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Savaitės įvykiai 
Vasario 5-12

Trys astronautai, išbuvę erd
vėje 84 dienas, laimingai vasa
rio 8 nusileido, tačiau, kaip pa
stebėjo NYT, šis įvykis praėjo 
vos pastebėtas. — Gazolino trū- 
kumasastronautūs ir visus kitus 
įvykius nustelbė. Vasario mėn. 
jo buvo mažiau kaip sausio. Fe- 
deralinei vyriausybei nesiimant 
iniciatyvos, atskiros valstijos įsi
vedė pusiau racionavimą — 
duoti gazolino lyginėm dienom 
tiem, kurių automobilių regist
racijos numeris baigiasi lyginiu 
skaičium ir atvirkščiai. — Auto- 
sunkvežimių streikas baigėsi jų 
daliniu laimėjimu — pažadu 
duoti jiem kuro tiek, kiek rei
kia. bet kainų nenumušti.

Viduriniuose rytuose įtampa 
tarp Izraelio ir Syrijos neatslū
go. Tebeina apsišaudymai. Syri- 
ja nelinkusi duoti Izraeliui 
belaisvių sąrašą prieš derybas. 
O Egiptas nelinkęs dalyvauti 
Ženevos derybose, jei nebus Sy
rijos. — Įtampa atsirado tarp 
Amerikos ir arabų dėl preziden
to Nixono pareiškimo, kad jam 
draugingi arabų valdovai žadėjo 
gazolino embargo atšaukti. Ara
bai atsakė: viena, nežadėję; ant
ra, jei ir būtų žadėję, nediplo- 
matiška tai išvilkti aikštėn, kol 
patys arabai dėl to nėra susitarę. 
Kissingeris gazolino embargo 
išvadino šantažu, kuris galįs at
siliepti Amerikos tarpininkavi
mui tarp arabų ir žydų. Lybija 
atsakė nacionalizuodama 3 ame
rikiečių kompanijas. — Kon
ferencija dėl gazolino ir kitų 
energijos šaltinių Washingtone 
prasidėjo vasario 12. Europos 
atstovai atvyko su išankstiniu 
nepasitikėjimu Amerikos pla
nais.

Su Sovietais Amerika linkusi 
stiprinti “atoslūgio” politiką po 
Gromyko pokalbio su Nixonu ir 
Kissingeriu pereitą savaitę. Kis
singeris kovo mėn. vyks į Mask
vą paruošti naujos Nixono ke
lionės. NY Times prašneko prieš 
“detente bet kuria kaina”. Esą 
Kongresas pasipriešins galimom 
“neišmintingom nuolaidom”, 
kuriom tebūtų siekiama nu
slopinti Watergate skandalą. — 
Apsaugos sekr. Schlesingeris 
stoja už Amerikos ginklavimo 
politiką, jei Sovietai nesileis į 
balansuotą ginklų mažinimą Eu
ropoje. Jo pavaduotoju numato
mas paskirti Paul H. Nitze, kuris 
kaip ir Schlesingeris skeptiškai 
žiūri į Kissingerio politiką su 
Sovietais. “Ar tai noras išbalan
suoti Kissingerio politiką?” 
klausia NYT.

Su Panama Kissingeris susita
rė dėl Panamos kanalo perleidi
mo suverenumui. Šį ketvirtadie
nį turi pasirašyti sutartį. Kanalo 
zonoje gyvena 12,000 amerikie
čių. Tarp jų balsai: “Kissingeris 
visada ką nors atiduoda . . . Ko
kį velnią Kissingeris išmano 
apie čionykščius reikalus? Vals
tybės departamentas vėl remia 
komunistinę valdžią. Kas vyksta 
Panamoje, jau įvyko Kuboje”. 
Prieštaringų balsų kilo jau ir 
Kongrese.

(nukelta į 2 psl.)

PRADĖTOS DEDIKACIJOS IŠKILMĖS
Kultūros Židinio dedikacijos 

iškilmės pradėtos vasario 9, šeš
tadienį, penktosios dailės paro
dos atidarymu. Sekmadienį bu
vo pati dedikacija, iškilmingos 
pamaldos, dedikacijos aktas, 
koncertas. Šį savaitgalį bus Dar
bininko redakcijos šventė, sek
madienį — Lietuvos nepriklau
somybės minėjimas, o po to 8 
v.v. parodos uždarymas.

Penktosios parodos atidarymas
Tradicinė dailės paroda, šie

met jau penktoji, skirta atžy

VASARIO 16-ĄJĄ ŽVILGSNIS Į 
DABARTIES ĮVYKIUS LIETUVOJE
Vasario 16-ąją žvilgsnis į dabar
ties įvykius Lietuvoje, apie ku
riuos prašneko amerikiečių 
spauda

Chicago Tribūne (gauta D.T. 
dėka) vasario 2 paskelbė AP 
žinią, kad slaptoji policija Lietu
voje ėmėsi masinių kratų butuo
se, įstaigose, bažnyčiose susekti 
disidentam, kurie leidžia nele
galius spaudinius ir organizuo
ja protestus.

Disidentai Maskvoje tvirtina, 
kad KGB pasiuntė į Lietuvą du 
specialistus vadovauti saugumo 
akcijai, kuri palaužtų lietuvių 
veiklą.

Policijos siautimas aprašytas 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 7 ir 8 nr., kurie pa
siekė Vakarų korespondentus 
Maskvoje.

Toliau AP informuoja iš Kro
nikos apie augančią vienybę 
tarp tautinių ir religinių aktyvis
tų Baltijos respublikoje. Abi 
grupės laiko sovietinę valdžią 
savo problemų šaltiniu.

Pranešama — rašo AP—, 
kad Kronika išplitusi visame 
krašte; kad pogrindyje spausdi
namos maldaknygės, organi

Kultūros Židinio dedikacijos garbės prezidiumas. Iš k.: dr. J. Kazickas, pik. J. Šlepetys, 
prel. J. Balkonas, P.A., J. Gaila, vysk. V. Brizgys, vysk. F. Mugavero, provincijolas 
tėv. J. Gailiušis, OFM, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, kun. J. Borevičius, SJ, V. Ab- 
raitis, tėv. P. Baltakis, OFM, E. Mickeliūnienė.

PAREMKIME
Mieli Lietuviai,

Minint Vasario 16-tąją, nepra
smingi būtų minėjimai ir juose 
tarti žodžiai, jei jų nelydėtų 
darbai. Pastangos už Lietuvos 
laisvę visiems mums yra būti
nos. Šiuo norime atkreipti Jūsų 
dėmesį į JAV Lietuvių Bend
ruomenės darbus laisvinimo sri
tyje pereitais, t. y., 1973 metais. 
Niekieno darbų nedublikavome 
— darėme, ko kiti nedarė. 
Džiaugiamės, kad mūsų pastan-
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mėti Lietuvos nepriklausomy
bės šventę, surengta Kultūros 
Židinyje. Paroda užima didžią
ją salę, pirmojo aukšto salę ir 
posėdžių menę. Dalyvauja 43 
dailininkai, išstatyta 109 kūri
niai.

Paroda atidaryta vasario 9, 
šeštadienį, 7 v.v. Į garbės pre
zidiumą pakviesta vysk. V. Briz
gys, Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, pranciškonų provinci
jolas Tėv. Jurgis Gailiušis, Ku
nigų Vienybės valdybos narys 
kun. Vytautas Pikturna, dailinin- 

zuojami masiniai kolektyvi
niai protestai vyriausybei.

Kronika, išsilaikiusi dvejus 
metus KGB nesusekta, infor
muoja apie daugybę religinio ir 
pilietinio persekiojimo faktų.

Po Sniečkaus mirties laukia 
pagriežtėjimo

The Sun sausio 24 paskelbė 
savo korespondento Michael 
Parks pranešimą iš Maskvos, 
kad Kremlius įsakęs imtis prie
monių prieš ekonominę stagna
ciją Lietuvoje. Manoma, kad 
tos priemonės bus pagriežtintos 
po Lietuvos kompartijos pirmojo 
sekretoriaus Sniečkaus mirties. 
Artimiausiais mėnesiais numa
tomi asmenų pakeitimai partijo
je ir vyriausybėje. Esą Snieč
kus buvo laikomas kliūtim tom 
Kremliaus priemonėm. Buvę 
gandų, kad Sniečkus, jei ne jo 
mirtis, būtų turėjęs būti pakeis
tas jaunesniu. Iš Vilniaus buvo 
žinių, kad dalis jo šalininkų 
jau buvo pakeisti atsiųstais iš 
Maskvos.

“Lietuva — rašo Parks — yra 
Kremliui ypatingai opi sritis dėl 
išplitusių antisovietinių ir anti
rusiškų nuotaikų, dėl giliai šak

DARBUS TAUTOS LABUI
gų vaisiais galėjo pasinaudoti 
ir kiti. Jau treji metai iš eilės 
išleidžiame anglų kalba leidinį 
apie žmogaus teisių varžymus 
pavergtoje Lietuvoje, kuriuo 
naudojasi mūsų diplomatai, kiti 
veiksniai ir įvairios organizaci
jos. Pernai šis leidinys JAV LB 
lėšomis buvo išleistas ispanų 
kalba Pietų Amerikos kraštams 
ir Ispanijai. Šiemet pasirodys 
vokiečių kalba Vokietijos LB 
vardu. Prašomi talkininkavome 
VLIKui Helsinkyje Saugumo 

kai Jonas Rūtenis, Česlovas Ja- 
nušas ir Paulius Jurkus.

Iškilmes kalba pradėjo LB 
apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis. Programos ve
dėju pakviestas Jonas Rūtenis.

Parodą atidarė sveikinimo 
žodžiu Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis. Sveikinimo kalbą 
pasakė ir Tėv. Jurgis Gailiušis.

Paulius Jurkus apžvelgė visas 
penkias parodas, kiek jose daly
vavo dailininkų, kiek buvo išsta
tyta darbų.

(nukelta į 9 psl.)

nis įleidusios katalikybės.”
Kremliaus rengiami smūgiai 

Lietuvai palies ne tik ūkį, bet 
“mėgins palaužti lietuvių psi
chologinį atsparumą, padaryti 
jį mažiau individualistą, mažiau 
religingą, daugiau komunistinės 
formos”.

Parks priminė antrojo sekreto
riaus V. I. Karazovo, ruso, prie
kaištus partijos vadovybei. Tie 
priekaištai buvę taikomi Snieč
kui, kuris buvęs “tarp lietuvių 
populiarus labiausiai dėl nepri
klausomybės nuo Maskvos. 
Kremlius jį laikė atkakliu ir ne
kooperuojančiu”.

Suminėjęs Suslovo kelionę ir 
kalbas, Parks toliau informuoja 
apie saugumo veiksmus. Esą 
policija ir saugumas ėmėsi ap
klausinėti įtartus “nacionalis
tus” ir eilę jų suėmė.

“Saugumo pareigūnai taip 
pat mėgina atsekti rašomąsias 
mašinėles ir multiplikavimo 
priemones bei popierį naciona
listų gaminamiem pogrindyje 
politiniam ir religiniam leidi
niam. Lietuviai disidentai pra
neša taip pat, kad sustiprinta 
kontrolė telefoniniam pasikal
bėjimam tarp Lietuvos miestų ir 
Sovietų Sąjungos kitų dalių”.

konferencijoje, Radio Liberty 
komitete.

Valstybės departamente
reaguota dėl JAV išleistuose 
žemėlapiuose Pabaltijo kraštų 
žymėjimo Sovietų Sąjungos da
limi, dėl JAV diplomatų oficia
lių vizitų pavergtoje Lietuvoje, 
dėl San Francisco simfoninio 
orkestro gastrolių Vilniuje. Lan
kytasi įvairiose valdžios įstaigo
se: Simo Kudirkos Amerikos 
pilietybės įrodymo, Etninių gru
pių praeičiai tirti įstatymo, Hel
sinkyje areštuotų pabaltiečių at
stovų ir kitais reikalais.

Įteikti išsamūs dokumentuoti 
memorandumai: prez. R. Nixon 
dėl tikinčiųjų teisių pažeidimo 
pavergtoje Lietuvoje, Treasury 
Departarnent sekretoriui D. 
Schulz dėl Sovietų Sąjungos 
imamų aukštų muitų už siun
tinius į paverg. Lietuvą, dr. H. 
Kissinger Europos saugumo 
konferencijos reikalu, JAV at
stovui Jungtinėse Tautose 
kongr. R. N. Nix dėl žmogaus 
teisių pažeidimo paverg. Lie
tuvoje.

Vasario 16-tosios ir Baisiojo 
Birželio minėjimų progomis 
kontaktuoti ir informacine me-

VALSTYBĖS SEKRETORIAUS 
LAIŠKAS LIETUVOS ATSTOVUI 
J. KAJECKUI DĖL VASARIO 16
Dear Mr. Charge d’Affaires,

On the occasion of the 56th anniversary of the proclamation of 
Lithuanian independence, I am pleased to extend to you and the 
Lithuanian people greetings and best wishes on behalf of the 
Government and people of the United Statės of America.

The efforts of the Lithuanian people to preserve their na- 
tional heritage and to assert the right of self determination are well 
known throughout the world. Our country, which is fortunate to 
have many citizens of Lithuanian background, is specially re- 
cognizing the spirit and the aspirations of Lithuanian people.

Dr. Henry Kissinger, 
Secretary of Statė

NEW YORKO GUBERNATORIAUS 
PROKLAMACIJA

In their homes, in the church and in their communities, 
Americans of Lithuanian descent on February sixteenth will 
observe the 56th anniversary of the independence of their native 
land.

Upwards of 50,000 Lithuanian-Americans residing in New 
York Statė will be among the celebrants on that occasion.

Lithuania is now a part of the Soviet Union, yet the spirit of 
freedom and independence which led to the establishment 
of the Republic of Lithuania on February 16, 1918, štili burns 
fiercely in the hearts of Lithuanians throughout the free world.

Out of respect for freedom-loving Americans of Lithuanian 
origin, all New Yorkers are urged to join with them in observing 
their national holiday.

NOW, THEREFORE, I, Malcolm Wilson, Governor of the 
Statė of New York, do hereby proclaim February 16, 1974, as 

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY
in New York Statė.

L. B. ATSTOVAI PAS 
VICEPREZIDENTĄ

Lietuvių Bendruomenės dele
gacija vasario 11 buvo priimta 
JAV viceprezidento Fordo. Pus
valandį trukusioj audiencijoj de
legacijos nariai Juozas Gaila, 
Aušra Zerr, dr. Antanas Novasi- 
tis, Rimas Česonis, Algimantas 
Gečys ir Algimantas Gureckas 
įteikė viceprezidentui memo
randumą, kuriame palietė eilę 
klausimų. Padėkota už tebetę- 
siamą Lietuvos inkorporacijos 
nepripažinimą. Išreikštas pa
geidavimas, kad tai būtų atžy
mima ir žemėlapiuose, išleidžia

SENATE LIETUVOS MINĖJIMĄ 
PRADĖJO ŠEN. PERCY

Ketvirtadienį, vasario 7 d., 
JAV senate buvo minima Lie
tuvos nepriklausomybė. Kalbą 
pasakė senatorius Charles Percy 
primindamas, kad šiemet suei
na 56 metai nuo Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo. Pa
brėžė, kad Lietuva tvarkėsi pa
gal demokratinę konstituciją ir 
pasiekė daug laimėjimų. Deja, 
1940 m. ji buvo Sovietų oku
puota. Mes negalime užmiršti 
Lietuvos laisvės. Pažymėjo, kad 
lietuviai yra nepalaužiamos dva
sios. Priminė, kad vasario 1 d. 
įnešė rezoliuciją dėl Kudirkos 
išlaisvinimo. Ją drauge pasirašė 
senatoriai Philip A. Hart, Hu- 
bert Humphrey, Henry M. Jack- 
son ir Adlai Stevenson III. At
stovų rūmuose tokią pat rezo
liuciją įnešė kongresmanas Ro- 
bert P. Hanrahan su 50 kitų 
atstovų. Senatorius Percy prašė 
rezoliuciją dėl Kudirkos perteik
ti JAV atstovui prie Jungtinių 

džiaga aprūpinti JAV senatoriai 
ir kongresmanai. Pravesta akcija 
laiškais, įtaigojant remti šen. H.
M.JacksonamendmentąJAV-So- 
vietų prekybos sutarties reikalu. 
Išsiųsta šimtai laiškų didesnių 
laikraščių redakcijoms, įvairių 
religijų dvasininkams, žymes
niems amerikiečiams ir įvai
rioms organizacijoms.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba su šiuo savo pa
stangų pluoštu, atliktų 1973-čių 
metų laikotarpyje, ateina į šių 
metų Vasario 16-tąją, tikėdama, 
kad mūsų Tautos likimas ir atei
tis priklauso nuo mūsų visų ne 
proginių, bet nuolatinių ir neat- 
laidžių pastangų-darbų. JAV LB 
krašto valdyba sąžiningai tęs tas 
pastangas ir ateinančiais metais 
su viltimi, kad Jūs tuos darbus 
paremsite moraliai ir finansiš
kai.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdyba 

muose JAV oficialių įstaigų. Tar
tasi Radio Liberty ir Radio Free 
Europe lietuviškų transliacijų 
reikalu bei Simo Kudirkos iš
laisvinimo galimybe. Prisiminta 
taip pat ir religijos persekioji
mas Lietuvoj. Ta pačia proga 
viceprezidentui Fordui buvo į- 
teikta dviejų pėdų aukščio dro
žinys — lietuviška koplytėlė 
ir Lietuvių Fondo išleistas Min
daugo medalis. Ši audiencija bu
vo suteikta Vasario 16-tosios 
šventės proga.
________________________________t

Tautų, kad ją persiųstų žmogaus 
teisių komisijai. Senatorius Per
cy pabrėžė didelį lietuvių įnašą 
į šio krašto gyvenimą. Yra ži
nių, kad senatorius Percy Wash- 
ingtone ir Paryžiuje turėjo ilgus 
pasikalbėjimus Kudirkos reika
lu su aukštaisiais Sovietų parei
gūnais.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime senato posėdyje daly
vavo iš Lietuvos atstovybės dr. 
S. Bačkis ir Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis, informacijos direkto
rius kun. dr. Juozas Prunskis, 
valdybos narys Eugenijus Smil- 
gys ir ALT atstovas Washingto- 
ne dr. Jonas Genys.

Senatorius Percy asmeniškai 
priėmė ALT delegaciją. Dr. Bo
belis senatoriui Percy priminė, 
kad Kudirkos motina gimusi 
Amerikoje, ir senatorius paža
dėjo įnešti atitinkamą pataisą 
savo rašte. Taip pat dr. Bobe
lis priminė apie padidėjusius ti
kinčiųjų persekiojimus ir areš
tus Lietuvoje. Senatoriui Percy 
buvo įteikta slaptai Lietuvoje 
leidžiamos katalikų kronikos 
anglų kalba knyga.

Dr. Bobelis ir dr. Genys tu
rėjo lietuvių reikalais pasikalbė
jimą valstybės departamente, 
taip pat su kongresmanu Ed- 
ward J. Dervvinski ir.su Turki
jos ambasada dėl Bražinskų. Eu
genijus Smilgys ir kun. Juozas 
Prunskis Lietuvos ir Kudirkos 
reikalais aplankė senatorių Hen
ry M. Jackson ir kongresmaną 
Frank Annunzio. Dr. Bobelis, 
dr. Genys ir kun. Prunskis va
kare dalyvavo Joint Baltic Ame- 
rican komiteto posėdyje. Komi
teto vadovavimą nuo šių metų 
perima lietuviai. Naujuoju ko
miteto pirmininku lietuvių dele
gacija parinko dr. Genį.

Atstovų rūmuose Vasario 
16-tos minėjimas bus kovo 5 d.

ALT Informacija

ir.su
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NAUJOS ŠVIESOS PLUOŠTAS Į 1939-41 METŲ 
BALTIJOS VALSTYBIŲ LIKIMĄ: REPATRIACIJOS 
IŠ ESTIJOS IR LATVIJOS DOKUMENTAI
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Kaip repatriacija buvo supran
tama?

Repatriacijos idėja buvo gyva 
nacionalsocializmo rasinėje 
teorijoje. Pagal tą teoriją visi vo
kiečiai turėjo būti sutelkti drau
gėn. Palikti juos numatyta tik 
tose valstybėse, kurias Vokietija 
tikėjosi galėsianti paversti savo 
“Lebensraumu”.

Kai 1939 spalio 6 Hitleris pa
sisakė apie vokiškosios tautos 
dalies perkeldinimą iš Estijos 
ir Latvijos, tuoj pat Londono 
Times ir New York Times (spa
lio 9) žinią apie planuojamą per
keldinimą aiškino kaip rezulta
tą susitarimo tarp Ribbentropo 
ir Molotovo Maskvoje; aiškino 
kaip Vokietijos sutikimą, kad 
Baltijos valstybės daugiau Vo
kietijos neinteresuoja. Veltui 
Vokietijos informacija mėgino 
tokį aiškinimą atmesti; veltui ti
kino, kad tas perkeldinimas ne
turi nieko bendro su Maskvos 
sutartimi.

Ką iš repatriacijos laimėjo Vo
kietija?

Derybose su Estijos ir Latvi
jos vyriausybėm Vokietija išsi
derėjo sau naudingas ūkines są
lygas. Repatriantų turtas turėjo 
būti perimtas vokiečių “Treu- 
haenderių” bendrovės. Maskva, 
davė įsakymą Baltijos valsty
bių vyriausybėm, kad repatrian
tų turtui nebūtų taikoma nacio
nalizacija.

Repatriaciją vykdė Himmlerio 
įstaigos (SS) pareigūnai. Repa
triantus Vokietijoje apgyvendi
no pereinamuose lageriuose; 
paskirstė į tam tikras vietoves 
įsikurdinti; atlygino tam tikrą 
procentą už perimtą turtą.

Repatrijuojantieji turėjo atsi
sakyti turėtos pilietybės. Bet tai 
nereiškė, kad jie jau gauna Vo
kietijos pilietybę. Turėjo būti 
kiekvienas individualiai ištirtas, 
ar jis to vertas.

Iš Estijos ir Latvijos repatria
cijos laimėjo Vokietija dvejopai: 
padidino savo darbo jėgos po
tencialą; pelnė iš repatriantų 
perimto turto apie 500 mil. mar
kių, arba pagal to meto kursą 
apie 200 mil. dol.

Ką laimėjo repatriantai?
Su pirma repatriacijos banga 

iš Estijos išvyko 14,400, arba 65 
proc. vokiečių. Latvijoje buvo 
didesnė agitacija ir spaudimas 
už repatriaciją. Išvyko tad 
52,200, arba 80 proc. Per pas
kesnę papildomą repatriaciją 
1941 iš Estijos išvyko dar 7,000, 
iš Latvijos 10,000. Bendras skai
čius 84,000.

Formaliai tai buvo savanoriš
kas apsisprendimas vykti ar ne
vykti. Faktiškai žmonės buvo 
spaudžiami iš vienos pusės pro
pagandos, iš kitos — sovietinio 
režimo baimės. Dėl to taiklus 
yra šios dokumentų knygos pa
vadinimas “Diktierte Option” 
— padiktuotas pasirinkimas.

Repatriantai išsigelbėjo nuo 
sovietinio naikinimo. Bet karo

metu, kaip knygoje teigiama, 
fronte ir nuo bombardavimo žu 
vo 15,200. Taigi iš 84,000 beli
ko 63,200.

Po karo didžioji jų dalis pasi
liko Vokietijoje — apie 42,800, 
rytų Vokietijoje — 10,200, emi
gravo į JAV ir Kanadą 5,200, 
į Australiją 1,300, į Sovietus 
800, į kitus kraštus 2,200.

Tai sausi skaičiai. Bet už tų 
skaičių slepiasi gyvųjų asmenų 
tragedijos, dviejų totalistinių 
režimų nekaltos aukos. Ir tų as
menų tragedijos dar nėra baig
tos.

-o-
Knyga yra skirta repatriacijai 

iš Estijos ir Latvijos. Tačiau joje 
yra dokumentų ir iš Lietuvos 
repatriacijos (nuo 176 iki 187 
imtinai, o toliau eilėje kitų do
kumentų taip pat liečiama Lie
tuva).

Repatriacijos procedūra ta 
pati. Skiriasi tik laikas. Iš Lie
tuvos repatriacija vykdyta pas
kiau. Mat buvo vilčių, kad Lie
tuva gali išlikti Vokietijos inte
resų sferoje.

Dokumentuose yra žinių ne 
tik apie repatriaciją, bet ir apie 
vokiečių įstaigų pažiūras į vo
kiečių mažumą Lietuvoje, į san
tykių tarp Lietuvos bei Sovietų 
raidą. Tos žinios labiau domina 
nei pati repatriacijos technika.

Kiek iš Lietuvos buvo laukiama 
repatrijuojančių?

NSDAP pareigūnas prie už
sienių ministerijos, pabuvojęs 
Kaune, pranešė 1939.X.19 savo 
viršininkam tokias žinias apie 
vokiečių padėtį Lietuvoje (176 
dok.):

— Reicho piliečių Lietuvoje 
buvo 492 (Kaune 253, provin
cijoje 239). Taip pat Lietuvoje 
buvo 154 žydai, Vokietijos pilie
čiai. Kiek Lietuvoje save laiko 
vokiečiais ir norėtų repatrijuoti, 
tiksliai pasakyti nesą galima. Pa
siuntinybė sako — 25,000; vo
kiečių grupės vadovybė sako — 
iki 40,000. Užsienių reikalų mi
nisterijos kultūr-politinio sky
riaus vedėjas (177 dok.) reicho 
piliečių mini Lietuvoje 500, 
Lietuvos vokiečių daugiausia 
esą 42,000. Tirščiausiai jie gy
vena Vokietijos pasieny — Tau
ragės, Šakių, Vilkaviškio, o taip 
pat Marijampolės ap. Bet niekur 
nesiekia 50 proc. Bendras tirš
tumas 3 proc. Vokietijos ūkio 
ministerijos rašte 1940.VIII.15 
(193 dok.) laukiama repatrijuo
jančių 45-50,000.

— Vienintelė vokiečių organi
zacija, pranešinėjama toliau, yra 
“ Kultu rverband”. Ji turėjo narių 
1,000. Ryšium su repatriacijos 
galimybėm narių skaičius padi
dėjo iki 3,000. Priežastis, kad 
tiek maža save laiko vokiečiais, 
pasiuntinybės aiškinimu, ta, 
kad nėra intelektualinio sluoks
nio. Buvo duota stipendijų stu- 
dijuojantiem Kauno universite
te, tačiau jokio doro akademiko, 
tinkamo “Volkssturmui” neda
vė. Kulturverband leidžia savai
tines informacijas. Jų abonentų

2,000. Pranešėjas siūlė padvigu
binti ar patrigubinti pranešimus, 
kad būtų daugiau paruošta re
patriacijai.

Ar repatriacija iš Lietuvos 
aktuali?

Tas pats pranešėjas duoda Vo
kietijos atstovo (Zechlino) nuo
monę. Esą tuo tarpu (vadinas, 
1939 spalio 19) nei reicho nei 
Lietuvos vokiečių perkeldini
mas neskubus. Po Lietuvos — 
Sovietų tarpusavio pagalbos su
tarties žydų — komunistų su
keltos demonstracijos bendrai 
padėčiai nereikšmingos. Dabar
tinė padėtis tuo tarpu nesikeis, 
nes gerai parinkta ir gerai apmo
kyta policija yra gatvėje padėties 
viešpats. Įžygiavus Sovietų ka
riuomenei — o to laukiama iki 
lapkričio 4 — pamažu prasidės 
keistis vyriausybės asmeninė 
sudėtis, ir tai baigsis sovietiza
cija — kada tai bus, tiksliai pa
sakyti sunku. Beveik panašios 
nuomonės esąs ir karo attache, 
kuris betgi mano, kad sistemos 
pasikeitimo tenka laukti per pu
sę metų ar per metus.

Taip padėtį vertinant — sako
ma pranešėjo — pasiuntinys ne
mato tiesioginės grėsmės nei 
reicho piliečiam nei Lietuvos 
vokiečiam bei jų turtui.

Vokietijos užsienių reikalų 
ministerija nusprendė, kad re
patriacijos iš Lietuvos reikalas 
nėra degantis (178 dok.).

Kada repatriacija tapo degančiu 
reikalu?

Praėjo nuo anų raštų daugiau 
kaip pusė metų. 1940 birželio 
15 Lietuvą užėmė Sovietų armi
ja. Vokietijos pasiuntinys Zech- 
linas jau birželio 22 Berlyne su
rašė raportą apie padėtį. Esą 
“kai Sovietų kariuomenė jau 
žygiavo į Kauną, prezidentas 
Smetona ir krašto apsaugos mi- 
nisteris Musteikis prašė mane 
vizos, nes jų gyvybė esanti di
džiausiame pavojuje. Atsiklaus
ti Berlyno jau nebuvo galima . . . 
Aš daviau Smetonai ir Mustei- 
kiui vizas, nes buvo pavojus, 
kad jie bus pastatyti prie sie
nos, ir tada anglų propaganda 
priskirs mum kaltę, o toliau — 
taip pat Smetonos pabėgimas 
politiškai turėtų būti Sovietam 
pageidaujamas propagandos 
tikslam. . . Kai kitą dieną patir
ta, kad Smetona perėjo per žalią 
sieną (vizos nepanaudodamas), 
aš tuojau pranešiau Tass ko
respondentui Kaune . . .” (180 
dok.).

