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N. Y. Times (vasario 
respondentas iš Maskvos prane
šė, kad “Maskvoje, Leningra
de, Ukrainoje ir Lietuvoje“ ei
na kratų, suėmimų ir tardy
mų banga. KGB nori likviduoti 
pogrindinę spaudą — “samiz-

vr datą”.NAUJAS HANOJAUS TAIKOS PLANAS: NEUŽTENKA „ Pogrindinis laikraštis “Kroni
ka buvo svarbiausias dienos į- 
vykių informacijos šaltinis. Nuo 
1968 jis buvo leidžiamas. Mini-

4) ko-

PASITRAUKIMO DATOS, REIKIA IR SAIGONO

mi kiti du laikraščiai: “Viechi” 
ir “Ukrainsky Visnyk”. Pasta
rasis pasirodęs 1970.

Jau seniai buvo tvirtinama, 
kad į pogrindinę spaudą esą in
filtruoti KGB agentai. Spauda 
toleruojama, iki išaiškėsią svar
biausi jos veikėjai. Kai ta 
spauda išpopuliarėjo, ėmė pa
siekti ir Vakarus, KGB ryžosi 
suduoti jai ir vadinamiem disi
dentam galutinį smūgį.

Juo giliau į mišką, tuo dau
giau medžių. Taip galimą pasa
kyti apie visus dokumentus, 
kuriuos paskelbė pereitos savai
tės gale Š. Vietnamo komunis
tai po to, kai prez. Nixonas 
papasakojo apie pereitą vasarą 
su Š. Vietnamo politbiuro at
stovu vestų slaptų pasitarimų 
rezultatus. Dokumentai bu
vo paskelbti Paryžiuje pasikal
bėjime su JAV žurnalistais. Vi
si jau buvo Amerikoje seniai 
paskelbti, išskyrus vieną ir pas
kutinį Hanojaus “taikos” planą, 
įteiktą slaptųjų pasitarimų me
tu. Ten įteiktą naują Ameri
kos pasiūlymą paskelbė pats 
prez. Nixonas.

Kai visus sudedi greta ir 
pradedi lyginti, atrodo didelių 
skirtumų kaip ir nėra, bet kai 
pradeda Hanojaus atstovas 
juos aiškinti Amerikos spaudos 
atstovams, viskas ne tik susi
maišo, bet išeina visai kitaip, 
negu susidarai įspūdį juos pats 
skaitydamas. Ir čia pradedi ap
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JAV - Sovietai baigė 
šeštą sesiją

Viena. — JAV ir Sovietų pa- Isios raketos buvo pasitarimų
sitarimai dėl atominių raketi
nių ginklų apribojimo baigė 
šeštąją sesiją ir padarė per
trauką iki kovo 28 d., kada vėl 
atnaujins pasitarimus Suomi
jos sostinėje. Prasitarta, kad 
padaryta pažangos dėl apsigina
mųjų raketų apribojimo, bet 
kalba toj vietoj ir nutraukta, 
nes šalys yra susitarusios tylėti 
tol, kol bus pasiektas pilnas su
sitarimas nors vienu klausimu. 
Pastaruoju laiku apsiginamo-

Trumpai 
iš visur

Paryžius ir Libanas. — Šie 
du buvę draugai vėl atšildo san
tykius, nes Libanas apsispren- 

. dė savo ginklus pirkti iš Pran
cūzijos. Tai bus šešerių metų 
programa Libano armijai sumo
derninti. Viskas kaštuos 65 mil. 
dol.

Airių skerdynės. — Airiai 
skerdžiasi Ulstery, nes slapta 
jų karinė organizacija sumanė 
tokiu būdu prijungti prie Airi
jos ir Ulsteiį, kurio dauguma 
gyventojų yra protestantai ir 
prie Airijos jungtis nenori. Di
džiosios katalikų demonstraci
jos 10 dienų bėgy vyko Lon
donderry ir Newry miestuose. 
Pirmoj vietoj žuvo 13 žmonių. 
Airiai tvirtina, kad jie žuvo nuo 
anglų kulkų.'Londone skelbia 
ma, kad Anglijos vyriausybė tu
ri naują pasiūlymą tai beproty
bei sutramdyti.

gailestauti, kad ikšiol nepasirū
pinai įsisavinti bolševikų meto
dą, kaip melą paversti tiesa.

Iš pasikalbėjimo aišku, kad 
Hanojus labai įniršęs dėl slap
tųjų pasitarimų turinio atidengi
mo, nes kitaip negali suprasti to 
demagogiško blaškymosi ir ne
nuoseklumo, kokį pademonstra
vo Hanojaus delegacijos kalbėto
jas Paryžiuje.

Kalnus priekaištų vertė ant 
Amerikos ir Saigono, nes, anot 
jo, Hanojus tiek mažai teprašęs 
karui baigti — amerikiečių pa
sitraukimo su visais ginklais ir 
Saigono vyriausybės nušalini
mo. Paklaustas, ar grąžins be
laisvius dabar už pasitraukimo 
datos paskelbimą, piktai atsakė, 
kad ne. Dabar, girdi, to jau ne
beužtenka, tas Hanojaus įsipa
reigojimas atšaukiamas. Dabar 
reikia štai ko: nutraukti Saigo
no vyriausybės rėmimą, pa
miršti vietnamizaciją ir tuojau 
pasitraukti. Bet kaip su tuo Ha

centre.
Vis prasitariama, kad tuo 

reikalu pasitarimus norima už
baigti prieš prez. Nixono kelio
nę į Maskvą, kad ta proga Mas
kvoje būtų galim? atitinkamą 
dokumentą pasirašyti. Neskel
biama nė apie sumažinimo ma
tą, bet spėliojama, kad juo bus 
raketų skaičius, leistas kiekvie
nai pusei išdėstyti savo teritori
joj, gal net ir abiem pusėm ži
nomose vietose.

Nedarbas Europoje. — Nedar
bas didėja visoj Europoj, todėl 
politikų jautrumas ūkiškiems 
reikalams atitinkamai aštrėja. 
Nedirbantieji sudaro mažiau ne
gu 6 proc. darbo jėgos, bet ma
toma, kad Europoje toks pro

centas daug aštriau jaučiamas, 
kaip toks pat procentas Ameri
koje. Visi kasdien dairosi į Ame
rikos ūkinio gerėjimo rodiklius, 
nes ūkinė gerovė Amerikoje 
reiškia, kad padidės Europos ga
minių eksportas Amerikon.

Čekoslovakijos pogrindis. 
Italijos kompartijos prokiniš- 
kos grupės žumalasll Manifes
to paskelbė jplubštą medžiagos' 

’ iš Čekoslovakijos pogrindžio. 
Visų dokumentų šaltinis — dar- . 
bininkų unijos. Darbininkams 

•duodami nurodymai kokiomis 
priemonėmis kovoti prieš Mask
avai parsidavusią vyriausybę. 
^Kalbama vardu tos kompartijos, 
kuri su Dubčeku ir kitais pra
dėjo “Pragos pavasarį”. t 

nojaus įsipareigojimu grąžinti 
belaisvius Amerikai pasitrauki
mo datą paskelbus?

ogers atsako
Valstybės sek r. Rogers tą ta

riamą Hanojaus įsipareigoji
mą paneigė, nes jo niekad ne
buvo. Jis kalbėjo: “Kiekvie

name su š. vietnamiečiais turė
tame pasikalbėjime jie kartojo 
ir kartojo, kad nebus jokių kal- 

' bų apie karinio klausimo tvar
kymą tol, kol jis nebus jun
giamas kartu su politine dali
mi. Todėl Xuan Thuy kalba 

apie tai yra melas, tokio pasiū
lymo iš Hanojaus niekad nebu
vo ... Iš tikrųjų, kiekviena pro
ga buvo sakyta, kad belaisviai 
nebus grąžinti tol, kol nebus 
pašalinta P. Vietnamo vyriau
sybė ir patenkinti visi kiti Ha
nojaus reikalavimai. Būtų jau 
laikas Amerikoje su šita tie
sa apsiprasti . . . Mes nenorim 
nieko gauti, mes nesidomim

Pirmoji moteris aukštom val
stybės pareigom. — Mrs. Ma
rina von Neuman Whitman 
prez. Nixono paskirta Ekonomi
nių Patarėjų Tarybon. Manė 
būti žurnaliste, bet, patyrusi 
apie ekonominių mokslų įdomu
mą, pasirinko ekonomiką ir į- 
sigijo visus akademinius laips
nius. Duktė žymaus mate
matiko, Pittsburgh© universite
to profesorė.

Filosofo metamorfozės. — 
Prancūzų katalikų filosofas Ja- 

’ ques Maritain, gimęs protestam » 
tiškoj , šeimoj, studentu būda
mas vedęs žydę, vėliau abudu 
tapę katalikais, dabar įsijungė į .

* vienuolių bendruomenę, kur jis 1 
■ ilgokai gyveno atsiskyręs nuo 
viešumos. Dabar jam 89 metai, i

Saigono rėžimu, mes tik ginam . 
principą, kad P. Vietnamo žmo
nės turi teisę patys savo ateitį 
tvarkyti. Su tuo tikslu mes 
atsiradom Vietname. Jeigu da
bar jo atsisakytume, tai turė
tume apsiprasti ir su faktu, kad 
Saigono komunistai 
Kambodiją ir Laosą, 
norim jiems padėti 
pasiekti, mes norime 
ti tik karinį klausimą, gi poli
tinius klausimus tegul tvarko 
patys pietų vietnamiečiai . . .”

paims ir 
Mes ne- 
tą tikslą 
sutvarky-

Taisys klaidą
Šveicarijos vyriausybė nu- ’ 

tarė panaikinti 124 metų senu- t 
mo konstitucijos 
draudžiantį Jėzuitų

nuostatą, 
ordinui už- 
mokymo ir 

pastoracijos darbu. Taip pat 
naikinamas nuostatas, drau- 
džiąs vienuolynams statyti nau
jus namus ir įsikurti naujoms 
vienuolių bendruomenėms vie
toj seniau panaikintų. Įsta
tymą tuo reikalu turi priimti 
parlamentas ir patvirtinti ar at
mesti referendumas.

D emokr atam 
rengia
sunkų uždavinį

Washingtonas. — Sen. Dole, 
respublikonas, pasiūlė sudaryti 
specialų kongreso komitetą, ku
ris. dokumentais ir liudininkais^ 
pasirėmęs, nustatytų, karii iŠ 
tikrųjų priskirtina atsakomybė 
dėl Amerikos įmaišymo į Indo- 

'kinijos karą. Dabar visi prezi- 
dentūron besiveržią demokratai 
visas pamazgas pila į prez. Nixo
no statinę. Jų tarpe yra ir tie, 
kurie Indokinijos politiką pa
dėjo planuoti, ją viešai rėmė, 
bet rinkimus 1968 m. pralai
mėję pradėjo atgal kelio į pre
zidentūrą ieškoti kraipydami 

reikia abejoti, ar demokratams 
užteks drąsos už komisijos su
darymą balsuoti. Nenaudinga 
balsuoti, pavojinga nebalsuoti.

Pirmieji medaliai
Sapporo. — Žiemos sporto 

olimpiadoj Japonijoj pirmąjį 
aukso medalį laimėjo Olandi
jos Ard Schenk, greitojo čiuoži
mo meistras, 5,000 metrų čiuo
žimo lenktynes laimėjo per 7 
min. 24 sek. Antrąjį aukso me
dalį laimėjo Sovietų kareivis 
Vedenin 30 kilm. varžybose su 
slidėmis. Čiuožimo varžybose 
vienas norvegas laimėjo pirmą
jį sidabro, kitas bronzos meda-

PENKMEČIO METAI 
BE SENSACIJŲ

Naujasis Sovietų penkmečio 
planas baigė pirmuosius metųp. 
Ta proga paskelbta apyskaita' 
— apžvalga rodo, kad silpnoji 
vieta tebėra žemės ūkis ir ma
sinio vartojimo prekės. Trupu
tį kilstelėjo gyvulininkystės 
produkcija, bet pereitų metų ga
mybos lygio nepasiekė grūdų įnyuos i
kultūros.

Plano pasisekimo raktu laiko
ma pramonės darbininkų pro- 

• duktyvumo pakėlimas, bet pir
mieji darbo metai tos vilties ne-

dėjo mažesniu tempu negu 1970.
Geriau reikalai atrodo sun

kiojoje pramonėje, kuri sudaro 
Sovietų akinio gyvenimo nu
garkaulį, ir kuriai visad buvo 
skiriamas didžiausias dėmesys. 
Didesni gamybos rodikliai buvo 
elektros energijos gamyboje, 

koje, mašinų gamyboje. Šitos

Maskvos patarimas Sadatui: mažiau 
rūpintis karu, daugiau taika
Kairas. — Prez. Sadatas vėl 

pradėjo žaisti užuominomis, 
kad bus karas su Izraeliu. Tuo 
motyvu jis teisina ir vyriau
sybės radikalų pertvarkymą, 
skelbdamas, kad 
riausybė turinti 

naujoji vy- 
jo įsakymą

suverži-

Sidky 
liaudies 
padaryti

smūgis tenka turtinges- 
miesčionims ir dides- 

žemės savininkams: pa- 
importo muitas 50 pre.

susirėmimui su Izraeliu”. Visi 
laikraščiai veik tokiais pat žo
džiais pradėjo “diržų 
mo” kampaniją.

Naujasis premjeras 
jau pranešė vadinamai 
asamblėjai manomas 
reformas, kurios bus įteisintos 
ne tos asamblėjos nutarimais, 
bet prezidento dekretais. Pir
masis 
niems 
niems 
keltas 
už įvežamas vadinamas liuksu
sines prekes, gi mokestis už že
mę padidinamas 20 Egipto sva
rų (46 dol.) už akrą. Visai už
drausta įvežti radijo ir televizi
jos aparatus, cigarus, cigaretes, 
šaldytuvus, skalbimo mašinas, 
kilimus ir geros kokybės med
vilnės audeklus. Privati pre
kyba importuotais daiktais drau
džiama, miltų, cukraus, arba
tos, kavos, muilo ir pigios med
vilnės tekstilės didmeninė pre
kyba bus valdžios įstaigų ran
kose. Visų tų reformų tikslas 
— mobilizacija totaliniam susi- 
rėnumui šu Izraeliu.

Tiesa gi yra visai Įeita — 
.Egipto ūkis reikalingas didelės 
naujos paramos, ir tai yra pa
grindinė paskelbto susivaržymo 

bus tikrasis
deficito nesi-

tai dabar
jis paskatin-

Biudžeto deficitas, 
esąs naudingas
Washingtonas. — 1972-73 m. 

Amerikos biudžeto pajamų nu
matyta 220.8 bil. dol., išlaidų 
246.3 bil. dol. Deficitas teoretiš
kai turėtų būti 25.5 bil. dol. Ka
dangi visos trys pozicijos yra 
problematiškos, tai biudžeti- t 
niams metams baigiantis visos 
trys pozicijos tikriausiai bus 
kitokios. Tuo tarpu niekas ne
gali atspėti koks 
deficitas. Bet dėl 
jaudinama, nes 
esą naudinga —
siąs ūkinį atsigavimą. Tokie 
vaistai dabar esą reikalingi. 
Tai gali būti teisinga tik viena 
sąlyga — kad nė vienu dole
riu kongresas nepadidintų nu
matytų išlaidų.

Naujame biudžete numatyta 
daugiau išlaidų krašto apsaugai, 
nes norima pradėti statyti dau
giau atominių povandeninių lai
vų, kiek pastiprinti karo laivy
ną, įsigyti daugiau tankų ir lėk
tuvų. Daugiau paskirta ir erd
vių tyrinėjimui, nes jau laikas 
pradėti statyti erdvių laborato
riją, kadangi rusai šioje srity
je jau yra toli su šiuo dalyku 
pažengę.

pramonės šakos pastaruoju lai
ku yra gavusios daugiau mo
dernios technologijos. Ypač šok
telėjo pirmyn automobilių gamy
ba, kai pradėjo veikti Fiat staty
tas fabrikas prie Volgos, bet 
masinio vaitojimo prekių ga
myba, ypač smulkesnių reik
menų, pirmyn nepajudėjo. Tele
vizoriai ir skalbimo mašinos že
miau 1970 m. gamybos.

Problemos šaknis yra darbi
ninko pajėgumas daugiau paga
minti per nustatytą mato viene
tą. Tuo reikalu pirmieji naujo 

palyginus su 1970 m. produkty- 

i priežastis. Šitą “paslaptį”, kiek 
i užmaskuotu žodynu, paskelbė 

už trijų dienų savo laikrašty
je ne kas kitas, kaip prez. Ša
riato rėmėjas, jo patikimiausias 
patarėjas ir tarpininkas bei ry
šininkas su žymiais užsienio as
menimis kokį nors svarbų rei
kalą tvarkant.

Prieš kelias dienas Sadatas 
buvo Maskvoje ko nors prašyti 
ir savo pasakomis sugadinto 
Kremliaus vadų ūpo taisyti.

Teisindamasis dėl žodžio ne
tesėjimo 1971 m. pradėti karą 
prieš Izraelį, Sadatas pasirinko 
labai nediplomatišką priežastį 
— girdi, draugai Maskvoje ne
norėję Egipto karo su Izraeliu 
tuo pat metu, kada jie turėję rū
pesčių su Indijos-Pakistano ka- ‘ 
ru. Nereikia abejoti, kad Sa
datui buvo pasakyta, jog jis la
bai nemokšiškai įsikišo į kitos 
valstybės vidaus reikalus. Bet 
viešai nepasitenkinimas nebu
vo parodytas — Brežnevas ma
loniu šypsniu sutiko Sadatą ae
rodrome.

Egipto susirūpinimas gink
lais Maskvoje tuo tarpu nėra 
populiarus, nes ten, kaip ir ki
tur, seniai žinoma, kad Egiptas 
dar negali Izraelio karo lauke į- 
veikti. Šį kartą Sadatas išgirdo- 
patarimą atsisakyti nuo krizi
nės atmosferos sudarinėjimo ka
ro skelbimo kalbomis ir dau
giau rūpintis taikos derybomis. 

'' Komunikate pasakyta, kad bu
vo kalbėta apie ginklus, bet pir
mą kartą nepasakyta, kad pa
žadėta jų duoti. Sadatui patar
ta atnaujinti derybas per Jar- 
ringą ir siekti ne karinio, bet 
politinio sprendimo ginčo.

Bet kas po to? Ar Sadatas 
atlaikys kariškių ir studentų 
spaudimą kariauti? Viskas pri
klausys nuo to, kiek stiprus ka
riškių spaudimas. Jeigu jis di
delis, tai Sadatas tai padėčiai 
apvaldyti atsivežė kitą ginklą: 
jei norima karo, Maskva ne
duos daugiau prašytų ginklų.

i

!

Pragos 
pasitarimų 

nuolaidos
Praga. — Čia vėl buvo susi

rinkęs Varšuvos pakto narių 
politinis komitetas su kariniais 
patarėjais Europos saugumo 
konferencijos dienos priartinti.

Nutarta raginti Vakarus ne
delsiant pradėti daugiašalius 
pasitarimus Helsinky dėl kon
ferencijos paruošimo. Sutarta ir 
Varšuvos pakto narių delegaci
ja tiems pasitarimams vesti, bet 
sąstatas neskelbiamas. Nors va
kariečiai spėjama konferencijos 
data laiko 1973, Varšuvos pak
to nariai įkyriai įtaigoja, kad • 
konferencija gali įvykti ir šiais 
metais.

Šį kartą Vakarams padaryta 
maža nuolaida, kurios jie seniai 
prašo — kiekvienas Rytų-Vaka
rų susitarimas dėl karinių pa
jėgų sumažinimo Europoje gali 
numatyti ne tik jų teritorijoje 
esančių svetimų karinių pajėgų 
sumažinimą, bet ir savųjų. Va
kariečiai prisibijojo, kad tik 
Sovietų ir Amerikos karinių pa
jėgų sumažinimas ar visiškas 
ištraukimas gali būti Europai 
nenaudingas, nes sovietų ir jų 
satelitų kariuomenės lieka jų 

pašonėje, gi amerikiečius nuo 
Europos skiria vandenynas. Pir
mą kartą pripažintas ir Vakarų 
seniai garsinamas principas, kad 
karinių pajėgų sumažinimas 
turi būti abipusis ir balansuo-
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LIETUVIŲ 
KUNIGŲ 
VIENYBĖ
KELIA
BALSĄ PRIEŠ 
TIKĖJIMO 
PERSEKIOJIMĄ 
LIETUVOJE

Lietuvių Kunigų Vienybės 
pirmininkas kun. Albertas Kon- * 
tautas įteikė Bostono arkivys
kupijos kunigų senato komite
tui rezoliuciją, prieš tikėjimo 
persekiojimą Lietuyoje. Tikisi, 

- kad ši rezoliucija pasieks ir A- 
merikos katalikų kunigų federa
cijos centrą, kad ten gautų pri
tarimą bei paramą.

iptute-

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
, ditioned. A. J. Balton-Raltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 

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

J. B. 8HALIN8-8ALIN8KA8 — 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.

mų autentiškus katalogus gausite U SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, N.J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos garbingos 
laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

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

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

Rezoliucija yra tokio turinio: < 
KADANGI Sovietų Sąjungo

je šeši milijonai katalikų ukrai
niečių yra žiauriai persekiojami 
dėl tikėjimo ir drauge su kitais 
krikščionim bei trim milijonais 
žydų jiem yra atimtos pagrindi
nės žmogaus teisės:

KADANGI Sovietų okupuoto
je Lietuvoje apie trys milijonai 
katalikų yra pasmerkti nuolati
niam persekiojimui dėl tikėji
mo ir jiem paneigta laisvė

Prof. Zenono Ivinskio minėjime sausio 29 Kultūros Židinyje atidaromąją kalbą sako 
Tėv. Dr. V. Gidžiūnas, O.F.M. Nuotr. L. Tamošaičio.

EGZILAI SKIRIAMI Į PENSIJĄ

knygas, mokyti jaunimą, priim
ti kiek reikiant kandidatų į ku
nigus, aprūpinti tikinčiuosius 
pakankamu kunigų skaičium;

KADANGI Lietuvoje du ku
nigai buvo suimti ir nuteisti 
metus kalėti pereitų metų lap
kričio mėn. už “vaikų mokymą 
katekizmo“, būtent: Girkalnio 
kunigas Prosperas Bubnis ir 
Prienų kunigas Juozas Zdebs- 
kis; (pastarojoj vietoj) du 
tūkstančiai tikinčiųjų asmenine 
rizika pasirašė peticiją, skirtą 
Soyietų vadam Maskvoje, pro
testuodami prieš suėmimą ir 
prašydami “tikros tikėjimo bei 
religijos išpažinimo laisvės“ ir 
laisvės kunigam “atlikti jų pa
reigas be baimės ir trukdymo“ 

‘ (N. Y. Times 9.27.71);
KADANGI tikėjimo persekio

jimas buvo pasmerktas popie
žiaus Pauliaus VI Naujų metų 

“ kalboje apie taiką; (pasmerk-

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St.

Kokis čia vaidmuo sen. Fulbrighto ir prezidento
_ . » . . _ _ _ narna kaina. • —Ryšium su paramos nutrauki

mu Laisvosios Europos tauti
niam komitetam bei jų veiklai 
konkrečių informacijų ir verti
nimo davė žinomasis kolumnis- 
tas Dumitru Danielopol “The 
San Diego (Calif.) Union“ laik
rašty sausio 2.

Esą paramos nutraukimas — 
rašo Danielopol — tautiniam ko
mitetam (Albanijos, Bulgari-

brightas labiausiai spaudęs, kad 
tas laimėjimas komunistam bū
tų suteiktas. Prezidentas Nixo-

ir savo parašu teparodė labda-

Tačiau, kaip pereitame Dar
bininko nr. buvo pranešta, tiek 
tautiniai komitetai, tiek Eu
ropos Pavergtų Tautų Seimas

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

Vatikano antrojo susirinkimo

: vę; —
TEESIE DĖLTO NUTARTA, 

. kad Tautinė kunigų tarybų

žeidimus; patvirtina su tvirtu 
įsitikinimu savo tikėjimą reli
ginės laisvės visiem žmonėm 
principu ir išreiškia savo dva
sia bei maldom savo solidarumą

tikinčiaisiais bet kuriame kraš
te;

TEESIE IRGI NUTARTA, 
kad vykdomoji taryba notifi- 
kuoja šią rezoliuciją Sovietų 
ambasadai Washingtone. JT

bės sekretoriui bei Kongreso na-

egzilam, ne jų kraštam.
ti, nors ir be Amerikos vyriau
sybės paramos.

