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Velniškas būdas 
čekams sumenkinti

Praga. — Čekoslovakijos visų 
laipsnių mokyklų mokytojai tu
rės iškilmingai prisiekti būti iš
tikimi marksizmo-leninizmo i- 
dealams. Mokytojų laikrašty ra
šoma, kad mokytojai ir tėvai pri
valo nuo vaikų darželio iki uni
versiteto baigimo mokyti jauni-

NAUJA NIXONO OFENZYVA 
INDOKINIJOS KARUI BAIGTI
Washingtonas. — Sausio 25 

vakarą prez. Nixonas išsprog
dino naują politinę bombą — 
paskelbė Paryžiuje vykusių 
slaptų pasitarimų su Hano
jaus atstovais turinį ir kartu 
naujus savo pasiūlymus Indoki- 
nijos karui baigti. Ne vienaša
lišku pasitraukimu, palikus Ha
nojaus imperialistus vieninte- • 
liais visos Indokinijos erdvės 
valdovais, ko jie seniai trokšta, ! 
bet formaliais susitarimais ka- ’ 
rą baigti visoj Indokinijoj.

Slapti pasitarimai
Kai prez. Nixonui pradėjus 

pareigas per 10 mėnesių Pary
žiuje daryti pasiūlymai dėl ka
ro baigimo Hanojaus buvo at- 
metinėjami net svarstyti jų ne
sutikus, pasitaręs su savo pata
rėjais ir P. Vietnamo prez. 
Thieu, prez. Nixonas apsispren-

zid. Pompidou tarpininkavimą 
atlikus, Hanojus sutiko pasiū
lymą priimti.

Prez. Nixono atstovas dr. Kis
singer 1969 rugp. 4 pirmą kar
tą slaptai susitiko su Hanojaus 
atstovu, kompartijos politbiuro 
nariu, viename Paryžiaus prie
miesty. Per 30 mėnesių jis ke
liavo į Paryžių 12 kartų. Pa
slaptis buvo saugojama 30 mė
nesių, nes norėta išbandyti vi
sus būdus, kad susitarimo pa
siektų.

Dvigubas žaidimas j
Per visą slaptų derybų laiką 

komunistai betgi skelbė, kad A- 
merika nenori susitarimo, to
dėl derybas Paryžiuje sabotuo
ja. Iš tikrųjų gi buvo priešin- • 
gai. Slaptuose pasitarimuose 
buvo pasiūlyta ir JAV bei kitų 
Saigono sąjungininkų karinių ( 
pajėgų ištraukimo data, antrai 
pusei sutinkant skelbti paliau
bas ir pasikeisti belaisviais. Bu
vo pagrindinai aptarti ir Viet- 
kongo atstovės pasiūlyti septy
ni punktai, buvo įteikti kelis 
kartus ir nauji Amerikos pa
siūlymai. Bet per visą tą laiką 
Hanojaus derybininkai viešai 
skelbė ką kitą, negu kalbėjo 
slaptuose pasitarimuose.

Paskutinis JAV pasiūlymas 
slaptame posėdy buvo įteiktas 
1971 rugp. 16. Pagal jį Ameri
kos ir sąjungininkų kariai būtų 
išvesti per devynis mėnesius 
nuo susitarimo karą baigti. Už 
mėnesio Hanojus pasiūlymą at
metė ir pareikalavo už karo bai- 1 
girną nuversti Saigono vyriau
sybę ir atiduoti Hanojui P. 
Vietnamą.

domėtis, prašydami paaiškini
mų. Dabar eilė Amerikos pre
zidentūros siekiantiems kandi
datams atlikti savo pilietinę 
pareigą — viešai paraginti Ha
nojų pradėti taikos derybas pla
no pagrindu.

P. S. — N. Y. Times savo 
pareigą jau atliko tokiu pareiš
kimu: “Prez. Nixono nauji 
taikos pasiūlymai toli pralenkia 
ikšiolinius viešus pareiškimus

mo ir Sovietų Rusijos meilės. 
Baigiant pradžios mokyklą ir no-

rint toliau mokytis, reikės pasi
duoti komplikuotam ideologi
niam apklausinėjimui, kurio me
tu surinkti duomenys nulems, 
ar jaunuoliui bus leidžiama per

eiti į vidurinę mokyklą. Ideologi
nio egzamino neišlaikę galės eiti 
tik į technikos ir amatų mokyk-

. las. Universitetų durys tokiems 
i bus uždarytos.

Dalai Lama rengė 
tautiečius ateičiaimu paleidžiami dalimis ir be

laisviai, įsigalioja paliaubos. Or
ganizuojami nauji Vietnamo 
prezidento rinkimai dalyvau
jant visoms P. Vietnamo polit. 
grupėms, tarpt, komisijai pri
žiūrint.

Planas viešai paskelbtas dėl Vietnamo karo baigimo. Jie 
ryžiuje, komunistai šį kartą ne— verti visų pažiūrų amerikiečių 
drįso jo atmesti. Pirmą kartą paramos ir pozityvaus antrosios 
per trejus metus pradėjo planu pusės atsiliepimo”.

KALBA PRIENŲ 
KUN.ZDEBSKIS

Kinams okupavus Tibetą ir 
pavertus jį Kinijos provincija, 
jo dvasinis ir pasaulinis valdo
vas Dalai Lama suspėjo pabėg
ti Indijon. Jam ir kitiems pa
bėgėliams Indijoje buvo duota 
galimybių gyventi bendruome
nėje, dirbti žemę, verstis ama
tais ir pardavinėti savo gami
nius. Pagalbos įsikurti suteikė 
ir J. Tautų Pabėgėlių Komisa
riatas, kuris ir dabar kartais 
paremia jų atskirus projektus.

1971 metams baigiantis, Da-

lintiems sekėjams, kurių susirin
ko daugiau kaip tūkstantis, pa-

ir Sikkimo. Susirinkimo vieta 
— Dharamsala miestelis Hima
lajuose, kur Dalai Lama yra

Ūkio fronte geriau
Rodezijos chromas. — Kon

gresui nutarus iždo departa 
mentas panaikino draudimą 
pirkti iš Rodezijos chromą ir ki
tas “strategines medžiagas”. J. 
Tautų Saugumo Taryba specia
liu nutarimu ragino Ameriką 

( vykdyti jos nutarimą dėl sank- 
į cijų, bet yra žinoma, kad jo 
i seniai nevykdo Sovietų S-ga

Bosas ir dr. Kissinger 1

Klaidinamų amerikiečių 
šauksmai

Hanojaus melagingais pareiš
kimais klaidinami, kongreso na
riai, spauda ir visokio plauko 
“moralistai” pradėjo smerkti 
prezidentą Hanojaus tvirtini
mais besiremdami ir reikalauti 
daryti tai, ką prez. Nixonas jau 
seniai darė, bet Hanojaus im
perialistai jo pasiūlymus kiek
vieną kartą atmetinėjo. Apgau
ti buvo ir tie Hanojaus “gera
dariai”, jų tarpe ir sen. McGo
vern, kuris Paryžiuje pas Hano
jaus imperialistus “teisybės” 
ieškojo. Kad Hanojaus melą a- 
tidengtų, prez. Nixonas paskel
bė slaptųjų pasitarimų turi
nį ir dar pridėjo naujus pasiū
lymus, kuriuos neseniai Hano
jus slaptuose pasitarimuose bu
vo gavęs, bet išsisuko nuo jų 
svarstymo ilgam laikui “su
sargdinęs” savo pasitarimus ve
dantį atstovą. Nebelikus vilties

Teismas buvo Kaune 1971 m. lapkričio 11. Kal
tinamas dėl vaikų rengimo pirmajai komunijai, 
savo apsigynimo kalboje kun. J. Zdebskis 
PAAIŠKINO,

kad, mokydamas vaikus, vykdė Dievo ir 
Bažnyčios Įsakymus; vykdė tėvų norus; 
naudojosi konstitucijos ir Žmogaus teisių 
deklaracijos garantuota sąžinės laisve;

APKALTINO
ateistus, kad jie laužo konstituciją ir mi
nėtus Įstatymus, pažeisdami tikinčiųjų są
žinės laisvę; *

APKALTINO
klasta valdžios organus, kurie leidžia ateis
tam savivaliauti: kurie kandidatus Į ku
nigus ir vyskupus tvirtina tam, kad iš 
vidaus Bažnyčią griautų; Įstatymais leis
dami gyventi, bet praktika neleisdami 
gimti;

PASTATĖ
save prieš pasirinkimą: klausyti sąžinės 
ir kentėti kalėjime, ar laikytis “taikaus 
bendradarbiavimo su ateistais*’ ir padėti 
sunaikinti tautą prie Nemuno krantų.

Kunigo Zdebsfcio kalbą, kuri dabar pasiekė 
redakciją, duodame ištisai, sudėję Į ją antraštėles 
skliausteliuose. .(žtur. 5 psL.)

apsi mąstymą. Jis iškalbėjo 60 
valandų, jo tema — šių dienų 
gyvenimo aplinkybėms pritai
kintas budistų doktrinos aiški
nimas. Klausytojai buvo atvy
kę iš Indijos, Nepalo, Bhutano

Atidėtos derybos 
dėl Maitos bazių
perėmus tarpininkavimą, britų 
ginčas su Maltos premjeru dėl

mos dydžio perėjo į ramesnę 
atmosferą: Maltos premjeras at
šaukė visus ultimatumus, bri
tai nutraukė įgulų šeimų išve- 

! žimą ir bazių išmontavimą, Na- 
to gen. sekr. įsijungė į ginčo 
tvarkymą kartu su Anglijos 
krašto . apsaugos- jcnlnistcriu ir 
Italijos premjeru.

Po savaitės derybų pasitari- 
: mai nutraukti daug kliūčių nuo 
kelio pašalinus, bet formalaus 
susitarimo nepasiekus. Maltos 
premjeras tebenori dar 
nių sąlygų, gi Nato ir 
reikalauja garantijų, kad 
lettos uostą niekas kitas
lėtų įplaukti su kariniais lai- 

c vais bazių nuomos galiojimo 
metu. Ypač, kad tokių lengvatų 
negautų Sovietų karinis laivy
nas. Tas reikalavimas parem
tas nepasitikėjimu Maltos prem
jeru, kuris pačiuptas kartais 
bandąs savo žodžio atsisakyti. 
Maltos premjeras ir dabar 
bandąs nuomos mokestį išgauti

pirkinėją savo reikalams geres
nes Rodezijos chromo rūdas, 
gi savas blogesnes parduoda net

■ Amerikos pramonei.
Statyba įsibėgėjo. — Palygi

nus su 1970 m., namų statyba 
1971 m. padidėjo 43 proc., kas 
sudaro 2,048,000 vienetų.

Blogas balansas. — 1971 m. 
Amerikos užsienio prekybos ba
lansas suvestas su dideliu defi
citu — pirmą kartą nuo 1888 
m. deficitas pasiekė 2.047 bil. 
dol. Tokio didelio deficito kal
tininkas buvo ilgas dokerių 
streikas, palietęs visus iki vie
no Amerikos uostus. Vakarinės 
pakrantės dokeriai ir šiandien

m. eksportui skirtų prekių ir 
dabar tebelaukia pakrovimo.

daus rinkoje ir sausio mėn. pa
kilo dar 3.8 proc. tik per pir-

geres- 
anglai

nega-

Dingsta Mao kultas
Iš Pekino Kinijos grįžtą Eu

ropos laikraščių Kinijos reika
lų stebėtojai tvirtina, kad jau 
pradeda ryškėti ten viena dide
lė atmaina — ne mėnesiais, bet 
savaitėmis pastebimas Mao 
Tse-tungo viešojo kulto mažė
jimas. Šitą tendenciją su kau
pu patvirtina dabar Europoje 
važinėjanti Pekino stalo teniso 
(ping-pongo) komanda — jeigu 
jie ir būtų atsivežę Mao bibli
ją (raudonai įrišta Mao minčių 
knygelė), tai ji paliekama tū
noti čemodane, nes viešai ji nie
kur nedemonstruojama. Ant 
sportinių uniformų nėra nė 
Mao medalių, nė sagų, nė jo 
paveikslo. Pačioje Kinijoje pa
mažu, bet pastoviai dingsta 
Mao portretai nuo namų, tvo
rų ir kitų viešų vietų. Stipriai 
tebesilaiko tik uždarose vieto
se — salėse, mokyklose, kino 
teatruose.

nutrauktos ir paskelbti jų re
zultatai, kad Amerikos žmo
nės nebebūtų klaidinami klas
tingu Hanojaus žaidimu. Pasi
baigė dar vienas dramos veiks
mas, kurio metu surinkta me
džiaga nuplėšta Hanojaus taip 
ilgai nešiota kaukė.

Nauji pasiūlymai
Štai svarbiausi naujų pasiū

lymų bruožai: per šešis mėne
sius nuo taikos sutarimo JAV 
kariai visai pasitraukia iš Viet
namo, kartu su jų pasitrauki-

Elektronika į Pekiną. — Du 
Amerikos lėktuvai išskrido Ki- 
nijon pakrauti elektronine apa
ratūra. Kartu išskrido ir spe- 

j cialistai, kurie ten sumontuos 
i komunikacijos tinklą prez. Nix

ono vizito įvykiams Amerikon ! 
ir kitoms pasaulio dalims per
duoti. Tam reikalui reikalingas 
satelitas jau senokai viršum 
Pacifiko “pakabintas”.

Brangiausia draugystė. — 
. Kalbėdamas parlamente po pa- 
I sitarimų su Sovietų Gromyko, 

Japonijos premjeras Šato pa
reiškė, kad sieks visų rūšių san
tykių pagerinimo su Kinija, bet 
kadangi Japonijos draugystė su 
Amerika yra pati brangiausia, 
todėl ji į jokią kitą draugystę 
nebus iškeista. Tai pranešimas 
pasauliui, kad Japonija atmetė*

* Gromykos gundymą suartėti su 
Maskva Amerikos ir Kinijos 
nenaudai.

PASAULIS
TRUMPAI

tų, Amerikos aviacija senokai 
bombarduoja karinius taikinius 

į Ho Chi Minh takų-keliukų erd
vėje. Savaitę Vietname išbuvęs 
JAV armijos štabo viršininkas ; i§ anksto, ko anglai nesutinka 
gen. Westmoreland tvirtina, kad padaryti. Dėl šito reikalavimo 
ofenzyva neilgtrukus greičiau j anglai apsisprendė neskubėti, 
bus, negu nebus. Bet jis mano, 
kad pietų vietnamiečiai yra pa
jėgūs ją sulaikyti ir sulamdy-

yra buvęs tik prieš šešerius 
metus.

Amerikos ekonomistų ir biz
nio vadų balsai sausio mėn. pa
sidarė gana optimistiški —daug 
kas pranašauja, kad krašto ūki
nės veiklos brutto rezultatas 
1972 m. padidės 100 bil. dol., 
tai yra pakils apie 9 proc. Bet 
yra ir tokių, kurie - norėtų 5 
bil. dol. nukirpti.

— Japonijos plieno pramonė 
sutiko sumažinti savo produktų 
eksportą į Amerikos rinką. Su
sitarimas galioja trims metams. 
Norima padėti Amerikai suma
žinti užsienio prekybos deficitą. 
Dėl tokio pat susitarimo Ame
rika veda derybas su Europos 
Bendrosios Rinkos kraštais.

Mirė kun. Pr. Valiukevičius

Žiemos Olimpiada
Vasario 3 d. Japonijoje, Sap

poro miesto apylinkėse pačioje 
šiaurėje, prasidėjo 11-ji Žiemos 
Olimpiada. Dalyvauja apie 
2,300 atletų. Visas paruošimas 
atsiėjo Japonijai apie 500 mil. 
dol. New Yorke visus dienos į- 
vyIrius vakarais transliuos tele
vizijos 4 kanalas.

Naikins 
šlamštą

Amerikos rinkoje yra daugiau 
kaip 100,000 įvairiausių rūšių 
vaistų, kurie pardavinėjami be 
gydytojų receptų. Jų tarpe yra 
gana pavojingų žmogaus sveika
tai, bet daugiausiai yra tokių, 
kurių gydomosios ypatybės ne
atitinka reklamose nurodomom, 
kitaip sakant, pirkėjas apgaudi-įja, 

nėjamas. Neseniai buvo pa
ri nkk ta 400 įvairiausių tos rū
šies vaistų ir patikrinus rasta, 
kad tik 20 proc. buvo taip, 
kaip skelbiama.

Kadangi toks vaistų pramonės 
vadovų nesąžiningumas yra ža
lingas gyventojams, valstybinė 
agentūra Food and Drug adm. 
pradėjo tos rūšies vaistų patikri
nimą. Darbas truksiąs apie tre
jus metus. Jau esama žinių, 
kad kai kurie vaistai iš rinkos 
dingo, nes jų gamintojai apsi
sprendė iš anksto juos sunaikin
ti, kad vėliau pačiuptiems netek- me pravesti stipresnius puo
tų mokėti didelių pabaudų. limus. Kad smūgius susilpnin-

Bėga iš B. Bendruomenės.— 
Pakistanas pasitraukia iš Britų 
Bendruomenės, kadangi Angli- •

, Australija ir N. Zelan
dija apsisprendusios už Bang
ladesh pripažinimą. Sovietai ją 
jau pripažino.

* Nato-Anglijos derybos su 
Malta nutrauktos antrą kartą. 
Jos vyksta Romoje. Derybų ob
jektas — nuomos dydis už lai
vyno ir aviacijos bazes. Gavęs 
naujus pasiūlymus, Maltos 
premjeras išvyko namo pasitar
ti su bendradarbiais.

Ofenzyva bus. — Seniai kal
bama apie tai, kad šį mėnesį 
Hanojaus komunistai dar ban
dys keliose vietose P. Vietna-

Kiaulių įlankos invazija. —Ni-- 
karaguos prez. Samoze paskel
bė, kad invazija į Kubos Kiau
lių įlanką 1961 m. bal. mėn. bu
vo pradėta iš jo valstybės. Ir 
tai todėl, kad Castro jau buvo 
bandęs iškelti desantą į jo vals
tybę net 22 kartus. Desanto pra
džios vieta teisinga, bet motyvas 
nuo pradžios iki galo melagin
gas.

Mussolinio našlė. — Donna 
Rachelė (taip italai tebevadina 
Mussolinio našlę) ilgai keliavo 
per teismus, kol jai buvo pripa
žinta našlės pensija. Jos dydis 
buvo nustatytas pagal vyro gau
tą algą. Dabar surasta, kad pen
sijai apskaičiuoti buvo paimtas 
klaidingas įstatymas, todėl ji vėl 
užvedė bylą teisme, kad klaida 
būtų pataisyta ir jai atitinkamai 
pensija padidinta. Sprendimas 
dar nežinomas.

Imigrantų antplūdis. — Izra
elis tikisi 1972 m. sulaukti 70, 
000 naujų imigrantų iš Sovieti- 
jos, Amerikos ir V. Europos. Vy
riausybė paskubomis planuoja

Kun . Pranciškus Valiukevi
čius po ilgesnės ligos vasario 2 
mirė Rochester, N. Y.

___ _  .... Velionis gimė 1911 gruodžio 
jų įkurdinimą, nes su nfo’suriš- 28’ RocheS.t^L„P?. Y ,Ku?i,gU, 

tos problemos, tur būt, sunkes
nės, negu arabų sumušimas ka
ro lauke.

joj, Rochester, N. Y. Sveikatai 
silpstant, jis pereitais metais 
pasikvietė tėvus pranciškonus, 
kurie dabar ir perima šią para
piją.

šventintas 1928 birželio 11. Vi
karavo ir klebono pareigas ėjo 
daugiausiai Sv. Jurgio pampi- tadienį, 10 vai. ryto.

Laidojamas vasario 5, šį šeš-
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DAINOS LAIMĖTOJAS SUTINKAMAS TRIU M FALIŠKAI
DIENOS VEIDAI

Okupuotoje Lietuvoje toks 
“dienos veidas*', į kurį nukreip
tas dėmesys su pasididžiavimu, 1 
yra Vaclovas* Daunoras, tarp
tautiniame vokalistų konkurse 
Tulūzoje, Prancūzijoje, laimė
jęs pirmą vietą. Jis keliauja da
bar po Lietuvą su koncertais. 
Apie tuos koncertus ir daini
ninką Irena Mikšytė “Kultū
ros barų” 1971 m. 12 nr. rašo:

“Stiklinės Panevėžio teatro 
durys neišlaikė ir pažiro ske
veldrom. Žmonės suvirto į sa
lę, užpildė eiles, praėjimus. 
Seniai čia nebuvo tokios spūs
ties . . . Svarbu, kad sausakim
šoje salėje neapsiviltų nė vie- , 
nas, atėjęs pasiklausyti Vaclo-

kiama Tulūzos Grand Prix lai
mėtojui“.

Iš V. Daunoro pasisakymų, 
kuriuos kartoja žurnalas, matyt, 
kad jis labai vertino savo sta
žavimą 1967-68 italų “La Scalo- 
je”. Ten buvusi jam sunkiausia 
darby metė. Bet ji buvusi ver
ta rezultato: visam laikui įval
dytas muzikinis instrumentas 
— balsas. Iš La Scalos spektak
lių jis pamatęs, kiek nepagrįs
tas esąs kaltinimas italam, kad 
jiem rūpi tik “bei canto”, o ne 
sceninė tikrovė. Sceninę tikro
vę, vaizduojamus charakterius 
jie kuria žodžio, muzikos, balso 
priemonėm; tarp jų turi būti 
vienybė. “Kartais autoriai gal
voja, kad menkus ir bepras
mius žodžius dainininkas ir mu
zika gali išgelbėti kaip režisie

rius menką pjesę. Deja, prastas 
tekstas žudo ir muziką. Aš at
sisakau dainuoti tokią partiją, 
kur muzika ir žodis tarsi dvi ’ 
žvairos akys. Žodis mestas 
tuščias, be minties, be emocijos, 
deklaratyvus, lozunginis blogą
ja prasme . . . man nesuteikia 
impulso kūrybai. Taip, deja, daž
nai būna mūsų vadinamose ma
sinėse dainose. Todėl ir dainuo
ju mieliau liaudies kūrybą”.

BILIJARDO ŽVAIGŽDĖ

Iš New London mūsų bend
radarbis J. Jasys praneša apie 
kylančią bilijardo žvaigždę lie
tuviško kilimo — Jean Balu- 
kas.

“Iš pridedamo skelbimo maty-

site, kad Jean Bal ūkas, 13 me-, 
tų mergaitė, yra garsėjanti | 
bilijardo žaidėja — trečia vie-l 
ta viso pasaulio moterų (visų 
moterų, ne mažamečių) bilijar
do žaidėjų tarpe.

“Ji yra dalyvavusi Japonijo
je ir kt. bilijardo rungtynėse. 
Visur vyksta su tėvu, Albertu 
Baluku, kuris yra tikras lietu
vis. (Jo tėvas gimęs Lietuvoje, 
o motina — lietuvaitė Penn- 
sylvanijoje). Aš su juo mačiau
si skelbime minimo žaidimo 
metu, bet nebuvo laiko ilgiau 
pasikalbėti ir plačiau sužinoti 
apie šią smarkiai kylančią bili
jardo žvaigždę, esančią lietuvių 
kilmės.

“Ji bilijardą žaidžia nuo ma
žų dienų”.
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SPARTA — Rašomos mašinėlės tr.kalbomlz, radio, spalv. TV, compiute- 
ri<i, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
BarryDr.E.Northport, N.Y.11731.Tel. (516) 757-0055. 

ANTANAS J. ŠAVELSKF6 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, nšmų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. 8. 8HALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido

. tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLĄ8 FŲNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr-con- 
, ditioned. A. J. Bal ton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 

Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211;. ST 2-5043.

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

vo Daunoro, to šaunaus žemai- ; 
čio, jau trečiąjį kartą Lietuvai ; 
iškovojusio laurus: 1962 metais i 
bronzos medalį M. Glinkos kon- ; 
kurse, po penkerių metų prizi
nę vietą P. Čaikovskio tarp- ’ 
tautiniame, šiemet — Grand i 
prix Tulūzos vokalistų kon- 1 
kurse . .-. Dabar, grįžę iš Pran- : 
cūzijos namo, dainininkas ir jo : 
ištikimas bičiulis akompaniato- ; 
rius Gytis Trinkūnas keliauja 
koncertuodami iš vieno Lietu- • 
vos miesto į kitą, apvažiuoda- ‘ 
mi tradicinį nugalėtojų “Gar
bės ratą”. Garbės ratą, kurį jie 
grindė savo talentu ir darbu iš
tisus dvylika metų”.

Operoje nuo 1960 metų Dau
noras sudainavo dvylika parti
jų. Dabar iš operos pasitraukęs 
ir perėjęs į Filharmoniją. 
“Aišku, pasigesime operos sce
noje, bet sulaukę puikaus kon
certuojančio solisto, galime 
džiaugtis ... Dabar jo laukia 
gastrolės Prancūzijoje — sa
votiška pareiga ir teisė, sutei-

Prof. Zenono Ivinskio laidotuvėse gruodžio 30 Bonnoje, Vokietijoj. Koplyčioj atsisveikina 
dr. Adolfas Damušis, j laidotuves nuvykęs iš Detroito, Mich. Nuotr. J. Bogutos.

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 .

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daka ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Wills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

’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 į namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė? 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė? 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausiom- 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietur 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! -

PREZIDENTO A. STULGINSKIO PASKUTINIAI
lęs, bet sveikata vėl pagerėju
si.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fote . 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 1,1237; TeL ii Y 7-4677.

NEW YORK -— Lietuvos atsiminimų radio-valanda šeštadieniais nuo. ,5 iki. 
6 vai. WĖVD 1330 kiĮ. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis .Tijr^kt.arius jdr>; 
Jok. J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. 201—232-5565

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

I— TRYLIKA METŲ GRĮŽUS IŠ SIBIRO
’ (Tęsinys iš praeito nr.)

1960:
Grįžta prie sveikatos ir vais

tų. Vaistų nuo aukšto kraujo 
spaudimo turi užtenkamai. Kau
ne pradėjo gaminti vitaminą 
B12; jo būsią galima gauti po 
kokio mėnesio.

nė siųsti. Iš Dotnuvos jis atsi
gabeno agrononiinio turinio žur
nalų anglų ir vokiečių kalba. 
Angliškai išmokęs, tik. chemi
jos, biologijos, fiziologijos ter
minai sunku suprasti, o jų žo
dynuose negalima rasti.

1961:

aš gyvensiu, kąda^aš esu vienas. 
Neturi jokių giminių, pas ku
riuos galėtų prisiglausti. Neišli
ko jokių artimesnių draugų, su 
kuriais laiku galėtų dalintis. 
Žmona, dar kol gyva, didžią 
dalį savo daiktelių išdalino. Jo
kie jos giminės po jos mirties 
nepasirodo.

Savo mažajame kambarėly 
kloti žadamą siųsti kilimą? Ne. 
Neklos-ią, nes jį sunku išdul
kinti, o dulkių siurblys per 
brangus. Geriau išklosią kam
barėlį linoleumu, kuris atsieina 
tik trečdalį to, ką kilimas.

Jeigu jau kalbama apie siun
timą kilimo, kaip matyt iš pas
kesnio laiško,tai geresnis bū
tų nailoninis. Sako, jis lengvai' 
išsiplauja. Taip čia šneka, nors 
čia tokių nėra.

Mėgina rašyti straipsnius į ' 
specialią žemės ūkio spaudą. 1 
Tam reikalui būtų gera gauti 
katalogą knygų iš agronomijos 
srities. Gal būt, tai praeitų, 
nors žmonės ir žvėrys pakeliui . 
dingo (kalbama, matyt, apie 
St. Ylos knygą). Daugiau kny
gų panašaus turinio gal neverta

Didelė linksma naujiena — 
Stulginskių kambary po kelių 
dienų galų gale bus gauta gazi- 
nė krosnelė. Ją buvo užsakęs 
prieš metus. Vakar — rašo — 
išvertėm senąją malkom kū
renamą krosnį. Jis pats imsis 
krosnies priežiūros. Jis pats ta
po ir virėju.

