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BENDROJI RINKA TAPO DEŠIMTUKU
Europa tampa stipriu ūkio vienetu

Briuselis. — Pereitą šešta
dienį Europos Ūkinė Bendruo
menė įjungė į savo eiles dar ke
turias Europos valstybes — An
gliją, Airiją, Norvegiją ir Da
niją. Europos suvienijimo idė
jos šalininkams tai buvo dar 
vienas stiprus žingsnis Jungti
nių Europos Valstybių sukūri
mo link.

Sutartis dar turi patvirtinti 
Anglijos parlamentas, kitos trys 
valstybės, atrodo, to klausimo 
tvarkymą užbaigti atiduos refe
rendumams, kad neliktų jokių 

JT sekretorius 
Washingtone

Šį pirmadienį naujasis J. Tau-.
tų gen. sekr. Kurt Waldheim ja, Prancūzija, Olandija, Liuk- 
buvo pakviestas į Washingtoną 
susipažinti su prez. Nixonu, v- 
bės sekr. Rogers ir abiejų kon
greso rūmų užsienio reik, komi
sijų nariais. Visi tie susitiki
mai vyko be reklamos, bet pa
sikalbėjimų temos tikriausiai 
buvo dvi: kiek pinigų J. Tautos 
šįmet galės gauti iš Amerikos 
ir kiek veiklumo Amerika no
rės parodyti J. Tautose.

Šitose dvejose problemose tel
pa viskas, kas rišasi su J. Tau-

lutiniu sužlugimu. Dabar J. Tau
tos jau reikalingos visokių re
formų, nes šiuo metu visu aštru
mu jos išgyvena tris krizes: i- 
deologinę, finansinę ir adminis
tracinę.

GROMYKO ATVYKO
JAPONIJOS VILIOTI

kos attvykimas į Japoniją visai 
savaitei yra ženklas, kaip Mask
va jaudinasi dėl Kinijos-Ame- 
rikos pradėto dialogo. Rusijos 
vadų tikslas čia dvejopas. — 
kaip nors labiau susiartinti- su 
Japonija ir .sulaikyti jos drama
tišką suartėjimą su Kinija.

Kuo Gromyko galėtų Japoni
ją arčiau prie Maskvos pririšti? 
Jis tikriausiai pasiūlys pasira
šyti taikos sutartį II pasauli
nio karo Sovietų-Japonijos ope
racijoms formaliai užbaigti. Ja
ponai apie sutartį seniai kal
ba, bet ikšiol Maskva nesuti
ko ta proga sugrąžinti Japoni
jai tada pasigrobtų keturių sa
lų Kurilų salyne. Ir dabar, siū
lant sutartį pasirašyti, pakarto
tas senas nusistatymas.

Antra, Maskva ragins Japo
niją suteikti jai apie bilijono 
dolerių kreditą Sibiro naftos ir 
anglies telkiniams eksploataci
jai paruošti. Šito reikalo apta
rimu Gromyko dabar daug nesi
rūpins, nes jis bus ekspertų ap- 

OPOZICIJAI NEPATIKO 
NIXONO TAKTIKA

Pikti, demagogiški, grubijoniški
Washingtonas. Prez. Nixono 

metinis pranešimas kongresui 
šį kartą buvo kitoks, negu bū
davo paprastai. Apie naujus 
pasiūlymus paskutinei šio kong
reso sesijai prezidentas daug 
neužsiminė, tik primygtinai pra
šė įgyvendinti tą programą, 
kurią pasiūlė užpernai ir per
nai, bet kurios svarbiausių 
punktų kongresas neįgyvendi
no. Nauji pasiūlymai bus pa
siųsti kongresui raštu, kiekvie
nas atskirai. Pats žadėjo iki rin
kiminės kampanijos vengti par
tinės politikos, ragino ir kong
resą panašiai elgtis.

Toks pirmasis pavaikščioji
mas sesiją pradedant buvo ap
galvota taktika prezidento, ku
ris kongreso daugumos pritari-“

abejonių, ką tuo reikalu mano 
ne partijų politikieriai, bet visa 
tauta.

Dešimties narių Europos te
kinė Bendruomenė pradės veik
ti už metų — nuo 1973 sausio 
1. Nuo pastangų pradžios iki 
pereito šeštadienio praėjo 10 
metų. Per tą laiką Prancūzijos 
prez. de Gaulle kelis kartus for
maliai ir neoficialiai vetavo 
Anglijos įsijungimą į Bendruo
menę. Jam pasitraukus Ana
pus, jo įpėdiniai pakeitė poli
tiką, nenorėdami išjungti Pran
cūzijos iš Europos ir pasilikti 
sąjungoje tik su Rusija.

Dabar Europos Ūkio Bend
ruomenėje bus šie dešimts na
rių: V. Vokietija, Italija, Belgi- 

semburgas, Anglija, Norvegija,

Bangla himnas
Dacca. — Naujosios Bangla

desh valstybės himnu parink
tas mirusio Indijos poeto Ra- 
bindranatho Tagorės eilėraštis 
“Mano auksine Bengalija, aš 
tave myliu”. Tas pats poetas, 
gavęs 1913 m. Nobelio literatū
ros premiją, yra ir Indijos him
no autorius.

Bengalijos intelektualai pra
dėjo parašų - rinkimą peticijai, 
kad Pakistano karo vadai, vei
kę R. Pakistane 1971 m. tram
dydami bengaliečių pastangas 
tapti nepriklausomais, būtų tei
siami kaip karo nusikaltėliai.

tartas greit posėdžius pradėsian
čioj Sovietų-Japonijos ūkinėj 
komisijoj.

Šio vizito proga Gromyko 
kiekviena proga kaišios japo
nams Amerikos jiems padarytą 
skriaudą netikėtu naujos ūki
nės politikos paskelbimu ir slap
tai, už Japonijos nugaros, pra
dėjus flirtą su Pekinu. Štai 
kokiu komentaru “Pravda” pa
lydėjo Gromyką Japonijon: 
“Laikas Japonijai pradėti gal
voti apie savo sekančio dešimt
mečio politiką po to, kai Wa- 
shingtonaę ją sukrėtė savo neti
kėtais politiniais ir ūkiniais 
veiksmais”. Užuomina aiški: 
Washingtonas nepatikimas part
neris, daugiau naudos ir sau
giau bus plačiau bendradarbiau
ti su Maskva. Neabejotina, kad 
to bendradarbiavimo bus, nes 
Japonijai reikalingos taip arti 
esančios jos pramonei reikalin- 

‘gos Sibiro žaliavos, bet Mask
vai nepavyks padaryti Japoni
jos nė Washington©, nė Pekino 
priešu.

mo neturi, kurio dauguma rinki
miniais metais darytų viską, 
kad galėtų kuo anksčiausiai pa
sirinkti žinių apie naujausius 
prezidento planus'. Stovėjo ant 
tvirto pagrindo, kai reikalavo 
pirmiau paversti įstatymais tą 

programą, kurią kongresas sa
botavo dvejis, kitus klausimus 
net trejis metus. Todėl demo
kratų nusivylimas buvo didelis, 
todėl už paros sekęs jų tariamas 

atsakymas buvo piktas, dema
gogiškas ir tarpais labai grubi- 
joniškas. Spėtina, kad prez. 
Nixonas savo taktika bus įve
dęs demokratus į klystkeles, 
kuriomis keliaudami jie gali su 
savo kandidatu prezidentūros 
nepasiekti.

Airija ir Danija. Tai bus dide
lis ūkinis blokas, nors jam dar 
trūks visos eilės institucijų po
litinei vienybei suorganizuoti.

Naujojoj Ūkio Bendruome
nėj gyvena apie 257 mil. žmo
nių, jos metinis ūkinis produk
tas 1970 m. buvo apie 637 bil. 
dol. (tuo pat laiku vienos A- 
merikos metinis produktas bu- ( 
vo 933 bil. dol.), jos tarptau
tinė prekyba sudarys 41 proc. 
viso pasaulio prekybos (veik 
dukart tiek, kiek JAV, Rusijos 
ir Japonijos kartu sudėjus).

Įvykio centre pereitą šeš
tadienį buvo Anglijos premje
ras Heath, nes tik Anglijos ap
sisprendimas “sugrįžti Euro
pon” padarė šį įvykį istoriniu. 
Istoriniu jis tampa todėl, kad 
Europos politinis ir ūkinis susi
vienijimas nuo idealistų svajo
nių žymiai priartėjo prie poli
tinės ir ūkinės vienybės realy
bės.

Įvykio simbolika nebuvo pa
miršta — sutarčių pasirašy
mo iškilmėje britų delegacijoj 
sėdėjo buv. premjeras McMil-

Trumpai 
pasaulyje

— Sovietų S-ga jau pripažino 
Bengladesh nepriklausoma vals
tybe.

— Maltos arkiv. Gouzi bus 
daugiausiai prisidėjęs prie britų 
sulaikymo Maltos bazėse. Tuo 
reikalu jis aplankė Paulių VI, 
Anglijos karalienę ir britų-' 
premjerą Londone. Jo veiklą 
paskatinęs reikalas rūpintis Mal
tos žmonių gerove ir laisvojo pa
saulio interesai.

— Naujas tarptautinis - ko
munikacijos satelitas iššautas 
į orbitą ir “pritvirtintas” pa- 
rinktoj vietoj viršum Pacifi- 
ko. Pirmasis jo darbas bus per
duoti žiemos olimpiados televi
zijos vaizdus iš Japonijos ir 
prez. Nixono veiklą iš Kinijos.

Australijos ožkos. — Avių 
farmų savininkai ikšiol su di
dele panieka traktavo puslauki
nes ožkas, kurios mažai pagar
bos te rodydavo jų tvoroms. Da
bar nuomonė pasikeitė ožkų 
naudai, nes sugalvota iš jį mė
sos ir odos pasidaryti pinigo. 
Jų mėsa pradėta eksportuoti 
žmonių maistui į Indoneziją, In
diją, Fiji ir kitas artimas salas, 
odos išdirbamos pirštinėms ir 
kilimams gaminti. Susirūpinta 
laukinių ožkų skaičiaus padidi
nimu.

Ižraelio ambasadorius prie J. Tautų J. Tekoah 
gu pasitarti apie tai, ar jau susidarė palankios 
atnaujinti. Jau įvyko pasimatymas ir su Egipto 
pasitarimų rezultatus.’’

(kairė) susitiko su tarpininku dr. Jarrin- 
sąlygos žydų-arabų taikos pasitarimams 
ambasadoriumi. Jarringas turi paskelbti

Britų Heath

ieškoti
Kvies

lan, pirmasis pradėjęs 
Anglijai kelio į Europą, 
tų svečių pirmose eilėse sėdėjo 
Europos vienijimosi minties tė
vas Jean Monnet ir buv. Belgi
jos premjeras H. Spaak, kurio 
pastangos užtikrino Bendrosios 
Rinkos atsiradimą.

Pagavo, du
rusų laivus

200 mylių atstume nuo Alias
kos krantų Beringo jūroje kyšo j sios ne tik lietuvių, bet ir visą 
iš vandens išlindusi negyvena- amerikiečių periodinę spaudą.

Tarp jų labiausiai minėtina- būtų vartojama, 
spausdinimo medžiagos, pašto ir 
darbo jėgos pakilusios kainos.

Šių aplinkybių veikiama, 
pirmiausia turėjo persitvarkyti

ma Šv. Mato sala, kurią supa 
halibuto žuvimi turtingi vande
nys. Sala priklauso Amerikai, 
todėl 12 mylių vandens juosta 
aplink salą yra Amerikos teri
torija.

Pereitą savaitę Amerikos ju- 

stebėti du sovietų laivai, per
krauną sugautą žuvį iš žvejybos 
laivo į laivą-dirbtuvę. Juos greit 
pačiupo Amerikos ledlaužis 
Storis, sutrukdė pabėgimą ir 
privertė plaukti j Adako bazę 

nai bus perduoti tos rūšies klau
simams tvarkyti skirtam teis- 

atsargiai, kad nekiltų koks “po
litinis skandalas”, galįs pa
kenkti prez. Nixono kelionei į 
Maskvą.

Žinotina
New Yorke

Loterijos .numeris. — New 
York ė pradėjo veikti savaitinė 
loterija. Bilieto kaina 50 centų. 
Traukimas vyksta kiekvieną ket
virtadienį. Laimėjusį numerį 
galima sužinoti tą patį ket
virtadienį nuo 1 vai. popiet iki 
vidurnakčio skambinant telefo
nu 999-1234.

Lietuviai,
Nepriklausomybės šventės iš

vakarėse su pagarba ir nuo
staba prisimename praeitų me
tų bėgyje per visą pasaulį nu
skambėjusius beginklio kalinio 
Simo Kudirkos jo sovietiniam 
teisėjam pasakytus žodžius: aš 
neišdaviau savo tėvynės Lietu
vos. Tai žodžiai, kurie sukelia 
pasididžiavimą, žadina viltį ir 
įpareigoja.

Laisvės troškimas pavergtoje 
tėvynėje tebėra gyvas, nežiū
rint daugelio sovietinės prie
spaudos metų. Jis kalba į pasau
lio sąžinę per tuos, kurie nebo- 

lių tiesos žodis sukrėtė sovieti
nio teismo sales bei tremtinių 
stovyklas. Jis prasiveržia pro 

jų darbuose.
Laisvės šauksmas iš paverg

tos tėvynės yra neįkainojamas 
įnašas į bendrą mūsų tautos ko
vą už Lietuvos laisvę. Esančius 
gi laisvėje jis įpareigoja mum 
įmanomais būdais veikti ir au
kotis, kad pagaliau ir Lie
tuva galėtų pasinaudoti tautų

. Su dėmesiu sekame vis daž
nėjančius Sovietų imperijos vi
duje laisvės reikalavimų bei 
tautinio išsilaisvinimo aspiraci-

Pertvarkomas laikraštis
DARBININKAS

mūsų naujoji spausdinimo ma
šina arba presas negali apimti 
didelio laikraštinio formato lei
dinio, kaip “Darbininkas”. 
Pirkti vien tik “Darbininkui”

Skaitytojams jau pranešta, 
kad nuo šiol “Darbininkas” iš
eis vieną kartą savaitėje ir tu
rės 12 puslapių. Prie šio per
sitvarkymo privedė nepalankios 
aplinkybės, šiuo metu palietu^

tos apie 30 metų mašinos, ku
rias buvome perėmę iš šv. Juo
zapo Darbininkų Draugijos 
Bostone, per 22 metus Brook- 
lyne visiškai sukrito. Nutarta 
eiti prie modernaus spausdini
mo būdo, vadinamo ofsetu. Of
seto mašinos, kurių pa
grindas yra fotografavimas, ne
reikalauja tiek daug darbinin
kų, kaip senosios, kurios remia
si švininių raidžių liejimu ir at
mušimu. Be to, joms nereika
linga ir tiek daug vietos. Tai 
labai svarbu, statant Kultūros 
Židinį, kuriame bus ir spaustu
vė. Pagaliau ofsetinis raštas 
yra švarus, elegantiškas ir aiš
kus.

Tačiau tenka pažymėti, jog 
modemus ofsetinis spausdini
mas yra kiek brangesnis. Gi 
mūšų laikraščio “Darbininko” 
atžvilgiu spausdinimo kaina 
ypač pakilo. Dėl didelio for
mato, viską paruošus savo of
setinėje spaustuvėje, pats at- 
spausdimas atliekamas pas ame
rikiečius. Tai atsitiko todėl, kad

jų prasiveržimus.
Tarptautinėj arenoj pastaruo

ju metu esame liudininkais 
epochinio masto didžiųjų pasau
lio jėgų pers i grupavimo.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas ne tik stro
piai seka visus šiuos reiškinius, 
bet ir. aktyviai veikia, kad 
tarptautinių įvykių sraute Lie
tuvos interesai nebūtų pažeisti 
ir kad jos suvereninių teisių 
vykdymas kuo greičiau būtų 
atstatytas.

Aukštai vertiname kiekvieno 
lietuvio ar organizacijos dar
bus bei atsiekimus, kuriais bet 
kokiu būdu prisidedama prie 
Lietuvos 'laisvinimo pastangų. 
Ypatingas dėmesys krypsta į 
mūsų jaunimą, kuris šių metų 
kongrese bandys išryškinti sa
vo paskirtį ir vietą lietuvių tau
tos likiminių uždavinių vykdy
me. Linkime jam sėkmės ir ti
kime, kad jis aktyviai įsijungs 
į Vliko struktūrą ir darbus.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga kviečiame visą 

prasmingą Lietuvos laisvinimo

Tegul meilė Lietuvos dega

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

neapsimoka, nes ji labai brangi 
ir mūsų sąlygose labai retai te-

Nutarta ver
čiau šį laikraštį atspausdinti 
mieste, negu į jo mašiną in
vestuoti didelę pinigų sumą.

Norint nekelti prenumeratos 
mokesčio ir sutaupyti darbo jė
gą bei spausdinimo medžiagą, 
atrodė geriausia leisti “Darbi
ninką” vieną sykį savaitėje. 
Prie šio sprendimo priėjome po 
22 metų, perėmę laikraštį iš 
leidėjų Bostone. Per tą laiką 
daug kas patarinėjo eiti prie vie
no numerio savaitėje. Spren
dimas buvo atidėliojamas, kol 
pajėgėme finansiškai išsiversti. 
Šiuo metu gi ne tik smarkiai 
kyla spaudos kainos, bet mirtis 
retina ir senuosius skaityto
jus. Jaunieji gi nerodo entu
ziazmo lietuviškai spaudai.

Dabar “Darbininkas”, išeida
mas 12-kos puslapių, bus di
džiausias lietuvių savaitraštis 
išeivijoje. Jame bus galima su
telkti krūvon daug įvairios me
džiagos iš lietuvių gyvenimo 
Amerikoje. Tokios plačios apim
ties savaitraštis pajėgs dau
giau skelbti vienkartinės me
džiagos iš mūsų kultūrinės, re
liginės, politinės ir visuomeni
nės srities bei jaunimo veik
los. Leidėjai yra įsitikinę, kad 
“Darbininkas”, liekąs tos pačios 
redakcijos rankose ir iš
einąs padidintas vieną kar

tą savaitėje, pakankamai 
švies ir informuos lietuvių vi
suomenę dabartinėse aplinky
bėse. Mielus skaitytojus prašo
me suprasti padėtį ir likti su 
mumis lietuviškos spaudos žy
gyje. Pagaliau lieka dar pažy
mėti, kad šis laikraščio “Darbi
ninko” pertvarkymas ilgam 
laikui garantuoja jo egzisten
ciją-

Leidėjai 
Bundesrate J 
pralindo

Bonna. — V. Vokietijos par
lamento antrieji rūmai (Bun
desrat) baigė svarstyti V. Vo
kietijos sudarytas sutartis su 
S. Sąjunga ir Lenkija. Teisių 
komisijos nutarimais pasakyta, 
kad sutartys neprieštarauja 
konstitucijai ir kad joms ne
reikia Bundesrato pritarimo.

Dabar sutartys persiunčia
mos Bundestagui, kurio prita
rimo reikia sutartims įteisinti. 
Ten joms bus sunkios dienos, 
nes opozicija (abeji krikščionys 
demokratai) bandys ratįfikavi- 
jną sutrukdyti. Sprendimų lau
kiama gegužės mėn.
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PREZIDENTO A. STULGINSKIO 
PASKUTINIAI TRYLIKA METŲ 
GRIŽUS IŠ SIBIRO----------------------

Lituanus žurnalo naujausia
me nr. pagrindiniai rašiniai skir
ti Latvijos nepriklausomybės 
laikotarpio klausimam. Darbi
ninko skaitytojui betgi gali bū
ti įdomiausi buv. prezidento A- 
leksandro Stulginskio laiškai, 
kurie čia žurnalo duodami kaip 
dok ūme ntacija.

A. Stulginskis ir O. Stulgins- 
kienė buvo išvežti 1941 birše- 
lio mėn. Ižvežti į skirtingas vie
tas. Stulginskis į Krasnojarsko 
sritį, Sibire, ir ten buvo kilno
jamas po įvairias koncentraci
jos stovyklas. Tik po dešimties 
su viršum metų, 1952, teismas, 
žinoma, už akių, jam skyrė 25 
metus. O. Stulginskienė buvo 
nugabenta į Komi respubliką. 
Po Stalino mirties Stulginskiui 
buvo leista išeiti iš koncentra
cijos stovyklos. Jis nuvyko į Ko
mi, kur buvo ištremta jo žmo
na. Ten pusę metų dirbo miško 
pramonėje. Tuo tarpu žmonai 
buvo leista grįžti; jam ne. Jis 
buvo perkeltas į sovehozą Pez- 
mog ir jame dirbo kaip agrono
mas iki 1956 gruodžio mėn. 
Po ilgo klabinimo buvo leista 
1956 grįžti ir jam.

Lituanus žurnalo paskelbti 
laiškai prasideda nuo 1956 me
tų, dar iš Sibiro, baigiasi 1969, 
trumpai prieš mirtį. Mirė 1969, 
septyneriais metais išgyvenęs 
ilgiau nei žmona.

Iš laiškuos minimų smulkme
nų galima apytikriai restauruoti 
kai kurias grįžusių Stulginskių 
gyvenimo sąlygas ir jų to meto 
kasdieninius rūpesčius. Restau
ruojame tas sąlygas pagal me
tus, kada laiškai rašyti.

pats kerpąsis.
Pastovios gyvenamos vietos 

dar neturi. Vakar atvyko čia, 
rytoj turi vėl išvykti. Dirba tos 
pačios agentūros žinioje (su
prask: NKVD). Darbas — vie
nintelė paguoda. O žmonos svei
kata silpsta.
1958:

Daug sunkumų su prisire
gistravimu — tas reikalas už
truko jau visą pusę metų.

1959:
Dirba daržininkystėje. Augi

na daržoves. Sau pasinaudoti 
jom negali: neturi nei kada 
vykti į turgų; neturi nei ką pa
siųsti. O tie, kurie gyvena 

' prie turgaus, susirenka iš dar
žovių nemaža pinigo, galėdami 
jas tiesiogiai parduoti. Kiti dar 
turi karvę, ir tai yra antras pa
jamų šaltinis.

Fiziškai esąs sveikas, stiprus 
nepalyginti stipresnis nei jo am- Prieš metus jis buvo pagautas 
žininkai. Bet jis nenorėtų jau il
giau kaip dvejus metus dirbti 
(jam jau 74 metai amžiaus!); 
nei darbo sąlygos, nei santy
kiai su bendradarbiais nėra la
bai malonūs; kiekvienas jų mi
na kitam ant kulnų. Darbovie
tė yra netoli miesto, tai kiekvie
nas norėtų jon patekti.

Blogiausia su butu. Nesą jo
kių galimybių žmogui su Stul
ginskio profesija, agronomui, 
ir dar su tokiu amžium gauti 
mieste darbą — taigi ir butą. 
Iš pradžių jam siūlė vietą pro
vincijoje; jis negali siūlymo pri
imti dėl žmonos ligos. Jis turė
jo vilties gauti butelį per tuos 
porą metų. Nepasisekė. Jis tu
ri gyventi su žmona kambarė
lyje, kurio dydis du su puse

'1956: ............ ............
Stulginskis 1954 atvyko į Ko

mi pas žmoną. Jai leista grįžti. 
Gal būt, ji galės išvykti jau po 
kelių mėnesių. Jo paties 
tis nepasikeitė. Klabina, 
jam leis.

padė-
Gal ir

1957:
Klabinimas pasisekė, 

jau iš Lietuvos. Gyvena be pa
stovios vietos. Daugiausia Dot- • 
nuvoje. Jei suras pastovią vietą, 
galės gyventi drauge su žmo
na. Iš Dotnuvos retai kada nu
vyksta į Kauną. Dažniau į Vil
nių — pas daktarus.

Vilnių belankydamas, turėjo 
nelaimę. Jam tai buvo didelė 
nelaimė. Nteteko parkerio, 
plunksnos. Jos tikrai gaila, nes 
taip gerai rašė. Čia pavojinga 
— rašo — laikyti išorinėje kiše
nėje — dingsta. Stulginskis tai 
žinojo ir ją laikė apatinėje ki
šenėje. Bet parkeris vis tiek 
dingo. Čia vietinės plunksnos 
menkesnės. Prašo: jei nebus 
sunkumų, atsiųskite. Ir Stul
ginskio senas geras draugas to
kios norėtų. Norėtų tas drau
gas dar ir plaukam kirpti ma
šinėlės. Jis gyvenąs ūkyje ir

Rašo

Oku puotoj Lietuvoj

Ilgiau taip gyventi labai sun- I 1 1 ~~ " - <
ku. šiame ankštame kambarėly 1 SPARTA — Rašomos mašinėlės {▼. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
iie cvvena iau norą metu I Wgnto — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir-
V/.j- > • . metų. mų autentiškus katalogus gausite U SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
Valdytojas pažadėjo {taisyti lan- | Bany Dr. E. Northport, N.Y. ,11731. Tel. (516) 757-0055. 
ge ventiliaciją, bet per tuos I -- ‘
dvejus metus neįstengė. I ANTANAS J. 6AVELŠKF6 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,

Gal būtų įmanoma šį pavasa- Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.) 
rį gauti sklypą ir pasistatyti na- I -------------------------------------------------------------:-------------- --------------------- *----
mėlį. Pasistatyti toje vietoje, I J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avo. 
kurią Stulginskis labai mėgo. I <Pri« Forest P*way Sta..). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido

t — - - ' I . tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

tos idėjos. Dabar entuziazmas Į JOSEPH GAR8ZVA — GRABORIUS. BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
atvėso. Visas tas statymas jį koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.
baugina. Tai ne mano amžiui— I --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
rašo. Be to, tam reikia laiko ir I MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
nusimanymo kurio jam trūks- I ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
ta. Turint praleisti darbe dešimt GraPd st~ BrooMy°- ST 2-5043.___________________________
valandų, o dažnai ir daugiau, ne- I

. i .i I 8TEPHEN AROMI8KI8 (Armakauikai) — Graborius-balsamuotojas. Mo-
oeiiexa nei laiKo nei energijos i dernl koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335 
nameliui sttatyti. Reikia kel- I _____________ ___________ _____ _____________ .______ ______________________
tis anksti, ir vėlai tenka eiti į
Inva iau navarous Ink iam BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 1Ovą — jau pavargus, juk jam st., Newark, NJ. 07105: tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar-
— kartojam — 74 metai. I bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

1959: VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus. Jhidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 

0 -1 . 1 . . , i koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434Sveikata abiejų pakenčiama. I _____________________________________________________________ ___________
Buto vis dar negauna. Norėjo I RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su-
nusipirkti butelį apartamen- I darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių past
ik ir tai I rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue,

’ uei ir tai neuuege. 1 Woodhaven N Y 11421. Telef. 441-4712
Dėkoja' už nusiųstą foto ka- I ---------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------

merą. Bet muito reikėjo už ją 
metrų ilgio ir tiek pat pločio, sumokėti 100 proc. Vietinės ka- 

meros tada išeina tris kartus pi- 
giau. O be to, jis neturi kada

\ kamera naudotis; į darbą išvyks- I VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St.
ta anksti arista vAlai __ iau I Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be

■ / ’ ® J to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie?
pavargęs. Sekmadieniais tenka I namą kaina.

f eiti į mėsines, į krautuves, tad Į 1
mažai laiko belieka ir skaityti. I SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 

Lanko juos mažai kas Tie europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.
• . , . " i Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens,

I taip pat beveik niekur neina. N Y i1368. Telef. 779-5156.
Laišką baigdamas, prideda, Į ------------------------------------------------------------------------------------------- -—---- ----------

kad negali atsisakyti vieno da- MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro- 
lyko __  kavos Bet vanduo ne- I jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais
koks, arbata neskani, negeria. < Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse. 