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

SPAUDA

vijos, Lenkijos, Lietuvos, Rumu
nijos ir Vengrijos) yra susijęs 
su Radio Free Europe ir Radio

Tuos radijus išlaikė Laisvosios 
Europos Komitetas, kuris lėšas 
gaudavo daugiausia iš ČIA.

“Sen. J. William Fulbrighto, 
Arkansas demokrato, stipriai

nas įsa^ė ČIA nutraukti pinigus 
fr paprašė1 Kongresą nutarti vie
šas sumas RFE ir Radio Liberty 
reikalui.

“Kongresas patvirtino laiki
nai 32 milijonus Radio Free Eu
rope ir Radio Liberty per Jung
tinių Valstybių Informacijos a- 
gentūrą vieneriem metam. Bet 
komitetai nuo sausio 1 palikti 
be nieko.“

gerbdamas komitetuose dirbu
sių egzilų 20 metų darbą, pasi
rašęs įsakymą skirti 1.85 mil. 
pensijom tiem 62 komitetų na
riam.

Autorius paramos komitetam 
nutraukimą vertina: “Reikš-

gali kilti rytų Europoje ir tarp 
. etninių grupių, jei jų (komite

tų) veikla bus nutraukta.
“Nutraukimas tikriausiai bū

tų komunistų trimituojama* 
kaip jų laimėjimas. Būtų ironi-

mas Amerikos vyriausyl>ės ran
kom.

Čia minima, jog sen. Ful-

AUSTRALIJOS JAUNIMAS RAŠO 
IR REDAGUOJA

Mūsų pastogės, Australijos

galbos rankai-ištiesti. Suvažiuos 
’statyti pylimų nutautėjimo 
bangoms sutramdyti’.“

Kitame rašiny pasisakoma 
prieš dvejopus kongreso na
rius: su sprendžiamuoju balsu 
ir be sprendžiamojo balso. Esą 
tie pirmieji “dažniausiai būna 
vyresniųjų parinkti, o ne jauni
mo išrinkti”.

Lauk ai t i s. Ug n i n g up s e - p ąs is aky
liuose 'aiškėja . Io jaunimo gal
vojimas ir nuotaikos.

Dėl jaunimo kongreso:
“Suvažiuos mūsų jaunimas 

bendromis jėgomis ieškoti kelių 
ir būdų okupanto prispaustajam

nos nr. suredaguotas ir išleis
tas antrojo jaunimo kongreso 
komiteto Sydney iniciatyva. Su
redagavo to komiteto pirminin-

Dėl “generation gap”:
“Mūsų, lietuviškojo jauni

mo, tikslai yra tie patys kaip 
ir vyresniosios kartos: lietuvių 
tautos didyl>ė ir Lietuvos lais
vė.

“Ne taip, dažnai linksniuoja
mas ‘kartų skirtumas’ ar net 
‘praraja’ mus skiria nuo vyres
niųjų, bet tik priemonių ir me
todų pasirinkimas ir pritaiky
mas bendram tikslui siekti.

“Jei mūsų vyresnieji tvirtai 
laikosi savo jaunystėje sukurtų 
ir tam gyvenimo laikotarpiui 
tikusių veiklos formų, savo 
atsivežtų ideologijų lx?i pasau-

Jūratė Reisgytė, jaunimo 
kongreso komiteto pirminin
kė Sydnėjuje, Australijoje.

sa tai kaip bendruomenės dva
sią, kurią, žūt būt, reikia gin
ti įvairiomis cenzūromis ar net 
sunkiai demokratiniam pasauly
je įsivaizduojamais netolerantiš-

mums, laisvam krašte brendu- 
siems, o net ir gimusiems, tai 
yra visiškai svetima ir nesu-

> įprantama.’’

Dėl jaunimo spaudos:

savos spaudos neturi, kur jis

kyti ir save išsakyti. Tiesa, 
lietuviškos spaudos pasaulyje 
yra gana apsčiai, bet ji yra .

respektu žmogaus vertingumui

susigrupavimų rankose ir kont
roliuojama senųjų konservatorių, 
kuriems jaunimo polėkiai nesu
prantami, jaunimo mintys ir 
požiūriai eretiški ir net kenks
mingi. Todėl nenuostabu, kad 
dabartinėje spaudoje' jaunimo 
nesimato ne tik l>e nd ra darbių.

je jaunimas neranda nieko sau 
artimo. Skatinimas, kad jauni
mas rašytų į dabartinę spaudą, 
nesusilaukia vaisių, nes tame 
skatinime glūdi perspėjimas, 
kad jaunieji rašytų tik taip, 
kaip senieji konservatoriai nori, 
nes visa kita yra kenksminga

Jaunimo kongresui rengti komitetas ir spaudos bei radijo atstovai, posėdžiavę sau
sio 15 Chicagoj. Sėdi iš k. G. Kazėnas, dr. A. Norvilas, V. Ruibytė, N. Stakauskienė, S. Mi- 
kaliukas, J. Kuraitė, R. Kasparas, A. Kizlauskas, J. Jasaitis, J. Vaišnys, S. J-, R. Saka- 
dolskis JK pirm.. Stovi: A. Kučys, E. Juodvalkytė, Z. Juškevičienė, P. Petrutis, J. Jaku
tytė, St. Lukauskas, R. Kviklytė, F. Daukus, R. Degutytė, A. Pužauskas, M. Buivydaitė, 
P. Stonėius, D. Valaitytė, R. Misiulytė, P. Venclova, M. Valiukėnas, J. Vaidelys, V. Kas- 
niūnas ir J. Šlajus. Nuotr. P. Maletos

Pasisakymai įdomūs — ener
gingi, bravūriški, kokių iš jau
nimo ir galima laukti. Jų ne
reikia iš karto nei priimti nei 
jais piktintis, o tik blaiviai pasi
žiūrėti, kiek tie žodžiai sutaria 
su gyvenimo tiesa.

Antai, pasisakymą prieš ne
toleranciją ir cenzūrą tegalima 
tik teigiamai priimti. Tačiau ne
noras kito nuomonės išklausyti, 

'nukelta į 4 pel.)

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. Pristatėm i 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 
at, 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė? 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė? 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio" 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietur 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! 

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 St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. Hi 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5-iki
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr. 
Jbk. J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. 201—23’2-5565

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

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis 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, teL 563-2754

HARTFORDO LIETUVIU TĖVYNES GARSU radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas AL 
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-450Ž

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

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

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

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

LOS ANGELES, CAL1F. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienlenė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.
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Vasario Šešioliktoji šiandien

V LIKAS ir ALTA Vasario 16 reikalu

Vasario Šešioliktąją minint, 
kyla staiga atmintyje anas mo
mentas, kada vokiečių okupa
cijos metu išgirdome radijo pra
nešimą apie Atlanto chartą. Žo
džiai apie Atlanto ehaitą paža
dino tada viltis ir ryžtą savo 
jėgom prisidėti prie sąjungi
ninkų pergalės. Tom viltim gy
veno paskiau antros sovietinės 
okupacijos pradžioje partizanai. 
Tikėjo, kad savom aukom įsi
jungia į bendrą žmonijos kovą 
už laisvę ir nepriklausomybę.

Atlanto charta 1941 rugpiū- 
čio 14 deklaravo atstatyti “su
verenines teises ir nepriklauso
mas vyriausybes tautom, ku
rios jas turėjo prieš karą ir ku
riom jos buvo prievarta . atim
tos”.

Tarp tokių turėjo būti ir Bal
tijos valstybės.

Chartos skelbėjai buvo Roose- 
veltas, Churchillis, ir prisidėjo 
Stalinas. Deja, jie milijonus 
tik suvedžiojo. Jų įpėdiniai, jų 
dabartiniai įpėdiniai pasirinko 
kitą rolę—Roosevelto įpėdinis 
dabar sustiprino tylą apie tuos 
pirmatako pažadus. Churchillio 
įpėdinis sustiprino prekybą tur
tu tų, kurie turėjo atgauti ne
priklausomybę — išpardavė 
Baltijos valstybių auksą Mask
vai. Stalino įpėdinis sustiprino 
varžtus okupuotos Lietuvos 
žmonių sąžinėm, teismus už 
veržimąsi į laisvę, teismus už W. Knowland, sen. P. Douglas, 

sen. K. B. Keating, sen. F. J. 
Lausche, kongr. Kersten, E. Kel
ly . . .; nebėra net ir gyvųjų ei-

tikėjimo, išpažinimą bei moky
mą. Jungtinės Tautos sustipri
no garsiakalbius apie Žmogaus 
teisių paneigimą Afrikoje, Azi
joje, kad nebūtų girdėti šauks
mų apie Žmogaus teisių pa
neigimą iš Lietuvos, pavergtos 
Atlanto chartos autoriaus, ku
rio įpėdinis paneigia ir Žmo
gaus ‘ pagrindines teises, 
J. Tautų deklaracijoje surašy
tas.

Bet šauksmai iš ten taip pat 
sustiprėjo ir pro visas valdžių 
užtvaras prasiveržė į pasaulio 
opiniją. Labiausiai pereitais me
tais.

Ar mes taip pat sustiprinom 
pastangas būti jų šauksmų gar
siakalbiais? Tai parodys dabar' 
Vasario- Šešioliktosios minėji
mas. Parodys, kiek uoliai mes 
dalyvausime minėjimuose; kiek 
dosnia auka paremsime jų 
šauksmą. Auka didumo pagal 
nuosavą sąžinę ir pagal nuosa
vą apsisprendimą skirta tam iš 
veiksnių, kurį laikom įspūdin
giausiai tuos šauksmus iš Lie
tuvos įjungiant į pasaulio opi
niją. _

Ar mes taip pat sustiprinsim 
pastangas būti solidarūs su lais
vėje gyventi trokštančia tauta 
— vasarą parodys antrasis jau
nimo kongresas.

, Vasario Šešioliktosios proga 
kyla mintyje ir tie, kurie balsą 
už Lietuvą kėlė. O tokių yra 
daug — daug tarp Kongreso 
narių; daug tarp spaudos, tele
vizijos žmonių.

Jie yra tiesos ir laisvės rite
riai. Jie yra vykdytojai valios 
amerikiečių daugumos, kuri pa
silaikė tradicijas užtarti žmo
gaus laisvę.

Vasario Šešioliktosios proga 
turime jausti jiem padėką už so
lidarumą. Ne tik jausti, bet ir 
jiem pareikšti.

Daugel tų laisvės draugų jau 
nebėra Kongreso forume: sen.

Įėję — kaip sen. Dirksen, sen. 
T. Dodd. Visų čia ir nesuminė
si. Tie vardai negali būti už
miršti kovos dėl Lietuvos lais
vės istorijoje.

O idealu ir gražu būtų, kad 
tokiem esantiem Kongrese ar 
jau nebesantiem atskirų vietų 
lietuviai savo srities tiem kovo
tojam už Lietuvos laisvę pada
rytų staigmeną — pasveikintų 
juos Vasario Šešioliktosios pro
ga. Dėkingumas yra didelė jė
ga.

Mieli lietuviai J .A. 
Valstybėse!

Į Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo diena — Vasario 16 
— jau Čia pat. Lietuvių tauta, 
rusų komunistų prislėgta ir nai
kinama, tos dienos viešai pa
minėti negalės. Negalės to pa
daryti ir lietuviai, ištremti į to
limą Sibirą. Tik laisvojo pasau
lio lietuviai šią dieną iškilmin
gai atžymės.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas (Vlikas). ir 
Amerikos Lietuvių Taryba (Al
ta) kviečia visus lietuvius 
Vasario 16-tosios minėjimuose 
gausiai dalyvauti: pabrėžti nu
sistatymą, kad Lietuva teisės 
nepriklausomai tvarkytis lais
vų pasaulio tautų šeimoj nie
kad neišsižadės, stiprinti pasiry
žimą aktyviai siekti lietuvių 
tautai laisvės.

Jaunosios mūsų kartos išei
vijoj parodytas užsiangažavi
mas Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo darbui, stiprina 
mūsų viltis šį tikslą pasiekti.

Dr. J. K. Valiūnas
Vliko pirmininkas

1972 sausio 31 d.

LB Vasario 16-sios proga LEONARDAS ANDRIEKUS

Patvarusis lietuvi,
Vasario 16 išsako tautos var

gą, kraują ir skausmą, atsklei
džia didybę, jungia gilią pra
eitį ir netolimą istoriją su da
bartimi, saugo viltis ateičiai, 
nors prošvaisčių dar nematome. 
Neužsimerkiame prieš tikrovę, 
tačiau nepamirštame: šiandiena 
nėra amžina. Nesiremiame po 
didžiųjų valstybių interesais pa
laidotu idealizmu, bet tikime 
skriaudos taku šimtmečius ke
liavusiu lietuviu. Lietuva yra 
jame. Su juo Lietuva yra prie 
Baltijos, Sibire, išeivijoje.

Lietuvos valstybė niekados 
nebuvo jėgos žaidimuose dirbti
nai sukurtas administracinis 
vienetas. Ji, natūrali tautinė

Išmėginta ir įrodyta yra jė
ga geru žodžiu prašnekti vėl į 
savo vietos Kongreso narius bei 

1 spaudos žmones prašant naujos 
,jų talkos. Šiam uždaviniui, pa
stebėjom, LB informacijos ko
misija atskubėjo į pagalbą — 
yra išsiuntinėjusi apylinkėm ad
resus ir laiškų pavyzdžius.

Tai rodys, kiek ir mes sustip- 
inom savas pastangas.

Kudirkos, Simokaičių, Bražins
kų ir kitų tautos kovotojų pa
stangos bei aukos rodo, kad 
pavergtoj Lietuvoj nepriklau
somybės siekimas yra gyvas ir 
stiprus.

Vlikas ir Altą dėkoja 
lietuvių visuomenei už vieningu
mą ir už moralinę bei finansinę 
paramą laisvinimo darbam. 
1971 sausio 9 d. Vliko ir Al
tos vadovybės sutarė, kad 
ML . .Vasario 16-tosios proga ren
kamos aukos skiriamos Lietu
vos laisvinimui ir siunčiamos 
Altai.” Altą savo ruožtu remia 
Vliko veiklą. Matyt, kad šis 
sutarimas lietuvių visuomenės 
buvo teigiamai sutiktas, nes jis

• pakėlė Lietuvos laisvinimo rei
kalam surinktų lėšų kiekį. Kvie
čiame visuomenę bei organiza- 
zijas ir toliau šio sutarimo bei 
tvarkos laikytis. Lėšos didele 
dalimi lems mūsų darbo sėkmę 
ateinančiais metais, ir dėl to 
prašome aukoti dosniai, kaip ir 
anksčiau. _

Dr. K. Bobelis,
Altos pirmininkas

bendruomenė, kildavo pati. 
Tarptautini n gyveni man ateida
vo ne kurio nors didžiojo užnu
gary pasislėpusi, bet pati apsi
sprendusi už savarankišką gy
venimą. Ir siaubo atvejais, vie
na palikta, pati surasdavo ke
lius išlikimui, pajėgdama pakel
ti nelaimės laikotarpių nuosto
lius.

Vasario 16 yra iškalbinga tik
rovės liudytoja. Mūsų tautos 
tikrovės, nežadančios staigių ste
buklų, bet laiduojančios gyvy
bę. Vasario 16 yra lietuvių tau
tos šventė — ne išeivijos, ne 
vienos jos dalies.

Nepriklausomybės atkūrimą 
prisimindami, ryžtamės: daug 
pakėlėm, daug pakelsim; ilgai 
nešėme ir nešame skriaudą, ta
čiau einame ne pražūtin, bet 
gyveniman; Lietuva mūsų ir mū
sų jaunimo mintyse liks reali, 

■ svetimos valstybės prievarta už
imta mūsų arba mūsų tėvų gim
toji šalis, niekada netapsianti 
abstrakčia sąvoka. Todėl ir mū
sų rankos darbu nepavargs.

JAV LB centro valdyba

Dail. Telesforo Valiaus vinjetė.

Žmonės manė, jog prieš vėją 
Vakarai tokie raudoni, 
O tai ji krauju sravėjo — 
lėmė kryžių ir madonų.

Buvo aštrūs kalavijai, 
Ilgos rykštės, bukos vinys, 
Buvo kalnas Kalvarijos, 
Marškos, kapas akmeninis.

Buvo daug mirties pabūklų, 
O labai nedaug paguodos. • 
Jos pavasarių stebuklą 
Vos bejuto vyšnios soduos.

Žvelgs į ją dangus apstulbęs, 
Kai pakils po kryžiais minios — 
Jau visi paukšteliai čiulba 
Aleliuja ant skersinių ...

— Amerikos Lietuvių Tary
ba praneša, kad šių metų Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo minėjimas Washingtone, 
Senato rūmuose įvyks vasario

17, vadovaujant senatoriui 
Charles Percy. Alta kreipėsi ir 
į kitus senatorius, kad jie tą 
dieną padarytų atitinkamus pa
reiškimus Lietuvos reikalu.

iiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiB-

JUOZAS | 
ERETAS J 

TARNYBOJE LIETUVAI |

Mozartą mėgo, kaip suradusį 
formos ir turinio sintezę, tobulos formos ir turtingos me
lodijos kūrėją.Jis profesoriui atrodė toks pat giedras kaip 
ir Haydn as, bet kaškoks pakilęs nuo žemės savo skaidru
mu. Beethovenas — didelės vidaus įtampos kūrėjas, atsi
sakęs lengvai žaidžiančios muzikos, pilnas gilios idėjos, 
kontrastingų jausmų reiškėjas.

Artėjo Beethoveno sukaktis, ir profesorius sugestio
navo tai atžymėti viešu seminaru. Kaip visuomet paliko 
ir čia daug iniciatyvos studentam. Seminaras turėjo di
džiulį pasisekimą, sutraukdamas pilną universiteto salę 
klausytojų.

Gali atrodyti, kad visi šie dalykai nedaug ką bend
ra turi su germanistika. Bet jie padėjo suprasti 18 am
žiaus dvasią, kuri ta pati reiškėsi tiek literatūroje, tiek 
kitose meno šakose, o svarbiausia — plėtė studentų akira
tį ir ugdė jų iniciatyvą.

ĮMINTOS P£&6S

Prof. Eretas priklauso prie tų dėstytojų, kurie, 
kaip iš perspektyvos matyti, palikę pėdas savo klausy

tojų moksliniame ar pedagoginiame darbe.
Jis įtaigodavo germanistus diplominiam darbam imti 

temas, kurios turi ryšio su Lietuva, jos tautosaka, lite
ratūra, gamtovaizdžiu. Tarp tokių viešumon pasirodžiusių 
darbų primintinas Broniaus Stočkaus apie Liudviką Rė
zą; A. Šešplaukio “Vokiečių klasikai ir lietuvių liaudies 
dainos” ir jo vėlesnis daktaro laipsniui gauti “J. G. Her
der und die baltischen Voelker”. Profesoriaus paragintas 
ir rekomenduotas Ignas Skrupskelis praleido trejus me
tus Karaliaučiaus ir Vienos universitetuose, rinkda
mas medžiagą darbui apie lietuvius 18 amžiaus vokiečių 
literatūroje.

Profesoriaus metodu pasinaudojo ir negermanistų 
moksliniai darbai. Juozas T., kelių studijų apie Mariją 
Pečkauskaitę autorius, planuodamas rašyti apie “Pečkaus- 
kaitę ir jos kūrybą”, ryžosi pirmiausia aplankyti auto
rės gyventąją vietą. Jam atrodė, svarbu susipažinti su 
viskuo, kas galėjo jai įkvėpti to veikalo idėją ir jį nu- ' 
dažyti savotišku koloritu. Labiausiai norėjo pamatyti 
Pečkauskaitės tėviškę ir nuvyko į Labūnavo dvarą Pa
vandenės par. Grįžo nusiminęs ir skundėsi teradęs^gancT- 
ralizdį dvaro vietoj. Bet pripažino, kad vaikščiodamas po 
apylinkes, kalbėdamasis su žmonėm, pajutęs to krašto 
dvasinę aplinką. O tai jam padėjo įsijausti į Pečkauskai
tę ir jos “Sename dvare”.

Ir 1936 m. pasirodžiusioje Juozo Ambrazevičiaus 
monografijoje apie Vaižganto kūrybą pastebime naujų 
metodinių idėjų poveikį. Prof. M. Biržiška, susipažinęs su 
veikalu, nustebęs pareiškė, kad toks rašymo būdas jam 
esąs naujas, iki šiol nežinomas, bet labai įdomus.

Kitos rūšies paliktos pėdos — gyvieji germanistai 
mokytojai, kurių nuotaikas jau iš perspektyvos išsako 
keletas atsiliepimų.

A. Avižonienė: “Jo dėstymo metodu pasinaudodama, 
kurį pasisavinau Kaune, turėjau daug pasisekimo tiek 
Kaune, tiek čia Amerikoje. Turėjo nepaprastai gerą me
todą. Labai gyvas, plačiai apimantis, žinoma, ir gerokai 
reikalaujantis. Jis nesitenkino istoriniu autoriaus ar įvy
kio vaizdavimu, bet išgvildendavo po siūlelį, kaip audinį, 
žmogaus sielą iš visų pusių, etnografiniu metodu, medi
cininiu ir Lt.... Jis mokėjo uždegti. Bet tą kibirkštį 

reikėjo mum patiem palaikyti ir neleisti gesti . . . Kaip : 
studentė esu jam už tai labai dėkinga. Jis davė man kryp
tį prieiti prie studentų ir, reikalui esant, kai jie būdavo 
taip reikalingi pagalbos, jiem padėti ir, svarbiausia, su
teikti jiem pasitikėjimą savimi ir savo mokytojais”.

J. Botyrius teigia, kad metodo atžvilgiu — kaip 
mokslinį darbą dirbti — jam “neišdildomą įtaką padarė 
du profesoriai: prof. Stasys Šalkauskis —- teoretiškai ir 
prof. J. Eretas — praktiškai”.

St. Rudys: “Esu jau mokytojas emeritas. Ir po 40 
metų nesigailiu pasirinkęs Teologijos-filosofijos fakulte- • 
tą, kuris bolševikų yra likviduotas. Didžiuojuosi ir savo 
pagrindinės šakos profesorium dr. Juozu Eretu, kuris yra 
nepailstamas Lietuvos laisvės šauklys laisvoje Šveicari
joje”.

Pastabos
Kokį įspūdį J. Eretas darė suaugusiom, literatūriniu vaiz

dingumu aprašo Mykolas Vaitkus:
"Gerai atsimenu mudviejų pirmąjį pasikalbėjimą. Aš stebė

damasis ir grožėdamasis veizdėjau į tą aukštoką, liekną, atletišką 
jaunuolį su revoliuciSku kūgiu juodų plaukų viršum formingos 
galvos, o po jo aukšta dailia kakta blizgėte blizga gražios dido
kos akys, ir klasikinės lūpos vyriškai žydi natūraliu, sveiku, ža
viu šypsniu. Ir visas tas veidas, visas tas vakarų europiečio-kal- 
niečio stotas man minte primena kažkurį arkangelą, kaip jį vaiz
duoja didieji menininkai. O ta jo Šnekta laisvai, nesuvaldomai lie
jas, kaip sraunus upelis. Taip, matyt, jam niekuomet nestinga 
temų nei žodžių. Ir kaip gerai jis jau išmokęs lietuviškai! Taip, 
matyt, europiečiui nėra sunku, nei jis tingi, jei reikia mokytis ir 
išmokti svetimų kalbų ...

"Non tiek laiko - jau praėjo, tačiau dar atsimenu, jog dau
giausia Eretas kalbėjo apie mūsų jaunimą, kad jam reikią stip- 

’ riai susiorganizuot, nusikratyt nedrąsa, tvirtai, plačiai, giliai už- 
simot ir energingai veikt, veikt, veikt!... Entuziastas net ma-j 
ne, neorganizacinį žmogų, kuo neįjudino į organizacinį veiksmą.

"Bet jis ne vien kitus ragino veikt, o ir pats visa savo bū
tybe nėrė į neramią veikimo jūrą —” (Mykolas Vaitkus,. Nepri
klausomybės saulėje 1918—1940. Atsiminimai V. tomas, pirmo
ji dalis. 1968, 80-81 p.).
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ANTANAS NOVICKIS TIKO VISUR
Suėjo mėnuo (sausio 31),' 

kai Brooklyn© Cypress Hills ka
pinėse palaidojom inžinierių 
architektą pulkininką leitenan
tą Antaną Novickį. Jis palai
dotas ten, kur jau ilsisi visa 
eilė asmenų, gerai žinomų ne 
tik Didžiojo New Yorko lietu
viam , bet ir -visai lietuvių 
tautai.

