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LIETUVA TAUTŲ
FESTIVALYJE URUGVAJUJ

ĖRIUKAS SKUNDĖSI VILKUI, KAD 
VILKIUKAI JĮ PERSEKIOJA, 
arba: Kaip Valkininkų klebonas Algimantas Keina 
Ieškojo teisybės sovietiniuose teismuose prieš ’ 
vietinės administracijos savi valia v Imą

1970.IX.28 Varėnos raj. admi
nistracinių nuobaudų komisija 
nubaudė Valkininkų kleboną 
kun. Algimantą Keiną 50 rb. 
bauda už “Įstatymų apie religi
nius kultus pažeidimą”. Kun. 
Keina apskundė nuobaudų ko
misiją Varėnos raj. liaudies teis
mui, prašydamas neteisingą 
nuobaudą panaikinti.

1970X1.3 Varėnos raj. liau
dies tAsmas išnagrinėjo kun. 
A. Keinos bylą. Teismo pirmi
ninkas — liaudies teisėjas J. 
Burokas, atsakovas — Varėnos 
raj. DZDT (?) vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotojas 
J. Visockis.

Teismas ieškinį atmetė dėl 
šių motyvų:

1. “1970.VII.4 Valkininkų 
bažnyčios zakristijoje buvo ruo
šiami trys vaikai pirmai komu
nijai, kuriuos kolektyviai mokė 
pil. E. Kuraitytė. 2. 1970.VIII. 
30 kun. A. Keina viešai pa
skelbė, kad bus laikomos mi-

šios už mokinius. 3. 1970.IX.6 
kun. Keina leido mišiom patar
nauti' dviem nepilnamečiam 
berniukam.” Kiti motyvai ma
žiau svarbūs.

kunigo bažnyčioje, jos 
vo, ko kunigas vaikus 
nėja, — ši ir parodė 
reikiamus klausimus. Ar dėl 
klebonas kaltas?”

2. “Rugpjūčio mėnesį sumos 
metu (sekmadienį), tėvam pa
prašius, buvo laikomos- mišios 
už jų vaikus, kad šitie būtų ge
ri, darbštūs, pavyzdingi. Nųp 
kada pradėta skirti pabaudas 
meldimąsi bažnyčioje kiln^r 
tikslu? Melstis ųž tėvus ir vaį- 
kus yra kunigo pareiga”.

Tada kun. A. Keina kreipėsi 
į LTSR aukščiausiojo teismo 

. pirmininką paaiškindamas, ko
dėl Varėnos raj. liaudies teismo 
sprendimą laiko neteisingu:

1. “Pil." E. Kuraitytė vaikų 
nemokė, nes ji dirba bažny
čios šlavėja. Kai tėvai, neradę^ 3. “Nėra jokio įstatymo, ku ’ 

draustų nepilnamečiam pata 
nauti šv. mišiom. Berniukai at 
jo savo noru, su tėvų sutikimSOVIETAI UŽ / v 

TERORĄ KITUOSE. 
KRAŠTUOSI

Sovietai paskelbi įstatymą, 
kuriuo lėktuvų grobikam skiria
ma 3-10 metų bausmė, o už gro
bimą su sužeidimais ar nužudy
mais — nuo 15 metų iki mirties 
bausmės.

SAVAITĖS 
ĮVYKIAI

Savaitės eigoje, sausio 1-8:
— Nuo sausio 1 Europos ūki- 

nėn bendruomenėn įstojo for
maliai Airija, Anglija ir Danija. 
Dabar yra jau 9 nariai.

— Sausio 2 Paryžiuje atnau
jinti pasitarimai tarp Amerikos 
rr š. Vietnamo technikinių eks
pertų. =%.

— Sausio 3 pradėjo darbą 
93 Kongresas aštria demokratų 
įtampa prieš prezidentą Nixoną 
dėl Vietnamo. Demokratai pasi-

NYT kor. Maskvoje Theodore 
Shabad aiškina, kad Sovietai 
susirūpino lėktuvų grobimu tik 
tada, kai 1970 du lietuviai pa
grobė lėktuvą ir paspruko į 
Turkiją. Paskui tuojau pat du 
studentai paspruko į Turkiją. 
Studentai išduoti ir nubausti 10 
ir 13 metų.
išdavimo motyvu, kad jų nusi
kaltimas esąs politinis. Mėgino 
pagrobti lėktuvus dar du lie
tuviai ir 10 žydų. Du iš pasta
rųjų buvo nuteisti mirties baus
me. Bet opinijos dėka mirtis pa
keista 15 metų. _

Lietuviai išvengė

Urugvajaus 
J. M.

prezidentas

dvi lietuvaitės.

Nei tėvų, nei vaikų, atėjusių į 
bažnyčią melstis, klebonas ne
turi teisės . išvaryti. Kiekvie
nas meldžiasi, kur nori: prie du
rų ar prie altoriaus”.

LTSR aukščiausiojo teismo 
pirm, pavaduotojas Čapskis at
sakė: “Iš pristatytų papildomų 
duomenų darytina išvada, kad 
komisija turėjo teisę Jus nu
bausti už kulto įstatymo pažei
dimą”.

1971X1.5 kun. Keina kreipėsi 
į TSRS prokuratūrą, kuri atsakė, 
jog klebonas nubaustas teisin
gai. Prokuratūra praleido pro 
pirštus faktą, kad Varėnos raj. 
administracinių nuobaudų ko
misija, norėdama kleboną nu
bausti, net datą suklastojo: iš 
tikrųjų aktas dėl trijų vaikų 
“mokymo” buvo surašytas 1968, 
o komisija parašė 1970 datą, 
nes žinojo, kad bauda negali

(nukelta į 2 psl.)

apžiūri Lietuvos

Gruodžio 8-10 dideliame 
Mohtevideo parke Prado įvyko 
Tautų Festivalis, kuriame daly- 

. vavo 40 valstybių. Vadovaujant 
Respublikos prezidento žmonai 
Josefina Herran de Bordaberry 
šią tarptautinę mugę organizavo 
ir pravedė labdarybės tikslam 
vadinamos Socialistinio Ko
ordinavimo Savanorės, kuriom

buvo gausiai lankomas ir palan
kiai įvertintas. Gruodžio 7, mu
gę atidarant tik diplomatam ir 
kitiem aukštiesiem svečiam, 
prezidentas Juan M. Bordaber
ry su ponia, ministeriais ir kitais 
bendradarbiais buvo ilgėliau 
sustojęs prie mūsų paviljono, 
kreipdamas dėmesį į žemėlapį 

_  ___„____ , ______  k, tautodailės pavyzdžiu^. Kai 
tarp kitų daugiausia talkino dip- atst. A. Grišonas jam pastebėjo, 

jog šie eksponatai yra tik vie
tos lietuvių darbas, prezidentas* 
palinkėjo Lietuvai atgauti laisvę 
ir laisvus ryšius su ja.

Pažymėtina, kad šiame rengi
nyje p. Grišonam daug talkino 
lietuvių jaunuolių grupė su gyd. 
A. Stanevičium priešakyje, kun. 
J. Giedrys ir eilė kitų tautiečių, 
prisidėdami darbu ir dovano
mis. Festivalio metu, gruodžio 
8 vakarą tautinių šokių progra
moje greta ispanų šauniai pasi
rodė su septynetu lietuviškų 
šokių Ąžuolynas, laimėjęs tūks
tančių žiūrovų simpatijas. Tuo 
būdu lietuvių įnašas Tautų Fes
tivalyje buvo gana reikšmingas 
ir sėkmingas. Sovietų paviljo
nas,'pasidalintas su Čekoslova
kija, atrodė blankiai. (Elta)

lomatų žmonos, jų tarpe ir Lie
tuvos atstovo žmona, L. Grišo- 
nienė. "?

Lietuvos paviljonas, kai
mynais turėjęs meksikiečius ir 
japonus, buvo įrengtas lietuvių 
tautodailės motyvais, tipiškais 
audiniais ir drožiniais, su dide
liu mediniu Lietuvos žemė
lapiu, papuoštas paties atstovo 
A. Grišono rankų darbo stilin
gais kryželiais, kanklėmis, juos
tomis ir knyga “Lithuania ent- 
re fuege cruzade”. Lankytojai 
galėjo nusipirkti meniškų 
rankdarbių, lietuviškų plokš
telių, kai kurių jiem nežinomų 
skanumynų, taip pat midaus ir 
“krupniko”*.'

Kuklus, bet skoningai įreng
tas ir rūpestingai aptarnautas 
Lietuvos paviljonas publikos

IŠ LIETUVIŠKOS 
VEIKLOS

— Juozas Kajeckas, Lietuvos 
atstovas Washingtone, Naujų 
Metų proga per Amerikos Bal
so radiją pasveikino visus tau
tiečius. Peržvelgęs pereitų me
tų politinę eigą, priminė ir po
piežiaus Pauliaus VI kalėdinę 
kalbą, kurioj pabrėžiama, kad 
taika negalima be teisingumo. 
To ir lietuviai siekia, kad žmo
gaus teisės būtų pagerbiamos ir 
lietuvių tautos teisės bei sieki
mai nenukentėtų.

— Vasario Šešioliktosios mi
nėjimam Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas paruošė 
nutarimo projektą. Norį šiuo 
projektu pasinaudoti prašomi

W. 57th SU.,
Iš k.

p žmona Sapelly, ponia Bordaberry, Grišonienė. 
spaudos ąttąęhę.

rašyti: VLIKas, 29

Kai Jungt. Tautose Amerika 
sakė už pasitraukimą iš Vietna- siūlė priemones prieš lėktuvų 
mo, jei paleidžia belaisvius. 
Šen. Kennedy paaštrino: jei 
Nixonas nebaigia karo, Kongre
sas turi nutraukti Vietnamo 
karui kreditus.

— Sausio 8 atnaujintos dery
bos tarp Kissingerio .ir S. Viet
namo atstovo Tbo Paryžiuje. 
Pagrindiniai derybų klausimai: 
demilitarizuotos zonos (ne
tiesiogiai tai reiškia Pietų Viet
namo suverenumo) pripažini
mas; paliaubų kontrolės sudė
tis: komunistai siūlo 250 žmo
nių, Amerika 5,000; Amerikos 
belaisvių grąžinimas.

LB AKCIJA WASHINGTONE

grobikus, komunistai, arabai ir 
afrikiečiai pasipriešino ir pri
ėmė nutarimą tirti terorizmo bei 
grobimo priežastis — kalbė
dami apie “išsilaisvinimą”. 
Sovietai palankūs tokiam gro
bimui, 
iš kitų režimų, bet priešingi 
tokiam “išsilaisvinimui” iš so
vietinio režimo.

kuriuo išsilaisvina

— Rytų Vokietija per savo 
stebėtoją J. Tautose pareiškė 
norą tartis su Washingtonu dėl 
diplomatinių santykių. Į J. Tau- . 
tas numatoma Vokietijas priimti 
rudenį.

— Egipto vyriausybė sausio 3 
uždarė universitetus iki kito se
mestro pradžios dėl studentų 
riaušių. Dabartiniai studentų 
reikalavimai nebuvo aiškūs, nes 
jie patys buvo suskilę — tekal
bėjo apie didesnes laisves ir su
imtų studentų paleidimą. Anks
čiau jie reikalavo, kad valdžia 
imtųsi kovos prarastom žemėm- 
atgauti.

— Turkijos vyriausybė numa
tė įstatymą, kuriuo visi univer
sitetai turės pereiti valdžios 
kontrolėm Vyriausybė galės 
skirti ir atleisti profesorius.

I Tarp studentų ir profesorių esąs 
labai stiprus komunistinis ele
mentas.

— Sovietai ėmė gerinti san
tykius su Graikija. Stato grai
kam elektros stotį. Tai daroma 
tuo pat metu, kai Amerikoje 
atsinaujino balsai, kad Ameri
ka susilaikytų nuo santykių su 
Graikija, kol ten neatstatytos 
demokratinės laisvės.

— Kai tik baigsis Indokinijos 
karas, JAV vyriausybė pasirū
pins padėti atstatyti krašto ūkį. 
Pirmasis dėmesys būsiąs ski
riamas pabėgėliams iš naujo 
įkurdinti ir naują gyvenimą pra
dėti. Pirmoj eilėj pagalbą gaus 
P. Vietnamas, Kambodija ir 
Laosas. Tuo tarpu Š. Vietnamas 
neminimas.

Prieš kurį laiką buvo skelbta 
apie JAV LB centro valdybos 
žygius Radio Liberty ir Radio 
Free Europe įstaigose, siekiant 
išrūpinti transliacijas lietuvių 
kalba į pavergtą Lietuvą. Su 
džiaugsmu teko pranešti apie 
gautus pažadus iš Radio Li
berty vadovybės 1974 metais 
tokias transliacijas pradėti, pa
žymint ir tai, kad jau dabar yra 
pateikta valstybės departamen
tui patvirtinti šių transliacijų 
biudžetinė sąmata.

Tačiau neužtenka transliacijų 
įvedimo reikalu veikti tik į mi
nėtų įstaigų vadovus. Sovietų 
Sąjungai, drauge su JAV senato 
užsienio reikalų komisijos pir
mininku šen. W. Fulbright, sie
kiant transliacijas panaikinti 
kaip “pasibaigusio šaltojo karo 
padarinį”, LB tenka veikti į

esančioj įstaigoj buvo priimta 
tarptautinių radijo transliacijų 
komisijos vykdomojo direkto
riaus dr. Ben Posner ir jo pava
duotojo Thomas Barthelemy. Il
giau kaip valandą trukusiame 
pokalbyje Aušra Zerr išdėstė 
JAV LB centro valdybos moty
vus Radio Liberty ir Radio 
Free Europe transliacijom iš
laikyti, pavyzdžiais nurodyda
ma atvejus, kur transliacijos 
suteikusios Lietuvos žmonėm 
labai reikalingos informacijos. 
Taip pat jai teko išreikšti LB 
pageidavimus, kad per minimas 
dvi įstaigas būtų įvestos trans
liacijos Pabaltijo žmonių kalbo
mis. Amerikiečiai pareigūnai 
buvę supažindinti su paverg
tos Lietuvos rezistencijos pa
sireiškimais, dar kartą paliudiju
siais lietuvių tautos norą būti 
laisviem.

LB atstovė iš pokalbio susi
dariusi įspūdį, kad komisijos 
surinkta dokumentinė medžiaga

— Kinija pasijuto Amerikos 
diskriminuojama, kad iš Kinijos 
perkamiem šeriam • netaikomas 
didžiausio palankumo princi
pas, kokis numatyta^ Sovietam. 
Dabar už svarą šerių moka mui
to 3 cn., o pagal didžiausio pa
lankumo principą mokėtų tik 
tris ketvirtadalius cento.

— Amerikoje lėktuvų kelei
vių tikrinimas metam atsieina 
apie 200 mil. Pinigus nori atsi
imti iš keleivių, keldami po do
lerį už kiekvieną.

— New Yorke gub. Rockefel- 
leris reikalavo sustiprinti baus
mes narkotikų pirkliam iki gy
vos galvos be teisės bausmę 
sutrumpinti..

— Iš Baltųjų Rūmų paleistas 
pasisakymas už mirties baus
mės įvedimą lėktuvų grobikam, 
nors vyr. teismas išaiškino, kad 
mirties bausmė nesuderinama 
sū konstitucija.

— . Amerikos spaudoje aliar
mas, kad vyriausybė siekianti 
suvaržyti. spaudos ir televizijų 
“laisvę”.

KALBA APIE 
TAUTINIŲ 
SIENŲ KEITIMĄ 
EKONOMINĖM
- Brežnevas, kalbėdamas gruo
džio 30 50 metų sukaktyje, at
naujino^ reikalą keisti respubli
kų tautines sienas ekonominėm. 
Pasakė, kad respublikiniai inte
resai turi nusilenkti visasąjun
giniam. Klausimą plačiau siūlė 
planavimo ekonomistas prof. 
Viktor V. Kistanov žurnale “Vo- 
prosy ekonomiki” gr. nr. Pagal 
jį respublikų tautinės sienos 
^būdančios ekonominiairi inte
resam.

Mintis nebenauja. Kai ištiko 
ūkinė krizė, Chruščiovas mėgi
no tuo pačiu receptu galbėtis. 
Shabad priminė, kad tai buvo 
daroma vidurinėje Azijoje, Kau
kaze ir Baltijos kraštuose. Bet 
susilaukė pasipriešinimo. Dabar 
Brežnevas grįžo prie to paties, 
mėgindamas <j»ukreipti dėmesį 
nuo ūkinės krizės.

JAV kongresą, administraciją ir 
visuomenę_dėU8adio Liberty ir 
Radio Free Europe transliaci
jų tęstinumo užtikrinimo ir jų 
praplėtimo, įvedant lietuvių ir 
kitų Pabaltijo valstybių kalbas.

Jei anksčiau šiuo tikslu laiš
kais bei telegramomis buvo 
kontaktuojami JAV kongreso na
riai ar LB atstovų buvo liudija
ma prieš respublikonų partijos 
platformos politinių reikalų ko
misiją, tai šiuo metu pagrindi
nis LB dėmesys, yra nukreiptas 
į prezidento Nixono sudarytą 
tarptautinių radijo transliacijų 
komisiją, vadovaujamą df. Mil- 
ton Eisenhovver; šiai komisijai 
pavesta ištirti ir pasisakyti dėl 
tolimesnio JAV valdžios rėmi
mo Radio Liberty ir Radio Free 
Europe transliacijų.

JAV LB centro valdybos narė 
specialiem uždaviniam Aušra 
Mačiulaitytė-Zerr šiuo tikslu aiškiai rodanti reikalą translia- 
gruodžio 11 lankėsi Washingto- cijas tęsti. jei dabartinė JAV 
ne, kur valstybės departamente administracija, siekdaųiajįsb 
-----------------------A-------------------- ;---------------------i-------------
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Baltic statės

The coly just reply on the recent Commu- 
nist propaganda show at the United Nattons 
demanding independence for Puerto Rlco 
(wMch Puerto Ricana do not desire) would be 
for the Don-Communlst statės to sulunft to the 
UN the issue of restoring independence to 
the Baltic statės. Lithuanla. _ įĮĮtvla, and 
Estonia were violently armexe<f!!nM0 to the 
Soviet Union, as a result of thMMter-StaUn 
secret pact of 1939 (signed by vdRubbentrop 
and Mototov) on di Vision of their hegemony in 
Europe.

In the opiniai of Amerlcans at Europoaa 
origin, the neighborlng Scandlnavtan statės, 
especially Svreden, which strlves to play the 
role of a Champion of International justice, 
ha ve a moral obllgatfon to submit the mattei* 
to the UN and support .it to a peritive 
settlement.
$ewYork LeeUhenma .

pirmininkas, gavo pakvietimą 
su žmona dalyvauti prez. Nixo- 
no inauguracijoį^Dr. Bobelis 
dalyvaus: sausio 18 priėmime, 
kurį ruošia viceprez. Agnew, 
sausio 19 priėmime Baltuose 
Rūmuose tautybių atstovam, 
sausio20 prezidento inaugura
cijoj ir baliuj.

— Juozas Lanskorohskis, gen. 
štabo pulkininkas ir Lietuvos 
Karo Attache Prancūzijoj ir Bel
gijoj nuo 1937, šių metų sau
sio 7 sulaukė 80 metų am
žiaus. J. Lanskoronskis tebė
ra aktyvus ir šiuo metu pirmi
ninkauja Paryžiuj veikiančiai 
Buvusių Centro ir Rytų Euro
pos Karių Federacijai. Taip pat 
reiškiasi ir Lietuvių Bendruo
menės Paryžiuj veikloj.

teikti sovietam, į, komisijos 
narius išvystytų spaudimą, nė
ra abejonės, kad komisija pasi
sakytų už Radio Liberty ir Ra
dio Free Europe įstaigų paliki
mą ir teikimą jom valdžios fi
nansinės paramos. Komisija 
savo sprendimą ir pasiūlymus 
prez. Nixonui-pateiks šių metų 
vasario mėnesį.

JAV LB CV Inf.

ALOYZAS 
BARONAS — 
VĖL LAUREATAS

Santa Monica, Calif., gruo
džio 4 įvyko Draugo romano ju- 
ry komisijos posėdis atrinkti šių 
metų premijuotinam romanui. 
Jury komisiją sudarė: pirm. Alė 
Rūta, sekr. Juozas Kojelis, na
riai — Bernardas Brazdžio
nis, Jurgis Gliaudą ir Dailia 
Mackialienė. Dalyvavo ir 
Draugo atstovas kun. Petras Ci
nikas. Balsų dauguma išrink
tas romanas, pavadintas “Abrao
mas ir sūnus”. Autoriui Aloyzui 
Baronui kovo 4 bus įteikta 1000 
dol. ąpremija, kurios mecenatai 
yra dr. Antanas ir Elena Baž
mai.
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POLITIKA
Senato pakomisėj pateikti liu-

5 vieM viltį _jr- 
'kad pasmerktieji į šiuos bepro
čių namus tegali būti išgelbė
ti, jei Amerika privačiai ir viešai 
spaustų sovietinius valdovus 
baigti šį psichiatrinį terorą.

KODĖL MASKVA TAIP SUII^ERESUOTAf^ 
IŠLAIKYTI DABARTINĘ SANTYKIŲ SU 
AMERIKA KRYPTI?

Nixono kelionės rezultatus rankas ir išsiveža į beprotnamį. 
Maskvoj Sovietai palankiai ver- Taip gali nutikti kiekvienam 
tino. Kalbėjo, kad abiem pusėm mūsų ... 
ji esanti naudinga. Kuo naudin- 
ga^ Amerikai -- tik ateity išaiš
kės. Kuo naudinga Maskvai, ne
slepiama jau dabar.

SPARTA

Bany Dr. B. Northport, N.Y. 11711. TUL (816) TS7-006&.

ANTANAS J. 6AVEL8KI8 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenus, 
Woodhaven. N.Y. Uttl; tek 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo » r. iki 6 v.)

“Laikas suprasti aiškiai — 
rašoma toliau Solženitsino —, 
kad laisvai galvojančio sveiko 
žmogaus įkalinimas beprotna
miuose yra dvasinė žmogžudys
tė; tai savotiška dujų kamera, 
tik ji dar žiauresnė, nes žudo- . 
mų žmonių kankinimas yra pik
tesnis ir ilgesnis. Kaip ir dujų 
kameros, šie nusikaltimai nebus 
niekad užmirštami; ir tie jų da
lyviai bus amžiais smerkiami”.

pasiduoti sovietinių teismų pa
skirtų psichiatrinių komisijų 
eksperimentam*. Esą kaip naciai 
antrojo karo metu, taip sovietai 
pagal Jesenin-Volpin liudijimą 
savo politinius kalinius vartoja 
kaip jūros kiaulytes išmėginti, 
kaip juos veikia halaperiode^, 
reserpin (pd 25 tabletes per die
ną), sulfasi! ir kt.

t karaąr Kadangi esą dėl atominių 
ginklų . karinis susirėmimas 
ginklais neįmanomas, tai jį tu
rįs pakeisti ekonominis karas — 
ekonominės lenktynės ir ekono
minė įtaką kitom valstybėm. 
Tokiom lenktynėm Sovietų ūkis 
neparuoštas. Su Amerikos ūkio 
pranašumu jis negali lygintis. 
Tad pirmas Sovietų siekimas 
pasinaudoti Amerika, kad savo 
gaminiais, savo technologija ir 
savo kapitalais amerikiečiai 
padėtų, pakelti Sovietj&ūkinio 
gyvenimo lygį iki lygūft plot
mės .su Amerika. O tada, tada 
jau bus kitas siekimas ...

šitai visai suprantama ir ne
slepiama.

j2. Viduje eižėjimas. Yra betgi 
antra Sovietam nauda iš santy
kių su Amerika. Tie santykiai licinėje bei karinėje kontrolėje. 
tx|ri. padėti Sovietam užkli- Šimtai politinių disidentų 
juoti eižėjimus Sovietų valdo- šiose institucijose esą priversti 
moję srity. <.

Dvejopus eižėjimus. Pirmiau
sia pačių rusų intelektualų rei
kalavimus vykdyti sovietinę 
konstituciją su joje sužymėtom 
žmogaus laisvėm. Antras eižė- 
jimas stipresnis ir gausesnis — 
rusų valdomų tautinių grupių 
reikalavimas duoti jom tautines 
laisves. Apie šiuos reikalavi
mus spauda gausiai rašo.

Prekybos santykiais Sovietai 
tikisi užpilsią akis Amerikos de
mokratinei opinijai. Tikisi, kad 
ji žiūrės ir nieko nematys; klau
sys if~nieko negirdės, kas daro
si Sovietų režimo viduje. O jei 
ir girdės, tai nieko nesakys, 
kai Sovietai rengs galutinį smū-

Šią baisybių instituciją ilius
truoja konkrečiau dr. Aleksand
ro Jesenin-Volpin liudijimas. 
Jesenin-Volpin buvo kalinamas 
Sovietų bepročių institucijose 
už tai, kad jis negalvojo taip, 
kaip valdžia nori. Taip jo liudyta 
senatoriam. Kreipdamasis į 
Kongresą ir amerikiečius, kad 
jie padėtų įkalintiem jo drau
gam, dr. Jesenin-Volpin primi
nė, kad tokios psichiatrinės li- 
goninės-kalėjimai yra įsteigti vi
soje Rusijoje ir yra Sovietij po-

Autoriaus išvada:
“Valdžia, kuri vartoja tokį 

terorą prieš savo žmones, anks
čiau ar vėliau jį vartos prieš ki
tas valstybes, kurios nenorės 
pasiduoti jos valiai. Jokia preky
ba nei suteikti kreditai bei ki
tokios rūšies pagalba to nepa
keis. Tai padarys tik Jungtines 
Valstybes tyliu bendrininku 
naikinime tų, kurių bakais ga
lėtų vieną dieną išlaisvinti Ru
sijos žmogų”.

Autorius dar pastebi: senato 
pakomisės raportą galima gauti 
parašius: Senate Intemal Se- 

ie 'eurity Subco'mmittee, New 
,a Senate ^Office Building, U.S.

kopĮjrŠoA 331 Bedford Avenue, Brooklyn. N.Y. 11311; BV 8-9770.

Tas pats Jesenin-Volpin nuro
do konkretų atvejį, kaip medi
kamentais sovietiniai pareigū
nai mėgina žmogų palaužti.

“Gariev mieste Piotr Alekse- 
jevič Lysak buvo suimtas už 
tai, kad komunizmo lektoriui 
parašė klausimą: “Kaip tai ati
tinka, kad tokiame laisva 
krašte kaip Sovietų Sąjuį.^ 
trukdomi užsieniniai radijai?*’ Capitol, Washington, D.C.

Po šių faktų daros aiškiau, 
kodėl senato vyrų priedas prie 
prekybos sutarties su Sovietais 
tvirtinimo yra per siauras, apim
damas tik leidimą žydam išemi
gruoti. Atrodo: arba senatoriai 
nėra susipažinę su senato pa
komisės raportu, arba jie yra 
pritildyti kitų faktorių.

Grand SU Brooklyn, N.Y. 11211; 8T2-5048.

TAIKOM RADIJO IR TELKVIZIJO6 APARATUS spalvotus ir paprastas. 
PHnaa patarnavimas įdedant naujai dalia. Aptarnaujam Queensir apylin
kė! lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tek 847-0687. Adresas: 
Mr. Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.T. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

BUYU8 FUNKRAL HOMB, Mario Tefatara, Jr. laidotuvių dbaktmte 436 
Lafayette St, Nevrark, NJ. 07106; teL MArket 2-5173. ParooMamoa gtr-

“Apkaltintas, kad tokiu klau
simu šmeižia Sovietų Sąjungos 
santvarką, jis buvo pripažin
tas esąs neatsakingas už savo 
veiksmus ir nugabentas į Le
ningrado psichiatrinę ligoninę.

“Tenai pasikalbėjime su psi
chiatrais jis tebetvirtino, kad už
sieniniai radijai tikrai trukdomi. 
Tada jam priskyrė specialų gy
dymą ir perkėlė į Sychiovką. 
Jo likimas nežinomas”.

VAITKUS FUNKRAL HOME. Notary PubUe. 187 W«tetar Ava CamteMt* 
Mbml Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojss. MotasllkB 
koplyčia iermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6436.

RIMO8 ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. DMeUs prekių peši- 
-rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenust 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712________________________________

JUOZO ANDRUBIO^Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namg 
automobilių, baldų -n k. Namų pardavimas, apdraudos, Inccme Tsx ušpil- 
dymas, Mutual Pundą—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; Mitą 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-44TT

Sovietų atominės bombos tė- 
vaam£aėharovas< s. viešai pripa
žino, kad šitas Užliūliavimas 
Sovietų vyriausybei sekasi. Nuo 
Nixono atsilankymo Maskvoje 
vadinamų disidentų padėtis žy
miai pasunkėjusi. Ir NY Times 
gruodžio 28 paskelbė prane
šimą, kaip žydų padėtis pasku
tinėm savaitėm pasunkėjusi; 
kaip pasiryžę emigruoti at
leidžiami iš tarnybų, gauna vi
zas’ o paskui tos, vizos atima
mos, ir jie netenka nei darbo 
nei 'buto; kaip per 60 žydų su
imti ir įkalinti.

Bet didelė dalis spaudos jau 
pritildyta. Maža dalis įspėja vy
riausybę dėl šios padėties, kuri 
vyriausybei nebūsianti garbin
ga, demokratinei žmonijai bū
sianti pražūtinga.

Okupuotoj Lietuvoj
Okupuotoj Lietuvoj sovietai 

ypatingai užsispyrė palaužti gy
ventojų, o ypač besimokančio 
jaunimo, žinojimą ir tikėjimą, 
kas yra jų tėvynė. Ištisos laik
raščių skiltys prirašytos sampro
tavimų, kuriais mėginama įkalti 

' į žmonių galvas ir širdis, kad 
lietuvio tėvynė ne Lietuva, 
bet Sovietija. 1972 gruodžio 12 
Vilniuje leidžiamas “Valstiečių 
Laikraštis” didelėmis raidėmis 
šitaip išmargintas: “Mūsų Tė
vynė — TSRS”. Straipsnio auto
rius G. Kretavičius rašo: “Tė- ___ , ____ ___ ______  ______ ______ a_ .....................  _ _ ....nr_
vyne — tai gintariniai krantai tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms, 
ties Palanga ir nesibaigiančios 
Kazakstano lygumos, ir Bresto 

^tvirtovė, ir revoliucijos lopšys
Leningradas, ir Brastos elektri

nė, jr Uralo aūkštakrosnės^ ir 
'TTfaskva.ir Stalingrado Manuųe^. 

vo piliakalnis ...” (E) 
, — Vilniaus “Komjaunimo 
Tiesa” gruodžio 9 rašė, kad Lie

tuvos dviratininkai laimėjo pir
mą vietą dviratininkų lenktynė
se ir “Lietuvos rinktinė tapo 
šalies (Sovietų Sąjungos — 
Red.) čempionato komandinė 
nugalėtoja .. .” Lenktynės įvy
ko gruodžio 8 prie Baku. (E)

— Kauno lėlių teatras rudenį 
dalyvavo tarptautiniame lėlių 
pjesių festivalyje Varnoj, Bulga
rijoj ir buvo apdovanotas sidab
ro medaliu. (E)

VYTAUTAS BELECKAS, MY. Wintor Gantai Tavern. 1883 Madtam BU . 
Ridgevrood, N.T. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be' 
to, duodami polaidotuviniai pietūa Pirmos riUHes Hetuviikas maistas prta 
narna kaina.

