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Savaitės
įvykiai
JAV kongreso vadai, norėdami
išvengti kovos su prezidentu,
ieško kompromiso aliejaus įve
žimui sumažinti. Tam reikalui iš
kongreso vadų ir įvairių komite
tų pirmininkų buvo sudarytas
specialus komitetas, nes tikima,
l^ad aliejaus importo sumažini
mo negalima pasiekti vien tik
kainas reguliuojant.
Valstybės sekretorius Kissin
geris mano, kad art. rytuose ga
lima būtų surasti būdą Izraelio
reikalavimui taikos ir.Egipto rei
kalavimui pasitraukti iš tam tik
rų sričių iš Sinajaus patenkin
ti.
Senatorius Charles Percy, grį
žęs iš artimųjų rytų, pareiškė,
kad Amerikos parama Izraeliui
turi ribas, kad Izraelio vadai,
siekdami išvengti santykių su
Palestinos išlaisvinimo organi
zacija, yra nerealistai, ir kad Iz
raelis turėtų pasitraukti į prieš
1967 turėtas ribas.
Kalbėdamas strateginių ir
tarptautinių studijų konferenci
joje, JAV gynybos sekr. James
R. Schlesinger pareiškė, kad,
smunkant JAV karinei galybei,
pavojus karui gali kilti bet kuria
me pasaulio kampe. Jis ypač
buvo susirūpinęs JAV ir šiaurės
Atlanto pakto valstybėm užjūrinių tiekimų saugumu. Sov. Sga savo karinį biudžetą kasmet
didina 3-5%, o JAV, palyginus su
priešvietnaminiais laikais, —
sumažino 30%.
Kinijos vyriausybė atšaukė
susitarimą pirkti iš JAV 601,000
tonų, o Sov. S-ga — 3.7 mil.
bušelių kviečių, nes šiuo metu
kviečių kainos yra žemesnės
kaip buvo pirkimo metu. Žemės
ūkio sekr. Butz tikina, kad tai
neturės jokios įtakos vartotojam.
JAV vyriausybės ir misijos
prie JT aukštieji pareigūnai per
žiūri Amerikos politiką JT at
žvilgiu. Amerika yra nepaten
kinta trečiojo pasaulio valstybių
ir paties JT gen. sekr. Kurt
Waldheim veiksmais.
JAV armija sėkmingai išbandė
LASER spindulių vairuojamus
155 mm gaubicom sviedinius,
kurie iš pagrindų pakeis artileri
jos vaidmenį kautynėse. Šio
sviedinio lėkimo kryptis gali bū
ti pakeista kiekvienu metu ir jo
taiklumas yra labai tikslus. Nau
jas sviedinys kaštuos $5000, tuo
tarpu kai senasis kaštuoja tik
$150.
ČIA ir kitų žvalgybos orgjų veiklai tirti senato ‘demokratų
pirmininkas Mike Mansfield pa
skyrė šiuos senatorius: Frank
Church, kuris vėliau buvo iš
rinktas šio komiteto pirmi
ninku, Philip A. Hart, Walter F.
Mondale, Walter D. Huddleston, Gary W. Hart ir Robert
B. Morgan, o respublikonų
pirm. šen. Hugh Scott — John
G. Tower, Howard A. Baker,
Charles McC Mathias, Richard
S. Schweiker ir Barry Goldwater.
Nauja pogrindžio organizacija
VVeather Underground padėjo
bombas kai kuriuose federaliniuose pastatuose Washington,
D.C., ir Oakland, Calif. Žmonių
aukų nebuvo.
Buv. JAV prezidentas Richard
M. Nixon pareiškė norą grįžti
į politinį gyvenimą ir padėti
respublikonų partijai, bet parti
jos vadai į tai reagavo labai san
tūriai.
Amerikos
Samoa
guber
natoriumi paskirtas rinkimus
pralaimėjęs atstovų rūmų narys
respublikonas Earl Baker Ruth.
Andrei A. Gromyko, Sov. Sgos užs. reik, ministeris, vasario
pradžioje lankys Egiptą.
(nukelta į 2 psl.)
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APAŠTALIŠKAS DELEGATAS PRIIMA
LB ATSTOVUS
JAV LB krašto valdyba jau
kuris laikas deda pastangas pa
veikti Šventąjį Sostą, o per jį ir
visus katalikus, kad didesnis dė
mesys būtų skiriamas sunkioj
būklėj esančios Lietuvos Katali
kų Bažnyčios tikintiesiem. Sie
kiama, kad Lietuvos tikintieji ne
vien tik būtų užjausti, bet ir pa
drąsinti.
Minėtų pastangų dėka, sausio
25,-šeštadienį, 4 vai. p.p., JAV
LB delegacija Washingtone
buvo priimta Šv. Sosto Apaštališko delegato JAV-ėm arkivyskupo Jean Jadot. Delegaciją
sudarė prel. dr. Petras Silvinskas, Kunigų Vienybės vicepinn.
ir Amerikos Lietuvių Katalikų
Tarnybos direktorius kun. Kaz.
Pugevičius, Jaunimo Žygio už
Tikėjimo Laisvę pirm, ir Ateiti
ninkų Federacijos valdybos at
stovas inž. Romas Bublys, JAV
LB krašto valdybos pirm. Juo
zas Gaila, vicepirm. Rimas Česonis ir LB visuomeninių reika
lų tarybos pirm. inž. Alg. Gečys.
Delegaciją lydėjo lietuviškos
spaudos bendradarbis Kaz. Čikotas.
Delegacija arkivyskupui Jadot
įteikė išsamų memorandumą,
adresuotą Vatikano Valstybės
sekretoriui kardinolui Jean Villot. Memorandume pristatytas
Sov. Sąjungos vykdomas tikėji
mo persekiojimas, nušviesta
sunki pavergtos Lietuvos tikin
čiųjų ir jų vadovų padėtis, pa
minėta rezistencija prieš oku
panto peršamą ateizmą. Prie me
morandumo prijungta gerai pa
ruošta dokumentacija. Memo
randume prašoma Šv. Tėvo dė
mesiui pristatyti šiuos prašy
mus:
1. Artimiausiu laiku visam
pasauly paskelbti Maldos dieną
už Tylinčią Lietuvos Bažnyčią;
2. Išleisti oficialų Šv. Sosto
pareiškimą, pasmerkiantį Sovie
tų vykdomą tikinčiųjų persekio
jimą pavergtoj Lietuvoj;
3. Paraginti katalikiškuosius
kraštus, kad jie žmogaus teisių

KLAIDINGA
PROPAGANDA
APIE LIETUVĄ
Amerikos universitetus ir
miesto bibliotekas užplūdo ko
munistų pagaminta ir išleista
knygutė apie Lietuvą — “Lith
uania — Past and Present“. Lei
dėjais
pasirašo
“American
Lithuanian Literary Association”, 102-02 Liberty Avė., Ozo
ne Park, N.Y. Tai vieta, kur lei
džiama komunistinė Laisvė.
Knyga neturi autoriaus. Ji pa
ruošta komupistinio kolektyvo
Vilniuje ar net Maskvoje. Lie
tuvos praeities toje knygoje be
veik nėra. Keliom eilutėm prisi
mintas Vytautas, Kęstutis, Vyte
nis. Apie nepriklausomą gyveni
mą visi faktai yra klaidingi ir
melagingi. Plačiausiai aprašo
mas revoliucijos judėjimas ir ko
munistų partijos veikla. Pačiai
aprašoma, kiek “gero“ padarė
sovietai, okupavę Lietuvą, iš
laisvinę iš nacių ir fašistų.
Knyga
siuntinėjama
ne
mokamai, kaip leidėjų dovana.
Ji patenka ir į “reference” są
rašus, bendras skaityklas ir taip
klaidina žmones. Reikia imtis
priemonių, kad ši knyga būtų
pašalinta iš bibliotekų, nes ji
savo iškreiptais neteisingais fak
tais klaidina visuomenę.
Panaši knyga apie Lietuvą
yra išleista ir ispanų kalba, siun
tinėjama taip pat universitetam.
Ta knyga spausdinta Maskvoje.

WASHINGTONE

pažeidimus okupuotoj Lietuvoj
pristatytų Jungtinių Tautų Žmo
gaus Teisių Komisijai.
Apaštališkas delegatas nuošir
džiai domėjosi pristatyta infor
macija, klausinėjo apie išeivijos
turimus ryšius su tauta, reiškė
susirūpinimą dėl išeivijos tarpe
esančio nusivylimo dabartine
Vatikano
politika.
Pokalbio
metu jis vedė užrašus. Pažadė
jo memorandumą su savo ati
tinkamais komentarais bei lyd
raščiu pristatyti kard. Villot. LB
delegacijai patarta sueiti į kon
taktą su Šv. Sosto nuolatiniu
stebėtoju prie Jungtinių Tautų
organizacijos. Apaštališkas dele
gatas savo ruožtu LB organiza
ciją su atitinkama rekomen
dacija pažadėjo pristatyti JT at
stovui. Prašyta ateity siuntinėti
po du egzempliorius Lietuvių
Katalikų Bažnyčios Kronikos.
Atsisveikinant arkivyskupui
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Jadot buvo įteikta Sibiro lietu
vaičių maldaknygės angliškoji
laida. Jaudinančiai nuteikė jo
žodžiai: “Aš dažnai meldžiuos
už Lietuvą ir kitas dėl tikėji
mo kenčiančias tautas“.
Audiencija tęsėsi 45 minutes.
Nuoširdi padėka dėl šios au
diencijos priklauso Amerikoj
gimusiam lietuvio savanorio kū
rėjo' sūnui prel. Petrui Silvinskui. Šis Romoj mokslus bai
gęs nuoširdus lietuvis šiuo me
tu yra vicerektorium Phila
delphijos arkivyskupijos semi
narijoj. Prieš penketą metų jam
Washingtone teko eiti svarbias
Apaštališko delegato sekreto
riaus pareigas prie dviejų anks
tesniųjų delegatų. Arkivysk.
Jadot, žinodamas prel. Silvinsko ankstesniąsias pareigas dele
gatu roj, jį ypač maloniai sutiko ir
kvietė jaustis kaip sugrįžusį į
“tėviškę“.
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Partijoje. Tik po karo, atsidū
rę DP stovyklose, pabėgėliai pa
tyrė, kas yra “screeningas”. O
Kremlius sistemingai “screeninguoja” pačią kompartiją ir jos
rezervą — komsomolą. Šiemet
numatytas komsomolo “screeningas”. Jis praktiškai atlieka
mas, išduodant naujus komso
molo narystės pažymėjimus.
“Screeningo“ tikslas, pasak
“Komjaunimo Tiesos”, toliau di
dinti komsomolo “darbinį ir vi
suomeninį politinį aktyvumą“.
Ryšium su bandymais pa
traukti laisvojo pasaulio kapitalą
Sibiro žemės gelmių turtam eks
ploatuoti, Kremlius yra paruošęs
“Sovietų Sąjungos ir sąjunginių
respublikų žemės gelmių įstaty
mų pagrindus.“ Pažymėtina,
kad pagal tuos “pagrindus” ir
okup. Lietuvos žemės gelmės ir
jų turtai yra išimtinė Kremliaus
nuosavybė.
Sausio 17 Kremlius susikvietė
“respublikų”, kraštų
ir sričių kompartijos CK sekreto
rius, kuriem pavesti žemės ūkio
reikalai (okup. Lietuvoj tokiu
yra R. Songaila), pasitarimo že
mės ūkio klausimais. Susirin
kusius “švietė” Sovietų’ Sąjun
gos KPCK sekretorius’ F. Kulakovas, kaip sėkmingai įvykdyti
1975 metų ir viso devintojo
penkmečio užduotis. Tatai rodo
žemės ūkio planų vykdymo sun
kumus.
Pramonės srity pažymėtina,
kad pernai Marijampolėje put
liųjų verpalų fabrikas gavo 32
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JAV LB Krašto valdybos delegacija pas Šventojo Sosto apaštališkąjį delegatą. Iš k. Rimas
Česonis — vicepirm., Algimantas Gečys — vicepirm., J. Gaila — pirm., delegatas
arkivyskupas Jean Jadot, prel. dr. Petras Silvinskas, Romas Bublys — Žygio už Tikėjimo Lais
vę pirm, ir Ateitininkų Federacijos atstovas, kun. K. Pugevičius — Kunigų Vienybės
vicepirm. Nuotr. K. Čikoto
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tūkstančius naujų verpsčių; kad
Vilniaus radijo, matavimo prie
taisų ir metalo bei skardos dirbi
nių gamyklos išleido prastus ga
minius, kurių “žymi dalis buvo
grąžinta pataisyti, perdirbti”;
kad dėl prastų gaminių “daug
pretenzijų ir prekybininkai ir
vartotojai turi Vilniaus “Lelijos”
susivienijimo, “Vilijos” ir Kau
no “Raudonojo Spalio” fab
rikams”; ir kad pasenusių mo
delių produkciją gamina Šiaulių
dviračių ir variklių “Vairo” fab
rikas ir Vilniaus elektrinių suvi
rinimo įrengimų fabrikas.
Socialinio aprūpinimo srity
nuo 1974 gruodžio 15 Sovietų
Sąjungoj ir okup. Lietuvoj padi
dintos invalidų ir maitintojo ne
tekusių šeimų pensijos. Jos ap
skaičiuojamos procentais nuo
invalido ištarnautos senatvės
pensijos. Tas procentas yra
padidintas invalidam, kurių su
luošinimas įvykęs darbe, iki
110 procentų senatvės pensijos,
invalidam, kurių suluošinimas
įvykęs šalia darbo, — iki 100
procentų senatvės pensijos.
Taip pat padidintas ir pensijos
minimumas: I klasės invalidam
nuo buvusių 50 rublių iki 70
rublių, II klasės invalidam —
nuo buvusių 30-35 rublių iki 45
rublių mėnesiui. Ir pensijos
maksimali norma pakelta iki 120
rublių.
Gargždai, 1950 čia įkūrus
Klaipėdos rajono centrą ir pasta
čius statybinių medžiagų, meta
lo apdirbimo įmones, smarkiai
išaugo. 1939 buvo apie 3000
gyventojų, o 1974 — jau per
8000. Veikia dvi vidurinės mo
kyklos ir du vaikų lopšeliaidarželiai.
Žuvinto ežere šiemet žiemoja
apie 250 gulbių. Nors trumpam
laikui ežeras jau dukart buvo
veik visas po ledu, bet proper
šose gulbės išsilaikė.
Švietimo srity vykdant komu
nistinės indoktrinacijos uždavi
nius, didelis vaidmuo skiriamas
mokyklos klasių vadovų vadina
miem metodiniam rateliam. Pa
prastai tokį “ratelį” sudaro
I-III, IV-VII ir IX-XI klasių va
dovai. Ratelio nariai sutaria ir
sistemingai organizuoja moki
nių “susitikimus su kovų už ta
rybų valdžią dalyviais”, su mo
kiniais “aplanko revoliucinių
kovų ir Didžiojo Tėvynės karo
metais vykusių mūšių vietas”,
“drauge su mokyklos tėvų ko
miteto atstovais atlieka netikė
tus patikrinimus kai kurių mo
kinių namuose” ir, žinoma,
mokinių
“plačiai
nagrinėja
ateistinio
auklėjimo
klausimus.”
Okup. Lietuvoj veikia 77 ama
tų, sovietiškai — profesinės
techninės mokyklos, kuriose
mokoma 140 profesijų amato.
Šių mokyklų mokiniai, kaip kad
ir nepriklausomybės metais,
besimokydami pagamina įvairių
meniškų suvenyrų iš metalo,
medžio ir gintaro. Sausio mė
nesį Vilniuje įvykusioj šių dir
binių parodoj buvo 335 ekspo
natai.

lingene, reiškėsi visuomeninėje
veikloje, dėstė technikos daly
kus lietuvių technikos mokyk
Sausio 26, sekmadienį, 8 v.v. kyklos inspektorius, lektorius, lose. Į Ameriką atvyko 1950
Šv. Kryžiaus ligoninėje mirė ge dirbo aukštuosiuose karo techni
balandžio 4 ir apsigyveno Chinerolas profesorius Stasys Dir kos kursuose. Buvo Karo Tech
cagoje. Ir čia ilgą laiką pirmi
mantas, sulaukęs 87 metų.
nikos skyriaus viršininkas, aukš ninkavo karių ramovėnų centro
Velionis buvo gimęs 1887 lap tųjų karininkų kursų viršinin
valdybai, buvo lietuvių profeso
kričio 2 Raseiniuose. Mokėsi kas. Į atsargą išėjo 1933. Nuo
rių sąjungos pirmininku.
Skaudvilėje, Šilalėje, Varšuvoje, 1935 iki 1938 buvo krašto apsau
1909 baigė Vilniaus realinę gim gos ministeris. 1937 pakeltas
Parašė savo specialybės klau
naziją, 1914 baigė Maskvos geo brigados generolu.
simais straipsnių ir studijų. Mė
dezijos institutą inžinieriaus
Tuo pačiu laiku dirbo ir uni go jis ir istoriją. Tautos praei
geodezininko diplomu. Prasidė versitete nuo pat to universite tyje paskelbė straipsnį apie 17
jus pirmam pasauliniam karui, to įsteigimo, technikos fakulte amžiaus mokslininką K. Semėbuvo mobilizuotas, artilerijos te buvo geodezijos katedros ve navičių (30 psl.), Lietuvos ka
karininku tarnavo rusų kariuo dėjas. Dalyvavo įvairiose moks riuomenė po 1569 (78 psl.).
Skundžiamasi, kad okup. Lie
menėje iki 1918. Tais pačiais linėse konferencijose.
tuvos
mokyklose nyksta chorai,
Geodezijos klausimais bendra
metais grįžo į Lietuvą, ir čia
Karo metu pasitraukęs iš Lie darbiavo enciklopedijoje, rašė kuriuos išstumią žemo lygio es
prasidėjo jo plati veikla. Įstojo į tuvos, gyveno Vokietijoje, Reut- Technikos Žodyje.
tradiniai ansambliukai ar orkest
Lietuvos kariuomenę ir ten ėjo
rėliai. Esąs ir chorvedžių trū
įvairias pareigas, buvo karo mokumas. Būdinga, kad ir radijo
Sov. S-ga pakėlė į Vengriją programoje per savaitę esą est
LIETUVIAI
SIUNČIAMI eksportuojamo aliejaus kainas
radinei muzikai skiriama apie 27
Į TOLIMĄ BURIATIJĄ
nuo mažiau kaip 3 dol. iki dau
valandos, o choram — tik apie
giau kaip 6 dol. už statinę. Ma
2 valandos.
Lietuvos statybininkų grupė noma, kad naujos kainos bus tai
Kultūros srity vertas dėmesio
(kiek?) buvo išsiųsta į Sibiro komos ir kitom rytų Europos LKP CK sekretoriaus A. Bar
tundrą netoli Baikalo dirbti prie valstybėm.
kausko pasisakymas, kad “į kul
naujai tiesiamo geležinkelio, va
Prancūzijos
valstybinė pla tūrinę kūrybą komunistų partija
dinamo Baikalo—Amūro ma
navimo taryba nutarė sumažinti žiūri kaip į sudėtinę komuniz
gistralė.
aliejaus importą per ateinančius mo statybos dalį” ir kad Čiur
Tolimosios Buriatijos srity
lionio šimtosios metinės taip pat
10 metų iki 55-60%.
lietuviam buvo duotas uždavi
turi
“pasitarnauti komunizmo
Britanijos min. pirm. Harold
nys suprojektuoti Uojano
ge
reikalui
”, kad kiekvienas kultū
ležinkelio stotį ir prie jos gy Wilson, lankydamasis Washingros
darbuotojas
turi būti Įtiki
venvietę. Atlikę uždavinį, pro tone, pažadėjo, kad Britanija pa
mas
partijos
pagalbininkas,
siliks Europos bendrosios rin
jektuotojai grįžo į Kauną.
“
skiepijant
mūsų
jaunimui ko
1976, kaip rašo Vilniaus Tie kos nariu.
munizmo
idealus,
tarybinį pat
Nepatenkinta JAV priimtu
sa, būsią nusiųsti statybininkai
riotizmą,
proletarinį
interna
geležinkelio stočiai ir gyvenvie prekybos aktu, Argentina prane
cionalizmą”.
tei statyti. Uojanas esąs toliau šė, kad ji neribotam laikui ati
Sausio 18-20 Kaune, Vilniuje,
negu 6,000 kilometrų nuo Lietu deda kovo mėn. Buenos Aires
Panevėžyje
koncertavo Soči (žy
turėjusią įvykti vakarų hemisfe
vos. (Elta)
mus
sovietų
mineralinio van
ros užsienių reikalų ministerių
dens
kurortas
prie Juodųjų jū
konferenciją. Kissingeris dėl to
Turkijos vyriausybė pranešė, pareiškė apgailestavimą ir paža rų) styginis kvartetas, kurio trys
kad ji atitraukia iš Kipro salos dėjo progai atsiradus aplankyti
Prof. gen. Stasys Dirmantas
1000 karių brigadą.
(nukelta į 2 psl.)
P. Amerikos valstybes.

MIRĖ GEN. STASYS DIRMANTAS
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AN" ANaS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas -.88-03 Jamaica Avenue,
W oodha ven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
P’vvay St.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Airconditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
Public. 660 Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir DaDrastus.
Pilnas patarnavimasįdedanfnaujas 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 Bivd.).
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
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 Aveniie, Woodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

Simas Kudirkas ir šen. Buckley kongreso rūmuose, kai ten
gruodžio 12 buvo surengtas priėmimas S. Kudirkai.

Savaitės
įvykiai
(atkelta iš 1 p si.)
Smarkiai pakilus importuoto
aliejaus kainom, JAV prekybos
balansas per praėjusius metus
sudarė 3.07 bil. dol. nuosto
lio, nors prekių eksportas per
tuos metus pakilo 38.8%.

Danijos liberalų partijos su
daryta mažumos vyriausybė,
praėjus vos 3 Savaitėm nuo par
lamento rinkimų, atsistatydino
dėl valstybės biudžeto mažini
mo. Nauja vyriausybė bus pa
vesta sudaryti soc. dem. partijos
vadui Anker Jorgensen.
Palestinos išlaisvinimo olfea;inižacija nutarė lėktuvų, laivų ir
traukinių grobikus laikyti krimi
naliniais nusikaltėliais ir juos
bausti mirties bausme, jei gro
biant būtų žuvusiųjų. Nesant
žmonių aukų, grobikai bus bau
džiami sunk, darbų kalėjimu 15
metų.
Nuo paliaubų pasirašymo P.
Vietname pabėgėlių skaičius pa
daugėjo 1.4 mil.
Portugalijos užs. reik. min.
Mario Soares įspėjo, kad Por
tugalijoje galįs kilti civilinis ka
ras, jei dėl komunistų veiks
mų demokratinės vyriausybės
turėtų būti atsisakyta. Jis reika
lavo, kad partijos iš naujo su
sitartų su karinėmis pajėgomis
dėl krašto valdymo.
Serbijos parlamentas priėmė
Įstatymą, pagal kurį vadovavę
opozicijai prieš komunistų par
tijos politiką 8 Belgrado uni
versiteto profesoriai buvo atleis
ti iš pareigų.
Irano vyriausybė planuoja už
3-5 bil. dol. pastatyti 2 kvadr.
mylių ploto naują Teherano
priemiestį.
Libanas šaukia arabų lygos
valstybių gynybos tarybos posė
dį Izraelio puolimams prieš Li
baną apsvarstyti. Manoma, kad
Libanas prašys SAM priešlėktu
vinių raketų ir kad Palestinos
išlaisv. org-ja sustabdytų savo
veiksmus prieš Izraelį iš Libano
teritorijos.
1966 m. kultūrinės revoliuci
jos metu išmestas iš postų Teng
Hsiao-ping buvo paskirtas min.
pirm, ir partijos pirmininko pa
dėjėju ir armijos štabo viršinin
ku. Žinovai teigia, kad armija
dabar atsidurs visiškoje partijos
kontrolėje.
Antonin Novotny, Čekoslova
kijos komunistų partijos vadas
Prahos pavasariui prasidedant,
mirė, sulaukęs 70 m. amžiaus.
A. Smirnov Planovoje Choziajstvo straipsnyje įrodinėja,
kad per didelio dėmesio kreipi
mas į vartotojus padarys juos
godžius, egoistus, priklausomus
ir ideologiškai silpnus komunis
tus.
Maskvoje atsirado nauja pri
vačių mokytojų profesija. Šie
mokytojai rūpinasi parengti
aukštesniųjų mokyklų paskuti
nių klasių mokinius egzami-

Simas Kudirka kalbasi su New Yorko valstybės senatoriumi
Jacob K. Javits. Senatorius savo asmeniška iniciatyva gruo
džio 12 suorganizavo Simui pagerbti pietus. Į juos pakvietė
aktyvius Kudirkos bylos veikėjus. Dalyvavo visa eilė žy
mių senatorių ir kongresmanų. Iš lietuvių, be Simo ir Genės
Kudirkų ir Marijos Šulskienės, dar dalyvavo Roland ir Gra
žina Paegliai ir Romas ir Daiva Keziai.

AMNESTY INTERNATIONAL RŪPINASI

Okupuotoj
Lietuvoj
(atkelta iš 1 psl.)

muzikantai yra lietuviai: R.
Šiugždinis, S. Kiškis ir S. Lipčius. Jie yra baigę Vilniaus kon
servatoriją, bet sau tinkamo už
siėmimo okup. Lietuvoj, matyt,
negalėjo gauti.
Kitas lietuvis muzikas, smui
kininkas Raimundas Katilius su
Maskvos kvartetu aplankė Bul
gariją, Lenkiją, Jugoslaviją, Če
koslovakiją, Suomiją, Kanadą.
Yra laimėjęs Helsinky ir Montrealy tarptautinius konkursus.
Muzikos mokėsi Vilniaus kon
servatorijoj, vėliau Maskvoj.
Sausio pradžioj Maskvoj įvyko jo
smuiko rečitalis.
Sausio 7 Vilniuje debiutavo
simfoninio orkestro dirigentas,
nams į universitetus. Komsom.
Pravda kaltina jų samdyto
jus ir visą šį darbą vadina iš
šūkiu visai švietimo sistemai.
Izraeliui remti aukos pasauly
je nuo 700 mil. dol. 1973 m.
nukrito iki 300 mil. dol. 1974
m. Izraelio paskolos lakštų nuo
1950 m. iki šiol buvo parduota
už 3 bil. dol.
Kad išlygintų iš Venecuelos
importuojamo aliejaus pakeltas
kainas, Kanados vyriausybė pa
kels į JAV eksportuojamo alie
jaus mokesčius 40 centų už
statinę.
18 žymesniųjų protestantų,
katalikų ir ortodoksų mokslinin
kų pasirašė atsišaukimą, ragi
nantį krikščionis atsisakyti Baž
nyčios darbą silpninančių ir
klaidingų įtakų, kaip: nusi
statymo, kad religinė mintis turi
praeiti mokslinio racionalizmo
bandymus; kad visos religijos
esančios tokios pat; kad religi
ja esanti žmogaus padaras ir kad
Jėzus gali būti apibūdintas gry
nai žmogiškais terminais.

