tei 
sėjas neklausė mano aiškinimo
si, man pasakius esant 73 me
tų, nepasitikėjo mano sena iš
vaizda ir priteisė nubausti 115 
litų neva už nepildymą polici
jos teisėtų reikalavimų.. Prista 
čius metriką, apygardos teis
mas išteisino- Dabar jau pusė 
metų praėjo nuo paskutinio įvy
kio, ir vis ramu, rasik jau ga
las tampymui.

Aš užugdžiau ir išauklėjau 
nepriklausomą Lietuvą, pradė
jęs nuo jos užuomazgos, ka
da ji buvo dar be sąmonės 
dvidešimt metų žygiavaus, ėjau 
pro pavojus, žaidžiau ir pramo
gavau saldžiomis svajonėmis dė’ 
galimo laimėjimo, ir štai liki 
mas suteikė, kad svajonės virte 
tikrenybe, pamačiau daugiau, 

negu svajojau. Ir liko man tik 
pakartoti žodžius ano senelio 
Jeruzalės bažnyčios Simeono, 
pamačiusio ir palaikiusio anc 
rankų ilgai lauktą Mesiją: “At
leisk, Viešpatie, tarną pakaju- 
je, nes akys jo matė jau išgany
mą tavo.”

Naujoviškas Simeonas pa
matė nepriklausomą Lietuvą, be 
to, jis pamatė ir patyrė liki
mą anos pasakėčios varnos, ku
ri džiaugdamosi užugdė vana
gą. Nepriklausoma Lietuva pir
miausia nusitvėrė savo Simeo
no, taikėsi jį mušti ir primušti 
varinėjo etapais, vailijo kalėji
muose, baudė piniginėmis pa 
baudomis ir, pasirengus kelią 
keliauti, taikėsi mane su savi 
mi vesti, prisirišusi prie arklio. 
Tai tau, ir sulaukiau, ir pama
čiau išsvajotą Lietuvą.

Nuo aukštų kalnų bėga upe
lis, ten jo pradžia- Vandenys jc 
putoja, kriokia, daužosi į uolas, 
šokinėja nuo vieno krašto į ki
tą, vargina save ir visus, 
kas patenka kelyje. Vis tai, pa
kol upelis išeina į lygumą. Ly
gumoje teka ramiai lygai į- 
naudą visiems, kam patenka. 
Kaip tas upelis, taip jauna 
Lietuva nerimsta, ūžia, juda, vi
suomenės srovės puola ant ki
ta kitos, stumdosi, pyksta, jau
dinasi, rodosi, lyg jos jau to
kia prigimtis, taip ji tegali gy
venti arba visai negyventi. Tik 
ateis laikas, kad Lietuvos pilie
čiai ras rimtį ir ramumą, gy- 

ir latviai. Madride mėgins iš
aiškinti lietuviškai radijo valan
dėlei sutinkamus sunkumus. 
Londone bandys susitikti ir su
sipažinti su naujais pertvarkyt" 
Baltijos skyriaus Foreign Offi
ce pareigūnais. Į New Yorką 
mano grįžti birželio 17 d.
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venimas tekės tikslingu būdu ir 
mūsų valstybė nustos būti ne
vertingo gyvenimo reginiu. 
Tik ne ant dyko galo du tūks
tančiu jaunų žmonių imasi 
aukštojo mokslo ir kasmet išei
na vis nauji kadrai visuomenės 
veikėjų. Neilgai laukti, kad net 
pagrisę man nuovados viršinin
kai bus 'pakeisti išmokslintais 
žmonėmis. Jie žinos, kad, įėjus 
į piliečio butą, pridera nusiimti 
kepurę, o jei ne — išeiti, atli
kus pareigą, būti ne kuom kitu, 
tik mandagiu svečiu; jie nesaki
nės buto šeimininkui: “Mes ju
mis suvaldysme, mes jumis iš- 
mokysme.” To laukiame su ra
mia, atlaidžia širdžia.

Išgyvenau amžių ir neturėjau 
niekada skolos, į svetimų kiše
nę nėjau, tik vis buvau neda- 
tekly, ir reikaluose grašis, ką 
šiandien reikia išleisti, ateis d a 
rytoj- Gyvenau lyg įbridęs taip 
kad vanduo ligi burnai, dikčiai 
besikasant, prigerti nereikia 
bet ir išbristi negalima. Dabar 
vaikams suaugus ir kaimai išsi
skirsčius į vienkiemius, būklė 
pagerėjo.

(Pabaiga)
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MOTINA—KŪRĖJA, MĄSTYTOJA—MOTINOS DIDYBĖ
(atkelta iŠ 3 psl.) 

nai motinai gali būti kaip nau
ja šviesa jos šeimoj, kaip dva
sinė jėga, kuriai nėra lygios.

“Marija iš pat pradžios žino
jo, kad šis iš Šventosios Dva
sios pradėtas kūdikis bus jos, 
bet ne jai. Kristus bus Mari
jos Sūrus, tačiau Jo buvimas 
ir veikimas netilps privatinėje 
motinos ir sūnaus plotmėje. Pc 
•pasilikimo Jeruzalės šventyklo
je Kristus aiškiai pasakė, kad 
Jis, kaip Tėvo siųstasis, gyve
na ir veikia ne šeimai, iš ku
rios Jis gimė ir augo, bet visai 
žmonijai.”. (A. Maceina, Didžio
ji Padėjėja)
Žvilgsnis Į Nazareto dirbtuvėlę

Gal ne viena motina išgyve
na skausmą, prisimindama, kad 
jos kūdikis ją paliks. Čia ga] 
tektų stabtelėti ties kryžiumi 
ir gal ateitų suraminantis atsa
kymas. O gal užtektų žvilgsnio 
į Nazareto dirbtuvėlę. Vieną 
dieną ten buvo padaryta tvar
ka, kokia daroma paliekant sa
vo nuosavą namelį ir užsiėmi- 
iną. Viskas sudėta į vietas, su
tvarkyta skiedros, piuvenos, į- 
rankiai. Naujai sukalti suolai 
ir kėdės buvo atiduoti užsaky
tojam. Jis paliko savo dirbtu
vėlę ir motiną, nes turėjo eiti 
vykdyti Tėvo valios.

Kiekvienas kūdikis Dievo pla
ne turi tam tikrą misiją, nere
tai surištą su atsiskyrimu nuc 
šeimos. Ir šitą atsiskyrimą la
biausiai pajus 'motina. Nėra abe
jonės, kad tai pajuto ir Mari
ja. Čia yra motinos didi auka, 
kad ji nuo pat kūdikio gimimo 
turėtų ruošti save ir jį tam at- 
atsiskyrimui. Įsimąstydama į šį 
atsiskyrimą, ji dvasiškai bręsta. 
Ji žino, kad jos ir kūdikio mi
sija nėra ta pati. Ji rengia, 
brandina, ruošia kūdikį tai mi
sijai, kurią jis turės atlikti, įsi

Atvelykio popietėje balandžio 18 Kultūros židinyje New Yorke. Iš k. j d. Vytautas Strolia, Aldona Kepalaitė, Vincė Jonuškaitė, 
prof. Vytautas Marijošius, Julija Rajauskaitė-Petrauskienė. Nuotr. V. Maželio .

jungdamas į žmonių bendruo
menę — Mistinį Kristaus Kū
ną. Čia motina yra kaip paly
dovė, o ne trukdytoja.

Deja, pasitaiko motinų, ku
rios nori, kad jų vaikai eitų 
šituo pašaukimo keliu, o ne 
anuo. Ir tai ne todėl, kad vai
kas pasirinktų blogą kelią arba 
kad motina nebūtų gera, bet 
dažnai tik todėl, kad neįsimąs- 
toma, jog ne motina yra tikroji 
šio kūdikio savininkė, jog virš 
jos dar yra Dangaus Tėvas, ku
ris kiekvienam duoda užduo
tį ir veda savitu, gal tik Jam 
žinomu keliu.

Viešpaties tarnaitė
Motina yra tik Viešpaties tar

naitė, bet ji apdovanota didžiu 
jautrumu, švelnumu, ir reikia 
budėti, kad šios savybės —Die
vo dovanos reikštųsi balan
suotai. Reikia jausti, kad jos ir 
vaiko laikinis gyvenimas savyje 
slepia begalinę rimtį, nes kaip 
tik jame nulemiama, kaip nuei
sime į amžinybę. Nuolat sku
bant, nuolat esant įtemptais 
nervais, dilginamais įvairių rū
pesčių, lengvai galima pa
miršti, kad motina yra visos šei
mos skaidrintoja. Ji yra kelio 
tiesėja tai tėviškei, tai būsenai, 
kuriai žmogus yra pašauktas sa
vo Kūrėjo.

Jei mes paneigiam šį pirmi
nį tikslą, į jį neįsimąstom, ta
da mūsų gyvenimas lieka tuš
čias kevalas, be branduolio. Lie
ka beprasmė ir motinos kančia 
bei auka. Būti ir kurti tikrąja 
prasme tai būti ir kurti amžinai. 
Jei žmogus gema ir gyvena tik 
laikinai, tada mes vargingesnį 
už smilgą pakelėj, kuri nejau
čia ir nežino savo laikinumo, 
užtat ir nekenčia.

Dieviškosios meilės versmė
Jei mes giliai ir sąmonin

gai tikim, kad mirtis yra tik du

rys, tik žingsnelis, už kurio žy
di prisikėlimo lelija, ar tada kai 
kurių šeimų baiminimasis, kad 
gali išauklėti ir išmokslinti tik 
du, yra su pagrindu ir derinasi 
su krikščioniška dvasia? Jei ti
kim pomirtinį gyvenimą ir Vieš
paties regėjimą, tai pirmiausia 
tam ruoškimės ir ruoškime sa
vo vaikus. Jei mes ruošiamės 
gyventi anapus, tai ar būtina, 
kad vaikas turėtų visa, ką tik 
jo akis užmato ir ko jausmas 
panori? Ar būtinas baigiančiam 
kolegiją naujas automobilis, ar, 
jam kuriant šeimą, tėvų įreng
tas puikus butas, ar būtina ap
mokėta povestuvinė kelionė?

Kažin, jei Kristus atsistotų 
mūsų tarpe, ar Jis nepasakytų: 
O menko tikėjimo žmonės, ne
sirūpinkite, ką valgysite ir kuc 
apsirengsite. Dangaus Tėvas ži
no, kad tų dalykų jum reikia. 
Žvirbliai ir lelijos aprūpinti, o 
jūs daug daugiau verti nei jie. 
Ieškokite visų pirma Dievo ka
ralystės ir Jo teisybės, o visa

“LIETUVIAI TELEVIZIJOJE” PENKMEČIO PROGA
Apžvalga, perduota į Lietuvą per Madrido radiją

Skaitydami dabartinėje Lie
tuvoje leidžiamą spaudą, ne 
kartą pastebime išreiškiamą 
džiaugsmą bei pasididžiavimą 
kad šeimose ar kolūkiuose vis 
labiau plinta vadinamųjų tele
vizorių tinklas, kad štai tokia 
ar tokia šeima jau turi televi
zorių. Amerikoje gi jau per 
paskutinį dvidešimtmetį sunku 
rasti šeima, kuri neturėtu ai 
nepajėgtų įsigyti televizijos a- 
parato. Jos neturi tik tie, ku
rie aplamai televizijos kaipo to
kios nemėgsta. Šiuo metu didelė 
dalis amerikiečių jau turi spal
votus televizijos aparatus, ku- 

kita bus jum pridėta. Džiauki
tės, kad jūsų vardai įrašyti dan
guje. Pirma negu jūsų kūdi
kis gims, jis jau yra atpirktas 
Kristaus Krauju, ir jam nie
kuomet nepritrūks vietos dan
gaus karalystėje, jei tik jis no
rės ten eiti. Didžioji žmogaus 
laimė yra Dieviškoji Meilė, iš 
kurios ir motina semia savąją 
meilę. Šitos meilės versmė nie
kada neišseks, nesumažės. Ir 
po milijonų metų žmogus ne
turės pagrindo tarti: Man ne
beliko meilės, nes prieš mane 
gyvenusieji ją visą išsėmė.

Pražydėk, nematytasis žiede
Viena motina, stovėdama 

prie savo kūdikio lopšio, žvelgė 
į jį ir sakė: “Tik tu beišdykau- 
damas nesudraskyk drabužėlių 
Žinok, kad jie bus reikalingi ta
vo jaunesnei sesytei ar broliu
kui”. Kūdikiui paaugus, jo iš
augtus drabužėlius motina šva
riai išplaudavo, suprosydavo ir 
užrašydavo: “Ateinančiam nau
dosiu tuos pačius drabužėlius 
tik su nauja meile. Viskas pa
ruošta. Ateik.- Pražydėk, nema- 

rie perduoda natūralias spalvas. 
Tai vienas paskutinių technikos 
laimėjimų, kurį galime matyt; 
ir visos eilės lietuvių butuose.