1962:

Antra savaitė jau klinikose. 
Ėmė rodytis širdies neregulia
rumai. Darys kardiogramą ir 
lygins su pernykšte. Klinikose 
išbus dar kitą savaitę, nes na
mie niekas nelaukia (žmona 
tais metais — 1962 liepos 16 
mirusi).

Man neaišku — rašo —kaip

dijų savaitėje Vokietijoje liepos 25 d. prof. Z. Ivinskis (k.) 
atsisveikina su Stasiu Lozoraičiu, Jr. (d.). Nuotr. J. Valaičio

Tokioj padėty jam būtų ge
riau išsikelti į kitą butą. Bet 
tai neįmanoma, nes butui gauti 
reikia turėti laimės, kuri retai 
pasitaiko . . . “Kitą savaitę aš 
turėsiu grįžti namo — kad jūs 
žinotumėt, kaip namo grįžti ne
noriu”.

1963:
Aplankė artelę, kuri dirba 

antkapius — ten Žaliajame kal
ne, prie žydų kapinių. Norėjo 
žmonai paminklo, necementi- 
nio, nešabloninio. Gero arte
lėje nebuvo. Užsakė iš Ukrai
nos. Bet teks ilgai laukti. (Ga
vo praėjus pusmečiui).

Pusmečiui nuo ano laiško pra
ėjus, Amerikoje nužudytas pre
zidentas Kennedy. Visi lietu
viai liūdėjo. Sekmadienį žmo
nių bažnyčioje buvo daugiau 
nei paprastai. Rodės, visi gedėjo.

Stulginskis aplanko Petrą 
. Klimą, aplanko artelę, ir jaučia

si labai patenkintas, kad nepir
ko paminklo iš spekuliantų, ku
rie pardavinėja paminklus, pa
vogtus nuo kitų kapų.

Bet: “esu dabar labai vie
nišas”.

1965:
Lapkričio 10 Sulginskis pa

teikė visus dokumentus Vykdo
majam komitetui dėl buto nu
matytame statyti apartamente. 
Komitetas pažadėjo statyti 
prieš pusantrų metų, taigi gal 
po dvejų metų ir Stulginskis 
turėsiąs butelį. Planuoja tą 
apartamentą statyti Žaliajame 
kalne netoli Savanorių pro
spekto, gan toli nuo miesto cent
ro. Butelis būtų 16-20 kv. met
rų. Žaliakalnis vertinamas ge
riau nei Vilijampolė. Gaila, kad 
jis nepradėjęs anksčiau tuo rū
pintis.

Nors per Visus šventus perša-

1969:
. .......

Sausio 18 palaidojome — ra
šo — Petrą (Klimą); jis mirė 
sausio 17. Palaidojo Petrašiū
nuose. Vieta graži, prie pagrin
dinio tako. Kaip tik tuo laiku 
Kaune buvo G (ustainis). Jis 
nupirko šešis vazonėlius gėlių ir 
iš jų nupynė vainiką. Kai nu
nešė į namus, kur buvo velio
nis pašarvotas, vainikui ir vietos 
nebuvo — tiek jau ten buvo 
pridėta gėlių. Išlydėjo iš namų, 
kurie yra pusantro kilometro 
nuo autobusų sustojimo vie
tos. Teko pasiekti taksiu. Prie 
kapo Gustainis pasakė kalbą, 
išreikšdamas visas mintis, ku
rias buvo norėjęs sakyti Stul
ginskis, tad jam neteko karto
tis. Pasiųstos telegramos Klimo 
dukteriai Urugvajuje ir sūnui 
Paryžiuje. Jie atsakė telegra
mom, bet, žinoma, atvykti ne
galėjo.

Laidotuvėse buvo daug žmo
nių. Pats Stulginskis buvo su
jaudintas. Negalėjo nė miegoti, 
nes juodu vienas antrą labai 
gerbė. Stulginskis lankęs Klimą 
ligoje ir matęs, kaip kiekvieną ‘ 
kartą jis daros vis silpnesnis. 
Dvejus metus jis nebuvo išėjęs 
iš savo kambario. Paskiau ne
bekilo ir iš lovos ir negalėjo ma
tyti tiek, kad galėtų paskaity
ti. Pribaigė jį ir kiti skausmai.

: Mirė kaip krikščionis.

1969:

juo

kai

Vėl tų pačių metų laiške dė
koja už siuntinėlį — bet kada 
jis ateis, jei laiškas oro paštu 
ėjo du mėnesius! Jis nieko ne
sąs reikalingas^ Nereikia 
rūpintis.

Atsiminimai rašomi. Bet
jie bus baigti, vargiai bus gali
ma juos kam pasiųsti.

Nors pavasaris, bet jo butely 
tik 55 laipsniai, šilčiau namų 
valdytojas nekuria.

Kai įsikraustė į šį butelį, pa
prašė telefono. Pažadėjo įvesti 
per porą metų. Kasmet Stul
ginskis teiraujasi dėl telefono,

rą metų. Taip ir nežinia, kiek 
dar teks laukti tų poros metų.

(nukelta į 5 psl.)

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai? 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycle? 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123: 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tek 563-2754

HARTFORDO LIETUVIU TĖVYNĖS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas A1a 
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-456Ž

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tell 883-5244.

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

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 1462L

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

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTxM, banga 1460 AM, Šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm. Ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tek 828-3779.
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Geri ženklai tarp negerų

KOMITETAS IR FONDAS
JAV Lietuvių Bendruomenės 

centro valdybos posėdis Phila- 
delphijoje š.m. sausio 12 priėmė 
keletą svarbių sprendimų.

SIEKIA POKALBIO SU ALT

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos posėdis

apylinkės akciją Kudirkai pa- ■ 
gelbėti naudojantis prez. Nixo- 
no tarpininkavimu.

Prez. Nixonas pažadėjo su
kurti “taikos generaciją”. “Tai
ka su visom valstybėm” — to- 
kis esąs Amerikos užsienių po
litikos siekimas.

Taika tarp visų veiksnių ir 
veikėjų galėtų būti ir lie
tuvių išeivijos siekimas — ypa
čiai šiais metais, kurie Ameri
kai atneš (lietuviam jau atne
šė!) sunkėjančią padėtį.

Linkimo į tarpusavio taiką 
ir susipratimą ženklu galima 
laikyti JAV LB centro valdy
bos nutarimą — atnaujinti po
kalbį su Amerikos Lietuvių Ta
rybos žmonėm. Pokalbis galės 
duoti gerų vaisių, dalijantis ne 
kompetencijom, bet darbais; vie
nus darbus vykdant pagal susi
tarimą paskirai, kitus drauge.

Geru ženklu galima laikyti 
Vliko seimo (gruodžio 4-5) pa
vedimą Vliko valdybai paruoš
ti “Vliko praplėtimo projektą, 
kuris apimtų jaunimo įsijungi
mą į Vliko organizaciją bei Lie
tuvos laisvinimo darbą”. Toks 
pavedimas yra lankstumo ženk
las; ženklas, kad organizacija 
prisitaiko prie pakitusios tikro
vės, nelaukdama, iki kas “pra- 
šysis” į Vliką, bet pats Vlikas 
“paprašys” įsijungti pajėgius 
vienetus, kurie pavaduotų nu
silpusius. Galima būtų ir ne
laukti su reforma iki kito sei
mo, nes politiniai Įvykiai ne-> 
laukia atidėlfojjamii-“’-i ’ '

Jei viena ir antra kryptimi 
bus padaryta konkrečių žings
nių, bus galima sakyti, kad me
tai pradėti gerai. Jie pakels ak
tyviosios visuomenės nuotai-

Grand Rapids apylinkės, kuri 
per Kongreso mažumos .vadą 
kreipėsi į prezidentą Nixoną S. 
Kudirkos reikalu: pasiuntė če
kį, skirtą Kudirkos šeimai, su 
prašymu daryti pastangų, kad 
jis būtų perduotas, pastangų, 
kad S. Kudirka ir jo šeima 
būtų išleisti į laisvąjį pasaulį.

Aktyvumo parodė Buffalo lie- 
| tuvių klubas. Nors esą tik 8 

šeimos, bet jos įstengė išrūpin
ti iš vietos laikraščių (Courier 
Express, Buffalo Evening News) 
vedamuosius Kudirkos reikalu.

Aktyvumą rodo Amerikos 
Lietuvių Taryba, organizuoda
ma peticijas Lietuvos ir Ku
dirkos reikalu. (Tektų tik ap
gailestauti, kad kai kur pa
dauginti peticijų lapai su ang
lų kalbos klaidom!).

Pernai parodė aktyvumo Bos
tone sukurtas “Jaunimo infor
macijos centras”. Bet jo po
lėkius pristabdė neapsiskaity- 
mas su piniginiu pajėgumu. Ta 

I nesėkmė dar sykį prikišamai 
rodo, kaip senų ir jaunų 

, veiksnių veikla turi būti su- 
> derinta ir pajėgumas tai veik

lai iš anksto iškalkuliuotas.

Siekdama laisvinimo darbo 
JAV koordinavimo ir įtampos 
tarp Altos ir JAV LB pašalini
mo, LB centro valdyba nutarė 
kreiptis į Altos valdybą, siūly
dama artimu laiku sušaukti 
JAV LB cv ir Altos valdybos 
pokalbį. Tikimasi, kad šis ant
ras LB iniciatyva siekiamas va
dovybių pokalbis prisidės prie 
laisvinimo darbui reikalingos 
damos.

DĖL POLITINIŲ 
STUDIJŲ SAVAITGALIO

Posėdy pasidžiaugta suruošto 
LB politinių studijų savaitga
lio sėkme. Džiaugtasi, kad re
ferentais jose dalyvavo 14 as
menų ir sulaukta arti 90 daly
vių. Savotiška lietuviško gyve
nimo naujiena buvo amerikie- i 
čių politinių mokslų specialistų 
dr. William R. Kintner ir dr. 
Vemon V. Aspaturian įsijungi- , • 
mas į studijų dienų programą. 
Taip pat teigiamai vertintas stu
dijų dienose dalyvavimas Vals
tybės departamento pareigūno 
Doyle V. Martin, esančio Depu- ' 
ty Director for East European * 
Affairs. Jo žinioje yra Baltijos 
valstybių reikalai. Martin per
duota JAV pažiūra į Baltijos Rusias

mą.

Aktyvumas — yra antras 
ženklas, kurį dabar pastebime. 
Čia jau teko žymėti LB centro 
valdybos žmonių iniciatyvą lie
tuviškom problemom kelti 
Amerikos spaudoje ir Ameri
kos vyriausybėje. Dabar tenka 
žymėti aktyvumo ženklus at
skirose kolonijose. Mums pra
neša apie tokį • aktyvumą

mas turi atstoti Amerikos vy
riausybės palaipsniui susiaurin- 

į tą, o nuo š. m. sausio 1 visai 
nutrauktą paramą Laisvosios 

’ Eūrbpdš organizacijai' ir tauti- 
> niam laisvės komitetam.

Tokis likimas ištiko ir Lie-
■ tuvos Laisvės Komitetą, kuris 

buvo sudarytas iš Lietuvos pi
lietybę išlaikiusių asmenų ir 
veikė nuo 1951.

Apgailestaujant šios rūšies ; 
politiką, geru ženklu betgi ten
ka laikyti komiteto apsispren
dimą nesilikviduoti ir veiklos 
nenutraukti.

Tai ženklas, kad nei nutrauk
tas pinigas nei Amerikos politi
kos vingiai nepakeičia lietuvių 
pasiryžimo kelti balsą už Lie
tuvos laisvę.

Tokio pat paasiryžimo pasi
liko ir Pavergtos Europos Sei
mas.

valstybes, nors kai ką nelauktai aiškėjo, kad 1971 sulaukta apie 
pritrenkianti, yra pagrindas lie- 5000 dol. mažiau įplaukų, negu 
tuvių veiksniam geriau orentuo- kad buvę biudžete pramatyta. •
tis ir realiau planuoti savo 
veiksmus ateičiai.

VASARIO 16 PINIGAI

Remiantis V-tosios JAV LB 
tarybos III-sios sesijos nutari
mu, Vasario 16 d. minėjimuose 
turi būti pagerbtas aukotojo 
laisvo apsisprendimo principas.

LB centro valdyba su dėkingu
mu priims kiekvieną aukotojo 
valią išreiškiančią auką ir 
perduos pageidautai institucijai. 
Aišku, LB iš aukotojų laukia 
ir savo darbų įvertinimo. Posė
dyje nutarta kreiptis į Ameri
kos Lietuvių Tarybos valdybą, 
prašant ir Altos skyrių ruošia
muose Vasario 16 d. minėjimuo
se pagerbti aukotojo laisvo ap
sisprendimo principą. Altos pri
tarimas prisidėtų prie siekia
mos damos.

SOLIDARUMO ĮNAŠAI

LB centro valdybos iždinin
kas P. Mitalas perdavė 1971 
metų 
taliau 
našais 
proga

_____i

VASARIO 16 PROPAGANDA i

Reikšta viltis, kad neatsiskai-
I čiusios apylinkės pareigą atliks.
Iždininkui pavesta jas kontak- 

1 tuoti.

KUDIRKOS KOMITETAS 
IR FONDAS

Visai eilei LB apylinkių pra
šant, centro valdyba nutarė 
JAV sudaryti Simui Kudirkai 
gelbėti garbės komitetą ir įsteig
ti JAV LB centro valdybos ži
nioj veikiantį fondą, iš kurio 
būtų teikiama parama Kudir
kos reikalui. JAV Senato ma
žumos vadas sen. Hugh Scott 
sutiko būti vienu iš dviejų gar
bės komiteto pirmininkų. Šiuo i 
metu susirašinėjamą su JV se- Į 
natorium Hubert Humphrey ti
kintis, kad bus gautas jo suti
kimas būti antruoju garbės 
pirmininku. Į garbės komite
tą bus kviečiami žymūs ameri
kiečių politinio, visuomeninio 
ir religinio gyvenimo vairuoto- , 
jai. Nutarta Kudirkos fondui a- i

Pirm. V. Volertas pranešė, į 
kad centro valdyba yra išsiunti
nėjus! apylinkėm aplinkraštį, 
raginantį organizuoti Vasario 
16 d. minėjimus vietovėse, kur 
kiti . vienetai to nesiima. Nu
tarta kreiptis į JAV LB infor
macijos komisiją per jos pirm. ' 
L. Valiuką, prašant Vasario 16 j 
d. proga paruošti reikiamą me
džiagą LB apylinkių, amerikie
čių spaudai, radijui bei JAV 
Kongreso nariam. Paruoštoj a- 
merikiečiam naudotis informa
cijoj prašyta kreipti ypatingą 
dėmesį į tinkamą pristatymą pas
kutinio meto rezistencinių pa
sireiškimų pavergtoje Lietuvo
je. Centro valdybos apgailestaus 
ta, 
LB

LB

finansinę apyskaitą, de- 
liesdamas solidarumo į- ( 
ir LB mėnesio rinkliavos į 
centro valdybą pasie- į 

sumas. Iš pranešimo pa- t

mąją sąskaitą. Pirmuoju įnašu 
į Kudirkos Fondą laikoma Phoe- 
nixo LB apylinkės 103 dol. au
ka. Posėdis taip pat teigiamai 
pasisakė už Grand Rapids LB

kad, nežiūrint sėkmingų j 
informacijos komisijos dar

bų pereitais metais, finansinė 
padėtis verčia šiais metais 

sumažinti informacijos reikalui
skiriamą finansinę paramą.

Valdybos narei Aušrai Ma- 
Čiulaitytei-Zerr ? pavesta suras
ti būdus ir ištirti sąlygas nau
joviškai Vasario 16 d. atžy- 

! mėti JAV Senato ir Atstovų 
Rūmų narių tarpe. Vicepirm. 
A. Gečys painformavo apie vyk
domus planus amerikiečių spau
doj ir visuomenėj iškelti oku
panto vykdomą Bažnyčios perse-

■s r

Spaudos ir radijo atstovai su tautinių šokių šventės komitetu po spaudos konferencijos 
dr. Leono Kriaučeliūno namuose.

LITU ANUS PEREINA LB

Posėdyje negalėjęs dalyvauti 
vicepirm. A. Vaškelis raštu pri
statė “Lituanus” žurnalo reika
lą. Centro valdyba, apsvarsčiu
si žurnalo reikalų vedėjo J. Ku- 
čėno sugestiją JAV„LB centro 
valdybai perimti Lituanus Fon- 
dacijos direktoriato sudarymo 
pareigas, nutarė atsakomybę iš 
Š. A. Liet. Stud. S-gos perimti. 
Perėmimo argumentas: Litua
nus Fondacijos statuto III pa
ragrafas. Šie kandidatai JAV 
LB centro valdybos nutarimu 
patvirtinti Lituanus Fondacijos 
direktoriais (dvejų metų lai
kotarpiui) A. Lukas, dr. V. 
Vygantas, dr. E. Vaišnienė, A. 
Vaškelis; (vienerių metų laiko
tarpiui) V. Kasniūnas, Jr., R. 
Vedegys, J. Kučėnas ir J. Rač
kauskas. Centro valdybos pirmi
ninkui pasiūlius, A. Lukas pa
prašytas eiti Lituanus Fondaci-

(nukelta Į 7 psl.)

I 
JUOZAS Į 
ERETAS I 

f TARNYBOJE LIETUVAI |

2.4
Antras metodas buvo žvelgti į kitas to meto meno 

sritis, muziką, meną, pagaliau filosofiją, nes ta pati lai- 
• kotarpio dvasia reiškiasi ne tik literatūrinėm formom. 

Tam ir buvo tos minėtos digresijos į kitas gyvenimo sri
tis. Jų visuma padėjo suprasti giliau kūrinio esmę; su
prasti veiksnius, kūrėją ir kūrinį išugdžiusius.

Mes lig tol buvome labiau pratę prie istorinio meto
do, kuris rūpinosi aprašyti įvykių eigą, autoriaus biogra
fiją. Tipingas šio metodo atstovas buvo prof. M. Biržiš
ka su savo studijom apie lietuvių dainas. Kitas lietuvių 
literatūros dėstytojas doc. J. Tumas Vaižgantas, puikus 
kalbėtojas kaip ir prof. Eretas, savo klausytojus žavėjo 
dinamišku medžiagos perteikimu. Jo ryškus žodis, kiek 
barokinio kampuotumo, be prof. Ereto elegancijos, taip 
pat įsirėždavo ilgam laikui į klausytojo atmintį. Bet ir 
jis buvo tradicinio istorinio metodo šalininkas, visų pir
ma duodamas žinių (vertingų) iš kūrėjų biografijų, jų 
gyvenamos epochos, jų sukurtų veikalų metrikas.

Prof. Ereto nukrypimas į šalutinius dalykus ne tiek 
gausiai duodavo medžiagos, bet versdavo studentą pa- r 
žiūrėti-^ veikalą kaip į artimiausios etnografinės vieto- j 
vės ir savo epochos meninę išraišką.

Šalkauskio pedagogikos ir kitų dalykų kursai įsta- ! 
tydavo studento galvojimą į griežtus loginius rėmus. 
Prof. Eretas rūpinosi paskatinti klausytojus į naujus 
ieškojimus. Prof. Ereto išklausęs apie Goethę, išeidavai 
pajutęs, kad šalia jo buvo ir kitas milžinas, pvz. Beetho- 
venas, ir kad būta labai daug veiksnių, kurie formavo jų ; 
kūrybą. Šis priėjimas prie literatūros stūmė studentą patį i 
dir1'*4 ieškoti papildomų tiesų ir jas reikšti savais žo
džiais, nesitenkinant paskaitininko terminologija. Tik la- 1 
bai nepaslankūs klausytojai galėjo atsispirti smalsumo I 
pagundai nepasidairyti po biblioteką ir nepaieškoti atsa
kymų į problemas, paskaitose paliestas prabėgom.

Taip profesorius bandė išauginti savarankišką galvo
jimą ir darbą. Tačiau jo metodų sėkmingumas lygia 
dalimi priklausė ir nuo klausytojų, jų pasiruošimo, įsijau
timo į klausomą dalyką.

“REŽIMAS” PROFESIONALAM

Tiem, kurie germanistiką turėjo pagrindine šaka ir 
rengėsi mokytojo profesijai, seminaruose tekdavo rodyti - 
daugiau savarankiško darbo.

“Priklausiau germanistikos seminarui — pasakoja 
A. Masionis — kuriame būdavo apie dešimt studentų. 
Susėdę apie ilgą stalą, jautėmės gana šeimyniškai ir, 
prof. Eretui vadovaujant, nagrinėjome, diskutavome. Jo 
keliamos problemos buvo įdomios, kartais intriguojan
čios. Pvz. jis man davė parašyti referatą (juos rašyda
vom vokiškai) tema “Ar Goethe buvo masonas?” Mat, 
tuo laiku buvo pasirodę straipsnių ir knygų, įrodinėjan
čių Goethes masoniškumą, kadangi “Fausto” antroje da
lyje ypačiai esą pilna mistikos, alegorijų, simbolių, ko
kius savo apeigose ir žodyne vartoja masonai ...

“Duodamas tokius darbus, profesorius pirmiau iš
keldavo problemas, nurodydavo šaltinius, bibliografiją, 
padėdavo ją surasti, paskolindamas dažnai knygų ar žur

nalų iš savo bibliotekos.”
Bet ir knygas skaitant reikia būti kritiškiem. Kaip 

J. Botyrius liudija, profesorius daugeliu atvejų kartoda
vo: “Reikia skaityti ir tarp eilučių”. Ir “paėmęs, sa
kysime, kokio Gundolfo veikalą apie Goethę, atskirom 
ištraukom pailiustruodavo tai savo seminaro daly
viam”.

“Pabrėžtina dar viena prof. Ereto įtaka studiozam: 
jų pastūmėjimas ieškoti “lietuvių vokiečių literatūroje”. 
Toje srityje jis pats davė pavyzdį savo raštais, o stu
dentam duodavo diplominių darbų temas taip pat iš tos 
srities (pvz. Aleksas Dičpetris, Alfonsas Šešplaūkis, aš 
pats ir kiti). Nuo Ereto profesoriavimo laikų, atrodo, ši 
tema tapo pagrindine lietuvių germanistų tyrinėjimo sri
tim (dr. Alfonsas Šešplaūkis, dr. Anatolijus Matulis)”.

O A. Masionis prideda:
“Kad studentui nagrinėjamas dalykas būtų artimes

nis, profesorius mėgdavo klausimą susieti su laiko prob
lemom ir mūsų karštu. Jo įtaigojamas ir aš pasirinkau 
diplominiam darbui temą ‘Kurisches Haf ir der deutschen 
Literatur” (Kuršių marės vokiečių literatūroje).

Ir kitokiom progom, pvz. “kalbėdamas studentam 
apie vokiečių Schillerį, neužmiršo ir jo dramų vertėjo dr. 
Vinco Kudirkos. Apie jį pasakė: *Dr. Vincas Kudirka savo 
laikais kalbėjo į tuštumą. Mažai kas jį tesuprato. Bet jo 
asmenybė ir reikšmė lietuvių tautoje augs ir didės”.

“Sykį, rodydamas atspausdintą dr. Antano Salio di
sertaciją “Žepiaičių tarmės”, profesorius pasakė: “Žiūrė- • 

pirite, ką jaunas lietuvis gali padaryti!’ Studentai suprato į 
,lčą profesorius norėjo jiem pasakyti” (St. Rudys).

Sutikęs studentus bibliotekoje nevengdavo paska
tinti — skaityti, skaityti. “Sutikdavau jį (profesorių) daž
nai filosofijos skyriaus skaitykloje. Jis visada man pabrėž
davo, kad reikia būtinai išmokti nors dvi svetimas vaka
rų Europos kalbas: vokiečių ir prancūzų, o jei galima —• 

į ir anglų ... Jis čia primindavo šveicarus, kurie yra dvi- j 
kalbiai ar net trikalbiai: esą maža tauta gali save geriau- ; 
šiai prodyti kitiem, mokėdama daugiau kalbų, ir mažos 
jautos visad daugiau kalbų moka nei didžiosios, kurios

f
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NUO PRISIKĖLIMO 
BAŽNYČIOS IKI Vargšam surinko du milijonus litų? J

L, 3-------------------------------
INDĖNŲ MIESTO Kun. S. Morkūno 70 m. sukakties proga
Lietuvių ir amerikiečių spau

doj neretai užtinkamas kun. 
Simono Morkūno vardas. Tai 
uolus savo lietuviškos parapi
jos ugdytojas, patriotas lietu
vis ir gerų darbų rėmėjas. Gi
mė jis lietuviam brangią die
ną — vasario 16. Tik metai 
nesutampa su Lietuvos nepri
klausomybės atgimimo metais.

Kun. Simonas Morkūnas gi
mė 1902 vasario 16 Valtūnų kai
me, Žemaitkiemio vlsč., Uk
mergės apskr. Šiemet 70 me
tų sulaukiąs jubiliatas 1926 bai
gė Kėdainių suaugusių gimna
zijos 5 klases. 1933 birželio 15 
baigė kunigų seminariją ir Vy
tauto D. universiteto teologi
jos-filosofijos fakulteto teologi
jos skyrių. 1933 balandžio 1 
Kauno katedroj arki v. Juozapas 
J. Skvireckas jį įšventino į ku- • 
nigus.

PASTORACINĖ IR ŠALPOS 
VEIKLA LIETUVOJ

Netrukus po šventimų, vos 
mokslo metam pasibaigus, 
1933 birželio 20 paskiriamas 
Kauno Prisikėlimo bažnyčios 
vikaru. Tose pareigose išliko 
iki 1944 gegužės 12.

Ėjo jis ir kitas pareigas. 
Nuo 1933 liepos 15 iki 1940 bir
želio 15 buvo Šv. Vincento Pau- 
liečio Draugijos Prisikėlimo 
skyriaus pirmininku, Šv. Vin
cento P. Draugijos centro val
dybos garbės nariu, revizijos nigais buvo nupirkta ir jau bu-
komisijos nariu. Nuo 1935 
iki 1937 buvo krikščionių dar
bininkų Prisikėlimo 
pirmininku.

Kun. S. Morkūnas 
jaunystės rūpinosi 
seneliais, ligoniais, 
jančiu jaunimu. Būdamas Pri
sikėlimo bažnyčios vikaru, 10 
metų laikotarpy surinko ir iš
leido vargšų reikalam du mili
jonus litų. Tai milžiniška suma 
nedidelėj Lietuvos valstybėj.

Kuri. S. Morkūnas pastatė 
senelių ligonių prieglaudą, ku
ri buvo moderniausia Lietu
voj. Tokios neturėjo ir kitos į 
Baltijos valstybės. Pastatas bu
vo keturių su puse aukštų. Sta
tyba pradėta 1937, kasoj turint : 
8,100 litų. Reikiamus pinigus keletas politinių kalinių karo

nuo pat 
vargšais,

kun. Simonas buvo surinkęs ar , 
pasiskolinęs be procentų iš ge
raširdžių Kauno darbininkų, 
tarnautojų ir įvairių profesijų 
žmonių. Pati statyba atsiėjo 
kone pusę milijono litų. Per 
dvejus metus ligoninės statyba 
buvo baigta. Skola taip pat I

buvo beveik baigta mokėti ta
da, kai jau niekas Lietuvoj sko
lų mokėti nebepajėgė. Prie
glaudoj buvo apie 300 ligonių.

To dar negana*. Jis išnuomo
jo trijų aukštų namus ir juos 
pagrindinai atremontavo. Ten 
įkūrė dar vieną senelių — 
ligonių prieglaudą su 60 lovų. 
Taip pat įkūrė tris vaikų dar
želius (iš jų vienas buvo pats 
moderniausias visoj Lietuvoj) 
ir biblioteką darbininkam.