Laisvės Žiburio angliškos
dalies vedėja ir LB krašto val
dybos visuomeninių reikalų ta
rybos narė Daiva Kezienė, pa
sinaudodama AI narės teisė
mis, paprašė AI centrą Londo
ne, kad jis pareikalautų iš sovie
tų valdžios leidimo stebėti Ko
valiovo teismą, kuris vyks Lie
tuvoj. AI centras pranešė, kad
jis tikrai pasiųs tuo reikalu pra
šymą sovietų valdžiai.
Laisvės Žiburio direktorius
Romas Kezys buvo pasiuntęs
AI organizacijai kopiją Vaclovo
Sevruko laiško Vatikano valsty
bės sekretoriui Jean Cardinal
Villot ir sovietų valdininkam
Lietuvoj dėl Lietuvos katalikų
persekiojimo. Amnesty centras
pranešė, kad šio laiško kopijas
yra išsiuntinėjęs savo organi
zacijos grupėm Vokietijoj, Ame
rikoj, Olandijoj, Šveicarijoj, Ita
lijoj ir Anglijoj. Šiuose kraštuo-

Leningrado konservatorijos III
kurso studentas, Dalius Senie
nas.
Lituanistas
Vytautas
Vit
kauskas apgynė mokslo kan
didato disertaciją, kuri api
bendrina fonetinius leksikos
nedėsningumus. Tyrinėdamas
žemaičių šnektas, Vitkauskas
per kelerius metus keliose šiau
rės rytų Žemaitijos apylinkėse
surinko per 50,000 žodžių ir jų
atmainų dialoktologiniam at
lasui.
Dainininkas Antanas Sodeika,
iškilusis nepriklausomos
Lietuvos operos baritonas, sau
sio 23 sulaukė 85 metų ir ta
proga buvo atžymėtas okup. Lie
tuvos aukščiausio sovieto prezi
diumo garbės raštu.
Meno istorikas ir muziejinin
kas Paulius Galaunė 85 metų
amžiaus sukaktį atžymėjo sausio
25.

Rusinimo srity pažymėtina:
nuo sausio 23 iki vasario 23
paskelbtas vadinamo gynybinio
darbo mėnuo Sovietų karinėm
pajėgom. Ta proga bus paskai
tos, pranešimai, pašnekesiai
apie sovietų gynybinės galios
tolesnį stiprinimą. Fabrikuose,
mokyklose, kultūros namuose
vyks teminiai vakarai, susitiki
mai su karo veteranais; jau prieš
“gynybinio mėnesio” paskel
bimą sovietų armijos įgulą Vil
niuje aplankė LKP CK antrasis
sekretorius Charazovas, Vil
niaus KP I sekretorius Sakalaus
kas ir supažindino įgulą su “res
publikos “ūkiniais laimėjimais
ir pasirengimais “didžiosios
pergalės jubiliejui”.
Kaip tai “didžiajai pergalei”
prisiminti rengiasi okup. Lietu
vos mokyklos, matyti iš kai kurių
rajonų programų. Skuodo rajo
no mokyklose vyksta “kovinės
šlovės kampelių apžiūra”, orga
nizuojami stendai “apie Tarybi
nės Armijos šiokiadienius”, taip
pat susitikimai su karo vetera
nais, buv. stribais, su kritusių

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St.,
£idgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona,
uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

LIETUVOS DISIDENTAIS
Amnesty... International, tarp
tautinė amnestijos organizacija,
siekianti įąįsvės politiniam ka
liniam, išleido spaudai savo pa
reiškimą dėl Lietuvos disidentų
persekiojįino. Pareiškime mini
ma, kad daug lietuvių, suimtų
dėl politinių nusikaltimų, yra
laikomi kalėjimuose be teismo
daugiau kaip devynis mėnesius.
Ši akcija; anot AI, laužo sovie
tinius teUįųius įstatus. Kaip
pavyzdys, minimi trys lietuviai
— Petras Pliura, Povilas Petro
nis ir Jonas Stašaitis. Rašoma
ir apie Sergiejaus Kovaliovo
bylą. S. Kovaliovas, žinomas ru
sų disidentas, buvo suimtas dėl
Lietuvos Katalikų Kronikos pla
tinimo. Jis sukūrė pirmą AI gru
pę Maskvoj. AL pareiškimas
mini, kad S. Kovaliovas jau ilgai
darbuojasi dėl žmogaus teisių
Lietuvoj; minimos ir jo pastan
gos padėti Kudirkų šeimai.

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., VVoodhaven, N. Y.
11421; VI 7-4477

se tos grupės siekia laisvės poli
tiniam kaliniam Lietuvoj. AI
centras siūlo šiom grupėm V.
Sevruko laišką panaudoti savo
veikloj.

rusų karių šeimomis. Trakų rajo
no mokyklose “daug pokalbių
apie Tarybinės Armijos žyg
darbius”, susitikimai su karo
veteranais, “narsumo pamo
kos”, susirašinėjimas su žuvusių
rusų karių šeimomis, karių kapų
prižiūrėjimas, aptarimas filmo
apie “Didįjį Tėvynės karą”, kla
sės rašto darbam temos: II-III
klasei “Mano mylimiausias did
vyris”, IV-VII — “Tarybinės
liaudies patriotizmas Didžiojo
Tėvynės karo metais” ir VIII
XI — “Aš Tarybinės Tėvynės
patriotas.”
“Tiesa” skiltyje “Ir platus gi
kraštas mūę gimtasis” deda No
vosibirsko fizikos bandymų po
ligone montuojamos srogdinimo
kameros nuotrauką. “Lietuvos
pionierius” skelbia konkursą
pradžiamoksliam tem? “Kuri
knyga apie Didįjį Tėvynės karą
tau ypač patiko”, taip pat klau
simus, ar žinai, kad Sovietų
Sąjungoj didžiausia biblioteka
yra Maskvoj? kad aukščiausia
pasauly užtvanka yra Nureko
mieste, Sovietų Tadžikijoj? kad
žemiausia temperatūra nukrinta
Sovietų Jakutijoj, Oimekone?
Rusai: Klaipėdos 10 vidurinės
mokyklos IV klasės pionierių
būrys yra Jefimo Belinskio var
du, okup. Lietuvos teisingumo
ministerijos vyr. konsultantas
Aleksandras
Suchorukovas,
okup. Lietuvos pensijų valdybos
viršininkas— Aleksandras Ušanovas, Akmenės raj. Svirkančių
kolchozo pirm. A. Černobrovenka. Lietuvos aukščiausio sovie
to prezidiumas yra apdovanojęs
Nikolajų Gavrilenką, Jevgenijų
Antonovą, Vladimirą Jakovlevą,
Vladimirą Pomerą, Ilją MatusovąIr, nežiūrint tokio rusinimo
potvynio, sovietinėj spaudoj pa
sirodo nusiskundimų, kad “na
cionalizmo atgyvenos tebėra ga
jos, nors kartais užmaskuo
tos.”
— Jutro Polski (Lenkijos Ry- ■
tojus), Londone leidžiamas len
kų laikraštis, sausio 1 išspausdi
no lenkų buv. karo kapeliono
kun. J. Zieja pamokslą, pasakytą
per mišias už žuvusius lenkų
karius. Pareiškęs tvirtą viltį, kad
Lenkija vėl prisikels laisva ir ne
priklausoma, kun. Zieja pasakė:
“ . . . Turim atsiminti, kad rytuo
se už Bugo, kiek į šiaurę, gyve
na ir dirba lietuvių tauta, kuri
trokšta gyventi laisva ir nepri
klausoma — ir turi į tai teisę”.
(E)___________________________

M.OVED 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 — irnportuotos 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!

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėilų
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare:
835-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia

Darbininko spaudos kioskas.
NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekma i. 1-1:30. S. Min
tais, 502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

r
*i
!
I

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač
siuntiniam į Lietuvą.
(Poiyester-Knits yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Ridgewood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežinskaitė, sav.

i

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

i j uozas r
j.......
I900 t 1972 £

Fasolino
Memorials CO.
66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines)
Middlė Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
(212) DAvenport 6—3150
—- Tai yra mūsų vienintelę 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:

Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)

Neužmiršk lietuviškos
spaudos!
Skaityk ir platink ją!

It

AUTOBUSAIS įdomių vietų

lankymas
TRAUKINIAI

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Lietuviai kompozitoriai prašo balso
Lietuviškų švenčių minė
jimuose paprastai turime dvi da
lis — paskaitą ir koncertą. Kon
certinėje — muzikinėje dalyje
dažniausiai pasirodo solistai. Pa
žiūrėkime, ką jie dainuoja ir
kaip jie dainuoja;
Solistas iš konservatorijos at
sineša didelę savo repertuaro
dalį. Suprantama, tas repertua
ras nėra lietuviškas. Tai daž
niausiai operų arijos. Mielai
pasirenkamos populiarios arijos.
Girdėtos interpretacijos padeda
ir jiem pakiliau ariją padainuoti.
Reikia pasidžiaugti jaunais so
listais, kad jie ateina į sceną ir
parodo savo talentą — jie suge
ba atlikti arijas ir kitus sudėtin
gus veikalus.
Bet štai solistas, dainuodamas
lietuviam, įdeda ir grynai lietu
vių
kompozitorių
kūrinių,
lietuvių liaudies harmonizuotų
dainų. Įsiklausęs nustembi,
kad šie lietuviški kūriniai yra at
liekami ne su tokiu pasirengi
mu bei tobulumu, kaip tarptau
tinių kūrinių ištraukos. Lietuviš
ki kūriniai pasidaro kur kas ba
nalesni, lėkštesni, be interpreta
cijos gilumos.
Vienas solistas pats prisipaži
no, kad nėra laiko lietuviškom
dainom. Bet tai yra tikrai netei
singa. Lietuviška daina yra taip
pat graži ir reikalauja tiek pat
darbo, kaip ir arijos iš operų.
Dar daugiau, pirmoje vietoje
reikia pastatyti lietuvišką kūrinį
ir jam suteikti visą savo talen
to jėgą. Tada visi pajus savo tau
tos kūrybines gelmes.
Prisimena Kipras Petrauskas,
pirmaeilis operos tenoras, kaip
jis dainuodavo lietuviškas liau
dies daineles. Ta paprasta nesu
dėtinga liaudies dainelė taip
pat jaudino ir audrino klausyto
jus, kaip ir kokia jo atlikta arija
iš Toscos. Jis turėjo menininko
jautrią atsakomybę ir visom savo
talento jėgom stengėsi kūrinį
kuo geriausiai atbaigti.
Kadangi operų arijos yra
geriau
parengtos,
dai
nininkas mielai jų ir grie

biasi. Arijos suteikia jam saugu
mo jausmą ir tvirtumą. Bet yra
momentų, kad tos arijos koncer
te netinka. Tie momentai yra
lietuviškos tautos šventės. Štai
nepriklausomybės šventė. Ne
priklausomybė tiek daug davė
lietuviškai kūrybai, išaugino sa
vus kompozitorius, sukūrė dau
gybę veikalų, tad būtų tikrai
nemandagu tokią dieną pasi
imti svetimųjų dainas ir savuo
sius užmiršti.
Suprantama, pasidaryti savo
lietuvišką repertuarą yra kur kas
sunkiau, nei jį sudėti iš tarp
tautinių kūrinių. Bet — Redde
quod debes — atiduok, ką pri
valai. Atiduok savo talentą lietu
viškai muzikai!
Lietuvių kompozitorių vardu,
visų kultūrininkų vardu ir krei
piamės į solistus, į koncerto
žmones. Prašome jų dviejų da
lykų — geros lietuviškų kūri
nių interpretacijos ir per tautos
šventes dainuoti tik lietuvių
kompozitorių kūrinius.

Rotacinė tvarka
parapijose
Lietuviškos parapijos turi ne
maža sunkumų. Sunku jom su
telkti žmones į lietuviškas pa
maldas, nes tie žmonės išsikėlę
toli nuo savo parapijos. Mėgi
name juos sukviesti bent didžių
jų švenčių metu. Viena tokių
švenčių mum yra ir Vasario 16.
Į tokias iškilmes ateina ir lietu
viškos organizacijos su vėliavo
mis.
Tom organizacijom yra lengva
ten, kur tėra tik viena bažny
čia. O jei viename mieste yra ke
lios lietuviškos bažnyčios, kur
tada turi eiti tos organizacijų
vėliavos?
Kunigų Vienybės senuose nu
tarimuose buvo tuo klausimu
pasisakyta, kad laikomasi rotaci
nės tvarkos. Jei šiemet vienoje
bažnyčioje organizacijos ir visa

(nukelta į 8 psl.)

Elena Juciutė
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Netolimoje apylinkėje buvo (turbūt ir tebėra) didelė Anto
novo spirito varykla. Tai buvusio dvaro centras. Čia dirbo daug
darbininku ir tarnautojų.
Vieną rytą išgirdome, kad ten apsilankę "naktiniai svečiai".
Tik šis apsilankymas nebuvo toks liūdnas, nes žmonių aukų
nebuvo. Kadangi čia ginkluotų pareigūnų nebuvo, niekas ne
sipriešino, tai ir jie nešaudė, tik įsakė nejudėti iš vietos. Patys
šeimininkavo, kaip savo namuose. Pasiėmę visokio turto ir gy
vulių, išvažiayo savo keliais, palikę pririštas lauke dvi karves,
kurios visą laikė baubė. Žmonėms buvo įsakyta nejudėti iš vie
tos, kol jie išvažiuos. "Belaisviai", girdėdami karvių baubimą,
galvojo, kad "svečiai" dar neišvažiavę ir tik rytą apsižiūrėjo,
kad jų seniai nėra. Valdiško turto niekam negaila, užtat ir šis
"vizitas" niekam nebuvo liūdnas.
Partizanų gretos retėja
Kartą vienas iš mūsų pogrindininkų pasisakė turėjęs pasiū
lymą išvykti į Švediją, bet atsisakęs, nes čia esąs reikalinges
nis, negu kur kitur. Užsienyje esą ir taip daug mūsų pabėgėlių,
kurie padarys, ką galės, savo kraštui.
Vėliau paaiškėjo, kad toji "Švedija" buvo čekistų provoka
cija. Kurie tik buvo užsirašę išvykti, netrukus susilaukė arešto.
Ryšininkai, kurie verbavo tuos "važiuotojus", patys nežinojo,
kam jie dirba. Taip kažkoks čekos agentas, įsiskverbęs į pogrin
dį, sužvejojo ne vieną neapdairią "žuvelę".
Kovotojų gretos vis retėjo. Kasdien ateidavo gandai iš apy
linkių apie žuvusius ir areštuotus. Neprisimenu tiksliai datos,

Ateitis, lietuvių katalikiškojo
jaunimo žurnalas, iki 1974 pa
baigos buvo leidžiama Mokslei
vių Ateitininkų Sąjungos. Nuo
1972 pradžios žurnalą redagavo
kun. Jonas Staškevičius, talkina
mas redakcijos kolektyvo Toron
te, Kanadoj. Iškilus sunkumam
— trūkstant medžiagos, vėluo
jantis mėnesiniam numeriam,
nustojus nemaža prenumera
torių, Moksleivių Ateitininkų
Sąjunga perleido Ateitį Ateiti
ninkų Federacijai. Naujieji lei
dėjai pakvietė kun. dr. Kęstutį
Trimaką vyriausiuoju redakto
rium. Norėdami supažindinti
Darbininko skaitytojus su pasi
keitusia Ateities linkme, čia
spausdinam pokalbį su naujuoju
redaktorium.
Ar Ateitis ir toliau lieka, kaip
iki šiol moksleivių žurnalu?

Jei Ateitis ir toliau liktų vien
moksleivių žurnalu, mus tikrinu
siai lydėtų tie patys sunkumai,
kaip ir iki šiol — medžiagos,
skaitytojų bei bendradarbių sto
ka, prenumeratorių retėjančios
gretos ir didėjančios skolos.
Man tačiau jokio sprendimo nė
nereikia daryti. Sprendimą pa
darė Ateitininkų Federacijos
centro valdyba, kuri nutarė, kad
nuo 1975 pradžios Ateitis yra
“Ateitininkų Federacijos leidi
nys, kuriame ypatingas dėmesys
skiriamas vyresniesiem moks
leiviam ir studentam, jungiant
ir informacinį momentą, atspin
dintį visą ateitininkijos gyveni
mą”. Ta prasme Ateitis nuo
dabar yra visiem ateitininkam
— sendraugiam, studentam ir
moksleiviam, skiriant ypatingą
dėmesį vyresniesiem moks
leiviam ir studentam.

ATEITIES ŽURNALO APIMTĮ
PLEČIANT
Pokalbis su Ateities vyriausiuoju redaktorium
kun. dr. Kęstučiu Trimaku
nyčios Kroniką, ją platinti ir pa
sisakyti apie ją raštu.
Kokiu būdu siekiat “atspin
dėti” visą ateitininkijos gyveni
mą?

Ateitininkų Federacijos cent
ro valdyba nori, kad Ateitis in
formuotų skaitytojus apie visos
Federacijos ir visų jos padalinių
veiklą — sendraugių, studentų
ir moksleivių. Be to, mes, Jung
tinėse Amerikos Valstybėse, ne
turim pamiršti, kad ateitininkų
yra kituose kontinentuose —
Europoj, Australijoj ir Pietų
Amerikoj. Ateitis stengsis infor
muoti apie visus. Ta prasme ji
yra ir tarpsąjunginis, ir tarpkontinentinis ateitininkų žurnalas.
Šio uždavinio atlikimas didele
dalim priklausys nuo to, ar visi
ateitininkų vienetai siųs savo
veiklos korespondencijas Atei
čiai.
Nors Ateitininkų Federacijos
centro valdyba, matyt, pirmoj
vietoj nori, kad Ateitis atspindė
tų ateitininkų veiklą, neįma
noma atspindėti viso ateitininki
jos gyvenimo, neparodant to, ką
ateitininkai galvoja, kuo sielo
jasi ir ką kuria. Todėl atvertam
Ateities puslapius ateitininkų
idėjom, sumanymam, svarsty-

Kaip Ateitininkų Federacijos
perėmimas leisti Ateitįpaliečia
patį žurnalą?

Ateitininkų Federacijos nuta
rimu praplečiama žurnalo apim
tis. Dabar Ateity bus galima
svarstyti visus ateitininkus lie
čiančius reikalus. Tos galimybės
nebuvo dar visai netolimoj pra
eity. Net toks svarbus prof. Ant.
Maceinos laiškas Federacijos
vadui dr. P. Kisieliui, siūląs
gaires visų ateitininkų veiklai,
buvo išspausdintas ne Ateity,
bet Draugo kultūriniame prie
de. Dabar gi ateitininkai turės
savo tribūną svarstyti savus rei
kalus savo tarpe Ateities pusla
piuose. Be to, nors reikalų yra,
dažnai jie nėra svarstomi. Tam
dažnai reikia paskatinimo. Nau
joji Ateities redakcija tokios ini
ciatyvos ėmėsi jau prieš išleis
dama pirmąjį šįmetinį numerį,
prašydama atsiliepimų į prof.
Ant. Maceinos ano laiško min
tis ir skatindama ateitininkus
skaityti Lietuvos Katalikų Baž

mam, įkvėpimam, diskusijom ir
žodžio bei vaizdo kūrybai. Pa
galiau ir pati Ateities redakcija
negali stovėti nuošaliai. Ji steng
sis įkvėpti ir skatinti. Tokiu bū
du Ateitis ne tik atspindės, bet ir
gyvins ateitininkijos gyvenimą.
Kokių gi priemonių Ateitis
imasi ypatingam dėmesiui į
vyresniuosius moksleivius ir
studentus?

Mūsų Ateities beveik visa re
dakcija yra sudaryta iš studentų.
Dalis jų yra apsiėmę vykdyti ir
jau vykdo konkretų darbą. Ir
šiaip studentų tarpe yra galvą,
plunksną ir lietuvių kalbą ne
blogai valdančiųjų, kurie pa
prastai atsiliepia į prašymus ir
skatinimus. Tokiu būdu su stu
dentais sunkumų neturim. Tie
sa, ateity pageidausim jų dides
nio dėmesio Ateičiai ir visam
tam, kas joj rašoma.
Su moksleiviais yra sunkiau.
Nedaug jų tarpe kas: Valdo lietu
vių kalbą. Ne tiek daug jų ir
Ateitį skaitė, net ir tada, kai žur
nalas buvo jų. Redakcijoj jau tu
rim moksleivių atstovę Dalią Bilaišytę, o Ateity nuo pat pra
džios įvedam moksleivių skyrių — Atžalos, kuriame bus
spausdinama tiek vyresniųjų,
tiek jaunesniųjų moksleivių kū
ryba bei rašiniai specialiomis
temomis. Esam prašę ir vienus,
ir kitus, bet kol kas rezultatai
menki. Jaučiam, kad. tarp Atei
ties ir moksleivių tūri būti daug
ištvermingų tarpininkų, kuriem
rūpėtų patys moksleiviai ir kurie
matytų Ateities vertę mokslei
viam. Moksleivių kuopų globė
jai ir vyresnieji aktyvūs moks
leiviai turi nuolatos kitus skatin
ti skaityti Ateitį ir pratinti jai
rašyti. Laukiam talkos ypač šia
me darbe. Skatinam moksleivių
stovyklose, kursuose, o taip pat
ir kuopose organizuoti būrelius,
kurių nariai ugdytųsi rašyto žo
džio kūryboj.
Kaip sudarėt redakcinį ko
lektyvą? Koks yra jo sąstatas?

Kun. dr. Kęstutis Trimakas,
Ateities žurnalo vyriausias
redaktorius

— rodos 1947 metų vasarą — milicijos kieme buvo paguldyti
du lavonai. Komunistai triumfavo, įveikę didžiulį "banditų" va
dą, slapyvardžiu "Žveją". Antrasis buvęs jo pavaduotojas —
adjutantas. Buvo suruoštos paskaitos gyventojams, kad ir mi
rusių žmonės dar daugiau neapkęstų. Visi buvo raginami į kovą
su liaudies priešais, buržuaziniais nacionalistais, kenkėjais, ta
rybų valdžios priešais. Pasakė ir pavardę to "Žvejo" — tai bu
vęs buržuazinės Lietuvos kariuomenės karininkas ltn. Baltūsis.
Vėliau sužinojome, kad ir mūsų ketvertukas priklausė jo
daliniui, kad štabas buvo kaime už 3 klm., bet dabar jau buvo
išsikėlęs.
Sužinojome ir žuvimo aplinkybes. Jie buvo sustoję pas vie
ną ūkininką, slėpėsi daržinėje. Čekistai atsekė pėdomis ir ap
supo tą ūkelį. Šeimininkui įsakyta tarpininkauti, vesti derybas,
kad pasiduotų be kovos. Nežinia, ką jie pasakė šeimininkui, nes
jis, aišku, visko galėjo nepranešti. Kol tas sugrįžo, pasigirdo
šūviai daržinėje... Kovotojai užbaigė savo gyvenimo dienas
savižudybe.
Kas suskaitys, kiek tokių kunigaikščio Margio pavyzdžių
buvo mūsų krašte tuo metu? Daugelio tokių įvykių ir liudininkų
nepaliko. Net patys čekistai prasitardavo, kad, paėmę bunke
rius, kai kada randą visus negyvus.
Netolimoje apylinkėje nusižudė vienas kovotojas, slapyvar
džiu Povilas, susisprogdindamas granata, rugiuose priešų ap
suptas.
Teko girdėti, kad viename mūšyje, žuvus dviem broliam,
prie kulkosvaidžio stojo sesuo ir, iššaudžius visus šovinius, susi
sprogdino granata, kad gyva nepatektų priešams.

*
Mūsų pogrindinis darbas, vadui žuvus, sustojo, nebegavome jokių uždavinių.
1948 m. pavasarį jaučiausi nusilpus ir nesveika. Nuvažia
vau į Kauną pas gydytoją prof. Vladą Kairiūkštį, kuris dirbo
privačiai. Už vizitą imdavo penkiasdešimt rublių, nes už leidimą
verstis privačia praktika valdžiai mokėjo labai didelius mokes
čius. Pacientų pas jį būdavo didžiulės eilės, daug daugiau,
negu pas "veltui" gydančius.
Vizitas truko apie valandą, nuodugniai patikrino sveikatą
ir gerokai pasikalbėjome. Jis pasisakė turįs rūpestį dėl vieno
provincijos miestelio klebono, kuris atvežtas į ligoninę. Gydy
tojai negalį nustatyti diagnozės, kvietę ir jį į konsilijumq«

Telefonu Federacijos vado dr.
P. Kisieliaus prieš vidurnaktį
pakviestas redaguoti, svarsčiau
tris valandas, kol nutariau koor
dinuoti redakcinį darbą, suradus
tris jaunus pajėgius akademikus,
kurie pasikeisdami paruoštų po
numerį. Iki šiol suradau tik vie
ną — Aldoną Zailskaitę. Su ja
dalinuosi visais planais, rūpes
čiais ir sumanymais. Ji pati jau

anksčiau buvo ėmusis iniciaty
vos, suburdama Ateities redagavimu besidominčių studentų
būrelį. Mano pakviesti, jie visi
ir sudarė dabartinės redakcijos
branduolį. Pakviečiau dar dau
giau. Visi yra iš Chicagos, iš
skyrus A. Norvilą iš Brooklyno.
D. Kojelvtė jau veda “Kalbos”
skyrių, R. Olšauskaitė — tauto
sakos “Simbolius”, Ant. Razma
—skyrių apie ateitininkų vadus.
Korespondencijų medžiagą iš
moksleivių kuopų renka D. Bilaišytė, o iš studentų draugovių
— M. Šerepkaitė. Mūsų fotogra
fai yra J. Kuprys ir R. Šilkaitis. Meniniu apipavidalinimu
rūpinasi du jauni dailininkai —
D. Stončiūtė ir R. Zailskas.
Savo rašiniais žurnalą remia J.
Bradūnas, o savo idėjomis ir ra
šinių rinkimu iš studentų —
L. Sidrys.
Suminėjau tuos redakcijos na
rius, kurie jau yra kuo nors kon
krečiai prie Ateities prisidėję.
Kiti dar nespėjo įsijungti į bend
rą darbą. Tikimės, kad mūsų
viltys ir jų pažadai netrukus išsi
pildys.

Ko tikitės iš Ateities bendra
darbių ir skaitytojų?

Į pačią Ateitį — į kiekvieną
kas mėnesį. pasirodantį naują
numerį — vertėtų žiūrėti kaip į
besitęsiantį redakcijos, bendra
darbių ir skaitytojų vilčių-pažddų išsipildymą. Iš savo pusės
pažadu dėti visas pastangas, kad
Ateitis jai užbrėžtus uždavinius
kiek galima geriau atliktų. Tuo
pačiu turiu vilties, kad žurnalo
bendradarbiai ir skaitytojai žur
nalą parems savo dėmesiu, pre
numeravimu bei rašytu žodžiu.
♦------------------------------------------------------

— B. Bačiūnas, gyvenąs Kana
doj, atsiuntė Vlikui per Tautos
Fondą 500 dolerių. Prašo tą auką
įrašyti Salomėjos Neries vardu,
nes aukotojas yra jos brolis ir, su
liūdesiu ją prisimindamas, nori
prisidėti prie Lietuvos laisvini
mo pastangų. (E)
— Okupuotoj Latvijoj per pas
kutinius trejus metus sudegintos
6 bažnyčios, visos liuteronų.
Nors už visas buvo mokėti aukš
ti apdraudos mokesčiai, po gais
ro dėl visokių nuskaičiavimų
menkas sumas pasiuntė miestų
komitetui, o ne pačiai nukentė
jusiai parapijai.