Zechlinas dabar vaizduoja 
tokią padėtį, kurioje Lietuvos 
nepriklausomybei atėjo galas ir 
kad dėl to reikia vokiečius re
patrijuoti, nes jie bus laikomi 
šnipais. O ypačiai, kad repatrija
vimas bus stipriausias rusam 
įrodymas, jog Vokietija galutinai 
yra nesuinteresuota Lietuva.

Užsienių reikalų ministerija 
1940 birželio 25 telegrama davė 
įsakymą ruoštis repatriacijai iš 
Lietuvos (181 dok.).

O kaip su ta sritim iki Šešupės?
Nauji raštai jau matuojami 

dienom ... Iš užsienių ministe
rijos 1940 liepos 11 Weizsae- 
ker telegrafavo šifruotai į Kau
ną pasiuntiniui Zechlinui (183 
dok.), kad pasiuntiniui Maskvo
je pavesta painformuoti Molo
tovą, jog Vokietijos vyriausybė 
ims derėtis su Lietuvos vyriau
sybe dėl repatriacijos. Bet toje 
telegramoje pažymėta: “Savai
me suprantama, perkeldinimo 
negali būti iš tos Lietuvos sri
ties, kuri bus priskirta prie Vo
kietijos sienų išlyginimo sume
timais, pagal susitarimą Maskvo
je 1939 rugsėjo mėn. Kaip laiš
kuose tarp Jūsų (Vokietijos pa
siuntinio Schulenburgo) ir Mo
lotovo nusistatyta, mes pasilai- 
kom teisę nustatyti laiką, kada ta 
sritis turės būti priskirta.” /

Po poros dienų nuo tos tele
gramos Schulenburgas telegra
favo į Berlyną (184 dok.): esą 
Stalinas prašo numatytą sritį 
palikti prie Lietuvos. O Moloto
vas esą pridėjęs, kad vokiečiai 
iš Lietuvos ir šios srities gali bū
ti bet kuriuo metu perkeldinti. 
Schulenburgas dar priduria savo 
nuomonę: “Gal būt, šis Sovietų 
noras gali būti panaudotas tam, 
kad Sovietai patenkintų mūsų 
ūkinius ir finansinius reikala
vimus, liečiančius baltiškuosius 
vokiečius”.

Tai buvo liepos 13, o jau lie
pos 22 Himmleris davė in
strukciją repatriacijai vykdyti ir 
ją baigti iki žiemos pradžios 
(186 dok.).

Žinia, kad Šis Himmlerio įsa
kymas iki nuskirto laiko nebu
vo įvykdytas, kaip ir daugelis ki
tų Vokietijos didelių suma
nymų.

-o-
Kiek lietuvių pasinaudojo šia 

repatriacija, tiksliai sunku pasa
kyti. Iš čia esamų dokumentų to 
nematyti. L. Enciklopedijoje sa
koma, kad iš Lietuvos repatrija
vo apie 40,000. Atsižvelgiant į 
minėtus dokumentuose Lietu
vos vokiečių skaičius, atrodo, 
kad bent pusė to repatrijavusių 
skaičiaus buvo lietuvių tautybės 
žmonės, ieškoję išsigelbėjimo 
nuo teroro.

(Dietrich A. Loeber: Diktier
te Option. Die Umsiedlung der 
Deutsch — Balten aus Estland 
und Lettland 1939-1941. Kari 
WachhoIzVerlag,Neumuenster, 
1972,7874-60 p., kaina 96 DM..)

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuoįatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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

J B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way S t a.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas lai
dotuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens Ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo Woodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixetra, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 
TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wlnter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N. Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsaky
mus vestuvėms ir pobūviams. Prlstatom į namus lietuviškus skilandžius, 
sūrius. We take all orders special price for VVeddings and Parties. 
Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baklno Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona Ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junctlon Blvd., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — Im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros Ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos minėjime sausio 27 Congressional bažny
čioje rengėjai ir dalis svečių. Iš k. į d. V. Šventoraitis, kun. P. Dagys, S. Velonskis, 
M. Gelžinis, J. Audėnas, J. Kumpikas, R. Brakas ir L. Virbickas. Nuotr. L. Tamošaičio

Savaitės įvykiai
(atkelta iš 2 psl.)

Kinija paskelbė “kultūrinės 
revoliucijos” tęsinį. Pirma tos 
revoliucijos banga buvo 1966- 
69. Dabar propaganda imta vary
ti prieš Lin Piao, kuris turėjo 
būti Mao Tsetungo įpėdinis, bet 
per anksti 1971 mėgino Mao nu
versti. Propaganda taip pat 
prieš . . . Konfucijų, gyvenusį 
prieš pustrečio tūkstančio metų. 
Mat Lin Piao garbino Konfuci
jaus mokslą. Propaganda taip pat 
prieš Beethoveną, Schubertą, 
prieš Vakarų kultūrą.

Su Kuba galimas Amerikos 
artėjimas. Ten nuvyko kalbėtis 
Cyrus Eaton, 90 metų, didelis 
santykių su komunistais šalinin
kas. O Brežnevas pataręs Castro 
siekti su Amerika “atoslūgio”. 
Tada sumažės Maskvai našta 
duoti Kubai po 1.5 mil. dol. kas
dien.

Vatikanas atšaukė kardinolui 
Mindszenty Vengrijos primo 
titulą. To reikalavo Vengrijos 
valdžia. Vatikanas tikisi, kad už 
tai galėsiąs paskirti keletą vys
kupų ir įvesti tikybos pamo
kas į mokyklas.

Nixono naujas pralaimėjimas 
Kongrese—vasario 5 filibusterio 
keliu atmestas Nixono siūlymas 
patvirtinti genocido konvenciją, 
kurios taip nori Sovietai ir jų 
Šalininkai. Labiausiai pasiprie
šino šen. Ervin.

Vatikano potvarkis dėl iš
pažinties palieka ir toliau as
meninę išpažintį. Tik ją papildė 
nauja butaforija: bendrom mal
dom, skaitymu iš biblijos, kam
bariu vietoj klausyklos; nauju 
vardu — atgailos, susitaikinimo 
aktu. Palikta vykdyti vietos ws- 
kupų nuožiūrai. Tariamoji re
forma siekia individualinį aktą 
aptaisyti bendruomeninio akto 
papuošalais.

ALICE’S FLORIST SHOP, Lietuviškam rajone — Lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. Maloniai kviečiame kaimynystėje gy
venančius tautiečius atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 
9527; vakare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. 
107-04 Jamaica Avė. Richmond HIII, N. Y.

AMERICAN FABRICS. Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina, 
ypač siuntiniam į Lietuvą. (Polyester-Knits jardas $2.50, Arnel Jersey 
jardas 89 c.) Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus. Monika Ma- 
cežinskaitė, sav. 55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas), Rldgewood, N.Y. 
11227. Tel. 456-5046. (Traukinio stotis Wyckoff, autobusas Putnam.)

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

Fasolino
Memorials CO.

66-86 80th Street (prieš St. Jdhn’s kapines) 
Middlė V i llage, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, 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 metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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JAV LB Krašto valdyba sausio 
21 turėjo antrą posėdį. Jame 
kalbėta apie atliktus ir atlie
kamus darbus.

Apie organizacinius reikalus 
pranešė vykd. vicepirmininkas 
Balys Raugas. Gruodžio 23 bu
vo išsiųstas visų apygardų val
dybom aplinkraštis su klausi
mais apie apygardų ir jų ribose 
veikiančių apylinkių veiklą. Iki 
šiol jau yra gauta daug atsaky
mų, iš kurių, atrodo, bus gali
ma susidaryti žymiai aiškesnį

LB KRAŠTO VALDYBOS PADARYTA 
IR DAROMA

1918 metai ir
Švęsdami 56-ąsias nepriklau

somos Lietuvos atstatymo meti
nes, minime su pagarba ano me
to veikėjus, signatarus, savano
rius. Jų daugumo jau ir var
dai išdilę iš mūsų atminties. 
Bet jie tebėra mum artimi. Arti
mi tuo, kad mes esame atsidū
rę jų rolėje — mes kovojame 
panašią kovą kaip jie — kovą 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bės Veikimui atstatyti.

Kovos tikslas tas pats, nors 
žmonės nauji. O gal ir tos ko
vos sąlygos naujos? Gal naujos 
ir priemonės? Ar mes turim 
daugiau optimizmo laimėti? Tie 
klausimai paskatina lyginti 1918 

J ir 1974 metus.
-o- -

Sąlygos — tarptautinis klima
tas — kovai dėl nepriklau
somybės yra ir geresnės, yra ir 
blogesnės.

Geresnės, nes Lietuva anuo 
metu tarptautinėje plotmėje bu
vo nepažįstama. Reikėjo įrodi
nėti, kad lietuvių tauta tebėra 
gyva; kad ji verta būti nepriklau
soma valstybė. Šiandien kiek
vienas politikas tai žino. Vieni 
žino, kad Lietuva yra dar taip 
neseniai buvusi nepriklausoma 
valstybė; kiti žino, kad ji te
bėra nepriklausoma tarptautinės 
teisės požiūriu.

Tačiau klimatas nepalankes
nis kitais atžvilgiais. Viena, šios 
-dienos politikai žino Lietuvos 
padėtį, bet jie norėtų jos neži
noti. Norėtų nežinoti, nes šian
dien labiau nei anuo metu vals
tybių santykius tvarko ne teisė, 
bet pragmatinis oportunizmas. 
Aiškiau tariant, šiandien pager
biamas ne Žmogus ir ne Tau
ta, bet Daiktas. Antra, 1918 
metais Lietuva iškilo kaip 
feniksas iš pelenų abiem gro
buoniškiem kaimynam nusil
pus. Dabar Lietuva yra to vieno 

sustiprėjusio imperialistinio 
grobuonio auka. Anuo metu 
tarptautinį klimatą įtaigojo pre
zidento Wilsono paskelbti tau
tų apsisprendimo punktai, ir 
Amerikos politika buvo priešin-

1974 metai
ga Rusijos bolševikiniam reži
mui. Šiandien įsigali politika, 
kuri siekia pavergtų tautų šauks
mus nutildyti ar tyloje nu
skandinti.

-o-
Kovojantieji už Lietuvos vals

tybės atstatymą tada ir dabar iš 
esmės labai panašūs. Lemia
masis kovos centras tada buvo ir 
dabar yra tauta pačioje Lietuvo
je. Tačiau balsus kėlė dėl Lie
tuvos likimo ir išeivija — Ru
sijoje (Petrapilio seimas 1917), 
vakarų Europoje, o ypačiai Ame
rikos lietuviai. Jie visi ruošė 
palankų klimatą Lietuvos nepri
klausomybei tarptautinėje are
noje.

Ano meto Amerikos lietuvių 
entuziazmas ir pasiaukojimas 
buvo toks, kad galėtum net su
abejoti, ar šiandieninė išeivija 
parodo tiek pasiaukojimo pro
porcingai pagal savo išgales. Te
bus priminta pora faktų. Ameri
kos lietuvių pastangom prezi
dentas Wilsonas paskelbė Lietu
vių dieną nukentėjusiem nuo 
karo (1916 lapkričio 1). Paskiau 
Lietuvos politiniam reikalam tik 
vienas katalikų suorganizuotas 
Tautos Fondas iki 1922 buvo 
išmokėjęs daugiau kaip pusę 
mil. dol. (O to meto doleris ne
buvo taip pigiai gaunamas: pra
monės darbininko metinis už
darbis 1918 buvo apie 1115 
dol.!).

Tiem, kurie dabar organizuoja 
peticijas, žinotina, kad Amerikos 
lietuviai surinko milijoną para
šų (1921), kad paskatintų prezi
dentą Hardingą pripažinti ne
priklausomą Lietuvą (ko nepa
darė Wilsonas, tikėdamas neda
loma carų imperija!).

-o-
Anuo metu Amerikos lietuvių 

veikėjų susiskaldymas gal buvo 
didesnis nei dabar. Susiskaldy
mas net dėl pačios nepriklau
somybės Lietuvai. Socialistų 
veikėjas dr. P. Grigaitis tvirti
no (1918), kad Lietuvai geriau 
dėtis prie Rusijos; o Naujienų 
dienraštis tikino, kad “tie žmo-

ir tikslesnį vaizdą apie LB 
veiklą periferijose.

Sausio 18 aplinkraščiu pri
minta visom apylinkių valdy
bom tinkamai atžymėti Vasario 
16-tąją, rinkti aukas Lietuvos 

laisvinimo darbam paremti. 
Darbui palengvinti šiemet kraš
to valdyba paruošė aukų lapus 
su vokais. Aukotojui turi būti 
leista laisvai apsispręsti, kam 
savo auką skirti. Toliau aplink
rašty atkreiptas dėmesys į apy
linkių metinius susirinkimus. 
Renkant valdybas 2 metam, iš 
anksto sutarti, kurie nariai ren
kami 2-jų metų laikui ir kurie 
vieneriem metam. Jokiu būdu 
įėjimo nevaržyti nei nepilna
mečiam, nei solidarumo įnašo 
nesusimokėjusiem.

Centrinei apylinkei vadovaus 
vicepirmininkas Rimas Česonis. 
Lietuviai gyvenantieji vieto
vėse, kur nėra LB apylinkių, 
galės registruotis Centrinėje 
apylinkėje ir per ją palaikyti 
ryšius su LB.

Visuomeninių reikalų tary
bos pirmininkas Alg. Gečys 
trumpai paminėjo svarbesnius į- 
vykius. LB atstovai: Daiva Ke- 

Tarp priemonių kovai dėl ne- , zienė, Gražina Paegle ir Alg. 
priklausomybės — tiesiog ste
bina, kaip ano meto veikėjai tei
singai suprato informacijos — 
propagandos reikšmę. Jie steigė 
ar rėmė informacijos biurus 
(Šveicąrijoje, Washingtone, 
New Yorke). Jie suprato, kad rei
kia tam profesionalų. Savų pa
kankamai neturėdami, jie anga
žavo specialistus nelietuvius 
(Carl Byoir sėkmingai organi
zavo Amerikoje propagandą už 
Lietuvos pripažinimą!).

-o-
1918 metų veikla neatsiejama 

nuo 1974. Anų metų paskelb
tas aktas angažavo tautos valią 
drąsiom aukom. Iš to akto išau
go nepriklausoma valstybė. Ji 
tegyvavo vos 22 metus. Bet tie 
metai davė naują generaciją, ku
ri savo valstybinę gyvybę pa
reiškė nauju aktu — 1941 metų 
sukilimu. Iš šio naujo akto išau
go generacija, dešimt metų par
tizanavusi nelygioje kovoje su 
grobiku. O iš jos kraujo aukos 
išaugo dabartinė Lietuva, kovo
janti už Žmogaus laisvę Lietu
voje.

nės, kurie už Lietuvos nepri
klausomybę stoja, turės neužil
go savo obalsį mesti”. Tačiau 
gera tai, kad ilgainiui stiprėjo 
patriotinė nepriklausomybės li
nija. Tie, kurie tarė anuos žo
džius, ilgainiui virs kovotojais 
prieš sovietinės Rusijos impe
rializmą. Šiandieninė padėtis 
geresnė. Tik nuotrupos eina 
su Maskva. Daugumos pažiū
ros nesiskiria dėl reikalavimo 
Lietuvai nepriklausomybės. 
Skilimas reiškias neesminiais 
klausimais: dėl rivalizacijos,
dėl vadovavimo ambicijų. Kai 
kada gal tai ir naudinga, nes ke
lia lenktyniavimo įtampą.

-o-

Šią Vasario 16-osios akto di
namišką jėgą tebejaučiam vei
kiant per visas tas kartų kartas.

Tai jaučiantieji gali ir sau tai
kyti aną 1918 m. lapkričio 8 
New Yorko seimui skirtą šūkį: 
“Į krūvą visi Lietuvos mylėto-

gose Simo Kudirkos reikalais su 
dokumentais, įrodančiais jo mo
tinos gimimą Amerikoje. Kreip
tasi į eilę senatorių ir kongres- 
manų, kad jie paremtų greitu 
laiku pasirodančią kongr. R. P. 
Hanrahan rezoliuciją S. Kudir
kos reikalu. Vicepr. Rimas Česo- 
nis pasiuntė jautrų laišką poniai 
Nixonienei prašydamas, kad ji 
su prezidentu ieškotų būdų pa
dėti S. Kudirkai ir jo nelaimin
gai šeimai.

Alg. Gureckas ir toliau rūpi
nasi žemėlapių reikalais. Netoli
moje ateity turėtų pasirodyti 
nauji žemėlapiai ir jei juose 
Pabaltijo valstybės nebus pažy
mėtos kaip Sovietų Sąjungos da
lis, tai LB pastangos šiuo reika
lu bus sėkmingos. Užmegsti 
santykiai su kongr. R. N. C. Nix, 
JAV atstovu Jungtinėse Tautose. 
Jis buvo plačiai supažindintas 
su Lietuvos byla ir pažadėjo LB 
nuolat informuoti apie nuotaikas 
ir pasikeitimus J. Tautose. Vasa
rio 16-tosios proga vėl išleidžia
mas The Violations of Human 
Rights in Soviet Occupied Lith
uania.

Gruodžio 28 Clevelande įvy
kusiame Šiaurės Amerikos Lie
tuvių Jaunimo Stąjungos suva
žiavime krašto valdybai atstova-

Gureckas lankėsi Valstybės de
partamente ir imigracijos įstai-

New Yorko gubernatorius Malcolm Wilson pasirašo proklama
ciją Vasario 16-tosios proga. Šalia jo sėdi prel. J. Balkonas. 
Stovi iš k.: Anne Balko — lietuvių kilmės gubernatoriaus 
speciali assistentė, senatorius Martin Knorr, įnešęs šios pro
klamacijos rezoliuciją senate, Petras Wytenus, priimąs pro
klamaciją New Yorko Altos vardu.

vo vicepirm. Vytautas Maciū
nas. Suvažiavime jis buvo iš
rinktas pirmuoju JAV Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos pirmininku 
vieneriem metam. Tokiu būdu 
V. Maciūnas, būdamas vicepir
mininku LB krašto valdyboje, 
vadovaus ir Jaunimo Sąjungai 
JAV, sudarydamas atskirą valdy
bą. Pirmasis Šiaurės Amerikos 
Lietuvių Jaunimo Sąjungos su
važiavimas sušauktas PLJS ry
šių centro, sutraukęs per 100 
jaunuolių iš JAV ir Kanados, bu
vęs nepaprastai darbingas su 
kruopščiai paruošta programa. 
Krašto valdyba dėkinga Jūratei 
Jasaitytei, to suvažiavimo svar
biausiai organizatorei ir rengė
jai.

K.v. ižd. Petras Mitalas paren
gė ir išsiuntinėjo sapaudai pini
ginę apyskaitą. Pajamų 1973 
metais turėta: 53,828.05 dol., 
išlaidų: 42,221.20 dol., kasoje 
turima: 11,606.85 dol. Pagal 
apyskaitą k.v. pajamos labai kuk
lios ir atsitiktinės. Ypatingai ma
žai gauta solidarumo įnašų ir au
kų LB mėnesio proga. Veik 
kiekvieną mėnesį įvairios orga
nizacijos ir sambūriai kreipiasi į 
k.v. paramos kultūriniam ir vi
suomeniniam darbam, kurie 
nors ir labai remtini, tačiau dėl 
lėšų stokos negali būti patenkin
ti.

Švietimo Tarybos sudėtis dar 
nėra gauta patvirtinti. Lietuvos 
žemėlapis jau paruoštas ir siun
tinėjamas užsisakiusiem. Nu
tarta visus Švietimo tarybos ap
linkraščius siuntinėti visom 
apylinkių valdybom ir LB Tary
bos nariam, ko anksčiau nebuvo 
daroma.

Kultūros Taryba iki šiol dar 
nesudaryta. Nepavyko surasti 
šiam darbui norinčių vadovauti 
asmenų Detroite, Clevelande ir 
Bostone, tad vėl grįžtama Chi- 
cagon. Mūsų kultūrininkai kra
tosi šio sunkaus ir atsakingo dar
bo, gi su kiekvienu uždelstu 
mėnesiu didėja spraga kultūri
niame gyvenime. Krašto valdy
ba stengiasi bent dalį tų darbų 
pati atlikti. Patirta, kad yra gali
mybių iš Federalinės valdžios 
gauti lėšų išleisti knygai apie 
lietuvių emigrantų įnašą į Ame
rikos gyvenimą. Pradėta tartis su 
dr. J. Puzinu dėl tokios knygos 
paruošimo, tačiau sužinota, 
kad dr. A. Kučas yra jau atidavęs 
J. Kapočiaus leidyklai Ameri
kos lietuvių istoriją anglų kal
ba. Tiriama, ar šis veikalas ati
tiks reikalavimus. Vicepirm. 
Rimas Česonis yra kreipęsis į 

(nukelta į 7 psl.)
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Temperatūrai kylant, keitimosi procesas vyksta greičiau, o kai 
ji pasiekia 100 laipsnių C. (212 laipsnių F.) ar daugiau, kolage
nas ypač greitai virsta gliutinu. Jei sv. svorio jautienos gabalas pa
prastam puode verda 2-3 valandas, tai tas pats gabalas sanda
riai uždarytam puode, kur temperatūra pasiekia apie 100 laips
nių C. (212-F.), išverda nėr 35-50 minučių. Tačiau toks virimo 

būdas turi ir blogų savybių — pakeičia patiekalų skonį, žūva 
vitaminai ir kt. Kai mėsa ar žuvis kepama be vandens, tempera
tūrai pakilus iki 130 laipsnių C. (275.6 laipsnių F.), kolage
nas sudžiūsta pirmiau, negu jis pavirsta gliutinu. Tokią mėsą 
organizmas sunkiau suvirškina ir įsisavina.

Verdamos mėsos ar žuvies ekstratyviosios medžiagos pereina į 
sultinį, kuriame produktas verda. Šios ekstraktyviosios medžia
gos žadina apetitą, paskatina virškinamosioms sultims išsiskirsti.

Garuose verdamas produktas ekstraktyviųjų medžiagų neten
ka mažiau, negu verdamas vandenyje.

ANGLIAVANDENIAI
Angliavandeniai yra pagrindinis organizmo energijos teikėjas. 

Jų daugiausia yra įvairiuose augalinės kilmės produktuose cukraus 
ir krakmolo pavidalais. Pavyzdžiui, cukruje angliavandeniai sudaro 
99.9 procento, bulvių krakmole — 80 procentų. Labai daug krak
molo turi ryžiai, grikių kruopos, ruginė rupi duona ir kt. Šviežiose 
daržovėse angliavandenių nedaug. Daržovių ir vaisių didžiausią 
dalį sudaro vanduo ir ląsteliena, kuri yra beveik nesuvirškinama. 
Ląsteliena paskatina žarnų judesius, apsaugo nuo vidurinių už
kietėjimo. Ląstelienos daug daržovėse, vaisiuose ir rupaus malimo 
gaminiuose. Gydomajam maitinime ląsteliena kartais naudojama 
dideliais kiekiais, pavyzdžiui, gydant nutukimą, reikia duoti ne- 
maistingą, nekaloringą, bet skrandį užpildantį ir pašalinantį alkio 
jausmą maistą,, o esant skrandžio žaizdai, viduriuojant ir pana

šiai, kai negalima dirginti skrandžio ar kitų virškinamojo trakto 
organų, ląsteliena iki minimumo mažinama.

Angliavandenių reikšmė sveikų žmonių maitinime labai di
delė. Apie 2/3 šilumos organizmas gauna iš angliavandenių.

Organizmo perdirbti angliavandeniai į kraują įsisunkia cukraus 
pavidalu. Norint išlaikyti tam tikrą cukraus santyki kraujuje, ge
riau didesnę dalį angliavandenų duoti organizmui krakmolo pavi
dalu, kad, virškinamajame trakte iš lengvo irstant krakmolui, atsi
radęs cukrus galėtų laipsniškai įsisunkti į kraują. Tačiau, kai audi
niams reikia skubiai duoti cukraus (esant dideliam protiniam 
ar fiziniam įtempimui, nusilpus širdžiai) geriau vartoti daugiau 
cukraus.

Cukrų, ypač gliukozę, organizmas įsisavina greitai ir lengvai.
Dietiniame maitinime angliavandeniai taip pat svarbūs. Kai 

sergantis organizmas negali normaliai naudoti baltymų ar riebalų, 
maitinimo pagrindą turi sudaryti angliavandeniai. Ligoniams, ser
gantiems širdies ar kepenų ligomis, duodami angliavandeniai — 
cukrus, medus, gliukozė, vaisių sultys.

Sveikam suaugusiam žmogui per parą reikia 1.1 svaro (500 
gr.) angliavandenių. Sergantiems cukraus liga angliavandenių, 
ypač cukraus, beveik visai neduodama. Sergantiems reumatu ir 
įvairiais uždegimais angliavandeniai, ypač cukrus, taip pat apribo
jami. Stiprinant maitinimą ar norint padidinti svorį, angliavan
denių duodama daugiau, iki 1.32 svaro per parą.

Gaudamas per didelę normą angliavandenių organizmas juos 
sukaupia riebalų pavidalu.

RIEBALAI

Riebalai — maždaug du kartus labiau koncentruoti negu ang
liavandeniai. Sudarydami poodinį sluoksnį, riebalai kartu apsaugo 
organizmą nuo šalčio ir vidaus organus nuo sužeidimų.

Riebalai yra augalinės ir gyvulinės kilmės. Normaliai juos 
vartojant, sveiko žmogaus organizmas ir vienus, ir'antrus gerai 
įsisavina. Tačiau gyvulinės kilmės riebalai vertingesni, nes kai 
kuriuose jų (svieste) yra vitaminų.

Per parą vidutinio sunkumo fizinį darbą dirbantis žmogus turi 
gauti 2 uncijas (57 gr.) riebalų. Vartoti perdidelis kiekis 
riebalų net pavojingas, nes jų perteklius gali sukelti įvairius 
virškinamojo trakto sutrikimus. Sergant kepenų ligomis, riebalai 
sumažinami iki 1.2 uncijos per parą. Riebalai vartojami, gami
nant maistą iš mažai kaloringų produktų, pavyzdžiui, iš daržovių, 
nes riebalai padidina maisto kaloringumą ir pagerina jo skonį.

Per ilgas riebalų virinimas sriubose ar kituose patiekaluose pa
keičia jų skonį ir kvapą, riebalai įgauna stearino prieskonį. Dietinia
me maitinime, vartojant sviestą, rekomenduojama jį dėti į paga
mintą maistą prieš duodant ligoniui valgyti.

Karštai kepinami riebalai pakeičia savo cheminę sudėtį, o 
susidariusieji junginiai erzina tulžies ir pūslės takus. Dėl to, ser
gant kepenų ligomis, riebaluose kepinami patiekalai draudžiami.

Ir riebalus ir angliavandenius organizmas gali pasigaminti iš 
visų trijų pagrindinių maisto medžiagų: baltymų, riebalų ir anglia
vandenių. Tik baltymai yra nepakeičiami, ir juos organizmas 
gali pasigaminti tik iš amino rūgščių.

VITAMINAI

Vitaminai, nors nėra energijos šaltinis, gyvam organizmui 
reikalingi kaip ir baltymai. Negaudamas vieno kurio vitamino, 
organizmas nustoja normaliai veikti, suserga jo atskiri organai. 
Visi vitaminai žmogaus organizme glaudžiai veikia, todėl vieno 
kurio vitamino stoka trukdo ir visus kitus normaliai veikti.

Vieni vitaminai tirpsta vandenyje, antri — tik riebaluose 
(lipovitaminai). Pagal tirpstamumą ir atsparumą karščiui vitami
nai skirstomi grupėmis. C ir B grupės vitaminai tiipsta vandenyje, 
A, D, E vitaminai — riebaluose.

A vitaminas dažnai vadinamas augimo vitaminu, nes jis, 
padėdamas išsivystyti normaliai kaulų sistemai, turi ypač didelę 
reikšmę augimo metu. Negaudamas A vitamino, žmogus suser
ga akių liga — kseroftalmija. A vitaminas taip pat apsaugo kvėpuo
jamųjų takų ir virškinamojo trakto gleivinę.

A vitaminų yra svieste, piene, grietinėje, kiaušinio trynyje, 
gyvulių (ypač žuvų) kepenyse, žuvų taukuose. Žmogaus kepe

nys gali pagaminti A vitaminą iš karotino, kurio yra morkose, 
špinatuose, salotose, rūgštynėse, erškėčio uogose ir kituose pro
duktuose. Per parą žmogui reikia 4,000 vienetų. Vaikams ir nėš
čioms moterims dukart tiek.