Užsiminėm apie televiziją, 
norėdami Jums, mieli klausyto
jai, iškelti faktą, kad didžioj: 
Chicagos lietuvių kolonija pla
čiajam Amerikos televizijos 
tinkle taip pat turi savo pus
valandį kiekvieno sekmadienic 
vakarą, kuris pavadintas Lith
uanian TV. Šis lietuviškas tele
vizijos pusvalandis privačių 
žmonių buvo įsteigtas 1966 ko
vo 26, taigi prieš penkerius me
tus. Jis veikia neperstodamas 

tytasis žiede ... Laukiu ir my
liu lygiai, kaip tuos, kuriuos jau 
turiu.”

•

Ateina žieduoti pavasariai ir 
nueina. Pietų vėjas pasikeičia 
į šiaurį. O taip buvo miela su
stoti ties besikalančiu pumpuru. 
Bet ar ne didesnis stebuklas 
žmogiškasis žiedas? Ir kaip 
skaudu, jei atsirastų motina, 
kuri neleistų tam žiedui prasi
skleisti.

•

Viešpatie, motinos širdis yra 
gražiausias Tavo kūrinys. Bran
giausia Tavo dovana kiekvie
nam, išvydusiam pasaulį. Lai
mink motinas ir suteik jom ma
lonę, kad kiekviena, stovėdama 
šalia naujo žiedelio —kūdikio 
tartų: “Kūrėjau, ačiū! Vėl nau
jas žiedas pražydo, Tavo paties 
sukurtas, kuris nenuvys, bet gy
vens amžinai. Jis yra naujas, ne
pakartojamas Tavo kūrinys, bet 
kartu ir mano,man patikėtas. 
Viešpatie, ačiū. Myliu Tave, o 
jį Tavyje.” S.P.

iki šios dienos, vadovaujamas 
Anatolijaus Siuto ir kitų. Per 
penkerius metus duotos 257 
programos ir jose pasirodė ne
mažiau kaip 3,000 žmonių.

Jums, gyvenantiems Lietuvo
je, kur ne tik komunikacijos 
priemonės, kaip televizija, ra
dijas ar spauda, bet ir visoks 
kitas turtas (net bažnyčios' 
yra valstybės nuosavybė, sun
ku įsivaizduoti, kaip išsilaiko 
mūsų televizija, radijas ir visos 
kitos bendrosios institucijos, 
nes mes neturim nei valstybės 
iždo nei kitų valstybinių resur
sų. Pirmiausia norime pabrėž- 
ti, kad Amerikoje televizija, ra
dijas bei spauda, kaip ir stam
biosios įmonės ar net geležin
keliai, yra privačių žmonių ar 
bendrovių nuosavybė. Kalbant 
tik apie televiziją, tenka iškelti 
tai, kad visi tinklai ir paskiros 
programos pagrinde čia išsilai
ko iš komercinių skelbimų. Juc 
populiaresnė žmonėse trans
liuojama programa, tuo bran
gesni komerciniai skelbimai, iš 
to sudaromos nuostabios su
mos populiariems aktoriams ir 
kitiems menininkams.

Lietuvių televizija už save 
programą stočiai moka kiekvie
na savaite 286 dol. Per metus 
susidaro 15,000 dol. Taip pat 
reikia žmonių, kurie programas 
paruoštų, nufilmuotų lietuviš
ko gyvenimo įvykius, filmus re
daguotų. Taip pat nepigus bu
vo filmavimo bei garso apara
tūros įsigijimas, nemažai kai
nuoja Įvairios medžiagos. Nors 
programos vedėjas Anatolijus 
Siutas ir jo talkininkai dirba be
veik pusdykiai, bet per metus
išlaidų susidaro apie 24,0 0 C 
dol., o per 5 metus — apie 
120,000 dol.

Jums ir kyla klausimas: iš 
kur tokia suma gaunama, kai 
laisvoji išeivija neturi jokių 
valstybinių resursų? Visų pir
ma nemažą dalį tos sumos pa
dengia komerciniai skelbimai 
kuriuos duoda lietuviai biznie
riai, o kartais ir didesnės ame
rikiečių bendrovės. Bet to dar 
toli neužtenka. Salia komerci
nių skelbimų davėjų apie lie
tuvių televiziją dar yra susibū
rusi apie 800 rėmėjų šeima, ku
rios nariai kas mėnesį paauko
ja po 1 dolerį ar daugiau. O ta 
dolerinė auka mūsuose yra įspū
dinga ir efektinga. To pradi
ninkas dar nepriklausomos Lie
tuvos laikais buvo tėv. Augusti
nas Dirvelė, OFM, vėliau din
gęs bolševikų kalėjimuose, iš 
Amerikos lietuvių surinktomis 
vieno dolerio ar didesnėmis au 
komis Kretingoje pastatęs di
dingus pranciškonų šv. Antane 
gimnazijos rūmus. Tuo keliu 
nuo 1950 Chicagoje eina kurk 
B. Sugintas, Vakarų Europoje

(nukelta j 5 psl.)

LIETUVIŠKOS
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
vilki! 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.

Gimtinės dangus. Lietuvių 
kompozitorių lengvos muzikos 
įrašyta 12 dainų: Gimtinės dan
gus, Jūra gimtoji”, Prie 
laužo, Linksmasis medžio
tojas, Kelionės daina, Žaliasis 
potvynis, Grįžtant į uostą, Čipo
linas, Vėjas pusto kopų smil
tis, Prie apleisto namo, Šiau
rės atradimas, Skausmas. Dai
nuoja solistai. Išleido Lietuvių 
Radijo Montrealyje. Kaina 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 Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (H 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
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

PLOKŠTELĖS
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 II 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- 
sodie 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- 
Muoja, 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 mainas, Smarkiausi iš 
visų, Smailužis, Vėjas, Sutrenks 
propeleriai, Gęsta laužai, šėriau 
šėriau, Vėjavaikis. Paruošė F. 
Strolfa. 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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Paminklas arkivysk. J. Matulaičiui
Jei ne visiem, tai daugumai 

lietuvių, skaitančių lietuvišką 
spaudą, yra žinoma, kas buvc 
arkivyskupas Jurgis Matulaitis 
ir kad šių metų balandžio pra
džioje suėjo šimtas metų nuo 
jo gimimo. .

Tarp daugelio arkivyskupo J. 
Matulaičio kilniųjų darbų yra 
ir Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų (Putnamo seselių) kong
regacijos įkūrimas. Seserys, 
kiek tik sąlygos leidžia, tęsia jc 
pradėtus darbus. Tęsia drąsiai 
ir sėkmingai.

Šiais Matulaičio metais vi
siškai baigti jo vardo poilsio 
namai Putname.

Namų plane buvo numatyti 
keturi “sparnai” su įvairiais į- 
rengimais. Planas milžiniškas 
o jam realizuoti pinigu suma 
— pasakiška! Ir vis dėlto kliū
tys buvo nugalėtose namai bu
vo pastatyti, tik ne keturių, bet 
trijų “sparnų”. Ketvirtojo sta
tyba buvo atidėta laikinai, nes 
reikėjo įrengti jaunimui stovyk
lavietę.

Visos jėgos sukaupiamos, ir 
gražiajame Vermonte išdygsta

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
Lietuvos atstovas Washing

tone su žmona dalyvavo visoj 
eilėje diplomatinių priėmimu. 
Kovo 23 Maroko ambasado
riaus priėmime jų karaliaus de
šimties metų valdymo sukak
ties proga. Tą pačią dieną daly
vavo pietuose pas ponią Bliss 
Lane, buvusio JAV ministerio 
Baltijos kraštuose našlę. Ta pro 
ga dalyvavo ir ambasadorius 
Charles Burke Elbrick, kadai
se buvo Baltijos skyriaus pa
reigūnas Valstybės Departa
mente, o vėliau — Valstybės 
sekretoriaus pavaduotojo padė
jėjas Europos reikalam. Am
basadorius .Elbrick ilgą laiką 
Brazilijoje buvo revoliucionie
rių pagrobtas. Po nemalonių 
pergyvenimų buvo operuotas ir

Lietuviai televizijoj 
(atkelta iš 4 psl.) 

veikiančiom švietimo Įstaigom 
pats vienas jau surinkęs per 
200,000 dol. Tuo keliu einant, 
išlaikoma ir gali egzistuoti ir 
lietuvių televizija Chicagoje, 
kiekviena sekmadieni iš ekra 
no prabildama lietuvišku žo
džiu, savąja daina, muzika, sa
vosios bendruomenės vaizdais. 
Lietuviškos televizijos pusva
landis jungia visus lietuvius i 
vieną šeimą, o geresnės prog
ramos atveria kitataučiams ir 
mūsų tautos kultūrinius lobius.

Kartas nuo karto nesibijoma 
parodyti ir šių dienų Lietuvos 
vaizdų, žinoma, duodant savus 
teisingus komentarus, nes lie
tuvių televizija nepalaužiamai 
kelia ir Lietuvos laisvės reika
lą. O tai yra visų laisvųjų lietu
vių gyvenimo credo.

. ti. 
A

vim
ai

J. Gliaudos knygos "Simas” pristatyme kovo 14 Los Angeles autografus pasirašo pats autorius, ftalia — R.
Vitkienė. Nuotr. L. Kanto’

Neringa! Ne visiškai baigta, bet 
stovyklauti jau galima. Pereitą 
vasarą baltieji beržai išgirdo lie 
tuviškos maldos žodžius, jaunat 
vės krykštavimus, dainas — da
lelytę Lietuvos... Stovyklausi
me ir šiais metais!

Statyba brangsta. Matulaičic 
Namuose reikia daugiau vietos, 
ypatingai ligoniam. Pernai vėl 
buvo pradėta ketvirtojo (B; 
“sparno” statyba. Jau viskas

ŽINIOS Iš NASHUA, N.H.
Penki šimtai, ar apie tiek, 

lietuvių šeimų (daugelis miš
rių), kurios gyvena Nashuoj ir 
apylinkėje, jau tiek į vietinį gy
venimą Įaugusios, kad veik kas
dien dalyvauja įvykių srtvėje. 
Pavyzdžiui, paskelbta, kad mies
to tarybos pirmininko žmona 
Joyce L. Arei (lituvė) iškėlė 
miestui bylą su 10,000 dol. ieš
kiniu už pakenkimą sveikatai, 
kada policininkas Juozas M. Vo
veris, skubėdamas be šviesų 
policijos reikalu, smogė į jos 
mašiną. Arelienės bylą veda 

dabar sveiksta.
Kovo 12 dalyvavo Maurici

jaus ambasadoriaus priėmime 
jų krašto nepriklausomybės die
nos proga.

Kovo 22 dalyvavo The Em
bassy Row modernaus viešbu
čio atidaryme ir priėmime. Į 
priėmimą kvietė viešbučio kor
poracijos generalinis pirminin
kas.

Balandžio 2 dalyvavo priėmi
me ir atidaryme parodos The 
Art of Diplomacy. Paroda Įvy
ko JAV archyvo rūmuose. Pa
rodą globojo Valstybės sekreto
rius ir archyvo administrato
rius. •

Balandžio 8 dalyvavo Na
cionalinės Kinijos ambasado 
riaus surengtame priėmime. 
Ambasadorius paskirtas Kinijos 
užsienių reikalų ministeriu ir iš
vykdamas surengė priėmimą.

Balandžio 19 dalyvavo pri
ėmime, suruoštam diplomatinių 
misijų šefų ir jų žmonų garbei. 
Kvietė Tarptautinio Washingto- 
no Klubo Valdytojų Taryba.

Staiga mirus Islandijos am
basadoriui, Lietuvos atstovas J. 
Kajeckas balandžio 6 pasirašė 
užuojautų knygoje ir su žmo
na tą pačią dieną dalyvavo pa
maldose už ambasadorių Wash- 
ingtono katedroje.

Ona Kajeckienė, balandžio 
12, pakviesta Valstybės sekre
toriaus žmonos, dalyvavo John 
F. Kennedy kultūros centro ap
žiūrėjime ir priėmime. Balan
džio 29 dalyvavo Congression
al Club ponių rengiamame pri
ėmime diplomatinių misijų še 
fų žmonų garbei. Priėmimas bu
vo Tarptautiniame Washingto- 
no Klube.

baigta, ir kambariai įrengti.
Gegužės 16 kviečiamas rėmė

jų metinis suvažiavimas — sei
mas, kurio metu šventinamas 
naujasis “sparnas”. Seserys ir 
rėmėjų centro valdyba kviečia 
ir prašo visus atvykti pasi
džiaugti baigtu dideliu darbu ir 
pagerbti. Dievo tarną arkivysku
pą J. Matulaitį. Ta proga bus 
ir atitinkama programa.