Jų mieste geros kavos nėra. Nu
sipirko kavos malūnėlį. Bet tas 
sugedo. Tegali gauti tik Vilniu
je. Kai 
įdėkit 

__  gera.

JUOZO ANDRULIO 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 vaL; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

Aleksandras Stulginskis su žmona 1957 metais, sugrįžęs iš 
Sibiro į Kauną,

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 

. _ . iii all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna,kavos. Jūsų kava labai | -------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė? 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė? 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio-'* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietur 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

(Bus daugiau)

Dar sykį: bėgom nuo rusų ar nuo komunistų?
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga« 
U vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fote .

Į LAISVĘ, redaguojamas J. . 
| Kojelio, 1971 gruodžio nr. rodo 
Į sustiprėjus žurnalo vientisą Ii- • 
i niją, kurią galėtum pavadinti ' 

rezistencine — nukrypimą į 
padėties vaizdavimą Lietuvo
je, į Lietuvos praeities pasiprie
šinimo žmones ir į kovos gali-

taruoju klausimu rašo a.a. dr. 
P. Daužvardis ir V. Vaitiekūnas 
(ryšium su Kinijos nauju vaid
meniu tarptautinėje arenoje).

rias sukėlė dr. A. Maceinos ra
šinys “Nuo ko mes bėgome?’’ 
ankstesniame žurnalo nr. Auto
rius teigė,, kad grėsmė Lietu
vai tebėra komunizmas, kuris 
perdirbo ir pačius rusus; jei 
mes kovojame dėl Lietuvos, tai 
kovojame ne dėl rusiškos ir ne 
dėl komunistiškos LietuVos. Ki
toj spaudoj tas straipsnis sukė
lė reakcijas; esą galinti būti 
ir komunistinė Lietuva, bet tik 
kad ji nebūtų rusų valdoma; 
mes turį kovoti prieš Rusijos 
imperializmą, ne prieš komu-

Kaip jaunimą surusinti
džio 21) kreipiamas nemažas 
dėmesys į studentų keliavimus 
po Rusiją. Pabrėžta, kad Kauno 
Politechnikos instituto studen
tai praėj. vasarą buvojo (ir dir
bo . . .) Altajuj, Turkmė
nijoj, Karelijoj, be fto, ir Bulga
rijoj, Čekoslovakijoj, Lenkijoj, 
Vengrijoj.

Partija nuolat įžiūri pavojus 
studentijai iš vadinamos buržua
zijos (Vakaruose) pusės. Taigi 
ir šiame pasitarime partijos pa
reigūnas Vilniuj A. Rimkus su
sirūpino Vakarų išeivių povei
kiu Lietuvos gyventojam ir ypa
tingai jaunimui. Rimkus teigė,

tu. Tokie įvykiai tik tiek išlie
ka gyvi ir amžini, kiek jie pa- 

nizmą. Šiame nr. dr. A. Mustei- i jėgia savo kūrybiniu įnašu pra
kiš rašiny .“Mes bėgome nuo 
hibridų” tuo žodžiu paryškina, 
kad dabartiniu. metu rusas su
mišęs su komunistu. Jie tiek 
neatskiriami, kad autorius bai
gia išvada: “Abudu negandai

SPAUDA

puotame krašte: lietuviai yra 
nutautinami ir 
narni.

nukrikščioni- 
Būsimoji laisvė mažų 

mažiausia privalo implikuoti. . . 
kad* Lietuva turi būti ir lietu
viška ir krikščioniška”.

SAVIKRITIKOS TONAI

ATEITIS, redaguojama ko
lektyvo (Jūratė Jasaitytė, 
Saulius Kuprys, Vytautas Naru
tis, Algis Norvilas), 1971 Nr. 7 
reiškia kritiškus balsus dėl a- 
teitininkų šio meto dvasios.

atrodo, pamiršo krikščioniškos 
kūrybos idealą, į kurį visus 
kvietė Pranas Dovydaitis ir Sta
sys Šalkauskis. Ji nebeįsten
gia pakankamai atsiliepti į šių 
laikų problemas ir nedrįsta sva
joti apie ateities planus. Dar 
daugiau: ji nebesuteikia savo 
nariams gyvo krikščioniško gy
venimo vaizdo, kuriame jie

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s 'Florist Shop
107-04 Jamaica A.ve. Richmond Hįll, N. Y.

atmintyje ypatingai IX .. -----------  Gėlės įvairiom progpm -----------
momentais: Čiurlionio I X Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 

išpildymu pirmą kartą I X atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- 
krašte ir dr. A. Macei- I & kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką paįįarnąvimą.

veikalu, skirtu kongre- I

turtinti mūsų gyvenimą šian- I < 
dien ir išlikti gyvi ateities kar- Į1 
toms (...) Pernai įvykęs atei- |< 
tininkų kongresas išlieka gyvas |

! mūsų 
dviem

, Jūros
i šiame
I nos
sui’

“Kai kalbame apie pirmąjį 
pasaulio jaunimo kongresą, tai 
drąsiai galime teigti, jog jis 
paliko kūrybinį įnašą Dariaus 
Lapinsko opera — Lokiu. Ji

sui”.
Ateitininkų federacijos tary

bos pirmininkas Tėvas G. Ka
jaus kas, S. J., pasigenda, kad 
“studentai nesuranda - veiklos 
lauko savo sąjungos rėmuose. 
O gal tik trūksta drąsos 
atakuoti “degančius” klausi
mus?”

Toliau — jauna jaunimo kū
ryba, gal pati įdomiausia da
lis.

LITAS INVESTING COMPANY

86-01 114th Street 
Richmond Hill, N. Y. 11418

Partijos padaliniai okupuoto
je Lietuvoje ypatingai susirūpi
nę studentijos ideologiniu-ko- 
munistiniu auklėjimu. Dėl va-, 
dinamo patriotinio auklėjimo 
(meilės partijai, Rusijai, ru
sam . . .) stiprinimo Vilniuj kvie
čiami pasitarimai. Vienas tokių 
įvyko gruodžio mėn. Dalyvavo 
mokslų katedrų vedėjai, kari
nių katedrų viršininkai, parti
niai komjaunimo pareigūnai ir 
kiti.
Beje, būdinga, kad vadinamų 
karinių katedrų mokyklose vir
šininkai daugumas yra ne lietu
viai, bet rusai (pvz. pulk. Vla- 
senka Vilniaus inžineriniame ' »|rad: “Mes turime duoti argu

mentuotą atkirtį lietuviškų 
buržuazinių nacionalistų pastan
gom apnuodyti jaunimo sąmo
nę nacionalizmo bacilomis”. Tas

statybos institute, populiariai 
Lietuvoje vadinamame VISI).

Pasitarime daug kalbėta apie 
studentijos patriotinio auklėji
mo gerinimą, apie intemaciona- ' Vakarų poveikis kelia partijos 
lizmo skiepijimą ir pan. Kaip nerimą, pyktį jau nebe pirmieji 
matyti iš “Komj. Tiesos” (gruo- metai. (E)

“Šią padėtį reikia kuo greičiau 
atitaisyti. Neužtenka jaunus a- 
teitininkus, ypač studentus ir 
akademikus, tik auklėti, juos 
reikia žadinti ir kūrybai. To
kiai kūrybai, per kurią jie ga
lėtų laisvai išsakyti savo gabu
mus ir interesus . . . Todėl kvie
čiame ateitininkus organizuoti 
maldos ir studijų dienas, ku
riose nariai galėtų kartu susi
kaupti maldai, nagrinėti lietu
viško gyvenimo problemas, da
lintis profesinėm žiniom”.

Kritiškai atsiliepia V. Kleiza 
ir dėl jaunimo kongreso, taip 
pat reikalaudamas kūrybos: esą 
masiniai susibūrimai, paskai
tos, prakalbos—banketai— ge
ras dalykas; “bet tai vis laiki
ni, praeinantieji momentai. Ver
tėtų mūsų ypatingus suvažiavi- 
*mus pamatuoti kūrybiniu mas-

| Kalėdos okupuotoj Lietuvoj I 
viešai nešvenčiamos, o eglutės I 
.vadinamos “naujametinėmis eg- I 
lutėmis”. (E)

Dramos aktorius L. Noreika I 
Aktorių namuose — Vilniuje 
gruodžio mėn. buvo surengęs I 
V. Mačernio poezijos vakarą- I 
Programą sudarė poeto “Vizi- j 
jos” ir “Sonetai”. (E)

Vilniuje gruodžio mėn. Ak
torių namuose įvyko Lietuvos I 
scenos veteranų 10-sis sąskry- I 
dis. Kalbėjo veteranų sekcijos 
pirmininkė N. Vosyliūtė, K. Ju- 
rašiūnas, J. Petrauskas, K. Inčiū- 
ra, M. Karka. (E.)

Sovietų S-gos žurnalistų su
važiavime 1971 gruodžio 15-17 
Maskvoje dalyvavo šie Lietu
vos Žurnalistų S-gos delegatai 
ir svečiai: A. Barkauskas, V. 
Jameljanovas, V. Kalvėnas, J. 
Karosas, 
“Tiesos” 
kevičius, 
(Vilniaus 
šuopytė,
manas. (E)

A. Laupinčiukas (vyr. 
redaktorius), D. Mic- 
J. Mitalas, D. Rodą 
Eltos redaktorius), A. 
C. Zgirskis ir G. Zi-

LITAS INVESTING COMPANY superka namus, 
žemes ir kitas nekilnojamas nuosavybes New 
Yorke ir kitose vietose. Už nuosavybes sumoka 
tuoj pat. Prašom skambinti

(212) 441-6799

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

\ Romas Kezys, Pręs.
. 2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 c— Tel. 769-3300 •

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas *
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS {domių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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TEN GYVA IR VEIKLA v1* • X 7 L- * į S ' •suvažiavimas Vokietijoj

Dienos reikalu Amerikoje 
jau virtę rinkimai. Jie betgi 
didelio dėmesio nepatraukia. 
Pažiūrima į juos ir iš links
mos pusės: esą New Yorko gy
ventojai visi balsuos už Lind
say, nes tuo būdu nusikratys 
burmistru, kuris paskandino 
miestą chaose . . .

Dėmesio daugiau parodyta 
Jack Andersono paskelbtiem 
dokumentam iš valstybės tary
bos slaptų posėdžių (gruodžio 
3, 4, 6), kada buvo svarsto
mas Indijos-Pakistano konflik
tas. Dėl jo labiausiai buvo ro
doma į vyriausybės dvilypumą: 
vienaip kalba viešai, kitaip 
slaptai. Vadinas, vyriausybės 
pareiškimai nustoja pasitikė
jimo.

Tyliau komentuojama, kas 
galėjo būti tas, kuris išdavė — 
vienas iš bene 19 ten daly
vavusių. Užuominom Monitor 
nurodė, kad Baltieji Rūmai tu
ri savo politinį -aparatą (taip, 
Kissingerio žinioje esąs net 
pusantro šimto tarnautojų šta
bas!), ir tas aparatas mažai 
dėmesio kreipia į valstybės bei 
apsaugos departamentų nuomo
nes. Tarp pastarųjų galėję būti 
žmonių, kurie savo opozicijai 
pareikšti galėję pasinaudoti An
dersono kanalu.

Tylom apeinami žodžiai, ku
riuos-aname slaptame posėdyje 
kalbėjo -prezidento patarėjas 
Kissingeris apie prezidentą Nix- 
oną: esą kas pusvalandis prezi
dentas jam duodąs velnių, kad 
“mes nepakankamai spaudžia
me Indiją’”; esą prezidentas tu
rįs “iliuziją”, kad jis duodąs 
veikimo “instrukcijas” . . .

Anie Kissingerio žodžiai gali 
reikšti, kad prezidentas “inst
rukcijas” duoda, bet jos ar ne
vykdomos ar nepakankamai 
vykdomos.

Vadinas, kas kitas Baltuo
siuose Rūmuose, ne preziden
tas, nulemia vykdymą — ins
trukcijas sulėtina ar sustabdo.

-o-
Patarėjai įtaigojo prezidento 

Roosevelto politiką Jaltoje (Al
ger Hiss). Patarėjai padėjo pre
zidentui Kennedy įsivelti į Viet
namą ir susilaukti katastro
fos Kuboje. Patarėjai padėjo 
prezidentui Johnsonui Vietna
me kariauti taip, kad karas 
būtų uždelstas su didesniais 
nuostoliais amerikiečiam ir ci
viliniam žmonėm, duodant lai
ko šiaurės Vietnamui pasi
ruošti ir paliekant atvirą uos
tą Sovietam gabenti nuolatinę 
paramą Vietnamui.

Natūralus politinis patarėjas 
prezidentui būtų valstybės sek
retorius. Tokis ir buvo Dulles. 
Tik į pabaigą, gal dėl ligos, o 
gal ir jis neatlaikė spaudimo, 
ėmė taikyti dvejopą matą: vie
ną Anglijai, užpuolusiai Sueso 
kanalą, kitokį Sovietam, tom 
pačiom dienom užpuolusiem 
Vengriją. Bet Dulles ir tebė
ra tas, kurį net dabar vadina
mi “liberalai” labiausiai nieki
na. Už tat Nixonas, kurio po
litiką vykdo Kissingeris, ar ku
ris vykdo Kissingerio politiką, 
dabar susilaukia jų palanku
mo.

Skaitant Kissingerio minėtus 
žodžius apie prezidentą, aiškėja 
“paslaptis”, kodėl prezidentas 
tik po šešių dienų patyręs apie 
Simo Kudirkos išdavimą; ko
dėl siunčiamos jam telegramos 
jo nepasiekė; kodėl pavergtų 
tautų klausimas apeinamas A- 
merikos vyriausybės tylom; ko
dėl pavergtų tautų laisvinimo 
reikalam čia veikiančios insti
tucijos viena po kitos netenka 
Amerikos paramos.

Šie patarėjo žodžiai ir vy
riausybės veiksmai patvirtina 
šioje vietoje prieš ketvertą me
tų, prieš rinkimus, parašytus žo
džius: “Prezidentam nėra leng
va taip pat ‘išsilaisvinti’ iš pa
tarėjų okupacijos” (Darb. 1968 
spalio 30).

'• (Tęsinys iš praeito nr.)

Diskutuojant V. Bartusevi
čiaus mintis, pasisakė J. Luko
šius, A. Šmitas, E. Lukošaitis, 
V. Šarka, B. Liubinas, A. Gri
nienė, S. Antanaitis, J. K. Va
liūnas. Paskaitininkui daugiau
sia buvo pritariama, tačiau dėl 
kai kurių minčių kelta ir. abe
jonių.

retorius Petras Veršelis, kurį 
papildė vėliau atvykęs pirminin
kas Mečys Kiužauskas, Stutt- 
gardo pirm. Zinaida Glemžienė, 
Miuncheno sekretorė Alina Gri-

LB apylinkių vadovų praneši
mai

Vienas po kito pranešė apie 
veiklą, laimėjimus ir rūpesčius

Dekoratyvinis rankšluostis, išaustas Punsko lietuvių. Rankš
luostyje įausta: Graži ir derlinga, - per amžius garbinga, 
daug vargo pakėlus ir likus gyva, darbais išgarsėjus, dai
nom nuskambėjus, žemelė gimtoji, Brangi Lietuva.

nienė, Hamburgo atstovas kun. 
Vaclovas Šarka, Schwetzinge- 
nopirm. Mikas Miniauskas, Mie- 
sau sekretorius Juozas Venys, 
Rastatt o iždininkas Feliksas An- ■ 
drijauskas, Bad Zwischenahno ■ 
atstovas Vaitiekus Federavičius. 
Pranešimus užbaigus, dar atvy- • 
ko Saro LB apylinkės pirminiu- i 
kas Algirdas Palayinskas, o pra- 1 
nešimą raštu atsiuntė Osna- 
bruecko pirmininkas Vladas Ža-

16 LB apylinkių vadovų ar jų 
atstovų. Kalbėjo Kaiserslauter- 
no apylinkės pirm. Juozas Poš- 
kaitis, Burgsteinfurto pirm. J. 
Žiemelis, Romuvos pirm. Salia
monas Antanaitis, Bocholto pir- 
min. Jeronimas Gulbinas, Main- ; 
zo apylinkės valdybos sekretorė 
dr. Birutė Paltarokaitė, Hageno 
pirm. Lucijonas Vilčinskas, 
Memmingeno pirm. Vytautas 
Bernotas, Bonnos-Koelno sek-

liukas. Pranešimų visumą suve
dant į porą sakinių, tektų pasa
kyti, kad ten, kur yra aktyvių 
ir pajėgių veikėjų, ir veikla yra 
gyva. Kai kur viskas sukasi 
apie vieną asmenį, kai kur 
apie mažą grupelę, o kai kur 
užviešpatavęs letargas. Neuž
mirštini ir pavieniai neramuo
liai, kurie nesijunga į bendrą 
darbą, bet kiekviena proga vis 
ieško ir džiaugiasi suradę, kur 
gali kitus subarti, pamokyti, 
net suniekinti.
VLB valdybos įgaliotinių prane
šimai

Prisitaikant prie federalinės 
Vokietijos struktūros, atskiruo
se kraštuose VLB valdyba yra 
paskyrusi savo įgaliotinius.

Turtingiausiame Vokietijos 
krašte, Šiaurės Reino Vestfali
joj, yra įgaliotinių atstovybė iš 
trijų asmenų, kurių du dalyva
vo šiame suvažiavime. Pagrindi
nį pranešimą padarė atstovybės 

; pirmininkas Gvidonas Šimkevi- 
čius, o jį papildė Stasys Jasu
laitis. Įgaliotinių atstovybė yra 
išvysčiusi gražią veiklą, 1971 su
ruošus! vaikų vasaros stovyk
lą Esslingene, jaunimo suvažia
vimą Bad Godesberge ir dide
lius minėjimus Dortmunde (Va
sario 16-tosios) ir Bocholte 
(Rugsėjo 8-tosios). Jų srityje 
veikia 3 lituanistinės mokyklos. 
Iš valdžios lietuvių veiklai Šiau
rės Reino Vestfalijoj 1971 gau
ta 22,260 markių paramos.

Hessene VLB valdybos atsto
vu yra kun. Alfonsas Bernato
nis, kuris šiuo savo titulu jo
kios veiklos nevystė.

Rheinland Pfalze ir Saare 
valdybai atstovauja kun. Bro
nius Liubinas. Iš vyriausybės 
Mainze 1971 gauta paramos 300 
markių, kurios sunaudotos Lietu
vos sukilimo 30 metų sukakties 
minėjimui Kaiserslautėme.

Baden Wuerttemberge VLB 
valdybai atstovauja Zinaida 
Glemžienė. Veiklai gauta iš 
Stuttgarto vyriausybės 2,000 
markių paramos. Pinigai sunau

doti eilei renginių, jų tarpe ir 
lietuviškųjų studijų savaitei.

Hamburge ir Žemojoj Sakso
nijoj VLB valdybai atstovauja 
kun. Vaclovas Šarka. Iš Ham
burgo .vyriausybės jokios para
mos negauta, o iš Žemosios Sak
sonijos vyriausybės Hannovery- 
je gauta paramos 400 markių, 
kurios sunaudotos renginiui Le- 
benstedte.

VLB tarybos referentų prane
šimai •»

Jau antri metai, kai VLB ta
ryba renka įvairiom veiklos 
sritim savo referentus, tuo siek
dama darbus išdalinti didesniam 
asmenų skaičiui. Į šį suvažiavi
mą buvo kviesti visi referentai, 
atvyko jų didesnė dalis ir pa
informavo susirinkusiuosius 
apie savo atliktus darbus.

Veiklos- planavimo referentas 
Vincas Bartusevičius savo min
tis išdėstė paskaitoj, kuri suda
rė pagrindinę viso suvažiavimo 
svarstymų dalį.

Referentas vaikų reikalam 
kun. Alfonsas Bernatonis galė
jo pranešti, kad vasarą buvu
sios suruoštos 2 vaikų vasaros 
stovyklos.

Referentas ryšiam su apylin
kėmis kun. Bronius Liubinas 
per šį pusmetį aplankęs 8 apy
linkes, o taip pat dėjęs pastan
gų, kad įvyktų šis apylinkių va
dovų suvažiavimas.

Visuomeninių reikalų referen
tas dr. Jonas Grinius savo už
davinius matęs dviejose kryp
tyse: žvilgsnyje į pavergtąją 
tėvynę Lietuvą ir žvilgsnyje į 
Vliką ir PLB centrą. Kėlė mintį, 

' kad PLB turėtų deleguoti į Vli
ką savo žmonių, kuriuos galėtų 
išrinkti jaunimo kongresuose 
susirinkęs viso pasaulio lietuviš
kasis jaunimas. Tie kongresai 
turėtų būti šaukiami pastoviai 
kas penkeri metai. Žvelgiant į 
pasaulinę politiką, tektų kreipti 
dėmesio į planuojamą Euro
pos saugumo konferenciją. Ji 
Lietuvai labai pavojinga. Rei
kėtų jau iš anksto siųsti pra- 

: šymus iš įvairių vietovių Bon- 
nos vyriausybei: prašyti ją

• iškelti Lietuvos klausimą, kad 
j būtų panaikintas Molotovo-Rib-
bentropo susitarimas, dėl kurio 
Lietuva neteko laisvės. Siūlė 
skelbti bado streiką už Lietuvos

' laisvę.
• Socialinių ir teisinių reika
lų referentas adv. Justinas Lu-

(nukelta į 7 psi.)

TARNYBOJE LIETUVAI

“Atsisveikinus jis visuomet paduodavo skrybėlę, ap
siaustą, padėdavo apsivilkti. Tas mane — žinau, ir kitus 
— vertė ne kartą varžytis, nes toks mandagumas mum 
buvo neįprastas, t. y. kad profesorius patarnautų studen
tams, ypač vyrams” (A. Masionis). ’

Tas profesoriaus mandagumas liko ir J. Botyriaus 
atminime. “Tebestovi atmintyje įspūdis, kurį profeso
rius padalė man, jaunam studentui, kai pirmą kartą to
kiu studijų reikalu teko nueiti į jo butą. Jis su šypsena 
sutiko prieškambaryje, nieko nelaukęs nuėmė nuo pečių 
apsiaustą ir pakabino ant sienos. Tikrai neatsimenu, kė 
aš tada sumišęs tokiam mandagiam profesoriui atsakiau, 
tačiau tai buvo visiškai naujas lietuviško kaimo berneliui, 
nors jau studentui, pergyvenimas”.

“Jis visada pirmas užkalbindavo studentą, pasitei
raudavo dėl visokių sunkumų ir patardavo ar pats padė- • 
davo medžiagos surasti, kiekvieno pastangą pastebėdavo 
ir pagirdavo. Gal kartais ir per daug studentą pagirda
vo” (A. Mažiulis).

“Po pobūvio Ateitininkų rūmuose prof. J. Eretas su 
žmona eina Laisvės alėja namo. Paskui per keletą žings
nių seka studentai, bet neprisijungia prie Eretų iš pagar
bos savo profesoriui. Profesorius atsisuka i studentus ir 
sako: “Prašom su mumis. Neturime paslapčių” (Pr. Raz
minas).

“Kai 1931 metų gegužės mėn. vadinamoje kunigų ir 
ateitininkų byloje buvau nuteistas dviėm mėnesiais 
kalėjimo ir nuo gruodžio 19 iki vasario 19 buvau kalintas 
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, prof. J. Eretas ne- 
pabijo inkriminacijos ir parodė man daug moralinės pa
ramos. Tarp kitko, vieną dieną kalėjimo sargas atnešė 
mąn į kamerą gražiausiai iškeptą antį su visais priedais. 
Buvo pridėtas raštelis “Nuo Eretų”. Be to, prof. J. Eretas 
atsiuntė man į kalėjimą savo ką tik išleistą gražiai į- 
rištą Vokiečių literatūros istoriją su įrašu “Solidarumo 
ženklan” su savo parašu” (A. Masionis).

. — . • . ------ r

BUTAS NETURTINGAS, TURTINGA BIBLIOTEKA .. .
* •

Aplankius prof. Eretą namie, krisdavo į akį, kad tas 
elegantiškų manierų profesorius buvo demokratas ne tik 
savo nusistatymu, bet ir kasdieniniu gyvenimu. Jis ne
mėgo prabangos, buvo kuklus ir nereiklus tiek buto, 
tiek apsirengimo ar patogumų atžvilgiu. Jis gerai jautėsi 
puošnioj salėj ar kukliame bute, ūkininko troboj ar pi
giame viešbučio kambarėly. . . Atsimenu vieną tokį jo 
kuklų nedidelį butelį prie pat Karmelitų bažnyčios, kai 
studentų būrelis buvome nuėję šv. Juozapo dieną jo pa
sveikinti vardinių, o kartu pasidžiaugti ir jo naujagi
miu sūneliu. Atsimenu ir kitą kartą, kai buvau pas jį už
ėjus, pasitarti studijų reikalais. Profesorių radau ’ 

. bedirbantį prie knygų, apsivilkusį paprastu megztiniu.
Kuklus kambarys, paprastas rašomasis stalas, bet turtin
ga biblioteka. Tos begalinės lentynos su knygom ir rodė, 

’ kuo savo dienas profesorius užima, čia pat po stalu ir 
kėdėm “vaikščiojo” tuo metu dar keturiom jo sūnelis,, 
kuris, matyt, netrukdė tėvui dirbti. Taigi ir savo šeimoj 
profesorius buvo neformalus, nereikalaudamas sau ypa- • 
tingų sąlygų ar patogumų. •

Jis nepasikeitė tuo atžvilgiu ir paskiau. Tokį pat par 
prastą, draugišką rado jį A. Avižonienė, jo buvusi stu
dentė germanistė, aplankiusi jį po karo Šveicarijoje: 
“Nuoširdus atviras, draugiškas, jaukus. Toks buvo Kau
ne, toks ir paliko”.

Nors ir gyvas, visuomet geros nuotaikos, puikus šo
kėjas, profesorius nesirodė dažnai šokių salėse. Man nete
ko jo matyti, išskyrus porą studentiškų vakarų pačiais 
pirmaisiais metais, didesniuose baliuose. Jis nebuvo ar
batėlių, pobūvių, triukšmingų vakarų mėgėjas. Savo na
tūralų norą susitikti su žmonėm jis tenkindavo, dirbda
mas įvairiose organizacijose ar intelektualiai bendrau
damas su savo kolegom profesoriais, ypačiai su St. Šal
kauskiu, kurį jis tebevadina “neužmirštamu draugu” ir 
su kuriuo reguliariai trečiadieniais susitikdavo arbatos 
išgerti ir pasikalbėti aktualiais klausimais.

Buvo dar kita dažna proga aktualiais klausimais 
išsikalbėti platesniame rately. Kaip jo fakulteto kple- 
gos pasakoja, vakarais po fakulteto tarybos posėdžių 
būrelis patraukdavo į Astos kavinę Laisvės alėjoje. Ten 
aplink stalą atokioje vietoje prie kavos jie pasidalydavo 
žiniom ir nuomonėm dienos klausimais. Tame būrely 
paprastai būdavo Pr. Kuraitis, arkiv. M. Reinys, St. Šal
kauskis, J. Eretas ir jaunesnieji dėstytojai — nauja ge
neracija ... Taip buvo užgrindžiama ir “generation gap”, 
čia savo informacijom paprastai dominuodavo jaunes
nieji. •

,’ Teologijos — filosofijos fakultetas. metus baigdavo 
profesorių ir studentų bendra išvyka ar gegužine. Čia 

•Imdavo “dominuoti” prof, J. Eretas. kaip kolektyvo dva- 
| sios, dinamikos organizatorius. Kaip pasakoja A. Mažiulis, 
“per paskutinę gegužinę 1939 m. buvo labai entuziastin
gas sporto rungtynių organizatorius, sudaręs profesū
ros (pralaiminčios) ir studentų žaidynes. Prof. J. Eretas 
buvo'geras krepšininkas ir gerai dengė, prof. Z. Ivins
kis buvo prastesnis metikas už prof. S. Šalkauskį, kuris 

, įmetė mum du krepšius**.
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LIETUVIŠKA GĖLĖ DIDMIESČIO PAVĖSY
M. Sims Ir A. Kairio knygų pristatymas* Detroite

Detroito šaulių St. Butkaus 
kuopos spaudos ir kultūros sek
cija sausio 9 suruošė dviejų ne
seniai išleistų knygų pristaty
mą. Buvo pristatytos šios kny
gos: Marijos Sims poezijos 
rinktinė “Ant kryžkelių senų” 
ir Anatolijaus Kairio romanas 
“Ištikimoji žolė”.