— Gęsta žmogus, kaip žvakė, ir negalima nustatyti nuo ko,
— sakė gydytojas.
Netrukus tas klebonas mirė. Buvo tik keturiasdešimt metų
ir anksčiau buvęs sveikas.
Vėliau nugirdau, kad minėtas klebonas naktimis buvo ve
damas į miliciją tardymams. Be abejo, tai ir buvo jo ligos prie
žastis, bet jis negalėjo to nė gydytojams pasakyti.
,
*
Mokykloje darbas buvo sunkus. Vis didesni reikalavimai
buvo statomi tarybiniam mokytojui. Juo toliau, juo daugiau po
litinių žinių reikalavo iš mokinių ir mokytojų, juo daugiau ko
voti prieš "religinius prietarus", o mes patys dar vis eidavome
į bažnyčią.
Kartą atvažiavo iš rajono (apskrities) kažkokie apie mokslą
nenusimaną egzekutoriai, sušaukė mokytojų posėdį ir kiekvie
ną dūrė pirštu klausdami:
— Eini į bažnyčią?
Kai kurie sugalvojo gudrius atsakymus, pvz.: "Dabar nei
nu", kiti mikčiodami žadėjosi nebeiti, treti atvirai pasakė: "Ei
nu", dar kiti sakėsi niekada nėję ir t.t.

Egzekutoriai pareiškė:
— Pasirinkite mokyklą arba bažnyčią. Kas eis į bažnyčią,
mokyklą turės palikti!
Mes patys savo mintyse dar pridėjome, kad ne tik mokyk
lą, bet ir savo kraštą tokiems teks palikti, nes tokie bus įrašyti
į "liaudies priešų" sąrašus.
Po kiek laiko viena mūsų mokytoja, pareigūno užklausta,
ar tikinti, su humoru atsakė:
— Tikiu, bet žmonių nepiktinu, į bažnyčią neinu.
Ir taip visi įpratome "žmonių nepiktinti". Retkarčiais pava
žiuodavome toliau, kur nėra pažįstamų ir niekas "nepasipiktins".

1948 M. DEPORTACIJOS
1948 m. gegužės-birželio mėn., kai dar mokykloje tebevyko
pamokos, vieną vakarą, saulei leidžiantis, buvo sukviesti į
valsčiaus vykdomojo komiteto būstinę visokių įstaigų tarnauto
jai, jų tarpe vienas kitas ir mūsų mokytojas.
Kaip vėliau sužinojome, juos suvarė į vieną kambarį, užra
kino ir pasakė, kad jie čia pakviesti į talką padėti "buožes"
išvežti.
(Bus daugiau)
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OKUPUOTOJ LIETUVOJ
BAŽNYČIĄ PATOGIAUSIA

BAŽNYČIOS
TARNYBOJE

GRIAUTI IS VIDAUS
Ateizmas Lietuvoje pasidarė
tarsi oficiali religija, kuriai tar
nauja spauda, radijas ir televizi
ja, religija, kuri platinama viso
mis galimomis priemonėmis.
Ateizmą skleisti yra verčiami ne
tik mokytojai, auklėtojai, bet ir
visi inteligentai. Tuo pačiu me
tu, kai knygynai yra užversti
ateistine literatūra, katalikai jos
(savos) beveik neturi, o ir turimą
saugumas konfiskuoja. Nūdie
ninių knygnešių, kaip ir carų lai
kais, laukia Sibiro katorga. Spau
dos draudimo gadynėje buvo
lengviau, nes caras neturėjo tiek
daug šnipų ir iš savosios tautos
kilusių išdavikų.
Ateistinė valdžia propagandi
nėmis priemonėmis nepasitiki ir
griebiasi gerai organizuotos ad
ministracinės
veiklos.
Prie
TSRS Ministrų Tarybos veikia
Religijų reikalų taryba, kuri —
oficialiai skelbiama — prižiū
ri, kad būtų vykdomi įstatymai
apie religinius kultus. Tikrovėje
ši įstaiga administracinėm prie
monėm kovoja su religija viso-'
je Tarybų Sąjungoje. Lietuvoje
veikia Religijų reikalų tarybos įgaliotinio įstaiga, kuri kovoja su
religija, prisitaikydama prie
vietos sąlygų. Respublikų cent
ruose veikia ateistinės veiklos
koordinavimo tarybos, kurių fi
lialai — rajonų ateistinės tary
bos, vadovaujamos (rajonų) Vyk
domųjų komitetų pirmininkų
pavaduotojų. Šie pavaduotojai
rajono ribose turi beveik nevar
žomą laisvę terorizuoti kunigus,
varžant jų veiklos laisvę. Papras
tai tokie suvaržymai pasakomi
žodžiu, pavaduotojui glamžant
rankose iš seifo ištrauktą slaptą
instrukciją — ateistai nenori
Lietuvos istorijai palikti savo gė
dingų dokumentų.
Kiekvienoje apylinkėje veikia
ateistinė taryba, kurios uždavi
nys organizuoti ateistinę veiklą,
šnipinėti kunigų darbą, tikin
čiuosius ir t.t.
Religijos padėtį Lietuvoje
įdėmiai seka Valstybės Saugu
mo Komitetas, kadangi kiekvie
nas ryškesnis religingumo pasi
reiškimas mūsuose laikomas
grėsme tarybinei valdžiai.
Maskva reikalauja, kad Lietu
vos ateistai, kovodami su Bažny
čia, naudotų tas pačias prie
mones, kurios buvo išbandytos
Rusijoje po Spalio revoliucijos.
Tačiau Lietuvoje norimus rezul
tatus pasiekti sunkiau, nes kata
likų centras randasi ne Maskvo
je, o Romoje.
Ateistai įsitikino, kad pato
giausia Bažnyčią griauti iš vi
daus per bažnytinius komitetus
ir per ateistinei valdžiai patai
kaujančią Bažnyčios vadovybę.
Pagal tarybinę Konstituciją
Bažnyčia yra atskirta nuo valsty
bės, tačiau valstybė smulkme
niškai kišasi į Bažnyčios reika
lus per Religijų reikalų tarybos
įgaliotinio įstaigą ir per bažny
tinius komitetus, į kuriuos sten
giamasi pravesti kuo daugiau
ateistams palankių arba net vi
siškai ištikimų žmonių. Bažny
čios vadovai tuojau suprato šią
ateistų klastą, pasikėsinusią suparaližuoti pastoracinę veiklą.
Šiuo metu ateistai bando Lie
tuvoje įvesti tokią tvarką, kaip
Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijo
je ir kitur — bažnytiniai komi
tetai turi būti tikrieji parapijų
šeimininkai, o kunigai — tik
samdiniai. Bažnytinis komite
tas privaląs tvarkyti parapijos
finansinius reikalus, atlikti rei
kiamus remontus, į jį privalą

kreiptis tikintieji, norėdami pa
laidoti mirusius, pakrikštyti kū
dikius arba susituokti. Šituo sie
kiama žmones atgrasinti nuo
religinių
praktikų.
Kadangi
bažnytinis komitetas samdo ir
atleidžia kunigus, tuo pačiu ne
tenka reikšmės ir vyskupo funk
cijos arba net dar blogiau — vys
kupas paliekamas tik dekoracija,
kad pasaulis nematytų jos užku
lisiuose
ateistų
vykdomo
smurto.

Pastaruoju metu Lietuvos ku
nigai be vyskupų žinios yra ver
čiami priimti rajonų Vykdomų
jų komitetų naujas sutartis su
bažnytiniais komitetais. Jos su
formuluotos vienašališkai ii' la
bai neaiškiai, ypač apie bažny
čios uždarymą. Ketvirtame su
tarties punkte kalbama: “Ši su
tartis gali būti nutraukta ... c)
jei nustatytąja tvarka nutarta už
daryti maldos namus (kulto pa
statą), kuriuo naudotis buvo leis
ta šia sutartimi”. Tikintieji nega
li sutikti su jokia tvarka, kad bū
tų uždaryta bažnyčia.
Kad nekiltų pasipriešinimo,
sutartys sudaromos tyliai, ne
vienu metu ir net naudojant ap
gaulę. Tenka apgailestauti, kad
net patys kunigai — o ką kal
bėti apie tikinčiuosius — kai kur
pasielgia neapgalvotai ir lengva
pėdiškai. Tie kunigai, kurie aiš
kiai pramato ateistų kėslus, prie
šinasi neaiškiai suformuluotų
sutarčių pasirašymui ir nesutin
ka su bažnytinės jurisdikcijos
atidavimu ateistų įbaugintiems
bažnytinių komitetų nariams.
Dabartinės sutartys yra pirmas
žingsnis galutinai suvaržant vys
kupų ir kunigų veikimo laisvę.
Ačiū Dievui, kad vyskupai iki
šiol nesutiko su valdžios per
šama nebažnytine tvarka. Ta
čiau yra žymių, kad šiuo metu
vėl bus dedamos naujos pastan
gos bažnytinius komitetus Lie
tuvoje padalyti visagaliais para
pijų šeimininkais. Apie tai yra
išsitaręs Religijų reikalų tary
bos atstovas Tarasovas.
Bažnytinių komitetų veikimas
pagal ateistų planą visiškai
prieštarauja bažnytinei tvarkai,
kur valdžią yra gaunama ne iš
liaudies, bet paeinanti iš pa
ties Kristaus. Todėl nenuostabu,
kad su tokiais komitetais Bažny
čios vadovai nesutiko nuo pat

Šv. Onos
bažnyčios vidus Vilniuje. Šone rusiškai parašyta — Gotikinio meno šedevras,
Onos bažnyčia XVI a. Vilniuje. Ši fotografija, atvežta iš Vilniaus rodo, kaip brukama rusų
kalba. Lietuviško įrašo jau nėra, yra tik rusiškas. Atvirukas kopijuotas fotografiniu būdu.
revoliucijos. Tos kovos aukomis
tapo vysk. Ciepliakas, prel. But
kevičius, vysk. T. Matulionis ir
kt. Iš esmės su tokiais komite
tais nesutiko ir Lietuvos vysku
pai: vysk. K. Paltarokas, vysk. M.
Reinys ir kt. Tik pradėjus ma
siškai uždarinėti bažnyčias ir suimdinėti kunigus, be to, išdavi
kiškai padarius nuolaidas ke
liems Vilniaus miesto kunigams,
vyskupai jau nebedraudė su
daryti bažnytinius komitetus.
Tačiau iki šiol šie komitetai —
neskaitant mažų išimčių — tie
sioginiai nesikišo į pastoracinį
darbą.
Ateistai, pasisavinę carizmo
praktiką, kovai su Katalikų Baž
nyčia nori panaudoti jos vadovy
bę. Į vadovaujančius postus jie
bando pravesti valdžiai nuolaidžius vyskupus arba kunigus,
kurie vykdytų Bažnyčiai kenks
mingus potvarkius, klaidingai
informuotų pasaulio tikinčiuo
sius apie tariamą Bažnyčios lais
vę, skelbtų kunigams ateistinės
valdžios potvarkius, varžančius
kunigo darbą, pvz., vaikų katekizavimo, kanoniško parapijų
lankymo draudimas ir kt. Val
džiai nuolaidžiaują dvasiškiai,
vykdami į Romą, Maskvoje yra
instruktuojami, ką ten kalbėti,
ką nutylėti, su kuo bendrauti ir
ko vengti. Sugrįžę iš Vatikano,
jie privalo atitinkamiems or
ganams atlikti “generalinę išpa
žintį”.
Dabartiniu metu Lietuvos ku
nigų tarpe plačiai kalbama, kad

SUSIKAUPIMO
SAVAITGALIAI SESELIŲ
SODYBOJ

Koplytėlė su Sopulingosios Dievo Motinos statulėle. Tokios
koplytėlės kadaise puošdavo pakeles Lietuvoje. Dabar,
persekiojant religiją ir tikinčiuosius, kryžiai ir koplytėlės
visur naikinami.

Nekaltai Pradėtosios Marijos
seselės Putname, suprasdamos
Šventųjų metų skiriamus įsipa
reigojimus, šiemet gavėnios me
tu savo sodyboj rengia ypatin
gus susikaupimo savaitgalius.
Jos kviečia visus — artimos ir
tolimos apylinkės lietuvius —
bent trumpam laikui palikti kas
dieninę triukšmingą aplinką ir
kartu su autoritetingais vado
vais panagrinėti žmogaus gy
venimo prasmę, uždavinius bei
kliūtis šios žemės kelionėj.
Savaitgalio pabuvimas “su
savim” tikriausiai suteiks naujų
jėgų, papildys išsenkančias dva
sines, kartu ir fizines atsargas,
o lietuviška aplinka, lietuviškais
papročiais gaminamas maistas
daug kam atgaivins ir mielos tė
viškės prisiminimus.
Susikaupimo savaitgalių pro
grama: vasario 28 — kovo 2
dienos skiriamos studentam ir
studentėm; kovo 7-9—vyram ir
gimnazijos (high school) am
žiaus berniukam (vyram ir ber
niukam bus kalbama atskirai);
kovo 14-16 — moterim; kovo 2123 — gimnazijos (high school)
amžiaus mergaitėm.
Norintieji smulkesnių infor
macijų gali kreiptis šiuo adre
su: Sisters of the Immaculate
Conception of the Blessed Vir
gin Mary, Putnam, Conn. 06260.
Dr. Alf. Stankaitis

— Simas Kudirka pakviestas
kalbėti Kardinolo Mindszenty
fundacijos vasario 28 — kovo 2
St. Louis mieste, Missouri,
Stonffer’s Inn visuomenės va
dam skirtoj konferencijoj. Kiti
kalbėtojai: “Register” redak
torius arkivysk. R. J. Dwyer,
rašytojas kun. V. Miceli, SJ, laik
raštininkas kun. C. Healy, SJ,
radijo kalbėtoja Ph. Schafly.
Mindszenty fundacijos laikraš
čio “The Mindszenty Report”
sausio mėn. numery, pranešant
apie šią konferenciją, iš visų
kalbėtojų įdėta tik Simo Kudir
kos nuotrauka.
— Lietuvių Katalikų Mokslo
Akademija skirs premijas už ge
riausius 1974 m. mokslo ir reli
ginės srities veikalus bei la
biausiai pasižymėjusiam laikraš
tininkui. Viso trys premijos po
1000 dol. Visų jų mecenatas
kun. dr. J. Prunskis. Ketvirtą
premiją 500 dol. labiausiai pa
sižymėjusiam visuomenininkui
paskirs Pasaulio Lietuvių katali
kų bendrija. Ir šios premijos me
cenatas yrakun. dr. J. Prunskis.
— Amerikos Lietuvių Kata
likų Tarnyba Kalėdų proga vi
som JAV ir Kanados lietuvių ra
dijo valandėlėm parūpino juostelėn įrašytą vysk. Vincento
Brizgio sveikinimą.

— Kun. W. Wolkowich (Valka
vičius), mokslinių žurnalų bend
radarbis ir smuikininkas, iki šiol
buvęs Jėzaus Nukryžiuotojo se
serų vienuolyno kapelionas
Brockton, Mass., paskirtas Šv.
Motiejaus parapijos administ
ratorium į Marlboro, Mass.

PUTNAM, CONN.

CHARIZMATINIU
KLAUSIMU
ST. TUMOSIENĖ
Anuo metu Jėzus kalbėjo:
“Aš šlovinu Tave, Tėve, dan
gaus ir žemės Viešpatie, kad
paslėpei
tai
nuo
išmin
tingųjų ir gudriųjų, o apreiškei
mažutėliams. Ateikite pas mane
visi, kurie vargstate ir esate pri
slėgti: aš jus atgaivinsiu. Mano
jungas švelnus, mano našta
lengva.” Mt. 11, 25-28-30.

Vatikanas galįs nominuoti nau iminėjimus. Šiuo atveju mums
jus vyskupus, kurių kandida pavyzdžiu galėtų būti pasaulio
tūras iškels ne Lietuvos tikin komunistai, kurie taip energin
tieji, bet, per valdžiai pataikau gai gynė Manolį Glezą, Andžejančius dvasiškius, Religijų rei lą Davis ir dabar tebegina Či
kalų taryba. Jeigu būtų paskirti lės komunistus.
nauji, valdžiai nuolaidžiaują
2. Garbingi Lietuvos vysku
vyskupai, ateistai pasiektų šiuos pai, kaip arkivysk. J. Matulevi
čius, arkivysk. T. Matulionis, ar
tikslus:
1. Būtų sugriautas Šv. Tėvo
kivysk. M. Reinys ir kt., aukštai
autoritetas, kuris iki šių dienų iškėlė
tikinčioje
visuome
Lietuvos tikinčiųjų ir kunigų nėje vyskupo autoritetą. Jei Šv.
tarpe buvo labai stiprus. Lietu Sostas nominuotų į vyskupus
vos kunigai ir sunkiausiose są netinkamus kandidatus, būtų
lygose parodė savo ištikimybę sugriautas, vyskupo autoritetas ir
Apaštalų
Sostui.
Nepavyko tuo pačiu padaryta didelė žala
ateistų bandymai sukurti Lie Lietuvos Katalikų Bažnyčiai.
3. “LKB Kronika” sumini tik
tuvoje popiežiaus jurisdikcijos
nepripažįstančią tautinę Katali mažą dalį faktų -— dėl persekio
kų Bažnyčią. Vienam iš nuteis jimo daugiau jų surinkti nepa
tųjų 25-eriems metams kunigų jėgia — liudijančių apie ateistų
už tai buvo siūloma laisvė, Šv. terorą ir tikinčiųjų vargus. Lie
Jono bažnyčia Vilniuje ir tuvos tikintieji laukia paramos
100,000 rublių kyšis. Tylos Baž iš savo dvasios vadų. Tuo tarpu
nyčiai niekada nebus supranta valdžios parinkti dvasiškiai skel
ma diplomatija, kuri sudarytų bia, kad mūsuose Bažnyčia nėra
sąlygas ateistams triumfuoti, kad persekiojama. Kaip nusiviltų
net Vatikanas nepritariąs ko Lietuvos tikintieji, jei Vatikanas
vojantiems ir kenčiantiems už ti tokių dvasiškių skaičių dar pa
kėjimą kunigams ir tikintie daugintų.
siems. Už diplomatines nuolai
4. Valdžiai nuolaidžiaujančių
das ateistinė valdžia galinti naujų vyskupų paskyrimas būtų
daug pažadėti, pasirašyti gra moralinis smūgis tautos gerbia
žiausias sutartis, bet jos liks ne miems vyskupams-tremtiniams
gyvos, kaip ir ateistinės valdžios J.E. vysk. J. Steponavičiui ir J.E.
pasirašyta “Žmogaus Teisių vysk. V. Sladkevičiui. Tokiu
Deklaracija”. Lietuvos kunigai būdu būtų nuvertinta jų auka,
ir tikintieji mano, jei pasaulio tarsi pasmerkta jų ištikimybė
vyskupai ir katalikai savo laiku Šv. Tėvui, Bažnyčiai ir galu
būtų tinkamai reagavę, gal būtų tinai sunaikinta galimybė jiems
išsaugota vysk. V. Borisevičiaus sugrįžti į savo pareigas.
gyvybė. Tą patį galima pasaky
(nukelta [ 5 psl.)
ti ir apie masinius kunigų su-

— Kun. Kazimieras Pugevičius, Amerikos Lietuvių Kata
likų Tarnybos koordinatorius,
praves metines rekolekcijas To
ronto Prisikėlimo parapijoj kovo
9-16.
— “Washington Star-News”
sausio 7 įdėjo ilgą straipsnį
“Soviet Nationalities Restive”
(Sovietų tautybės nerimsta). Pa
minėjęs kitas nerimstančias tau
tines mažumas, rašo: “Lietuva,
Latvija ir Estija yra specialioje
kategorijoje, nes buvo nepri
klausomos nuo 1918 iki 1940
metų, kai jos buvo okupuotos
sovietų armijos ir inkorporuotos
į Sovietų Sąjungą”. Tose Pabal
tijo valstybėse, ypač Lietuvoje,
buvę kruvinų susirėmimų tarp
patriotiškai ir religiškai nusitei
kusio jaunimo ir policijos po
20 m. amžiaus lietuvio studento
kataliko
susideginimo
1972
m.
gegužės
mėnesį.
Di
džiausia sovietam problema
Lietuvoje esanti Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika, nes
Katalikų Bažnyčia suvaidino di
delį vaidmenį Lietuvos istorijo
je ir yra sutapatinta su Lietuvos
nacionalizmu. (E)

— Kun. dr. Juozas Vaškas,
MIC,
yra išrinktas į Chica
gos arkivyskupijos kunigų sena
tą ir nuo šių metų pradžios pra
deda tas pareigas eiti, atsto
vaudamas lietuviam vienuo
liam. Kun. Vaškas yra “Laivo”
žurnalo redaktorius.

Tėv. Norbertas Švambaris,
OFM

— Kun. Alfonsas Grauslys,
knygos “Šviesa tamsoje” auto
rius, vasario 23 atvyks į Det
MIRĖ TĖV. NORBERTAS roitą, Jis aukos mišias Šv.
Antano bažnyčioj, po pamaldų
ŠVAMBARIS, OFM
kavinėj supažindins su knyga
Naktį iš sausio 30 į sausio 31
ir pasirašys autografus.
Portland, Maine, ligoninėj, ne
— Viktoras Laukaitis pirmi
toli Kennebunkporte, mirė Tėv.
Norbertas Švambaris, OFM. ninkauja Australijos lietuvių ka
Paskutiniais metais jis buvo pa talikų federacijai.
siligojęs, paliestas atričio, iš
— Brazilijoj lietuvių savait
Kennebunkporte
vienuolyno raščio “Mūsų Lietūya” redakto
buvo išgabentas į senelių slau riaus pareigas laikinai priėmė
gymo namus, kur išgyveno apie kun. Pranas Gavėnas. Redakto
pore metų. Paskutinėm dienom
rius kun. Jonas Kidykas, SJ,
sirgo plaučių uždegimu.
ilgesniam laikui išvyko į JAV.
Buvo gimęs 1895 birželio 25,
— Kun. P. Urbaitis yra paruo
į kunigus įšventintas 1926 spa
lio 8, vienuolio įžadus padarė šęs didelį veikalą apie Kiniją,
kur jis, kaip misionierius, ilgai
1929 sausio 27.
Kretingos vienuolyne yra ėjęs darbavosi. Rankraštis jau spaus
įvairias pareigas, buvęs klebo dinamas. Kun. Urbaitis šiais
nu, viršininku. Amerikoje dau metais žada vėl lankytis JAV-bėgiausia gyveno Kennebunkpor se ir tikisi tą knygą išplatin
te, Maine, ir čia daugiausia ti.
buvo ligonis.
Palaidotas vasario 4 Šv. Jono
Skaityk ir platink
kapinėse Queens, N.Y., lietuvių
Darbininką!
pranciškonų skyriuj.
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POKALBIS SU SIMU KUDIRKA
Simui Kudirkai antrą kartą
viešint Chicagoj, sausio 18 Balzeko lietuvių kultūros muzie
jaus patalpose įvyko jo susitiki
mas su lietuvių organizacijų,
spaudos ir televizijos atstovais.
Čia praleista pora valandų.
Simas buvo sutiktas su ovaci
jom ir su “Ilgiausių metų” gies
me. Kiek pasišnekučiavus, susi
pažinus ir pasivaišinus, jis suti
ko savųjų tarpe pasikalbėti. Taip
iš arti, niekam netrukdant, galė
jom jį stebėti atsakinėjantį į įvairius klausimus.
-o— Kas teisė, ką darė nuteisus Vilniuje ir kaip atsidūrėt
koncentracijos stovyklose ir
kalėjimuose? (J. Kaunas)

— Po teismo ir visokio popie
rizmo dar užtrukau porą valan
dų. Paskui nuvežė į saugumo įstaigą, leido pasimatyti su žmo
na ir motina, nuvedė kalėjiman
ir po poros dienų, nukirpę, išve
žė į “mielą Tarybų Sąjungą”.
Važiavom į Pskovą. Čia pabu
vom nuo birželio iki rugpiūčio
mėnesio, nes Sovietų Sąjungoj
vyko rinkimai, “demokratiškiau
si visam pasauly”. Bebūnant
Pskove, susipažinau su Sylvia
Zalmanson (kuri dabar jau Ame
rikoj ir pasakoja savo pergyveni
mus). Ji buvo nuteista už mėgi
nimą su kitais pagriebti lėktuvą
ir iš Leningrado pabėgti į už
sienį. Po to mus vežė į Potmą, o vėliau patekom į Baraševo koncentracijos stovyklą Nr. 3.
Ta stovykla jau buvo įkurta
1940 metų tremtinių. Ten buvo
miškai, kuriuose tremtiniai dir
bo, statė ir mirė, neatlaikę bado
ir kankinimų. Dabar, kai mes

BAŽNYČIĄ
GRIAUTI
(atkelta iš 4 psl.)

pradėjom statyti naujų namų pa
matus, ten radom jų kaulus. O
toliau, už tvoros, į pietų pusę,
jau buvo įrengtos kapinės mum.
Po keliolikos metų panaikins ir
mūsų kapines ir statys namus,
fabrikus. Toj stovykloj pra
buvom kartu vienerius metus.
Iš čia išvežė į Kučino darbo sto
vyklą (1972 liepos 7). Čia iš
buvau iki 1974 birželio 13, kol
nusikaltau ir mus tris išvežė,
bet prieš tai dar kelias dienas
buvau karcery. Išvežė į Čikavaja, kur mus izoliavo, kad nesimaišytume tarp kitų ten esančių
kalinių. Lyg būtume buvę pa
vojingiausi, kėlę sukilimus ir ne
tvarką. Vėl teismas. Man skyrė
3 metus kalėjimo, žydui jaunuo
liui Černaglas 11 mėn., o uk
rainietis advokatas gavo pusant
rų metų, nes iki pabaigos tiek
tebuvo likę kalėti. Atsidūrėm
liepos 5 Gulago salyno celėj,
Vladimire. Čia neilgai teko
pabūti, nes tamstos pradėjot la
bai manęs reikalauti.
— 1974 rugpiūčio 23, 3 vai.
p. p. man paskelbė, kad aukš
čiausias sovietų prezidiumas
atleido mane nuo bausmės,
manęs pasigailėjo. Tai paskelbė
man vienam, nusivedę į kalėji
mo viršininko kambarį. Padarė
dar nuotraukas, ir kitų nesusi
pratimų įvyko. O paskui paly
dėjo į stotį, ir vykau Maskvos
link.
— Papasakoti, kaip mus maiti
no įvairiose stovyklose ir ka
lėjimuose, būtų ilga istorija, bet
trumpai pasakysiu. Duodavo
sriubos, kur plaukiojo tik supu
vusių plaučių liekanos, dvok
davo. O ligoniam įdėdavo “pa
gerintos” mėsos: tai karvių teš
menys. Išvykus į Uralą, pirmą
dieną parodė “rusiškąjį svetin
gumą”. Davė baltos duonos, ge
rai iškeptos. Mes net nustebom.
Davė žuvies, 70 gramų pasaldin
to vandens ir kito maisto. Mes
galvojom, kad Sovietų S-goj
kažin kas atsitiko! Bet rytojaus
dieną pamatėm, kad nieko neat
sitiko. Gulage žuvytės buvo to
kios, kad negalima buvo valgyti.
Įdėjus jas į dubenėlius, taip dvo
kė, kad rytojaus dieną, įpylus
karšto vandens ar kokios kruope
lių sribos, dubenėliai vis dar
dvokdavo. Tą žuvienę mum
duodavo vakarienei, antradie
niais ir penktadieniais. Turint
gerą skrandį, su tokiu maistu gy
venti buvo galima iki dvejų me
tų. Bet teko kalbėtis su ten gy
venančiais 15 metų. Jie sakė,
kad dabar tai “rojus”, seniau
čia tik skeletai buvę. Jūs, sakė,
atvažiavot kaip į kokį vaikų dar
želį. Duonos tai užtekdavo vien
tik dėl to, kad senųjų kalinių,
kurių skrandžiai nedirbo, duona
atitekdavo mum. Sriuba būdavo
kopūstų. Dar rudenį jie geri.
Bet, kaip žinot, kopūstai iš
likdavo per žiemą lauke; tai sa
votiškas gamtos šaldytuvas. Kar
tais atšildavo, ir jie sugesdavo,
o vis tiek jie būdavo įskaitomi
į normą. Taip pat ir žuvis, ir
kitkas. Šiandien Daytone ma
čiau amerikoniškas avižas. Jos
visai kitokios. Taip pamažu ir
eidavom žemyn, kasmet silpnėdami. Pradėdavom mažiau
matyti, krivuliuoti, silpnėjo at
mintis.
— Dar noriu pasakyti, kaip
mes stovyklose miegodavom.
Barakai nedideli. Po 35 žmones
viename “rūmely”. Dviejų eilių
lovose tilpdavo 4-8 žmonės. Vie
ni jau nusilpę, einą į kapą, vi
sokiom ligom sergą, visokių
tautybių ir amžiaus. O mes, nau
jokai, būdavom suguldomi šalia
sergančių limpamom ligom,
šone ar ant viršaus. Enkavedis
tai tyčia taip darydavo. Per naktį
oras darydavos sunkus. Rytą esi
apsvaigęs, sušilęs. Nenori nė at
sibusti, bet vėliau turi vėl gy
venti . . .