Novickis palaidotas šalia sa
vo uošvio, žinomo lietuvio pa
trioto Jono Grigaliūno-Grigai- 
čio, išauginusio gausią ir gra
žią inteligentų šeimą. Ten pat 
ilsisi prof. dr. Vincas Kanauka, 
prof. Kazys Kepalas, žurnalis
tas Stasys Leskaitis, buvęs kelių 
gimnazijų direktorius Liudvi
kas Tonas ir kiti. Kiek atokiau 
palaidoti dail. Adomas Galdi
kas, dail. Paulius Osmolskis, 
prof. Antanas Bendorius, rašy
tojas Antanas Škėma, muzikas 
Aleksas Mrozinskas ir daug ki
tų newyorkiečiam gerai žino
mų asmenų.

Jaunas leitenantas Antanas 
Novickis 1918 gale Vilniuje 
pradėjo tarnybą Lietuvai kaip 
kūrėjas savanoris:-paėmė gink
lą į savo tvirtą ranką, dar tvir
tesnės valios valdomą. Tik, 
deja, būrelis nepajėgė tada ap
ginti savo sostinės nuo besi
veržiančios į Lietuvą raudono
sios armijos. Savanoriai, drau
ge su laikinąja vyriausybe, pa
sitraukė į Kauną.

Čia A. Novickiui teko imtis 
nedėkingo, neįprasto ir sunkaus 
darbo: jis buvo paskirtas Kau
no miesto karo komendanto ad
jutantu (komendantu buvo ka
pitonas Juozas Mikuckis). Tuo 
metu Kaune gyveno visai ne
daug lietuvių, o daugiausia bu
vo lenkų, net iš Rusijos pribė

Vliko valdyba tariasi prieš prasidedant Vliko seimui gruodžio 
4 d. Detroite. Iš d?: pirm. dr. J. K. Valiūnas, vice pirm. J. 
Audėnas, finansų tvarkytojas J. Valaitis ir narys dr. J.
Puzinas. 

gusių žydų, rusų ir kitų. Buvo 
ir vokiečių spartakininkų. Ke
li komendantūros karininkai su 
menkai ginkluota ir menkai iš
lavinta kareivių kuopa turėjo 
labai sunkaus darbo. Daugu
ma miesto gyventojų nenorėjo 
nieko žinoti apie Lietuvos val
džią ir valstybę. Jie ją sabo
tavo, niekino, visokeriopai 
priešinosi, kūrė pogrindyje sa
vo gaujas, kurių vienos laukė 
lenkų, o kitos raudonosios ar
mijos pasirodymo.

šiam, prieš Lietuvą nusista
čiusiam, elementui suvaldyti 
komendantūros priešakyje sto
vėjo karininkas poetas Mikuc
kis, kuris iš esmės turėjo būti 
švelnios sielos žmogus. O jau 
iš tikrųjų labai švelnus ir to
lerantiškas buvo jo padėjėjas 
leitenantas Novickis, kuris sa
vo gyvenime, berods, neturėjo 
jokio asmeniško priešo.

Šias eilutes rašančiam teko 
su jais abiem apie anuos lai
kus išsikalbėti. Jie pripažino, 
kad jų darbo įkvėpėjas, valdan
čioji ranka ir veiklos taktikos 
nustatytojas buvo to meto Lie
tuvos laikinosios vyriausybės 
pirmininkas advokatas Myko
las Sleževičius. Karo komendan
tas su savo adjutantu turėjo 
kas dieną pranešinėti apie esa
mą miesto būklę pačiam mi- 
nisteriui pirmininkui, o su prie
šų stipriai organizuotu pogrin
džiu kova buvo gana sunki. 
Komendantūra tą sunkią kovą 
atlaikė. Laikinojoj Lietuvos 
sostinėj sėkmingai vystėsi kūry
bingas valstybės darbas.

Kai 1920 vasario mėn. Aukš
tojoj Panemunėj buvo pradė
tas kareivių sukilimas, kurį or
ganizavo keli Rusijoj specia

liai paruošti puskarininkiai, jau 
artilerijos karininkui A. Novic
kį ui teko būti šio sukilimo mal
šintoju. Drauge su karininku 
Vytautu Landsbergiu (Žem- 
kalniu), vėliau tapusiu vienu 
žymiausių Lietuvos architek-, 
tų, ir su kitais savo taktu taip 
mokėjo paveikti ’ sukilėlius, 
ypač artileristus, kad per suki
limą nebuvo kruvinų aukų, iš
skiriant vieną labai nelaimin
gą atveją. Ta auka buvo Ame
rikos leitenantas Samuel J. Har
ris. Jis Aleksoto kalne sukilė
lių buvo sunkiai sužeistas ir 
mirė. Palaidotas Arlington© 
kapinėse Virginijoj. Jo kapas 
nuolat lietuvių lankomas. Su- 
kilifno vadai buvo suimti ir ka
rinio teismo nubausti mirties 
bausme. Kiek man žinoma, dau
giau toks svetimas elementas 
Lietuvos kariuomenėj nebepasi- 
reiškė.

Velionis Antanas iš mažens 
domėjęsis statyba. Jis ne tik 
statęs įsivaizduotus “pastatus”, 
bet surastame popieriaus lape 
bandęs tuos “pastatus” ir brai
žyti. Tai rodo jį turėjus didelį 
palinkimą į kūrybingumą. Kai 
baigė karo inžinieriaus mokslus 
Versalio ir Lietuvos universi
tetuose, buvo paskirtas vyriau
siu Lietuvos statybos inspek
torium. A. Novickis nesitenki
no vien aukšto pareigūno dar
bu, bet savo ruožtu pats kūrė 
architechtūros pastatus. Vienas 
iš ryškiausiųjų buvo Darbo rū
mai Kaune. Velionis turėjo sa
vybę kiekvieną pradėtą dar
bą būtinai baigti. Būdamas gra
žios išvaizdos, labai mėgo dai
lę ir grožį, kurie labai deri
nosi su jo nepaprastu tvarkin
gumu.

Turėdamas daug gerų as
mens savybių, A. Novickis 
buvo visų gerbiamas ir patiki
mas. Net ir 1940-41 bolševikų 
okupacijoj jis buvo paliktas 
vyriausiojo statybos inspekto^ 

. O išmušus nau
jai ir labai svarbiai valandai, 
vykstant sukilimui prieš Lie
tuvos okupantą, 1941 birželio 
23 A. Novickis jau susisiekimo 
ministeris sukilėlių pastatytoj 
laikonojoj vyriausybėj.

Jei ligi tol velionis kaip vi
suomenininkas nebuvo viešai 
pasirodęs, tai dabar visiem pa
aiškėjo jį turint aiškią politinę, 
valstiečių liaudininkų, ideologi
ją. O tai labai svarbu, nes po
litinis asmens apsisprendimas 
yra viena iš didžiųjų dorybių 
valstybiniame gyvenime.

Politiškai visuomeninė veikla 
yra panaši į “užkrečiamą ligą”, 

kurios nelengva išvengti. Taip 
įvyko ir su A. Novickiu. Vo
kietijoj pabėgėlių stovyklose pa
tekdavo į jų komitetus ir ki
tas organizacijas. Pa'galiau pa
teko ir į Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto vykdo
mąją tarybą. Čia jam te
ko rūpintis tremtinių reikalais 
ir Lietuvių Bendruomenės or
ganizavimu.

Vos tik man atvykus į Ame
riką (1948 per Kalėdas) ir ap
sigyvenus Bostone, po trijų mė
nesių gaunu iš A. Novickio raš
tą, kuriuo jis mane prašo ir kar
tu paveda pradėti organizuoti 
Lietuvių Bendruomenę Ameri
koj. Per tuos tris mėnesius 
jau buvau spėjęs pusėtinai pa
žinti ten gyvenančius lietuvius 
ir jų organizacijas, nes tuoj 
pat įsijungiau į Sandarą ir S LA. 
Čia patyriau, kad ne tik san- 
dariečiai, bet ir kitų organiza
cijų nariai yra dideli ne tik Lie
tuvos, bet ir savo organizaci
jų patriotai. Ir kai nau
jieji atvykėliai pradėjo organi
zuoti tremtinių draugijas, esa
mųjų organizacijų žmonės į tai 
žiūrėjo ne tik su nepasitenki
nimu, bet ir su pasipiktinimu. 
Man buvo visiškai aišku, kad, 
kol dar tebesu šiame krašte 
net “kojų nesušilęs”, negaliu 
nė mėginti išeiti prieš susior
ganizavusią Amerikos lietuvių 
visuomenę. Todėl nuo to pasiū
lymo atsisakiau ir, dėkodamas 
už pasitikėjimą, plačiai A. No-

žuma- to instituto

DIENOS VEIDAI

LAIMA SIMANAVIČIŪTĖ

Sibire gimusi lietuvaitė pa
garsėjo Washingtone fizinių, 
Korėjos ar Azijos, pratybų 
srity. Tai lietuvaitei, Laimai 
Simanavičiūtei, net tris iliust
ruotus puslapius skyrė
las American Giri, leidžiamas 
New Yorke (1971 lapkritis).

Laima gyvena Lanham, Ma
ryland valstijoj. Jos motina — 
JAV pilietė. Ji buvo iš Lietu
vos ištremta į Sibirą už parti- 

« zaninę veiklą. Tremtyje buvo 
17 metų. Ten ištekėjo ir susi
laukė dukros Laimos. Tėvas 
taip pat buvo tremtinys. JAV 
valstybės departamento pa
stangomis, Simanavičienė, kaip 
JAV pilietė, po ilgos tremties 
pagaliau buvo išleista į JAV. Ji 
yra studijavusi mechaniką.

Lietuvaitės fizinės mankštos 
laimėjimai atpasakoti para
šais po septyniomis nuotrauko
mis. Būdama 16 metų amžiaus, 
J. Rhee vardo “Tae Kwon Do” 
institute Washingtone Laima 
vykdžiusi “karate” pratybas, 
laimėjusi aukščiausią dovaną, 
vadinamą “juodąjį diržą”. Nuo 

vickiui aprašiau gyventojų nuo
taikas.

Kaip tolimesnė gyvenimo 
praktika parodė, buvau teisus 
atsisakęs uždavinio, kurio nebū
čiau įvykdęs. Gerai žinom, kad 
net po dvejų metų, Amerikos 
Lietuvių Tarybai pritarus ir or
ganizacinį Bendruomenės steigi
mo darbą paėmus į savo ran
kas prel. Jonui Balkūnui, buvo 
labai daug sunjdimų ir didelių 
nesusipratimų, kurie ir dabar 
galutinai dar neišsilygino. 
Bendruomenės organizavimas 
buvo pradėtas tik po to, kai 
1949 į Ameriką atvyko Vliko 
pirmininkas prel. Mykolas Kru
pavičius bei vykdomosios tary
bos pirmininkas Vaclovas Sidzi
kauskas ir šio krašto lietuvių 
organizacijų vadovybes - neva 
įtikino Lietuvių Bendruomenės 
steigimo būtinumu.

Mūsų aprašomasis velionis 
A. Novickis, atvykęs ir apsi
gyvenęs New Yorke, kiek jam 
laikas leido, ir toliau tęsė jau 
pamėgtą visuomeninį darbą.* 
Čia jis inžinierių ir architek
tų sąjungos pirmininkas, jis 
New Yorko Sandaros ir vals
tiečių liaudininkų kuopų pir
mininkas, jis šios sąjungos 
centro revizijos komisijos na
rys ir kt. Šios pastarosios pa
reigos gana kuklios, bet or
ganizaciniame gyvenime viso
se vietose reikalingi geri ir 
nuoseklūs veikėjai. A. Novickis 
tiko visur. j Audėnas

— KARATE SPECIALISTĖ

1970 kovo mėn. iki praėjusių 
metų pabaigos įvairiose varžy
bose Laima iš viso yra laimė
jusi apie 30 dovanų bei žyme
niu. Ji dar pasižymėjusi minė- 

“kata” ir “kumite” 
varžybose, kur reikalingas ir 
vikrumas, jėga bei kiti suge
bėjimai.

Žurnalas teigia, kad, matyt, 
Laima seka motinos pėdomis. 
Jei šioji, kentėjo. Sibire už par
tizaninę veiklą Lietuvoj, tai 
duktė aiškina šitaip: “Manau, 
kad kiekvienas mūsų turi 
sugebėti save fiziškai apginti”. 
(Elta)

Kauno muzikinis teatras 
(buv. Valst. teatro patalpose) 
sezoną buvo pradėjęs lenko T. 
Dobžanskio muzikiniu veikalu 
“Karaliaus ložė”. Antroji prem
jera įvyko gruodžio 25, per Ka
lėdas — tą dieną pastatyta, A. 
Ragauskaitei režisuojant, ameri
kiečio Hermano muzikinė pjesė 
(muzikalas) “Hello Dolly”. 
Pagrindiniuose vaidmenyse: V. 
Blažys, S. Repe?kaitė, S. Viržo- 
nytė ir kt. (E)

SPAUDA
(atkelta ii 2 psl.)

jos atmetinas iš anksto, nelei
dimas net smurtą vartojant ki
tam savo nuomonės pareikšti— 
net viceprezidentui ar preziden
tui — jau yra netolerancijos 
reiškiniai. Tokia netolerancija 
nėra “vyresniųjų” atnešta. Ji pa
sitaiko ne kur kitur, o tame 
demokratiniame pasauly, kuria
me jaunimas yra išaugęs.

To nematyti — reiškia trum
paregystę.

Kada patalpos deginamos, jų 
turtas naikinamas — jau yra 
smurtas. Q tai daro ne “vy
resnieji”, iš kažkur kitur atke
liavę, bet jaunimas, išaugęs šia
me demokratiniame pasauly.

Kai dėl cenzūros — Herman 
H. Dinsmore, buvęs N. Y. Ti
mes politinis redaktorius, savo 
knygoje “All The News That’s 
Fit to Print” pavyzdžiais pasa
kojo, kaip tas dienraštis cenzū
ruoja jam nepriimtinas žinias ir 
jų nepraleidžia. .

Visa tai dedasi demokratinia
me pasauly, nors tai, gal būt, 
jaunimui tikrai “sunkiai įsivaiz
duojamas poreiškis”.

Arba vėl dėl jaunimo spaudos: 
Australijoje gali būti sunkiau 
pastebima, kad Amerikoje jau
nimas redaguoja tokią “Ateitį”; 
kad jaunimas redaguoja įvairiuo- 

■ se laikraščiuose jaunimo pusla
pius; kad Bostone veikia Jauni
mo informacijos centras ir lei
džia savo “Pasaulio lietuvių jau
nimo informacijos laikraštuką” 
(tiražas per 5,000!). Ir tai daro 
be jokios “vyresniųjų cenzūros”. 
Jei šis “laikraštukas” skundžia
si neturįs paramos, kad išsi
verstų be skolų, o iš kitos pusės 
jei kalbama, kad jaunimas tu
ri turėti savą laikraštį, tai kyla 
klausimas, ar jaunimo žodžiai 
apie reikalą turėti savą laik
raštį sutaria su to paties jauni
mo darbais.

Tuos-pasisakymus reikia blai
viai ir kritiškai tikrinti, ..kiek 
jie' s trtaria' šU ’gyvenimo tik rove. 
Bet jokiu atveju nereikflt°mei 
pykti nei piktintis, žinant, k'ad 
jaunimo prigimtis mėgsta ne 
tik idealus, bet ir iliuzijas; mėgs
ta matyti negeroves ir jas pri
skirti kitiem, tik ne sau.

Ilgainiui, kai ims kritiškai gy
venimą ir žodžius vertinti, pa
matys tai ir pats jaunimas, gal 
tada jau kitų, dar jaunesnių, kri
tikuojamas už tas pačias “nedo
rybes”.

Laivas Litva keliauja Juodą
ja jūra. Gruodžio mėn. šiuo lai
vu plaukiojo Gruzijos ansamb
lio dalyviai, aplankę Rumuni
jos ir Bulgarijos uostus — 
Konstancą, Varną ir kitus. (E)

JUOZAS ERETAS
III:

NEKAPITULIUOJANTI PLUNKSNA

i Plunksna dr. J. Eretas pradėjo savo 
tarnybą Lietuvos laisvei. Laisvoje Lie
tuvoje plunksna tęsė kovą dėl kul tari
nės pažangos. Laisvės Lietuvai vėl ne
tekus, plunksna kovoja už opiniją Lie
tuvos laisvei bei dėmesį lietuvių kultūrai.

Kuo dr. J. Ereto plunksnos darbas bū
dingas; kuo išsiskiria tarp kitų jo meto 
žurnalistikos kūrėjų — analizuoja I. 
BRAZAITIS, Brooklyn, N.Y.

DR. J. ERETAS nuo 1917 įsijungė į tarnybą Lietu
vai per Lietuvių spaudos biurą Šveicarijoje; atvykęs į 
Kauną, suorganizavo prie užsienių reikalų ministerijos 
informacijos departamentą, telegramų agentūrą ELTĄ 
ir buvo pirmas jos direktorius. Derybose su Lenkijos 
atstovais Ženevoje ir Briusely jis buvo ten pasiųstas kaip 
spaudos attache . . . Tuos dalykus plačiau lietė prof. St. 
Šalkauskio rašinys.

Pasitraukęs iš valdinės tarnybos nuo 1922 ir atsidėjęs 
mokslinei bei visuomeninei veiklai, J. E. spaudą laikė 
pagrindine priemone kultūros lygiui kelti ir visuome
nei organizaciniu tinklu juosti. “Nuo organizacijų — jo 
pasakymu — prie laikraščių tėra vienas žingsnis” 
(“Draugas” 1966. VII. 15), arba atvirkščiai: nuo laik
raščių prie organizacijų . . .Jis suorganizavo blaivinin
kam “Sargybą”, vaikam “Angelą satgą” (paskiau 
“Žvaigždutę”), jaunimui “Pavasarininkų vadą”, sporti
ninkam “Sportą” bei “Jėgą ir grožį” . . .

Tie pirmieji jo “didžiojo nuotykio” metai tai spau
dos ir organizacijų kūrimo metai. Kai po šešeto metų 
iš vadovavimo “Pavasario” sąjungai pasitraukė, susitelk
damas mokslinėje, akademinėje veikloje, galėjo daugiau 
atsidėti tiesioginiam plunksnos darbui — moksliniam 

ir publicistiniam. Jo rašiniai rodėsi “Ateity”, “Naujo
joje vaidilutėje”, “Naujojoj Romuvoj”, “Židiny”, “Lie
tuvos mokykloje,” “Athenaeum”, “Logos”, Amerikos 
“Drauge”, “Vytyje”.

Publicistiniai rašiniai pirmiausia ir gausiausiai ro
dėsi “Pavasary”, kur juos rašė “Dėdė viską žinąs”. 
Tai buvo eskizai, apmatėliai būsimai plataus masto pub
licistikai, kurios viršūnė buvojo rašiniai “XX amžiuje”.

HISPANUS IR “STRATEGIJA”

“XX amžiaus” dienrašty nuo 1936 ėmė rodytis rašinių 
serija, vardu “Strategija ties Madridu”, slapyvardžiu His- 
panus. Rodės daugiausia kas antras šeštadienis ir tuojau 
patraukė į save skaitytojų dėmesį, nes jie buvo “kitaip” 
rašomi.

Hispanus atsiradimą “XX amžiuje” pasakoja pats J. 
Eretas savo knygoje apie Stasį Šalkauskį. “Tuo laiku 
suliepsnojęs pilietinis karas . . . jaudino ir Lietuvos ka
talikus . . . Man rūpėjo parodyti, kad Ispanijoje daug kas 
reformuotina ir kad katalikai turėtų vykdyti tas refor
mas” (197 p.).

Nuo 1938 “Strategija” dingsta, ir toliau eina straips
niai apie kitų kraštų politines aktualijas: Kiniją, Japoni
ją, Vokietiją, Italiją, netgi ir Lietuvą. Juos rašo jau ne 
Hispanus, o Juozas Eretas ir serijos numeriais nebežymi.

Verčiant “XX amžiaus” komplektus, teko pastebėti 
“Strategijos” 19 rašinių, kitais klausimais —58. Viso 
tad 77. Skaičius vargiai tikslus, nes ne visi laikraščio 
nr. yra komplektuose. (O 1937.IX.18 pvz. trečias pusla
pis, kur paprastai būdavo Hispanus rašinys, išcenzūruo
tas; jame teįdėtas skelbimas: “šilkinė suknelė”, tuo me
tu išverstas romanas. Kad čia būta Hispanus rašinio, ma
tyti iš pirmo puslapio įrašo turiny: Hispanus “Niurnbergo 
dainininkai”).

Atsimenant, kad vienas J. E. rašinys užima visą 
laikraščio puslapį, iš kurio gali išeiti apie 8 romaninio 
formato puslapėliai, tų straipsnių rinkinys būtų apie 
500-600 puslapių knyga.

Mėginant apibūdinti šio laikotarpio J. E. publicistiką, 
nebūtina išnagrinėti visus rašinius. Apytikrė m išva

dom užtenka ir vieno būdingesnio rašinio analizės ste
bint dviem atžvilgiais: idėjiniu ir žurnalistinio meno 
atžvilgiu; stebint, kokios gijos ir kokios spalvos vyrauja 
tame prof. Ereto žurnalistiniame audiny.

PASKUTINIS IŠ “DIDŽIOJO NUOTYKIO” METŲ

Labiausiai dėmesį patraukia rašinys “Nei prakeiki
mas, nei kriminalas”, paskelbtas “XX amžiuje” 1940 bir- t 
želio 1. Berods, tai paskutinis autoriaus rašinys Lietuvo
je.

Jis pradeda:
“Ar matėte kur Europos žemėlapį, kuris dar būtų 

tikras? Jie visi invalidai, pensininkai, matę geresnius laikus. 
Kai kurie dar visai jauni, spausti vos pereitą pavasarį, o jau 
pakaušis plikas ir dantys išbyrėję.

“Tuo negali nesisieloti pelno godūs amerikiečiai. Koks biz
nis su atlasu, kuris pasensta, dažams jame dar neišdžiūvus? 
Ta mintis nedavė ramybės vienam žemėlapių leidėjui, kol sura
do būdą visuomenę apsaugoti nuo klaidinimo, o savo leidyklą 
nuo bankroto.

“Jo žemėlapiai tikrai įdomūs — jie be valstybių sienų. 
Jų vietoje rasite lengvai prilipdytas juosteles, kurios duodasi 
pigiai atlupamos ir kiton vieton perkeliamos.

“Tai mūsų laikams pats tinkamiausias atlasų parengimo 
būdas, ir kokie pritaikymo galimumai jau šįmet, o ką bekalbėti 
apie netolima ateitį. )

"Iš viso sienos tokios nepastovios, kaip orai balandžio mė
nesy — iš 50 Europoje einančių linijų vos devynios atsimena 
pereitą šimtmetį, visas kitas pagimdė XX amžius. . *

'Tvirčiausias sienas aptinkame Vakaruose. Seniausia jų yra 
Portugalijos skiriamoji linija su Ispanija, kuri nepajudinta jau 
272 metus. Toliau Ispanija, kurios ribos tvirtos apie 199 metus.
Švedija savo politinius rūbus pasisiuvo prieš 128 metus ,..

"Iš viso juo tolyn į rytus, juo sienos gležnesnės, trapesnės — 
mažiausias skersvėjis, ir jau šaukiamasi politinių daktarų.

'Tų pūstelėjimu per pastaruosius 25 metus tiek daug, kad - »
tik aštuonios valstybės išvengė chirurgo peilio.“

Faktai ir faktai, skaičiai ir skaičiai, vaizdai ir vaiz
dai .. . Kam visa ta “inventarizacija”? O gi tam, kad jie 
būtų faktiniai įrodymai autoriaus tolesnėm mintim: kad 
sienas kaitalioja didžiosios valstybės, siekdamos “pločio ir 
ilgio ir liejas į geografinius plotus”; tuo tarpu “smulkio
ji valstybė savo tautos potencialą sukaupia dvasios eks
pedicijoms, kūrybos žygiams”.
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DARBININKO REDAKCIJOS ŠVENTĖJE
Trečioji Darbininko redakci

jos šventė buvo vasario 5* šeš
tadienį, 7 v.v. Kultūros Židiny- ;

. je. Nors tą vakarą buvo šalto
ka ir vėjuota, bet žmonių prisi
rinko apie 70.

Visai programai vadovavo 
Paulius Jurkus. Jis įvedė į pra
eitų metų apžvalgą. Pirmiausia 
prisiminti ir pagerbti praei
tųjų metų mirusieji.

APŽVALGOS

IŠ anksto rengdama šią pro
gramą, redakcija buvo pasitel
kusi eilę žmonių. Jiem buvo iš
siuntinėti klausimai. Į tuos klau
simus dauguma atsakė raštu.