Albina Lipčienė

lietuvis adv. Leonardas G. Ve- 
lishka.

Robertas Marchenonis išrink
tas naujai suorganizuoto poli
cininkų unijos skyriaus sekreto
rium. Narių įsirašė 71. Iš 88 
miesto policininkų devyni yra 
lietuviai.

Kun. J. Bucevičius, Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas, iš
siuntinėjo trim šimtam parapi
jos šeimų pranešimus apie vys
kupijos 25-tąją metinį labdaros 
vajų. Vajaus metu vyskupijoje 
paprastai surenkama arti pu
sės milijono dolerių. Šv. Kazi
miero parapija 1968 davė 961 
dol., 1969 — 973 dol., 1970— 
813 dol.

Stanley Stončius, anglų kal
bos kursų vedėjas Nashua 
High mokykloje, dalyvavo sep
tintame Amerikos humanisti
nių mokslų draugijos suvažiavi
me Bostone. Posėdžiavo 3 die
nas.

šv. Juozapo draugija turėjo 
savo tradicines mišias už miru
sius narius ir komuniją su pus
ryčiais. Po to vyko metinis dr- 
jos susirinkimas. Ta pati valdy
ba palikta dar vieneriem me • 
tam: pirm. K. Grauslys, vice- 
pirm. J. Baublys, sekr. V. šir 
vydas, fin. rašt. Teklė Mitche- 
lienė, ižd. B. Bernotienė. Įsirašė 
4 nąuji nariai.

Šv. Kazimiero Vedusiu poru 
klubo “rummage sale” pavykc 
ir davė 208 dol. pelno, kurie 
dalis paskirta 60-ties pirmos ko
munijos vaikučių pusryčiam ge 
gūžės 16. Pusryčius praves Wa 
ren Stanley, kurio žmona yra 
lietuvė, o dukra Mary Ann 
išrinkta Alvirne High mokyk
los atstove Dartmouth© univer
siteto suruoštame New Hamp
shire valstijos seimelio posė
džių pavaizdavime. Jos sesutė 
Beverly laimėjo pirmą dovaną 
(sykiu su lietuvaite Deborah 
Wollen) Massachusetts akordeo
no mokytojų draugijos rungty
nėse —koncerte. Draugija turi 
1200 nariu — mokiniu.

Adv. Alfonsas J. Raudonis 
ir sūnus Walteris lankėsi rake
tų parodoje Bostone. Sūnus yra 
didelis raketų entuziastas, pats 
moka jas pasigaminti ir išban
dyti. Advokato duktė. Valerija 
buvo spaudoje atžymėta kaip 
viena gabiausių ir veikliausių S 
Mary seminarijos mokinių. Ji 
pasireiškia Įvairiose mokinių d- 
jose ir leidinių redakcijose.

Nek. Prasidėjimo Marijos seserų rėmėjų centro valdybos posėdis kovo 28 vienuolyno bibliotekoje Putname. Iš 
k. j d. A. Lipčienė — sekr., V. Vaitkus — pirm., Motina M. Aloyza, kun. St. Yla, V. Savickienė; II eilėje: sės. 
M. Oliveta, sės. M. Paulė, B. Aleksandravičius, V. Kli mas, sės. M. Palmira, J. Zdanys, St. Leikienė, A. že- 
maitaitienė, sesuo M. Augusta.

Šv. Juozapo ligoninei lėšom 
sutelkti komitetas suruošė pa
vykusią itališko stiliaus vaka
rienę. Jos reklamą vedė Linda 
Tomolonytė.

Nashua korporacija apdova 
nojo eilę darbininkų, išdirbusių 
joje po 25 metus; jų tarpe — 
Juozą Čapliką ir Praną J. Ma- 
tūzą.

Nashua Lions klubas suruo
šė vakarienę pagerbti dviem pa- 
sižymėjusiem Nashua High mo
kyklos krepšinio žaidėjam — 
komandos kapitonui Adomui 
Gureckui ir Drew Curtis. Per 
ketverius veiklos metus vietos 
ir valstijos sporte Adomas pa
sižymėjo naujais laimėjimais. 
Prie garbės stalo sėdėjo mo
kyklos vedėjo padėjėjas Petras 
Murauckas.

Elks draugija turėjo naujos 
valdybos Įvesdinimą. Jos globė
ju Įvesdintas-pasižymėjęs dar
žovių augintojas William J. Ro- 
donis.

Jonas Grigas, 52 metų Hud- 
šone mirė nuo šūvio. Pradžioje 
manyta, kad ji nušovęs su juo 
gyvenęs asmuo, kuris buvo ir 
areštuotas. Bet nuodugnesni 
tyrinėjimai privertė spėti, kad 
Grigas pats nusišovęs. Po tėvo 
Valento mirties jis pradėjo rū
pintis finansiniais reikalais, ir 
atrodo, kad tai ji'paveikė. Pa
laidotas iš Kazlausko šermeni
nės klebonui kun. J. Bucevičiui 
atkalbėjus maldas.

Ieva Glaveckienė (Keršytė) 
mirė sulaukusi 74 m. amžiaus. 
Nashuoj išgyveno 62 metus. Bu
vo veikli moterų draugijose. Gi
mė Valkininkų apylinkėje. Pali
ko nuliūdime vvra Joną Gla
vecką ir seserėčią Nelę Ulcic- 
kienę. Palaidota iš Šv. Kazi
miero bažnyčios. Klebonas kun 
J. Bucevičius aukojo mišias. 
Laidotuvė mūripnosi Zis šerme
ninė (buvusi Mikelionio).

Lėšų sutelkimas naujos me
džiagos kilimui bažnyčios grin
dim jau baigtas. Atsieis apie 
1200 dol. Stambesnes sumas 
davė Moterų dr-ja ir Vedusių 
porų klubas. Kai kurios šeimos 
finansavo tam tikrus plotus sa
vo artimiesiem atminti. Pavyz
džiui. Beatrice ir Rita Atkins, 
Ona Sinkevičiūtė, Malcolm ir 
Nellie Beaverstock šia proga 
prisiminė Reginą Milinkevičie- 
nę; James Morrison ir jo žmo
na —Petrą Gaidį Petras ir 
Nellie Malevičiai — Prana ir 
Oną Malevičius. Vienas plotas 
paliktas smulkesniem aukoto
jam, kurių jau susidarė 16.

Žvakės prie Kristaus karsto 
mirusiem šeimos nariam atmin
ti šiemet uždegė 37 šeimos.

Boys klubo direktorium iš
rinktas miesto t-bos narys Jo
nas Chesson-Cesiūnas, o pata
rėju — mokytojas Stanley A. 
Stončius.

Miesto taryba patvirtino ma
joro. Sullivano nominuotą To
mą Kudžmą zonų nustatymo 
sprendėju, o paštininkų Juozą 
Andriuškevičių — miško ir me
džių reikalų tvarkytoju.

RELIGINES ŠALPOS VAJUS
Persekiojamą Bažnyčią Lie

tuvoje gynė ir gelbėjo lietuvių 
parapijos, misijos, organizaci
jos ir pavieniai asmens. Maldo
mis, pamaldomis ir aukomis 
stiprino persekiojamųjų dvasią. 
Nuo 1970 vasario 1 iki 1971 
sausio 31 Lietuviu Kataliku Re
liginė Šalpa yra gavusi aukų re
liginei labdarai.

1971 m. vajus jau vyksta. 
Laukiama, kad ir šiais metais 
lietuviai nuoširdžiai rems ir dos
niai aukos. Aukas galima įteik
ti per parapijų kunigus ar siųs
ti Lithuanian Catholic Religious 
Aid, 64-09. 56 Rd., Maspeth, N. 
Y. 11378. Geradarių aukos at
leidžiamos nuo mokesčių.

Kiekviena auka yra brangi ir 
vertinama, už kiekvieną ir kiek
-vienam esame dėkingi. Tačiau 
Čia sužymim tik’ stambesnius au
kotojus. nes surašyti kiekvieną 
aukotoją neįmanoma. Daug kas 
aukojo bendroje parapijos rink
liavoje, ir aukotojų sąrašo ne
gauta.

Dėkinga LKRŠ Valdyba—• —
PARAPIJŲ IR MISIJŲ 

AUKOS
Šv. Kazimiero, Los Angeles, 

Calif., — 2,059 dol., Šv. Jurgio. 
Cleveland, Ohio, — 1,985.09; 
Nesiliaujančios Pagalbos Švč. 
Mergelės, Cleveland, Ohio, — 
1,315.87; Šv. Antano, Detroit, 
Mich., — 948; Šv. Kryžiaus, 
Dayton, Ohio, — 788.48; Šv. 
Kazimiero, Sioux City, Iowa — 
700; Šv. Jurgio, Albany, N.Y’.
— 602; Gailestingosios Dievo 
Motinos, Hamilton, Can., — 
590: Viešpaties Jėzaus Atsimai
nymo, Maspeth, N.Y., —556; 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mer
gelės, Chicago, Ill., — 550; Ši
luvos Marijos. London, Can.,— 
546; Švč. Trejybės, Hartford, 
Conn., — 535; Angelų Karalie
nės, Brooklyn, N. Y., — 510; 
Aušros Vartų, Montreal, Can..
— 486; Šv. Jurgio, Shenandoah. 
Pa., — 475.50; Šv. Juozapo, Wa
terbury, Conn., — 400; Šv. Ka
zimiero; Delhi, Can., — 355.50; 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mer
gelės, E. St. Louis, Ill., —344: 
Šv. Kazimiero, . Worcester, 
Mass., — 328.60; Apreiškimo 
Brooklyn, N. Y., — 320; Šv. 
Alfonso, Baltimore. Md., —310 
Šv. Jurgio, Philadelphia, Pa.. 
—301.15; Aušros Vartų, Wor
cester, Mass., — 279; šv. Juo
zapo, Lowell, Mass., — 270; Ap
reiškimo, Frackville, Pa., — 
256.50; Šv. Kazimiero, New 
Haven, Conn. — 250.65; Lietu
vių Misija, Belmont, Calif., —

Lenny Navickutis padėjo Y 
MCA plaukikų komandai laimė
ti pirmą vietą jaunesnių negu 
14 metų rungtynėse, kurias su
ruošė New Hampshire univer
sitetas Durhame. Navickutis lai
mėjo tris pirmenybes įvairaus 
stiliaus plaukimuose.

Kor.

250; Šv. Jurgio, Norwood, 
Mass., — 248; Šy. Kazimiero, 
Brockton, Mass., — 239.50; Šv. 
Antano, Ansonia, Conn., — 
225; Lietuvių Misija, Phoenix. 
Arizona, — 217; šv. Pranciš
kaus, Lawrence, Mass., — 215: 
Šv. Petro, So. Boston, Mass.,— 
195.36; Lietuvių Misija, Sud
bury, Can., — 187; Šv. Kazi
miero, Paterson, N. J. —185: 
Švč. Trejybės, Newark, N. J.; 
— 182.23; Šv. Kazimiero, Ra
cine, Wise., — 181; Šv. Kazi
miero, Providence, R. L, —175: 
Šv. Kazimiero, Philadelphia. 
Pa., — 165; Šv. Mykolo, Eas
ton, Pa., — 164; Šv. Petro. 
Detroit, Mich., — 164) šv. 
Pranciškaus, Minnersville, Pa..
— 150; Šv. Andriejaus, Phila
delphia, Pa., — 150; Šv. Juo
zapo, "Mahahoy City, Pb.' — 
150; Šv. Mykolo, Bayonne, N. 
J., — 133; Šv. Pranciškaus, At
hol. Mass., — 132; Šiluvos Ma
rijos. Maizeville, Pa., — 131.12: 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Mer
gelės, Cambridge, Mass., —131: 
Lietuvių Misija, Ottawa, Can..

. — 110; Prisikėlimo, Toronto.
Can., — 106; Sopulingosios Die
vo Motinos, Kearny, N. J., — 
100; Šv. Bartolomejaus, Wau
kegan, Ill.. — 89: Šv. Kryžiaus 
Schenectady, N. Y., — 75; Švč. 
Petro ir Povilo, Tamaqua, Pa..
— 65; Lietuvių Misija, St. Pe
tersburg, Fla., — 59.50; Šv. 
Jurgio, Brooklyn, N. Y., —50; 
Šv. Jono Krikštytojo, Toronto, 
Can., — 50; Visų Šventų, Chi
cago. Ill., — 43.12; Švč. Petro 
ir Povilo, Elizabeth, N. J. ,— 
40; Šv. Kazimiero. St. Clair 
Pa., — 25; Šv. Kazimiero. Chi
cago, Ill., — 20: Šv. Antano 
Reading, Pa., — 20: Švč. Jėzaus 
Širdies, New Philadelphia, Pa.
— 15; Šv. Kazimiero, Montre
al. Can., — 11; Aušros Vartų 
New York, N. Y., — 10; Šv.
Mykolo, Chicago, Ill., — 4.