Esant labai drėgnam orui ir 
šlapdribai, nelengva buvo su
kviesti klausytoj auditoriją. 
Tačiau rengėjai nesiskundžia, 
nes šaulių kultūrininkų balsą 
išgirdo apie 116 lietuviškos 
knygos mėgėjų. .

Sekcijos pirm. Jonas Švoba, 
atidaręs šią kultūrinę popietę, 
jai pravesti pakvietė skautijos 
veikėją Liudą Rugienienę. Rei
kia pasakyti, kad mes turėjom 
puikią šio parengimo vadovę.

Poetės Marijos Sims-Camec- 
kytės gyvenimą ir jos kūrybą 
įdomiai ir vaizdžiai , nušvietė 
Vytautas Alantas. Jis redaga
vo ir jos poezijos rinktinę “Ant 
kryžkelių senų”, parašė ir poe
tės biografiją.

Marijos Sims kelias į poetes 
prasidėjo Lietuvoj, jai esant 
trečioj gimnazijos klasėj. Ta
da savo “kūrybos” ji niekam 
nerodžiusi: tai buvusi didžiau
sia jos paslaptis. Savo eilėraš
čius pradėjusi rašyti rimtai ir 
juos spausdinti sulaukusi bran
dos amžiaus — dvidešimt vie- 
nerių metų, jau atvykusi į A- 
meriką.

Pačioj jaunystėj M. Čamec- 
kytė veikė su šauliais, ateiti
ninkais ir pavasarininkais. Va
karėliuose vaidindavo, dekla
muodavo ir dainuodavo.

1928 atvykusi į Ameriką, > 
čia patyrė daug vargo. Tačiau, 
kai ištekėjo už dr. J. Sims-Ši- 
moliūno, jos „gyvenimas labai 
palengvėjo. Ją traukė spauda, 
juo labiau, kad anuomet rašan
čiųjų labai truko. Ji bendra
darbiavo -Vienybėj, Dirvoj, 
Marguty. Rašė net vedamuo
sius straipsnius. Kviečiama ra
šė Draugui, Garsui, Darbinin
kui, Amerikos Lietuvių Vieny
bei, Moterų Dirvai ir Lietuvoj 
leidžiamam Pasaulio Lietuviui. 
Vienur ji spausdino korespon- . 
dencijas, kitur eilėraščius ir 
straipsnius.

Pasibaigus 
niam karui, 
nauja veiklos 
jautri lietuvos 
jo, kaip įmanydama, lietuviam 
tremtiniam. Iš savo santaupų 
siuntinėjo jiem siuntinius. Taip 
pat organizavo anksčiau atvy-

antram pąsauli- 
Marijai atsirado 
dirva. Ji buvo 

tragedijai. Padė-

V. MINGĖLA

kusius lietuvius ir bendromis 
jėgomis rinko tremtiniam pini
gus bei drabužius. Ji pasikvietė 
Amerikon ir globojo 35 lietu
vius, gi Simsų namai anuomet 
virto tikra tremtinių stovykla. 
Taigi Marija pasirodė esanti 
ne tik poetė, žurnalistė — 
plunksnos žmogus, bet kartu 
ir energinga visuomenininkė 
bei pasiaukojanti labdarė. Jos 
veiklos dirva buvo ten, kur pla
kė lietuvio širdis, kur šaukė 
ją viešas lietuviškas reikalas.

Poetės kūryba ištikima jai 
pačiai. Nesudėtinga. Eilėraščių 
turinys išplaukia iš šviesių lie
tuvių tautos šaltinių. Tai pa- 
triotika, meilė, gamtos grožis, 
sielvarto ir skausmo jausmai, 
samprotavimai apie būtį.

Vyt. Alantas, stebėdamasis 
jos kūrinių lietuviškumu, jos 
širdies nepagadintu nuoširdu
mu, Vokietijoj leidžiamam Mū
sų Kelyje 1948 ją pavadino 
lietuviška gėle didmiesčio pa
vėsy. Jis tuomet rašė: “7 
raštų atrodo, tartum ji nieka
dos nebūtų buvusi iškėlusi ko
jos iš savo gimtojo krašto. Ji 
tartum nebūtų mačiusi pla
čiojo pasaulio padairos, jos poe
zijoje jokių didžiosios Ameri- 

kių naujųjų literatūrinių sro
vių įtakų ir jokių tarptautinių 
sąjūdžių pėdsakų. M. Sims, 
kaip buvo, taip ir liko nesvy
ruojanti, šviežia iš Lietuvos 
kultūrinio podirvio išaugusi bei 
didmiesčio pavėsyje pražydusi 
gėlė.”

Įspūdingą Vyt. Alanto pa
skaitą klausytojai priėmė šil
tai. Nepagailėjo garsių katučių.

Vyt. Ogilvis perskaitė dar 
niekur negirdėtą Fausto Kiršos 
Marijai Sims skirtą eilėraštį 
(proginį). M. Sims kūrinius 
skaitė Giedrė Sirutytė.

Kiekvienas programos daly
vis buvo apdovanotas gėlėmis, 
kurias prisegė Giedrė Siruty
tė ir Petras Vasiliauskas. Ma
rija . Sims buvo apdovanota 
(Detroito tautinio skyriaus) 
raudonų rožių puokšte. Taip pat 
raudonų rožių puokštėmis bu
vo apdovanotos sol. Danutė Pet
ronienė ir A. Kairio knygos pri
statytoja Lilija Gražulienė.

Baigiantis pirmai progra
mos daliai, pakviesta kalbėti 
pati poetė Marija Sims. Ji ta
rė nuoširdžius padėkos žodžius

savo biografui Vytautui Alan
tu!, St. Butkaus kuopos šau
liam, ypač kultūros sekcijos 
pirm. J. Švobai, LSST c.v. pir- 
min. V. Tamošiūnui, progra
mos atlikėjam ir atsilankiu- 
siem svečiam klausytojam.

Gauta nemaža sveikinimų. 
Perskaitytas Lietuvos atstovo 
Washingtone J. Kajecko svei
kinimas.

Rašytojo Anatolijaus Kai
rio premijuotą romaną “Ištiki
moji žolė” pristatė Lilija Gra
žulienė. Pasigesta paties auto
riaus. Gautas tik jo laiškas, ku
riame atsiprašoma už nedalyva
vimą. -

Apžvalgininkė skaitė gana 
• griežtą šio romano s u trauktinę 

recenziją. Net pagalvojau, kad 
gal ir gerai, jei tokiais atvejais 
autoriai neatvyksta. Negalima 
nuneigti, kad apžvalgininkė sa- , 
vo recenziją grindė asmeniniais 
įspūdžiais.

Gražiai romane pavaizduo- 
; tas nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpis (1-50 psl.) apžvalgi- 

. ninkės net nebuvo pastebėtas: 
?OS ji pradėjo paskaitą nuo rusų 

bolševikų įžengimo į Lietuvą, 
t.y. nuo 51 psl. O pirmieji pen
kiasdešimt puslapių tai, tur būt, 
labiausiai minėtini ir iškeltini.

Lilija Gražulienė romane 
pastebėjo daugelį charakteristi
kos spragų. Trūkstą nuosaiku
mo.

Tačiau kiekvienas, perskai-

vos ir partizanų kančias, ras ir viską galėjo girdėti. Skaityto- 
g ra žiu literatūrinių prošvaisčių. ] jas nesinaudojo garsintuvu, 

' Labai sunku parašyti visais at- manydamas, kad jis gerai gir- 
žvilgiais gerą knygą, juo labiau Į dimas.

1 tuo atveju, kada ji greitosio
mis užsakoma ir jai skiriama 
mažytė 500 dol. premija. Kriti
kai dažnai perdeda. Aš pats ati
džiai,beveik du sykius, šią kny
gą perskaičiau ir pasidėjau sa
vo knygų bibliotekoj garbingoj 

į vietoj. Man atrodo, kad ameri
kiečiai šiandien turi daug dau
giau blogų ir net kenksmingų 
knygų. Dažnai recenzentai nė
ra bešališki ir teisingi.

Gal dėl A. Kairio nedalyvavi
mo savo knygos pristatyme, o 

■ gal dėl kitų priežasčių man kol 
ūkas tepavyko šios knygos par
duoti tik 13 egz. Tuo tarpu M. 
Sims eilėraščių pavyko parduo
ti 23 egz., kadangi autorė ant 

. visų knygų mielai pasirašė.
M. Sims knyga prabangiai 

•išleista, kietais viršeliais, krei- 
'diniam popieriuj: Tiražas 500 

- egz. Kainą 5 dol. Knygą galima

Detroite sausio 9 pristatytos M. Sims ir A. Kairio knygos. Programos dalyviai sėdi iš k.: 
Lilė Gražulienė, Danutė Petronienė, Marija Sims, Liuda Rugienienė, stovi iš k.: Vytautas 
Ogilvis, Vytautas Alantas, Stasys Sližys, Jonas Švoba. * Nuotr. K. Sragausko

gauti: V. Mingėla, 33546 Clif
ton Dr., Sterling Hts., Mich. 
48077. Tuo pačiu adresu už 4 
dol. gaunama A. Kairio knyga, 
minkštais viršeliais.

“Ištikimąją žolę” išleido Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdis, Lais
vosios Lietuvos knygų leidyk
la. Tiražas 1100 egz. Viršelis 
dail. A. Rakštelės. 254 psl.

Ištrauką iš pristatomo roma
no meniškai, su įsigyvenimu 
skaitė Vyt. Ogilvis. Tik gaila, 
kad toliau sėdį klausytojai ne

Trečiojoj, baigiamojoj, daly 
solistė Danutė Petronienė pa
dainavo, Stasiui Sližiui akom- 
ponuojant pianinu, tris dainas: 
Tėvynė šaukia (muzika- Juozo 
Bertulio, žodžiai Marijos Sims), 
Gyvenimo aidu (muzika Bro
niaus 
dainų šventėj Chicagoj) ir Tė
vynės varpai (muzika Stasio 
Sližio, dainuota III dainų šven-

Budriuno, dainuota IV

Publika ilgai reiškė dėkingu
mą solistei ir muz. S. Sližiui.

Reikią iškelti faktą, kad M. 
Sims-Čameckytės eilėraščiai 
lengvai pritaikomi muzikai. Už
tat iš jos poezijos rinktinės 
“Ant kryžkelių senų” apytik
riai 15 eilėraščių jau šiuo me
tu muzikų paversti dainomis 
ir įvairiomis progomis plačiai 

skamba ne tik Amerikoj, Ka
nadoj, bet ir Australijoj.

-o-
va- 

žinioj. Jos pakvietė visus klau
sytojus prie skaniai paruoštos 
kavutės su pyragaičiais ir tor
tais. Daugiausia savo organiza-

VOKIETIJOS LB JAUNIMO 
SEKCIJOS NAUJA VALDYBA

1971 gruodžio 31 Jaunimo sek
cijos suvažiavime Koenigswin- 
teryje, netoli Bonnos, buvo iš
rinkta nauja Vokietijos LB Jau
nimo sekcijos valdyba. Dabar 
pirmininkauja dr. Birutė Palta
rokaitė iš Mainzo, vicepirmi
ninku yra stud. Petras Veršelis 
iš Bonnos, iždininkas — stud. 
Andrius Šmitas iš Bonnos, sek- : 
retorė — Kristina Sutkaitytė 1 
iš Andemacho, reikalų vedėjas 
— kun. Vingaudas Damijonaitis 
iš Buchs chlago, netoli Frank
furto. VLB valdybai sekcijoj • 
atstovauja Rorhana Zutautaitė.

Suvažiavime buvo taip pat 
susitarta, kaip bus parenkami 
Vokietijos delegatai į II pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresą. At
stovai bus tarp 18-30 metų am
žiaus, priklausą prie Lietuvių 
Bendruomenės, galį susikalbėti 
lietuviškai. Be to, suvažiavime 
buvo susitarta ir dėl anketos, 
kurią turės užpildyti visi, norį

ciniais darbais prie vaišių pri
sidėjo Stefanija Kaunelienė ir 
kitos šaulės.

Prie stalų vyko pokalbiai 
apie šias ir kitas knygas.

Su dėkingumu prisimenam 
šios popietės rengėjus ir prog
ramos atlikėjus. Ačiū vi
siem!

būti išrinktais į kongresą. An
ketą reikia grąžinti Jaunimo 
sekcijos valdybai iki vasario 
16, o ši kandidatus toliau re- 

bai. Galimas daiktas, kad galu- 

ba, kurios posėdis pramatomas 
1972 kovo 4-5.

Koenigsvvinterio suvažiavime 
dalyvavo ne tik Jaunimo sekci
jos nariai, bet taip pat ir visa 
eilė jaunuolių, besiinteresuo- 

nimo kongresu. Visi s u važia vi-

Ivinskio laidotuvėse Bonnoje, o 
jų posėdžiuose kurį. laiką taip 
pat dalyvavo į tas laidotuves iš 

! JAV atvykęs prof. dr. A. Damu-

Šimą juos interesuojančiais 
klausimais. Iš vyresniųjų suva- 

lyvavo Alina Grinienė ir kun. 
Bronius Liubinas.

(Eli)

JUOZAS ERETAS
ŠALIA ŠALKAUSKIO

Auditorijoje prof. J. Eretas buvo ryškus kontrastas 
savo “neužmirštamam draugui” prof. S. Šalkauskiui.

Pastarasis atrodė labiau formalus profesoriaus ka
tedroje. Labai rimtas, gal net iškilmingas. Skaitė ramiu, 
tyliu, bet auditorijoje aiškiai girdimu balsu iš savo už
rašų, kurie buvo gerai atbaigti, išlyginti, kiek sausoko, 
jam vienam būdingo intelektualinio stiliaus, visuo
met mašinėle parašyti.

Prof. J. Eretas neturėjo tokių iš anksto stipriai pa
ruoštų užrašų. Todėl neskaitė, o kalbėjo. Kalbėjo į- 
domiai, patraukliai. Buvo tikras Dievo apdovanotas kal
bėtojas — temperamentingas, klausytojų dėmesį pa
traukiąs tiek pačiu kalbėjimu, tiek puošniu stilium. 
Ekspresyvus. Man jis atrodė visuomet ne tiek retorikos, 
kiek greičiau scenos žodžio menininkas. Ne oratorius, 
bet aktorius, šiltai įsijaučiąs į mintį ir šodį.

Kalbėdamas profesorius kartais nulipdavo nuo ka
tedros ir dėstydavo, laisvai vaikščiodamas po auditoriją, 
savo paskaitą paversdamas dialogu, o lęartais net gyvom 
diskusijom. Tuo ir vėl profesorius Eretas buvo kontras
tas profesoriui Šalkauskiui, kuris niekada nepakildavo 
nuo kėdės paskaitos metu ir kurio kalba buvo griežtos 
logikos rėmuose.

Paskaitose prof. J. Eretas mėgdavo digresijas, šalia 
literatūros užgriebdavo muziką, psichologiją, etnografiją, 
filosofiją. Palygindavo šveicarų, vokiečių ir lietuvių* stu
dentų charakterius. Mes jam atrodė m labai rimti, net per
daug santūrūs, (pindavo taip pat savo įspūdžių, susida
rytų keliaujant po triukšmingus, dinamiškus Vakarus ir 
atvykstant į ramesnį, dar karo neužmiršusį kraštą, “čia 
kažkaip kartais jau labai ramu” — pasakydavo.

Nevengė humoro, anekdoto ... Pradėdamas paskai
tą, profesorius Šalkauskis ramiai apžvelgdavo auditoriją, 
o profesorius Eretas mesdavo kolų klausimą, norėdamas 
sumegzti kontaktą su klausytojais, kad sugriautų nema

tomą sieną, kuri paprastai iš karto stovi tarp klausyto
jų ir dėstytojų,, jei šie pasirenka labai formalų dėsty
mo metodą.

Minčiai paaiškinti ar stipresniam įspūdžiui sudaryti 
prof. Eretas paniūniuodavo kartais kokią trumpą melo
diją ar primindavo kokį muzikos dalyką.

Kalboje griebdavosi kontrastų, hiperbolių, kurios 
dalyką neretai padidindavo. Brėžė ryškiais brūkšniais. 
Bet visa tai buvo toli nuo to, kas šiandien pavadinama 
“neornamentuota kalba”, nes profesorius jautė meninę 
formą, kokia tiktų jo minties turiniui. O jo įgimtas mu
zikalumas jo sakinį darė ritmingą ir reljefingą.

Tokis profesorius Eretas būdavo ir kalbėdamas ne 
auditorijoje — viešose paskaitose. Jis visada rūpinosi 
savo kalbai duoti męnišką pavidalą.

Šalkauskio ir Ereto dvejopi metodai, dvejopi dėsty
mo būdai, .priklausą nuo skirtingų temperamentų ir 
skirtingų mokyklų. Bet abudu buvo lygiai gerbiami ir 
mylimi, nes abudu duodavo studentam labai daug.

Tvirtino tai ir Ignas Malėnas, sakydamas, kad “stu
dentai profesorių mylėjo ir gerbė, ir tegalįs prisiminti tik 
vieną įtampą, kuri buvo taip pat džentelmeniškai išsklai
dyta.

Dr. J. Grinius lygino prof. J. Ereto dėstymo būdą 
su prof. J. Maironio ir prof. V. Mykolaičio, “šituo at
žvilgiu prof. Ereto paskaitos skyrėsi nuo J. Maironio ir 
vėliau prof. V. Mykolaičio-Putino paskaitų, šitie du pro
fesoriai dėstė lietuvių literatūros paskaitas visada kruopš- * 
čiai paruoštas: sistemiškai parašytas, kupinas turinio, 
daugiau ar mažiau olimpiškas, tačiau jos nesužadindavo 
nerimo, neatverdavo platesnių perspektyvų, neatrodyda
vo tokios literariškai vaizdingos, kaip prof. J. Ereto vo
kiečių literatūros dinamiškos paskaitos. Jos dažniausiai 
nebūdavo pasirašytos, bet atliekamos vaizdingu žodžiu 
bei gestu, vietomis pailiustruojamos citatų, kartais su 
digresijomis į gretimus mokslus (filosofiją, istoriją, so
ciologiją) bei į kitus menus (muziką, teatrą, tapybą, kitas 
literatūras), kartais su aliuzijomis į aktualijas”.

“Profesoriaus paskaitoms kartais- prikišdavo, kad jo
se lyg per mažai duodama žinių (faktų, datų), kokių 1 
būdavo gausu pedantiškųjų profesorių paskaitose. Ta

pčiau pats profesorius tai žinodavo ir ne kartą pasakyda-
* vo, kad jis nelaiko savo uždaviniu duoti studentams to- • 
kių žinių, kokių jie patys lengvai gali pasiskaityti kiek
vienam vokiečių literatūros vadovėly. Dr. J. Eretas 
stengdavosi supažindinti studentus su teorijomis, su 
tyrimo metodais, pravesti perspektyvą, sužadinti vaiz
duotę, kad studentai patys vienu ar antru klausimu už
sidegtų” (Aidai 1957 Nr. 1, 23-4 p.).

Panašiai atsiliepia ir J. Botyrius:
“Prof. Juozą Eretą pirmu kartu asmeniškai pažinau, 

pradėjęs studijuoti Lietuvos universitete 1928 ru
denį. Pirmamečiui, mokslo godžiam studiozui prof. Ere
tas iš pradžių atrodė turįs per maža moksliškumo: ne nuo
sekliai “dėstė”, bet lyg improvizuodamas pasakojo, tie-

■ sa, vietomis labai humoristiškai, apie daugelį “ne
svarbių” dalykų. Tačiau ilgainiui toks vaizdingas dės
tymas pasidarė ne tik įdomus, bet net patrauklus. Tam 
tikrus literatūros istorijos epizodus jis pavaizduodavo su 
tikru užsidegimu, paskaitą užbaigdamas artistišku ko
kio eilėraščio padeklamavimu ar ištraukos paskaitymu. 
Po tokios paskaitos išeidavome lyg ne iš auditorijos, o iš 
gero spektaklio teatre. Neretai literatūros istorijos ilius
tracijai panaudodavo muzikos kūrinius vienlaikinių kom
pozitorių, ypač jo mėgiamo Beethoveno ar Wagnerio”.

NAUJAS PAŽVELGIMAS

Atėjęs į universitetą po dvejų metų pedagoginio 
darbo Aukštuosiuose kursuose, prof. J. Eretas dėstė vo
kiečių kalbą bei literatūrą, kurį laiką prancūzų litera
tūrą, vėliau literatūros tyrinėjimo metodus, žur
nalistiką, berods, visuotinę literatūrą. Aš įsirašiau klau
sytį prancūzų literatūros, bet paskui mane patraukė 

. germanistika, ir aš ją baigiau kaip šalutinę šaką. ••
Germanistikos, studijose, kaip dabar matyt iš per- - 

. spektyvos, prof. J. Eretas atėjo į auditoriją su kitokiu 
, pažvelgimu į kūrinį ir autorių. Jo svarstymuose stipriai 
reiškėsi etnografinis ir geografinis metodas, norint su- 

. prasti autoriaus esmę ir jo, tokio, priežastis: analizavo 
santykį tarp gyvenamo krašto, etnografinio vieneto ypa
tybių, to laiko dvasios ir autoriaus bei kūrinio.

’ < (Bus daugiau)
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ai išliks, kas nors išliks iš
11 1 1 šios kelionės . . . Bent pelenai 

iš žarijų. Pakuodamas galvoja 
apie sekretorę Bereničę ir Vo
kietijoj praleistas dienas. Pas
kui tikrina vonią: ten skutimo
si priemonės, tuzinas vartotų 
peiliukų, viešbučio muilas —

ENDROVĖS PASIUNTINYS
- •• «» 41 **T . , , ,; , . .. . . . f < ' Į ? . ’

' PETRAS MELNIKAS

naujas vokiškas muilas — ir 
minkšti rankšluosčiai su išsiu
vinėtais liūtais ant jų. Tas pats 
viešbutis, bet jis jau ne D.P. 
Laikai kiti, ir, būdamas ameri
kietiškos bendrovės pasiuntiniu, 
jis dabar savotiškai “perka me
todus, skolina, parduoda”.

Spintoje kabo eilė; kostiumų. 
Jis juos nukabina ir atsargiai 
deda lagamino dugne.

Susitarėm, galvoja. Dvi sa
vaitės niekais nenuėjo. Parda
vė kelis apdirbimo metodus. O 
vienam projektui jie ir kelis sa
vo inžinierius paskolins. Vokie
čiai bendrovėje patenkinti.

O dabar namo. Žmona ir vai
kai tikriausiai jo pasiilgo.

Visi čia paslaugūs, malonūs. 
Tik “bitte”, tik “danke” ar 
“entschuldigen, Šie”. Tai man
dagumas — europietiška forma 
— aksominėse pirštinėse.

Jis prieina prie lango. Žiūri 
į gatvę. Lekia vokiškos ir ame
rikietiškos mašinos, sėdi kaip 
vynuogių kekės piliečiai: švie
sios efemeriškos, pagyvenusios 
ponios, jaunos merginos, vaikai. 
Žmonės ir miestas dabar jam 
kiek kitaip atrodo. Bet kažkas 
panašu ...

Po karo jis čia slampinėjo, 
maudėsi toj pačioj upėj ir val
kiojos be tikslo. Ir be pras
mės . . . Paklysdavo kartais par
ke ar gatvių labirinte. Subom
barduotų kvartalų narplynėj 
atpažindavo aikštes, kelis resto
ranus ar tramvajų vėžes ; . .

— Klinn-klink i . . — girdė
davo skambutį ir žinodavo, ką 
veikti. Sėsdavo ir, pažįstamoj 
vietoj išlipęs traukdavo į sa
vo namus, kad dar prieš aušrą 
pasiektų . . .

Bemičės parinktus marški
nius deda į viršų.

Bet užspringo lagaminas ir 
neužsidaro visai. Ak, perdaug 
menkniekių, dovanų prisipirko!

Aplankė ir gatvę — po karo 
joje gyveno. Nieko nesakė. 
Bereničė iš kailio nėrėsi, šoferį 
su liuksusiniu Mercedes siūlė, 
bet jis ant kampo tik mostelėjo 
ir, nusidanginęs prie namų, pra
šė palaukti. Šoferis, veteranas, 
jau kiek nuo taikos nutukęs, 
metaliniais pirštais užsidegė ci

garetę ir, mikliai kriukiais kra
tydamas pelenus, kantriai jo 
laukė.

Jis perėjo nauju gatvės grin- 
' dinju, atrado namus (dabar 
' jie atrodė lyg s u m a ž ė - 

ję), atsidarė frontines du
ris ir, tamsiais laiptais 
užlipęs, sustojo. Žiūrėjo į sun
kias trečio aukšto duris ir nau- 

j ją pavardę vario lentelėj.
Įeiti nedrįso.
Jautė — anapus slenksčio 

lyg pelėsiai . . . sena praeitis . » . 
Lyg kažkas sunkiai alsuotų pro 
ąžuolines duris. Bijojo prie jų 
prisiliesti. Praeitis ... ar ne ge-

I riau, kai ji užvožta? Ir kiti bal- . 
i sai dabar lyg kuždėjo pro jas.

Staiga žingsniai ir juokas. At
šoko ir, kaip vagis, palypėjo į 
viršų. Keli barzdoti _ vaikinai 
pradarė duris, triukšmas iš
šovė laukan, viską sudrumstė . . 
net sudrebėjo laiptų turėk
lai ...

Rotušės bokšto laikrodis iš.- 
didžiai muša laiką. Jis pasitrau
kia nuo lango, atsidaro kitą la
gaminą ir pradeda daiktus ba
lansuoti. Pradaro ir naktinio 

< staliuko duris. Ten baltiniai, pi
žamos, keli laikraščiai, žurna
lai ir Bereničės pliušinis lokiu- 
kas. Viską deda. Paima lokį ir 
jaučia jo švelnų kailiuką.

Taigi, Bereničė, galvoja, lo- 
k i ūkas — dovana; bendrovėje ji 
buvo tokia paslaugi, giliom 
akim sekiojo, gero ... ir pasi
sekimo gal jam linkėjo. Ir meto
dus, praktiškai, juk ji jam par
duoti padėjo^

Jam dabar aišku.
Visus sudomino. Ir projekte 

rado: kas ne taip, ką reikėjo at
mesti.

Jis jos klausė.
Grožio ar proto? Buvo sunku 

atsispirti.
Jos rolė? Tur būt, patarėja, 

sekretorė. Gal palydovė? Tokių, 
kaip jis, galvom gal susukti. 
Operoj, jis jautė, ji mėgo mu- 

I ziką. Restorane apie tai šnekė
jo. Vagneris! . . O jis mėgino i- 
talais įgnybti ... Iš kur jo prie
kabumas? Lyg kažką atimti no
rėjo. Patiko kankinti, žaisti. 
“Bemiče, ir jūsų vardas iš ita

ĮDOMUS POKALBIS 
APIE
“JŪRATĘ IR KĄSTYTĮ”
JURGIS JANUSAITIS

Chicagą drąsiai galima laiky
ti lietuvių kultūrinio gyvenimo 
centru. Čia žiemos sezoną kas 
savaitgalį vyksta keletas įvai
rių renginių, kurių tarpe ir ga
na vertingų meniniu požiū
riu.