5. Kai ateistinė valdžia viso
mis galimomis priemonėmis
prievartauja Bažnyčios vadovus,
versdama juos išleisti pastoraci
jai kenksmingų potvarkių, Lie
tuvos kunigams lengviau susi
orientuoti, jei juos pasirašo ne
vyskupas, o tik vyskupijos val
dytojas.
Todėl Lietuvos kunigai ir ti
kintieji maldaute maldauja Šv.
Tėvą ir Romos Kuriją:
a) kad nebūtų skiriami nauji,
ateistams pataikaują vyskupai;
b) kad, skiriant vyskupus, apie
kandidato vertę būtų atsiklau
siama tremtinių vyskupų arba jų
įgaliotų kunigų nuomonės. Tai
galima įgyvendinti, jei naujos
vyskupų kandidatūros Vatikano
bus paskelbiamos ne vėliau,
kaip pusmetis iki jų nominavimo;
c) kad nebūtų ateistams daro
ma diplomatinių nuolaidų, pasi
tikint jų gera valia. Iš ateistų
negalima sulaukti nuolaidų de
rybų keliu — Lietuvos katalikai
tiek turės laisvės, kiek jos išsi
kovos. Šią tiesą liudija ne vie
nas dabarties išsikovojimas. Lie
tuvos katalikai bus pajėgūs ką
nors laimėti tik tada, kai juos
plačiai rems pasaulio viešoji
opinija ir Katalikų Bažnyčios
aukštieji hierarchai.
Lietuvos katalikai yra dėkin
gi Vatikano laidų organizato
riams, užsienio lietuvių ir viso
pasaulio katalikų ir nekatalikų
spaudai, keliančiai viešumon
Lietuvoje daromus ateistų nusi
žengimus, taip pat visiems, ku
rie meldžiasi ir daro žygių, kad
Lietuvos katalikai turėtų dau
giau religinės laisvės. Apgailes
taujama, kad “Amerikos Balsas”
šiam reikalui visiškai neskiria
dėmesio. Todėl nenuostabu,
kad jo laidos vis mažiau yra
klausomos. Už tikėjimą ken
čiantį lietuvį sunku sudominti
ekonominėmis krizėmis arba
politinėmis aferomis.
— Kai tamsta buvai teisia*
Lietuvos tikinčioji visuome mas Vilniaus teisme, ar buvo
nė, skaudžiai pergyvendama verčiama kalba? Kas teisė, kas
saugumo siautėjimą, kai vienas kaltino: ar rusas, ar lietuvis
po kito kalėjime atsiduria ge prokuroras? Ar teko girdėti,
riausi Tautos ir Bažnyčios sū kad čia vienas atbėgėlis aną
nūs, stebisi, kodėl iki šiol pasau sekmadienį pareiškęs, jog
lio katalikai negina suimtųjų. tamstos teisėjas buvo burna*
Ateistinė valdžia siekia, kad, pa niškesnis, negu kurio čia
sauliui tylint, lengviau būtų su laisvėj einančio laikraščio re*
jais susidoroti.
daktorius? Ar teko sužinoti,

Iš Simo Kudirkos pagerbimo iškilmių Detroite gruodžio 14. Iš k. adv. A. Ambrose, S. Ambrosienė, M. Šulskienė, A. Zerr, S. Kudirka, G. Kudirkienė, J. Urbonas, R. Sakis ir žmona.
Nuotr. K. Sragausko

kas perdavė į viešumą tamstos
teismo eigą ir kalbą? (P. In

dreika)

puotą Lietuvą. Mes žinom, kad
siunčiamieji yra aplankomi na
mie ir apklausinėjami, tada tik
įsileidžiam. Mes norim žinoti
tamstos nusistatymą dėl tokio
“smegenų plovimo” bendra
darbiavimo. (V. Šimkus)

— Mane teisė Lietuvos
aukščiausias “LTSR” teismas.
Sargybiniai buvo svetimos tau
tybės; kokios — negaliu pasaky
ti. Jie kalbėjo rusiškai ir kito
— Čia yra labai opus ir sudė
kia nesuprantama kalba. Veido
atspalvis buvo juosvas. Galėjo tingas klausimas. Pirmiausia,
būti iš Kaukazo ar vidurinės Azi dėl kokių studijų ten važiuo
jos. Teisėjai ir prokuroras buvo jama. Reikia žinoti, kad okupan
lietuviai. Tai mūsų gėda! Rusai tas nieko nedaro, kas jam būtų
reikalavo, kad mane teistų lietu nenaudinga. Iš čia važiuojan
viai. Sovietų Sąjunga ir laivo tieji turi būti atsparūs visokiem
kapitonas juk nekalti. Aš Lietu plovimam ir gerai iš anksto
vą išdaviau Sovietų apvalkale. pažinę komunistų spąstus. To
Jūs žinot, kuo apkaltino. Teisė kie parvykę nepasiduos grasinijas Misiūnas ir visas personalas
buvo lietuviai. Ar jis buvo hu
maniškas, ar ne, aš nežinau. Jis
man skyrė 10 metų, ir ką gali
daryti. Reikia neužmiršti, kad
Nepriklausomybės
tas žmogus yra “tarybinis” dar
buotojas. Jis mane teisė ne po
minėjimas
lietuvišku herbu, o po kūju li
piau tu vu. Ką jis galėjo daryti?
Šiais metais Hartforde Lietu
Turėjo teisti. Negi jis norėjo, vos nepriklausomybės atkūrimo
kad jam kas skirtų 10 metų? minėjimas bus vasario 16, sek
O kas perdavė mano kalbą, tik madienį. Minėjimą rengia LB
rų žinių aš neturiu. Teisme buvo Hartfordo apylinkė.
p.- Misiūnas, du tarėjai, sekreto
10 vai. ryto visi renkasi į
rė, prokuroras. Advokato atsisa Švč. Trejybės lietuvių bažnyčią
kiau: jis išėjo. Buvo mano žmo pamaldų. Organizacijos atvyksta
na. Bet ji galvoj juk neturėjo su vėliavomis ir uniformuotos;
magnetofono. Saugumietis tar moterys ir mergaitės prašomos
dytojas Vytelis Urbonas — irgi būti apsirengusios tautiniais
nenoriu tikėti, kad būtų kalbą drabužiais. Per mišias giedos Ai
perdavęs. Po nuosprendžio ma do choras.
čiau daugiau damų. Bet ką gali
3 vai. popiet LAP klubo salėj
žinoti: buvo ir saugumiečių, ku — iškilmingas posėdis. Bus pri
rie galėjo, neapkęsdami okupa imtos rezoliucijos. Pagrindinį
cijos, tai padaryti. Ar mes galim žodį tars neseniai iš Lietuvos
garantuoti, jog jų terpe negalė pabėgęs muzikas A. Jurgutis. Ai
jo būti ir tokių, kaip Penkovskis, do choras padainuos lietuviškų
atsimenat, kurį Stalinas nužudė, dainų. Įdomių lietuviškų tauti
nes dirbo abiem pusėm? Pa nių šokių pašoks Jaunimo gru
slaptis paaiškės vėliau, kada ga pė, vadovaujama Dalios Dzikielėsim atskleisti archyvus.
nės, ir Studentų grupė vado
vaujama Kotrynos Marijošienės.
Visi Hartfordo ir apylinkių
— Čia sklinda gandai, kad lietuviai prašomi minėjime gau
siai dalyvauti. Prašoma atsivesti
tamsta rengiesi patraukti ar jau
ir amerikiečių.
patraukei į teismą JAV, pateik
Jonas Bernotas
damas kelių milijonų ieškinį iš
pakrančių
sargybos?
(St.
Juškėnas)
Moterų klubo susirinkimas
— Matot, aš jau tiek kalu ir
Lietuvių
Moterų Klubų Fede
kalu. Aš pasakiau Vigilant laive
racijos
Hartfordo
klubo metinis
ir visur kartoju: amerikietis yra
susirinkimas
įvyko
sausio 12
kitoks žmogus. Jis daro klaidų,
pas
p.
Strazdienę.
Dalyvavo
ne
padarė ir dabar, bet jis juk iš
mažas
skaičius
narių.
auklėtas humaniškoj dvasioj.
Jis su morale. Amerikiečio ap
kaltinti mano grąžinimu jokiu
būdu negalima. Juk amerikie
čiui buvo pateiktas “tarybinio”
kapitono protestas. Kpt. Papovas
yra atsakingas, kad apgavo ame
rikietį. Bet, giliau svarstant, nė
Papovo negalima kaltinti. Reikia
kaltinti sistemą, išugdžiusią tokį
žmogų, kuris, norėdamas išnešti
savo kailį, melagingai apkaltino
vagyste kitą, nekaltą. Jis pats
teisme pasirašė Vilniuje, kad
Kudirka buvo nekaltas, jokių
pinigų nepaėmė, nesulaužė ra
dijo aparatūros, instaliacijos. Jis
tik parašė kaltinimą, kuriuo pa
bėgėlis turi būti grąžintas į So
vietų Sąjungą. Jei jis to nebūtų
daręs, pabėgėlis būtų padaręs
didelių nemalonumų jam ir So
vietų Sąjungai. Reikia kaltinti
Kremliaus vadovybę, kad jį išug
dė tokius Papovus, be moralės
ir proto. Jokio teismo nebus.
Tik noriu, kad Amerika kitiem
taip nepadarytų.

Hartford, Conn.

— Skaičiau spaudoj, kad
tamsta Detroite pritarėt stu
dentų jaunimo siuntimui į oku

mam. Ar tie kursai naudingi,
tai čia pedagogų atsakymas. Pa
tarčiau važiuoti į okupuotą Lie
tuvą tik tokiem, kurie drąsūs
ir užgrūdinti. O yra tokių, kurie
gali parsiduoti dirbti jų naudai.
Mūsų vyresniųjų važiavimas tik
pasimatymo su giminėmis tikslu
nėra pavojingas, nors jie visur
viską seka ir žino, kas ką daro,
kartais ir kalba. Yra ir nukentėju
sių per neatsargumą. Artimieji
laukia, ir šiapus reikia kovoti už
didesnę laisvę.
Buvo ir daugiau klausėjų.
Bet Simas Kudirka turėjo iš
vykti.
Balys Brazdžionis

Klubo pirmininkė St. Čiurlienė bendrais bruožais prisimi
nė pereitų metų klubo veik
lą bei pasiektus tikslus. Dėkojo
ne tik valdybai, bet ir visom klu
bo narėm už uolų pareigų atli
kimą ir už gražų susiklausymą.
Kadangi pereiti metai Hartforde
buvo tikrai darbo metai, tai ir
narės turėjo daug daugiau prisi
dėti , negu ankstesniais me
tais. Tačiau visų bendromis
jėgomis viskas buvo atlikta.
Šiais metais į valdybą sutiko
įeiti šios narės: St. Čiurlienė,
J. Dapkienė, E. Simonaitienė,
Ap. Vitkuvienė ir A. Krikščiū
nienė; Turiu pastebėti, kad
valdybos rinkimai nėra lengvas
dalykas. Po didelių diskusijų ir
prašymų vos dvi naujos narės
sutiko įeiti į valdybą; tai A.
Krikščiūnienė ir E. Simonai
tienė. Kitos liko tos pačios. Pa
reigomis dar nebuvo pasiskirsty
ta.
Naujai valdybai linkėtina, kad
ji sėkmingai darbuotųsi Hartfor
de ir niekuomet nepamirštų tų
tautiečių, kurie laukia mūsų pa
galbos. Savo darbu ir ryžtu ir
ateity mes galėsim prisidėti prie
kartais beviltiškai atrodančių
laimėjimų.

E.S.
— Detroite Tautodailės mylė
tojų būrelis sausio 22 vėl pradė
jo savo veiklą. Susirinko per 30
ponių ir panelių. Jos pasiskirs
tė į grupes: audimo, siuvimo,
mezgimo ir keramikos. Būrelis
renkasi trečiadienių vakarais
Kultūriniame Centre.

Viena ir paskutiniųjų prel. J. Končiaus nuotraukų, padary
tų per Kūčias lietuvių kolegijos sodelyje Romoje. Iš k. prel.
J. Končius, vysk. A. Deksnys ir prel. A. Bačkis.

— VVashington, D.C., vasa
rio 9 Washington viešbuty mi
nint Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo sukaktį, kalbės Lietu
vos atstovas Washingtone J. Kajeckas, buvęs Illinois valstijos
kongresmanas Robert P. Han
rahan. Pagrindinę kalbą pasakys
Los Angeles Times VVashingtono biuro vedėjas Murray
Seeger.

— M. Dukakis, Mass. guber
natorius, sausio 28 paskelbė va
sario 16-tąją Lietuvos nepriklau
somybės minėjimo diena.
— Radio Liberty Miunchene,
Vokietijoj, nuo sausio 5 pradėjo
transliuoti lietuvišką progra
mą į Lietuvą. Programos vedė
ju pakviestas visuomenininkas
Juozas Laučka. Jis sutartį pasi
rašė 18 mėnesių. Jam tris mė
nesius talkins Švedijoj gyvenąs
dr. Kajetonas Čeginskas. Pilną
laiką darbuojasi ankstesnis to
radijo pareigūnas Aleksandras
Katsas. Iki kovo 1 programa bus
perduodama sekmadieniais, o
vėliau kasdien.
— Cleveland, Ohio, Vasario
16 Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo minėjimas rengiamas
vasario 16. Iškilmingos pamal
dos abiejose lietuvių parapi
jose. Minėjimas 4 vai. popiet
Naujosios parapijos salėj. Pa
grindinę kalbą pasakys JAV LB
visuomeninių reikalų tarybos
pirm. A. Gečys iš Philadelphi
jos. Angliškai kalbėti pakviestas
Clevelando burmistras R. Perk.
Koncerto programą atliks M. K.
Čiurlionio ansamblio kanklių or
kestras, solistė I. Grigaliūnaitė
ir Ramovėnų vyrų choras.
— New York Times sausio 11
laidoj buvo išspausdintas Valery
Čadidze ir Pavel Litvinov laiš
kas, kuriuo jie ragina gelbėti
Sergiejų Kovaliovą. Šiuo reikalu
International League for the
Rights of Man gruodžio 27 pa
siuntusi telegramą N.V. Podgornui. Kovaliovą ginti apsiėmė
taip pat Amnesty International
organizacija. (E)
— Elena Juciūtė, knygos “Pė
dos mirties zonoje” autorė, iš
tikta širdies priepuolio, guli
Bostono ligoninėje ir pamažu
taisosi. Ją globoja ne Bostono
šaulių kuopa, kaip buvo paskelb
ta Darbininke, o jos sesuo. Apie
knygą jau gražiai atsiliepė Drau
gas. Sausio 29 dienos numeryje
įdėtas net vedamasis apie ją.
— Chicago, III., Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo minė
jimas, skiriamas jaunimui, ruo
šiamas Lietuvių Bendruomenės
ir jaunimo organizacijų, įvyks
vasario 14,' penktadienį, 7:30
vai. vak. Jaunimo Centre.
— Washington Star-News pra
nešė, kad 50 žymių sovietų di
sidentų pasirašė prašymą dėl Ko
valiovo paleidimo. Tarp pasira
šiusiųjų yra Andrėj Sacharov,
istorikas Roy Medvedev, rašy
tojas Vladimir Voinovič ir poetas
Vladimir Kornilov. (E)
— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Rodnite, Maspeth, N.Y.,
S. Vydas, M.D., San Mateo, Ca
lif., A. Banelis, Logan, Utah,
B. McBride, Brooklyn, N.Y. Už
sakė kitiem: J. Matulaitienė,
Brooklyn, N.Y. — R. Vounasis,
Bay Ridge, N.Y., J. Šileikis,
VVoodhaven, N.Y. — R. Dragunevičiui, E. Hartford, Conn.,
kun. J. Gurinskas, New York, N.
Y. — J. Gurinskui, VVoodhaven,
N. Y. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam.
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam
tik 8 dol. Atnaujinant prenume
rata visiem 10 dol. metam.
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Pažinkjme

Susipažinę su dideliu ir liūd
nu “Laidotuvių” ciklu, dabar su
stokime ties giedrios nuotaikos
paveikslu — “Bičiulystė”.
Kaip matote, paveikslas labai
paprastas, nesudėtingas. Lengva
jį suprasti. Žmogus rankoje laiko
saulę. Ir kas čia tokio? — pa
klausite. Mėginkime pajusti šio
paveikslo gelmę, tada atsivers ir
jo grožis.
Čiurlionis labai mėgo saulę.
Ji atėjo iš astronominių studijų.
Nupiešė jis didelį Zodiako
ženklų ciklą. Pačiai saulei skyrė
net atskirą ciklą — Saulės so
natą. Ir šiaip kituose paveiksluo
se dažnai matome saulės diską.
Saulė yra šilumos teikėja. Ji
viską šildo ir išlaiko. Tad žmo
gus, paėmęs į savo rankas sau
lę, ir džiaugiasi ja. Pasekime tą
žmogų. Jis yra su plunksnų vai
niku, indėnas, žmogus, atėjęs
iš pasakų krašto. Ir tas plunks
nų vainikas yra sutinkamas ir
kituose Čiurlionio paveiksluose.
Yra toks vienas paveikslas, pa
vadintas “Pasaka”, kur stovi fi
gūra su panašiu plunksnų vaini
ku.

Šiame paveiksle tas gamtos
žmogus
yra
net užsimer
kęs, maloniai nusiteikęs, trupu
tį šypsosi. Atrodo, kad jis šildo
si prieš saulutę. Jam gera toji
saulė. Ji bičiulė.

NUO MASKVOS
Viso to pasekmė yra tokia, kad
okupuotoj Lietuvoj ar net pa
čioj Rusijoj gyveną paveldėtojai
gali tikėtis gauti šiek tiek dau
giau negu pusę palikimo. Jei
palikimas yra nedidelis, tai išly
ginimui tokiij didelių išskaity
mų okupantai duoda teisę pirkti
rusų gamybos •automobilius ir.
kai kurias kitas prekes už papi
gintą kainą.
Ne vienas tiesiogiai pervedąs
palikimą gauna laiškus iš Lietu
vos, prašančius atsiųsti liudi
jimą, kad tie pinigai iš paliki
mo; tokiu būdu jis, esą, gaus dvi
gubai daugiau. Mūsų žmonėm
sunku suprasti, kad čia tik dar
viena bolševikiška išdaiga. Ži
noma, tos visos privilegijos ir
tariamieji papiginimai galioja tik
tada, kada paveldėtojas yra loja
lus okupantui ir nėra “liaudies
priešas” ir kada paveldėtoji su
ma nėra tokia didelė, kad būtų
galima paskirti “personalinę
pensiją”. Kaip visiem gerai ži
noma, pas bolševikus pakliūti į
“liaudies priešų” kategoriją yra
labai lengva.

Viskas priklauso nuo
okupantų biurokratu
Kaip bolševikiškoj santvarkoj
nėra aiškių įstatymų ir taisyklių,
kas ir kaip gali išvažiuoti į už
sienį, taip lygiai nėra įstatymų,
kas ir kaip gali ką paveldėti
iš užsienio — viskas priklauso
nuo okupantų pastatytų biuro
kratų malonės.
Normaliuose
tarpvalstybi
niuose santykiuose savo šalies
piliečių interesų apsaugojimu
kitose valstybėse rūpinasi pa
skirti ir pripažinti konsulai, ku
rie be specialių pavedimų ar įgaliojimų gali reikšti pretenzi
jas ir imtis reikalingų žygių
savo valstybės piliečiui priklau
somą palikimą ar bent kokį tur
tą apsaugoti. Pavyzdžiui, prieš
Lietuvos
okupaciją,
mirus
Amerikoj kokiam nors asmeniui,
kurio artimiausi šeimos nariai
gyveno Lietuvoj, Lietuvos kon
sulai tuojau pat imdavosi žygių
apsaugoti turtui, nežiūrint, kad
jie neturėdavo pavedimo iš įpė
dinių Lietuvoj. Panašiai šian
dien elgiasi ir visų kitų kraštų
konsulai, saugodami savo atsto
vaujamų šalių piliečių interesus.
Susisiekę su įpėdiniais Lietu
voj, konsulai gaudavo reikalin
gus giminystės įrodymo doku
mentus (gimimo, vedybų ir miri
mo metrikas) bei įgaliojimus;
išgaudavo palikimus ir perves

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini ruošė 1975 Vliko sąmatos pro
mo Komiteto tarybos posėdis jektą ir 1974 apyskaitą.
įvyko sausio 25 New Yorke.
Šiame tarybos posėdy įvy
Šiame posėdy svarbiausias ir ko ir personalinių pasikeitimų:
pagrindinis klausimas buvo Vli Vliko valdybos nariui Anta
ko finansai. Tuo klausimu pra nui Razgaičiui iš valdybos pasi
nešimus padarė tarybos narys traukus, nauju jos nariu, dr.
Stasys Lūšys, sausio 10 drauge Valiūnui pasiūlius, buvo patvir
su valdybos vicepirmininku Jur tintas Algis Vedeckas, Tautinio
giu Valaičiu dalyvavęs pasitari Sąjūdžio nauju tarybos nariu pa
me su Amerikos Lietuvių Tary skirtas Algirdas Sperauskas, jau
bos įgaliotiniais Chicagoj, ir val nosios kartos atstovas, gražiai
dybos vicepirmininkas Alek pasireiškęs visuomeninėj veik
sandras Vakselis.
loj.
St. Lūšys nupasakojo Vliko
Posėdžiui pirmininkavo Juo
delegatų ilgai užtrukusius pasi zas Giedraitis, Ūkininkų Sąjun
tarimus su Altos atstovais ir jų gos atstovas; sekretoriavo Vy
prieitas išvadas. Tokiam pasita tautas Vaitiekūnas, Lietuvių
rimui reikalas iškilo todėl, kad Krikščionių Darbininkų Sąjun
Altą, daugelį metų pinigais rė gos atstovas. (Elta)
musi Vliko vykdomuosius lais
vinimo darbus, 1974 jokios pi
niginės paramos nesuteikė. Ry
šium su tuo taryba, apsvars
čiusi esamą padėtį, pavedė Vli
Lietuvių Bendruomenės
ko valdybai: kol veiksnių kon
metinis susirinkimas
ferencija ras bendrą tais (finan
Domininkonų koplyčioj sau
sų) klausimais sutarimą, imtis sio 26 tėvas T. Žiūraitis, OP,
priemonių laikiniam lėšų telki lietuviškai aukojo mišias. Po mi
mui, bendradarbiaujant su Altą šių bažnyčios salėj įvyko LB
ir JAV Lietuvių Bendruo metinis susirinkimas.
mene.
Iš pereitų metų pirmininko,
Al. Vakselis, pradėdamas savo vicepirmininkės, iždininkės bei
pranešimą, pasidžiaugė Vliko sekretoriaus pranešimų paaiš
seimo, įvykusio gruodžio 7-8 kėjo, kad VVashingtono apy
Bostone, geru piniginiu pasise linkė, nors ir negausi narių
kimu: seimui ruošti komisija, skaičium, yra gyva ir aktyvi.
kuriai pirmininkavo St. Lūšys, Buvo suminėta eilė pavykusių
prisiuntė
Tautos
Fondui parengimų.
1089.11 dol. Toliau pranešėjas
Po pasisakymų dėl ateinan
supažindino; tarybą su Lithua čių metų veiklos buvo prieita
nian National Foundation, Ine. prie naujos valdybos rinkimų.
Inkorporuoto Tautos Fondo ta Pagal statutą kiekvienais me
rybą (Board o f Directors) suda tais renkama pusė valdybos dve
ro: prel. Jonas Balkūnas — pir jų metų kadencijai. Pasibaigus
mininkas, Petras Minkūnas, dr. Jono Genio kadencijai ir iš val
Bronius Nemickas, Aleksandras dybos
pasitraukus Alfonsui
Vakselis ir Jurgis Valaitis — Petručiui ir Gražinai Česnaitei,
nariai .Tautos Fondui duotos au susirinkimas turėjo išsirinkti tris
kos gali būti nurašomos nuo naujus valdybos narius. Rinki
mokesčių. Kas paaukoja ne ma mų komisiją sudarė Regina Petžiau kaip 25 dol. per metus, jei rutienė, Domas Krivickas ir Ro
pageidauja, gauna per metus lie mas Zalubas. Balsus suskaičia
tuvių arba anglų kalba Eltos biu vus, paaiškėjo, kad į valdybą
letenius. Tautos Fondo adresas: išrinkti: Kazys Vasaitis, Vida
64-14 56th Rd., Maspeth, N.Y. Zubkienė ir Edvardas Šumanas;
11378.
kandidatu liko Jonas Genys.
Dr. Kęstutis Valiūnas, Vliko
Po susirinkimo naujoji valdy
pirmininkas, painformavo tary ba pasiskirstė pareigomis. Tik
bą, kad šiemet Vasario 16-osios prasidėjus posėdžiui iš v-bos
priėmimą ruošia Nevv Yorke atsistatydino Kazys Škirpa. Jo
Lietuvos generalinis konsulas, vieton įėjo Jonas Genys. Naujo
Vilkas ir Lietuvos Laisvės Komi sios valdybos sąstatas: pirminin
tetas. Be to, valdyba jau pa kas — Kazys Vasaitis, vicepirmi
ninkė — Marytė Oambriūnaitė,
vicepirmininkąs — Jonas Ge
nys, sekretorė — Vida Zubkie
muš Lietuvoj, po kiek kam už
nė, iždininkė — Joana Vaičiurašoma, tai ir viskas. Taip sura
laitytė, narys — Edvardas Šuma
šytas testamentas yra kaip nulie
nas.
tas Injurkolegijos įgaliotiem ad
Naujas Washingtono Lietuvių
vokatam Amerikoj užgrobti pali Bendruomenės adresas: Kazys
kimą. Tad vietoj tiesioginio už
Vasaitis, /'l 1333 Melclare Dr.,
rašymo Lietuvoj gyvenantiem Beltsville, Md. 20705.
skiriamos dalys turi būti paves
Valdyba pasiryžus aktyviai
tos patikėtiniam (trustees). Pati veikti; pirmą savo darbo posėdį
kėtiniais geriausia pasirinkti lie
šaukia vasario 7.
tuvių institucijas, organizacijas,
Gen.
gimines ir patikimus draugus.
Testamentų reikalu geriausia
tartis su padėty nusimanančiais
Neužmiršk lietuviškos
advokatais ir nepriklausomos
spaudos!
Lietuvos konsulais.
Į
Skaityk ir platink ją!
Rep.