Amerikos kunigai...
(atkelta iš 2 psl.)

kad Detroito srityje uždaro
mos 56 parapinės mokyklos. 
Apie 40.000 mokinių turės bū
ti perkelti Į valdines mokyklas. 
Pernai parapinėm mokyklom 
išėjo 36 mil. dol.

Toks pat likimas ateina ir ki
tur katalikų mokyklom.
Katalikų universitete

Katalikų universitete Wash
ingtone studentų grupė pakvie
tė su paskaita “feministę” Miss 
Ti-Grace Atkinson, kuri jau
Notre Dame u-tete pasižymėjo 
išpuoliais prieš Dievo Moti
ną. Katalikų universiteto prezi
dentas dr. Clarence C. Walton 
mėgino jos pranešimą univer
sitete kovo 10 atšaukti. Bet stu
dentų grupė kreipėsi į teismą, 
ir federalinis teisėjas priteisė, 
kad Miss Atkinson turi būt leis
ta kalbėti. Tada katalikų gru-

IŠ visur]
— Lietuvių Rašytojų Draugi

jos premija poetui Kaziui Bra 
dūnui už jo rinkini “Donelaičio 
kapas” bus įteikta gegužės 15 
New Yorke Lietuvių Fondo ry
tinio Amerikos pakraščio narių 
suvažiavime. Įteikimas bus iš
kilmingas, ir jame dalyvaus lau
reatas, atvykęs iš Chicągos. Jis 
bus taip pat pagerbtas ir Lietu
vių Fondo vajaus užbaigime 
bankete. Lietuvių Fondas yra 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijos mecenatas, kas metą 
skirdamas po 1000 dol. Fondo 
narių suvažiavimas ir banketas 
Įvyks International Hotel di
džiojoje salėje.

— Lietuvių Fondo metinis 
suvažiavimas šaukiamas 1971 
birželio 5, šeštadieni, 10 vai.
ryto Jaunimo centre, 5620 So.
Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636. Tel. (312) PR 8-7227. 
Registracijos pradžia 9 vai. ry
to. Lietuvių Fondo nariai kvie
čiami dalyvauti.

— Birbynė, Toronto jauni
mo ansamblis, gegužės 8, šešta
dieni, Clevelande, Šv. Jurgio 
parap. salėj duos dainų, birby
nių, skudučių, kanklių ir tauti
niu šokiu koncertą. Ansambliui 
vadovauja Dalia Skrinskaitė - 
Viskontienė. Koncertą rengia 
vysk. M. Valančiaus lituanisti
nės mokyklos tėvų komitetas.

— Fabijonas Gediminas 
Daužvardis, JAV aviacijos pul
kininkas, Lietuvos gen. konsu
lo Chicago) dr. Petro Daužvar- 
džio sūnus, balandžio 25 drau
ge su kitais keturiais lakūnais 
žuvo lėktuvo katastrofoj.

— Jenas Bagdonas ŠALFAS 
S-gos centro valdybos paskir
tas sąjungos atstovu prie JAV 
Lietuvių Bendruomenės Švieti
mo Tarybos.

— JAV LB Chicągos apygar
dos valdyba nutarė patikslin- 

' ti apygardos pavadinimą. Nuo 
dabar Chicągos apygarda bus 
vadinama Vidurio Vakarų apy
garda. Padidėjo apygardos ri
bos, nes kai kurios tolimesnės 
apylinkės priskiriamos prie 
buv. Chicągos apygardos. Hot 
Springs, Arkansas, apylinkė jau 
Įėjo i Vidurio -Vakarų apygardą. 
Tariamasi su Omahos, Nebras
ka, apylinke, nepriklausančia 
jokiai apygardai. Bus ieškoma 
kelių steigti naujom apylin
kėm toliau už buv. Chicągos a- 
pygardos ribų.

— Prof. Antanas Maceina Vo
kietijoj šiuo metu rašo studiją 
apie dvasiškius ir pasauliečius, 
o po to jo planuose naujas vei
kalas “Krikščionybė ir kultū
ra”. “Didieji dabarties klausi
mai”, stambi knyga, šiuo metu 
jau spausdinama. Naujam “Į 
Laisvę” numeriui prof. A. Ma
ceina parašė labai aktualų 
straipsnį tema “Nuo ko mes 
bėgome?”

— Tarptautinis .. Raudonasis 
Kryžius Ženevoje yra gavęs 
Lietuvių Moterų Klubu Federa
cijos pasiteiravimą Simo Ku
dirkos reikalu. TRK raštu Fe
deracijai pranešė gavęs kreipi
mąsi ir nurodė, kad būsiančios 
dedamos pastangos patirti apie 
Simo Kudirkos likimą. (E.) 

pė. apie 1500, piketavo ir nu
vyko i Marijos garbei skirtą 
bažnyčią rožančiaus kalbėti. U- 
niversitete, kai Atkinson palie
tė Įžeidžiamai Mariją Merge
lę, Mrs. Bozell. Triumpho re
daktoriaus žmona, pakilo ir mė
gino suduoti kalbėtojai antau
sį-

(Kai tokia teisėjų praktika, 
tai reikia laukti, kad jie priteis 
ir bažnyčioje leisti kalbėti to-
kiom Atkinsonom. Įdomi prak
tika; kai reikia valdžiai duoti 
pinigus, tai aiškina, kad mo
kyklos yra privatinės ir val
džios pinigas negali būti jom 
skirtas; kai reikia niekinti tai, 
kas katalikų tikėjimui brangu, 
tai teisėjo akyse mokykla jau 
vieša, kurioj turi laisvą žodį 
bet kas ir bet kam!).



Prel. Jonas Scharnus

PAGERBTAS PREL. J. SCHARNUS
Balandžio 4 Newarko lietu

vių bažnyčioje buvo iškilmingos 
pamaldos. Jau prieš dvyliktą 
bažnyčia buvo pilna žmonių. Iš
kilmingas padėkos mišias au
kojo tos parapijos klebonas J 
Scharnus, neseniai popiežiaus 
pakeltas i prelatus. Jam asista 
vo Sopulingosios Dievo Moti
nos klebonas kun. Domininkas 
Pocius ir kun. Petras Totorai
tis, Švč. Trejybės parapijos vi 
karas.

Choras giedojo Šv. Liudvike 
mišias lotyniškai. Ir tai suteikė 
daug iškilmingumo. Parapijos 
choras, vargoninko Klemense 
Bagdanavičiaus vadovaujamas 
gerai techniškai išlavintas, turi 
gerų balsų ir jo pasirodymas 
vertas dėmesio.

Prasmingą ir momentui pri
taikintą pamokslą pasakė prel 
J. Balkūnas, Maspetho lietu 
vių parapijos klebonas. Jis iš
ryškino prel. Jono Scharnaus 
asmenybę, nuveiktus darbus 
bažnyčiai ir tautai, pabrėžė, 
jog kelias, kuriuo ėjo kun. Jo
nas. nebuvo lengvas.

Iškilmingi pietūs
Tuoj po pamaldų parapijos 

salėje buvo iškilmingi pietūs 
Salė buvo pilnutėlė. Iškabos su 
sveikinimais, stalai raudonomis 
staltiesėmis padengti ir gėlėmis 
papuošti liudijo, kad čia visa 
paruošta iškilmingam pagerbi
mui. Naujasis prelatas Jonas
Scharnus, atvykęs su palydo-

STAMFORD, ONN.

Balfo 36 skyriaus nariai 1970 
metais aukojo Balfui:

J. Budrevičius — 24 dol., V. 
Vaikutis ir J. Valiušaitis po 22 
dol., W. M. Ogdcn ir V. Mali
nauskas po 20 dol., Z. Stepona
vičius 17 dol., J. Daniliauskas 
—16 dol. Po 12 dol. aukojo: 

V. Valiušaitis, A. Deikis, J. Bi
liūnas, J. Kazlauskas ir K. Lo
pas. Po 7 dol. — G. žemaitai
tis. F. Prekeris, V. Biliūnas ir 
J. Liūtas. 10 dol. paaukojo A. 
Diržys iš Brooklyn, N. Y.

Vasario 16 gimnazijos 78 bū 
relio rėmėjai po 12 dol. sumo
kėjo: J. Budrevičius, J. Dani
liauskas, A. Deikis, R. Kliu- 
kinskienė, J. Kazlauskas, K. Lo
pas, F. Prekeris, V. Malinaus
kas, Z. Steponavičius, V. Vai 
kutis, A. Valiušaitis, V. Valiu
šaitis, J. Valiušaitis ir G. Že
maitaitis.

Juozas ir Aldona Liūtai vie
toje kalėdinių sveikinimų pa
aukojo Vasario 16 gimnazija: 
25 dol.

Tautos Fondui aukojo po 1C 
dol.: V. Malinauskas ir J. Valiu
šaitis, 8 dol. R. Kliukinskienė 
po 5 dol.: J. Daniliauskas, A 
Deikis, J. Liūtas, K. Lopas. V 
Vaikutis. A. Valiušaitis ir G 
Žemaitaitis.

Juozas Daniliauskas
Balfo skyr. iždininkas 

vais prel. J. Balkūnu, kun. D 
Pocium, kun. P. Totoraičiu, ku
nigu J. Bartkum, kun. W 
Jaskievicz, buvo publikos sutik
tas plojimais.

Invokaciją sukalbėjo kun. P. 
Totoraitis, o kun. D. Pocius pa
kėlė tostą už naująjį prelatą. 
Visi svečiai sugiedojo ilgiausių 
metų.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo 
kun. Walter Jaskiewicz, S. J. 
Prelegentas perėjo per prelate 
J. Scharnaus gyvenimą jumore 
žodžiais, prajuokindamas ne tik 
publika, bet ir pati prelatą. Jc 
lietuvių kalba buvo pavyzdin
ga ir sklandi.

Neapsieina didesni įvykiai be 
dr. Jokūbo Stuko. Ir čia jis ta
rė svaru oatriotini žodi. Iš šios 
parapijos jau beveik septynias
dešimt metų trykšta Dievo ma
lonė lietuviam. Ji lyg užtvara, 
neleidžianti brautis svetimiem 
vėjam. Ir toji užtvara dar la
biau stiprinama, nes naujasis 
prelatas parapijos klebonas, pa- 
grindan padėjęs lietuvybę ir jos 
išlaikymą ilgiem metam.

Po to buvo sveikinimai. Il
gesnį žodį tarė Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijos klebo
nas kun. D. Pocius, kun. P. To
toraitis. Sveikino prelatą ir vi-

Bostono choro konertas Providence, R.L
Bostono Šv. Petro lietuvių pa

rapijos choras ir Arlingtono Fil
harmonijos choras balandžio 18 
lankėsi Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos bažnyčioje ir suren
gė religinį koncertą.

Programoje buvo: Te Deum 
Laudamus — A. Dvoržako, Toc
cata in D Major — G. Muttat 
ir Chorale in B Minor —Cezar 
Franck. Abiem choram diriga
vo kompozitorius Jeronimas Ka
činskas, Muttat ir Franck kūri
nius atliko Vytenis M. Vasyliū- 
nas. Koncerto solistais buvo 
Margaret Babikyan — sopra
nas ir Benediktas Povilavičius 
— bosas. Po koncerto buvo pa
laiminimas švč. Sakramentu.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčia nėra didelė, bet žmonių 
prisirinko gražus būrys. Iš Put- 
namo buvo atvykęs prel. V. 
Balčiūnas ir būrelis seselių. 
Taip pat buvo atvykęs ir kan. 
M. Vaitkus.

ši programa buvo atlikta ko
vo 28 šv. Petro parapijos baž
nyčioje So. Bostone. Tada da
lyvavo ir Arlingtono filharmo
nijos orkestras. Tokiame pa
čiame sąstate visi koncertuoja 
gegužės 5 d. 8:15 Arlingtonc 
aukštesniosios mokyklos salėje 
Arlingtone.

Po koncerto klebonas kun. 
V. Martinkus pakvietė vaišių i 
parapijos salę. Salė buvo gra
žiai papuošta, stalai apkrauti gė
rybėmis. Kai gerokai pasisotino,

Rengiasi mikrofilmuoti laikraščius 
Kent valstybinio universiteto bibliotekoj 
įsteigtas Baltijos skyrius. Lietuvišky kny
gų surinkta per 1000. Bus mikrofilmuo
jami laikraščiai ir žurnalai.