1944 gegužės 12 kun. S. Mor
kūnas buvo paskirtas Kaune, 
Vilijampolėj, didelės (20,000 
parapiečių) Šv. Juozapo parapi
jos klebonu. Jis kartu liko ir 
Kauno infekcinės ligoninės vi
cedirektorium. Jam buvo pa
vesta pastatyti didelę, gražią, 
milijoninės vertės bažnyčią, 
koplyčią Lampėdžių kurorte, 
seneliam prieglaudą ir įsteigti 
naujas kapines.__ ■__________

Dviejų mėnesių laikotarpy, 
pačiam karo sūkury, kai nebu
vo įmanoma gauti statybos lei
dimo ir medžiagų, kun. S. Mor
kūnui, turint geras pažintis su 
aukštais pareigūnais, pavyko 
gauti leidimą statyti mūrinį 
garažą. Jį pastačius, būtų bu
vęs uždėtas kryžius, paverčiant 
jį laikine bažnyčia su 500 vie
tų. Pastačius didžiąją bažny
čią, šis pastatas būtų likęs kaip 
parapijos salė. Kun. Simono 
pastangomis ir asmeniškais pi- 

vo pradėta gabenti pusė me
džiagos.

Vokiečių okupacijos metu jis 
daug padėjo Kauno žydam ir 
keletą jų išgelbėjo nuo mir- Į 
ties. 1941 birželio 28 kartu su 
pulkininku dr. B. Matulioniu, 
Kauno infekcinės ligoninės di
rektorium, nuvyko pas Kauno 

pą Skvirecką ir stengėsi jį įtai
goti, kad Lietuvos Bažnyčios 
vardu jis kreiptųsi į galios 
turinčius asmenis sulaikyti 
Ka'me pradėtam žiauriam žy
dų žudymui. Arkivyskupas pa
žadėjo daryti viską, ką tose 
aplinkybėse būtų buvę galima 
padaryti.

Kun. S. Morkūno iniciatyva 

metu buvo paleista iš kalėji
mo. Kai kuriem jų. grėsė net 
mirties bausmė. Parinkęs mais
to, pats asmeniškai jį gabeno 
Kauno sunkiųjų darbų badau- 
jantiem kaliniam.

New Yorko kardinolai F. 
Spellman ir dabartinis T. Cooke,

Kun. Simonas Morkūnas

būdami JAV armijos vyriausi 
kapelionai, Kalėdų švenčių me
tu lanko JAV karius, kovojan
čius frontuose. Kun. S. Morkū
nas gi septynerius metus Kū
čių nevalgė klebonijoj, bet vyk
davo pas įvairių nusistatymų 
Kauno bedarbius ir vargšus. Ta 
proga, Šv. Vincento Draugijos 
Prisikėlimo skyriaus valdy
bos ir ponių rinkėjų (vadina- 3 
mų kuratorių) padedamas, su
šelpdavo po kelis šimtus šei
mų ir pavienių asmenų turtin
gais maisto paketais.

Kauno, ypač “Brazilkos”, 
vargšų jis būdavo vadinamas 
“ubagų karalium”, nes, gera
širdžių žmonių padedamas, nuo
lat vargšus šelpė maistu, dra
bužiais ir pinigais, o vaikus 
globojo vaikų darželiuose, . tė
vus — senelių-ligonių prie
glaudose.

Pirmosios rusų ir vokiečių 
okupacijų metu jis buvo jo pa
statytos Kauno tuberkuliozi
nės (vėliau paverstos į Kau- 

rektorium ir senelių prieglau
dos vedėju.

Dar prieš Vatikano antrojo 
suvažiavimo platintą ekumeni
nės dvasios sąjūdį kun. S. Mor
kūnas ekumenizmą vykdė prak
tiškai nuo pirmųjų kunigystės 
dienų. Jis giliai užjausdavo ar

s u rink o 22,500 dol. ir buvo pir
mas iš Sioux City klebonų, iš
mokėjęs vyskupijai ' parapijos 
skolą.

1958 didinant centrinę aukš
tesniąją* .‘katalikų mokyklą, šv. 
Kazimiero parapijai buvo pa
skirta’ 30,000 dol. suma. Aukų 
rinkimo vajų organizavo kun. 
S. Morkūnas, padedamas adv. 
Jono Vižinto. Beveik vienas 
eidamas iš namų į namus, su
rinko įsipareigojimų 46,634 dol. 
sumai, šv. Kazimiero mažytė 
parapija laimėjo pirmą vietą. 4 

Teko dekoruoti bažnyčią. 
Nors kasoj teturėjo 30 dol., pa
kvietė žymų lietuvį dailininką 
Adolfą Valešką. Šis įdėjo 27 
didelius vitražus ir meniškai 
išdekoravo bažnyčią.

Šventoriuj pastatomas gra
žus Marijos Nekalčiausios šir
dies paminklas. Įsigyjami elekt
riniai varpai, pašvęsti Šiluvos 
Marijos garbei. Nupirktas se
serim gyventi namas ir ne
mažas žemės sklypas. Gauta ne
mokamai 10,000 lodų senų ply
tų, kuriom užpilta gili duobė. 
Pastačius parapijos centrą, mi
nėta žemė bus naudojama vai
kų žaidimam, o sekmadieniais 
— automobiliam statyti. Jei 
už plytas ir pristatymą būtų 
reikėję mokėti, tai parapijai bū
tų tai atsiėję 30,000 dol.

Šalia dosnumo vystydamas 
ir taupumo -dorybę, kun. S. 
Morkūnas yra išlaikęs egzami- 

reli- nus *r gavęs teisę tvarkyti va
jam 
tur- 

rimą ir jam padėdavo be 
gijos ir pažiūrų skirtumo, 
buvo artimas vargšas ir 
tuolis, mokytas ir bemokslis, 
katalikas ir nekatalikas, tikin
tis ir netikintis. Nenuostabu, 
kad Kauno žydai, įvertindami, 
jo pasiaukojimą vargšam, pa
aukojo 10,000 litų naujojoj prie- 
glaudoj-ligoninėj įrengti dide
liam kambariui seneliam ilsė- iI tis. Tai buvo skirta popiežiui 
Pijui XI pagerbti.

{ . Karo nublokštas ’ į Austriją, j 
1945-46 kun. S. Morkūnas buvo I 

, Kufsteino ir Hechingeno lietu- j 
vių stovyklų kapelionu ir 1947- 
49 lietuvių sielovados Vokieti- 

'įjoj ir Austrijoj prokuratorium. J

dinamą “boilerį ”, kuriam ap-

tas. To reikalauja miestas. Kle
bonas, pats atlikdamas tą dar
bą, parapijai yra sutaupęs daug 
tūkstančių dolerių. Parapijai 
padeda ne tik taupumu, bet ir 
iš savo kuklios algos paauko
damas virš 7,000 dol.

Kun. S. Morkūnas žinomas 
kaip įvairių lietuviškų reikalų 
rėmėjas. Jis vienas iš pirmųjų 
stambiomis aukomis yra parė
męs Lietuvių Fondą, Šiluvos 
Marijos ir Kankinių koplyčių 
statybą, LKR Šalpą, Rezoliu
ciją komitetą, Altą, Vasario 16
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Atvykęs į JAV, kun. S. Mor
kūnas 1949 lapkričio 8 — 1950 
jsausio 17 buvo Šv. Vincento li
goninės kapelionu, Sioux City, 
Iowa. Nuo 1950 sausio 18—Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios, Car
roll, Iowa, pirmuoju vikaru.

1951 balandžio 14 paskirtas 
Sioux City Šv. Kazimiero lietu
vių parapijos administrato
rium. Čia kaip tik ir turėjo pro
gos pasireikšti jo dideli .admi
nistraciniai gabumai ir patirtis, 
įsigyta Lietuvoj. Dirbdamas su 
pasiaukojimu, per 3 savaites

Vienas jų 
bus įšven- 
dirbs misi- 
neužmiršta

lietuvišką spaudą ir kitas lietu
viškas įstaigas. Dviem Pietų A- 
me likos vargšam jaunuoliam 
yra apmokėjęs už mokslą sie
kiant kunigystės, 
ateinančiais metais 
tintas į kunigus ir 
jose. Kun. Simonas 
ir kenčiančių okupuotoj Lietu- 

i voj ir Sibire'. Iki šiol ten yra 
pasiuntęs 130 brangių siunti
nių, paaukodamas tam virš 30, 
000 dol.

Kun. S. Morkūno iniciatyva 
1954 įkurtas parapijos centro 
fondas, kuriame dabar jau su
taupyta 190,000 dol. Taip 20 
metų laikotarpy mažoj para- 

j pijoj jis surinko 708,405,75 dol., 
iš kurių didesnės sumos su
mokėta: 153,081.40 centrinei 
vietos aukštesnei katalikų mo
kyklai pastatyti, padidinti ir 
išlaikyti, 90,000 parapijos nuo
savybei padidinti.

šiandien didelės ir turtingos 
Sioux City miesto parapijos 

į skęsta skolose, gi mažytė Šv. 
Kazimiero lietuvių parapija tu- • 
ri nemažai santaupų būsimam 
parapijos centrui.

šie dideli darbai mažoj pa
rapijoj yra atlikti nepaisant 
dviejų potvynių, kurių metu 
daug parapiečių nukentėjo, ir 
dviejų didžiausių fabrikų už
darymo.

1954 uždarius Cudahy’s fab
riką, iš parapijoje esančių 100 
šeimų 62 šeimos neteko darbo. 
1963 uždarius Armourą, iš esan
čių 80 šeimų 40 šeimų nete
ko darbo. Po minėtų fabrikų 
uždarymo 50 parapijos šeimų 
išvyko į kitus miestus ieškoti 
darbo, ir parapija sumažėjo iki 
76 šeimų.

1965 Šv. Kazimiero parapi
jos auksinio jubiliejaus proga 
kun. S. Morkūnas pats paruo
šė gražų leidinį — parapijos ju
biliejinę knygą. Pats vienas 
pardavinėdamas knygai rekla
mas, per du mėnesius surinko 
6,000 dol. apmokėti leidinio iš
laidom.

Kun. S. Morkūnas Sioux City 
diecezijos kunigų yra vadina
mas turtingos parapijos klebo
nu. Kartą posėdžiaujant pas 
vyskupą vietos klebonam, vie
nas iš kunigų pareiškė savo kai
mynui klebonui, kurio parapija 
turi 800,000 dol. skolos: “Ni
kolai, aš patarčiau jum pasi
skolinti ar nusipirkti Šv. Ka
zimiero statulą. Ji ir tau padės 
išmokėti skolą, kaip ste'buktin
gai padeda kun. Morkūnui”.

Jis yra tikras Lietuvos ir lie
tuvių ambasadorius lowos vals
tijoj. Daug prisidėjo prie rezo
liucijų pravedimo kongrese ir 
senate. Tuo reikalu yra para
šęs tūkstančius laiškų ir tele
gramų ir įjungęs1’žymius dfė- ' 
cezijos dvasininkus, advokatus,k •' 
mokytojus ir kitus’ veikėjus ra
šyti laiškam, siųsti telegramom 
Lietuvos laisvinimo reikalu. Jo 
dėka lowos valstijos senato
riai B. Hickenlooper, J. Miller 
ir kongresmanas Ch. Hoeven 
vieni iš pirmųjų yra įnešę .re
zoliucijas senate ir kongrese 
tuo reikalu. Jis yra aprūpinęs 
daug senatorių, kongresmanų ir 
kitų amerikiečių veikėjų kny
gomis Palik ašaras Maskvoje, 
Lietuva didvyrių žemė, Sibiro 
lietuvaičių maldaknyge, Simu 
Kudirka, Kova prieš Dievą Lie-

(nukelta j 7 psl.)

JUOZAS ERETAS1
dažnai suserga didybės liga ir nebepaslenka kitų stebė- [ 
ti bei jų laimėjimų sekti. Tokios didybės liga sergančiais { 
laikė tada vokiečius ir anglus, gal tikriau amerikiečius” I 
(A. Mažiulis). -

“Profesorius nuolat pabrėždavo bibliografijos ir šal- I 
tinių svarbą. Jis reikalavo, kad studentai žinotų visą jo • 
duotą bibliografiją, o kai duodavo kokį egzaminą, visuo- , 
met paklausdavo, kokie svarbiausi veikalai yra parašyti 
apie vokiečių literatūrą, vokiečių tautos istoriją, kalbą, 
kalbos istoriją; kurie geriausi žodynai, leksikonai, en
ciklopedijos. Sakydavo, kad mum tas žinojimas gyvenime . 
labai pravers”. (A.'Masionis).

Germanistiką studijuojantiem, kurie rengėsi būti 
mokytojais, “vienas iš prof. Ereto reikalavimų bei pa
tarimų buvo — tinkama laikysena, gero įspūdžio suda
rymas (Auftreten). Tokio pasirodymo pavyzdžių savo 
paskaitose profesorius duodavo apsčiai . . . Studijuojan
tiem svetimas kalbas svarbu buvo išvykti į užsienį kal
bos pasitobulinti. Susitaręs su prof. J. Nadleriu, . prof. .
Eretas suorganizavo 1931 metų vasarą vokiečių kalbos 
kursus Karaliaučiuje. Tuose kursuose dalyvavo ir kitų fa
kultetų studentai bei vokiečių kalbos mokytojai. Kursų 
lankytojai, kurių buvo per 30, kursais buvo patenkinti. 
Pats prof. Eretas lankė kursantus ir davinėjo patarimų.
Man šie vokiečių kalbos kursai buvo svarbus ir nepa- j 
mirštamas įvykis mano gyvenime” (St. Rudys).

Germanistikos studentam profesorius suorganizavo 
ir vokiečių kalbos pamokų lankymą “Pavasario” gim
nazijoje. Studentai turėjo čia vesti vokiečių kalbos pa- * 
mokas.

MAŽIEJI SEMINARAI
X f

Prisimindama prof. Eretą kaip universiteto dėstyto- ‘ 
ją, turiu paminėti jo paskaitas, kurios nepriklausė dėsto- 
miem kursam. Iš jų nereikėdavo laikyti egzaminų, nebu- 1

vo įskaitų; profesorius negaudavo atlyginimo. O betgi.| 
jos vykdavo reguliariai paties profesoriaus iniciatyva, sy- ! 
kį per savaitę 12—14 vai., laisvu nuo formalių paskaitų | 
laiku. Tai buvo lyg mažieji seminarai, skirti bendram | 
studento išsilavinimui pakelti. •

Mano studentiškoji karta, pirmoji savame universi- : 
tete, buvo mažesnio išsilavinimo negu vėlesnė, ėjusi gim- I 
nazijas sunormalėjusiais laikais. Tik praūžęs pirmas pa
saulinis karas daug kam buvo sutrukdęs mokslą. Nema
ža buvo tokių, kuriem neteko mokytis žemesnėse kla
sėse — privačiai pasiruošę, jie laikė egzaminus į aukš
tesnes klases. Kiti per vasarps atostogas “peršok 
kurią nors klasę. Dar kiti, gtįžę iš kariuomenės, laikė 
egzaminus eksternais brandos atestatui, mėgindami pasi
vyti karo sugaišintą laiką. Pagaliau ir mažesnių miestų 
gimnazijom trūkdavo čia vieno, čia kito dalyko dėsty
tojo. Kai kurie dėl karo mokyklą tepradėjo lankyti tik žy
miai vyresnio amžiaus. Bet jiem netrūko gabumų.

Profesorius, tur būt, jautė šį studentų potencialą ir jų : 
neišeikvotą veržlumą mokytis. Tokie neformalūs, kaip 
pavadinau, mažieji seminarai, padėjo studentam papildyti 
išsimokslinimą ir pratino savarankiškai galvoti bei dirbti.

Ką tuose seminaruose veikdavom? Prisimenu pvz. 
vįeną svarstytą klausimą — rasių klausimą. Tai buvo j 
tepę tada aktualu. Antai, Marija Endziulaitytė Gylienė, 
Muencheno universitete gavusi daktaro laipsnį iš antro
pologijos, rengėsi išstudijuoti ir lietuvio fizinį tipą«. Buvo : 
jau atlikusi studentų grupės veido ir galvos matavimus. ' 
Per seminaro paskaitas aiškinomės įvairių europinių ir: 
kitų žemynų rasių skirtumus, fizinius ir dvasinius, rasių 
dinamiką. Buvo įdomu sekti,’ kokios reikšmės ir kokio 
poveikio tie skirtumai galėjo turėti kūrybai — žodinei, 
plastinei, garsinei; kiek pats krašto klimatas, gamtovaiz
dis formavo charakterį ir kūrybą. .. • ;-

' Visi tie rasių klausimai buVo įmami ne dabartine so- f 
ciologine prasme, bet antropologine. Anuo metu jie dar 
neturėjo politinio atspalvio, Irorio įgijo vėliau jau na
cių valdymo laikais. Tačiau vpkiečių mokslininkų vei
kaluose kartais galima buvo ^pajausti tendenciją šiau* 
rinę rasę laikyti pranašesne užjotas. Prof. Eretui, ŠVeica- ;

f
‘ ’t? ?* v

rui, nesunku buvo žiūrėti kritiškai; žiūrėti, ne kuri rasė 
vertesnė, bet kuri rasė ar kuri etnografinė vietovė su
švinta ypatinga šviesa. Prieš anų dienų seminaro klausy
tojus iškildavo įžymieji Europos kultūrų paminklai su jų 
atstovais: valingas ir ramus, pratęs atkakliai kovoti su 
žiauria gamta tolimos šiaurės atstovas, žaismingas vie- 
nietis, ar paprastas italų žvejys, išdainuojąs ištisas arijas 
pajūry.

Kita tokių seminarų tema buvo muzikos sritis — 
muzikiniai terminai, muzikos istorija įvairiom muzikos 
formom. Šiam reikalui būdavo skiriamas laikas vaka
rais po paskaitų. Auditorijoje atsirasdavo patefonas, 
plokštelės, kurių retai kas tuo metu turėjo ir tikriausiai 
— nė vienas iš studentų. Auditorijoje buvo vienas kitas 
mokęsis muzikos konservatorijoje, bet daugumai tai 
buvo nauji, nežinomi pasauliai. Neturėjome tam ko
kio griežto plano, ir temos pokalbiam buvo parenkamos 
spontaniškai. Pvz. 1927 m. kovo mėn. buvo Beethoveno 
mirties šimtmetis, 1932 —■ Goethes. Apie tuos du kūrė
jus sukosi mūsų pokalbiai, juo labiau, kad profesorius 
buvo didelis Beethoveno mėgėjas. l _

Niekad nebuvo aiškinama teoretiškai. Visada gyvais 
pavyzdžiais. Pirmiausia išklausydavome plokštelės mu
ziką. Klausydavom tikrai atidžiai. Pats profesorius ro
dėsi muzikos garsuose paskendęs. Toliau komentavom 
girdėtą dalyką. Atsimenu aiškiai, kaip vieną vakarą klau- 
sėniės, kuo charakteringa sonatos forma, kas yra sim
fonija, kas smuiko ar fortepiono koncertas. Vienas iš 

. mėgstamų profesoriaus dalykų buvo pavyzdžiais aiškinti 
skirtingus muzikos stilius, persilaužimą iš klasikinio am
žiaus į romantinį, žymesnius to laikotarpio kompozito- ( 
rius. Tom progom Havdno. Mozarto, Beethoveno vardai 
buvo minimi labai dažnai. Jų kūrybą profesorius apibū
dindavo trumpai, ryškiai, pavaizduodamas čia atitinka-

. mo kūrinio grojimu. Haidno muziką ir jį patį profesorius 
mum rodydavo kaip giedrios nuotaikos kūrėją, labai gy
vą, turintį humoro. Čia pat pasiūlydavo paieškoti tų sa
vybių grojamam kūriny. (BuS daugiau)
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areštuotas ir iškelta baudžia
moji byla už tai, kad š.m. va
sarą Prienų bažnyčioje mokiau 
vaikus .tikėjimo tiesų. Vie-

rasta bažnyčioje apie 70 vaikų

žeidimu LTSR BK paragrafo 
143 I d., kuris kalba apie Baž
nyčios atskyrimą nuo valsty
bės. Kaltinimas paskelbtas su- 
imant.

(Kuo motyvuoju savo 
elgesį)

funkcijom, t.y. aukoti, atleisti 
nuodėmes Dievo vardu (teisti) 
ir mokyti. Išeina, kad esu tei
siamas už savo tiesioginių pa
reigų atlikimą. Pažvelgus j by

Tenka pakartoti tą patį mo- ; 
tyvą, kuris buvo pasakytas baž- ; 
nyčioj, kai ateistų grupė, atėju- j 
si į bažnyčią, paklausė, ar ži- | 
nąs, kad vaikus mokyti drau
džiama. Atsakyti lieka tais pa
čiais žodžiais, kuriais pirmieji 
Jėzaus pasiuntiniai paaiškino 
aukščiausiam žydų teismui: 
“Dievo reikia klausyti labiau 
kaip žmonių”.

ti ir šią bylą liečiantis tikin
čiųjų reagavimas, šią 
kai grupė ateistų atėjo 
nyčią, mokant vaikus 
mo tiesų, ir pradėjo iš 

los dokumentus, ateistų charak- J fotografuoti, klausinėti 
teristikas iš įvairių buv. darbo
viečių, kaltina tuo pačiu moty
vu — už savo pareigų atliki
mą. Gaila, kad ten neradau 
charakteristikos iš vyskupo 
kanceliarijos. Ar ir ji būtų kal
tinusi už pareigų atlikimą?

vasarą,

tikėji- 
pasalų 
vaikų 

pavardžių, motinos stojo ginti 
savo vaikus. Bažnyčioje kilo 
triukšmas. Iš tikrųjų, kaip ne
daug reikia visuomenės psicho
logijai. kad pasikartotų kažkas 
panašaus, kaip Kražių įvykiai 
caro priespaudos laikais. Po šio 
įvykio 69 vaikų tėvai parašė 
skundą Liaudies Kontrolės Ko
misijai prie LTSR KP CK. Į 
kreipimąsi nebuvo jokio ofi
cialaus atsakymo, nors siuntėjų 
adresas buvo.

Tokių ir pan. faktų akivaiz
doje savaime formuojasi klau
simas: argi tikinčioji visuome
nė ne už įstatymų ribų? Ar 
visa tai ugdo pagarbą konst i tu-

kupų sąraše būtų tituluojamas 
“sėdi datus”?

3) Ar ne klasta dvelkia fak
tai, kad kunigų seminarija eg
zistuoja, bet į ją leidžiama pri
imti, o tuo pačiu ir išleisti tik 
po 4-5, kai tuo tarpu Lietuvoje 
kasmet miršta po 20-30 kuni
gų?

Taip pat pastanga, kad į se
minariją nepatektų ypatingai 
gabūs, aukštos vidinės kultū
ros studentai ir profesoriai?

4) Panašiai ir su vaikų 
mokymu. Ar ne klasta, kad 
prie Pirmos Komunijos leidžia
ma eiti, bet ką reiškia reikala
vimas 
(Nors 
tokio
paruošti po vieną tose parapi
jose, kur per vasarą vaikučių 
būna keli šimtai? Tėvai teisė
tai laukia šiame reikale pagal
bos iš mūsų — kunigų. Ir kas 
lieka daryti? Leisti vaikelius 
Pirmosios Komunijos neparuoš
tus? Tai, ko žmogus nepažįsta, 
negali pamilti. Ar čia neslypi 
pastanga tyliai atimti iš tėvų 
vaikus? Tada ateistai galės sa
kyti: “Pas mus sąžinės laisvė. 
Žmonės patys tikėjimo atsi
sako.” Tada tikėjimo laisvė tam
pa panaši į leidimą gyventi, 
bet draudimą gimti . . .

klausinėti po vieną? 
juridiškai apiforminto 
įstatymo nėra). Kaip

1) Taigi — todėl mokiau 
vaikus tikėjimo tiesų, kad tokis 
yra Kristaus reikalavimas: 
“Eikite ir mokykite . . .laikyti 
visa, ką esu jums kalbėjęs”. 
Įsakymas apima visus žmones, 
neišskiriant suaugęs ar vaikas. 
Mokyti ne savo išminties, ne 
kokio nors filosofo gyvenimo 
būdo, bet to, kurio reikalauja 
Kristus, pabrėžiant didžiausią 
jo reikalavimą: nė vieno žmo
gaus nelaikyti savo priešu. Vi
si tie, kurie pasisiūlė būti gyve
nimo meno mokytojais, hė vie
nas šito reikalauti nedrįso. Net 
nė komunistų partija.

2) Šį Kristaus reikalavimą
pakartoja Romos katalikų Baž
nyčia, kaip juridinis asmuo sa
vo juridiniame kodekse 3-mis 
paragrafais (Cic. 129, 130,
131).

3) Reikalavimą mokyti vai
kus tikėjimo tiesų, Kristaus nu
rodyto gyvenimo būdo, pratęsia 
vaikų tėvai, kurie į savo vaikus 
turi natūralią teisę. Kai tėvai 
nori, kad jų vaikai mokėtų mu
zikos — kviečia muzikos moky
toją, matematikos — matemati
kos mokytoją ir pan. Taigi mes, 
kunigai, atsiduriame tarp dvie
jų įstatymų.

Atrodytų, kokį tikslą turėtų 
valstybė leisdama įstatymus, o tikintiesiems tai neleidžiama, 
jei ne piliečių gerovę, kuri 
negali būti suprantama be są- kų ruošimą Pirmai Išpažinčiai, 
žinės laisvės, be tėvų teisės į 
savo vaikus. TSRS konstitucija . nors viena byla ateistams už ti- 
pripažįsta sąžinės laisvę ir tė
vų teisę į savo vaikus. Žmo-

(Kaltinu:
Ateistai pažeidžia 
tikinčiųjų sąžinės laisvę)

Teismo akivaizdoje reikia pa
rodyti ir psichologines aplinky
bes, neabejotinnai turinčias į- 
takos ir mano elgesiui, už ku
rį esu teisiamas. Tas aplinky
bes sudaro gyvenimo faktai, ku
riuose patys ateistai arba pa- cijai? Ar reiktų stebėtis, jei vi- 
skiros instancijos nesilaiko to šuo me nėję kiltų minčių, kad są- 
paties įstatymo, kalbančio apie 
sąžinės laisvę, pagal kurį šian
dien esu teisiamas.

Žodis “ateistas” čia pavarto
tas, kaip labiausiai tinkantis 
mūsų reikalui, kadangi ateistas, 
ar jis bus saugumo darbuoto
jas, ar administracinio aparato, 
ar švietimo, šiuo atveju reiškia
si vienodai, kaip kovotojas 
prieš Dievą. Sąžinės laisvės 
problemą TSRS įstatymai 
sprendžia atskirdami Bažnyčią 
nuo valstybės. Deja, kai kurių 
ateistų dėka Bažnyčia jaučiasi 
ne atskirta nuo valstybės, o 
priešingai — palenkta ateistų 
interesams. Ir tai gana dažnai 
apgaulės, klastos keliu. Dėl tų 
pačių priešasčių tikintieji jau
čiasi “už borto”. Jaučia nely
gybę prieš įstatymus. Faktų, 
kuriuos plačiai žino visuomenė, 
negaji nežinoti ir prokuratūros. 
Kodėl jos tyli?

Pavyzdžio dėlei galime' vie
ną kitą faktą prisiminti, ypač, 
kurie artimai siejasi su mūsų 
bylos objektu.

Pirmiausia tikintieji jaučia 
nelygybę prieš įstatymą, kurią 
ypač išryškina faktas, kad ateis
tai turi savo spaudą, mokyklas,

žinės laisvė konstitucijoje ir 
Žmogaus Teisių Deklaracijos 
ratifikavimas ir k.—tai tik pro
pagandai. Taip pat propagandai 
ir 1966 m. paragrafo 143 papil
dymas (bausmės už tikinčiųjų 
laisvės pažeidimus) ir Rugienio 
interviu Jokubkai, veikalai “Tė
vų Žemė”, “Religija Lietuvo
je” ir pan. bei kalbos apie są
žinės laisvę. Kodėl prokuratū
ros tai matydamos tyli? Nejau
gi galėtų būti kažkokių slaptų 
įstatymų, priešingų oficialiems, 
nežinomų visuomenei?