8AG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774 ; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom į namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

MDABRINIO VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Berking Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-^4 Junction Blvd., Corona, Queena, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTER8 — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOOOS CORP. 194 ORCHARD ST. New Yoric, N.T, 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impos*

Taip pat Silkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus į Europą. .Užeikite ir įsitikinsite!

Darbininku spaudos kioske turimos lietu vii kos muzikos plokštelės, knygos, vėliavė
lės.' vardiniu ir Kittmtdivniąatvirikai. ■ suvenyrai. iSsiuvinėtas lietuvis kas himnas, • Vyti*, 
drožiniai, automobiliam trispalvė ir kt gaunama ne tik Darbininko'administracijoj, 910 
Willoughby Avė.. Brooklyn. N. Y. 11221, bet lietpvių patogumui ir ALICE’S gėlių krautuvėj, 
107-04 Jamaica Avė., ir 107 St, Richmond Hill. N.Y. Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj. 
Tel. 846-9527.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ (

Alice’s Florist Shop 
107-04 Jamaica Ava. Richmond HiU, N. Y.

---------  Gėlės įvairiom progom —:-----
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; ®a- 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvičką patarnavimą, ]

Vilties choro solistėms Ona Šalčiūnienė ir Ona Pliuškoniene.
Nuotr. K. Cikoto

3. Speciali kova režimo vidu
je. .Žinomasis kolumnistas Paul 
Scott (pagal The Wanderer gr. 
28) savo rašinį pavadino “Ar 
JV darė 
rorizmo
rašė apie sutartis su Sovietais — 
sveikatos, mokslo srityse, apie 
prekybos sutartį. Esą ryšium su 
tom sutartim prezidentas turėtų 
rūpestingai susipažinti su sena
to vidaus saugumo pakomisės 
paruoštu 257 puslapių raportu 
apie “psichiatrijos piktnau- 
dojimą politinei represijai So
vietų Sąjungoje”. Raporte su
rinkta šimtai dokumentų, kaip 
rusų intelektualai, kurie prie
šingi Kremliaus politikai, yra 
persekiojami psichiatriniu bū
du, primenančiu žydų persekio
jimus nacių laikais.

i tyliu sovietinio te- 
"bendrininku?” Jame

ĖRIUKAS SKUNDĖSI VILKUI..
(atkalta iš 1 psl.)

būti skiriama vėliau kaip per. 
mėnesį nuo nusižengimo die
nos.

1971.X.4 ta pati Varėnos raj. 
vykdomojo komiteto komisija 
antrą kartą nubaudė Valkininkų 
kleboną 50 rub. bauda už tai, 
kad jis leidžia nepilnamečiams 
patarnauti šv. mišiom. Komisi
jos posėdžio metu kun. Keinai 
nebuvo leista net pasiaiškinti.

Lietuviško stiliaus paminkle* 
sukuriami ir veltui pristato 
n.i į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connectięut 
valstijose

dirbtas. Klebonas dar pastebėjo, 
kad instrukcijos, kuriomis re
miantis jis buvo nubaustas, ne
turi įstatymiškos galios, nes jos 
niekur nepaskelbtos, o ant jų 
viršelio net yra užrašas: “spau
doje neplatinti”.

Teisme kalbėjusio prokuroro 
kalba ‘ daugiau buvo panaši į 
ateistinę paskaitą su piktų grū
mojimų atspalviu. “Kas bus, jei 
tėvai patys mokins vatkūS?^— 
klausė jis piktai, tuo pabrėžda
mas tėvų beteisiškumą auklė
jant savo vaikus.

Teismas patvirtino, jog klebo
nas nubaustas teisingai. Vienin
telis “įrodymas” — priversto 
vaiko liudijimas, kurį jis verk
damas teisme atšaukė.

Tikinčiųjų buvo prisirinkusi 
pilna salė. Teismo metu žmo
nės verkė, negalėdami likti abe
jingi klastos ir apgaulės liudi
ninkai. Išgirdę teismo spren
dimą, visi taip pasipiktino, kad 
valdininkai dėl visa ko net iš
kvietė miliciją.

Kadangi klebonas ir po ant
rojo teismo sprendimo nenuša
lino vaikų nuo altoriaus, tai 
Valkininkų parapijos vykd. ko
miteto pirmininkui buvo atsiųs
tas iŠ rajono raštas, kuriame 
gąsdinama, kad gali būti už
daryta Valkininkų bažnyčia, jei 
kun. A. Keina ir toliau pažei- 
dinės kulto įstatymus. Jokie 
gąsdinimai, teismai ir kt. per
sekiojimai negali > palaužti tų, 
kurie pasiryžę Dievo labiau 
klausyti negu žmonių.

S (Elta)

f J Ū M AS T 
s I9M t t»n N.

Fasolino
Memorials CO

66-86 80th Street (prie! St. John’s kapines) 
Middle Village, N. Y. Queeni, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Kadangi nebuvo raštiškų įro
dymų, kad klebonas organizavo 
vaikus patarnauti mišiorry-teis-. 
mo posėdis buvo atidėtai

Kadangi nebuvo raštiškų įro
dymų, kad klebonas organizavo 
vaikus patarnauti mišiom, teis
mo posėdis buvo atidėtas.

Antras 'posėdis įvyko 1971. 
XII.7. Teismui buvo pateikti du 
raštiški liudijimai, kad kun. Kei
na organizavęs vaikus patarnau
ti prie altoriaus. Klebonas paro
dė, jog berniuko Vyto Kazlaus
ko liudijimas netikras, nes jis 
parašytas J. Visockio ranka, o 
parašas buvo išgautas vaiką 
gąsdinant, elgesio sumažinumu. 
Ir pats berniukas verkdamas 
teismui paliudijo, kad jis buvo 

vaikai ateidavo savo noru ir lei- bauginamas ir dėl to pasirašė 
džiant tėvam. Klebonas nurodė, 
jog LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo 1966.V.12 dienos 
įsakas nedraudžia nepilname
čiam patarnauti per pamaldas ir 
kad jis buvęs nubaustas re
miantis kaip tik šiuo įsaku. Su
lig LTSR konstitucijos 85 str. ir

Klebonas vėl kreipėsi į liau
dies teismą, siekdamas bau
dos panaikinimo. Pirmas teismo 
posėdis buvo 1971.XI.15 Varė
noje. Kun. Keina paaiškino, kad 
jis vaikų neorganizavo ir patar
nauti šv. mišiom jų nemokė—Svarbiausias tarp tų doku

mentų esąs rašytojo Aleksand
ro „ Solženitsino “atviras laiš
kas”. Jame sakoma:

“štai kaip mes gyvenam: be 
jokio leidimo areštui ar be me
dicininio pateisinimo keturi po
licininkai ir du gydytojai ateina 
į sveiko žmogaus butą. Gydyto
jai pareiškia, kad jis esąs be- 
protis; tada policijos vyresnysis į£p į^teis^turi klausyti 
laukia: Mes esam valdžios or- Hk įstatymo o ne kažkokiq in. 
ganai! Eime! Jie užsuka jam strukdjų

J. Visockio parašytą raštą.
Kitas raštiškas liudijimas bu

vo Valkininkų vidurinės mokyk
los direktorės ir dviejų mokyto
jų skundas prieš kleboną, kad 
jis užsiimąs su vaikais ir todėl 
trukdąs ateistinį < auklėjimą. 
Kun. Keina paaiškino, kad skun
das yra suklastotas, nes vienas 
nurodytų, mokytojų, skundo-nę-.(, 
pasirašė, o, jo parašas yra,jKĮ-»fi

Lietuviška
KELIONIŲ 

AGENTŪRA
TRAVELER’S VBLLAGE
. (“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVĖL)

Romas Kazys, Pres. •
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• . Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų meta
Patarnaujama visliose 
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AUTOBUSAIS įdomių vietų 
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Romoj lankėsi abu Lenkijos 
kardinolai, Wyszynskis ir Woj- 
tyka, ir devyni Lenkijos vysku
pai. Jie atvyko padėkoti popie
žiui Pauliui VI už įsteigimą 
vyskupijų ir paskyrimą vyskupų 
Vokietijos užimtose žemėse iki 
Oderio-Neissės linijos. Spauda

VATIKANO IR LENKIJOS 
SANTYKIAI

t-

Žodžiai iš Departatnento

nių santykių užmezgimo. Ar- 
__ ___________  ___. _ _____ _ čiau šį klausimą pažįstantieji 
spėjo, kad tai bus dar vienas spėja, kad Šv. Sosto pirmuoju 
žingsnis į Vatikano ir Varšuvos. atstovu būsiąs mons. Gabrielius 
suartėjimą, gal net suradimą Montalvo, kuris jau daugelis 
tam tikro modus vivendi, kas metų Vatikane yra referentas 
vestų ir į diplomatinių santy-. Lenkijos reikalam ir yra lankę- 
kių užmezgimą. Bet tam turi ; sis Lenkijoje. Jis yra artimas at
būti pašalintos tam? tikros kliū-- ^iv- CasaroHi bendradarbis, ge- 
tys, kurių pašalinimas bū
tinas normaliem diplomatiniam 
santykiam. Atrodo, kad dabar
tinė Giereko valdžia yra linkusi 
daryti tam tikrų nuolaidų.

Buvo čia paskelbta smulkiai, 
kaip LB atstovai nurodė Valsty
bės' 'departamento pareigūnam 
ir bendradarbiam valdžios leidi
nius,' kurie prasilenkia su vy
riausybės pareikšta pozicija ne
pripažinti Lietuvos inkorporaci
jos į Sovietų Sąjungą.

Ar ta pozicija pasikeitė? Ne 
— atsakė. O dėl tų žemėlapių 
ir kitų leidinių tai kaltas neap
sižiūrėjimas, nesusiorientavi- 
mas. Būsiąs pakartotas vyriausy
bės nusistatymas kitų leidinių 
gamintojam.

Pažadas geras. Gaila betgi, 
kad vyriausybės institucija ne
kaip atestuojasi, jei jos pareigū
nai nežino vyriausybės pozi
cijos; jei tebesikartoja ta pati 
“komunikacijos stoka”, kuria 
buvo teisinamas Simo Kudirkos 
išdavimas.

Padėka priklauso LB vei
kėjam, kad jie atkreipė dėmesį 
ir lojaliai, korektiškai, konstruk
tyviai reagavo.

Epizodas rodo, kiek budru
mo, budėjimo reikia ir ateičiai.

Žodžiai vyskupo
Vyskupas, italas, Ferdinando 

Renzulli, grįžęs iš kelionės po 
Sovietus, Latviją ir Lietuvą, pa
skelbė: “Visa tai, ką pažinau ir 
mačiau, man leidžia preciziškai 
tvirtinti, kad Sovietų Sąjungoje 
respektuojama sąžinės ir tikėji
mo laisvė; kad krašte nėra jo
kios netolerancijos religijai”.

Tie žodžiai, perduoti į Lie
tuvą, vers galvoti: “Suprantam, 
kodėl mūsų krašte vyskupai turi 
kartoti jiem padiktuotus žo
džius; bet kas verčia laisvo kraš
to vyskupą kartoti Maskvos me
lą? Negi ir ten pasiekia Mask
vos ranka su gundymais, šanta
žu, smegenų plovimu? O jeigu 
taip — tai vargas Bažnyčiai ir 
Vakaruose”.

Ir šioje pusėje tenka sutikti, 
kad tikrai vargas. Vargas su to
kiais, kuriem nėra ko plauti. 
Ne visi lygiai gavo Šv. Dvasios 
dovanų. O tarp tokių dignitorių

yra ne vienas Kenzulli. Iš jų ir 
atsiranda ignoraricijoš" vedamų į 
tą aktyvių Tiesos išdavikų eilę, 
kurioje pirmasis atsistojo vienas 
iš dvylikos — Judas. Tiesos iš
davikas.- — ■

Tolcių galvojimo nepataisysi. 
Bet kitiem, kurie yra geros va
lios ir pajėgia tiesą priimti, to
kiem apsaugoti nuo peršamos 
netiesom padėtų rinkinys doku
mentų apie Bažnyčios padėtį 
Lietuvoje.

Kienff galia jį suorganizuoti? 
Ir suorganizuoti ne po metų— 
trejų, .bet dabar ...

Teisybės ieškotojas
Lietuvoje Valkininkų klebo

nas Keina apkaltintas, kad lei
dęs vaikam patarnauti prie alto
riaus, ir nubaustas. Kreipėsi į 
aukščiausią teismą, kad nubaus
tas prasilenkiant su sovietiniais 
ir tarptautiniais įstatymais, nu
baustas savivališkai: skundės 
prokurorui, kad kaltinimo įrody
mai tyčiom suklastoti. Susilaukė 
visų instancijų atsakymo: turėjai 
būti nubaustas.

Diogenas su lempa vaikščio
jo po gatves ir ieškojo žmogaus. 
Kun. Keina vaikščiojo ir ieškojo . 
teisybės. Nerado ir negalėjo ras
ti, nes jos sovietinėje sistemoje 
nėra.

Kun. Keinos ieškojimas betgi.,; 
demaskavo, kad sovietinėje * 
sistemoje teisybe laikoma tik 
tai, kas naudinga partijai; spren
dėjai apie teisybę bei tiesą tė
ra partijos parinkti teisėjai, pro
kurorai. O varnas nekirs akies 
savo vaikui.

Demaskavo ir sistemos dvi
veidiškumą. Joje konstitucija 
yra tam, kad reklamuotų demo
kratiškiausias žmogaus teises. 
Administracija ir teismai yra 
tam, kad tas konstitucijos rek
lamuotas teises žmonėm atimtų.

Tai epizodas iš naujausios 
dokumentinės medžiagos lei
diniui apie tikėjimo padėtį Lie
tuvoje.

rai pažįsta Lenkijos vyskupus, 
ten esančias sąlygas ir proble- 
mas-

Dar vienas dalykas rodo, kati 
____ ________ kažkas Vatikano ir Lenkijos sąn- 

y Vyskupai, be abejonės, reika- , tykiuose verda . Neseniai 
lauja, kad būtų garantuotas lais- spaudoje pasirodė žinia, kad 
vas religijos mokymas, laisvė į- ambasadorius Papee, kuris iki 
vairiom diecezinėm ir tautinėm šiol buvo Lenkų egzilinės val- 
katalikų organizacijom, didesnė džios atstovas prieš Šv. Sosto 
laisvė katalikų spaudai. Yra ir .> ambasados vedėjo (gerente) ti- 
kitų, mažesnės apimties klau- tulu, neseniai paliko ambasados 
simų. Buvo manoma, kad atvy-. patalpas ir apsigyveno priva- 
kusi Lenkijos hierarchijos dele
gacija svarstys su Šv. Sostu visų 
tų problemų galimą sprendimą, 
kad galėtų tartis su valdžia jau 
ne savo, o Šv. Sosto vardu. Vė
liau turėtų į Romą atvykti mini
mų klausimų aptarti oficialūs 
valdžios atstovai (kalbama apie 
atvykimą Skrzynskio, religijos 
reikalų departamento direkto
riaus). Tai būtų dar tik modus 
vivendi, o ne konkordatas pilna 
ūo žodžio prasme.

-o-
Visi tie pasitarimai ir keliai 

suartėti Bažnyčiai su valstybe 
Lenkijoje eina panašia krypti
mi, kokia buvo tarp Vatikano ir 
Jugo^vijos, kur prieita prie 
paskutinės fazės — diplomati-

čiai Vatikano mieste. Praktiškai 
užsidarymas ambasados, kuri 
atstovavo Lenkų egzilinei vy
riausybei Londone, buvo logiš
kas dalykas, nes ir pati Lenkų 
egzilinė vyriausybė šiandien 
faktiškai egzistuoja tik iš vardo, 
be jokio bet kurios valstybės 
pripažinimo. Taigi, sakoma, ir 
šis faktas įeina į santykių'tarp 
Šv. Sosto ir Lenkijos sunorma- 
vimą.

Žinant Vatikano diplomatijos 
“plonybes”, reikia pastebėti, 
kad naujų vyskupijų įsteigimas 
lenkų okupuotoje Vokietijos te
ritorijoje yra iš Vatikano pusės 
Oderio-Neissės linijos pripaži
nimas tik de facto, bet ne de 
jure. Tokiu būdu Vatikanas iš-

- laikė seną savo tezę — nepri
pažinti de jure teritorinių pakei
timų, kol jie nėra sankcionuoti 
tarptautiniais traktatais ir tarp- 
tautiškai pripažintomis sutar- dėsnių, 
ti mis.

Ši Oderio-Neissės sienų pri
pažinimo problema, vis neiš- 
spręsta, tęsėsi tarp Vatikano ir 
Varšuvos daugiau kaip 25 me
tus. Bet kai Vakarų Vokietija 
susitarė su Lenkija dėl vakari
nių Lenkijos sienų, kai toji su
tartis tiek Bonnos bundestago, 
tiek Varšuvos seimo buvo rati
fikuota, tada ir Vatikanas galė
jo' pakeisti savo laikyseną. Už 
šitos pakeistos Vatikano linijos 
pasekmes kaip tik ir buvo atvy
kę į Romą padėkoti du kardino
lai ir devyni vyskupai.

ra.sikeitusi Vatikano linija 
buvo palankiai priimta ir lenkų 
valdžios, kuri seimo sprendimu 
grąžino “atgautose” vokiškose 
teritorijose Bažnyčiai nekilno
jamą nuosavybę (bažnyčias ir 
kitus bažnytinius pastatus). Po 
okupacijos ji buvo laikoma val
džios nuosavybe, o iš katalikų 
už “valdiškų” pastatų naudoji
mą buvo reikalaujama didelė 
nuoma. Šį gestą Vatikanas irgi 
palaikė naujos linijos ženklu.

Yra žinomos ir valdžios są
lygos geriem santykiam palaiky
ti, o gal ir diplomatiniam san
tykiam užmegzti:

1) episkopatas turi pripažinti 
neliečiamą realybę — socialis
tinę Lenkijos sistemą ir jos už
sienio bei vidaus politiką;

Persekiojamai Lietuvos Bažnyčiai prisiminti koncerte gruodžio 10. Šv. Tomo salėje 
Woodhavene. Viduryje solistė Aldona Stempužienė, priekyje choro dirigentas Vytautas Stro- 
lia, scenoje — Perkūno chotas. Nuotr. P. Ąžuolo

Q 2) valstybė pripažįsta pastovią 
katalikų Bažnyčios Lenkijoje 
padėtį ir jos socialinę vertę, 
mokant tikinčiuosius dorovės

Taigi “judama” iŠ abiejų galų 
į savitarpinį pripažinimą,‘kaip 
nekeičiamos “realybės”, tcye 
pačioje valstybėje besirandan
čių komunizmo ir Bažnyčios.

Tačiau tiek Vatikano kurijoje, 
tiek tarp Lenkijos episkopato 
lieka neaiški “garantijų” pro
blema: ar komunistinė valdžia 
(žinant kitų- komunistinių val
stybių pavyzdžius) laikysis duo- ^ 
tojo žodžio, ar jo nekeis,' kaip 
kitados pakeitė Gomulka, kuris, 
tik atėjęs į valdžią, daug ką iš
dėjo, bet vėliau savo pažadus 
paaukojo bendrai komunizmo 
linijai. Juk ir Varšuvos komunis
tinė valdžia, lygiai, kaip kitų 
komunistinių kraštų, turi savą 
“religinę politiką”, 1 išplau
kiančią iš pačios komunizmo es
mės. Ar ją kėistų, ypač, kad 
čia pat šalia budi Maskva? ... 
Vengrijos pavyzdys rodo, ką 
reiškia draugiškas susitarimas ir 
ką reiškia po to sekusi ir tebe
sitęsianti praktika.

Patys lenkai, kurie labai nori 
Vatikano ir Lenkijos suartėjimo, 
tvirtina, kad Lenkijos valdžia 
esanti kitokia, negu kitų rytų 
Europos valstybių: ji skaitosi ir 
turi skaitytis su tautos religin
gumu ir su Bažnyčios role iš
laikyti ir palaikyti tautinę vie
nybę. Lenkijos Bažnyčia yra po
zityvi jėga tautinei krašto sąmo
nei palaikyti ir stiprinti. O tai 
esąs pozityvus įnašas į tautos 
gyvenimą, kurį vertina ir komu
nistinė, tačiau lenkiška, vyriau
sybė.

Pagyvensime, pamatysime, 
kas iš viso to išeis. ' 1 ‘

J. Verus -

$ Antroji “Baltų Studijų dcon- >
ferencija” įvyks Haesselby pily
je prie Stockholmo birželio 9- 
11. Ją rengia Baltų Mokslinis 
Institutas Skandinavijoje drau
ge su Baltų Studijų JAV-se Puo
selėjimo Sąjunga (A.A.B.S.). 
Konferencija apims visas bal
tistikos šakas: istoriją, visuome
ninius ir politinius mokslus, 
kalbotyrą ir literatūrą. Piniginės 
paramos konferencijai suteikė 
Švedų švietimo ministerija. Pla
tesnės informacijos galima gau
ti iš Baltic Institute, Box 16042, 
S-103 21 Stockholm 16,
Svveden. (E)

Sovietų karinis saugas

Andrėj Antonovič Grečko yra 
^vienas iš turinčių daugiausia ga
lios vyrų, bet nedaugelio teži
nomas Amerikoj, taip pat ir So
vietų Sąjungoj. Stambaus sudė
jimo, virš šešių pėdų aukš
čio, sveriąs 200 svarų, labai 
panašus į senstelėjusį boksinin
ką. Niūrios galvosenos, stačio
kiškas kalboj ir elgsenoj, griež
tos linijos puoselėtojas, smar
kiai nugeriąs komunistas, ant 
kurio švarko atlapo yra vienuo
lika eilių ordinų ir medalių kas
pinų, yra tapęs Kremliaus po
tvarkių pirmuoju vykdytoju. Jis 
veikia sukeldamas baimę visoj 
raudonojoj imperijoj ir už jos ri
bų.

DR. P. MAČIULIS

Tai jis 1953 pasiuntė Raudo
nosios armijos dalinius Berly
nui numalšinti, palaužti Rytų 
Vokietijos sukilimui. Lyg žai
bas, 1968 atsirado raudonųjų 
dalinių priešdcyje, užimant ru
sų sąjungininkę Čekoslovakiją. 
Pasak į Vakarus pasitraukusio 
čekų generolo Jan Sejnos, Greč
ko suplanavo pagrobti Amerikos 
žvalgybinį laivą Pueblo.

Maršalui Grečko priskiriama 
mintis panaudoti karo metu ato
minius ginklus. Jis galvoja, kad 
tam tikrais atvejais būtų pra
vartu paleisti į Jungtines Ame
rikos Valstybes keletą įspėjamų 

-atominių šūvių. Savo kalbose ir 
raštuose jis giria staigų puolimą, 

sutrukdant priešo atominių 
ginklų veikimą.

53 metus jis tarnauja kariuo
menėj. 44 metus ištikimas ko
munistų partijos narys. Unifor
muotas Sovietų Sąjungos marša
las, 67-tasis krašto apsaugos mi- 
nisteris.

^-o-
Iš savo kabineto Maskvoj jis 

sumaniai vadovauja 3,320,000 
vyrų armijai ir seka jos atomi
nio ginklavimosi eigą. Jis taip 
pat turi balsą vadinamajame 
Varšuvos pakte, jis nustato pro
gramas reikti karinę pagalbą 
Šiaurės Korėjai- ir Kubai. Kitos 
Grečko programos skiriamos Vi
duriniam Rytam ir Vietnamui. 
Kartais, lyg norėdamas pasiro
dyti bent lašeliu liberalas, savo 
potvarkius mėgsta paversti įsta
tyminiais nuostatais. Kur tik jis j 
pasirodo, savo planus vykdo už
sispyrusio jaučio neatlaidumu. 
Paprastai jis nesinaudoja jokio
mis diplomatinėmis plonybė
mis ir negaišina laiko dipldmati- 
ne kalba.

1969 buvo nusiųstas Prahon 
užbaigti politinio slidinėjimo, 
besitęsiančio aštuonis mėne
sius. Grečko tol ten sukinėjo
si, kol Kremliaus atsiųstieji spe- 
cai susitvarkė su vietiniais ko
munistais, pravesdamas savo 
patikėtinio Gustavo Husako į- 
sodinimą į čekų komunistų par
tijos sekretorius.

Jo elgesys su čekais buvo 
toks užgaulus, kad Husakas 
pakartotinai prašė Maskvą 
daugiau jo nebesiųsti į Prahą.

Panašių prašymų Kremlius susi
laukė ir iš kitų satelitinių kraš
tų^

“Negalima stačiai tvirtinti, 
kad jis neturėtų mandagumo 
nuovokos”, pastebi vienas Va
karų stebėtojas, “bet jis atrodo 
mažiau už kitus susitvardęs”. 
Nepaisant to, jis daro nepapras
to įspūdžio, kur tik pasirodo-.

Vienoj vietoj jis nepasėdi. 
Nuolat juda ne tik sovietinia
me bloke, bet ir visur kitur, 
kur sąlygos jam atrodo pribren
dusios. Taip, pavyzdžiui, 1968 
jis lankėsi Egipte, Kuboje, Su
dane, Sirijoj, Irake, Alžyre, Ma
roke, Pakistane ir Indijoj, visur 
pakaltindamas Ameriką kaip 
agresorių bei švelniai nupa
sakodamas Maskvos laikysena 
(anot žemaičių: kuo pats kvep, 
tuo ir kitą tepj.

Savo veikla Grečko daro kas
kart didesnę įtaką Kremliaus 
politikai. Jis turi stipresnį balsą, 
negu bet koks profesionalas ka
rys, pasireiškęs rusų istorijoj. 
Nors ir nėra sovietinio politbiu- 
ro narys, tačiau jis turi tiesioginį 
laidą susisiekti su kiekvienu jo 
nariu. Veik kas mėnesį jis susi
tinka su politbiuro pakomise 
gynybos reikalam, vadovauja
ma partijos boso Brežnevo; jų
dviejų santykiai esą nuoširdūs.
' Tačiau Grečko balsas dar 
nereiškia sprendimo. Kai jis 
pąftfdifii kokį: didelį klausimą, 
komunistų partija, o ne karinė 
pajėga, vis dar tebėra vyriausia 
sprendėja.

Nuo Grečko paskyrimo 1967 
krašto apsaugos ministe|iu pa
saulis tuoj pajuto greitą Sovietų 
Sąjungos militarinės jėgos iš
augimą. Pastaraisiais metais 
SSSR pradėjo žymiai varžytis su 
JAV gynimosi ir puolimo stra
teginių ginklų srityse.

Niūrus gandras
Grečko gimė 1903 spalio 17 

Golodajevkoj, dabar pavadintoj 
Kuibyšiovu, pietinėj Rusijoj, 
Rostovo ant Dono provincijoj. 
Jo tėvas, kaimietis kazokas, il
gesnį laiką tarnavęs caro armi
joj, jj išmokė valdyti arklį ir 
kardą.

-Kai 1917 Rusijoj įsiliepsnojo 
kontrevoliucija, Grečko srities 
kazokai kovėsi su valdžią už
grobusiais bolševikais. 1919 še
šiolikametis Grečko įsirašė į 
raudonąją armiją ir dalyvavo ke
liuose civilinio karo mūšiuose. 
Kai pagaliau bolševikai laimė
jo civilinį karą, Grečko savo 
ateitį tematė pasilikdamas rau
donojoj armijoj. 1926, baigęs ka
valerijos mokyklą, jaunas leite
nantas buvo paskirtas į 61-jį 
kavalerijos pulką netoli Mask
vos, pavadintą Stalino brigada 
(tai buvo vienintelis to žiauruo
lio paradinis dalinys).

Kiti jauni karininkai nega
lėjo suprasti, kaip į rinktinių 
karių gretas galėjo patekti Greč
ko. Jų tarpe jis atrodė kaip koks 
medis kviečių lauke. Nusviru
siais pečiais. Jo ūgis, spėjama, 
buvo tarp 6 pėdų su 2 coliais 
iki 6 pėdų su 6 coliais. Netiks

liai pritaikyta uniforma dengėjo 
ilgas rankas ir kojas, kaip koks 
siuvėjo kerštas. Sovietinis ka
rys, tarnavęs su Grečko septy
nerius metus, vėliau pasitrau
kęs į užsienį, pasakoja, kad ryš
kiausiai buvo įstrigęs kitų dė
mesin Grečko veidas — pilnas 
kažkokio susikrimtimo, tarsi 
laukiąs kažko blogesnio.

Sėdint ant aukščiausio, jam 
parinkto pulko arklio, jo kojos 
veik siekdavusios žemę. Atrodęs 
lyg dirbtinis žaislas ir sukelda- 
vęs kitų pašaipą. Kariai visaip 
jį pravardžiuodavę: baidykle 
žirniuose, gandru ir pan. Jeigu 
Grečko prajukdavo, jis nepa
likdavo skolingas kitiem pri
mesti kokį pašaipų vardą; po to 
viskas aptildavo. “Jei jis keik
davo, grasydavo ir švaistėsi kaip 
koks laukinis”, pasakoja kiti 
draugai, “jis būdavo pilnas ne
apykantos ir dėl to pats buvo 
nekenčiamas. Draugų jis netu
rėjo nė vieno.”

Iškilimas
1928 Grečko įsirašė į komu

nistų partiją.
Kiekvienas karininkas galėjo 

įstoti į partįją, tačiau 90 proc. 
nestodavo, nes tai reiškė pra
leisti daugelį naktų studijuo
jant partijos susirinkimuose, 
šiuo metu 82 proc. karininkų 
priklauso prie partijas, nes -tie, 
kurie nestoja į partiją, negali ti
kėtis jokios pažangos karinėj 
srity.

(Bus daugiau)
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NAUJA LITUANISTIKOS 
INSTITUTO VADOVYBĖ

Amerikoje veikia Lituanis
tikos Institutas, įkurtas 1951 
Chicagoje. Institutas rūpinasi 
lituanistikos mokslu ir apjungia 
tais, mokslais besidominčius.

1969 buvo išrinktas toks Li
tuanistikos Instituto prezidiu
mas: dr. Vincas Maciūnas — 
pirmininkas, dr. Aleksandras , 
Flateris — vicepirmininkas, 
sekretorius — Antanas Vaičiu
laitis.

Dabar mandatų komisija, 
gruodžio 21 posėdyje suskaičiu
si balsus, praneša, kad Lituanis
tikos Instituto nariai patvirtino 
pasiūlytuosius naujo prezi
diumo kandidatus.

Naująjį Lituanistikos Institu
to prezidiumą sudaro: pirminin
kas dr. Jurgis Gimbutas, nariai 
— Vladas Kulbokas, dr. Alek
sandras Flateris, d r. Tomas Re- 
meikis irSimas Sužiedėlis.