Naujuosius Metus pradėjome 
gana gražiu ir kultūringu so
listės Aldonos Stempužienės ir 
Dariaus Lapinsko koncertu, ku
ris įvyko sausio 15 Jaunimo 
centre. Ir šį kartą mūsų solistė 
pasirodė kaip labai pajėgi dai
nininkė ir žiūrovam atnešė tik
rai kultūringą ir mielą atvan
gą-

Bet pats didžiausias ir arti
miausias rūpestis — tai Chica- 
gos lietuvių operos užmojus šį 
pavasarį pastatyti V. K. Banai
čio lietuvišką operą “Jūratę ir 
Kastytį”. Šios operos pasta
tymui jau ruošiamasi seniai. Iš
leistas klavyras, maestro A. 
Kučiūnas rūpinasi operos or- 
kestracija, klavyrui išleisti lė
šų telkimu rūpinasi specialus 
komitetas, ieškomi nauji me
cenatai operos pastatymui ir 
pan. Žodžiu, “Jūratė ir Kasty
tis” — tai Lietuvių operos 
pats didysis šiuo metu rūpes
tis.

Apie V. K. Banaičio operą 
“Jūratę ir Kastytį” įdomų po
kalbį su spaudos ir radijo at
stovais suruošė Lietuvių ope- 

lų ar prancūzų nukaltas." Pas
kui Giselle, Gulbių ežeras. Ir 
kaip vadinasi tas? Kitas? Jis 
jau neatsimena . . .

Ji turėjo daug pažinčių. Mies
te, visur. •

Turtinga? Išauklėta, taip.
Vedžiojo, miestą aprodė, 

krautuves; jis neatsisakė. Į ma
dų salioną įėjus, jam rodė:

— Žiūrėk.
Dieninė suknelė. Balta. Su 

“baby” apykakle, pilkos spal
vos, nusegiota baltom žvaigž
dėm.

— Gražiu Bereniče.
— Argi?
— Tiks . . . Bet . . . kaip tas?

— Jis ieškojo vardo.
— Kas?
— Kaip tas vadinas?
— Kas?
— Pereitą dieną, bendrovėj. 

Išdidus. Liesas. — Jis jam lyg 
pavydėjo.

— O, tas. Šveicaras. — Ji 
juokėsi. — Jis grafas. Kaip jis? 
Kažkaip . . . Kas- jis? “Kažkas”. 
Ar ne?

— Taigi, “Kažkas”.
— Reiškia “Helvecija”?
Ir abu juokėsi. Ilgai juokėsi.
Kartu jie visuomet Buvo links

mi. Dvi linksmos savaitės, kaip 
vėjas, prabėgo.

Jis dabar laiko pliušinį lokiu- 
ką. Suvenyras. Ji jam kažkodėl 
jį padovanojo. Bet argi jis vešis 
jį namo? Iš lėto deda lokiuką 
atgal. Telieka čia. Po to į vieš
bučio centrinę telefonuoja: jam 
reikalingas taksi, į aerodromą. 
Atsako — praneš.

Padėdamas į šalį žurnalą, pasi
sėmęs iš jo minčių, jis laukia 
telefono; atsilošęs į fotelio at
ramą, galvoja, šį kartą rimtai.

Kas su manim pasidarė? Kas 
yra pagunda? Kaip? Ir kada? 
štai praktiškas “metodų” ap
dirbimo egzaminas .Taigi . . .

Jo kakta susiraukia.
Atrodo, žmogaus prigimtis, 

absoliuti, galutinė, ypatinga ir 
pagrindinė, yra moralė. Žmo
gus natūraliai yra moralus. Jis 
vienintelis gyvena pagal mo
ralę. Be jos — jis blogas žmo- 
gas Žmogus. Visai *be Jos ... la

j ros valdyba vicepirmininko V. 
Momkaus namuose sausio 16.

Pokalbį pradėjo namų šeimi
ninkas V. Momkus, pasveikin
damas susirinkusius, ir pokal
biui vadovauti pakvietė valdy
bos pirmininką Vytautą Ra
džiu. Jis dėkojo spaudai, radi
jui, organizacijom ir rėmėjam 
už visokeriopą talką statant 
Chicagoj operas, kurių per sa
vo veiklos metus Lietuvių ope
ra yra pastačiusi net 13, Tra
viata kartota dviem atvejais, 
ir neužmirštamas Requiem. Vi
so buvo 45 spektakliai. Ope
rų tarpe buvo pastątytos dvi lie
tuviškos — J. Kamavičiaus 
“Gražina” ir J. Gaidelio “Da
na”. O dabar štai jau trečią 
lietuvišką operą norima išvesti 
į sceną. Tačiau čia reikėsią 
daug ir didelių pastangų, kal
bėjo pirmininkas V. Radžius. 
Opera jau dirbanti šešioliktus 
metus ir per tą laiką yra atida
vusi didelę duoklę lietuvių kul
tūrai puoselėti, tuo labiau, kai 
neturima tam reikalui nei vals
tybinės sąmatos, nei stambių
jų mecenatų.

Maestro A. Kučiūnas pažy
mėjo, kad V. K. Banaičio, to 
žymaus mūsų kompozitoriaus, 
kūrinys “Jūratė ir Kastytis” 
būsiąs vienas iš geriausių ir 
vertingiausių Lietuvių operos 
pastatymų. Operos turinys —

bai blogas žmogus. Tada tai 
reiškia savotišką nuslydimą į 
apačią, taip sakant, primitvvią 
būklę. Bet mūsų yra eibės. Mū
sų — žmonių — yra eibės. Mes 
padarėm išradimą. Iš radom pro
tą — prieš visus jausmus . . . 
Taigi, ar Homo Sapiens jau 
nėra pakopa? Jis iš laukinio kaž
kada pasidarė žmogum ir gavo 
Moralę, taip sakant, Moralinę 
Įjcvėpą, ir Viskas, lyg didelėj 
knygoj, buvo jam surašyta; 
daug puslapių, paragrafų ... Ir 
kas toliau?

Jis pasitaiso fotelyje, žurna
las iškrenta iš rankų ir nuslys
ta po lova. Jis vėl pastebi 
suvenyrą, rudą Bereničės lo
kiuką.

— Tu kaip jis, — dovano
dama jam sakė.

— Kaip tai?
— Kaip jis.
— Kas per idėja?
— Toks lokiukas . . . lėtas . . . 

švelnus.
— ?..
— Gal dė to man patinki . . . 
Jis paraudo.
— Aš vedęs, — pasisakė.
— Netrukus ir aš. Gal dėl to 

ir linksma.
— Argi? Už ko? To šveica

ro?
— Gal ir už jo. — Ji juokė

si. Jis nepajėgė nieko tikro iš
gauti. Ji sakė viena . . . Bet ką 
ji galvojo?

Jis pasilenkia, pakelia žurna
lą. O kas toliau? Kas ta pa
gunda? Moralė? Niekas nepasi
keitė? Viskas tas pats? Žmo
gus nepažengė? Moralė vis ta 
pati, ir žmogus tas pats. Kad 
ir kaip sukaliojas, narpliojas ir 
išsisukinėja . . . Taigi, gyvena
me . . . Grindžiame viską Mora- 

I liniais Principais, stengiamės 
pagal juos gyventi, bet silpna 
žmogaus prigimtis — pagundos 
kimba į mūsų skvernus, traukia, 
vilioja. O Bereničė? Ir ji? Bet 
jos nuoširdumas, linksmumas 
vaidybos nerodė. Ji keista. E- 
nigma? švelni retenybė.

Jis atsileidžia. Pasilenkia ir 
ištiesia ranką. Pasiims bent šį 
jos suvenyrą.

mitologinis, įdomus. Muzika— 
daug gražių liaudies melodijų. 
Visa tai žiūrovui teiks ma
lonią atvangą.

“Jūratės ir Kastyčio” lietu
viškos operos pastatymas bū
siąs didelis įnašas į emigracinį 
lietuvių gyvenimą, šioje ope
roje dainuoti pakviesti mūsų 
pirmaeiliai solistai. Maestro 
nuoširdžiai vertino savo bend
radarbių — muz. A. Vasaičio, 

f chormeisterių A. Stephens ir 
j A. Gečo talką, kurie paruošia 
moterų ir vyrų chorus, ir gėrė

josi viso kolektyvo nuoširdžiu 
I ir sutartinu darbu.

Jūratę dainuos sol. Danutė 
S tankai tytė, Kastytį — sol. 
St. Baras, kitose partijose — 
sol. Aldona Stempužienė, M. 
Momkienė ir kit.

šią operą režisuoti pakvies- 
. ta aktorė Zita Kevalaitytė-Vi- 

sockienė. Ji pažymėjo, kad dė
kinga Lietuvių operos valdybai 

I už suteiktą pasitikėjimą tokia- 
i me atsakomingame darbe ir dė
sianti pastangas “Jūratę ir 
Kastytį” į sceną išvesti galimai 
geriau. Gi režisuoti šią operą 
sutikusi vadovaudamosi minti
mi, kad juk čia yra visų bend- 

i ras lietuviškas reikalas.
DalT. Adolfas Valeška grįžte

lėjo į tolimesnę praeitį, kada 
neprikl. Lietuvoje kūrėsi teat
ras, opera ir koks entuziazmas 
tada lydėjo mūsų menininkus. 
Ir ši opera esanti Lietuvių Ope
ros kolektyvo entuziazmo iš
dava ir ji statoma entuziaz
mo pagrindu. Jam tenka gana 
sudėtingi scenų apipavidalini
mai — dekoracijos. Jau turė
jome progos susipažinti su pir
mojo veiksmo scenos detale — 
išstatytu ir apšviestu modeliu. 
Gražu!

Pusiaukelyje staiga niūriai 
sučirškia telefonas. Jis griebia 
ragelį. Šneka paslaugus vieš
bučio tarnautojo balsas. Taksi, 
jau laukia. ...

Suspėsit, prašau tik pasku
bėti.

Lyg pabudęs, jis užtrenkia 
abu lagaminus, juos užrakina, 
užsimeta lietpaltį ir skuba vieš
bučio laiptais žemyn. Apačioj 
pilna žmonių. Jie neskuba. Jie 
stoviniuoja būreliais ir pusbal
siu Šneka. Ieškodamas kelio į 
gatvę, jis tarp jų sukaliojas; 
kažką paliečia.

— Entschuldigen, Šie . . .

— Bitte . . .
— Gute Reise, — sako jam 

durininkas.
Jis sėdi taksi.
— Į aerodromą, — pasako 

šoferiui ir važiuodamas stebi 
bulvarus. ' Pilnus šaligatvius 
žmonių. Bereničių. Praslenka 
dar neseniai matyti vaizdai. Iš 
minties dugno atskyla ir maišo
si. kartu smilkstančios malkos. 
Griuvėsiai, popieriai ir šipuliai. 
Lyg pro žiovaujančio debesies 
kraštą šilkiniu lietum krenta 
ant jo dabartis. Lėliukėse šo
kinėja senos užmiesčių

“tolumos. Savotiški paukščiai 
spygliuotais sparnais daužos 
krūtinėj.

Aerodrome nuo ūžimo plyš
ta galva, bet paskui kažkas leng
vai neša debesimis pro ištemp
tą, citrinom išteptą drobulę. De
besų iškarpos pro langą atrodo 
kaip išganymo pilys. Taip toli, 
atitrūkusios, skaisčios ir didin
gos . . . Jei jas pasiektų? Gal 
atrastų ramybę, gal nenorėtų 
nusileisti' į žemės slėnius, plen
tus, kaip žemėlapiuose, tiesius?

• Vakare galvos svoris lyg pa
lengvėja, kažkas atsileidžia, ir

‘jis, išsitiesęs, atsilošia; motorų 
ūžimas čia tolsta, čia vėlei ar
tėja, kol pagaliau visa prapuo
la ir jis jaučia, kaip be garso jie

• nusileidžia kažkur ant pievos;
išlipęs jis mato tik miglą, jos 
siūlai raitosi ir veda į kažko
kią upę, jis girdi keistus bal
sus; vandens paviršiuje pasi
rodo plaukai, jie kyla ir auga 
ir pamažu virsta materija; išsi
skiria forma: palaidais plaukais 
kažkokia moteris lipa iš van
dens ir, kojom neliesdama že
mės, artėja į jį; reginio užbur
tas, jis tiesia rankas ir artėja 
prie jos, staiga kažkas su- 

| mauroja ir perskiria juoš; jis 
j žiūri į moterį, o ji rodo žvėrį;

St. Balzekas trumpai prisi
minė, kad jis dės visas pa
stangas, kad “Jūratės ir Kas
tyčio” operos pastatymas atsi
spindėtų ir amerikiečių spau- 
dojfe.

Sol. Stasys Baras trumpai 
apibūdino klavyro. išleidimui 
lėšų telkimo reikalą. Jis pažy
mėjo, kad per mažai įvairios 
finansinės institucijos kreipia 
dėmesio į vertingų muzikos kū
rinių išleidimą, jų pastatymus 
ir pan. Klavyro išlaidom pa
dengti lėšos telkiamos įvairiais 
būdais. Vienas iš jų — pradžio
je buvo išsiųsta lietuviam gydy
tojam. ką tik išleistas klavy
ras — knyga, prašant aukos 
50. dol., arba faktinių knygos 
išlaidų — 15 dol. Džiugu, pa
stebėjo St. Baras, kad Ohio gy
dytojai greitai ir nuoširdžiai 
atsiliepė į tai ir jau iš jų gau
ta už išsiuntinėtą leidinį per 
1000 dol. Knyga išsiuntinėta ir 
kitiem gydytojam, ir iš jų lau
kiama nuoširdaus su auka at
sakymo. Esą lėšų telkimas vyks
tąs' palankiai ir tikimasi šią 

i problemą įveikti.
Prisiminė Illinois lietuvių 

gydytojų draugiją, įteikusią O- 
peros baliuje 1000 dol. Aldutės 
per savo vadovę Alice Steph
ens čia pat įteikė savo auką — 
100 dol. Ta pačia proga sol. Sta
sys Baras iškėlė “Jūratės ir 

j Kastyčio” operos muzikinę ver- 
‘ tę.

Buvo pristatyta Lietuvių o- 
peros valdyba ir kiti talkinin
kai. Kostiumais rūpinsis sol. 
Monika Kripkauskienė, akt. Jo-

• nas Kelečius talkins grimavi- 
' me ir kit. darbuose.

Pokalbį baigiant, pirminin-
• kas Vytautas Radžius dar kar

tą visiem nuoširdžiai padėkojo, 
vildamasis, kad lietuvių visuo
menė Lietuvių operos naujuo
sius užmojus supras, vertins ir 
savo darbu, auka visokerio-

i pai parems, neretu atveju dau
giau pasiturį asmens tapdami 
ir operos rėmėjais bei mecena
tais. \

“Jūratė ir Kastytis” — nau- 
į jas Lietuvių operos įnašas į lie

tuvių kultūrinį gyvenimą. Į- 
našas prasmingas, vertas visos 
lietuvių visuomenės paramos.

Po įdomaus pokalbio spaudos 
žmonės iškėlė visą eilę klausi
mų, naudingų tiek spaudos žmo
nėm, tiek pačiam Lietuvių ope
ros kolektyvui.

Pokalbį baigus, vaišingi šei
mininkai Vacys ir Margarita 
Momkai visus pavaišino.

jis nesupranta, bet staiga iš
traukia kažką iš žvėries nasrų 
ir pradeda skaityti. Bendrovės 
Žinios — Užsienio Pasiunti
niams . . .; jis viską perskaito, 
po to, nustebęs, numeta jai; ji 
juokiasi, skaito, kikena ir atsi
sėda ant pievos . . .

Ryte jį prikelia vėl moto
rų ūžimas. Leidžiamės, sako bal
sai. Jis pabunda. Krūpteli. Lei
džiamės, murma.

— Leidžiamės, — pakartoja 
balsai.

Nusileidžia. Net nepastebi, 
kaip nusileidžia. Tik jo vaikų 
ir žmonos balsai tai užtikrina, 
kai jis manevruoja tarp bliz
gančio* automobilių chromo.

j — Tai viskas tvarkoj, — ant 
Į greitkelio sako žmona. Jis jau
čia, kaip miela būti namie, tik
rai miela būti su ja.

— Tvarkoj, — jis atsako, su
silenkęs prie vairo, lyg nudai
nuoja, stengiasi įsiklausyti į 
krykštaujančią vaikų juoko at
mosferą, staiga suminkštėja ir 
pradeda juoktis su jais. *

— Stud. Vytautas Narutis, 
studijuojąs chemiją IIT institu
te, veiklus lietuviškų jaunimo 
sambūrių dalyvis, dėsto pasau
linę istoriją Lietuvių Pedago- 

, giniame institute. Vytautas pats 
baigęs tą institutą ir diplominį 
darbą parašė iš Lietuvos istori

jos.
1 — Juozas Kačergis yra pro
jekto vadovas Naval Air De
velopment centre, . Johnsvil
le, Pa. J. Kačergis dirba prie 
kompiuterių sistemos, kuri bus 
naudojama prieš povandeninių 

: laivų puolimus. Kaip J. Kačer
gis teigia, ' išradimas išban
dytas ir pasirodė veiksmingas.
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MYKOLAS KRUPAVIČIUS — 
ISTORINĖ ASMENYBĖ

Žvilgsnis į jo politiką ir veiklą
(Tęsinys iš praeito nr.)

M. Krupavičiaus politinio dar
bo bendradarbių tarpe buvo ir 
jo amžininkai, kaip būsimas 
prezidentas A. Stulginskis, so
ciologas ir ekonomistas prof. 
V. Jurgutis, šviesūs intelektua
lai ir lietuviško jaunimo vadai 
prof. P. Dovydaitis, prof. St. 
Šalkauskis, Jonas Vailokaitis ir 
jaunesni politikai, kaip dr. E. 
Draugelis, dr. L. Bistras, K. 
Bizauskas ir kt. Ta ilga krikš
čioniškos politikos kūrėjų eilė 
kaip tik išryškina M. Krupavi
čių, kaip vadą, politiką ir vals
tybininką, nes jis jau nuo 1919 
atsistojo krikščionių demokratų 
partijos priešakyje, jai duoda
mas savo programą ir stipriai 
įtaigodamas ją tikrovėje reali
zuoti. Jis šiuo atveju buvo jau 
ne tik partijos lyderis, bet ir 
jos ideologas, nulėmęs jos po
litinę, socialinę ir valstybinę 
kryptį.

Vacys Kavaliūnas ;

NAUJAS LAUREATAS
Draugo romano kunkurso ju

ry komisija, kurią sudarė An
tanas Gurevičius — pirm., An
gelika Sungailienė — sekr., 
Vanda Kralikauskienė, Vladas 
Šaltmiras ir Vytautas Tamulai- 
tis, dalyvaujant Draugo .ad
ministratoriui kun. P. Cinikui, 
sausio 15 Toronte posėdžiavo ir 
balsų dauguma paskyrė šių me
tų premiją už romaną “Aidai ir 
šešėliai”. Atidarius voką, pa- 
aiškėjo, kad X X I - o j o 
romano konkurso laimėtojas 
yra rašytojas Vacys Kavaliūnas 
iš Cleveland, Ohio.

Rašytojas V. Kavaliūnas 1963 
laimėjo 1000 dol. premiją už 
romaną '‘Kalnų giesmė”. Taip 
pat yra parašęs “Gimtosios že
mės giesmę” — monografiją 
apie Čiurlionio ansamblį. Spau
doj seniai bendradarbiauja. Bai
gęs Vytauto Didž. universitete 
prancūzų ir lietuvių literatūros 
mokslus 1934, mokytojavo Tau
ragės ir Vilkaviškio gimnazi
jose. Šioj buvo inspektorius ir 
direktorius.

Cleveland© universitete pa
darė 1957 prancūzų literatūros 
magistro laipsnį. Mokytojauja 
lituanistinėj mokykloj ir rašo 
lietuvių spaudoj.

Premija Chicagoj bus įteikta 
kovo mėnesį.

PRANAS GARŠVA

Žingsnis po žingsnio
Į visuomeninę ir politinę 

veiklą M. Krupavičius ėjo žings
nis po žingsnio, gerai šiai veik
lai pasiruošęs teoriškai ir prak
tiškai. Kilęs iš neturtingos šei
mos, jis pažino skurdžių gyve
nimą ir jiemv daromas skriau
das. Jau vaikystėje įsijungė į 
knygnešių eiles. Baigęs Veive
rių mokytojų seminariją ir pra
dėjęs mokytojo darbą Mozūruo
se (1905), lenkų kalba jis per
skaitė visą to meto socialinės 
doktrinos literatūrą ir bandė ją 
taikyti savo aplinkoje. Perkel
tas į Papilę, Žemaitijoje, tą dar
bą tęsė savųjų tarpe, ypač už
tardamas dvarų darbininkus, 
kurie savininkų buvo nuolat 
skriaudžiami. Dėl šių darbų bu
vo areštuotas, jo laukė teismas, 
bet tik palankių aplinkybių dė
ka išvengė kalėjimo. -

Įstojęs į Seinų kunigų semi
nariją (1908) ir studijas tęsda
mas Petrapilio dvasinėje aka
demijoje (1913-17), Krupavi
čius nesitenkino tik programi
nėmis studijomis, bet dalyvavo 
lietuvių klierikų būrelyje, raši
nėjo lietuviškoj spaudoj, pradė
jo reikštis ir visuomeniniam 
darbe. Paskirtas į Voronežą M. 
Yčo gimnazijos kapelionu, jis su
sirado jau plačią darbo dirvą 
visomis kryptimis — šalpos, vi
suomeninio ir politinio darbo, 
auklėjimo ir tautinės sąmonės 
žadinimo plotuose. Čia M. Kru
pavičius ir pasireiškia,. kaip di
delis organizatorius, puikus kal
bėtojas, ištikimas Lietuvos ne
priklausomybės idėjos*'plėtėjas 
ir Rusijoje susikūrusių krikš
čioniškos srovės politinių būre
lių vadas. Tai ypač išryškėjo 
Petrapilio lietuvių seime, ku
riame jis atstovavo Voronežo 
lietuviam,—čia jis gynė krikš
čioniškus principus ir laisvės 
idėjas prieš tuos, kurie buvo 
daugiau linkę į internacionaliz
mą ir vienybę su Rusijos so
cialistais. Bet, komunistų už a- 
kių pasmerktas mirčiai, jis, 
persirengęs kareivio uniforma 
ir užsiauginęs barzdą, 1918 m. 
patraukė dar vokiečių valdo- 
mon Lietuvon.

Kaip tik čia M. Krupavičius 
atsidūrė savuose vandenyse. Jis 
važinėjo po Lietuvą, sakė pa
mokslus bažnyčiose ir prakal
bas aikštėse, žadindamas tauti
nę sąmonę ir pasiryžimą ginklu 
apginti jauną Lietuvos nepri
klausomybę. Tai buvo valsty
bės kūrimas ir tautos paruoši
mas būti vertai valstybinės lais
vės. Čia išryškėjo ir jo, kaip di
delio vado ir organizatoriaus, 
sugebėjimai, kuriuos jis krikš
čionių demokratų partijos eilė
se panaudojo valstybiniam gyve
nimui kurti, būtinajai žemės re
formai pravesti ir švietimui nu
skurdintoje tautoje kelti. Savo 
programą jis 1918 pabaigoje 
pateikė krikščionių demokratų 
partijos centro komitetui Vil
niuje.

Nauja programa — 
naujas vadas

Lietuvos krikščionių demokra

tų idėjinių pagrindų reikia ieš
koti vysk. M. Valančiaus veik- 
1 >je, “Žemaičių ir Lietuvos Ap
žvalgoje”, ypač senajame “Tė
vynės Sarge”. Nedidelių būre
lių, kuriuos organizavo daugiau
sia patriotai kunigai, ypač J. Tu
mas-Vaižgantas, jau buvo atsi
radę prieš didįjį Vilniaus sei
mą. Trys Petrapilio dvasinės 
akademijos profesoriai — P. 
Būčys, J. Matulevičius-Maironis 
ir A. Dambrauskas-Jakštas — 
buvo paruošę jų veiklai politinę 
ir socialinę programą, bet 
tik 1917 buvo sudarytas centro 
komitetas ir A. Stulginskis iš
rinktas pirmininku.

Kai M. Krupavičius pristatė 
centro komitetui savo progra
mą, ypač žemės reformos, ši 
programa buvo staigmena, nes 
Lietuvos krikščionys demokra-

Maldos galybė ir 
Lietuvos laisvė

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa, kaip buvo anksčiau Dar
bininke skelbta, šiemet suorga
nizavo maldos ir aukos vajų 
komunistų rusų okupuotai Lie
tuvai ir lietuviam gelbėti. Kiek
vienai dienai priskiriama kita 
vietovė. Šį kartą skelbiame va
sario mėnesio maldų kalendo-

1 rių.

1. Švč. Mergelės Marijos 
. Nekalto Prasidėjimo seserys,
Putnam, Conn.

2. Aušros Vartų parapiją,
• Chester, Pa.

3. Matulaičio namai, * Put- 
: nam, Conn.

4. Lietuvių katalikų misija, 
i Bogota, Kolumbija.
i 5. Šv. Kazimiero seserys,
• mokykla, Omaha, Nebr.

6. Šv. Kazimiero parapija, 
Worcester,* Mass.

7. Šv. Kazimiero seserys, 
mokykla; Philadelphia, Pa.

8. Šv. Antano parapija,
, Reading, Pa. ' .

9. Šv. Kazimiero seserys, 
' Šv. Kryžiaus ligoninė, Chicago, 
į III.

10. Šv. Kazimiero seserys, 
mokykla, Los Angeles, Calif.

11. Lietuviai misionieriai, 
Mendez, Ekvadoras

12. Šv. Kazimiero seserys, 
Marijos aukštesnioji mokykla, 
Chicago, Ill.

tai nebuvo revoliucijos šalinin
kai, o kaip tik labai nuosaikiai 
konservatyvūs. M. Krupavi
čiaus pateiktoji programa buvo 
labai radikali ir iššaukė beveik 
partijos skilimą. Nuo skilimo 
išgelbėjo tik reformos projekto 
autorius, pasiūlęs tuo tarpu lik
ti su dviem programom — kai
resne ir dešinesne, bet išlaikyti
vienybę. Po pasitarimų su Vil
niaus vysk. J. Matulevičium ir 
gavus jo pritarimą : radikales
niąja! programai, M. Krupavi
čiaus žemės reformos ir sociali
nio tvarkymo programa parti
jos buvo priimta, vienybė iš
laikyta ir pradėta jai stipriai 
ruoštis, kad ji taptų realybe ne
priklausomos Lietuvos gyve
nime.

A. Stulginskis 1919 iš parti
jos centro komiteto pirminin
ko pareigų atsisakė. Joms buvo 
išrinktas Krupavičius, kuris 
tuo metu jau ėjo specialaus val
dininko socialiniam reikalam 
pareigas vidaus reikalų minis
terijoje. Greitai jis buvo išrink
tas žemės reformos komisijos 
sekretorium, kurio pečius slėgė 
ir naujo įstatymo paruošimas, 
kad reformą vyriausybė galėtų 
vykdyti. Ir juk niekas kitas, 

13. Šv. Kazimiero parapija, 
Brockton, Mass.

14. Šv. Kazimiero seserys, 
Nekalto Prasidėjimo mokykla, 
Chicago, Ill.

15. Naujosios Zelandijos lie
tuviai, Naujoji Zelandija.

16. Lietuvos nepriklausomy
bės šventė. Visi meldžiasi.

17. Lietuvių misija, Pary
žius, Prancūzija.

18. Šv. Kazimiero seserys, 
Loretto ligoninė, Chicago, Ill.

19. Lietuvių misija, Švedija.
.. < 20, Lietuvos ...; ji^pjęįkląuso- 
e rpybėk. jškilipės-. .Yisj, ^prieįl aūią

si.
21. Lietuvių misija, Šveica

rija.
22. Šv. Kazimiero seserys, 

Švč. Širdies mokykla, New Phi
ladelphia, Pa.

23. Lietuvių parapija, "Monte
video, Uragvajus.

24. Šv. Kazimiero seserų rė
mėjos, Chicago, Ill.

25. Šv. Kazimiero seserys, 
Šv.. Jurgio mokykla, Chicago, 
UI.