Pažvelkime toliau.
Eilė faktų iš ateistų elgse

nos dvelkia aiškia apgaule, klas
ta prieš sąžinės laisvę.

valstybė pamiršta savo konsti- Į 
tucijos reikalavimus, visa tai 
toleruodama? ' j

Įsižiūrėjus į gyvenimo fak
tus, pats paragrafas, pagal ku
rį esu teisiamas, atrodo lyg be 
aiškių kontūrų. Pav., prisimi
nus kad ir tokią pačią bylą iš 
1964 m., kurioj taip pat už 
vaikelių mokymą buvau nu
teistas metams kalėti. Paskui, 
praėjus keliems mėnesiams, 
atėjo 
paleisti ir teistumą nuimti. Iš
teisinamajame akte buvo moty
vas: “Ištirta, kad prievartos 
vaikams nebuvo”. Bet šitai teis
mas žinojo ir nuteisdamas ka
lėti, apie prievartą vaikam 
teisme nebuvo net užsiminta. 
O BK paragrafas 143 byloje 
buvo aiškinamas taip: “Drau
džiama organizuoti ir dėstyti 
religijos tiesas mokykloj” (ne 
bažnyčioj!). Nežiūrint to, kad 
šituo nebuvau kaltinamas, teis
mas vis tiek nuteisė. Kaip tai 
suprasti? Ir, jei paskui išteisi
no, kodėl dabar vėl esu tuo 
pačiu paragrafu teisiamas? Kad 
vaikai buvo mokomi ne mokyk- 
loję, o bažnyčioje ir mokomi

kokia padėtis krašte bus po 
10-20 metų. Reiškia: neišpildy- I 
ti savo tiesioginių kunigo parei- ; 
gų, eiti į konfliktą su sąžine, ■ 
rūpintis, kokio sąstato bus šian
dien pietūs, pasistengti už
miršti, kad vaikeliams vis tiek 
bus kalbama apie Dievą, bet 
apie tokį, kokio iš tikrųjų nėra. 
Aš ir pats netikiu tokiu dievu, 
kokį piešia mūsų aplinkoj spau
da ir radijas.

Jei kunigai baudžiami už vai

tai norisi klausti: ar yra iškelta

Gerbiami teisėjai

(Klausiu: Kodėl 
vyriausybė dėl to tyli?)

rašyta ir ratifikuota. Apie tai 
gana išsamiai buvo išdėstyta 
prieš metus tokioj pat kun. 
Šeškevičiaus byloj. Kadangi ir 
ši dabartinė byla nėra paskiro 
individo — teisiamojo — rei
kalas, bet katalikų Bažnyčios, 
kaip juridinio asmens, reikalas 
tam tikroj geografinėj plotmėj, 
tai visa tai kartoti, tur būt, 
nereikia. Verta prisiminti pas
kutinius oficialius šio klausimo 
aiškinimus, TSRS KP CK ge- 
ner. sekretoriaus Brežnevo ata
skaitiniame pranešime 
suvažiavime pabrėžtus 
da, ved. 1971.VIII.29).

Įgaliotinis prie LTSR 
rų Tarybos kulto 
Rugienis
užsienio lietuvių laikraščio re
daktoriui Jokubkai pabrėžė,

XXIV 
(Prav-

Minist- 
reikalams 

oficialiame interviu

jos-sąžinės laisvė. Niekas net 
neturįs teisės teirautis apie re
liginius piliečio įsitikinimus. Jo- 
kubka taip nupiešė religijos 
būklę ir savo knygoje “Tėvų 
Žemė”, išėjusioje š. m. Chica- 
goje. Taip pat kalba ir nese
niai pasirodęs Lietuvoj veika- 
1 i ūkas italų ir anglų kalbom 
“Religija Lietuvoje”. Ne______
praėjusių, bet ir paskutinių me
tų oficialus šio reikalo aiškini
mas kalba vienodai, — kad 
Lietuvoj pilna religijos laisvė.

ri reikštis leidimu funkcijonuo- 
d. Jei leidžiama gyventi, tai tuo 
pačiu leidžiama ir valgyti ir 
kvėpuoti ir pan. Jei oficialiai

tai savaime įima ir leidimą 
reikštis pagrindinėm savo

kinčiųjų interesų pažeidimus, 
ypač pagal 1966 m. paskelbtą 
BK paragrafo 143 papildymą? 
Tokių faktų juk yra.

a) Pav. prieš metus buvo at- ■ 
leista iš darbo Vilkaviškio vi
durinės mokyklos mokytoja 
kaip tikinti, dėl to neturinti tei
sės dirbti ne tik pedagoginį dar
bą, bet ir niekur kitur. Ar tai 
ne pažeidimas sąžinės laisvės? 
Ir tai ne vienintėlis faktas mū
sų aplinkoj.

b) Taip pat ateistų paslau
ga, kad visuomenė, ypač jauni
mas, moksleiviai, tarnautojai 
nedalyvautų mišiose. Tikriau
siai jie instinktyviai jaučia, kad 
Dievą pažinti lengviausia iš vei
do tikrai maldoj paskendusio. 
Jie instinktyviai jaučia, kad vi
sa, ką mes vadiname malonės 
veikimu, tuo pačiu ir tikėjimo 
tvirtumas yra būtinai surištas 
su šv. mišiom. Reiškia: egzis
tuoja sąžinės laisvė, bet visuo
menės, ypač jaunimo vidinė 
kultūra neprivalo būti maiti
nama. Yra eilė faktų, kai mo
kytoja neleidžia į bažnyčią 
laidotuvėse dalyvaujančių mo
kinių, arba iŠ bažnyčios juos iš
veda. Ar tai ne nusikaltimas 
prieš sąžinės laisvę?.

Tokių ir pan. faktų, kuriuos 
plačiai žino visuomenė, negali 
nežinoti prokuratūros. Kodėl 
jos tyli? Ar reikia stebėtis, kad 
tikintieji nejaučia lygybės 
prieš įstatymus. Ypač tikintie
siems nesuprantama, kodėl vy
riausybė neatsiliepė nė į vie- ’ 
ną tikinčiųjų pareiškimą vy
riausybei dėl esančių nenorma
lumų tikinčiųjų atžvilgiu. Juk 
spaudoj buvo paskelbta, kad 
mėnesio laikotarpyje atitinkan
ti instancija privalo reaguoti į 
pareiškimus. Pavyzdžiu gali bfl-

Ir kodėl visa tai nebūna bau- 
džiama?;Ne kartą ateistų elgse
na prieš tikinčiųjų visuomenę 
būna panaši į Šekspyro raštuo
se ^nupieštą hercogo Glosterio 
elgseną iš XV amžiaus, kuris, 
siekdamas Anglijos karaliaus 
sosto, visus konkurentus slaptai 
žudydavo, o prieš visuomenę 
sugebėjo pasirodyti net su mal
daknyge rankose.

1) Ar nepažeidžia klastingai 
sąžinės laisvės ateistų pastan
ga, kad studijuoti Romoj ir į 
vyskupų postus patektų ateis
tų parinkti asmenys. Koks ki
tas tikslas gali čia glūdėti, jei 
ne klastinga mintis šalyje, ku
rios konstitucija garantuoja są
žinės laisvę, griauti Bažnyčią iš 
vidaus, kad būtų matyti, jog 
vyskupai yra savo postuose, 
potvarkiai išeina iš vyskupo 
kanceliarijos, o tuo tarpu ku
nigų skirstymas į darbovietes ir 
visi kiti potvarkiai būtų ateistų 
diktuojami. Kad ir Lietuvoje 
katalikų Bažnyčios padėtis būtų 
panaši į pravoslavų Bažnyčios 
būklę.

2) Ar nedvelkia klasta pa
stanga kai kuriuos kunigus ir 
net vyskupus kompromituoti 
tikinčiųjų ir net Vatikano aky
se? Pav., ar tik tikinčiųjų pa
stanga, kad energingas ir svei
kas Jo Ekscel. vysk. Slatkevi- 
čius Vatikano pasauliniam vys-

norisi galvoti, kad ir 
kaip ir daugelis jaunosios 
tos žmonių, šiandieną Dievą 
pažįstate iš “Biblijos linksmy
bių” ir pan. knygų, o ne tą, ku
ris dėl mūsų ant kryžiaus mi
rė ir, kažin dabar, turėdami 
aukštojo mokslo diplomus savo 
specialybėje, ar išlaikytumėte 
iš tikėjimo dalykų bent tokį eg
zaminą, kaip laiko vaikai prieš 
Pirmą Išpažintį? Jau vien šitai 
prisimenant, kadangi, Rachma- 
novos žodžiais tariant, jūs esate 
žmonės “Naujo žmonių fabri
ko” pagaminti, mes privalome 
jums atleisti už šį teismą ir 
melsti Dievo jums atleidimo.

Jūs, 
kar-

minėjau, buvo sukeltas triukš
mas, paskui vaikelius paklau
siau “Vaikučiai, ar reikia šitų 
žmonių neapkęsti?”, jie atsakė 
— “Ne”! “O koks svarbiausias 
Jėzaus reikalavimas?” — “Nė 
vieno žmogaus nelaikyti savo 

•priešu”, atsakė jie.

Jūs man parodėte 1000-čius 
jaunimo už grotų. Jų nė vienas 
nepažįsta Dievo tokio, kokį my- 

, .lėti reikia, Kuris myli mus. , 
įs ymas ,Jiems njeĮ.as • nekalbėjo apie 

tokį Dievą. Jų niekas 
nemokė savo laimę r a s - 
ti kiekvieno žmogaus, net prie
šo akyse, jam gera darant. Ge
rai žinau, jei mes, kunigai, 
jiems apie tai nekalbėsime — 
akmenys šaukti pradės. Dievas 
iš mūsų pareikalaus jų likimo!

Štai ką reiškia mūsų aplinkoj į 
“taikus bendradarbiavimas su 
ateizmu”, ko niekad negali su
prasti užsienyje gyveną tikin
tieji.

Ar dėl to nėra 
tai?

Arba, -kaip šiuo 
i tom, rinktis langus 

kaip tardytojas pasakė: 
norėjai valgyti keptos anties, 
tai dabar kalėjimo duoną bal- 
gysi”.

Ir jei mūsų, kunigų, neteis 
teismas šiandien, mus teis tau
ta! Pagaliau ateis Aukščiausio
jo teisingumo valanda. Šito 
bijoti mums, kunigams, tepa
deda Dievas labiau, kaip jūsų 
teismo!

Man vėl prisimena 
jaunimo už grotų. Jie 
vaikystėje klausyti 
Man. brangi šalis prie 
krantų. Gerai žinau, 

Kokia iŠ viso to išvada? ten nebus, jei jos vaikai nepa
jėgs klausyti tėvų ...

. . , ’ Apie, ta* jiems kalbėjau. .
Nors žmoniškai, trumpare

giškai žvelgiant, visada pana
šiais atvejais norėtųsi pakarto
ti Jėzaus žodžius: 
galima, tepraeina ši 
tačiau iš 
turėtume 
panašius 
priverčia

tėvų kreipimasis dėl šio reika
lo į TSRS vyriausybę. .

Įstatymas juk negali būti su- Į 
prantamas tose pačiose aplinky- j 
bėse vieną kartą vienaip, kitą 
— kitaip.

Taip pat nepavyko išsiaiškin- 
' ti, kur yra paskelbta “įstaty
mais numatytos taisyklės”, nei 
tardytojas, nei Vilniaus juridi
nė konsultacija į šį klausimą 
neatsakė.

Tokių ir pan. faktų kurių 
vieną kitą pavyzdžio dėlei^pa- 
minėjom, kuriuos plačiai žino 
visuomenė, negali nežinoti • ir 
prokuratūros. Kodėl visa tai i

mas, kaltinamas sąžinės laisvės

tis baudžiamas pagal reikalavi
mus, kurių, kaip matėme, dau- Į 
gelyje atveju nesilaiko net pa
skiros valstybės institucijos. Ir 
pats faktas, kad keliama kuni
gui šitokia byla, ar nėra nusi
kaltimas prieš sąžinės laisvę, ■ 
kaip ir pastanga atimti iš tėvų 
vaikus? Tur būt, galima būtų1 
kaltinti sąžinės laisvės pažeidi
mu, jei tai būtų daroma tė
vams nežinant. Nejaugi pati,

kalti ateis-

atveju ma- 
su grotom, 

Ne-

1000-čiai 
nepajėgė 
tėvų . . .

Nemuno 
kad jos

Pasakiau jiems, kad tai Dievo 
reikalavimas. Jeigu tai pagal 
jūsų sąžinę nusikaltimas, pri
pažinkite mane fanatiku ir teis
kite mane, bet tuo pačiu ir 
save!

Prašau teismą: atsižvelgti į 
suminėtas psichologines aplin- 

: kybes, nepamiršti, kad teismo - 
! sprendimas neverstų tikinčių
jų visuomenę galvoti, jog kai

kunigu pagal Kristaus 
ryžtantis eiti pareigas, 

reikalauja Kristus, Baž- 
teisė, — tuo pačiu pri-

yra tik propaganda. Ar gali lik
ti pagarba reikalavimui, ver
čiančiam eiti į konfliktą su Są
žine? Ar gali likti pagarbos į- 
statymui, jei jis baudžia už sa
vo pareigos atlikimą.

“DIEVO REIKIA LABIAU 
KLAUSYTI, KAIP ŽMONIŲ”.

Prienų bažnyčia

Tėve, jei 
taurė”, 

tikrųjų mes, kunigai, 
dėkoti jums už šį ir 
teismus. Šis faktas 

mūsų sąžines prakal
bėti, neleidžia užmigti, pri
verčia apsispręsti. Jūs pastato- 
te mus prieš dvi galimybes.

Vieną jų: 
būti 

mintį, 
kurių 
nyčios
imti visa, .ką Apvaizda leis iš
gyventi.

Kita išeitis:
rinktis vadinamą “taikaus 

bendradarbiavimo su ateistais 
kelią”, bandyti laviruoti. Ban
dyti tarnauti dviems valdo
vams. Pataikauti ateistų pa
stangoms. Būti kunigu savo ! 
pareigose, bet ateizmui būti 
nepavojingu. Pačiam išvaikyti 
iš bažnyčios jaunimą, kad jis 
nedalyvautų mišiose. Net ne
reikalauti, kad jis dalyvautų 
mišiose, kadangi tai esą nega
lima . . . Vaikelius ruošiant Pir- sesuęt. davė švirkštą ir laiku iš- 
majai Komunijai, pasitenkinti kvietė ambulansą sų vaistais ir 
tik poterių mokėjimu, nieko ■ deguonies palapine. Gyvybė bu- 
nesuprantant apie šv. mišių pa- ; vo ant plauko, bet išsilaikė, 
slaptį — viso krikščioniškojo -j Stulginskis į ligoninę nesidavė 
gyvenimo centrą, negalvojant, vežamas. Geriau sirgsiąs na

mie. Lankė kasdien medicinos 
sesuo. Nebuvo jokių skausmų.

, . Po poros savaičių daktaras lei
do išeiti į lauką. Jautėsi neblo
gai, tik labai nusilpęs.

“Aš būsiu atsargesnis, Dievas 
duos, gal dar aš išgyvensiu ir

1 pamatysiu kitą vasarą”.
Neišgyveno. Nesulaukė vasa- 

i ros, nei galimo apsilankymo sa- 
’ vo dukters, kuri iš Chicagos jį 
i globojo siuntiniais ir kuri nu- 
i sipelnė dėkingumo visos tautos, 
; nes A. Stulginskis buvo visos • 
tautos vyras, iškentėjęs kan
kinio likimą su visa tauta.

Mirė, būdamas 
1969 rugsėjo 22.

(Lituanus, The 
Quarterly, vyriausi 
Antanas Klimas — 
universitetas, Ignas K. Skrups- 
kelis — S. Carolina universite
tas, Columbia, S.C. Adr. P. O. 
B. 9318 Chicago, Ill. 60690.)

; A. STULGINSKIS
\(atkelta iš 2 psl.)

1969.IX.13:

Tai paskutinis laiškas. Jame 
rašo, kad rugpjūčio 27 turėjo 
aštrų širdies priepuolį. Buvo lai
mė, kad pasitaikiusi medicinos '

Lithuanian ; 
redaktoriai: 
Rochesterio
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PRISIMINTAS KLAIPĖDOS

Vanda Galbuogytė dekla
muoja Klaipėdos krašto at
vadavimo minėjime, kuris 
buvo surengtas sausio 15 
Kultūros Židinyje. Nuotr. 
L. Tamošaičio

KRAŠTAS
♦ -

Klaipėdos krašto sukilimo 
ir prisijungimo prie Lietuvos 
49 metų sukakties minėjimas 
įvyko sausio 15 Kultūros Židi
ny.

Minėjimą ruošė kūrėjai-sava- 
noriai, ramovė nai, šauliai ir 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Dr- 
ja.

Minėjimą atidarė kūrėjas-sa- 
v an o ris L. Virbickas, trumpu 
žodžiu prisiminęs klaipėdiečių 
kovas dėl laisvės ir žiaurią kry
žiuočių -vokiečių prispaudą, ku
rią jie kentė net 700 metų. 
1923 metais kovą laimėjo sukil
dami'ne tik prieš vokiečius, bet 
ir prieš alijantus, kurie norėjo 
juos atiduoti kitam mūsų tau
tos priešui — Lenkijai.

Įdomią ir turiningą paskai
tą skaitė kun. dr. Petras Da
gys. Jis nuosekliai datomis pa
minėjo kryžiuočių veržimąsi į 
Prūsiją, jų užkariavimo meto
dus, naikinimą, žudymą. Jis sa
vo paskaitoje nepamiršo išvar
dinti ir kryžiuočiam talkinusius 
karalius, popiežius ir vakarų 
valdovus, siuntusius savo ka-

riuomenes žudyti ir naikinti 
prūsų ir lietuvių. Prūsų ir lie
tuvių gentys spyrėsi prieš atė- 
jūnus-pavergėjus. 159 metus 
prūsai vieni spyrėsi prieš visas 
vakarų galybes, kol galutinai 
buvo parblokšti ir išnaikinti. 
Tada atėjo eilė klaipėdiečiam, 
žemaičiam ir Lietuvai. Tik Vy
tautui kryžiuočius sumušus 
ties Žalgiriu, kryžiuočių galy
bė buvo palaužta, ir jų žygis į 
rytus sustabdytas.

Po paskaitos programos ve
dėja Vanda Galbuogytė paskai
tė tam minėjimui pritaikintą 
eilėraštį. Toliau buvo skaidrės 
iš Klaipėdos krašto sukilimo. 
Skaidres rūpestingai ir meniš
kai buvo paruošęs Liudas Ta
mošaitis. Skaidrėse matėme 
Klaipėdos krašto sukilimo va
dus, sukilėlių dalinius, Klaipė
dos krašto vaizdus, uostą. Į- 
domiausia buvo matyti Mažo
sios Lietuvos aktą, rašytą Til
žėje 1918 metais su daugybe 
parašų. Akte reikalaujama, kad 
Mažoji Lietuva būtų prijungta 
prie Didžiosios Lietuvos.

Skaidres ekrane rodė sava- 
noris-kūrėjas J. Zarauskas, aiš
kino dailininkas J. Bagdonas.

Programai pasibaigus, sugie
dotas Lietuvos himnas. Minėji-

Kun. dr. P. Dagys skaito 
paskaitą Klaipėdos krašto 
atvadavimo minėjime, ku
ris buvo sausio 15 Kultū
ros Židinyje. Nuotr. L. Ta
mošaičio

LB PLEČIA SAVO VEIKLĄ
New Yorko Lietuvių Bend

ruomenės apygardos valdyba 
posėdžiavo sausio 21, penkta
dienį, Kultūros Židinyje. Bene 
pirmą kartą buvo pakviesta N. 
Y. esančių apylinkių pirminin
kai.

Toks susitikimas pasirodė be
esąs labai reikalingas ir naudin
gas. Posėdyje paliesta daug 
bendrų klausimų, pasisakyta į- 
v airiai s aktualiais reikalais. 
Taip nutarta greitu laiku vėl 
šaukti visų apylinkių pirminin
kų pasitarimą, čia bus kalba
ma apie Lietuvių Bendruome
nės įstatų keitimą, apie Lietu
vos reikalų komisiją.

Posėdyje atskirus pranešimus 
padarė apylinkių pirmininkai 
ir apygardos valdybos nariai, 
ką jie yra užmanę ar nuveikę 
savo srityse. Čia kalbėta apie 
dailės parodą, kuri bus vasario

mėnesį,' kalbėta ir apie kon
certą, kuris rengiamas balan
džio 15.

N. Y. Lietuvių Bendruome
nės apygardos valdyba, norė
dama padėti Maironio lituanis
tinei mokyklai, rengia didelį * 
koncertą ir iš Hamiltono atsi- 
kviečia mergaičių ansamblį Ai
dą, kuriam vadovauja solistas 
Vaclovas Verikaitis. Su an
samblio pakvietimu susidarė 
daug reikalų. Į darbą įsijungia 
visos apylinkės. Ir šiem reika
lam svarstyti bus sušauktas a- 
pylinkių pirmininkų susirinki
mas įr pasiskirstyta darbais.

Susirinkimo staigmena buvo 
naujos tautinių šokių grupės 
Šatrijos įsikūrimas ir jos įteisi
nimas Lietuvių Bendruomenės 
globoj.

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Inž. Stasiui Biručiui

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną Aldoną, sūnus: 
Stasį, Algirdą, Jurgį, jo brolį Vaclovą ir jų šeimas.

va ir pyragaičiais, padovano
tais advokato Prano Aleksio. 
Svečiam patarnavo ponios M. 
Klivečkienė ir M. Virbickienė. 
Ten pat gretimame kambary
je buvo iškabinti seni Didžio
sios Lietuvos karalystės du že
mėlapiai, kurie vaizdžiai rodė 
tų laikų Lietuvos sienas ir di
džiulius plotus, kuriuos Lietu
va valdė. Kiti trys žemėlapiai 
išleisti išeivijoje.

Dalyvis

Amerikos Lietuvių
Inžinierių ir Architektų Sąjungos 

Neto Yorko Skyrius

PATERSON, N.J.

“Tautinio Šauklio Odisėja

•zioiJ . . •: '

Pulk. inž. Stasiui Biručiui
mirus, jo žmonai, broliui, sūnums ir jų šeimoms reiškiame 
gilią užuojautą ir kartu liūdime.

B I LĖNA L

Stasiui Biručiui
mirus, Neringos tunto narėms Danutei ir Ligijai ir visiems 

. artimiesiems gilią užuojautą reiškia

NERINGOS TUNTAS

Stasiui Biručiui
mirus, sūnui Stasiui ir Danutei Biručiams bei visiems arti
miesiems gilią užuojautą reiškia

Vyr. skaučių židinys Vilija
i

dėmiai sutvarkytos. Žinoma, 
tai reikalauja didelių sumų, ku
riom sutelkti deda visas pa
stangas administratorius kun. 
Pranas Bulovas, parapijos ko
mitetas ir visi parapiečiai. Va
sario 15 antradienį, Maspetho 
kino salėj, Grand Ave., tam 
reikalui parapija pradeda bin- 
go lošimus. Šiam parengimui 
reikia daug darbininkų, todėl 
galintieji talkinti prašomi užsi
rašyti klebonijoj.

Dvi seselės pranciškietės reli
giškai moko ir auklėja jaunimą, daina ir muzika, ir lietuviško 
Jos puikiai tvarko bažnytinius 
altorių reikmenis. Kai tik jau
nimas bus parengtas, jam šie
met bus teikiamas sutvirtinimo 
sakramentas. Šalia to seselės 
atlieka daug gailestingumo dar
bų, lanko ir šelpia neturtėlius, 
ligonius.

Liet. Kat. Religinės Šalpos 
v-bos posėdis-pasitarimas bu
vo sausio 20 LKRŠ patalpose. 
Dalyvavo: prel. J. Balkūnas,; 
prel. Vyt. Balčiūnas, kun. J. Jan- I 

Stanislovo parapj- čius, MIC (Marianapolis), kun. 
B. Mikalauskas, OFM, kun. A. 
Kardas ir kun. S. Raila.. 
Peržvelgta 1971 veikla. Prama
tytas veiklos planas 1972. Pla
čiai svarstytos vyskupų Vincen
to Brizgio ir Antano Deksnio 
laiško mintys. Jų pramatytas 
rėmėjų organizavimas ir gau
sesnis aukų telkimas dabar jau 
gelbėti persekiojamai Lietuvos 

Bažnyčiai buvo svarbiausi šio 
posėdžio darbai. LKR . Šalpos • 
maldos ir aukų vajus pradeda
mas gavėnia. Laukiama, kad jį 
pravestų kiekviena lietuvių pa
rapija, organizacija.

Šv. Onos Sodalicija, vado
vaujant Olgai Brady, atliks di
delį darbą, padėdama surengti 
Gyvataro koncertą. Koncertas 
bus vasario 27, sekmadienį, 
Richmond Hill mokyklos salėj, 
114 gatvėj, 3 vai. p.p. Gerosios 
sodalietės bus svečių-dalyvių 
Šeimininkės. Jų žinioj bus visa 
salės tvarka, svečių iš Kanados 
priėmimas ir t.t. Tai yra brangi 
parama.

Darbininko Maspetho sky
riui turintieji kokių žinučių pra
šomi skambinti 894-7351.

Maspetho žinios
Vasario Šešioliktoji bus mini

ma vasario 20, sekmadienį. 
Kaip kiekvienais metais, taip ir 
šiemet Atsimainymo parapijos 
bažnyčioj bus ta intencija pa
maldos. Popiet visi rengiasi da
lyvauti iškilmingame minėjime.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkė, kuriai vadovauja Petras 
Wytenus, planuoja plačią savo

Praeitais metais, t. y. 1971, 
buvo pakrikštyta 32 vaikai, 
daugiausia ne lietuvių. Vedy
bų buvo 18, mirusių 62.

Gruodžio 31 iškilmingai su 
penkiais kunigais palaidotas 
pulkininkas Antanas Novickis, 
kuris per 20 metų priklausė 
Apreiškimo parapijai.

Sausio 23 Maironio lituanisti
nė mokykla turėjo puikų kau
kių balių. Po keletos metų per
traukos Apreiškimo salėj vėl 
suskambėjo lietuviškas žodis,

ganizacijomis šiuo metu labai 
rūpinasi Kultūros Židinio staty
ba. Valdybos narys K. Vainius 
jau aplankė virš 200 šeimų, 
rinkdamas Kultūros Židiniui au
kas.

Ateitininkai rengiasi savo me
tiniam baliui, kuris įvyks vasa
rio -12 Šv. !

motyto-
glaudų

Francis

įsigyti bilietus pas rengėjus, 
Maspetho klebonijoj, Religi-

ištraukas 
ir B. 
ir py- 
ir jau- 
prista-

Kun. Jonas Pakalniškis, skau
tų ir ateitininkų dvasios vadas, 
per savo atostogas pavaduoja sa
vo draugą kun. V. Širką, Balton 
Landing kleboną, kuris išskrido 
Šventojon Žemėn.

Prel. Jonas Balkūnas skaitė

tiek daug įvertintą 
ir taip mylimą da-

sutartinai išreikš-

Sausio 16 įvyko prof. Juo
zo Ereto knygos “Kazys Pakš
tas, Tautinio Šauklio Odisė- - 
ja” pristatymas. A. Masionie-. 
nė labai išsamiai ir įdomiai 
pristatė šią biografinę knygą, 
prisimindama profesorių
Pakštą, net nuo jos studen
tavimo laikų.