B vitaminai sudaro ištisą grupę, net 12, artimai giminiš
kų. Jie sužymėti numeriais: BI, B2, B3 ir 1.1. Šie vitaminai 
apsaugo nervų sistemą, odą, virškinamąjį traktą ir kitus organus nuo 
susirgimo. B vitaminai tiipsta vandenyje ir yra atsparūs dide
liam karščiui, todėl virtame bei keptame maiste jų beveik nesu
mažėja, tik jie būna ištiipę vandenyje. Per parą žmogui reikia 
nuo 200-300 vienetų. B vitaminų yra kepenyse, liesoje mėsoje, 
kiaušinyje, piene ir jo gaminiuose, mielėse, rupiai maltuose 
miltuose, ankštinėse daržovėse. ' (Bus danei™.)
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KURSAI DAINAVOJE
Veiklumas, veiksmas, veiki

mas, veikla, veikėjas, dinamika. 
Kiek daug išmokome termino
logijos. Gal kitiem nedaug reiš
kia šie žodžiai, bet mum, kurie 
buvome 1973-ių metų Dainavos 
kursuose, šie žodžiai buvo dide
lė dalis pašnekesių.

Gruodžio 26-tą dieną rinko
mės, rinkomės ir susirinkome 
laiku pradėti kursus kartu. Kun. 
Yla atidarė kursus ir kartu su 
Kęstučiu Šeštoku pristatė visus 
vadovus ir paskaitininkus. Vado
vais buvo: K. Šeštokas, Marijus 
Gudinskas, Kristina Gedrimaitė, 
Viktoras Nakas, Vytas Kliorys, 
Onytė Kliorytė, Onilė Vaitkutė, 
Rimas Kasputis ir Linas Miku- 
lionis. Vakarą praleidome links- 

! mai — susipažinome žaisdami 
įvairius žaidimus — net pie
šėme viens kito portretus. Dai
navome, šokome ir pagaliau, pri
sigėrę “kakavos”, nukeliavome į 
lovytes.

Pirma diena
Jau laikas atėjo pradėti darbą. 

Ketvirtadienį buvome paskirsty
ti į dvi grupes ir pamainomis iš
klausėme seselės Onutės Mi- 
kailaitės paskaitą apie veiklos 
principą ir kunigo Ylos pa
skaitą apie brendimą veikloje.

Visą rytą viliojo akis krentan
tis sniegas, ir per laisvalaikį 
vyko sniego karas tarp “mer
ginų ir vyrukų”. Aš dar ;nesu 
pajėgusi nuspręsti, kas laimėjo.

Penktadienis
Penktadienį taip pat pamaino

mis klausėmės paskaitų. Kuni
gas Yla kalbėjo apie veiklos 
kryptį, daug naujų terminų ir 
keturis pagrindinius žmonių ti
pus: choleriką, sangviniką, me
lancholiką ir flegmatiką. Ku
nigas Razma labai įtikinamai 
supažindino mus su veiklos 
prasme. Buvo jo paskutinė die
na su mumis ir vakare jis su 
kun. Jonu Staškevičiumi pra
vedė susikaupimo vakarą ir au
kojo mišias.

Šeštadienis
Šeštadienį, gruodžio 29-tą, at

vyko pas mus du svečiai-paskai- 
tininkai. Inžinierius Antanas Sa
balis iš New Yorko tikrai įdo
miai mum kalbėjo ir davė daug 
praktiškos medžiagos kuopų 
veiklai. O veiklos plotmes, reiš
kia, pristatė mums prof. Eligijus 
Sužiedėlis iš Brocktono.

Vakare mes, kursantai, savo 
mintis išreiškėme per “savą kū
rybą”. Buvo labai gražių, origi
nalių veikalų, labai rimtų, o taip 
pat ir labai juokingų. Bet į 
kiekvieną veikalą buvo įvestos 
mintys ir idėjos, pasisemtos iš 
paskaitų.

Šeimos šventėje New Yorke moksleivės ateitininkės šoka ba
letu. Iš k. Dalia Jasaitytė, Daiva Vebeliūnaitė, Danutė 
Norvilaitė, Rasa Vilgalytė, priekyje vadovė Aina Bernier. 
Nuotr. Algio Norvilos

Sekmadienis
O kaip greitai laikas bėga. Jau 

liko tik dvi dienos laiko. Buvo
me jau beveik visi susipažinę 
išbuvo sunku tikėti, kad greitai 
reikės išsiskirti.

Išvažiavo mūsų du svečiai, 
bet netrukus atvažiavo ir kitas 
— dr. Vytautas Vygantas iš New 
Yorko. Jis taip pat įdomiai ir 
įspūdingai kalbėjo apie ateiti
ninkų misiją. Įstrigo man į galvą 
jo vienas pasakymas mum, jau
nimui — “Mes turime ne tęsti 
lietuvybę, bet sukurti lietuvy
bę”.

Kalbėjo ir mūsų Centro Valdy
bos pirmininkas K. Šeštokas, 
kuris mus supažindino su įvai
riausiomis pasaulio religinėmis 
grupėmis savo paskaitoje: Kristi
ne veikla pasaulyje.

Lauke dar buvo daug sniego 
ir oras šaltas, tai buvo mum pro
ga pačiuožti. Nesvarbu buvo, ar 
mokėjome čiuožti, ar ne, ar tu
rėjom pačiūžas, ar tik botus, vis- 
tiek visi ėjome ant ledo. Mes 
mergaitės grįžome gana šlapios 
ir sniegu apvoliotos, bet vistiek 
su aiškiomis šypsenomis.

Šiais metais kun. Yla su vado
vais panaudojo naują būdą dis
kusijų būreliam pravesti. Buvo 
parinkta maža grupelė kursantų 
ir kiekvienam iš jų buvo pa
skirtas būrelis su maždaug aš- 
tuoniais moksleiviais. Mes patys 
sugalvodavome klausimus dis
kusijom ir tada vakarais susi
rinkdavome aptarti ir išsiaiškin
ti apie mūsų turimas problemas.

Paskutinė diena
Taip ir atslinko mūsų pasku

tinioji pilna diena kursuose. Ry
te kun. Staškevičius kalbėjo apie 
dinaminę veiklą — grupių dina
miką. Pavalgėme paskuti
niuosius pietus, dainavome. Di
delė dalis išbėgo laukan pabė
gioti, pačiuožti, o kiti pasiliko 
susiruošti popietės dienotvarkei 
— suvažiavimui.

Suvažiavimas prasidėjo, jair 
pirmininkavo Aloyzas Pakalniš
kis, Gintė Damušytė ir Aura Oš- 
lapaitė įnešė vėliavas, svečiai 
ir kursantai buvo pasveikinti.

Išklausyta kuopų pranešimai: 
dalyvavo atstovai iš dvylikos 
kuopų. Buvo padaryti C V-bos 
pirmininko bei iždininko M. 
Gudinsko pranešimai ir “Atei
ties” redaktoriaus pranešimai. 
Vyko diskusijos ir toliau rezoliu
cijos, balsavimai bei komisijų 
nutarimai.

Netrukus po suvažiavimo 
buvo oficialus kursų uždarymas. 
Kalbėjo kun. Yla, kuriam buvo 
pareikšta nuoširdi padėka ir 
įteiktas vienas kūrinys kaip do
vana. Kalbėjo ii’ mergaičių bei 
berniukų vadovai. Taip pat kiek
vienam kursantui buvo pado

vanotas tomas lietuviško Naujo
jo Testamento. Užbaigėme su
važiavimą su ateitininkų himnu 
ir liūdnais veidais.

Šį vakarą buvo labai iškil
minga vakarienė. Ją užbaigėme 
padėkodami šeimininkėm p. 
Razgaitienei ir Loretai Zubaitei, 
kurios tikrai skaniai visą savaitę 
paruošė valgius. Taip pat ta 
proga pagerbėme ir padėkojome 
Kęstučiui, kuris ligi šiol tik ki
tus gerbė, o iš tikrųjų be jo šie 
kursai nebūtų įvykę.

Štai ir liko tik ta dalis kursų, 
kurios mes visi labiausiai lau
kėme, — tai šokiai. Nors jie ir 
vėlai prasidėjo, bet visi greit 
įsidrąsino ii’ pasišoko.

Greitai prabėgo vakaras ir ne
trukus — Nauji Metai! Kai visi 
pabaigė kabintis, bučiuotis ir 
verkti, susirinkome mišiom, pra
šydami Dievo, kad padėtų mum 
praleisti linksmus, sveikus ir 
reikšmingus Naujus Metus.

Aura Ošlapaitė

v ■Kaukės kviečia
“Linksmumas eina per girias, 
Paukšteliai kelia vestuves . . .” 
Tai nevyksta tik dainose. Jau 

kelinti metai, kai sutelktomis 
jėgomis New Yorko ateitinin
kų vienetai rengia Užgavėnių 
kaukių balių. Šiais metais vasa
rio 23, šeštadienį, 8 v.v. naujo
se Kultūros Židinio patalpose 
tikimasi vėl susilaukti tokių gar
bingų svečių, kaip konvalijos, 
pelės, danties, karaliaus, Lais
vės Statulos, lietuviškos 
spaudos, gandro, telefono, pa
vasario, gvazdiko, ridiko ir visų 
jų draugų.

Telefonas, didelis praeitų ba
lių rėmėjas, praneša, kad pla
nuoja atvažiuoti svečiai net iš 
tolimojo Clevelando, Wa- 
shingtono ir Kanados. Pasirodo, 
kad varna, nesustabdoma kal
bėtoja, visiem išpasakojo, kaip 
spalvinga nuotaika, linksma mu
zika ir dainų rateliai gelbsti pa
siruošti ilgam laikotarpiui ligi 
pavasario. Pelė ir dantis prašė 
perduoti pageidavimą, kad sve
čiai iš žmonių tarpo nešiotų 

(nukelta i 11 psl.)

ŠEIMOS ŠVENTĖ NEW YORKE
Prisimindamas dalyvių nuo

taikas ir atsiliepimus, galiu drą
siai tvirtinti, kad ateitininkų šei
mos šventė, surengta sausio 12 
Kultūros Židinyje, praėjo su pa
sisekimu ir paliko gilų įspūdį. 
Humoristinė bei rimtesnė prog
rama pasiekė klausytojų širdis 
vienu ar kitu būdu. Tas, kuris 
atėjo atsigaivinti ar pasidžiaugti 
pačia šeimos švente, kaip ir ki
tais metais, — nebuvo apviltas.

Įdomi programa susidėjo iš 
dviejų dalių. Naujavedžius su
vaidinę moksleivių tėvai (pa-

Mindaugo pilaitėje ateitininkų kursų metu buvo atlaikytos pirmos mišios. Viduryje kun. 
Pranas Geisčiūnas, aplink kursų dalyviai. Trūksta kun. S. Ylos. Nuotr. Sauliaus Eivos

Atgarsiai iš Putnamo

Šiemet, kaip įprasta, Putname 
įvyko šeštieji moksleivių ateiti
ninkų ideologiniai kursai. Atva
žiavo dvidešimt moksleivių iš 
New Yorko, Bostono ir kitų kuo
pų. Šis skaičius kuo ne per pus 
mažesnis negu pereitų metų, 
tačiau viskas išsilygino dėka 
kursantų dvigubo entuziazmo ir 
darbštumo. Nuotaika iš pat pra
džių buvo gera — draugiškumo 
ir šeimyniškumo šiluma pasijuto 
ore.

Atvažiavus Padėkos ketvirta
dienį pietum, visi buvo skaniai 
seselių pavaišinti. Per pietus 
mes atnaujinom senas pažintis, 
susidraugavome su anksčiau ne
matytais ir pasiruošėm pažaisti, 
paišdykauti, kaip per atostogas 
tinka. Bet kur tau! Vos spėjom 
nuiyti paskutinį kąsnį, ir mus 
jau varo į salę klausytis paskai
tų. Buvo pristatomi ir kursų va
dovai: K. Šeštokas, G. Juozapa
vičiūtė, Ant. Razgaitis ir R. Na
vickaitė.

Principai
Šių metų kursų tema buvo 

pažiūrologija (žvilgsnis į pasau
lį, gyvenimą ir save).

Pirmas lektorius buvo kun. 
Stasys Yla, kuris ne tik paruošė 
medžiagą visiem šešiem Putna
mo moksleivių at-kų kursam, bet 
ir kiekvienais metais yra daly
vavęs kaip lektorius. Taigi jis, 
kaip prityręs veteranas, palaips
niui suformuluodamas mintis, 
mums apibendrino pažiūrologi- 

kviesti iš žiūrovų) ir kiti įvairūs 
juokai bei vaizdeliai prajuoki
no ne vieną atsilankiusį. Net ir 
vyresnieji moksleiviai berniukai 
sugebėjo pašokti tautinį šokį 
“Blezdingėlę”, tuo iškeldami į 
viršūnes humoristinės progra
mos dalį.

Programa keitėsi — darėsi 
rimtesnė. Du gabūs jaunučiai — 
Algis Lukoševičius ir Monikutė 
Vygantaitė — padeklamavo eilė
raščius. Vėliau kelios talentin
gos mergaitės grakščiai pašo
ko baletą. Programa buvo baig
ta įdomiu ir sklandžiai sureži
suotu poezijos bei muzikos 
montažu pagal šių metų ateiti
ninkų temą: “Ne man, bet ma
no broliui”. Montaže mokslei
viai ir moksleivės pagal šią 
temą skaitė savo bei kitų sukur
tus eilėraščius.

Visa programa buvo paruoš
ta, surežisuota ir atlikta vyres
niųjų moksleivių ateitininkų dė
ka. Tiem moksleiviam vado
vavo Aura Ošlapaitė, dabartinė 
moksleivių ateitininkių kuopos 
pirmininkė. Po programos buvo 
skanūs užkandžiai ir linksmi 
šokiai.

Ši korespondencija būtų ne
baigta, jei nepadėkotume tiem, 
kurie individualiai padėjo šią 
šventę įgyvendinti. Dėkojame 
Albertui Landsbergiui ir Vytui 
Navickui. Ypatinga padėka ten
ka poniai Ošlapienei ir ponų 
Norvilų šeimai, o taip pat ir 
Tėvui Pauliui už leidimą nau
dotis Kultūros Židinio patal
pomis.

Paulius Rajeckas

jos reikšmę ir paaiškino jai arti
mus terminus, kurie dažniau 
bus vartojami.

Kas pusvalandį ar dvidešimt 
minučių buvo trumpa pertrau
kėlė, o po jos vėl tęsiama pa
skaita. Nepajutom, kaip prabėgo 
visa popietė. Po vakarienės visi 
kursų dalyviai buvo paskirstyti į 
tris diskusijų būrelius, kuriuose 
buvo svarstomi klausimai, girdė
ti paskaitoje. Diskusijų metu 
kartais įvykdavo karšti ginčai, 
bet neužmirštant šeimyniškumo 
principo, visad baigėsi draugiš
kai. Baigus diskusijas, iš kiek
vieno būrelio vienas atstovas pa
darė pranešimą apie jo būrelio 
diskusijų rezultatus.

Po to buvo susipažinimo vaka
ras ir žaidimai, kuriuos pravedė 
patys kursantai. Taip nepapras
tai greit prabėgo pirmoji kursų 
diena. Pavalgę naktipiečius ir 
sugiedoję “Kaip grįžtančius na- . 
mo paukščius”, visi nukeliavo 
sapnų šalin.

Kitą dieną toliau vyko dar
bas. Iš ryto kalbėjo prof. Simas 
Sužiedėlis. Jis tęsė, ką vakar bu
vo pradėjęs kun. Yla, bet jau la
biau specifiniai ir su deta
lėm. Prof. Sužiedėlis kalbėjo į- 
domiai, iškeldamas daug gilių 
minčių ir perduodamas kursan
tam stiprią bazę, ant kurios at
sistoję galėjo geriau suprasti 
vėlesnes paskaitas.

Kęstutis Šeštokas plačiai iš
dėstė inteligentiškumą. Jis kal
bėjo iš mokslinės ir filosofinės 
pusės, tuo būdu padėdamas 
mum susidaryti pilną inteligen
tiškumo sąvoką. Vakare, pasi
skirstę į grupes, projektavome 
“lietuviškus miestus” —juos iš
plėšdami ir jiems nustatydami 
“chartas”.

Šeštadienį pirmoji lektorė 
buvo Gabija Juozapavičiūtė. Jos 
tema buvo visuomenė, ir ypač 
šeimos rolė joje.

Paskutinė lektorė buvo seselė 
Onutė Mikailaitė, dėstymo bū
das ypač tiko paskutinės dienos 
paskaitai, nes išsisėmę kursantai 
jau dažniau buvo linkę užsnūst. 
Tačiau seselės skardus balsas ir 
dažnas kreidos takšėjimas į 
lentą nedavė progos šitokiam 
liuksusui.

Ypatingas įvykis
Pasibaigus paskaitom, kursų 

dvasios vadas kun. Geisčiūnas 
laikė specialias kursantam mi
šias Mindaugo pilyje. Šis įvykis 
ypatingas tuo, kad tai buvo pir
mos mišios, laikytos šitoje kun. 
Ylos statytoje pilyje.

Vakare visi pasiruošė vienai 
iš svarbiausių kursų dalių, bū
tent — šokiam. Mergaitės apsi
vilko savo gražiausiomis sukne
lėmis, berniukai užsidėjo švar
kus ir kaklaraiščius, visi nuėjo 
į salę ir . . . nėra muzikos! Be- 
ruošdami kursus, vadovai buvo 
taip užimti kitais reikalais, kad 
plokšteles ėmė ir užmiršo. Ta
čiau padėtį išgelbėjo Antanas 
Razgaitis su skordeonu, užtrauk
damas mum polkų, ir Kęstu; 
tis Šeštokas, kuris su gitara pa
grojo ir padainavo savo paties 
sukurtų dainų. Taip prabėgo 
paskutinis vakaras.

Sekmadienį rytą kun. Geisčiū
nas atlaikė iškilmingas Kristaus

Karaliaus mišias. Po to kun. Yla 
grąžino kursantam užrašų kny
gutes (kurias buvo surinkęs ir 
peržiūrėjęs) ir kiekvienam indi
vidualiai davė savo patarimų ir 
komentarų. Po to buvo iškilmin
gas posėdis ir kursų uždarymas. 
Kun. Yla kiekvienam kursantui 
įteikė Šventąjį Raštą (su sąlyga, 
kad būtų perskaitytas). Sugiedo
jus ateitininkų himną ir “Kaip 
grįžtančius namo paukščius”, 
kursai buvo baigti.

Tomas Girnius

Kun. Pranas Geisčiūnas lai
ko pirmas mišias Mindaugo 
pilyje Putname, kai ten 
buvo surengti moksleivių 
ateitininkų kursai. Nuotr. Sau-

. liaus E i vos

daugiau prieinamas, 
jai apie tai pranešti.

moks, ateitininkų ren-

Mačiau, girdėjau
— SAS CV-bos naujas pir

mininkas yra Linas Sidrys iš 
Chicagos. Linkime jam sėkmės 
sąjungos veikloje ir laukiame 
pirmojo aplinkraščio.

— MAS CV-ba praneša, kad šį 
pavasarį yra ruošiami suvažiavi
mai moksleivių globėjam, va
dovam bei valdybom dviejose 
vietovėse: Detroite birželio 1-2 
ir New Yorke gegužės 18-19 
Kultūros Židinyje. Bus pasitari
mas veiklos klausimais, pasi
dalinimas minčių bei problemų. 
CV-ba norėtų iš anksto susidary
ti vaizdą, kuriom kuopom kuris 
miestas 
Prašoma 
ti.

— NY 
giama metinė šventė įvyks bir
želio 1-2 Kultūros Židinyje. Bus 
paskaitos, diskusijos ir jaunimo 
šokiai. Kitų metinių švenčių da
tos: Toronte — bal. 25-28, Ha
miltone — geg. 3-5.

— Philadelphijos moksleiviai 
ir studentai rengia jaunimo va
karą balandžio 20. Jam vadovau
ja Aušra Kananavičiūtė. Visi 
kviečiami šiame literatūros, mu
zikos ir šokių vakare dalyvauti.

— “Ateities Aušra” laukia 
moksleivių kuopų laikraštėlių 
iš Detroito, Rochesterio ir kt. 
Siųskit juos tiesioginiai skyriaus 
redaktorei.

— “Ateities” žurnalo prenu
meratos 1974-iem metam bus 
automatiškai pratęsiamos, nes 
gegužės-gruodžio numeriai ne
bus spausdinami. Laukite naujo 
sausio mėnesio numerio.

— MAS CV-ba prašo, kad 
kiekviena kuopa atsiųstų sąrašą 
kandidatų, kad būtų galima jiem 
įteikti medžiagą egzaminam.
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AR ĮSTATYMAS DRAUDŽIA MOKYTI 
VAIKUS RELIGIJOS? — KLAUSĖ 
TEISMĄ TEISIAMASIS KUN. LIESIS

Minėtame vaikų susirinkime 
mes su vaikais meldėmės. Ten 
juos klausinėjau apie sakramen
tus, maldą, Dievą. Jiems apie 
Dievą sakiau pamokslą. Pa
mokslas (lygiai kaip malda, mi
šių laikymas, sakramentų tei
kimas) yra esminė katalikų kulto 
dalis. Pamokslų sakymas, sakra
mentų teikimas — katalikų kul
tas. Vadinasi, tame susirinkime 
buvo atliekami vien kulto veiks
mai. Minėtasis Prezidiumo nu
tarimas susirinkimų, skirtų kulto 
veiksmams, nedraudžia. O 
LTSR konstitucijos 96 str. susi
rinkimus, kur atliekami kulto 
veiksmai, įsakmiai leidžia. (“Vi
siems LTSR piliečiams pripažįs
tama religinių kultų atlikimo 
laisvė”).

(Ar įstatymas mokyti vaikus 
draudžia?):

Mes, kunigai, esame nuolatos 
kaltinami ir skaudžiomis kalėji
mo bausmėmis baudžiami (pvz. 
kun. A. Šeškevičius, Zdebskis, 
Bubnys), remiantis dar kitu 
LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo nutarimu, būtent:

“Įstatymų apie bažnyčios at
skyrimo nuo valstybės ir mokyk
los nuo bažnyčios pažeidimu, . . 
suprantama: . . . nepilnamečių 
religinio mokymo užsiėmimų 
organizavimas ir sistemingas 
vykdymas, pažeidžiant įstatymų 
nustatytas taisykles”. (Žr. LTSR 
ATP nutarimas 1966.V.12).

Aiškiai matome, kad ir šis nu
tarimas organizuotai, t.y. grupė
mis mokyti vaikus religijos drau
džia ne absoliučiai, ne visuo
met, o tik tais atvejais, kai, gru
pėmis mokant religijos, būna 
pažeidžiamos “įstatymų nusta
tytos taisyklės”. Tų “taisyklių” 
laikantis, grupėmis mokyti vai
kus religijos nedraudžiama. Tos 
“taisyklės”, kurių turėtų kunigai 
laikytis, grupėmis mokydami 
vaikus religijos, niekur oficialiai 
nepaskelbtos. Vadinasi, jų dar 
nėra. O jeigu jų nėra, tai kokį 
juridinį pagrindą turi LTSR teis
mai kunigus tų įsivaizduotų tai
syklių pažeidimu apkaltinti ir 
skaudžiai nubausti?

Mums, kunigams, yra nuo
latos daromas priekaištas, kad 
mes, mokydami vaikus religijos, 
pažeidžiame konstitucinį įstaty
mą: “mokykla atskirta nuo baž
nyčios”. Mielieji juristai, kalbė
kime ne poetiškai, bet juridiš
kai. Juridinėje kalboje “mokyk
la” — mokymo įstaiga, specialiai 
skirta tik mokymui. Juridinėje 
kalboje niekas neturi teisės 
“mokykla” vadinti nei maldos 
namo (kur žmonės meldžiasi), 
nei įmonės, nei dirbtuvės, nes 
visos tos vietos specialiai skirtos 
ne mokymo, bet kitiems tiks
lams, nors ir ten kaip ir visa
me gyvenime žmonės atsitikti
nai mokosi, specializuojasi. Poe
tiškai, vaizdingai kalbant, be 
abejo, galima viską, net visą 
gyvenimą vadinti “mokykla”. 
Sakau “poetiškai”, bet ne juri
diškai kalbant.

Juridiškai kalbėdami, mo
kykla neturime teisės vadinti nė 
mokinių su mokytojais, kaip ne
turime teisės valgykla vadinti 
jos šlavėjų, virėjų ir valgytojų, 
o kirpykla vadinti kirpėjų, barz
daskučių ir kerpamųjų. Juridi
nėje kalboje “valgykla” — tai 
valgymo įstaiga, “kirpykla” — 
tai kirpimo įstaiga ir “mokykla” 
— tai mokymo įstaiga, bet ne jos 
sargai, ne mokiniai ir ne moky
tojai.

Taigi, konstitucinis įstatymas 
“mokykla atskirta nuo bažny
čios “mokykla” vadina tik moky
mo įstaiga, bet ne kitas įstai
gas, ne kitas vietas, taip pat ir 
ne mokinius ir ne mokytojus.

Vadinasi, mes, kunigai, mo
kydami vaikus religijos ne 
mokslo įstaigose (mes į jas nė 

kojos nekeliame), nė trupučio 
nepažeidžiame minėtojo konsti
tucinio įstatymo.

Vadinasi, Utenos rajono Vyk
domojo komiteto administracinė 
komisija mane pripažino kaltu ir 
nubaudė (50 rub.) be jokio ju
ridinio pagrindo ir, be to, ne
moraliai, nes bausti kunigą, kad 
jis atlieka savo šventas ir garbin
gas (Kristaus ir Bažnyčios uždė
tas) pareigas yra tikrai nekultū
ringa ir tikrai nemoralu.

Todėl prašau Utenos rajono 
liaudies teismą panaikinti šį ad
ministracinės komisijos nuo
sprendį.

(Ar konstitucija pripažįsta žo
džio laisvę ir kunigui?):

Gynybinė kalba
Vaikus būriais mokyti religi

jos leidžia konstituciniai žodžio, 
spaudos ir susirinkimų įstaty
mai. LTSR Konstitucijos 97 str. 
pasakyta:

“Sutinkamai su darbo žmonių 
interesais ir siekiant sustiprinti 
socialistinę santvarką, Lietuvos 
TSR piliečiams įstatymu garan
tuojama: a) žodžio laisvė; b) 
spaudos laisvė; c) susirinkimų 
ir mitingų laisvė.”

Panagrinėsime šio straipsnio 
prasmę. Čia įžangoje kalbama 
apie darbo žmonių interesus. 
Darbo žmonių gerovė, jų inte
resai yra kiekvieno įstatymo 
tikslas. Šį tikslą įstatymo leidė
jai įstatymo tekste kartais pa
žymi, kartais nepažymi. Bet įsta
tymo esmė visuomet pasilieka 
ta pati, nežiūrint, ar šis tikslas 
(darbo žmonių gerovė) įstatymo 
tekste pažymėtas, ar ne. LTSR 
Konstitucijos 97 str. šį tikslą 
įsakmiai pažymi šiuo įžanginiu 
posakiu: “sutinkamai su darbo 
žmonių interesais (t. y. darbo 
žmonių gerovei, jų naudai) . . . 
garantuojama” . . .

Jeigu šio įžanginio posakio 
“sutinkamai su darbo žmonių 
interesais” ir nebūtų, tai vis tiek 
šio straipsnio esmė liktų ta pati, 
būtent:

“Lietuvos TSR piliečiams į- 
statymu garantuojama: a) žodžio 
laisvė; b) spaudos laisvė; c) su
sirinkimų ir mitingų laisvė” . . .

Kiekvieną moralų įstatymą pi
liečiai turi vykdyti besąlygiškai. 
Vadinasi, ir Konstitucijos 97 
str. vykdytinas besąlygiškai. Jo 
esmė, kaip minėta, yra tokia:

“Visiems piliečiams (vadina
si, ir kunigams) garantuojama 
žodžio, spaudos (t.y. visokio žo
džio, visokios spaudos, visų pa
kraipų, vadinasi, ir religinės pa
kraipos žodžio bei spaudos) lais
vė; susirinkimų (vadinasi, ir ku
nigų daromų vaikų religinių su
sirinkimų) laisvė”. Pasakyta 
“laisvė”, vadinasi, tikra laisvė, 
pilna, nevaržoma laisvė.

Tai tikroji Konstitucijos 97 
str. prasmė. Bet daug kas šį 
Konstitucijos straipsnį supranta 
klaidingai. Jie galvoja, kad šis 
straipsnis garantuojąs ne ab
soliučią, bet sąlygotą žodžio, 
spaudos ir susirinkimų laisvę. 
Jie sako, kad LTSR Konsti
tucija garantuojanti laisvę tik 
tokiam žodžiui, tik tokiai spau
dai ir tik tokiems susirinkimams, 
kurie “sutinka su darbo žmonių 
interesais”, gerove, kurie nau
dingi darbo žmogui.