Prieš porą mėnesių Kent vals 
tybinio universiteto bibliotekoj 
įsisteigė Baltijos tautų skyrius. 
Šio skyriaus pagrindinis tikslas 
yra surinkti kiek galint daugiau 
medžiagos apie Lietuvą ir kitus 
Baltijos kraštus. Lig šiol yra su
rinkta per 1,000 lietuviškų kny 
gu. Renkamos ne tik knygos 
bet taip pat jubiliejiniai leidi
niai. laiškai iš Lietuvos, imigra
cijos dokumentai bei kiti raš 
tai, liečia lietuviu reikalus. C te

Šis skyrius Kente, kaip kad 
Alka, Balzeko muziejus, Šv. Ka
zimiero knygynas bei Pennsyl- 
vanijos universitetas, bus dar 
vienas svarbus lietuviškos me
džiagos centras, kuris bus pri 
einamas tiem, kurie norėtų ra
šyti mokslinius darbus apie Lie
tuvą. Idealiausiai būtų, jeigu to
kie centrai būtų įsteigti įvai
riose vietovėse ir kad medžia
ga būtų lengvai prieinama ne 
tik lietuviam, bet ir kitatau
čiam mokslininkam, kurie yra 
susidomėję įvairiais Lietuvos 
klausimais.

Taip pat yra planuojama nu- 
mikrofilmuoti visus lietuviškus 
laikraščius ir žurna
lus. Tokios medžiagos trūkumas 
jau senai jaučiamas, užtat šie 
Baltijos skyriaus organizatoriai 
yra pasiryžę kiek galint grei
čiau mikrofilmuoti. Mikrofil- 
mavimas bus atliktas vienos 

sa eilė organizacijų atstovų: šv. 
Vardo Draugija, Moterys soda- 
lietės, Moterų Sąjungos kuopa. 
Tautinės Sąjungos skyrius. Lie
tuvių Bendruomenės apygarda 
ir k.

Prel. Jono Scharnaus žodis
Kuklus prelatas neryškino sa

vo nuveiktų darbų, bet padė
kojo Aukščiausiam už suteik
tas jam malones. Šis įvykis jc 
gyvenime esąs didžiausias ir 
svarbiausias, ir jis neišdildomai 
liksiąs įrašytas jo širdyje.

Dėkojo 'parapiečiam ir vi
siem, kurie savo atsilankymu jį 
pagerbė ir tuo pačiu suteikė 
naujų jėgų dirbti dar su dides
niu ryžtu Dievo garbei ir tau
tos labui.

J. Mėlynis

kun. V. Martinkus įtraukė visus 
į dainą. Dainavo pasikeisdami, 
lietuviai lietuviškai, o amerikie
čiai — angliškai. Susidarė labai 
graži ir šilta nuotaika. Kun. 
V. Martinkus padėkojo choram 
ir visiem programos atlikėjam.

šv. Petro parapijos choras 
šioje parapijoje jau koncertavo 
bent kelis kartus. Arlingtonc 
filharmonijos choras pasirodė 
pirmą kartą. Klebonas tiki, kad 
tai ne paskutinis kartas, gal ki
tą kartą bus galima pasikvies
ti ir orkestrą.

Iš tokio draugiško priėmi
mo niekas nenorėjo skirstytis, 
bet reikėjo važiuoti atgal į Bos
toną ir į Arlingtoną.

Elizabeths, N.J., buvo atremontuota lietuvių parapijos mokykla. Vieną jos 
klasių apžiūri seselė Joan of Arc, kun. J. Pragulbickas ir parapijos adm. 
kun. P. žemeikis.

DARBININKAS

kcmercinės bendrovės, ir šie 
filmai bus prieinami visiem.

Žinoma, mikrofilmavimas yra 
labai brangus, ir dėl to pra
šome visų lietuvių paremti šį 
svarbų užsimojimą. Kai mikro
filmai išeis j apyvartą, išlaidos 
sumažės. Šiam reikalui yra į- 
steigtas fondas Kent valstybi
niame universitete ir yra gau
ta aukų. Prašome visus prisi
dėti prie šio svarbaus lietuvy 
bės išlaikymo darbo.

Čekius prašom rašyti: K.S
U. Foundation "■— Lithuanian 
Fund ir juos siųsti: Lithuanian 
Section, Baltic Room (1112), K 
S.U. Library, Kent State Uni
versity, Kent, Ohio 44242.

Jei kas norėtų gauti daugiau 
informacijos tuo klausimu, ga
li rašyti tuo pačiu adresu.

TAUTODAILĖS PARODA 
ARGENTINOJE

Buenos Aires, Argentinoje, 
nuo kovo 1 iki 15 vyko lietu- 

. vių tautodailės paroda. Paroda 
buvo išstatyta liuksusiniame 
Kanados banke, kuris yra mies
to centro puošniausioje gatvė
je.

Buvo išstatyta gintaro dirbi
niai — karoliai, sagtys, grybai 
berželio lapeliai ir patys ginta
ro gabalai. Toliau buvo audi
niai — kaklaraiščiai, juostos 
staltiesės, lovatiesės, rankšluos
čiai ir įvairiausių rankdarbių 
Buvo ir medžio drožinių —Rū
pintojėlis, kanklės: dekoruoti 
Velykų kiaušiniai. Viduryje bu
vo didelis spalvotas Vytis ir 
dvi gražios Argentinos ir Lie
tuvos vėliavos.

Kitame skyriuje buvo išsta
tyti trys nemaži spalvoti Lietu
vos žemėlapiai, didelės fotogra
fijos, kurios vaizdavo Vilniaus 
miesto istorinius pastatus, Ge
dimino kalną, Aušros Vartus, 
bažnyčias, universitetą. Iš Kau
no vaizdų pažymėtina: Karo mu 
ziejus, paminklai, modernioji 
statyba, toliau — Klaipėda.

Paroda žmonės domėjosi, nes 
ten paprastai vyksta didelis ju
dėjimas. Ji buvo uždaryta ko
vo 14. nes tą dieną suėjo 50 
metų; kaip Argentina pripaži
no Lietuvos nepriklausomybę 
Ta dieną buvo surengta specia
li programa.

Parodą surengė Argentinos 
Organizacijų ir Spaudos Tary-
ba. Koresp.

............... ............  O.C. 20C06.

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 SV. PRANCIŠKAUS PĖDOM GELBĖTI 

ŠIŲ LAIKŲ ŽŪSTANČIŲ ŽMONIŲ 
SIELŲ?

C ftSATO is hera 
1jriisy—csn bušld

1971 m., gegužio 4 d., no. 32

Prof. dr. Jokūbas Stukas balandžio 24 buvo pagerbtas bankete, kada buvo paminėta jo jsteigtos radijo valan
dėlės 30 metų sukaktis. Jam buvo įteiktas Lietuvių Fondo medalis, kurį laiko rankoje, padėkos adresas ir 
dail. J. Juodžio specialiai nutapytas paveikslas. ’ Nuotr. R. Kisieliaus

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
17 dol.: dr. H. Armanas, Bal

timore, Md.
Po 12 dol.: kun. dr. V. Pa- 

vaikis, Milpitas, Calif., J- Pak- 
nys, Kearny, N. J.

Po 10 dol.: dr. K. G. Ambro- 
zaitis, Chesterton, Ind.; M. 
Scharf, Crowley, Texas.

9 dol.: E. Gutmanas, Jersey 
City, N. J.

Po 7 dol.: Capt. A. V- Gar- 
sys, Fort Ord, Calif.; dr- A. Raz
ma, Joliet. Ill.; D. Pranckevi- 
čius, Holllis, N. Y., R. šimelis. 
Belleville, N. J., V. Tursa, Lin
den, N- J., J. Zwiss, Putnam, 
Conn., A. Antanaitis, Kings 
Park, N. Y.

Po 6 dol.: R. Tramfas, Ozone 
Park, N. Y., B. Naras, Whitins
ville, Mass-

Po 5 dol.: R. Bureika, Los 
Angeles, Calif., E. Pilis, Free
hold, N. J., L. Sledzaus, Mata
wan, N. J., B- Embres, Cherry 
Hill, N. J., E. Venckus, Wood
haven, N. Y., S. Jučas, Hot 
Springs, Ark.

Po 4 dol-: A. Jankauskas, M. 
Pūkas, Woodhaven, N. Y., M 
Vilkas, J. Poderis, Richmond 
Hill. N. Y., B. -Andrašiūnas 
Milwaukee, Wise., M. Stanis. 
Clearwater, Fla-, K. Čiurlys 
No. Brunswick, N. J.

Po 2 dol.: Iš N. Y valst.:
J. Sinusas, S. Zobarskas, J. 
Rauba, P. Gaubys, L. Visgaitis 
M. Kazlauskas, V. Vaičiulis,
K. Butkus, A. Sabalis, P. Ro- 

zevičius, J. Navickas, O. Bru- 
cas, A- Mačionis, Woodhaven, 
M. Liuberskis, O. Kanauka, V. 
Gedvilas, V. Katinas, R. Straz- 
dis, D. Tilvikas, S. Zemlickie- 
nė, Richmond Hill, M. Ridikas 
R- Povėli, A. Račkauskas, J 
Cibulskas, A. Markevičius, dr. 
A. Starkus, A. Žilinskas, dr. A. 
Snieška, G. Vistartas, P. Sakas. 
Brooklyn, K- Sukosky, A. Ilgu- 
tis, O. • Gobužas, Maspeth, M 
Makauskas, M. Pobrinkis, Ro-, 
Chester, B. Visotsky, J. Andry- 
auskas. R. Gibovich, Bronx, C. 
Senulis Jakaitis, S. Jesaitis 
Flushing, dr. R. Saldaitis, A. 
Grig, E. Staknys, Jamaica, J. 
Chepulis, A. Reivitis, Middle 
Village: A. Rozniekas, R. Maine- 
lis, L. I. City, J. Rukaitė, K 
Garbauskas, Great Neck, A. Ber 
dorius, N. Y.C., K. Miklas. 
Plainview, J- Levonas, Jackson 
Hgts., A. Garbauskas, Old Beth
page, E. Baliūnas, Bethpage, J. 
Kumpikas, Hollis Hills, B. 
Brundza. Rego Pk., L. Dippel, 
No. Massapequa, A. Makacynas 
Amsterdam, V. Staskus, Yon
kers. A. Macelis, Commack, J. 
Maldutis, Lake Ronkonkoma
V. Slavinskas, Monticello, J. 
Dawnorow, Woodside.

Iš N- J. valst.: J. Statkus, V. 
Audėnas, Hillside, T. Tallat- 
Kelpša, kun. V. Dabušis, V 
Žibąs. A. Rugys, Paterson, S. 
Ramonas, J. Liudvinaitis, Lin
den, J. Baužys, Kearriy, T- Au
gulis, Bloomfield, V. Laugalis.

Tavo pagalbos laukia Lietuvių Tauta 
bedieviško komunizmo vergijoj.

Informacijų 
reikalu 

kreiptis:

PROVINCIAL 
SUPERIOR 
Franciscan 
Monastery 

Kennebunkport, 
Maine 

' 06046

Towaco; G. Alinskas, Clifton: 
S. Zebertavičienė, Parlin, R. 
Vizgirda, Engishtown, V. Bala- 
lis, Port Monmouth; A. Bra
žinskas, So. Orange. '

Iš Mass, valst.: S. V. Staras, 
P. Sidabrą, V- Dabrila, W. Vait
kus, B. Girčys, A. Slema, kun. 
J. Bakanas, A. Anužis, Worces
ter, A. Tumas, P. Jaras, Nor
wood, J. Belsky, kun- J. Svirs- 
kas, Haverhill, A. Bačiulis, V; 
Stelmokas, Quincey; A. Young, 
F. Zaleskas, A. Kamantauskas, 
So. Boston, J. Biliūnas, Cen
terville, P- Radaitis, Cambrid
ge, J. Žukas, Somerville, A. 
Stravinsky, Methuen, dr. B. 
Budreika, Wellesley Hills, A. 
Šimkus, Brighton, M. Klimas 
Brockton.

Iš Conn, valst-: dr. V. A. 
Mantautas, M. Jokubaitė, A. Vo- 
ketaitis, New Haven; T. Točio- 
nis, New Britain, Z. Gavėnas.
W. Hartford, S. Saliamonas. 
Hartford, A. Igaunis, Waterbu
ry, P- Gaižutis, Oakville, kun. 
V. Zakaras, Putnam, N. Gust 
Simsbury, A. Stasiukevičius. 
Newington.

Mišrūs: K. Dima, St. Peters
burg, Fla., F. Samolenas, Win
ter Park, Fla-, dr. Z. Vaitužis 
Rockville, Mad., A. Radžius, G. 
Armalis, J. Bradūnas, Baltimo
re, Md., K. Vildžius, S. Ofros- 
simow, Washington, . D. C-, B. 
Užemis, J. Šaulys, Phoenix, Ari
zona, dr. O. Vaitas, Bloomfield 
Hills, Mich., J. Radas, Livonia 
Mich., kun. J- Patašius, Great

(nukelta Į 7 psi.)
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Mielą Šventoraičįų-Kunigėlių šeimą, jų mylimai Mamytei

AGOTAI PODRESIENEI
mirus, nuoširdžiai užjaučiu ir prašau neliūdėti, nes nesa
kome Mamytei sudiev, sakome — Ligi pasimatymo! Ma
mytės gražus, kilnus gyvenimas, meilė Dievui, Tėvynei ir 
Šeimai ją lydi prie Aukščiausiojo sosto, ko negali atstoti 
gražiausios rožės ir jautriausi žodžiai.