Po pristatymo
paskaitė A. Masionis 
Balčiūnas. Prie kavutės 
ragų buvo labai smagu 
ku diskutuoti girdėtą
tymą: vyresniem prisiminti, 
o jaunesniem daugiau suži
noti apie prof. K. Pakštą, lie
tuvių ne 
anksčiau 
bar.

Dalyvių
tu pageidavimu, kun. V. Da- 
bušis leido visiem pasiklau
syti paskutinės Pakšto kal
bos, kurią jis pasakė ateiti
ninkų . kongrese, Chicagoj 
1960 metais.

Patersono ir apylinkių lie
tuviai labai dėkingi ateitinin
kam už tokios geros paskai
tos suorganizavimą. Tikima
si, kad jų bus ir daugiau.

Koresp.

lo Krupavičiaus minėjime sau
sio 23 Kultūros Židiny. Jis taip 
pat rengia porą kalbų Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimui 
Floridoj, o po to netrukus ke
liauja į Los Angeles atžymėti1 
prel. Jono Kučingio 25 m. kle
bonavimo sukakties. Ta proga, 
aplankys prel. Juozą Varnaitį) 
ir savo kurso draugą kun. An
taną Vilkaitį. Tuo metu galės 
užtarnautai pailsėti šiltoj Flo
ridoj pas kurso draugą kun. 
Andrių Senkų.

Atsimainymo bažnyčia ir sa
lė po poros mėnesių bus at
naujintos. Tai bus pirmoji lie
tuvių bažnyčia ir salė taip mo-

jaunimo prisipildė abi salės, 
koridoriai. Buvo ir programa. 
Dainavo ir šoko Janina Mat
hews, gi studentai suvaidino lė
lių teatrą. Vaikai turėjo labai 
gražių ir įdomių kaukių, kos
tiumų. Buvo ir didelė loterija. 
Šį vakarą rengiant, 
jai ir tėvai parodė 
bendradarbiavimą.

Brooklyno vyskupas
Mugavero lankys Apreiškimo 
parapiją vasario 6, sekmadie
nį, ir drauge «w namiškiais:ku
nigais koncelebruos sumą./*Po 
sumos mokyklos Salėj bus ka
vutė ir vyskupo pasikalbėjimas 
su parapiečiais.

Iškilmingos pamaldos Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės proga bus vasario 20. Mi
šios koncelebruojamos 11 vai. 
Prieš mišias bus šventinama 
tautinė vėliava, kurią nupirko 
savanoriai, ramovėnai ir šau
liai. Vėliava bus palikta šalia 
altoriaus visą laiką. Mišių me
tu vietoj lekcijos žodį tars Lie
tuvos gen. konsulas A. Simu
tis, pamokslą pasakys Tėv. dr. 
Leonardas Andriekus. Kviečia
mos visos draugijos, organizaci
jos dalyvauti su vėliavomis. 
Auką atneš dvylika mergaičių 
su tautiniais drabužiais. Pa
maldose laukiama visų parapie- 
čių.

Rekolekcijos bus pirmą ga
vėnios savaitę. Jas ves Tėv. J. 
Vaškas, marijonas. Jis kalbės 
lietuviškai ir angliškai.

Labai svarbu!

Mielai Krikšto motinai

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

širdžiai ir giliai užjaučia

Bronius BABARSKAS ir šeima

— Darbininką kitiem užsa
kė: kun. A. Janiūnas, So. Bos
ton, — Loretai Janus, So. Bos
ton, A. Shatas, Colonia, N. J. 
— Sister M. Anne, Syracuse, 

R. Šimelis, Belleville, 
— A. Strachan, Lake 
Fla.; J. Pakalka, Wood- 
N. Y. — J. Navasaičiui,

ar.

Lietuviško stiliaus paminklai 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey- ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

N. J., 
Worth 
haven, 
No. Tonawanda, N. Y.» A. Kaz
lauskas, Simsbury, Conn., — 
L. Orentui, Niantic, Conn., A. 
ir B. Stankaičiai, Paterson, N. 
J. — K. Dauleniškiui, Toronto, 
Canada, A. Tylius, Washing
ton, D.C. — K. Škirpai, Wash
ington, D. C., V. Lazauskas, Bal
timore, Md., — J. Židuliui, 
Baltimore, Md., A. Zabelienė,

AUTOMOBILIAI 
Į LIETUVĄ

— Puikiausia dovana 
Jūsų giminėms.
Tik trumpam laikui
Greitas pristatymas
Pilnai garantuota
Ilgai laukta 
visiškai nauja 
Zhiguli Vaz 2101 
Pilna kaina $3275.00
Moskvitch412 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!
Užsakytai tik per

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

ark, N. J. — A. Jankauskui, 
Gillette, N. J.

Sveikindami naujus skaityto
jus, dėkojame užsakytojam. 
Darbininkas naujiem skaity
tojam pirmiem metam tik 7 
dol.

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St. 
Penktas aukštas 
New York, N. Y. 10010 
Tel. 928-1530
Šioje prekyboje mes turime

tūkstančius patenkintų 
klientų!



Po Chicagos dangum
Neturėsim S. Kudirkos 

gatvės
SW Herald laikraštis paskel- : 

bė, kad siūlymas 69 gatvę pa- t 
vadinti S. Kudirkos vardu su
kėlė opoziciją. Pasirodė protes
to peticija su 201 parašu. Miesto 
taryba ir savisaugos trafiko ko
mitetas dar galvoja šaukti pro
testuojančius vietos gyvento
jus į rotušę, kad jie šiame rei
kale paliudytų. Atrodo, kad S. 
Kudirkos vardu gatvės neturė
sim, nes reikia prisiminti, ko
kios kovos vyko dėl Pulaski 
vardo (viena gatvės dalis va
dinasi Crawford, kita — Pulas
ki). Jei burmistras Daley pri
tartų, gal kur kitur S. Kudir
kos vardui gatvę surastų, bet 
jis jokiu būdu neklausys, ką sa
ko sen. Percy.

Argi žlugsteatras?
Po pasirodymų Chicagoj mū

sų spaudoj rašoma, kad lietuviš-

S. MORKŪNAS |
(atkelta iš 4 psl.) j

tuvoje bei Lietuvių Fondo me
daliais. Tam tikslui yra paau
kojęs daug brangaus laiko ir 
nemaža pinigų.

Jis sumaniai gina Lietuvos ; 
bylą tenykštėj spaudoj. Turi 
puikių pažinčių su visos vals
tijos žymiaisiais katalikų vei
kėjais ir politikais. Jo straips
nius dažnai deda vietos dien
raštis ir diecezijos savaitinis 
laikraštis.

Kai pagal laiko madą ir daug 
jaunesni traukiasi iš pareigų į 
pensijos poilsį, kun. S. Morkū
nas planuoja ateičiai. Jis ryžta
si kitais metais pradėti para
pijos kultūros centro statybą. 
Gi dabar stengiasi pilnai su
telkti reikiamą sumą, kad būtų 
galima pastatyti be skolų.

Kartu su jubiliatu tenka dė
koti Dievui už tokio veiklaus 
kun^.'Simoajon gerą*sveikatą 'ir 
patvarumą.©Vykdamas r į>;sav6 
buvusio klėbofid kam F. Kapo- j 
čiaus jubiliejų, automobilio ne
laimėj buvo smarkiai sužeistas, 

* bet jėgų neprarado ir dirba 
toliau. Linkėtina veikliajam 
klebonui kun. Simonui Morkū
nui ir toliau nepalūžti, o Dievui « 
laiminant bei Šv. Kazimierui 
užtariant, ir toliau aukotis tikė
jimui plėsti, pavergtai Lietu
vai laisvinti bei pavestom sie
lom tarnauti.

K. Bučmys

Pristatymas ilgai laukto
naujo automobilio 

Zhiguli — VAZ 2101 
pirkimui kaipo dovaną savo giminėms 

Lietuvoje ir U.S.S.R.

keleiviams. Specialus įrengimas žiemos va- 
žiaviiriui, saugumo įrengimai, pakeičiamas 
miegojimui.

Šildytuvas — Laikrodis — Radio 
2-jų greičių vėdyklė ir kiti įrengimai

Tiktai ribotas skaičius: Kaina $3,275.00
Siųskite informacijoms arba užsakymams 
bet kurią prie mūsų prisijungusias firmas 
arba skyrius:

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

PACKAGE EXPRESS & 
TRAVEL AGENCY, INC.

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

* **

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP
488 Madison Ave., Floor 21st, 

New York, N. Y. 10022 
Fel.: (212) 758-1150-1

arba tiesioginiai į vienintelį įgaliotą 
Vneshposyltorg’o atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, Ine. f

240 Fifth Ave. (tarp 28 ir 27 gatvės) 
New York, N. Y. 10001 

Tel. (212) 685-4537

Rež. D. Mackialienė sako: “Sce
nos entuziastų eilė trumpėja, 
meilė savam teatrui blėsta. Pro 
ateities miglas jau matyti die
na, kada lietuviškojo išeivijos 
teatro uždanga nusileis paskuti
nį kartą" (Dirva). Kultūros fon
do pirm. A. Kairys turi geres
nes perspektyvas: jam tik reiš
kia pinigų, ir teatras gyvuos.

Jaunimas kad ir, sakysim, 
seną Atžalyną mielai vaidino 
ir ėjo jo žiūrėti. O kodėl rašyto
jai mažai tekreipia dėmesio į 
šių laikų scenos veikalų kūri
mą? Gaila, kad A. Škėma taip 
anksti pasitraukė. Dabar D. La
pinskas atnešė naujovių, kurios | 
kai kam patinka, kai kam ne. (

Skirkim premijas už scenos 
veikalus, kad jie būtų nauji 
teatro gyvenime. Reikia rūpin
tis visiem, kad teatras nežlugtų.

Šalčiai ir mirtys •
Nuo sausio 13 iki 16 Chicagą 

spaudė dideli šalčiai: iki 15 
laipsnių žemiau nulio. Padarė 
daug nuostolių.

Sausio 15 mirė S v. Juozapo ; 
parapijos klebonas kun. Via- : 
das Urba, tik 62 m. amžiaus. : 
Sausio 17 mirė Antanas Balei- 1 
šis, Lietuvos kariuomenės ka
pitonas, Ramovės, LB, LF, Bal
fo ir Marquette Park namų savi- • 
ninku draugijos narys. McCook ! 
miestelio apylinkėj sausio 20, 
besivažinėdama ant ledo, prigė-

kais. Marquette Parke tragiš
kai mirė A. Kiškūnas, trijų vai- ! džio vaikaitis M. F. Daužvardis 
kų tėvas. Michigan© valstijoj ! netrukus baigs Lockporte aukš- 
mirė Sal. Polikaitienė, kurios Į tesniąją mokyklą. Gavo stipen- 
šeima ir giminės gyvena Chica- • ’ diją. Pasižymi kaip geras fut- 
g°j-

Naujas vardas ir nariai

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos! 
centro valdyba vietoj buvusio

nauju vardu — Lietuvis Žuma- 
' Tistas: ‘Sakoma, jis pląčįau gyil- 
•'1 dė n sfąk; tn a I i s tin i us jęikalųs. 

■ Jo redaktorium sutikc>^b.ūti 
1 Vytautas Kasniūnas.

Naujais nariais priimti: ra
šytoja D. Brazytė-Bindokienė,

Toliušis ir A. Pupelis, Yra Chi
cagoj ir daugiau gerų spaudos! 
darbininkų, kurie turėtų stoti 
į LŽS-gą. • j

Mūsų sportininkai
Chicagos lietuviai džiaugiasi i 

turėdami Chicago Bears futbo-; 
lo komandoj žymų žaidėją I

į

Diek Butkus, kuris yra pakvies- Į 
tas į geriausią žaidėjų rinktinę 
Super Bowl. Ta garbė jam ten
ka jau penkti metai. Džiaugia
mės matydami televizijoj ir Bal- 
timorės žaidėją Jonaitį, iškilu
sį virš visų. Labai būtų miela 
juos matyti atvykstant į tauti
nių šokių šventę. Tikimės, kad 
oficialiai jie bus pakviesti.,;

Sveikinam Darbininką
Chicagos lietuviai labai do

misi Darbininko laikraščiu. 
Naujo darbo pradžia, įvedant 
naują spausdinimo techniką, 
yra sunki, bet visi linki, kad 
Darbininkas ilgai gyvuotų ir 
skatintų lietuvišką judėjimą. 
Paramoj ir J. Vaznelio preky
vietėse daug išperkama atski
rų Darbininko numerių. Mes, 
spaudos žmonės .Chicagoj, no
rim padėti Darbininkui ir Kul
tūros Židiniui. Jei kas norėtų 
kokią auką ar prenumeratą pa
siųsti, prašom kreiptis mūsų • 
adresu: 2646 W. 71 St. Čia vei
kia paštas, išrašomi piniginiai : 
orderiai, ženklai ir kt. j

B alfas

Sausio 16 Cicero kolonijoj 
Balfo skyrius baigė vajaus dar
bą, o sausio 23 Balfo apskritis 
ir skyriai turėjo nuotaikingą 
vajaus uždarymą Pakel banko 
svetainėj. Tenka nuoširdžiai pa
dėkoti aukotojam ir rinkėjam. 
Tik Marquette Parke surinkta 
virš 10 tūkstančių dolerių. Vi
so surinkta virš 25 tūkstančių.

Jaunimas
A. a. konsulo dr. P. Daužvar- 

bolininkas. Buvo pagerbtas Hil
ton viešbuty su kitais.

Jonas Baris išrinktas Šiau
rės Amerikos sporto s-gos cent
ro valdybos pirmininku. J. 
Bagdonas ir dr. Ringus — vi-

Z. Z. Žiupsnys — sekretoriais,
A. Girnius — iždininku, R. Kor-

LB KOMITETAS
(atkelta iš 3 psl.)\

jos prezidento pareigas. Jam su
teikta teisė paskirti Fondacijos

DĖL “JAUNIMO 
INFORMACIJOS CENTRO” .

Vicepirm. jaunimo reikalam 
J. Gaila pranešė, kad yra gau
tas G. Karoso laiškas, kuriuo 
jis kreipiasi į centro valdybą, 
prašydamas įjungti jo įkurtą 
Lietuvių Jaunimo Informacijos

Bendruomenę ir padengti jo 
pereitų metų skolas — 2116 
dol. Prašomas J. Gaila išsamiau 
paaiškino apie G. Karoso, L 
JIC. Pasirodo, G. Karosas į LB 
kreipęsis su finansinės paramos 
prašymu jau pereitų metų JAV 
LB tarybos sesijos metu vyku
siame jaunimo komisijos posė
dyje. Jam buvę pasiūlyta dirb
ti kokios nors organizacijos rė
muose, kad užtikrintų finansi
nę paramą ir oficialų statusą. 
Taip pat buvo pasiūlyta reda
guoti jaunimo skyrių “Pasaulio 
Lietuvyje”. G. Karosas tuo me
tu atsisakęs jungtis į bet ko
kius organizacinius vienetus. 
1971 m., jam išleidus antrąjį 
biuletenio numerį, JAV LB 
centro valdyba pasiuntė 300 dol. 
paramą ir patarė biuletenio ne
paversti nauju žurnalu, nes su- 
sidursiąs su finansiniais sunku
mais; Metų pabaigoje biulete
nis tapo žurnalu, pavadintu 
“Lietuvių Jaunimas” ir tuo pa
čiu atsidūrė skolose. Diskusi
jose LB centro valdybos prieita 
vieningos nuomonės, kad LJIC 
atlieka naudingą darbą. Deja, 
dirbant nebuvo atsižvelgta į ri
botus finansinius išteklius. Da
bartiniu metu JAV LB nėra 
pajėgi padengti LJIC skolas. 
Nutarta skubiai ieškoti priva
čių šaltinių pereitų metų susi
dariusiom skolom bent iš da
lies padengti. J. Gaila įpareigo
tas tartis su G. Karosu dėl įsi
jungimo į LB ir tolimesnio biu
letenio leidimo.
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Jaunimo kongreso vadovų pasitarime. Iš k. R. Sakadols- 
kis, A. Matutytė, S. Lukauskas, R. Kasparas, N. Stakaus- 

kienė. Š. Gotceitas, M. Lenkauskienė ir A. Norvilas. Nuotr. 
V. Paukščio

zonas, A. Tauginas, R. Unde-
rys — valdybos nariais. Chica
goj sportininkai gyvai veikia.

Jaunas dr. K. Jučas, odos spe- tuviškas vestuves, 
cialistas, sausio 22 kalbėjo per

■ lūs ir Alvude.
Į lietuvišką gyvenimą iš 

Chicagos universiteto atėjo nau
jas daktaras. Tai Petras Kauf- 
manas, fiziologinės psichologi- šventei.. Jai vadovauja Pr. Zapo- 
jos specialistas. Sveikinam!

.Šeimos ir tikėjimas
Nors nemiela, bet turim pri

pažinti, kad yra pamažu irstan
čių ir lietuvių šeimų. Mūsų tiek 
nedaug, o jei dar šeimų gyveni
mas seka madomis, tai nėra 
džiugu.

Pereitais metais vien tik Cook 
j apskrity buvo 27,457 skyrybų 
bylos.

Dievas yra išvarytas iš mo
kyklų. Amerikos “ir ,<itantai” 
Kalėdų proga įsikišo į mokyk
las’ ir čia pareikalavo ar pa
prašė, kad vaikai negiedotų 
“Tyliosios nakties”. Susilaikė ir

ninkai tos giesmės taip pat ne
grojo. ' /

Tikintieji turėtų pareikšti 
protestus prieš ' tokius reiški
nius.

Jaunimo šokėjų grupės 
ir šokiai

Chicagos skautai įkūrė tauti
nių šokių grupę, vardu Jauni
mo Viltis. Grupės globėjas — 
ps. J. Jovarauskas. Šokiam gro
ja ps. kun. A. Kezys su padėjėju 
sk. A. Puru. Ruošiamasi tauti
nių šokių šventei. Kiekvieną 
penktadienį Jaunimo centre 
6:30 vai. vyksta repeticijos.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui^ Tevy pranciškony vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukotojy pageidavimus) aukojo:

Dr. Julio Cesar Tula, N. Y. 
City, 1000 (per dr. A. Starkų).

E. Baltrūnas, Brooklyn, N. 
Y., -100, anksč. 60, pažad. 300.

T. Sharry, Flushing, N. Y., 5.
J. Antanowich, Brooklyn, N. 

Y., 5, anksč. 5, pažad. 300.
J. Jankauskas, Rockville 

Center, N. Y., 2, anksč. 10.
Dr. B. Svogun, Elmont, N.Y., 

25, anksč. 25.
M. Šalinskienė, Woodhaven, 

N. Y., 300, anksč. 2760.
J. Žaliaduonis, N. Y. City.

100, anksč. 120.
E. Daidynas, Brooklyn, N.Y., 

20, anksč. 5.
S. Willworth, Brooklyn, N.

Y., 100, anksč. 200, pažad. 500.
A. Ligmont, Franklin Square,

Korsokas, Teaneck,J. Arminas, Woodhaven, N.
Y. 10, anksč. 10.

Kairis-Abazorius, Woodha
ven, N. Y., 25, anksč. 50.

V. Vii kutaiti s, 1
N. Y., 100, anksč. 15. A- B- Hlava, Hackensack,

B. Redikis, Woodhaven, N. N. J., 12.
Y. pažad. 100, kas mėnesį po A- Mondeiko, Bogota, N. J., 
10. 10.

N.

Ywasky, HaseoroucK 
Woodhaven, N. J., 2.

BUILDING FUND

680 Bushwick

Kita labai vikri šokėjų 
grupė yra Grandis, jau virtusi į 
ansamblį. Sausio 29 ji stato Lie- 

Lietu v~o s vyčių šokėjų 
; grupė, kuri visur reiškiasi, va- 
! sario 5 Vyčių salėj rengia pir

mą šokių vakarą, į kurį kviečia
mi visi — jaunimas ir senimas. 

Į Grupė taip pat ruošiasi šokių

i lis, H. Matui ir Pius. Repetici
jos vyksta kiekvieną trečiadie
nį 7 vai. Vyčių salėj.

Lietuviai prekybininkai

parduotuvių daugiausia yra 
Marquette Parke, Brighton Par
ke, Bridgeporte, West Side, 
Town of Lake, Roselande. Bet 
jų skaičius mažėja.

Neseniai atšventėm Chicago 
Savings banko įkūrėjo J. Pa
kelio mirties metines, taip pat ir 
Mutual Fed. banko — J. Kaza- 
nausko. Kiti išsikelia, treti iš
eina į pensiją. Naujiyų ateivių 
prekybos laikosi pusėtinai, bet 
didieji prekybų centrai nustel
bia mažesnių gatvių prekybinin
kus.

Naują specialių rriaisto 
dūktų krautuvę atidarė G. Du
dėnas (2439 W. 71 St.), 
sukrauti maisto produktai 
pripažinti daktarų. Todėl lietu
viai čia gali jų įsigyti be dide
lio vargo, užuot ieškoję kur 
kitur.

V. Valantinas perėmė Žu
kausko siuntinių įstaigą. Nerin
gos valgyklą iš Kirvelaitienės 
nupirko Ankai. Visiem sėk
mės!

pro-

Cia 
yra

Bal. Brazdžionis

D. Mikulskytė, Woodhaven, 
Y., 100.

J. Mikulskis, Woodhaven, 
Y., 10, anksč. 100.

Povilaitis, Woodhaven,M
N. Y., 40, anksč. 100, naujai 
pažad. 100.

J. Rauba, Woodhaven, N.Y., 
30, anksč. 20 pažad. 100.

V. A. Zikaras, Woodhaven, 
N. Y., 100, anksč. 100.

A. Ruzgas, Woodhaven, N.
Y., 25, anksč. 100.

K. Zauka, Woodhaven, N.Y., 
50, pažad. 100.

J. Gudaitis, Fairfield, 
5.

N.

10.
Jankūnienė, Lodi N.

Merker, Teaneck, N.
10.

Visual
— Vlikas buvo kreipęsis į 

“Amnesty International” Lon
done sekretoriatą, kad šis dary
tų žygių gelbėti iš kalėjimo 
kun. J. Zdebskį ir kun. P. 
Bubnį. Gautas atsakymas, kad 
esanti ruošiama byla, kuri 
būsianti pasiųsta . Jungtinėm 
Tautom ir su peticija įteikta 
Sovietam, siekiant, kad suim
tieji būtų paleisti. (Amnesty 
International yra J. Tautų, Eu
ropos Tarybos ir “UNESCO” 
patariamasis organas). (E)

— Laisvės Žiburio radijas 
New Yorke turi parengęs ang
lų kalba 15 minučių programą, 
tinkančią radijo stotim Vasario 
16 proga. Suinteresuoti prašomi 
skambinti Laisvės Žiburiui: 
TW 4-1288. .

— Amerikos Lietuvių Tary
bos peticijoj, skirtoj prez. Nixo- 

. nui, parašų rinkimas eina labai 
sklandžiai. Peticijos labui dar
buojasi daug pasišventusių 
žmonių. Dr. Plikaitis su žmona, 
A. Paleckis iš St. Petersburg, 
Florida, P. Indreika iš E. Chi
cagos, S. Pangonis iš Omahos, 
Nebr., kun. P. Totoraitis iš 
Newark, N. J., ir kiti peticijos 
lapuose surinko nemaža paraT 
šų-

— Lilija Šukytė, Metropoli
tan operos solistė, sėkmingai , 
dainuojanti ir kitose operose, 
šiemet su Miuncheno opera da
lyvaus išvykoje į Londono Co
ve nt Garden operos teatrą, kur 
atliks Grovienės vaidmenį R. 
Strausso operoj “Capricio”.

— Genovaitė Breichmanienė, 
Laisvojo Pasaulio Lietuvių IV- 
tosios Tautinių Šokių Šventės 
meninės dalies vadovė, sugrįžo 
iš Brazilijos, kur pravedė tau
tinių šokių kursus. Šiuos dvie
jų savaičių kursus lankė lietu
viškasis jaunimas iš Brazilijos, 
Urugvajaus ir Argentinos.

— Londone, Annely J ūda 
Fine galerijoj, mėnesį trukusią 
18 darbų pšrodą turėjo skulpto
rius Antanas Braždys. Daugu
ma kūrinių sukurti 1971 m. Šią 
parodą skaitytojam . priminė 
“The Sunday Times” laikraštis, 
įsidėdamas dail. A. Braždžio ir 
jo skulptūros nuotrauką. Laik
raštis pabrėžė, kad A. Braždys 
1968 yra laimėjęs “The Sun
day Times” skulptūros darbų 
konkursą.
— Prof. Rimas ir dr. Elona 

Vaišniai su vaikais išvyksta 
ilgesniam laikui į Europą, Va
karų Vokietiją, kur profesorius 
perkeliamas tarnybos reikalais.
— Philadelphijoj Lietuvos ne

priklausomybės atkūrimo mi
nėjimas įvyks vasario 20 Lie
tuvių Muzikalinio klubo salėj. 
Invokaciją sukalbės prel. dr. 
P. P. Silvinskas, kalbas pasa
kys inž. R. Kudukis ir kongres- 
manas J. Eilberg. Meninėj pro
gramoj dalyvaus Vilties choras, 
Šeštadieninės mokyklos choras 
ir šokėjos, Philadelphijos ateiti
ninkių kvintetas. Rezoliucijas 
pristatys dr. J. Stiklorius.

— Worcester, Mass., Šv. Ka
zimiero lietuvių parapiją per
ėmė lietuviai marijonai. Marijo
nų provinciolas nauju klebonu 
paskyrė kun. Antaną Miciūną, 
MIC, dabartinį Chicagos Drau
go namo vyresnįjį.

— Solistė Gina Čapkauslde- 
nė, iš Montrealio, atliks me
ninę programą Vasario 16-tosios 
minėjime Chicagoj.

— Čiurlionio galerija Chica
goj ir šiais metais ruošia tradi
cinę dailės parodą vasario 12- 
20. Kviečia dalyvauti visus Chi
cagos ir apylinkių dailininkus.

— Detroite Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo minėji
mas vasario 13 prasidės 3 vai. 
Mercy Kolegijos salėj. Meninėj 
daly šoks mok. Galinos Gobie- . 
nės vadovaujama tautinių šo
kių grupė “Šilainė” ir dainuos 
muz. St. Sližio vadovaujamas 
Detroito jaunimo choras.

Kanados sporto apygardos 
krepšinio žaidynės po dviejų 
metų pertraukos (1970 m. Lon
done, 1971 m. Hamiltone) vėl 
įvyks Toronte vasario 5—6. Ren
gia Toronto lietuvių sporto klu
bai LSK “Vytis” ir PPSK “Auš
ra”.

t
i
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New Britaino LB- apylinkės 
^valdyba ir lituanistinės mo- , 
kyklos tėvų komitetas sausio 8 
surengė Šv. Andriejaus lietu
vių parapijos salėj Kalėdų eg
lutę. Programą paruošė moky
tojai. Ją slidarė: vaidinimėlis, 
deklamacijos, tautiniai šokiai, 
dainos, Kalėdų senelis su dova
nomis ir puikios vaišės.

Pobūvį atidarė mok. Juozas 
Petuška, apibūdindamas Litua
nistinės mokyklos stovį. Esą, 
šiemet čia lituanistinė mokyk
la naujai atkurta, tad iš kai ku- 

, rių mokinių grynos lietuvių kal
bos netenka laukti, nes tai tik 
pradžia.

Programoj pirmiausia buvo 
parodytas vaizdelis su vaidini
mu iš Kalėdų ir padeklamuota 
eilėraščių. Po to apie 10 metų 
vaikų, vadovaujamų muz. Jono 
Beinoriaus, pasirodė su daino
mis, niūniavimu ir t.t. Dirigen
tas J. Beinortus paaiškino, kad ’ 
šitokiu būdu mokiniai lavinami į 
klausos, lietuvių kalbos žodžių ; 
tarimo ir t.t. Ir šis daugiau de- i 
šimties vaikų būrelis davė ke- 
lėtą melodijų, muz. J. Beinortui

• vadovaujant ir pritariant akor- Į

pirmas skyrius ir ketvirtas sky
rius. Iš viso lit. mokyklą lanko 1 
17 mokinių.