Jeigu Konstitucija pripažintų 
laisvę ne kiekvienam žodžiui, 
ne kiekvienai spaudai, ne kiek
vienam susirinkimui, bet tik 
naudingam žodžiui, tik naudin
gai spaudai, tik naudingiems 
(darbo žmonių interesus atitin
kantiems) susirinkimams, tai ji 
(konstitucija) pateiktų ir aiškų 
kriterijų naudingam žodžiui, 
naudingai spaudai, naudin
giems susirinkimams atskirti 
nuo žalingo žodžio, nuo žalin
gos spaudos, nuo žalingų susi
rinkimų; sakau, konstitucija pa
teiktų kriterijų, rodantį, koks žo
dis, kokia spauda, kokie susirin
kimai laikytini “žalingais” ir ko

kie — “naudingais” darbo žmo
nių gerovei.

Bet minėtieji konstituciniai 
įstatymai nepateikia jokio krite
rijaus atskirti naudingam žo
džiui nuo žalingo, naudingai 
spaudai — nuo žalingos, nau
dingiems susirinkimams — nuo 
žalingų. O nepateikus aiškaus 
kriterijaus, konstituciniai žo
džio, spaudos, susirinkimų lais
vės įstatymai, jei imami antrą
ja prasme, pasidaro absoliučiai 
neaiškūs, t. y. pasidaro visiškai 
neaišku, kokį žodį, kokią spau
dą, kokius susirinkimus kon
stitucija laiko naudingais ir ko
kius laiko žalingais darbo žmo
nių gerovei.

Neaiškus įstatymas neturi jo
kios juridinės vertės. Neaiš
kus įstatymas —tai juridinis nie
kalas. Todėl ir minėtieji žodžio, 
spaudos ir susirinkimų konstitu
ciniai įstatymai, jei būtų imami 
antrąja prasme, taptų neaiškūs 
ir pavirstų juridiniu niekalu.

Konstitucijos leidėjai, aišku, 
nenorėjo, kad jų išleistieji įsta
tymai taptų juridiniu niekalu. 
Vadinasi, jie norėjo, kad tie įsta
tymai būtų imami ne antrąja, 
bet pirmąja prasme.

Vadinasi, jei konstitucijos 97 
str. garantuoja pilną, nevaržomą 
laisvę ne vien vadinamajam 
naudingam žodžiui, ne vien 
vadinamajai naudingai spaudai, 
ne vien vadinamiesiems nau
dingiems susirinkimams, bet 
kiekvienam, kiekvienos krypties 
žodžiui, kiekvienos krypties 
spaudai, vadinasi, ir religinės 
krypties žodžiui, spaudai; ir 
kiekvienam (be išimčių) kiek
vienos krypties susirinkimui, 
vadinasi, ir kunigų daromiems 
vaikų religiniams susirinki
mams.

Be abejo, konstitucijos leidė
jai žinojo, kad piliečiai, nau
dodamiesi konstitucijos garan
tuota laisve, gali padaryti daug 
ir nelemtų klaidų. Tačiau kon
stitucijos leidėjams buvo taip 
pat aišku, kad tiesa išryškės ir 
klaida bus pergalėta ne vienos 
kurios partijos, ne jos cenzorių 
(kurie patys yra klaidingi) varž
tais, bet tik pilna žodžio, spau
dos laisve. Todėl konstitucijos 
leidėjai ir garantuoja šią ne
varžomą žodžio, spaudos ir susi
rinkimų laisvę, naudingą tiesos 
pergalei ir visuomenės, darbo 
žmonių gerovei.

Vadinasi, ir mes, kunigai, tu
rime pilną konstitucijos garan
tuotą laisvę daryti visokius (di
delių ir mažų) susirinkimus ir 
ten reikšti savo mintis. Vadina
si, Utenos Vykdomojo komiteto 
administracinė komisija neturė
jo juridinės (juo labiau morali
nės) teisės mane pasmerkti ir 
nubausti, kad aš 1973 birželio 12 
Daunorių bažnyčioje būreliui 
kalbėjau apie Dievą, jo įsaky
mus, sakramentus, maldą. Todėl 
prašau Teismą panaikinti šį ad
ministracinės komisijos neteisė
tą ir neteisingą nuosprendį.

Prašau Utenos raj. liaudies 
teismą pridėti šį mano raštą prie 
mano bylos dokumentų.

N.B. Utenos teismas pripa
žino, kad kun. A. Liesis nu
baustas teisingai.

(Mokytojos kova prieš medali
kėlius):

Vabalninkas. 1973.V.28 tech
nikume per istorijos pamoką 
dėstytoja Morkūnienė, pama
čiusi ant Danutės Kruopaitės 
kaklo grandinėlę, pareikalavo 
ją atiduoti. Kadangi mergaitė 
nedavė, pati dėstytoja atėmė 
grandinėlę su medalikėliu. Au
ditorijoje kažkas pasakė, kad 
medalikėlius dar nešiojančios 
Genė Dovidonytė ir Viktorija 
Jurginaitė. Morkūnienė, prišo
kusi prie Dovidonytės, nutraukė 
ir pasiėmė grandinėlę. Pamačiu
si, kad ji turinti dar du medali
kėlius, pareikalavo atiduoti, o 
kai mergaitė nedavė, dėstytoja, 
griebusi jai už rankos, per jė

Šv. Jonas Nepamukas, lietuvių liaudies skulptūra

gą atėmė. Tada Morkūnienė, 
priėjusi prie Jurginaitės, nutrau
kė grandinėlę, tačiau medalikė- 
lio atimti nepasisekė. Po paskai
tos dėst. Morkūnienė išbarė mi
nėtas mergaites, kad jos nešio
jančios medalikėlius.

Per kitą pamoką Morkūnie
nė liepė Jurginai te i atsakinėti. 
Vos pradėjus atsakinėti, dėstyto
ja ją nutraukė, sakydama, kad 
netaip pradėjo. Paėmusi knygą, 
dėstytoja paskaitė pradžią ir lie
pė pasakoti. Jurginaitei paaiški-: 
nūs, kad jinai neturinti tokios 
knygos, kaip dėstytoja, ši at
šovė: “Jei Dievas tave myli, jis 
galėjo tau, plumpt, numesti iš 
dangaus tokią knygą.” Mergaitė 
bandė toliau pasakoti, bet dėsty
toja pareiškė: “Dievas neišgel
bėjo tavęs — gauni du.” Visai 
auditorijai buvo aišku, už ką pa
rašytas dvejetas.

Dovidonytė prašė, kad dėst. 
Morkūnienė atiduotų medalikė- 
lį, o ši nusijuokė: “Man bus gra
žus daiktelis muziejui”. Mergai
tė, užklausta, ar toliau nešio
sianti medalikėlį, atsakė: “Ne
šiojau ir nešiosiu. Nusipirksiu 
kitą ir užsidėsiu”.

V. Jurginaitė buvo iškviesta į 
dėstytojų kambarį ir pareikalau
ta atiduoti medalikėlį. Mergaitę 
užpuolė dėstytojos Griciūnienė 
ir Šablinskienė, tačiau gavo vien 
grandinėlę be medalikėlio.

Dėstytojos nutarė šį reikalą ap
svarstyti. Jurginaitė su Dovido- 
nyte turėjo apleisti techniku
mą.

(Mokytojai geruoju ir piktuoju 
perša komjaunimą):

Miežiškiai. 1972/73 m.m. 
Miežiškių vidurinėje mokykloje 
XI klasėje pusė moksleivių buvo 
nekomjaunuoliai. Po Naujųjų 
Metų abiturientai ypač buvo 
verčiami stoti į komjaunimą. 
Juos dažnai palikdavo 2-3 valan
das po pamokų, gąsdindavo, kad 
be komjaunimo neįstos į aukš
tąsias mokyklas, gyvenime nie
ko nepasieks. “Uoliausia” pa
sirodė klasės vadovė Kabliūnie- 
nė, komjaunimo sekretorė Bučy
tė ir mokyt. Šakalys. Pastarasis 
kartą liepė mokiniams atsakyti į 
klausimą: “Kaip žiūrite į tuos 
kunigus, kurie metė kunigystę?” 
Beveik visi atsakė, kad metusie- 
ji kunigystę yra neprotingi arba 
be charakterio.

Po šitokio moksleivių atsaky
mo prasidėjo dar didesnis perse
kiojimas. Nepajėgdami prievarta 
paveikti mokinių, pradėjo ge
ruoju įtikinėti, kad stotų į kom
jaunimą. Bažnyčią galėsią lanky

ti kur nors kitur, nebūtinai 
Miežiškiuose. Norėdami prikal
bėti vieną vienuoliktoką, kad šis 
įstotų į komjaunimą, mokytojai 
pažadėjo, jog jam parašys labai 
gerą charakteristiką, o į komjau
nimo susirinkimus galės nesi
lankyti. Tačiau, kai, įsirašęs į 
komjaunimą, nenuėjo į vieną 
susirinkimą, prisistatė mokyklos 
vadovybė ir prigrasė, jei nedaly
vausiąs komjaunimo susirinki
muose, bus iš komjaunimo iš
mestas ir apie tai įrašysią cha
rakteristikom

1973 gegužės mėn. Miežiškių 
vidurinėje mokykloje apsilankė 
Panevėžio miesto partijos komi
teto sekretorė Kalačiovienė. 
Moksleiviam nekomjaunuoliam 
ji pareiškė: “Mes stengsimės, 
kad nekomjaunuoliai per egza
minus gautų kuo blogesnius pa
žymius ir neturėtų jokių galimy
bių stoti į aukštąsias mokyklas.”

Mokytoja B. Gabriūnienė 
1972 spalio mėn. per vieną pa
moką liepė berniukams išeiti iš 
klasės, o mergaitėms atsisegti 
uniformų apikakles ir parodyti, 
ar neturinčios kryželių. Pas vie
ną moksleivę suradusi kryželį, 
mokytoja apibarė ją ir įsakė 
daugiau su kryželiu nesirodyti 
mokykloje.

(Terorizuoja dėl vaikų tėvus):
1973 Verbų sekmadienį parti

jos sekretorė Kalačiovienė Mie
žiškių bažnyčioje tikrino moki
nius ir užsirašinėjo klebono 
pamokslą.

Balandžio 20 Miežiškių vi
durinės mokyklos mokytojų 
slaptame posėdyje buvo aptarti 
Miežiškių klebono pamokslai. 
Nors visi posėdžio dalyviai buvo 
įpareigoti griežtai laikyti paslap
tį, kas posėdyje svarstyta, bet 
tuojau visi apie tai sužinojo. 
Kalačiovienė tardė mokytojus, 
kas išdavęs paslaptį.

Per Velykas dalis moksleivių 
buvo įpareigoti sekti kitus moki
nius, kurie ateis į bažnyčią. Kaip 
sekliai per Velykas į Miežiškių 
bažnyčią atvyko keli Panevėžio 
Švietimo skyriaus darbuotojai.

1973 gegužės mėnesio pra
džioje į Miežiškių apylinkę iš 
Panevėžio atvyko valdžios pa
reigūnai: propagandos skyriaus 
vedėjas Kanapienis, komjauni
mo komiteto instruktorė Pukie- 
nė, Kalačiovienė, Ramygalos 
ateistų atstovas gyd. Kristutis ir 
kiti. Į apylinkę buvo 
kviečiami žmonės ir klausinėja
mi įvairių dalykų iš asmeninio 
religinio gyvenimo. Kai kurie 
žmonės išsigando, sakėsi mažai 

tikį Dievą, tačiau kiti laikėsi 
labai drąsiai.

— Kodėl neleidi savo sūnaus 
stoti į komjaunimą? — paklausė 
Gudienę valdžios atstovai.

— Aš nematau komunistų tar
pe gerų pavyzdžių. Jie yra netei
singi ir melagiai, nes patys slap
tai atlikinėja religines apeigas, o 
kitus šmeižia.

Už šį atsakymą Gudienė bu
vo smarkiai išbarta.

— Ar tikrai tiki, kad yra Die
vas ir tai mokai savo šeimą? 
— paklausė Murmokienę pa
reigūnai.

Moteris patvirtino, kad tikrai 
tikinti ir šitokia visados lik
sianti.

Rajono pareigūnai, lanky
damiesi pas tikinčiuosius, klau
sinėjo, kokius pamokslus klebo
nas sakąs, kas leido vaikus vesti 
į bažnyčią. Valdžios atstovų tei
gimu, tarybiniai įstatymai duo
da teisę tėvams per metus tik 
vieną kartą nusivesti savo vaikus 
į bažnyčią. Pamatę ant sienų 
religinius paveikslus, priekaš- 
tavo, kad jie žaloją mokinius. 
Kalačiovienė net taip išsireiškė: 
“Žydais apsikabinėjote sienas!” 
Pensininkus baugino, kad ne
gausią pensijos. Kalačiovienė 
reikalavo, kad žmonės parodytų 
maldaknyges, rožančius, o kai 
parodydavo, tai norėjo atimti, 
bet žmonės nedavę.

Žmonės stebėjosi, koks silp
nas ateizmas, kad partijos atsto
vam reikia net po namus vaikš
čioti ir jėga kovoti prieš tikėji
mą.

Tarybinio ūkio vadovai pra
dėjo smarkiau kovoti su tikin
čiaisiais. Kontoros darbuotojai 
buvo įspėti, kad už bažnyčios 
lankymą būsią atleisti iš darbo. 
Tačiau šie nepabūgo ir sakė, jog 
karvių melžti dar nepamiršę . . .

Apylinkės pirmininkė Smeto
nienė, sekmadieniais vaikščio
dama netoli bažnyčios ir maty
dama einančius į pamaldas, pri
dėdavo pirštą prie smilkinio, no
rėdama pašiepti, kad tikintieji 
esą kvailiai.

Panevėžio rajono partijos va
dovybė įrašė tarybinio ūkio di
rektoriui Valaičiui griežtą pa
peikimą, kodėl jis leidęs kuni
gams nusipirkti gyvenamą butą.

Miežiškių vidurinės mokyklos 
direktorius ir tarybinio ūkio par
tijos sekretorė buvo įspėti dėl 
apleisto ateistinio darbo.

Birželio 27 Miežiškiuose minė 
klebonas kun. Masiokas. Prieš 
tai jis buvo valdžios pareigūnų 
varginamas. Kalačiovienės ini
ciatyva, be priežasties klebonui 
net telefoną išjungė. Tarybinio 
ūkio vadovybė įsakė darbuoto
jams nedalyvauti klebono laido
tuvėse. Tačiau šio draudimo 
niekas nepaisė, ir laidotuvėse 
dalyvavo daug suaugusiųjų ir 
mokinių.

(Pionieriai šv. Jono vardu):
Panevėžys. 1973 gegužės mė

nesį V vidurinėje mokykloje 
VI klasėje mokiniams buvo liep
ta atsakyti į įvairius klausimus. 
Tarp kitų buvo klausimas: “Dėl 
ko žmonės gyvena žemėje?” 
Daugelis mokinių į šį klausi
mą atsakė katekizmo žodžiais. 
Mokytoja, perskaičiusi atsaky
mus, išvarė vaikus už durų.

Į kitą klausimą: “Kaip pava
dintumėte naują pionierių būre
lį?” kai kurie atsakė: “Šv. Jono 
vardu, nes tai geriausias žmogus 
pasaulyje.”

TELŠIŲ VYSKUPIJA 
(Maskvos atstovas dėl bažny
čios:

Klaipėda. 1973 liepos mėn. 
čia lankėsi iš maskviškės Reli
gijų reikalų tarybos Tarasovas. 
Apžiūrėjęs pastatą, kur katalikai 
meldžiasi, tarė: “Ko jie dar nori? 
Maskvoje katalikai turi mažes
nę bažnyčią ir patenkinti . . .”

Tik ar galima lyginti Maskvos 
katalikų skaičių su Klaipėdos ka
talikais?!

(Bus daugiau)
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KALĖDOS
Kalėdos — pati gražiausia ir 

labiausiai laukiama šventė. Štai 
keli 2 ir 3 skyrių mokinių raši
nėliai, parašyti dar prieš Kalė
das.

Kalėdų naktį mes švenčiame 
Jėzaus gimtadienį. Jis gimė Bet
liejuje. Marija paguldė jį ėdžio
se, tvartelyje. Trys karaliai at
keliavo ir atnešė Jėzui dovanų. 
Tos dovanos buvo auksas, mira 
(kvepalai) ir smilkalai.

Nina Jankauskaitė, 2 sk.

Kalėdos namie. Man patinka 
prieš kūčias, kai stalas dar tuš
čias. Dar viskas tylu ir ramu. 
Aš laukiu svečių. Kai tik jie 
ateis, tai pradėsim valgyti, ir 
gausiu greitai dovanų.

Darius Montvila, 2 sk.

KALĖDOS
Ateina Kalėdos, 
Ateina pas mus. 
Eglutės jau puošias ir rėdos. 
Jau gera, vaikučiai, mums bus.

Kalėdų senelis jau neša maišus, 
Briedžiukai padangėm juos 

veža.
Dangus yra giedras ir gražus, 
Matau, dovanas mums neša.

Audrė Lukoševičiūtė, 3 sk.

Kalėdų šventės prasidėjo kūdi
kėlio Jėzaus gimtadienio minėji
mu. Vėliau iš Olandijos buvo 
prijungta švento Nikalojaus 
šventė, ir jo vardas buvo pakeis
tas į Santa Claus — Kalėdų 
senelį. Lietuviai pridėjo kūčių 
vakaro šventę, kuri yra kilusi iš 
senų laikų derliaus šventės.

Juozukas Milukas, 3 sk.

Prieš Kalėdas mano sesutės, 
teta ir mama kepė šližikus. Kai 
iškepėm, mes juos sulaužėm. 
Kūčių vakarą valgom sližikus su 
aguonų pienu. Tik man nepatin
ka aguonų pienas. Ant stalo bū
na dvylika valgių. Tai-p jų yra 
plotkelės, kisielius, kurį mo
čiutė išverda, ir žuvis.

Po kūčių sėdim ir kalbam. 
Tada sesutės ir aš atidarom ma
žas dovanėles, kurias teta, tėtė 
ir mama dovanojo. Kalėdų rytą 
atidarom dovanas iš Kalėdų 
senelio. Po pusryčių važiuojam į 
bažnyčią.

Daina Penikaitė, 3 sk.

KALĖDŲ SENIS
Kalėdų senio telefono nu

meris yra 999-6565. Jis tau kiek
vieną dieną pasako kitą pasaką. 
Kai pasibaigia pasaka, jis pasa
ko, kur jis yra ir kur važiuoja. 
Tu negali jam pasakyti, ko nori 
Kalėdom, nes jis yra per toli ir 
negali gerai girdėti.

Dalia Nemickaitė, 3 sk.

Kalėdų senis atneša mum 
daug visokių dovanų. Jis at
važiuoja čia rogutėmis, kurias 
traukia briedžiai. Aš jam palie
ku pieno stiklą ir sausainių už
valgyti. Tą naktį jis būna labai 
pavargęs, nes turi labai daug ap
keliauti. Kažin, ar Kalėdų senis 
nukeliauja pas vaikučius į Lietu
vą? Aš turiu pusbrolių ir pusse
serių Lietuvoje.

Zina Aukštikalnytė, 3 sk.
KALĖDŲ SENELIS

Vieną vakarą mergytė vardu 
Kristina sėdėjo ant sofos ir gal
vojo apie Kalėdas ir Kalėdų se
nelį. Ji niekada nematė Kalėdų 
senelio. Kitą rytą Kristina atsi
kėlė, pažiūrėjo pro langą ir pa
matė, kad snigo. Ji nubėgo pas 
mamą ir paklausė: “Ar šiandien 
Kalėdos?” Mama atsakė: “Taip, 
jau Kalėdos, ir Kalėdų senelis 
ateis”. Kristina greitai apsirengė 
ir nekantriai laukė.

■ “Vilnelės” puslapį tvarko 
Maironio aukštesniosios 
mokyklos mokiniai. Norė
dami padaryti jį įdomiu vi
siem, kviečiame visus šešta
dieninių mokyklų mokinius 
ir tokių mokyklų nelankan
čius lietuviukus bendradar
biauti. Sięskite mum savo 
rašinėlius, žinutes iš jūsų 
mokyklų veiklos, juokingus 
nuotj kius (juokų skyreliui), 
dalyvaukite galvosūkių kon
kurse, atsiųskite savo mįslių 
ar galvosūkių (jų sprendime 
konkursui negalėsit daly
vauti).

Kviečiame visus mokyto
jus paraginti savo mokinius 
“Vilnelę” skaityti ir remti. 
Padėkite mum padaryti ją 
mūsų “Vilnele”.

Naktį Kristina išgirdo kažką. 
Ji atsikėlė ir nuėjo į mamos 
kambarį, bet Kalėdų senelio ten 
nebuvo. Tėvelis su Kristina 
nuėjo į salioną ir ten pamatė 
Kalėdų senelį. Jis turėjo ilgą 
barzdą ir didelę raudoną kepu
rę su hitu. Kristina buvo labai 
laiminga, kad pamatė Kalėdų se
nelį.

Monika Vygantaitė, 3 sk.

SNIEGAS
Prieš keletą dienų mes turė

jom daug sniego. Buvo apie 4- 
6 coliai ant žemės, kai mes 
ėjom į autobuso stotį, ir vis dar 
snigo. Autobuso mes laukėm 
pusę valandos. Kai autobusas 
atėjo, mum užtruko 20 minučių 
nuvažiuoti į mokyklą. Kitomis 
dienomis mum trunka tik 10 
minučių!

Pirmą pamoką mes sėdėjom 
“hopie room” visą pamoką ir tik 
kalbėjom tarp savęs; nieko ne
darėm, nes nebuvo užtenkamai 
mokytojų. Antrą pamoką aš turė
jau “study hall” — mokytis, ir 
vis tik sėdėjom. Tą dieną 296 
mokiniai neatėjo į mūsų mokyk
lą ir kiekvieną pamoką vis dau
giau išėjo namo. Visose klasė
se nebuvo užtenkamai mokinių, 
o kai orkestras pabandė groti, 
nieko negalėjai girdėti, taip 
mažai žmonių buvo. Ir vis tiek 
nu m.-, f kėjo eiti į mokyklą! 
Ar buvė prasmė?

Rasa Bobelytė, Aukšt. M. m.

Du nykštukai iš “Snieguolė ir septyni nykštukai” vaidi
nimo, kuris buvo suvaidintas Maironio lituanistinės mokyklos 
Kalėdų eglutėje sausio 13 Kultūros Židinyje. Nuotr. G. Pėniko

KALĖDOS
Vieną naktį per Kalėdas labai 

labai smarkiai snigo. Kalėdų se
nis labai bijojo skristi į tokį bai
sų sniegą. Jo stirnos irgi labai 
bijojo. Ponia Kalėdų senė šo
kinėjo po visą namą. Kalėdų 
senio nykštukai jau dėjo dova
nas į maišus. Nykštukai visą lai
ką sakė: “Pasiskubink, Kalėdų 
seni, vaikai tavęs laukia!”

Kalėdų senis sakė, kad pa
lauks, gal nustos snigti. Jis vis 
laukė ir laukė.* Jau už penkių 
minučių jis turėjo išskristi. Pa
galiau nustojo snigti. Kalėdų se
nis įsidėjo dovanas į savo roges 
ir išskrido.

Laura Gudelytė, 3 sk.

Snieguolė ir septyni 
nykštukai

Senelis ėjo per mišką ir šau
kė laumes. Neprisišaukęs atsisė
do prie kelmo ir užmigo. Už 
kokios valandos susirinko lau
mės. Jos šoko ir kalbėjo. Paskui 
surado senelį, miegantį prie kel
mo. Pakuteno jam nosį su smil
ga. Senelis labai supyko. Tada 
jos pasakė, kad jis pažadėjo jom 
pasekti pasaką. Tai jis ir pradėjo.

Pasakoje gėlės šoko suktinį, 
dainavo ir kalbėjo. Kai gėlės dai
navo, bitės ir Dievo karvytės 
šoko. Paskui nykštukai išėjo i 
darbą. Kai jie išėjo, šoko du brie
džiai, o po jų įbėgo bitės ir Die
vo karvytės ir sakė, kad matė 
karalaitę, ateinant siauru take
liu. Karalaitė atėjo, truputį 
apsidairė ir pamatė namelį. Gė
lės sakė, kad ten nykštukai gy
vena. Tai ji įėjo ir sutvarkė nykš
tukų namelį.

Kai nukštukai grįžo, jie surado 
namelį sutvarkytą. Karalaitė 
jiem pasakė, kad ji neturi kur gy
venti, ir nykštukai leido pas juos 
pasilikti.

Vieną dieną atėjo sena ponia. 
Iš tikro ji buvo ragana ir turė
jo obuolių, kurie buvo apnuody
ti. Ant kiekvienos lėkštės ka
ralaitė padėjo nykštukam po 
obuolį. Dar vienas atliko, tai ji 
atsikando ir nugriuvo ant žemės. 
Kai nykštukai grįžo, jie klausė: 
“Kas atsitiko mūsų karalaitei?” 
Gėlės atsakė: “Ragana čia buvo 
ir davė karalaitei apnuodytus

Maironio lituanistinės mokyklos Kalėdų eglutės vaidinimas sausio 13 Kultūros Židinyje
Nuotr. G. Peniko

obuolius.” Nykštukai padėjo ka
ralaitę į karstą. Paskui atėjo ka
ralaitis ir norėjo ją pasiimti. Jis 
paėmė ją už rankos, ir karalaitė 
atsikėlė. Nykštukai, bitės, Dievo 
karvytės ir gėlės leido karalai
čiui pasiimti karalaitę.

Šį vaidinimą pastatė ponia 
Česnavičienė Eglutės proga 
sausio 13.

Auksė Jankauskaitė, 3 sk.

BABATINKA
Aš myliu savo Babatinką. Ba- 

batinka yra lėlė. Mano sesutė 
negyvena su mumis, tai Baba- 
tinka yra man kaip sesutė. Baba- 
tinka turi daug rūbų. Aš ją ap
veikti suknele. Vakare aš apvei
kti pižama.

Babati nkos trumpas vardas 
yra Baba. Aš ją vadinu Baba. 
Aš turiu jai butelį ir pilu ten 
tikrą vandenį. Per Kalėdas ji bus 
vienų metų, nes aš radau Baba
tinką pernai po eglute.

Danutė Maeelytė, 2 sk. mok.

KNYGELE
Nelabai seniai vienoj bibliote

koj gyveno knygelė. Ji buvo ma
ža, jos viršelis ryškus, lapeliai 
švarūs ir paveikslėliai spalvingi. 
Bet ji turėjo vieną didelę bė
dą. Ją, lentynoj stovinčią, dides
nės knygos buvo nustūmusios į 
galą, ir dabar ji ten stovėjo, pri
spausta prie sienos. Jai buvo 
liūdna tam tamsiam kamputyje. 
Vaikučiai negalėjo jos matyti ir 
ja pasidžiaugti. Mat, knygelė bu
vo išdidi ir mėgo pasirodyti!

Knygelė sakė kitom didelėm 
knygom:

— Prašau, pasitraukit tik tru
putį į vieną pusę, prašau!

— Mūsų taipe nėra vietos to
kiai mažai nereikšmingai knyge
lei. Mes svarbesnės negu tu! 
Mes vaikučius mokom istorijos, 
geografijos, matematikos, kalbų,
— išdidžiai kalbėjo storosios 
knygos.

— O, teisybė, teisybė, bet tarp 
mano viršelių yra graži, maloni 
pasakėlė! Vaikučiai tuoj mane 
gražią pamatys ir griebs į ran
kutes! — linksmai kalbėjo kny
gelė.

— O kad tu įsivaizduoji tokia 
gražia, mes tyčia tave užstosimi, 
kol tu išmoksi nesididžiuoti!

Po to visos nutilo. Knygelei 
net ašarėlės pradėjo riedėti. Bet 
ji tarė sau:

— Neverki, viršelį ir visas 
gražias, spalvas sugadinsi! Bet 
kam tie gražūs paveikslėliai, jei 
niekas jų nematys? — tyliai sau 
kalbėjo. — O gal teisybę jos 
sako? Gal esu išdidi? Žinau, ką 
daiysiu! Būsiu tylesnė, niekam 
nieko nesakysiu, gal jos tada pa
sitrauks! — taip nutarus, knyge
lė užmigo.

Kitą dieną, ir dieną po jos, ir 
dar vieną dieną knygelė netarė 
nė žodelio. Jai tai buvo sunku, 
jai patiko paplepėti su kitom 
knygom. Štai vieną dieną ji pa
bunda ir mato prieš save tuščią 
vietą. Kitos knygos į ją žiūri ir 
šypsosi.

— Ar gali būti ta vieta man?
— nustebusi tarė. — Tai tikrai 
aš buvau išdidi! Ačiū, ačiū labai!
— linksmai sušuko knygelė.

Ir dabar ji stovi, kur visi vai
kučiai gali ją matyti; neišdidi, 
kukli graži knygelė.
Danutė Norvilaitė, Aukšt. M. m.