Nauji nariai
Vienas iš pagrindinių 1969 

metų prezidiumo rūpesčių buvo 
naujų LI nariu reikalas. Jų buvo

išrinkta 17. Jų tarpe buvo visa 
eilė jaunosios kartos mokslo 
žmonių, kurie jau sudaro ketvir
tąja dalį visų Lit. Instituto 
narių. Netolimoje ateityje jiem 
teks perimti ir visą Lituanisti-

- kos Instituto vadovavimą.

Mirusieji nariai

Dr. Vincas Mačiūnas, buvęs 
Lituanistikos Instituto pir
mininkas.

ŠIMTO METŲ GIMIMO SUKAKTYS

čiūnas -j*- LI garbės narys 
(1969.1.23), Konstantinas Avižo
nis (1969.IV.20), Pranas Pauliu- 
konis (1970.IV.29), Kazys Kar
pius (1971.X.20), Zenonas Ivins
kis (1971.XII.24), Konstantinas 
Račkauskas (1972.IL24), Vladas 
Viliamas (1972.VII.12), Antanas 
Salys (1972.VII.31). -

- Galimas Instituto praplėtimas
šiuo metu Institutas telkia 

aplink save besidominčius li
tuanistika. Jei nepavyktų įsteig
ti bendrosios lietuvių mokslo 
draugijos, tektų pasvarstyti rei
kalą ir galimybes , Lituanistikos 
Institutą pertvarkyti taip, kad jis 
galėtų apimti visus kvalifikuo
tus lietuvių mokslo žmones iš
eivijoje.

Suvažiavimo darbai
Institutui rūpėjo sušaukti tre

čiąjį LI suvažiavimą. Toks su
važiavimas ir buvo sušauktas 
1971 Chicagoje. Čia Instituto 
narių ir kelių kviestų svečių 
buvo perskaitytas 21 mokslinis 
pranešimas. Tie suvažiavimo 
darbai buVo dr. T. Remeikio 
rūpesči»išfeisti atskira knyga.

Lituanistikos darbų knyga
Šalia suvažiavimo darbų lei

džiama ir eilinė trečioji Litua
nistikos Darbų knyga, redaguo
jama V. Maciūno. Šiuo metu 
jau didžioji dalis straipsnių su
rinkta ir tikrinama korektūra.

Dr. Jurgis Gimbutas, da - 
bartinis Lituanistikos Insti- _ 
tuto pirmininkas.

dr. A. Flateris. Svarbiausioji 
priežastis persitvarkyti buvo ta, 
kad Lituanistikos Instituto Iždo 
Taryba buvo nutarusi likvi
duotis. Padaryta ir kai kurių 
kitų svarbių Lituanistikos Insti
tuto pakeitimų. •___

RAŠYTOJAI
— Dr. J. Grinius Miunchene 

dirba prie savo literatūrinių stu
dijų knygos “Veidai ir proble
mos lietuvių literatūroje” Jos 
pirmą tomą leidžia Lietuvių Ka
talikų Mokslo Akademija Ro
moj. Šiuo metu autorius ruošia 
šios knygos antrąjį tomą. Rude
nį parašė platoką studiją apie 
Balio Sruogos dramaturgiją, o 
šiuo metu rašo apie nuskriaus
tą žmogų Jono Aisčio lyrikoi.

— Oscaro W.Milašiaus eil£ 
raščių pluoštą paskelbė Prince- 
tone, N. J., leidžiamas literatū
ros žurnalas “Quarteriy Revievv- 
of Literature”. Žurnalo aštuohi 
puslapiai skirti John Peck anglų 
kalbon išverstiem O. W. Mi
lašiaus kūriniam. Vertėjas pri
mena skaitytojam, kad poetas 
po I pasaulinio karo yra buvęs 
Lietuvos diplomatu.

— J. Tininio, neseniai Cali- 
fomijoj žuvusio susisiekimo ne-

[R KNYGOS
— Knygų paroda įvyko Urug- 

vąjųje, Montevideo mieste, Ate- 
neo patalpose. fMinint tarptau
tinius knygos metus, knygas šiai 
parodai ’ parūpino daugelio 
Amerikos ir Europos nekomu
nistinių kraštų ambasados bei 
leidyklos. Vienas stalas buvo 
skirtas Lietuvai, čia buvo iš
statytas Lietuvos atstovybės kny
gų rinkinys apie Lietuvą ispanų, 
anglų ir prancūzų kalbomis. Pa
rodai pasibaigus, visos kny
gos padovanotos Ateneo lb- 
liotekai.

_ Juozo Grušo istorinė 
drama “Barbora Radvilaitė 
pastatyta Kauno dramos teatre.

— Poetas Henrikas Nagys 
paruošė spaudai naują savo poe
zijos rinkinį “Prisijaukinsiu sa
kalą”, kurį sudarys keturi eilė
raščių ciklai. Knygą leidžia Al
gimanto Mackaus knygų leidi
mo fondas.

Šie 1973 metai atneša visą 
eilę šimto metų gimimo su
kakčių, kurias verta atžymėti ir 
pagal galimybes paminėti.

Poetas Jurgis Baltrušaitis 
gimė 1873 kovo 20 Paantvar- 
džiuose, Skirsnemunės valsčiu
je. Mirė Paryžiuje 1944 sau
sio 3. Žymiausią savo gyvenimo 
dalį atidavė rusų literatūrai. Jo 
simbolinė poezija turėjo įtakos 
lietuviam poetam — Faustui 
Kiršai, Baliui Sruogai. Labiau
siai pagarsėjo kaip V. Europos 
autorių vertėjas į rusų kalbą. 
Atgavus Lietuvai nepriklauso
mybę, buvo Lietuvos pasiun- 
tmy&,MiUikv.ę)je, vėliau Paryžiu
je. Pradėjo rašyti ir lietuviškai 
eiles. .Išėjo lietuviškai Įk urtuvės 
1941, Ašarų vainikas 1942, Ame
rikoje 1948 išleista jo poezijos 
rinktinė — Poezija.

Kun. Adolfas Sabaliauskas — 
Žalia Rūta, poetas, žymus lietu
vių liaudies dainų rinkėjas,-gi
mė 1873 rugpiūčio 23 Biržų 
valsčiuje. Į lietuvių kalbą iš
vertė suomių tautinį epą Kale

valą. Bendradarbiavo visoje 
eilėje laikraščių: Tėvynės Sar
ge, Žvaigždėje, Lietuvių Laik
raštyje, Nedėldienio Skaity
muose, Šaltinyje, Viltyje, 
Bažnytinėje Apžvalgoje ir kitur. 
Buvo ilgametis Lietuvos ka
riuomenės kapelionas. Mirė 
1950 sausio 14 Kaune.

Knygos išleidimui gauta Lietu
vių Fondo parama.

Statuto pakeitimai
1972 buvo priimtas naujas 

LI statutas, kurio projektą pa
rengė d r. D. Krivickas — ko
misijos pirm., dr. K. Jurgėla ir

Poetas Jurgis Baltrušaitis, 
buvęs nepriklausomos Lie
tuvos atstovas Maskvoje ir 
Paryžiuje.

Mykolas Petrauskas, muzikas- 
kompozitorius, gimė 1873 rug
sėjo 29 Palūšėje, Švenčionių 
apskrityje, mirė Kaune 1937 
kovo 23. Jis organizavo chorus 
Petrapilyje, Vilniuje, Ameri
koje, kur ilgiau gyveno. Chica
goje turėjo privačią muzikos 
konservatoriją. Parašė daug 
operečių, kurios Amerikoje bu
vo labai populiarios. Harmoni
zavo liaudies dainas, rašė mu
zikos teorijos klausimais.

Kun. Antanas Alekna gimė 
1873 gruodžio 19 Kūmose, Rad
viliškio valsčiuje, mirė Kaun 
1930 birželio 12. Bendradar
biavo Tėvynės Sarge, ŽinyČio- 
je, Nedėldienio Skaitymuose, 
redagavo Vienybę (ėjusią Kau
ne). Jis buvo istorikas, istoriją 
dėstė Lietuvos universitete. Pas 
jį baigė istorijos mokslus pir
mieji Lietuvos istorikai. Parašė 
Lietuvos istorijos vadovėlį ir 
monografiją apie vyskupą Mo
kiem Valančių.
1 Arkivyskupas Juozapas Skvi
reckas gimė 1873 rugsėjo 18. 
Kauno metropolitas. Bendra
darbiavo Nedėldienio Skaity
muose, Vadove, Bažnytinėje 
Apžvalgoje ir kitur. Į lietuvių 
kalbą išvertė ir pilnai paskelbė 
Šv. Raštą. Šv. Rašto vertimui 
skyrė visą savo gyvenimą. Nuo
lat jį taisė, papildė. Naujojo 
Testamento išėjo bent kelios 
laidos. Karo metu pasitraukė 
iš Lietuvos ir mirė Zamse, Aust
rijoje, 1959 gruodžio 3.

Domininkas Bukantas gimė 
1873 rugpiūčio 11 Kėgliuose, 
Viekšnių valsčiuje, mirė 1919 
sausio 19 Zarasuose. Buvo me
dicinos daktaras, pasižymėjo 
kaip Zarasų krašto švietėjas.

Felicija Povickaitė-Bortke- 
vičienė gimė 1873 rugsėjo 1 
kinkančiuose, Krekenavos vals-

čiuje. Mirė 1945. Lietuvos Ži
nių, Lietuvos Ūkininko leidė
ja ir atsakinga redaktorė, Ži
burėlio veikėja.

Vladas Pūtvis-Putvinskis gi
mė 1873 Rygoje (tiksli gimimo 
data nenurodyta L. Enciklo
pedijoje), mirė 1929 kovo 5. 
Lietuviškos draudžiamosios 
spaudos bendradarbis, rašęs 
Varpe, Darbininkų Balse, Vil
niaus Žiniose, vėliau Trimite, 
Rašė ir beletristinius vaizde
lius. Šaulių Sąjungos steigėjas ir 
pirmininkas. ' '

Bibliografinis metraštis
1972 rudenį Lituanistikos 

Institutas kreipėsi į JAV LB 
centro valdybą, prašydamas 
perimti lietuvių išeivijos biblio
grafinio metraščio leidimą, jo 
ligšioliniam leidėjam pasi
traukiant. Chicagoje tuo reikalu 
buvo pasitarimas. Dalyvavo: LI 
pirmininkas, Lietuvių Spaudos 
Istorijos ir Bibliografijos sky
riaus nariai, Lietuvių Fondo at
stovas. Ten buvo nuspręsta, kad 
Lituanistikos Institutas perims 
ano metraščio leidimo prie
žiūrą ir vadovavimą. Jei bus 
gauta prašyta Lietuvių Fondo 
parama, metraščio parengimo 
darbai bus tuoj pradėti.

Kitas Lituanistikos Instituto 
suvažiavimas bus šiais 1973 me
tais. Jis jungiamas su antruoju 
Mokslo Simpoziumu, kuris bus 
Chicagoje.

40 metų be Vaižganto
Šiais 1973 metais balandžio 

29 sueina 40 metų, kaip mirė 
kan. Juozas Tumas-Vaižgan- 

buvęs pats populiariausia® 
Lietuvos žmogus, rašytojas, li
teratūros istorijos profesorius, 
Kauno Vytauto bažnyčios rekto
rius ir, kaip jis pats sakosi, 
Šiaip sau tretininke*;.

Jo optimizmas, jo draugystė ir 
meilė visiem ir užkrėtė visus. 
Visus jis skaidrino savo gyveni
mu. savo darbais ir savo raš
tais.

Giliai mylėjo Lietuvą ir jai 
atidavė visą gyvenimą, ėjo ten, 
kur jo šaukėsi. Buvo daugelio

Arkivyskupas J. Skvireckas, 
Šv. Rašto vertėjas į lietuvių 
kalbą.

Atsiųsta paminėti

• cl LIETUVIŲ RAŠYTOJŲ 
DRAUGIJA 1972. Suredagavo 
Leonardas Andriekus. Išleido 
■Lietuvių Rašytojų Draugijos 
valdyba. Atspaudė Pranciškonų 
spaustuvė Brooklyne 1972 m. 
15 psl.

Pagrindinė šio leidinėlio da
lis — Lietuvių Rašytojų Draugi
jos įstatai. Likusioj daly — 
Draugijos istorinė raida, narių 
sąrašas, mirusių narių sąrašas, 
Draugijos vadovybė.

Gerda Česienė — LIE
TUVIŲ KALBOS PRATIMAI 
antrajam pradžios mokyklos 
skyriui. Antroji dalis. Kaligrafi
nis raštas Astos Jasiūnienės. 
Išleido JAV Lietuvių Bendruo
menės Švietimo Taryba 1971 
m. 157 psl. Gausiai iliustruota. 
Kaina 2 dol.

Algirdas Gustaitis — 200,000, 
000 AND LITHUANIA. Iš
leido Lietuvių Bendruomenės 
Los Angeles Skyriaus Jaunimo 
Sekcija 1971 m. 15 psl.

Marija Saulaitis> — AND 
YOU, eilėraščiai anglų kalba. 
Išleido Manyland Books. Įvadą 
parašė JAV poetų sąjungos pir
mininkas dr. Charles Angoff.' 
Aplanką piešė Pranas Lapė. Į- 
dėta 80 eilėraščių. Kaina 
2.95 dol.

Jurgis Gliaudą — BRĖKŠ- 
MĖS NAŠTA. Romanas. Išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas 
1972. Viršelis bei aplankas Gie
drės Vaitienės. 384 psl. Kaina 
6 dol.

laimėj, išleidžiamai knygai 
“Laiškai Andromachai” dail. A. 
Docius, gyvenąs Toronte, sukū
rė keliolika iliustracijų. Ši kny
ga bus viena iš nuotaikingiausių 
autoriaus kūrinių.

— Knyga “Balys Sruoga mūsų 
prisiminimuose” jau įteikta M. 
Morkūno spaustuvei Chicagoj. 
Knygos išleidimu rūpinasi ve- 
lionies rašytojo našlė ir dukra. 
B. Sruogos asmenybę atskleis 
gyvų ir dabar jau mirusių auto
rių atsiminimai, po jo mirties 
1946 spalio 16 Vakaruose pa
skelbta medžiaga, laiškų ištrau
kos. Apie 500 psl. atsiminimų 
knygoj bus ir įdomių nuotraukų 
bei B. Sruogos kūrinių biblio
grafija.

— Kazys Barėnas, gyv. Lon
done, Anglijoj, ir redaguojąs 
savaitraštį “Europos Lietuvis”, 
šiuos metus užbaigęs, pasi- 
tratlks į pensiją. Naujuoju re
daktorium pramatytas Juozas 
Lūža. Jis iš profesijos agrono
mas, bet spaudos darbą dirba 
gana ilgokai.

— J. Narūnės naujoj knygoj 
“Trys ir viena” talpinami atsi
minimai apie tris rašytojus ir 
vieną rašytoją G. Petkevičiūtę. 
Trys vyrai: J. Savickis, B. Sruo
ga ir J. Švaistas.

— Juozo Grušo novelių rin
kinį vengriškai išleido Buda
pešto leidykla “Europa”, ant
rašte “Mergaitė su balandžiais”. 
Išspausdinta 13 novelių, paimtų 
iš įvairių J. Grušo veikalų. Į 
vengrų kalbą išvertė Laslas Ma- 
razas, Endrė Bojtaras ir Eva Ga- 
bor. Iliustravo dail. Djula Hin- 
čas. Pridėta ir autoriaus biogra
fija ir jo kūrybos įvertinimas. 
Tiražas 3,200 egz.

— Henrikas Nagys jau įteikė 
spaustuvininkui M. . Morkūnui 
Chicagoj į lietuvių kalbą iš
verstą austrų poeto Raine r Ma
ria Rilke poemą “Sakmė apie 
korneto Kristupo Rilkės meilę ir 
mirtį”. Knyga bus iliustruota to- 
rontiečio dail. Telesforo Valiaus 
medžio raižiniais.

— Rašytojo A. Barono knygos 
‘ Vėjas lekia lyguma’ lei
džiamas antras leidimas.

Algirdas Gustaitis — SIMAS 
KUDIRKA NOBELIO TAIKOS 
PREMIJAI. Atspaudas iš Eu
ropos Lietuvio 1971 m. Nr. 45. 
14 psl.

— Lietuvos Atgimimo SąjiL 
dis yra paskelbęs konkursą pa
rašyti poemai “Simas Kudirka”. 
Konkurso vykdytojas — “Lais
vosios Lietuvos” redakcinė ko
misija. Premija — 1000 dol. 
Poemos dydis — nemažiau 100 
standartinių knygos puslapių. 
Rankraščius įteikti iki 1973 
kovo 1. Jury komisija: kun. Leo
nardas Andriekus, OFM (Ra
šytojų draugijos pirm.), prof. 
Aldona Augustinavičienė, prof. 
Juozas Brazaitis, Pranas Naujo
kaitis, Leonas Virbickas (Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio se
niūnų tarybos prezidiumo pir
mininkas).

— Spaudos baliuj Chicagoj, 
Riviera Club salėj, kovo 3 pro
gramą atliks rašytojas Aloyzas 
Baronas ir dainininkai Nerija 
Linkevičiūtė, Bernardas Pra
puolenis ir Vytautas Nakas.

Just. Marcinkevičiaus drama - 
poema “Mindaugas” išversta į 
rusų kalbą ir atspausdinta žur
nalo “DružbafjMwod<w’Ųrjį^J 
antrame numeryje. (E)., , , .

— Cleveland, Ohio, trečias 
ateitininkų jaunimo ruošiamas 
literatūros vakaras įvyks sausio 
27. Programoje rašytojas Aloy
zas Baronas ir jaunimo pasiro
dymai.

— Tri mėnesini o tarptautinio 
literatūros žurnalo “Books 
Abroad” 1972 rudens numeryje* 
Delija Valiukėnaitė recenzuoja 
K. Barėno “Dvidešimt vieną 
Veroniką", o Rimvydas Šilba
joris rašo apie Juditos Vaičiū
naitės “Pakartojimus” ir Tomo 
Venclovos “Kalbos ženklą”. (E)

— Petras B. Varkala, D. Bri
tanijos Lietuvių Sąjungos stef- ’^^^ 
gėjas, jos pirmasis pirminin
kas ir dabartinis garbės narys, 
parašė laišką Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirm. tėv. dr. Leo
nardui Andriekui, siūlydamas 
1000 svarų (2,500 dol.) premiją 
skatinti lietuvių rašytojų kūrinių 
vertimam į kitas kalbas, kad jie 
būtų prieinami platesnei pasau
lio visuomenei.

— Julė ir Nadas Rastenis! 
švenčių proga išsiuntinėjo origi
nalią Kalėdų sveikinimo korte
lę. Ofseto spaudiny yra jo ei
lėraščių apie Kūčias, Lietuvą 
(lietuvių, anglų, rusų kalbomis), 
ajJterlgnaliną. Paminima 100 m. 
sukaktis nuo komp. M. Petraus
ko gimimo.

laikraščių rędaktonus, rėmėjas, 
buvo žmonių švietėjas ir naujo,- 
geresnio gyvenimo skelbėjas. 
Kaip rašytojas reiškėsi gaiva
lišku talentu ir paliko tiesiog 
epinius veikalus apie mūsų tau
tinį atbudimą, apie mūsų kraš
to gamtą.

Jo mirtį gražiai aprašė rašy
tojas Augustinas Gricius. Šį 
jo aprašymą atspausdinsime 
Darbininke.

Vaižganto kultūros klubas
New Yorke ii, sukaktĮĮ P**. A Srt.tim,k„ _ 2- 
mins savo ptyleteje Uetm,o,
15 Kultūros Židinyje. PrašOrt*'*?j*įįsa*k
ir kiti kultūros klubai Tr šiaip Uvertęs į^tuvi^kalbj^ 
draugijos prisiminti Vaižgantą. mlų Kalevalą.

. Šio romano autorius, paly
ginti vėlai pasirodęs lietuvių li
teratūroj, tuoj ėmė reikštis ne 
tik kaip produktyyus,bet ir kaip 
talentingai rašytojas, nuolat lai-' 
ihįs literatūrines premijas. Apie 
šį romaną jo aplanke rašoma: 
“.. .Gliaudą atseka tą neap
tariamą ir nenužymimą sritį, ku
rioje susitinka šviesa ir tamsa, 
kilimas ir smukimas, patikimas 
ir nesidomėjimas. Gal jo kūry
boje nėra labai ryški kaltė ar do
rybė, tačiau čia pasirodo pati 
žmogiškojo gyvenimo gimtis. 
šią sritį analizuodamas šiame 
romane, Gliaudą ją pavadina 
brėkšme. Brėkšmė, būdama pati 
pirmoji šviesos apraiška, turi 
nemažai sunkumo, kuris žmo- 
gpi sudaro ne lengvai pakelia
mą naštą.”

EGLĖ KARALIENĖ —
JAPONIŠKAI
Sutikau Woodhaveno “Lais

vės alėtoje” — Jamaicos Avė.
— Stepą Zobarską — Manyland 
Books leidyklos šeimininką. Jis 
ik parodė man tikrą retenybę
— japonišką žurnalą. Kaip tas 
žurnalas vadinas, negalėjau 
perskaityti. Bet jis įdomus. Ja
me yra Eglės Žalčių KaralMfts 
pasakos vertimas.

Atvertęs viršelį, radau gražų 
lietuvišką įrašą ir datą — 1972 
m. gruodžio 20. Pasirašt Ikuo 
M u ratą.

Tas Žmogus išmoko lietuviš
kai ir išvertė į japonu kalbą 
pasaką. Iš pridėto literatūros są
rašo matyti, kad jis glaudų ryšį

palaiko su dabartiniais kalbinin
kais Lietuvoje, sužymėta nema
ža veikalų, supažindinama ir su 
lietuvių kalba (galima spėti iš 
žinomų pasaulinių kalbininkų, 

. kurių pavardės rašomos lotyniš
ku alfabetu). Minimas ir Stepas 
Zobarskas bent keletą kartų.

Pati pasaka atspausta abiem 
kalbom. Kaiiėj—lietuviškai. Kal
ba su visais akcentais, atrodo, 
paimta iš kokio nors lietuviško 
kirčiuoto leidinio. Dešinėje 
pusėje jau eina mum neįskai
tomi ženkliukai. Visas vertimas 
su paaiškinjmais užima apie 25 
puslapius. (pj.)
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ARTĖJAPtBSEIMAS
; PLB IV seimo datos ir vie- stovų. Bet reikia gerai pagalvo
tos klausimai jau išspręsti: sei- ' ti, ką daryti, kad seime gerai 

jaustųsi ir tos bendruomenės, 
kurios į jį atsiunčia po vieną ar 
po, du atstovus. Gautas pagei
davimas, kad seimas į mažųjų 
bendruomenių padėtį pažvelgtų 
jų reikalam skirtu specialiu po
sėdžių. Mintis gera. . , .. ,
Meninė seimo programos dalis

Ligi šiol visi PLB seimai yra 
turėję meninę kultūrinę progra
mos dalį, kurią rodė ne tik savo • ’ Vii* .*
atstovam bei svečiam lietu---- projektu’ *bi^> supažindintos  ̂ir
viam, bet ir kitataučiam. Šia 
dalimi jie yra patekę į didžią
ją Amerikos ir Kanados spaudą. 
Meninę kultūrinę dalį turės ir 
PLB IV seimas. Nutarta į sceną 
išeiti su tautine savo daina, 
kanklių muzika ir tautiniais šo
kiais. Yra pakviestas muz. Al
fonso Mikulskio vadovaujamas 
Čiurlionio ansamblis, kuris savo

mas šaukiamas 1973 rugpiūčio 
30 — rugsėjo .3 Washingtone. 
PLB valdyba dabar atlieka pa
rengiamuosius darbus.* Jie pla
čiai buvo svarstomi 1972 gruo
džio 16 PLB valdybos posėdy.

PLB konstitucijos keitimas
Dabar veikianti PLB konsti

tucija buvo priimta 1958 PLB 
New Yorko seime, kai kurie pa
keitimai padaryti 1963 Toronto 
seime. Per tą penkiolika metų 
Bendruomenė sustiprėjo, .su
brendo, rado gyvenime savo 
vietą. Jos iniciatyva ir pastan- 

■=■ gomis jau atliekama daug ik di
delių darbų. Tačiau pats gyve
nimas nestovi vietoj.. Keičiasi 
veiklos aplinkybės, ateina nau
jos kartos, iškyla kiti reikalavi

mai. Tad ir PLB valdyba gauna KUI1J( savo
pa eidąvimų peržiūrėti PLB sutikimą jau yra davęs. Realios 
konstituciją: reikią atsižvelgti ’į 
jau turimą penkiolikos metų 
patyrimą. Ne vienam rūpi klau
simas, • kas gi turi būti pati 
Bendruomenė: tautinis sąjūdis, 
kuriam rūpi vist pasauly paskli- 
dę- lietuviai, kaip kad orientuo
ja' Lietuvių Charta, ar tik jų 

^dalis — tie, kurie priklauso 
lietuvių organizacijom, kurie 
pareiškia norą priklausyti 
Bendruomenei, kurie visų pir
ma rūpinasi tautiniu švietimu 
bei tautine kultūra? Taip pat 
Bendruomenė labai išsiplėtė or
ganizaciniu atžvilgiu, tad ar iš
laikyti visas susikurtąsias insti
tucijas, o gal 'būtų racionalu 
kai kurių ir atsisakyti? Tai vis 
gyvi bei svarstytini klausimai, ir 
PLB valdyba sudaro specialią 
PLB konstitucijos komisiją, ku
rios nariais kviečia Bendruo
menės gyvenime bei veikloje 
aktyviai besireiškiančius dar
buotojus.

galimybės seimo metu vienoj 
Washingtono galerijoj taip pat 
surengti dailės meno parodą.

Kiti PLB seimo renginiai
Norima turėti priėmimą Lie

tuvos atstovybėj, kuri dabar 
mum yra tapusi mūsų nepri-

PLB seimo programos rūpesčiai
■ Klaida būtų įklimpti į konsti

tucinių -formalybių svarstymus, 
nes ne paragrafai yra esminė 

;įgi^irigw>tė$kW'Sąlyga. Para
grafai yra rėmai, be kurių * ne- 

• galima apsieiti, o veiklai rei
kia kūrybinių idėjų, pozityvios 
iniciatyvos ir nuteikiančių pa
skatinimų. Būtina susipažinti su 
tuo, kas daroma ir padaryta. 
Todėl seimo programoj numato
mi veiklos pranešimai. Praneši
mų duomenis teks kritiškai ap
žvelgti ir naujų galimybių pa
ieškoti, todėl seimo atstovai taip 
pat dirbs pasiskirstę sekcijomis 
— visuomeninių, kultūrinių, 
švietimo, jaunimo ir kitų reika
lų. Sintetiškai išvadiniu žvilgs
niu į padėtį norima pažvelgti 
dviem pranešimais — Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atei
ties organizavimasis bei veik
la ir Tarptautinė padėtis bei 
Lietuvos laisvinimas. Apskritai 
norima sudaryti sąlygas kelia
miesiem klausimam vispusiškai 
apžvelgti, išsamiai išdiskutuoti 
ir reikiamom išvadom padaryti. 
Dėl to būsimieji seimo atstovai 
yra prašomi iš anksto seimo 
darbam rengtis.

Atskirų kraštų lietuvių bend
ruomenių veiklos sąlygos ne
vienodos. Jos vienokios pvz. 
JAV ar Kanadoj ir kitokios Pran
cūzijoj ar Venecueloj. Taip pat 
nelygiu svoriu,kraštų bendruo
menės reiškiasi ir PLB seimuo
se. Mažosios bendruomenės 
jaučiasi nustelbiamos. Neleng
va to išvengti, nes JAV LB sei
me gauna 4O .proc. visų jo at-

klausomybės r laikų dvasias 
brangenybė. Seimas turės savo 
pamaldas. Iškilmingame posėdy 
bus pristatyta naujai išrinkta 
PLB valdyba, išklausytas jos 
atstovo žodis ir prisimintos tos 
atramos; kuriomis —yra- gyvos 
mūsų ateities yiltys. Seimo ban
ketas įgalins atsitiesti po visų 
darbų įtampų ir susitikti su pla
čiąja lietuvių visuomene, pa
bendrauti, pasižmonėti.

Toks . planuojamas PLB IV 
seimas. 'PLB valdyba iš visų 
laukia atsiliepimų, pastabų, vęr- 
tinimų^ Su. detaliu programos

visų kraštų lietuvių bendruonie- 
nės, tad jų balsas čia itin svar
bus. Techniškus seimo darbus 
atlieka Washingtone sudarytas 
seimo komitetas, kuriam pir
mininkauja dr. Jonas Genys, tal
kinamas bendradarbių Arv. 
Barzduko, D. Lukienės, J. Mi- 
eutaitės, G. Vasaitienės, St. Bač- 
kaičio ir dr. Z. Vaitužio.

Seimo įvykdymas yra susi
jęs su nemažomis išlaidomis. 
Washingtono lietuvių kolonija 
yra per maža, kad jas viena 
galėtų padengti. PLB valdyba 
bus dėkinga kiekvienam, kuris 
PLB seimą savo bet kokia auka 
parems. Į

-STB

PO CHICAGOS DANGUM
Kalėdų šventės <4Chicagos 

lietuvių tarpe praėjo gražiai. Pa
maldose skambėjo giesmės. 
Giedojo chorai ir solistai. Bu
vo sakomi reikšmingi pamoks
lai. Lietuviškos radijo valandė
lės davė daug religinės muzi
kos. Lietuvių televizijoj giedojo 
filipiniečiai, gyveną Chicagoj. 
Vedėjas T. Siutas pareiškė, 
kad tradicinei Kūčių programai 
negalėjo gauti lietuvių chorų. 
O jų turim daug. LTV negali 
mokėti honoraro, tačiau mūsų 
talentai turėtų joje dalyvauti ir 
neapmokami, ypač švenčių pro
ga. ..

Jaunimo choras ir tautinių 
šokių grupė Viltis veikia Jauni
mo cėntre.' Chorui, vadovauja 
muz. F. Strolia, o šokių gru
pei — Bruškytė. F. Strolia per 
Lietuvių Forumą pareiškė, kad 
choras bus akademinio pobū
džio, drausmingas ir meniškas. 
Visi balsai bus tikrinami. Jau 
yra įsirašę į chorą daugiau kaip 
50 jaunuolių, nuo 13 iki 18 me
tų amžiaus. Čia noriu išreikšti 
savo pasiūlymą: choras ij tauti
nių šokių grupė, dar įjungus ir 
kitus muzikos vienetus, sudary
tų rimtą ansamblį, kaip kad yra 
buvęs Ateities Atžalynas.

Myk. Vaidyla, sunkiai sirgęs, 
tebedirba, kiek gali, Sandaros 
redakcijoj. .

Leonardas Šimutis, ilgą laiką 
buvęs Draugo redaktorium, Al
fos ir LRK Susivienijimo pirmi-' 
ninku, turėjo sunkią operaciją. 
Grįžęs iš ligoninės, tikisi baigti 
rašyti savo atsiminimus.

Prof. gen. St. Dinnantas rū
pinasi knygos apie Lietuvos 
universitetą platinimu.