Tėvų komiteto pirmininkas

yra Vytautas Stašaitis, sekre
torius — Juozas Liūdžius. LB 
New Britaino apylinkės pirm. 
B. Vilčinskas, vice pirm. J. Bal- 

. čiūnas ir sekr. A. Dūda.
Tikėtina, kad kitais metais 

čia lituanistinėj mokykloj mo
kinių skaičius padaugės.

Jonas Bernotas

Lietuviškos Kalėdos Caracas
Sausio 2 Caracas LB apy

linkės valdyba surengė La. Ve
ga, Centro Lituano salėj, gražų 
Kalėdų švenčių kultūrinį pobū-

Iš ryto 11 vai. kun. A. Per- vičiūtė, J. Statkūtė de Rosa-

Caracas Lietuvių Bendruomenės apylinkės vaikai su Kalėdų seneliu. \’uotr. j Kondrato

kūmas aukojo mišias, pasaky- les, St. Jankauskas. Programa I 
buvo įdomi. Mažosios ir mažie- r 
ji su drąsa ir džiaugsmu sakė ! 
lietuviškai eilėraščius, dainavo

damas tai' dienai pritaikytą 
Į pamokslą. Mišių metu vargo-
> nais grojo A. Dugnas, o gausiai

susirinkę lietuviai pagiedojo ka- lietuviškas daineles. Didžiau-
■ • _ • _• • * • 1 • "S . • • • •-lėdinių giesmių. -

Pasibaigus pamaldom, visi 
susirinko į salę dalyvauti tos 
dienos kultūriniame minėjime. 
Dr. J. Klovaitė Caracas Lietuvių 
B-nės apylinkės valdybos var
du pasveikino visus susirinku
sius Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga.

Salės sienas jau prieš savaitę 
buvo papuošęs kun. A. Perku- 
mas eglučių ir pušų šakelėmis, 
o scenoje Regina Jarmalavi- 
Čiūtė su P. Kriščiūnu, Jr., pada
rė įdomią prakartėlę ir pastatė 
gražią eglutę.

Caracas apylinkės mažuosius 
ir mažąsias tam Kalėdų pasi
rodymui paruošė R. Jarmala-

sias linksmumas matėsi jų vei
deliuose.

Kalėdų senelis (mokyt. St. 
j Jankauskas) turėjo didžiulį 
i krepšį saldainių, kurie buvo su
rinkti Bendruomenės pirminin
kės dr. J. Klovaitės iš Caracas 
saldainių fabrikų. Apdalino vi
sus vaikučius saldumynais.

Iš Maracay į tą Caracas lietu
vių šventę buvo atvažiavę inž. 
V. Venckus (Venecuelos L. B. 
C. V-bos pirmininkas), H. Ga- 
vorskas su šeima ir J. Kuka-' 

• nauza su šeima.
J. Kondratas, kad ta šventė 

taip greit neužsimirštų, padarė 
keliolika nuotraukų visų il
gam prisiminimui. p. ję. •

LIETUVOS VARDAS
VENECUELOS SPAUDOJE _

deonu, o iš tų pačių vaikų vie
nam palydint būbne Ii u-tarška
lu.

Paskui trys mergaitės, apsi
rengusios tautiniais drabužiais, 
gražiai padainavo kelias dainas. 
Ir po to gana didoka mergaičių 
ir berniukų grupė labai puikiai 
pašoko tris tautinius šokius: 
Kubilą, Kepurinę ir Šustą. Mer
gaitės buvo apsirengusios tauti
niais drabužiais, o berniukai 
baltomis uniformomis.

Tautinius šokius paruošė Al
dona Stasiukevičienė (Kamins
kaitė), padedant Rūtai Virku- 
tytei. Mergaitės tautinių Šokių 
mokytojai A. Stasiukevičienei 
įteikė puokštę gėlių. Tautiniam 

. šokiam akordeonu pritarė muz.
J. Beinortus.

Įdomią.staigmeną padarė bok
so specialistas p: Vosylius, pa
rodydamas bokso ° lavinimosi 
“maišią’V^padėfą ant grindų.

Kalėdų senelis buvo Juozas 
Leiberis, kuris vaikučiam išda
lino didelį maišą dovanų.

Pabaigoj žodį tarė LB New 
Britaino apylinkės pirmininkas 
Bernardas Vilčinskas. Jis padė
kojo klebonui kun. E. Gradec-

Lietuviški šiaudinukai! 
susilaukė dėmesio

Moterų darbštumo dėka pra
eitų Kalėdų metu Hartfordo 
visuomenė turėjo progos gėrė
tis net dviem eglaitėm, pa
puoštom šiaudinukais.

Vyr. skaučių židinys papuošė'

HARTFORD, CONN.
Šalia eglutės . knygyne bu-

pravedė ilgametis klubo pirmi- į 
ninkas Antanas Grigas. Jis pa- i 
dėkojo valdybai ir klubo na
riam už gęrą darbą ir bendra
darbiavimą per praeitus metus
ir linkėjo, kad ir šiais metais • kanas prie Venecuelos vyriau- 
klubas gerai gyventų.

Vicepirmininkas Frank Kli
mas
patrauktų į klubą daugiau na
rių ir išplėstų dar geresnį klubo

Paskutiniu metu dažnai yra 
minimas Lietuvos vardas Ve
necuelos laikraščiuose. Dien
raštis “La Religion”, kuris yra 
visų Venecuelos laikraščių de-

kad

ornamentais iš geriamų šiau-

bas miesto knygyne pastatė eg-j 
lutę, papuoštą tikro šiaudo or
namentais. Pirmoji buvo balta 
lyg nuotaka, antroji atrodė 
auksu lieta. -

ELIZABETH, N. J.
Šeštadieninės

MOKYKLOS EGLUTĖ

Dr. V. Kudirkos šeštadieninė 
mokykla kas metai suruošia ne 
tik mokyklą lankantiem, bet ir

ta.
Vietos laikraščiai buvo įsidė

ję eglutės nuotrauką ir kalė- Stasys

cijos džiaugėsi žmonių susido
mėjimu: vieni dėkojo už pa
pročių aprašymo įdėjimą, kiti Į 
teiravosi kūčių valgiu^ receptų, t

pinti, vėl kiti teiravosi, kur ga-* 
lirna išmokti šiaudinukų dary
mo meno.

Suvesti trapų šiaudą į.pa-

taip 
daug 
čiau 
mūs ii

laiko ir 
šiandien 
pirmasis

liu dėmesiu ir 
imtas.

teko pašvęsti
kantrvbės. . Ta-

patikrinus 
gas, visa

Šį pobūvį, kun. Rikteraičiui taip 
pat už atsilankymą ir pagalbą, 
LB nariam ir tėvų komitetui 
už darbą, mokytojam už progra
mos paruošimą, Kalėdų seneliui, 
mamytėms už sudovanotą mais
tą, kuriuo taip puikiai pavai
šinti svečiai, ir svečiam už at
silankymą. O svečių buvo net 
iš toliau: iš Hartfordo, Newing- 
tono, Waterburio ir iš kitur.

Mokytojai, kurie dirba šešta
dieniais lituanistinėj mokyk
loj, yra šie: Aldona Stasiuke
vičienė (Sinkevičiūtė), kita Al
dona Stasiukevičienė — tauti
nių šokių mokytoja, Nina Stasai- 
tienė — lietuvių kalbos moky
toja, Juozas Petuška — istorijos 
ir geografijos mokytojas, muz. 
J. Beinortus — muzikos ir dai
nų mokytojas ir kun. J. Rikterai- 
tis — tikybos mokytojas. Už 
mokyklos kitoj vietoj su 4 sk.

kalėdinę eglutę. Kas metai Ši 
šventė sutraukia vis didesnius

net ir iš tolimesnių vietų. Mo
kyklos vedėjo, mokytojų ir tė
vų komiteto darbas ir rūpesčiai ;

’ šią kas metai gražiai tobulėjan
čią mokyklą išlaikant tikrai nu-

paramos.
Ir sausio 9 įvykusi eglutė ga

lėjo pasidžiaugti pilna Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos sale žiūro
vų. Jų čia buvo visokio amžiaus 
ir įvairiausių kartų, ir visi su di
deliu dėmesiu sekė tautiniais 
drabužiais pasidabinusių mo
kyklos vaikų deklamacijas, tau
tinius šokius bei dainas ir paly
dėjo nuoširdžiais plojimais.

Šventę pradėjo tėvų komite
to pirmininkas Gediminas Alins- 
kas, paminėdamas šios mokyk
los nuolatinius rėmėjus,, kaip

(nukelta į 10 psl.)

išėjimas viešu- 
buvo su dide- 
pagyrimais' pri- 

Knygyno direktorius 
i mus priglaudęs, sa

ko niekad dar nėra gavęs tiek 
komplimentų, kaip už šią lietu-

Dėkojame klebonui kun. J. 
Matučiui už šiltas patalpas, 
Aldonai Saimininkienei už taip

vakarojimus, dėkojame Liet.* 
Bendruomenės valdybai už 
materialinę paramą ir A. Dra- 
gūnevičiui už skelbimą per lie
tuvišką radijo valandėlę — 
“nueikite, pažiūrėkite”.

Visų glaudžiu, bendradarbia-

daug kartų paminėtas.
K. M.

Vyrų klubas veikia

Švč. Trejybės vyrų klubo 
metinis susirinkimas įvyko sau
sio 9. Susirinkimą atidarė ir jį

Hartfordo miesto knygyne papuošta lietuviška eglutė ir jos puošėjos. | Nuotr. A. Dziko

vardu pranešė, kad, 
kasos ir kitas kny- 
rasta pilnoj tvarkoj, 

ir pasidžiaugė, kad klubas pe
reitais metais gerai tvarkėsi.

Klubas ir šiais metais numa
to surengti komunijos pusry
čius ir dar vieną pobūvį. Aptar
ta klubo einamieji reikalai, pri

gimti keturi nauji nariai* ir iš
rinkta 1972 metam nauja valdy
ba: pirm. Antanas Grigas, vice- 
pirm. Frank Klimas, ižd. Anta
nas Mazalas, sekr. Jonas Žilys, 
finansų sekr. Zenius Pakalniš
kis, trustistais Walter Pater
son, Vincas Smolskis ir Anta
nas Našlėnas.

ninkas Antanas Grigas ir na
riai pasimeldė už pereitais me
tais mirusius narius.

Koresp.

sybės, kun. A. Perkumo rūpes
čių išspausdino ilgą straipsnį 
apie mūsų jūreivį S. Kudirką.

• Kitas didžiausias ' sostinės 
dienraštis “El Universal”, kuris 
yra gal daugiausiai skaitomas 
laikraštis Venecueloje, keliais 
kartais aprašė apie Lietuvos ka
talikų padėtį Lietuvoje, apie . 
kunigų persekiojimus ir S. Ku
dirkos bylą Vilniuje ir jo gy
nimosi kalbą teisme.

Skirtumas tarp demokratinių

tuvos vyriausybė su Maskva, - 
negali būti peržiūrėtos. Kiek 
mes žinome, jos labai viena
šališkos ir naudingos tik Rusi
jai.

Koks skirtingas bendradar
biavimas tarp demokratiškai 
tvarkomų tautų ir Maskvos el
gesys su savo okupuotais kraš
tais!

Lietuvių atstovai Venecuelos 
tarptautiniam komitete ginti 

demokratinėm laisvėm

Venecuelos sostinėje Caracas 
jau keletą metų veikia tarptau
tinis komitetas demokratijai 
ginti. Komiteto tikslas yra pa
rodyti komunizmą tokį, koks 
jis yra tikrumoje, ir nurodyti 
pavojų,j.kuris .gresia iš raudo-i Venecuelos prezidentas R

Caldera per Naujų Metų- pasvei- . nosioę diktatūros*.f į 
kinimą savo tautai ' pareiškė, 
kad Venecūela peržiūrės pada
rytas 1939 metais prekybinės 
sutartis su Jungtinėmis Ame
rikos Valstybėmis ir reikalaus 
pakeitimų.

Venecuelos spauda rašo, kad 
Maskvos laikraščiai sveikina tą 
teisingą Venecuelos patriotinį 
žygį ginti savo tautos ekonomi
ją-

Įdomu, kodėl sutartys, ku
rias yra padarius okupuotos Lie-

To komiteto pinjpjpinkas yra 
venecuelietis intelektualas F. 
Martinez Suarez. Komitetan į- 
eina lenkų, čekų, ukrainiečių, 
rusų, jugoslavų, kroatų, kubie- 

i čių, vengrų ir pabaltiečių at
stovai. Lietuviam tame komi
tete atstovauja inž. VI. Venckus 
ir dr. J. Klovaitė.

Felix Martinez asmeny lietu
viai turi didelį bičiulį ir mūsų 
lietuviškų reikalų gynėją.

P.K.
i

JEI JŪS NORITE SIŲSTI
SIUNTINĮ - DOVANAS į LIETUVĄ

* ir įvairius USSR kraštus 
naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
Inc.

(Licensed by Vnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
581-6590 
581-7729

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA. •

įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų. 
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro, šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 Tllghman Street ------------------------------------------- HE 5-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street--------------------------------------------------------Dl 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. 11218 — 485 Me Donald Avenue ...________________ _ IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue --------------------------------------------------- TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue ----------------------------------------- HU 6-2818
• CHICAGO, ILL. 60629 — 2608 W. 69th Street----------------------------------------- WA 5-2787
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kehllworth Avenue  PR 1-0696
• DETROIT, MICH.— 11601 Jos Campau Avenue 365-6780
• FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acres  363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue  365-6740 
e HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave.  249-6216
• JERSEY CITY, NJ___ 219 Montgomery Street  HE 5-6363
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue .... . .........  DU 5-6550
• NEWARK, NJ. — 378 Market Street Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue  OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue  PO 9-4507
• RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avenue —J___________________________  381-8997
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway ______________ ;____________ AN 8-1120
• SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whitehead Avenue  CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street  475-9746
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue  EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — * 963 Bleecker Street  RE 2-7478
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WORCESTER, MASS

Visi kviečiami į Vasario 16 
minėjimą

ryba vasąrio 13, sekmadienį, 
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 54 m. sukakties 
minėjimą.

11:30 vai. ryto Aušros Var
tų parapijos bažnyčioj mišias 
aukos iš Vokietijos atvykęs 
vyskupas A. Deksnys.

2 vai. p. p. minėjimas tęsis 
Lietuvių Piliečių Klube, 67 
Vemon St. Vysk. A. Deksnys 
bus pagrindinis'kalbėtojas.

5:30 vai. vak. Maironio Par
ke bus vysk. A. Deksnio priė- 
mimas-vakarienė. Auka 
dol.

Rengėjai kviečia visus vie
tos ir apylinkės lietuvius vie
ningai dalyvauti pamaldose, mi
nėjime ir vakarienėj. Organi
zacijos į pamaldas kviečiamos 
su vėliavomis.

3

Įstojo į Lietuvių Fondą
Marija ir Jonas Pauliukoniai | 

įstojo į Lietuvių Fondo narių

Literatūros konkursas

(paaugliam-teenage rs)

JAV LB Švietimo Taryba 
skelbia konkursą parašyti jau
nimui 
tinkamą 
(romaną, 
Veikalas 
nis kaip
puslapių. Laimėtojui skiriama 
1000 dol. premija. Rankraščius, 
pasirašytus slapyvardžiu ir į

novelę, apysaką), 
turi būti ne trumpes- 
150 mašinėle rašytų

rąją pavardę, adresą bei telefo
ną, siųsti Jaunimo skaitiniam 
ruošti komisijos pirmininkui 
šiuo adresu: Juozas Vaišnys, 
2345 W. 56th Street, Chicago, 
III. 60636. Rankraščiam įteik
ti terminas — šių metų gruo
džio 31. Konkurso vertinimo ko
misija bus paskelbta VėhfLu:‘-Jf 
turės visiškai laisvai ■
pavyzdžiui, ' rėrk'alui esant, ga- ’ 
lės net skelti premiją į dvi da-

Premijuoto veikalo spausdi
nimu pasirūpins Švietimo Tary
ba, o su nepremijuotų, bet 
spausdintinų veikalų autoriais 
bus tariamasi atskirai, kaip jų 
veikalus išleisti.

JAV LB Švietimo Taryba

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..........-..... ...................
Šv. Andriejaus par. klebonija
Šv. Kazimiero par. klebonija
Šv. Jurgio par. klebonija .......
Liberty Fed. S. Loan Ass. ...

■ K. Čikotas .....................................
A. Cebatorius ..............................
A. Uszacki ............................„.....
A. Mažeika __ ..............................
J. Kananavičius ...........................
J. Šalčianas ..................................
P. Vaškys ................... ..................

(609)

nados, pasiaukoja persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje,, 
įvertinkime jaunųjų pastangas, pripildykime sales.

Pelnas skiriamas Lietuvių Katalikų Religinei šalpai.

gražus pavyzdys tebūna pa
skatinimas ir kitiem tai pada-

Šventė auksinį jubiliejų

Juozas ir Ona Jusiai sausio 
15 atšventė vedybinio gyveni- 

. mo auksinį jubiliejų. Jų inten
cija Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioj kun. J. Bakanas au
kojo mišias. Jis jubiliatus palai
mino ir pasveikino šiltais žo
džiais. Vakare jubiliatai šią

BALTIMORES ŽINIOS
Dainos vyrų choras koncer

tavo sausio 29 Lietuvių svetai
nės didžiojoj salėj. Chorui diri
gavo Lilė Baker-Bakerskienė. 
Dainos nuskambėjo įspūdin
gai ir pakiliai. Taip pat progra
moj buvo ir tautiniai šokiai, 
kuriuos atliko vietos tautinių 
šokių grupė. Po koncerto šo
kiam grojo Edvardo Karčaus- 
ko orkestras.

Ištikimybės ženklai sodalie-
tėm bus išdalinti vasario 6 per I tainėj iškilmingi 
8:30 v. mišias, kurias aukos | 1.30 v. Į minėji 
kun. Antanas Dranginis, sodalie- į 
čių dvasios vadas. Ženklus iš- ;
dalins klebonas prel. L. Mende- 
lis. Ištikimybės ženklais bus

• atžymėtos tos sodalietes, ku
rios praeitais metais kas mėne
sį pirmą sekmadienį uoliai da
lyvavo mišiose ir bendrai ėjo 
prie komunijos. Po mišių Šv. Al
fonso mokyklos salėj bus me
tiniai pusryčiai, kuriuos paruoš 
Šv. Vardo draugijos vyrai. 
Pavalgius, bus susirinkimas ir 
naujos 
baigoj 
filmas, 
čiamos

Keturis karo kapelionus, žu
vusius antrojo pasaulinio karo 
metu, pagerbs vasario 6, sekma-.

J dienL 8 v. n su specialia radijo, *____ ________________
Pefrąs 4F -

valdybos rinkimai. Pa
bus rodomas spalvotas 
Visos sodalietės kvie- 

dalyvauti.

YE. Programoje kalbės ir kun. 
A. Dranginis. Tie keturi kape
lionai žuvo su kareiviais, kai • 
1943 vasario 3 vokiečių povan
deninis laivas torpedavo ame-

Jautienos kepsnio puotą vasa
rio 13, sekmadienį, nuo 1 iki 6 
v. popiet Šv. Alfonso mokyk
los salėj ir aikštėj rengia Šv. 
Vardo draugijos vyrai. Bus ne

l

Philadelphijoje ir New Yorke

Programa: Tautiniai liaudies šokiai
Solistas JONAS VAŠKEVIČIUS
LINA VERBICKAITĖ

Vadovė: GENOVAITE BREICHMANIENE
Globėjas: MSGR. JUOZAS TADARAUSKAS ir

Vilniaus* Aušros Vartų parapija, Hamilton, Kanada

įėjimo bilietai: 5 ir 3 doleriai

— Baltimorės lietuvių tauti
nių šokių grupė ruošiasi vykti 
į šokių šventę Chicagoj. Grupės 
nariai mokosi ne tik grakščiai 
šokti, bet ir skaniai virti bei 
gerai šeimininkauti. Jie kiekvie
ną penktadienį Lietuvių sve
tainėj ruošia vakarienę, kvies- 

į. darni svečiais visus kolonijos lie- 
tuvius.

743-6383 
765-2322 
468-2052 
739-3102
567-1480 
324-4859 
423-9987 

' 467-6394
436-1685 
788-6690 
461-2861 
639-4862

Šventę gražiai baigė savo drau
gų ir artimųjų tarpe.

Juozas ir Ona Jusiai yra( 
Vilniaus krašto lietuviai. Per-i 
ėję ilgą ir skausmingą tiem-! 
ties kelią, jie pasiekė Worces
ter!. Abu yra pavyzdingi katali
kai, karšti lietuviai patriotai, 
nepalaužiami kovotojai dėl lie
tuvybės. Visuose lietuviškuose 
parengimuose sutiksim Jusius. 
Lietuvybės reikalus jie remia 
ir aukomis. O Jusienė jau ke

terų Sąjungos 5-tos kuopos 
parengimų komisijoj.

Linki m jiem sulaukti deiman
tinio jubiliejaus!

J.M.

tik jautienos, bet ir kitų val
gių bei gėrimų. Šokiam gros 
geras orkestras. Veiks loterija, 
kur bus galima laimėti visokių 
daiktų. Visas pelnas skiriamas 
parapijos naudai.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą rengia Balti
morės draugijų taryba vasario 
20, sekmadienį. Minėjimą pra
dės mišiomis 8:30 v.r. Šv. Al
fonso bažnyčioj. Lietuvių sve- 

i pietūs bus 
. Į minėjimą kviečiami 

Maryland© gubernatorius Mar
vin Mandel, Maryland© senato
riai ir kongresmanai, miesto 
majoras Donald Schaefer ir kiti 
žymūs žmonės. Visi kviečia
mi dalyvauti pamaldose ir 
pietuose.

Jonas Obelinis

Jūrų skautam 
50 metų

Prieš 50 metų — 1922 kovo 
12 Kaune buvo suformuotas pir
mas vandens skautų dalinys — 
L. K. Algimanto draugovė, ku
ri turėjo dvi skiltis. Vieneto 
jaunas draugininkas buvo Ju
lius Jurgelevičius. Jam įkurti 
padėjo jo, vyresnieji broliai —

Taip šiemet kovo mėnesį jū
ros skautai mini savo veiklos 
50 metų sukaktį. LSB jūrų 
skautų vienetai ta proga rengs 
iškilmingas sueigas, į jas pa
kvies apylinkės visus buvusius 
jūros skautus, pačius vy iriau
si us-pirmūnus, antrąją kartą ir 
pačius jauniausius.

Ta proga išleidžiamas Skau
tų Aido numeris, kuriame bus

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

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

Rengia —
Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa Persekiojamai 
Bažnyčiai Lietuvoje gelbėti.

Bilietus galima gauti New Yorke:

Liet. Kat. Religinė ?alpa, 64-09 56 Rd. ’ 
Maspeth, N. Y. 11378, tel..........

Apreiškimo par. klebonija ........................
Atsimainymo par. klebonija .....................
Angelų Karalienės par. klebonija ..........
Aušros Vartų par. klebonija.... .................
Haven Realty — J. Andružis ..................
Br. A. Radzivanai ..........................................
“Vytis International Travel ......................
N. P. Baltrulioniai ............ ..........................

* M. Shalins .........................................................
J. R. Bružų siuntinių įstaiga ....................
New Jersey bilietus platina ir autobusus

Keamy, Dievo Motinos S. par. kleb.

Bayonne šv. Mykolo par. klebonija

E J
Jį

Europos lietuvių vyskupas dr. A. Deksnys vasario mėnesį 
atvyksta į JAV ir lankys lietuviškas kolonijas. Vasario 13 
jis dalyvauja Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime 
Worcester, Mass., o vasario 20 — Elizabeth, N. J. •

Gruodžio mėn
Straipsniai: F. Jucevičius — 

Amžinoji Evangelija, Bažny
čia ir laisvė; Z. Ivinskis — Lie
tuva ir žydai istorijos šviesoje; 
Zenonas Ivinskis (nekrologinis 
intarpas); J. Brazaitis — Sta- 

nės misijos raidoje; A. Rubi- 
kas — Rinkimai Bažnyčioje?

Iš grožinės literatūros: M.
Gimiuvienė — Eilėraščiai; F.

pas Kristų prie eglaitės (vertė- 
J. Kėkštas); M. Martinaitis— 
Eilėraščiai.

Apžvalgoje: J. Girnius — 
“Pusinis” jaunimo lietuvišku
mas; A. Kuolas — LSS —

apžvelgta visas 50 metų nu
eitas kelias. Jubiliejinę medžia
gą tvarko j.v.s. Br. Juodelis, 
120 So. Grove Ave., Oak Park, 
Ill. 60302. Kviečiama parašyti 

; savo prisiminimus, parinkti į- 
domesnių nuotraukų.

nadoj, Romuvos stovyklavietėj. 
Į ją kviečiami jūrų skautai ir 
Seserijos jūrų skautės, gintarės 
ir vadovės.

Jūrų skautų skyrius

894-7351 
.387-2111 
326-2236 
782-2086 
255-2648 
847-4477 
441-9720 
.769-3300 
297-0991 
894-4138. 
296-2244 
441-4712

352-2271
271-1693
622-6847
436-1412 

snaudžiantis milžinas; A. Na
kas — Bandymas pagerbti ra
šytojus; V. Vizgirda — Tamo
šaičių kūrybos paroda Bostone;

i S. Z. — Ukrainiečių sinodas;
1 J. Lišva — Lietuva Cordell 

Hull memuaruose; Mūsų buity
je.

Recenzijos: J. Girnius — 
Angliškoji lituanistinė enciklo
pedija; Z. Prūsas — Lietuvos 
miškų ūkio studija (A. Skė-

sielos provincijos

nės sutemos (Almeno roma
nas); Pr. Visvydas — M. Mar
tinaitis
poetas; T. Žiūraitis, O.P. —
Iš visų veikalų svetimomis kal
bomis.

1971 metų turinys.
Viršelio 1 psl. — A. Stasiu

levičiaus: Vilniaus kontrastai, 
4 psl. — A. Tamošaitis — Ma
no tėviškė. Šis numeris iliust
ruotas A. Tamošaičio tapybos 
darbų nuotraukomis. Be to, J. 
Paukštienės piešinys.

Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia T. Pran
ciškonai; leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM; ad
ministruoja T. Benvenutas Ra
manauskas, OFM, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221.

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

Ptfštaba. Suprasdami šio ilgus amžius išlik- į 
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.

IS V1SURL
— A. Gustaičio paruoštą ang

lų kalba 15 puslapių leidinėlį 
“200,000,000 and Lithuania” iš
leido LB Los Angeles apylin
kės jaunimo sekcija. Informaci
niame leidinėly paduotos trum
pos žinios apie lietuvių kalbą, 
svarbesnius istorinius įvykius, 
pasiekimus sporte, mene ir ki
tus įdomesnius lietuvių pasi
reiškimus.

— St. Baneliui, buv. Tautos 
Fondo Kanados atstovybės pir
mininkui, pasitraukus, naujuo
ju atstovybės pirmininku pa
skirtas Augustinas Kuolas. St. 
S. Banelis šias pareigas sėkmin
gai ėjo šešerius metus.

— Pianistas A. Kuprevičius 
pakviestas dalyvauti Lietuvos 
nepriklausomybės atkūrimo mi
nėjime Chicagoj.

— Bronius Nainys sutiko at
stovauti JAV LB švietimo tary
bai tolimesniuose pasitarimuose 
su Chicagos miesto pareigūnais, 
norint įvesti lituanistiką į mies
to viešųjų pradžios mokyklų pro
gramą.