Eikime dar toliau.
Čiurlionis pats buvo jautrus
žmogus, bičiuliškas, gyvenime
labai vertinęs draugystę, bičiu
lystę. Ta bičiulystė, ta žmogaus
meilė ir draugystė ir yra visa
gyvenime. Ji yra saulė, kuri
mus šildo ir kuri leidžia šyp
sotis, nors aplinkui tamsu.
Taip paveikslas gauna savo gi
lią ir jautrią prasmę. Jis priklau
so prie tų Čiurlionio paveikslų,
kurių niekada neužmirši. Jis
M. K. Čiurlionis — Bičiulystė
pats tampa bičiulyste visiem,
kurie jį matė. Kalba apie kaž
ką, kas yra jauku, paprasta ir šil
mo padaryti negalima ir kad jis jimus, metrikų ištraukas ir bet
ta, kalba su maloniu grauduliu.
turi pasirašyti įgaliojimus Injur- kokius dokumentus. Tad pra
Todėl paveikslas yra patraukęs
kolegijos advokatam Amerikoj. šymas iš Lietuvoje gyvenančių
ir poetus. Jie parašė apie jį
Jeigu žmogelis bando spirtis
paveldėtojų atsiųsti įgaliojimus
eilių, pvz. Salomėja Neris. Ir ji
nuo pasirašymo, tai jam nedvi ar metrikų ištraukas padeda Lie
saulėje mato ir jaučia draugystę,
prasmiškai pasakoma: “Tamsta tuvos okupantam surinkti in
žmogaus meilę, dėl kurios vis
gali palikimo nenorėti, bet So formacijas apie atsiradusį pali
kas žemėje gyvena, (p.j.)
vietų Sąjungai reikalinga už kimą.
sienio valiuta, reikalingi Ameri
Apsigynimas
kos doleriai . . .” Pasekmės aiš
Apsigynimas nuo. įgaliojimus
kios — pasirašomas įgaliojimas,
Amerikoj prie palikimo prisista turinčių Injurkolegijbs advokatų
to vadinamosios Sovietų Sąjun Amerikoj darosi vis sunkesnis.
gos interesam atstovaujančios Okupacijos pradžioj Lietuvos
firmos advokatai. Tuo tarpu tar konsulų argumentai, kad įga
pe giminių prasideda apsikeiti liojimai išgauti prievartos keliu
davo įpėdiniam. Bet jei įpėdi mas priekaištaujančiais laiškais: (under duress), Amerikos teis
niai, gavę pranešimą, nutarda “Žadėjai nuo savo dalies atsi mų buvo imami dėmesin ir so
vo, kad jie nenori naudotis Lie sakyti mano labui, o dabar rei vietų interesam atstovaujančių
tuvos konsulo patarnavimu, kalauji per advokatus, ar tai gra advokatų pretenzijos buvo atme
tai jie buvo laisvi įgalioti bet žu? . .“Amerikoj gyvenančiam tamos. Pastaraisiais keleriais
kokį amerikietį advokatą ar šiaip nesuprantama, kad jo giminaitis metais vis daugiau teismų iš
sau giminaitį rūpintis jiem pri Lietuvoj buvo priverstas pasira Lietuvos išgautus įgaliojimus
klausomo palikimo išgavimu. šyti įgaliojimą ir kitokio pasirin pripažįsta teisėtais, lyg tai jie
būtų išduoti laisva valia. Su
Vyresnieji dar atsimena bosto- kimo jis neturėjo.
prantama, kad nemaža įgalioji
niškį advokatą Bagočių, kuris
mų išduodama ir “laisva valia”,
Sovietinis
mentalitetas
toj srity daug kam pagelbėda
nes
Lietuvos gyventojui kitokio
Sovietinis
mentalitetas
yra
vo. Chicagoj ir kituose miestuo
pasirinkimo
nėra. Apsaugojimui
visiškai
panašus
į
senovės
laikų
se panašiai darydavo kiti advo
Lietuvoj
gyvenančių
įpėdinių
vergų
savininkų.
Vergų
savinin

katai.
kas laikė, kad jam priklauso interesų vien konsulų pastangų
ne tik pats vergas, bet ir visa nebepakanka. Savo turto apsau
“Civilinės teisės” principai
tai,
ką vergas turi. Be pono leidi gojimu turi pasirūpinti patys
Vergų imperijos Lietuvai už
mo
vergas negalėjo nieko per tautiečiai gerai paruoštais tes
mestoj sovietinėj santvarkoj at
leisti
ar dovanoti kito pono ver tamentais. Testamentas turi būti
skirų piliečių interesų saugoji
gui,
nežiūrint
kiek jis maža ko taip surašytas, kad okupantų in
mu rūpintis netenka, nes, bū
teturėjo.
Lygiai
taip pat šiandien teresam atstovaują advokatai ne
dami valstybės nuosavybe, jie
elgiasi
sovietinė
vergų imperija. galėtų prie palikimų prikišti sa
savo privačių interesų kaip ir
Jei
jos
vergui
kas
nors priklau vo pirštų.
neturi. Tiesa, “Pagrindiniai so
Surašant testamentą, vietoj
so
iš
užsienio,
tai
jis
neturi tei
vietų civilinės teisės principai
liūto
porcijos okupantam, tenka
sės
nuo
to
atsisakyti.
Na,
o
jei
ir procedūra” numato piliečiam
pagalvoti
apie paramą lietuvių
laisvėj
esąs
vergo
giminaitis
ar
labai ribotą nuosavybę. Kiek toji
politinėm
ir kultūrinėm organi
draugas
nori
jam
ką
padovanoti,
nuosavybė ribota, nusako kad ir
zacijom
bei
religinėm instituci
tai
tokios
pat
vertės
dovaną
turi
to rinkinio 25 paragrafas, kuris
jom.
Tą
porciją,
kurią normaliai
gauti
ir
vergo
ponas
—
sovieti

nustato, kad piliečio nuosavybė
užgrobtų
okupantas,
paskirstykit
nė
imperija.
Plėšikiški
sovieti

negali būti vartojama gauti ne
tarp
lietuvių
patriotinių
organi
uždirbtam pajamom. Vadinas, nės imperijos muitai už į ten ir
zacijų,
neužmiršdami
ir
sunkiai
jei, gavęs iš užsienio palikimą, okupuotus kraštus siunčiamas
besiverčiančių mūsų laikraščių.
pilietis nusipirktų namą ir jį iš dovanas yra tokio mentaliteto
Palikimų apsaugojimo pro
nuomotų, tai gautoji nuoma būtų pasekmė — duodi dovaną ver
blema
nėra lengva ir paprasta.
laikoma “neuždirbta pajama”, gui, duok tokios pat vertės do
Retas
kuris
amerikietis advoka
t.y. nelegalia. Be to, to paties vaną ir jo ponui, o kitaip ver
tas
orientuojasi
okupuotos Lie
“įstatymo” 19 paragrafas drau gas dovanos negaus. Nė viena
tuvos
padėty,
todėl
automatiš
džia būti savininku daugiau ne kita civilizuota šalis muitų ne
kai
perša
surašyti
paprastą
testa
gu vieno namo. Antrą namą iš ima už jos piliečiam siunčiamas
mentą,
išvardinant
visus
įpėdiužsieny gauto palikimo nusi mažas dovanas.
pirkęs pilietis bematant atsidur
Minėtoji . Maskvos
Injur
tų teisme, namas iš jo būtų
kolegijos subagentūra Vi1 niuj
atimtas, o jis pats būtų uždary
pirmiausia interesuota dolerių
tas į kalėjimą už naudojimąsi
gaudymu sovietinės Rusijos
“neuždirbtam pajamom”. Tai
iždui, bet ne pavergtos Lietu
kas belieka daryti iš užsienio
vos gyventojų interesais. Dau
gavusiam palikimą? Jei paliki gelis Amerikoj gyvenančių pa
mas nedidelis, tai, gavęs nuo
tarnauja Maskvos Injurkolegijai,
valdžios likusią palikimo dalį,
kai, atsiradus palikimui, parašo
gali bandyti ją išleisti nusipirkįpėdiniam Lietuvoj, prašydami
damas namuką ir automobilį.
atsiųsti įgaliojimus, metrikų iš
Bet jei tuos dalykus jis jau turi,
traukas ar kitokius dokumen
tai iš užsienio gautas palikimas
tus. Kai tik pretendentas į paliki
gali jam pridaryti nemalonumų
mą užsieny kreipiasi į advokatą
iki pakliuvimo į kalėjimą.
ar notarą įgaliojimo reikalu arba
paprašo metrikų iš metrikacijos
Sovietų Sąjungai reikalingi
įstaigos, tai jis smulkiausiai išAmerikos doleriai
To akivaizdoj nereikia stebė kvočiamas apie Amerikoj mirusį
tis, jei vienas kitas gauna laiš giminaitį ir jo palikimą. Kvotos
kus iš Lietuvos, kad jie ten jo duomenys nusiunčiami Injurko
kio palikimo nenori. Pasitaiko, legijos agentūrai Vilniuj, kuri
kad Amerikoj gyvenantieji, tokio surašo įgaliojimą rusų ir anglų
“nenori” nesuprasdami, prašo kalbom ir atsiunčia pretenden
atsiųsti raštą, kad nuo savo da tui pasirašyti. Toliau jau viskas
lies atsisako ir viską paveda eina įprasta tvarka — įgalioji
tam ar kitam giminaičiui Ameri mas nusiunčiamas Injurkolegijai
koj. Norėdamas tokį atsisakymą Maskvoj, o toji jį atsiunčia į Nevv
legalizuoti, “palikimo nenorin Yorką Sovietų Sąjungos intere
viam Amerikos Respublikonų Tautybių Vykdomajame Komitete. Posėdžio metu kongr.
tis” atsiduria Maskvos Injurko- sus atstovaujančiai advokatų fir
Dervvinskio įstaigoje VVashingtone iš k.: dr. J. Genys, Anna Chennault (kinietė), L. Delealegijos agentūroj Vilniuj, kur jam mai. Lietuvos okupantai griežtai
nis (graikas), V. Steimanis (pagerbiama už savanorišką darbą), L. Giberga (kubiečių
aiškiai pasakoma, kad atsisaky- draudžia siųsti į užsienį įgalio
atstovė), P. Guarino (italas) ir kongr. E. Dervvinski (lenkas), pirmininkas.

SAUGOKIM PALIKIMUS
(Tąsa iŠ praeito nr.)

VLIKO TARYBOS POSĖDIS
Pranešimai ir pasikeitimai
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PHILADELPHIA. PA.
Spaudai remti vajus
Sekmadieniais po lietuviškų
pamaldų visada prie bažnyčios
durų staptelia nemažas būrys
lietuvių.
Taip ir mes čia trise traukėm
dūmą ir buvom bepradedą po
kalbį, kai į mūsų tarpą įsijungė
maloni, jauna mokinukė, rodos,
D. Surdėnaitė.
— Atsiprašau, ponai, gal užsisakysit lietuvišką laikraštį? — Ir
pakišo užsisakymo lapą.
Na, tai tau, pagalvojau. Moki
nukė pradėjo žiliagalvius tau
tiškai šviesti.
— Mieloji, — sakau jai, —
kad jau keletą skaitau, tad . . .
Net nelaukusi mano sakinio
pabaigos, ji pridūrė:
— Tai paaukokit lietuviškai
spaudai paremti. — Ir, įsmei
gusi į mus savo žvalias akutes,
laukė atsakymo. Žinoma, teigia
mo.
Už tą malonų dialogą mes apsimokėjom: paaukojom po kele
tą dolerių. C) jai nuėjus, drau
gas klausia, kas čia per vajus.
Nieko aš jam plačiau negalėjau
paaiškinti, nes tik kelias nuo
trupas apie tai tebuvau girdėjęs.
Pasiinformavęs sužinojau, kad
Lietuvių Bendruomenės krašto
valdyba praėjusių metų lap
kričio ir gruodžio mėnesius pa
skelbė lietuviškos spaudos rė
mimo mėnesiais. Tas vajus dar
pratęstas, nes> metų pabaigoj
jis buvo kiek pristabdytas kitų
rūpesčių.
Prenumeratos ir aukos renka
mos visiem laikraščiam, išskyrus
komunistinius; net ir tiem, kurie
puldinėja Lietuvių Bendruome
nę. Tvarkingai išspausdinti la
pai, kuriuose galima parašyti,
kurį laikraštį užsisakai, kuriam
aukoji. Platintojam skiriamos
vertingos dovanos.
LB krašto valdybos vicepirm.
R. Česonis, kuris tam vajui va
dovauja, pateikė dar ir daugiau
žinių. Visos LB apylinkės yra
gavusios informacijas, kaip tą
vajų vykdyti. Apie rezultatus
dar per anksti kalbėti, nes va
jus dar vyksta. Dėmesio verta
40 dol. auka iš Detroito, kurią
atsiuntė savanoris kūrėjas, pen
sininkas.
Philadelphijoj aktyviai reiš
kiasi lietuviškosios mokyklos
mokinės. A. Gečytė surinko 150
dol., D. Surdėnaitė — 70 dol.,
kitos — mažiau.
Bėda, kad apie šį reikalą mūsų
spaudoj pasirodžiusios smulkios
kronikos žinutės dažnai liko ne
pastebėtos. Galop jos ir negalė
jo sukelti reikiamų nuotaikų
vajui. Į šį reikalą reikėjo įjungti visas turimas komunikaci
jos priemones: organizacijas,
parapijas ir ypač spaudą.
Lietuvišktį knygą, žurnalą,
laikraštį reikia remti visomis iš

galėmis, nes tai yra mūsų
tautinės-kultūrinės gyvybės ne
šėjai.
Lietuvių klubo rūpesčiai
Lietuvių Muzikinio Klubo pa
talpose sausio 19 įvyko to Įdubo
narių išskirtinės reikšmės su
sirinkimas. Jame buvo baigiami
svarstyti naujieji klubo įstatai,
kurie įgalintų klubą prisitaikyti
prie dabartinių gyvenimo sąly
gų, leistų lanksčiau daryti apy
vartą ir ekonomiškai garantuo
ti! jo ateitį.
Šiuo tarpu klubas pergyve
na stagnaciją su kasmetiniu
deficitu.
|
Reikia pastebėti, kad naujųjų
įstatų svarstymas, nors jis savo
esme yra gana komplikuotas
reikalas, ėjo gana sklandžiai. Tik
kiek stebino dabartinio klubo
pirmininko elgesys, atsisakant
pasirašyti
reikiamus
doku
mentus.

Susirinkimo prezidiume daly
vavo ir advokatas Novasitis, ku
ris daug padėjo savo teisiniais
patarimais. Tai tas pats teisi
ninkas, kuris įeina į LB kraš
to valdybos sudėtį ir aktyviai joj
reiškiasi.
Šiame susirinkime pagal nau
jus įstatus buvo išrinkta nauja
klubo vadovybė: A. Bendžius,
J. Bubelis, K. Čikotas, P. Dide
lis, G. Dragūnas, J. Kaulinienė,
S. Kaženauskas, K. Kaulinis, S.
Karaška, J. Lukas, Y. Matonienė,
adv. Novasitis, A. Paštukas, G.
Surdėnas ir V. Šalčiūnas.
Balandžio 19 bus kitas susirin
kimas; jame naujieji pareigūnai
perims pareigas.
Žengtas nemažas žingsnis
gera linkme, bet laukia dar ne
maža sunkių uždavinių, kuriuos
naujajai valdybai teks atlikti;
tai klubo remontas, apyvarta,
klubo šeimininko suradimas ir
kiti reikalai. Tik jų visų darnus
ir į realybę atremtas išspren
dimas galės klubui garantuoti

Baltimorės žinios
Jautienos kepsnių balių vasa
rio 2 surengė Šv. Vardo draugi
ja Šv. Alfonso mokyklos salėj.
Nemažas skaičius žmonių daly
vavo ir daug kas laimėjo loteri
joj premijų. Šokiam grojo Music
Makers orkestras. Pelnas paskir
tas Šv. Alfonso mokyklos reika
lam.
Kun. A. Dranginis, Šv. Alfon
so parapijos vikaras, vasario 3
dalyvavo Amerikos legionierių
programoj. Jis pasakė pagrindi
nę kalbą per radijo stotį WCAO.
Šia programa buvo pagerbti ke
turi kariuomenės kapelionai, ku
rie žuvo Dorchester laive 1943
vasario 3. Jie atidavė savo gel-

Hartfordo Nationai banke buvo pusmivia šį kalėdinė eg
lutė. Ją papuošė L M.K. Federacijos Hartfordo klubas.

šviesesnę ateitį. Yra pagrindo
tikėti, kad taip ir įvyks, nes nau
jai išrinktoj vadovybėj matom
asmenų, kurie yra aktyvūs, turi
plačias organizacinio darbo pa
tirtis ir neabejotiną lietuvišką
patriotišką nusiteikimą. Lieka
tik palinkėti jiem geriausios sėk
mės.
Būtų didelė ir neatitaisoma
žala didžiajai Philadelphijos lie
tuvių kolonijai nustoti paskuti
nio klubo. Ši grėsmė turėtų mus
visus stipriai pastūmėti šiam klu
bui į talką.

LB Pietryčių N.J. apylinkė
Sausio 18 p. p. Volertų na
muose įvyko šios apylinkės
metinis susirinkimas.
Priimtos
apyskaitos,
ap
svarstyti ateities darbo planai.
Išrinkta nauja valdyba: dr. Gudėnas, O. Šalčiūnienė, J. Jurskienė, S. Karaška ir V. Volertas
JrApylinkės veikla daugiausia
reiškiasi šeimyninio pobūdžio
kultūrinėmis apraiškomis, o didesniem užmojam vykdyti ji
jungiasi su didžiąją Philadel
phijos apylinke.

Lydija Radikaitė, aukštes
nės lituanistinės mokyklos
mokinė
Philadelphijoje,
pasižymėjusi savo straips
niais amerikiečių spaudoje.

bėjimo diržus kareiviam, o pa
tys pasiliko skęstančiame laive.
Pagerbimo programoj dalyvavo
žydų rabinas ir reformatų kuni
gas. Kun. A. Dranginis yra Lie
tuvių Posto 154 kapelionas.
Sodalietės rengia bingo žaidi
mus vasario 14, penktadienį,
7:30 vai. vak. Šv. Alfonso mo
kyklos salėj. Bus įvairių laimėji
mų, veiks bufetas su skaniais
valgiais. Visos sodalietės ragina
mos gausiai šiame parengime
dalyvauti. Visi kviečiami. Pel
nas bus paskirtas dovanom lie
tuviam seneliam senelių prie
glaudose.
Simo Kudirkos pagerbimą ir
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą rengia Balti
morės Lietuvių Taryba ir Lietu
vių Bendruomenė. Pagerbimas
įvyks vasario 8, šeštadienį, 1 vai.
popiet Lietuvių svetainės di
džiojoj salėj. Prasidės su menine
dalim, kurioj dalyvauja šeštadie
ninės mokyklos vaikučiai, tauti
nių šokių grupės ir vyrų choras
Daina. Įėjimas nemokamas. Iš
kilmingas banketas bus 7:30
vai. vak., į kurį pakviestas Marylando valstybės gubernatorius
Marvin Mandel ir senatoriai bei
kongresmanai, Baltimorės mies
to m a j o r a s J. Donald Schaeffer ir kiti žymūs asmenys.
Kalbos bus trumpos. Vakaro ve
dėja bus Lietuvių Tarybos pirm.
E. Armanienė. Sekmadienį mi
šias aukos 8:30 Šv. Alfonso baž
nyčioje klebonas prel. L. Mendelis. Vyrų choras giedos per tas
mišias. Rengimo komitetas ma
loniai kviečia visus gausiai daly
vauti pagerbime, bankete ir pa
maldose.

Antanas Žolenas, ankstesnės
kartos lietuvis, sulaukęs gražios
senatvės ir ilgai gyvenęs Balti
morės miesto Morrell Park prie
miestyje, mirė sausio 27. Velio
nis buvo ištikimas Šv. Alfonso
parapijos narys, susipratęs lie
tuvis, nes dalyvavo visuose lie
tuviškuose parengimuose. Ge
dulingos mišios už jo sielą au
kotos sausio 31 Šv. Alfonso baž
nyčioj. Palaidotas Holy Redeemer kapinėse. Nuliūdime
liko sūnus Stasys ir Antanas ir jų
šeimos bei vaikai.
Jonas Obelinis

Geriausios spaudos platintojos Philadelphijoje, iš k. A. Ge
čytė, N. Gailaitė, D. Surdėnaitė.

PO CHICAGOS DANGUM
Į Chicagą atvyksta grupė jau
nuolių žydų iš Izraelio, neseniai
pasitraukusių iš okupuotos Lie
tuvos. Čia vasario 15-16 jie kon
certuos. Dr. L. Kriaučeliūnas
nori juos pristatyti lietuviškai
spaudai ir radijui.
Politinėj veikloj Chicagos lie
tuviai kruta. Bet žymesnių lai
mėjimų paskutiniuose rinki
muose jie neturėjo. Pik. K.
Oksas negalėjo laimėti, nes dau
gumas žmonių balsavo už demo
kratus. Tokiu būdu pralaimėjo
ir mūsų žinomas kongresmanas
Hanrahan. Vasario 25 vyks bur
mistro pirminiai rinkimai. Da
bartinis burmistras Daley, atro
do, nugalės visus oponentus.
Bet lietuviai, ypač Marąuette
Parke, turim sukrusti ir balsuoti
15 warde už lietuvį aldermano
postui — Jaksay. Labai svarbu,
kad jis laimėtų, nes priešingu
atveju mus valdys juodžiai. Šen.
F. Savickas kviečia lietuvius bū
ti vieningais ir balsuoti už sa
vuosius.
Lietuvių Prekybos Rūmai Da
riaus ir Girėno salėj turėjo meti
nį narių susirinkimą. Buvo per
rinkti 5 nauji direktoriai ir pa
teiktos apyskaitos iš praeitų
metų veiklos. Įvyko 8 narių
susirinkimai. Paminėta Vasario
16-toji (dr. K. Bobelis skaitė pa
skaitą, o trys sesutės Drūtytės
padainavo patriotinių dainų).
Surengtas banketas, kurio tiks
las buvo telkti lėšas stipendi
jom (jos buvo įteiktos šešiem
studentam). Sėkmingai praėjo
golfo diena. Visi direktoriai nuo
širdžiai dirbo, ypač viceprez.
Bacevičius rūpinosi visais rengi
niais. Į naujus narius buvo
priimti: K. Jaksay, Normanas
Buršteinas, V. Kutka, W. Karei
va Jr., E. Mikužis, A. Doches,
Stella Aldonis, Vai. Bylaitis, dr.
Vyt. Dargis, J. Evans Jr. ir
D. Kurauskas. Mirė šie nariai:
Mary Bulovv, Pola Kovera ir
Stanley Danbar. Visi pagerbti
tylos minute.
Amžinai atsisveikinom su
veikliu šauliu ir spaudos dar-

buotoju Alfonsu Valatkaičiu,
buv. karo kapelionų kun. Ka
zimieru Petrausku, šokėjų gru
pės Grandies vadovės mylimu
vyru
P.
Smieliausku.
Be
rašant šias žinias, sausio 26
Šv. Kryžiaus ligoninėj mirė gen.
Stasys Dirmantas.
«

— JAV LB krašto valdybos
pastangomis yra paruoštos dvi
skirtingos pusės valandos ilgio
radijo programos Vasario 16-sios
sukakčiai atžymėti. Programos
skirtos amerikietiškajai publi
kai. Pristatoma nepriklausomy
bės sukaktis, Lietuvos žmonių
kančios, tautos rezistencija, lietuvių muzikinė kūryba. Viena
paruoštoji programa yra dau
giau populiaraus — aktualaus
pobūdžio, antroji — skirta dau
giau klasikinę muziką transliuojančiom stotim. Šioj programoj
pristatoma jubiliato M. Čiurlio
nio kompozicijos. Programos
gaunamos rašant adresu: 121
Antietam Rd., Cherry Hill, N.J.
08034.

— Australijos latvių dienos
vyko 1974 gruodžio 26-31 Perthe. Programa pahaši kaip ir lie
SLA 6 apskritis vasario 15
tuvių:
dainų šventė, tautinių šo
Liet. Tautiniuose namuose ren- '
kių
šventė,
literatūros vakaras,
gia 50 metų sukakties minėji
parodos,
pasitarimai.
Latviai to
mą, į kurį atvyks ;SLA prez.
kias
šventes
ruošia
kiekvienais
P. Dargis. Bus vakarienė ir šo
metais vis kitame mieste.
kiai.