Sveikinam įsigijusius mokslo 
laipsnius. Rimantas Repšys (ku
rio tėvelis neseniai mirė) To
ledo universitete įsigijo ma
tematikos daktaro laipsnį. Algis 
Balūnas Memphis universitete 
įsigijo teisių daktaro laipsnį; jis 
yra baigęs ir Chicagos Loyo- 
los universitetą.

Daug nelaimių įvyko Chica
goj prieš Kalėdas dėl apledėju
sių šaligatvių ir rūkų. Šv. Kry
žiaus ir Loretos ligoninėse dau-

geliui žmonių su lūžusiais kau
lais suteikta pirmoji pagalba. 
O’Hara aerodrome, esant dide
liam rūkui, įvyko lėktuvų susi
dūrimas; žuvo 9 žmonės, daug 
sužeista.

Šokėjų grupė Grandis yra 
nutarusi vasario mėnesį skristi 
į Pietų Ameriką ir ten duoti ke
lias programas. Tam tikslui su-- 
darytas atskiras lėšų telkimo ko
mitetas, kuris sausio 20-21 Ma
rijos aukštesniojoj mokykloj 
rengia V. Vokietijos vyrų kvin
teto koncertą. Šokių grupei va
dovauja Smieliauskienė. Su ja 
yra rodžiusis Chicagoj ir kitur. 
Lietuviai kviečiami padėti šiai 
grupei lėšomis, nes kelionė į P. 
Ameriką brangiai atsieina. P. 
Amerikos lietuviai Šios grupės 
labai laukia.

Chicagos dienraščiai, Tribū
ne ir Sun Times, plačiai apra
šė lietuviškas kūčias, įdėjo lie
tuvių vaikų pieštus paveiks-

Zumalistas Antanas Laukaitis iš Australijos (d.) ir fotogra- 
. fas Z. Degutis (k.). Nuotr. V. Noreikos ’ * į ‘ '

lūs. Sun Times išspausdino 
pasikalbėjimą su St. Puidoku, 
pasižyminčiu futbole...

Balzeko lietuvių muziejus 
renka aukas namui. Siūloma 
pirkti nors po vieną plytą, -at
sieinančią 10 dol. Domininkas 
Riauka — ūkininkas iš India
nos per K. Petrauską įteikė net 
tūkstančio dolerių auką. Nese
niai komisionierius G. Dunne 
įteikė 20 dol., Adomaitienė iš 
Akrono — 10 dol. Kovo 11 Dra- 
ke viešbuty įvyks metinis mu
ziejaus banketas, kuriame bus 
pagerbta garbės konsulė J. 
Daužvardienė. Tautiečiai 

x muziejui nuolat aukoja istorinių 
daiktų. Jei kas nori ką pasiųs
ti, štai jo adresas: 4012 Archer 

j Avė., Chicago, III. 60632.
Naujų Metų sutikimai vyko 

net keliose vietose. Iškilmingai 
juos sutiko ateitininkai, neolį- 
tuanai, ramovėnai, Opera, Lais
voji Lietuva ir kiti.

Chicagoj turėsim dvi operas. 
Gruodžio 26 su naujai,suorga
nizuotos operos vadovais įvyko 
spaudos ir radijo konferencija. 
Paaiškėjo, kad vasario 3, 4 ir 11 
bus statoma opera La Boheme. 
Operos vadovas solistas Grigas 
suminėjo visus aktorius, solis-

tus, orkestrą. Joje bus ir kita
taučių. Lietuvių Opera, atšven
tusi 15 metų sukaktį, irgi ren
gia naują operos pastatymą. Ka
žin, ar dvi operos Chicagoj lie
tuviam reikalingos, bet lenkty
niavimas gal. išeis ir į gera. 
Naujoji opera, esą, rūpinsis ir 
talentų parengimu, skelbdama 
net konkursus.

Bal. Brazdžionis

Lietuvos 
pasiuntinybės 
žinios
Kalėdų švenčių ir N. Metų 

proga Lietuvos atstovas gavo 
sveikinimus iš JAV prezidento, 
viceprezidento, valstybės sek
retoriaus, valstybės pasekreto- 
riaus, ambasadoriaus Smoak, 
Washingtono burmistro ir kelių 
senatorių. Ta pačia proga gavo 
sveikinimus iš diplomatinio 
korpuso dekano ir 40 draugingų 
Lietuvai kraštų ambasadorių, 
akredituotų JAV-bėrm Iš savo 
pusės Rajeckai irgi pasiuntė 
sveikinimus minėtiem asme
nim. *

CLEVELAND, OHIO
Kai savaitę prieš šventes 

“dangus su žeme maišės” — 
siautėjo didelė sniego pūga, tai 
švenčių oras buvo labai gražus: 
be sniego, be vėjų, be šalčių. ( 
“Kaip pavasarį”. Daug kas 

• džiaugėsi, kad lengva judėti ir ] 
patogu kaimyną ar bičiulį ap- j 
lankyti. ,

Cleve landė lankėsi du tolimi 
svečiai — kun. Bronius Liu- 
binas iš Vokietijos ir kun. Jo
nas Petrošius iš Prancūzijos. 
Pirmasis prieš šventes, tad ma
tė, kaip Amerika jaučiasi blogu 
oru, kai pakelėse pilna snie- 
gan nugrimzdusių, o keliuose 
sustojusių mašinų. Antrasis at
vyko prieš Naujuosius Metus, 
tad ir jo įspūdis — “kaip Pa
ryžiuj”. Abu Bendruomenės 
darbuotojai, tad pirmasis gruo
džio 16 dalyvavo taip pat PLB 
valdybos posėdy, antrasis tenki
nos ilgesniu pasikalbėjimu su 
PLB valdybos pirmininku jo na- j 
muose. Bendruomeninės kalbos j 
abiem svečiam netrūko, ir to- , 
kios jšvykos pasidaro iš tikrųjų 
naudingos. ,

§v. Kazimiero mokykla savo 
Kalėdų eglutės iškilmes atliko 
prieš šventes. Mokiniai suvai
dino paties vedėjo Pr. Karaliaus 
parašytą vaizdelį. Deja, svečių j 
atsilankė nedaug. Tur būt, dėl 
nepalankaus oro. Vysk. Valan
čiaus mokykla savo eglutę nukė- , 
lė po švenčių. Tur būt, ne dėl j 
oro. ,

Jaukias lietuviškos dvasios 
Kalėdų švenčių pamaldas su- ' 
geba duoti šv. Jurgio lietuvių 
parapija. Ir kunigą svečią pa
prastai pasikviečia — šiais me
tais talkino kun. marijonas dr. J.

' Vaškas. Lietuviai šias švenčių 
pamaldas, su muz. Pr. Ambrazo 

Į choro giedojimu mėgsta ir gau- 
Chicagoje Pramonės ir Mokslo muziejuje buvo lietuviška siai suvažiuoja net tie, 
eglutė. Programą atlieka jaunimas. Nuotr. m. Nagio šiaipjau ir 4 atokiau laikos; ’Ki-

toj — Švč. Mergelės Marijos Ne
paliaujamos Pagalbos — para
pijoj “tarptautinė” nuotaika: mi
šios lotyniškai, priedai — lie
tuviškai bei angliškai. Tad pri
mena Lietuvos okupacijų lai
kus, kai Stalinas reikalavo viską 
paaiškinti rusiškai, o Hitleris — 
vokiškai.

Lietuviškos nuotaikos Kalėdų 
švenčių programą per savo Tė
vynės Garsų radiją gruodžio 22 
davė J. Stempužis. Ši programa 
Clevelando lietuvių mėgstama 
ir remiama.

SP-

Mirps buvusiam prezidentui 
Harry S Trumanui, Lietuvos 
atstovas J. Rajeckas gruodžio 
26 pareiškė užuojautą ir pasira
šė užuojautų knygoje Valsty
bės departamento protokolo 
šefo biure. Sausio 5 J. Rajec
kas su žmona dalyvavo gedu
lingose pamaldose už preziden
tą. Pamaldas rengė JAV vyriau-, 
sybė.

Lietuvos atstovas ir jo žmona 
jau gavo pakvietimą dalyvauti 
prezidento Nixono inaugu
racijos iškilmėse, kurios prasi
dės sausio 18 ir baigsis sausio 
20. __________________

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
studijų savaitė 1973 įvyks Dai
navoj rugpiūčio 5-12. 1972 tokia 
savaitė buvo Wassaga Beach, 
Kanadoj.

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

Philadelphia ir apylinkės: J. 
Yanulaitis — 53.66; M. Rum- 
kevičienė —* 2, anksč. 2; Z. Jan
kauskas — 140, anksč. 10; B. 
Vaškelis — 25; A. V» Butelu
kai — 100, anksč. 10; K. Vely- 
kis — 5; B. Amata — 3, anksč. 
5; J. Petronis — 400, anksč. 100; 
J. Skladaitis — 100; R. M. O’ 
Connell — 55; F. Pempė — 5, 
anksč. 25; G. Ramoškienė — 5: 
N. Danilevičienė — 30, anksč. 
70; S. Kazeniauskas — 2, anksč. 
2; V. I. Norkus — 55, anksč. 
20; L.M.K.F. Philadelph. Klu
bas — 15; E. Streinas — 10; 
S. Jurskytė — 60, anksč. 50; 
A. T. Gečiai — 75; Sendraugiai 
Ateitininkai — 25.

Hardford, Conn., ir apylinkės: 
P. Ablomienė — 5, anksč. 10;

M. Bernotas — 10, anksč. 10; 
T. P. Norkai — 75, anksč. 25; 
A. V. Gailiūnai -— 80, anksč. 
20; Z. J. Kavaliauskai — 110, 
anksč. 100; J. Davis —.1, anksč. 
10; V. K. Marijošiai — 25, anksč. 
25; A. M. Maslauskai — 50, 
anksč. 50.

VVashington, D.C.: K. E. Jur- 
gėlai — 100, anksč. 50.

Baltimore, Md.; V. Frankienė 
— 100, anksč. 200.

Visiem aukojusiem reiškiame 
nuoširdžią padėką. Kultūros Ži
dinio . sienom kylant, o lėšų 
statybai dar daug trūkstant, pra
šome visų kolonijų lietuvius 
prie šios statybos prisidėti savo 
aukomis. '

Dėkingi Brooklyno 
Pranciškonai

Lauklama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet Ir 
užrašais testamentuose. Aukas siųsti:

«- MMn&e .* .Į.i.iėjyy*
-otrirs-4 zovuHi.j ,!hrlFfjaftcl>Cb^,**Hwėtėfy
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— Graikijoj yra du lietuviai, 
neseniai pabėgę iš okupuotos 
Lietuvos: Antanas MoCkapetris 
ir Vytautas Gadliauskas perei
namame lagery laukia, kad juos 
greičiau išleistų į laisvąjį pasau- 
lė. Jiem būtina visokeriopa tau
tiečių parama. Tikimasi, kad 
mūsų veiksnių žmonės padės 
jiem iš. pereinamos stovyk
los išeiti į normalų gyvenimą. 
Jų adresas: Kamp Lavrion, At- 
hen, Greece.

— Algimantas S. Gečys, JAV 
LB centro valdybos vicepirmi-’ 
ninkas visuomeniniam reika
lam, aplinkraščiu kreipėsi į LB 
apygardų ir apylinkių valdybas 
bei LB talkos Lietuvai komisi
jas, ragindamas rėgguoti į 1973 
metų pradžioj JAV senate svars- . 
tysimą JAV — Sovietų Sąjungos 
prekybos sutartį. Bendruomeni
niai vienetai skatinami kreiptis 
į JAV senatorius ir juos raginti 
nepritarti prekybos sutarčiai, 
kol Sovietų Sąjunga varžo išvy
kimo iš Sovietų Sąjungos gali
mybes, tęsia religijos pereekio- . 
j imą, nesuteikia laisvo apsi
sprendimo teisės Pabaltijo tau
tom ir nesumažina aukštų muitų 
siuntiniam į pavergtą Lietuvą. 
Prie aplinkraščio prijungtas se
natoriam skirtas pavyzdinis laiš
kas anglų kalba.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba savo posė
dyje gruodžio 27 vieningai nu
tarė išmesti iš sąjungos Edvardą 
Šulai tį už bendradarbiavimą 
okupanto spaudoj.

— Komitetas demokratijai ap
ginti ir Bendruomenių gerovei 
pagerinti judėjimas Venecueloj 
susijungė į vieną organizaciją, 
pavadintą Accion Comunal 
por dėl Desarollo — Bendra 
pažangos akcija. Tos organiza
cijos tikslas pakelti socialinę, 
materialinę ir moralią tautinių 
mažumų gerovę. Organizacijos 
Steigimo chartą pasirašė—tau
tinių mažumų atstovai: čekoslo- 
vakai, ispanai, italai, kubiečiai, 
latviai, lenkai, libaniėčiai, por
tugalai, rusai, siriečiai, ukrainie
čiai, vengrai. Lietuvių vardu pa
sirašė Venecuelos Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Vladas Venckus. (E)

— Italijos Krikšč. demokratų 
partijos organas “11 Popolo” 
įdėjo straipsnį apie Italijos se
nate paklausimą dėl žmogaus 
teisių paneigimo Sovietų oku
puotoje Lietuvoje. Iniciatyva iš
ėjo iš Veronos senatoriaus Lu- 
ciano dal Falco ir Buvo parem- • 
ta Vincenzos provincijos senato
riaus Onorio Cengarle, Novaros 
senatoriaus Lucio Benaglia ir 
Milano senatoriaus Luigi Noe. 
Lietuvos bylai yra labai svarbu 
turėti Europos parlamentarų pa
ramą. Todėl kviečiame parašyti 
aukščiau minėtiem senatoriam 
padėkos laiškus (anglų, italų 
kalba) šiuo adresu: (senatoriaus 
vardas, pavardė) Senato, Palaz- 
zo Madama, 00186 Roma. (Elta)

— Ryšių centras renka me
džiagą II PL jaunimo kongre
so archyvui. Archyve bus talpi
nama paruošiamųjų darbų ei
gos dokumentacija, komisijų 
pranešimai bei įvertinimai. Ši 
informacija bus naudinga ruo
šiant III PLJK Pietų Amerikoj.

— Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės ir Prancūzijos 
Lietuvių Katalikų Misijos 25 
metų sukaktys bus atšvęstos Va
sario 16 proga. Vasario 17 pra
matytas priėmimas, į kurį kvie
čiami ne tik lietuviai, bet ir 
svečiai prancūzai, pavergtų Eu
ropos tautų atstovai ir Įriti.

— Lietuvių kalbą Frankfurto 
universitete nuo rudens semes
tro pradėjo dėstyti Vasario 16 
gimnazijos direktorius V. Nat
kevičius, M .A. Kad nesusitruk- 
dytų darbas gimnazijoj, uni
versitete visus dėstomus kursus 
atliks per savo laisvą dieną — 
trečiadienį. Jo studentai yra šių 
specialybių: indoeuropiečių Ul
bų, Rytų Europos istorija* ir 
slavų kalbų. 5 /

■ — Specialūs kursai Bfazilijos 
jaunimui planuojami sausio — 
vasario mėnesiais. Numatoma 
lietuvių kalbos vartojimo tobuH- 
nflhks ir paskaitų ciklas apie lie
tuvių kultūrą portugalų kalba.
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“KAIP ĄŽUOLS DRŪTS PBI 
NEMUNĖLIO

“Kąip ąžuols drūts prie Ne
munėlio, Lietuvis nieko neat- 
bos...” Tuos žodžius giedojo 
lietuviai anapus Nemuno, kurie 
badavo pavadinami “mažlietu- 
viais”. Juos ėmė giedoti ir šia
pus Nemuno tie, kurie būdavo 
pavadinami •' “didlietuviais”. 
Ir išeivijoje kartojami žodžiai 
tos pačios giesmės,'virtę Lie
tuvių Bendruomenės šokiu, reiš
kiančiu bendrą siekimą ir pasi
ryžimą: “Lietuviais esame mes 
gimė,'Lietuviais turime ir būt”.—

Tai žodžiai, kurie jungia visus 
lietuvius. Lyg skirtumai tarp 
“didlietuvių” ir “mažlietuvių” 
batų sutirpę.

Tuos skirtumus buvo pagim
dęs istorinis likimas, o politi
nės sienos, sutartos Vytauto Di
džiojo su kryžiuočių ordinu 
Melno taikoje, galėjo tuos skir
tumus įamžinti. Tai buvo 1422. 
Tada sudaryta siena patvėrė 
iki 1919. Vadinas, veik 500 me
tų!

Per tuos šimtmečius abiejose 
sienos pusėse siautėjo karai, 
marai, svetirnos kariuomenės; 
siautėjo vienoj pusėj polonizaci
ja ir rusifikacija; antroj pusėj 
kolonizacija ir germanizacija. 
Bet abiejose pusėse, nors ir 
su dideliais-hubyrėjimais, lietu
vis pasirodė “kaip ąžuols drūts 
prie Nemunėlio”. Abiejose iš
liko, nors čia silpo, čia stiprė
jo, lietuviška gyvybė, tauti
nės savigarbos pajautimas. 
Abiejose pusėse pačiose di
džiose grėsmėse iškildavo tauti
nės gyvybės švyturiai, gaivinto
jai — lyg “ąžuolai prie Nemu
nėlio”.

Ir dar nuostabiau: nors abie
jose pusėse lietuviai buvo vei-_ 
kiami skirtingos aplinkos, pasi
rodydavo ..ženklai, kaip viena 
pusė iręa kitai padėti, talkinti, Vw. uc«. kuki ne
bendradarbiauti, iki subrendo sišarvavęs Vokietijos mokslais 
pasiryžimas, kaip vėliau Prūsų 
Lietuvių Tarybos atsišaukime 
buvo pasakyta. įvykdy ti “M. 
Lietuvos prisiglaudimą prie Di- 
džiosios”. •

Tai įvyko 1923 metų sausio 
15 dienos sukilimu. Šiemet, po 
50 metų nuo to įvykio, yra pro
ga suminėti kai kuriuos tuos 
“ąžuolus prie Nemunėlio”, ku
rie per šimtmečius anoje pusėje 
lietuvį išlaikė gyvą ir kuriantį.

18 amžiuje, po marų, po karo, 
atėjo didžiosios kolonizacijos 

-----banga į M. Lietuvą.'. Lietuviai 
buvo degraduoti ūkiniu, ad
ministraciniu, kultūriniu atžvil
giu, palyginti su atėjūnais. Ta
da ąžuolu iškilo Tolminkiemio 
klebonas Kristijonas Donelaitis. 
Jis buvo ne tik savu laiku bū
rų mokytojas, guodėjas, užta
rėjas. Jis buvo ir liudytojas, 
kokia galinga kuriamoji dvasia 
slypėjo būrų kultūroje.

Gal jo liudijimas ir nebūtų 
išgirstas, jei ne Liudvikas Gedi
minas Rėza, Karaliaučiaus pro
fesorius, kuris 1818 Donelaičio 
darbus paskelbė lietuviškai ir

50 metų nuo Mažosios Lietuvos 
susijungimo su Didžiąja

vokiškai skaitantiem. Nors Rė
zos gimtuosius Kalvaičius už
pustė smėlis, bet istorijoje nei 
jis nei Donelaitis negalėjo būti 
užpustyti. v

S

Vydūnas studentų tarpe Kaune.

Nors politinė siena skyrės vie
nos ir antros pusės lietuviai 
protarpiais pasireikšdavo bend
ravimu ir bendradarbiavimu. 
Juk pirmosios lietuviškos kny-

Jonas Budrys, sukilimo vadas, New Yorke paskutiniais savo gy
venimo metais.1

> 19 amžiuje, kai nuveikus Na
poleoną prie Leipzigo 1815, 
ėmė stiprėti progermaniška 
dvasia; kai prasidėjo užmačios 
lietuvius suvokietinti; kai lie
tuvis mokslininkas RėzO's įpėdi
nis Karaliaučiaus universitete 
prof. Friedrichas Kuršaitis sun
kiai galėjo patikėti, kad lietu
viai išliks neįsilieję į vokišką 
masę; kai nuo 1870 iš mokyk
lų. išvaryta lietuvių kalba, tada, 
lyg kokio istorinio likimo žais
mu, “prie Nemunėlio” atsirado 
vokietis hanoverietis Jurgis 
Sauerveinas ir ėmėsi gaivinti 
lietuviško išlikimo ugnį. Jam gi 
priklauso ir anie žodžiai apie 
“ąžuolą prie Nemunėlio”.

Užges ar išliks? Tokios įtam
pos klausimas buvo sustiprė
jęs šioje germanizacijos atmos
feroje. Vieni puolėsi į kaizerį 
Wilhelmą I su prašymais —13 
mergaičių su tautiniais drabu
žiais choras 1878 dainavo Wil- 
helmui, buvo sakomas jam pa
sveikinimas, specialiai Sauer- 
veino parašytas. Kiti puolėsi 
gelbėti nuo išnykimo liaudies 
dvasios turtą, etnografiją, tauto
saką —Vilius Kalvaitis, sulie-' 
tuvėjęs vokietis Eduardas Gi- 
sevius. Treti ėmė stiprinti lietu
vius, kad išlaikytų savo kultū
rą gyvą — 1885 įkurta Birutės 
draugija, kuriai vadovavo D. 
Zaunius, M. Jankus, J. Lapinas, 
J. Vanagaitis.

Šiuo metu iškilo ir didysis 
ąžuolas prie Nemunėlio — Til
žės Vilius Storasta Vydūnas, 
antras toks didysis po Donelai
čio. Bet koks jis skirtingas! Ap-

ir titulais, jis įsteigė Lietuvių 
giedotojų draugijos chorą 1895 
ir rengė koncertus, su jais važi
nėjo net į Šveicariją, populiarin
damas lietuvišką dainą. Savo 
mistine filosofija, savo dramom 
jis kūrė naują žmogaus idealą 
— žmogaus, klausančio dieviš
kos išminties, o ne savo aistrų 
ar svetimos prievartos. Jis įspė
jo apie ateinantį technikos— ma
šinos žmogų, materializmo sli
biną, kuriam betgi turi pasiprie
šinti tikrasis žmogus. Ir “Gais
re” jis davė vaizdą lietuvės 
Magės, kuri pasirenka mirtį, 
ne nužmogėjusio vokiečio 
prievartą. Tai dvasinio pasiprie
šinimo ženklas, žmogaus pasi
priešinimo prieš nužmoginimo 
sriautą.

Lietuviška dvasia pasirodė ne 
tik gyva, bet ji rezistavo prieš 
tarptautinį nelygios jėgos prie
šą.

Martynas Jankus

Martyno Jankaus naiųai Bitėnuose, netoli Rambyno. 
Čia buvo spaustuvė, čia buvo spausdinama Aušra, 
Varpas ir Įeiti draudžiamos gadynės spaudiniai.

ptimnuiui*1
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Kristijonas Donelaitis, 'daili T. Kulakausko pie
šinys, padarytas 1938 metais. Tai buvo pats pirma
sis šio didžiojo poeto piešinys. Lietuvoje, kai buvo, 
švenčiama 250 metų nuo jo gimimo sukaktis (1964), 
visą .eilė lietuvių dafikiinkų sųkūrė naujų paveiks-^- 

, Jų, skulptūrų.,. Padaryta ir rekonstrukcija pagal, 
rastą kaukolę.

gos, išėjusios M. Lietuvoje, au
torius Martynas Mažvydas buvo 
atkeliavęs į Karaliaučių iš Di
džiosios Lietuvos.

Juk Einoro Naujajame Kelei
vyje ir Šemiaus Lietuviškoje 
Ceitungoje mėgino bendradar
biauti ir Basanavičius. Iš čia jis 
gavo idėją išleisti atskirą laik
raštį Aušrą 1883. Ir jo Aušroje 
dalyvavo ar ją rėmė savo ruož
tu anos pusės lietuviai —; M. 
Šėmius, M. Jankus, J. Mikšas, 
dr. Bruožis ir kt.

Vilniuje Lietuvos Taryba 
skelbė nepriklausomybės at
statymą, tais pat metais anapus 
Nemuno susikūrė Prūsų Lietu
vių Taryba ir paskelbė atsišau
kimą: “Mes lietuviai, čirinai 
Prūsų Lietuvoje gyvenantieji . . . 
reikalaujame . . . priglaudimo 
M. Lietuvos prie D. Lietuvos”. 
Atsišaukimas pasirašytas J. Va
nagaičio ir dar 23.

Atsišaukimo žodis supurto, 
I bet kad jis virstų “kūnu”, rei

kia veiksmo, kartais nelaukto, 
neeilinio veiksmo. Šiandien 
populiaru sakyti, kad tik “vio- 
lence” atidaro duris į naują , 
gyvenimą. Tas pats buvo ir 
anuo metu, o gal ir visada . . . 
Joki pareiškimai Tautų Sąjun-

■ goję negelbėjo, pi$£osiq$,JJę- n 
[”* tu,vos, nuo Žęligovąkio ^ipųrtc^ 

Joki M. Lietuvos delegacijos,.

maldavimai nepaveikė kaizerio., 
kad leistų lietuviam vartoti lie
tuvių kalbą. Joki pareiškimai 
negalėjo “priglausti M. Lietu
vos prie Didžiosios”. Reikėjo 
veiksmo, sukilimo.

Ir šiame sukilime vėl susijun
gė jėgos iš abiejų Nemuno pu
sių. Viena pusė davė politinius 
siekimus ir politinius veikėjus, 
kurių eilėje iškilo Ėrdmonas 
Simonaitis. Kita pusė davė ko- 
votojus savanorius su Jonu Bud
riu karinių veiksmų prieky.

Tai buvo 1923 metų sausio 
15 dienos “ąžuolai prie Nemu
nėlio”.

Ėrdmonas Simonaitis, vienąs.ĄŠ Klaipėdos kraštų,sukilimų vadų.

Dr. "Sauerveinas tarp lietuvių prie Tilžės 19 amžiaus pabaigoje. 
Priekyje sėdi iš Zaunių giminės; Ši nuotrauka buvo išstatyta 1900 
metais pasaulinėje parodoje Paryžiuje, kur buvo įrengtas Lietuvos 
kambarys, -

1900

Nuotraukos antroji pusė. Įrašas Tilžės lietuvių. Antspaudas uždėtas jau Paryžiuje.
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VITAS GERULAITIS LAIMĖJO AMERIKAI 
PRIEŠ ISPANIJĄ

Iš .Miami Aleksandra Kazio Bowl turnyre. Borg yra labai 
kienė rašo: stiprus fiziškai ir, rungtyniąuda-

“Susidomėję sekėm Vito žai- mąs-su Gerulaitį 
dimus Miami laikraščiuose ir 
baigmę televizijoje. BuVo malo
nu stebėti jo ypatingai gerą žai
dimą už JAV prieš Ispaniją. 
Tik Vito dėka JAV laimėjo Sun
shine Cup.

Buvo malonu klausytis pra
nešėjo televizijoje vis dažniau 
minint Vito kilmę, jo tėvų pa
bėgimą iš Lietuvos ir t.t., jo 
tėvą kaip Lietuvos teniso meis
terį. <

Sunshine Cup varžybų ant
ram rate, kai JAV įveikė Aust
raliją, buvo mažytis incidentas. 
Pradiniuose ratuose patys žaidi- 
kai- spręsdavo sviedinius. Vi
tas pasakė, kad jo keturis smū
gius, kurie krito prie linijos, 
priešininkas Ewert nušauk ė už
ribiais. Po to Vitas ranka sugrie- 

Aš manau, kad ir mūsų tau- bė vieną Ewerto padavimą, 
tiečiams bus įdomu pasiskaityti kuris būtų kritęs reikiamam plo- 
apie Vito laimėjimus. Taigi su- te ir šūktelėjo: “Užribis!” Tada 
rinkusi iškarpas siunčiu jums ir aikštėj atsirado linijų teisėjai, 
tikiuosi, kad sudarysit straipsnį ~ 
apie Vitą, o Darbininke atsiras 
jam vietos.

Kas be ko — jis parodė ir blo
gą temperamentą (ką atrasit iš
karpose), bet kai jis baigmėje 
laimėjo prieš Ispaniją, atnešda
mas garbę JAV, tai ir jo trene
ris jo netaktą viešai apgynė ir 
pateisino.

Taip jau yra su jaunais žmo
nėmis. O gal, kaip mano jauni
mas sako, jis nori būti neuž
mirštas, ir dėl jo blogų manie
rų pasaulis jį visados atsimins. 
Sunku mums spręsti. Tai tik 
Vitas žino. Nors televizijoje, kai 
jis buvo paklaustas apie tai, jis 
prisipažino negerai padaręs, bet 
nėsiteisino.”

Kazio Almeno vakaras
Gruodžio 16 Rochesterio LB 

kultūrinė sekcija vėl sumetė ro- 
chesteriečius pradžiuginti lite
ratūros vakaru. Šį kartą jie pasi
kvietė Kazį Almeną. Nors oras 
pasitaikė viduržiemiškas, ir 
siaučianti pūga sekcijos vado
vams kėlė daug rūpesčių. Pir
miausia, ar tokiu oru rašytojas 
atlėks, o kai atlėkė, atsirado ne
mažesnis rūpestis, ar literatūros 
mėgėjai ir entuziastai pajėgs, iš 
pusnių išsikasę, susilėkti. Jie 
išsikasė, ir visiškai pakanka
mas skaičius sulėkė.

Vakarą pradėjo Jurgis Jankus, 
susirinkusius trumpai supažin
dindamas su svečiu. O ir sve
čio, nors, sako, vieno iš pačių kam kitokių klausimų ir į galvą . 
jauniausių mūsų prozininkų, 
pasirodyta jau spėjusio pra
varyti netrumpą literatūros

JtlŠliiiį f žfūrovtfj-— baigmi- vagą. Romanas Upė į rytus?
iriš taškas jo nepasitenkinimui.

Kitą dieną Vitas pasirodė iš 
gerosios pusės. Jo laikysena pa
vyzdinga, kai jis laimėjo prieš 
Milton (Pietų Afrika) 4-6, 6-0, 
6-3. Teniso bendradarbis Bill 
Shelton rašė, kad į Orange 
Bowl baigmę iškopė Ugnis ir 
Ledas (ugnimi pramintas Geru
laitis, o ledas — švedas Borg).

Baigmėj vikingas iš Stockhol- 
mo Borg nugalėjo Gerulaitį 7-5, 
6-2, 6-1. Šešiolikametis Borg 
yra jauniausias žaidikas, lai
mėjęs Orange Bowl turnyrą. 
Pats Borg pripažino, jog Geru
laitis sužaidė prastai. Po rung
tynių Vitas susmuko kėdėj ir 
pasakė: “Tai nebuvo kova. At
vykau prieš dvi savaites ir neži
nau, kodėl laukiau iki šios die
nos, kad galėčiau sužaisti blo
giausiai nei bet kada ...”

1972 Europos ir Wimbledono 
jaunių meisteris Borg tais me
tais nėra pralaimėjęs nė vienų 
jaunių rungtynių, be to, žaidė 
už Švedijos vyrus Daviso taurės 
komandoj (laimėjo vieną susiti
kimą). Kažin, ar 1973 per Kalė
das jis vėl pasirodys Floridoj, 
nors, pagal amžių, jis dar dvejis _ 
metus gali dalyvauti Orange krūvon sumegztus tris epizodus

Iš The Miami Herald skilčių 
apie Vito žaidimus toks vaizdas.