IŠ MAIRONIO MOKYKLOS 
GYVENIMO

— Sausio 5 susirinkome po 
Kalėdų atostogų pamokom ir re
peticijom.

— Sausio 13 Kultūros Židiny
je buvo Eglutė. Vaidinom 
“Snieguolę ir septynis nykštu
kus”. Režisavo p. R. Česnavi- 
čienė, šokius paruošė mkt. A. 
Rygelytė. Vaidino, šoko ir daina
vo virš 70 mokinių. Svečių, tė
velių ir būsimų mokinių buvo 
pilna salė. Pasigedom buvusių 
mokinių ir mokytojų.t Ar mūsų 
pastangos jau jiem neįdpmios?

MANO ŠUNIUKAS
Aš turiu šuniuką. Jo vardas 

yra Kleo. Kartais jis yra kvai
las. Jis galvoja, kad yra vaikas.

Kai aš su sesute skaitom, jis 
nori skaityti su mumis. Kai 
mes žaidžiam sviediniu, jis nori 
kartu žaisti. Kai mes bėgiojam, 
jis irgi bėga su mumis. Kai mes 
išeinam iš kambario, ji§ nori eiti 
su mumis. Kai., neleidžiam. jam 
eiti kartu, jis .užlipa ant lango ir 
žiūri. Jei mes pažiūrim, jis nu
suka galvą, ir galvoja, kad mes 
jo nematom.

t .-•.bu.

Maistas jam skanesnis iš mūsų 
rankų, negu iš jo lėkštės. Mes jį 
labai mylim, nors kartais ir mai
šosi mum po kojų.

Dana Ona Senkutė, 3 sk. mok.
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JUOKELIAI
Jonukas vieši pas tetą. Teta 

vaišina pyragaičiais. Suskamba 
telefonas. Sugrįžusi teta ragina:

— Valgyk, Jonuk!
— Tetule, jau aš pilnas!
— Na, tai į kišenę dėkis!
— Kad ir ten jau pilna!

-o-

Darželio vaikučiai priešpiečių 
atėjo. Vienam mokytoja turi ati
daryti priešpiečių dėžutę, kitam 
— atkimšti buteliuką sodės.

— Išimk mano sandvvich, — 
prašo Tomas pagelbininkės.

— Sakyk sumuštinį, — pataiso 
ji-

— Kad mano ne su muštar- 
da! Su peanutbutter, — protes
tuoja Tomas.

DRAUGAS
Mes visi turime draugų. Vie

nas iš tų draugų būna pats 
geriausias. Su juo gali pasikalbė
ti, pažaisti. Draugas yra tas žmo
gus, kuriam gali visa pasakyti ir 
kuris iš tavęs nepasijuoks. Aš 
negalėčiau be draugo gyventi. 
Draugas yra lyg brolis.

Algis Lukoševičius, 5 sk.

Galvosūkių konkursas

Kviečiame visus skaitytojus 
dalyvauti. Galvosūkiai vertina
mi taškais. Atsakymus įduokite 
Aukštesniosios klasės moki
niam arba siųskite paštu Danu
tei Norvilaitei (adresas viršuje 
prie “Vilnelės” pavadinimo). 
Mokslo metų pabaigoje dau
giausia taškų surinkę gaus do
vanas.

GALVOSŪKIS NR. 1 V i 
(vertinamas 5 taškais)

Suraskite bent 10 žodžių, 
primenančių Kalėdas. ,

Žodžių ieškokite gulsčiai, sta
čiai ir įstrižai. • '

Sudarė Birutė Bivainytė, 
Aukšt. kl.

GALVOSŪKIS NR. 2 
(vertinamas 2 taškais)

Įrašykite Lietuvoje mėgstamą 
gėrimą. Skaitydami iš atbulo ga
lo, gausite kitą gėrimą, pavasarį 
gaunamą iš medžių.

MĮSLĖS 
(vertinamos 2 taškais)

1. Žiburys kamine, dundulis
danguje.

2. Šėmas jautis dangų laižo.
3. Raudonas gaidys po žemėm

gieda.
4. Septynios sesutės vienoj

lovoj guli.
Atsakymai bus kitame “Vilne

lės” puslapyje.
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SPAUDOS ATSTOVAI 
BALFO CENTRE
JURGIS JANUŠAITIS

Balfo centras, iš Nevv Yorko 
perkeldintas į Chicagą, gražiai 
įsikūrė Altos būstinėj, užimda
mas bene du trečdalius Altai pri
klausančių patalpų. Centro val
dyba sausio 17 buvo sukvietu
si spaudos atstovus, kad arčiau 
susipažintų su dabartine jos 
veikla.

Balfo generalinis sekretorius 
Jonas Jasaitis, pradėdamas kon
ferenciją, prašė spaudos atsto
vus apžvelgti patalpas ir susipa
žinti su siuntų persiuntimu į 
įvairius kraštus.

Patalpos geros. Gana geri, 
įstaigai pritaikyti baldai. Rūsy
je — J. Mackevičiaus su talki
ninkais tvarkingai prižiūrimas ir 
tvarkomas rūbų sandėlis. Jame 
radom apie 30 siuntinių, paruoš
tų siųsti Suvalkų trikampyje gy
venantiem lietuviam. Per šešis 
mėnesius Chicagos lietuviai yra 
sunešę daug gerų drabužių — 
kostiumų, skalbinių, megz
tinių, apsiaustų, avalynės. 
Drabužiai ir avalynė tinka nau
doti. Pastebėtina, kad kostiumai 
gražiai išvalyti, beveik nauji, o 
skalbiniai išskalbti, išlyginti.

Balfo centro valdybos vice
pirmininkas informacijos reika
lam Algirdas Pužauskas apžvel
gė Balfo istorinius bruožus, pri
siminė eilę ilgamečių Balfo dar
buotojų, jo steigėjų, spaudos 
žmonių, jų tarpe L. Šimutį, Au
gustą, Pijų Grigaitį, K. Karpių 
ilgamečius Balfo direktorius, 
kaip prel. J. Končių, Paurazie- 
nę, St. Bredes, Norą Gugienę, 
Nadą Rastenį, A. Trečioką, A. 
Devenienę, Mariją Rudienę ir 
kitus, kurie Balfo kelyje yra į-

LB KRAŠTO 
VALDYBA
(atkeltą iš 3 psl.)

“Oceana Publications, Ine.”, ku
ri leidžia etninių grupių krono- 
logiją, prašydamas, kad ten būtų 
įtraukti ir lietuviai, nes latviai 
jau yra aprašyti. Gauta visa eilė 
prašymų iš Lituanistikos Institu
to. Jie nutarta svarstyti kitame 
posėdyje, į kurį bus pakviesti 
referentais dr. V. Maciūnas ir dr.
J. Puzinas.

Iš VLIKo gautas pakvietimas 
♦dalyvauti veiksnių konferenci
joje kovo 24 Nevv Yorke. Iš 
ALTos negauta jokio atsakymo į 
gruodžio 28 d. laišką, kviečiantį 
pasitarimui santykiam išlyginti 
prieš Vasario 16-ją.Nutarta ir to
liau ieškoti būdų su ta organi
zacija tartis ir kartu dirbti. Tam 
tikroje mūsų spaudoje pasirodę 
pareiškimai, kad LB Krašto val
dybos pirmininkas yra neegzis
tuojantis, o Lietuvių Bendruo
menės veikla esanti nelegali, 
taip pat, iš Cicero vietovės pa
duoti skundai valdžios įstaigom, 
kad LB nemokanti mokesčių. 
Nutarta į minėtus pareiškimus 
nereaguoti. Vicepirm. advokatas 
dr. A. Novasitis yra įgaliotas iš
tirti skundus amerikiečių įstai
gose. Tai nepirmas ir, deja, tur 
būt, nepaskutinis kartas, kad kai 
mūsų priešas pats nepajėgia mū
sų veiklos sutrukdyti, tai susi
randa sau talkininkų iš pačių 
lietuvių tarpo.

Pastaruoju laiku k.v. nariai, 
palyginti, daug važinėja įvairiais 
bendruomeniniais reikalais. 
Vicepirm. V. Maciūnas lankėsi 
Washingtone ir Nevv Yorke 
stengdamasis sudaryti Jaunimo 
Sąjungos valdybą. Sausio 25 vi
cepirm. Aušra Zerr (Mačiulaity- 
tė) Washingtone turėjo pasikal
bėjimą su “VVashington Post” 
ir “Christian Science Monitor” 
redaktoriais, sausio 26 dauguma 
valdybos narių dalyvavo rytinio 
pakraščio LB darbuotojų suva
žiavime New Yorke, sausio 26- 
27 pirm. J. Gaila dalyvavo LFB 
politinių studijų dienose Lis 
Angeles, vasario 10 Kultūros Ži
dinio atidarymo iškilmėse N. Y., 
Vasario 16 d. minėjime New- 
arke ir vasario 17 minėjime 
Hartforde. Vicepirm. Rimas Če- 
sonis Vasario 16-tosios minėji
me Baltimorėje.

(j g) 

mynę gilias pėdas, atidavę dalį 
savo gyvenimo bei širdies arti
mo meilės darbam.

Balfas buvo įsteigtas 1944 
kovo 24. Taigi šiais metais bus 
minima jo 30 metų veiklos su
kaktis.

A. Pužauskas pažymėjo, kad 
Balfas dirba sutartinai, kad anks
čiau direktoriatas buvo sudaro
mas iš vadinamųjų politinių par
tijų atstovų, gi pagal naują kons
tituciją dabar Balfo seime iš
renkami direktoriais asmenys, 
uoliai dirbą Balfo darbus.

Centro valdybos pirmininkė 
Marija Rudienė dėkojo spaudai 
už talką. Savo ilgesniame pra
nešime staptelėjo prie buvusių 
nemalonių įvykių Balfe — teis
mo bylos. Bet visa tai jau pra
eitis. Centro valdyba su didele 
energija ir ryžtu darbą pradėjo 
Chicagoj. Pirmininkė prisimi
nė 1944 metus, kada Balfas ba
landžio 1 buvo inkorporuotas. 
Prisiminė jo pirmūnus. Pateikė 
pluoštą įspūdžių iš paskutiniojo 
Balfo seimo, kalbėjo apie pa
stangas Balfo skyrius įregistruo
ti visose valstijose. Parodė tvar
kingai vedamas Balfo centro by
las, dokumentus, kartoteką, 
siuntų persiuntimo doku
mentus. Šį darbą atlieka nuola
tinė Balfo sekretorė Gražvyda 
Giedraitytė. Parodė aplankuose 
suglaustus didelius pluoštus 
prašymų pašalpom gauti. Į Su
valkų trikampį jau išsiųsta per 
200 siuntinių su drabužiais, ir 
tai sudaro per 7000 svarų. Tai 
didelis darbas, reikalaująs ati
dos ir kruopštumo. Čia taip pat 
didelę kantrybę parodo J. Mac
kevičius su savo talkininkais.

Pirmininkė pažymėjo, kad, 
vajam praėjus, Balfo centras 
nuo praėjusių metų lapkričio 
10 gavo 34,850 dol. aukų iš visų 
Balfo skyrių Amerikoj. Gautas 
vienas 1600 dol. palikimas. 
Siunčiama Vasario 16 gimnazi
jai, persiunčiami gimnazijai 
remti būrelių surinkti pinigai. 
Buvę New Yorke Balfo namai 
parduoti gera kaina — už 900 
dol. Nuostolių neturėta. Gauna
ma palikimų, kurie, deja, nėra 
dideli. Daug testamentų esą blo
gai sudaromi, Balfui susidaro 
sunkumų juos vykdant. Čia rei
kia būti ypatingai apdairiem, 
sudaryti testamentus tinkamai, 
kad okupantas negalėtų išnau
doti okupuotoj Lietuvoj likusių 
giminių. Chicagoj testamentus 
sudaryti daugiausia gali padėti 
toje srityje prityręs advokatas 
lietuvis Povilas Žumbakis. Pir
mininkė su apgailestavimu pri
minė faktą, kad per vienerius 
metus okupantui yra atitekę net 
du milijonai dolerių palikimų 
keliu.

Pranešimą baigdama, pirmi
ninkė Marija Rudienė pažymė
jo, kad Balfas turi gerą vardą 
amerikiečių įstaigose ir kitose 
šalpos organizacijose.

Į konferenciją net iš Detroi
to buvo atvykęs Balfo direkto
rių tarybos pirmininkas, laikraš
tininkas ir visuomenininkas Vla
das Selenis. Jis dėkojo centro 
valdybai už tvarkingą įstaigos 
vedimą, už gražią veiklą. Ragi
no į Balfo darbininkų gretas į- 
jungti jaunimą. Gražiu pavyz
džiu reikią laikyti Detroite įvy
kusi seimą, kur jaunimas atlikęs 
daug konkrečių darbų. Iškėlė 1 
dol. nario mokesčio reikšmę. 
Toks simbolinis nario mokestis, 
esą, sudomina aukotoją, įparei
goja jį domėtis Balfo veikla, 
drauge jis jaučiasi tikrasis šios 
organizacijos narys. Ir čia detroi- 
tiškiai, esą, gražiai pasirodė. Pri
siminė okupantų puolimus prieš 
Balfą. Ir tie puolimai kaip tik 
duodą progos pavergtam lietu
viui daugiau ką sužinoti apie 
Balfo pastangas padėti vargstan- 
tiem.

Balfo centro valdybos vicepir
mininkas kun. Ansas Trakis pa
žymėjo, kad Balfas turi ne tik 
rinkti aukas, bet ir aukotojam 
duoti šį tą naudingo. Jis pa
lietė svarbią sritį — socialinius 
klausimus. Reikalingi patarimai 
sergantiesiem, senatvės sulau- 
kusiem, užmirštiesiem, alko
holikam ir pan. Marąuette Par
ke buvusios susektos net ketu 
rios narkotikų platintojų grupės,

Balfo įstaigoje Chicagoje iš k. sekretorius Jonas Jasaitis, vicepirmininkas Algis Pužauskas, 
pirmininkė Marija Rudienė. Nuotr. V. Noreikos

darančios lietuvių vaikam žalą. 
Reikia su tuo kovoti. Socialiniais 
klausimais patarimus duoti suti
ko gen. Mikas Rėklaitis, socio
logas Vaclovas Kleiza ir Bylaitis. 
Tai būtų dar vienas geras įna
šas į Balfo veiklą.

Jonas Jasaitis, konferencijai 
baigiantis, konkrečiai pažymėjo, 
kad nėra kitos tokios organiza
cijos, kuri turėtų 4600 nario 
mokestį susimokėjusių narių, 
kaip Balfas. Numatoma atgaivin
ti anksčiau veikusius 150 Balfo 
skyrių, iš kurių dabar telikę 
52; atgaivinti ir suorganizuoti 
Balfo veiklą į atskiras apygardas. 
Balfo direktorių suvažiavimas

PO CHICAGOS DANGUM
“Dievas sutvėrė mus būti lie

tuviais, tokie turim ir būti”, — 
pareiškė žymus visuomeninin
kas prelatas Pr. Juras per lie
tuvių televiziją sausio 27. 
Kun. A. Kezys, lietuvių foto ar
chyvo vedėjas, parodė filme 
prel. Juro gyvenimo dalelę. Bu
vo kalbama apie Alkos muzie
jų Putname. Prel. Juras šiuo 
savo darbu paliks mūsų tautai 
didelį turtą, nes muziejuj yra su
krauti Lietuvai brangūs istori
niai dalykai. Prelatas yra nusi
pelnęs ir kaip spaudos rėmė
jas bei knygų leidėjas. Kun. A. 
Kezys pareiškė, kad LFA turi 
apie tris tūkstančius skaidrių iš 
įvairių įvykių, Jaunimo Centre 
jam gautos patalpos ir jis bus 
plačiau išvystytas.

Lietuvių moteių klubas kas
met rengia Gintaro balių, labai 
įspūdingą ir iškilmingą, su gra
žiom ceremonijom. Šiemet klu
bo pirmininke išrinkta žinoma 
veikėja Petrošienė. Balius bus 

Dr. Jokūbas Stukas, 
President

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of
Kearny, Nevv Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032 
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VVASHINGTON, D.C.
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Draugija lietuvių įkurta ir veikia nuo 1924 metų. Jos vadovybė ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

įvyks šių metų balandžio 27 
Chicagoj.

Spaudos atstovai pageidavo, 
kad spaudos konferencijose bū
tų taupomas laikas, kalbama 
konkrečiai, kad būtų paruošti 
raštu trumpi pranešimai.

Balfo centro valdybos pokal
bis su spaudos atstovais buvo 
atviras, šiltas ir naudingas. Bal
fo centras turi gražių užsimoji
mų, imasi iniciatyvos vykdyti 
plačiu mastu šalpos darbą. O 
tai sveikintina.

Po konferencijos dar buvo 
prie kavos pasidalinta Balfo 
džiaugsmais ir rūpesčiais.

birželio mėnesį Conrad Hilton 
viešbutyje. Dabar jau registruo- 
majos debiūtantės. Jau antri me
tai panašų balių rengia Lietu
vių Moterų Klubų Federacijos 
Chicagos klubo specialiai iš
rinktas komitetas su pirmininke 
St. Bacevičiene, spaudos infor
matore S. Jelioniene ir kt. Re
gistruoja abiturientus — mergai
tes ir berniukus. Norima tą balių 
padaryti kuo puošnesnį. Jis bus 
gegužės 19 Drake viešbutyje. 
Mūsų jaunimas per tokius pa
rengimus susipažįsta ir ilgai 
prisimena jų įspūdžius.

NBC televizijos tinklas sausio 
27, sekmadienį, pusę valandos 
paskyrė pasikalbėjimui su ketu
riais buvusiais Sovietų kaliniais, 
jų tarpe ir su dr. M. Deveniu, 
į Sibirą ištremtu 1940.

Lietuviškos vestuvės, Gran
dies sambūrio pastatytos Mari
jos aukštesniojoj mokykloj sau
sio 27, susilaukė nepaprasto vi
suomenės dėmesio. Pritrūkta

SAVI, PAS SAVUOSIUS 

vietų svečiam. O salėj telpa dau
giau kaip 1300 žmonių. Tautinių 
šokių ir sambūrio vadovė — 
Irena Smieliauskienė, režisorius 
— J. Valentinas, solistė — A. 
Simonaitytė, choro vadovas — 
P. Mieliulis, dekoratorius — J. 
Daugvila, kaimo kapelos vado
vas — Ąžuolas Stelmokas, kank
lininkių vadovė — Em. Pakštai- 
tė. Dekoracijos , apšvietimas, 
drabužiai — viskas tiko. O pro
gramos atlikimas — neišpasaky
tai gražus, su visom tradicijom, 
staigumais, žaviu Simonaitytės 
balsu, orkestro maršais, kapelos 
sutartinėm, choru, šokiais ir jau
natviška aplinka. Viskas tautiš
kai išreikšta pagal I. Smieliaus- 
kienės ir M. Glemžaitės “Ku
piškėnų vestuvių” ir kun. Ant. 
Juškos “Svodbinių rėdų” teks
tus.

Lietuvių Prekybos Rūmai sau
sio 9 turėjo savo metinį susi
rinkimą. Išrinkti vėl į valdybą: 
A. Balionas, Monkus, P. Vilke
lis, K. Oksas ir A. Kerelis. Veik
la nesikeičia. Pinigai, kurių yra 
sutaupyta virš 40 tūkstančių 
dol., nustojo daug vertės. O 
prieš 10 metų už juos buvo ga
lima įsigyti gražią salę parengi
mam.

Povilas Vaišvila, jaunas lietu
vis, buvo nušautas autobuso šo
ferio, negro, jiem susiginčijus 
dėl autobuso bilieto. Šoferis bu
vo suimtas.

Konsulė J. Daužvardienė sau
sio 29 kalbėjo per WJOB radiją, 
su komentatorium iškeldama 
Lietuvos nelaimes ir lietuvių iš
gyvenimus tėvynėj bei Sibire.

Lietuvių televizija kovo 26 
minės 8 metų savo gyvavimo su
kaktį.

Bal. Brazdžionis

į

— Waterbury, Conn., tradici
nis Vasario 16 d. proga pobū
vis, daug metų Danutės Venc- 
lauskaitės ruošiamas jos motinai 
a.a. Stanislavai Venclauskienei 
atminti, ir šiemet įvyks vasa
rio 16, šeštadienį, 6 vai. vak. 
lietuvių klube, 48 Green St. 
Trumpa programėlė, vakarienė, 
loterija. Dienos parengimo išlai
das apmoka pati rengėja, o paja
mos skiriamos Vasario 16 d. gim
nazijai Vokietijoj paremti.

— Vladui Būtėnui paskirta 
Lietuvių Katalikų Mokslo aka
demijos 1000 dol. žurna
listikos premija. Šios pre
mijos iniciatorius ir mecenatas 
yra kun. dr. J. Prunskis. Šiais 
metais vertinimo komisijoj daly
vavo kun. J. Vaišnys, S J, pirm., 
Nijolė Užubalienė, sekr., Vytau
tas Kasniūnas, Povilas Gaučys ir 
Aloyzas Baronas. /

— Cleveland, Ohio, Vasario 
16-tosios minėjimas įvyks vasa
rio 17. 10 vai. mišios Naujos 
lietuvių parapijos bažnyčioj. 
10:30 vai. mišios Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos bažnyčioj. 4 vai. 
popiet iškilmingas minėjimas 
Naujos lietuvių parapijos sa
lėj. Pagrindinę kalbė pasakys 
dr. J. Genys iš VVashington, D.C. 
Kalbės ir Clevelando burmist
ras Ralph Perk. Meninėj daly 
dainuos sol. Aldona Stempužie- 
nė ir Clevelando Ramovės cho
ras.

— Dayton, Ohio, Vasario 16- 
tosios minėjimas vyks vasario 
17. Prasidės 2 vai. popiet pa
maldomis Šv. Kryžiaus parapijos 
bažnyčioj. 3 vai. minėjimas lie
tuvių klubo salėj. Meninę pro
gramą atliks Clevelando vyrų 
oktetas.

• : t' ■- i : i l i lį i

— Lugano (Šveicarija) įtalų 
kalba dienraštis LUGANO 1973 
gruodžio 11 straipsny, vardu 
“Nedarbas Sovietų Sąjungoje”: 
“Padėtis Lietuvoje, kaip ir kito
se teritorijose, tebėra įtempta ir 
gali netikėtai sprogti” ilgai na
grinėja nedarbo problemą So- 
vietijoje, nežiūrint visų ko
munistų užtikrinimų, kad jų sis
temoje nedarbo negali būti. 
Straipsnis pradedamas taip: 
“Goebels, Hitlerio propagandos 
ministeris, visuomet sakydavo: 
‘VViederholung macht die Wahr- 
heit” (Kartojimas padaro tiesą). 
Nesvarbu, ar kalbi tiesą, svarbu 
nuolat kartoti. Pamažu viešoji 
opinija pripras manyti, kad tai 
iš tikrųjų yra tiesa. Tarp išti
kimiausių Goebelso pasekėjų 
yra ir komunistai. Jų propagan
da, paremta jų tezių beatvan- 
giniu kalimu ir mechaniniu kar
tojimu, verčia priimti tvirtini
mus, esančius toli nuo tiesos. 
Daugumas komunistų mitų yra 
sukurta vartojant kaip tik šią 
sistemą”.

Straipsnis baigiamas tuo, kad 
ir Lietuvoje pogrindžio rezisten
cinis judėjimas yra stiprus ir 
kelia smarkią KGB akciją prieš 
bedarbius, intelektualus, rašyto
jus ir katalikus. (Elta)

— Argentinoje šiuo metu vei
kia šios lituanistinės mokyklos: 
Aušros Vartų parapijos — vedė
jas kun. Augustinas Steigvila, 
Lietuvių Susivienijimo — ve
dėjai Irena ir Leopoldas Stanke
vičiai, Birutės draugijos — ved. 
Genė Macaitienė, Lietuvių 
Centro — ved. Nelida Burbaitė 
ir Nelida Zavickaitė, Mindaugo 
draugijos — ved. S. Mikelaitie- 
nė, EI. Šaulienė ir O. Šešta- 
kauskienė, Nemuno draugijos.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Bernianas, Toledo, Ohio, 
B. Česonis, Cinnaminson, N. J.,
J. Kuprionis, Los Angeles, 
Calif., G. V. Oniūnas, New York 
Citv. Užsakė kitiem: S. Budrie
nė, Chicago, III. — Ig. Bud
riui, Bethel, Conn., P. Bernotas, 
yVetherfield, Conn., — M. Allen, 
Lawrence, Kansas. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
pirmiem metam Darbininko 
prenumerata tik 7 dol.
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Baltimorės žinios
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimą rengia Balti
morės Lietuvių Taryba ir Lietu
vių Bendruomenė. Minėjimas 
bus vasario 17, sekmadienį. Mi
šios 8:30 v. Šv. Alfonso bažny
čioje aukojamos už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės ir ištremtus į Si
birą. Iškilmingas banketas 1:30 
v. Lietuvių svetainės didžiojoje 
salėje. į banketą pakviesta val
džios atstovai ir kiti žymūs as
menys. Vasario 24‘ bus tęsiamas 
minėjimas, 2 v. popiet bus pa
skaita ir meninė dalis. Visi kvie
čiami dalyvauti pamaldose, 
bankete ir paskaitoje.

Šv. Alfonso parapijos sodalie- 
tės vasario 3 parapijos salėje tu
rėjo savo metinius pusryčius ir 
susirinkimą. Išrinkta nauja val
dyba: pinu. Barbara Dixon, vi- 
cepirm. Valerie Gurski, ko-

VVORCESTE
Vasario 16 minėjimas

VVorcesterio Lietuvių Orga
nizacijų Taryba Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 56 
metų sukakties minėjimą VVor- 
cesteryje rengia vasario 17, sek
madienį.

11:30 vai. ryto iškilmingos mi
šios už Lietuvą ir kenčiančius 
lietuvius aukojamos Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioj. Or
ganizacijos prašomos daly
vauti su vėliavomis. Šv. Kaži-, 
miero parapijos bažnyčioj tą patį 
sekmadienį mišios už Lietuvą ir 
kenčiančius lietuvius bus auko
jamos 10 vai. ryto.

3 vai. p. p. minėjimas Lietu
vių Piliečių Klube, 67 Vernon 
gatvė. Pagrindinis kalbėtojas 
— prel. Jonas Balkonas iš Mas- 
peth, New York. Meninę dalį 
atliks Meno Mėgėjų Ratelio 
“Penketukas”, vadovaujamas 
muz. V. Burdulio, Aušros Var
tų lituanistinės mokyklos tauti
nių šokių grupė, vadovaujama 
mokytojos L. Pauliukonytės, ir 
Moterų Sąjungos. 5-tos kuopos 
choras, vadovaujamas G. Kaneb. 
Taryba prašo organizacijas da
lyvauti su vėliavomis pamaldose 
ir minėjime.

Aukos bus renkamos ir skiria
mos pagal aukotojų pageida
vimą: Altai, Vlikui ar Lietuvių 
Bendruomenei. Jas galima į- 
teikti per minėjimą arba pasiųs
ti Lietuvių Organizacijų Tary
bos iždininkui adresu: Kostas 
Podolskis, 275 Massasoit Road, 
Worcester, Mass.

Priimamos aukos
Lietuvių Labdaros Draugijos 

Maironio Parko pastatų atstaty
mo paruošiamieji planai pradėti. 
Priimamos ir aukos. Siųsti: Mai
ronis Park, Building Fund, 52 
South Quinsigamond Avė., 
Shrewsbury, Mass.

J.M.

Waterbury, Conn.
LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė Waterburyje, Conn., mi
nima vasario 17, sekmadienį. 
Minima tokia tvarka:

9 v.r. vėliavos pakėlimas prie 
City Hali.

10:05 v. per lietuvišką radijo 
valandėlę — montažas, šven
tės prasmės prisiminimas.

11 vai. iškilmingos mišios Šv. 
Juozapo parapijos bažnyčioje. 
Organizacijos dalyvauja su vė
liavomis.

3 vai. iškilmingas minėjimas 
— akademija parapijos salėje. 
Įvairioje minėjimo programoje 
kalbą pasakys dr. Vaidievutis 
Mantautas.

Meninę dalį atliks muzikas 
Jurgis Petkaitis su solistais iš 
Hartfordo.

Dalyvaus aukšti valdžios pa
reigūnai.

5:30 v. priėmimo vaišės Ar- 
mand’s restorane. Ir čia kvie
čiami visi dalyvauti ir pabend
rauti su minėjimo aukštais sve
čiais.

Salėje prie įėjimo bus renka
mos aukos Lietuvos laisvinimo 
reikalam.

Waterburio Alto valdyba 

respondente Karen VValstrum, 
raštininkė Judith Northrup ir iž
dininkė Florence Bauer.

Jautienos kepsnių balių su
rengė Šv. Vardo draugija mo
kyklos salėje. Dalyvavo daug 
žmonių. Pelnas paskirtas parapi
jos mokyklos reikalam. Parapi
jos kunigai nuoširdžiai dėkoja 
visiem, kurie surengė tą balių 
ir kurie dalyvavo.