— LB Brightono Parko apylin
Parengimai vyksta kas savait
kė
sausio 11, šeštadienį, Jauni
galį. Vasario 2 Jaunimo Centre .
mo
centre surengė tarmių, tau
vyko Vytauto Didžiojo šaulių
todailės, valgiu ir kitokių įvairu
kuopos meno grupės vaidini
mų vakarą ir ta proga išleido
mas “Pavogta mylimpji” (P. Vai
gražią spausdintą programą —
čiūno), o Marijos mokykloj — A.
knygutę. Joje yra straipsniai
Mikulskio vadovaujamo Čiurlio
apie tarmių atsiradimą, tautodai
nio ansamblio graži programa.
lę, valgių gaminimą, apžvalginis
Vasario 8 Vilniaus Krašto Lie
Brightono apylinkės straipsnis
tuvių S-ga rengia vakarienę.
20 metų sukakties proga, svei
Vasario 9 Lietuvos vyčių 111.kinimai ir skelbimai.
Ind. apskritis Martiniąue resto
— Dr. Jonas Genys, iš Washrane rengia banketą, kur bus pa
ington,
D.C., bus pagrindinis
gerbtas dr. Wiltrakis; dainuos
kalbėtojas
nepriklausomybės at
sol. Pr. Bičkienė ir sol. A. Bra- .
kūrimo
sukakties
minėjime Det
zis. Didžiulis Vasario 16 minė
roite.
Minėjimą
ruošia
organiza
jimas įvyks vasario 16 Marijos •
cijų
centras
vasario
16, sek
mokykloj; rengia Chięagos Altos
madienį,
1:30
vai.
Kultūriniame
skyrius. Vasario 14 Jaunimo
Centre LB rengia minėjimą jau Centre.
nimui.
T,
— Australijos Lietuvių dienų
Bal. Brazdžionis proga vyko ir sporto šventė —
krepšinio, tinklinio, golfo teniso
ir kitos rungtynės. Varžybom pa
Vytauto Didžiojo šaulių rink sibaigus, olimpinė vėliava per
tinė sausio 26 Vyčių salėj su duota Geelongo “Vyčio” sporto
ruošė kultūrinę popietę. Kun. klubo atstovam. Pas juos vyks ar
Vytautas Bagdanavičius, MIC, timiausia sporto šventė. Austra
pristatė apie Mindaugo laikus lijos lietuvių sporto federacijos
A. Kairio parašytą istorinę dramą valdybos pirmininku išrinktas J.
“Karūna”. Aktorė Dalia Kučė- Tamošiūnas.
nienė išryškino moterų persona
— Tradicinė lietuvių dailinin
žus, dalyvaujančius šioj dramoj. kų paroda Chicagoj įvyks Vasa
Iš veikalo ištraukų paskaitė rio 16-tosios proga vasario 14-23
studentės Marija Eivaitė ir Vilija Čiurlionio galerijoj, Jaunimo
Vakarė. Algirdas Budreckas pri Centre.
statė šaulių sąjungos įkūrėjo
— Prof. J. Puzinas sausio 11
Vlado Pūtvio raštus, kuriuos iš
Chicagos Aukštesniosios litua
leido V.D. šaulių rinktinė, vado
nistinės mokyklos mokinius su
vaujant p-kui V. Išganaičiui. Bu
pažindinę su lietuvių kilme ir
vo susirinkę virš trijų šimtų
i kultūra. Pranešimas buvo ilius
svečių. Parduota kelios dešim
truotas skaidrėmis.
tys knygų. A. Kairys pasirašinė
— Putriam, Conn., vasario 23
NEW BRITAIN, CONN.
jo autografus. Po programos
svečiai buvo vaišinami kavute. į šaukiamas seselių rėmėjų ir vi; suomenės atstovų pasitarimas
Vasario Šešioliktoji
Spaudos
balius, rengtas L. ■ kardinolo priėmimo ir lietuvių
Lietuvos nepriklausomybės
susiartinimo šventės programos
atkūrimo minėjimas įvyks vasa Žurnalistų sąjungos centro val
klausimam apsvarstyti.
rio 16, sekmadienį. Minėjimą dybos, įvyko sausio 25 puoš
— Dr. George Wiltrakis, St.
rengia Altos New Britaino sky niame Martiniąue restorane. Ba
pradėjo
vicepirminin į Charles, III., kuris buvo pa
rius ir Lietuvių Bendruomenės lių
kas Jurgis Janušaitis trumpu žo skirtas vyriausiu Amerikos už
New Britaino apylinkė.
sienio karų veteranų sąjungos
10:30 vai. ryto vyks pamal džiu. Pirmininkas kun. J. Vaišdos Šv. Andriejaus lietuvių baž nys, SJ, pastebėjo, kad spaudos chirurgu, bus pagerbtas Lietu
nyčioj. Organizacijos dalyvauja baliai rengiami ne pasipelny vos vyčių “Lietuvos prisimisu vėliavomis ir uniformuotos. mui, bet telkiant lėšas Dauž- ■ nimų” bankete vasario 9 MartiMoterys ir mergaitės prašomos vardžio fondui, iš kurio skiria i niąue restorane, Evergreen
būti apsirengusios tautiniais mos premijos jauniem žurnalis ’ Park, III. Vyčiai kasmet pagertam. Ta pačia proga įteiktos pre • bia lietuvį, kuris yra pasidarbadrabužiais.
2 vai. popiet Šv. Andriejaus mijos keletai dešimčių jaunųjų '■ vęs Amerikos lietuvių gerovei ar
iškėlęs Lietuvos vardą amerikie
parapijos salėj (po bažnyčia) į- žurnalistų. Premijuotų jaunuo
čių tarpe. Dr. Wiltrakis seniai
vyks iškilmingas posėdis ir me lių vardu padėkos žodį tarė Ri
darbuojasi veteranų tarpe ir,
ninė dalis. Pagrindinę kalbą pa ma Janulevičiūtė ir iš Detroito
sakys klebonas kun. Jonas Rikte- Vi. Selenis. Meninę programą j būdamas JAV kariuomenėj, paatliko Pirmyn choro solistai, pa į siekė pulkininko laipsnio. Jis
raitis.
Į iškilmes pakviesti: naujasis ruošti muz. Kazio Steponavi ’ buvo ligoninių direktorius AustConnecticuto gubernatorius El- čiaus. Solistai K. Mileriūtė, A. i ralijoj ir N. Gvinėjoj.
la Grasso, kongresmanas Mos- Giedraitienė, Alg. Brazis ir V. į
— Glasgove, Škotijoj, gruoset ir miesto burmistras Stan Liorantas padainavo operų iš | džio 28 Bellshill Lietuvių In
traukų ir humoristinių Al. Baro
ley Pac.
stituto salėj švenčių proga įvyŠv. Andriejaus lietuvių para no parašytų kupletų. Akompo- ! ko tradicinis lietuvių vakaras.
pijos mišrus choras, diriguo navo Živilė Modestienė. Vaišių
— Frank Savickas, Illinois
jamas naujojo dirigento Roberto metu Neolituanų orkestras nuo
i
valstijos
senatorius, šiomis dieKelly, padainuos lietuviškų dai taikingai grojo, svečiai vaišinosi
į
nomis
buvo
paskirtas legislatūnų. Po to bus tautiniai šokiai, ir šoko. Svečių buvo ir iš Det
.!
roj
darbo
ir
prekybos
komisijos
kuriuos rengia Aldona Stasiuke- roito, Clevelando bei įvairių
|
pirmininku.
Savickas
yra MarChicagos priemiesčių. Spaudos
vičienė (Kaminskaitė).
!
ąuette
Parko
apylinkės
demoVisi New Britaino ir apylinkių žmonės ne tik moka rašyti, bet
i
kratų
partijos
komitetininkas.
lietuviai prašomi minėjime gau suruošia su įdomia programa
J Jo naujas paskyrimas yra dvenuo tai ki n gu s re ngi nius.
siai dalyvauti.
|
jiem metam.
J. Kaunas
Jonas Bernotas
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Šventųjų metų gavėniai
-VYSK. V. BRIZGYS

Mūsų laiko visuomenei daro
ma daug priekaištų.
Pažvelgus giliau, tur būt,
kiekvienas suprasim, kad tų
smerkiamų reiškinių daugu
mas yra ne visuomenės, o vie
nos ar kitos nedidelės grupės,
kurią visuomenė toleruoja. Yra
ir tokių blogybių, kurias primeta
visuomenei įstatymų keliu tu
rintieji galios. O pati visuome
nė parodo kartais visai nelauktų
reiškinių. Vienu iš tokių reiški
nių galima laikyti plintantį sa
vanorišką apsimarinimą. Kai po
Vatikano II susirinkimo tapo be
veik pakeista advento nuotaika,
žymiai sušvelninta prieš tai bu
vusi gavėnios ir kitų pasninkų
drausmė, buvo galima laukti,
kad pasninkų ir kitokių apsima
rinimų neliks nė vardo. O ta
čiau kokia iniciatyva reiškiasi
paskutiniu laiku, ne iš Bažny
čios viršūnių, o iš visuomenės,
ne vienu atveju ir iš ne kata
likų tarpo, kviečianti žmones į
savanorišką apsimarinimą, lab
darą. Neseniai skaitėm pasau
linėj spaudoj dar vieną reiški
nį: kad Amerikoj paskutiniu lai
ku iš visokios literatūros di
džiausia paklausa yra Šventojo
Rašto ir kitokios religinės litera
tūros.
Šie ir daug kitų reiškinių liu
dija, kad dažnai girdimas smer
kimas, jog mūsų laiko visuo
menėj liko tik materializmas
ir kriminalai, yra perdėtas. Vie
nas priekaištas gal yra teisingas,
kartojamas rašytojo Louis de
Wohl ir kitų, kad mūsų laiko
visuomenė neskiria tolerancijos
klystančiam asmeniui nuo tole
rancijos jo daromai klaidai. Visai
ne tas pat būti pakančių ir at
laidžiu klystančiam ar nusikals
iančiam asmeniui ir nerea
guoti į klaidas, į nusikaltimus.
Čia paminėtomis nuotaikomis
rašau šių Šventųjų metų gavė
nios proga. Aš visai nemanau
tuščiai kalbąs, kad šių metų
gavėnios tradicinis dvasinis ka
talikų atsinaujinimas bus giles
nis, vaisingesnis. Visoj žmonijoj
pastebimas dvasinės šviesos iš
siilgimas. Gal ypatingai tai ryš
ku mūsų Lietuvoj, Lenkijoj. Šios
rūšies sensacijos vis dažniau
pasigirsta iš Rusijos, kur žmo
nės nuo Dievo baidomi bruta
liu teroru, tačiau teroras nepa
jėgia užslopinti kylančios dva
sios.
Gavėnios laikotarpy, tur būt,
kiekvienas ieškosim vienokiu ar
kitokiu būdu dvasinio atsinauji
nimo. Tikras atsinaujinimas pra
sideda žmogaus vidiniam pasau
ly: susitaikymu su savo sąžine

Rotacinė tvarka
(atkelta iš 3 psl.)

svita dalyvavo tokiose Vasario
16 pamaldose, tai kitą metą visa
perkeliama į kitą parapijos baž
nyčią. Tokiu būdu pagerbiama
ir kita parapija ir jos egzisten
cija sutvirtinama.
New Yorke kaip tik to pasi
gendama— nesilaikoma Kunigų
Vienybės seno nutarimo. Orga
nizacijos paprastai negalvodamos eina į Apreiškimo parapi
jos
bažnyčią, bet tuo pačiu
jos skriaudžia ir diskriminuoja
kitas lietuviškas parapijas. Visos
čia esančios parapijos yra lygios
ir visom reikia padėti išsilai
kyti. Tad didžiųjų švenčių ren
gėjai turėtų tai suprasti ir baž
nytines iškilmes rengti rotacine
tvarka. Pernai buvo iškilmės
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je, tegu jos šiemet būna Ange
lų Karalienės parapijos bažny
čioje. Tegu čia ateina ir visų
organizacijų atstovai, valdžios
pareigūnai. Tada bus išlaikytas
lygybės principas ir niekas ne
bus nuskriaustas.
Taip pat reikia elgtis ir ren
giant bendrinių organizacijų su
važiavimus, šventes. Ir jos turi
keistis rotacine tvarka, pvz., ka
talikų federacijos seimai, vyčių,
ateitininkų seimai. Toks pasi
keitimas įneš gyvumo į visas pa
rapijas ir drauge žmonėm su
teiks daugiau įvairumo.

ir su Dievu. Žinom, kad šį
žingsnį tarsi užbaigiam atgailos
sakramentu. Kad šis susitaiky
mas būtų pastovus ir vaisin
gas ateity, yra būtinas pasto
vus pamaldumas ir religinis są
moningumas,
apsišvietimas.
Kalbant apie religinio sąmonin
gumo gilinimą, šiais metais de
rėtų pasistengti protu ir širdim
pasisavinti Vatikano II susi
rinkimo nutarimus. Jie yra ne
praeičiai ar ne vien ateičiai, o
pirmiausia mum, dabar gyve
nantiem.
Dvasinis atsinaujinimas, susi
taikymas su sąžine, su Dievu ne
įmanomas be susitaikymo su ar
timu. Eilės atžvilgiu jis yra pir
mesnis už formalų susitaikymą
su Dievu. “Jeigu neši dovaną
prie altoriaus1 ir ten prisimeni,
jog tavo brolis turi šį tą prieš
tave, palik savo atnašą tenai prie
altoriaus, eik pirmiau susitaikyti
su broliu ir tik tada sugrįžęs
aukok savo dovaną” (Mat. 5, 23).
Taigi mūsų1 Santykiai su artimu
nėra mažos vertės reikalas. Nuo
jų priklauso -mūsų kasdieninės
maldos vertė;
i

’

: I£c!'.

•

Kita svarbi.(Santykių su artimu
sritis yra žmonės, kuriem reikia
kitų pagalbos. Vienus jų žinom
ir galim pasiekti asmeniškai,
kitiem padėti galim tik organi
zuotu būdu. Į$ęlpti tokius asme
nis nėra tilę, turtingųjų ir pa-

maldžiųjų reikalas, o kiekvie
no kuris kiek gali — vienas ma
žiau, kitas daugiau. Visiem pasa
kyta: Kaip gali mylėti Dievą,
kurio nematai, jeigu nemyli arti
mo, kurį matai (plg. 1, Jon. 4,
20).
Dvasinio atsinaujinimo
gavėnios programoj turėtų rasti
vietos ir mūsų tautos ir Lietu
vos reikalai. Lietuvos žmonėm
reikia mūsų veiklos, maldos, at
gailos ir aukos. Tik labai mažą
Lietuvos žmonių skaičių pasie
kiam asmeniškai. Yra reikalų,
kuriuos galim atlikti tik bendro
mis jėgomis. Plačiau to neaiš
kindamas, pasakysiu tik trumpai:
kiekvienas lietuvis turėtų laikyti
savo pareiga duoti Lietuvos rei
kalam nors simbolinę auką per
Balfą ir L.K. Religinę Šalpą.
S
Mes ir žmonija. Šiandieninė
žmonija apie save yra geros
nuomonės, o tačiau ji yra dide
liam pavojuj. Neieškant palygi
nimų su praeitim, šiandieninei
žmonijai reikia daugiau Dievo
šviesos ir tiesos, negu ji paro
do jų turinti. Tos mūsų laiko
žmonijos dalele esam ir mes
kiekvienas. Duoti žmonijai, ko
jai reikia, gali ir privalo ne kas
kitas, o mes patys. Svarbu kiek
vienai^ žmogui suprasti ir
jausti/ kad jis nėra koks nors
žmymijos atmestas nereikalingas
pamestinukas, o yra žmonijos
narys. Viso žmonijos rūpesčiai
ir reikalai turi būti kiekvienam
savi. Mūsų kiekvieno dvasinis
atsinaujinimas bus tiek realus,
teisingas, kiek jis padės mum
pajusti asmeninį ir pastovų su
artėjimą su Dievu ir su artimu.

KAM SLĖPTI?
i7! ii
Gyvename amžių, kuris pilnas
įvairių nuotykių ir netikėtinvbių. Todėl yra būtina kiekvie
nam, turinčiam atlikti jam skir
tą pareigą žemėj, nepasikliauti
kitų kalbomis bei gražiais vilio
jimais; nenorint įkliūti į bėdas,
reikia sekti anų darbus. “Medį
pažinsi iš jo vaisių.”
Šiuo rašiniu noriu paliesti
man (neabejoju, ir daugeliui ki
tų) rūpimą Lietuvių Romos Ka
talikų Susivienijimo Amerikoje
klausimą ryšium su 66-uoju sei
mu, įvyksiančiu šiais metais
Atlantic City, N.J.
Šios organizacijos paskirtis:
“Susivienijimas yra fraternalinė
paramos bei' savišalpos organi
zacija, įstei^td ir vedama ne pel
nui, bet išimtinai savo narių ir
jų pasirinktų pašalpgavių gėro
vai . . . Vyriausias organizacijos
organas — Seimas . . . Seimo pil
nateisius narius sudaro: a) kuo
pų teisėtai išrinkti atstovai ir b)
. . .Seimas turi galią priimti, pa
keisti ar papildyti organizacijos
Chartą arba - Įsteigimo Nuo
status, Konstituciją ir Įstatus, ku
riais yra tvarkomas Susivieniji
mas, vedami jo reikalai, renkami
pareigūnai, direktoriai ir konsti
tucinės komisijos . . . Seimas nu
stato laiką ir vietą kitam Sei
mui . . .”
’
Čia yra suminėti reikšminges
ni seimo darbai ir eiga, remian
tis Konstitucija ir Įstatais. Aiš
kiai nusakyta, jog tikrasis Susi
vienijimo šeimininkas yra sei
mas. Tai įsidėmėtina kuopom,
u ypač jų išrinktiem atstovam.
Kaip Susivienijimo narys, sek
damas mūsų organą — Garsą,
kuris taip pat numatytas Įstatuo
se, 1974 rugsėjo 7 dienos nu
meryje perskaičiau:

“L.R.K.S.A. Direktorių Tary
bos metinio susirinkimo užra
šai . . . Prezidento raportas . . .
Pennsylvanijos apdraudos de
partamentas. Gauname reikala
vimus ir laiškus iš apdraudos de
partamento. Jūs prisimenat, kai
praeitais metais buvot rągin.aini
išpildyti jūsų biografijas. Tas
mane neramino, kadangi aš tą
laikiau
konstitucijos
pirmo
amendmento pažeidimu ir aš
parašiau apdraudos departa
mentui, nusiskundžiant ir klau
siant — kokiu autoritetu remian
tis toks reikalavimas yra daro
mas, kadangi man išrodė, kad tai
yra nukreipta prieš mūsų fraternalinę organizaciją, mėginant
parodyt, kad kai kurie viršinin
kai, gal būt, nėra tinkamai pa
siruošę atlikti savo pareigas.
’ 1973 metais spalių 24 aš gavau
biurokratišką atsakymą iš vieno
egzaminieriaus. Tuo suinte
resuotas, aš savo pastangomis
sužinojau, kad kita fraternalinė
organizacija savo viršininkų bio
grafijų nesiuntė.”
Ši ištrauka nusako, kaip gina
mi pavieniai asmenys, vis už
mirštant Susivienijimo gerovę.
Esu įsitikinęs, kad nesutiki
mas valstijos apdraudos departa
mentui suteikti žinių apie asme
nis, kurie tvarko Susivienijimo
reikalus tarpseiminiu laikotar
piu, yra ėjimas prieš šio Susi
vienijimo narių ir pačios organi
zacijos saugumą. Valst. ap
draudos departamentas privalo
prižiūrėti apdraudos bendrovių
veiklą, o ypač fraternalinių, kad
būtų jos apsaugotos nuo visokių
prasilenkimui su konstitucija ir
įstatais, silpninančių organizaci
jos saugumą!; Jo pareiga žinoti,
kas tvarko instituciją, šiuo atve-

Ro chcstciio jaunimo teatro grupė suvaidino V. Kudirkos
parašytą satyrą “Viršininkai”. Scenai pritaikė rašytojas Jur
gis Jankus. Režisavo A. Ciemenis (antras iš kairės). Spektaklis
įvyko per Klaipėdos krašto atvadavimo minėjimą Clevelande.
Rengė šaulių kuopa. Nuotr. V. Bacevičiaus

LRKSA Chicagos apskrities kuopų atstovų ir svečių susirinkimas. Pirmoje eilėje iš k.
Povilas Žumbakis, Sr., nepažįstamas, kun. P. Cinikas, MIC, Draugo administratorius,
p. Miniotienė, L. Šimutis, buvęs ilgametis Susivienijimo pirmininkas, K. Kleiva, kun. V.
Bagdanavičius, I. Zailskis ir dr. V. Šimaitis. Nuotr. A. Gulbinsko

SIOUX CITY, IOWA

Mažos parapijos
didelės aukos
---------------------- -----------------------------------------------------

knygą su bažnyčios nuotrauka,
kurioj
matyti
Nekalčiausios
Marijos Širdies paminklas ir kle
bonijos pastatas. Už išspausdini
mą 250 dol. sumokėjo J. Rutledge-Gulsrud laidotuvių namai.
Praeitais metais buvo 12
krikštų, 21 priėmė sutvirtinimą,
13 asmenų mirė, išdalinta 22,300
komunijų. Turėta 52,315.57
dol. pajamų, 37,016,37 išlaidų.
Sausio 1 parapijos pinigų ban
kuose buvo 237,605.54, iš jų pa
rapijos statybos fonde — 234,000
dol.

Šv. Kazimiero parapija yra
vienintelė lietuvių parapija visoj
Iovvos valstijoj. Ji turi 86 šei
mas, 350 asmenų. Parapiečiai —
paprasti darbininkai ir daugiau
sia pensininkai.
Klebonas kun. Simonas Mor
kūnas paruošė metinę aukotojų

ju žinoti direktorių tarybos narių
kvalifikacijas vadovauti finansi
nei institucijai. Šis reikalas rūpi
tiek esantiem, tiek busimiem
Susivienijimo nariam. Slaps
tymasis sukelia gal ir nereikalin
gas abejones.
Prisimenu 1974 rugpiūčio 3
Draugo priede išspausdintą J.
Puzino straipsnį “Barzdasku
čiai chirurgai senojoj Lietuvoj”.
Ten aprašoma, kad XV amž.
Lietuvoj ir Vakarų Europoj barz
daskučiai buvo ir chirurgai.
Šiandien mum visiem gerai ži
noma, kokie dideli reikalavimai
yra statomi gydytojui chirurgui.
Panašūs reikalavimai statomi ir
kitų profesijų asmenim, o ypač
tvarkantiem finansus ir apdraudas.
Matoių, kiek daug netvarkos ir
nesąžiningumo yra gana aukštų
pareigūnų darbuose. Už tai jie
yra baudžiami net teismo. Jei
gu J.A. Valstybių prezidentas,
viceprezidentas ir kiti aukšti pa
reigūnai privalo duoti žinias net
iš savo privataus gyvenimo ir jas
duoda, tai juo labiau privalo tai
daryti žemesnės institucijos.

Didesnės išlaidos: 9,758 dol.
centrinei aukštesniajai katalikų
mokyklai išlaikyti (4 parapijos
mokiniai lanko šią mokyklą),
13,547,03 dol. parapijos nuosa
vybei pagerinti, diecezijos rei
kalam ir misijom.
Stambesnes sumas praeitais
metais aukojo: neturtinga našlė,
pensininkė gyvenanti viename

mažame kambarėly, R. Hamilton — 1,407 dol., J. Pirog —
1,504, W. August—677,G. O’Day
— 650, P. Shaputis — 640,
M. Naryka — 535, W. Calhoun
— 555, R. Mahon — 548, J.
Meckenis — 533, B. Vizintos —
500 dol., C. Rickord — 412,
B. Zebus — 408, W. Dodson —
380.50, J. Olson — 386, C. Vakulskas — 371, J. Strawn —
367, P. Walish—359, B. Reburn — 325, D. Bisland —
310, J. Naryka — 305, J. Decpetris — 301, J. Donovan —
300.50, M. Kuncienė — 300,
kun. S. Morkūnas — 300 dol.
(be to, jis aukojo Lietuvai
laisvinti, Lietuvių Katalikų Reli
ginei Šalpai, spaudai ir misijom
— 2,500 dol.).
Iš 10 Sioux City miesto dide
lių parapijų aštuonios turi arti
2 milijonų skolų. Tuo tarpu ma
žiausioji Šv. Kazimiero parapija
turi stambią pinigų sumą ban
kuose. Prieš kun. S. Morkūno
paskyrimą ji irgi buvo skolose.

(nukelta į 9 psl.)

GERA ŽINIA
siunčiantiems

DOVANAS giminėms Lietuvoje ir USSR
Abišaliu susitarimu su
VNIEŠPOSYLTORGU Maskvoje,

vienintelė oficiali atstovybė Jungt. Valstybėse

Štai Susivienijimo 65-asis sei
mas nutarė samdyti Susivieniji
mui vesti kvalifikuotą asmenį,
turintį mokslinį pasiruošimą ir
patyrimą finansų ir apdraudos
reikaluose ir galintį dirbti pil
ną laiką. Po seimo laikinai šias
pareigas sutiko eiti dvasios va
das prel. J. F. Baltusevičius —
kol direktorių taryba ras kva
lifikuota asmenį (LRKSA
direktorių
Tary
bos 1972 spalio 26 susirinki- i
mo protokolas). Naujo pareigū
no įvedimas į Susivienijimo va
dovybę yra būtinas tolimesnei
Susivienijimo egzistencijai ir
pažangai. Jo* pareiga ne tik pri
žiūrėti įstaigos darbą, bet ir pla
nuoti veiklą, dėl to dažnai lan
kyti Susivienijimo pagrindą —
kuopas. Deja, iki,šiol to taip rei
kalingo pareigūno neturime.
Neteko matyti ir surašytų jam
pareigų, atlyginimo ir kitų daly
ku.
Čia ir iškyla direktorių tary
bos narių biografijų reikalin
gumas ir jų teikimas apdraudas prižiūrinčiai įstaigai. To rei
kalauja Susivienijimo visų narių
saugumas — garantija. Gal būtų
pareikalauta surasti reikalingų
kvalifikacijų asmenį. Čia pat iš
kiltų ir papildyto Statuto reika
las; to laukia Susivienijimo
nariai.
Būkim aktyvūs Susivienijimo
nariai, jei norim, kad jis išliktų
gyvastingas, o toks buvo steigė
jų noras.
Seimas yra kviečiamas tam,
kad peržvelgtų, kas atlikta ir kas
ne, išsiaiškintų kliūtis, kurios
trukdė pažangai, ir numatytų
veiklos gaires ateičiai.
Nebūkim vien tik stebėtojai ir
laukią kitų už mus dirbant. Bū
kim ryžtingi, darbštūs ir savo
duoklę atiduokim savo kenčian
čios tautos išlaisvinimui.
S t. Juras
ilgametis LRKSA narys

i
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PODAROGIFTS, INC.
skelbia, kad žymiai atpiginami
PREFERENCINIAI RUBLIŲ CERTIFIKATAI.

IR VISOS KITOS DOVANOS

Perlaidų sumos neribotos.
Taip pat primename mūsų klijentam, jog dabar laikas už
sakyti automobilius, norint, kad būtų tenai gauti pa
vasaryje.
Gaunami šie modeliai:
ŽIGULI VAZ 2101
ŽIGULI VAZ 2102-Station Wagon
ŽIGULI VAZ 2103-Naujas Modelis
MOSKVIČ 408-1E
MOSKVIČ 412-IE
MOSKVIČ — Station Wagon-426,427
ZAPOROŽEC ZAZ 968

Taip pat:
MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS,
TELEVIZIJOS APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS MAŠINAS,
BALDUS, DRABUŽIUS, MEDŽIAGAS, KAILINIUS, RANKINIUS
LAIKRODŽIUS IR MAISTO PRODUKTUS.
PODAROGIFTS, INC.