26. Šv. Kazimiero seserys, 
Visų Šventų mokykla, Chica
go, Ill.

27. Aušros Vartų parapija, 
Worcester, Mass.

28. Šv. Kazimiero seserys, 
Švč. Marijos Gimimo mokyk
la, Chicago, Ill.

29. Venezuelos lietuvių misi
ja, Caracas, Venezuela.

Veikalas apie 
Lietuvos universitetus

Artėja 50-ties metų sukaktis nuo įsteigimo 
pirmojo, tikrai lietuviško universiteto jau laisvės 
kovomis atstatytoje Lietuvos valstybėje. Lietuvių 
Profesorių Draugijos Amerikoje sudarytoji redak
cinė komisija paruošė ir LPDA valdyba baigia 
spausdinti stambų 900 psl. veikalą apie Lietuvos 
universitetus, veikusius nuo 1579 iki 1944. Šis 
leidinys neturtingai veteranų pensininkų draugijai 
atsieisiąs apie 15,000 dol. Todėl kviečiame pa
remti šios mūsų kultūrai svarbios knygos išlei
dimą, ją iš anksto užsakant. Kol knyga dar ne
išėjo iš rišyklos, jos prenumerata yra tik 15 dol. 
Vėliau kaina turės būti pakelta. Todėl nedelskite.

Čekius ar money orderius siųskite adresu:
Lietuvių Profesorių Draugija, 

c/o prof. S. Dirmantas, 
6616 So. Washtenaw Ave., 
Chicago, Ill. 60629, USA

Pastaba. Suprasdami šio ilgus amžius išlik
siančio vertingo veikalo svarbą, jau daug užsaky
tojų prie 15 dol. pridėjo aukas nuo ’5 iki 45 dol. 
(neminiu garbės prenumeratorių). Šias aukas 
skelbsime spaudoje.

St. Dirmantas 
Lietuvių Profesorių Dr-jos valdybos 

pirmininkas ir administratorius

kaip pats projekto autorius M. 
Krupavičius, negalėjo taip tin
kamai reformą įvykdyti, kai 
reikėjo nugalėti ir konservaty
vųjį savo partijos sparną, ir į- 
ti kinti seimo atstovus, ir paga
liau valstybinėmis priemonėmis 
nusavinti dvarų žemes* ir jas 
išdalinti bežemiam, mažaže
miam ir buvusiem savanoriam.
M. Krupavičius 1923 tapo že
mės ūkio ministeriu, reformos 

GEROS NAUJIENOS 
Pirkėjams 

AUTOMOBILIŲ 
savo giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R.

Naujas ir populiarus modelis
ZHIGULI — VAZ 2102 Kaina 3,275.00 
(Kurio ankstyvesnė pardavimo kaina 
yra pakeista)

Mes irgi pasiūlome tučtuojau pardavimui 
ribotą skaičių sekančių

MOSKVICH 408 I.E. Kaina 3,009.50 
ZAPOROZHETS ZAZ 966 Kaina 2,012.50 

Kas pirmas ateina -— 
bus pirmas patarnaujamas!

Skubėkite su savo užsakymais į bet kurią 
prie mūsų prisijungusią firmą:
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

488 Madison Aye., Floor 21st, 
New York, N. Y. 10022 
Fel.: (212) 758-1150-1

PACKAGE EXPRESS & 
TRAVEL AGENCY, INC.

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019 
Tel. 212-581—7729

GLOBE PARCEL SERVICE, Inc. 
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa. 19106 

Tel. 215 WA 5—3455

arba tiesioginiai į vienintelį įgaliotą 
Vneshposyltorg’o atstovą Amerikoje

POUAROGIFTS, Ine.
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001 

Tel. (212) 685-4537

vykdytoju, naujo socialinio ir 
valstybinio gyvenimo savo tau
toje kūrėju. Šiose pareigose iš
buvo trejus metus. Ir dabar dar 
nuostabu, kaip jis galėjo, paly
ginus su kitais, net didesniam 
ir senesnes valstybines tradici
jas turinčiais kraštais, per to
kį trumpą laikotarpį atlikti to
kius istorinės reikšmės darbus.

(Bus daugiau)

Jurgio Spurgio nuotykis/ kai matuojama i§ akies__________________________________ _ __________________________ L.
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/LOS ANGELES, CALIF. Naujosios parapijos salės sta
tybos fondas iki Šių metų pra- * 
džios pakilo iki 25,000 dol.

šv. Kazimiero lietuvių para- * 
pijoj 1972 metais išdalinta 50, 
000 komunijų, pirmą šv. Ko
muniją priėmė 61 vaikas, Su
tvirtinimo s akram, priėmė 149, 
pakrikštyta 39 kūdikiai, sutuok
tos 7 poros, mirė 29 asmenys. 
Parapijos pastoracijos žinioj yra , 
1100 šeimų. Parapijos mokyklą 
lanko 289 vaikai. Šeštadieninę 
lituanistikos mokyklą lanko 
120. Parapija leidžia dvisavai
tinį laikraštėlį, kurį siunčia 
1150 šeimų. Parapijoj dirba 3 
kunigai, 4 šv. Kazimiero kong
regacijos seserys. Parapija turi

Milda Lenkauskienė, antro
jo jaunimo kongreso rengi
mo komiteto narė, LB Vaka
rų ap-dos suvažiavimo me-, 
tu informuoja Los Angeles 
lietuvius apie kongreso ren
gimo eigą. Nuotr. L. Kanto

Bendruęjppepės s. 
suvažiavimas
Vokietijoj 

(atkelta iš 3 psl.) 

košius painformavo apie šalpos 
komisijas ir sakėsi suteikęs eilei 
asmenų teisinių patarimų.

Jaunimo sekcijos pirminin
kas stud. Andrius Šmitas pra
nešė apie praėjusiųjų metų jau
nimo veiklą, o taip pat apie pa
siruošimus II pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresui, kuriame Vo
kietijai galės atstovauti 19 jau
nuolių.
Lituanistinės mokyklos

Stuttgarto lituanistinės mo
kyklos mokytoja Eugenija 
Lucienė pranešė, kad mokosi 
apie 10-20 vaikų tarp 7-14 me
tų amžiaus, susirenka kartą per 
dvi savaites. Visi kalba tik 
vokiškai, bet pramoksta trupu
tį ir lietuviškai. Mokoma dai
nelių, eilėraščių; supažindina
ma su Vasario 16 gimnazija. Bu
vo suruošta vaikų rankdarbių 
parodėlė.

Memmingene mokyklai vado
vauja Vanda Povilavičienė. 
Mokosi 15 mergaičių,, kurių tik 
viena kalba lietuviškai. Mo
kykla veikia nuo 1951'.

Miunchene mokytojauja Ali
na Grinienė. Mokosi 6 vaikai. 
Pamokos vyksta šeštadieniais 
Grinių bute. Mokykla veikia 
nuo 1951.

Koelne lituanistinė mokykla 
įsteigta 1971. Mokytojauja stu
dentas Petras Veršelis. Mokyklą 
lanko 7 vaikai. Pamokos vyksta 
kas savaitę.

Kiti pranešimai
Galiausiai pranešimus dar pa

darė visi trys Vokietijos LB val
dybos nariai— J. K. Valiūnas, 
B. Liubinas ir J. Barasas, rin
kimų komisijos narys Klemen
sas Zakis ir Vasario 16 gimna
zijos direktorius V. Natkevi
čius. Diskusijose buvo pasisaky
ta daugeliu aktualių LB reika
lų.

Sekmadienį dalyvauta Vasa
rio 16gimnazijos*pamaldose. Ro
muvos pilies salėj VLB valdy
bos pirmininkas, apžvėlgęs suva
žiavimo darbus, pakvietė visus 
dalyvius užbaigai sugiedoti tau
tos himną. (Eli)

18 mėnesinių apmokamų tar
nautojų.

1972 metais pramatomi svar
besni parapijos įvykiai: vasario 
20 — Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimas, kovo 
5 — šv. Kaži m iro šventė, ko
vo 22-25 — rekolekcijos, balan
džio 16 — prel. J. A. Kučingio 
25-rių metų klebonavimo sukak
tis, birželio 18 — parapijos Lie
tuvių diena, spalio 22 — parapi
jos bazaras.

Kalėdų šventės parapijoj at
švęstos iškilmingai. Nežiūrint 
smailaus lietaus, labai daug 
žmonių dalyvavo pamaldose ir 
priėmė švč. Sakramentą. Aukų 
parapijai sudėta 8,650 dol.

Šv. Kazimiero mokyklos mo
kiniai gruodžio 21 turėjo savo 
kalėdinę programą. Pirmo ir 
antro skyriaus programa buvo 
nufilmuota televizijos Il
sios stoties ir Kalėdų metu pa
rodyta šventinėj programoj. 
Prieš vaikučių programą 
televizijoj buvo parodytas Šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčios pa
vadinimas, bažnyčios bokštas ir 
viršum durų esanti Aušros 
Vartų mozaika. Šiam televizi
jos pasirodymui vaikučius pa
rengė Sesuo Dolores ir mokyt. 
G. Kuzavinienė.

PASIRAŠYKIME VISI

Amerikos Lietuvių Taryba 
nuoširdžiai dėkoja visiem, ku
rie taip uoliai ir pasišventę 
prisideda prie talkos, platinda
mi peticijos lapus ir rinkdami 
parašus, skirtus įteikti prez. 
Nixonui, ir prašo tęsti šį svar
bų darbą. Parašų rinkimas 
vyksta labai sėkmingai.

Kadangi prez. Nixono kelio
nė pirma numatoma į Kiniją, o 
tik vėliau į Sovietų Sąjungą, 
tai? parašų po peticija rinki mis 
pratęsiamas iki kovo 1. Iki to 
laiko prašoma ištisai arba dali
nai užpildytus peticijos lapus

PO CHICAGOS DANGUM
I

Netekom darbščių lietuvių

Per radiją ir telefonais sau
sio 13 lietuvius pasiekė liūdna 
žinia, kad tos dienos rytą nuo 
širdies smūgio amžinai užgeso 
veiklus organizacijų veikėjas 
žurnalistas Antanas Gintneris. 
Jis daug dirbo šaulių organiza
cijoj, buvo Balfo direktorius, 
žurnalistų skyriaus pirminin
kas ir eilės klubų valdybos na
rys. Prieš mirtį, sausio 12, daly
vavome kartu Lietuvių Preky
bos Rūmų metiniame susirin
kime. Ten jis net įsipareigojo 
rašyti į spaudą. Nuoširdžiai ta
da pasikalbėjom apie ateitį. Su
laukė 70 metų. Artimesnių gimi
nių Amerikoj neturi. Lietuvoj 
yra likęs jo brolis.

Tą pačią dieną mirė dr. 
Jonas Sadauskas, ilgai gyvenęs 
Decatur, Ill.

Sausio 8 buvo palaidotas bu
vęs Lietuvos vyčių veikėjas ir 
Vyties žurnalo redaktorius Ka
zimieras Jonaitis-Žilvytis.

Sausio 11, sulaukęs 60 metų, 
mirė muz. Alfonsas Le p ars k as, 
gyvenęs Oak Parke. Jo laidotu
vėmis rūpinosi Lietuvos Dukte
rys.

Giliausia užuojauta mirusių
jų artimiesiems.

Turtingi Prekybos Rūmai

Lietuvių Prekybos Rūmų na
rių metinis susirinkimas įvyko 
sausio 12. Jį pravedė inž. K. Ok- 
sas.

Pirmiausia buvo pagerbti mi
rusieji nariai (per metus mirė 
penki).

Kasos apyskaitą smulkiai iš
dėstė A. Balionas. Paaiškėjo, 
kad įvairiuose bankuose yra 
43,820 dol. 1971 duota stipendi
ja ir paskirta 500 dol. Lietuvių 
Fondui. Buvo 8 susirinkimai, 
metinis banketas ir golfo die
na. Norkų šeimai nariai sudė
jo 125 dol. Narių yra 278, ne
mažas skaičius naujų ateivių. 
Prekybos Rūmai remia Jauni
mo kongresą.

Vincas Skilius ir Vygis Nar
butas, Vasario 16-tosios gimna
zijos mokiniai, Kalėdų atosto
gom iš Vokietijos buvo atvykę 
pas savo tėvelius. Abu jaunuo
liai džiaugiasi galį lankyti vie
nintelę lietuvių gimnaziją lais
vame pasaulyje.

Dail. V. Vizgirda, Boston, 
Mass.,, atvyks į Los Angeles ir 
birželio 18 Lietuvių dienos pro
ga turės savo kūrinių parodą. 
Tai bus pirmoji dailininko pa
roda Los Angeles mieste.

Dr. Zigmas Kungys, Los An
geles, Calif., susižiedavo su 
Regina Aukštkalnyte, taip pat 

| iš Los Angeles. Jų jungtuvės 
įvyks sausio 29 šv. Kazimiero 
bažnyčioj. Abu yra veiklūs ko
lonijos lietuviai. Dr. Zigmas ver
čiasi gydytojo praktika ir vei
kia įvairiose organizacijose, o 
Regina dalyvauja choruose, vai
dinimuose ir reiškiasi kaip solis
tė įvairiuose parengimuose.

Violeta Bingelytė-Kašelionie- 
nė, pereitą vasarą ištekėjusi 
už Antano Kašelionio ir įsikūru
si gyventi Los Angeles, nuo 
pereitų metų spalio vidurio 
pradėjo dirbti Los Angeles Šv. 
Kazimiero parapijos pradžios 
mokykloj mokytojos darbą. Ji 
moko trečią skyrių.

i grąžinti į Altos būstinę, 2606 
West 63rd St., Chicago, Illinois 
60629.

Peticijoj išreikšti mūsų pa
grindiniai reikalavimai': protes
tas . dėl neteisėtos ir prievarti
nės Lietuvos okupacijos, religi
jos persekiojimo Lietuvoj, pa
grindinių žmogaus teisių pa-
žeidimo ir dėl neteisėto, bruta- 

’ lauš Simo Kudirkos nuteisimo.
Pasirašykim visi! Tenelieka 

nė vieno lietuvio, neatlikusio 
Į savo pareigos!

Amerikos Lietuvių Taryba

Išrinkti penki nauji direkto
riai: Br. Gramont, A. Macke- 
Mačiukas, ekon. J. Petrulis, P. 
Vilkelis ir J. Bacevičius. Anta
nas Kareiva pakeltas į garbės 
narius.

Kerelio buvo pasiūlyta, kad 
reikia kuo nors padėti savo na
riam, teikti jiem nedideles pa
skolas, daugiau rūpintis jų atei
timi. Iš tikrųjų, tiek kapitalo, 
Įo neturim nė savos pastogės!

Lietuviai Amerikos spaudoj

Paskutinėm dienom vėl keli 
lietuvių laiškai vietos dienraš- 

, čiuose. Ypač tuo metu, kai so
vietai tampėsi po New Yorką su 
nusižudyti bandžiusiu savo stu
dentu. Čia iš naujo buvo pri
minta Simo Kudirkos tragedi
ja.

Sun-Times išspausdino J. Ja
saičio laišką, kuriame, ry
šium su Bengalijos įvykiais, 
primenama, kad Sovietų Rusija 
jau nuo 1940 laiko Pabaltijo 
valstybes pavergtas.

Dr* K. Bobelis Chicago Tri
bune apgailestavo, kad išėjo iš 
darbo žinomas kolumnistas 
W. Trohan, kuris gerai supran
ta komunizmo pavojų ir vietos 
bei užsienio politines proble
mas.

Mūsų apylinkės savaitraščio 
SW Herald redakcijoj dirba Jo- 
rūnė Joni kaitė, dažnai duodanti 
įvairių žinių apie lietuvių veik- 
Lb o Petuško tam pačiam laik
raštyje kiekvieną savaitę veda 
skyrių, kur dažnai minimi lie
tuviai.

Bal. Brazdžionis

— Los Angeles Times sausio 
12 davė UPI agentūros žinią 
apie naujas azylio taisykles, iš
siuntinėtas 75 valdinėm agen
tūrom. Prisimindamas S. Ku
dirkos išdavimą, komentuoja, 
kad jis buvęs išduotas Pakran
čių sargybos vadovybės, “ne
pasitarus su valstybės departa
mentu“.

Los Angeles Dramos sambūris, režisuojant D. Mackialienei, 
sausio 15 suvaidino A. Landsbergio melotragikomediją “Pas
kutinis piknikas“. Nuotr. L Kanto

Dr. Z. Brinkis, keletą metų 
specializavęsis Kaiser ir kitose 
ligoninėse operacijų srity, ati
darė; nuosavą įstaigą adresu: 
10738 Riverside Dr., North Hol
lywood, Cąlif. Tl. 763-1414.

Inž. Rimas Kalvaitis su šeima 
išvyko gyventi į Airiją, kur 
jį perkėlė darbdavys. Kalvai
čiai tikisi už metų vėl grįžti į 
Los Angeles.

• Arch. Edmundas Arbas nuo 
sausio 1 savo architektūrinę įs
taigą perkelia į 1622 Wilshire 
Blvd., Santa Monica, Calif. 
90403. Tel. 394-1250.

Hollywood© Kalėdų parade 
šiemet teko pastebėti ir lietu
vaičių: , Rūta Lee-Kilmonytė 
važiavo su draugais nauju Ca
dillac automobiliu. Su Johnny 
.Grant važiavo Gabija Bonatai- 
tė, kuri dirba TV 5 kanalo į- 
staigoj.

Jaunimo šokių grupės, Santa 
Monica, Calif., pirmoji repetici
ja įvyko sausio 7 Lincoln mokyk
los patalpose. Dalyvavo 10 po
rų šokėjų.

Los Angeles Balfo skyrius nu
siuntė centro valdybai 3,000 
doL surinktų aukų.

LB Vakarų apygardos pirm. 
J. Cinga ir Jaunimo, metų ko
miteto pirm. J. Venckus bendru 
laišku pakvietė visą eilę asme
nų į Jaunimo metų garbės ko
mitetą.

SLA parengimas Šv. Kazi
miero parapijos salėj įvyks sau-1 
šio 30. —- L.Ž.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui^ Tevy pranciškonių vie* 
uuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskirai aukotojai pageidavimus) aukojo:

300 dol. — H. Pulkus, St. 
Petersburg, Fla.
• 200 dol. — T. Goberis, Nor
wich, Ct.
. Po 100 dol. — H. Dumblaus- 

kas, Munhall, Pa., Fr. Pūkas, 
N. Chicago, HL, P. Shopanus, 
Dundellen, N. J.

50 dol. — K. Kavaliauskas, 
Cicero, III.

Po 25 dol. — K. Krušinskas, 
Stratford, Conn, (pažad. 125), 
A. Alexis, Waterbury, Conn., H. 
Dumblauskas, Munhall, Pa..

22 dol. — M. Gegužis, Rah - 
way, N. J.

20 dol. — J. Miliauskas, 
Worcester, Mass., M. Kerčins- 
kas, New Phila., Pa., A. Urbi- 
kas, Cicero, III., R. Proleikis, 
Plainfield, N. J., A. Gilienė, Pa
terson, N. J.

Po 15 dol. — J. A. Valantie- 
jus, Herbert, Mich., J. Krištolai
tis, Cleveland, Ohio, W. Savic
kį, Stanghton, Mass., K. Žebraus
kas, Scranton, Pa.

Po 10 dol. — C. Pakulis, Sil
ver Spring, M d., M. Bruožis, 
Worcester, Mass., M. Kerpienė, 
Putnam, Conn., L. Leve, Hart
ford, Conn., A. Sėti kas, Old 
Saybrook, Conn., Kl. Kuprėnas, 
Crodon, N. Y., J. S pakaus k as, 
Allison Park, D. S u rantas, Rock
ford, Ill., V. Kundrotas, Detroit, 
Midi., P. B. Walls, Detroit,

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet

BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Bushwk* Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au
kotojų pavardes. -

Baltimorės 

žinios
“Daina”, Baltimorės vyrų cho

ras, sausio 29, šeštadienį, 7:30 
vai. vak. rengia koncertą Lie
tuvių Svetainės didžiojoj salėj. 
Po koncerto šokiam gros Ed
vardo Karčausko orkestras. 
Veiks loterija ir bufetas. Dai
na kviečia visus į savo metinį 
koncertą.

Sodaliečių metiniai pusry
čiai bus* vasario 6, sekmadienį, 
po 8:30 vai. mišių, kurių metu 
klebonas prel. L. Mendelis išda
lins ištikimybės dovanas uo
liom sodalietėm. Po pusryčių 
Šv. Alfonso mokyklos salėj į- 
vyks ir susirinkimas, kurio me
tu bus renkama nauja valdyba. 
Bus rodomi ir spalvoti paveiks
lai.

Kepinių išpardavimą rengia 
sodalietės vasario 6, sekmadie
nį, po 8:30 vai. mišių Šv. Al
fonso mokyklos kambariuose. 
Gera proga įsigyti namuose pa
gamintų gardžių tortų ir kitų 
skanumynų.

Kepsnių balių rengia Šv. Var
do Draugijos vyrai Šv. Alfon
so parapijos salėj vasario 13, 
sekmadienį,nuo 1 iki 6 vai. 
Bus galima gauti ne tik gar
džiai pagamintos jautienos, bet 
ir kitokių valgių. Veiks loterija. 
Šokiam gros geras orkestras. 
Pramatą dalyvauti raginami 
iš anksto įsigyti bilietus pas

(nukelta į, 8 psl.)

Mich., R. Krumauskiene, r>et- 
roit, Mich.

7 dol. — J. Gužaitis, Cicero, 
III.

Po 5 dol. — R. A. Shatas, 
Huntsville, Ala., A. Šopienė, 
Dearborn Hts., Mich., P. Ba
landa, Detroit, Mich., J. Mariu
kas, Washington, D. C., A. Bru- 
sok, Sheboygan, Wi., D. Cesare, 
Cranton, R. I., J. Pauliukonis, 
Worcester, Mass., K. Parzkus, 
So. Boston, Mass., A. Mikėnas, 
Worcester, Mass., V. M. Han
non, Croton, Mass., M. Cėsna, 
Worcester, Mass., J. Shimkus, 
Cambridge, Mass., J. Babrys, 
St. Petersburg, Fla., E. A. Gan- 
tautas, Bridgeport, Conn., V. 
Vaikutis, Stamford, Conn., E. 
Varselka, Ansonia, Conn., Z. 
Delininkaitis, Waterbury, Con
nect., Ch. Kizauskas, Waterbu
ry, Conn., S. Fledžinskas, Los 
Angeles, Calif., V. Pažiūra, 
Anaheim, Calif., J. Keder, N. 
Pulston, Pa., M. Arlauskas, 
Scranton, Pa., B. Mateunas, 
Amsterdam, N. Y., M. Daupla, 
Jamsbury, N., R. Masiulionis, 
Buffalo, N. Y., H. Schanel, Wood 
Dale, HL, M. Martusavich, Chi
cago, Ill., E. Izokaitienė, Chica
go, Ill.

Visos šios aukos gautos per 
pranciškonų pro vi nei olą Tėv. 
Jurgį Gailiušį, OFM.

y VisuĘs
— Vytautas Volertas, LB 

centro valdybos pirmininkas, 
sausio 4-5 susiriko ir tarėsi su 
Los Angeles, Santa Monica ir 
Omahos LB apylinkių valdybo
mis.

— IV-sios Tautinių Šokių 
Šventės Komitetas, susidedąs 
iš aštuonių darbuotojų, LB 
centro valdybos buvo patvirtin
tas š. m. sausio 12. Komiteto 
sąstatas yra toks: dr. Leonas 
Kriaučeliūnas — pirmininkas, 
Genovaitė Breichmanienė — 
•meninės dalies vadovė ir Kana
dos atstovė; Algis Modestas — 
vicepirmininkas; Birutė Vinda- 
šienė — sekretorė; Ignas Pet
rauskas — iždininkas; Ritonė 
Rudaitienė — informacijos va
dovė; Audronė Pavilčiūtė — pro
tokolų sekretorė; ir Vytautas 
Radžius — leidinio redaktorius 
ir muzikinės dalies koordinato
rius.

— LB centro valdyba aplink
raščiu kreipėsi į visas LB apy
gardų valdybas, prašydama in
formuoti jaunimo organizaci
jas ir pavienius jaunuolius apie 
atstovų rinkimą į II-jį Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresą. At
stovu gali būti kiekvienas lie
tuviškame gyvenime besireiš
kiąs jaunuolis ar jaunuolė, tarp 
18 ir 30 metų. Atstovų rinki
mai turi būti pravesti iki vasa
rio 16. Už kandidatus gali bal
suoti nuo 16 iki 30 metų jau
nimas.

— Kun. Antanas Rubšys, Man
hattan kolegijos profesorius, 
Bronx, N. Y;, nuo pereitos va
saros tęsė biblines studijas Po
piežiškam Biblijos Institute Je
ruzalėj. Po sausio 31 studijas 
tęsia Romoj. Rudenį vėl grįžta 
į New Yorką, kur Manhattan 
kolegijoj dėsto jau keliolika me
tų.

A^kiv.^Jtfi^o’MBtufiffČio, 
marijonų vienuolijos - atnaujin
tojo, Vilniaus vyskupo, Šv. Sos
to delegato Lietuvai, dviejų su
kakčių — 100 metų nuo gimi
mo ir 45 metų nuo mirimo — 
minėjimas bus. sausio 30. 
Mišios 2 valandą popiet Ma
rijos Gimimo parapijos bažny
čioj. Pamokslą pasakys kun. 
prof. St. Yla. Priėmimas pa
rapijos salėj. Tai vienintelis lie
tuvis, kurio beatifikacijos by
la vedama Romoj.

— Čiurlionio ansamblis Cle
veland© sausio 16 atšventė 
32 gimtadienį. Viešas pagerbi
mas įvyko sausio 22 iškilmingo 
baliaus-koncerto metu.

— Vytauto Mačernio poezi
jos ir gyvenimo pristatymą ruo
šia Cleveland© moksleiviai ir 
studentai ateitininkai sausio 
29, šeštadienį, 7:30 vai. vak. 
Šv. Jurgio parapijos salėj. Pro
grama susideda iš montažo apie 
poeto gyvenimą ir kūrybą. Šį 
montažą parašė ir atliks pats 
jaunimas. Programoj dalyvaus 
ir du jauni svečiai iš Toronto 
— balerina Regina Kryžanaus- 
kaitė ir solistas Jonas Vaškevi
čius.

— Kun. Gediminas Kijaus- 
kas, S.J., lietuvių jėzuitų pro- 
vinciolas, sausio 13 išskrido į 
Braziliją ir Urugvajų aplankyti 
ten dirbančių lietuvių jėzuitų.

— Jaunimo kongreso stovyk
los komendantu numatoma 
kviesti kun. Antaną Saulaitį.

— Nauji Darbininko skaity
tojai: H. V. Vaitaitis, Old Say
brook, Conn., O. Miliauskienė, 
Hicksville, N. Y., Ann Shirlaw, 
Dumont, N. J., D. Lolė, Brook
lyn, N. Y., D. A. Gudaitis, New
ton Square, Pa., J. Smailys, S. 
Omaha, Nebr., L. Vasilik, Am
bridge, Pa., H. Gražiūnienė, 
Woodhaven, N. Y., G. Vašil- 
kovs, Dayton, Ohio. Kitiem už
sakė: S. M. Katilus, Dorches
ter, Mass., — F. Katilui, En
field, Conn., D. Cibas — K. Ci
bui, abu iš Vista, Calif., vietoj 
mirusios sesers C. Corsini per
ėmė laikraštį skaityti V. Sava- 
nevičienė, N. Y. City, J. Kran- 
cunas — A. Yankauskienei, abi 
iš Wethersfield, Conn. Sveikin
dami naujus skaitytojus, dėko
jame užsakytojam. Darbininkas 
naujiem skaitytojam pirmiem 
metam kainuoja tik 7 dol.
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“GYVATARO” KONCERTAI
Philadelphijoje Ir New Yorke

HAPPY AND JOYOUS 
BROTHERHOOD WEEK

Programa: Tautiniai liaudies šokiai
Solistas JONAS VAŠKEVIČIUS
LINA VERBICKAITĖ

Vadovė: GENOVAITĖ BREICHMANIENĖ
Globėjas: MSGR. JUOZAS TADARAUSKAS ir

Vilniaus’Aušros Vartų parapija, Hamilton, Kanada

įėjimo bilietai: 5 ir 3 doleriai

when all people are 
brothers under God

FOREST PORK STORE

Philadelphijoje
Philadelphijoje, Pa., Lietuvių Muzikinio Klubo salėje, 
2715 E. Allegheny Ave.