Dail. Jurgis Juodis

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė

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

Newark, NJ.
Šv. Jurgio palaipinė draugi

ja savo metinę komuniją ir pus
ryčius turėjo balandžio 18. -

Pirma nariai susirinko į para
pijos salę, iš ten, palydėti lie
tuvių karo veteranų posto, nu
žygiavo į Švč. Trejybės bažny
čią 10:30 v. mišiom. Mišios bu
vo aukotos už draugijos miru
sius narius. Mišias aukojo kun. 
Petras Totoraitis.

12 šokių rinki-

TO PLACE
YOUR AD

Dėl mylimos motinos, uošvės ir senelės
A.fA.

Agotos Podresienes

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą $

Spaudai paremti $
mirties, reiškiame gilią užuojautą Kunigėliams ir Šven- 
toraičiams. Siunčiu skolą už___ m. S.„.

ŠEŠTOKŲ ŠEIMA

Prieš mišias sugiedota Ame
rikos himnas, po mišių —Lie
tuvos himnas. Savo pamoksle 
kun. P. Totoraitis pasveikino 
draugijos narius jų šventės pro
ga. Su mišiom buvo atžymėta 
ir draugijos globėjo šventė. Gie
dojo Sv. Cecilijos choras, ku
riam vadovauja Klemensas Bag
donavičius.

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

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

GEGUŽĖS MĖNUO

Antanui Daunorui
mirus,

jo žmonai Janinai gilią užuojautą reiškia

Jurgis KIAUNĖ ir šeima

Jonui Ciplickui,
buvusiam Great Necko vyrų choro pirmininkui, mirus, jo 
žmonai Juozei ir Pranui Šalpukui su šeimomis gilią 
užuojautą reiškia

E. ir M. Cibai,
V. Butkys, A. Steponis

Darbinihkui aukojo
' (atkelta iš 6 psi.)

Falls, Mt., A. Gečys, A. Ben- 
džius, K. Dalukevičius, Phila. 
Pa., C. Prapuolenis, Forty 
Fort, Pa-, V. S. Mackevičius. 
Omaha, Nebr., A. K. Landsber
gis, Upper Marlboro, Md., B. 
Laučka, Columbia, S. C., K. 
Kulpa, Hunstville, Ala-, dr. Z. 
Kungys, Z. Venclauskas, Los 
Angeles, Calif., R. Kalvaitis, 

' Canoga Park, Calif., M. Am
brose, Westville, Ill., J. Žadei) 
kis, dr. V- Makštutis, V. Ma
žeika, J. Grybauskienė, A. Kai
rys, J. Jankauskas, Chicago 
Ill., M. Grigoravičius, Bellevil
le, Ill., V. Endzel, Toronto, Ka
nada-

Po 1 dol.: Iš N. Y. valst.: J.' 
Rascius, A. Pūras, V. Bertulis. 
Richmond Hill; Macezinskas. 
Brooklyn, J. Milius, Ozone Park 
K- Barauskas, J. Klivečka, Wood 
haven, S. Cenkus, Howard 
Beach, S. Dailidėnas, E. Whi
te Plains, N. šlapelytė, Roches
ter.

Mišrūs: J. Juodvalkis, A. Juod- ’ 
kaJ Chicago, Ill., K. Buitkus, 
E.S. Louis, Ill., J. Ližaitis, Bal
timore, Md., S- Jankūnas, Wa
tertown, Mass. A. Krizonaus- 
kas, New Haven, Conn., V. Ju- 
ralis, Hartford, Conn., Z. Krišta- 
ponis, Magnolia, N. J-, T. 
Mitchell, Nashua, N. H., B. 
Karmazinas, Groton Conn., J. 
Kavaliūnas, Beverly Shores. 
Ind., A. Yankun, So- Boston 
Mass., R. Smetona, Canton. 
Mass., J. Bulota, Pompton 
Plains, N. J., V- Linartas, Long 
Valley, N. J., J. Starinskas. 
Cambridge, Mass. P. Furma- 
navičius, E- Hartford, Conn., dr., 
B. Mikonis, Dorchester, Mass.. 
V. Ramanauskas, Lyndhurst. 
N. J., A. Baika, So. Boston, 
Mass., A. Kalvaitis, Halllowell. 
Me, prof. M. Brakas, Sioux 
Falls, S. D., M. Shulin, Falls 
Church, Vir., dr.B. Naujalis. 
V. Kolyčius, Toronto, Kanada.

Parengimai New Yorke
Gegužės 8, šeštadienį — BATUNo 

5-ji metinė konferencija New Yorker 
Hotel Washington Room salėj, 34th 
Street prie 8th Ave., New Yorke. 
Viešas posėdis ir Batuno 5 metii su- 

- kakties minėjimas 4:30 vai. popiet.

Gegužės 8, šeštadieni — Lietuvių 
Bendruomenės'New Yorko apygar
dos suvažiavimas Kultūros židinyje. 
Pradžia 10 vai.

Gegužės 8, šeštadienį — Prof. Vy
tauto Kavolio paskaita apie "Revi- 
zionizmą šiandien”. Rengia Ameri
kos Lietuvių Inžinierių ir Architek- 
tij sąjungos New Yorko skyrius dr. 
J. Bilėno namuose, Dix Hills, L.I.,

Gegužės 9, sekmadienį — Lietuvių 
Bendruomenės Queens apylinkės 
metinis susirinkimas pas J. Šlepetį. 
Pradžia 3 vai. popiet.

Gegužės 8, šeštadienį — skautai 
vyčiai rengia pavasario šokius Kul
tūros židinio patalpose.

Gegužės 15, šeštadienį — Mairo
nio lituanistinės mokyklos rengiama 
tarpmokyklinė šventė mokyklos pa
talpose, Holy Chlid Jesus School — 
111th Street, Richmond Hill, N.Y.

Gegužės 15, šeštadienį — Pava
sario šokių vakaras Knights of Co
lumbus salėje, 600 Jamaica Ave., 
Brooklyn, 8 v.vak. Rengia Moterų 
Vienybė.

Gegužės 15, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo darbuotojų suvažiavimas ir 
banketas International viešbutyje, 
prie Kennedy aerodromo.

Gegužės 16, sekmadienį — 4 vai. 
popiet Kolumbo vyčių salėje, 86-22 
85th Street, Emilijos čekienės kny
gos “Kad ji būtų gyva.” pristatymas. 
Rengia ALT S-gos 11 skyrius.

Gegužės 23, sekmadienį —Pabal
tijo Moterų Tarybos metinis paren- 

• girnas 4 v. popiet Vengrų namuose, 
213 E 82nd St., New York.

Gegužės 22, 23; 29, 30 ir 31 —■ 
Dail. V. K. Jonyno paroda Kultūros 
židinio patalpose — 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. Rengia New 
Yorko Skautams remti komitetas.^

Birželio 6, sekmadienį — Tarmių 
popietė 4 v. popiet Kultūros židinio 
patalpose. Rengia Lietuvių Moterų 
Klubu Federacija. '

Birželio 27, sekmadienį — Long 
Islando lietuvių metinis piknikas — 
gegužinė Hungarian Liberty Hali 
sodyboje — 2784 Ocean Ave. (prie 
Long Island Expressway, exit 59 )i, 
Ronkonkoma. New York. Rengia 
Suffolk County Amerikos Lietuvių 
Piliečių klubas. Pradžia 1 v. popiet.

Rugpiūčio 21, šeštadienį — Ant
rasis baltiečių festivalis ir gegužinė, 
latvių sodyboje “Priedaine”, Route 
33, Freehold, New Jersey. Pradžia 
1 val< popiet. Rengia BATUNas.

Rugsėjo 4-5. Darbo dienos savait
galį — Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
s-gos ir Amerikos Liet. Gydytojų 
s-ąos aštuntasis suvažiavimas Hotel 
Pierre, New Yorke.

KONSULAI PAGERBĖ 
NEW YORKO BURMISTRĄ

Nė viename kitame pasaulio 
mieste nėra tiek įvairių vals
tybių diplomatų, konsulų .ir į- 
vairiom funkcijom deleguotų 
asmenų, kiek jų yra New Yor
ke — 26,000. Aštuoniasdešimt 
viena valstybė čia turi save 
konsulatus, o be to,’ čia veikia 
135 delegacijos prie Jungtinių 
Tautų. Santykiam su New Yor
ke reziduojančiais diplomatais 
ir konsulais 
ciali Įstaiga 
vanorių ir 
tojų štabu; 
New Yorko
rė Jungtinėm Tautom ir kom 
sulariniam korpusui ponia 
John L. Loeb.

tvarkyti veikia spę
sti gana dideliu sa- 
apmokamų tarnau- 
Įstaigai vadovauja 
miesto komisionie-

Balandžio 1 ponia Loeb ir 
Metropolitan meno muziejaus 
vadovybė suruošė diplomatam 
ir New Yorke reziduojantiem 
konsulam vaišes. Svečius pasi
tiko burmistras John V. Lind
say ir aukstrNew Yorko mieste 
bei Metropolitan muziejaus pa
reigūnai. Vaišių metu būrys 
muziejaus tarnautojų aprodinė- 
jo čia sutelktus meno 
Svečių tarpe buvo ir 
vos generalinis konsulas 
tas Simutis su žmona.

Tuoj po mišių buvo pusry
čiai parapijos salėje. Prof. dr. 
Jokūbas Stukas buvo progra
mos vedėjas. Jis taip pat yra 
Šv. Jurgio draugijos narys. Kal
bas pasakė prel. Jonas Schar- 
nus, kun. P. Totoraitis ir. dr. J. 
Stukas. Jų kalbose buvo prisi
minta draugijos ilgas amžius. 
— draugija šiais metais mini 
80 metų sukakti. Sukakties pro
ga rengiamas banketas. Tiks
li data ir vieta bus pranešta vė
liau.

Šių eilučių autorius šia pro
ga apgailestauja, kad draugija 
jau mažėja ir nyksta. Ji nebe
turi savo salės, kurią taip ilgai 
išlaikė. Dabar savo mėnesinius 
susirinkimus šaukia parapijos 
salėje.

Dabartiniu pirmininku yra 
Eva Sharon. Pusryčių metu bu
vo pakviesti atsistoti ir kiti bu
vę draugijos pirmininkai —^tą
sys Augimas, Charles Dolinskas 
ir Frank Sneider.

Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrelį iš
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M.

“GEGUŽES MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymą adresu: 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn N. Y. 
11221.

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.

EBONY
MANOR

turtus.
Lietu-

Anice-

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

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

. Timmy and Jody are not very good at hugging, j 

.Their crutches are always getting in .the way. L

It’s a heartbreaking fact that these youngsters wilt 
miss many of life’s good things because they are. 
among the estimated 250,000 American babies who 

. are born every year with defects.

We know you want these children to have as many' 
chances for happiness as possible. And help them you 
can, by helping the March of Dimes to finance Its' 
nationwide programs of research, medical care, pro*;

q fessional and public education.,

MARCH or DI MES

Balandžio 6 konsulų draugi
ja The Plaza viešbutyje suruo 
šė banketą. New Yorko mieste 
burmistrui- John V. Lindsay pa
gerbti. Be garbės svečio ir kon
sulų, dalyvavo dar keletas am
basadorių, komisionierė Loeb <»x

jos pagelbininkė konsularinic 
korpuso reikalam Fresia Durst 
ir eilė New Yorko miesto parei 
gūnų. Po nuotaikingos burmist
ro kalbos svečius linksminc 
labai įvairi programa, kurią at
liko italų liaudies dainų cho
ras su šokėjais, šokėjai iš Li-’ 
berijos, dainininkai iš Meksi
kos, Nigerijos šokėjai su gar-

Kazys Šipaila, draugijos vice
pirmininkas, draugijos vardu į- 
teikė dovaną prelatui Scharnui.

Pirmininkė taip pat pranešė, 
kad kun. Juozas Barkus, O.S.B.. 
ištiktas širdies smūgio, serga ir 
guli Memorial ligoninėje So. 
Amboy, N. J. Jis daug; ?adėda- 
vo Švč. Trejybės lietuvių baž
nyčiai.

Šių eilučių autorius sveikina 
draugiją 80 metų sukakties pro
ga ir linki jai kuo geriausiai 
gyvuoti dar daug daug metų.

F.V.

siuoju “ugnies rijiku” Sombe 
Trinidado ir Tobago kalipso mu
zikantai su šokėjais, būrys šo
kėjų iš Japonijos ir garsioji Ki
nijos šokėja Hu Hung-yen. Sve
čių tarpe buvo Lietuvos ge
neralinis konsulas Anicetas Si
mutis ir Estijos konsulas Ak- 
sel Linkhorst su žmonomis.