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

Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo
įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNESHPOSYLTORGU.
Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis
bendradarbiaujančios firmos:
Globė Parcel Service, Inc.
723 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106

Package Express & Travel Agency,
1776 B’way, N.Y., N.Y. 10019

Cosmos Parcels Express Corp.,
488 Madison Avė., N.Y., N.Y. 10022

arba mūsų pagrindinė kontora

PODAROGIFTS, Inc.
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. 10001
TEL.: (212) 685-4537

Atidaryta kasdien iki 5 vai., išskyrus sekmadienius i

1975 vasario 7, nr. 6

SPORTO PARAŠTĖJE
Vitas Gerulaitis, 1975 JAV te
niso pirmenybių uždarose patal
pose vicemeisteris, plačiai nus kambėj o
s po rto
s p audoj.
Paryžiaus
sporto
dienraštis
L’Equipe į Philadelphiją buvo
atsiuntęs bendradarbę Judith
Elian. Sausio 28, apžvelgusi
baigminę dvikovę Riessen - Ge
rulaitis, ji rašo: “Prie Gerulai
čio, stebėtino baigmininko, mes
dar grįšime, nes jaunuolis yra
šių pasaulinio dydžio pirmeny
bių didysis atradimas”.
Riessen,
priėmęs
dovaną
meisteriui, pasakė: “Nei Vitas,
nei aš nesam pratę prie tokių
iškilmių. Jam, daugiau nei man
pačiam, tai gali būti pakopa į
ateitį”. Beje, Riessen, jau eilę
metų vienas iškiliųjų žaidikų
JAV, pavieniui nėra laimėjęs
daug turnyrų ar pirmenybių ir
daugiau spindi dvejetuose.
Be to, rašiny cituoja Vitą:
“Iki paskutinės akimirkos turė
jau vilties. Dar niekad nebuvau
buvęs tokioj padėty, tad atsilie
pė patirties stoka.” Autorė pažy
mi, jog Vitas brandžiai dėsto sa
vo mintis.
Milano sporto dienraštis La
Gazzetta dello Sport sausio 27
laidoj įdėjo stambią antraštę
“Arrivano in finale Gerulaitis e
Riessen”. Rašiny daug eilučių,
kaip Gerulaitis pusiaubaigmėj
per tris setus nugalėjo Alexanderį (Australija). Rino Tommash
rašo, jog nėra ko vien kalbėti
apie staigmenas, nes tokiose
pirmenybėse netikėtumai jokia
naujiena. Geriau kalbėti apie
lyg įšventinimą žaidiko, kuris
per vieną savaitę savo pasekmė
mis ir populiarumu daugiau pa
siekė negu per visą ligšiolinę
karjerą teniso aikštėje. Tai — Vi
tas Gerulaitis.
Harrisburgo,
Pennsylva-.
nijoj, dienraštis The Patriot sau
sio 27 Associated Press repor
taže “Philadelphia Indoor To
Veteran Riessen” Vitą Geru
laitį vadina žiūrovų numylė
tiniu, o kitoj pastraipoj — spal
vinguoju lietuviu.
Amerikiečių žurnalas Sports
Illustrated vasario 3 numeryje
paskelbė Joe Jares rašinį ir įdė
jo abiejų baigmininkų, Riesseno
bei Gerulaičio, nuotraukas. Au
torius pastebi, kad vienas Philadelphijos laikraštis Gerulaičio
vardą parašė trejopai ir vis klai
dingai. Paaiškina, jog vardas lie
tuviškas ir Vitas yra Vytauto san
trumpa, o Vytautas buvo herojus-karalius penkioliktame am
žiuje.
Jares rašo, kad pradinį Vite,
gaivališkumą aptramdė du aus
tralai: Rosewall ir treneris Hopman. Žaisdamas už Pittsburgho
komandą 1974, Gerulaitis kas
dien po dvejetą-trejetą valandų
treniravosi su Rosewall ir įsisa
vino ne vieną australo dorybę.
Kai dabar Philadelphijoj Vitas
nugalėjo Okkerį (Olandija), jam
paskambino treneris Hopman,
patarė nesijaudinti, bet susi
kaupti. Atrodo, Vitas pakluso,
nes nugalėjo du tolesnius prie
šininkus, o pusiaubaigmėj ir bu
vusį Hopmano auklėtinį Alexanderį (Australija).
Po JAV pirmenybių, pailsėjęs
porą dienų pas tėvus New Yorke, Vitas dalyvavo tarptauti
niame turnyre Roanoke, Virgini
joj. Ten prasiskynė kelią į baig
mę, bet čia staigmena — Taylor
(Anglija), nelaimėjęs didesnio
turnyro nuo 1973, nugalėjo Ge
rulaitį 7-6, 7-6. Turnyre Vitas
buvo įrašytas penktuoju.
-oPluoštas pasekmių iš Anthracite krepšinio lygos pirmenybių,
kuriose žaidžia du Pennsylvanijos lietuvių klubai. Sausio 16
Shamokin Lithuanian Club pra
laimėjo
prieš
Bloomsburgo
Freedom Athletic Club 85-86
(iš Lietuvių Stone įmetė 31, o
Dudeck 23 tšk.). Mount Cannel
Lithuanian Club nugalėjo Independence Fire Company 105-72
(geriausi lietuvių šauliai: Travis
26, Niglio 17 tšk.).
Sausio 20 dviguba lietuvių
pergalė: Mount Carmel vyrai
nugalėjo Freedom AC 121-111
(iš lietuvių Henniger įmetė 41
tšk., Kohler 40 tšk.), o Shamo
kin penketukas įveikė Trevar-

Vitas Gerulaitis
tono AA 121-109 (daugiausia
pergalės taškų pasiekė Schroyer — 34, Kinder — 30).
Sausio 22 susitiko abi lietuvių
komandos: Mount Carmel lai
mėjo prieš Shamokin 126-110.
Iš Mount Carmel penketuko
Henninger įsviedė 38, Kohler
19 tšk.; iš Shamokin: Stone 31,
Schiccantano 26 tšk.
Lygos įdomybė, Northeastern
Pennitentiary (kalinių koman
da), vakarų grupėj užima antrą
vietą (10 pergalių, 2 pralaimėji
mai). Šioj grupėj pirmauja
Mount Carmel lietuviai (11 per
galių, 1 pralaimėjimas). Rytų gr.
iki šiol pirmavę Shamokin lietu
viai, pralaimėję savo tėvynai
niams iš Mount Carmel, savo pa
dėtį lentelėj susilpnino (8 per
galės, 4 pralaimėjimai).
K. Čerkeli ūnas

Krepšinio rungtynės
Vasario 2, po jaunimo pamal
dų Kultūros Židinyje, Lietuvių
Atletų Klubo berniukų C grupės
(gimę 1961 ir jaunesni) krepši
ninkai turėjo draugiškas rungty
nes su St. Mary Gate of Heaven
iš Ozone Park mokyklos berniu
kų komanda. Mūsų jaunieji
krepšininkai įtikinamai laimėjo
51-31 (29-12). LAK komandos
amžiaus vidurkis buvo viršesnis
už svečius, todėl jėgų persvara
visą laiką buvo mūsų pusėj.
Svečiai parodė šiek tiek geriau
organizuotą komandinį žaidimą,
ko mūsų komandai ypatingai
trūko. Mūsų eilėse individualiai
ypač gerai pasirodė R. Naronis ir
R. Šimkus. Žaidikų sudėtis: R.
Česnavičius, T. Dičpinigaitis 2,
T. Garunkštis 7, P. Gvildys 8,
V. Lora, R. Naronis 22, R. Šim
kus 12. Komandos treneris —
J. Landsbergis.

Šios rungtynės buvo pirmas ir
gana pavykęs bandymas pagy
vinti LAK komandų varžybinę
veiklą. Šį sekmadienį K. Židiny
je planuojama krepšinio rung
tynės jaunių C, jaunių B ir mer
gaičių grupėse.
Rytų apygardos sporto varžy
bos įvyks kovo 15-16 New Yorke. Dalyvaus New Yorko ir kitų
Atlanto pakraščio miestų lietu
vių sporto klubai. Programoje
visų amžiaus grupių krepšinio,
tinklinio ir stalo teniso rung
tynės. Šios varžybos bus pasi
ruošimas didžiosiom Šiaurės
Amerikos lietuvių pirmenybėm
balandžio 19-20 Chicagoje.
I

SLIDINĖJIMO
PIRMENYBĖS
1975 Š. Amerikos Pabaltiečių
ir lietuvių slidinėjimo pirmeny
bės įvyks vasario 22, šeštadienį,
Blue Mountain Park Ski Resort,
Collingvvood, Ont., Kanadoj.
Rengia Toronto LSK Vytis.
Programoj didysis slalomas ir
slalomas šiose klasėse: jaunučių
(žemiau 13 m.), jaunių (1316 m.), vyrų (17-44 m.), vyrų
veteranų (virš 44 m.) ir moterų
(amžius neribotas).
Lietuvių pirmenybės bus iš-

Dvi parodos Adelaidėj

Lietuvių parapijos
namuose, antrame aukšte buvo
išstatyti 40 A. Kudirkos kūrinių,
Pas Australijos lietuvius (3)
15 A. Urnevičiaus darbų ir 11
V. Vosyliaus foto nuotraukų.
Taip Melbourno lietuvių kle Lyle ir lietuvis kompozitorius
A. Kudirka reiškiasi daugiau
bonijoj pietus gruodžio 24 val Bronius Budriūnas iš Los An sia degintame medyje, bet pri
gant, klebonui kun. P. Vaseriui geles, Calif.
statė ir aliejaus, grafikos ir gip
dingtelėjo į galvą mintis, kad
so darbų. A. Urnevičiaus darbai
per bendras lietuvių Kūčias,
B. Budriūnas kalbėjęs apie — visi akvarelės. Daugelyje iš
rengiamas Lietuvių namuose,
Mikalojų
Čiurlionį, pabrėž šių darbų buvo aiški ir lietuviš
pritiktų sugiedoti ir keletą ka
damas jo asmenyje glaudžiai ka tematika
lėdiškų lietuviškų giesmių. Nie
Kornelijus Bučmys
bendravusius dailę ir muziką.
(Bus daugiau)
ko daug nelaukdamas, klebonas
gretimam pastate išsitirpino
šviną, sėdo prie linotipo ir pats
jimuose.” Net stiprus rankos pa
surinko kelių lietuviškų giesmių
spaudimas atkreipė jų dėmesį.
DAYTON, OHIO
tekstus. Tose pačiose patalpose
Vėliau vakare ir kitą dieną tūks
buvo ir spaustuvas ir nupjovi Simas Kudirka Daytone
tančiai turėjo progos jį matyti
mo priemonės. Taip galėjom
televizijoje.
į Kūčias nusivežti šviežių lapu
Sausio 17 priešpiet Simas Ku
Vakare buvo suruoštas, didžiu
kų su giesmių tekstais.
dirka, lydimas generalinio kon lis svečių pagerbimas, dalyvau
Kūčias Lietuvių namuose pra sulo A. Simučio, atvyko Dayto- jant daytoniečiams, svečiams
dėjo vietos veikėja A. Matūke- nan. Orlaivių stotyje jį pasitiko iš Cincinnati, Columbus ir kitų
vičienė ir pakvietė kleboną su gausus būrys daytoniškių, pasi vietovių. Simas ir vėl daug papa
kalbėti maldą. Po maldos visi puošę lietuviškom vėliavikėmis, sakojo iš savo pergyvenimų, ku
sugiedojom iš atneštų lapukų mergaitės tautiniais rūbais ir su rie buvo labai tiksliai perduo
didžiuliu sveikinimo plakatu: dami ir anglų kalba. Priėmi
kalėdišką giesmę.
Užkandžiaujant kalbėjo Mel Daytonas sveikina Simą Ku mo metu Simui buvo įteikti
bourno LB apylinkės pirm. A. dirką.
Daytono miesto raktai, o kiek
Pocius, Lietuvių namų klubo
Sutikti su gėlėmis, pasisveiki anksčiau ir Springfieldo, kurį
pirm. A. Ramanauskas, dar ke nę su laukiančiais, visi nuvyko į atgabeno ir įteikė lietuvis
letas vietos veikėjų, PLB pirm. Daytoną. Kiek pailsėjus, po jiem Springfieldo miesto valdytojas
Br. Nainys iš Chicagos, aš pats specialiai paruoštų pietų, antrą Alfredas Strozdas, kilęs iš
turėjau progą perduoti Simo Ku valandą Simą Kudirką mūsų Sioux City. Pagerbimo metu Si
dirkos linkėjimus, kuriuos jis konsulas pristatė TV ir spaudos mas pasirašė svečiams ant spe
man perdavė Los Angeles, Ca atstovams iš Daytono, Spring- cialių lapų, kurie buvo paruošti
lif., kur susitikom prieš pat iš- fieldo, Sidney ir iš kitur. Klau Simo pagerbimo proga. Ten
skrendant į Australiją. Pabaigoj simų-atsakymų formoje Simas taip pat matėsi labai prasmingi
vėl malda ir bendra giesme smulkiau nupasakojo apie savo progai parinkti Vinco Kudirkos
pergyvenimus
koncentracijos žodžiai: Ne tas yra didis . . .
garbinom Viešpatį.
Amerikos lietuvių grupei vie stovyklose ir bendrai apie pa
Simo Kudirkos priėmimo
tos vadovai aprodė Melbourno vergtą Lietuvą.
metu taip pat buvo pagerbtas ir
Svečias žurnalistams padarė mūsų mielas generalinis konsu
Lietuvių namus, kurie tikrai
erdvūs. Viena didžiulė salė po labai malonų įspūdį. Jie laikraš las Anicetas Simutis — jo 40
būviam, kita kiek mažesnė, tin čiuose rašė: “nors Simas ir nedi metų tarnybos Lietuvos ir lietu
kanti mažesniem parengimam ar delio ūgio, bet didžios dvasios, vių labui sukakties proga. Įteik
šokiam, trečia su pritvirtintam labai žvalus, rimtas pasako- tas jam specialiai iškeptas tortas
kėdėm, užpakalinėm eilėm iškeltesnėj pozicijoj, tinka koncer
vidence, R. I., A. Pupelis, St.
tam, filmų demonstravimui, pa DARBININKUI
Petersburg Beach, Fla., J. Valai
skaitom. Savo patalpą turi ir ba PAREMTI
tis, Great Neck, N.Y., R. V. Amb
ras, nešąs pelną namam išlaiky AUKOJO
raziejus, Newark, N.J., U.
ti.
Dulskis, Worcester, Mass., J.
Kalėdų pirmą dieną rinko
Šuopys, Detroit, Mich., A. RodDarbininko skaitytojai, primės į Melbourno lietuvių jau
nite, Rego Park, N.Y.
daug metų lankomą bažnyčią. siųsdami prenumeratos mokestį,
Po 3 dol. — E. Abramikas,
Bažnyčia ir graži ir erdvi. Di prisidėję savo aukomis už kalen Sauk Village, III., V. Jasinskas,
džiųjų švenčių proga, o šian dorių ar šiaip spaudai paremti: P. Vainauskas, Brookiyn, N.Y.,
Po 15 dol. — Dr. S. Bartis,
dien gi Kalėdos, susirenka tūks
J. Valiūnas, Paterson, N.J., J.
Nashua,
N.H., S. Jurskytė, Phila
tantis ir daugiau. Vietos visiem
Narkevičius, Los Angeles, Ca
užteko. Mišias aukoti ir pamoks delphia, Pa., V. Lukas, Kew lif., J. Daubėnas, Scottsdale,
lą pasakyti teko man, nes kle Gardens, N.Y., A. Valiušaitis, Ariz., A. Januška, Milton, Mass.,
bonas įtikino, kad tai svečio pa White Plains, N.Y.
K. Gaigalas, Binghamton, N.Y.
Po 10 dol. — Kun. P Ragareiga. Labai gražiai giedojo cho
Po 2 dol. — Kun. A. Senkus,
ras. Bažnyčios akustika puiki. žinskas, Centrai, N.M., P. Biels- V.O. Dovydaitis, M. Gludą,
Tas pats choras vėliau labai gra kus, K. Žvinis, Brookiyn, N.Y., Lake Worth, Fla., kun. A. Kar
žiai pasirodė ir Adelaidėj Lie A. Kepalaitė, New York, N.Y., das, New York, F. Švilpa, RichO. Žilius, Richmond Hill, N.Y.,
tuvių dienų dainų šventėj.
ardson, Texas, A. Kučas, PutV.
Balchunas, Hartford, Conn.,
Kalėdų antros dienos rytą iš
nam, Conn., B. Kovas, Norwood,
vykom į Adelaidę. Aerodrome A. J. Janks, Gillette, N.J., A. Mass., E. Radzevičiūtė, Chica
buvom sutikti lietuvių klebono Keblys, Montreal, Canada, F. go, III., J. Davnorow, Woodside,
kun. A. Spurgio, MIC, Australi Dippel, No. Massapequa, N.Y.
N.Y., Ą. Karaktin, St. Peters
Po 7 dol. — F. Andriūnas,
jos Lietuvių Bendruomenės
burg, Ūla., L. Dambriūnas,
krašto valdybos pirmininko V. VVyncote, Pa., S. Miknius, New Brentwood, Md., Z. GrabnicNeverausko ir kitų veikėjų. London, Conn., V. Vasikauskas, kas, Orlando, Fla., A. Kindurys,
Amerikiečius svečius tuoj išsi Richmond Hill, N.Y., R. Stepo- Gulfport, Fla., I. Bartašius, Wildalino atvykę svetingi lietuviai. nenas, Long Island City, N.Y.
liamstown, N.J., W. Wengel,
Po 5 dol. — A. Balsys, MasMane priglaudė klebonas kun.
Richboro, Pa., M. Grebliauskas,
A. Spurgis. Klebonijoj buvo peth, N.Y., F. Jankūnas, V. Ker- Philadelphia, Pa., J. Uldrikis,
priglausti ir kiti kunigai svečiai: velevičienė, Elizabeth, N.J., E. Poąuonock, Conn., L. Tamošai
kun. P. Butkus iš Sydney, kun. Aleksa, V. Degutis, Cleveland, tis, Woodhaven, N.Y., A. Simu
Ohio, A. Bortweck, Lake Worth,
V. Paulauskas iš Perth.
tis, Laurelton, N.Y., B. Taut
Nors Lietuvių dienų oficialus Fla., L. Bliskis, St. Petersburg vilą, Washington, D.C., M. Gedatidarymas buvo pramatytas Beach, Fla., E. Slivinskas, raitis, Scranton, Pa., A. Skruogruodžio 27, bet jau ir išvaka Waterbury, Conn., J. Černius, dys, Jersey City, N.J., K. Palrėse vyko gyvenimas. Atidarytos Brookiyn, N.Y., E. Noakas, Ozo čiauskas, St. Petersburg Beach,
dvi meno parodos, vyko litera ne Park, N.Y., K. Dalinkevi- Fla.
tūros, dainos ir muzikos vakaras. čius, Philadelphia, Pa., J. DirPo 1 dol. — M. Kabišaitis,
Viena meno paroda vyko Li- žius, Kearny, N.J., J. Jacyna,
Athol,
Mass., M. Kraunelis, So.
London,
Ont.,
Canada,
O.
dums Art Gallery patalpose,
Boston,
Mass., T. Kašiūba,
Andruškevičius,
Dorchester,
gražiam parke, latvio milijonie
Brookiyn,
N.Y., R. Ugintas,
Mass.,
V.
Dreseris,
Miami,
Fla.,
riaus nuosavoj galerijoj. Su 43
A.
Ramanauskas,
Brockton,
Philadelphia,
Pa., V. Palūnas,
darbais dalyvavo 14 lietuvių dai
Akron,
Ohio,
J.
Pupininkas, St.
Mass.,
K.
Ciurinskas,
St.
John,
lininkų: Rosemary Aliukonis —
2 kūriniai, Aurimas Dumčius — Ind., dr. N. V. Bražėnas, Spar- Petersburg Beach, Fla.
2, Jolanta Janavičius — 3, Vit kill, N.Y., V. Tursa, Linden, N.
Visiem aukotojam nuoširdžiai
Jurevičius — 8, Vytas Kapočiū- J., S. Juras, Chicago, III.
Po
4
dol.
—
T.
Alinskas,
Riddėkoja
Darbininko administ
nas — 6, Eva Kubbos — 2,
gewood,
N.Y.,
K.
Augaitis,
Proracija.
Ieva Pocius — 2, Henry Šal

kauskas — 2, Vytas Šerelis —
3, Leonas Urbonas — 3, Adol
fas Vaičaitis — 3, Adomas Vin
gis — 2, Aldona Zakarauskas —
2, Leonas Žygas — 3. (Kai kurių
dailininkų vardų neiškraipiau,
bet tik nurašiau iš oficialaus
katalogo).
Atidaryme nespėjau
daly
vauti. Girdėjau iš kitų, kad kal
bėjęs australas skulptorius Max

vestos iš pabaltiečių varžybų.
Informacijos gaunamos ir re
gistracija atliekama iki vasario
16 šiuo adresu: Vincas Paulionis, 219 Briar Hill Avė., Toron
to 12, Ont. Canada. Telefonas:
(416) 488-2274.
Dalyvavimas atviras visiem
slidinėtajam.
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SIOUX CITY, IOWA
(atkelta iš 8 psl.)
Praeitų metų rugsėjo 16, Sv.
Kazimiero bažnyčioj vykstant
kunigų dekanato šventajai va
landai, vakarienės metu, daly
vaujant buvusiam vyskupui, da
bar pensininkui J. M. Mueller,
D.D., vietos ordinaras vyskupas
Frank H. Greteman, D.D., savo
kalboj pareiškė “Man malonu
dalyvauti šioj iškilmingoj įvairių
lietuviškų valgių skaniai paruoš
toj vakarienėj pas mano buvusį,
Carroll, Iowa, vikarą kun. S.
Morkūną, kuris man daug padė
jo. Jis labai gerai moka rinkti
aukas ir organizuoti finansus.
Manyčiau, jį reikėtų pakviesti
patarėju į diecezijos finansų ko
mitetą.”
Vietos klebonui talkina komi
tetų direktoriai H. DeMarest,
B. Zebus ir kolektorių pirminin
kas S. Osteen su 36 kolektoriais.
Korė spondentas

su įrašais, kuris, deja, greit din
go svečių tarpe.
Svečiai buvo gardžiai pavai
šinti ir atgaivinti. Pagerbimas
praėjo labai gražioje ir nuošir
džioje nuotaikoje, daug jiems
parodyta meilės ir širdies. Daug
daytoniečių labai noriai prisidė
jo besirengiant mūsų garbingų
svečių sutikimui ir priėmimui.
Kitą dieną Simas ir konsulas
Simutis vėl buvo palydėti orlai
vių stotin, iš kur jie pajudėjo
Chicagos link.
Dalyvis

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
SPECIALŪS
RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI

Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti,
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.
rai 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-*
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 2.60 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.
Fifth Floor

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530
LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
ŽEMOS KAINOS
Pilnai garantuota
' Greitas pristatymas
Pasirinkite iš šių
naujų modeliu

ZHIGULJ VAZ 2101
$3574.00
Naujausias, patobulin
tas ekspoerto modelis
ZHIGULI VAZ 2103
$4096.00
ZHIGULI VAZ 2102
Station Wagon
$3939.00
Eksporto modelis
MOSKVITCH 412 IE
$3624.00
MOSKVITCH 408 IE
$3332.00
MOSKVITCH 426 IE
Station wagon
,$3781.00
MOSKVITCH 427 IE
Station wagon
$4057.00
ZAPOROZHETS ZAZ
968 $2284.00
Prašykite mūsų specialaus biule
tenio su automobilių paveikslais.

Clevelande šaulių kuopa Žalgiris paminėjo Klaipėdos kraš
to atvadavimą. Iš k. kuopos vadas muzikas A. Mikulskis,
trio dainininkės su akomp. G. Karsokienė, O. Mikulskie
nė, N. Braziulienė ir L. Čaplinskienė. Nuotr. V. Bacevičiaus

Apartamentai
Naudoti drabužiai
Svečiam iš SSSR
Prašykite mūsų specialaus biulete
nio. Šioj prekyboj mes turim 26
metų patirtį ir daug tūkstančių
patenkintų klijentų!
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NAUJAUSIOS KNYGOS
Pėdos mirties zonoje, E. jiiciūtės — 10 dol.
Fragmentai iš praeities miglų,
A. Ryliškio — 12.50 dol.
Krikščionybė Lietuvoje, Kun.
dr. J. Gutausko 4 dol. (tinkama
jaunimui).
Šios ir kitos knygos bei lie
tuviškos plokštelės gaunamos
Darbininko administracijoj.

COOL — IT
Refrigeration & Air Conditioning
Commercial & Domestic
24 Hour Service
Call (212) 847-7643

t
t

SPARTA — Rašomos mašinėlės Įv. kalbomis,jadio, spalv. TV, comniuteriai, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir firn.ų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
barry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ANTONIO’S
Elka Park, N.Y. 12427

V. C. CONSTRUCTION CO.

ONLY 8 MIN. TO KUNTER MTN. & CORTINA ;
VALLEY
WARM
COMFORTABLE
ACCOM. Į

COMPLETE HOME IMPROVEMENTS, PERSONAL
SUPERVISION DEAL DIRECT FULLY GUARAN
TEED WE PARTICIPATE IN ARBITRATION
ACCORDING TO THE RULES OF THE L.l. BETTER
BJSINESS BUREAU MEMBER H.I.C. & LIC.
240 WHITETAIL LANE, CENTRAL ISLIP. CALL
(516) 231-5974

LOUNGE, COCKTAIL BAR SPACIOUS GROUNDS, ■
SLEIGH RIDING SKATING CROSS COUNTY
'
DELICIOUS MEALS
i: ‘
WKND PKGS FROM $24 SKI WKS SUN TO FRI Į
FROM $60 (SMALL GROUPS 3 CLUBS INVITED)
TEL: (518) 589-5197.

PLASTIC SLIP COVERS
Top Ouality
Workmanship & Materials
(914) 963-2799

SUNNYDALE HOME FOR ADULTSj
AND LOVELY VACATION HOME j

Skaityk ir platink
Darbininką!

A BEAUTIFUL INVITING HOME AWAY FROM
HOME FOR SENIOR CITIZENS. RECREATION,
PRIVATE ROOMS AVAILABLE 24 HOUR SERVICE
NURSE ON DUTY SPECIAL DIETS VVEEKLY
RATES LICENSED BY NEW YORK STATĖ SUNNY
DALE HOME FOR ADULTS 809 STUART AVĖ
MAMMARONECK, N.Y. DAYS CALL (914) OW 82824. EVES (914) OW 8-9472.

BOOKKEEPING/INCOME TAX
SERVICES
AVOID TAX & RECORD KEEPING PROBLEMS
NEXT YEAR. KEEP YOUR BOOKS THE EASY
WHfTEHILL WAY. SAVE TIME ... SAVE $$$. . .&
HAVE PEACE OF MIND. TAX KEEPING SYSTEM
DESIGNED FOR PROFESSIONALS & SMALL
BUSINESSES WITH EXPERT INCOME TAX
PREPARATIONS AT LOW COSTII!

INCOME TAXES PREPARED
Fast, accurate service, reas. rates. Home
appt. avail. Call 345-6770 or visit 10 W.
Palisade Avė., Englevvood, N.J.

VVHITEHILL SYSTEMS
(516) 486-0484 or (516)485-8494

FOUR STAR
PAINTING

S & W PAINTING

BOILERS REPAIRED & INSTALLED
HOT WATER HEATING
CALL HOT WATER HEATERS
520 CHERRY LANE, FLORAL PARK
CALL (516) 354-4594

INCOME TAX RETURNS

PROOFING AND COMPOUND KEEP OUT THE
WATER AND VVEATHER.CALL: JU 6-3700

MOVING ABROAD?

6 pages of photographs.

CALL PAKSWIFT
OVERSEAS, INC.

ISBN 0-87343-041-7 $12.95

ITS THAT TIME AGAINI

VACATION BIBLE SCHOOL
VVORKSHOP
FOR 1975

FREE ESTIMATES
L0W RATES

MARK YOUR CALENDAR NOW!