Šeštadienį, vasario 26 d., 6 vai. vakaro.
Rengia —

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa ir 
Philadelphijos Rengėjų Komitetas, • 
J. Lukas, pirmininkas.

- Bilietus galima gauti Philadelphijoje:

J. Lukas, tel............. .............................................   743-6383
Šv. Andriejaus par. klebonija ........................................... 765-2322
Šv. Kazimiero par. klebonija .....................................   468-2052
Šv. Jurgio par. klebonija ..................................................... 739-3102
Liberty Fed. S. Loan Ass. ......................................    567-1480
K. Cikotas ...................................................................................... 324-4859
A. Cebatorius .............................................................................. 423-9987
A. Uszacki ..............................   467-6394
A. Mažeika ................................................................................... 436-1685
J. Kananavičiuš .......................................................................... 788-6690
J. Šalčiūnas ................................................................  (609) 461-2861
P. Vaškys ....................................................................................... 639-4862

New Yorke
New Yorke, Richmond Hill High School salėje, 89-30 
114 St., Richmond Hill, New York.

Sekmadienį, vasario 27 d., 3 vai. popiet.

Pure Pork Products
Fine Bolognas 

Fresh and Smoked Meats 
66-39 Forest Ave. 

Comer Woodbine St. 
Ridgewood, N. Y.

HY 7—2853

DATA EQUIPMENT 
& SYSTEMS DIVISION 
187 Elast Union Avenue 

East Rutherford, New Jersey

“GYVATARAS” —jaunimo grupė iš Hamiltono, Ka
nados, pasiaukoja persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje, 
įvertinkime jaunųjų pastangas, pripildykime sales.

Pelnas skiriamas Lietuvių Katalikų Religinei Šalpai. -
Rengėjai

Rengia —
Lietuvių Katalikų Religinė šalpa Persekiojamai 
Bažnyčiai Lietuvoje gelbėti. v

Bilietus galima gauti New Yorke:

Liet. Kat. Religinė šalpa, 64-09 56 Rd. 
Maspeth, N. Y. 11378, tel................ 894-7351

Apreiškimo par. klebonija ....................................... ."............. 387-2111
Atsimainymo par. klebonija ............................................... 326-2236
Angelų Karalienės par. klebonija .......................:......... 782-2086
Aušros Vartų par. klebonija ..........   255-2648
Haven Realty — J. Andrušis ........................................... 847-4477
Br. A. Radzivanai ...................   441-9720
“Vytis International Travel .................................................... 769-3300
N. P. Baltrulioniai ....^............................... .-.......................... 297-0991
O. Brady .................................................................................  894-4138..
M. Shalins .......     296-2244
J. R. Bružų siuntinių įstaiga ....................................   441-4712
•New Jersey bilietus platina ir autobusus

'■ organizuoja:
Kearny, Dievo Motinos S. par. kleb. ......................... 998-4616
Elizabeth, Šv. Petro ir Povilo par. kleb..................... 352-2271
Paterson, Šv. Kazimiero par. kleb................................... 271-1693
Newark, Švč. Trejybės par. klebonija ........................ 622-6847
Bayonne Šv. Mykolo par. klebonija .........  436-1412

FRANKS
( SERVICE CENTER

Open 7 Days a Week
\ Major & Minor Repairs Road Svc.

Tires, Batteries & Accessories
134 Pershing Ave. Carteret, N. J. 

Call 201 541-9450

DON S. MAR IN AR OS BAKERY

Trading as J. Marinam & Son 
Bread Rolls and Cake Products 

332 Paterson Avenue 
East Rutherford, New Jersey 

. 201 935-2774

C C. VAN EMBURGH, INC. 
MORTICIANS

■ Serving the Greater Ridgewood Area 
Since 1895

306 East Ridgewood Ave. 
Ridgewood, New Jersey

I (201) 445-0344

WEEHAWKEN 
HOBBY CENTER 
For Young & Old 

310 Palisade Avenue 
Cliffside Park, New Jersey 

Call 201-943-2482

SNACK-TIME 
CATERING

365 Main Street 
Little Falls, New Jersey 

Call 201 256-3770 
Ask for John or Bob

CALISE BEAUTY SCHOOL I
Day and Evening Classes
• Fully Air Conditioned 

169 Livingston Street 
Brooklyn, N. Y.
Call 875-9060

NEW EGYPT 
AUTO BODY SHOP 

Collision Experts 
8 North Main Street 

New Egypt, New Jersey 
Cll 609-758-8338

CUMBERLAND MUTUAL 
FIRE INSURANCE CO.

164 West Broad Street

Bridgeton, New Jersey

DINGMAN’S DAIRY 
The Best in Dairy Products 

I
12 Woodport Road 
Sparta, New Jersey 
Call 201 729-6578

For Home Delivery

THE FOOD BASKET 
Fresh Meats — Groceries 

Choice Cold Cuts 
Sandwiches to Go 

119 A Chewslanding Road 
Chewslanding 

Glendora, New Jersey 
Call 609-784-8988

HARRY BONNET

INSURANCE AGENCY

ROCKY’S MILLTOWN 
SHELL SERVICE 

STATION 
Open 7 Days a Week 

General Auto Repairs, Electronic 
Tune-Up. Road Service, Tires, 

Batteries and Accessories 
Ryders Lane and. Milltojvn-Road 

"East Brunswick, NT J.

General Insurance 
5 Northfield Avenue 
West Orange, N. J.

TOPS DINER

Good Food at 
Reasonable Prices 

699 Broadway 
Bayonne, New Jersey

OTTO’S DELICATESSEN 
2998 Milbum Avenue 

Baldwin, N. Y.
Open 7 Days a Week 

For Finest of Cold Cuts 
and Beers and Salads 

Call 516-379-7599

LEISURE TOWN INC.

Route No. 70

P. O. Box 418 
Vincentown, New Jersey 

Call 609-463-2294
PETE’S GULF 

SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Service, Tires, Batteries 
and Accessories

• 1568 Boulevard Jersey City, N.J. 
Call 201 434-9300

OLD BRIDGE 
EMPIRE SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs, 24 Hour 

Towing, Road Service, Tires 
Batteries and Accessories 

50 Highway No. 18 Old Bridge, N.J.
Call 201 254-4554

YE OLDE PIKE'LOUNGE 
AND RESTAURANT 
Open 7 Days a Week

Where Good Friends Meet 
Bridgeton and Vineland Pike 

Bridgeton,. New Jersey

LA CREACION
Religious Articles

Ladies and Gentlemen’s Clothing
’ Open 6 Days a Week j

402 East Jersey Street 
Elizabeth, New Jersey

Call 201-353-6494 J

PARR TRAVEL 
SERVICE 

Group and Individual 
210 Everett Avenue 
Wvckoff, New Jersey 

Call 201 891-4321

CHATEAU GOURMET
Finest of Cusine 

438 Springfield Avenue 
Summit, New Jersey 

Call 201 273-2800

SWEENY’S
CITY LINE DELI—LIQUORS 

1139 South Orange Avenue 
Newark, New Jersey

Just Stop in and Say the jezeks 
Sent me. Cold and Hot O Douevres 

Dial 201 373-5480

ST. GEORGE ESSO
- SERVICE STATION 

Open 7 Davs a Week 
Foreign and Domestic

Car Repairs, Tires Batteries and 
Accessories

St. George and Jaques Ave
Rahway, N. J. Call 201-382-8030

GERBER METAL

SUPPLY CO.
40 Montgomery Street 
Hillside, New Jersey 

Call 201 964-1955

BALTIMORĖS ŽINIOS

(atkelta is 7 psi.) 
draugijos narius arba klebonijo
je. Pelnas skiriamas parapijos Į 
reikalam.

Lietuvių Svetainės šėrininkų 
mėtinis narių susirinkimas į- 
vyks. sausio 30, sekmadienį, 2 
vai. popiet Lietuvių salėj. Bus 
renkami direktoriai ir išklau
somi metiniai apyskaitų prane
šimai. Po susirinkimo užkan
džiai ir atgaiva. Visi šėrininkai 
kviečiami dalyvauti.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas, rengia
mas Lietuvių Bendruomenės 
Baltimorės apylinkės ir Lietu
vių Tarybos skyriaus, bus va
sario 20, sekmadienį, Lietuvių 
Svetainės didžiojoj salėj. Iškil
mės prasidės su pamaldomis Šv, 
Alfonso bažnyčioj, kur bus mel
džiamasi už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklausomy
bės bei už visus kenčiančius bro
lius ir seseris okupuotoj tėvy
nėj ir ištrėmime. Minėjimo ban
ketas bus 2 vai. popiet. Jame 
pakviesta dalyvauti Maryland© 
gubernatorius Marvin Mandel 
ir senatoriai bei kongresmanai, 
Baltimorės miesto burmistras 
Donald Schaefer ir kiti žymūs 
asmenys. Šokiam gros geras or
kestras. - -

Jonas Obelinis

Prieš šventes lėlė, papuošta 
lietuviškais tautiniais drabu
žiais, buvo išstatyta Emigrant 
Savings Banko lange, 5 E Avė. 
42 St. Manhattane.

Iš 200 lėlių buvo išrinktos 3 
gražiausios lėlės. Pirma vieta 
teko lėlei, aprengtai lietuviš
kais tautiniais drabužiais, ir dar 
dviem kitom lėlėm. Už gražiau
sias lėles dovanas skirstė komi-

P ajl
Mirus a.a. Kaziui Mockui, M. 

Mockienė, vykdydama velionies 
pageidavimus, pasiūlė Bostono 
lietuvių visuomenei, kad vietoje • 
gėlių aukotų lietuviškom įstai
gom. Tai graži* ir sektina min
tis.

Minėta proga Nekaltai Pra
dėtosios Marijos Seserų Kongre
gacijos darbam paremti buvo 
suaukota 225 dol. Tai graži su
ma, kuri bus panaudota gėriui 
skleisti.

* Nuoširdi padėka Marijai Moc
kienei už pareikštą mintį. Dė
kojame visiem aukojusiem.

Viešpats tesuteikia nesibai
giantį poilsį mirusiam, viltingą 
ramybę likusiem šeimos bariam 

Į ir draugam. Visi esame Mist
inio ‘ - Kristaus JCOno nariai, 

sija, sudaryta iš Emigrant 
Savings Banko, Singer ir Lord 
and Taylor atstovų. Lietuviškai 
lėlei buvo kreipiamas ypatin
gas dėmesys. Ji buvo išstaty
ta pačiame lango ir visų lėlių 
centre. Prie jos rūbų buvo pri
segtas užrašas: “Lithuanian cos
tume”.

Lietuviškus tautinius drabu
žius lėlei pasiuvb Nijolė Volod, 
to banko tarnautoja. ’•

ė k a
vieni jau ten, kiti dar čia. Jo 
palaima telydi visus.

Nekaltai Pradėtosios Marijos
Seserys

Sausio 30, sekmad., —prof. Ze
nono Ivinskio minėjimas Kultū
ros Židinyje. Rengia specialus 
komitetas. Pradžia 4 vai.

Vasario 12, šeštadienį, — 
Užgavėnių kaukių balius šv. Sta
nislovo Kostka salėj, 61—15 
Grand Ave., Maspeth, N. Y. Ren
gia New Yorko ateitininkai. Pra
džia 8 vai. vak. .

Vasario 19-27, — dailės paro
da Kultūros Židinyje. Rengia 
Liet. Bendruomenės apygardos 
valdyba.

COLYER’S AUTO BODY

Corvette Specialists 
Collision Repairs 
Custom Painting 
15-01 River Road 

Fair Lawn, New Jersev 
Call 201 427-1808

ARAFEL, INC.

Portable Pipe Bending, Pipe & Tube 
Bending to 8” Size Coiling, Long 

Sweep Bends, Die Bends U Bends 
Welding and Fabricating Facilities 
P.O. Box 261 Montvale, New Jersey 

Call 201 835-2770

GEORGE’S 
TEXACO SERVICENTER 

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs Road Service 

Tires, Batteries and Accessories 
Middle Road and-State Highway No.36 

Hazlet, New Jersey

BERGEN SWEET SHOPPE
1071 Bergen Street 

NEWARK, NEW JERSEY 
Good Food and Delicious Homemade 

Ice Cream Cakes 
Call 201 923-3857

RED ROBIN RESTAURANT
1379 Queen Anne Road. Teaneck, N.J. 
Home Cooked Meals Our Specialty * 
We do All Types of Platter Catering

Fw* Parties Big or Small

SOUTH ORANGE 
MAINTENANCE

TOP SIDE INN 
RESTAURANT 

Open 7 Days a Week 
Good Food and Excellent Service 

Bring the. Family for Sunday Dinner 
624 Piermont Road Closter, N.J. 

201 768-5466

JIM'S AUTOMOTIVE 
SERVICE STATION

Tune-Ups. Carburetors, Brakes 
Chevrolet Specialist at

Mac Peeks Esso Service Station
254 Valley St. South Orange, N. J.

Call 201 762-5421

K.B.F. 
AUTO BODY

Complete Auto Body 
Refinishing 

439 Trinity Place 
Elizabeth, New Jersey 

Call 201 289-8866

R.P.M. 
AUTO PARTS INC.

1730 U.S. No. 1 
Monmouth Junction, New Jersey 

Call 201 297-2880

ACME MOTORS 
INC.

Authorized Datsun Dealer
70 Woodbridge 

Highland Park, New Jersey
I Call 201 572-0800

” CRaYCF IMPORTS
A Shop for the Home Decorator 

Specializing in Gifts Extraordinary 
Fine Imports, China, Crystal, Oil 

Paintings, Lamps. Tables.
Unusual Decor with Exquisite Taste 
7121 Bergen Line Ave. North Bergen, 

. New Jersey 609-869-0085

JOHN F. McGREEVEY 
GENERAL CONSTRUCTION

1004 Forrest Road
Brie He. N. J.

Call 201 223-0668
OR 201 223-2610

SALON TWENTY SEVEN
Beauty Salon and Wig Salon 

Late Nite Thursday and Friday 
Kemdall Park Shopping Center *

New Brunswick, N. J. 
Call 201 297-3218

SAM’S ARCOLA 
ESSO SERVICENTER

General Auto Repairs, Road
• Service, Tires, Batteries, Accessorie;

Open 7 Days a Week 
West 153 State Highway No. 4 

PARAMUS, N. J.

THE OFFICE INC.
Our Management the Best

Our Prices the Lowest
Food is our specialty, Our Beer is 

the Coldest. Hot Lunches.
U.S. Hi ah wav 130 Hackensack, N.J. | 

Bill Vibronek, Mgr.
Call 201 297-9725

VICTORY DINER

Open 7 Days a Week 24 Hours a Day 
Good Food at Reasonable Prices

95 Lincoln Avenue 
FAIRLAWN, NEW JERSEY

WEBER’S SUNOCO 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Road Service, 
Tires, Batteries, Accessories 
Route 1 Near Parsonage Road

Edison, New Jersey i • 
Call 201-548-1554

JOSEPH’S 
REST HOME 

FOR THE AGED
230 East Linden Avenue 
LINDEN, NEW JERSEY

CHURCH LIMOUSINE 
' SERVICE

Limousines for All Occasions 
24 Hour Service 

Pompton Lakes, New Jersey 
Dial 201 839-9414

PANCANI ARCHITECTS
99 Morris Avenue 

Springfield, New Jersey .
Call 201-467-1710



91972 m. sausio 28 d., nr. 6 DARBININKAS

Puslapi tvarko L. Gudelienė. Medžiagą siųsti: 14 Cat Rock Rd., Cos Cob, Conn. 06807

KUO AŠ NORĖČIAU BŪTI?

MAIRONIO MOKYKLA 
reikalavo Simui laisvės

1971 metais gruodžio ketvir
tą dieną Maironio mokyklos mo
kiniai važiavo į Manhattaną de
monstruoti už Simą Kudirką 

, ir prašyti, kad jį paleistų iš ka
lėjimo. Atėję į mokyklą, visi 
vaikai susėdo į autobusus.

Su daina mes išvažiavom. At
važiavę mes visi greit išlipom 
iš autobusų. Tuojau mes pra
dėjom rėkti šūkius taip garsiai, 
kad negalėjai girdėti savęs gal
vojant. Po dvylika vaikų ėjo 
prie Sovietų ambasados paduo
ti Simui dovanas. Jie tų do
vanų nepriėmė.

Greitai laikas praėjo, ir rei- 
kąjo važiuoti atgal į mokyklą. 
Mokykloje tėveliai mūsų lau
kė.

Šitos dienos aš niekad neuž
miršiu.

Rasa Vilgalytė, 8 sk. mok.

-o-
Kai mes visi susėdom važiuo

ti į demonstraciją, aš pastebė
jau, kad visi turėjo tokį jaus
mą, jog jie bafidys šią demon
straciją padaryti įspūdingą. Kai 
mes nuvažiavom, visi greitai 
pradėjo demonstruoti.

Po kiek laiko visi atrodė pa
vargę, nes visą laiką vaikščio
jom ir šūkavom dėl Simo. Bet 
tas jausmas visus palaikė iki 
galo, ir visi turėjo stiprumo 
demonstruoti. Tik ant galo at
važiavo spauda, ir visi tada ži
nojo, kad jie turi kaip galima 
geriau pasakyti spaudai visą 
dalyvavimo reikšmę.

Paulius Rajeckas, 8 sk. mok.

...Mes marširavom ir šau
kėm: “Mes norim Simo. Duo
kit Simui laisvę!” . . .

Buvo labai įdomių plakatų, 
kuriuos mūsų mokiniai buvo 
parašę ir padarę. Lietuviškos 
vėliavos aukštai plevėsavo ore. 
Bet mūsų dovanų rusai nepri
ėmė, ir šią žiemą, jeigu Simas 
Kudirka dar gyvas, jam bus 
baisiai šalta.

Dana Norvilaitė, 8 sk. mok.

TOMAS IR LAURA

Tomas turi sesutę. Jos var
das yra Laura. Jie turėjo labai 
gerą tėtį ir labai blogą mamą, 
nes ji buvo pamotė.

Vieną kartą jie buvo pas se
nelius. Senelis sakė: “Mes ei
sime žuvauti.” Bet pamotė sa
kė, kad vaikai neis žuvauti. Tė
velis paklausė, kodėl vaikai ne
gali eiti žuvauti.

— Nes jie turi dirbti sunkius 
darbus, — atsakė pamotė.

Kristina Kirkylaitė, 2 sk. mok.

Kalėdų senelis ateina į Maironio mokyklą. Dešinėje —
Nuotr. G. Peniko

Aš manau, jei mes visi rašy
tume laiškus į Rusiją, į rusų 
ambasadą ir į Baltuosius Rū
mus, rusai gal išleistų Simą. Ru
sai nori, kad visi galvotų, 
kad Rusijoj yra labai gerai. 
Bet jeigu jie neišleidžia savo 
žmonių iš Rusijos ir per de
monstraciją neėmė vaikų dova
nų Simui, tai mes visiem pasa
kysime, kad rusai yra bešir
džiai. Tada rusai išsigąs ir gal
vos, kad geriau Simą išleisti, 
negu kad visi žinotų, kad jie 
yra beširdžiai.

Tai jeigu mes visi pasako- 
sim, kad Simas sunkiai dirba 
kalėjime Sibire, nes jis norė
jo laisvės, ir važiuosim į demon
stracijas, aš nenustebčiau, jeigu 
pamatyčiau Simą gatvėje Ame
rikoje.

Rita Sabalytė, 6 sk. mok.

Nuotr. L. TamošaičioMaironio mokyklos mokiniai demonstracijose prie Jungtinių Tautų

Kalėdų eglutė Maironio mokykloje
Šeštadieninė Maironio mo

kykla savo kalėdinę programą 
turėjo gruodžio 18 savo mokyk
los patalpose. Programa buvo 
labai įdomi. Eglutėje dalyvavo 
visi mokyklos mokiniai.

Pirma kun. Tadas Degutis su
kalbėjo maldą, o po to visi vai
šinosi. Pačią programą pradė
jo tėvų komiteto atstovas p. 
Vazbys. Jis pasveikino visus 
Šv. Kalėdų proga ir palinkėjo 
linksmų švenčių ir laimingų 
Naujųjų Metų.

Visa programa buvo atlikta 
toje pačioje valgyklos salėje. 
Ją pradėjo VII skyriaus mo
kiniai, suvaidinę mūsų moky
tojos G. Ivaškienės “Vieną šei
mą”. .Vaidinime dalyvavo visi 
mokiniai.

Tada pasirodė I skyrius. Jis 
dainavo ir šoko. Jolita Gudai
tytė iš VI skyriaus gražiai akor
deonu pagrojo kalėdines gies-

TAUTOS DIDVYRIUI

Simonai Kudirka, tu tautos didvyri, 
Tu žiauraus tirono kruvina auka. 
Tau lietuviai laurų vainiką nupynė 
Ir paskyrė vietą savo širdyse.

Mes visi kovosim ir. nepasiduosim, 
Lietuvai kol laisvė vėl nušvis.
Dirbsime, kiek galim, už mylimą šalį, 
Kad šviesesnė būtų ateitis.

Tu skelbei žmonijai Lietuvos nelaimę, 
Per tavąsias lūpas šaukėsi tauta.
Atskleidei pasauliui kruviną jos veidą — 
Varbo išvagotą, žemės pragare.

Už juodųjų grotų — Simonas Kudirka, 
Už juodųjų grotų —visa Lietuva.
Ir kodėl taip ilgai jai kentėti skirta?
Kada vėl tėvynei patekės aušra?

Šios dainos žodžius parašė Ramutė Česnavičienė, muziką— 
Nijolė Ulėnienė. Ją dainavo Maironio mokyklos mokiniai, va
žiuodami demonstruoti už Simą.

mes. Gi Katinaitė iš V skyriaus 
deklamavo “Lietuvos laukai”.
- Dabar į programą įsijungė 
visi ir pagiedojo kalėdinę gies-

VIII skyriaus mokinės Aina 
Bemier, Dana Norvilaitė ir Ra
sa Vilgalytė bendrai padekla
mavo “Žiemą”. Tada pasirodė 
Vi skyriaus mokiniai ir pašoko 
“Kalvelį”,, o pagelbinė klasė 
deklamavo “Snaiges”. Regina ir 
Vida Vaitužytės iš anglų kal
bos į lietuvių kalbą išvertė 
“Mažąjį būgnininką” ir jį pa
dainavo. Rita Sabalytė padek
lamavo “Gimė Kristus”. Dek
lamavo ir II skyriaus mokiniai.

Pabaigai atėjo Kalėdų sene
lis ir visuš apdalijo dovanomis.

Daina Jurkutė, VII sk. mok.

Gruodžio 18 Maironio mo
kyklos VI skyriaus mokiniai"

išpildė kalėdinę programą per

ta Gudaitytė, Valentina Lelei
vaitė ir Jonas Matulaitis su
vaidino R. Kisieliaus “Žie
mos gėlę”. Mokinius paruošė 
mok. M. Sandanayičiūtė.

Paliekame Maskvos aerodro
mą ir tuojau būsime Lietuvo
je. Lėktuvas nusileidžia. Jau 
esame Vilniuje!

Išlipu iš lėktuvo ir dairaus 
savo giminių. Tuojau pamatau 
savo dėdę, kurį pažįstu tik iš 
paveikslų. Už kelių minučių 
atvažiuojam į Gintaro viešbutį, 
kuriame mano dėdė dirba. Nu
einam į savo kambarius, užval- 
gom ir nekantriai laukiu, ka
da eisime į miestą.

Atvažiuoja autobusas, kuris 
vežios po miestą. Mes sulipame 
į autobusą ir pirmiausia at- 

1 vykstam prie Gedimino kalno, 
kur tik likę pilies griuvėsiai. 
Vėl sulipam į autobusą ir su
stojam prie Rasų kapų. Šiose 
kapinėse buvo labai gražu. Da
bar mes važiuojame aplanky
ti Aušros Vartų, kur yra ste
buklingas Dievo Motinos pa
veikslas. Tas paveikslas tikrai 
buvo labai gražus.

Dabar išlipam prie Vilniaus 
universiteto, kur mokėsi daug 
žinomų lietuvių. Iš Vilniaus va
žiavome į Trakus, kur tik ma
tėsi pilies griuvėsiai. Atvažia- 

i vę į viešbutį, buvom pavargę, 
bet patenkinti.

Valentina Leleivaitė, 6 sk. 
mok.

KAIP AS SKRIDAU Į 
VILNIŲ IR ATSIRADAU 
PRIVERČIAMO DARBO 

STOVYKLOJE

Mokytoja
Aš tikrai ' nežinau, kuo aš 

beisiu, bet tur būt būsiu mo
kytoja, tik nežinau, meno ar 
griežtųjų mokslų. Jei būčiau 
meno mokytoja, tai aš moky
čiau vaikus kaip piešti, teisin
gai derinti spalvas, lipdyti ir 
taip toliau.

Jei būčiau griežtųjų mokslų
mokytoja, tai mokyčiau apie 
chemiją, planetas, gyvulius ir 
augalus. Be to, aš norėčiau tu
rėti ūkį su. daug arklių ir mo
kyti žmones jodinėti.

Ritonė Ivaškaitė, 6 sk. mok.

Astronautas
Aš norėčiau būti astronautu, 

nes aš noriu žinoti daug apie 
Mėnulį, Marsą ir erdvę. Nuvy
kęs ant Mėnulio, paruoščiau 
eksperimentus, kad mokslinin
kai galėtų daugiau sužinoti 
apie Mėnulį. Aš padaryčiau 
daug nuotraukų ir prie, Ame
rikos vėliavos iškelčiau ir Lie
tuvos vėliavą, kad pasaulis ži
notų, kad ir lietuvis buvo Mė
nulyje.

Linas Vebeliūnas, 6 sk.

Architektė
Nuo pat mažens aš domėjau

si menu. Daug piešdavau ir vis 
galvojau, kad kai užaugsiu, bū
siu žinoma menininkė.

Prieš metus aš nutariau, kad 
studijuosiu architektūrą, ir na
mų vidaus ir lauko dekoravi
mą. Man patinka peržiūrėti 
žurnalus apie dekoravimo me
ną, taip pat naujas drabužių 
madas. Kai einu į medžiagų 
krautuves, paprastai randu ką

Sapnas
Vieną dieną aš ėjau į baž

nyčią, nes buvo sekmadienis.. 
Aš ėjau mažomis gatvelėmis. 
Buvo labai graži diena, saulė 
švietė, gėlės žydėjo, ir visi žmo
nės šypsojosi.

Kai priėjau prie bažnyčios, 
daug žmonių buvo į vieną krū
velę susigrūdę. Atrodė, kad kas 
buvo viduryje to viso susigrū
dimo.

Aš priėjau arti prie žmonių 
ir pažiūrėjau. Nagi, Vytautas 
Didysis sėdi ant kėdutės ir 
šnekasi su žmonėmis!

Tik staiga visi pradėjo grūs
tis atgal, mane pastūmė ir pali
ko taip stovinčią. Tik atida
riau akis ir žiūriu,— Vytautas 

1 Didysis stovi ir tiesiai į mane 
žiūri! Bet gal bus gerai? Jis 
šypsosi!

Priėjo prie manęs ir mes pra
dėjom šnekėtis. Jis su manim 
valgė pietus, ir taip aš pasL 
dariau Vytauto Didžiojo ge
riausia draugė!

Jolita Gudaitytė, 6 sk. mok.

*pamačiau prie savęs laivą. To 
laivo kapitonas mane pamatė 
ir priplaukė paimti.