Praėjusių metų politinei veik
los apžvalgai padaryti buvo 
pakviestas Vytautas Vaitiekū
nas, bet jis sirgo ir negalėjo at
vykti. Savo pranešimą raštu 
buvo anksčiau įteikęs redakci
jai. Jį perskaitė prof. J. Brazai
tis, perduodamas ir Vaclovo 
Sidzikausko mintis, kurias jis 
buvo pareiškęs telefonu. Jis pa
našiai atsakė į tuos pačius klau
simus, kurie buvo pateikti V. 
Vaitiekūnui. (V. Vaitiekūno . 
pranešimas spausdinamas šia
me numeryje skyrium).

Praeitais metais lietuviai 
daug reiškėsi bendroj baltiečių 
veikloj ir pavergtose tautose. 
Čia pranešimą padaryti buvo 

t>r. j. Kazickas Darbininko šventėje kalba apie jaunimo 
kongreso paruošiamuosius darbus ir finansus. Nuotr. V. 
Maželio.

Darbininko redakcijos šventėje publika klausosi pranešimų. Nuotraukoje matosi: dr. J. 
Kazickas, už jo — Giedrikiai. Toliau A. Vakselis, J. Boley, R. Mainelytė, Čekai ir kt. 
Nuotr. V. Maželio

pakviesta Nastutė Umbrazaitė. 
Ji išryškino, kaip buvo Lie
tuvos byla paminėta Jungtinė
se Tautose ir kas dabar daro
ma Batune. (Jos pranešimas 
bus spausdinamas Darbinin
ke).

APIE JAUNIMO KONGRESĄ

Jau praeitais metais Darbi
ninke pradėta rašyti apie jau
nimo kongresą, kuris bus Šiais 
metais Chicagoj. New Yorke gy
vena finansų komisijos pirmi
ninkas dr. J. Kazickas. Jis gyvu 
žodžiu pakalbėjo ir atsakė į 
šiuos redakcijos klausimus:

1. Kokios sumos reikės jau
nimo kongreso reikalam? Ko
kiais metodais ir kokiais būdais 
manoma surinkti šią sumą?

2. Kiek ir iš kur galės jauni
mo atvykti ir kiek jis bus pa
sirengęs kongresui?

3. Ar jūs manote, kad kong
resas pateisins aukas ir deda
mus lūkesčius?

Savo pranešime jis apžvelgė 
parengiamuosius darbus ir iš
ryškino to kongreso vertę.

APIE LITERATŪRĄ, DAILĘ 
IR MUZIKĄ

Apie literatūrą praeitais me
tais kalbėjo Pr. Naujokaitis. Jis 
čia suminėjo svarbiausias išleis
tas grožinės literatūros kny-

• gas, iš jų išskyrė kaip geriau-
' šią J. Kralikausko “Vaišvilką”. 
(Pranešimas bus spausdintas 
Darbininke).

Apie dailę pranešimą pada
ryti redakcija buvo pakvietu-

si jauną dailininkę, bet jai susi
darė tokios aplinkybės, kad ne
galėjo pranešimo parengti. Tad 
žodžiu P. Jurkus apžvelgė kas 
praeitais metais ivyko dailės 
pasaulyje. (Jo pranešimas bus 
spausdinamas Darbininke).

Muzikinio gyvenimo išsamią 
apžvalgą padarė Algirdas Kača- 
nauskas. Jis raštu atsakė į redak
cijos klausimus, kurie išryškino 
praeitų metų svarbiuosius mu
zikinio gyvenimo įvykius, kiek 
buvo sukurta naujų kūrinių, ar 
atsirado naujo prieauglio ir ar 
metai buvo gyvesni už 1970.

METŲ ŽMOGUS

Jau kuris laikas Darbininko 
redakcija paskelbia metų žmo
gų. Parenkamas toks asmuo, ku
ris tais metais daugiausia pa
žadino opiniją Lietuvos reika
lu.

Toks metų žmogus praeitais 
metais (1970) buvo paskelbtas 
jūrininkas Simas Kudirka.

Ir šiemet nukrypo akys į oku
puotą kraštą. Ten stiprėjant re
liginiam persekiojimui, stiprėja 
ir kova dėl žmogaus teisių. Ku
nigo Prospero Bubnio ir kun. 
Juozo Zdebskio bylos, kad jie 
mokė vaikus katekizmo, buvo 
paminėtos labai plačiai viso pa
saulio laisvoje spaudoje. Ypač 
čia garsi buvo Prienų kunigo 
J. Zdebskio byla. Jis ir pa
skelbtas lietuviškojo pasaulio. 
1971 metų žmogumi.

ŽYMENIU ĮTEIKIMAS

Po metų apžvalgos įteikti žy
menys žmonėm, kurie šioj apy
linkėj aktyviai reiškėsi įvairio
se srityse.

Kaip 1969, 1970, taip ir šiais 
1971 metam buvo parinkti sep
tyni įvairių sričių žmonės. Buvo 

aplankus. Tie visi aktai ir buvo 
paskleisti ant stalo. Su ak-

mas ir Lietuvių Fondo išleistas 
Lietuvos nepriklausomybės me
dalis.

Buvo pakviečiamas perei
tais metais žymenimis apdo
vanotas ar šiaip kuris iš daly
vių. Jie nuo stalo ėmė vieną 
aplanką ir skaitė aktą, kartu į- 
teikė ir medalį. Tokiu būdu į- 
vestas loterinis momentas suda
rė gana įdomią situaciją ir su
kūrė savotišką įtampą.

Pakviestas A. Reventas (at
žymėtas praėjusiais metais) ati
dengė pirmą aplanką ir ten ra- . 
do įrašytą Apoloniją Radziva- 
nienę. Ji atžymima už bend
ruomeninį aktyvumą, vadovavi
mą draugijom ir pasiaukojimą 
Kultūros Židiniui.

Publika triukšmingai plojo ir 
palydėjo apdovanotąją.

Pakviesta Emilija Čekienė 
(atžymėta 1969). Ji, paėmusi 
vieną aplanką, priėjo prie mik
rofono ir paskaitė: už sėkmin
gą vadovavimą antrojo jauni
mo kongreso finansinei talkai,

už nuopelnus Lietuvių Fondui 
didinti bei už lietuviškos kultū
ros rėmimą atžymimas dr. Juo
zas Kazickas.

Vėl triukšmingos ovacijos!^
Pakviestas Vytautas Radzi- 

vanas (1969 atžymėtas) atida
ryti dar vieno aplanko ir pa
skaityti akto. Ten buvo įrašy
ta aktoriaus Vitalio Žukausko 
pavardė. Jam skiriamas žymuo 
už “vieno žmogaus teatrą”, ak
torinį paslaugumą bendruome- 
niam reikalam ir lietuvių teat
ro istorijai medžiagos telki
mą.

Įteikimą palydi plojimai.
Aleksandras Vakselis (taip 

pat 1969 atžymėtas) paėmė ap
lanką, kuriame buvo muziko 
Algirdo Kačanausko pavardė. 
Jis atžymimas už muzikinę 
veiklą bei lietuviškos dainos 

Į plėtimą.
Daugiau jau nebebuvo anks

čiau atžymėtų asmenų. Tada 
Tėv. Kornelijus Bučmys, Darbi
ninko redaktorius, atidengė ap
lanką, kur buvo atžymėtas dr. 
Kęstutis Valiūnas. Jis atžymi
mas: už vadovavimą veiklai, 
kuri Lietuvos klausimą laikytų 
gyvą tarptautinėje opinijoje ir 
už bėglių laisvės gelbėjimo pas
tangas.

Dr. K. Valiūno nebuvo. Jis 
tą vakarą buvo išvykęs į Chi-

Darbininko redakcijos šventėj apdovanoti žymenimis ir programos dalyviai. Iš k. I-je eilė
je: Vanda Galbuogytė, Apolonija Radzivanienė. Nastutė Umbrazaitė. Marvtė Sandanavi- 
čiūtė, stovi — Pranas Naujokaitis, Darbininko red. Tėv. Kornelijus Bučmys, Algirdas Kača- 
nauskas, Vitalis Žukauskas, dr. Vaclovas Paprockas, dr. Juozas Kazickas, Paulius Jurkus. 
Nuotraukoje trūksta aktoriaus Juozo Bulevičiaus-Boley. Nuotr. V. Maželio

Lietuva 1971 metų politinių įvykių raidoj
1. Kuris pasaulinės raidos 

įvykis turėjo tiesioginės ar ne
tiesioginės reikšmės Lietuvos 
laisvės reikalui?

Tokių įvykių praėjusiais me
tais pasaulinės politikos raidoje 
buvo ne vienas. Vieni jų Lie
tuvos laisvės reikalui buvo pa
lankūs, kiti — ne.

Nepalankia įvykių raida ten
ka laikyti Sovietų Sąjungos pa
stangų sėkmę palenkti tarptau
tinę bendruomenę pripažinti 
teritorinį status quo Euro
poje. Status quo pripažinimo pir
mas prasiveržimas įvyko su 
Maskvos-Bonnos nepuolirho su
tarties 1970.VIII.12 pasirašy
mu. 1971 Kremliui daugiausia 
rūpėjo pašalinti kliūtis pakeliui 
į visuotinį status quo pripa
žinimą per vadinamą Europos 
saugumo konferenciją, kuri bu
vo sąlygojama Maskvos-Bon
nos sutarties ratifikavimo, o tas 
ratifikavimas vėl sąlygojamas 
Berlyno klausimo. 1971.IX.3 
principinis Britanijos, JAV ir 
Prancūzijos susitarimas dėl Ber- 

z lyno su Sovietų Sąjunga ir vė
lesnis abiejų Vokietijų to prin
cipinio susitarimo konkretiza
vimas atvėrė duris Maskvos- 
Bonnos sutarčiai ratifikuoti.
Nors opozicija tai sutarčiai 
triukšminga, bet neatrodo, kad 
turėtų drąsos ją atmesti.

Tad Maskvos peršama vadi
nama saugumo konferencija 
1971 pasistūmėjo į priekį. So
vietų Sąjungai ji yra kelias teri- 

cagą ir dalyvavo spaudos ba
liuj.

Pakviesta viešnia dr. I. Gied- 
rikienė. Visi su nekantrumu 
laukia, kokią pavardę ji ati
dengs. Jos aplanke buvo įrašy
tas dr. Vaclovas Paprockas. 
Atžymimas jis už aktyvų daly
vavimą bendruomeniniame gy
venime, už iniciatyvą Lietuvių 
Gydytojų Sąjungai pasireikšti 
Lietuvos vardui naudinga veik
la.

Ant stalo buvo likęs tik vie
nas paslaptingas aplankas. Jį 
atidengė pakviesta V. Rutenie- 
nė ir perskaitė Nastutės Um
brazaitė s pavardę. Ji atžymi
ma už bendradarbiavimą su ki
tais baltiečiais bei kitom paverg
tom tautom bendroj kovoj dėl 
laisvės ir kultūros.

Pirma dalis baigta dr. V. Pa- 
procko padėka už Darbininko 
iniciatyvą.

LITERATŪRINĘ dalis
Po trumpos pertraukos antro

ji dalis buvo skirta praėjusių 
metų literatūrai. Pirmiausia pro
gramos vedėjas prisiminė Vy
tauto Mačernio 50 metų su
kaktį, apibūdino jo kūrybą, pri
siminė -vieną kitą smulkmeną 
iš jo gyvenimo. Jo poeziją pri
statė Marytė Sandanavičiūtė. 
Skaitė sonetą “Poetas” ir tre
čiąją viziją.

VYTAUTAS VAITIEKŪNAS

toriniam status quo įtvirtinti. 
Bet tokiai Suomijai, esančiai 
Sovietų Sąjungos grėsmės še
šėlyje, o juoba Sovietų Sąjun
gos satelitam konferencija at
rodo kaip vartai į Vakarų Eu
ropą, į atnaujinimą ūkinių, kul
tūrinių saitų su Vakarais, o toli
mesnėj perspektyvoj — gal ir . 
politinių.

Savo ruožtu Vakarų Europai 
rūpi ne tik atnaujinti ryšius su 
Rytų Europa, bet taip pat ir 
saugumo alternatyva, nes Eu
ropos saugumas negali visiem 
laikam priklausyti nuo JAV 
malonės. Todėl, atrodo, labai 
taikliai 1971 politinę raidą Eu
ropoje bus apibūdinęs New 
York Times atstovas Londone, 
tardamas, kad sovietai siekia 
“to protect what they have, 
while the West seems willing 
to concede it.“ Tai reiškia, kad 
byla Lietuvos valstybinio s u ve- ' 
renumo vykdymui atstatyti, 
kad ir netiesioginiu būdu,

* gramzdinama vis giliau į ar
chyvą.

2. Bet ar nebuvo tarptautinė
je raidoje ir Lietuvos bylai 
naudingų įvykių?

Buvo. Nors taip pat tik ne
tiesioginiu būdu naudingų. Ki
nijos kredencialų Jungtinėse 
Tautose perdavimas Mao-Tse 
Tungo vyriausybei ir raudono
sios Kinijos įėjimas į tarptau-

Vanda Galbuogytė skaitė iš
trauką iš Draugo premijuoto V. 
Volerto romano “Pragaro vy
resnysis”. Ištrauka vaizdavę 
kaip kolchoze pasislėpęs kuni
gas yra priskiriamas prie tau
todailės tyrinėtojo, kad jam 
padėtų nuimti kryžių pa
puošimus ir pačias skulptūras.

Dramos aktorius Juozas Bule- 
vičius-Boley skaitė iš Kazio 
Bradūno knygos “Donelaičio 
kapas”. Knyga praėjusiais me
tais laimėjo Liet. Rašytojų 
Draugijos premiją. J. Bulevi- 
čius labai įspūdingai paskaitė 
tris eilėraščius.

Dramos aktorius Vitalis Žu
kauskas skaitė ištrauką iš Aloy
zo Barono knygos “Vėjas le
kia lyguma”. Knyga atžymėta 
Liet. Atgimimo sąjūdžio premi
ja.

Programa užtruko truputį 
daugiau nei dvi valandos. Pro
grama ir visos apžvalgos pra
ėjo sklandžiai ir stamantriai.

Liet. Kat. Moterų Kultūros 
Draugija buvo surengusi gra
žias ir turtingas vaišes. Buvo 
įvairiausių^yaigių, pyragaičių ir 
kavos. Čia visi turėjo progos 
pasikalbėti ir pabuvoti gerą 
valandą.

-o-
Redakcija šia proga dėkoja 

visiem, kurie prisidėjo prie 
šios programos suorganizavimo 
ir joje dalyvavo. Ypačiai dėko
ja A. Radzivanienei, ir jos tal
kininkėm už surengtas vaišes.

tinės politikos avansceną Lietu
vos bylai naudingas ta pras
me, kad raudonoji Kinija ne
patenkinta status quo padėti
mi ir turi didelių nebaigtų teri
torinių sąskaitų su Sovietų Są
junga. Nors tatai nereiškia, 
kad Mao Kinija remtų demok
ratinės Lietuvos nepriklauso
mybę, bet lygiai nereiškia, kad 
ji susilaikys sau tinkama proga 
Baltijos valstybių bylą naudoti 
prieš Sovietų Sąjungą.

3. Kokie uždaviniai stovi 
prieš akis šiemet?

Ryšium su aiškiu Europos 
posūkiu į teritorinio status quo 
pripažinimą ir faktinės padė
ties įtvirtinimą, turime skai
tytis, kad sovietų, okupuotai 
Lietuvai gali tekti pasilikti so
vietine respublika, o mūsų tau
tai sovietinio rusinimo katile

išeivi- 
kovai

Tokiomis sąlygomis 
jos talka tautos laisvės 
pirmiausia turi akcentuoti pa
čios tautos egzistencines teises, 
jos žmonių asmenines teises, 
atseit, turime anot prof. Macei
nos, sušiandieninti Lietuvos 
laisvinimo uždavinių praktinį 
vykdymą, sušiandieninti ne tik 
Lietuvos bylos aspektus, kurie 
patrauktų tarptautinę opiniją, 
bet taip pat sušiandieninti ir 
išeivijos talkos tautos laisvės 
kovai organizaciją. Tai labai 
dideli uždaviniai. ____
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Prel. M. Krupavičiaus minąjime, kuris buvo surengtas sausio 9 Marquette Parko lietuvių 
parapijos salėj. Nuotr. A. Gulbinsko.MYKOLAS KRUPAVIČIUS — 

ISTORINĖ ASMENYBĖ
Žvilgsnis

(Tąsa iš užpraeito nr.)
Bet tai buvo jo darbo metas, 
jo darbo laukas ir idealų įsikū
nijimas .Jis seniai troško, o da
bar praktiškai dirbo, kad lietu
vių tautoje kuo mažiau būtų 
skirtumų tarp turtingųjų ir ne
turtingųjų, tarp darbininkų ir 
darbdavių. Jo viso gyvenimo 
idealas buvo, kad tautoje turto 
paskirstymas būtų teisingas, 
krikščioniškas ir žmogiškas. Jei 
jis tik šį vieną darbą Lietuvos 
valstybiniam gyvenime tebūtų 
atlikęs. Krupavičius būtų vertas 
istorinės asmenybės ir lietuvių 
tautos istorijos kūrėjo vardo. 
Bet jo darbai čia nesibaigė. Jis 
dar ilgai visas jėgas aukojo sa
vo tautai, nors ir jam kartu su 
visa tauta teko išgyventi savo 
laiko nedalią.

Politiniam gyvenime
Politinis M. Krupavičiaus dar

bas tik prasidėjo, kai jis buvo 
išrinktas krikščionių demokra
tą partijos' pirmininku. Partija 
ir paskiri jos nariai1 stojo į dar
bą ginti nepriklausomybės ir 
kartu statyti valstybinį gyveni
mą. M. Krupavičius pasireiškė, 
kaip vienas aktyviausių politi
nio gyvenimo judintojų ir tau
tinės sąmonės žadintojų, ren
kant steigiamąjį seimą, ruo
šiant įvairių įstatymų projektus, 
ypač rengiant valstybės konsti
tuciją. Jis važinėjo po Lietuvą, 
ragindamas dalyvauti rinkimuo
se, atiduoti balsus už tuos at
stovus, kurie daugiausiai gali 
duoti tautai. Jo kalbos buvo 
aiškios, jo pasiūlymai konkre
tūs ir pažadai tikroviški. Dėlto 
tiek; steigiamajame seime, tiek 
kitupse trijuose seimuose jo va
dovaujamas krikščioniškasis blo
kas turėjo aiškią persvarą ir 
stipriausią įtaką, renčiant Lie
tuvos valstybės pamatus. Jis 
pats buvo aktyvus visų seimų 
atstovas, krikščioniškų parti
jų lyderis, įvairių komisijų pir
mininkas ar narys, geriausias 
seimo kalbėtojas.

Tuo pačiu metu M. Krupa
vičius redagavo laikraščius ir 
žurnalus, bendradarbiavo spau
doje, sukūrė Leono XIII fondą 
socialiniam veikalam leisti, pats 
nagrinėjo naujausias socialines 
problemas ir knygomis ar bro- 
šiųromis gilino krikščioniško 
teisingumo supratimą, visuo
meninę ir politinę katalikų at
sakomybę. Net rinkimus pralai
mėjus krikščioniškam blokui 
(1926), jis demokratinėmis 
priemonėmis gynė savo ir krikš
čioniškos tautos dalies prin-

Į jo politiką ir
PRANAS GARŠVA

cipus, kad tauta suprastų, kas 
yra tikrovė ir kas tik pažadai. 
Po 1926 gruodžio perversmo 
jis išvyko Prancūzijon studijuo
ti, bet ir čia labiausiai leido
si į politinių, socialinių, teisinių, 
ir žurnalistinių mokslų gelmes, 
kad vėl .kada nors būtų dar la
biau naudingas savo tautai ir 
valstybei. Nors į valstybinį dar
bą jau daugiau ir nebegrįžo, bet 
krikščioniškoji politika liko jo 
gyvenimo dalimi. Jis ruošė sa
vo papėdininkus, įtaigojo nau
jas kryptis, studijavo’naujas so
cialines enciklikas ir kitų kraš
tų praktiką, kad demokratinėje 
Lietuvoje galėtų įvykdyti krikš
čioniškos demokratijos ir so
cialinio teisingumo principus 
naujieji politikos vairuotojai.

Krikščionių demokratų lyde
riu M. Krupavičius liko visą lai
ką, nors trejetą metų jiem ir 
nepirmininkavo. Bet jo pa
stangomis ši partija išėjo ir £ 
tarptautinę areną, tapdama va
dinamo Utrechto internaciona
lo nariu. Šią tarptautinę są
jungą suorganizavo Luigi Stur- 
zo, kai jis 1924 pabėgo iš fašis
tinės Italijos. Pagal Mariano 
Humoro, Europos krikščionių 
demokratų unijos pirmininko, 
liudijimą (Panorama, Democra- 
te Chretien, 1971, n. 1), pirma
jame tarptautiniame krikščio- 

5 nių demokratų partijų susirinki
me Paryžiuje 1925 tarp kitų 

i kraštų dalyvavo ir Lietuvos at
stovai. To įvertinimo Lietuvos 
krikščionių demokratų partija 
pasiekė savo darbų dėka, ypač 

Į tobula žemės ūkio reforma ir 
nepaprastai uolia krikščioniška 
politika. Ir šiuo atveju mūsų 
akys pirmiausia krypsta į M. 
Krupavičių, kuris su nepapras
ta energija ir pasiaukojimu į- 
žiebė tautoje pasitikėjimą nau
jais socialiniais siekimais ir 
krikščioniško teisingumo vyk
dymu.

Po dviejų okupacijų — 
išeivija

Tautos nedalioje — rusų ir 
vokiečių okupacijos metais M. 
Krupavičius darbavosi sielova
doje, būdamas S u v. Kalvari
jos klebonu. Bet ir abiejų oku
pacijų metais jis parodė didelę 
drąsą pasipriešindamas oku
pantam, nurodydamas savo sie
kimus ir protestuodamas prieš 
nekaltų žmonių žudynes. Dėlto 
jau 1942 gruodžio 5 jis suima-

veiklą
mas ir ištremiamas į Vokietijos 
vidurį — Regensburgo karmeli
tų vienuolyną. Karui pasibai
gus, jis jau 1945 stojo išeivijoje 
atnaujinto Vyriausiojo Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto prie
šakyje ir lygiai dešimtį metų 
darbavosi laisvės idėjai žadin
ti, tikėjimui savo tautos prisi
kėlimu kelti ir ištikimybei sa
vo tautai skiepyti. Tuo metu 
jis lankė įvairių valstybių sos
tines, kaip Prancūzijos, Italijos, 
Šveicarijos, Anglijos, JAV, Ka
nados, ir beldėsi į vyriausybių 
duris, kad jos bent savo viešu 
žodžiu užtartų pavergtą lietu
vių tautą ir primintų išplėštą 
jos nepriklausomybę. Ligų iš
vargintas ir amžiaus naštos sle
giamas, M. Krupavičius 1955 
iš Vliko pirmininko pareigų at
sisakė ir 1957 persikėlė į JAV, 
kur jau buvo susispietę dide- 

i Ii būriai lietuvių. Jis norėjo iš 
arčiau savo žodžiu ir pavyzdžiu 
kelti tautinę sąmonę ir skatin
ti savo tautiečius išlaikyti aukš
čiausią idealą — Lietuvos lais
vės atstatymo troškimą. Kiek 
tai -jam pavyko, pasakys istori
ja. Bet viena yra aišku, kad jis 
iki paskutinio atodūsio nepra
rado vilties \ -suotiniu teisingu
mu ir tautų laisve.

Išeivijoje tik M. Krupavi
čiaus dėka buvo realizuota jo 
idėja — sukurta Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė. Kad ji su
rado save ir susikūrė net ten, 
kur tautinė gyvybė jau nežy
miai težibėjo, tai tik jo įtaigo- 
jimų, nuolatinių raginimų ir 
susirašinėjimų dėka. Jo aiškus 
apsisprendimas sujungti pasau
lyje išsisklaidžiusius lietuvius 
tautiniam darbui po viena lie
tuviška vėliava davė gražių 
vaisių. Gal jo šis kūdikis kai 
kur nuriedėjo toliau, negu jis 
tikėjosi, bet idėja — viena tau
ta ir viena šeima — daugelyje 
kraštų yra tapusi realybe.

Net jau visiškoje senatvėje 
ir ligų metais M. Krupavičius 
liko ištikimas savo viso gyve
nimo idealam. Kol tik turėjo 
jėgų, jis bendradarbiavo spau
doje, rašė gilios minties kny
gas, ypač savo patriotinį testa
mentą paliko knygoje “Lietu
viška išeivija”. Nors kai kam ne
patiks jo kartais sentimentalus 
patriotizmo ir moralinių nuo
statų suplakimas, bet niekas ne
galės prikišti, kad jis savo at
viru, nuoširdžiu ir jausmingu 
žodžiu nėra mėginęs jaunosiom 
kartom parodyti tautinės są
monės vertę ir tautybės supra

timą, kad lietuvių tauta net 
išeivijoje išliktų gyva.