Orange Bowl ketvirtbaigmėj 
Gerulaitis nugalėjo Soler (Ispa
nija) 7-5, 4-6, 6-4. Trečiam sete 
ispanas vedė 1-3. Vitas buvo ne
patenkintas keliais teisėjo 
sprendimais, dėl to kartą nušvil
pia© sviedinį į teisėją, bet jo ne
užgavo. Vitas prarado žiūrovų 
simpatiją, ir rašyta, jog jo laiky
sena užtemdė jo talentą. O ir 
laimėjęs, Gerulaitis paleido

Kazys Almenas skaito literatūros vakare Rochesteryje.

pradėjęs j$tM7"Sakoma, jis gali 
pilnu jėgumu žaisti visą die- 

Ta proga antraštė: “Vitas’ Stand 
in Sunshine Cup Praves He’s 
No <5oody Blue Shoes” (Geru
laitis avėjo mėlynos spalvos ba
tukus).

Gruodžio 31 jau tokia antraš
tė: “Vitas Vaults U. S. to 2-1 

ROCHESTER, N. Y

upė į šiaurę, novelių rinkiniai 
Bėgiai ir Gyvenimas tai kekė 
vyšnių. Drauge spausdinti lite
ratūriniai kelionių po Afriką ap
rašymai, periodinėje spaudoje 
plačiai pabarstytos Vieverių 
kronikos, pagaliau neseniai 
okupuotoj Lietuvoj išleista Šie- 
napiūtė. Tiesa, šiuo metu jau 
turi kaip ir užbaigęs seklių ro
maną.

Pats rašytojas irgi pasirodė 
kiek kitaip, negu čia jau esam 
įpratę matyti vieno žmogaus li
teratūros vakaruose. Paprastai 
čia kiekvienas šalia skaitymo 
dar atskleidžia ką nors inty
maus iš savo asmeninio santy
kio su kūrybiniu procesu. Čia 
dažnai išgirsdavom, kaip kuris 
pradėjo rašyti, kodėl pradėjo, iš 
kur atėjo mintis vienam ar ki
tam kūriniui. Po tokio literatū
ros vakaro kiekvienas pasijusda
vo kaip ir senas pažįstamas su 
rašytoju.

Kazys Almenas apsisprendė 
kitaip. Jis beveik nieko nepasa
kė apie save, bet klausantieji 
to ir nepasigedo, bent iš karto 
nepasigedo. Pirmoje pusėje 
programos jis paskaitė gražiai

Net Victory”. Bill Sheldon rašė: 
“Vitas Gerulaitis skamba lyg I 
puiki etiketė sveikatos lašams. 1 
Ir 18 metų jaunuolis iš New 
Yorko buvo tie vaistai JAV baig
minei pergalei”. j

Vitas, rudenį pradėjęs lankyti 
Columbia universitetą, nugalėjo 
Soler (Ispanija) 6-1, 6-4, kai Vi- 
to partneris DuPre buvo prapjh 
lęs kitam ispanui Cobeza 3*6, 
4-6. Dvejete Gerulaitis su pa
gerėjusiu DuPre įveikė ispanų 
porą 7-6,6-2. JAV laimėjo 2-1. »

JAV treneris Dale Lewis pa- 
. tvirtino, jog pergalę nulėmė Geį- | 

r ui airi s. Dieną prieš tai pralai
mėjęs švedui Borg (Qrange 
Bowl varžybose), Vitas nesu
smuko, o sužaidė taip, kaip jis 
pats būtų norėjęs sužaisti su 
Borg. Betgi visa tai nutiko vie
ną dieną per vėlai...

Įdomu, kad prieš tą patį So
ler, Orange Bowl pavienėse 
rungtynėse, Gerulaitis buvo pa
metęs nervus. Po to, koman
dinėse varžybose, Vitas buvo 
susikaupęs ir užtikrintas.

iš savo Vieverių kronikų. Tai ne 
klaida. Čia ne anie pakaunės 
Veiveriai, bet autoriaus išgalvo
tas, nesamas ir, turbūt, niekur 
nebūtas vardas. Kodėl jis išėjo 
toks artimas mūsų kultūros isto
rijon giliai šaknis įleidusiems 
Veiveriams, autorius nepasakė. 
Tiesa, niekas to ir neklausė. 
Nebuvo ir kada, nes, kai nusi-

/
tvėrė visus plukdyti Nemunu 
pupų pripilta barža, kuri, per 
žioplokos moteriškės nuopelną, 
lentelė po lentelės išsiskirstė ir 
nusėdo ant dugno, kai susodino 
kartu su Skystaputrių gausybe 
pragerti žydelio karčiamos ir 
pagaliau kai įvėlė į meškų, bajo
ro ir bitininko nutikimus, nie*« 

nebegalėjo ateiti. Ypač, kad 
Almenas ne tik turi ką.pasa-u 
kyti, bet moka ir kaip paskai
tyti. Turi gražų, sodrų, be pa
stangų toli einantį balsą ir žino, 
ką su juo daryti. Ne tik iš pir
mųjų sakinių, bet jau iš pirmų
jų žodžių jis sugebėjo užmegzti 
ryšį >su klausytojais ir vienodai 
jį išlaikė ligi galo. Net ir antro
joj vakaro daly, kurioj rodė Lie
tuvos pilių, bažnyčių ir Vilniaus 
miesto skaidres, tas ryšys nenu
trūko, bet lyg ir intensyvėjo, 
nes jis moka ne tik skaityti, bet 
ir pasakoti ir dar į parinktas vie
tas įmaišyti tokio, sakytum, nuo
šalaus, nesuinteresuoto humo
ro, kad klausytojai vėl ir vėl 
pasiskardena juoku. Sąmoningai, 
ar ne, bet ir toji paskaita apie 
Lietuvos pilis, pailiustruota 
skaidrėmis, viską krūvon su
ėmus, išėjo lyg gerai sugalvota, 
išgyventa, puikiai sukompo
nuota, su švelnia, pasakyčiau al- 
meniška, atomazga novelė.

Apskritai, tas poros valandų 
pabuvimas su Kaziu Almenu 
buvo ir smagus ir gaivinantis, 
tik baigiant norėtųsi pridurti 
vieną mažą pastabą. Ir toji pa
staba yra ne vien jūsų kores
pondento, bėTTr* daugelio tame 
vakare buvusių. Visi norėtų iš
girsti Kazio Almeno vientisą, 
nepadalintą literatūros vakarą. 
Tokį, kuriame būtų atsakymai ir 
į šios korespondencijos pra
džioje iškeltus klausimus ir ku
riame būtų galima kiek giliau ir 
šilčiau pažinti ir rašytoją ir žmo
gų. Visiškai tikiu, kad Kazys 
Almenas tokią programą gali pa
ruošti, tik bereikia kad būtų 
pakankamas skaičius ir vietų 
ir žmonių, kurie nuoširdžiai no
rėtų jį iš arčiau pažinti.

(j.)

— Inž. Daumantas Dildnis, 
su šeima gyvenęs .San Rafael, 
Calif., savo įmonės, kurioj eina 
atsakingas pareigas, perkeltas į 
Sao Paulo, Braziliją, kur statys 
požeminį traukinį “Metro”.

— Adolfas Bernotas, 31 m., 
Concord, N. H., Associated 
Press bendrovėj išrinktas Wire 
Service Guild unijos viceprezi
dentu. Unija turi 1,700 narių. 
Bernotas taip pat yra vicepir
mininkas AP tautinio komiteto 
ir yra šiaurinės Naujosios Angli
jos unijos atstovas.

Dail. Vaclovas Ratas Australijoje prie savo grafikos darbo.

Mirė dail. Vaclovas 
Ratas-Rataiskis

Sausio 3 Telopea, N.S.W., 
Australijoje, ilgai sirgęs leuke
mija, mirė dailininkas grafikas 
Vaclovas Ratas-Rataiskis.

Velionis buvo gimęs 1910 
vasario 25. Grafiką studijavo pas 
prof. Adomą Galdiką Kauno 
Meno mokykloje. Studijas dar 
gilino Venecijoje, Florencijoje, 
Romoje.

Vokietijoje gyvendamas, dir
bo kaip dailininkas grafikas “ži
burių” laikraščio redakcijoje. 
Iš Vokietijos išemigravo į Aust
raliją.

Su savo medžio raižiniais jis 
yra dalyvavęs pasaulinėse grafi
kos parodose Chicagoje, Čeko
slovakijoje, Vokietijoje, Belgijo
je, Olandijoje, įvairiuose Aust
ralijos miestuose. Jo kūrinių tu
ri visi žymesnieji Australijos

DEŠIMTASIS ADVENTAS
GIMNAZIJOJ
Po Vasario 16 gimnazijos 

Kūčių kitą dieną (gruodžio 17) 
evangelikų jaunimo ratelis su
ruošė advento sekmadienio ka
vutę.

'Priešpiet' Huettenfeldb baž
nyčioje pamaldas aukojd'kun. J. nigo 
Stanaitis iš Ęacknango. Į bažny- 
čią.šųsirinko daugiau tikinčiųjų 
negu eiliniais sekmadieniais.

Kavutė vyko gimnazijos val
gykloj. Prie per visą salę nusi
tiesusių stalų susėdo apie 50 
asmenų, daugiausia jaunimo. 
Mokyt. Fr. Skėrys pakvietėjri- 
sus sugiedoti tradicinę Kalėdų 
giesmę “Tyli naktis, šventa nak
tis”. Akordeonu palydėjo Juta ir

ti pakviesti ateitininkų pirmi
ninkas P. Dauknys, skaučių at
stovė Aldona Šaduikytė, skautų 
— Linas Lipčius, evang. jau
nimo ratelio atstovė Kristina Ra
manauskaitė ir mokinių komi
teto pirmininkas Valentinas Iva
novas. Eglutei sušvitus šimtu 
žvakučių, maldą prieš kavutę 
sukalbėjo kun. J. Stanaitis.

Mokyt. Fr. Skėrys pranešė, 
jog šiandieninė kavutė yra jubi
liejinė. Evangelikų jaunimo ra
telis jau 10-tuosius metus, t.y. 
10-tą kartą, susirenka evangeliš- 
kųjų advento apmąstymų. Kai 
kurie šioj krikščioniškoj puo
toj dalyvauja pirmą kartą 
(praėjusiais metais iš Lietuvos 
atvykę mokyt. Kaciucevičiai ir 
kiti). Pavardėmis pristatė visus 
vyresniuosius svečius. Jam visi 
gerai pažįstami, su visais nuo
lat palaiko draugiškus' ryšius. 
Kalbėtojas priminė evangelikų 
Kalėdas Lietuvoj. Jos buvo ap
gaubtos šių dienų jaunimui sun
kiai suprantama romantika ir 
mistika. Į bažnyčią būdavo 
vykstama rogėmis, dažniausiai 
per gilų sniegą ir aštrų speigą, 
ne tik šventiškai apsirengus, bet 
taip pat ir nusiteikus. Būdavo 
užmirštami visi vaidai bei nesu
sipratimai. Gimęs Kūdikėlis bū
davo pasitinkamas tikrai kūdi
kiškai tyromis širdimis. Kai ku
nigas paskelbdavo angelų gies
mės žodžius — Ramybė geros 
valios Žmonėms, • kiekvienas 
jausdavo, kad tai jam asmeniš
kai taikoma. Linkėjo, kad ir 
mes,- laikydamiesi-senos krikš
čioniškos tradicijos, puoselėtu- 
me’stivd širdyse tašln^ lir'fahi^ 
bėyhavte# ki^fY)
būtume broliais ir seserimis.

muziejai, Australijos ambasada 
Washingtone, Smithsonian In
stitutas Washingtone.

Lietuvių tarpe Amerikoje jo 
parodos buvo Chicagoje, Cleve- 
lande, Philadelphijoje, Bostone, 
New Yorke (1967 lapkričio 11- 
12).

-o-
Australijoje liko žmona Regi

na, dukra Ramona, brolis Sta
sys. Chicagoje — jo dėdės My
kolas ir Antanas Rėklaičiai, pus
brolis Vytautas Rėklaitis ir kiti 
giminės. New Yorke teta Jani
na Daunorienė ir pusseserė Vi
da Rėklaitytė-Jurkuvienė. Lie
tuvoje liko dar gyva jo motina, 
seserys Evelyna ir Marija ir vi
sa eilė kitų giminių. (Plačiau 
apie jo meną bus parašyta Dar
bininke vėliau).

Kun. J. Stanaitis pasidžiaugė, 
matydamas tokį šaunų būrį susi
rinkusių į evangeliškus apmąs
tymus. Tačiau dar ne visos 
kėdės užsėstos. Skundėsi sun
kiomis keliaujančio lietuvio ku- 

pasto racijos sąlygomis. 
Viešėdamas Romuvoj, jis prisi
rinkęs geriausių įspūdžių, su 
kuriais pažadėjo supažindinti s. grupė, veikianti Chicagoj ir 
savo parapiečius. Visiem, ypač 
moksleiviam, važiuojantiem pas 
tėvelius atostogų, palinkėjo 
smagių Kalėdų švenčių ir
laimingų Naujų Metų.

VLB Romuvos apylinkės 
pirmininkas Sal. Antanaitis sa
kėsi pavydįs evangelikam tokio 
puikaus organizatoriaus, koks 
yra mokyt. Fr. Skėrys — jis jau 
suruošė 10 evangeliško apmąs
tymo sekmadienių ir beveik 
dvigubai daugiau Vasario 16 
gimnazijos Kalėdų eglučių. Šie 
renginiai pareikalauja nemaža 
lėšų, bet mokyt. Skėriui tai nėra 
jokia kliūtis — jis sugeba jas 
sutelkti. Dėkojo už malonų pa
kvietimą į šventę.

Mokyt. H. Septinius iš Hanau 
pasidalino su susirinkusiais 
staiga jam nušvitusiu vieno sun
kaus klausimo sprendimu. Bū
damas pats nebe pirmos jau
nystės, jis dažnai susitinkąs su a 
senais žmonėmis. . Lanky
damasis Luebecke, kalbėjęsis 
su Endriukaičiu, kuris turįs 
brangų archyvą, susidedantį iš 
senų Prūsų Lietuvos leidinių ir 
kitokių dalykų. Skundęsis, kad 
neišgąlvoja, kam palikti tą turtą. 
Dabar jam atėjusi mintis, kad 
tuo ir panašiais archyvais galė
tų pasirūpinti mokyt. £kėrys.

Šventės rengėjas mokyt. Fr. 
Skėrys sakėsi dirbąs lietuviškos 
ir krikščioniškos pareigos skati
namas. Prisipažino, kad jėgų 
dar pakanka. Senatvė ne čia 
pat. (iki pensijos dar 12 me
tų). Tad, jei Dievas nepagailės 
sveikatos, surengs dar keletą 
advento sekmadienių, evange
likam ir Kalėdų eglučių moki
niam.

Brigita Girskytė padeklamavo 
“Baltos snaigės tyliai krinta”. 
Sigrid Preuss vokiškai — “Weih- 
nachtslied”. Bruno Dubauskas 
akordeonu pagrojo “Žinau aš 
skaisčią rožę” ir “Linkmai 

* < .* * <»aaa«v* * aaumviv KV1U maiz.“

skamba Kalėdų varpai . Petras tanĮ į namus, palaimintų Kalėdų
Kaip MF'Ver- jvenčių ir laimingų Naųjųjų

Metų.
kiškai — "VVeihnachten . Visi

— JAV LB centro valdybai 
prašant, JAV senato mažumos 
vadas šen. Hugh Scott kreipėsi į 
tautinio saugumo komisijos 
pirm. dr. Henry Kissinger dėl 
įvykusios JAV konsulo GĮey- 
steen viešnagės Vilniuje ir pasi
matymo su okupanto paskirtais 
lietuviais pareigūnais. Laiške 
senatoriui Scott dr. Kissinger 
rašo, kad ištyręs šį klausimą 
ir kad konsulo vizitas “jokiu 
būdu nepakeičia JAV nusistaty
mo nepripažinti smurtu įvyk
dytos Lietuvos inkorporacijos į 
Sovietų Sąjungą”. Savo atsaky
mą dr. Kissinger prašo perduoti 
LB centro valdybos vicepirm. 
dr. A.W. Novasičiui. Panašų 
laišką LB centro valdybayra ga
vusi iš Gary Hyrriel, JAV atsto
vų rūmų daugumos vado kongr. 
Hale Boggs administracinio 
asistento. Kaip žinia, kongr. 
Boggs yra dingęs prieš kurį lai
ką Alaskoj įvykusioj lėktuvo t 
avarijoj. Prie G. Hymel laiško 
prijungtas detalus David M. Ab- 
shire, Assistant Secretary for 
Congressional Relations valsty
bės departamente, paaiškinimas 
dėL konsulo Gleysteen viešna
gės Vilniuje.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba, lietuviškų 
laikraščių redakcijom rekomen
duojant, paskyrė kelias premijas 
iš Daužvafdžio Fondo jaunie
siem žurnalistam skatinti. Kana
doj pirma premija paskirta Ra
mūnei Sakalaitei, antra —Ga
bijai Juozapavičiūtei, trečia — 
Kęstučiui Šeštokui. Amerikos 
Rytų pakrašty premijos paskir
tos Darbininko bendradarbiam 
Rasai Navickaitei ir Linui Vy- 
tuviui. Jaunųjų žurnalistų kon
kursas pradedamas nuo sausio 1 
ir baigiamas 1973 lapkričio 1. 
Visi jauni spaudos bendradar
biai iki 30 metų amžiaus prašo
mi rinkti savo išspausdintų 
straipsnių iškarpas. . Dauž- 
vardžio Fondas pastoviem lietu
vių laikraščių bendradarbiam 
rudenį vėl paskirs premijas.

— Grandies tautinių šokių 

vadovaujama Irenos Smieliaus- 
kienės, numato šešiom dienom 
vykti į Pietų Amerikos Lietuvių 
kongresą. Ekskursijoj dalyvaus 
9 šokėjų poros. Pradėtas vajus 
sutelkti 10,000 dol. kelionės iš
laidom padengti.

— Trečiam jaunimo kong
resui, kurs įvyks Pietų Ameri
koj, jau ruošiamasi. PLJS valdy
ba užmezgė ryšius su Brazilijos 
valdžia, raštu apibūdindama, 
kongreso tikslus ir mąstą.

— JAV senatorius Robert Taft 
Jr. (resp. — Ohio) JAV LB cent
ro valdybos pirm. V. Volertui 
prisiųstame laiške dėkoja už 
Liet. B-nės jam suteiktą infor- ♦ 
maciją ir teigia, kad Lietuvos 
pavergimo klausimas turėtų bū
ti pristatytas laisvajam pasau
liui.

— Pranas Būdvytis, gyvenąs 
Chicagoj, vienas pats viešose 
vietose jaunimo peticijai surin
ko 21,000 parašų.

— Baltijos Kvintetas iš Vo
kietijos ir rašytojas humoristas 
Antanas Gustaitis iš Bostono 
atliks programą sausio 20 ir 21 
Chicagoj, Marijos aukštes
niosios mokyklos salėj. New 
Yorko ir kitų kolonijų gyvento
jai, kuriem nepatogu vykti į šį 
koncertą, gali šį penketuką iš
girsti skambioj plokštelėj “Ko
kiais keliais aš keliaučiau ...” f? 4 
Stereo 6 dol. Persiuntimui 50 
c. Gaunama ir Darbininko ad
ministracijoj.

sugiedojo “O džiaugsminga, iŠ*" 
ganinga ta Kalėdų skaisti diena”, 
akordeonu palydint sesutėm J. 
ir R. Piedaitėm.

Evangelikų jaunimo ratelio 
vardu mokyt. F. Skėrys padėko
jo Visiem už dalyvavimą šiame 
religiniame renginy, o ypač au- 
kotojsug^ savo grašiu prisidė- 
jusienFprie šios kavutės suruo
šimo. Palinkėjo gero kelio grįž-.
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MišiosPUTNAMO MOKSLEIVIŲ KURSAI IV
Lektoriai ir vadovai
Į Putnamo moksleivių kursus, 

įvykusius 1972 lapkričio 23-26, 
suvažiavo gausus būrys žavaus 
jaunimo. Susiradę senus drau
gus, pasišnekučiavę su pažįsta- 
maiš, pasirūpinę registracija ir 
nakvyne, puolė prie darbo: 
svarstė sunkius abstrakčius 
klausimus ir sėmės žinių iš 
lektorių.*-

Lektoriai buvo šeši: kun. Sta
sys Yla, jau ne kartą kursuose 
pasirodęs ir savo išmintimi pa
sidalinęs, kun. dr. Pranas Gai
da, prof. Simas Sužiedėlis, sese
lė Ignė, Alinis Kuolas ir Rimas 
Juzaitis.

Vadovybę sudarė kun. St. Yla, 
kun. Pr. Geisčiūnas— kapelio
nas, sės. Ignė, I. Eivienė, Ele- 
nutė Razgaitytė, Almis Kuolas, 
Rimas Juzaitis, Rasa Navickaitė, 
Vytenis Čyvas ir Dovilė Eivai- 
tė.

Paskaitos
Kursų tema — futurologija. 

Išsiaiškinom skirtumą tarp grai
kų terminų “cronos” ir “kai
tos”: vienas reiškia matuojamą 
laiką, kiekybinį, kosminį, o pas
tarasis istorinis, įsąmonintas 
žmonių veiksmais ir įvykiais. 
Laikas būtų beprasmiškas be 
veiklos.

Rimas Juzaitis atvėrė naujus 
horizontus, apibūdindamas kul
tūros ir civilizacijos sąvokas, iš
keldamas civilizacijoj glūdintį 
pavojų. Kultūra kyla iš religijos, 
glaudaus sąryšio su Dievu ir 
gamta, o civilizacija paremta 
materialinėm gėrybėm, techno
logine pažanga.

Civilizaciją perdaug vertinant 
ir kartu užmirštant Dievą, kyla 
socialinės neteisybės; žmogus 
pradeda į save žiūrėti iškreip
ta prasme, išaukština save tar
tum dievaitį.

Paskaitoj apie kovos dvasią 
buvo minimas ir Simas Kudir
ka.

Seselei Ignei kalbant apie 
jaunystės dvasią, nutarėm, kad 
gali ir seni širdy išsaugoti jau
nystės bruožus. Kitam pašne
kesy giliau supratom Dievo 
atėjimo tikslą ir stipriau įverti
nom Jo nusižeminimą iš meilės 
mum.

Kun. S. Yla išdėstė įvai
rias elito sąvokas. Lig šiol taip 
plačiai j šį klausimą neuuvau 
įžvelgus. Klasinį elitą baigia 
perimt inteligentinis, kuris ne
suvaržomas nei luomų, nei pro
fesijų, nei partijų, nei visuo
meninių grupių nustatymais. 
Pabrėžė, kad ateitininkai turi 
ruoštis tokiai vadovavimo misi
jai.

Lektorių apibūdinimas
Kun. Yla, skubėdamas nuo 

puslapio į puslapį, kondensuo
damas mintis, plačiu mastu me
džiagą perteikė. Pasiklausę kun. 
dr. Gaidos paskaitos apie žmo
gaus šaknis, pagaliau supratom 
tėvelių didelius pergyvenimus, 
Lietuvą palikus.

CENTRO DRAUGOVĖ

Mačiau, girdėjau...
^>1- N. Y. moksleivių ateiti
ninkų rengiama tradicinė šei
mos šventė įvyks sausio 13, 
šeštadienį, 6 v.v. Kultūros Židi
nyje. Visi kviečiami dalyvauti ir 
smagiai praleisti laiką dainuo
jant, šokant ir bendraujant.

— šeimos šventės metu bus 
-leidžiamas dail. Adomo Galdiko 
aliejiniais dažais nutapytas pa
veikslas. Loterijos bilietus gali-

JAUNATVĖ IR JOS DVASU

čia spausdinami eilėraščiai ypatingi tuo, kad jie para
šyti moksleivių tą pačią dieną toj pačioj vietoj — 1972 lapkri- 4 
čio 25 Raudondvario rūsyje, Putname, futurologijos kursų 
proga. Juos kūrė aštuoni moksleiviai. Tos eilės sudaro ciklą, 
į kurį susitelkia kursų metu padarytos išvados.

Tame cikle yra: Laikas, Jaunystė, Jaunystės brendimas, 
Jaunystės dvasia, Jaunystės kova, Pasiruošimas kovai, Kovos 
pradžia, Kovos reikšmė.

čia spausdiname tų eilių dalį. Tąsa bus kitame “Atei
ties Aušros”, puslapyje. Rasa

Geisčiūnas, mūsų ma įsigyti pas.Šarūną Zikarą, 
kapelionas, patarė mišias laikyti 80-35 87th Rd., Woodhaven, N.

fec S. Sužiedėlio mintys gi- s^» hįriąje lį^ii Jy Te!. ““
dirbom, ir mokėmės, ir vakarais Jc -xRg Man jis tuo patiko kad !ukon, apllnk 3*4,^. K 
būrę, dainavom-. JtiR sBŪSios ir {dalyvauti su vėliavomis Simo - 
religija yra neatskiriama dalis 
mūsų gyvenimo. Per mišias au
kojame visus savo nepasiseki
mus ir savo laimę. Taip arti prie 
altoriaus susėdę, jautėme glau
desnį ryšį su Dievu.

Šeštadienio mišias atlikom į 
dienos pabaigą. Vakaro nuotai
ka labiau kelia susimąstymo ir 
maldos riuotaiką. Sekmadienio 
rytą įvyko iškilmingos mišios 
su kuopų vėliavom.

Kursantų nuotaika
Visi lektoriai, ypač kun. Gai

da, labai pabrėžė, kad ligšiol 
tokio puikaus jaunimo nebuvo 
užtikę. Lektoriai įvertino, kad 
visi jų žodžių atidžiai klausės, 
per paskaitas netriukšmavo ir 
taip kantriai, nesiskūsdami, il
giausias valandas išsėdėjo. Ir 
lauke, kad ir nepažįstamą se
selę sutikę, giedriai pasisvei
kindavo. Pavyzdingas buvo ir 
tarp kuopų sugyvenimas, ne
skaitant linksmų ginčų apie 
“hockey” komandas.

Kun. Pr.

kalbėjo lėtai, leisdamas idėjoms 
įsisunkti. Seselės Ignės žo
džiuose jautėm mielą šilumą ir 
atvirumą; atrodė, kad priešais 
stovi artimas draugas, norįs pra
vesti pasikalbėjimą. Almis Kuo
las dėstė šaliai, rimtai, logiš
kai. Ypač smarkiai plojom Ri
mui Juzaičiui. Negalėjom tikėti, 
kad pirmą kartą kursuose kaip 
lektorius reiškėsi.

Kai užsidegę, paskaitą girda
mi, puolėm vartyti knygų, labai 
nusivylėm, sužinoję, kiek mažai 
buvo išeita. Juzaitis pasižymė
jo nepaprastu įsigilinimu ir 
kruopščiu minties nagrinėjimu. 
O kuri. Yla, gudrus ir patyręs 
veteranas, nesismulkino, su
prasdamas, kad paskaitom ir 
taip laiko trūksta.

Lektoriai lamdė mus nuo ryto 
ligi vakaro, stengdamiesi kuo 
daugiau žinių sukrauti. Vos atsi-- 
kvėpti galėjom.

Diskusijos
Labai gaila, kad diskusijom 

taip trūko laiko. Pirmą vakarą 
šiam reikalui pašventėm gerą 
valandėlę, o po pasikalbėjimo 
kiekvienas būrelis viešai skaitė 
savo išvadas. Kitą vakarą progos 
protokolam nebuvo.

Literatūros vakaras ir šokiai
Todėl visą savo sukauptą 

energiją išliejom per literatūros 
vakarą. Vadovybė buvo gudriai 
sugalvojusi, kad tie, kurie nesi
teikia plunksnų miklinti, bus 
varomi laukan lapų grėbti.

Sutartą valandą susirinko ne
tikėtas skaičius literatų. Labai j i . x . Mes esame ateitu, SEM J>aS""afV,i’ ° di!lis ^^'sinaujinkimel
jų, nuoširdžiai pnsidėjo, kad kuriem jau paskutiniai metai, 
programa būtų įdomi ir pras
minga. Kiti, kurie nieko nesu
spėjo iškept, siūlėsi skaityti žy
mesniųjų poetų eilėraščius. 
Programoje pasirodė ir šokėjos.

Kadangi rytdienos teina kaip 
tik lietė elito klausima- vado
vybė nutarė ir šį vakarą apibū
dinti elitų gyvenimą. Susodino 
mus į plačius, minkštus fotelius, 
mandagūs “tarnai” sukinėda- 
miesi siūlė gardžių užkandėlių. 
Į vietas lydėjo šaunūs palydovai 
ir palydovės. Du vyrukai taip į 
panelę įsižiūrėjo, kad. vos naso- 
dinti, žybt kaip žiogai pro kitas 
duris iššokdavo ir vėl laukdavo, 
kad panelė po ranka į salę į- 
vestų.

Po literatūros vakaro buvo šo
kiai. Džiaugėmės gavę progos 
po visų tų mandrumų atsikvėp
ti ir laisvai pasižmonėti. Vis. 
dėlto liūdnas tų elitų gyve
nimas.

Šokiuose visi smagiai įsijun
gė Vienas didvyris net seselę 
išvedė. Tik paskui kai kurie įsi
smaginę dejavo, kad šokius taip 
anksti nutraukė.

kviečiami * LAIKAS

Aplinka
Didelę padėką reiškiam sese

lėm už patalpas ir už tokį 
skanų maistą.

■> Oru negalėjom skųstis: rytais 
kartais nors ir būdavo drėgna ir 
pilka, bet į popietę pragiedrė
davo. Tik paskutinę dieną dan
gus buvo toks apsiniaukęs ir 
niūrus, — rodės, visa gamta 
liūdėjo, kad atėjo laikas mum 
išsiskirstyt. Vieni nuliūdę guo
dėsi, kad kitais metais vėl teks

‘Kudįrkos šaulių kuopos vėlia
vos šventinimo ir Šaulių S- 
gos įkūrėjo Lietuvoje Vlado 
Putvio šimto metų gimimo su
kakčiai paminėti šventėje, kuri 
įvyks sausio 21 d. 11 v.r. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj; 
Po mišių salėj įvyks iškilmin
goji bei meninė dalis. Ragina
me visus ateitininkus ko gau
siau šiame įvykyje dalyvauti.

— Antanas Razgaitis, N. Y. 
moksleivių ateitininkų globėjas, 
Los Angeles, Calif., pravedė ten 
gyvenantiems moksleiviams 
žiemos kursus. Džiaugiamės, 
kad kursai yra pasiekę net ir šią 
Amerikos valstiją.

— Tėv. Tadas Degutis, 
OFM, buvęs N. Y. stud. atei
tininkų dvasios vadas, buvo 
kurį laiką susirgęs. Šiuo metu 
ilsisi namuose. N. Y. studentai 
ir visi ateitininkai linki jam ko 
greičiausiai pasveikti ir sustip
rėti.