Tada aš sužinojau, kad čia 
buvo rusų laivas. Kapitonas ma
ne surišo ir sakė, kad aš esu 
šnipas ir kad jis mane atiduos 
tardymui. Kai mes atplaukėm 
į Rusiją, jie mane atvedė į 
kambarį, kur žmogus stovėjo. 
Tas žmogus sakė man: “Tu 
kaltas ir gauni dešijnt metų 
priverčiamo darbo stovykloje.“

Vaidas Blažaitis, 6 sk. mok.

Bitutės keliais
•H* revizorė, tikrindama kocj, aplankė visas Jo akis. Nė vienoje akyje JI 

nepa>uvojo de kartus. Pabandykite atrasti bdės kelią.

nors, kas man labai patinka. 
Dažnai tą. nuperku ir su ma
mos pagalba /pasisiuvu. Kiek
viena mergaitė turėtų išmokti 
siūti.

Žinoma, gal už keleto metų 
aš pakeisiu vėl savo nuomonę 
ir nutarsiu būti kuo nors kitu.

Aldutė Bulotaitė, 6 sk.

Baisi pasaka
Vieną sykį man tėvelis nu

pirko baisybę. Aš ją įdėjau į 
narvą su storais grotais ir su 
stora spyna. Aš ją prisijauki
nau. »

Vieną' dieną aš su ja išėjau 
pasivaikščioti, ir ji man pabė
go. Kai aš atsibudau kitą dieną, 
aš ją pamačiau lauke. Aš 
greit dviračiu nuvažiavau pas
kui ją. Kai aš prie kampo priva
žiavau, aš ją pamačiau dras
kant paukštį. Aš greit privažia
vau, bet ji toliau bėgo, ir aš 
toliau važiavau. Tada polici
ninkas mane pagavo ir į kalė
jimą įdėjo.

Už valandos atėjo baisybė 
ir pradėjo grotus draskyti. Ji 
pusę grotų sudraskė, kol atėjo 
sargas. Tada baisybė sudraskė 
sargą. Atėjo kitas sargas su 
šautuvu, bet jis nepamatė bai
sybės ir nepamatė sudraskytų 
grotų, ir baisybė ir jį sudraskė. 
Tada ji vėl pradėjo draskyti 
grotus. Kai baisybė grotus su
draskė, mes abu pabėgom iš 
kalėjimo.

Paskui mus važiavo daug po
licininkų su motociklais, bet 
mes pabėgom į mūsų slėptu
vę. Mūsų slėptuvės jie ilgai ieš
kojo ir surado. Tada mus nu
baudė .-Baisybę užmušė ir mano 
tėveliam pasakė nepirkti dau
giau baisybių.

Gintaras Vaišnys, 4 sk. mok.

AR ŽINAI?
. . .Kiekvienas miega savaip. 

Viena iš didžiausių miegalių 
yra gyvatė: ji miega 22 valan
das per parą. Jūrų Kiaulytės be
veik visai nemiega, tik snau
džia kokias 2-3 minutes. Kiš
kiai per parą miega apie 20 
kartų, bet jų miegas būna la
bai trumpas. Labai mažai mie
ga žirafos, ne daugiau kaip 20 
minučių, pabusdamos kas 3-4 
minutes. Drambliai miega 
2-3 valandas per parą, dažniau
siai stovėdami.

. . .Ir žvėrių tarpe yra apga
vikų. Viename Kanados bebrų 
ūkyje vienas bebriukas visada 
prie šėryklos ateidavo pirmas. 
Kartą pavėlavęs, neberado sau’. 
vietos. Tada jis pasileido į upę 
ir tvojo uodega per vandenį 
— davė bebrų pavojaus ženk
lą. Bebrai išsislapstė, o mela
gis puolė prie maisto.

. . .Daugiau kaip po 200 me
tų į Lietuvą vėl sugrįžo stumb
rai. Pašilių miško stumbryne 
pereitais metais gimė pirmieji 
stumbriukai — Lieknas ir Lie
pa. Visi šiame strumbryne gi
mę stumbrai turės vardus pra
sidedančius su “Lie”.

... Indijoje surasta nauja 
.vorų rūšis, kuri be maisto gali 
išgyventi 18 metų.

Kai aš skridau į Vilnių per 
Atlanto vandenyną, mano lėk
tuvas pradėjo kristi. Aš iššokau 
ir įkritau į jūrą. Mano lėktu
vo sparnas plaukė šalia. Aš už-, 
lipau ir užmigau. Kai atsibudau, •



STOREBEST
CORP.

130 GAMEWELL ST.
HACKENSACK, NEW JERSEY

TRAVELERSHOPE CHATEAU RESTAURANT
DINERINDUSTRIES

INC.

THE FRENCH SHACK

DOUGLAS STEPHEN THE LUNCHEON HOUSE
PLASTICS

205 River Street
Paterson, New Jersey

SUBURBAN

SQUARE PLUS

TROXELL OIL CO. GREEN ACRES

FRIGO ITALIAN and 
AMERICAN CHEESE

AVERSA PLUMBING 
& HEATING INC.

MANHATTAN 
IMPORTED CARS

44-50 Utter Avenue 
Hawthorne, New Jersey

ORLOUSKY BROTHERS 
SUNOCO SERVICE STATION

COMPETITION 
MACHINE 
SERVICE

Good Food and Good Service 
U. S. Highway No. 46 
Littlefalls, New Jersey

280 Midland Avenue 
Saddlebrook 
New Jersey

GOLDEN STAR 
DINER

COMMON WEALTH 
LAND TITLE INSURANCE CO.

379 Fifth Street 
Jersey City, New Jersey 

Call 201-653-3860

Distributor Quality Products 
Since 1881 

40 North Main Road 
Vineland, New Jersey 

Call 609-691-4752

TONY’s
. PIZZERIA AND SUB SHOP

Route 46 Dover, New Jersey 
Good Food at Reasonable Prices 

Open 7 Days a Week

THE SLACK HOUSE 
INC.

JONES 
CERAMIC STUDIO

Open 6 Days
1193 St. George Avenue 

Colonia, New Jersey 
Call 201-382-4656

GEORGE’S 
TEXACO SERVICE STATION

Open 6 Days a Week 
Sicilian Tomato Pies Our Specialty 

271 Morris Avenue 
Springfield, N. J. Call 201-376-0392

MEAT MARKET
23 Rockaway Avenue 

Valley Stream, Long Island 
Call 516-561-9040

13 Race Street 
Bloomfield, New Jersey

61 Hudson Street 
Hackensack, New Jersey 

201 343-3121

Chateau Drive 
Melville, Long Island 

Bring the Family for Sunday Dinner 
Call 516-MI3-7776 
For Reservations

OPERATING CORP. PARKING 
50 Journal Square 

Jersey City, New Jersey

578 Chain Bridge Road 
Montville, N. J. 

St. Bernards Reg. AKC 
100 dol. and up—Grooming Training 

Call 201 334-6650

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs, Road Service 

Tires, Batteries and Accessories 
151 Ackerman Ave., Clinton, N.J. 

Call 201 546-9865

Adults Only 
Beginners and Advanced 

Open Daily Except Sunday 
3002 Centre Street 

Pennsauken, New Jersey

RUDY’S RISTORANTE ITALIANO 
For the Finest of Italian Cuisine 

Plenty of Parking Available 
219-01 Northern Boulevard, Bayside 

For Reservations Call BA 4—5154

10

MAHWAH SAVINGS

141 Franklin Turnpike

MAHWAH, NEW JERSEY

WOODBRIDGE CENTER
SALON FOR MEN

Route 22 Springfield, New Jersey

TED’S ENGINE HOUSE
tc

THE OWNERS
AND

EMPLOYEES OF
SHOPRITE SUPERMARKETS

WEST HAMPTON
NURSING HOME

POINT PLEASANT, NEW JERSEY

ROGERS CLOTHESHILLSDALE TEXACO

Where Good Friends Meet

TUCKERPARK VIEW PIZZA
ELECTRONICS COMPANY

503 Raritan Center

RYAN & TREMBLY TRIANGLE GARAGE
MOVERS 1173 East Broad Street

BARCELLONA’S RIVERBOAT Elizabeth, New Jersey
LOUNGE 201-354-0211

ELIZABETH DUN-RITE
BRAKE SERVICE MAINTENANCE SERVICE

THE CHANDELIERELDER’S PLACE UNIVERSITY LIQUORS

CEDARS OF LEBANON
RESTAURANT

CROSS ROADS 
SIGHTSEEING 
CORPORATION

47 North Dean Street 
Englewood, New Jersey

KINGS COURT 
RESTAURANT

ALL STATE 
SHEET METAL

Route 1 and 9
201-636-9601

Creative Hair Styles 
Private Booths

Edison, New Jersey
Call 201-225-2900-

PARK VIEW 
CAFE

Ruth Platzer 
Hostess and Owner

and LOAN ASSOCIATION

201 636-7141 201 636-7140

Fires, Batteries, Accessories 
U.S. Highway No. 130 

and Riverton Road, 
Cinnaminson, New Jersey

JORON 
AUTO SERVICE INC. 
Open 6 Days a Week 
We Repair American

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs, Road Service 

Tires, Batteries & Accessories 
440 Hillsdale Avenue 

HILLSDALE, NEW JERSEY

POINT PLEASANT 
AUTO BODY & FĘNDER WORKS

EARL BRADLEY 
TEXACO SERVICE STATION

STATE FARM INSURANCE CO. 
*ola, Agent 
bmeowners

516 Fulton Avenue 
Hempstead, New York 

We Deliver 
Call 516-485-3420

Specializing in Unusual and Hard 
Find Locomotives.

One of the World’s Finest and 
Largest Selections Available.

Stores Serving New Jersey, Conn., 
N. Y., Penn., Delaware and Mass.

6307 Westfield Ave. Pennsauken 
New Jersey 08110 

Phone 609 662-0222

The Home of 2 
Pants Suits 

Stores All over New Jersey

Open 7 Days a Week 
Cola Cuts — Sandwiches 

837 Main Street 
Bamsboro, New Jersey 

Call 600 468 4444

Excellent Food and 
Expert Service 

Call 201-687-1680

PENNSVILLE 
BEEF

9 South Broadway 
Pennsville* New Jersey

Established 1928 
Collision Experts

SHIPLEY’S 
AUTO BODY 

236 Rhode Island Ave. 
East Orange, New Jersey

424 River Drive 
Garfield, New Jersey 

Call 201 478-7077 
For Reservtidns

281 Morris Avenue 
Elizabeth, New Jersey 

Call 201-352-9432

West Hampton Beach 7 Seafield Lane 
Call 516 288-1122

115 Cranford Avenue 
Cranford, New Jersey 
Phone 201 276-8134

1572 Broadway 
New York City 
Call LT 1-2828

Open 7 Days a Week 
We Deliver 

8531 Bergenline Avenue 
North Bergen, New Jersey 

Call 201-868-5209

FERGUSON PRINTING 
235 East 17th Street 

Paterson, New Jersey 
Call 201 742-6989

MASSA 
PAPER CORP.

128 Ludlowe Avenue 
Northvale, New Jersey 

201 767-8100

136 Park Avenue 
lutherford, New Jersey

3402 Kennedy Boulevard 
Jersey City, New Jersey 

Call 201 659-9103

Auto Painting, Collision Work 
Insurance Appraisals Free Towing " 

Call 201 673-5819

Rudolph E. Sp
Auto, Life, Fire.

U. S. Highway No. 46

MARK TyVAIN DINER 
1601 Morris Avenue, Union, N. J.

Floor Waxing and General 
Maintenance

Henry Bignell — Manager 
P. O. Box 65, Somerset, New Jersey

Corrective Hair Straightening 
Complete Facial Care 

Razor Cutting Custom Hair Pieces
WOODBRIDGE CENTER BARBERS

Home Like Decor 
Around the Clock Registered 
Nursing Care.-Physical and 

Occupational Therapy Facilities. 
Excellent Meals. Special Diets. 

Supervised by Qualified Dietician

WAXGISER & RINDLER INC. \ 
STATIONERY 

59-32 Myrtle Avenue 
Ridgewood, New York

Office Supplies, Artists Supplies & 
Typewriter Repair Service 

Call 967-8500

THE EUROPEAN CUT.
MEN’S HAIR STYLISTS \ ’ 

740 State Highway mo. < N.
Paramus, New Jersey \ 

For Appointment, Dial 201-445-2460 
Hair Pieces —* Hair Coloring 

Hair Straightening

VERA BISHOP 
LICENSED REAL ESTATE 

. BROKER
Homes, Lots, Acreage and Falms. 

Stone Ridge, New York
Call 914-687-7688_______ .

SEVEN STARS 
RESTAURANT 

Open 7 Days a Week 
5586 Broadway

NEW YORK CITY - 
Good Food Our Specialty

Open 7 Days a Week 
General* Auto Repairs, Road Service 

Tires, Batteries and Accessories 
Highway No. 366cMiddle Rd. Hazlit 

Call 201 264-9654 
Ask for George and Allan Hassell

J&C 
CITGO SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Service, Tires, Batteries 
and Accessories 

65 Springdale Avenue 
Newark, New Jersey 

Call 201 483-8038

WALDEN 
PROFESSIONAL CLEANING 

SERVICE
Northern Ave. Walden, New York 

For Small Business and Commercial 
Offices, Carpet Cleaning for 

Homes. Call 914-772-7681 — Mr.
Gene Bacon •

KNIGHTS 
RADIO & T.V.

Sales and Service 
266 Lyons Avenue 
At Clinton Place 

Newark, New Jersey 
Call 201 929-9537

BAY RIDGE SERVICE CENTER 
Open 7 Days -a Week, General Auto 

Repairs — Road Service, Tires, ' 
Batteries and Accessories. We also 

Give Plaid Stamps. Call SH 5-9044 
Ask for Mr. Walter DeVoti 

67-43 Fourth Avenue Brooklyn

B&B PLUMBING AND HEATING . 
SUPPLY INC.

26 East Red Bank Ave.
Woodbury, New Jersey

Full Line of Rebuilt Oil Burner pts. 
and Controls, Plumbing and Heating 
Water Coolers, Fountains and Pumps 
Open 7 Days a Week—609-845-7822 
Mr. Charles Budd or Earl M. Budd

PETERSON’S MOBILE SERVICE 
Open 7 Days a Week, General Auto 
Repairs, Road Service, Tires’ Batter-" 

ies & Accessories
Route 130 & Highland Avenue 

Cinnaminson, New Jersey ’ 
Phone 609-829-7447

GENERAL TOWERS INC. 
COMMUNICATIONS 

Police — Fire — Monitor Receivers 
1290 Main Avenue 

Clifton, New Jersey 
Dial 201 546-0100

SUSSEX HILLS SUNOCO 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 

General Auto Repairs—Road Service 
Tires, Batteries and Accessories 

R. D. No. 2 Route 565 
Sussex, New Jersey

VILLAGE CROWN 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs ■ 

Road Service, Tires, Batteries 
and Accessories 

1152 Stuyvesant Avenue 
Irvi lersey

LIBERTY HARBOR MARINA 
Set and Dry Storage 

O.M.C. Sales and Service 
Washington and Liberty Street 

Waretown, New Jersey

HAPPY AND JOYOUS 
BROTHERHOOD WEEK

when all people are 
brothers under God

How’s This for Value? $1.69 Dinner 
Special, Fish and chips, Sth. Fried 
Cnicken, 10 oz. prime roumanian 
steak for only $1.69. Phil and Paul’s 
Riverboat Restaurant, 23 Waverly 
Place, N.Y. 533-5540.

FISCHERMAN’S DEN 
PET CENTER 
A.K.C. Puppies 

204 North Avenue 
Westfield, New Jersey 
Open 7 Days a Week

PORTUGAL ELECTRIC 
ELECTRICAL CONTRACTOR 

Residential — Commercial 
307 Pine Street 

Elizabeth, New Jersey 
Call 201 354-3267

HOMBRE 
HAIR STYLING FOR MEN 
Complete Service in Men’s 

Hairstyling
By Appointment Only * 
Late Night Wednesday

284 Brick Boulevard Bricktown 
Call 201 477-81 RO

WILLIE’S
SUNOCO SERVICE STATION 

)pen 7 Days a Week, General Auto 
Repairs, Road Service, Tires, 

Batteries and Accessories
Comer East Sunset Street and 

Shrewsbury Ave., Red Bank, N. J.
Call 201 747-9810 ____

SEA BAY
SUNOCO SERVICE STATION ~ 

Open 7 Days a Week 
General Autb Repairs, Road Service 

Tires, Batteries, Accessories.
Route 35 and Princeton Avenue 
LAVALLETTE, NEW JERSEY

OAK TREE VILLAGE INN 
Bar — Package Goods 
Open 7 Days a Week 

' Route 9 Northbound" 
SAYREVILLE, NEW JERSEY 

Call 201-721-9587-9533

The Ultimate in Sea Food 
Open 7 Days a Week 

All Major Credit Cards Honored 
Broadway at 54th Street 
Bayonne, New Jersey 

Call 201-437-4670

39 East 30th Street 
NEW YORK CITY 

Call 686-9634 
For Reservations

SCOTTO’S UPHOLSTERY
Finest of Custom Upholstery 

296 Pershing Avenue 
CARTERET, NEW JERSEY 

Call 201-541-4868

LEONARD 
CHEVROLET COMPANY 

Finest of New and Used Cars 
514 Washington Avenue 
Belleville, New Jersey 

Call 201 759-4200

TIGER BUILDING MATERIAL 
COMPANY INC.

44 Fairfield Place, W. Caldwell, N.J. 
Call 201-575-1000 Ask for Tony 

Conte or Tom Panico
West Central Route 1 Edison, N.J. 

Call 201-287-2100 Ask for 
William H. Tinko

MANALAPAN
GULF SERVICE CENTER 

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs, Road Service 

Tires, Batteries and Accessories 
U. S. Highway No 9 and Ryan Rd. 

Manalapan, New Jersey

SAMS LIQUOR STORE 
798 Broadway 

Bayonne, New Jersey
We Deliver Call 201-FE 9-4495 also

GRAPE VINE TAVERN 
Where Good Friends Meet 

657 Newark Av. Jersey City, N.J.

TENAFLY 
RACQUET CLUB' 
195 County Road 

Tenafly, New Jersey 
Call 201 569-1114 

Mgr. Joan Heit

284 Main Street 
Hempstead, Long Island 

Renault Peugot 
Call 516-538-2888

MICHELL’S 
BAKE SHOP 

Finest of Bakery Products 
Bread, Rolls, Cakes 
132 Linwood Plaza 

Fort Lee, New Jersey

RANDOLPH FOREIGN 
CAR REPAIR INC.

Complete Front End Repairs 
Foreign and Domestic 

Route 10 at Millbrook Avenue 
Dover, New Jersey 
Call 201-366-9788

SONNY’S 
ONE HOUR CLEANERS 
Pressing and Alterations 

Ogden Station Road 
Wenonah, New Jersey

THE NEW YELLOW BOWL 
RESTAURANT

Open to the Public Mon. thru Sat.
11 till 9 PM

Stanley Charas, New Owner
Home and Baking

119 Newkirk St. (off Bergen Av.)-
Jersey City, New Jersey

One of New York’s Most Popular 
French Restaurants.

Table D’Hote Luncheon, Dinner 
A La Carte Exquisite French Cuisine 

Open Daily, Sundays from 5 P.M.
65 West 55 St. — CI 6-5126

Good Food at Reasonable Prices 
Open 6 Days a Week 

We Deliver 
69 Washington Street 

Bloomfield, New Jersey 
Call 201 743-9803

ALMO ANTI POLUTION 
SERVICE CO. 

Tank Cleaning and 
Maintenance 

State Highway No. 41 
Deptforg, New Jersey

ZALICK’S MACHINE
» VO i •’ • : t .... ■■■ t- f
I All Types of Machining — Welding 

and Fabricating
Break-Downs — Emergency Service 

431 East Avenue
Perth Amboy, New Jersey

LINDO SCALA 
FURNITURE 

Modem & Period 
Late Nites Wed. — Thurs. — Fri. 
131 Erie Street Jersey City, N.J. 

Call 201-656-5343

SEVEN SEAS RESTAURANT 
Open 7 Days a Week 

Bring die Family for Sunday Dinner 
Serving Sea Food, Steaks and Chops 

30 North Spruce Street 
Ramsen, New Jersey 

Call 201 327-1020

GLENORA 
NURSING HOME 
Formerly Stamfield 

Route 24, Chester, New Jersey 
Catherine Dolio — 

Owner Operator 
Call 201-879-5055

DON’S PLAZA ESSO 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week, General Auto 
Repairs, Road*Service, Tires, 

Batteries and Accessories
State Highway No. 36 

Atlantic Highlands, N. J. 
Call 201 -291-9581

MANTUA AUTO BODY SHOP \ \ 
Collision Experts

Nights 609-468-1603

L6cJ LIQUORS
INC.

114 U.S. Highway No. 46 
Buddlake, New Jersey 

We Deliver 
Call 201 347-1115

GOLDEN PUB
Where Good Friends Meet

293 Polifly Road 
Hackensack, New Jersey

DELVIEW MOTORS 
INC.

U.S. Highway No. 130 
De Iran, New Jersey 
Call 609-461-6414

PHIEFER’S
ICE CREAM AND COFFEE

SHOPPE
215 Main Street 

Hackensack, New Jersey 
A Good Place to Eat

WOODBRIDGE
CIRCLE TIRE COMPANY 
835,U. S. Highway No. 1 
Woodbridge, New Jersey 

Call 201 634-0030

MYERS WELDING
Crown Point and Curtis Avenue

Thorofare, New Jersey
Call 609-848-5990

CARNABY MILLS 
FACTORY OUTLET STORE 

Open Tues-Sat.
Great Values on Double Knit Fabrics 

We Undersell All 
Route 46 East, Little Falls, N. J. 

Behind Reilly’s Eye Glasses

RUNNEMEDE 
ROOFING & SIDING 

Aluminum, Siding, Roofing, 
Gutters, Repairs 

244 Phillips Avenue 
Runnemede, New Jersey 

se Estimates Call 609-939-2462

CUSTOM TIRE 
COMPANY

1200 Main Street 
Bradley Beach, New Jersey 

Call 201-775-0700

WEST SIDE LIVERY STABLES 
Commercial and Advertising 
For All Your Riding Services 

538 West 38th Street 
New York City 
Call LO 5-3659

YODEL INN MOTOR LODGE 
Open All Year Round, Only Minute 

to Bristol Mt. Reasonable rates 
Attention Skiers! For Reservations 

Write or Call 315-374-2456

BEDFORD HILLS 
BOOK SHOP
1 Babbit Road 
Bedford Hills 

New York 
Call 914-666-7531

BLUE SEA 
RESTAURANT 

For the Finest of Sea Food 
135 Third Avenue & 15th Street 

New York City 
Call SP 7-2948

PARADISE LIQUORS 
For the Finest of Wines and Liquor* 

We Deliver 
75 Main Street 

Hackensack, New Jersey- 
Call 201 342-2475

PRESSMAN FROLICH 
& FROST INC.

140 Broadway N.Y.C.
Members of N. Y. American anc 

Boston Stock Exchanges 
Also Located at .

50 Galėsi Drive, Waynd, N. J.

LE BOUEF
I FRENCH CLEANERS
1 We Sell Brand New Wedding Gowns 

At Wholesale Prices
' 232 Amherst Street

Call 201

THE WEEQUAHIC 
DINER

Good Food at Sensible Prices 
326 Elizabeth Avenue 
Newark, New Jersey 

Call 201 243-8578

i
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DIDIS RELIGINIS PAMINĖJIMAS

54 metų sukakties
i

iškilmingai įvyks

Apreiškimo parapijos bažnyčioje
Brooklyne, New Yorke 

SEKMADIENĮ, VASARIO 20 D. 
per koncelebruotą Mišių sumą — 11 vai. ryto

DALYVAUS : Lietuvos Generalinis konsulas d. g. Anicetas Simutis, 
Savanoriai, Ramovėnai, Šauliai, Ateitininkai, Vyčiai, Skautai, Maironio 
mokyklos nariai ir visa eilė draugijų su vėliavomis.

GARSUSIS PARAPIJOS CHORAS atgiedos Šv. Mišias, vadovaujant muz. A. Kačanauskui. 
PRITAIKINTĄ PAMOKSLĄ pasakys Tėvas Leonardas Andriekus, OFM.

Parapijos kunigai nuoširdžiai kviečia visus į paminėjimą!

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo miiiionus

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. Grf^altts: Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai ¥ Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DTVibfcND RAITĖS

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

----------  All Accotirits Compounded Daily —-------

SERVICE DISPLAY

siuntiniai į

Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka. 
Greitas pristatymas.
Populiarūs siuntiniai

Vertingiausia dovana 
Jūsų giminėm —
KAILIŲ IMITACIJA
Didelė vertė —

ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas 
— pilna kaina tik $108.00.

VĖL Į THROGS NECK
Jau trečią kartą paskiriamos 

Lietuvių Atletų Klubo pirmajai 
komandai futbolo pirmenybių

4C rungtynės prieš Schwaben SC, 
1 Throgs Neck stadione, Bronx,

N. Y. Mūsiškiai du kartu tenai 
veltui nukeliavo — rungtynės 
dėl blogos aikštės buvo atšauk
tos. Šį sekmadienį turėtų būti 
žaidžiama 12:45 vai., žinoma,

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

— Vyksta: birželio 8, liepos 13, rugpiučio 17 ir gruodčio 21.

jei aikštė bus tinkama. LAK 
stovi lentelėje pirmoj vietoj. 
Norint išsilaikyti šioj vietoj ne
galima prarasti nei vieno pir
menybių taško. Schwaben SC 
žaidžia kitoj grupėj negu mū
siškiai, ir, stovėdami trečioj vie
toj, dar turi vilčių į pirmąją, 
taip kad mūsiškiams lengvai 
taškų neatiduos. Tikėsimės, kad 
pirmos Atletų rungtynės aikš
tėj šiais metais bus mum sėk
mingos.

Atletas

JAMIES SIMPSON and SONS
Moving and Hauling is our Business

We do “Big Jobs” and “Small Jobs” 
Attics, Basements, Yards

Call 201 824-1679 or 201 248-2553 
Ask tor Jimmy or Eddie 

100 Milford Ave, Newark, N. J.

HELLO FROM GOYA

Catholic families throughout Bklyn 
know their only one Brand that 
stands out from all the rest. The one 
they hear about, die one thats best 
Goya and remember! If it’s Goya, 
it’s got to be good! Ask for Goya at 
your Grocer, 25-12 St. Bklyn 15, 

N.Y. TELEF. HY 9-4000

10 SKARELIŲ — $54.90
5 vilnonės skarelės su 
didelėm ar mažom gėlėm ar 
turkiškais piešiniais ir 5 
.šilkinės skarelės, visų 
spalvų.
Oro paštu — $63.40

ILCHRIS CONTRACTING CORP. 
Philip Christ. Prop. 

Carpentry and Mason Contractors 
Residential - Conuneri ial

Glendale. N. Y. 1 1227

Vacationers, Jce -Fishermen, Skiers 
Whether You Enjoy Winter Sports 

or Gourmet Dining

THE KINGS INN

SPECIALI KOMBINACIJA 
Didelė vertė.— $169.00

paltui' medžiagos, 100: vilna, 
3 jardai moteriškam
žieminiam paltui medžiagos,

L & H HOME IMPROVEMENT
516 Herkimer St. Bet. Albany&Troy 

Our Specialist Plumbing, Heating, 
Electrical Sewer Cleaning, Base
ments, Kitchens, Bathrooms, Al

terations, Violations Removed, Roof
ing. Call for Free Estimate. 467-5123.