Už nuopelnus krikščionybei 
ir savo tautai 1948 pop. Pijus 
XII M. Krupavičių pakėlė pre
latu. 1950 jo bendraminčiai išsi
rinko jį visų pasaulio lietuvių 
krikščionių demokratų pirmi
ninku iki gyvos galvos, tuo

Prieš metus laidojamas prel. M. Krupavičius.

PREL. M. KRUPAVIČIAUS
MIRTIES METINĖS CHICAGOJE

Prelatas Mykolas Krupavi
čius gyvendamas kėlė mintį ir 
pats rodė pavyzdį,“ kaip reikia 
neiškrypti iš emigranto-tremti- 
nio kelio. Bet ne visi tada jį 
įvertino.

Mirties metinių proga velio
nis labiau vertinamas ir pla
čiau minimas akademiniuose su
sirinkimuose. Neatsiliko ir Chi- 
caga. Katalikiškos veiklos akty
vas sausio 9 Marquette Parko 
Marijos Gimimo parapijos sa
lėj suruošė prel. M. Krupavi
čiaus minėjimą. Ir dideliam šal
ty prisirinko pilna salė įvairaus 
amžiaus, įvairių luomų ir įvai
rių politinių nusistatymų žmo
nių. Visi juto, kad prieš metus 
netekom žymaus visuomeninin
ko — valstybininko; kad tokie 
asmenys yra Dievo dovana tau
tai ir valstybei.

Scena buvo skoningai iš
puošta žalumynais. Viduryje— 
prelato paveikslas, o prieš pa
veikslą — prelato parašyta kny
ga “Kunigas Dievo ir žmonių 
tarnyboje”. Toji knyga yra lie
tuviškos veiklos kelrodys . ne 
vien kunigui, bet ir kiekvie
nam visuomenininkui.

Minėjimą-akademiją pradėjo 
prof. J. Meškauskas, trumpai 
pažymėdamas, kad prel. M. Kru
pavičius buvo geriausias iš lietu
vių politikų. Jis politikavo ne 
sau, bet-savo artimui, savo bro
liui lietuviui ir savo mylimai 
Lietuvai. Buvo tikras valstybi
ninkas, socialinių reikalų drą

lyg pabrėždami, kad yra pasiry
žę sekti jo pėdsakais. Išgyvenęs 
85-rius metus amžiaus, jis išsi
skyrė iš gyvųjų tarpo. Turtų jis 
nepaliko — jis buvo pavyzdin
gas net iš savo skurdžių san
taupų buvusių bendradarbių, 
vargšų ir kultūrinių reikalų rė
mėjas. Bet jo darbai, jo isto

sus sprendėjas. Daug davė ki
tiem, o sau nieko neėmė. Turtų 
ir santaupų nepaliko. Tokie žmo
nės ir istorijoj retenybė.

Vysk. V. Brizgy s invokaci- 
joj nurodė, kad prel. M. Krupa
vičiaus gyvenimas buvo pagrįs
tas Dievo, artimo ir tėvynės 
meile.

Jūratė Jasaitytė skaitė ištrau
kas iš velionio testamento.

Iš Clevelando atvykęs P. Raz- 
gaitis gana ilgoj, bet nenuobo
džioj paskaitoj išryškino prel. 
M. Krupavičiaus gyvenimą ir 
svarbiausius darbus. Išryškino 
jo pasiruošimą kunigystei, jo 
visuomeninį veikimą. Davė pa
vyzdžių iš jo ministeriavimo 
laikų Lietuvoj, kur jis kitiem 
žemę dalijo, bet sau negavo 
nė pėdos.

Prof. M. Mackevičius trum
pu žodžiu apžvelgė prel. M. 
Krupavičiaus atliktus darbus 
Vlike ir tremtyje. Iškėlė jo di
delę toleranciją ne tik dievobai
mingai “davatkai”, bet ir “da
vatkiškam” bedieviui. * Dr. K. 
Bobelis pristatė susirinkimui 
inž. A. Rudį, kad pastarasis iškel
tų prel. M. Krupavičiaus vaid
menį Amerikoj gimusio ir lais
vos Lietuvos ne mačiusio lietu
vio akimis.

Inž. A. Rudis pasakojo apie 
Alto santykius su Vliku ir apie 
Kersteno komiteto Lietuvos rei
kalų tyrimus. Nurodė prel. M. 
Krupavičiaus gerai apgalvotas 

rinė asmenybė, kūrusi gana ilgo 
laikotarpio mūsų tautos istori
ją, liko, kaip šviesus žiburys, 
pastatytas ant kalno ir šviečiąs 
visai tautai geresnio rytojaus 
viltimis — tiek tautai vergijoje, 
tiek pasaulyje išsisklaidžiusiai iš
eivijai.

informacijas Amerikos spau
dai, kongresmanam ir dvasinei 
vyresnybei. Esą, jei emigraci
ja, turėtų dar bent kelis tokios 
apimties. tokio, proto -politi
kus, tai Lietuvos laisvinimas 
būtų daug sėkmingesnis.

J. Jasaitis priminė, kad be ve
lionio ir Lietuvių Bendruome
nės formavimas būtų buvęs sun
kesnis ir būtų buvę daugiau vi
sokių nesklandumų.

Prof. J. Meškauskas, įvertinęs 
visų iškeltas mintis, paprašė su
sikaupti ir paklausyti iš mag
netofono velionio gyvo žodžio, 
pasakyto Chicagos visuomenės 
susirinkime prieš dvejus ir 
pusę metų. Tai buvo prelato 
paskutinė vieša kalba. Mokyt. 
A. Gulbinskas įjungė salės gar
siakalbius, o publika 10 minu
čių tyliai klausėsi. Ir kalbai 
pasibaigus dar visi lyg kažko 
laukė. Su dėmesiu sekė ir kun. 
A. Kezio filmuotus vaizdus iš 
prelato gyvenimo Cicero, III.

Paskutinė prel. M. Krupavi
čiaus kalba duoda gerų minčių 
lietuviškai veiklai.

Prof. J. Meškauskui padėko
jus prelegentam ir susirinkimo 
dalyviam už gausų atsilankymą, 
akademija baigta tautos him
nu.

.. . .A. Gb

Vilniuje gruodžio 17 atidaly
ti naujai pastatyti Sporto rū- - 
mai (kitoje Neries upės pusėje, 
į dešinę nuo buv. Žaliojo tilto). 
Be sporto varžybų, tuose rū
muose numatyta rengti kon
certus, suvažiavimus, demon
struoti filmus. Žiūrovų numa
to talpinti tarp 3500 ir 6000.

(E.)

Jurgio Spurgio nuotykis/ pėdos sniege
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Lietuvių televizija 
ir J. Račiūnas

Lietuviškoj televizijos pro- ' 
gramoj sausio 23 įvesta naujo
vė: dr. J. Adomavičius skaitys 

z paskaitas. Jo pirmoji paskaita 
su paveikslais buvo apie šir
dies atakas. Tokios paskaitos 
yra labai įdomios. T. Siuto 
klausinėjamas, daktaras kalbė
jo ir apie senelių namų įsigiji
mą (už 160,000 dol.); kvietė 
žiūrovus prisidėti paskolomis ir 
aukomis.

Tą pačią dieną suėjo treji me
tai, kai išsiskyrė iš mūsų tarpo 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pirm. J. Bačiūnas. Vietoj 
šokių programos vedėjas galė
jo parodyti filmo ištrauką, lie
čiančią velionį, nes juk velio
nis atidarė pirmąją lietuviško
sios televizijos programą. Jis 
prisimintas jėzuitų koplyčioj pa
maldomis ir sausio 24 per 
Margutį, per kurį buvo perduo
ta jo kalba LB suvažiavime. 
Jaunimo kongresas taip pat 
svarsto Bačiūną prisiminti. 
Tai labai gerai, nes velionis 
pirmąjį jaunimo kongresą irgi 
atidarė, daug darbų ir aukų 
jam skyrė.

Skautai ir šauliai
Prieš 50 metų, 1922 kovo 12, 

Kaune buvo suformuota pir
moji vandens skautų L. K. Al
gimanto draugovė. Pirmasis 
draugininkas buvo Julius Jur
gelevičius, padedant jo broliam 
Petrui ir Kostui. Šią sukaktį 
jūrų skautija, išsiblaškiusi po 
JAV, Kanadą ir kitur, rengiasi 
paminėti Romuvoj, sukaktuvi- 
nėj stovykloj.

Yra jūrininkystę mėgstan
čių ir šaulių. Jie Chicagoj ir 
Ciceroj turi įsteigę kuopą Dau
kanto vardu. Turi savo laivą, 

' daro įvairius pratimus, rengia 
vakarus “jūros dugne”, daly
vauja šventėse bei minėjimuo
se. Veik visi uniformuoti.

S. Kudirka vėl spaudoj
Chicago Sun-Times laiškų 

skiltyje įdėjo R. Genčiaus laiš
ką: “O kad taip sučiuptus ru
sų žvejų laivus iškeistume į S. 
Kudirką ir jo šeimą? Dabar 
mes turim, ką nori atgauti ru- 

• sai, o rusai turi, ko mes no
rėtume.”

SW Herald News plačiai ap
rašė, kaip lenkų visuomenės at- 

! stovas Jarzab pritarė lietuvių 
j pageidavimui nors dalį 69 gat- 
•’ vės pavadinti S. Kudirkos var- 
f du. Įdėjo LNSO-jos pirm. Ba

cevičiaus nuotrauką. Demokra
tas D. Coman tam pačiam laik
rašty rašo: “Prez. Nixonas turi rū
pintis skaudžią klaidą atitaisy
ti, ypač vykdamas kalbėtis 
Maskvon.”

Autobusai ir parkai
Iki šiol mieste veikė 261 

elektra varomas autobusas. 
Miesto valdžia, gavusi virš mi
lijono dol. iš federalinės val
džios, dabar tuos autobusus 
panaikins, įves naujus. Ji tvirti
na, kad eletriniai autobusai 
atsieina brangiau, negu gazi- 
niai. Tačiau mes, gyventojai, 
esam nepatenkinti, kad gazi- 
niai autobusai labai teršia orą. 
Argi nėra miesto taryboj pro
testuojančių žmonių? Tegu bū
na elektra varomi ir naujieji 
autobusai.

Parkų distriktas paskelbė, 
kad šiais metais bus išleista 
virš 19 milijonų dol. naujom 
statybom: namam, maudymo
si baseinam, sporto aikštėm. 
Įdomu, ar Marquette Parke į- 
rengs maudymosi baseiną, čiuo
žyklą ir kt. To jaunimas labai 
laukia.

šaltis ir mirtys
Sausio pabaiga — vėl nulis 

ir žemiau. Sniego nedaug, bet 
šalta. Sausio 23 netekom agr. 
Prano Cečergio, 67 m. amžiaus, 
gyvenusio Marquette Parke. 
Sausio 26 staiga mirė kpt. Juo
zas Pušneraitis, priklausęs prie 
LVS Ramovės skyriaus. Lietu
vos valstiečių liaudininkų s- 
gos ir SLA 217 kuopds.

Naujos valdybos
šv. Vardo Draugijos naujos 

valdybos įvedimas ir susirinki
mas sausio 9 Gimimo parapijoj 
praėjo sklandžiai. Draugijoj yra 
virš 300 narių. 1971 mirė 13, 
įstojo 9, 3 yra amžini nariai. 7 
nauji įstojo šiame susirinkime. 
Nuoširdžiai padėkota senajai 
valdybai su pirm. A. Kamins
ku priešaky. Šiemet draugijai 
vadovaus V. Petrošius, dvasios 
vadas — kun. J. Kuzinskas. Ka
soj turima 1343 dol. Per 30 
veiklos metų parapijai buvo su
telkta 18,000 dol. dovanų. Išlai
das aiškinant, pasirodė, kad 
Šv. Vardo draugija neskiria au
kų Altui, Balfui, Lietuvių Fon
dui, o tik keliom katalikiškom 
organizacijom. Būtų gerai, kad 
įstotų ir į Lietuvių Fondą, nors 
su šimtine, ypač kad padėtų 
Balfui. Sėkmės naujai valdy
bai!

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos vietinis klubas meti
niam susirinkime išrinko 
naują valdybą: A. Gabalienė, K. 
Lesnaitienė, O. Roznikienė, E. 
Songienė ir A. Velbasienė.

Teko patirti, kad Chicagoj į- 
sisteigė ir Lietuvių Moterų 
Dailės Draugija. Sėkmės jai!

Lietuvių Vargonininkų ir 
kitų muzikų-sąjungos Chicagos 
provincijos susirinkimas šaukia
mas sausio 22 Jaunimo centre.

Niekas žmonių neklauso
Rinko parašus, reiškė protes

tus, kalbėjo prieš naujo greitke
lio reikalingumą, o štai viskas 
nuėjo ant šuns uodegos: naujas 
kelias jau pradedamas tiesti, 
jungs Kennedy ir Dan Ryan ke
lią, eis Cicero gatve iki 75, o 
nuo čia pasuks į rytus. Taigi 
per Marquette Parko pašonę ir 
Ford City prekybos centrą. Įva
žiavimai bus 47, 55, 63, Mid
way aerodromas, žinoma, ir 
Ford City. Greitkelis atsieis 
apie bilijoną. 90 proc. duos fe
deralinė valdžia. Keliautojai 
džiaugsis, o gyventojai bėgs 
nuo kelio tolyn.

Statys naujus rūmus
Balzeko lietuvių muziejus 

renka aukas ir telkia lėšas sta
tyti dideliem rūmam. Lėšų tel
kimo komitetas, kurio pirminin
ku yra Jonas Pakelis, yra gavęs 
iš Balzekų 2000 dol. auką. Au
koja ir kiti įvairiem muziejaus 
reikalam. Gauta nemažai naujų 
eksponatų: suvenyrų ir knygų. 
Yra lietuvių, kurie įsirašo am
žinais nariais: M. Bachunas, 
C. Brazaitis, Liudas Kairys, J. 
Pautienis. Vasario 27 čia įvyks

kalbio žodį taria Bal. Brazdžionis. Sėdi šaulių kuopos pirm. 
Išganaitis, prie karsto budi šaulės ir šauliai. Atsisveikinimas 
buvo sausio 15. Nuotr. M. N agi o

Vasario 16 minėjimas. Kovo 
11 Blackstone viešbuty bus 
metinis banketas, kur bus pa
gerbtas dr. P. Bradley.

Parodos ir šokiai
II jaunimo kongreso proga 

įvyks įvairios 8 parodos Jauni
mo centre. Parodų komisijai va
dovauja J. Liškevičiūtė ir D. 
Lukošiūnaitė. Menininkai ga
lės dalyvauti iki 30 m. am
žiaus. Norintieji dalyvauti užsi
rašo iki gegužės 21, kartu pri
statydami ir kūrinius.

Tautinių šokių šventės komi
tetas planuoja irgi visokių pra
mogų. Reikėtų taikyti datas ir 
valandas, kad jaunimo kongre
sas ir tautinių šokių šventės 
programos perdaug nesikryžiuo-

Vas ari o 16 minėjimas
Amerikos Lietuvių Taryba 

vasario 20 rengia Lietuvos ne- 
. priklausomybės atkūrimo mi

nėjimą. Pradžia — 2 vai. po
piet. Minėjimas įvyks Audi
torium teatre, 70 E. Congress 
St. Dalyvaus pianistas A. Kup
revičius, solistė G. Capkauskie- 
nė, solistė A*. Stempužienė, mu
zikas A. Kučiūnas. Bus specia
lūs autobusai. Visi lietuviai 
kviečiami atsilankyti.

Bal. Brazdžionis

Worcester, Mass.
f Tradicinė Užgavėnių 

vakarienė

Meno Mėgėjų Ratelis nuo sa- 
j vo įsikūrimo dienos ne tik džiu- 
' gina mus lietuviškom dainom, 
bet ir palaiko lietuviškus pa
pročius, kiekvienais metais su- 

I ruošdamas tradicinę Užgavė
nių vakarienę, kurią puikiai pa
gamina pačios Ratelio narės, 
nes jos yra ne tik geros daini
ninkės, bet ir sumanios šeimi
ninkės.

Šiais metais tradicinė Užga
vėnių vakarienė įvyks vasario 
12, šeštadienį, 7 vai. vakaro, 
Maironio Parke, 52 Quinsiga- 
mond Ave., Shrewsbury', Mass.

Po vakarienės bus meninė
dalis, kurią atliks M. M. Rate
lio Penketukas. Solo dainuos V. 
Roževičius. Akomponuos Šv. 
Kazimiero parapijos vargoni
ninkas muz. A. Mateika. Pen
ketukui vadovaus Aušros Var
tų parapijos vargonininkas mu
zikas V. Burdulis.’ Programą 
praves M. M. Ratelio įkūrė

jas — humoristas L. Jakubaus
kas.

Po programos bus šokiai, ku
riem gros visų mėgstamas R. 
M. Trio orkestras.

Rengėjai kviečia visus kartu 
su jais praleisti užgavėnes.

New Britain, Conn.
Minės Lietuvos atsikūrimo 

sukaktį
Vasario 20 New Britaine Lie

tuvos nepriklausomybės atkūri
mo minėjimas prasidės 10:30 
vai. rytą pamaldomis Šv. And
riejaus lietuvių parapijos baž
nyčioj. Mišiose dalyvaus orga
nizacijos su vėliavomis. Prie 
vėliavų budės skautai-tės. Per 
mišias giedos muz. Jono 'Bei- 
noriaus diriguojamas Šv. And
riejaus lietuvių parapijos miš
rus choras.

Oficialioji minėjimo dalis pra
sidės 2 vai. popiet Lietuvių sve
tainėj, Park St., New Britaine. 
Pagrindinę kalbą pasakys teisė
jas Pranas Mončiūnas (Frank 
Monchųn) iš Windsoro, Conn. 
Paskui bus sveikinimai, rezo
liucijų priėmimas ir kita.

Meninėj programoj pasiro
dys muz. J. Beinoriaus diriguo
jamas Šv. Andriejaus parapi
jos mišrus choras su dainomis, 
lituanistinė mokykla, vadovau
jama mokytojų, su deklamacijo
mis ir tautinių šokių grupė, pa
ruošta mokytojos Aldonos Sta- 
siukevičienės (Kaminskaitės), 
su tautiniais šokiais.

Visi New Britai no ir apylin
kių miestų lietuviai prašomi 
šiame minėjime gausiai daly
vauti. Malonėkit atsivesti ir
amenkiečių. Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių aa-

Jonas Bernotas pavardes.

Dr. J. Adomavičius (paskutinis dešinėje) Chicagoje per lie
tuviškos televizijos valandėlę pradėjo medicinos paskaitas. 
Programa būna kiekvieną sekmadienį 8:30 v.v. Antroji iš k. 
dr. Ona Vaškas ir kiti jo talkininkai. Nuotr. M. Nagio

Trūksta narių

Jau keletas metų M. M. Ra
telio veikla yra susilpnėjus, 
nes sumažėjo narių skaičius. Se
nieji pavargo, jaunieji nesto
ja į narių eiles. Nyksta mūsų 
tautiniai ir bažnytiniai chorai. 
Gaila, kad reikia taip sakyti, 
bet taip yra.

M. M. Ratelyje keletą metų, 
dėka energingo pirm. V. Rože- 
vičiaus, veikia tik Penketukas, 
vadovaujamas muz. V. Burdu
lio.

Praėjusiais metais Penketu
kas koncertavo Hartforde, Wa
terbury ir kitose vietovėse, ne
skaitant mūsų kolonijos, kurioj 
beveik nė vienas parengimas 
be jo neapsieina. Jį visi mėgsta.

Penketuką sudaro: V. Rože- 
vičius, U. Rožeyičienė, A. Bran- 
tienė, K. Naikelienė, E. Goro- 
deckienė.

V. Roževičius yra Dievulio ' 
apdovanotas gražiu balsu, kurį i 
jam lavinti daug padeda muz. 
A. Mateika. Dažnai girdim V. 
Roževičių giedant solo bažny
čioj per mišias, per įvairius pa
rengimus, vestuves, laidotu
vės. Reikaldi esant, jis -palieka 
darbovietę ir prašomas nieka
da neatsisako padainuoti ar pa

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui^ Te VU pranciškonu vie- 
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskirti aukotoja pageidavimus) aukojo:
E. PATERSON, N J. 

♦
A. Aidukas 35.
A. Gerard 7.
J. Kuzinevičius 10.
A. Lukawicz 8.
A. Masionis 50, anksč. 150.
J. Rakaskas 10.
A. Warashinskas 15.

SO. OZONE PK. N.Y.

V. Bielis 10, anksč. 5.
A. Kinkei 5.
A. Veracka 5, anksč. 5.*
M. Kubilienė 5.
W. Radus 5, anksč. 5.
A. Milukas-Trainis 25, anksč.

100.
B. J. Bredes 100, pažad. 200.
J. Jensen 2.
A. V. Kazie 20, pažad. 100.
P. Y. 5.
A. Z. Mažeikos 100, anksč. 200, 

naujas pažad. 200.
A. Schultz 2.
J. A. Poderis naujas pažad. 

800, anksč. 200.

AUKOS IŠ ĮVAIRIŲ
VIETOVIŲ

Dr. I. S. Giedrikis, So. Orange, 
N. J., 200.

K. Bradūnas, Boston, Mass., 10 
(Dr. J. Leimono fondui).

A. Zailskas, Cicero, III., 10.
N. Shumbris, Bayside, N. Y.,

10, anksč. 10.
M. Pietz, Bronx, N. Y., 10, 

anksč. 30, pažad. 100. 

BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N.Y. FL221

giedoti. Yra kviečiamas ir į ki
tas lietuvių kolonijas. Taip pat 
dalyvauja ir Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnytiniame chore kar
tu su K. Naikeliene ir A. Bran- 
tiene.

M. M. Ratelio susirinkimas
Sausio 22 įvyko Meno Mėgėjų 

Ratelio susirinkimas.
Pagerbta praėjusiais metais 

mirusi narė a.a. M. Jankauskie
nė.

Valdyba pasiliko ta pati: pir- 
min. V. Roževičius, vicepirm. 
S. Valinskas, sekretorė E. Go- 
rodeckienė, kasininkas Grimai- 
la. Choro seniūnas — K. Gri
gaitis.

Kartais M. M. Ratelis savo 
aukomis paremia ir lietuviškus 
reikalus. Bet galėtų ir labiau 
pajudinti savo kapitalo sandėlį.

Linkėtina Penketukui dėti 
visas galimas pastangas atgai
vinti Ratelio veiklai, nesiten
kinant vien Penketuku.

J.M.

— Lietuvių Enciklopedijos 
leidykla savo patalpose, 395 W. 
Broadway, So. Boston, Mass. 
02127, atidarė knygų, žurnalų 
bei laikraščių parduotuvę. Lei
dyklos prašomos siūlyti savo lei
dinius.

V. Katinas, Richmond Hill, 90, 
anksč. 110.

P. Jurgėla, Uniondale, N. Y., 
100, anksč. 105.

V. Gajauskas-Gayes, Long Is
land City, N. Y., 50, anksč. 
150, pažad. 300.

P. M. Palys, Richmond Hill, 
N. Y. 100, anksč. 45.

I. Banaitienė, Brooklyn, N. Y. 
60, anksč. 175.

A. Chaplick, Brooklyn, N. Y., 
40, anksč. 75, pažad. 300.

J. Šidlauskienė, Waterbury, 
Conn., 11.

J. Kuodis, Brooklyn, N. Y. 100, 
anksč. 100.

L. Virbickas, Brooklyn, N.Y., 
70, anksč. 130.

K. Bakšys, Ridgefield, N. J., 
25, pažad. 100.

J. E. Balutis, Ridgefield, N. J. 5.
M. E. Sosnoski, • Ridgefield 

Park, N. J., 2.
K. Kulys, Englewooe, N. J., 50, 

pažad. 100.
V. Paulius, Englewood, N. J., 

25.
T. V. Staskus, Englewood, N.J., 

50.
E. M. Urevick, Englewood, N.J., 

10.
A. Eitmanas, W. Paterson, N.J., 

25.
i

PILDO PAŽADUS

A.V. Deltuva, E. Meadow, N 
Y., 5.

A. Yudd, Elizabeth, N. J. 10.
A. Miskiewicz, Bayonne, N. J 

10.

1$ VISLIU
— Žurnalistikos 1971 m. pre

mija iš L. K. Mokslo Akademi
jos kun. dr. Juozo Prunskio fon
do paskirta prof. Juozui Brazai
čiui, Darbininko redaktoriui. Ju
ry komisiją sudarė: pirm. kun. 
dr. L. Andriekus, OFM, sekr. dr. 
V. Vygantas, nariai: dr. D. Ja
saitis, dr. J. S t ūkas, dr. B« Radzi- 
vanas.