LGK

The Meeting Place 
of Newark’s 
Community
100 CLINTON AVE. 
NEWARK N. J.
Finest Catering Facilities' 
in Essex County
— Parties for all occasions
— Wedding receptions
— Banquets - Dances
— Live entertainment
— All size meeting rooms
Our beautiful Cocktail Lounge 
is open daily
starting at 11:30 AM
until 2:00 AM
Monday through Sunday
Let us cater your affair 
at the office, home 
or at

The
EBONY MANOR
For reservations call

(201)243-8039
Banquet Office opening 
for bookings
from 11 AM - 8 PM
Monday through Friday

H. W. FEMALE

IF

Typist IBM electric fast & accurate 
36’A week, 8-4 PM Gulf Insurance 
Co. 2175 Lemoine Ave. Fort Lee, NJ 
Call: 201—9b7-9200

A. R. SHIPLEY 
COMPANY

Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

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

Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 
Lietuvos okupacijai priminti, ženkleliai lipinami ant laiškų. 
100 ženklelių už 1 dol.. Platintojams nuolaida. Kreiptis: Dar 
bininkas, 910 Willoughby Ave.,Brooklyn, N. Y. 11221.

mig KISt

DEXTER PARK 
PHARMACY 

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

Virginia 9-4496

H. W. MALE

Traffic midnight supervisor large 
volume inbound operation needs 
person with knowledge of all boros. 
Excellent pay. — 212—388-6008

Experienced Cooks part time work, 
weekends or evenings steady, nice 
working conditions. Tappan Zee Inn 
Mountain View Ave. 914—358-8400

Experienced Gas Station Attendant 
day or nights steady work Texaco 
Service Station 2 Glen Cove Road, 
Greenville, L.I. Call: 516-621-6190

EXPERIENCED -WAITERS and 
BUSBOYS 6 day week lunch & din
ner steady nice working conditions 
Restaurant in the Sky 125 Tuckahoe 
Rd, Yonkers, N.Y. 914 YO 3-8778

MAN WANTED general helper in 
growing West Andian Food Compa
ny. Good salary. Fringe benefits. 
Call Mr. Auguste: 467-6177 Fred’s 
West Indian Food Co. 860 Nostrand 
Ave. Brooklyn, N.Y.

BUTCHER—must be experienced 
Very good salary, steady work 

(East 90’s) 
HOLLAND COURT MARKET 

1291 Madison Ave. New York 
212 —AT 9-8491

SERVICE

V&S MOVING TRUCKING ČO. 
-----  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.

Home Fire Chain Ladders, all alum
inum light weight, 7 pounds 15 ft.— 
$18; 25 ft.—$28.

call 987-7249 or 987-8325

— GRAND OPENING — 
7185 FOOD MARKET

Greek-American products of all 
kinds: cheeses, olives, breads, olive 
oils for cooking, fruits & vegetables, 
greeting cards and newspapers also 
available. Open 7 days a week Mon. 
thru Sat. 8 AM - 9 PM; Sundays — 
9 AM - 5 PM. Call 833-1307. Prop. 
Georges Zervoulakos, 7815 5th Ave. 
Brooklyn, N.Y.

ATHEN’S CUSTOM TAILORS — 
men’s and women’s designer altera
tions and french cleaners. Excellent 
service — open 6 days. Call 757-5240 
business / 726-0429 residence, ask 
for Mr. Dennis 811 9th Ave. N.Y.C.

MALE - FEMALE.

Operators, exp sleeve setter zipper 
setter on dresses steady, union shop 
Kinney Dress Co. 701 McCarter hwy 
Newark, N.J. Top floor apply in prs.

Overseas Employment — Australia, 
Orient, Europe, etc. We assist you. 
For details call 201—763-7755 Trans 
World Overseas Services, Inc. Trans 
World Building, 1980 Springfield 
Ave. Maplewood, N.J.

Sewing machine operators on leath
er coats steady job, good pay apply 
A & H Incorporated 5214 Polk St. 
W. New York, N.J. 201-863-7350

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur1 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 — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

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



DARBININKAS
NAUJIENOS.

LB Apygardos suvažiavimas 
šaukiamas šį šeštadieni, gegu
žės 8, Kultūros Židinio patal
pose. Pradžia 10 vai. New Yor- 
ko apygardą sudaro šios apy
linkės: Bushwicko, Great Neck, 
Manhattan-Bronx, Maspeth, N. 
Y. 1-moji apylinkė, Woodhaven, 
Queens, Amsterdamo. Pirmos 
septynios yra maždaug vienoje 
vietoje, tik aštuntoji, Amster
damo apylinkė, yra kur kas to
liau. Iš visų apylinkių atstovų 
turėtų būti per 50. Suvažiavi
me bus aptarta padėtis, pasisa
kyta dėl dabartinės veiklos ir 
dėl ateities. Taip pat bus iš
rinkta nauja valdyba.

Skautų tėvų .. susirinkimas 
šaukiamas gegužės 8, šeštadie
nį, 1:30 vai. popiet Kultū
ros Židinyje, skautų sueigos me 
tu. Bus svarstomi šios vasaros 
stovyklavimo ir kiti svarbūs rei
kalai.

Inž. Antanas Mačiulis buvo 
rastas miręs savo bute Flush
ing, N. Y. Atrodo, kad mirė ba
landžio 30, penktadienį. Palai
dotas gegužės 4 iš Maspetho 
lietuvių bažnyčios Cypress 
Hills kapinėse. Pašarvotas bu
vo Kody laidotuvių namuose 
Maspethe. Atsisveikinimas bu
vo pirmadienio vakarą. Velio
nis buvo statybos inžinierius, 
turėjo apie 50 metų. Laidotu
vėm rūpinosi varpininkai, liau
dininkai ir New Yorko inži
nieriai. Paliko brolį medicinos 
dr. Joną Mačiulį Ctevelande.

Rytinio pakraščio L.
Jau praeitais metais buvo ki

lęs sumanymas — sušaukti Lie
tuvių Fondo metinį suvažiavi
mą ne Chicagoje, bet New Yor
ke. Toks vietos pakeitimas bū- • 
tų buvęs naudingas ir pačiam 
Fondui, nes sutrauktų daugiau 
žmonių iš tos apylinkės, kur 
vyktų suvažiavimas.

Buvo net užimtos patalpos ir 
pasirengta, bet įsikišo teisinin
kai ir išaiškino, kad "Lietuvių 
Fondas yra inkorporuotas Illi
nois valstybėj ir tik toj valsty
bėj tegali būti oficialūs apyskai- 
tiniai suvažiavimai.

Teko pakeisti visus pasiren
gimus ir vietoje suvažiavime 
dabar rengiama rytinio pakraš 
čio Lietuvių Fondo narių kon
ferencija.

Iš Chicagos atvyksta visi rei
kalingi žmonės, kad galėtų pa
informuoti, išklausyti įvairių 
pasiūlymų.

Tokia konferencija bus ge
gužės 15 International viešbu
ty prie Kennedy aerodromo.
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New Yorko LIETUVIŲ FONDO Skyrius 
A 

kviečia visus lietuvius atsilankyti didžiajame — tradiciniame

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS UŽBAIGIMO 

BANKETE 
kuris įvyks 1971 m.

gegužės 15, šeštadienį 
INTERNATIONAL HOTEL 

didžiojoje salėje
(prie įvažiavimo j Kennedy aerodromą it Van Wick expressway pusės)

Baliaus programoje:
KRISTINA ŽEBRAUSKAITE-GINTAUTIENE 
— modernaus šokio šokėja
VANDA GALBUOGYTR — lyrinis sopranas 
šokiams groja: JOE THOMAS orkestras 
Kokteiliai — 8 v. vak. Vakarienė 8:30 v. vak.

Jėjimas (iš anksto užsisakius vietas) — $20 asmeniui. Staliukai po 10 asmenų. 
Vakariniai rūbai (Coctall dress)

Bilietai ir staliukai užsakomi pas: inž. I. GASILIŪNĄ — 177-06 Wexford 
Terrace, Jamaica Estates, N.Y. 11432 (Telefonas: 212 523-2722

Lietuvių Fondo New Yorke 
baliui rengti komitetas

Vienuolynas______ GL 5-7068
Redakcija________ GL 5-7281
Administracija ____ GL 2-2923
Spaustuvė ________  GL 2-6916
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Lietuvių Fondo vajaus komi
tetas posėdžiavo praeitą ir šią 
savaitę. Komitetui pirminin
kauja dr. J. Kazickas. Šiemet 
be tradicinio pavasario banke
to dar rengiama Lietuvių Fon
do konferencija. Vajaus proga 
išsiuntinėta laiškai ir prašoma 
stoti nariais į Lietuvių Fondą. 
Siuntinėjami pakvietimai ir į 
pavasario balių. Konferencija ir 
balius bus gegužės 15 Inter
national viešbutyje, prie Ken
nedy aerodromo. Konferencija 
prasideda 10 vai. registracija. 
Jos parengimu rūpinasi A. Dir
žys. Vajaus reikalus tvarko A. 
Sabalis, gi banketą rengia A. 
Vakselis. (Plačiau žiūr. skelbi
mą).

1941 metų sukilimo minėji
mas rengiamas birželio 20, sek
madienį, St. Thomas salėje 
Woodhavene. Šiuo minėjimu 
bus atžymėta 30 metų sukaktis 
nuo sukilimo, kada buvo nors 
trumpam išsilaisvinta iš bolše
vikų okupacijos. Minėjime pa
skaitą skaitys aktyvus to sukili
mo dalyvis dr. Adolfas Damušis 
iš Detroito. Bus pagerbti laiki
nosios vyriausybės nariai, gyve
ną šioje apylinkėje. Taip pat 
bus ir meninė dalis.

Juozas Stonkus, ilgametis 
Darbininko skaitytojas Brookly- 
ne, išėjo į pensiją. Pastoviam 
apsigyvenimui išvyko j Hot 
Springs, Arkansas, kur dėl pa
lankaus klimato apsigyvena vis 
daugiau litetuvių.

Fondo konferencija
Pradžia 10 vai.

Kviečiami dalyvauti visi šio 
rytinio pakraščio Letuvių Fon
do nariai, besidomi lietuviškos 
veiklos planavimu.

Bus padaryti išsamūs prane
šimai apie Fondo padėtį, kaip 
tvarkomas kapitalas, kokios to
limesnės Fondo perspektyvos.

Visi galės pasisakyti dėl pel
no paskirstymo. Visus pasiūly
mus surašys į rezoliucijas, ku
rias pateiks vėliau suvažiavime 
Chicagoje.

Tad verta dalyvauti šioj svar
bioj konferencijoj. Vakare ta
me pačiame viešbutyje —bus 
banketas.

Pranešam giminėms ir pažįs
tamiems, kad š.m. balandžio 14 
d. išsiskyrė su šiuo pasauliu

Hermanas Jalinskas.
Paliko žmona Boleslava ir sū
nų Algirdą su šeima. Palaido
tas Woodhaveno Cypress Hills 
kapinėse.

Dail. V. Jonyno paroda atida
roma gegužės 22 Kultūros Židi
nyje. Ją bus galima lankyti sa
vaitės bėgyje kiekvieną dieną 
nuo 6 iki 10 vai. vak.

Batuno penktas metinis suva
žiavimas — konferencija bus šį 
šeštadienį, gegužės 8, New Yor
ker viešbučio Washington 
Room salėje, 34 Street prie 8 
Ave., New Yorko mieste. Pra
džia 10 vai. ryto. Viešas po
sėdis, kuriame bus paminėta 
Batuno penkerių metų sukak
tis ir kuriame dalyvaus svečiai 
iš J. Tautų, bus 4:30 v. popiet, 
į viešą posėdį kviečiama ir vi
suomenė.

Jurgis Bublaitis, kuris turi 
“Aido” televizijos ir radijo 
krautuvę Jamaica Ave., prie 
Woodhaveno Blvd., ir žmona 
Elena, grįždami iš vestuvių šeš
tadienio naktį buvo sužeisti au
tomobilio katastrofoje. Mašiną 
vairavęs J. Bublaitis sužeistas 
sunkiau, gi E. Bublaitienei nu
laužta dešinioji koja aukščiau 
kelio. Abu paguldyti St. Johns 
ligoninėje.

Dail. V. K. Jonyno paroda 
rengiama gegužės mėnesio pas
kutinę savaitę. Paroda skiria
ma jo 40 metų kūrybos sukak
čiai paminėti. Bus išstatyta net 
pirmųjų darbų, paskui knygų 
iliustracijos, akvarelė, tapyba, 
skulptūra, pašto ženklų rinki
niai, piešiniai, litografijos. Pa
rodą globoja sudarytas specia
lus globos komitetas, gi ren
gia skautams remti komitetas.