Lietuvių svetainėsdirektoriai 
ir šėrininkai jautienos balių ren
gia kovo 3, sekmadienį, nuo 
1 iki 6 v.v. Lietuvių svetainės 
salėje ir kambariuose. Šokiam 
gros geras orkestras. Be jautie
nos bus ir kitų valgių. Veiks 
loterija su įvairiom dovanom.

Magdalena Vaškevičienė, 
ankstesnės kartos lietuvė, ilgai 
gyvenusi Baltimorėj, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė gruodžio 30.

R, MASS.
Tradicinė Užgavėnių vakarienė

Meno Mėgėjų Ratelis nuo įsi
kūrimo dienos ne tik džiugina 
mus lietuviška daina, bet ir pa
laiko lietuviškus papročius. 
Kasmet surengia tradicinę Už
gavėnių vakarienę, kurią paga
mina Ratelio narės, nes jos yra 
ne tik geros dainininkės, bet ir 
puikios šeimininkės.

Šiais metais tradicinė Užgavė
nių vakarienė įvyksta vasario 
23, šeštadienį, 7 vai. vak. Lietu
vių Piliečių Klube, 67 Vernon 
gatvėj. Bus puiki programa, ku
rią atliks M. M. Ratelio Penke
tukas, vadovaujamas muz. V. 
Burdulio.

Solo dainuos pirm. V. Roževi- 
čius. Pirmą kartą pasirodys nau
jai susikūręs vyrų ir moterų ok
tetas, vadovaujamas buvusio il
gamečio M. M. Ratelio choro 
vadovo muz. Zigmo Snarskio. 
Akomponuos Olga Keršytė.

Programą ves Ratelio įkūrėjas 
Leopoldas Jakubauskas. Jis yra 
puikus humoristas. Todėl visi 
pasiruoškit gražiam juokui ir 
pasiklausymui gražių patarimų.

Po programos — puikiausi 
šokiai, kurių muzika tiks 
visokio amžiaus žmonėm.

Rengėjai kviečia Worcesterio 
ir aplinkinių kolonijų lietuvius 
kartu su jais linksmai praleisti 
vakarą. Įvertinkim rengėjų pa
stangas ir kartu lietuvišką dai
ną, kurios skambėjimas priklau
so nuo mūsų pačių.

Penketukas
Meno Mėgėjų Ratelis dėl 

žmonių stokos jau keleri metai 
negali pilnai veikti. Egzistuoja 
tik muz. V. Burdulio vadovauja
mas kvintetas, visų vadinamas 
Penketuku, turįs puikų pasiseki
mą ne tik Naujojoj Anglijoj, bet 
ir už jos ribų.

Be tradicinės Užgavėnių va
karienės, Penketukas kasmet su
rengia ir gegužinę. Praėjusiais 
metais jis atliko programą Vasa
rio 16-osios minijime, Athol, 
Mass. Dr. Vinco Kudirkos šaulių 
kuopa Penketuką buvo pakvie
tusi į savo parengimą atlikti me
ninės dalies. Tuo pasekė ir Bos
tono šauliai, pakviesdami Pen
ketuką atlikti programos jų su
rengtame Vilniaus įkūrimo su
kakties minėjime. Kada buvo su
rengti pietūs Sv. Kazimiero pa
rapijos statybos fondui, jis ir čia 
visus linksmino gražia progra
ma. Girdėsim jį dainuojant ir 
Vasario 16-osios minėjime, kuris 
įvyks vasario 17 Lietuvių Pilie
čių Klube.

Penketuką sudaro: V. Roževi
čius, U. Roževičienė, A. Bran- 
tienė, E. Gorodeckienė ir K. 
Naikelienė. Jo pirmininkas V. 
Roževičius gieda ir Šv. Kazimie
ro parapijos chore. Turėdamas 
gražų balsą, dažnai pagieda ir 
solo. Girdim jį dainuojant ir į- 
vairiuose parengimuose. Esant 
reikalui, jis palieka darbovietę 
ir prašomas neatsisako padai
nuoti ar pagiedoti. Prie Šv. Ka
zimiero parapijos choro priklau
so ir kitos Penketuko narės — 
A. Brantienė ir K. Naikelienė, 
kuri prieš dvejus metus neteko 
savo vyro, staiga jam mirus, bet, 
rūpestingai auklėdama šeimą, 
suranda laiko ir lietuviškai dai
nai .

Velionė buvo ištikima Šv. Alfon
so parapijos narė. Kol sveikata 
leido, dalyvavo pamaldose kiek
vieną sekmadienį ir dirbo para
pijos parengimuose. Gedulingos 
mišios už jos sielą buvo Šv. Al
fonso bažnyčioj sausio 3. Palai
dota Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime liko dukra Ona ir ei
lė anūkų.

Elžbieta Šileikienė, anks
tesnės kartos lietuvė, ilgai gy
venusi Baltimorėje po sun
kios ir ilgos ligos mirė vasario 4 

Ji buvo susipratusi lietuvė, 
kol leido sveikata, dalyvavo lie
tuviškuose parengimuose. Mi
šios už jos sielą aukotos vasa
rio 6 Šv. Petro bamyčioje. Pa
laidota Holy Redeemer kapinė
se. Nuliūdime liko giminaitė 
Ieva Kraus, ir giminaitis Antanas 
Paulokevičius.

Jonas Obelinis

Lietuviškus reikalus Penketu
kas paremia ir aukomis.

Sausio 6 įvyko metinis Meno 
Mėgėjų Ratelio susirinkimas. 
Valdyba perrinkta ta pati: pirmi
ninkas V. Roževičius, vicepirmi
ninkas S. Valinskas, sekretorė 
E. Gorodeckienė, iždininkas V. 
Grimaila, valdybos narys K. Gri
gaitis; revizijos komisija — Va
linskienė ir Degutis.

Naujos valdybos įvedimas
Lietuvių Piliečių Klube sau

sio 20 įvyko Lietuvių Labdaros 
Maironio Parko Draugijos nau
jos valdybos įvedimas irpietūs.

Romas Jakubauskas pasvei
kino visus susirinkusius ir pa
kvietė vieną iš pirmųjų buvusių 
draugijos pirmininkų, Petrą Mi
lių, kuris iššaukė visus valdybos 
narius ir tarybos direktorius.

Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. A. Miciūnas visus 
prisaikdino, sukalbėdamas ati
tinkamą maldą. Palinkėjo visiem 
vieningai dirbti, nes sunkus ir 
didelis darbas stovi prieš akis, 
tai Maironio Parko atstatymas.

Valdyba perrinkta ta pati: vi
sa širdim šiai draugijai atsidavęs 
energingas pirmininkas Kazys 
Adomavičius, vicepirmininkas 
Jonas Pipiras, protokolų rašti
ninkas Juozas Miliauskas, finan
sų raštininkė Ona Keršienė, iž
dininkas Mykolas Scigla, kasos 
globėjos — Kuzmickienė ir Lo
zoraitienė. Revizijos komisija: 
Romas Jakubauskas ir Steponas 
Valinskas. Tvarkos prižiūrėtoja 
— Ieva Tompsonienė.

Programos vedėjas R. Jaku
bauskas priminė, kad, nors ir 
esam prisiglaudę Lietuvių Pi
liečių Klube ir už tai klubo va
dovybei esam dėkingi, bet pie-

PATERSON, N.J.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 56 metų sukaktuvių 
minėjimas šiais metais įvyks va
sario 24 d. 2 vai. p. p. Paterson 
Catholic Regionai High School 
salėje, 764 llth Avė., Paterson, 
N. J. (prie East 43rd St. ir Broad- 
way). Didelė aikštė automo
biliam.

Iš ryto 10 vai. 30 min. bus 
pamaldos už Lietuvą Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje, 147 Montgomery PI.

2 vai. p. p. aukščiau minė- 
toj salėj iškilmingas susirinki
mas. Paskaitą skaitys Vliko narys 
teisininkas Vytautas Vaitie
kūnas.

Nepaprasta meninė dalis: at
vyksta vyrų choras “Perkū
nas”, kuriam vadovauja muzikas 
Vyt. Strolia, o su choru ir solis
tas Stasys Citvaras. Jau girdėjo
me ir skaitėme, kad Brooklyno 
naujajame Kultūros Židinyje 
“Perkūnas” turėjo didžiausią 
pasisekimą ir sutraukė daugiau
sia publikos.

Minėjimą rengia Patersono 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba, kurią sudaro pirm. F. Mi
siūnas ir nariai: Zita Šaulienė, 
J. Sabaliauskas ir V. Matusaitis. 
Valdybai talkina parapijos kle
bonas kun. V. Dabušis ir buvęs 
jos ilgametis pirmininkas Anta
nas Rugys.

Birutės Novickienės laidotuvės Cypress Hills kapinėse Brooklyne. Kalba Jonas Rūtenis, prie 
karsto stovi sūnus Sigitas ir dukra Živilė, dešinėje Vliko atstovas J. Audėnas. B. Novickienė 
mirė gruodžio 14, palaidota gruodžio 17. 

tus paruošė Maironio Parko šei
mininkė E. Kauševičienė su sa
vo personalu.

Visiem pasivaišinus skaniais 
pietumis, vyko sveikinimai.

Pirmasis sveikino Lietuvių Pi
liečių Klubo pirm. J. Tribandis. 
Jis išreiškė nariam gilią užuo
jautą dėl įvykusios nelaimės, 
bet kartu ir priminė, kad ši ne
laimė gal atneš didžiausią laimę, 
ir palinkėjo pastatyti gražiausius 
Maironio Parko rūmus.

LB apylinkės pinu. V. Židžiū- 
nas savo sveikinime priminė, 
kad šiandien džiaugtis negalįs, 
nes pikta ranka gražų lietuvybės 
centrą pavertė pelenais. Pareiš
kė tikįs visų gerais norais ir pa
stangomis, tikįs, kad tas gražusis 
lietuvybės židinys bus atkurtas, 
nes Maironio Parkas buvo ne 
vien Worcesterio, bet visų lietu
vių namai.

Skautų Brolijos vyriausias 
skautininkas Petras Molis pa
brėžė, kad šiandien liūdi skau
tiškas jaunimas, nes Maironio 
Parkas negali teikti jam globos. 
Čia buvo visų skautų centras. 
Lietuviškas tvirtumas pasako ir 
patirtis parodo, kad Maironio 
Parkas bus atstatytas. Tad sėk
mės, solidartimo ir vienybės!

Lietuvių veteranų skyriaus 
pirm. J. Bean savo linkėjimus 
jungė su auka, įteikdamas auką 
Maironio Parko statybos fondui 
100 dol.

Paskutinis kalbėjo pirm. Ka
zys Adomavičius. Jis priminė, 
kad susirinkom čia ne linksmin
tis ir ne verkti. Dirbsim iš vi-

Labai kviečiami visi Paterso
no ir apylinkių lietuviai. Vieta 
labai lengvai pasiekiama ir au
tobusu Nr. 1 — 102 (Nevvark, 
Hackensack, Paterson). Tik rei
kia pasakyti, kad norite patekti 
į Re g. Cath. H. S. Patersone, 
prie Eastside Park. Reikės paeiti 
tik vieną bloką. Autobusai kur
suoja ir sekmadieniais.

Valdyba

Prof Juozas Eretas 
prašo

Lietuvių Bendruomenės Švei
carijoje prašomas, renku me
džiagą apie šveicarus, Nepri
klausomybės laikais veikusius 
Lietuvoje. Turiu, be kitų, galvo
je: filol. Fr. Brenderį, veter.
K. Hoeffliną, botan. K. Regelį, 
kalb. A. Senną, agr. G. Senną, 
germ. G. S tu deru, patol. E. Wi li
te lerį.

Kadangi Vakarų pasaulyje 
gyvena daug asmenų, tuomet 
turėjusių ryšių su jais, pav. bu
vusieji jų studentai, labai pra
šyčiau juos atsiliepti. Malonėki
te tad man atsiųsti atsiminimų, 
laiškų (fotokopijomis) ir pana
šios informacinės medžiagos.

Visiems, man einantiems i 
pagalbą, iš anksto nuoširdžiai 
dėkoju.

Juozas Eretas
Basei, Bruderholzrain 24 

(Svvitzerland) 

sų jėgų. Kils Maironio Parkas iš 
griuvėsių, kaip kilo Lietuva. Vi
si tiesia mum pagalbos ranką ir 
užjaučia skaudrioj nelaimėj. Pir
mosios atsiliepė Marijos Nek. 
Prasid. seselės iš Putnamo į- 
teikdamos statybos fondui 50 
dol. Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. A. Miciūnas, MIC, 
pažadėjo auką parapijos vardu. 
Šios dienos visas virtuvės per
sonalas su E. Kauševičiene visą 
uždarbį aukoja statybos fondui. 
Jaudinąs dalykas, kad Kristina 
Kauševičiūtė, kuriai buvo pa
skirta 150 dol. stipendija, ją ski
ria statybos fondui.

Dar bekalbant pirmininkui, 
pradėjo plaukti aukos viena po 
kitos, kad jis net turėjo šaukti 
į pagalbą iždininką M. Sciglą.

Darbininkui paremti aukojo
Darbininko skaitytojai, pri- 

siųsdami savo prenumeratą, kar
tu prideda auką už kalendorių, 
inventoriui įsigyti ir šiaip spau
dai paremti:

25 dol.: kun. S. Morkūnas, 
Sioux City, Iovva.

20 dol.: St. Latviūnas, Wol- 
cott, Conn.

12 dol.: Kiškūnas, Toronto, 
Canada, Bublys, Detroit, Mich.

10 dol.: VI. Mingėla, Sterling 
Hts., Mich.

8 dol.: A. Masilionis, Cleve- 
land, Ohio.

Po 7 dol.: E. Kripaitis, On- 
tario, Canada, Richmond Hill, 
N. Y.: G. Katiles, O. Vileikis; 
Centrai, NM: kun. dr. P. Raga- 
žinskas, Pittsburgh, Pa: A. Ha- 
rast, Brockton, Mass.: A. Hin- 
tendorf, Richmond Hts., Ohio: 
J. Mikonis, Gulfport, Fla.: A. 
Kindurys.

Po 5 dol.: VVoodhaven, N.Y.: 
H. Andruška, Richmond Hill, N. 
Y.: V. Šumskis, A. Šimukonis, 
R. S. Šidlauskas, Brooklyn, N.Y.: 
St. Kerdock, S. Maske, Smith- 
tovvn, N. Y.: R. Giedraitis, Nevv 
Hyde Park, N. Y.: M. Slavins
kas, East Northport: M. ir Jau
niškis, Merrick, N. Y.: J. Rūte
nis, So. Boston, Mass.: J. P. Kai
rys, Paxton, Mass.: E. Tamule- 
vich, Nevvark, N. J.: A. Pliš- 
kaitis, Elizabeth, N. J.: kun. J. 
Pragulbickas, Highland Park, 
Mich.: dr. S. Pragulba, West- 
minster, Md.: A. K. Lavvler, Chi
cago, III.: I. Serapinas.

Po 4 dol.: Maspeth, N. Y.: 
St. Ziupka, Ridgevvood, N.Y.: 
J. Orentas, Great Neck, N.Y.: 
J. Valaitis, Elizabeth, N. J.; P. 
Ivaška, Fair Lavvn, N. J.: M. 
Kasperavich, Richboro, Pa.: W. 
VVengel, Philadelphia, Pa.: S. 
Jurskytė.

Po 3 dol.: VVoodhaven, N. Y.: 
A. Kanauka, Ricymond Hill, 
N. Y.: Ed. Leleiva, Omaha, 
Nebr.: S. Juknienė, Chicago, 
111.: P. Pupius.

Po 2 dol.: K. Žebrauskas, To
ronto, Canada, K. Celiauskas, 
Hamilton, Canada, kun. L. Ke
mėšis, Thessalon, Canada, 
VVoodhaven, N. Y.: B. Sinkevicz, 
A. Svvedish, A. Kepalas, O. Ri- 
midis, Richmond Hill, N. Y.:
M. Simonaitis, dr. I.P. Skeivys, 
Jamaica Estates, N. Y.: I. Gasi- 

Sudėta nepaprastai graži suma.
Dėsim visas pastangas, kad 

apie rugpiūčio mėnesį galėtume 
matyti Maironio Parką žydintį. 
Dieve, laimink visų pastangas ir 
darbą!

Užbaigus programą, svetinga 
Lietuvių Piliečių Klubo salė 
sujungė visus į vieną šeimą. 
Dalindamiesi dabartinio gyve
nimo aktualijomis, visi gražiai 
praleido sekmadienio popietę.

Priimamos aukos
Ruošiami Maironio Parko pa

statų atstatymo planai. Priima
mos ir aukos. Siųsti Maironis 
Park, Building Fund, 52 South 
Quinsigamond Avė., Shrevvs- 
bury, Mass. 01545.

J.M.

liūnas, Brooklyn, N. Y.: E. Lit- 
vaitis, S. Sirutis, Maspeth, N. Y.: 
Šimkus, O. Gobuzas, Bronx,
N. Y.: M. Baltaduonis, Nevv 
York, N. Y.: E. Bielkevičienė, 
Franklin Sq., N. Y.: P. Pusni- 
kas, Moriches, N. Y.: V. Birutis, 
Baldvvin, N. Y.: V. Blazaitis, 
Great Neck, N. Y.: J. Telksnys, 
Bellrose, N. Y.: T. Slapšys, West 
Babylon, N. Y.: A. Bačiuška, 
Elizabeth, N. J.: V. Mamaitis, 
Kearny, N. J.: J. Vaičkus, J. Dir
žus, Mays Landing, N. J.: A.S. 
Romanauskas, Paterson, N. ].:
J. A. Mockus, Hagamon, N. J.: S. 
Rusilas, VVest Paterson, N. J.:
A. Eitmanas, Hillside, N. J.: 
V. Audėnas, Fair Lavvn, N. J.: 
M. Karpuvvich, Rahvvay, N. J.:
K. Kubaitis, VVarren, N. J.: V. 
Matyckas, Nevv Britain, Conn.: 
J. Arlauskas, A. Kašėta, VVater- 
bury, Conn.: J. Kazakauskas, 
Hartford, Conn.: B. Kriščiūnas, 
Putnam,Conn.: V. Pažo, So. Bos
ton, Mass.: J. Kačinskas, A. Ma
jauską, VVorcester, Mass.: A. Mo
lis, W. Židžiūnas, F. Jurgelio
nis, Brockton, Mass.: A. Plaškus, 
R. Chirokienė, Dorchester, 
Mass.: J. Babkavičius, Z. Pet
rauskas, J. Verbyla, Canton, 
Mass.: J. Vaitkūnas, Detroit, 
Mich.: V. Čižauskas, Southfield, 
Mich.: K. A. Keblys, N. Mifflin, 
Pa.: A. Vaičulis, Bethesda, Md.:
L. Kačinskas, Great Falls, Mt.: 

kun. J. Patašius, B. Tautvilas, 
Dayton, Ohio: L. Raštikytė, 
Mentor, Ohio: J. Biliūnas, Chi
cago, 111.: J. Raudys, St. Stra- 
vinskis, Marija Raudys, L. Žem
gulys, E. Vilimas, A. Giniotis, 
Falun, Svveden: Mary Jankaus
kas, Dovvners Grove, III.; St. 
Daržinskis, Kevvanee, III.: I. Sta- 
nislavaitis, St. Petersburg, Fla.: 
P. Karabinas, Los Angeles, Ca.:
B. Budriūnas, Camarillo, Ca.: A. 
Gustaitis.

Po 1 dol.: Hamilton, Canada: P.. 
Krivinskienė, Rochester, N.Y.: 
B. Velminskas, Nevvark, N. J.: 
V. Lukas, Enfield, Conn.: M. 
Tomei, Tavernier, Fla.: A. Ma- 
kelong, Fairfax, Va.: L. G. An- 
ton, So. Boston, Mass.: J. Stanis
lovai ti s.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.



LB ATSTOVAI VALSTYBĖS
DEPARTAMENTE

JAV LB krašto valdybos at
stovai Washingtone sausio 25 
konferavo su Valstybės departa
mento pareigūnais. Konferen
cija sukviesta tarpininkaujant 
JAV Senato mažumos vadui se
natoriui Hugh Scott. Valstybės 
departamento dalyvavo keturi 
asmens: John A. Baker — di
rektorius Rytų Europos reika
lam; Edward Hurvvitz — Pabal
tijo skyriaus viršininkas; Kemp- 
ton Jenkins — santykiam su 
Kongresu pareigūnas; Richard 
Combs — tarptautinio bendravi
mo skyriaus (Office of bilateral 
exchanges) direktoriaus pava
duotojas. JAV LB buvo atsto
vaujama krašto valdybos vice
pirmininkės ir Visuomeninių 
reikalų tarybos narės Aušros 
Mačiulaitytės-Zerr ir LB ryši
ninko prie Valstybės departa
mento Algimanto Gurecko. Kon
ferencija truko su viršum valan
dą. Žemiau pateikiami svarbes
ni departamento atstovų pareiš
kimai.

Svarstant Europos saugumo 
konferencijos ir JAV administra
cijos vykdomos detente politi
kos klausimus, buvo pareikšta, 
kad Pabaltijo valstybės “nėra 
objektas detente derybų kom
plekse”. JAV tvirtai laikysis lig
šiolinės Pabaltijo valstybių 
aneksijos į Sovietų Sąjungą ne
pripažinimo politikos.

LB atstovų patirta; kad pasku
tiniuoju metu Sovietai oficialiai 
nekelia inkorporacijos pripaži
nimo klausimo. Manoma, kad 
kongr. E. Derwinskio atkirtis 
Sovietam Jungtinėse Tautose 
juos įtikino, kad kelti Pabaltijo 
klausimą oficialiuose forumuose 
ar tarpvalstybinių derybų metu 
neapsimoka. Tačiau privačiuose 
pokalbiuose Sovietai Pabaltijo 
valstybes užsimena.

Dėl didelių muitų siuntiniam 
į pavergtą Lietuvą, buvo pa
reikšta, kad dabartiniu metu, 
JAV kongresui atmetus admi
nistracijos siūlomą prekybos su
tartį, Sovietai neturi intereso ir

nesutiks muitų mažinti. Jei pre
kybinės derybos pakryptų ad
ministracijos siūloma linkme, 
Valstybės departamentas klausi
mą galėtų kelti prekybinių de
rybų plotmėje.

Didesnis Valstybės departa
mento atstovų dėmesys rody
tas varžymam turistam lankytis 
pavergtoje Lietuvoje, kur vieš
nagės laikas pereitais metais 
buvo sutrumpintas iš 10 dienų į 
penkias dienas. Valstybės dept. 
atstovai pažadėjo šiuo klausimu 
su Sovietais kalbėtis.

Simo Kudirkos klausimu jaus
tas naujas Valstybės departa
mento susidomėjimas. Buvo aiš
ku, kad šis dėmesys yra atsi
radęs paskutiniuoju metu JAV 
Kongreso narių, ypač kongr. Ro
bert Hanrahan, pradėtos akcijos 
dėka. Valstybės departamento 
turimomis žiniomis, Kudirka 
prieš šešis mėnesius buvęs per
keltas iš Potmos į Permės sun
kiųjų darbų stovyklą. Ži
nių iš Permės stovyklos Valsty
bės departamentas kol kas ne
turi. Domėtasi faktu, jog Kudir
kos motina gimusi Amerikoje.

Dėl Pabaltijo valstybių kalbo
mis transliacijų per Radio Li
berty įvedimo buvo pareikšta, 
kad Valstybės departamentas 
yra už jų buvimą. Problemą su
daro finansų trūkumas, ypač do
lerio vertei esant kritus. Ragino 
kontaktuoti senatorių John O. 
Pastore, kuris darąs trukdymus

Radio Liberty ir Radio Free Eu- 
rope biudžetam padidinti. Ne
pagailėta gero žodžio JAV latvių 
bendruomenės pirmininkui dr. 
I. Spilniers, kurio liudijimas ra
dijo transliacijų įvedimo reikalu 
Senato komisijoje buvęs pa
veikus.

Pokalbio metu buvo LB at
stovų užsiminta, kad paskutinių
jų kelerių metų Valstybės sekre
toriaus sveikinimai Lietuvos 
Atstovui Washingtone Vasario 
16-sios proga rodo silpnėjimą 
kiek tai liečia JAV užsiangaža
vimą dėl Lietuvos nepriklauso
mybės. Atsakyta, kad sveikini
mas nėra politikos išreiškimas. 
Dėl svaresnio pareiškimo atei
tyje Valstybės dept. taip pat ne
buvo įsipareigota.

Washingtone A. Zerr pasimatė 
su “Washington Post” redakto
rium Steven S. Rosenfeld ir 
“Christian Science Monitor” re
dakcinės kolegijos nariu bei ži
nomu televizijos komentato
rium Rod MacLeish. Abiem 
žurnalistam buvo įteikta infor
macija Lietuvos klausimu ir pra
šyta artimoje ateityje (jei įmano
ma, Vasario 16-sios proga) įteik
tą medžiagą panaudoti veda
muose straipsniuose.

A. Zerr taip pat apsilankiusi 
Sveikatos švietimo ir gerovės 
departamente, kur pasiinforma- 
vo pas dr. John Carpenter prez. 
Nixono pasirašyto Tautų praei
čiai tirti įstatymo reikalu. Dr. 
Carpenter žinioje bus šio įstaty
mo fondų administravimas.

JAV LB Inf.

PRADĖTOS DEDIKACIJOS 
IŠKILMĖS
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Kultūros Židinio dedikacijos šventės rengimo komitetas. Iš k.: Irena Alksninienė, Aleksand 
ras Vakselis, Jane Gerdvilienė, T. Paulius Baltakis, OFM, pirmininkas, Apolonija Radzi 
vanienė, Česlovas Janušas. Elena Mickeliūnienė, dr. Marija Žukauskienė, Ignas Gasiliū 
nas. Loreta Vainienė, DanutėŠilbajorienė, Jadvyga Vytuvienė, T. Kornelijus Bučmys, OFM 
Malvina Klivečkienė, Aloyzas Balsys, Algis Šilbajoris, Alfonsas Koncė. Trūksta Vacio Stepo 

nio, Romo Kezio ir dr. B. Radzivano. Nuotr. L. Vytuvio

ką kultūros židinį, vienuolyną, 
spaustuvę, pasidžiaugdamas ir 
lietuvių religingumu.

Mišias koncelebravo vysk. V. 
Brizgys, pranciškonų provinci
jolas Tėv. J. Gailiušis, prel. Bal
kūnas ir už jų kokia 15-20 ku
nigų bei vienuolių. Scenos gilu
moje buvo išsirikiavę organiza
cijų vėliavos.

Mišių metu pamokslą pasakė 
vysk. V. Brizgys, giedojo solistė 
Gina Čapkauskienė ir Perkūno 
vyrų choras. Žmonių pamaldose 
buvo apie kokius 800.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS CHORAS
Angelų Karalienės parapijos 

choro susirinkimas buvo sau
sio 27 tuoj po sumos parapijos 
salėje. Apsvarstyti svarbūs choro 
reikalai, išrinkta nauja valdyba.

Valdybą dabar sudaro šie 
žmonės: Albinas Prižgintas — 
choro vedėjas, kun. Vytautas 
Pikturna — dvasios vadas, Balys 
Gedeika — pirmininkas, Ona 
Kriščiūnienė — raštininkė, Emi
lija Šimanskienė — muzikos 
knygų tvarkytoja.

Pasibaigus susirinkimui, tuoj 
buvo repeticijos. Buvo mokoma
si naujų giesmių.

Ta pačia proga ilgamečiai cho
ro nariai Mildreda ir Povilas 
Dulkiai choro tarpe garbingai 
atžymėjo savo vedybinio gyve
nimo 25 metų sukaktį. Jų in
tencija buvo atlaikyta suma, per 
kurią giedojo parapijos choras, 
dalyvaujant abiem sukaktuvi
ninkam. Po repeticijų choras pa
sveikino sukaktuvininkus ir, va
dovaujant muzikui Albinui Priž- 
gintui, sugiedojo Ilgiausių metų 
lietuviškai ir angliškai Happy 
Anniversary. Jubiliatam padova
nojo gražią dovaną.

Po sveikinimų Mildreda ir Po
vilas chorą pavaišino kava, gar
džiais pyragais pyragaičiais ir 
kelių rūšių gėrimais.

Mildreda ir Povilas Dulkiai 
yra mirusio Prano Dulkės marti 
ir sūnus. Pranas Dulkė ilgus me
tus vargoninkavo Angelų Kara
lienės parapijoje.

Pasilinksminęs ir pakarto
damas gerus linkėjimus, choras 
išsiskirstė savo keliais.

Emilija S.

(atkelta iš 1 psl.)
Žodį tarė ir Česlovas Janušas, 

kuris daugiausia dirbo šią paro
dą įrengdamas. Jis pasveikino 
Čiurlionio galerijos vieną iš or
ganizatorių Tėv. Joną Borevičių, 
S.J, kuris buvo atsilankęs į ati
darymą.