— “Ateities”, lietuvių katali
kiškojo jaunimo žurnalo, reda
gavimą nuo šių metų pradžios 
perima Toronto ateitininkų 
moksleivių veikėjai. Paskuti
niu laiku Ateitis buvo redaguo
jama ir spausdinama Chicagoj. 
Kadangi Toronte yra ir Moks
leivių Ateitininkų Sąjungos 
centro valdyba, tai ir naujojo 
redakcinio kolektyvo sudary
mu jai tenka rūpintis. Numato
ma žurnalą redaguoti Toronte, 

cagoj.
—- Vytauto Alanto naujausio 

romano “Šventaragis” pirma
sis tomas jau pradėtas rinkti. 
Leidžia Vilties draugija. Roma
ne vaizduojama Mindaugo lai
kų Lietuva.

— Time žurnalas sausio 24, 
rašydamas apie studentą Kura- 
shvilį, prisiminė taip pat pre
zidento Nixono rūstybę dėl lie-' 
tuvio jūrininko Kudirkos ir į- 
sakymą paruošti taisykles. Tą 
pat minėjo N.Y. Post.

— JAV LB garbės teismą 
sudaro Jonas Našliūnas, kun. 
Jonas Borevičius, SJ , Zigmas 
Dailidka ir Bronius Kviklys iš 
Chicagos ir Arvydas Barzdukas > 
iš Washington, D.C. Garbės teis
mas sprendžia lietuvių tarpusa
vio nesusipratimus, aiškina LB 
įstatus ir kt. JAV LB GT pir
mininkas yra teisininkas Jonas 
Našliūnas, 6707 So. Campbell 
Ave., Chicago, Ill. 60629, tel. 
(312) 436-3368. \:

“El Universal”, Caracas dien
raštis, Venecueloje, gruodžio 
23 įdėjo ilgą Vieri L. Pericoli 
straipsnį “Simo Kudirkos byla”. 
Pericoli dviem atvejais gruodžio 
mėn. yra rašęs apie Kiniją bei 
jos simpatijas Ukrainai bei Bal
tijos valstybėm. (E)

Lietuvių Profesorių Dr-jos valdybos 
pirmininkas ir administratorius
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SERVICE

Gėlės ftxririom progom

atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va-

iGUZMAN CONTRACTING
Everything and Anything 

in Contracting Field 
All Quality Workmanship 

Lie. No. 673-881
Call 967-889OWe Take Pride in 

Our Work

j Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM' skambinai tel. 235-3976. 
to 5PM. Owned A operated by Marfo

Alice’s 'Florist Shop

Parduodamas 3 šeimų na- __
mas su moderniais ir erdviais flldhP 
kambariais, parketo grindi- i '
mis,' su išbaigtu rūsiu ir 2 au- | —*

...... uawMM vuuv-uy «luu tu luauuymosi LHt- į 

:..................................... adjustments and seinu. Highland sekcija. Namas !repairs done while you wait. Shell ,
Bay Ave. Mayville, NJ. Čap^ May ^simoka, nes žemi mo-

o*

4

DARBININKO 
KALENDORIUS

i Darbininko išleistas meniš- 
< kas 1972 m. kalendorius, pa- 

RUNGTYNES ATŠAUKTOS j puoštas spalvota dail. J. Juo
džio reprodukcija, vaizduojan
čia Simo Kudirkos tragediją, 
skaitytojam išsiuntinėtas
1971 lapkričio vidury. Kalen
doriaus išlaidom sumažinti skai
tytojai prašomi atsiųsti bent 
po 1 dol. Už paramą dėkoja Dar
bininko administracija.

Atrodo, šį sezoną bus sumuš-)a oay Avė. jaayvuie, nJ. cape May ---------c---------------- ,
> ‘Court House, opp. State Inspection• kesčiai. Informacijai privačiai > ti visi rekordai Lietuvių Atle- 

. st.ttzw, ----- kJubo pinnosios futbolo ko
mandos pirmenybių rungtynių 
atšaukimam, štai ir pereitą sekTO PLACE 

YOUR AD 
CANCEL OR CHANGE

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ .

■—ar Vyksta: birželio 8, liepos 13, rugpjūčio 17 ir gruodčio 21.' 
*■’ Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.
— Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės aplankyti 

kitus jų pasirinktus Europos miestus.
— Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko ir Montrealio.

'c

— Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesi vėluoki te!
— Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

l

f

i

JAMES SIMPSON and SONS
Moving and Hauling is our Business j 

We do “Big Jobs" and “Small Jobs"' 
Attics, Basements, Yards 

Call 201 824-1679 or 201 248-2553
* Ask tor Jimmy or Eddie 
4 100 Milfora Ave, Newark, N. J.

C^Ą1-O584 ‘ Į
ILCHRIS CONTRACTING CORP.

Philip Christ, Prop.
Carpentry and Mason Contractors 

Residential - Commercial ' ■»

78-53 76th Street
Glendale. N. Y. 11227

FOR SALE

DICTIONARIES 
WEBSTER

Library size, 1971 edition, brand 
new, still in box. Cost new: $45.00.

Will Sell for $15
Deduct 10% on orders of 6 or more.

riem skaitytojam, o vietom net 
ištisom kolonijom paštas ka
lendoriaus nepristatė, nors ir

tos rungtynės prieš Schwaben 
SC neįvyko. Gerai, kad laiku 
susiprasta ir mūsiškiam nerei
kėjo be reikalo keliauti į Throgs 
Neck stadioną. Šį sekmadienį
paskirtos rungtynės prieš Yon- • buvo išsiųsta visiem skaityto- 
kers SC jų aikštėje Tibbets i Jam- Pranešusiem apie negavi- 
Park, Yonkers. Jau viena karta ' administracija mielai pa

siųs antrą kalendorių. Rašyti: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

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

— — *

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Tel. (617) 268-8764 

Savininkė Aldona Adomonienė

DARBININKO SKAITYTOJAM
. dedamas šis lapelis. Prašome ij iškirpti, užpildyti ir pa

siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1972 \ metams.

Vardas ir pavardė ______

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $7^00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą S

Spaudai paremti

siančiu skolą už____m.

*■

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patikima fifma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
\ mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 

pasinaudoti mūšų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas'' 
mums,

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

pėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBE PARCEL SERVICE, INC
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215*925-3455

Centrinės Jstatgbs New Yorke:
240 FIFTH AVENUE, NEW YORK. N.Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449

.PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall SL 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206,Eastern Ave. 
.SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Ave.

< CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. 
' CLEVELAND, Ohio 44119 — 7S7 E. 185th Street 

DETROIT, Mich. 46210 — 6460 Michigan Ave. 
ELIZABETH, NJ. 07201 — “ 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 83138 — 6405 Biscayne Blvd. 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 —"2422 Central Ave. NE 
NEW BRITAIN, Conn. 08052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 w- 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 688 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
BAN FRANCISCO, Cak 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 

SOUTH RIVER, NJ. 08882--lit Whitehead Avt
WORCESTER, Mass. 01604 — t2 Harrison SL 
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street

WA 5-8878
Dl 2-2374- 

A N 8-8764 
254-4144

486-1836

354-7608 
3*5-6350

956a Elizabeth Ave.
— 11415 Joe. Campau Ave. 

203-249-6255

FR 9-8712 
788-2545

731-8577 
749-3033 

GR 1-3712

LO 4-7981
ME 3-1853 

257-2413

LY 9-91*3

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

Our Specialist Plumbing, Heating, 
' Electrical Sewer Cleaning, Base- 

merits, Kitchens, Bathrooms, Al
terations, Violations Removed, Roof- 

' ing. Call for Free Estimate. 467-5123.
467-5172. Call Sundays Also.

DISPLAY

HELLO FROM COYA
Catholic families throughout Bklyn I 
know their only one Brand mat ! 
stands out from all the rest. The one . 
they hear about, die one thats best j 
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 - .

Moil to

NORTH AMERICAN 
LIQUIDATORS 

1450 Niagara Falls Blvd.
Dept W-43

Tonawanda, New York 14150
C.O.D orders enclose $1.00 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- 

i fically stamped not for resale.
Please odd $1.25 postage and bond ling.
New York. State residents odd applicable 

■ sales tax.

A W. MALE

I

Vacationers, Ice Fishermen, 
Whether You Enjoy Winter 

or Gourmet Dining

THE KINGS INN

Skiers
Sports

.. i

Adults— Children, 3 Days, Nites - 
S48-S27; 6 Days, Nites $95-858 .

Breakfast&Dinner incl. 6% Discount 
Groups in Same Room

American Express and Master Chge.

. Virginia 9-4496 
A? R.-SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 
----- -— Allen R. Shipley -----

MECHANIC WANTED
forR epairs an dCommercialKitchenEquipment 
with Experience; excellent earning potential; 
full benefits include Pension, Blue Cross, and 
Profit Sharing. Permanent Position in a grow
ing firm. TcL 673-5830

Acme American Repairs
296 Elizabeth St., New York, N. Y.

H. W. FEMALE

teko ten be reikalo nuvykti. 
Tikrai stebėtinas pirmenybių 
rungtynių pravedamojo komite
to užsispyrimas skirti rungty
nes siaučiant neaiškiam orui. 
Pirmenybės jau įpusėtos, ir lai
ko tikrai užtenka jom pabaigti, 
ypač kai mūsiškiai yra sužaidę 
daugiau rungtynių nei kitos ko
mandos. Oficialiai paskyrus viešą barą ir salę, kurioj vyks

ta parengimai. Tektų dirbti 
prie baro pardavėju (bartende- 
riu) ir atlikti kitus, su prekyba 
surištus, darbus. Pageidaujama, 
kad apygeriai 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.

Cook. St. _ Joseph Rectory,
Ronkonkoma, N. Y. Sleep-in, ideal 
living quarters. 2 Bedrooms
Living Room, bath. ] 
ing conditions. Call (516) 588- .
8456

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

goti ir pririšti tą savaitgalį, 
kai kurie negalėdami pasinau
doti slidinėjimo ar kitais savait
galio atgaivos atvejais. Gerai ve
damoje GAFA (German Ameri
can Football Ass.), šiuo atveju 
pažymėtinas nesumanumas.

__  Atletas

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Amerikietis Robert Byrne Iš Lietuvos gautas siuntinė- 
gerai pasirodė Hastings© tumy- lis Petrui Barškiečiui. Atsiimti 
re. Turnyrą laimėjo Sovietų į. Darbininko administracijoje, 
didmeistriai V. Korčnoj ir A. 
Karpov, surinkę po 11 tš. iš 
15 galimų. Trečią vietą pasi
dalijo amerikietis R. Byme tuvos 

Įsu brazilu Mackingu abu surin
kę po 9 su puse tš. Sekė jugo
slavas Gligorič ir argentinietis 
Najdorf po 8 su puse tš., vo- 

„ „ _ , kietis Unzicker ir švedas An-
Excellent work- I derson po 8 taškus. 19-metis 

brazilas Mecking po šio tur
nyro gaus didmeistrio titulą ir 
taps Jauniausiu šiuo ’metu pa
saulio didmeistriu. Amerikietis 
Bobby Fischer didmeistrio titu
lą gavo būdamas 15 metų. Jis 
buvo ir greičiausia liks ilgiem 
laikam pirmasis tokiam amžiuje 
gavęs didmeistrio titulą.

— Olandijos tarptautiniam 
turnyre pirmauja ispanas A. 
Pomar, kuris po trijų ratų tu- 

; rėjo 3-0 tš. Įdomu, kad Sovie
tų didmeistriai buvo gerokai 
atsilikę: V. Savon turėjo 1 su 
puse tš. ir V. Smyslov 1 tš.

— Northeastern universiteto 
turnyrą Bostone laimėjo čekas 
didmeistris Lubomir Kavalek, 
dabar gyvenąs Washington, 
D.C. Jis surinko visus 5-0 
tš. Antrą vietą pasidalijo J. 
Curdo, J. Peters, J. Lyman, A. 
Savage ir kanadietis L. Piasetski 
surinkę po 4 taškus. Bostono 
lietuvių komandos žaidėjas A- 
leksis Klinovas baigė su 3 tš. 
Greta vykusiame High School 
Tornado turnyre 13-metis T- 
mas Girnius pelnijo 3-1 tš.

— Bostono tarpklubinėse Har
vardo universiteto komanda ku
ri su M.I.T. pirmauja šiose var- . 
žybose, įveikė lietuvius 3 su 

j puse — 1 su puse. Mums tašką 
iškovojo Algirdas Leonavičius 
ir pustaškį Kazys Merkis. Pas
tarasis jau buvo arti laimėji- 

| mo, bet laikrodis privertė karto
ti- ėjimus ir sutikti su lygio
siomis.

USCF Ratings sąrašas 1972 
metų pradžiai yra įkėlęs 'arti

i

Litas Investing Co. Inc.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(201) 441-6799

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS
(201) 846-1650

’ ’P

i

SCHALLER & WEBER
Užeifcite

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

Astorijeje: 28-28 Steinway Btrėet AS 4-3210 
• 348-6116

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom lietuviškom knygom 
ir plokštelėm pakviestas į Lie- 

nepriklausomybės atka
ro i nė j imą, kuris New 
įvyks vasario 20 Rich- 
Hill aukštesniosios mo- 
salėj. Bus gera proga į-

rimo 
Yorkė 
mond 
kyklos
sigyti dovanom ar sau lietuviš
kų knygų ir plokštelių ar užsi
mokėti Darbininko prenumera-

Introduction to* - Modern Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambriū- 
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
malstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 psl., 
kietais viršeliais. Kaina 8 dol..

- DARBININKAS
910 Willoughby Ave.
Brooklyn, N. Y. 11221

šių

70 lietuvių žaidėjų. Meistrų kla
sėje Gediminas Šveikauskas 
2278; ekspertų — P. Tautvai- 
šas 2133, S. Winikaitis 2071 ir 
Antanas Jasaitis 2020. Kitų kla-

R. Adomitis 1523, J.
Ambras 1411, J. Bagdonas 981,
J. Aukshunas 1141, P. Beržans- 
kis 1597, H. Blajwas 1836, D. 
Brenkus 1381, L. Brenkus 1585, 
Dr. T. Bullockus 1871, D. Čepo
nis 1551, R. Chilenskas 1540,
K. Dumas 1244, N. Drongus 
1247, A. Eiva 1280, A. Gabris 
1430, P. Galinis 911, T. Ga- 
valis 1217, C. Gelinas 1490, T. 
Girnius 1084, V. Gotautas 1518,
V. Grams as 1462, R. Ignaitis 
1509, Nijolė Ivaška 937, A. Jo
naitis 1697, W. Karpuška 1854, 
J. Katins 1251, Petras Kontau-

• tas 1717, G. Kujawa 1753, A.
Laucius 1505, H. Laugallies 

u 1716, Algirdas Leonavičius
1776, Stasys Liauksminas 1326, 
E. Liepa 1746, J. Lopas 1496,
W. Mereška 1645, D. Mateika 
847, K. Merkis 1750, D. Miko- 
laitis 1305, V. Miliauskas 1636, 
Algirdas Nasvytis 1872, R. Pas-

■ torius 1640, J. Pradinas 1530, 
Kazimieras Ramas 1833, M. 
Rimkus 1651, F. Šalkauskas 
1878, J. Šalna 1834, A. Sabeo 
kis 1959, B. Sebeckis 1684, W. 
Shakalis 1698, A. Sirutis 1804, 
V. Sirvydas 1713, E. Staknys 
1855, J. Staniūnas 1410, J. Sta
niūnas 1592, J. Traina 1301, P. 
Valauskas 1477, A. Vasiliaus
kas 1852, G. Vasiliauskas 1452, 
R. Vincent (Vinčaitis) 1955, G.

i Yankauskas 1101, A Zapėnas 
1521, V. Zinkevičius 1572, V.
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Sausio 29 Kultūros Židinyje 
įvyko žymiojo istoriko prof. 
Zenono Ivinskio pagerbimas, su
traukęs apie 150 žmonių. Apa
tinė salė buvo pilnutėlė.

Minėjimas kažkodėl pradė
tas su pusvalandžio pavėlavi
mu — tik 4.30 v. popiet. Jį 
pradėjo rengimo komiteto pir
mininkas Tėv. dr. Viktoras Gi
džiūnas, O.F.M., istorikas, ve- 
lionies bičiulis. Pradžioje jis 
trumpai apžvelgė prof. Z. Ivins
kio datas, kur mokėsi, kur dir
bo. Atidarymo žodį baigė, pa
kviesdamas visus maldai. Buvo 
sukalbėta Viešpaties Angelas.

ir pa-

daug 
susi-

Siūloma Įsteigti prof. Z. Ivinskio 
!------------- vardo draugiją 1-----------

bam. Tai neleido jam kai ku
rių darbų pilnai atbaigti 
skelbti.

Ivinskiui teko rašyti 
proginių straipsnių. Jų 
darytų bent keli tomai,
proginių straipsnių ryškėja, 
kad Ivinskis labiau domėjosi 
Lietuvos kultūros ir ūkio isto
rija, kultūrų pasikeitimu, nei 
gryna politine istorija.

Baigdamas suminąjo jo di
džiuosius darbus ir apgailesta
vo, kad liko nebaigta Lietu
vos istorija.

Istoriko žvilgsnis.

Šiai akademijai specialiai iš 
Brockton, Mass.’, atvyko prof. 
S. Sužiedėlis, pats istorikas, 
labai gerai pažinęs velionį, 
drauge su juo dirbęs universi
tete. S. Sužiedėlis dabar reda-

ją angliškai, tad teko dažnai 
su prof. Ivinskiu susirašinėti, 
net iki jo didžiosios ligos.

Laiškų ištraukomis ir pradė
jo svečias savo kalbą. Tos iš
traukos iliustravo prof. Ivins
kio nusiteikimą istorines da
tas sujungti su dabartimi, — 
atseit, praeitį pritraukti prie 
dabarties.

Kalbėtojas pavaizdavo, kaip 
Ivinskis uoliai telkė medžiagą 
Lietuvos istorijai, kaip norėjo 
kuo daugiausia panaudoti me
džiagos savo moksliniam dar-

Prel. Mykolo Krupavičiaus 
mirties metinių minėjimas N. 
Y. įvyko sausio 23. Kultūros 
Židiny, velionies portretu ir 
tautiniais audiniais papuoštuose 
kambariuose, susirinko arti šim
to žmonių. Minėjimą atidarė 
Lietuvių Krikščionių Demokra
tų New Yorko skyriaus pirm, 
dr. D. Jasaitis. Jis pristatė ir 
paskaitininką prel. J. Balkūną, 
P. A.„kurs apibudino prel. Kru
pavičiaus gyvenimą ir darbus. 
T. A. Kezio, S. J., filmą apie ve
lionį demonstravo K. Motuzas. 
Po pirmininko padėkos visi pa
vaišinti kava ir kepiniais.

“Vytis”, neseniai įsikūrusi 
kelionių agentūra, kuriai vado
vauja visuomenininkas Romas 
Kezys, jau pradėjo stipriai 
reikštis. Patarnauja kelionių rei
kaluose ne tik lietuviam, bet ir 
platesnei visuomenei. “Vytis” 
jau turi užsakymą iš Queenso 
apskrities katalikų veteranų va
dovybės suorganizuoti ir pra
vesti jų ekskursiją į Hawajus 
rugsėjo 9-16. Šiam veteranų 
skyriui priklauso 3,000 narių. 
Jis yra didžiausias skyrius N. 
Y. valstijoj. Visi .šios kelionės 
ruošos darbai jau atlikti — ap
skaičiuotos kainos, užsakyta Ha- 
wajuose įdomių vietų lanky
mas, lėktuvas ir viešbutis. Pil
na kelionės kaina 398 dol. Į 
kainą įsiskaito kelionė spraus- 
miniu lėktuvu (180 vietų), gė
rimai ir maistas lėktuve, ha- 
waiškas
kambarys liuksusiniame Holi
day Inn viešbutyje ant jūros 
kranto (Waikiki Beach), kelio
nė iš Hawaii aerodromo į vieš
butį ir atgal, įskaitant bagažo 
pernešimą ir arbatpinigius, ke
lionės vadovas, kiekvieną dieną 
pusryčiai ir pietūs (dinner) į- 
vairiuose Hawaju restoranuose 
ir patarnautojam arbatpinigiai. 
Lietuviai, kurie norėtų pasinau
doti šia ekskursija, prašomi 
skambinti agentūrai “Vytis” 
769-3300.

priėmimas atvykus,

NEWARK, N.J.

Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos tradiciniai blynų pietūs 
ir šokiai bus vasario 6, sekma
dienį, parapijos salėj, 207 A- 
dams St. Pradžia 12 vai. Į- 
einant aukojama 2 dol.

Tuos tradicinius Užgavėnių 
blynus rengia visos parapijos 
draugijos. Garbės pirmininkai 
yra prel. John J. Schamus ir 
kun. Petras Totoraitis. Visas 
pelnas skiriamas

- statybos fondui.
parapijos

ELIZABETH, N.J.
(atkelta iš 8 psl.)

kun. Juozapą Pragulbicką, Pra
ną Kupinską, amerikietį James 
Stavron, kas metai į šią šventę 
atsilankančius vaikus veltui ap
rūpinantį įvairiais užkandžiais 
ir gėrimais, LB apygardą ir a- 
pylinkes, Tautininkų Sąjungos 
ir LVS Ramovės vietinius sky
rius.

Mokyklos mokinio Petro Au
dėno pakviesti, į susirinkusius po 
trumpą žodį tarė LB apygardos 
pirmininkas K. Jankūnas ir mo
kyklų inspektorius A. Masio
nis. Pirmasis pasidžiaugė moki
nių uoliu mokyklos lankymu ir 
dalyvavimu New Yorko su
ruoštoj demonstracijoj Simui 
Kudirkai pagerbti ir padėkojo 
visiem, kurių darbu ir rūpes
čių ši mokykla gali išsilaikyti. 
A. Masionis savo žodyje pabrė
žė tėvų pareigą pasinaudoti lie
tuviškos mokyklos teikiamais pa
tarnavimais jaunosios kartos lie-

I tuviškumui stiprinti.
Mokinių atliekamai progra- 

: mai tvirtai ir sklandžiai vado- 
j vavo mokinė Debbie Didžbaly- 
' tė. Stasio Džiugo, Vytės Nemu- 
; nėlio, Petro Vaičiūno, Stasio 

Lauciaus, Kosto Kubilinsko ir 
Antano Giedriaus Kalėdų šven
čių nuotaikai' ir - vaikų -pasau
liui pritaikytą eilėraščių padek
lamavo Algis Alinskas, Petras 
Audėnas, Algis ir Regina Bra
žinskai, Linas Bražėnas, Jonas 
ir Rūta Didžbaliai, Kristina Do- 
vydauskaitė, Linas ir Rasa Eit- 
manai, Gintaras Grušas, Edvar
das Jarmas, Antanas Johnson, 
Onutė Karašaitė, Alė, Astra ir 
Vita Kvedaraitės, Raimundas 
Kurilavičius, Antanas Matonis, 
Rūta Mėlinytė, Rūta Raudy
tė, Vytautas Rubonis ir Audro
nė Vęblaitytė. Visi jie buvo 
drąsūs, neklydo ir šauniai dek
lamavo. Kad eilėraščių saky
mas pasidarytų įvairesnis, kele
tas eilėraščių buvo grupiniai ! 
deklamuojami ir paryškinami 
vaizdinėmis priemonėmis. Visus 
ypač linksmai nuteikė deklama
torių tarpe atsiradę Oželis Kvai
šelis ir Meškiukas Rudnosiukas. 
Puikiai valdomu akordeonu Rū
ta Raudytė pagrojo J. Nauja
lio Gul šiandieną ir Adolphe A- 
dams Šventa naktis. Vaikų dar
želio mokiniai pašoko Du gaide
lius, o kiti mokiniai —• Tris 
paukštelius, Suktinį ir Kalvelį. 
Šokama buvo sklandžiai ir rū
pestingai, matyti, kad tautinių 
šokių mokytoja Milda Kveda
rienė bus įdėjusi čia nemaža dar-’ 
bo. Visus susirinkusius labai ma
loniai nustebino fizikos mokslų 
daktaro Dariaus Slavinsko pa
ruoštas iš apie 20 balsingesnių 
mokinių choras, padainavęs Ty
liąją naktį, Ant ežerėlio rymo
jau, Du gaidelius ir Leiskit į 
tėvynę. Šis kuklaus bū 
daugelio talentų tautietis

• šeštadienį sukaria per 40 my-

I
Z1M0S

judrų, gyvą, atsilie-

l
Apie visuomeninę veiklą

Antroji paskaita vaizdavo 
prof. Zenoną Ivinskį visuome
nėje 
piantį į visas aktualijas, pasi
ryžusį Lietuvai padaryti daug 
gero, visiem bičiulišką ir kartu 
tvirtą savo nusistatymuose. 
Skaitė prof. -J. Brazaitis. Taip 
pat pasiremdamas laiškais, jis 
praskleidė daug įdomių Ivins
kio gyvenimo momentų. Velio
nis buvo vienas iš tų, kurie pa
sirašė deklaraciją į organinę 
valstybę, vienas iš “XX am
žiaus” dienraščio kolektyvo na-

- rių, rezistentas okupacijos me
tais.

Jis net paliko Vatikano ar
chyvus . ir atėjo į Vliką ir čia 
reiškėsi vykdomojoj taryboj, pa
darė daug žygių, kad Bonnoj bū
tų įtvirtintas Vliko atstovas. Po 
nepasisekusios misijos jis vėl 
grįžo į Vatikano archyvus.

Prof. Brazaitis savo kalbą 
baigė siūlymu įsteigti prof. Z. 
Ivinskio vardo draugiją, kuri 
rūpintųsi išleisti jo raštus. Tai 
būtų pats gražiausias ir tvir
čiausias paminklas didžiajam 
istorikui.

Iš Z. Ivinskio raštų
. Pabaigai aktorius Vitalis Žu- 

' kauskas paskaitė ištraukas iš 
; vieno prof. Z. Ivinskio straips- 
• nio. Tai buvo pasikalbėjimas 
į su Ivinskiu, spausdintas 1958 
i metų “Į laisvę” žurnale. Ten 
r buvo išaiškinta reikalai, susie- 
: ti su Lietuvos istorija, kiek is
torikų išaugo Lietuvoj, kaip 
buvo organizuojamos istorinės

Visa akademija truko apie 
porą valandų. Praėjo sklandžiai

ir mokinių tėvų namuose paga
mintais kepiniais. Buvo dar ir

su Prano Kupinsko talka kaip 
i ir kitais metais mokyklai pa
klojo visus 200 dol. •

as

Tėvai paulistai, 5 Park St. 
Bostone, turi tikybos pamo
kas katalikam ir nekatalikam. 
Pamokos būna du kartu per sa
vaitę: antradienį 8 v.v., ket
virtadienį 5:15 v. popiet. Įėji
mas nemokamas. Galima skam
binti telefonu 742-4460.

Kleb. kun. Antanas B aitru- 
šūnas sausio 16 visus choris
tus ir aukų rinkėjus bažnyčioj 
pakvietė į garsų Dutton res
toraną ir juos pavaišino, tuo 
padėkodamas jiem už nuolati-

; rapijos bažnyčiai.
Bostono arkivyskupas Hum- 

Į berto Sousa Medeiros išskrido 
i į Pietų Ameriką, Lima, Peru.

Jis ten aplankys Šv. Jokūbo 
draugijos kunigus, . kurie sava- 

I noriškai išvyko iš Amerikos ir 
I dirba ispanų parapijose. Tokių 
■ kunigų ten yra apie 100, vien 

iš Bostono arkivyskupijos sa
vanoriškai išvykusių yra 50. 
Ši Šv. Jokūbo draugija aprū
pina pusę milijono katalikų. 
Draugiją įkūrė kardinolas Ri
chard Cushing, išpildydamas 
Šv. Sosto pageidavimą, kad bū
tų aprūpinti Pietų Amerikos 
kraštai, kur yra labai maža 
kunigų.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus vasario 20. Tos šven
tės minėjimas Bostone yra ren
giamas Amerikos Lietuvių Ta
rybos vietos skyriaus. Šiais 

, metais skyriaus pirmininku yra 
‘ Sandaros atstovas Aleksandras 
I Čaplikas.