Bronės Blekienės poilsio na
mai seneliam yra gražiam Con
necticut valstijos ūky su val
džios leidimu. Priimami sene
liai vyrai, ne moterys. Oras ge
ras, valgis lietuviškas, savas 
pienas, nes laikoma daug kar
vių, gera priežiūra, lietuvė šei
mininkė. Rašyti: Mrs. B. Ble- 
kis, P. O. Box 33, Terryville, 
Conn. 06786. Tel. 582-5113. Ga
lima skambinti bet kuriuo lai
ku.

Ieškoma moteris prižiūrėti 
mažametį 5 dienas savaitėj. In
formacijai skambinti po 6 v.v. 
tel. 849-2709.

Lietuvė moteris ieško šeimi
ninkės vietos. Siūlyti nuo 6 iki 
8 vai. vakarais tel- 782-3347.

Cypress Hills sekcijoj 2 šei
mų name išnuomojamas butas 
iš 6 kambarių. Butas patogus 
ir šviesus bei arti Jamaica trau
kinėlio. Skambinti tel. TA 7-63 
55.

Pigiai parduodama nauja, vi
sai nevartota ZENITH “portab
le” televizija, ekranas 16x12y2 
inč. dydžio, su staliuku. Skam
binti EV 6-4151 nuo 5 vai. vak

— Elektrines ir kt- rašo
mas mašinas, Radio, Zenith 
TV, kalkul. ir skaičiavimo ma
šinas pigiausiai ir sąžiningai 
pirksite iš: J.L. Giedraitis, 10 
Barry Dr., E. Northport, N.Y. 
11731. Tel. (516) 757-0055.

DARBININKAS

Gegužės 1 New Yorke, Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje koncertavo Toronto Birbynės ansamblis. 
Nuotraukoje — dalis mergaičių choro. Nuotr. V. Maželio

MAIRONIO MOKYKLOS TARPMOKYKLINE ŠVENTE
Norėdama sudaryti glaudesnį 

ryšį tarp rytiniame Atlanto pa
kraštyje išsisklaidžiusių šešta
dieninių mokyklų mokinių ir 
jų darbą paįvairinti bei įpras
minti, Maironio šeštadieninė 
mokykla New Yorke gegužės 
15, šeštadienį, ruošia tarpmo
kyklinę pavasario šventę. Šven
tė įvyks dabartinėse Maironio

MIRĖ AGOTA PODRESIENE
Balandžio 27 iš Apreiškimo 

bažnyčios Cypress Hills kapi
nėse palaidota Agota Podresie- 
nė. Laidotuvių koncelebruotas 
mišias laikė 7 kunigai, o kiti 5 
meldėsi užgrotyje. Bažnyčioje 
buvo gausiai žmonių. Taip pat 
ir Shalins laidotuvių koplyčio
je, kur ji ilsėjosi pašarvota, vi
sus 3 vakarus buvo kalbamas 
rožančius. Ypatingai paskutinį 
vakarą prieš laidotuves susirin
ko ten gausus būrys žmonių. 
Atsisveikinimo žodi tarė pran
ciškonu vienuolvno viršininkas 
Tėv. L. Andriekus, iškeldamas 
velionės pamaldų gyvenimą ir 
jos gerą širdį. Laidotuvių dieną 
pamokslą Apreiškimo bažny
čioje pasakė kun. P. Patlaba, at
vykęs iš Chicagos.

Agota Podresienė tokios ypa
tingos pagarbos susilaukė savo 
paprastu pamaldžiu gyvenimu 
ir nuoširdumu visiems. Lietu
voje gyveno Kybartuose. Ten 
užaugino ir į aukštuosius moks
lus išleido 2 dukteris. — Juliją 
Kunigėlienę ir Kazimierą 
šventoraitienę. Tremties me - 
tais su dukterim ir žentais. Pra
nu Kunigėliu ir Vytautu Šven- 
toraičiu, gyveno Vokietijoje, o 
vėliau, apie 20 m. —East New 
Yorke. Visa laika buvo darbš
ti, energinga, prisirišusi prie 
bažnyčios, aukomis palaikanti 
religinį ir lietuvišką veikimą. Ji 
buvo tvirtas ramstis dukterų 
šeimoms. Agota Podresienė da-

Lietuviškų pinigų rinkėjam 
dėmesio! Gauta keletas su Vy
tautu ir Vyties ženklais 1936 
metų laidos sidabrinių pinigų 
— 10 litų. Kaina su persiunti
mu 22 dol. Kas norėtų įsigyti, 
kreiptis į Darbininko administ
raciją, 910 Willoughby Ave.. 
Brooklyn, N. Y. 11221. Tel. GL 
2-2923.

Ieškomas butas (apartment) 
iš 4-5 kambarių dviem suaugu- 
gusiem Cranford, Linden ar 
Elizabeth, N. J., arba tų vieto
vių apylinkėse. Kas žinotų ar 
turėtų tokį butą, skambinti tel. 
(201) 679-8665 arba rašyti Dar
bininko administracijai.

Stasys Citvaras, laikrodinin
kas, kaip buvom rašę, birželio 
gale išvyksta į Braziliją. Laik
rodžius taisyti priims dar visą 
mėnesį, gi laikrodukus pirkti 
bus galima iki birželio mėne
sio. Skambinti tel. 846-3648. 

mokyklos patalpose. Holy Child 
Jesus School, 111 St. ir 86 Ave. 
Richmond Hill, N. Y.

Joje dalyvauti kviečiami visi 
rytinio pakraščio šeštadieninių 
mokyklų mokiniai, jų tėvai ir 
mokytojai.

Svečiai ir šeimininkai čia tu
rės progos pasijusti esą gau
sios šeimos nariais, susipažin-

A.a. Agota Podresienė

lyvaudavo beveik kiekviename 
lietuvių parengime, kol, sulau
kusi 75 m., ištikta širdies prie
puolio, staiga išsiskyrė balan
džio 23 iš gyvųjų. Be minėtų 
savo šeimos narių, ji dar liū
desy paliko 2 anūkus, 4 pro« 
anūkus ir gausų būrį gerbėjų, 
kurie už jos sielą užprašė daug 
mišių ir karstą papuošė vaini
kais.

Savo mielą motiną Kunigėlių 
ir Šventoraičių šeimos pasiryžo 
įamžinti Kultūros Židinyje, į- 
rašydamos ja garbės fundatore

J.G. 
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Š.m. gegužės 16, =
sekmadienį 4 v. popiet =
Kolumbo Vyčių salėje, S
86-22 85th Street =
Woodhavene EE
įvyks EE
EMILIJOS CEKIENĖS 
knygos • .

KAD JI BŪTŲ GYVA Į 

pristatymas lietuvių visuomenei.
Programoje — akademija: ==
Kalbės rašytojas Paulius Jurkus
Paskaitys iš knygos studentai
Sniegutė Liaukutė ir Algis šimukonis.
Vaišės.

Maloniai kviečiame atsilankyti
ALT SĄJUNGOS

Richmond Hill Skyrius

ti, pasireikšti savo sugebėji
mais, pasidalinti rūpesčiais.

Šventės programoje numaty
ta:

1. Bendros pamokos visiems 
mokiniams mokyklos patalpose.

2. Tuo pačiu metu paskaita 
ir diskusijos rūpimais klausi
mais vyresniesiems svečiams 
(tėvams ir mokytojams).

3. Vaišės ir laisvas pabend
ravimas.

4. Jaunųjų talentų pasirody
mas scenoje. Šiuo tikslu visos 
šventėje dalyvaujančios mokyk
los atsiveža paruoštas progra
mėles.

Smulkesnė šios tarpmokykli
nės šventės dienotvarkė bus pa
skelbta vėliau.

Pakvietimai visoms rytinic 
Atlanto pakraščio šeštadieni - 
nėms mokykloms jau išsiunti
nėti. Maironio mokykla ruošia
si priimti svečius. .

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

Išnuomojamas butas iš 5 
kambarių su visais baldais. Pa
geidaujama viengungis lietuvis 
arba vedusi pora su 1-2 vaikais. 
Namas gražioje rezidencinėje 
vietovėje arti pliažo — Lord
ship, Stratford, Conn. Adresas: 
K. Krusinskas, 45 Margherita 
Lawn, Lordship, Stratford, Con
necticut. Tel. 378-4089.

1971 m., gegužio 4 d., no. 32

Pranas Liauba mirė balan
džio 21. Buvo pašarvotas Lubi
no laidotuvių namuose, šv. Pet
ro bažnyčioje laidotuvių mišias 
aukojo brolio sūnus, Tėv. Ju
venalis Liauba, OFM, atvykęs 
iš St. Catharines, Kanados. Jis 
pasakė ir pamokslą, palydėjo į 
N. Kalvarijos kapus ir ten su
kalbėjo paskutines maldas. Pa
laidotas balandžio 24. Velionis 
Lietuvoje tarnavo susisiekimo 
ministerijoj, dirbo įvairiose vie
tose: Mažeikiuose Klaipėdoje , 
Kaune. Išaugino ir į mokslus 
išleido sūnų ir dvi dukras. 
Nuliūdime liko žmona Veroni
ka So. Bcstone, sūnus dr. Al
binas Liauba su žmona ir trim 
vaikaičiais, kurių vienas jau 
yra medicinos daktaras Cincin
nati, Ohio; duktė Eugenija ir 
dr. Aželiai su trim vaikaičiais. 
Clevelande. Ohio, ir duktė ir 
inž... Juozas Vaičjurgiai su 
dviem vaikaičiais Dorchester, 
Mass. Visa giminė buvo suva
žiavusi į laidotuves.

Kultūros Klubo susirinkime 
kalbėjo skulptorė Meila Balku- 
vienė-Kairiukštytė. Ji meno 
mokslus yra baigusi Ameriko
je, dalyvavusi visoje eilėje pa
rodų. Ji kalbėjo apie moder
niąją skulptūrą, parodė skaid
rėm padarytas skulptūras iš au
tomobilio laužo, iš visokio me
talo, keisčiausių medžiagų.'

Trijų koncertas buvo ba
landžio 25 Jordan Hall Bosto
ne. Programą atliko: solistė 
Aušra Vedeckaitė, smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas ir pia
nistas Vytenis M. Vasyliūnas. 
Programa buvo įvairi ir patrau- 
li.

Balto skyrius visuotinį na
rių susirinkimą šaukia gegužės 
6 d. 7:30 v.v. Liet. Piliečių ri
jos namuose. Visi kviečiami at
silankyti, nes šalpos darbas nie
kada nesibaigia ir visada lau
kia visų pagalbos.

Gegužės 13 minėjimas. — 
1951 metais Lietuvos vyskupai 
tremtyje paaukojo Lietuvą 
Švč. Jėzaus ir Nekalė. Ma
rijos Širdžiai. Artimiausiame 
tai dienai sekmadienyje veik 
visose bažnyčiose bus prisimin
tas šis paaukojimas. Bostone ta 
maldos diena bus gegužės 16.

Brockton, Mass.
Ateitininkų šventė. Gegužės 

8-9 Vytauto Endziulaičio kuo
pa rengia metinę šventę, šeš
tadienį 2 vai. parapijos salėje 
įvyks posėdis, kuriame porą pa
šnekesių praves S. Sužiedėlis ir 
centro valdybos pirmininkas E. 
Girdauskas iš Toronto. Pasi
skirstę į būrelius, padiskutuos 
girdėtas mintis jaunieji. Po va
karienės 7:30 vai. vak. bus me
nine forma pavaizduoti kai 
kurie ateitininkų ideologijos 
momentai; taip pat pasirodys 
jauniausieji su savo pamėgtu 
‘Pupučiu’. Vakare jaunieji pasi
šoks, o vyresnieji pasidalins į- 
spūdžiais prie kavutės.

Sekmadienį 10 vai. ateitinin
kų intencija bus mišios ir iš
kilmingas posėdis, kuriame ke
letas moksleivių duos įžodį. Yra 
pažadėjęs atvykti vyriausias Fe
deracijos dvasios vadas kun. 
prof. St. Yla.

Šventėn pakviestos aplinki
nės kuopos. Laukiami svečiai 
bus apnakvydinti ir pavaišinti. 
Jaunieji nori parodyti, ką jie 
per metus veikė, ko siekė; susi
tikti su savo draugais iš kitų 
kuopų; pasiskatinti uolesniam 
darbui ir pasilinksminti. Ne už 
marių ir vasaros stovyklos, kur 
tas ryšys atsinaujins jau gam
toje — Neringoje ar Dainavoje.

Atvykstančius prašome laiku 
pranešti kuopos pirmininku: 
Rafaeliui Beržinskui, 32 Mer 
ton Street, Brockton, Mass.. 
02402, arba sekretorei Dovilei 
Eivaitei, 139 Bellevue Ave.. 
Brockton, Mass., 02402.