— MAS ir SAS centro valdy
bos ragina visus kuopų ir drau
govių narius susimokėti nario 
mokesčius. Moksleivių — 2 
dol., studentų — 5 dol. (mes 
gi praturtėjam įžengę į univer
sitetų rūmus). Valdybos taip 
pat prašo pasiųsti jiem narių są
rašus, nurodant ^adresą, amžių, 
telefoną. Iš anksto dėkoja už jū
sų atsiliepimą.

— Moksleivių metinė tema— 
Mes esame ateitininkai — at-

žadėjo dar nuvykti į žiemos kur- , __ Toronto metinė šventė į- 
sus Dainavoje. vyks vasario 24-25 savaitgalį.

Jorūnė Gimiutė

S4S KONFERENCIJA
Tai buvo lapkričio 26, per 

Kristaus Karaliaus šventę.
Su kava rankoje ir dideliu pa

siryžimu susirinkom koks pus
šimtis studentų. Nelengva buvo 
po smagaus L.S.S. suvažiavimo 
taip anksti atsikelti, bet vistiek 
beveik visi susirinkom. Bendrai 
su Clevelando ateitininkų šei
ma išklausę mišių, atsilankėm 
į jų agapę^ kur buvom gražiai 
priimti.

•Tada pradėjome paprastos 
SAS konferencijos posėdį. Pir
mininkas, atidarydamas posėdį, 
iškėlė klausimą, ar mes nesame 
blogi organizacijos administra
toriai, kurie veiklą vysto dėl 
pačios veiklos. Jis prašė visų 
ateitininkiį savoj organizacijoj 
paieškoti prasmės, prašė drau
govėse diskutuoti asmeniškas

saulio atnaujinimo darbą. Buvo 
nurodyta ir temų, kuriom mes 
galėtume pakalbėti.

Toliau sužinojome, kad dau
gelis mūsų įsijungė į parašų 
rinkimą peticijai. Išgirdome, 
ką tuo reikalu padarė Notre Da- 
me studentai. Atrodo, kad ir 
mes visi sutikome prisidėti prie . 
peticijos. Buvo išaiškinta SAS , 
žiemos kursų programa. Kur
suose turėtų būti nemaža me
džiagos ateinančių metų veik
lai.

Išgirdome ir apie kitų drau
govių veiklą. Dėl tos veiklos 
buvo ir kitų pasisakyta. Atrodo, 
kad visi veikiame.

Posėdį baigėme su daina 
“Kaip grįžtančius namo paukš
čius, parveski, Viešpatie, ir 

99 mus .

Laikrodis mūša monotonišku taktu.
Sekundės, minutės, valandos, dienos 
Kaip vandens lašai 
Susilieja praeitin.

Tas laikrodžio nurodytas laikas tuščias.
Jo numeriai tik įprasminti per žmogų — 
Per jo gimimą, brendimą, veikimą.
Su mirtimi kūnas pasiekia egzistencijos galą.

Žmogaus dvasia — amžina.

Danutė Juzaitytė

JAUNYSTĖ

Nuo to laiko, kai žmogus gimsta, jo siela yra individuali. 
Jis nežino apie konservatyvines, liberalines ar revoliucines 
mintis; nei apie pozityvius ar negatyvius nusistatymus. 
Šiuo laiku, kai žmogus yra be kaltės, jo dvasinė jaunystė 
prasideda.

Laikui bėgant, šis individas pasisavina idėjas apie religiją, 
valdžią ir susiformuoja savo filosofiją.

Dabar, jis yra daug išmokęs ir daug patyręs.

Jis nebėra jaunas, bet ši dvasia maitins jo sielą iki 
paskutinės jo gyvenimo dienos.

Audrius Šukys

JAUNYSTES BBENDB^S

“Aš pabudau šiandien.
Aš verkiau: pasimetęs pasimetusiam pasaulyje.
Tiek žmonių miršta — pasimetę pasimetusiame pasaulyje.'

Kaip paslaptingai šių žodžjų atspindys klajoja mano mintyse: 
kaip gyva, ieškanti esmė, 
mane priverčia paklausti klausimą “kodėl”?

Aš nematau teisybės pasaulyje.
Ir nors aš girdžiu žodį “brolis”, 
plūduriuojantį atsargiai per minias, 
vienybė, kurią aš suprantu, 
neranda vietos žmonijos tarpe.

PUSĖS METŲ APŽVALGA

Paulius Rajeckas

Centro draugovė jungia išsi
sklaidžiusius ateitininkus stu
dentus, kuriem neįmanoma at
vykti į ateitininkų draugovės 
susirinkimus.

Studentas, negalėdamas įsi
jungti į bendrą draugovės dar
ną, tai gali atlikti vienas. Ir savo 
gyvenamoje vietoje jis gali gi
lintis {^ateitininkų principus, 
gali tobulinti veiklą, idėjinę 
sampratą.

Centro draugovė kiekvienam 
duos asmeniškos veiklos ■ už
davinius. Siųskite savo vardą, 
adresą ir savo pasiūlymus.

Valdybos pirmininkas
Linas Sidrys,

1121 Notre Dame Avė. MAS kursuose Putname. Pirmoje eRėje lektoriai: kun. dr. Primas Gaida, prof. S. Sužiedė- 
South Bend, Indiana 45517 lis, toliau kun. St. Yla, Rimas Juzaitis, Almis Kuolas. Nuotr. Algio šakiai

svarbias problemas ir atlikti pa- J®SU malonus reporteris

me kalbėję, dirbę. Padėkos die
nos savaitgalį Putname įvyku
siuose kursuose dalyvavo dvy
lika kuopos narių. Esame taip 
pat susiorganizavę ir dalyvavę 
Kultūros Židinio pamatų 

v pašventinime, koncerte Per- 
,, , , seldojamai Bažnyčiai paremti ir

Nauja valdyba, susirinkusi pas rengiainaine koncerte.
Aurą Ošlapaifę, pasiskink pa- §iuo ką tik turėjome ka- 
reigomis: Šarūnas Zikaras — 
pirmininkas, Aura Ošlapaitė — 
vicepirmininkė, Regina Lelei- 
vaitė — sekretorė ir iždininkė, 
Paulius Rajeckas — korespon
dentas. Susirinkime dalyvavo ir 
mūsų globėjas Antanas Razgai
tis, mūsų*rivasios vadas — kun. 
Jonas Pakalniškis, vadovė — 
Loreta Vainienė.

New Yorko vyresniųjų moks
leivių ateitininkų valdyba pra
dėjo savo kadenciją su didelė
mis viltimis. Žvelgiant viena 
akimi į praeitį ir kita į ateitį, 
šių metų tikslas yra patraukti vi
sų moksleivių širdis.

Buvo diskutuojami nauji dar
bo planai: buvo iškelta įvairių 
idėjų. Valdyba ribtarė? kad 
moksleiviai turėtų dalyvauti 
bendruose susirinkimuose. Pra
šomi visi susirinkimus padaryti 
įvairesnius ir įdomesnius. To
dėl bendras narių susirinkimas 
buvo sušauktas Kultūros Židi
nyje lapkričio 12. Susirinkime 
visi buvo painformuoti apie 
valdybos nutarimus ir tikslus. 
Darbas pradėtas.

lėdinį susitelkimą kartu su 
sendraugiais ir studentais.

Stropiai rengiamės tradicinei 
šeimos šventei, kuri įvyks sau
sio 13 d. 6 v.v. Kultūros Židi
nyje. Ta proga mes platiname 
dail. Adomo Galdiko aliejiniais 
dažais nutapytam paveikslui 
loterijos bilietus. Paveikslas bus 
leidžiamas tą patį vakarą.

Tokie mūsų darbai ligi šiol. 
Tik visų moksleivių bendras 
noras ir dvasia galės sutelkti tą 
jėgą, kuri mus visus riša dabar 
ir kuri mus ves į ateitį.

Paulius Rajeckas

— MAS centro valdybos pir
mininkės adresas (tuo pačiu 
MAS c.v. adresas) yra pasi
keitęs. Naujas: MAS CV —Sie
nutė Razgaitytė, 6755 Padegate

Nuo to laiko jau yra įvykę Ovai, Seven Hills, Ohio 44131. 
trys susirinkimai, kuriuose esą- Tel. 216-524-2307.



■ SPORTAS GERIAUSI'

200 m, be to, dalyvavęs, 4xį00 
m, kur SS pelnė sidabro rneda- Pramonės ir Mokslo muziejuje Chicagoje šoka Lietuvos vyčių tautinių šokių grupė.' Nuotr.

M. Nagio.------ --------- ‘'

LIETUVOS SPORTININKAI
{ ■ - . • T ‘ r; . ę|.- .

Trisfcartuspersavaitę Vilniu- b£gftrper 13,59,6. Dabrila — 
je leidžiama* Sportas kasmet pirffiasis lietuvis, ieties metime 
skelbia geriausių Lietuvos spor- įveikęs 80metinį ribą — rugsė-

skaitytojai (1972 pabaigoj gau- 83,90?'’“’'
tą 5264 laiškai) ir gruodžio 30 SS pajėgiausių lerigvatfečių' 
laidoj paskelbti anketos davi-^1 sąraše 1972 iŠ lietuvių geriau? 
niai.

i Geriausiu Lietuvos sportinin
ku 1972 išrinktas krepšininkas 
Modestas Paulauskas (jau sep
tintą kartą), gavęs 49,017 taškų.

sią'VĮetą užima Sabaitė — dvy- 
Iiktą. ApĮe pusmetį taškais pir
mavo Šapka?oet jam nepavyko, 

^olįfnpiiriuose žaidimuose ir jis j 
aingo iš sąrašo (16 vietų). Pi r-; 

Antroj vietoj liko irkluotojas mą vietą užėmė ukrainietis Bor? 
Vladas Česiūnas su 48,520 tšk. ' zovak,‘olimpiniuose žaidimuose; 
Jie abu yra laimėję po aukso laimėjęs aukso medalį 100' iri 
medalį olimpiniuose žaidi- 200 m, be to, dalyvavęs, 4xf00 
rpuose Muenchene. m, kur SS pelnė sidabro ineda-J
į Toliau: 3. lengvatletė Nijolė lį, Estas . Tarrnak, Muenchepe 

Sabaitė su 41 <320 tšk., 4. lerig- laimėjęs šuolį į aukštį, liko 8. 
vadėtis Kęstutis šapka su 35,5h1 viėtoj,“o latvis Lūšis? ietiesi pa-j 
tšk., 5. lengvatletis Romualdas ' sauliorekordinfnkas — 93,80 ir 
Bitė su 30,212 tšk., 6. lengvdt- olimpiriiuose žaidimuose ga-Į 
Ietis Anatolijus Baranovas su 
25,360 tšk., 7. krepšininkė An
gelė Jankūnaitė su 20,122 tšk., 
8. plaukikė Birutė Užkuraitytė 
su 16,621 tšk., 9. imtynininkas 
Česlovas Jezerskas su 14,330 
tšk., 10. šaudytoja Virginija 
Marcinkevičiūtė su 9,320 tšk.

1 Sabaitė liepos mėnesį 800 m 
SS rekordą pagerino iki 2.01,1^ 
o olimpiniuose žaidimuose pra
laužė 2 minučių-ribą iki L58,7 
ir gavo sidabro medalį. Sapka 
(į aukštį), Bitė (3000 m su kliū
timis), ' Baranovas (maratonas) 
taip pat dalyvavo olimpiniuose 
Žaidimuose, bet liko be meda
lių. Jankūnaitė pagelbėjo . SS 
rinktinei laimėti 1972 Europos fcuj; jos mecenatas ir inicia- 
moterų krepšinio pirmenybes 
Varnoje, Bulgarija. Užkuraitytė, 
įvairaus plaukymo specialistė, 
dalyvavo olimpiniuose žaidi
muose. Jezerskas — savigynos 
imtynių Europos meisteris 
1972. Marcinkevičiūtė — Euro
pos pirmenybių Madride sten
dinio šaudymo meisterė.

vęs sidabro .medalį — 10 vie-' 
toj. V

K. Čld

TRUMPAI
Vitui Gerulaičiui antrieji me

tai iš eilės nepavyko laimėti 
Orange Bowl jaunių teniso tur- 

1 Floridoj — švedas Borg 
mūsiškį nugalėjo 7-5, 6-2, 6-11

Vitas atsigavo Sunshine Cup 
komandinėse varžybose, kur (su 
DuPre) iškovojo JAV baigminę 
pergalę prieš Ispaniją 2-1. Du 
Pre pralaimėjo vienetą ir ispa
nai vedė 1-0, bet Gerulaitis 
savo vienetą laimėjo, o paskui, 
su DuPre, ištempė ir dvejetą. 
Gruodžio 30 JAV-Ispanijos jau
nių dvikovę New Yorke rodė 
TV113 kanalas (daugiau kaip 2 
valandas).

LIETUVIO VISUOMENININKO PREMIJOS TAISYKLĖS
Pasaulio Lietuvių Katalikų 

Bendrija steigia nuolatinę kas
metinę premiją^ visuomeninin-

torius yra kun. dr. Juozas Pruns- 
kis.

Premija skiriama asmeniui, 
kuris savo visuomeniniu veiki
mu daugiausia pasitarnavo lie
tuvybės ir krikščioniškos kultū
ros idealų skiepijimui ir plėti
mui lietuviuose. ,

Kasmetinę 500 dol. premiją 
išmoka kun. dr. J. Prunskip 
sjaecjalus  ̂fondas metų pradžio
je."" * *1 |

Jury komisijos išrinktą premi
jai gauti kandidatą Pas. Liet. 
Kat. Bendrijos centro valdyba 
pristato kun. dr. J. Prunskio 
specialiam fondui.

Pirmoji premija už 1972 me
tus skiriama 1973 vasario mėne
sį.^

Pas. Liet. Kat. Bendrijos cent
ro valdyba sudaro 5 asmenų ju
ry komisiją, parinkdama atski
rais metais įvairius kontinen
tus bei lietuviškas kolonijas.

Premijai gauti kandidatus 
gali siūlyti visi lietuviai, pa
teikdami iki 1973. gausio 31 
motyvuotą raštą jury komisijai.

Jury komisija iš pasiūlytų ar-

Pagal sporto šakas, dešimtuke 
pirmauja lengvoji <afft?tlkk<—'M1 
atstovai, seka krepšinis su 2; 
irklavimas, plaukymas, imtynės 
ir šaudymas — po 1. 
: Lietuvos radijo klausytojai 
(atsiliepė 2399 asmenys) išrinko 
geriausių Lietuvos lengvatlečių 
dešimtuką. Daugiausia taškų 
surinko Sabaitė, 2. Šapka, 3. Bi
tė, 4. Baranovas, 5. Rimantas 
Plungė, 6. Jadvyga Putinienė, 
7. Rimvydas Aukštuolis, 8. Pet
ras Šimonėlis, 9. Vilma Augus- 
tinavičiūtė, 10. Jonas Dabrila.

Klaipėdietė Putinienė 1972 
Lietuvos pirmenybėse numetė 
ietį 55,16. Kaunietis Aukštuolis 
Lietuvos pirmenybėse laimėjo 
100 m per 10,3 ir 200 m per _ ______j_________
21,3. Kaunietis Šimonėlis Lie-. ba savo iniciatyva parinktų kan- 
tuvos pirmenybėse 5000 m pra- didatų išrinks iki 1973 vasario

28 asmenį premijai gauti.
Premijos paskyrimą skelbia 

Pas. Liet. Kat. Bendrijos centro 
valdyba, nustatydama, kada ir 
kur ta premija bus įteikta.

Jury komisija: prpf. dr. J. 
Meškauskas, red. Ig. Sakalas, 
Al. Skrupskelienė, kleb. kun. J. 
Stankevičius, prof. B. Vitkus.

Asmuo, siūląs kandidatą vi
suomenininko premijai, siunčia 
motyvuotą raštą jury komisijai 
šiuo adresu: Ignas Sakalas, 7356 
So. Campbell Avė., Chicago, 
III. 60629, U.S.Ą.
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WASHINGTON, D.C.
Kalėdų eglutė su 

specialiu vaidinimu
Tradicinė K. Donelaičio mo

kyklos eglutė buvo surengta 
gruodžio 17 Glenn Dale pra
džios mokyklos salėj.

Šiemet mokykla turėjo di
delę privilegiją pastatyti vaidi
nimą, specialiai jai parašytą.

Prasidėjus mokslo metams, 
buvo aptarti ir mokyklos paren
gimai, taip pat ir Kalėdų šven
čių vaidinimai. Mokyklos vedė
ja kreipėsi į rašytoją Danutę 
Brazytę-Bindokienę. Vietoj pik
to atsakymo, kad nesanti kepė
ja, o rašytoja, kad užsakymų 
nepriimanti, ji parašė mokyklai 
vaidinimą, pavadintą “Laiko 
ieškotojai”. Tai dviejų veiksmų 
vaidinimas, labai tinkąs šiam 
laikotarpiui.

Pirmame veiksme berniukas 
ir mergaitė nori bendrauti su 
tėvais; nori lipdyti sniego senį 
bei kepti medauninką, bet iš 
tėvų gauna tipišką “neturiu lai
ko” atsakymą. Reikia gi pirkti 
Kalėdų dovanas — apipilti vai
kus materialinėm gėrybėm. Nu-

HUMORISTO ANTANO GUSTAIČIO ir BALTIJOS 
KVINTETO, pagarsėjusio afų Europoje, KONCER
TAI įvyks sausio 20ji
d. sekmadienį; ai. po pietų. , ukšt. mokyk
los auditorijoje, ChicagojeT Bilietai gatljrami MARGI

 

NIUOSE, 2511 W. 69th St., Chicago<Tll. Telef. (312) 
PR 8-4585. L

adidiy, 7 vai. vak. ir sausio 2]

KONCERTUS RENGIA: GRANDIES šokių išvykai į 
Pietų Ameriką globoti komitetas.

Lietuvos kariuomenės šventė Scfc^vėtziri^ėnė

Kadangi šiemet. Lietuvos ka
riuomenės šventės data sutapo 
su amerikietiškąja Padėkos die
na, tai 8591 LS lietuvių kuopa 
Schwetzingene, Vokietijoj, be 
jokių sunkumų galėjo gražiai at
švęsti abi šventes kartu.

Schwetzingemečiai jau nuo 
seno pasižymi vaišingumu, 'tad 
kalakutui valgyti pasikvietė 
Vasario 16 gimnazijos mažuo
sius šokėjus, juos pavaišino iki 
sočiai ir dar pridėjo paviržio 
kelionei, o šie žvaliai pašoko 
gausiai susirinkusiem į minėji
mo salę tautiečiam eilę gyvų 
lietuviškų, tautinių šokių. Ma
žuosius šokėjus globojo jų mo
kytoja Eliza Tamošaitienė.

Meninėj programoj dar labai 
simpatingai reiškėsi mokytoja 
Marytė Saulaitytė, kuri atskiras 
programos dalis vykusiai sujūn-

gė į ;viehą vienetą išdailintu ir 
gilia‘mintim alsuojančiu poetiš
ku žodžiu. . ‘ ’ ■*’

Schvfetzirigeno LB apylinkės 
pirmlninko Miko Miniausko du 
eilėraščius perskaitė kun. Bro
nius Liubinas. Jis skaitė ir pa
skaitą , kurioj surišo didvyrišką 
Lietuvos praeitį su ne, mažiau 
didvyriška jos dabartim, iškęl- 
damas .ypatinguosius šių .metų 
įvykius okvpuotoj Lietuvoj. 
Lietuvos kariuomenė šiame są
ryšy buvo suminėta. kaip uoli 
garbingųjų Lietuvos, tradici
jų paveldėtoja, nešiotoja ir gy
nėja.

Minėjimą atidarė, o taip pat ir 
užbaigė, padėkodamas- progra
mos atlikėjam, 8591 LS lietuvių 
kuopos vadas maj. Jonas K. Va
liūnas; jis įteikė M. Saulaitytei 
ir E. Tamošaitienei po puokštę 
gėlių. ,

• 1 '"‘(Eli)

KaHdą Švenčių proga sverkimi -midus parapijiečius, 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS 
kleborias

Kun. RAYMOND B. YUSKAUSKAS
Kun. HENRY W. BALCHUNAS 

8V. JUOZAPO PARAPIJA 
Waterbury, Connectfcut

ieškoti 
Sniego 
nuveda 
rūmus.

siminę vaikai išeina 
tėvam laiko. Pasirodęs 
Senis ir Medauninkas 
juos į Laiko Valdovo 
Valdovas pažada duoti jų tėve
liam laiko. Grįžę vaikai randa 
tėvus labai susirūpinusius jų 
dingimu. Vaikai papasakoja, 
kaip jie buvo pas Laiko Val
dovą ieškoti tėvam laiko. Tė
vai supranta vaikų norus ir pa
žada visada turėti jiem užtenka
mai laiko.

Tikrai džiugu, kad mokyklai 
nereikėjo eiti pas Laiko Valdo
vą ir prašyti rašytojai Danutei 
Brazytei-Bindokienei laiko, kad 
galėtų pasidalinti savo talentu 
su mokyklos mokiniais, tėve
liais ir visais atvykusiais žiū
rovais. Tai didžiausia kalėdinė 
dovana Washingtono K. Done
laičio mokyklai. Už ją visi lie
ka rašytojai dėkingi.

Vaidinimą režisavo mokytojas 
Antanas Dambriūnas, vaidino 
aukštesniųjų mokyklos skyrių 
mokiniai. Vaidinimo detalėm 
rūpinosi mokyklos, mokytojos, 
padedant'tėvam. '

Po vaidinimo iš Šiaurės Aši
galio atvažiavo Kalėdų Senelis, 
prisikrovęs kupinas roges do
vanų visiem mokiniam.

Sventė buvo nuotaikingai 
baigta tėvų komiteto suruošta 
kavute ir saldumynais.

Genė Vasaitienė

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINiyLDOVANAS | UETUVĄ IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės mu plačiai žinomos firmos

mCKAGE EXPRESS& TRAVEL AGENCY, INC
VYRIAUSIA {STAIGA: 1716 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 18019 TeL — 5814590; 581-7729

Šimtiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekta trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
.garantuotas. Visi muitai apmokami mūsą įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA

Prie firmos skyrių yra krautuves, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausią audinių, 
taip pat maisto produktą, odos avalynei ir kitų daiktą.

PACKAGE EKPRE8S A TRAVEL AGENCY, INC.

8854780

'imtuvams ir įvairioms kitom# taffetinfeni prekta#, kuria* galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomą žinią tdra^dt* mūsą periodinėje įstaigoje ar betkuriame mūsą skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto M |B valandos vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

418-1854

Detrott 12, 8

471400
TTf?rwrr-srffwrn 70-7470

04*180 
475-740

Rahway, N. J. 
South Rtvar. N. J.

Trtnton 10, N. J.
Utie*. N. Y. — M Bleetar

407440 
805-0700 

... 480*2818
026-2787 
870470

Įiš visur]1
— VVashington, D.C., LB apy

linkės valdyba kviečia visus į 
pamaldas už Romą Kalantą ir ki
tus žuvusius už laisvę. Mišias 
aukos tėv. dr. T. Žiūraitis, OP, 
šv. Domininko bažnyčioj (630 
E Street S.W.). Pamaldų pradžia 
2:30 vai. popiet. Prieš mišias 
bus klausoma išpažinčių. Po pa
maldų įvyks metinis Washingto- 
no LB apylinkės susirinkimas 
parapijos salėj. Sausio 14 !

— Tėv. Viktorui Gidžiūnui, 
OFM, viršininkų yra pavesta 
rinkti aukas Kultūros Židi
nio statybai už New Yorko, ry
tiniame JAV pakraštyje. Tuo 
tikslu jis jau anksčiau lankė 
Washingtono, Baltimorėš, Phi- 
ladelphijos, Hartfordo ir kitų 
vietovių lietuvius. Prasidėjus 
Kultūros Židinio statybai, nepa
jėgdamas visų lietuvių asmeniš
kai aplankyti, jis šiuo metu iš
siuntinėjo laiškus, prašydamas. 
aukų minėtai statybai. Kultūros 
Židinys tarnaus visiem lietu
viam, dėl to visi prašomi prisi
dėti savo aukomis prie jo sta
tybos.

X
— Grandies, tautinių šokių 

ansamblio, šokių išvykai į Pietų 
Ameriką globoti komitetą suda
ro dr. L. Kriaučeliūnas, L. Dar
gienė, dr. A. Razma, A. Mo
destas, J. Evans, Jr. ir St. Džiu
gas. Komitetui vadovauja dr. L. 
Kriaučeliūnas. Grandis yra pa
kviesta duoti šokių koncertus 
Brazilijoj ir Venecueloj š.m. 
vasario mėnesį.

— Detroit, Mich., studentų 
kūrybinio savaitgalio proga 
sausio 13, šeštadienį, 7 vai. Lie
tuvių namuose įvyks koncertas, 
4&rio programą atliks sopranas. 
Nerija Linkevičiūtė, baritonas 
Bernardas Prapuolenis ir bosas 
Vytautas Nakas. Visi trys yra 
Chicagos Civic operos solistai.

— Kun. A. Kezys, S.J., Lie
tuvių Foto Archyvo vedėjas, 
filmavimo reikalais lankėsi JAV 
rytinio pakraščio Įįe^vių kolo
nijose. Chicagon parsivežė do
kumentiniam filmui papildo
mos medžiagos apie Magdaleną 
Galdikienę, prof. Simą Sužiedė
lį, prof. Juozą Brazaitį, kun. Sta
sį Ylą, prel. Pranciškų Jurą, 
muz. Aleksandrą Aleksį. Visi 
įamžinti filmo juostoj.

— John Phillips-Pilipauskas, 
buvęs Chicagoj Sears bendro
vės skelbimų direktorius, su 
šeima persikėlė į Arizoną. Tus- 
cone 
ciją, 
tė iš 
gom 
žiuoja 120 mylių į Phoenix, į 
lietuvių pamaldas.

— Vincentas Liulevičius su
redagavo apie Jurgį Krasnicką 
monografiją, o ją išleido Stu
dentų Ateitininkų Sąjunga. Lei
dinys tik ką išėjo iš spaudos, 
gražiai išleistas, gausiai ilius
truotas, kietais viršeliais įrištas 
ir plastika aplenktas. 192 psl., 
kaina 4 dol. Ši knyga — ge
riausia dovana jaunuoliam, ku
rie iš jos galės patirti, kuo rū
pinosi anų laikų jaunimas. Kny
ga gaunama pas V. Liulevičių 

_(p54.0 So. Campbell Avė., Chi
cago, III. 60629) ir pas platin
tojus.

— Darbininko kreipimasis 
“Kviečiame talkon” susilaukė 
vaisių. Užpildant mirusių skai
tytojų tarpus, sulaukta apie šim
tas-naujų skaitytojų. Laukdama 
skaitytojų talkos, administracija 
dėkoja skaitytojam, kurie prie 
progos paragina naujus skaityto
jus ar jiem prenumeratą ir pa
dovanoja. Patys užsisakė: J. V. 
Markelionis, Du Bois, Pa., R. 
Nakonezna, Elizabeth. N. J., M. 
Chamskas, Oakland, Calif., V. 
Mačiokas, Waterbury, Conn. Ki
tiem užsakė: P. Ąžuolas, Brook- 
lyn, N. Y., apmokėjo metines 
prenumeratas sūnui Eugenijui, 
Tampa, Florida, ir žentui R. 
Budraičiui, Richmond Hill, 
New York; E. Vileniškis, Rich
mond Hill., N. Y., — Onai Spo- 
mer, Portland, Oregon. Sveiki
name naujus skaitytojus ir dėko
jame užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam . pirmiem metam 
Darbininko prenumerata tik 7 
dol.

nusipirko gražią reziden- 
kur gyvena ir jo mamy- 
Lietuvos. Kai kuriom pro- 
visa Pilipauskų šeima va-



TRUMAN MEMORIAL 
HARRY S TRUMAN 

May 8,1884-December 26,1972 
33 President of the 

United StatesSIRVtCI

PAINTING — PLASTERING
Also Panneling, Tile Work, Paper 

Hanging. Any place in N.Y.C., Nassau 
and Suffolk co. Reasonable Rates — 
30 dol. per nn. Inside-outside. Window 
Work . 4 dol. 2 call s — Free Estimates

Call Spiros (212) 274-4336 
24Hr.Ans. Servic*

TO PULCK 
YOUBAD 

CANCKL OR CSANGB 
Talu GL2-M23

FIRST NATIONAL BANK 
OFHOPE 
Hope, N.J. 

(201) 459-4121

AEGEAN ISLES RESTAURANT 
Open 7 Days a Week 

781-87 East 31 Street Brooklyn 
Comer Flatbush Avė. & H For 

Reservations Call 212 434-7496-70 
W’e also do catering
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General Assembly Workers. Work 8 
A.M. — 4:30 P.M. Mušt speak Fluent 
English. Apply in Person 9 A.M. — 
2 P, M. Mon. to Fri. Wakefield-Lowell 
Foot of John St, Lowell, Mass.

^PRINTING
If it can be printed we can do it. 
Business Forms, Commercial Stafion- 
ery. Invitations, Chance Books. Also 
printing done in Spanish. Reasonable 
prices. Estimates Givėn. Call LMN 
Printing 525-9280.

SMYIC1
Air Conditioning & Refrigeration, 
Commercial & Industrial. Call Today 
for FasJ Service. Refrigeration Ine. 
(201) 876-4444. 49 Mountain View Avė. 
Long Valley, N.J. 07853. We Service 
and repair all Makes of Equipment 
ranging from fractional ,Horsepower 
through Absorption and Centrifūgai 
systems.

Prime Office Space Available 
Location Westport Route 33 & Post
Road. Easy Access to Turnpike & Park- 
way.Wall to WaII Carpeting. Climate

Control. Call (203) 226-6777 Daily

EXPERT FLOOR SCRAPPING AND 
REFINISHING 

$18 and up per Room. Ali Work 
Guaranteed. Ali Boros, Nassau & Suffblk 
County. 24 Hr. Service. Call (212) 
534-1519.When it Comes to Your 

Flooreme do it All

Nauja solistės Ginos Čapkauskienės plokštelė — dainos ir 
arijos. Gaunama pas solistę, platintojus ir Darbininko ad
ministracijoj. Stereo 6 doL (siunta 50 c.).

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

Double your Income. We are In- 
terested įn people primarily in the ' 
management Field. A minimum in- 
vestment of $350. is required. On a 
part time basis. You can eam as high 
as $6000 in 6 months or less. This is for 
people with character and common 
sense. More so than a Specific Edu- 
cation for people interested in a Stan- 
ford Interview call from 1-6 daily. (212) 
459-1317._______ _______

S. WYNN MOVING AND 
STORAGE CO.

We Go Anywhere 
Reasonable Rates 
VVelfare Accepted

Call Anytime (201) 833-1512

BOOKER PLUMBING AND 
. HEATING

189-33 Linden Blvd. St. Albans, Queens 
We do Everything in Plumbing 

Ali Work Guaranteed Call 291-9058

PAINTING BY JOB OR CONTRACT
Satisfaction Guaranteed 

Call after 6 P. M.
As for Hubert at 212 784-6421

24 HOUR EMERGENCY 
HEATING AND SERVICE

Gas and Oil Installations, 332 Rogers
—. Avė., Brooklyn. Call 284-9142. Also 

Located in Queens at 1280 Rockaway
Btvd.