10 vai. pama.dos Šv. Petro 
bažnyčioj. Bažnyčioj solo giedos 
Benediktas Povilavičius. Orga
nizacijos dalyvauja su vėliavo
mis. Vėliavų paradui vadovau
ja Amerikos legiono Stepo 
Dariaus postas.

Per lietuvišką radijo valan
dėlę “Laisvės varpą”, kuriam 
vadovauja Petras Viščinis, bus 
speciali pusės valandos progra
ma. Kalbės Vliko pirmininkas 
dr. Kęstutis J. Valiūnas, dr. A. 
Budreckis ir inž. Aleksandras 
Čaplikas. Radio programa bus 
11:30 v.r.

Akademinė minėjimo dalis

PADĖKA

Gruodžio 19 įvyko tradicinė 
Neringos ir Tauro tuntų Kūčių 
vakarienė, suruošta vyr. skau
čių židinio Vilijos. Tai būtų sun
kiai įmanoma suruošti be nuo
širdaus mūsų rėmėjų ir skautų 
tėvelių bendradarbiavimo.

Dėkojame mūsų nuolatinei 
rėmėjai M. Šalinskienei, au
kojusiai 25 dol., p. Bružam — 
20 dol., po 10 dol. aukojusiem: 
p. Krulikienei, A. Matulai
čiam, A. Mičiuliui, dr. R. Sal- 
daitienei, p. Vytuviam, p. Kop
tam, p. Sirgėdam ir visiem tė
veliam, prisidėjtfSffem' mažesnė 

> pinigine auka. -Jų* čia visų ne
įmanoma suminėti. Dėkojame 
V. Kerbeliui už paaukotas 
plotkeles ir visom skautų ma
mytėm už taip dosniai ir ska
niai pagamintus Kūčių valgius. 
Dėkojame visom sesėm židinie- 
tėm, kurios ne tik gamino val
gius, bet ir nuoširdžiai talkino 
Kūčių metu.

Dar kartą visiem aukotojam 
ir atsilankiusiem tariame nuo
širdų skautišką ačiū.

Aldona Katinienė 
v. sk. Danutė Sirutienė

čių draugijos salėj. Čia pagrin
dinę kalbą pasakys dr. Algir
das Budreckis. Meninę progra
mą atliks vyrų sekstetas, vado
vaujamas kompozitoriaus Ju
liaus Gaidelio, ir tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Onos IVaš
kienės. Į minėjimą pakviesti 
gubernatoriai, senatoriai, majo
ras, kongresmanas Louis D. 
Hicks, Michael Flaherty ir mies
to atstovas Moackley.

Šventės proga bus renkamos 
1 aukos Lietuvos vadavimo rei
kalam. Jos renkamos tik vieną 
kartą per metus, todėl visi lie
tuviai kviečiami kuo gausiau
siai aukoti šiam kilniam rei- 

l kalui.

Kazio Mockaus šermenų me

Bostone šiemet žiema šilta. 
Daug kur yra sniego, o čia dar 
vaikštoma kaip rudenį — 
su skėčiais. Ar tai nebus saulės 
sprogimo įtaka. Tas sprogimas 
buvo gruodžio 13 mum ne
matomoj saulės pusėj. Jis buvo 
labai stiprus. Kaip erdvės fizi
kai ir astronomai sako, kad tą 
sprogimą pavertus į elektros 
energiją, visam žemės kamuo
liui jos būtų užtekę milijo
nam metų. Jie padarė to spro
gimo fotografijas ir patalpino 
laikraščiuose.

Ramovėnai išsirinko naują 
valdybą: pirm. Antanas Tu
mas, vicepirm. Vladas Bajer- 
čius iždininkas Pranas Martin- 
kus, sekretorius Povilas Tyla. 
Kontrolės komisija: T. Janu- 
kėnas, S. Rackevičius ir K. Ši
mėnas.

Dail. Viktoro Vizgirdos dai
lės kūrinių paroda rengiama 
birželio mėn. Los Angeles, Calif.

Vyr. skaučių židinio suruoš
toji kalėdinė mugė praeitų me
tų gruodžio mėn. praėjo su 
pasisekimu. Ta proga, kaip ir

rapijai židinietės paaukojo 50 
dol.

Kun. Alg. Kezio, S. J., foto 
paroda ir filmas “Dvylika” bus 
vasario 5, šeštadienį, 7:30 v.v.

ELIZABETH, N. J.
Kristaus gimimo šventė — 

Kalėdos Šv. Petro ir Povilo lie
tuvių parapijos bažnyčioj buvo 
švenčiamos su ypatingu iškil
mingumu. Prieš Bernelių mi
šias parapijos choras, vad. muz. 
V. Mamaičio, davė kalėdinių 
giesmių koncertėlį. Gražiai solo 
partijas atliko choro solistai: T. 
Jann, C. Farley ir B. Miškinis. 
Koncelebruotas Bernelių mi
šias aukojo parapijos klebonas 
kun. Petras Žemeikis, kun. J. 
Pragulbickas ir kun. P. Urbai- 
tis. Mišių metu choras giedojo 
kun. G. Šukio Taikos Karalie
nės garbei parašytas lietuvis- į kambarių butas gerame Queens

dui aukojo: po 10 dol. B. Pa
liulis, G. Galinis, T. ir C. Alek- 
soniai, P. ir E. Žičkai, K. ir J. 
Barimai, J. Giedraitis ir E. Ma- 
nomaitis; po 5 dol. M. Vaitke
vičienė, P. Jančauskas, K. Mer
kis, P. ir A. Ausiejai, A. 
Gniauzdė ir A. Lapšys. Viso 
suaukota 100 dol.

Inžinierių ir architektų są
jungos skyrius Bostone, ,prisi- 

fe menant a.a. inž. Antaną Novic
kį, Lietuvių Fondui suaukojo 
140 dol.

Demonstracijos prieš rusus 
surengtos sausio 16. Tuo metu 
Bostone koncertavo Osipov ba- 

i lalaikų orkestras. Bostono žy
dai, lietuviai ir ukrainiečiai pi
ketavo tą koncertą. Kaip 
spauda ir televizija pranešinė
jo, dalyvavo arti poros šimtų 
taikių demonstrantų. Jie reika
lavo žydus išleisti į Izraelį,

aukšte. Rengia vyr. skaučių ži
dinys ir Grandis.

Kun. Antanas Baltrušūnas, 
So. Bostono Lietuvos vyčių 17 
kuopos sendraugių dvasios va
das, laikys mišias balandžio 9 
per WNAC TV 7 kanale Go
vernment Center TV studijoje 
Bostone. Pradžia 9:15 v. ryto 
iki 10 v. Kitos stotys per
duoda tą programą WMTW 8 
kanalu ir WSBK TV 38 kana
lu. Vyčiai dalyvaus su tauti
niais drabužiais. Mišios ski-

Vaclovas Kamantauskas per
sikėlė į naują butą: 21 St. 
George Ave., Norwood, Mass. 
02062.

užsakykite dabar
GERIAUSIĄ DOVANĄ

tiem pavergtiem. Spauda

dainų pamokyti, nors pats tie
sioginių įsipareigojimų šiai mo- 
kygRTIr neturi. Džiugu vi
siem, kad šis darbas jam gra
žiai vyksta, šokius ir chorą pia- 
nujpalydėjo Julius Veblaitis.

Programai pasibaigus,-LB a- . 
pygarda ir LVS Ramovės NJ f 
skyrius mokyklai paremti įtei
kė pusę iš jų bendrai suruošto ; 
minėjimo gauto pelno — 124.61 
dol. Visi salėje buvę vaikai Ka
lėdų senelio buvo apdovanoti 
kukliomis LB apygardos ir apy
linkių parūpintomis dovanėlė- ■ 
mis, o visi kiti pavaišinti kava

| Išnuomojamas lietuvių šei- 
| mai erdvus, patogus 5-6
,_________ £___ __

kas mišias. Klebonas kun. P-1 rajone. Tel. 426-9257. 
Žemeikis, sveikindamas chorą)
ir parapiečius švenčių proga, Taisom radijo ir televizijos 
dėkojo visiem už gausias au
kas 
tvarkant parapijos reikalus.

Bažnyčios lankytojų dėmesį* ir apylinkės lietuvius. Naujų 
atkreipė ypatingai gražus P ra
ka rtėlės ir apskritai bažnyčios 
papuošimas. Gražiu bažnyčios 
papuošimu labai gėrėjosi ameri
kiečiai, kurie net pakartotinai 
buvo atėję fotografuoti, o kai 
kurie vaizdai net buvo įdėti vien bus vysk. A. Deksnys.
tinėj Spaudoj. J Uonino Vimrrrfim't ofJilrc c/tlic—

Sutvirtinimo sakramentas
Vasario 19 Elizabetho Šv. 

Petro ir Povilo lietuvių parapi
jos bažnyčioj bus teikiamas su
tvirtinimo sakramentas. Jį teiką 
Europos lietuvių vyskupas A.’ 
Deksnys. Tą pačią dieną 5 vai. 
vak. parapijos salėj vyskupui A. 
Deksniui pagerbti yra rengia
mas banketas-iškilminga vaka
rienė. Parapiečiai kviečiami bi
lietus į vakarienę įsigyti iš anks
to, nes jų skaičius yra ribotas. 
Bilietus galima gauti kleboni
joj ir pas rengimo komiteto na
rius.

Rytojaus dieną bus minima 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktis. 11 vai. ryto vysk. A. 
Deksnys aukos mišias už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Mišių 
metu giedos jungtinis parapijos 
ir Rūtos ansamblio choras. Tuo
jau po pamaldų minėjimas bus 
tęsi amas Liberty salėje.'

«Minėjime pagrindiniu kai-

aparatus spalvotus ir paprastus
ir už bendradarbiavimą, Pilnas patarnavimas įdedantnau--

su- 
ki- 

ir 
žy

dus. nes žvdu demonstraciiose 
daugiausia ir dalyvavo. Lietu- 

1 vių reikalu daugiausia darbo 
I pirmininkas Antanas Matjoška.

Lituanistinei mokyklai Ka- 
I zio Mockaus šermenų metu su- 
I aukota 91 dol. Jis buvo tos mo

kyklos mokytojas ir net vedė- 
l : jas.

jas dalis. Aptamaujam Queens

aparatų neparduodam. Kreiptis 
tel. 847-0887. Adresas: Mr. Joe 
Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, 
Glendale, N. Y. 11227 (2 blo
kai nuo Woodhaven Blvd.).

BROCKTON, MASS.

Vasario 16-tos minėjimas į-

Meninę programą, atliks solis
tė Irena Stankūnaitė, akom- 
ponuojant muz. Juozui ' 
Stankūnui. Dalyvaus taip pat 
ir lituanistinės mokyklos moki
niai. Elizabetho ir apylinkių lie
tuviai kviečiami pamaldose, 
minėjime bei vakarienėje gau
siai dalyvauti. —X.

kia tvarka:
10 vai. ryto pamaldos 

Kazimiero bažnyčioje.
3 vai. popiet 

lėj po bažnyčia.
Dalį meninės 

liks Brocktono
ras, vedamas komp. Juliaus Gai
delio, smulkesnė programa 
bus paskelbta vėliau.

Visi kviečiami dalyvauti.

minėjimas sa-

at-programos 
parapijos cho-

Geriau negu gryni pinigai ar 
bet kokie daiktai *
Specialūs rublių 

pažymėjimai

INTERTRADE
EXPRESS Corp.
Pirma jums apie tai pasakėm, 
o jūsų giminės sako “taip”.
Su specialiais Rublių Pažy
mėjimais jūsų giminės gali 
įsigyti, ką jie tik nori, ūž da*. 
lėlę reguliarios kainos. Pana
šiai, jei nuvykęs į krautuvę 
su 100 dol. gautum prekių už 
200 dol. ar 300 dol ar net ir 
daugiau. Pilnai garantuota ir 
apdrausta. Tiktai Intertrade 
Express Corp, duoda jums 
kuo greičiausią patarnavimą. 
Šie Pažymėjimai pristatomi 
jūsų giminėms į namus už 3 
savaičių.

Dėl nuvertinimo JAV do
lerio kaina už Specialų Rub
lį dabar yra $2.32.

TAI YRA PILNA KAINA 
Greitas pristatymas 

Galite siųsti kokią sumą norit. 
Reikalaukite mūsų NEMO
KAMO ILIUSTRUOTO KA
TALOGO.

Užsakykite dabar. 
Užsakykite tik per

INTERTRADE
Express Corp.

125 East 23rd St.
Penktas aukštas

New York, N. Y. 10010
Tel. 982*1530

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1883

460 Wed Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo mnųonus'

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jo'fias J. Grfgata& Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

• Regular a/c — $34% • 1 year Term Deposit— 534%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

Y- * *
------- — All AcdOtotts C<jmp<jtttiaėd Dally----------

Labai svarbu! 
AUTOMOBILIAI 
tik trumpam laikui

Greitas pristatymas.
Ilgai lauktas, visiškai naujas
ZHIGULI VAZ 2101 $3275.00 
MOSKVITCH 412 IE
Ištaigingas modelis $3275.00
MOSKVITCH 408 IE $3009.50 
ZAPOROZHETS ZAZ 966 — 

$2012.50

Prieinami labai riboti 
kiekiai. Todėl nelaukite! 

Užsisakykite dabar!

Reikalaukite mūsų 
specialių biuletenių 

Šioje prekyboje mes turime 
23 metų patirtį ir daug tūks

tančių patenkintų klijentų!

l
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Inž. A. Novickį ui mirus, reikš
dami gilią užuojautą žmonai 
Birutei ir šeimai, atsiuntė auką 
Tautos Fondui šie asmenys: iš 
Kanados po 25 dol.: Česlovas ir 
Ona Januškevičiai, Česlovas ir 
Birutė Joniai; iš JAV po 20 
dol.: Regina Budrienė, Juozas 
Miklovasx N. Y. valstiečiai liau
dininkai — 55 dol.; N. Y. San
daros kuopos — 15 dol.

Į Užgavėnių kaukių balių,

kur gavo jau penktadienį, kiti 
gavo šeštadienį. Bet buvo New 
Yorko vietų, kur laikraštis at
ėjo tik šios savaitės antradienį. 
Ypatingai vėlinosi 11207 pašte. 
Ir šis Darbininko numeris į paš
tą išvežtas šios savaitės ketvir
tadienį 2 v. popiet. Jis šią sa
vaitę turėtų pasiekti visus skai
tytojus. Jeigu nepasiekia, tai 
yra vietinio pašto kaltė. Skaity
tojai prašomi pirma ten kreip- kurį New Yorko ateitininkai pen
tis. Tai paskatins juos greičiau gia vasario 12 d. Šv. Stanislovo 
pristatyti.

Marija Šalinskienė, pagerb
dama a.a. Stasį Birutį, Balfui 
paaukojo 25 dol.

N. Y. Altas posėdžiavo 
sausio 28 Cekavičiaus restora
ne. Aptarė visą programą deta
liai, pasiskirstė darbais. Ilgo
kai kalbėta apie amerikietį sve
čią, kuris irgi pasakytų kalbą 
šalia pagrindinės kalbėtojos dr. 
Elenos Armanienės. Kitas Al
to posėdis bus vasario 11 d. 
7:30 v.v. tame pačiame resto
rane.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas šiemet bus 
vasario 20, sekmadienį, Rich
mond Hill aukštesniosios mo
kyklos salėje. (Įėjimas iš 113 
St.) Invokaciją sukalbės kun. 
P. Raugalas, Apreiškimo para
pijos klebonas, kalbės dr. Ele
na Armanienė iš Baltimorės. 
Meninę programą atliks N. Y. 
vyrų choras Perkūnas, vado
vaujamas V. Strolios, ir N. Y. 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama J. Matulaitienės.

Prof. dr. Konstantinas Rač
kauskas, ilgą laiką profesoria
vęs Fordhamo universitete, sun
kiai serga ir guli Ouachita Me
morial ligoninėj, Olive Street 
ir Broadway Ave., Hot Springs, 
Arkansas 71901.

Už Juozo Grigiškio vėlę

sausioProf. Z. Ivinskio minėjimo 
diny. Nuotr. L. Tamošaičio

mišios bus aukojamos: meti
nių proga vasario 4, gimtadie-

Kostka parap. salėje, 61-15 
Grand Ave. Maspeth, daug vietų) 
jau užsakyta. Norintieji daly-- 
vauti šiame vakare prašomi pa
skubėti užsisakyti vietas (žr. 
skelbimą žemiau). Automobilius 
galima pastatyti mokyklos kie
me. Įvažiavimas iš 61 gatvės. Vi
si kviečiami dalyvauti!

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus vasario 13, sek
madienį, 11 vai. ryto. Šį sek
madienį visas jaunimas kviečia
mas dalyvauti 11 vai. mišiose 
Apreiškimo parapijoj. Mišias 
koncelebruos Brooklyn© vysku
pas F. Mugavero ir vietos ku
nigai.

A. a. Stasio Biručio amžinam 
atminimui, vietoj gėlių prie jo 
karsto, Kultūros Židiniui au
kojo: • po 25 dol.: O. Vaitie- 
kaitienė ir dr. V. Bernier su 
šeima, Marytė Shalins, Kiau
nės; po 10 dol.: A. ir B. Re- 
ventai, P. S. Leveckiai, dr. J. 
ir I. Dičpinigaičiai; po 15 dol.: 
J. P. Ivašauskai, A. ir D. Šil- 
bajoriai, G. ir S. Bobeliai. J. ir L. 
Giedraičiai, M. ir R. Jauniškiai, 
P. ir I. Gvildžiai, A. ir B. Pet
rikai; po 10 dol.: I. ir V. Alks
ninis, V. ir C. Griska, H. Mik- 
las, B. Ž. N., B. ir V. Labu
čiai, D. ir M. Šulaičiai, S. ir D. 
Jasaičiai, M. ir Z. Raulinaičiai, 
D. ir L. Siemaškos, J. Zabels- 
kis, A. ir L. Ošlapai, G. ir P. 
Bilėnai; po 5 dol.: E. Bublai- 
tis, K. Milukas ir šeima.

REDAKCIJOS ŠVENTĖ
Darbininko redakcijos šventė 

buvo nukelta iš sausio 29 į va
sario 5. Nukelta dėl to, kad tą 
vakarą reikėjo užleisti penkta
dienio popiečio darbuotojam, 
kurie taip uoliai triūsia ir Kul
tūros Židinio statybai surinko 
dideles sumas. Sausio 29 tie 
darbuotojai turėjo savo metinį 
susirinkimą, bendrą vakarienę 
ir pasilinksminimą.

Taigi, — Darbininko redak
cijos šventė bus šį šeštadienį, 
vasario 5. Pradžia 7 v.v. Pra
šoma nesivėlinti.

Tai bus trečioji tokia redakci
jos šventė. Pirmoji buvo- 
jungta su didžiosios parodos
darymu, gi praeitais metais pa-

Vaitiekūnas kalbės apie politi
nę veiklą, Pr. Naujokaitis ap
žvelgs praėjusių metų literatū
rą, Algirdas Kačanauskas — 
muzikinę veiklą, Paulius Jur
kus — dailę. Apie Jaunimo 
Kongreso pasiruošimą bei už
simojimus kalbės dr. J. Kazic
kas, Nastutė Umbrazaitė —

vergtose tautose.

su- 
už-

ti redakcija surengė atskirą po
pietę, į kurią buvo suėję gra
žus būrys žmonių.

Vakaras skiriamas praeitų 
metų veiklai apžvelgti. Kokie 
buvo metai, kokius nuveiktus 

, darbus paliko visuomeninėje

zikoje? Ką žada šie metai, koks 
bus jaunimo kongresas?

Šiais klausimais kalbės visa 
eilė žmonių, kalbės trumpai, 
kiekvienas atsakydamas į re
dakcijos iš anksto pateiktus 
klausimus.

Į praeitų metų apžvalgas į- 
traukta visa eilė žmonių. V.

SUVEŽAMI DARBAI 
Į DAILĖS PARODĄ

Vasario mėn. dailės paroda
nio proga vasario 20, vardinių ! ANTROJI POPIETĖ
proga kovo 19. Mišias užpra
šė duktė Mary Jane Grigiš- , Sausio 28, penktadienį, Kul
kai tė. i tūros Židinyje įvyko antrosios

Klaipėdos krašto sukilimo ! popietės iniciatorių pasitari- 
sukakties minėjimo komitetas mas. Pranešimą padarė Tėv. 
sausio 15 d. ruošto parengimo Paulius Baltakis, O.F.M. Buvo

atidaroma vasario 19 Kultūros 
Židiny. Paroda tęsis visą savai- 

! tę. Uždaroma vasario 27 vaka
rą.

Visi darbai suvežami į pa
rodą ateinantį pirmadienį, va
sario 7. Atvežami į Kultūros

pelną 91.44 dol. skiria Kultūros 
Židinio statybai.

N. Y. vyr. skaučių židinys 
Vilija gintarų parodos proga 
Kultūros Židinio statybai pa- I 
aukojo 50 dol.

L. M. Klubų Federacijos 
New Yorko klubas Kultūros 
Židinio statybai paaukojo 300 
dol.

išrinktas organizacinis komite
tas: F. Ignaitienė, S. Prapuole
nis, S. Remėza, J. Rauba, V. 
Steponis, Alg. Šilbajoris, dr. J. 
Vytuvienė.

Antroji popietė vyks atletų 
klubo vardu. Komiteto pir
mieji uždaviniai yra surasti 
tinkamą salę bei sudaryti talki
ninkų kadrą.

Židinį, 361 Highland Blvd., 
Brooklyne. Darbus galima at
vežti nuo 10 vai. ryto iki 8 v. 
v.

Parodą rengia New Yorko 
Lietuvių Bendruomenės apygar
dos valdyba. Jai tvarkyti pa
kviestas dail. V. K. Jonynas. 
Jis susidaro jury komisiją kūri
niam atrinkti ir iškabinti.

Stasiui Siručiui mirus, vie- New Yorko valstybės leidi- 
toj gėlių Kultūros Židinio staty- | mas yra gautas, taip pat gau-
bos fondui 50 dol. aukojo Ona 
Jasaitienė, Nijolė Jasaitytė, Ina 
ir Tadas Jasaičiai, Felė ir Al

tas ir New Yorko miesto pri
tarimas. Antroji popietė nu
matoma pradėti kovo mėnesį.

Daromos visos pastangos, 
kad būtų paskirtos ir premi-
jos. Ieškoma mecenatų, kurie 
entuziastingai paremtų mūsų . 
dailę.

Apžvelgiant praeities metus, 
bus paskaityta ir praeitų me
tų grožinės literatūros kūrinių: 
iš K. Bradūno poezijos, V. Vo- 
lerto, A. Barono premijuotų 
knygų ir jaunimo poezijos. Į 
skaitymą įtraukta dramos ak
toriai Juozas Boley, Vitalis Žu
kauskas, Vanda Galbuogytė, 
Marytė Sandanavičiūtė.

visuomeninę bei kultūrinę 
veiklą, redakcija atžymi pra
eitų metų įvairiose srityse la- 
bliausiai pasireiškusius žmo
nes. Ir šiemet tų atžymėjimas 
bus pati įdomiausia ir labiau
siai intriguojanti dalis.

Pabaigoj bus vaišės. Jas ren
gia Liet. Kat. Moterų Kultūros 
draugija, kuriai vadovauja A. 
Radzivanienė.

Visi kviečiami vakarą

Z. Ivinskio minėjime 
gerbti žymaus istoriko, kuris sa
vo gyvenimą skyrė Lietuvai.

Akademijai surengti buvo su
darytas komitetas. Pirmininka
vo Tėv. V. Gidžiūnas, O.F.M., 
ateitininkų atstovas buvo K. 
Vainius, Liet. Fronto Bičiulių 
— A. Pocius, L. Bendruo
menės — P. Jurkus.

Rengimo komitetas nuošir
džiai dėkoja paskaitininkam, 
šeimininkėm ir visiem, -kurie 
bet kuo prisidėjo prie akade
mijos suorganizavimo. Dėkoja 
ir svečiam, (p.j.)

(atkelta iš 11 psl.)

ir pakiliai. Salėj buvo pastaty
ta didelė velionies nuotrauka, 
papuošta gėlėm.

Toliau viršutiniuose kamba
riuose buvo kavutė, kurią pa
rengė Janė Gerdvilienė. Jai 
talkino Marija Virbickienė ir 
Gražina Bartkuvienė. Visi su
sirinkę pasikalbėjo gerą valan
dėlę.

-o-
Nuo prof. Z. Ivinskio mir

ties praėjo tik mėnuo. Šis aka- 
1 demijos greitas surengimas 
parodė, kad velionis buvo verti- 

< namas kaip mokslininkas ir 
f žmogus bei bičiulis. Tai paliu

dijo ir žmonės, kurių čia prisi
rinko nemaža. Dauguma jų bu
vo žmonės,

eitų metų darbais ir susitelkti I 
naujiem žygiam.

GREAT NECKE SUDARYTAS
PAGELBINIS KULTŪROS 
ŽIDINIO STATYBOS VAJAUS 

KOMITETAS
Sausio 24, pirmadienį, Henri

ko Miklo namuose įvyko LB 
Great Necko apylinkės valdy
bos posėdis, kuriame dalyvavo
ir Kultūros Židinio statybos 
komiteto nariai: Tėv. P. Bal
takis, O.F.M., Ant. Reventas ir 
J. Giedraitis. Čia buvo suda
rytas pagelbinis Kultūros Židi
nio vajaus komitetas Long 
Islando rajonui. Į komitetą į- , 
ėjo visa LB Great Necko valdy- į 
ba: H. Miklas, T. Jasaitis, P. 
Povilaitis, J. Vilgalys, V. But- !
kys bei centrinio Kultūros Ži- 1 
dinio komiteto narys J. Gied-
raitis. Vajus Long Islando rajone 
numatomas pradėti ateinančią 
savaitę.

kurie bet kada su- 
ir su juo bendra-

darbiavo.
Buvo net ir tolimesnių sve

čių, iš Putnamo buvo atvy
kęs prel. V. Balčiūnas su kun. 
V. Zakaru, iš Waterburio — 
V. Vaitkus ir J. Gelumbaus- 
kai.

Buvo ir jaunimo, kuris nesi
bijojo vyresniųjų ir atvyko pa-

Grabnickų šeima iŠ Long 
Island, N. Y., persikėlė į Flori
dą, Lake Wales, kur įsigijo “Ho-

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. GrąĮbnic- 
kų šeima su malonumu patar
nauja draugam, pažįstamiem ir 
visiem lietuviam, kurie apsisto
ja jų “Holiday” motely. Tele
fonas (813) 676-7241.

VISUOMENĖ KVIEČIAMA ATSILANKYTI į

FILMŲ POPIETĘ
Apreiškimo parapijos salėje 

No. 5 ir Havemeyer St. Brooklyne,

sekmadienį, vasario 13 d.

12:30 — V—ji tautinė skautų stovykla;
2:30 — Lapkričio 13 žygis į Jungtines Tautas;
3:15 — Dvylika

Visi filmai garsiniai ir spalvoti

Filmus rodo kun. ALGIMANTAS KEZYS, S. J.

Įėjimo auka į visus 3 filmus — 2 doi.

Apatinėje parapijos salėje — vaišės

r Rengimo komitetas

girdas Jasaičiai.

LAPINAS 
ATEINA
VASARIO 19 d..
šeštadieni, .

8 vai. vak.

(atkelta iš vasario 5)

šokiai ir 
susipažinimo vakaras

Muzika

Bilietai $2.00

Rengia Woodhaveno 
apylinkės jaunimas