— Dr. J. K. Valiūnas, Vliko 
pirmininkas, 'Vasario 5-6 lan
kėsi Chicagoj. Turėjo eilę pa
simatymų su Alto, II PL Jau
nimo kongreso rengimo vado
vais ir kt. Dalyvavo ir Lietu
vių Žurnalistų Sąjungos reng- 
toj spaudos konferencijoj. Vasa
rio 5 dalyvavo L. Žurnalistų 
S-gos surengtame pobūvy, kur 
trumpai ryškino visiem lietu
viam rūpimus klausimus, pami
nėjo Bražinskų būsimą bylą.

TE)
— LB centro valdybai para

ginus, įvairiose apylinkėse jau 
veikia jaunimo sekcijos ar jau
nimo metų komitetai. Jų dabar
tinis uždavinys yra sėkmingai 
išrinkti atstovus į II Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo kongresą. 
Rinkimai turi būti baigti iki 
vasario 16. Po to sparčiai turės 
pajudėti finansų telkimo dar
bai ir pasiruošimas kongreso 
programom. Kongresui lėšų ti
kimasi iš trijų šaltinių: finan
siškai pajėgių stambių aukoto
jų, plačios lietuviškos visuome
nės dosnumo ir jaunimo metų 
komitetų pastangų.

— Stamford, Conn. Vasario 
16 minėjimas ruošiamas vasa
rio 13 Glenbrook Community 
Center salėj 35 Crescend St. 
Stamforde. Pagrindiniu kalbė
toju pakviestas kun. V. Piktur
na. P. Montvila iš New Yor- 
ko parodys jo paties Lietuvoj 
filmuotus vaizdus ir skaidres. 
Minėjimo pabaigoj kavutė ir 
pyragaičiai. Pradžia 6 vai. va
karo. .. nfc- ; ....

— Viktoras Abramikas, Lie
tuvoj pasižymėjęs futbolinin
kas, sausio 31 anksti rytą mirė 
ligoninėj, netoli Chicagos. Bu
vo gimęs 1908. Pastaruoju lai
ku gyveno Sauk Village, netoli 
Chicagos. Velionis silpniau jaus
tis pradėjo apie Kalėdas, ir li
goninėj buvo rasta vėžio liga. 
Amerikoj gyvena velionio se
suo Joana Vaičiulaitienė, o Bra
zilijoj — sesuo Zuzana Baltė- 
nienė.

— II Pasaulio Lietuvių Jau
nimo kongrese Jungtinėm A- 
merikos Valstybėm atstovaus 
90 asmenų. Juos išrinks LB a- 
pygardos su apylinkių ir Jau
nimo metų komiteto talka, pa
gal LB centro valdybos pateik
tas taisykles. Atstovų skaičius 
kiekvienai apygardai buvo nu
statytas remiantis 6-sios LB 
tarybos rinkimų daviniais. To
kiu būdu Vidurio Vakarų apy
gardai’ tenka 34 atstovai; New 
Yorko — 13; Detroito, Hartfor
do, New Jersey ir Pietryčių 
apygardom — po 7; Clevelan- 
do — 6; Bostono — 5; Vakarų 
apygardai — 4 atstovai.

— L. M. Klubų Federacijos 
Waterburio klubas iš rengto ru
dens baliaus pelno paskyrė 100 
dol. Kultūros Židinio statybai.

— Putnam, Conn., seserų so
dyboj religinių studijų savait
galiai vyks tokia tvarka: vasa
rio 25-27, antras gavėnios sa
vaitgalis — moterim; kovo 3- 
5, trečias gavėnios savaitga
lis — moksleiviam berniukam 
ir mergaitėm; kovo 10-12, ket
virtas gavėnios savaitgalis — 
vyram; kovo 17-19 penktas ga
vėnios savaitgalis — studen
tam ir studentėm (universite
to amžiaus). Jaunimui savait
galį praves keli asmenys, jų 
tarpe bus ir kunigas. Dėl in
formacijos kreiptis: Sesuo M. 
Palmira, Immaculate Concep
tion Convent, Putnam, Conn., 
06260. Tel. (203) 928-5828.

— Chicagos lietuvių choras 
“Pirmyn” kovo 4-5 Chicagoj, 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėj, stato Franz Lehar ope
retę “Linksmoji našlė”. Diri- 
gentas-režisorius .— muz. Ste- 
phens-Steponavičius.
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Joseph Kscenaitis apdovanojamas už uolų darbą Lietuvos vyčių 12 kuopai. Iš k. j d. Mrs. 
Ona Kscenaitis — motina, kuopos pirm. Leon Waskiewicz, Joseph Kscenaitis, kun. Jurgis 
Gurinskas — Aušros Vartų parapijos klebonas.

Iš Lietuvos vyčių veiklos
NEW YORKO VYČIŲ 
KALĖDINĖ EGLUTĖ

Aušros Vartų parapijoj 
Manhattane veikia Lietuvos 
vyčių 12 kuopa. Ši kuopa gruo
džio 12 surengė tradicines kalė
dines vaišes, kuriose dalyvavo 
80 vaikų ir suaugusių. Kuopos 
moterys surengė puikią kalė- 

* dinę vakarienę. Prisiminta bu
vo ir tie papročiai, kurie buvo 
senajame New Yorke, kai jis 
priklausė olandam ir vadinosi 
New Amsterdam. Buvo ir Ka
lėdų senelis ir išdalijo vaikam 
dovanas.

Kaip įprasta, tokia proga 
prisiminta ir didžiosios metų 
dovanos — kas buvo gera per 
metus.

Šiame susirinkime buvo pa
gerbtas ilgametis kuopos narys 
Joseph Kscenaitis. už jo didelį 
triūsą ir pasiaukojimą vyčiam. 
Vyčiu jis yra nuo 1942. Ilgai 
buvo antruoju vicepirmininku 
ir ėjo pareigas įvairiuose ko
mitetuose. Antrojo pasaulinio 
karo metu tarnavo kariuome
nėje ir buvo Afrikos žygiuose. 
Dabar priklauso sužeistųjų vė
tė ranų. sąj u ngai.

Jis taip pat yra Aušros Var
tų uolus parapietis ir mielai pa
deda visuose reikaluose.

Šį mielą ir veiklų vyčių na
rį susirinkę pagerbė atsistoda
mi ir plodami. Taip pat daly
vavo ir jo motina Ona Ksce
naitis, seserys — Mrs. Mild
red Pietz, Mrs. Leon Waskie
wicz. Kuopos pirmininkas 
Leon Waskiewicz įteikė jam 
dovaną.

Buvo ir kitų dovanų. Jau
nom merginom buvo paskelb
tas rašinio konkursas “What 
the Statue of Liberty means 
to me because of my Lithua
nian Heritage”. Pirmoji pre
mija buvo padalinta pusiau ir 
ji atiteko: Laura Montvidas ir 
Ann Marie Waskiewicz.

Vaikai sugiedojo -"Tyliąją 
naktį” ir šia giesme buvo pri
simintas Simas Kudirka. Kuo
pa džiaugiasi, kad jos dvasios 
vadu yra kleb. kun. Jurgis Gu

Įteikiama pirmoji premija Ann Marie Waskiewicz. Įteikia Mary York.

rinskas ir jo padėjėju kun. An
tanas Kardas.

Buvo atvykę iš New Yorko 
— New Jersey apskričio sve
čių: Anthony Kober — pir
masis vicepirmininkas su savo 
miela žmona Mary Kober, biu
letenio redaktore: Frank Vaš
kas — informacijos reikalų 
pirm., Ann Klem — kultūros 
reikalų pirmininkė. Ji atsi
nešė ir puikių kalėdinės eglu
tės papuošalų.

Šių vaišių šeimininke buvo 
Mary York. Jai talkino Con- 
tance Siatsis, Helen Cuper- 
wich, Ann Žindžius, Mildred 
Pietz, Betty Waskiewicz, He
len Yurkus, Ann Montvidas ir

Vaikai, dalyvavę Lietuvos vyčių kalėdinėje eglutėje gruodžio 
12 Aušros Vartų parapijoje Manhattane.

Evelyn Bell. Puošimo komitetą 
sudarė: Helen Matthews, Jim 
Sabai ir kun. Antanas Kardas.

’ Bufeto komitete dirbo: Ste
phen Montvidas, Walter Yur- 

( kus, Joseph Kscenaitis ir Leon 
Waskiewicz. Apgarsinimo ko
mitete reiškėsi: Albert Yat- 
kauskas, tvarkos reikalam — 
Ann Yorkus.

Kalėdų naktį po Bernelių mi
šių Lietuvos vyčių 12 kuopa pa- 

į rapijos salėj surengė kavutę, 
į kurią pakvietė visus iš bažny
čios. Visi buvo pavaišinti kava 
ir pyragaičiais. Dalyvavo per 
50 žmonių. Visiem parapiečiam 
ir kitų tautų atstovam Lietu
vos vyčiai ištiesė ranką, svei
kindami juos ir pareikšdami 
savo lietuvišką bičiuliškumą 
bei vaišingumą/ R_

New Haven, Conn.
1971 metai — jau praeitis. 

Galėjo kai kam atrodyti, kad 
lietuviška veikla New Havene 
tais metais lyg ir buvo ap
mirusi. Tačiau iš tikrųjų taip 
nebuvo. Ne visi įvykiai buvo 
mieli ir malonūs.

Liūdna, kai mirtis retina mū
sų gretas. Birželio mėnesį mirė 
dr. M. ir S. Nasvyčiai, prieš pat 
Kalėdas — Elena Morkienė, o 
spalio mėnesį automobilio ka
tastrofoj žuvo J. šilkų vai
kaitis.

Širdies operacijas pergyveno 
trys kolonijos vyrai. J. Šilkui 
įdėtas variklis; Leo Jensen, dail. 
Dalios Ramanauskaitės vyrui, 
padaryta komplikuota opera
cija; jaunam Edvardui Gutaus
kui “užlopyta” širdies pertvara. 
Pranas Naiduškevičius buvo pa
guldytas ligoninėn dėl seniai 
sužeisto nugarkaulio. Šiuo me
tu visi sakosi esą sveiki.

Išsibaigėm iš jaunimo. 
Nebeturim lietuviškos mokyk
los. Nežiūrint mirčių, ligų ir 
šiaip visokių spragų, lietuviš- 

i kasis gyvenimas nesustojo. Ant- 
1 roj metų pusėj parapijos tary

ba sėkmingai suruošė gegužinę 
j ir pietus. LMKF klubas suruo

šė kultūrinę popietę. ALKMS- 
gos 33 kuopa padarė Kūčias. 
Per metus suruoštos dvi lietu
vių tautodailės parodėlės ame
rikiečiam. Tautos Fondo rėmė- 

i jų ratelis mokesčius sąžiningai 
apsimokėjo. Balfo nariai irgi

• neatsiliko. SLA 142 kuopa per 
Z. Merkevičių Vasario 16-tosios 
gimnazijai pasiuntė nemažą au
ką. Tai pačiai gimnazijai pavie
niai asmenys suaukojo gerokai 
virš šimto dolerių. LB solida
rumo mokestis išrinktas beveik 
100 proc.

Šiais metais pirmasis iš lie
tuvių mirė Augustas Bakaitis, 
83 metų. Buvęs veiklus lietu
vis.

Sausio 9 aštuntame televizi
jos tinkle, Ethnic Identity pro
gramoje dalyvavo .dr. Elona

B

Specialūs 
siuntiniai į 
Lietuvą

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

Vertingiausia dovana 
Jūsų giminėm —

KAILIŲ IMITACIJA 
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas 
— pilna kaina tik $108.00.

10 SKARELIŲ — S54.90 
5 vilnonės skarelės su 
didelėm ar mažom gėlėm ar 
turkiškais piešiniais ir 5 
šilkinės skarelės, visų 
spalvų.
Oro paštu — $63.40

SPECIALI KOMBINACIJA 
Didelė vertė — $169.00 
3 jardai vyriškam žieminiam 
paltui medžiagos, 100: vilna, 
3 jardai moteriškam 
žieminiam paltui medžiagos, 
100% vilna, 3 ir pusė jardai 
vyruškam kostiumui 
medžiagos, 100% vilna, 3 
jardai moteriškam žieminiam 
drabužiui medžiagos, 100% 
vilna, 2 paklodės, (dvigubo 
dydžio), 2 pagalvių įvalkai, 
6 turkiški rankšluoščiai

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

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO

Užsisakykite dabar — tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Penktas aukštas)
New York, N. Y. 10010 
Tel. 982-1530

Reikalaukite naujų katalogų 
su paveikslais.

Šioje prekyboje męs turime 
23 metų patirtį ir daug ’ 
tūkstančių patenkintų 
klijentų!

Vaišnienė, Msgr. G. Baroni ir 
Joseph Duffey. Dr. Elona Vaiš
nienė jau gerokai pažįstama 
amerikiečiam. Ji sugeba išnau
doti kiekvieną pasitaikiusią pro
gą lietuviškam reikalui. Jai pra
sivėrė durys į amerikiečių 
spaudą, televiziją ir kitur. Dan
teliu atvejų amerikiečiai į ją 
kreipėsi, prašydami informaci
jų apie Lietuvą ir lietuvius. Gai
la, kad Vaišniai sausio 31 iš
vyko aštuoniem mėnesiam į Vo
kietiją, Linkim jiem sėkmės ir 
tikimės, kad dr.. Elona ir grį
žus ras duris į amerikiečius ne
užtrenktas.

LB valdyba nutarė Vasario 
16-tosios minėjimą ruošti vasa
rio 13. Minėjimas pradedamas 
mišiomis 10:30 vai. ir tęsia

Baltimorės žinios
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimą Baltimorės 
Lietuvių Tarybos skyrius ren
gia vasario 20, sekmadienį. 
Iškilmės prasidės su pamaldo
mis Šv. Alfonso bažnyčioj 8:30 
vai. ryto. Minėjimo banketas 
bus 1:30 vai. popiet Lietuvių 
Svetainės didžiojoj salėj. Pa
kviesti dalyvauti Maryland© gu
bernatorius Marvin Mandel, 
senatoriai bei kongresmanai, 
Baltimorės burmistras Donald 
Schaefer ir kiti žymūs asmenys. 
Minėjimo iškilmės baigiamos 
vasario 27, sekmadienį, su ypa
tinga programa, kurią rengia 
LB Baltimorės apylinkė. Kal
bės svečias iš Philadelphijos 
Algimantas Gečys. Programoj 
dalyvaus lietuvių tautinių šokių 
grupė ir Baltimorės vyrų cho
ras "Daina”. Visi kviečiami 
gausiai abiejose iškilmėse daly
vauti.

Mielai LIUDVIKAI KOPPIENEI, netekus brangios sssutės

Stanislavos Vilčinskaitės, 
giliausią užuojautą reiškia

Gražina ir Algirdas ŠIMUKONIAI

Mylimam vyrui

Vincui Mincevičiui
mirus, vienišai likusiai žmonai Angėlei ir artimiesiems mūsų 
nuoširdi užuojauta.

Lionė, Vladas ir Putinas 
BALTRUŠAIČIAI

Pulk. inž. Stasiui Biručiui
mirus, jo žmonai dr. Aldonai Birutienei, sūnums ir jų 
šeimoms gilią užuojautą reiškia

Irena ir Stasys GIEDRIKIAI

mas popiet 3 vai. prapijos sa
lėj. Pagrindiniu kalbėtoju su
tiko būti Vliko tarybos narys 
Br. Bieliukas. Meninę progra
mą atliks Waterburio vyrų 
kvartetas, vadovaujamas komp. 
A. Aleksio. Jei niekas nepasi
keis, bus keletas ir solo dainų. 
Valdyba prašo tą dieną neruoš
ti kitų parengimų bei susirin
kimų.

Jaunimo kongreso finansų 
komitetas prašo paremti kon
gresą aukomis. Prisidėkim prie 
šio reikalo kad ir mažiausia 
aukele. Tikimės, kad ir šiais 
metais mūsų kolonijos narių 
dosnumas nesumažės. Mūsų 
šventa pareiga išlaikyti jauni
mą lietuvybei ir Lietuvai.

Albina Lipčienė

Ištikimybės dovanos sodalie- 
tėm išdalintos vasario 6, sek
madienį, per 8:30 vai. mišias, 
kurias aukojo jų dvasios va
das kun. A. Dranginis. Pasvei
kino ir dovanas dalijo prel. L. 
Mendelis. Po mišių metiniai 
pusryčiai ir susirinkimas. Kun. 
P. Hogan po susirinkimo paro
dė spalvotų paveikslų iš Austri
jos, Vokietijos, Šveicarijos ir 
Italijos.

Kepsnių balių rengia Šv. Var
do draugijos vyrai Šv. Alfonso 
parapijos salėj vasario 13, sek
madienį, nuo 1 iki 6 vai. Bus 
galima gauti ne tik gardžiai pa
gamintos jautienos, bet ir kito
kių valgių. Šokiam gros Edv. 
Karčausko orkestras. Veiks lo
terija. Pelnas skiriamas para
pijos reikalam.

Jonas Obelinis
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HOT SPRINGS, ARKANSAS
Turėsim lietuvišką 
radijo pusvalandį

Mūsų kolonijos lietuviam 
pageidaujant, įsteigtas lietuvių 
radijo klubas. Į klubą įstojo 27 
nariai su 57 dol. mėnesinių įna
šų. Stambiais šio klubo rėmė
jais yra Vaclovą ir Jonas Bag- 
danavičiai, paaukoję klubui 50 
dol. Su 5 dol. mėnesiniais įna
šais į klubą įstojo prof. Kon
stantinas Račkauskivs, verslinin
kė Stasė Jucienė ir Jurgis Ke- 
zys. Dauguma narių pasižadėjo 
per mėnesį mokėti po 2 dol., o 
keletas narių — po dolerį.

Sausio 20 įvyko visuotinis klu
bo. narių susirinkimas, kuriame 
aktyviai dalyvavo beveik visi į 
klubą įstojusieji.

Radijo programai paruošti ir 
tvarkyti buvo išrinkta penkių 
narių klubo valdyba, kuri tuo
jau pasiskirstė pareigomis: J. 
Bružas — pirmininkas, P. 
Balčiūnas ir B. Gudonis — vice
pirmininkai, K. Rūkas -— sekre
torius ir K. Plepys — kasinin
kas.

Susirinkimas radijo pusvalan
džiui parinko vardą: Hot 
Springs lietuvių radijo pusva
landis “Laisvės varpai”. Pusva
landžio muzikiniu motto pa
rinktas Prezidento maršas. Tvar
kant muzikinę dalį, nutarta 
kviesti čia gyvenantį muziką Jo
ną Zdanių patarėju.

Pradžioj pusvalandis bus 
transliuojamas tik vieną kartą 
per mėnesį.

Programa bus be komercinių 
skelbimų. Todėl laisviau galė
sim paminėti žymesnes mūsų 
tautos istorines sukaktis, duo
sim paskaitėlių lietuviškomis te
momis, skelbsim žinias iš mūsų 
kolonijos lietuvių gyvenimo ir 
duosim lietuviškų dainų bei mu
zikos. Svarbesnius Lietuvos is
torinius įvykius paminėsim ir 
angliškai. ,

Programa bus transliuoja
ma iš stoties KBHS, banga 590 
A.M., kiekvieno mėnesio trečią 
šeštadienį, 4 vai. popiet.

Pirmoji programa, kurioj mi-

nėsim ir Vasario 16-ją, bus gir
dima vasario 20 pirmą valandą.

Visi lietuviai, besilanką Hot 
Springs vasarvietėj kaip turis
tai arba atvykę į karštuosius 
mineralinius šaltinius gydytis, 
kviečiami pasekti mūsų pus
valandį ir jo pasiklausyti.

K. Okana

Philadelphia, Pa

DEŠIMTMETIS

BUFFALO, N. Y.
Vasario 16-tosios minėjimas, 

rengiamas Buffalo lietuvių klu
bo, įvyks sekmadienį, vasario 20. 
Minėjimo programa tokia: 10 
vai. ryto — pamaldos Šv. Jurgio 
bažnyčioj, 1910 East Falls St., 
Niagara Falls, N. Y.

. .3:30 vai. popiet — oficialioji 
dalis ir koncertas International

i Institute patalpose, 1260 Dela- 
: ware Ave., Buffalo, N. Y.

Kalbės Kanados Lietuvių B- 
nės centro valdybos jaunimo 
sekcijos pirmininkas Gediminas 
Breichmanas. Koncertinę progra
mos dalį atliks jaunieji instru-

— Christian Crusade Weekly 
Tulsa (Oklahoma) laikraštis 
(gautas A.A. B. dėka), sausio 2 
įdėjo rašinį Charles Secret, ku
ris pradėjo nuo Amerikos vy
riausiojo teismo. Esą Ameriko
je maža, bet veržli ateistų gru
pė padarė tiek įtakos, kad vyr. 
teismas uždraudė valdinėse mo
kyklose minėti Dievo vardą. A- 
teistam pasisekė, nes tikintieji, 
daugumas, yra indiferentiški. 
Paskui atpasakoja plačiai vysk. 
V. Brizgio pareiškimą apie ateis
tų veiklą prieš religiją Lietuvo
je.

— J. Vanagas Adelaidėj labai 
gerai žinomas lietuvis, nes jo 

i iniciatyva ir darbu Lietuvių na- 
’ muose buvo įkurtas vienintelis 
lietuviškas muziejus-archyvas. 
J. Vanagas vėliau Lobethal 
mieste įkūrė šio miesto austra
lišką muziejų. Dabar jis sutiko 

! Adelaidėj, Lietuvių Katalikų 
Centre, įkurti ir tvarkyti šios 
lietuviškos parapijos archyvą.

me n tai i s tai — Rimantas Mustei
kis, Sunnye Shortt ir veteranai 
— Buffalo Filharmonijos orkest
ro smuikininkai — Laszlo Hajos 
ir Stanley King.

Mielas tautieti, atsilankyk į 
šį minėjimą, atnešk savo meti
nę auką Lietuvos laisvinimo rei
kalam ir paragink savąjį jauni
mą jame dalyvauti, nes šis mi
nėjimas, jaunimo metų proga, 
specialiai yra taikytas jauni
mui.

Visi dalyvaukime ir pareikš- 
kime bendrą protestą prieš mū
sų tėvynėj nepaliaujamus oku
panto teroro veiksmus.

Klubo valdyba

— Philadelphijos ir Pietinės 
New Jersey LB apylinkių ren
giamas Vasario 16 minėjimas 
įvyksta vasario 20, sekmadienį, 
3 vai. p. p., Philadelphijos Lie
tuvių Muzikinio Klubo patal
pose. Pagrindiniais kalbėtojais 
pakviesti JAV Atstovų Rūmų 
narys Jashua Eilberg (dem.— 
Penna.) ir inž. Raimundas Ku- 
dukis, Cleveland© miesto komi- 
sionierius naujojo burmistro 
Ralph Perk kabinete. Invokaci- 
ją skaitys kun. dr. Petras Sil- 
vinskas, §v. Karolio seminari
jos vicerektorius, prieš keletą 
metų buvęs Apaštališkos Dele- 
gatūros JAV sekretorium Wa
shingtone. Meninę dalį atliks 
Vilties choras (vadovauja L. 
Kaulinis), -Philadelphijos tauti
nių šokių grupė Žilvinas (vad. 
E. x Bendžiūtė), Philadelphijos 
V. Krėvės vardo lituanistinės 
mokyklos choras (vd. O. Pliuš-

LIETUVIŲ FONDAS

išleido dviejų spalvų (raudona ir tam
siai šalia) lipinukus. Kaina $1.00 už ke- 
turius lapus (144 lipinukai). Kas norė
tų jų įsigyti sau ar platinimui — kreip
tis į LB būstinę:

2422 West Marquette Rd.
Chicago, III. 60629, 
tel. 312 925-6897 Hamiltono Gyvataro šokėjai. Jie atvyksta su gastrolėm ir 

vasario 26 pasirodys Philadelphijoj, vasario 27 — New Yorke.

Romėnė) ir tautinių šokių gru
pė (vad. M. Radikienė).

— Teresės Gečienės, JAV LB 
informacijos komisijos narės, 
pastangomis ir šiais metais Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
tės proga plačiai klausoma kla
sikinės muzikos stotis WFLN 
perduos pusės valandos progra
mą apie Lietuvą. Programoj 
bus žvelgiama į Lietuvos liki
mą paskutiniųjų metų įvykių 
šviesoj ir perduodama lietuviš
ka muzika su komentarais ang
lų kalba.' Pusvalandžio progra
mą redaguoja ir pranešinės An
tanas Mažeika, buvęs Laisvės 
Žiburio ir Gintaro Krašto va
landėlių redaktorius. Programa 
bus girdima vasario 12, šešta
dienį, 10 vai. ryto (tuoj po ži
nių). Stotis transliuoja bango
mis 900 AM ir 95.7 FM. Padė
kos laiškučius stoties vadovy
bei prašoma siųsti šiuo adresu: 
WFLN, 8200 Ridge Avenue, 
Philadelphia, Pa. 19128.