Įteiktos premijos. Lietuvių 
Fondo premiją 1000 dol. dail. 
K. Žoromskiui įteikė Fondo at
stovas A. Vakselis. LB New Yor
ko apygardos premijas taip pat 
įteikė A. Vakselis. Pirmąją pre
miją — 300 dol. dail. Reginai 
Ingelevičienei, antrąją — 200 
dol. dail. Vidai Krištolaitytei, 
už lietuvišką tematiką — 100 
dol. dail. Aleksandrai Merker- 
Vitkauskaitei. Kun. V. Pikturna 
įteikė Kunigų Vienybės premiją 
100 dol. už religinį meną. Pre
mija buvo paskirta Pauliui Jur
kui.

Įteikti 6 garbės pažymėjimai: 
I. Griežei, O. Paškevičienei, Pr. 
Lapei, J. Rūteniui, J. Sodai- 
čiui, J. Paukštienei.

Atidarymo iškilmės baigtos 
Lietuvos himnu. Paskui buvo 
parodos apžiūrėjimas, kavutė 
žemutinėje salėje. Apygardos 
valdyba dar surengė parodos da
lyviam priėmimą Perkūno choro 
kambaryje.

Pašventinimas
Sekmadienis, vasario 10, buvo 

pati svarbioji dedikacijos diena, 
sutraukusi labai daug žmonių.

Dvyliktą valandą buvo vie
nuolyno, Židinio ir spaustuvės-----
pašventinimas. Jį atliko Brook- Į 
lyno vyskupas Francis Muga- | 
vero. Palydėtas visos eilės kuni- Į V 
gų, vienuolių, pirma pašventino | 
salę, paskui išėjo į kiemą ir Pa“ i s-j-jj LPA j 
šventino spaustuvę, po to pa
šventino vienuolyno koplyčią ir I 
vienuolyną.

Iškilmingos pamaldos buvo 
salėje. Scena buvo papuošta 
Lietuvos vytimi, labai gražia 
tautine juosta, kurią nuaudė 
Milda Kvedarienė. (Juosta vie
nos pėdos pločio ir 15 jardų 
ilgio). Priekyje buvo įrengtas al
torius, vyskupui specialus krės
las.

Pradžioje tarė žodį vysk. F. 
Mugavero, pasidžiaugdamas, 
kad galėjo pašventinti lietuviš-

Dedikacijos iškilmės
Tuoj po pamaldų už kokių 

dešimties penkiolikos minučių 
pradėtos pačios dedikacijos iš
kilmės. Jom pravesti buvo pa
kviesta Irena Veblaitienė.

Į garbės prezidiumą scenoje 
pakviesta vysk. F. Mugavero, 
vysk. V. Brizgys, pranciškonų 
provincijolas Tėv. Jurgis Gai
liušis, OFM, Lietuvos gen. kon
sulas A. Simutis, prel. J. Balkū
nas, Vliko pirmininkas dr. K. Va
liūnas, Altos atstovas Vyt. Abrai-

tis, Pasaulio LB valdybos atsto
vas vicepirm. kun. J. Borevi- 
čius, SJ, JAV LB krašto valdy
bos pirmininkas Juozas Gaila, 
J. Šlepetys, vienas iš pinu uju 
Židinio organizatorių, statybos 
komiteto pirm. Tėv. Paulius Bal
takis, LB apygardos pinn. A. 
Vakselis, aukotojų atstovai — 
daugiausia davę Židiniui — dr. 
J. Kazickas ir Elena Mickeliū- 
nienė.

Dedikacijos aktą perskaitė 
pranciškonų provincijolas, vi
siem salėj atsistojus. Angliškai 
perskaitė Irena Veblaitienė. 
Sveikinimo kalbas pasakė: dr. K. 
Valiūnas, A. Simutis, prel. J. 
Balkūnas, kun. J. Borevičius, J. 
Gaila.

Alice Zupkus gėlių krautuvė.
Užbaigiant iškilmingą aktą, 

sugiedota Marija Marija.

Tada buvo vienos valandos 
pertrauka. Visi žemutinėje salė
je buvo pavaišinti kava ir deš
relėm su bulkute. Žmonių buvo 
labai daug, ir buvo net sunku 
pajudėti.

Koncertas
Dedikacijos aktui, pamaldom 

ir užkandžių laikui užsitęsus, 
koncertas buvo pradėtas visą 
valandą vėliau.

Žiedai, rankogalių sagtys ir kiti papuošalai vyram ir mo
terim lietuviškais tautiniais ornamentais, pagaminti iš 
sidabro (sterling silver) arba aukso. Užsakant siųsti ati
tinkamai sumai čekį, pridedant $1.25 persiuntimui, ar monei 
order: Just Siver Ltd. Co. Ine., kuriai vadovauja A. V. Padva- 
rietis, telef. (212) 847-5619.

Woodhavene 
mūrinis namas, 
įrengtas, su 6 
kambariais, su 2 
duoda pats savininkas už labai 
prieinamą kainą. Skambinti VI 
7-6096.

parduodamas 
labai gražiai 
miegamaisiais 
garažais. Par-

Nuoširdžią užuojautą reiškiame

Dr. Stasiui Petrauskui,
jo brangiai motinai mirus Lietuvoje.

Vyliaudai ir
Veblaičiai

-I

Įteikiamos rožės
Tėv. Paulius Baltakis atliko 

paskutinę dedikacijos akto dalį 
— padėkojo aukotojam. Pirma 
buvo prisiminti patys didieji 
aukotojai. Pati didžioji aukotoja 
yra Ona Grigaliūnienė, bet jos 
salėje nebuvo.

Padėkota visiem, kurie buvo 
aukoję 1000 dol ir daugiau. 
Jiem įteikta po raudoną rožę. 
Rankas paspaudė Tėv. J. Gai
liušis ir Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis. Rožes dovanojo

Koncertą atliko solistė Gina 
Čapkauskienė, solistas Kazys 
Yakutis ir pianistas Saulius Ci
bas, akomponavęs dainininkam. 
Programoje dominavo ištraukos 
iš operų. Abu dainininkai padai
navo ir lietuviškų dainų, pabai
gai lietuviškų duetų.

Po koncerto žemutinėje salėje 
buvo didelės vaišės, kurias do
vanai surengė Elena Mickeliū- 
nienė. Čia pavaišinta šampanu, 
gėrimais ir įvairiais valgiais. 
Detalus aprašymas bus spausdi
namas kituose Darbininko nu
meriuose su iškilmių nuotrauko
mis .

TOTĄ L jj>
VYTIS

DABAR KAIP TIK LAIKAS SIŲSTI

DOVANAS
VELYKOMS

SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE IR USSR

MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIAMAS MAŠINAS, TELE
VIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS MAŠINAS, 

BALDUS

Taip pat drabužius, medžiagas, kailinius, rankinius laikrodžius 
ir maisto produktus.

Nauji Automobilių Modeliai:

ZHIGULI VAZ-2101
ZHIGULI VAZ-2102 Station VVagon
ZHIGULI VAZ-2103 Naujas Modelis
MOSKVICH 408-IE
MOSKVICH ,412-IE
MOSKVICH — Station VVagons—426,427
ZAPOROZHETS ZAZ-968

MENS RINgS. „
fūtfCS) gUcCG) TOTĄ L

PODAROGIFTS, INC.
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANINIUS 
CERTIFIKATUS per VNESHPOSYLTORGĄ be jokių tarpininkų 

ir t.t.

14. o 0 80 . o o 15.50 75.oo
stulpą in n

12. oo 50. o o 15.50 50.oo
KRYŽIUSP-]! | I

PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pa
teikianti persiuntimo įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su 

' • VNESHPOSYLTORGU.

Klijentų patogumui, užsakymus galima paduoti bet kuriai 
prie mūsų prisijungusiai firmai:

KRYŽIUS
10. o o
LADIES RING

I
I

1 vyt*sDD
i
I (S) STERLING SILVER 

(G)GOLD 14 K

70.oo

8-00 50.00

15.5 0 75.00
PENDANTS 

vYiisnn 
7.0 0 45.00

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
488 Madison Avė , Nevv York, N. Y. 10022

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC. 
1776 Broadvvay, Nevv York, N. Y. 10019

kryžiusĮ ir
7.00 45.00 

swlpa i □ C|_____
7.00 4.0.00 ___

TOTAL FOR ALL ITEMŠ Quit SiCveZ J2td.eO.PnC.
S

! N.Y RESIDENTS.ADD 7%» SALES
TAX 

F 
I 
I 
l 
I 
l 
I 
I 
I 
I

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
723 VVąlnut St., Philadeiphia, Pa. 19106

arba tiesioginiai į musų vyriausią įstaigą:

FINE SILVER AND OOLD JEWELRY

87*40 127 ST., RICHMOND HILL, N. T. 11418

PODAROGIFTS, INC
240 FIFTH AVĖ. (tarp 28 ir 27-tos g-vės)

SHIP TO:

NAME

ADDRESS.

CITY. 8TATE.
(Box or Apt. No.) 
-ZIP—

NEVV YORK, N.Y. 10001

(212) 685-4537

ATIDARYTA ŠEŠTADIENIAIS IKI 5 VAL.

T
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PADĖKA
Mielos sesės ir mieli broliai, 
Stamfordo apylinkės lietuviai,

Išvykdami iš Jūsų tarpo, taip 
giliu dėkingumu prisimenam 
tuos 22-jus metus bendrų 
džiaugsmų ir rūpestėlių ir ypač 
tą Jūsų nuoširdumą mus išlydint 
į Floridos padangę. Didžiai dė
kojam Stamfordo Lietuvių 
Bendruomenei ir jos pirminin

kui G. Žemaitaičiui ir poniai už 
šaunių išleistuvių parengimą, 
Bendruomenės apylinkės na
riams už dovaną ir mielus bi
čiulių A. Deikio, J. Valiušai- 
čio ir mūsų vaikaičio V. Lietuv
ninko linkėjimus; už gausų atsi
lankymą ir visų dalyvių nuošir
dumą. Dėkojam iš širdies Rose- 
mary ir Vygantui Strimavičiams, 
Marijonai ir William Ogden, Ja- 
nei ir Juozui Valiušaičiams, Ste
fai ir Vytui Vaikučiams už atski
rus parengimus ir priėmimus ir 
visiems bičiuliams už patirtą 
gilų draugystės jausmą.

Jūsų
Stasė ir Felicijus Prekeriai

DAILĖS 
PARODOJE

Kultūros Židinyje vyksta 
penktoji dailės paroda. Ji atida
ryta šeštadienį, vasario 9. Gali
ma aplankyti šį savaitgalį vasa
rio 16 ir 17.

Parodoje dalyvauja 43 įvairaus 
žanro dailininkai, išstatyta 106 
kūriniai. Paveikslai išstatyti di
džiojoje salėje, pirmame aukš
te yra užimta kavinė ir posėdžių 
kambarys.

Visuomenė kviečiama aplan
kyti parodą ir susipažinti su nau
jausia dailininkų kūryba, su pre
mijuotais kūriniais. Šiemet buvo 
paskirta visa eilė premijų.

FATHER & SON GENERAL 
CONTRACTORS

FHA APPROVED CONTRACTORS HOME 
RENOVAT1ONS SIDING-BATHS-KITCHENS 

BASEMENTS-ADDITIONS-ATTICS 
MASONRY—FREE ESTIMATES FULLY

INSURED — FULL FINANCING 
(201.) 751-0050

RICHARDS CARPET SERVICE 
Carpets picked up, cleaned in our plant, 

your home or place of business. 
Restretched, repaired and relaid 272-9055 

534 E. 89th Bklyn

■—

DOG BOARDING & TRAINING
NEW MOD KENNEL — 24 HOUR SUPERVISION 
FREE PICK UP & DELIVERY TRAINING ALL 

PHASES ANY AGE ANY BREED
ATLANTIC KENNELS 2575 ATLANTIC AVENUE 

BROOKLYN, N.Y. CALL: 212 485-6701 MR. TOM 
FRASER

ANGELA'S
EUROPEAN CUTTERY 

CUSTOM MADE 

GOVVNS PANTS SUITS 
DRESSES COATS

Ali IADIES GARMENTS 
HtfHlT RCOMMEMU. 1UUY UFCRIERCES

CAU (212) 699-4105 a

DEXTER PARK 
PHARMACY E)

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

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

WE DELIVER
. Mlchigan 2-4130 i

ALL APPLIANCES — FURNITURE, W00D, 
METALS TAKEN AWAY, ATTICS, BASE- 
MENTS, GARAGES CLEANED OUT. RUB- 
BISH REMOVED. REASONABLE RATES. 
CALL (201) 325-2713 — 9-12 or After 6 PM.

JUNO MOVING AND STORAGE
200 W. 81 sL STREET, N.Y.C.

HOUSEHOLD AND COMMERCIAL 
LOW, LOW RATES CALL 212 362-0490 

MR. DAVID JENKINS

«MK

TO ALL OUR CUSTOMERS 
TO ALL OUR FRIENDS

TO ALL OUR EMPLOYEES 
BEST VVISHES FOR A 
HAPPY PASSOVER

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

SERVICE

OUALITY PAINTING 
& 

VVALLPAPERING 
INSIDE PAINTING 

ALL WORK GUARANTEED 
CALL 549-1915

PATIKSLINIMAS
Prašome atitaisyti pagrindinę 

klaidą, tilpusią “Darbininko” 
Nr. 4 sausio mėn. 25 d. rašant 
apie Lake Worth Skučų šeimos 
kalėdinį suvažiavimą:

Duktė Milda Napjenė gyvena 
su šeima Calif. Los Angeles, 
ne San Francisco. Algis Stak- 
nys yra jos tik dėdė ir suva
žiavime nedalyvavo.

Atsiprašome Algį Staknį už 
padarytą korespondento klaidą.

Skučai

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— B. Spaskis laimėjo prieš 
amerikietį Robertą Byme 3 
— 0—3 ir pirmas kvalifikavosi 
į pusbaigmines varžybas, kurios 
prasidės balandžio mėn. Spas- 
kiui užteko 6 partijų iš skirtų 
16, kad pelnytų reikalingus tris 
taškus. Kitų pretendentų rung
tynėse Korčnojus turi dvi laimė
tas partijas prieš jaunąjį Brazi
lijos didmeistri Meckingą. Po du 
laimėjimu taipogi turi Karpo
vas prieš Polugajevskį ir Petro- 
sianas prieš vengrą Portišą. Pus- 
baigminėse Spaskis susitiks su 
Karpovu, nes dvejonių nebėra, 
kad pastarasis įveiks Meckingą, 
o antroje poroje kaip matosi 
kovos Karpovas prieš Petro- 
sianą.

HOME FOR ADULTS
Semi Private-Home Cooking 
Catholic Church in the Area 

Flshkill, Dutchss County 
Call 914 896-9171

G & G WIND0W & 
FLOOR SERVICE 

SERVES ALL BOROS 
REASONABLE

CALL: 865 - 0039

VYKSTA:

STOP & SHOP 
FOOD CORP.

JOHN MANCINO
70 E. 3rd St. Bklyn, N.Y.

18 (Floorscraping & Shellacking) 
$25 per room & up 

Call 633-1189

-■

SEVVING MACHINE OPERATORS 
EXPERIENCED

Start with Section Work, and Advance 
to Piece Work. Steady Work. Good 

Working Conditions. Benefits 
Free Transportation 

(914) 564-5460

LIGHT MOVING & STORAGE 
Local and Long Distance & 

Delivery Service Call: 345-5392 Office 
or 495-4291 Home Eves.

2-jų savaičių

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

gegužės 15 
birželio 5 
liepos 3

rugpjūčio 7 
rugsėjo 4 
spalio 2

ir gruodžio 20

22-10 Route 208 
Fairlavvn, N. J.

TAX RETURNS — EXPERTLY DONE 
BY APPOINTMENT ONLY 

Call (212) 693-2201, 10 A.M. — 7 P.M.
BUCKINGHAM BROKERAGE 

565 CONEY ISLAND AVENUE 
BROOKLYN, NEVV YORK

■j

OCEAN FRONT
Plymouth Contemporary Nantucket Barn 
House. Spectacular view of entire Cape 
from atop 150 ft. bluff. 3 bedrooms, 1 1/2 
bath, 1 1/2 years nevv. Many, many extras 
Lovv taxes, low heat. Underpriced at 48,900 
for immediate sale by ovvner. (617) 224 
3758. or (617) 961-5284

OUTFIT CONSTRUCTION COMPANY 
Nevv Work & Repą ir Work Ali Work 

Guaranteed Ouality VVorkmanshlp 
1548 Summit Avenue 

Hillside, N. J. Call 201 923-0938

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ 

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

, Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti,

1 ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

lai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už. 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy-’J 
mėjimai taip pat gali būti iš-; 
keisti į reguliarius rubliu^, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 

greičiausias pristatymas

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.50 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokių kitų primokėjimų.

Prašykite mūsų nemokamo 
iliustruoto katalogo 
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE 

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St. 

Flfth Floor 
New York, N. Y. 10010

Tel. 982-1530 
LABAI SVARBŪS
AUTOMOBILIAI
I

Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 
$3362.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis 
ZHIGULI VAZ 2103 
$3857.00
ZHIGULI VAZ 2102 
Station VVagon $3709.00 
Eksporto modelis 
MOSKVITCH 412 IE 
$3412.00
MOSKVITCH 408 IE 
$3138.00
MOSKVITCH 426 IE 
STATION VVAGON 
$3560.00
MOSKVITCH 427 IE 
Station wagon $3820.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 
968 $2151.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 25 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentų!

ELIZABETH
Ralfui aukotojų sąrašas 

1973-1974 m.
$40.00 dr, Stasys Petrauskas.
$25 — J. O. Strimaitis, A. 

Brūžėnas, Lietuvių Tautininkų 
S-ga.

$20 — P. Kupinskas, P. A. 
Normantas, kun. J. Pragulbic- 

kas.
$15 — A. Norušis.
$10 — J. Linkevičius, St. Do

bilas, M. Gapšis, J. Allen, P. Do- 
mijonaitis, K. Jankūnas, F. Jan
kūnas, kun. P. Žemeikis, K. Bar- 
tys, Katalikių Moterų S-ga, P. 
Vaitekūnas, E. Jurevičius, P. 
Ivaška, V. Budnikas, J. Kaspariu- 
nas, P. Lanys, L. Staboris, F. 
Kudulis, V. Misiūnas, P. Kas- 
pariūnas, A. Vengraitis, J. Mie- 
žaitis, J. Liubinskas, A. Andziu
lis, P. Pecenkis, M. Juška,Treti
ninkų Dr-ja.

$5 — K. Degutis, A. Naiva, 
W. Dresher, B. Linkus, S. Lu
koševičius, J. Ramanauskas, 
B. Vyliaudas, M. Venskus, M. 
Zabarauskas, M. Sikora, Vyčiai, 
V. Radzevičius, A. Monkus, J. 
Grigaliūnas, A. Matūnas, J. 
VenGraitis, A. Davis, U. Macei
koms, J. Stankus, A. Žindžius.

$2 — A. Kakštis.
$1 — J. Bunis.

Kun. J. Pragulbickas

Lietuvos Vytis — stilizuoto 
stiliaus — baltas vytis raudona
me fone. Taip pat vytis su lie
tuviška trispalve skersai. Klijuo
jama ant automobilio lango (dc- 
cal). 1 dol. už ženklelį. Gauna
ma Darbiminko administracijoj.

Geriausia dovana — metinė 
Darbininko prenumerata. Jei 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
kas nors dar neskaito Darbinin
ko, tai kaip dovaną jį užsaky
kite. Naujiem skaitytojam pir
mų metų prenumerata tik 7 dol.

Skl Italy
Levlco — Panarotta

SKI NEWS FROM LEVICO, ITALY

January 1, 1974 snow conditlons — 34 CM (36”) 
of snow quallty of snow, good base with new powder 

Excellent ski conditlons
PACKAGE PRICE: $379.00

Includes: 7 nlghts, depart 2/15/ rotum 2/23/74, 
DOUBLEOCCUPANCY W/prlvatebath and/orshower • 
in 3 Hotel. Continental breakfast and dlnner daily. 
Prlvatetransfers;Malpensa(Hotel)Malpensa1 week 
•inlimlted skl pass. Roundtrlp alr transportation 
via jot by scheduled airline, N.Y./Mllan/N.Y.)

For Informatioii uirite: / 
SKI THE DOLOMITES

2852 Route 112 Medford, N.Y. 11763
Or Call: (516) 732-2612

TRUCKING 
We Pick Up & 

Deliver 
Any one Package 

IN BROOKLYN FOR $9 
Cal! Hi 9-9434

iI
Į Jungtis prie grupių galima Bostone ar Nevv 

Yorke Grupėse dalyvių skaičius ribotas — 
nesivėluokite! Smulkesnių žinių ir registra
cijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

393 West Broadway, P. O. Box 116 
South Boston, Mass. 02127

Tel. (617) 268-8764

Savininkė: Aldona Adomonienė

Dėmesio! Dėmesio! Gazolino (benzino Floridoje ne
trūksta! Planuokite aplankyti Floridą ir Walt Disney 
World!

Kviečiame aplankyti ir apsistoti SEASCAPE BEACH 
MOTEL ant jūros kranto ir siūlome susipažinimui 
1 dieną nemokamai, jeigu apsistosite 3 dienom. Pa
siūlymas galioja: nuo skelbimo pradžios iki 2-8-74; 
nuo 4-30-74 iki 6-6-74; nuo 8-30-74 iki 12-10-74.

Rasite gerą ir nuoširdų patarnavimą, gražius ir šva
rius kambarius, spalvotą TV, stalo tenisą, 2 plaukymo 
baseinus, žiemos metu šildomus.

Mūsų motelis randasi visų Floridos įdomiausių vie
tų centre. Valandos važiavimu pasiekiama Walt Disney 
World, Sea World, Space Center, Silver Springs, 
Marineland ir kitos įdomios vietovės.

Kainos neaukštos ir visiems prieinamos. Lauksim. 
Dėl informacijos rašykite:

SEASCAPE BEACH MOTEL

Ad. Andrulis
3321 S. Atlantic Avė. Daytona Beach, Fla.

32018 Telef.: 904 767-1372

SPECIALUS ŠVENTINIS 
IŠPARDAVIMAS

DIDELĖS NUOLAIDOS 
VISIEM BALDAM

Atidaryta Washingtono gimtadienį 

SCHRAGER’S 
FURNITURE

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.), 
New York City Tel. TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

TEACHERS — COLLEGE GRADS 
Is Your Education Being Wasted? If 

You are the Person who vvants 
Personai and Financlal Security in the 
Education Sales Field and have no 
Previous sales exp. Call (201) 963- 

3366 T.41

MOTEL — SEASIDE HEIGHTS 
NEVV JERSEY

16 UNITS, EXCELLENT FINANCING AVAILABLE 
ASSUME MORTGAGE 7 1/2% for 20 YRS.
SUMMER RESORT OVVNER PURCHASING LARGER

UNIT. PRICE $235,000. 201 349-2164

LIGHT MOVING & STORAGE 
Local and Long Dlstance & 

Delivery Service Call: 345-5392 Office 
or 459-4291 Home Eves.

BOB’S PAINTING & DECORATING 
Interior & Exterior, Paneling and Paper 
Hanging. Leaders & Gutters, Free Ėst. 

(201) 484-4306

i.

AEON PAINTING 
CONTRACTING CORP. 

Residential & Commercial, interior & 
exterior, paperhanging, exterior 
vvaterproofing. Financing arranged 
Free ėst. 516 938-3500. 24 hr. serv.

n<

HANDYMAN
AVAILABLE FOR MINOR REPAIRS 

FREE ESTIMATES 
EVENINGS & VVEEKENDS CALL 

427-6913

CORDVVOOD
128 Cubic Feet. Ali Seasoned Hardvvood 

Will Deliver and Stack Free
$60 a cord 

FAIRFIELD, CONN. (203) 336-4178

l

LONNIE L. MINTZ
440 St. Johns Place Brooklyn, N.Y.

Plumbing, Locks Installed, Painting, 
Most General Repairs, Estimates Given 

Call 783-2464 or 272-9335

CARPET INSTALLATION 
CLEANING & REMOVAL 

24 HOUR SERVICE 
FREE ESTIMATES 
Call: 212 331-5400

GENERAL CONTRACTING 
FLOOR SCRAPING 

PAINTING & PLASTERING 
RENOVATION WORK 

CALL: 368-1816 OR 562-5224

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda,Šeštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Forte 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

Jersey — “Muilo of Llthuenia” — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 
JVSOU-FM, 89.5 meg. -*• anglų kalba, per Seton Hali Univ. radijo stot* 
®4r. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

1fSW TORK — Laisvė* žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai* 
>10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
tt-15 69th PI., Mlddle Vlllage, N.Y. 11379.

BOSTON, WORČESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. ViUlnis, 173 
Arthur 8L, Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHXL 
1480 kfl. Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vĮd.

MORTON, MASS. — Vedėjas Stop. Mlnkus, WLYN 1360 kUocycles ir FM 
1A1.7 banga sekmadieniais nuo 1-1.30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Beston, Msum. 02127 Tel. 268-0489.  .

LITAS
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,
j8 7-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

, (212) 846-1650
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APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS

Iškilmingas Lietuvos nepri
klausomybės minėjimas. Sveiki
nimo laišką parašė vysk. Fr. Mu- 
gavero, dalyvauja vysk. V. Briz- 
gys, Liet. gen. konsulas A. Si
mutis

-o-
Apreiškimo parapija visuomet 

pamini Lietuvos nepriklau
somybės šventę specialiomis iš
kilmingomis pamaldomis.

Šiemet tos iškilmės bažnyčio
je bus vasario 17, sekmadienį. 
Pamaldos prasidės 11 vai. Mi
šias aukos vysk. Vincentas Briz- 
gys. Mišios bus koncelebraci- 
nės. Jos skiriamos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, persekioja
mus dabar Lietuvoje, už ko
vojančius dėl Lietuvos laisvės. 
Šia intencija mišias užprašė M. 
Razgaitis.

Mišių metu giedos parapijos 
choras, vadovaujamas Algirdo 
Kačanausko, solistė Louise Sen- 
ken ir solistas Mečislovas Raz
gaitis. Žodį tars Lietuvos gen. 
konsulas A. Simutis, gi dramos 
aktorius Juozas Bulevičius pa
skaitys parinktą maldą. Pamoks
lą pasakys svečias vysk. V. Briz- 
gys.

Šiam minėjimui rengtasi be
veik du mėnesius. Nuolat buvo 
primenama minėjimo reikšmė, 
okupacija Lietuvoje. Šventės

Dear Father Ruggles: 

Permit me to express my deepest gratitude for 
informing me of the Solemn Religious observance marking 
the fifty-sixth anniversary of the Reatoration of Lithuania's 
Independence to be held in the Church of the Annunčiation on 
Sunday, February 17th.

I am pleased to learn that on this occasion His 
Excellency, the Most Reverend Vincent Brizgs, will offer the 
Holy Sacrifice of the Masa and preach the Homily, I join you 
in extending a warm welcome to His Excellency. We thank 
our brother Bishop for this generous and significant expre8sion 
of esteem and love for our beloved Lithuanian people in the 
Diocese of Brooklyn.

I assure you that on this Sunday, I will join you in 
prayer, asking Almighty God to bless Lithuania with freedom 
of religious and spiritual expression, security of life and 
existence, and peace. We share the deep sorrow and anxiety 
of our beloved people who are separated from family and 
Country. We pray that this will soon be only a memory. 
May the near future, be one o'f peace and joy for them.

Please be assured of my grateful prayers and 
blessings.

With every good wish, I am

Sincerely yours in Christ,

nr> * lt* J****“
riBishop of Brooklyn

Reverend Francis A. Ruggles, Pastor 
Parish of the Annunčiation
259 North Fifth Street
Brooklyn, New York 11211

visus į Užgavėnių balių

proga Brooklyno vyskupas Fran
cis Mugavero, kun. Pr. Raugalo 
kurso draugas, atsiuntė laišką, 
kurį čia spausdiname atskirai. 
Laiške išreiškė asmeninį rūpes
tį lietuviam ir Lietuvai, laimina 
visus, kurie susirenka Dievo Na
muose ir salėse paminėti savo 
tautinės ir valstybinės šventės. 
Jis taip pat ir meldžiasi už lietu
vius.

Kun. P. Raugalas padėkojo 
vyskupui už dėmesį ir už lie
tuviam parodytą gerumą.

-o-
Lietuviškos organizacijos su 

vėliavomis kviečiamos daly
vauti šiose iškilmėse. Maironio 
lituanistinės mokyklos moki
niai, pasipuošę tautiniais drabu
žiais, atneš aukas.

Po pamaldų bus pašventintas 
lietuviškas kryžius, kurį išdrožė 
V. Kulpavičius. Jis skiriamas at
žymėti Lietuvos nepriklausomy
bės šventei ir bus pastatytas 
žemutinėje parapijos salėje. 
Parapijos vadovai mano ir dau
giau lietuviškų ornamentų suor
ganizuoti ir papuošti abi sales.