EXPERT FLOOR SCRAPING 
AND REFINISHING 

$18 and up per' Room. Al! Work 
Guaranteed. Ali Boro’s. 24 Hour 

Service. Call (212) 534-1519

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami prenumeratą, kartu 
prideda auką už kalendorių ir 

’ šiaip spaudai paremti:
Iš įvairių vietovių: 20 doL: 

V. Lukas, Kew Gardens, N. Y.; 
12 dol.: prel. V. Balčiūnas, 
Thompson, Conn.; 10 dol.: St. 
Čepas, Woodhaven, N. Y.; po 7 

cdol.: S. Kačinskas, Brooklyn, N. 
Y., I. Gasiliūnas, Jamaica Es- 
tates, N. Y.; 6 dol.: E. Pakš- 
taitė, Chicago, III.; po 5 dol.: 
N. Pr. Seselės, Toronto, Ont., 
A. Bertulis, Hot Springs, Ark., 
vysk. V. Brizgys, Chicago, III., 
prel. L. Gižinskas, Detroit, 
Mich., V. Amsiejus, Cleveland, 
Ohio.

Iš Brooklyn, N. Y.: po 4 dol.: 
J. Krušinskas, E. Ramančionis, 
J. Bružas, J. Staškienė, J. Vil- 

. pišauskas; po 2 dol.: E. Šimans
kienė, P. Gagienė, H. Morrie-

FRED AND HEINZ DELICATESSEN 
Imported and Domestic Products 

Catering for all Afiairs, 977 First Avė. 
at 54th St., N.Y.C. Phone 755-3592 nė, A. Jurkšaitienė, M. Rukaus- 

Ask for Fred Hagen — Hans kienė, M. Gaidamauskienė, 
” e'°" M. Galdikienė, E. Wilėinskie-

"■■nė5 a. Račkauskas, J. Remeza, 
B. Gedeika, E. Culada, F. Mar- 

All Auto Accessories and Used Parts . cįs g Lukas, J. Krunklys, M.
Andrela, J. Botyrius, M. Domi- 
nauskas, V. Plaušinis, S. Sirutis, 
O. Adams, P. Vainauskas, E. 
Litvaitis, J. Stanat, J. Černius, 
J. Adomaitis, J. Juodis, E. Zails- 
kienė, V. Karmazinas, J. Gelgo- 
ta; po 1 dol.: T. Kašiuba, S. Will- 
worth, E. Senkus, J. Putinas, V. 
Lisauskas, J. Trimakienė, E. Ta
mašauskienė, D. Pocius, G. 
Smalys, J.A. Miliai, V. Geibavi- 
čius, O. Ginkienė, A. Mikolai- 1 
tienė, F. Skwar.

Iš Woodhaven, N. Y.: po 4 
dol.: V. Berzetis ir F. Redikis; 
3 dol.: M. Kazlauskienė; po 2 
dol.: V. Ignas, B. Bobelis, A. 
Ulęnevičius, A. Slikas, K. Ba
rauskienė, K. Skobeika, J. Aba- 
zorius, M. Bakšienė, S. Kreivė
nas, A. Rimvydis, J. Vytuvienė, 
A. Vasiliauskas, A. Kadzias, E. 
Kezienė, A. Maceika, A. Re-- 
ventas, dr. J. B. Dičpinigaitis, 
A. Šidlauskas, J. Laucevičius, 
M. Čizauskas, V. Maciūnas, A. 
Bortkevičienė, J. Lukoševičius, 
E. Treimanis, A. Pakalka, J. 
Leiga, A. Švedienė; po 1 dol.: 
A. Birutis ir A. Dagienė.

Iš Richmond Hill, N. Y.: po 
7 dol.: A. Budraitis, M. Kregž- 
dienė; -5 dol.: V^ Vasikauskas; 
į|>o 4 dol.: E. Leleiva, O. Alek
nienė; po 2 dol.: J. Skobeika, 
J. Strijauskas, J. Sirgėdas, K. 
Krulikas, K. Motuzas, J. Galinis, 
R. Strazdis, M. Simonaitis, S. 
Kazakauskas, J. Paulinai, J. 
Miklasevičius, T. Bakšinskas, 
M. Kormilev, E. Muske, A. Ma- 
ulaitienė, J. Žukas, V. Stasifl- 
ias; po 1 dol.: Vebeliūnienė, 

  ___ _ L Bieliukas, Aid. Svalborfas, V. 
Juk. J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainaide, N J. 07092; tel. 2Q1—232-5665 Krivickas, F. Liuberskienė, E.

" 1 ' ' '■ Jrbelis, M. Stučiuvienė.
Mavr Jaroay — MMuaio af Ltthuanla" — ptanadtenlala, 8:06 - 9:00 vaL vak U Ozone Park, N. Y.: po 4 
W8OU-FM, 89.5 ZMf- — «n8*> pw HaU Univ. radijo Aot* d j. N VuiįVausVįs A Mažei- Dtr. prof. dr. Jokūbas Stukas, 80. Dranga, NJ. 07079. ao‘- *<«‘>Kausias, A. Mažei

Headlight Toe-in, Toe-out, Wheel 
Allignment and all minor repairs and 

complete inspection
MARIO S AUTO INSPECTION 

SERVICE
Shell Bay Avė. Mayville, N.J.

Cape May Court House Opp. Inspec
tion Station (609) 465-5607

OUTENS AUTO REPAIRS

DISPtAY

For Cars. We Take Profesional pride 
in Our Work. Located at: 11 Rankin St. 

Newark, N. J.
Call Pete (201) 622-9122

WANTED FOSTER PARENTS
If you are between the ages of 25 and 59, 
English speaking, in good health, finan- 
cially self maintaining, willing to accept 
children of any background and haye 
adequate rooms, you are desperately 
needed now. Contact: McMahon Me
nturiai Shelter, 128 East 112 St. New 
Y >rk, N.Y. 10029. 369-5665

Going Restaurant — Next to the Man- 
chester Parkade. Roast Beef Sandvrich 
Shop for sale or lease. Will Consider 
Working Partners. Minimum Cash 
required. Call owner. Top Hat Roast 
Beef, 257 Broad Street, Manchester, 
Conn. (203) 643-9565.

po 1 dol.: H. Yocis, A. Bara
nauskienė, R. Gundermann, A. 
Matulionis.

Iš Flushing, N. Y.: 5 dol.: 
A. Varnas; 4 dol.: J. Bag
donas; po 2 dol.: V. Anonis, 
A. Rysavy, A. Beard, L. Tiškus, 
M. Molynas, J. Alyta; po 1 dol.: 
A. Kairys, A. Tamošauskienė, S. 
Rogers.

Iš Long Island, N. Y.: po 2 
dol.: D. Tautvilas, E. Pivoriū
nas, P. Jurgėla, A. Lapė, Ch. 
Brekes, A. Galčienė, A. Griga
liūnienė, E. Galčiuvienė, A. 
Butkuvienė, K. Miklas, P. Povi
laitis, A. Jance, E. Nadzeika, 
M. Slavinskas, P. Kunigėlis, L. 
Siemaška, V. Rutkauskienė, A. 
Daunys, V. Svalbonas, P. 
Evans, J. Blazaitis, M. VVentz, 
A. Veršelis, A. Kirkilą, J. Nar
vydas; po 1 dol.: M. Katulienė, 
E. Urbaitis, A. Vikrikas, M. 
Waickelionis, A. J. Ostapak.

Iš Rochester, N. Y.: po 2 dol.: 
M. Zmuidzinienė, J. Baltrušai
tis, M. Zirlys, J. Miškinis, J. 
Zuras, M. Mickys, B. Strimaitis, 
M. Makauskas.

New York valstijos Upstate: 
po 2 dol.: B. Bandzevičius, 
A. Makacynas, A. Radzevich, 
Gaigalas, A. Survila, J. Vegė- 
lis, D. Vaičius, kun. M. Čyvas, 
E. Gerulski, O. Valys, P. Lalas, 
V. Birutis, E. VVaitelis, A. 
Skruzdys, V. Butrim, O. Daili-- 
dė, E. Damijonaitienė.

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Žiburėlis, lengvos muzikos 
dainos: Žiburėlis, Senbernio 
daina, Išdykėlės, Kodėl?, Mano 
laiškas, Knyga, Polka, Senas 
skerdžius, Šaukiu tave, Jūros 
laiškai, Negerki trečios, Baltasis 
intennezzo, Gera, Medžiotojų 
maršas. Dainuoja solistai su or
kestrais. Stereo 6 dol.

Oi, toli, toli. Philadelphijos 
lietuvių choro “Viltis” įdainuo
tos dainos: Oi, kad išauštų, 
Mergužėle, lelijėle, Einu per 
kiemą, Pavasaris, Oi, toli, toli, 
Atsisveikinimas su giria, Dobi
lėlis, Nei vėjas pučia, Vilties 
daina, Meno daina, Laukiu vis, 
Lietuvos šviesos keliu (B. Bud- 

. riūno kantata). Stereo, 6 dol.
Galima naudoti ir mono.

Anoj pusėj Nemunėlio. Lie
tuvoj įdainuota dainos, duetai ir 
solo: Aš artojas, Dobiluos, At
nešk padangę gryną, Lietučiui 
dulkant, O dalele tu mano, Ru
gienom nubėgs, Medžiotojo 
dainelė, Oi užkilokit vartelius, 
Gęsta žaros, Parugy, Ant kalno 
karklai ir Anoj pusėj Nemunė
lio. Stereo 5 dol.

Akvarėlė. Lietuviškos leng
vos muzikos rinkinys: Akvarėlė, 
Žalioji banga, Dar nežinia, Tu 
man brangiausia, Motociklą pir
ko Rokas, Oi, oi, oi, Polka, 
Skamba turistų daina, Sūnus pa
klydėlis, Mažasis šeikas, Ry
tas be šešėlio, Daina apie Kau-

s-

3

0

Lietuvos Vytis — šitokios for
mos ir stilizuoto stiliaus — bal
tas vytis raudoname fone, su 
liėttrVfška' ttispžtlVėi'Vii,§{(į arba 
skersai. Toks ženklas galima, 
klijuoti ant automobilio lango 
(decal). Galima užsisakyti paš
tu prisiunčiant 1 dol. už ženk
lelį— Darbininko administraci
ja.

BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI GRAŽI DOVANA

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

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

YORK — Lietuvon atsiminimu radis valanda Beltsdlenfsls nuo 4 iki
5 vai. WBVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr

NAUJAUSIA 
SKAMBIAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Tai “Kokiais keliais aš keliau
čiau ...” Dainuoja Vokietijos 
lietuvių jaunimo kvintetas “Bal
tija”., kuris tiek daug pasiseki
mo sulaukė pereitą vasarą jau
nimo kongreso proga koncer
tuodamas Chicagoj talentų va
kare ir kongreso uždarymo me
tu Toronte. Plokštelėj kvintetą 
palydi Neo-Lithuanų orkestras. 
Įdainuota: Kokiais keliais beke
liaučiau, Karių daina, Kauno 
gimnazistų valsas, Užstalės 
daina, Vyrai priedu ros, Batukai, 
Pilkais keliais, Mėlynos akys, 
Dobiluos, Kai pamačiau aš ją, 
Oi neverk motinėle. Stereo, kai
na 6 dol. Persiuntimui prideda
ma 50 c. Gaunama Darbininko 
administracijoje.

LiMuviRca trispalvė vėliavėlė 
gatmama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—E50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. Kreip
tis į Darbininko administraciją, 
$10 Willoughby Avė., Brooklyn,

8-19 vaL ryto WHBI 10M FM banga. Vsdft jas Romas Kasys, TW 4-1388 
88-15 erai PL, Mitkūs Vmaga, N.Y. 11379.

<a; po 2 dol.: A. Bastienė, V. 
riisevičius, A. Liktorius, V, So- 
omonas, S. Kligys; 1 dol. P. 
feleisa.

__  . ___ In Jamaica, N. Y.: po 2 dol.:
- v*a*1** KlevM, A. Kvederas, V. Vii-

atutm bl, b jti ICaas^ tai. JU 6-7309: ni bangomis 107.9 mo. i ’
1480 kū. Msdford, Mass. sskmadtoniate nuo 11-13 aid. < >utaitis, O. Cenkus ir S. Gar-

________ _______________________ ____ Aanieriė
Iš Maspeth, N. Y.: po 2 dol.: 

3h. Sable, S. Ziupka, O. Gobu- 
as, F. Pažusis, Lietuvių Kin
tas, P. Narvydas, K. Sukosky;

BOSTON, MAM. — VsMjas 8tsp. Minkąs, WLTN 1360 kfloGjrelss ir FM

ną, Jūreivių valsas, Klarnetų 
polka. Dainuoja choras, solistai 
ir duetai. Stereo, 6 dol.

Lietuvių kompozitorių solo 
dainos. Išpildo sopranas Birutė 
Kemežaitė su Romos simfoni
niu orkestru: Sapnas apie šiau
rę, Karvelėli, Išdykęs rudenė
li, Benamių daina, Dukružėlė, 
Vakaras, Nemunėli, Ne margi 
sakalėliai, Klajūnui, Na, tai kas, 
Rugiagėlės ir Dainos, muzika ir 
gėlės. Mono 6 dol.

Pranaše Didis. Tėviškės Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų pa
rapijos choro giesmės: Kantata- 
Pranaše Didis; Visa, kas gyva, 
garbina Jį; Nuo pavasario dvel
kimo; Vakarinė liaudies gies
mė; Ištremtųjų giesmė ir Tie
sos Dvasia. Mono 5 dol.

Sol. Antanas Kučingis su or
kestru dainuoja: Kur lygūs lau
kai, Oi žinau, žinau, Dar nepa
ketinau, Tyliai, tyliai Nemunė
lis teka. “Jūra” — simfoninė 
poema, Svajonėlė (kanklių an
samblis), Blusa, operų arijos: 
Don Žuanas, Eugenijus Oniegi- 
nas ir Pagrobimas .iš Seralio. 
Stereo 6 dol.

Labą Rytą. New Yorko lietu
vių vyrų choro “Perkūnas” įdai- 
inuotos dainos: Ramovėnų-mar
šas, Tykus buvo vakarėlis, Nu
rimk, sesut, Vienuma, Alutis, 
Naktis graži, Karo žygio daina, 
Dainelė apie gaidelį, Daina, 
daina, Pražydo jazminai, Jau 
pravertos dvaro stonios, Lopši
nė, Labą rytą, Baltos gėlės, Bal
nok,. tėveli, Piliakalnis. Stereo, 
6 dol. Galima naudoti ir mono.

Prisiuntimui pridedama 50 c.
Gaunamos Darbininko ’ admi

nistracijoje.
NAUJAUSIOS KNYGOS

— Ados Karvelytės “Ne tie 
varpai”, lyrika, Darbininko lei
dinys. Kaina 2 dol.

— Stasio Raštikio “Įvykiai ir 
žmonės”, atsiminimų III tomas. 
Didelio formato, kietais virše
liais. Kaina 15 dol.

— Fausto Kiršius “Palikimas” 
jau išėjo iš spaudos. Knyga di
delio formato, 318 psL 'Išleido-1 
LiatuvHjH Enciklopedijos SJeidyk-Ki^ 
la Bostone. Gaunama ir Darbi
ninko administracijoj. Kaina 6 
dol.

GERIAUSIOS DOVANOS 
VAIKAM

Ką mes tikime. — Prel. P. 
Celiešiaus tikėjimo tiesų san
trauka jaunuoliam. Iliustruota. 
Kaina 4 dol.

Užburtos kanklės. V. Frankie- 
nės pasakojimai vaikam apie se
novę. Kaina 3 dol. Kietais vir
šeliais — 4 dol.

Šamo ežero sekliai. N. Janku
tės pasakojimai — novelės vai
kam. Kaina 4 dol.

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 
vaikam skirta knyga, para
šyta P. Kalvaitienės. Kaina 2.50 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoj.

Introduction to Modom LL 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir WJLSchmatetieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kai naL8-dol..

DARBININKAS 
910 Willouflhby Avė. 

Brooklyn, N. Y. 11221

Hera is Hm AK N«w "CARINI TOIUET tm)

«way b«*t pi** >1.00 henJlln*.

HOUSE OFFERN DEPT. CA.
LifICOln Ttf raco yovr <>og besint to squat nmply

Mlyn, N.Y. H23S »!»<• th» baq •» th« ond o< the rod
—...» underneoth and coilect the refute.RHONE: 743-403$

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai- 
da. Kreiptis: Darbininkas. 
910 VVilloughby Avė.. 
Brooklyn, N.Y., 11221.

DEKTER PARK H PHARMACY 
Wm. Anaataai, B. 8.

77-01 JAMAICA A\tnUB 
(Cor. 77tti ttrMt) 

WoetfhavM, N.Y. 114t1
WX DBUVKR

Mkhiųan MIŠO
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APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS dr. Viktoras Gidžiūnas, CFM^ 
tėv. Benvenutas Ramanauskas, ~

DVARIONAITĖ
0 KONCERTE

Vidurnakčio Bernelių mišios 
sutraukė apie penkis Šimtus 
žmonių. Pusvalandį prieš vidur
naktį parapijos choras, vadovau
jamas patyrusio dirigento Al
girdo Kačanausko, meniškai 
atliko pluoštą kalėdinių gies
mių. Buvo procesija į Betliejaus 
prakartėlę. Po to prasidėjo iš-

IŠ LIETUVOS 
VYČIŲ VEIKLOS

Centro valdybos susirinkimas 
Newarke

Lapkričio 4 Švč. Trejybės 
parapijos salėje įvyko Lietuvos 
vyčių centro valdybos posėdis, 
kurį sukvietė pirmininkė Susan 
K. Boroskas iš Brockton, Mass.

Maldą prieš posėdį sukal
bėjo prel. John J. S chamus. Ire
na M. Adomaitis iš Worcester, 
Mass., perskaitė praeito susi
rinkimo protokolą.

Susirinkime be minėtų dar 
dalyvavo: Longinas Švelnis iš 
So. Bostono, Mr. Mrs. A. Oza- 
lis ir Lillian Susnauskas — abu 
iš Philadelphijos, Pa., A. 
Miner, Rita Pinkus, H. Gillis, 
A. Bender — visi iš Worces- 
ter, Mass.; garbės nariai F. Vaš
kas iš Newarko, J. Boley ir An- 
thony J. Mažeika iš Brooklyno, 
A. Mitchell — Elizabeth, Ire
na Šankus ir Helen S k ūdra iš 
Chicagos, Gražina Vaškelis — 
Detroit, Mich., buvęs pirminin
kas dr. J. Stukas, Loreta Stu- 
kas, Vyties redaktorė; Kazys 
Sipaila iš 29 kuopos, Philip Ska- 
beikis ir Marian Sidtis, Helen 
Kulber iš Brooklyno, Mary York 
— Jersey City, kun. P. Totorai
tis iš Nevvarko, kun. A. Valan
čius, . Joseph Barkus OSB iš
Morristown, N. J. Buvo ir narių 
iš Brooklyn-Queens kuopos.

Dalis valdybos narių prane
šimus padarė laiškais.

Kitais metais vyčiai mini 60 
metų sukaktį. Apie tai daugiau
sia- 4r>>kalbėtar -Pirmininkė -pa
kvietė' seimą surengti Brock- 
tone, kur veikia pirmoji vyčių 
kuopa. Visi jos kvietimą priėmė. 
Tiksli seimo data bus pa
skelbta vėliau.

Trumpas sveikinimo kalbas 
pasakė kun. P. Totoraitis ir kun. 
A. Valančius.

Į posėdį buvo susirinkę gana 
daug žmonių. Kiti buvo atkelia
vę iš toli. Tai rodo, kai vyčių or
ganizacija yra gyva ir patraukli.

Užbaigiant maldą sukalbėjo 
kun. P. Totoraitis. Paskui buvo 
vaišės, kurias surengė šie 29 
kuopos nariai: Rose Žukauskas, 
Helen Radish, Lucy Zamaris, 
Kazys Šipaila ir Mary Stonis.

Skautam remti tėvų komite
tas rengia balių gegužės 5, šeš
tadienį, 7 y.v. Maspetho para
pijos salėj.

Lituanistiniai kursai, kuriem 
vadovauja mokytoja J. Kregždie- 
nė ir kuriuos lanko Maironio 
mokyklą baigę mokiniai, dabar 
vyksta drauge su Maironio li
tuanistinės mokyklos pamoko
mis tose pačiose mokyklos pa
talpose. Anksčiau kursų pamo
kos buvo Kultūros Židinyje.

Edmundui Laucevičiui
mirus Lietuvoje, broliui inžinieriui Bagdonui Lauce
vičiui, seserims S. Gedvilienei ir M. Aukštikalnienei ir 
jų šeTThoms reiškia gilią užuojautą.

/ Baniutė ir Visvaldas Mačiūnai

Mylimai žmonai, motinai ir močiutei
A.A.

Uršulei Naruševičienei
rrfirus, vyrą Tomą Naruševičių r dukrą Birutę Labu- 
tienę su šeima nuoširdžiai Užjaučiame

Jadvyga ir Antanas Vytuviai

kilmingos koncelebracinės mi
šios. Pirminiu celebrantu buvo 
kleb. kun. Pranas Raugalas, o su 
juo kartu koncelebravo kun. An
tanas Račkauskas, kun. Kenneth 
Wicks ir kun. Ladas Budreckas. 
Kleb. kun. Pr. Raugalas pasvei
kino parapiečius, o kun. L. Bud
reckas pasakė pritaikytą kalėdi
nį pamokslą. Jis palinkėjo lietu
viam kiekvieną sekmadienį 
švęsti Kalėdas tokiu gausiu atsi
lankymu savo parapijos bažny
čioj.

Kunigo Domininko Valenti 
primicijos gruodžio 31 sukėlė 
parapijos gyvenime visuotinį 
susidomėjimą. Žmonių prisi
rinko pilna bažnyčia. Iškilmin
goji procesija prasidėjo iš kle
bonijos. Chorui giedant psalmę 
"Dievas mūsų prieglauda”, pro
cesija artėjo prie altoriaus, 
ir po sugiedoto h i m n o 
“Veni Creator” prasidėjo kon
celebracinės mišios, kurių metu 
choras šventiškai pakilia nuotai
ka atliko giedojimus. Pirminiu 
celebrantu buvo kun. Domi
ninkas Valenti, koncelebrantais 
— kleb. kun. Pranas Raugalas, 
kun. Jonas Pakalniškis, prel. dr. 
Vytautas Balčiūnas, kun. Juozas 
Čekavičius, tėv. dr. Kornelijus 
Bučmys, OFM, ir tėv. Paulius 
Baltakis, OFM. Progai pritaiky
tą pamokslą pasakė kun. J. Pa
kalniškis, iškeldamas kunigys
tės sakramento reikšmę ir api
būdindamas kun. Domininko 
asmenį. Lektoriumi buvo stud. 
Petras Sandanavičius. Mišiose 
taip pat dalyvavo: prel. Jonas 
Balkūnas, P.A., Viešpaties Atsi
mainymo parapijos buvęs klebo
nas, tėv. dr. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, pranciškonų vienuo
lyno viršininkas Brooklyne, tėv.

0 ŠACHMATAI
Vada Kazys Merkia

— Argentinos didmeistris 
Oscar Panno laimėjo Paima de 
Maliorca tarptautinį turnyrą, Is
panijoje, pasidalijęs pirmą vietą 
su čeku J. Sme jkal ir Sovietų 
— V. Korčnoj, visi surinkę po 10 
tš., švedas Anderson 9 1/2, 
maskviečiai Averbach, Polu- 
gajevskij draug su rumunu Ghe- 
orghiu po 9 tš.

— Jaunuolis pralenkė did
meistrius. 19-metis meistras iš 
Lvovo A. Bieliavski laimėjo Ju
goslavijos tarpt, turnyrą Sombo- 
re, pralenkęs Jugoslavijos did
meistrius (Matui ovič, Demija- 
novič ir kitus). Bieliavski gaus 
tarptautinio meistro titulą.

— Vilniaus šachmatų klubo 
pirmenybes laimėjo R. Survila, 
pelnęs 8 taškus iš 11 galimų. 
Jis aplenkė du jaunus kandida
tus į meistrus A. Mikėną ir 
V. Gefeną.

— Tradicines “Žaibo” baltie- 
čių varžybas Australijoje laimė
jo dr. Venclovas, baigmėje įvei
kęs kitą lietuvį V. Liūgą. Dr. 
Vęnclovui atiteko vieneriems 
metams pereinamoji “Ryga-Ta- 
linas-Vilnius” taurė. Kitą taurę, 
skirtą Lietuvių sporto klubo Ko
vas, B kl. nugalėtojui, laimėjo 
latvis Petersons.

OFM, kun. , Antanas Trimakai, 
kun. Antanas Račkauskas, brolis 
Pranciškus Matukas, OFM, ir 
kun. Ladas Budreckas. Mišių 
pabaigoj primicijantas prabilo į 
visus susirinkusius puikią lietu
vių ir anglų kalba, visiem dė
kodamas ir suteikdamas bend
rą primicijinį kunigišką palaimi
nimą. Po mišių parapijos salėj . 
buvo nuotaikingos vaišės, kūnų, 
metu sveikino primicijantą or
ganizacijos ir pavieniai asine- .. 
nys. .

Naujų Metų sutikimas praėjo 
labai nuotaikingai ir pasiseku 
vispusiškai gerai. Buvo .matyti 
lietuvių ir iš kitų kolonijų. Vi
durnakčio valandai išmušus, lai
kant šampano taures rankose, 
buvo sugiedoti Lietuvos ir JAV 
himnai. Salėj skraidant balio
nam, buvo pasikeista Naujų 
Metų sveikinimais bei linkėji
mais. Visi buvo patenkinti, šo
ko ir dainavo net iki gaidelių.- 
Už. tai priklauso mūsų pagarba 
ir nuoširdi padėka choro pirmi
ninkui Petrui Baltrulioniui, ko
miteto pirmininkei Izabelei 
Amaitienei bei Marytei Shalins 
ir visiem choristam bei komite
to nariam.

Mrs. Nallie Johnson savo mi
rusiam vyrui Charles atminti 
paaukojo parapijai 500 dol. Nuo
širdžiai dėkojam. ^...

Parapijos mirusieji. Ona Na- 
ruševičienė, 74 m., mirė gruo
džio 15, palaidota gruodžio 18 
Cypress Hills kapinėse; Ona 
Murauskas, 79 m., mirė gruo
džio 18, palaid. gruodžio 21 
Kalvarijos kap.; Marijona Jo- 
nauskienė, 85 m., mirė gruodžio 
30, palaid. sausio 4 Šv. Jono ka- 
pin.; Jonas Dailidėnas, 85 m., 
mirė sausio 2, palaid. sausio 6 
Šv. Jono kapinėse.

— USCF Ratings sąraše te
randame vieną lietuvį meistrų' 
klasėje, būtent V. Palčiauską' 
2225. Ekspertų kl.: V. Grivainis 
2107, A. Jasaitis 2033, G. Švei-' 
kas 2132, P. Tautvaįšas - 2070. 
S. Winikaitis 2057 ir Ignas Ža-į 
lys 2092. Kitose klasėse: Atko- 
čaitis 1507, Aukšūnas 1252.,- 
Balteskonis 1336, Beržanskis; 
1519, Bikulčius 1620, Binderis 
1428, Blasius 1480, Brenkus 
1684, Brosius 1713, Bullockus 
1838, Cardenas 885, Čeponis 
1417, Dičpinigaitis 1116, Dūda 
1030, Dūmas 1235, Fabijonas 
1756, Freitas 1005, Gavelis 
1307, Gelinas 1692, Getys 1783, 
Girnius 1504, Gotautas 1523, 
Gramsas 1295, Irėnas 1397, Jan
kauskas 1903, Janulis 1276, Jo
naitis 1720, Karpuška 1633, 
Kontautas 1596, Leonavičius 
1714, Liauksminas 1243, Lit
vinas 1431, Makaitis 1985, Mer
kis 1641, Mikikiūnas 1138, Mi- 
kolaitis 1336, Mikutaitis 1427, 
Miliauskas 1688, Narkevičius 
1875, Nasvytis 1979, Paulėkas 
1491, Pavvelka 973, Piliponis 
1190, Pradėnas 1630, Rakauskas 
1076, Repečka 1924, Rimkus 
1597, Raskauskas 1255, Rasis 
1886, Rutkauskas 1612, A. Šal
kauskas 1780, F. Šalkauskas 
1811, Šalna 1975, Šakalis 1663, 
Sgbeckis A. 1943, Sebeckis B. 
Mft6, Shultis 1601, Sirvydas 
1572, Staknys 1886, Valauskas 
1479, Veverka 1663, Zapėnas 
1492, Zinkevičius 1571 ir A. 
Zujus 1846.

SPORTAS
Antradienių vakarais Frankliri; 

K. Lane gimnazijos patalpose4 
Brooklyne vyksta Lietuvių Atle-4 
tų Klubo jaunojo sportininkų 
atžalyno treniruotės. Iš viso 
dalyvauja virš 70 vaikų. Ypatin
gai veikli stalo teniso sekcija,
kuri vykdo platų turnyrą. Lai-* 
mėtojai paaiškės tik už poros 
mėnesių. Sekcijai vadovauja Pr. 
Gvildys. Jis taip pat padeda su
sikurti pačių mažiausių jaunu
čių krepšinio komandai. Jaunių 
krepšininkus treniruoja Alg. Bi
rutis. Tinklinyje vyrauja mer
gaitės, kuriom vadovauja V. Ve- 
beliūnienė ir T. Jasaitis. Vaikai 
taip pat turi progos visą valan
dą plaukyti apšildytam basei
ne.

Žinomų lietuvių muzikų — 
unpozitoriaus Balio Dvariono 
pianistės Aldonos Smilgaitės

duktė pianistė Aldona Dva- 
maitė, privačiai atvykusi pas 
vo pusseserę E. Minukienę, 
čia pradėjo savo koncertų se-

Juozas^ V. 'Markelionis, 95 
metų amžiau?, iŠ Du Bois, 
Pa.

PASKYRĖ
DARBININKUI AUKĄ

Du Bois, Pa., gyvena Juozas 
V. Markelionis. Jis jau yra 95 
metų amžiaus. Gyvena pas 
savo dukrą. Gerai atrodo ir ge
rai jaučiasi.

Buvo angliakasys, ilgą laiką 
dirbo anglių kasyklose — “rąai- 
nose”. Į pensiją išėjo dar prieT 
pensijos įstatymą, tai da
bar negauna jokios pensijos. 
Gauna tik socialinį draudimą.

Jis turėjo pusbrolį, taip pat 
Juozą Markelionį, kuris gyveno 
Kalifornijoje ir prieš ketverius 
Ynetus mirė veteranų ligoninė
je. Gyvas būdamas, mėgo dir
binėti, mėgo sutaupytus pinigus 
skirti labdaros reikalam. Savo 
testamente jis prisiminė ir lie
tuvišką spaudą. Testamentą gi 
vykdyti pavedė Juozui V. Mar- 
kelioniui. Šis ir įvykdė savo 
pusbrolio valią —Darbininkui 
paremti paskyrė 100 dol.