"Waterbury
Nepriklausomybės minėjimas

Vasario 16 šventę waterbu- 
riečiai švęs vasario 20, sekma-

valdybos rūmų pakeldami savo

perskaitys “Lietuvos Dieną”

— Kolumbijos - lietuvių jau
nimo suvažiavimas ir studijų 
dienos įvyks vasario 11-13 Me- 
deline. Ruošiamasi atvykti į 
jaunimo kongresą Chicagoj.

— New York Times sau
sio 27 vedamajame apie sovie
tų užsienio reikalų ministerio 
A. Gromykos lankymąsi Japo
nijoje priminė ir Baltijos vals
tybes. Laikraštis rašė apie atei
ty galimą sovietų-japonų taikos 
sutartį ir nurodęs į japonų no
rą iš sovietų atgauti 1945 už
imtas Kurilų salas, pridūrė, kad 
tokiam klausimui iškilus galė
tų būti iškeltas ir klausimas ki
tų, sovietų okupuotų pastarojo 
karo metu sričių, kaip Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos, šiaurinės 
Besarabijos, Bukovinos ir kitų. 
(E)
— Vatikano dienraštis “L’Os- 
servatore Romano” sausio 23 
trečiame puslapy paskelbė il
gą Paolo Droulers, S.J., straips
nį apie neseniai Romoj išleistą 
Lietuvos Bažnyčios 17-18 amž. 
dokumentų rinkinį “Relationes 
status dioecesium in Magno Du- 
catu Lituaniae, vol. I: Dioceses 
Vilnensis et Samogitiae”, red. 
P. Paulus Rabikauskas, S. J., 
Roma, 1971. Šiame tome pa
teikiami dokumentai, liečią dvi 
diecezijas — Vilniaus ir Žemai
čių. Tome 600 puslapių. Kitame

buvusios Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštijos teritorijoje. (E)

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų ir poilsio savaitė šiais 
metais bus liepos 23-29 Kanadoj,

nyčioj įvyks tos dienos intencija 
pamaldos.

Akademinė dalis bus vykdo
ma parapijos mokyklos didžidjoj 
salėj 3 vai. popiet, kur įvairioj 
programoj dalyvaus ir “Sūdu
vos” grupės šokėjai, lituanisti
nės mokyklos mokiniai bei dai-, į Wassaga Beach, 
nininkai.

Minėjimui atitinkamą kalbą 
pasakys iš New Jersey atvykęs 
visuomenininkas, rašytojas, LB 
centro v-bos pirm. inž. Vytautas 
Volertas.

Vasario 16-ji čia visad pakilioj 
riiiotaik^f švenčiama, riors kar
tais pasitaiko nedėkingos oro 
sąlygos. Ir šiemet, nors ir audra 
siaustų, waterburiečiai -pagar
biai savo vėliavą kels ir baž
nyčion bei salėn skaitlingai su
sirinks, o be to, ir nuoširdžią 
auką įteiks Tėvynės laisvinimo 
reikalam.

CAMBRIDGE
Vasario 16 minėjimas

parapijoj Vasario 16 minėjimas 
įvyks vasario 13, sekmadienį, 
2 vai. popiet. '

Jų metu giedos 
Šv. Petro para- 

vadovaujamas 
Jeronimo Ka- 

atliks Juozo

Altas

LINDĖN, N. j

dos bažnyčioj. 
South Bostono 
pijos choras, 
kompozitoriaus 
činsko. Choras
Naujalio “Maldą už tėvynę”, 
Juozo Gruodžio “Tėve mū
sų” ir Česlovo Sasnausko 
“Apsaugok, Aukščiausias, tą

Vasario 16 minėjimas

' Amerikos Lietuvių Tarybos 
Lindeno skyrius, vietinėm or
ganizacijom bendradarbiaujant, 
ruošia Vasario 16 d. minėjimą 
vasario 27 d. 4 v. popiet, 340 
Mitchell Avenue, Lietuvių Lais
vės Parko salėje, Lindene.

Oficialioj daly kalbės žymus 
kalbėtojas. Meninėj programoj 
pasirodys solistė Irena Stan
kūnaitė ir solistas Mečislovas 
Razgaitis. Akomponuos kompo
zitorius J. Stankūnas. Dr. Vin
co Kudirkos šeštadieninės mo
kyklos mokiniai padainuos, pa
šoks tautinius šokius ir pade
klamuos.

Lindeniečius ir kaimynus nuo
širdžiai kviečiame minėjime 
dalyvauti ir atlikti savo tauti
nę patriotinę pareigą — paau
koti Lietuvos laisvinimo reika-

Po pamaldų minėjimas tęsis 
parapijos salėj. Pagrindine kal
bėtoja čia bus Elena Vasyliū- 
nienė. Meninėj daly operos so
listas Stasys Liepas padainuos 
Aleksandro Kačanausko “Ma
no gimtinė”, Juozo Tallat- 
Kelpšos “Kur lygūs laukai” ir 
“Nuplasnok”. Akomponuos dr. 
Vytenis M. Vasyliūnas.

Parapijos klebonu yra kun. 
Simeonas Saulėnas, vikaru — 
kun. Jonas Klimas.

lam. Negalinčius į šį minėjimą 
atvykti asmeniškai, prašom au
ką iš anksto siųsti skyriaus pir
mininkui: Vladui Tursai, 412 

Į Morristown Rd, Linden, N. J., 
07036.

Minėjimui pasibaigus, toj pa
čioj salėj numatytos vaišės. No
rintieji jose dalyvauti, prie įė
jimo turi užsirašyti ir sumokė
ti po 3 dol. asmeniui. Valdyba
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TO PLACE 
YOUR AD

DISPLAY

CANCEL OR CHANGE
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 

.PASKOLOS — KEUONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Vacationers. Ice Fishermen, 
Whether You Enjoy Winter 

or Gourmet Dining

THE KINGS INN

Skiers
Sports

SERVICE

Litas Investing Co. Inc.
86-01 U4tį St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(201) 441-6799

Mario’s 'Xlftb Inspection & Repair j 
! service headlights adjustment, wheel ' 

alignment, motor tune-up and brake • 
service. All minor adjustments and 
repairs done while you wait. Shell { 

, Bay Ave. Mayville, N-J. Cape May I 
f - Court House, opp. State Inspection I 
i. Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM 

to 5PM, Owned & operated by Mario 
DeSantis “If you really want your

1 car to go see Mario”, 609—465-5607

1 Adults— Children, 3 Days, Nites — 
$48-327; 6 Days, Nites $95-358 

Breakfasts Dinner incl. 6% Discount 
Groups in Same Room 

American Express and Master Chge.

781

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(201) 846-1650

GUZMAN CONTRACTING
Everything and Anything 

in Contracting Field 
Al! Quality Workmanship 

Lie. No. 673-881
Call 967-8890We Take Pride in 

Our Work

AEGEAN ISLES
East 31st Street Brooklyn, N.Y. 

Call 434-7496
We Also Do Catering 

The Ultimate in Dining 
Also

The New Clement Restaurant 
1612 Sheepshead Bay Road 

Brooklyn, New York 
Call TW 1-3998

FOR SALE

Veda Kazys Merkle
— Sausio 21 So. Bostono Lie

tuvių pil. draugijos šachmati
ninkai, lošdami namie, gana sti
priai įveikė Harwich komandą, 
būtent santykiu 4-1. Lietuvių 
komandai taškus laimėjo Algis 
Makaitis, Aleksis Klinovas, Al
girdas Leonavičius ir Jurgis Zo- 
za. Itin gražią partiją sulošė A. 
Leonavičius, pagaudamas prie
šininko žirgą- Leonavičius atsi
žymėjo ir praeitose rungtynėse 
prieš Harvardo universitetą, su
dorodamas pirmavusį Metro
politan Chess League žaidėją 
Eric Sludą, kuris po 7 ratų tu
rėjo 6 su puse taško.

” ne Atletam. *
ATA l Tiesa, netekta pirmos vietos, 

nes ®avarians su Hajduk bai- 
-•ge 1:1 ir, turėdami vienodą 
taškų skaičių, bet mažesnį rung
tynių skaičių, įsiskverbė pir- 
mon vieton. Beje, bavarai turės 
dar svečiuotis pas Hajduk, o be 
to žaisti prieš Shamrock. Atle
tam likusios rungtynės kiek 
lengvesnės, taip kad įtempta 
pirmenybių pabaiga, numato
ma lemiamose rungtynėse mū
siškių pas bavarus. Atletas

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

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

Vyksta: birželio 8, liepos 13, rugpjūčio 17 ir gruodčio 21. 
Lietuvoje šios grupėm praleis po 11 dienų.

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

— Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko ir Montrealio.

— Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesi vėluokite!

— Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

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

Savininkė Aldona Adomonienė

^VA1-0584
ILCHRIS CONTRACTING CORP.

Philip Christ, Prop.
Carpentry and Mason Contractors 

Residential - Commercial * '

DICTIONARIES 
WEBSTER

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

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

Our Specialist Plumbing, Heating, 
Electrical Sewer Cleaning, Base
ments, Kitchens, Bathrooms, Al
terations, Violations Removed, Roof
ing. Call for Free Estimate. 467-5123.

467-5172. Call Sundays Also.

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

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

Complete Mailing Service
Typing, Addressing, Folding, Insert
ing, Metering, List Maintenance, Col
lating, Competitive Pricing, Dealines 
Met. 914-699—8888

— Darbininko vienas nume
ris nuo šių metų pradžios kai
nuoja 15 centų, ne 10 centų, 
kaip buvo iki šiol.

Iš Lietuvos gautas siuntinė
lis Petrui Barškiečiui. Atsiimti 
Darbininko administracijoje.

Mail to 

NORTH AMERICAN 
LIQUIDATORS 

1450 Niagara Falls Blvd. 
Dept W-43 

Tonawanda, Hew York 14150
C.O.D orders enclose S1.0O good will 
deposit. Pay balance plus C.O.D. ship
ping on delivery. Be satisfied on inspec
tion or return within 10 days for full 
refund. No dealers, each volume speci
fically stamped not for resale.
Please add 51.25 postage and handling. 
New York State residents odd applicable 
sales tax.

ta parengimai. Tektų dirbti 
i prie baro pardavėju (bartende- 
l: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.

oro sąlygų aiškus 
atšaukimas. Lygos 

šito, deja, negali su-

sekmadienį Lietuvių

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DO V ANAS - SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 1.1.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKT^^I.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GELIŲ PARDUOTUVE

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

■ ---------  Gėlės įvairiom progpm----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
jatsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4A49. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą..

VĖL į THROGS NECK
Jau ketvirtą kartą paskiria

mos mūsiškiam pirmenybių 
rungtynės prieš Schwaben SC. 
Šį sekmadienį numatytos 12:45 
vai. rungtynės vėl greičiausiai 
neįvyks. Throgs Neck, Bronx, 
N. Y., stadionas yra pusiasaly
je ir čia oro temperatūra vi
sados 10 laipsnių žemesnė ne
gu New Yorko mieste. Prie da
bartinių 
rungtynių 
vadovybė 
prasti.

Pereitą
Atletų Klubo pirmoji koman
da nukeliavusi jau antrą kar
tą į Yonkers, N.Y. rungtynes 
težaidė vos 20 min. Po Vainiaus 
IV įvarčio, teisėjas rungtynes 
dėl sniego nutraukė. Vėl neaiš
ku, kodėl tos rungtynės iš viso 
buvo pradėtos. Teisėjas grei
čiausiai nenorėjo likti be už
mokesčio. Ar aikštės šeiminin
kai Yonkers SC jam už tokį 
trumpą teisėjavimą mokės, 
tai jau kitas dalykas. Mūsiš- į 

1 kiai, tuo tarpu, turės dar kartą ;
į ten keliauti. Numatyta žie
mos pertrauka, bet, atrodo, tik

H. W. FEMALE

FLOOR 2 Irt
488 MADISON AVENUE 

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

SKYRIAI;
10003 — 39 Second Avenue 
10011 — 135 W. 14 Street

New York, N.Y. 
New York, N.Y. 
Boston, Mass. 02118 <—271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 *—*389 Wert Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 Wert Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, NJ. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, NJ. 07111 — 1082 Springfield Ave. • 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth* Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 8. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1£29 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Pascale, NJ. — 176 Market Street 
Paterson, NJ. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street

CH 3-2583 
Ll 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685

365-5255 
246-9274 

FO 3*8569 
AN 1*2994

San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbuty, Conn. — 905 Bank Street
Warren, Mich. 48092 — 29200 De Quindre J4 Block North ■ 

of 12 Mile Road
Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Ave. 
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street

373*8783 
OR 2*6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1*2750 
Fl 6-1571 

PL 6-6766

751-6760/1 
. 441*4712

Best'in USA and Europe, “JIB HAAP.PFLEGE-LOTION’’ 
— patented in Switzerland. Registered:- USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hatr, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor
ing natural hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Blue-Book. JIB Med
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P.

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, Hl. 60650. 
Fill: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fill. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-rlO W. Germany; Chicago: at Apotheke J&J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Ave.; 1147 N. Ashland Ave.

REMARKABLE DISCOVERY

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1972 metams.

Vardas ir pavardė_

Adresas _________________________________ __
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $7.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą .$.

Spaudai paremti

SiunCiu skolą už

Cook. St. 
Ronkonkoma, 
living quarters. 
Living Room, bath, 
ing conditions. 
8456

Joseph Rectory,
N. Y. Sleep-in, ideal ( 

2 Bedrooms,
Excellent work- 

Call (516) 588-

Registered Nurses
New Hamilton Hospital, 1881 White 
Horse-Hamilton Square Road, Ham
ilton Square, N. J. Specialty openings 
in ICU, 
surgical 
modern 
patient 
progressive care concept will be car
ried throughout the facility. Open
ings also for staff nurses. Competi
tive salaries and excellent fringe 
Benefits. Contact Director of Nursing, 
140 North Clinton Ave., Trenton, N. 
J.„ 609-392-3194.

Emergency Room, ? 'Medical 
supervisor. Our new ultra 

hospital designed, to provide 
centered care. Our

DEXTER PARK

Wm. Anastasd, 
77-01 JAMAICA AYEfiUE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows

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

SCHALLER & WEBER

9 DIDŽIULES
Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 9

Arterijoje: 28-28 Stslrrway Btrort — A8 4-3210 
Floral Park. L.I.: 259*1? Hillside Ava. — 848-6116 
K. Northport. L.M 2SO-A Lark Field Rd. 616-757-0801

Flushing*: 41*06 Main Street
DK 5-1154

V*

Introduction to Modern Li-' 
thianian. 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

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom lietuviškom knygom 
ir plokštelėm pakviestas į Lie
tuvos nepriklausomybės atkū^ 
rimo minėjimą, kurį^ New 
Yorke įvyks vasario 20- Rich
mond Hill aukštesniosios ‘mo
kyklos salėj. Bus gera proga į- 
sigyti dovanom ar sau lietuviš
kų knygų ir plokštelių ar užsi
mokėti Darbininko prenumera

Kalvaitis ir 
Aleksas Viniautas prašomi at- 

, siliepti. 1933 abu suminėti iš
vykdami j Lietuvą, paliko vie
nam patikėtiniui po 500 dol. 
vertės paskolos lakštą, įgalio
dami jį investuotas sumas išgau
ti. Lakštus išdavusios bendro
vės buvo bankroto eigoj ir kre
ditoriam išmokėjo dalį pasko
los lakštų vertės tik 1942. Ka
ro metu ryšys su paskolos lakš
tų savininkais nutrūko. Jei 
būtų žinomi Baltramiejaus Kal
vaičio ir Alekso Viniauto da
bartiniai adresai, jie tuoj galėtų 
atsiimti jiem priklausomas su
mas. Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji malonėkite rašyti: 
Consulate General of Lithua
nia, 41 West 82nd Street, New 
York, N. Y. 10024.

Labai svarbu!

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

Moskvitch 412 IE
Ištaigingas modelis 
Pilna kaina $3275.00

Moskvitch 408 IE
Pilna kaina $3009.50

Zaporozhets ZAZ 966
I Pilna kaina $2012.50

Turimas labai ribotas 
kiekis. Todėl nelaukite. 
Užsakykit dabar!

Užsakyldt tik per

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

t
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PADĖKA

Išgulėjusi šešias* savaites šv. 
Marijos ligoninėj, Orange, 
N. J., po sunkios širdies opera
cijos buvau parvežta į namus. 
Čia daktaro priežiūroj po tru
putį pradedu sveikti.

Prieš širdies operaciją man 
turėjo duoti tris kartus kraujo, 
nes aš esu mažakraujė. Kol kas 
širdis su aparatu veikia, bet 
mane daugiau kankina ir silp-

New Yorke sudarytas jaunimo metų komitetas. Iš k. į d. Edmundas Vaičiulis — vice pirm., 
Algis Norvilą — ižd., Bernadeta Tutinaitė — sekr., Rimas Ignaitis — koresp., Petras Sanda- 
navičius — pirm.

ŽINIOS

Lanta-
128 ir

sausio

su laiku sustiprėsiu.
Negalėdama visiem asmeniš

kai padėkoti, tai nors per spau
dą reiškiu mano nuoširdžiausią 
padėką tiem, kurie mane lan
kė ligoninėj ir dabar namuose 
ir visokiais būdais mene stipri
no.

Ypatingai noriu padėkoti 
Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos klebonui Jonui Schamui, 
kuris mane lankė labai dažnai 
ir davė man labai didelę dvasi
nę paramą. Taip pat kun. Pet
rui Totoraičiui, kuris mane lan
kė, prof. dr. Jokūbui Stukui ir 
visiem kitiem, kurie užprašė 

* mišias ir novenas, už prisiųs
tas gėles man ligoninėj ir na
muose, ir už visas dovanas, kad 
mane suramintų. Dėkoju tiem, 
kurie man prisiuntė daug užuo
jautos kortelių iš arti ir toli, 
su linkėjimais greitai pasveik
ti. Visi tie dalykai labai mane 
ramino.

Negaliu visų pavardžių čia 
suminėti, nes būtų labai ilgas 
sąrašas, tad aš jų vardus laiky
siu savo širdy, kol ji plaks.

Su nuoširdžia padėka visiem 
tiem, kurie vienokiu ar kitokiu 
būdu linkėjo man geros ssvei- 
katos.

Long Island, N. Y., ameri
kiečiai minės Vasario 16. Nuo 
vasario 14 kasdien visą savaitę 
bus iškeltos Lietuvos vėliavos 
prie Nassau ir Suffolk county 
valdžios būstinių Mineola ir 
Haupage miestuose ir prie 
North Hempstead (Manhasset), 
Hempstead ir Oyster Bay mies
tų viršininkų pastatų. Ta pa
čia proga tų apskričių ir mies-

turiu delegacijom proklamaci
jas, skelbiančias Lietuvos Ne
priklausomybės Savaitę nuo va
sario 14. Nassau apskrity pro-

Bendruomenės vardu, o Suffolk 
apskrity vietinio Amerikos Lie- 

Klubo vardu, 
priimti delega- 
Nassau apskrity 
Necko LB apy- 
Algis Jurgėlą, o

cijų sudarymu
rūpinasi Great
linkės atstovas
Suffolk apskrity klubo pirm.
Juozas Giedraitis. Visos pro-

pintos Kęstučio Miklo pastan
gomis.

Ieva Trečiokienė

MUZIKOS KONKURSUI 
ATSIŲSTA 7 MIŠIOS

Vasario 16 proga Long Is
land didžiausia radijo stotis 
WHLI bangomis AM 1100 ir 
FM 98.3 šį sekmadienį, vasario

Vargonininkų ir kitų muzikų 
sąjunga buvo paskelbusi kon
kursą parašyti lietuviškas mi
šias. Konkurso terminas buvo 
gruodžio 31..^ ... ..... „.j., .....

Atsiųsta 7 naujai sukompo
nuotos mišios, kurias įvertins 
jury komisija. Premija yra 
300 dol. Jos mecenatas Klemen
sas Bagdanavičius, Newarko lie
tuvių parapijos vargonininkas.

Jury komisijon pakviesta: 
Aleksandras Aleksis iš Waterbu- 
rio, mecenatas Klemensas Bag
danavičius, Jonas Cižauskas, 
Antanas Giedraitis iš Chicagos 
ir Algirdas Kačanauskas. Kovo 
mėnesį bus paskelbti konkurso 

' rezultatai. Pačios mišios bus 
■ atliktos per jubiliejinį vargoni- 
• ninku seimą Darbo dienos sa-

programą amerikiečių visuome
nei anglų kalba. Šiai progra
mai laiką nemokamai išgavo ir 
programos sudarymu rūpinasi 
Batuno prezidentas Kęstutis 
Miklas.

LB Jersey City apylinkės val
dyba dalį pelno, gauto iš Naujų 
Metų sutikimo baliaus, paskirs
tė: apylinkės stipendijų fondui 
100 dol., dr. V. Kudirkos vardo 
lituanistinei mokyklai Eliza- 
bethe 50 dol., Lietuvos Atsimi
nimų radijui 30 dol., Laisvės Ži
burio radijui 10 dol., lituanis
tinės mokyklos vaikų eglutei 5 
dol., Pasaulio Lietuviui 5 dol. 
Naujų Metų sutikimo banketas, 
jau ketvirtas, praėjo su dideliu

A. a. Šaulės Onos Putvinskai- 
tės-Tercijonienės amžinam at
minimui, vietoje gėlių prie jos 
karsto, Kultūros Židiniui auko
jo- 25 dol. L.Š.S-gos tremtyje 
New Yorko “Simo Kudirkos” 
vardo kuopa.

Parduodamas Woodhavene 
vienos šeimos namas iš 6 kam
barių, atskiras, gerai užlaikytas, 
su garažu, prie parko. Skam- 
b i n k i t e 847-6863, arba 
teiraukitės 94-10 Jamaica Ave., 
Woodhaven.

Woodhaven, N. Y., išnuomo
jami du gražūs kambariai. Pa
geidaujami pensininkai. Skam
binti: Taylor 7-7987.

pasisekimu. Rengimo du tikslai
— sutraukti kuo daugiau lietu
vių į lietuvišką salę ir padaryti 
pelno — ir šį kartą pavyko. Dėl 
tokių banketų pasisekimo dau
giausia nuopelnų tenka darbš
čiam apylinkės pirm. A. Žukaus
kui, jo darbščiai žmonai Rožei, 
ponam Raudžiam, Šimkam, Gra
žuliam, panelėm Andriuškevi- 
čiūtėm ir poniai Skruodienei. 
Šiais metais apylinkė pramato 
ir daugiau parengimų. Kiekvie
nais metais apylinkė skiria jau
nimui stipendijas. Šiais metais 
piniginė stipendija paskirta 
Emilijai Skruodytei, studijuo
jančiai valstybės kolegijoj, 
Montclair, N. J. Nutarta visiem 
apylinkėm nariam gausiai daly
vauti Altos rengiamam Vasa
rio 16 minėjime, kuris įvyks 
vasario 12 Švč. Trejybės baž
nyčioj ir salėj, Newark, N. J.
— .as .as

Norveišienė, kun. A. Janiūnas, 
G. Stukas, P. Pauliukonis, J. 
Walenlukiowski, K. Paszkus, J. 
Uždą vinis, J. Stanislavaitis, A. 
Andriulionis, O. Andriushenčie- 
nė, P. Averka, J. Davalga, P. 
Plikšnys, A. Leseinikienė, So. 
Boston, Mass., J. Gailiūnas, 
kun. J. Steponaitis, M. Kubisai- 
tis, Athol, Mass., V. Vozbutas, 
E. Paliulis, J. Mackevičius, J. 
Banys, Cambridge, Mass., F. 
Sablinski, W. Židžiūnas, V. Da- 
brila, P. Aikšnoras, J. Sakaitis, 
V. Beliauskienė, P. Marcinkus, 
V. Gedmintas, B. Žemaitis, C. 
Simulynas, Worcester, Mass., 
D. Razulavičius, V. Kudirka, 
Norwood, Mass., S. Lūšys, K. 
Gruzdas, Quincy, Mass., B. Ro- 
žėnas, P. Pašakamis, R. Chi- 
rokas, A. Pocius, M. Buividienė,

Šv. Kazimiero šventės minė
jimas bus kovo 5. Bažnyčioj 10 
vai. bus mišios, kuriose daly
vaus Lietuvos vyčiai, ateitinin
kai, jūrų ir skautų tuntai su 
vėliavomis. Po mišių bus bend
ri pusryčiai pobažnytinėj sa
lėj. Bus taip pat ir trumpa, die
nai pritaikyta programa, kurią 
rengia Lietuvos vyčiai su savo 
pirmininku Jonu Olevičiumi.