Pašventinus ir salėje patalpi
nus kryžių, bus tuoj bendros 
visų vaišės. Visi kviečiami daly
vauti ir pabendrauti. Vaišes pa
rengs parapijos pobūvių komite
tas.

K.St. R.

BISHOP’S OFFICE
75 GREENE AVENUE

BROOKLYN, N.Y. 11238

February 7, 1974

Latvių tautinių šokių grupė taip pat dalyvauja Lietuvos nepriklausomybės minėjime.

KVIEČIAME Į DARBININKO ŠVENTĘ 
susitikti su “oskarais”
Darbininko redakcijos šven

tė, skirta apžvelgti praeitus me
tus, įveitinti iškiliuosius tų metų 
žmones, bus vasario 16, šešta
dienį, 7 v.v. Kultūros Židinio 
didžiojoj salėj. Taip šiemet su
tampa, kad pats įvykis, skirtas 
pagerbti Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, sutampa su pačia 
švente.

Šių metų šventėje bus dvi 
dalys. Pirmoje metų apžvalga ir 
žyminių paskyrimas. Metų ap
žvalgas padarys prof. kun. Stasys

PADĖKA
A. a. Veronika Gaigalienė, 

gyvenusi 104-32 122nd St/?
Richmond Hill, N. Y., mirė sau
sio 21. Palaidota sausio 25 po 
pamaldų iš Apreiškimo bažny
čios St. Charles kapinėse šalia 
savo vyro Juozo. Koncelebruotas 
mišias aukojo klebonas kun. Pr. 
Raugalas, kun. A. Račkauskas ir 
kun. S. Raila. V. Gaigalienė per 
ilgus metus buvo Apreiškimo 
parapietė, priklausė Amžinojo 
Rožančiaus draugijai, Moterų 
Sąjungos 29 kuopai. Velionė bu
vo ir Darbininko skaitytoja ir 
rėmėja. Nuliūdime liko sūnus 
Juozas su šeima, brolis Pranas 
Gaižauskas su šeima Toronte, 
sesuo Ona Kazačenka su 
šeima Amerikoj, sesuo Marijona 
ir brolis Jonas Lietuvoj, artima 
giminaitė — draugė G. Katilie
nė ir daug giminių, pažįstamų, 
draugų Amerikoj ir Lietuvoj.

Nuoširdžią padėką reiškiu vi
siem giminėm ir pažįstamiem už 
išreikštą užuojautą, lankymą 
koplyčioj, už gėles, užprašytas 
mišias, dalyvavusiem bažnyčioj 
pamaldose, palydėjusiem į am
žino poilsio vietą. Dėkingas vi
siem sūnus Juozas Gaigalas su 
šeima.

Yla, rašytojas, kultūrininkas, jau
nimo bičiulis. Antroji apžvalgi
ninkė bus Aušra Zerr-Mačiulai- 
tytė, kuri dirba JAV LB krašto 
valdyboje ir labai uoliai reiš
kiasi, palaikydama kontaktus su 
politikais, nuolat primindama 
Lietuvos bylą.

Iš praeitų metų išleistų kny
gių paskaitys du aktoriai — Juo
zas Boley-Bulevičius ir Hen
rikas Kačinskas.

Pirmoji dalis baigiama žymi
nių įteikimu. Kaip ir anksčiau, 
juos įteiks tuos žyminius laimė
ję. Bus paskirti septyni žymi
niai. Bus įteiktas Lietuvos ne
priklausomybės medalis ir adre
sas.
Filmų demonstravimą atliks Jur
gis Kiaunė.

Pats dr. V. Paprockas nufil
mavo Lietuvos nepriklausomy-

Antroji dalis skiriama vaizdui 
ekrane. Po trumpos pertrau
kos, pertvarkius ir pritaikius pa
talpas, bus rodomi seni doku
mentiniai filmai. Tų filmų au
torius dr. Bladas Vencius, žino
mas Brooklyno lietuvių dantų 
gydytojas, miręs 1972. Jis Lietu
voje lankėsi bent du kartu. Mė
go filmuoti, su filmų kamera už
fiksavo įvairius Lietuvos vaiz
dus ir žmones. Žymiai plačiau 
išfilmavo lietuvių gyvenimą 
Brooklyne. Čia bus scenos, kaip 
atvyksta Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti pirmininkas 
Rapolas Skipitis, Brooklyno 
lietuvių kultūrinis gyvenimas, 
piknikai, organizacijos. Plačiai 
nufilmuota Lietuvos preziden
to Antano Smetonos atvykimas į 
New Yorką, jo vizitas pas Juo
zą Balčiūną ir laidotuvės.

-o-
Tuos visus filmus paveldėjo 

dr. Vaclovas Paprockas. Jo dide
liu rūpesčiu šie filmai ir bus 
pademonstruoti. Filmam įrašus 
padarė dail. Česlovas Janušas. 

bės akto signatarą Steponą Kai
rį jau tuo metu, kai jis buvo prie
glaudoje. Pabaigai bus parodyti 
ir šie vaizdai.

Vaizdai ekrane baigiami spe
cialia pyne “Lietuva brangi”, 
skaidrių vaizdais, palydint gar
siąja Maironio daina.

Po visos programos bus įpras
tas pasisvečiavimas — kavutė.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
susitikti su tais žmonėmis, kurie 
bus atžymėti žymenimis už lie
tuvišką veiklą 1973 metais. 
Kviečiame pirmiausia tuos, ku
rie jau yra gavę tokius žymi
nius. Tegu jie būna šios šventės 
pagrindiniai dalyviai. Kviečia
me visus į vakarą, kur bus pras
mingai praleistas laikas!

PADĖKA
Nevv Yorko vyrų choras “Per

kūnas” nuoširdžiai dėkoja:
L solistam G. Antanaitytei- 

Ugianskienei ir St. Citvarui, Tė
vui Pauliui, Darbininko red. 
P. Jurkui ir Laisvės Žiburio bei 
Lietuvos Atsiminimų radijo va
landėlių vedėjam;

2. muz. J. Žilevičiui ir Nevv 
Yorko liet, vyrų choro organiza
toriui muz. VI. Baltrušaičiui už 
sveikinimus ir linkėjimus;

3. Jadvygos Matulaitienės tau
tinių šokių grupei už gėles;

4. choro krikšto motinai p. J. 
Matulaitienei už staigmeną — 
už kūmos pyragą;

5. visiem choristų šeimų na
riam, visiem talkininkam ir cho
ristam, kurie prisidėjo savo talka 
ir darbu prie koncerto arba kon
certo metu;

6. visuomenei, gausiai atsilan
kiusiai ir parėmusiai choro dar
bą.

7. choro dirigentui ir vadovui 
Vytautui Stroliai už darbą ir pa
sišventimą.

Visiems ačiū!
Nevv Yorko vyrų choro
“Perkūno” valdyba

Poeto Fausto Kiršos minė
jimas bus vasario 23. Rengia 
kultūriniai subatvakariai. Pa
skaitą apie velionį poetą skaitys 
poetas Stasys Santvaras. Birutė 
Vaičjurgytė paskaitys iš Fausto 
Kiršos poezijos. Kviečiami visi 
apylinkės lietuviai paminėti šį 
mielą poetą, kuris mirė prieš de
šimt metų. Jis ilgai gyveno Bos
tone, čia veikė su skautais, buvo 
vienas iš Kultūros Klubo steigė
jų, buvo ir jo pirmininkas.

Pabaltiečių meno parodą su
rengė N. Anglijos Baltų draugi
ja. Joje dalyvauja 6 dailininkai. 
Iš lietuvių — Viktoras Vizgirda, 
Romas Viesulas, latviai: Maira 
Dreimanis-Reinbergs ir Ulgid 
Purins, estai Epp Ojamaa ir Har- 
du Keck. Paroda vyksta Bostono 
miesto valdybos parodų salėje 
nuo vasario 4 iki vasario 28. 
Parodos atidarymas buvo 
vasario 4.

Antanas Škudzinskas, Liet. 
Bendruomenės apygardos pir
mininkas, buvo išvykęs atostogų 
į Floridą ir ten jį ištiko šir
dies smūgis. Buvo paguldytas į 
ligoninę ir net kovojo dėl savo 
gyvybės. Dabar jau yra išleis
tas iš ligoninės ir po kelių 
savaičių žada sugrįžti į Bostoną.

Bostono tarptautinis Institu
tas, kuriame vyksta Liet. Bend
ruomenės kultūros klubo susi
rinkimai, švenčia savo 50 metų 
sukaktį.

Parengimai:
Vasario 17 — Lietuvos nepri

klausomybės atstatymo minėji
mas. Šv. Petro bažnyčioje pa
maldos 10 vai., minėjimas 2 v. 
Liet, piliečių draugijos salėje.

Kovo 24 Minkų radijo talentų 
popietė ir iškilios lietuvaitės 
pagerbimas.

Balandžio 21 Laisvės Varpo 
pavasarinis koncertas.

Balandžio 28 Balfo vakaras — 
Programą atliks aktorius Vitalis 
Žukauskas. Visi parengimai 
vyksta Liet, piliečių draugijos 
salėje.

Prof. dr. Pranas ir dr. Mari
ja Šveikauskai sugrįžo iš Flori
dos, kur praleido trumpas atos
togas. Ta proga adv. M. Švei- 
kauskienė Miami lietuvių klu
bo susirinkime skaitė paskaitą 
apie testamentus — kaip apsau
goti lietuvių turtą, kad jis nepa
tektų į sovietų rankas.

V. Žukauskas, aktorius, daly
vaus Balfo Bostono skyriaus 
linksmavakaro programoj. Va
karas įvyks balandžio 28 Lietu
vių Piliečių D-jos auditorijoj, 
So. Bostone.

Naujosios Anglijos Baltų 
Draugija Boston City Hali pa
rodų salėj rengia šešių dailinin
kų parodą. Dalyvauja: lietuviai 
dailininkai Viktoras Vizgirda ir 
Romas Viesulas, latviai Maira 
Dreimanis-Reinbergs ir Uldis 
Purins, estai Epp Ojamma ir 
H ardu Keck. Paroda tęsis visą 
vasario mėnesį.

(atkelta iš 4 psl.)

kaukes, nes jiem nusibodo kas
met ateiti apsirengusiem žmo
nių kostiumais.

Ypatingesnėm kaukėm pa
žymėti Giedrė Kulpienė paau
kojo savo rankomis padarytą gin
taro medalijoną. Dalį premijų 
taip pat paaukojo Eugenija Vai
nienė. Komisiją, kuri įvertins 
kaukes, sudaro: Aleksandra Ka- 
zickienė, rašytoja Kotryna Gri- 
gaitytė-Graudienė ir dailininkas 
Paulius Jurkus.

Kad svečiai, ypač grakščios 
gėlės nenuvystų, bitės išnešios 
gėrimus į kiekvieną stalą. Išal
kusius pasotins gausūs ir lietu
viški, E. Mickeliūnienės paga
minti valgiai. O jei kokiam me
džiui pritrūktų sulties, galės 
prie baro atsigaivinti.

Pelėda aiškina, kad visi gud
rūs žmonės šiuo metu užsisako 
stalus ir bilietus pas:

Loretą Vainienę — 212-296- 
8607, Stasę Bobelienę — 212- 
647-6637, Aušrą Sabalienę — 
212 — 296-2648.

Kainos negąsdina nei baliaus 
zuikio — $12 suaugusiem, $5

jaunimui. O kad baliaus šiluma 
neišblėstų sekmadienio rytą, 
pelnas bus skiriamas — pusė 
Kultūros Židiniui paremti, pusė 
jaunimo spaudos ir veiklos puo
selėjimui.

Ridikėlis pažadėjo, jei Petraš
ka su jaunimu ir suaugusiais su
tiks, visi kartu galėsime padai
nuoti ramta-dry-lia-o-lia-lia ir 
linksmai pasišokti, grojant Joe 
Thomas orkestrui.

Koresp.

Orange, Nevv Jersey, par
davimui vienos šeimos namas — 
7 kambariai, gražiame rajone, 
su garažu ir baldais (arba be 
baldų) Pirminybė lietuviams. 
Klausti A.S. Trečiokas, 185 Ster- 
ling Srive (north), Orange, N. J. 
07050

Cypress Hills apylinkėj iš
nuomojamas butas iš 4 kamba
rių. Pageidaujama suaugę žmo
nės. Butas yra antrame aukšte. 
Tel. 277-2659.

Išnuomojami du kambariai 
viengungiam, su atskira vonia, 
108 St., Richmond Hill, netoli 
Jamaicos traukinio linijos. 
Skambinti 846-4838.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
IR KITAS ŠALIS

Prieš sudarant dovanų siuntinį savo giminėms Lietuvoje, 
pirmiausia pasitarkite su mumis kas naudingiausia ir reika
lingiausia jiems pasiųsti.

Pavasario ir vasaros sezonui siūlome šias prekes:

Nepermatomo nailono medžiaga suknelei ............... $10.00
Crimplene medžiaga suknelei .................................... $11.50
Crimplene medžiaga su blizgučiais .......................... $14.00
Nailonienės arba šilkinės skarelės ............................ $ 2.50
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių rūbų ..... $ 9.00
Gefiūro medžiaga suknelei ......................................... $15.00
Labai gera angliška vilnonė eilutei medžiaga .............$42.00
Dirbtinis Mink kailis paltui ....................................... $50.00
Nailoniniai išeiginiai marškiniai ................................ $ 8.50

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių 
prekių, kurias iš čia negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui 
“Olympia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

BALTIC STORES LTD.
(Z. Juras)

421 Hackney Rd., London, E. 2. England. 
Telef. 01 739 8734 or 01 460 2592

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, per
siunčiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą ir kitas 
šalis. Reikalaukite mūsų kainoraščių, nurodykite savo pagei
davimus.

ŠALTA, tik ne Floridoj. Čia šilta, žmonės sauli- 
nasi, maudosi. Už labai sumažintą nuomą gausite 
naujame name viskuo aprūpintą vieno miegamojo butą 
arti prie Golfo. “Gulf Mist Apts”, 535 — 68th Avė. St. 
Petersburg Beach, Fla. 33706, Tel. 813 360-4118.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadwayt South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, Pręsident

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas'—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND KATES

• Regulai* a/c — 5’4 % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------- Ali Accounts Compounded Daily ---------
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DARBININKAS
Redakcija ......................827-1352
Administracija .............827-1351
Spaustuvė ........ ............827-1350
Vienuolynas ................. 235-5962
K. Židinio salė ..........827-9645

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas bus vasario 
17, sekmadienį, 3 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Minėjime 
pagrindinę kalbą pasakys dr. Ka
zys Bobelis, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkas. Organiza
cijos kviečiamos dalyvauti su 
vėliavomis. Minėjimą rengia 
New Yorko Amerikos Lietuvių 
Taryba.

Perkūno choras, vadovau
jamas Vytauto Strolios, dainuo
ja Lietuvos nepriklausomybės 
šventėje, kuri bus minima va
sario 17 Kultūros Židinyje.

Dailės paroda, kuri vyksta 
Kultūros Židinyje, lankoma tik 
šeštadienį ir sekmadienį. Šeš
tadienį galima aplankyti nuo 12 
vai. dienos iki 11 vai. vakaro, 
vasario 17 nuo 12 iki 8 v.v. Pa
roda uždaroma 8 v.v.

Dailininkai savo kūrinius iš 
parodos gali atsiimti sekma
dienį, vasario 17, 8 v.v.

Svečiai redakcijoje. Ryšium 
su Kultūros Židinio dedikacijos 
švente redakciją aplankė vysku
pas Vincentas Brizgys, prel. V. 
Balčiūnas, tėv. Jonas Borevi- 
čius, SJ.

Maironio mokyklos mokiniai 
kviečiami ateiti su tautiniais 
drabužiais į mokyklos rengiamą 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą. Tas minėji
mas bus vasario 16, šeštadienį, 
Kultūros Židinyje.

Korp. Neo-Lithuania New 
Yorke iškilminga sueiga įvyks 
kovo 9, šeštadienį, 8 vai. vak. 
Kultūros Židinio patalpose. Su 
paskaita atvyksta Korp. Filisteris 
dr. Jonas Balys, “Naujosios Vil
ties” redaktorius.

Vysk. V. Brizgys, dalyvavęs 
Kultūros Židinio dedikacijoje, 
savaitę pasilieka New Yorke, 
yra sustojęs pranciškonų nau
jame vienuolyne. Sekmadienį, 
vasario 17, jis laikys iškilmin
gas pamaldas Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje, kur bus mini
ma Lietuvos nepriklausomybės 
šventė.

L.K.M. S-gos 24 kuopa vasa
rio 17 tuoj po sumos šaukia su
sirinkimą Angelų Karalienės pa
rapijos salėje.

Estų tautinių šokių grupė taip 
pat dalyvauja Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėjime, 
kuris bus vasario 17 Kultūros Ži
dinyje. Grupė sudaryta iš estų 
studentų.

N.Y. lietuvių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Jadvygos 
Matulaitienės, dalyvauja Lietu
vos nepriklausomybės minė
jime. Tautiniais šokiais bus pra
dėta antroji minėjimo dalis.

Latvių tautinių šokių grupė 
pavadinta Trejdeksnis, dalyvau
ja Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime. Grupę sudaro New 
Yorko latviai skautai. Grupė pla
čiai reiškiasi, yra dalyvavusi pa
saulinėje parodoje New Yorke 
1964-65 metais, latvių dainų 
šventėje, yra laimėjusi įvairių 
atžymėjimų. Grupei 25 metus 
jau vadovauja Alfreds ir Zig
frida Gaujenieks.

Linden, N. J., vasario 24 
per iškilmingą Vasario 16-tosios 
minėjimą pagrindinę kalbą pa
sakys Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto vicepirminin
kas inž. Jurgis Valaitis.

DARBININKO
REDAKCIJOS ŠVENTĖ

vasario 16, šeštadienį, 7 v.v.
Kultūros Židinyje

Praėjusių metų apžvalgas daro:
KUN. PROF. STASYS YLA — kultūrinis gyvenimas
AUŠRA ZERR-MAČIULAITYTĖ — visuomeninis 

gyvenimas

Ištraukas iš praėjusių metų knygų skaito: 
aktorius JUOZAS BOLEY-BULEVIČIUS 
aktorius HENRIKAS KAČINSKAS

Įteikiami 7 medaliai iškiliesiem lietuviam 
Skelbiamas metų žmogus
Dokumentiniai filmai iš 1935 metų Lietuvos ir Brooklyno 
lietuvių gyvenimo

— Po visos programos — kavutė

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti

DARBININKO REDAKCIJA

L.S.S. pirmija posėdžiavo va
sario 1-3 dienomis Kultūros Ži
dinyje. Buvo suvažiavę pinnija 
ir svečiai iš Clevelando, Chica
gos, Kanados, Conn., Mass. ir 
New Yorko apylinkių.

Raimonda ir Ričardas Kont
rimai su šeima nuo sausio 28 
persikėlė į Californiją. Jų naujas 
adresas: 126 1/2 Opai St., Bal- 
boa Island, Calif. 92662.

Dr. Marija ir Aleksandras Že
maičiai vasario 14 išvyksta į 
Romą. Dr. Marija Žemaitienė 
dalyvaus New Jersey Medical 
Society suvažiavime, o atlieka
mu laiku aplankys Šv. Kazimie
ro kolegiją ir kitas įstaigas bei 
draugus.

Už a.a. Veroniką Gaigalienę 
mišias užprašė krikšto sūnus 
pulk. Antanas M. Vaitiekūnas 
ir šeima. Jos bus atlaikytos pran
ciškonų koplyčioj, 361 High- 
land Blvd., Brooklyn, N. Y., va
sario 23, šeštadienį, 10 vai. ryto.

Solistė Gina Čapkauskienė, 
dalyvavusi Kultūros Židinio de
dikacijos koncerto programoj, 
lydima J. Matiuko, lankėsi ir 
Darbininko redakciuoj, admi
nistracijoj bei pranciškonų 
spaustuvėj.

Kaukių balius bus vasario 23, 
šeštadienį, Kultūros Židinyje. 
Visi kviečiami papuošti balių į- 
domiais kostiumais, kaukėmis. 
Už gražiausias kaukes bus ski
riamos premijos. Kaukių įverti
nimo komisijon pakviesta Kot
ryna Grigaitytė - Graudienė, 
Aleksandra Kazickienė ir Pau
lius Jurkus. Svečiai bus gra
žiai pavaišinti vakariene, kiek
vienam stalui skiriamas ir bute
lis gėrimų. Šokiam groja Joe 
Thomas orkestras. Visi kviečia
mi atsilankyti. Balius jau yra tra
dicinis, ir jį rengia New Yorko 
ateitininkai.

POKALBIS SU VYSKUPU
New Yorko ateitininkų sen

draugių iniciatyva vasario 11 
vakarą Kultūros Židinio apatinėj 
salėj įvyko pokalbis su vyskupu 
V. Brizgiu, kuris buvo atvykęs 
į New Yorką ir vasario 10 Kul
tūros Židinio dedikacijos proga 
aukojo koncelebracines mišias ir 
pasakė pamokslą.

Vakarą atidarė New Yorko 
ateitininkų sendraugių pirm. P. 
Ąžuolas. Pasveikinęs vyskupą, 
į prezidiumą pakvietė pirminin
kauti dr. A. Škėrį ir prel. J. Bal- 
kūną bei A. Vakselį. Vakaro da
lyviai — ne tik ateitininkai, bet 
ir įvairių organizacijų atstovai 
— galėjo išreikšti klausimus, į 
kuriuos vysk. Brizgys atsakinėjo.

Pokalbio metu paliesti toki 
klausimai kaip arkiv. Matulai
čio beatifikacija, lietuvio kardi
nolo galimybė, jaunimo žygio už 
tikėjimo laisvę veikla, Vatikano 
požiūris į kenčiančią Lietuvą, 
Lietuvos Bažnyčios kronikos, 
lietuvių sielovados centras, Kul
tūros Židinio ir Šv. Kazimiero 
kolegijos Romoj ateitis.

Dr. V. Vygantui išreiškus svei
kinimus vysk. Brizgio 70 m. 
sukakties proga, susirinkusieji 
sugiedojo Ilgiausių metų. Po ofi
cialiosios dalies pokalbiai gru
pėse buvo tęsiami prie kavos ir 
kepinių.

Kun. Petrui Dagiui kovo 15 
sueina 70 metų. Jis gyveno ir 
plačiai veikė Klaipėdos krašte, 
dabar vadovauja evangelikų pa
rapijai New Yorke. Sukakties 
proga jam rengiamas pagerbi
mas.

Vincė Jonuškaitė, ilgai gy
venusi New Yorke ir paskui 
persikėlusi į Santa Barbara, Ca
lif., yra susirgusi, paguldyta li
goninėje. Jos lankyti ir prižiū
rėti iš čia išskrido jos dukra 
Giedrė Zauniūtė.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga priėmimą rengia 
Lietuvos generalinis konsulas ir 
Lietuvos Laisvės Komitetas. Pri
ėmimas bus vasario 15, penkta
dienį, 6 v.v. Carnegie Endow- 
ment International Center Man
hattane.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje vasario 16, šeštadienį, 
įprastinių pamokų nebus. Visi 
mokiniai be knygų renkasi 10 
vai. į Kultūros Židinį. Čia bus 
programa, skirta Lietuvos nepri
klausomybės šventei atžymėti. 
Mišios bus 10 vai. Po to bus 
mokinių programėlė su šokiais, 
deklamacijomis, parodos apžiū
rėjimas. Visa dienos programa 
bus baigta prieš 1 vai.

Vasario 23 Maironio lituanisti
nėje mokykloje pamokų nebus, 
nes mokyklos patalpos tą savait
galį bus nešildomos.

Klaipėdos Krašto prisijungi
mo prie Lietuvos minėjimas bu
vo sausio 27 Congregational 
bažnyčioje ir salėje VVoodhave- 
ne. Šioje bažnyčioje lietuviai 
evangelikai turi savo pamaldas 
Čia jau eilė metų rengiamas ir 
Klaipėdos krašto prisijungimo 
prie Lietuvos minėjimas. Eku
meninės pamaldos buvo 2 vai. 
bažnyčioje. Tas pamaldas laikė 
evangelikų kunigas Petras Da
gys ir Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, pranciškonas, pasakęs taip 
pat pamokslą apie vienybę. Po 
pamaldų žemutinėje salėje buvo 
antroji minėjimo dalis, kuriai 
vadovavo kun. Petras Dagys. 
Martynas Gelžinis kalbėjo apie 
dabartinę padėtį ir Lietuvą. 
Skaidres iš anų Klaipėdos žy
gių dienų parodė Vyt. Oniū- 
nas. Buvo pristatyti visi žymes
ni minėjimo bei vaišių dalyviai. 
Prie vaišių stalo pasikalbėta, pa
bendrauta.

Dėl sniego audros, kuri siautė 
vasario 7-8 naktį, Maironio mo
kykloje buvo atšauktos pamokos. 
Taip dabar pasidarė, kad tris sa
vaitgalius nebus normalių mo
kyklos pamokų. Tėvai prašomi 
padirbėti su vaikais, bent pa
skaityti iš skaitymų knygų ar 
laikraščių, kad nepražūtų moky
mosi laikas.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas rengia kavutę Darbinin
ko redakcijos šventėje, kuri bus 
vasario 16 Kultūros Židinyje. 
Programa vyks didžiojoje salėje, 
o vaišės mažojoje salėje.

Litas turi pardavimui puikų 
condominium butą ant jūros 
kranto Juno Beach, Floridoje, 
kaina 58,000 dol. Litas parūpins 
finansavimą. Taip pat išnuo
mojami condominium butai sa
vaitei, mėnesiui ar ilgiau. Kreip
tis (212) 846-1650.

Estų tautinių šokių grupė, kuri dalyvaus Lietuvos nepriklau
somybės minėjime.

PENKTOJI DAILĖS PARODA
1974 vasario 9—17 dienomis

Kultūros Židinyje

Parodoje dalyvauja per 40 dailininkų, 
išstatyta per 100 kūrinių

Paroda lankoma: vasario 9 nuo 6 v.v. iki 11 v.v. 
sekmadienį nuo 12 iki 9 v.v. 
vasario 16 nuo 12 iki 11 v.v. 
vasario 17 nuo 12 iki 8 v.v.

Paprastom dienom dėl šildymo suvaržymo 
paroda bus uždaryta

Iškilmingas parodos atidarymas ir 
Premijų įteikimas vasario 9 d. 7 v.v.

Paroda rengiama Lietuvos nepriklausomybės šventei 
pagerbti ir Kultūros Židinio dedikacijai atžymėti

Parodų rengia ir visus atsilankyti kviečia

LB New Yorko apygardos valdyba

KULTŪROS ŽIDINYJE GAUSIOS VAIŠĖS
VASARIO 23 D. 8 V.V. JOE THOMAS ORKESTRAS

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ
BALIUS

Rezervuoti vietas skambinant:
212 -827-2629
212 — 235-1709

RENGIA N.Y. ATEITININKAI

LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO
56-rių metų sukakties
MINĖJIMAS 
NEW YORKE

įvyks sekmadienį, vasario 17 d., 3 v. popiet KULTŪROS ŽIDINYJE

Programoje: LIETUVOS LAISVĖS BYLA

Gubernatoriaus MALCOLM VVILSON proklamacija 
Lietuvos laisvės reikalais kalbės gen. konsulas 
ANICETAS SIMUTIS
Altos pirmininkas DR. KAZYS BOBELIS 
Didžiojo New Yorko lietuvių nutarimai

Meninėje dalyje:
N.Y. vyrų choras Perkūnas, vad. VYT. STROLIA,
estų tautinių šokių grupė Fasare Vikate, vad. MARI TEEDLA, 
latvių skautų tautinių šokių grupė Trejdeksnis, vad. ALF. ir ZIGRIDA GAUJENIEKS, 

lietuvių tautinių šokių grupė, vad. JADVYGA MATULAITIENĖ

Įėjimo auka — 3 dol.
Studentams — 1 dol. n. Y. Amerikos Lietuvių Taryba

RELIGINIS MINĖJIMAS
LIETUVOS VALSTYBĖS ATSTATYMO

56 METŲ SUKAKTIES

Įvyks

1974 M. VASARIO 17 D., SEKMADIENĮ,

APREIŠKIMO PAR. BAŽNYČIOJE

259 NORTH 5th ST. BROOKLYN, N.Y.

11 vai. ryto koncelebracines mišios — celebrantas ir pamokslininkas vyskupas 
VINCENTAS BRIZGYS

Įžanginį žodį pasakys gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS
Aukojimo maldą skaitys aktorius JUOZAS BULEVIČIUS
Mišioms duoną ir vyną atneš Maironio mokyklos parinktos mergaitės
Giedos par. choras, vadovaujant muz. ALGIRDUI KAČANAUSKUI

Parapijos kunigai nuoširdžiai kviečia visus dalyvauti
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