Tai gražus ir kilnus darbas. 
Be šių aukų neišsilaikytų lietu
viška spauda. Darbininko lei
dėjai nuoširdžiai dėkoja Juozui 
V. Markelionui už auką, prisi
minimą ir visą paslaugą.

fTfAJrvA/ r » rZ,

PARENGIMŲ KALENDORIUS
Sausio 20, šeštadienį. Kultūros 

Židiny dramos aktoriaus Hen
riko Kačinsko pagerbimas—jo 
70 metų sukakties proga. Pra
džia 7 v. v. Rengia Vaiž
ganto kultūros klubas.

Sausio 21 Simo Kudirkos šaulių 
kuopos šventė ir vėliavos 
šventinimas.

Vasario 3, šeštadienį, Darbinin
ko redakcijos šventė Kultū
ros Židinyje. Praeitų metų 
apžvalga, iškiliųjų žmonių 
atžymėjimas.

Vasario 10, šeštadienį, Liet. 
Bendruomenės banketas ar
mėnų salėje Manhattane. Va
jus skiriamas K.Ž. vajui atžy
mėti.

Vasario 17-25 — ketvirtoji dai
lės paroda Kultūros Židinyje. 
Rengia Lietuvių Bendruo
menės N.Y. apygarda.

Vasario 18 — Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėji
mas.

Vasario 24, šeštadienį, 5 v. 
popiet Camegie Recital Hali 
Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas.

Vasario 25, sekmadienį, L. K. 
Moterų Sąjungos 29 kuopos 
Užgavėnės. Pelnas skiriamas 
K. Židinio statybai.

Sausio 23 tose pačiose patal
pose įvyks specialus tinklinio 
seminaras arba klinika. Kurie 
domisi sportu, yra pastebėję, 
kad šių dienų tinklinis yra labai 
toli pažengęs. Pakviestas profe
sionalas tinklinio instruktorius 
pademonstruos naująją tinklinio 
techniką ir treniravimosi būdus. 
Visi kviečiami sausio 23, antra
dienį, 7 vai. vak. į Franklin K. 
Lane sporto salę pasižiūrėti ir 
pasimokyti tinklinio meno.

East New York e išnuomoja
mas butas iš 5 kambarių pirma
me aukšte. Kreiptis po 6 vai. 
vakarais, šeštadienį ir sekma
dienį vįsą.dięųąn^rs.vZ. Gurk
lys, 494 Pine St., Brooklyų, 
V, ai208^: : r z ? . v ■

Kas buvo Bostono Intema- 
ionalinio Instituto salėj gruo- 
Žio 3, ta"s įsitikino Aldonos 
Jvarionaitės, kaip pianistės, 
erte ir pajėgumu. Ji skambina 
iip, kad žmogus klausydamas 

pradedi jausti muziką, ne gai
das. Iš mažens motinos ir tė
vo lavinama, Aldona išvystė 
aukštg techniką, stiprų klavišų 
užgavimą ir gilią interpretaciją, 
kuri nepalieka nė vienos gaidos
tuščios ir bejausmės. Klausantis 
Aldonos, nereikia jokio pasiruo
šimo: ji pagauna 'kiekvieną 
klausytoją. JoS emocijos, kaip li
ga, užkrečia klausytojus. Tech
niką veikia pianistės nervingu
mas (tai jaučiama jai užgaunant 
klavišus). Bešališkai jos skam
binimą būtų galima įvertinti tik 
pasiklausius jo kelis kartus. Iš 
pirmo karto ji pritrenkia klau
sytoją savo stipriomis emoci
jomis, ir žmogus nežinai, iš kur 
jos plaukia.

Pirmoj daly Aldona Dvario
naitė atliko M. K. Čiurlionį, 
V. Jakubėną, S. Rachmaninovą, 
A. Skriabiną ir Chopiną. Pianis
tės tonas yra gilus ir kalbąs. 
Gal būt, charąkterio supratimas 
yra savotiškas, nors čia sunku 
nustatyti ribas, kaip atlikti 
Rachmaninovą, kaip Chopiną. 
Kiekvienas pianistas įdeda savo 
individualumą, ir geram pianis
tui nėra čia ribų nei taisyklių.

Antrą /koncerto xdalį Aldona 
užpildė ^yien savo 'tėvo Balio 
Dvariono kūriniais*. Atliko tris 
sudėtingus dalykus: Vaikiška 
suita”, “Žiemos eskizai” ir “Al
bumas jauniesiems”. Dalykai 
parašyti programine dvasia,

Kovo 17-18 — “Jaunimas ir jo 
menas 1973” — jaunųjų me
nininkų paroda Kultūros 
Židinyje. Kviečiami visi jauni 
kūrėjai nuo gimnazijos 
amžiaus iki 30 metų. 
Registruotis pas Bernadetą 
Tutinaitę, 223 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N.Y., 11208. Ren
gia ateitininkai.

Kovo 25, sekmadienį, 3:30 v. 
Kultūros Židinio patalpose 
prof. dr. Antano Salio minėji
mas—akademija. Rengia L.K. 
Mokslo Akademijos New 
Yorko židinys.

Kovo 31 ir balandžio 1 Mari
jos Žukauskienės tapybos 
darbų paroda Kultūros Ži
dinyje.

Balandžio 28-29 dail. J. Kele- 
čiaus tapybos darbų paroda 
Kultūros Židinyje. Rengia 
skaučių seserija.

Gegužės 12-13 — dail. M. Do
bužinskio apžvalginė paroda 
Kultūros Židinyje.

Birželio 9 — Moterų Vienybės 
pavasario balius Kolumbo vy
čių salėje, 616 Jamaica Avė., 
Brooklyne.

Apie Naujus parengimus pra
šom pranešti Darbininko redak
cijai. Kitas parengimų kalendo
rius bus paskelbtas vasario 2 d. 
numeryje.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
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460 Wect Broadway, South Boston MisMchusotts 
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Tirt <213,000,000.

CURRUNT mVffifcND RATBS
a Ragutera/e —6M* a 1 yaar TermDepOett —
• Bpadal Nodoa a/c— 5H o 2 year Term Depoatt —
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duodant klausytojui gaires, ką 
muzika turėtų reikšti. B. Dva
riono kūriniai, pirmą kartą gir
dimi šiame krašte, yra paremti 
gyva lietuviška liaudies melodi
ja, be jokio kvapo kurio nors 
slaviško ar kitokio motyvo. Sa
votiškai ir įdomiai suharmo
nizuoti, tie veikalai veikaliukai 
kalba į klausytojų širdį, ypač 
į savo tautos žmogų.

Balys Dvarionas davė mūsų 
tautai tą, ką Smetena davė če
kam. Kiti mūsų kompozitoriai 
liaudies melodiją naudojo atsi
tiktinai. Dvarionas ja rėmė 
visą savo kūrybą. Kiekviename 
jo veikale jūs girdite kurią nors 
liaudies dainą. Girdite ją visą. 
Rodosi, mūsų lįaudis dainuoja 
savo seniai sukurtas dainas.

Balio Dvariono * kūryba yra 
mum tiltas nuo romantizmo per 
ekspresionizmą į moderniąją 
muziką. Reikia daug laiko, kad 
pasirodytų, kaip Balio Dvariono 
kūryba bus įvertinta mūsų mu
zikos istorijoj. Ką mes girdėjo
me šiandieną, daro mielą ir į- 
domų įspūdį. Liaudies daina 
yra artimiausia mūsų širdžiai.

Aldonai Dvarionaitei linkime 
pasisekimo, savo tėvo muziką 
platinant. Linkime jai energijos,' 
užsispyrimo. Linkime, kad Ba
lio Dvariono kūryba paplistų po 
lietuvišką pasaulį ir atneštų vai
sių mūsų tautai.

Elena Vasyliūnienė

Bernelių mišiose šiais metais 
bažnyčia nebuvo pilna. Žmonės 
bijo važiuoti, nes pasitaiko, kad 
paskui neberanda automobilio, 
kartais išimamos baterijos. Ypač 
bijo važiuoti vyresnio amžiaus. 
Be to, žmones apima ir apatija.

Kazimiero Mockaus,' žinomo 
žurnalisto ir pedagogo, mirties 
metinės sueiną .sausip, 8. Jau 
metai, kaip jonebėra mūsų 
tarpe. Jis visada buvo rimtas, 
kalbėjo rimtomis temomis apie 
politiką, auklėjimą, mokslą, vi
suomeninį darbą. Metinių pro
ga šeima užprašė mišias už ve
lionį sausio 13 d., 7:30 v.r. Šv. 
Petro bažnyčioje So. Bostone.

Klaipėdos atvadavimo 50 
metų ir Vlado Pūtvio, šaulių 
įkūrėjo, 100 metų gimimo su
kaktis minima sausio 14 Liet, 
piliečių draugijos salėj.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė šiemet minima vasario 
18 Liet, piliečių draugijos salėj. 
Rengia Altos Bostono skyrius.

Naujųjų metų sutikimai vyko 
bent keliose vietose. Lietuvių 
piliečių draugijos didžiojoje 
salėje dalyvavo apie 300 žmo
nių. Vidurnaktį buvo sugiedota 
Amerikos ir Lietuvos himnai, o. 
Antanas Matjoška pasveikino 
visus. Antrojo aukšto salėje 
buvo latvių Naujųjų metų su
tikimas.

Kitas sutikimas vyko Tautinės 
Sąjungos namuose. Čia buvo ir 
meninė programa. Dainavo so
listas Benediktas Povilavičius, 
akomponavo muzikas Julius 
Gaidelis. Parinktos puikios dai
nos gerai prisidėjo prie jaukios 
ir pakilios nuotaikos. Dvyliktą 
valandą' sugiedojo Lietuvos 
himną, o inž. Juozas Dačys 
visus pasveikino rengėjų vardu.

Skautų Kaziuko mugė rengia
ma kovo 4 taip pat Liet, pi
liečių draugijos salėje. >



12 • 1973 m. sausio 12, nr. 2 • DARBININKAS

n a nonų i ki 1/a c■AJB IC B^M B|B| B IBI B^B Detroito atvyksta, į New Yorko
■BT1B ■ ■ I Mi H ■ YB H BfwM^ šaulių šventę, kuri bus sausio

* --■ i' 21.
Lithuania 700 Years, knyga, 

ėjusi su dideliu pasisekimu, 
išleidžiama jau trečiąja laida. 
Knyga atspausdinta ofsetu, va
dinas, pakartota ta pati antroji 
laida be jokių pataisymų. Kny- 
ja jau atspausdinta ir atiduota 
rišyklon. Leidžia Lietuvos Ne
priklausomybės Fondas, ku- '• 
riam pirmininkauja Emilija 
Čekienė.

Stasys Santvaras, poetas, su
redagavęs poeto' Fausto Kiršos 
pomirtinį eilėraščių rinkinį, at
vyksta į New Yorką ir dalyvaus 
Darbininko redakcijos Šventėje, 
kuri bus vasario 3 Kultūros 
Židinyje. Jis padarys pranešimą 
apie praėjusių metų literatūrą.

Darbininko redakcijos šventė 
šiemet bus vasario 3. Norėta su
rengti vėliau, arčiau prie vasa
rio 16 datos, bet tuo metu vi
sos datos užimtos kitais paren
gimais. Tai bus ketvirtoji redak
cijos šventė. Joje bus atžymėti 
praėjusių metų iškiliausi veik
los žmonės, bus padarytos į- 
vairios metų apžvalgos, bus pri
statytos praeitų metų knygos. 
Plačiau bus pristatyta stambiau
sia poezijos knyga — F. Kir
šos Palikimas. Po visos progra
mos bus tradicinė kavutė.

Kario žurnalo redakcija, su
rengusi sėkmingą K. Ališausko 
knygos apie Lietuvos laisvės 
kovas pristatymą, iš gauto pelno 
Kultūros Židinio statybai pa
skyrė 50 dol. auką.

Dramos studija prisideda-prie 
aktoriaus Henriko Kačinsko pa
gerbimo, kuris rengiamas sausio 
20 ryšium su jo 70 metų am
žiaus sukaktimi.

Jurgis Blekaitis, dramos akto
rius bei režisierius ir teatrinės 
veiklos apžvalgininkas, atvyksta 
iš Washingtono ir dalyvauja ak
toriaus Henriko Kačinsko pa
gerbime. Jis kalbės apie su
kaktuvininko draminę veiklą. 
Pagerbimas bus sausio 20, šeš
tadienį, ■■ Kultūros Židinyje- Jis 
rengiamas ryšium su H. Ka
činsko 70 metų sukaktimi.

Vardinių, gimtadienio ir kalė
dinių kortelių su lietuviškais 
sveikinimais gaunama Darbi
ninko administracijoj. Kortelių 
yra dviejų kainų: po 20 ir po 
25 c. kiekviena (įskaitoma ir 
persiuntimas).

Kalendorių 1973 metam gali
ma gauti Darbininko admi
nistracijoj: Anglijoj Nidos išleis
tas, kasdien nuplėšiami lapeliai 
— kaina 3.50 dol. Darbininko 
kalendorius, nuplėšiamas kas 
mėnuo — kaina 1 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y.

Redakcija —______ .455-7281
Administracija ............452-2923 
Spaustuvė ..................A52-6916 
Vienuolynas ................455-7068 
Kultūros Židinys—....827-9865

Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
pranciškonų provincijolas, 
Naujųjų Metų švenčių proga 
buvo atvykęs į pranciškonų vie
nuolyną Brooklyne, lankėsi 
Darbininko redakcijoje, kur ap
tarė laikraščio leidimo reikalus.

Simo Kudirkos šaulių kuopos 
šventė bus sausio 21, sekmadie
nį. Iškilmingos pamaldos bus 
Apreiškimo parapijos bažny
čioje 11 vai. Tuoj po pamaldų 
iškilmingas posėdis ir akademi
ja parapijos salėje. (Žiūr. skelbi
mą)

Lietuviška kultūrinė radijo 
valandėlė, duodama pirma
dienio vakarais per Seaton Hali 
universiteto radijo stotį, nutrau
kiama dviem savaitėm, nes sto- 
tis verčia 25 metų senumo siųs
tuvą ir stato naują stipresnį, 
kuriuo bus galima transliuoti 
stereofoninę muziką. .Tikimasi, 
kad lietuviškos transliacijos, ku
riom jau 9 metai vadovauja 
prof. Jokūbas Stukas, vėl bus 
girdimos sausio 22 ar sausio 29 
dienomis.

Jonas Valavičius, vienas Pietų 
Amerikos lietuvių kongreso 
rengėjų, iš Sao Paulo, Brazili
jos, praneša prof. Jokūbui Stu- 
kui, kad yra susirišęs su T.F.P. 
•—katalikų jaunimo organizacija 
— dėl peticijų rinkimo Lietuvos 
bylos reikalu ir tariasi dėl va
jaus pradžios. T.F.P. pagalba, 
ypač kongreso metu, yra užtik
rinta. Jau ir praeito kongreso 
metu labai daug lietuviam pa
dėjo kongresą organizuojant. 
Lietuvos vyčiai šiam peticijų 
rinkimui yra surinkę 1200 dol. 
ir pusę tų pinigų jau yra įteikę.

L.K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos .susirinkimas įvyks sausio 
14,- sekmadienįj tuoj po 11 vai. 
mišių. Apreiškimo parapijos 
žemutinėj salėj. Visos narės pra
šomos dalyvauti.

Stasė Reinienė, savanorio kū
rėjo Jurgio Reinio žmona, atvy
ko iš Anglijos atostogų. Jau il
gesnį laiką yra apsistojusi pas 
savo seserį Stefą Vitėnas, Sher- 
brooke Avė., Conn. valstijoj.

Mirga ir Dantonas Šulaičiai 
vietoj kalėdinių atvirukų siunti
nėjimo skyrė 10 dol. auką Kul
tūros Židinio statybos fondui.

Ateitininkų metinė šventė jau 
artėja. Kaip ir pereitais metais, 
ji bus įdomi ir visiem suteiks 
džiaugsmo. Tai subuvimas, kur 
visi gali linksmintis, nežiūrint 
kokio amžiaus bebūtų. Jauni ir 
seni kartu draugiškai bendrauja. 
Čia nebus tik šokiai jaunimui 
ar tik balius sene^piem. Čia vi
si gali susirinkti ir praleisti lai
ką kartu. Ateitininkų jaunimas 
atliks įdomią programą, į kurią 
bus įtraukiami visi svečiai. Bus 
vaišės ir muzika šokiam. Visi 
ateitininkai nuoširdžiai kviečia
mi atvykti ir maloniai praleisti 
vakarą. Šeimos šventė įvyks 
sausio 13, šį šeštadienį, 6 vai. 
vak. Kultūros Židiny, 361 High- 
land Blvd., Brooklyne. (P. R.)

Didžioji dailės paroda rengia
ma ir ateinančiais 1973 metais. 
Ji skiriama Lietuvos nepriklau
somybės šventei atžymėti. Tai 
bus jau ketvirtoji tokios rūšies 
paroda, rengiama Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos valdybos. Visi dabar 
kviečiami registruotis pas LB 
apygardos valdybos vicepir
mininką kultūriniam reikalam 
— Paulių Jurkų. Galima rašyti į 
Darbininko redakciją arba dar
bo valandomis skambinti GL 5- 
7281. Namų adresas — 84-03 
91 Street, Woodhaven, N. Y. 
11421, tel. 441-6078.

L.B. Vaižganto kultūros klu
bas, plėsdamas savo veiklą ir 
susitaręs su L.B. New Yorko 
apygardos valdyba, nuo 1973 m. 
sausio 1 vadinasi Vaižganto kul
tūros klubu ir veikia savaran
kiškai.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
iš New Yorko sausio 13 daly
vaus linksmavakario programoj, 
kurią Chicagoj Tautiniuose 
namuose rengia Aidučių-ansam
blis.

L. B. Šatrijos, mažųjų šokėjų 
grupės pirma repeticija bus sau
sio 13, šeštadienį, 1:30 v. po
piet Kultūros Židinyje.

Ieva Trečiokienė, Darbinin
ko skaitytoja ir rėmėja, atostogi
nės kelionės metu laive Rott- 
erdam St. Thomas, Virgin Is- 
land, susirgo. Laivui atplaukus į 
New Yorką, tuoj buvo nuvežta į 
St. Mary’s ligoninę Orange, NJ. 
Ligoninėj išbuvo 15 dienų. Gy
dytojo priežiūroj dabar sveiks
ta namuose, bet dar ir po pen
kių savaičių labai nepajėgi. Lin
kime greito sustiprėjimo.

Klaipėdos krašto prisijungimo 
prie Lietuvos 50 metų sukaktis 
bus paminėta sausio 14. Minė
jimas įvyksta protestantų bažny
čioje, 85 Road ir 91 Street 
Woodhavene. Prasidės 2 v. po
piet ekumeninėmis pamaldo
mis, kurias atlaikys Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, ir kun. 
Petras Dagys. Po pamaldų tos 
pačios bažnyčios salėje bendra 
kavutė ir tolimesnė minėjimo 
programa. Paskaitą apie Klaipė
dos kraštą skaitys Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. Po 
paskaitos meninė dalis ir bus 
rodomos skaidrės iš Klaipėdos 
krašto sukilėlių veiklos. Minė
jimą rengia Lietuvos kariuome
nės karių savanorių sąjunga, ra- 
movėnai, šauliai ir 
Lietuvos Bičiulių 
New Yorko skyrius.

Mažosios
Draugijos

StupuraiPranas ir Teresė
(Stuper) Kultūros Židiniui pa
dovanojo vertingą stereofoninį 
grojimo įtaisą, kurį jiem mirda
mas buvo palikęs brolis, a.a. 
Kazimieras Stupuras. Už dova
ną pranciškonai nuoširdžiai dė
koja. Stupurai gyvena Flushing, 
N. Y. ir aukomis remia lietuviš
kus reikalus.

I.*' MINTYS

JAUNIEJI 
ŽIDINIO 

STATYTOJAI 
IR MES

Vos porą dienų prieš šven
tes, vieną tylų, drėgną, tamsų 
vakarą . netikėtai gatvėje su
skamba kalėdinės giesmės gar
sai. Iš pradžių atrodo, kad tai iŠ 
automobilio per garsiakalbį* 
sklindanti giesmė, bet ausys 
tuoj pagauna lietuviškus žo
džius. Nenori tikėti! Išskubėjęs 
pro duris lauk, ant šaligatvio 
pamatai grupelę jaunų mergai
čių, kurios energingai traukia 
“Gul* šiandieną jau ant šieno 
Atpirkėjas žmonijos’’... gies
mės žodžius. Ir nuostabu, ir 
linksma darosi. Nejučiom ranka 
ieško vieno-kito dolferio jauno- 
jom giesmininkėm. Prasiveria ir 
kaimynų durys, o jos, nieko ne
paisydamos, traukia toliau: “Pie
menėliai, paskubėkit, dovanas 
Jam savo dėkit...” Jauti, lyg ir 
oras gražesnis ir gatvėje šviesos 
linksmiau šviečia. Nori išeiti į 
gatvę ir prisijungti prie jaunų
jų balsų.

Tą patį vakarą mergaitės ap
lanko ir daugiau Richmond Hill 
lietuvių namų, visur skleis
damos švenčių džiaugsmo nuo
taiką. Vėliau paaiškėjo, kas tos 
drąsios giesmininkės buvo ir 
kokiu tikslu su giesme jos ap
lankė lietuvių namus. Jų pavar
dės: Regina Galinytė, Vilija ir 
Audronė Katinaitės, Daiva. 
Gina ir Rima Vebeliūnaitės. 
Tą vakarą jos surinko kuklią 
16 dolerių auką ir ją atidavė 
lietuvių Kultūros Židinio staty
bos fondui.

11221.

didelis 
su mo-

J'

Great Necko lietuvių jaunimas prisidėjo prie Kultūros Židinio 
statybos. Jų pačių iniciatyva jie surinko 139 dol. Įteikdami au
ką, nupiešė ir specialų adresą ir visi jame pasirašė.

Išnuomojamas vyrui 
kambarys geroj vietoj, 
dėmiausiais patogumais virtu
vėje, _už mažą patarnavimą — 
vakarais atsakyti retai su
skambantį skambutį ir telefoną. 
Kreiptis: Jonas Gaidys, tel. 
DE 9-2577 arba 668-0330.

Išnuomojami du butai. Vie
nas butas su dviem miegamai
siais, virtuvėje yra indam plauti 
mašina. Antras butas su vienu 
miegamuoju. Butai yra naujos 
statybos geriausiame, ir švariau
siame Brooklyno rajone. Skam
binti telefonais: 339-2577 arba 
668-0330.

NEW YORKO IR NEW JERSEY LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VAJUS 
KULTŪROS ŽIDINIO STATYBAI PAREMTI
prasidėjo 1972 gruodžio 10 d. ir baigsis 1973 vasario 10 d. didžiuliu puošniu

BANKETU

Armėnų Kultūros Židinyje, Second Avė. ir 34 St. Manhattan, N.Y., 
dalyvaujant filmų ir televizijos aktorei

RŪTAI LEE — KILMONYTEI

Kiekvienas, paaukojęs šio vajaus metu Kultūros Židinio statybai paremti 50 dol. ar 
daugiau^ kviečiamas J balių, (ėjimas nemokamas. Aukas priima visos New Yorko ir New 
Jersey lietuvių organizacijos. Auks nurašoma nuo mokesčių.

% LB. VAJAUS KOMITETAS
■ .. f i

močiutė, išgirdusi apie vaikų 
dosnumą, pati dar pridėjo prie 
jų aukos. Lina Ridikaitė, viena 
iš ankstyvųjų aukotojų — 10 
dolerių. Visas pernykštės Jauni
mo meno parodos pelnas (102 
doleriai) paaukotas Kultūros 
Židiniui. Tokių pavyzdžių ras
tume ir daugiau. Jie turėtų 
būti inspiracija kai kuriom su- 
kietėjusiom širdim.

Mums gi rūpi lietuvybės iš
laikymas šiame krašte, ir mūsų 
rankose yra sprendimas — ar 
vaikai išeis į gatvę, ar bus jiem

Prisimeni 
Prasidedant 
nioji skautų tuntų sueiga. Salia 
rankdarbių, pasirodymų ir žai
dimų, Židinio kieme vyksta juo
kingi pokštai. Pro lentoje iš
plautas skyles kyšo jauni vei
dukai, o kiti dalyviai, susimo
kėję 5 centus, iš tolo meta šla
pius skudurus į tuos gyvus tai
kinius ... Ir juokas ima, ir gai
la darosi, bet niekas nenu
kenčia. Metėjai, griebę iš van
dens kibiro šlapią skudurą ir už
simodami jį mesti, labiau su
šlampa, negu jų taikiniai ... O 
kliūna ir žiūrovam! . .

Pasirodo, ir šito išradingo žai
dimo pelnas — 7 dol. ir 50 
centų — buvo paskirtas Kultū
ros Židiniui. Žaidimo “aukos”: 
Aina Bemier, Daina Jurkutė, 
Daiva Vebeliūnaitė ir Rasa Vil- 
galytė. Jas pavadavo ir du ber- 
mukai: Vaidas Blaža.tis nJro-~ štab<J narys Jonas R0(enis 
tas i ga ys. -sveikindamas visus N. Metų

proga. Už gražaus garbės stalo 
pakvietė savanorius kūrėjus. 
Ten jie susėdo tokia tvarka iš 
k. — K. Algenis, J. Kiaunė, J. 
Šlepetys, L. Virbickas. Jie buvo 
plojimu palydėti į šias garbės 
vietas. Atsistojimu ir susikaupi
mu buvo pagerbti ir žuvusieji 
dėl Lietuvos laisvės.

dar vieną vaizdelį, 
vasarai, paskuti-

duota proga susiburti lietuviš
koje pastogėje. Jeigu lietuvių 
tauta nukenčia dėl mišrių vedy
bų ir šeimų, tai dabar pagaliau 
proga pataisyti padėtį. Jaunimas 
bus su mumis ir bus mūsų atei
tis, jeigu mes duosim jiem sąly
gas. ’

Kultūros Židinio pastatymas 
yra mūsų visų atsakomybė, ir jo 
likimas priklausys nuo šio vi
suotinio vajaus pasisekimo. To
dėl pasiryžkime. Ne paskiau, 
bet dabar.

Valentinas

Atrodo, kad čia tik vaikiški 
darbai ir vaikiški pokštai, bet, 
nusimetę abejingumo skraistę, 
nuoširdžiai pažiūrėkime į giles
nę šių vaikiškų pastangų pras
mę. Šie vaikų darbai yra tyro, 
širdingo dosnumo ir geros va
lios ženklai, kurių jau daugelis 
mūsų nebepajėgiame nei paro
dyti, nei suprasti.

Gal tie vaikai, pilni jaunatviš
ko entuziazmo, be ambicijų, be 

-savanaudiškų apskaičiavimų yra 
dvasioje turtingesni už mūsų 
susendintas sielas?

Šiuo laiku New Yorko ir apy
linkės lietuviai vėl turi progą 
tikrai nuoširdžiai ir dosniai pri
sidėti prie kilnaus ir mum vi
siem reikalingo sumanymo į- 
gyvendinimo. Pasimokę iš vai
kų tyro entuziazmo, ištieskime 
pagalbos ranką su džiaugsmu 
ir pasididžiavimu, kaip ir tie 
jaunieji aukotojai, kurių tarpe 
yra Paulius ir Andrius Rajeckas 
— 25 doleriai. Abu gimnazi
jos amžiaus jaunuoliai. Jų sena

Richmond Hill North iš
nuomojamas butas iš 5 kam
barių. Tel. VI 9-5007.

Kas nori pirkti laikrodėliu 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodininką 
Stasį Citvaią. Taip pat jis laik
rodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele- 
fonas 847-7634.

PASITIKO VIEŠNIĄ 
IŠ KOVOS LAUKŲ

Kario redakcija sausio 7 šal
toką popietę jaukiame Kultūros 
Židinyje surengė gražų K. Ali
šausko knygos “Kovos dėl Lie
tuvos nepriklausomybės’ pri
statymą.

Vieta, kur vyko programa, bu
vo papuošta dail. Jurgio Juodžio, 
aviacijos karininko. Gilumoje 
buvo vyties kryžius su kardais 
ir giliai raudona juosta. Apa
čioje jo stiliuje padarytas kari
ninko Juozapavičiaus žuvimas 
ant Alytaus tilto.

Programą 'pradėjo radakcijos

Toliau pakvietė Kario re
daktorių Zigmą Raulinaitį pri
statyti neseniai išėjusią knygą 
Lietuvos kovos dėl nepriklauso
mybės, I-tą tomą. Pirma pa
kalbėjo, kas tas autorius, paskui 
plačiai ir vaizdžiai pristatė ir

pačią knygą. Tai buvo trumpa 
santrauka Lietuvos didvyriškų 
karų dėl savo laisvės. Paskaita 
buvo parengta rūpestingai ir 
tvarkingai paskaityta, su reikia? 
momis ištraukomis ir vaizdžiai.

Buvo ir literatūrinė dalis. Pir
ma Bronius Balčiūnas ramiai ir 
vaizdžiai paskaitė ištraukas iš 
pristatomos knygos. Tai buvo 
Antano Šukio, savanorio, pasa
kojimas apie kautynes prie 
Dauguvos. Po jo Jonas Rūtenis 
ryškiai sudramatindamas pa
skaitė iš savo kūrybos — ištrau
ką iš Žalgirio dramos. Tada vėl 
skaitė B. Balčiūnas. Šį kartą 
pasakojimą iš karų su bermon
tininkais. Pabaigė Jonas Rū
tenis pakiliu eilėraščiu apie pa
radą. Gi Z. Raulinaitis visiem 
padėkojo už programą. Vėliau 
buvo kavutė, pasižmonėjimas..

Pristatymas buvo surengtas 
gražiai ir skoningai, neperkrau
tas. Su visu deramu nuoširdu
mu bei rimtumu buvo pristaty
ta toji viešnia, kuri visada kal
bės apie didvyriškas tautos die
nas kovoje dėl savo laisvės.

L. Bileris, Kario administrato
rius, platino minėtą knygą. Pri
statyme dalyvavo per 50 žmo
nių. (p.j.)

SIMO KUDIRKOS 
šaulių kuopa 

sausio 21, sekmadienį, 
kviečia visus dalyvauti

KUOPOS ŠVENTĖJE
Programoje: _

Iškilmingos pamaldos ir vėliavos šventinimas 11 
vai. Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Vėliavos krikšto 
tėvai — dr. J. ir A. Kazickai.

Vėliavos šventinimo aktų pasirašymas tuoj po 
pamaldų tos pačios parapijos salėje.

Vlado Pūtvlo, šaulių steigėjo, šimto metų gimi
mo sukaktis. Kalba prčf. Valdlevutls Mantautas.

New Yorko lietuvių vyrų choras Perkūnas, diri
guojamas Vytauto Strolios, atlieka akademijos mening 

dalj.

Po visos programos — vaišės apatinėje salėje.