Whist party buvo vasario 
5 parapijos salėj, 7 St. Ruošė 
Elzbieta Balačionis ir Ona Dau- 
nytė. Svečius pavaišino Agnie
tė Matulauskienė. Pelnas pa
skirtas šv. Petro parapijos nau-

$v. Petro parapijos banketas 
bus gegužės 14 gražioj 
na salėj Randolph, prie 
28 kelių sankryžos.

Živilė Mockutė-Gron
26 susilaukė pirmos dukters Ani- 
tos-Marijos. Živilės tėvelis Ka
zys Mockus mirė tik prieš ke
lias savaites.

Vladas ir Veronika Kulbokai 
Floridoj džiaugiasi geru oru ir 
70-80 laipsnių temperatūra.

Darbininkui 
paremti 
aukojo

York City, 10 dol. H. Vaitai- 
tis, Old Saybrook, Ct., po 7 
dol. kun. J. Pragulbickas, Eli
zabeth, N. J. ir A. Masilionis, 
Cleveland, Ohio, po 5 dol. L.; 
Koppas, B’klyn, N. Y., ir K. 
Cjurinskas, St. John, Ind., po'*’' 
4’dol. J. Serafinas, Elizabeth,‘f 
N. J ' ' 
III., S. ir H. Yantash, Rahway, 
N. J., 3 dol. R. Bitinas, Stam
ford, Conn.

Po 2 dol. Masiulis, M. 
Krauvelis, J. Liutkonis, E. Va- 
liulonienė, M. Žilinskienė, M.

K. A. Keblis, Chicago

ŠIAUDINUKAI
Jau treti metai, kaip Bosto

no skaučių Židinio pastango
mis Bostono miesto rotušėj yra

Bostone šiaudinukų filmavimo metu “Zoom” programai: iš 
k. į d. Dalius Kleinas, Rimas Nenortas, Anita Hodges ir Lina 
Weingorten. ------

JAUNI MO L J 
IZ I KONGRESO

ATSTOVŲ RINKIMAI NEW YORKE

Nyks vasario 13, šį sekmadienį, 7 vai. vak. Kultūros 
Židiny.

Visi lietuviai tarp 16-30 metų galės Iš kandidatų są
rašo pasirinkti ir balsuoti už 13 atstovų. Visos jaunimo 
organizacijos prašomos raginti savo narius gausiai da

lyvauti.

Jaunimo kongresas prasidės Chicago] birželio 24 su 8 
parodom iki liepos 4 d. Studijų dienos liepos 5-8 Kent 
universitete ir 500 asmenų stovykla Romuvoj, Kanadoj, 
liepos 8-18.

nevičienė, Brockton, Mass., J. 
Dačys, J. Petrauskas, J. Verby- 
las, A. Pakštienė, V. Ivanaus
kas, V. Norvaišienė, J. Babravi
čius, O. Vaičūnas, Dorchester, 
Mass., V. Marijošius, W. Hart
ford, Conn., W. Skelte, Beth
lehem, Conn., A. Kazlauskas, 
Simsbury, Conn., J. Uldrikis, 
Poquonock, Conn., B. Maciuika, 
Storrs, Conn., I. Ruseckienė, 
Wethersfield, Conn., L. Gude
lis, Cos Cob, Conn., A. Sim
mons, Windsor, Conn., E. Nor
vilas, Plymouth, Conn., G. Kli
mas, Bristol, ’ Conn., J. Zwiss,, 
Putnam, Conn:, -
Dėkojame visiem, kurie savo 

auka parėmė sunkų spaudos 
darbą. Laukiame ir kitų skai
tytojų prisidedant prie kalendo
riaus išlaidų sumažinimo. Vi
siem dėkinga Darbininko ad-

* ministracija.

Skaučių patyrimo laipsnio eg
zaminus išlaikė Danguolė 
Špakevičiūtė, Ramunė Janušky- 
tė ir Daiva Paliulytė. Kun. Al- 

i binas Janiūnas, jūrų ir skau
tų tunto kapelionas, patikrino, 
ką jos moka iš religinės pro
gramos.

Parapijos banketas bus ge
gužės 14 gražioj erdvioj Lan
tana salėj, prie 28-to kelio, 
Randolphe, prie 128 kryžkelės.

Lietuvių radijas Laisvės Var
pas jau bene trečią sekmadie
nį programą perduoda į radijo 
stotį tiesiai iš vedėjo Petro Viš
činio studijos jo namuose. Tai

. pestis: jei atsirastų asmuo ar 
asmenys, kurie mano, kad ga
lėtų su visa atsakomybe vesti 
šią programą, jis mielai pasi
trauktų iš pareigų ir jiem už-

TELEVIZIJOJE

kritikai, nežinom. Žinom, kad 
radijo valanda yra lietuvybės 
palaikymo ir lietuviškos kultū
ros puoselėjimo šaltinis. Ji ve
dama gerai ir tvarkingai. Jei 
vedėjas P. Viščinis pasitrauktų 
iš tų pareigų, lietuviškas žodis 
nustotų skambėjęs mūsų apy
linkės radijo bangomis.

Kultūros klube vasario mėn. 
susirinkimas bus vasario 26 d. 
7:30 vai. vak. Tarptautinio insti
tuto patalpose. Programoj “Va
karas su Birute Pūkelevičiūte”. 
Kovo mėn. tose pačiose patal
pose dr. Česlovas Masaitis kal
bės tema “Poezija ir filosofija 
matematikoj”. Balandžio 22-23 
ruošiama dail. Viktoro Vizgirdos 
dailės paroda Tautinės S-gos na
muose.puošiama kalėdinė eglaitė lie

tuviškais šiaudinukais. Ameri
kiečių tarpe ši savotiška me
no rūšis sukėlė didelį susido
mėjimą.

Gaunama daug laiškų su 
paklausimais. Tenka siuntinėti 
pavyzdžius, aiškinti kaip daro
ma ir t.t. Tokiu būdu susida
rė daug pažinčių.

Kalėdų švenčių proga buvo 
gautas pakvietimas į oficialų 
priėmimą iš 
burmistro.

Pernai buvo
tautodailės ir knygų parodė- 

. lių bibliotekose. Šiais metais 
židinietes kontaktavo Bostono 
televizijos antras kanalas (Na
tional Educational Television). 
Stotis yra gavusi Fordo Foun
dation paramą naujai vaikų pro
gramai (8-12 metų amžiui) 
“ZOOM”, kuri yra transliuoja-

ma sekmadieniais 7 vai. v. per 
televizijos sto- 
yra kartojama 
ketvi rtadieniais

čių. Bostone 
antradieniais, 
ir šeštadieniais. (Skirtingas lai-

Bostono miesto

suruošta keletas

Dviejų brolių

Algirdo ir Virginijaus Eidukevičių
mirties metinių proga šv. mišios bus laikomos vasario 13, 
sekmadienį, 5:30 v. v. Presentation bažnyčioje, Parsons Blvd., 
Jamaicoje. Šeima prašo draugus ir pažįstamus dalyvauti 
šv. mišiose ir už juos pasimelsti. x

nufilmuoti sausio 14 d. bedirbą 
šiaudinukus. Filmas bus rodo
mas gale vasario mėn. ar pra
džioje kovo (tikslus laikas bus 
paskelbtas vėliau).

Filme dalyvauja: Danguolė 
Špakevičiūtė, Anita Hodges, 
Lina Weingorten, Dalius Klei
nas ir Rimas Nenortas. Muzika 
ir dainos — plokštelės “Auku
ras”, muz. Mikulskio vadovau
jamo vaikų choro Clevelande,

Būtų gražu, jei jaunieji pro
gramos žiūrovai ir tėvai, pa
matę šią lietuviukų pristatytą 
programą, rašytų stočiai, prašy
dami informacijų apie šiaudi
nukus ar kitaip atsiliepdami 
apie ją. Laiškų gausumas su
darys galimybę mums ir dau
giau televizijoje pasirodyti. Iki 
pasimatymo ZOOM programoj.

Eidukevičių Seimą

Onai Tercijonienei
mirus, jos dukrą Giedrę Kulpienę, mūsų klubo valdybos 
narę, giliai užjaučia

LMK FEDERACIJOS 
New Yorko klubas

Jaunimo kongreso finansų 
komitetas sudarytas LB Bosto
no apylinkės valdybos iniciaty
va. Posėdy vasario 1 aptarė kon
greso uždavinius, atliktinus dar
bus ir pasiskirstė pareigomis; 
pirm. C. Kiliulis, vicepirm. S. 
Lūšys, J. Rasys ir J. Bichnaitis, 
sekretorius V. Kazakai- 
tis, ižd. H. Čepas, fin. sekr. M. 
Subatis, nariai: G. Bačiulienė, 
J. Jakutis, J. Rackevičius, B. 
Šakenienė, A. Starinskienė, H. 
Valiukonienė, B. Vasienė, M. 
Žiaugrienė. Antrajam jaunimo 
kongresui reikia gilios lietuviš
kos minties, geros orientacijos 
ir nemaža pinigų. Lėšas sutelkti 
— visų lietuvių pareiga. Tiki
masi, kad niekas neatsisakys 
per finansų komitetą jaunimo 
kongresui aukoti pagal savo iš-

Dovydėnas. Sa- 
pavadinęs “Po- 
pietij”. Kalbėjo 
aktualijas, pa-

Kultūriniame subatvakary 
sausio mėn. kalbėjo svečias ra
šytojas Liudas 
vo temą buvo 
kalbis po gerų 
apie dabarties
lietė Simą Kudirką, kokią jis 
turi reikšmę, kodėl jo sovietai 
nesulikvidavo. Palietė sovieti
nę propagandą, žydus, Pastarna- 
ką, Solženicyną, prisiminė ir 
“žemininkus”, kurių kai kurie

Vliką ir jo pirmininką. Subat- 
vakario programos gale buvo 
prisiminti Keleivio redakto
riaus J. Sondos ir dail. Vikto-

Vyskupas Jeremijas F. Mini- 
ham prieš - Naujus metus- pa
rašė lietuviam laišką, kuriame 
sako: “Man teko garbė daly-« 
vauti mišiose, kurios buvo 
laikomos už taip man brangų 
kunigą Vembrę, ir aš buvau 
didžiai sujaudintas pamatęs,

reiškė velioniui ir jo darbam. 
Sugrįžęs iš tų pamaldų, aš daug 
kam pasakiau, kaip aš buvau 
jomis sužavėtas ir sakau, jie 
visi būtų buvę sužavėti tokiu 
žmonių pamaldumu, tokia pui-

solistu ir visais žmonėmis, ku
rie taip žavingu būdu dalyvavo 
mišiose, atsakinėdami savo gra
žia gimtine kalba. Aš meldžiu 
aukščiausiąjį, kad Naujieji Me
tai jums būtų laimingi”.

Liet. Bendruomenės Kultū
ros Klubo sausio mėnesio susi
rinkime prelegentu buvo Ro
mas Šležas. Jis Tufts universi
tete studijavo istoriją ir įsigijo 
bakalauro laipsnį, o Bostono 
universitete gavo magistro laips-

tema buvo — Išsigimimas da
bartiniuose filmuose. Savo pa

tė ištraukų ir iš pornografinės 
literatūros. Be to, parodė savo 
susuktą filmą iš juodukų gy
venimo ir siekių. Filmas pra
dedamas Harlemo ligoninėj ant 
gimdymo stalo, kur juoda mote
ris pradeda gimdyti. Tos mo
ters gimdymo fone duodamos 
ištraukos iš juodukų gyvenimo 
ir siekių; vis sugrįžtant į ligo
ninę. Filmas baigiamas su nau
jo žmogaus gimimu. Filmas pa
rodytas visai natūralioj formoj.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

fiio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. GrfgaTčs. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Tartas—Assets 
▼irt $213,000,000.

• Regular a/c—AM % -
• Special Notice a/c— SM
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DARBININKAS Kultūros Židiniui aukojo:---------------
Dr. Julio Cesar Tula, argentinietis, Židiniui davė lOOOdol.

HEW m 
NunreNosuJ

Apreiškimo parapijos choras 
per Lietuvos nepriklausomy
bės šventę vasario 20 mišių me
tu giedos kun. Gedimino Šu
kio mišias Taikos karalienės 
garbei, Liudo S tuko — Mano 
malda (solo gieda Louise Sen- 
ken) ir Aleksandro Kačanaus- 
ko — Maldą už tėvynę. Choras 
sausio 30 išsirinko naują val
dybą: pirm. Petras Baltrulio- 
nis, vicep. Marion Sidtis, sek
retorė Louise Senken, iždinin
kas Vytautas Senken, bibliote
kininkė Vanda Galbuogytė, ko
respondentas Stasys Vaškys. 
Naujai į chorą įstojo Stasys ir 
Zosė Vaškiai. Kiek anksčiau į 
chorą įsijungė Rima Ceiliutė, 
Audronė Bružaitė ir Vanda Gal
buogytė.

Aldona ir Vainutis Zikarai 
padovanojo gražių lietuviškų 
audinių, gintaro ir medžio dro
žinių, kurie bus įteikti origina
liausiom kaukėm kaip premi
jos per ateitininkų ruošiamą 
Užgavėnių kaukių balių vasa
rio 12. New Yorko ateitinin
kai labai dėkoja A. ir V. Zi- 
karams už tokias gražias lietu
viško meno dovanas.

Užgavėnių kaukių baliuje, 
vasario 12 d., originaliausios 
kaukės bus premijuojamos. Ju
ry komisiją sudaro: Gintarė 
Ivaškienė, Jadvyga Matulaitie
nė, Tadas Alinskas, Bronius Bal-
čiūnas ir Jonas Rūtenis. Dar 
galima užsisakyti vietų skam
binant L. Vainienei tel. 296-86 
07.

. Kaziuko mugė, rengiama 
New Yorko skautų, įvyks kovo 
5 Kultūros Židinyje. Bus gali
ma gauti skautiškų bei lietuviš
kų rankdarbių. Tėvų komite
tas pagamins pietus. Veiks ka
vinė. Kviečiami visi atsilanky
ti.

Brooklyn© vyskupas Francis Mugavero vasario 6 lankė Apreiškimo parapijos bažnyčią. 
Nuotraukoj — vyskupas su parapijos kunigais. Iš k. į d. kun. A. Račkauskas, kun. K. Wicks, 
vysk. Mugavero, klebonas kun. P. Raugalas. Nuotr. L. Tamošaičio

Redakcija .............. ......455-7281
Administracija ........... .452-2923
Spaustuvė ...................452-6916
Vienuolynas ................455-7068
Kultūros Židinys .827-9865

Jaunimo pamaldos Kultū
ros Židiny laikomos vasario 13, 
šį sekmadienį, 11 vai. Po pa
maldų vaišės ir stalo teniso tur
nyras. Atletų klubas įsigijo du 
naujus stalo teniso stalus, ku
riuos šį sekmadienį ir išbandy
sime. Visas jaunimas kviečia
mas dalyvauti.

Ona Tercijonienė mirė vasario 
5. Palaidota St. Michael kapi
nėse, Bridgeport, Conn., šalia 
savo vyro dr. Vinco Tercijono. 
Velionė mirė širdies priepuo
liu bei negalavimų Riverside 
ligoninėj, Boonton, N. J. Ji gy
veno paskutinius 12 metų su 
dukros Aldonos Rygelienės šei
ma. Nuliūdime liko dvi duk
ros: Aldona Rygelienė ir Gied
rė Kulpienė, sūnus Vincas ir 8 
anūkai. Liko nuliūdusios ir ve
lionės seserys: Emilija Putvy- 
tė ir Sofija Mantautienė su vy
ru. Ona buvo aktyvi įvairiose 
organizacijose, ypač šaulių veik
loj, ir atsidavusi vaikų auklė
jime. Čia, Amerikoj, ji apsiri
bojo veikla vietinėse lietuvių
organizacijose ir šeimoj.

Dailės paroda, rengiama Liet. 
Bendruomenės apygardos val
dybos, vyksta Kultūros Židiny
je nuo vasario 19 iki vasario 
27. Atidaroma iškilmingai va
sario 19, šeštadienį, 7 vai. vaka
ro.
Dailės parodai, kuri vyksta 
vasario mėn. Kultūros Židiny
je, dail. V. K. Jonynas sudarė 
jury komisiją. Į ją pakviesta 
dailininkai Vytautas Ignas, Ele
na Kepalai tė, Kazimieras Žo- 
romskis. Taip pat į jury komi
siją įeina ir dail. V. K. Jony
nas, parodos meno reikalų tvar
kytojas. Ši komisija atrinks su-

* vežtus parodai paveikslus.

Dr. Julius Cesaris Tula, argentinietis, Kultūros Židiniui 
paaukojęs 1000 dol.

Dramos aktoriai Leonas Ba
rauskas ir Jonas Kelečius iš 
Chicagos pirmą kartą pasirodys 
su savo trijų veikalų progra
ma New Yorke balandžio 30. 
Ši programa turėjo didelį pasi
sekimą Chicagoj, Clevelande ir 
kituose miestuose. Juos kvie
čia skautam remti komitetas.

KMS 24 kuopos susirinki
mas bus vasario 13 d. tuoj po 
sumos Angelų Karalienės pa
rapijos salėj.

Juozas Nakutavičius, N. Mas
sapequa, N. Y., Kultūros Židi
niui aukojo: 20 dol. a.a. Sta
siui Biračiui atminti ir 60 dol 
grindim sutvarkyti.

N. Y. vyrų choras Perkūnas, 
vadovaujamas Vytauto Strolios, 
dalyvauja Lietuvos nepriklau
somybės minėjime, kuris ren
giamas vasario 20 Richmond 
Hill aukštesniosios mokyklos sa
lėje. Be jo dar dalyvauja N.Y. 
lietuvių tautinių šokių grupė,
kuriai vadovauja Jadvyga Ma
tulaitienė, ir dramos aktorius 
Vitalis Žukauskas.

New Jersey lietuvių bendrą 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo minėjimą rengia jung
tinis Lietuvos reikalų komite
tas (N. J. Lietuvių Taryba ir 
Lietuvių Bendruomenė). Minė
jimas įvyks vasario 12, šešta
dienį, tokia tvarka: 6:30 vai. 
vak. pamaldos Švč. Trejybės 
bažnyčioj, 205 Adams St., New
ark, N. J. Po pamaldų parapi
jos salėj akademija. Kalbės 
JAV LB centro valdybos vice- 
pirm. Algimantas Gečys ir JV 
Atstovų rūmų narys Peter Ro
dino. Bus ir meninė programa. 
Įėjimas į akademinę dalį nemo
kamas. Po akademijos — iškil
minga vakarienė ir šokiai. Da
lyviai aukoja 10 dol. asmeniui.

Brolis Jurgis Petkevičius, O. 
F. M., buvo atvykęs iš Kenne- 
bunkporto įvairiais reikalais į 
New Yorką ir čia praleido ke
lias dienas. Į Kennebunkportą 
išvyko vasario 7.

A. a. O. Tercijonienei atmin
ti, vietoj gėlių prie jos karsto, 
penktadienio popiečių bendra
darbiai aukoja 25 dol. Kultū
ros Židiniui.

A. a. Onai Tercijonienei at
minti, vietoj gėlių Kultūros Ži
diniui aukojo po 25 dol. Ed. ir 
Kazė Adomaičiai, Jonas ir Zuza
na Adomaičiai.

Kultūros Židinio statybą 
1000 dolerių parėmė argenti
nietis dr. Julio Cesar Tula. Tai 
tikrai nuostabus dalykas, kad 
štai ateitų kitos tautos žmogus 
su tokia auka!

Dr. J. C. Tula gerai pažįsta 
lietuvius, su jais draugauja. Jo 
geriausias draugas ir bičiulis 
yra dr. A. Starkus, kuris pats 
taip dosniai aukojo Kultūros 
Židiniui. Tai ir argentinietis pa
sidavė tam pačiam sriautui, 
pats atvyko į pranciškonų vie
nuolyną ir atnešė auką.

Dr. J. C. Tula gimė Argenti
noj, jos šiaurėj, kur klimatas 
gana karštas. Ten dar gyvena 
jo motina. Visus mokslus iš
ėjo Buenos Aires. Studijuoda-

Vytautas Čėsna, iš Brookly- 
no, mokėdamas šių metų pre
numeratą, atsiuntė Darbininkui 
aukų 25 dol. Administracija nuo
širdžiai dėkoja.

Ieva Mažuknienė, 81 metų, 
mirė vasario 4 d. 1:30 v. r. 
South Oaks, L. I. ligoninėje. Pa
laidota vasario 7 Worcestery, 
Mass., iš Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos. Nuliūdime liko duk
ra Frances Hartford, gyvenan
ti Lynbrook, L. I., N. Y.

Reginą Balsienę sausio 24 
apiplėšė miesto centre. Prie 86 
gatvės Manhattane, išlipus iš 
autobuso, negras smogė jai į 
sprandą ir, pagriebęs rankinu
ką, nuvažiavo su draugu auto
mobiliu. R. Balsienė, nuo smū
gio griūdama ant šaligatvio 
braunos, išsimušė dantis ir susi
žeidė veidą.

ELIZABETH, N.J.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė minima vasario 20. Pa
maldos bus 12 vai. Jas laikys 
vysk. A. Deksnys. Tuoj po pa
maldų Laisvės salėje bus minė
jimas.

VISUOMENĖ KVIEČIAMA ATSILANKYTI Į

FILMŲ PO P I E T Ę
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 dol.-

Apatinėje parapijos salėje — vaišės

Rengimo komitetas

mas turėjo draugą lietuvį Vy
tautą Maticiūną.

Į Ameriką atvyko prieš šeše
tą metų pagal pasikeitimo pro
gramą. Jau mokėjo anglų kal
bą. Intemo praktikos atlikti pa
teko į St. Mary’s ligoninę ir ten 
susidūrė su dr. A. Starkum. 
Ten ir prasidėjo jų draugystė.

Nors dabar dr. Tula jau dir
ba kitoj ligoninėj, bet jis pa
laiko ryšius su dr. A. Star
kum ir su kitais lietuviais, lan
ko lietuvių dailės parodas ir 
yra nusipirkęs net lietuvių dai
lininkų paveikslų. Susidarius 
progai ir niekam nieko nesakęs, 
jis buvo nuvažiavęs net į Lie
tuvą. Lankėsi tik Vilniuj.

Bedraugaudamas su lietu
viais, pramoko ir šiek tiek lie
tuviškai. Gi atėjęs pas dr. A. 
Starkų į svečius, jis turi susi
durti su dideliu šunimi, kuris 
supranta tik lietuviškai. Reikė
jo išmokti visą eilę išsireiški
mų, kad laimėtų šuns draugys
tę. Šiaip dr. Tula, sutikęs lie
tuvius, mėgsta pajuokauti, pa
naudoti visa eilę lietuviškų žo
džių.

Visi Kultūros Židinio statyto
jai nuoširdžiai dėkoja dr. J. C. 
Tūlai už tą dosnią auką. Tikrai 
tai gražus pavyzdys visiem!

Ieškomas pagyvenęs vyras ar
ba pora lietuvių, norinčių ap
sigyventi Maple Shade, N. J., 
netoli Philadelphijos. Siūloma 
3 miegamų namas su baldais, 
židiniu, plovimo mašina, mau
dymosi baseinu, ketvirčio akro 
kiemu. Netoli bažnyčia, 2 blo
kai nuo autobuso stotelės. Že
ma nuoma — 125 dol. mėne
siui. Tektų kaimynystėj palai
kyti kontaktą su vyresnio am
žiaus našle ir prižiūrėti kiemą 
ir baseiną. Rašyti: Mrs. T. Ja
mes. 3005 Greenridge 
Ave., Alhambra, Calif. 91801.

LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO
54 metų sukakties

M I NĖ J IMAS
1972 m. vasario 20 dieną, sekmadienį,

11 vai. ryto iškilmingos pamaldos Apreiškimo par. bažnyčioje
3 vai. minėjimo akademija Richmond Hill High School. 89-30 114th St. 

(Įėjimas iš 113 St.), Richmond Hill, N. Y.
Kalba: dr. E. Arminienė ir JAV atstovų rūmų narys Frank J. Brasco 
Dainuoja: New Yorko vyrų choras Perkūnas, vad. V. Strolia 
šoka: J. Matulaitienės vadovaujama tautinių šokių grupė 
Skaito: V. Žukauskas — lietuvių poetų patriotinę kūrybą

Salė pasiekiama Jamaica (BMT) traukiniu — Stotis 111 St.
Visus nuoširdžiai kviečia laiku atsilankyti

Įėjimas 3 dol., moksleiviam —’1 dol.

New Yorko Amerikos Lietuvių Taryba