467-5172. Call Sundays Also.

has it.
Adults— Children, 3 Days, Nites - 

S48-S27; 6 Days, Nites S95-S58 
Breakfast&Dinner incl. 6% Discount 

Groups in Same Room 
American Express and Master Chge.

vyruškam kostiumui 
medžiagos, 100% vilna, 3 
jardai moteriškam žieminiam 
drabužiui "medžiagos, 100% 
vilna, 2 paklodės, (dvigubo 
dydžio), 2 pagalvių įvalkai, 
6 turkiški rankšluoščiai

— Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės aplankyti 
kitus jų pasirinktus Europos miestus.

— Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko ir Montrealio.

— Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėluokite!

— Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Veda Kazys Merkis

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway

- yi iS^Vfth‘TBostoii, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764

S avininkė Aldona Adomonienė

t

Mielai Krikšto motinai

— JAV didmeistris Robert 
Byme geriausiai iš visų užsie
niečių sužaidė Aliochino atmi
nimo turnyre Maskvoj. “So- 
vietskyj Sport” išspausdino in
terview su juo. Viena JAV fir- ’ 
ma rengiasi nufilmuoti visas * 
Fischerio-Spaskio partijas, ku- > 
rios bus išsaugotos istorijai. 
Matčas greičiausiai įvyks kurioj 
nors Europos šalyje, nors pre
tenduoja surengti ne tik Jugo
slavija, Olandija bet ir Brazili
ja, Argentina ir kitos šalys. 
Fischerio stilius — klasikinis.

Jis mankštinasi, plauko, žaidžia 
tenisą, krepšinį ar čiuožia 
čiuožykloje. Būdinga, kad Fis- 
cheris pakvietė didmeistrį R. 
Byme istorinio matčo metu būti 
jo partneriu teniso aikštėj. Pa
saulio čempionas Spaskis pa
reiškė, kad norėtų pradėti mat- 
čą birželio pabaigoj. Dėl vietos 
Spaskis norėtų žaist šalyj, ku
rioje klimatas panašus jo gim
tajam Leningradui. Fischeris 
— šalyje, kuri daugiausia pasiū
lys pinigo. Klimatas jam ant
raeilis reikalas.

—- Hastingso turnyre pirmau
ja Aliochino turnyro nugalėto-.

r
GLEN FALLS, N.Y.

Building with 2 Apartments 
( 6 and 4, plus fully equipped 
. Meat and Grocery store for Sale.
Volume over $125,OCX) annually. 
Total Price $60,000. For Details 
write or call Young’s Market, 
113 Bay St., Glen Falls, N. Y. 
(518( 792-6034.

r MALE - FEMALE

Pharmacist — Part-time for 71 bed 
hospital, N.Y.S. license required. Call 
Mr. Gallagher, St. Francis Hospital, 
160 E. Main St., Port Jervis, N.Y. 
12771 914-856-5351. All Replies con-' 
fidential. ?

SPECIALUS I — $62.00
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. miltų,
10 sv. ryžių,
10 s v. cukraus.

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.
REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Penktas aukštas)
New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530
Reikalaukite naujų, katalogų

Jevai Vitkauskaitei-Pačesienei 
mirus, Julių, Emiliją, Kastulę ir kitus artimuosius nuo

širdžiai ir giliai užjaučia

Bronius BABARSKAS ir šeima

Juozui Gadeikai
Liepojoj mirus, dukras Sofij’ą Vaškienę, Eleną Gerhar- 
dienę, Adelę Mušiūnienę ir gimines giliai užjaučia

Vincas ir Genovaitė MEILIŪNAI

meistrius sugeba iš debiutų iš
spausti pozicinę persvarą, daž
nai visai nežymią ir paversti ją 
lemiama. Spaskis kur kas geres
nis psichologas už Fischerį. Jis 
moka išrinkti ‘’raktus” kiekvie
nam varžovui ir todėl iki šiol 

- Fišcheriui dar nėra pavykę nė 
karto įveikti B. Spaskio. Kaip 

• Fischeris ruošiasi istoriniam 
matčui? Jis visada cįirba vie
nas, be trenerio. Netgi atidėtą
sias partijas Fischeris analizuo
ja vienas. Jis niekada nesiskiria 
su kišeniniais šachmatais ir nuo
lat ką nors nagrinėja. Atrodo, 
kad pasaulyje nėra darbštesnio 
didmeistrio už jį. Fischeris rū
pinasi savo fiziniu pasiruošimu.

jos čempioną Mackingą. Antru 
buvo V. Korčnojus su 4 su pu
se (1).

— Stockholm© turnyrą laimė
jo olandas T. Timann 7 su puse 
-1 su puse. Antru — vengiąs 
I. Bilek 6 su puse.

Nuo skaitytojų talkos pri
klausys Darbininko ateitis. Pa
dėkite išlaikyti ši laikrašti, su
raskite nauįv skaitytojų. Ra
šykite: Darbininkas, 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N.Y* 
11221.

X—Ray Technician. N.Y.S. license. 
Excel, benefits and working condi
tions. Apply Personnel Office, st. 
Francis Hospital, 160 E. Main St., 
Port Jervis, N.Y. 12771, 914-856-5351.

14. W. MALE

MECHANIC WANTED
■forRepairs andCommereiaiKitehen Equipment 
with Experience; excellent caminji potential; 
full benefits include Pension, Blue Cross, and 
Profit Sharing. Permanent Position in a grow
ing firm, Tel. 673-5830

Acme American Repairs

SERVICE

FOR SALE

DICTIONARIES 
WEBSTER

Librory size, 1971 edition, brand 

new, still in box. Cost new: $45.00.

Wilf Sell for $15
Deduct 1O% on orders of 6 or more.

Labai svarbu!

Šioje prekyboje mes turime 
23 metu patirtį ir daug 
tūkstančių patenkintų 
klijentų!

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors •

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208

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

Mario’s Auto Inspection & Repair ■ 
Service headlights adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up and brake 
service. All minor adjustments and 
repairs done’ while you wait. Shell 
Bay Ave, Mayville, N.J. Cape May j 

. Court House, opp. State Inspection 
. Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM 

to 5PM. Owned & operated by Mario 
DeSantis “If you really want your 
car to go see Mario*’, 609—465-5607

DEXTER PARK

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE n ET .TVER 

Michigan 2-4130

' Lietuviško stiliaus paminklai 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijoseM JUOZAS . 

1900 t I9U

Fasolino

AUTOMOBILIAI
Į LIETUVĄ

— Puikiausia dpvana 
Jūsų giminėms.
Tik trumpam laikui-
Greitas pristatymas 
Pilnai garantuota
Ilgai laukta 
visiškai nauja 
Zhiguli Vaz 2101 
Pilna kaina $3275.00
Moskvitch 412 IE
Ištaigingas modelis 
Pilna kaina $3275.00
Moskvitch 408 IE
Pilna kaina $3009.50
Zaporozhets ZAZ 966

.Pilna kaina $2012.50
Turimas labai ribotas 
kiekis. Todėl nelaukite. 
Užsakykit dabar!
Užsakykit tik per

Mail to 

NORTH AMERICAN 
LIQUIDATORS 

1450 Niagara Falls Blvd. 
Dept W-43 

Tonawanda, New York 14150
COD orders enclose SI. 00 good will 
deposit. Pay balance plus C.O.D. ship
ping on delivery. Be satisfied on inspec
tion or return within 10 days for full 
refund. No dealers, each volume speci
fically stamped not for resole.
Please odd $1 25 postage and handling. 
New York State residents odd applicable 
sales tax.

THE FERRY OFFICE BUILDING 
8 MINUTES FROM hntl AOtlPHiA 

609-964-1800- 215-922-4644 
BORDERING WOODLYNNE- 

COLLINGSWOOD & CAMDEN 
AOJACINT TO HIGH SMB LINt STATION 

ALL UTILITIES INCLUDED. ALSO CARPETING 
PROFESSIONAL BUSINESS

DOCTORS
IMMEDIATE OCCUPANCY

IlttCTIMS: Ban Frartd* frdp South a> Rt 130 to CoUtnpwood Grdt. nfrt 6r 
Mock to ferry ive .Wt one btocx to office Wait WMman BraJga North on 
Rt 130 to Coking wood G'de i MIow orations atxxe (

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

* Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Memorials CO
66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
. .. Gausi parodų salė

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St. 
Penktas aukštas 
New York, N. Y. 10010 
Tel. 928-1530 
šioje prekyboje mes turime 
23 metų patirtį ir 
tūkstančius patenkintų 
klijentų!

Užeikite — įsitikinsite/

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1854 2nd Ave. (85-88 St.) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
A stori Joje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, l_l.: 258-1? Hillside Ave. — 343-6118 
E. Northport, LI.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Frahkfln Sq., LI.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7977 

Fluehinge: 41-C6 Main Street — HI 5-2552 
. Jackson Heights: 82-10 37th Avenue —- DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-484-907P

z
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Vysk. Francis J. Mugavero, 
Brooklyno vyskupijos ordina
ras, vasario 6, sekmadienį,at
vyksta į Apreiškimo parapiją 
aplankyti parapiečių ir kuni
gų. Jis 11 vai. kartu su para
pijos kunigais koncelebruos 
mišias. Visi lietuviai parapie- 
čiai kviečiami tą dieną ypač 
gausiai atsilankyti bažnyčion. 
Po mišių parapijos salėj bend
ram priėmime bus proga su 
mūsų vyskupu pasisveikinti ir 
pasikalbėti. Taip pat bus kavu
tės ir tortų. Klebonas kun. 
Pranas Raugalas kviečia visus 
parapijos lietuvius gausiai rink
tis minėtą sekmadienį į 11 vai. 
mišias bei priėmimą ir parody
ti vyskupui mūsų pavyzdingą 
laikyseną.

T. Petras Baniūnas, OFM, 
Darbininko administratorius, gy
dymosi tikslais keletai savai
čių išvyko į Hot Springs, Ar
kansas.

Užgavėnių kaukių baliuje, 
kurį rengia ateitininkai vasario 
12 Kultūros Židiniui paremti, 
svečiai sėdės prie apskritų sta
lų po 12 asmenų. Jau pats lai
kas užsisakyti vietas. Platesnės 
informacijos šio puslapio skelbi
me.

Jonas Žakevičius, sulaukęs 
78 metų, staiga mirė sausio 23 
Vineland, N. J. Palaidotas sau
sio 26 Vineland, N. J. Nuliū
dime liko duktė Stefanija Deks- 
nys su šeima ir sesuo Elena 
Grincevičius. Jis buvo finansi
ninkas. Klaipėdoje buvo Preky
bos ir Pramonės banko vicedi
rektorius, Kaune finansų mi
nisterijos referentas, paskui bu
vo Kauno Audinių finansų sky
riaus vedėjas. Į Ameriką atvy
ko 1946 iš Prancūzijos.

New Yorko Altas posėdžiau
ja šį penktadienį, sausio 28, Če- 
kavičiaus' restorane Woodhave- 
ne. Bus detalizuojama Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimo programa, aptariami 
visi kiti su švente susiję reika
lai. Visi Alto nariai prašomi da
lyvauti.

Dr. Elena Armanienė, pasi
žymėjusi Baltimorės advokatė, 
atvyksta į New Yorką skaityti 
paskaitos Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime, kuris bus va
sario 20 Richmond Hill aukš
tesniosios mokyklos salėj. Me
ninėj to minėjimo programoj 
dalyvauja New Yorko lietuvių 
vyrų choras Perkūnas, vad. V. 
Strolios, dramos aktorius Vita
lis Žukauskas, New Yorko tau
tinių šokių grupė, kuriai vado
vauja Jadvyga Matulaitienė.

Vytautas Maželis išskrido į 
Los Angeles, Calif., kur šį šeš
tadienį, sausio 29, fotografuo
ja dr. Zigmo Kungio vestuves.

Laisvės Žiburio radijas sau
sio 23 angliškoje dalyje paminė
jo Ukrainos nepriklausomybės 
Šventę. Ta proga ukrainiečių 
laikraštis Svoboda du kartu ra
šė apie Laisvės Žiburį ir kvietė 
savo skaitytojus tos programos 
klausytis. Laisvės Žiburys susi
laukė iš ukrainiečių daug palan
kių atsiliepimų.

Filmų popietė rengiama sek
madienį, vasario 13 d. Apreiški
mo parapijos salėj Brooklyne. 
Iš Chicagos atvyksta foto meni
ninkas kun. Algimantas Kezys, 
S. J. Bus rodomi garsiniai spal
voti filmai: Penktoji tautinė 
skautų stovykla, Lapkričio 13 
žygis į Jungtines Tautas ir Dvy
lika. Pradžia 12:30. v. Filmų 
pertraukų metu apatinėj salėj 
rengiamos vaišės.

Dr. Zigmas Kungys, kadaise 
gyvenęs New Yorke, dabar gy
venąs Los Angeles, Calif., ir 
besiverčiąs gydytojo praktika, 
sausio 29 susituokia su Regina 
Aukštkalnyte.

Dail. K. Žoromskio kūrinių 
paroda surengta Yale univer
siteto Jonathan Edwards 
Common Room. Paroda atida
ryta sausio 28 ir tęsis iki vasa
rio 18. Išstatyta 15 paveiks
lų. Nuo sausio 5 iki sausio 22 
dailininkas dalyvavo grupinėje 
Phoenix galerijos parodoj Man- 
hattane.

Dail. Vida Krištolaitytė, ku
ri dėsto meno dalykus New 
Yorko aukštesniosiose mokyk
lose, išskrido į San Francisco, 
kur dalyvaus meno mokytojų

Apreiškimo parapijos 
choro planai

Apreiškimo parapijos choras 
renka naują valdybą savo vi
suotiname susirinkime sausio 
30 d. po 11 vai. mišių parapi
jos salėj. Visi choristai prašo
mi dajyvauti, nes bus svarbūs 
pranešimai. Taip pat kviečia
mi atsilankyti visi tie, kurie no
rėtų įsijungti į choro eiles. Šio
mis dienomis į chorą naujai į- 
srijungė Audra Bružaitė, Roma 
Ceiliutė ir Vanda Galbuogytė.

Vasario 6 choras giedos spe
cialias giesmes, kai Brooklyno 
vyskupas F. Mugavero lankys . 
Apreiškimo parapiją per 11 v. 
mišias. Kviečiami visi lietuviai 
kuo gausiau atsilankyti į šias 
mišias, kad sudarytume vysku
pui kuo geriausią įspūdį.

Choras taip pat giedos per 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės pamaldas, kurios bus 
vasario 20 d. 11 vai. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioj. Ver
bų sekmadienį, kovo 26, choras 
atliks Dubois oratoriją “Septy
ni Kristaus paskutinieji žo
džiai”.

Stasys Nutautas, pensininkas, Kultūros Židinio statybai pa
aukojęs 1000 dol. *

Pensininkas Kultūros Židiniui

ĮKURIAMA NAUJA 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ 

ŠATRIJA

New Yorko Lietuyių Bend
ruomenės apygardos narių ir 
apylinkės pirmininkų susirin
kime sausio 21, penktadienį, bu
vo viena maloni staigmena. 
Susirinkimui buvo pateiktas 
prašymas ir viešai perskaity
tas. Tas prašymas buvo toks, 
kad štai Birutė Radzivanienė 
organizuoja naują tautinių šo
kių grupę. Jai ir vardą parin
ko — Šatrija! Prašoma, kad 
tą naująją šokių grupę Lietu
vių Bendruomenė globotų ir 
padėtų jai įsikurti, kad grupė 
galėtų pasirengti ir dalyvauti 
šių metų šokių šventėje.

Šį prašymą susirinkusieji 
sutiko rankų plojimu. Tegu tik 
organizuojasi ir buriasi jauni
mas. Susirinkime buvo ir tos 
grupės organizatorė Birutė 
Radzivanienė. Ji paaiškino, kad 
nori sutelkti kuo daugiau jau
nųjų, tautinių šokių mokyti 
nuo pat mažens ir juos išugdy
ti į grąžų vienetą.

Tuoj pat pradeda ir savo dar
bą ir kviečia jaunius. Pati ve-

Birutė Radzivanienė, naujai 
organizuojamos tautinių šo
kių grupės Šatrijos vadovė. 
Ji taip pat vadovauja ir Lie
tuvos vyčių tautinių šokių 
grupei.

aukojo
Į eiles tų, kurie Kultūros 

Židinio statybai davė 1000 dol., 
jungiasi vis daugiau žmonių. 
Štai jų tarpe Stasys Nutautas, 
pensininkas. Gyvena jis Wood- 
havene, anapus Woodąveno 
Blvd., kur pilna lietuvių. Čia 
jis turi savo namus ir gražiai 
tvarkosi.

Iš profesijos jis miškininkas, 
dirbęs Kazlų Rūdos giriose, ne
toli prof. Pr. Dovydaičio tėviš
kės. Atkeliavęs į Ameriką, gra
žiai išauklėjo ir ant kojų pa
statė tris dukras. Iš jų viena
— Aldona Kvedarienė gyvena 
Toronte, kita — p. Surdėnienė
— Philadelphijoje, gi trečioji
— New Yorke. Tai Genutė Nu- 
tautaitė, mokytoja. Dirba ji 
amerikiečių mokykloje ir lietu
viškoje Maironio lituanistinė
je mokykloje.

Stasys Nutautas staiga užėjo 
į redakciją ir trumpai pasakė: 
štai nuotrauka, o pats tuoj iš-

1000 dol.
važiuoju į šiltus kraštus, išva
žiuoju su žmona, dukra iš To
ronto, su A. Kvedariene.

Išvyko visiem žiemos mėne
siam pataisyti sveikatos. Pir
ma sustos Phoenix, Arizona, 
paskui keliaus į Hot Springs, 
Arkansas.

dėja sėkmingai dirba su Lietu
vos vyčių grupe, kurioje didelę 
dalį sudaro jauniai. Tų jaunių 
laukia ir dabar savo Šatrijoje.

Prisiminta ir graži bei sėk
mingai veikianti New Yorko 
tautinių šokių grupė, kuriai 
vadovauja Jadvyga Matulai
tienė, iškilioji tautinių šokių 
mokytoja. Čia nebus konkuren
cijos jos grupei, nes ten daly-

Kiekvieną aukotoją pasitin- vauja ir šoka jau vyresnis jau- 
kame su tuo pačiu klausimu; nimas. Šatrijoje norima su- 
kodėl jis duoda? — Šį kartą telkti jaunius, 
atsakymas buvo trumpas: — 
noriu, kad Kultūros Židinys 
kuo greičiau būtų pastatytas,
kad ten galėtume visi susieiti.

Visi! Taip. Visi ir kviečiami 
su savo auka prisidėti prie Ži
dinio statybos!

Išvykusiam atostogauti mie
lam Stasiui Nutautui ir jo šei
mai linkime gražių dienų! Prie 
šių linkėjimų jungiasi ir penk
tadienio popiečių darbininkai. 
Ten jis taip pat buvo uolus tai-, 
kininkas.

Žinia sukėlė ir savotišką en
tuziazmą. Peter Wytenus, Mas- 
petho Lietuvių Bendruome
nės apylinkės pirmininkas pa
siūlė, kad kiekviena apylin
kės valdybos duotų po 10 dol., 
o apygardos valdyba — 25 
dol. naujai įsikūrusiai šo
kių grupei. Ir šį pasiūlymą vi
si priėmė.

Naujosios grupės vadovė pa
sidžiaugė, kad taip gražiai į- 
vertinamos jos pastangos, ir 
visiem dėkoja už dovaną.

KVIEČIAMI REGISTRUOTIS 
Į TAUT. ŠOKIŲ GRUPĘ

ŠATRIJA

Naujai įkurtos tautinių šokių 
grupės Šatrijos vadovė Birutė 
Radzivanienė kviečia registruo
tis visus jaunius, kurie tik no
rėtų, šokti tautinius šokius. Re
gistracija bus sausio 28, penkta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židinyje. 
Po registracijos 8 v. įvyks pir
moji šokių repeticija. Grupė da
lyvaus šių metų tautinių šokių 
šventėje.

Grupės vadovė Birutė Radzi
vanienė vadovauja Lietuvos vy
čių tautinių šokių grupei, praei
tais metais baigė LB Tautinių 
Šokių Instituto kursus. Tautinių 
šokių grupei vadovavo ir Perth. 
Vakarų Australijoje. B. Radzi- 
vanienės telefonas: 441-2304.

Parduodamas 3 šeimų na
mas su moderniais ir erdviais 
kambariais, parketo grindi
mis, su išbaigtu rūsiu ir 2 au
to garažais bei maudymosi ba
seinu. Highland sekcija. Namas 
pats išsimoka, nes žemi mo-

Kas bus prof. Z. Ivinskio minėjime
Šį sekmadienį, sausio 30, 4 

v. popiet visi kviečiami į Kul
tūros Židinį, kur rengiama a- 
kademija žymiojo istoriko 
fesoriaus Zenono Ivinskio 
bei.

Akademijoje dalyvauja

pro- 
gar-

Prof. Zenonas Ivinskis 
kėši kaip didelė gaivalinga upė, 
plačiai tyrinėjo Lietuvos istori
jos šaltinius, kaupė medžiagą, 
pats rašė studijas iš Lietuvos 
istorijos praeities, profesoria
vo Bonnos universitete, kur 
dėstė Lietuvos istoriją. Visą lai-

reiš-

Akademija pradedama pirmi
ninko Tėv. V. Gidžiūno žodžiu 
ir mirusio prof. Zenono Ivins- 
ko pagerbimu.

Toliau istorikas Simas Su
žiedėlis apžvelgs apie Z. Ivins
kį — istorijos moksle.

Reikalingas vedėjo (manag- . 
er) padėjėjas Lietuvių Katali
kų Bendruomenės centrui (Li
thuanian Catholic Community 
Center), 6 Davis Ave., Kear
ny, N. J. Centras turi publikai
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Kviečiame visus į nuotaikingą

Užgavėnių

KAUKIŲ BALIŲ,
kuris įvyks vasario 12, šeštadienį, Šv. Stanislovo Kostka 
par. salėje, 61-15 Grand Ave. (du blokai nuo V. Atsi
mainymo lietuvių par.) M as pe the. Yra didžiulis kiemas 
automobiliams pastatyti.

Visi bus vaišinami namie gamintais valgiais ir tor
tais. Gros Joe Thomas 5 asmenų orkestras. Dar links
mins du akordeonistai: Rimas Juzaitis iš Philadelphijos 
ir Antanas Razgaitis iš Brocktono.

Originaliausios kaukės ir kostiumai bus premijuo
jami. Vietas užsisakyti iš anksto pas:

S. Bobelienę, tel. MI 7-6637,
J. Norvilienę, tel. 827-2629,
Loretą Vainienę, tel. 296-8607

Įėjimas asmeniui 10 dol., studentams ir mokslei
viams — 5 dol.

Pelnas — Kultūros Židiniui!

Pradžia 8 vai. vak.

suomeniniame gyvenime, va
žinėjo po suvažiavimus, studi
jų savaites, skaitė paskaitas, 
bendravo su daugybe žmonių, 
visur skleisdamas savo bičiu- 
liškumą ir linksmą nuotaiką, 
visus burdamas bendram tėvy
nės darbui. Jis reiškėsi ateiti
ninkuose, Lietuvių Fronto Bi
čiulių sąjūdyje, ten ėjo įvairias 
pareigas. Jis buvo ir Vliko Vyk
domosios Tarybos narys; Jo to
lerancija, jo meilė ir bičiuliš- 
kumas žmogui buvo tokie dide
li, kad jis bendravo su visais, 
kurie tėvynei darė gera.

Tad ir jo mirtis buvo sutik
ta visų su liūdesiu ir rimtimi. 
Jis taip buvo reikalingas lie
tuvių tautai!

Katalikų

New Yorko Ateitininkai

Specialus komitetas
Profesoriaus Zenono Ivinskio 

akademijai surengti buvo su
darytas specialus komitetas, 
kuriam pirmininkauja istorikas 
Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M., Lietuvių
Mokslo Akademijos New Yor
ko židinio atstovas. Į komite
tą dar įeina ateitininkų atsto
vas — sendraugių pirmininkas 
Kazimieras Vainius, Lietuvių 
Fronto Bičiulių atstovas — An
tanas Pocius iš Elizabeth, N.J., 
ir Lietuvių Bendruomenės N. 
Y.- apygardos valdybos atsto
vas Paulius Jurkus.

Apie Z. Ivinskį visuomenės 
darbe kalbės prof. Juozas Bra
zaitis, o dramos aktorius Vita
lis Žukauskas paskaitys vieną 
Z. Ivinskio straipsnio ištrauką, 
kur jis pasisako apie Lietuvos 
istorijos mokslą dabartinėje

Po to visi bus pavaišinti ka
vute, kurią parengs Janė Gerd- 
vilienė.

Visi kviečiami dalyvauti šio
je akademijoje ir atiduoti pa
garbą šiam žymiajam tautos is
torikui.

ta parengimai. Tektų dirbti 
prie baro pardavėju (bartende- 
riu) ir atlikti kitus, su prekyba 
surištus, darbus. Pageidaujama, 
kad apy gėriai mokėtų anglų 
kalbą ir sutiktų dirbti savait
galiais (48 vai. savaitėj). Dėl 
atlyginimo ir kitų sąlygų 

: kreiptis į Lietuvių • Katalikų 
Bendruomenės centro vedėją 
J. Mėlynį asmeniškai vakarais 
nuo 7 vai., arba skambinti tel. 
991-9631 arba 991-9835.

kesčiai. Informacijai privačiai 
skambinti tel. 235-3976.

Parduodamas puikus mūrinis 
• namas Sheepshead Bay, Broo

klyn, N.Y., iš vieno šono su
jungtas su kitu namu, centri
nis šildymas-šaldymas, arti au
tobusų, traukinių, krautuvių, 
7 kambariai, 3 vonios, įrengtas 
rūsys. Be agentų. Skambinti tik 

, sekmadieniais po 12 dienos iki 
| 10 vai. vak. 336-5728.

Išnuomojamas lietuvių šei
mai erdvus, patogus 5-6 
kambarių butas gerame Queens 
rajone. Tel. 426-9257.

aparatus spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant nau
jas dalis. Aptamaujam Queens 
ir apylinkės lietuvius. Naujų 
aparatų neparduodam. Kreiptis 
tel. 847-0887. Adresas: Mr. Joe 
Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, 
Glendale, N. Y. 11227 (2 blo
kai nuo Woodhaven Blvd.).

Grabnickų šeima iš Long 
Island, N. Y., persikėlė į Flori
dą, Lake Wales, kur įsigijo “Ho
liday” motelį, kuris yra į pietus 
nuo Lake Wales ir 27 greitkelio, 
tuoj pravažiavus 60 kelią. Ši vie
ta yra 29 mylios nuo Disney 
World, 12 mylių nuo Cypress 
Garden. Ir čia pat yra įdomių 
vietų, kurios daugelio pravažiuo- 

, jančių yra lankomos. Grabnic- 
I kų šeima su malonumu patar- 
i nauja draugam, pažįstamiem ir

Parduodama saldainių ir po- 
pierio krautuvė — Candy store 
and stationery 
virš 100,000 dolerių, geras pel
nas, ilga nuomos sutartis. Ad- ___ __c__________
resas: Ohlert-Ruggiere, Ine.,1 visiem lietuviam, kurie apsisto- 
89-13 Jamaica Ave., Woodha- ja jų “Holiday” motely. Tele- 
ven, N. Y. Tel. 847-2323. fonas (813) 676-7241.

apyvarta
Vasario 5 d., 
šeštadienį, 

8 vai. vak.

Šokiai ir 
susipažinimo vakaras

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. sausio 
26 d. mirė mūsų mylimas vyras, tėvas ir dėdukas .

pulk. inž. Stasys Birutis.
Pašarvotas M. šalinskienės koplyčioje. Atsisveikinimas 

ketvirtadienį, sausio 27, 7:30 v. v.
šv. Mišios penktadienį 9:30 v. r. Angelų Karalienės 

parapijos bažnyčioje. Laidotuvės 11:30 v. St. Charles kapi
nėse Long Island.

uadinti Žmona ir 
SŪNŪS su Šeimomis

Masonic Temple 
(86-21 114 St.,

Bilietai 82.00

Rengia Woodhaveno 
apylinkės jaunimas