Sponsored by

HAVVTHORNE BIBLE HOUSE

33 Buckingham Dr.
Albany, N.Y. 12208

I

THE INSTITUTE OF Pastoral
Studies, Saint Paul University, Ottawa, offers Master’s Programa (oneyear), for clergy, Sisters Pastoral
Workers: Professional Training for
the Ministry (Pastoral involvement
backed by lectures, readings, discussions); Pastoral Counseling (Supervised training to develop and refine
pastoral counseling skills); Pastoral
Care of the Family (Renewed Christian understanding of love, couple,
marriage, for better service to the
family); Pastoral Care in Health Care
Services (Theology, psychology and
supervised training for pastoral
duties in Health Service institutions). Make your ministry more
meaningful and efficient. informa
tion: 223 M aiA St., Ottawa, Canada,
KIS 1C4.

High overlookmg the Conn River and miles
of valley. this 20th century home offers 3
bedrooms. 2’ i Oaths. sauna and glass living
room with captivating view Fantastic party
house.Close to all transponation Otfered at
$125.000. Located m Deep River Conn
Don t spend the res’ of your lite dream.ng
Other Ouality Homes to Choose from.
Townsend Assoc.. Realtors
879 Boston Post Road
Madison. Connecticut
(203) 245-0461

CO VENTRY MALL ROUTE 347 & STONY BROOK
ROAD, STONY BROOK, N.Y.CALL (516) 751-4646

HOLUS, N.H.

MAGI BOOKS, INC.

.<

Retreats and
Spiritual Programs
for the Clergy

JULIO DORCELY
103 Malta St. Bklyn.
Construction, Additions and
Alterations Plumbing & Roofing
LIC. No. 732153
Call 212 257-6150 or 257-5633

HOME IMPROVEMENTS
Specializing In Tile
Plastering, Brick Work Call Anytime
278-5121

■.......

I

’ —--------------------------- -------
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UPHOLSTERY BATH SHOPS MFG. OF TABLE
PADS

^4.7 ^CRES — 216.0’ road frontage —
642.0' ^hore frontage on Silver Lake —
Recreation Zone — $40,000 5.4 ACRES —
639.0’ road frontage — across road frdnii
above lot — overlooking Silver lake —
with barn $35.000. 70 ACRES — 485,0'
road frontage — Ėst. 400M Pine growth —
$70,000, 33 acres abutting — with timber
and road frontage available. Ovvner R. Forace Lund, 47 Silver Lake, Road,
_ , Hollis,
ollis, [
N. H. (603) 465-2589

Ask for our catalog too

IN THE YOUTH BUILDING OF
THE HAVVTHORNE GOSPEL CHURCH

JACOR INTERIOR
ELEGANCE COUPLED WITH VALUE WALI.
COVERING SLIDING PANELS SHADES
VERTICALS-FURNITURE FABRICS &

r*

ISBN 0-87343-046-8 $12.95

RT. 208 (North of Goffle Rd.)
Hawthorne, N.J. 427-6961

O

Exec. Office
120-76 Queent Blvd.
K«w Gardene, N.Y.
ToL (212) 544-4111

As a. memorial, Griffin adds to Simon’s biography his own diary
notes and some 30 striking photo
graphs of the philosopher, many
large-scale duotones, ranging from
Princeton to the finai years at Toulouse. Eighty 8’/2” x U” pages,
beautifully printed and bounjd-

exhiblts open all day
demonstrations 1:30 PM

DEVOE DELICATESSEN
Open 7 Days a Week Finest of Foods j
We do Catering
294Devoe Avenue Spotswood, N.J. |
Call 201 251-4494

Specialists in household
moving o vertose

JACQUES MARITAIN
Homage in Words and Pictures
John Honard Griffin
and Yves Simon

SATURDAY, FEBRUARY 15
10 AM — 5 PM

ENZO
Carpentry — Paintlng — Alterations'
Panellng — Tiles
Call 212 726-6683 or 516-883-0262 ;
24 Hour Service —Free Estlmates ;
*

MR. GEORGE BONAk

The private diaries of Raissa Maritain’s inner life covering the 54
yeąrs of her marriage with Jacques,
who has heavily annotated his
wife’s experiences. 426 pages, with

I
(212)426-1925
------------------------------------------------------ -I

A.P.S.
CARPET SERVICE
COMPLETE CARPET SERVICE
OUALITY VVORKMANSHIP
Call (212) 241-1183

WATERPROOFING THE BRICK ON THE OUTSIDE
OF YOUR BUILDING WITH DUREX WATER<

RAISSA’S JOURNAL
Presented by Jacąues Maritain

ALL SAINT PLUMBING
PIPING AND HEATING NO JOB TOO
SMALL, WE DO IT. CALL ANYTIME
24 HOUR SERVICE ALL VVORK
GUARANTEED

FLOYD KING
REAL ESTATE
& INSURANCE
22420 Main Road Orlent, N.Y.
Call 516 323-2570

I Expertly prepared: Federal, City and Statė, Ex: perienced. Will prepare your retum to satisfyf
both you and the Government. Open 7 days a
week. Isadore Friedman 23 West Main St., Freehold, N. J. 201 462-4116
ALSO N.Y. CITY & N.Y. STATĖ RETURNS

DIETERS—H^GEN, INC 352-6228
195 New HydePk. Rd., Franklin Sq.,
N. y. 11010

A & A VVELDING SERVICES

SPECIAL RATES FOR SENIOR CITIZENS $85
A MONTH CATHOLIC CHURCH WITHIN WALKING
DISTANCE. CALL (315) — 422-1307

I

Interior aad Exterior beautify your
Home abąeasonable Prices
Free Estimates
Call (212) 835-3984

Air Conditioning & Heating. Slnce 1940 we have
applied our Experience Talents Professionaf
Skills as Air Duot Cleaning Contractors. Air
Conditioning and Heating Ducts expertly brushed
and vacuum cleęned For Prompt Estimate Call

Interior & Exterior
40% Discount
Free Estimates
Call 516 747-6432

HILTON HOTEL RESIDENCE
238 Harrison St., Syracuse, N.Y.

4
f

1

OUALITY PAINTING

■ INTERiOR — EXTERIOR BRUSH OR SPRAY
’ FREE ESTIMATES — FULL INSURANCE SPECIAL
RIGGER’S LICENSE RELIABLE — DEPENDABLE

PAINTING
WALL PAPERING
DECORATING
Experienced, Reasonable
Call 212-658-4247 or 793-5377

CALL N0W: 364-7880

—For Information/ Write—
TRINITY RETREAT
One Prayer Manor Road
Larchmont/ NY 10538
or phone (914) 235-6839

PAINTER $20 A ROOM
j
YOU SUPPLY $25 TW0 COLORS 1
$30 THREE COLORS
CALL 212 479-6453
1

1

Užprenumeruok
Darbininką
savo draugam gimtadienių,
vardinių irkitų švenčių proga.

VALOR ROOFING COMPANY
NEW ROOFS, REPAIRS & GUTTERS
WATER PROOFING. FREE ESTIMATES
24 HOUR SERVICE
CALL 212 856-5205 VINNIE SELA
AT 1709 NOSTRAND AVĖ., BKLYN.

ALL TYPES CARPENTRY
Reasonable Rates
Ouality Workmanship
8 A.M. — 4 P.M.
Call (212) 327-8371

Kviečiame apsistoti Miramar motely ant Meksikos
įlankos kranto, privatus paplūdimys, modernūs vieno ir
dviejų kambarių butai, gražiai apstatyti, su virtuvėm,
vonia, dušu, vėsintuvais, spalvota TV. Atidarą visus me
tus. Kreiptis:

PLASTIC COVERS PIN FITTED ONLY 12 GAUGE
3 PIECE SECTIONAL OR SOFA / 2 CHAIRS

ONLY $85.00
Schors Plastlc 1992 McDonald Avė.
(off K ings H’way) 998-5633

4200 Gulf Blvd.
St. Petersburg Beach, Fla. 33706
Tel. (813) 363-9964
A. ir E. Bacevičiai, Sav.

i

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 11208
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.
i'

PARADISE INN
•

GREEK CUISINE LUNCH — DINNER — LATE
>' SUPPER LIVE MUSIC AFTER 8 PM. SEPARATE
> COCKTAIL LOUNGE KAPAMA BRAISED LAMB i
WITH FRESH VEG’S. RICE PILAF SHISHKEBAB- •
MOUSACA-STUFFED EGGPLANT. 347 W. 41 ST., l
N.Y.C., OPEN 7 DAYS A WEEK. CALL 212 563-2581 '

1

1 ..... ............................■ i'i-""
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LITAS

Visame pasaulyje garsus

BREVETTATA
AŠARINIŲ DUJŲ
pistoletas

ADOLF SCHRAGER’S BALDŲ
IŠPARDAVIMAS

20%-50% NUOLAIDOS
PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS
GERIAUSIOS KOKYBĖS
Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai,
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai

SCHRAGER’S
336 EAST 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)

New York City

LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsidraudusiem. Kreiptis:
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421.
Telef. MI 7-6637.

MIRAMAR MOTEL APARTMENTS

MOVERS
Florida, California, Express Moving
and Storage Direct moving to Florida
and California only (212) 639-2129

Darbininko
administracijoje
galima gauti lietuviškų plokš
telių. Skambinti: 827-1351.

.r • r- re.

-~rr

Tel.: TR 9-0400

Atidarą kasdien iki 8 vai.

antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

Šis ašarlnls pistoletas yra visiškai
panašus j tikrąjį revolverį. Jis labai
naudingas žmonėms, kurie dirba vie
niši, tamsiose vietose iryra reikalingi

‘

apsaugos. Vyrai tą ginklą gali duoti savo žmonom Ir dukterim
naktį apsisaugoti. Daug pramonės Įmonių juo naudotasi. Iššo
vus sulaiko užpuoliką, bet įo nesužeidžia amžinai. Jam laikyti
nereikalingas leidimas, bet jis neparduodemas nepilnamečiams.
Vieną kartą užtaisius, Iššaunami 7 šoviniai. Su pistoletu siun
čiami 7 šoviniai pilni Ir 7 nepilni praktikai. Pinigai sumokami
iš anksto. Į pistoleto kalną įskaičiuota 14 šovinių ir persiuntimo
išlaidos.
Visa tai siunčiama drauge su re
volveriu Ir epmokamos persiuntimo
išlaidos.
ORDER BLANK
• 1 Gun unlt $16.00
e 2 Gun unite at $14.50 ea. totai $29.00
•"•3 Gun unite at $14 ea., totai $42 00
_t 4 Gun unlts at 13 ea., totai $52.00
e 8 Gun unlts at $12 ea., totai $72.00
• Extra Boxes of Ten Tear Ges Shells
$3 per box.
• Extr« Boxes of Blanks, $1.25 per
box
• Holsters $2.50 each. We prepay shlpplng costs on ell of these Items
when shipped with gun unlts.
e Tear Ges antidote, Bottle $2.88.

Užsakydami prie norimo revolverių

STATĖ FAIR PRODUCTS
DEPT. 44
P.O. BOX 2946
Las Vagas, Nevada 89104
Ship gun-units as indicated at the
left
Check or money order enclosed

!
'

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

UŽSAKYMO BLANKA

ir šovinių kiekio stovinčią
žvaigždutę apvesklte ratuku.

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

!

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212)441-6947

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

į
(212) 846-1650
j
J_____________ ___________________ I
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vai., šeštadieniais — 6:30 vai.,
sekmadieniais — 5 vai.
Gavėnios sekmadieniais 3 vai.
Kryžiaus Keliai (lietuviškai), pa
laiminimas su Švč. Sakramentu
ir Kryžiaus relikvijų adoracija.
Mirę parapiečiai: Paulina Siemaškienė ir Uršulė Vitienė. Abi
palaidotos sausio 29.

MASPETHO
ŽINIOS
Viešpaties Atsimainymo baž
nyčioj vasario 16 Lietuvos ne
priklausomybės atkūrimo 57-tų
metinių proga 11 vai. suma bus
aukojama už Lietuvos laisvę,
gyvus ir mirusius Lietuvos lais
vės kovotojus. Mišias aukos ir
pamokslą ta proga pasakys bu
vęs Apreiškimo ir Angelų Kara
lienės ilgametis klebonas kun.
Juozas Aleksiūnas. Giedos para
pijos choras, vadovaujamas muz.
Vytauto Kerbelio.
Pelenų dieną, vasario 12,
pelenai bus dalijami ryte per
kiekvienas mišias, 3 vai. po pie
tų ir vakare per 7 vai. mišias.
Gavėnios metu kiekvieną va
karą bus aukojamos mišios 7

KADA?
Vasario 16, sekmadienį,
nuo 1 iki 3 v. popiet ir
po
nepriklausomybės
minėjimo programos.

KUR?
Kultūros Židinio mažo
joje salėje.

KAS?
V. Steponio priežiūroje.

KĄ?
Balandėlių
ir kugelio
pietūs, alus, soda ir kava
su pyragaičiais.

KAM?
Pelnas skiriama Kultū
ros Židinio išlaikymui.
Tą dieną vyksta ne
priklausomybės šventės
minėjimas,
ruošiamas
Nevv Yorko Altos sky
riaus.
Todėl visi svečiai kvie
čiami aplankyti abi sa
les.

t

Ona Stagniūnienė, 90 m. am
žiaus, gyv. Woodhavene, mirė
sausio 28, palaidota vasario 1 iš
Apreiškimo bažnyčios Šv. Jono
kapinėse.
Paliko
liūdinčias
dukteris: Mary Buyokienę su sū
numi, Oną Adams su vyru Jo
nu ir sūnumi Jonu, Jr. ir duk
ra Anna, Stellą Stagniūnaitę ir
Eleną Scott su vyru Petru ir jų
dukromis Elena ir Barbara bei 3
proanūkais. Velionė buvo dide
lė rėmėja ne tik savo parapi
jos, bet ir pranciškonų. Su dažna
komunija pas ją lankėsi kun. A.
Račkauskas. Šermenimis rū
pinosi Shalins Funeral Home,
VVoodhaven, N.Y.

KARŠTI
PIETŪS
į
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Petro Ąžuolo padarytas foto montažas iš įvairių kaukių balių. Viduryje — Loreta Vainienė.

Algirdas Bražinskas, So. Orange, N.J., aukoja 20 dol. Kultū
ros Židiniui Hamiltone miru
siam G. Slavinskienės tėveliui
a.aT'Simui Bakaičiui atminti. G.
Slavinskienei ir artimiesiem
reiškiame nuoširdžią užuojautą,
o mūsų nuolatiniam rėmėjui A.
Bražinskui lietuvišką ačiū.

ELIZABETH, N.J.
Šv. Petro ir Povilo lietuvių
parapija Elizabethe savo 80-ties
gyvavimo metų sukaktį paminė
jo sausio 26. Tą dieną 12 vai.
koncelebracines padėkos mišias
aukojo parapijos klebonas kun.
P. Žemeikis, kun. J. Pragulbickas ir kun. A. Valančius. Mišių
metu giedojo parapijos choras
kun. G. Šukio parašytas (premi
juotos)
Kristaus
Rūpintojė
lio garbei mišias. Solo giedojo
solistė Angelė Kiaušaitė.
Tuoj po pamaldų parapijos sa
lėje įvyko iškilmingi pietūs-banketas, kuriame dalyvavo pilnu
tėlė salė parapiečių ir svečių.
Šiam minėjimui rengti komi
teto pirmininkas muz. V. Mamaitis atidaromame žodyje pa
kvietė kleboną kun. P. Žemeikį sukalbėti invokacinę maldą.
Savo maldoje klebonas prisimi
nė buvusius šios parapijos kle
bonus ir kunigus, o taip pat ir

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė buvo pramatyta vasario 9,
sekmadienį, bet dėl vykstančio
smuikininko Izidoriaus Vasyliūno koncerto popietė neįvyks.
Visi Vaižganto klubo bičiuliai
kviečiami paremti lietuvių me
nininkų pastangas ir dalyvauti
šiame Vasyliūnų koncerte, kuris
bus 5:30 v. popiet Carnegie Recital salėje Manhattane.
Linden, N.J., per Vasario 16tosios minėjimą vasario 23 sek
madienį, 3 vai. po pietų dai
nuoja Patersono Operos pirma
eilė solistė Irena Stankūnaitė ir
progresuojąs baritonas Mečislo
vas Razgaitis.

Albinas Prižgintas akomponuoja solistei Irenai Stankūnai
tei Lietuvos nepriklausomybės
šventės minėjime.

A. A.

Paulinai Siemaškienei

mirusius parapijos kūrėjus-geradarius, nes jų pasišventimu ir
aukomis galime didžiuotis šian
dien, turėdami gražią ir erdvią
bažnyčią, o taip pat ir kitus
pastatus.
Tolimesnės programos vedėju
pakviečiamas kun. A. Valančius.
Pagrindiniu banketo kalbėtoju
buvo seniausias parapijos narys,
96-sius metus einantis J. Jaki
mavičius, kuris savo kalboje pa
žėrė pluoštą prisiminimų iš pa-

rapijos kūrimosi laikų. Jie
buvo visiem įdomūs^, Šv. Var
do dr-jos pirmininkas-Fr. Grinchis padarė pranešimą iš parapi
jos istorijos. Parapijinės mokyk
los vedėja seselė Teodora supa
žindino parapiečius su parapi
jinės mokyklos darbaus bei pa
siekimais.
J. Jakimavičiui, kaip seniau
siam parapiečiui, buvo įteikta
dovana. Taip pat dovana buvo
įteikta ir St. Valatkai,.kuris prieš
keliolika metų prie“ bažnyčios
esančioje aikštėje pastatė lietu
viškais ornamentais,,. kryžių-rūpintojėlį.
Kadangi šis parapijos sukak
tis minėjimas sutapo' su para
pijos klebono kun. P. Žemeikio
gimtadienio išvakarėmis, tad
visi susirinkusieji mielam kle
bonui sugiedojo “Ilgiausių me
tų”.
Banketą trumpu žodžiu ir mal
da užbaigė kun. J. Pragulbickas.
Mž. D—ė

Elizabetho parapijos kle
bonas kun. P. Žemeikis su
dovanas gavusiais J. Jakima
vičium ir St. Valatka.

PARDUODAMA ŽEMĖ
Statybai patvirtinti, prie miestelio kelio, parduoda
mi dviejų akrų ir daugiau žemės sklypai nuo 7,500
dol. South Willington, Conn., 5 mylios nuo Connec
ticut universiteto, 25 mylios nuo Putnamo, 25 mylios
nuo Hartfordo. Informacijos reikalu skambinti: V. Ra
manauskas (203) 429-1702 ar V. Alksninis (212) 8865695.

mirus, jos sūnų Liutaverą, jo šeimą ir gimines nuo
širdžiai užjaučia

VYTAUTUI AUKŠTIKALNIUI,

JŪRATĖ ir ALBERTAS ŠUKYS

Klaipėdos krašto prijungimas
paminėtas per Laisvės Varpo
radiją, kuriam vadovauja Petras
Viščinis. Sausio 26 net pusės
valandos programą paskyrė Klai
pėdai. Kalbėjo to sukilimo da
lyvis Stasys Santvaras. Istori
nę apžvalgą apie M. Lietuvą pa
darė prof. Simas Sužiedėlis. Mi
nėjimas buvo paįvairintas daino
mis apie jūrą. Atsirado mecena
tas, kuris sumokėjo pusės valan
dos programos išlaidas. Mece
natas nenori reklamos, ir jo pa
vardė nebuvo pranešta. Tokie
mecenatai
praturtina radijo
programą. Per Kalėdas irgi buvo
mecenatas, kuris sumokėjo visos
valandos išlaidas.
Tomas ir Carol Žičkai sau
sio 27 susilaukė dukrytės. Jie
gyvena North Carolina, kur To
mas dirba federalinį darbą.
Augina sūnų. Tomo tėvai, Adelė
ir Povilas Žičkai, gyvena Bostone.
Vytautas Ulevičius, Liet, piiečių klubo reikalų vedėjas, bu
vo bandito peršautas keliomis
kulkomis. Jau jis senokai ligoni
nėje. Jo materialinė padėtis yra
sunki. Žmona nedirba ir turi pri
žiūrėti mažus vaikus. Sveikata
vis dar yra blogame stovyje.
Liet, piliečių draugijos pirmi
ninkas Stasys Drevinskas ir bu
vęs sekretorius Antanas Matjoška atidarė So. Boston Savings
banke sąskaitą. Jiedu administ
ruos tą sąskaitą. Liet, piliečių
draugija įnešė 200 dol. Aukoto
jai prašomi rašyti čekius: Vito
Ulevičius Fund ir siųsti So. Bos
ton Savings Bank, 460 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127.
Parengimai. Lietuvos nepri
klausomybės šventė minima va
sario 16. Minkų radijo valan
dėlės koncertas kovo 2. Skautų
ir skaučių tradicinė Kaziuko
mugė kovo 9. Laisvės Varpo pa
vasarinis koncertas balandžio
13.

• soloa;

Perkūno choro nariui, jo brangiai mamytei mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškia

bnjs

A.A.

VISIEM SVARBU ŽINOTI, kur galima kreiptis, tu
rint reikalų teisme įvairiais atvejais, pvz. įvykus auto
nelaimėm ar namų savininkų ginčam. Taip pat su
tvarkomi namų pirkimo-pardavimo dokumentai, pa
ruošiami palikimų testamentai, apskaičiuojami valsty
biniai mokesčiai (income tax). Atliekami ir kiti tei
sių reikalai. c:‘

Perkūno choras

PAULINAI SIEMAŠKIENEI

mirus, jos sūnų Liutaverą, jo šeimą ir kitus gimines
nuoširdžiai užjaučia

Mokytojai

Kreiptis į advokatą — Valdas C. Duoba, 453
Nevv York Avė. Huntington,
N.Y. 11743. Tel.
(516) 427-3399 arba (212) 835-6545.

ELENAI RUZGIENEI,

Susitarus savaitgaliais ar šiaip vakarais jis pasie
kiamas Kultūros Židinyje, Darbininko administracijoj,
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Į

L. ir V. Vilkutaičiai
M. ir B. Jankauskai
L. ir J. Giedraičiai

4

Lietuvoje mirus jos motinai KAZIMIERAI \
AKMENSKIENEI, gilią užuojautą reiškia

Maironio lituanistinės mokyklos
mokytojai, mokiniai, tėvų komitetas

Reiškiu gilią užuojautą mielai Agutei Tirlikaitei,
netekus brangios motinėlės

iI
EKSKURSIJA Į LIETUVĄ

ANTANINOS TIRLIKIENĖS.
Tegu Dievas suteikia stiprybės liūdesio valandose,
o mirusiai amžiną ramybę.

Pranešame draugams ir pažįstamiems, kad 1975 sau
sio 26 staigiai mirė, sulaukusi 73 m. amžiaus, mūsų
mylima Mamutė, uošvė ir senelė

Julija Birutienė,

Manchester, Conn.

Išvyksta KOVO 27 dieną — grįžta BALANDŽIO 4 dieną
iš BOSTONO IR NEW YORKO
?

Kaina tik

A. A. VALERIJA IGAUNIENĖ
(Baltrušaitytė),

A.A.
VALERIJAI IGAUNIENEI
mirus, jos dukrą Juliją su vyru Vincu Puodžiukaičiu,
sūnų Antaną Igaunį su šeima nuoširdžiai užjaučiame.
I

lt

4

Sofija, Kazys, Rosemarie ir Renius
Buragai ir Romualda Šidlauskienė

gimusi Kud. Naumiesty, išgyvenusi 24 m. Waterbury,
Conn. Pasiliko giliame nuliūdime duktė Julytė, žentas
Vincas Puodziukaitis, sūnūs: Romualdas, marti Teresė,
anūkas Linas, Wat., Conn., Leonas, Norbertas, marčios
Marija, Greta, anūkai Jasmina ir Tomas Melbourne, Austrąlijoje.
Laidotuvės įvyko trečiadienį, sausio 29, iš A. Chepulio koplyčios, 45 Washington Avė., Seymour, Conn.
Šv. Antano bažnyčioj gedulingos pamaldos.
Po pamaldų nulydėta į Mount Olivet kapines, Watertown, Conn.
Maloniai kviečiame draugus ir pažįstamus pasimelsti
už mūsų brangios velionės Mamutės sielą.
Nuliūdime likusi šeima

$690.00

Prie šios grupės galima jungtis iš kitų miestų su
papildomu mokesčiu: pav. vykstantiems iš Chicagos
— 119.00, Clevelando — 84.00 daugiau.
j

■
‘

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — nesivėluokite!
Vasaros ekskursijos į Lietuvą prasideda GEGUŽĖS
mėnesį. Registracijas priimame dabar.
Kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P.O. Box 116
South Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268 - 8764
Savininkė: ALDONA ADOMONIENĖ
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DARBININKAS
Redakcija ....... (212)
Administr........ (212)
Spaustuvė ...... (212)
Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė ...... 212)

YORKE

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Neringos ir Tauro tuntų suei
ga . šventė įvyks vasario 15,
šeštadienį, 1:30 popiet Kultū
ros Židinyje. Skautų Vasario 16
pamaldos bus V. Atsimainymo
parapijos bažnyčioje Maspethe
11 vai. Abiejų tuntų skautai
prašomi dalyvauti uniformuoti ir
sueigoje ir pamaldose.
Vyr. skaučių židinio Vilija
sueiga bus vasario 10, pirma
dienį, 7:30 v.v. pas pirmininkę
Giedrę Kulpienę, 84-01 101
Street, Richmond Hill, N.Y.
Altos posėdis bus vasario 7,
penktadienį, 7:30 vai. vak.
Kultūros Židinyje. Visi Altos
nariai prašomi dalyvauti,.
Kaukių balius bus šį šeštadie
nį, vasario 8, Kultūros Židinio
didžiojoje salėje. Tai bus dešim
tasis kaukių balius, rengiamas
New Yorko ateitininkų. Baliai
sutraukia labai daug publikos.
Šiemet už gražiausias ir įdo
miausias kaukes bei kostiumus
skiriamos trys piniginės premi
jos. Pirmoji premiua — 50 dol.,
antroji — 30 dol., trečioji — 20
dol. Visi kviečiami į šį nuotai
kingą kaukių balių.

Vaclovą Sevruką plačiai pami
nėjo italų žurnalas Relacione,
nr. 11-12, lapkričio ir gruodžio
mėn. Įdėta vienas puslapis žinių
apie jį ir 5 puslapiai — pasi
kalbėjimas. Taip pat apie jį rašė
Liberta Largo Seminafio laikraš
tis, medžiagą pasiimdamas iš
itališkos Elta-Press. Medžiagą
paruošė prel. V. Mincevičius.
Šiuo metu V. Sevrukas gyvena
Woodhavene ir atsidėjęs mokosi
anglų kalbą.

Kazimiera Akmenskienė mirė
sausio 29 Tytuvėnuose, Lietu
voje. Dvi jos dukros gyvena
NevV Yorke: Elena Ruzgienė,
Maironio lituanistinės mokyklos
ilgametė
mokytoja,
gyvena
Woodhavene, ir Ona Žilienė,
taip pat mokytoja, gyvena Rich
mond Hill. Trys dukros dar liko
Lietuvoje, visos mokytojos.
Alasė Aukštikalnienė, gyv.
Brooklyne, mirė vasario 2, pa
laidota 6 Cypress Hills kapinė
se. Šermenis atliko Shalins Funeral Home Woodhavene. Pa
liko vyrą Joną, 2 sūnus Vytautą
ir šeimą Maspethe, Joną su šei
ma Anglijoj, 2 seseris Hertą
Dreyer su šeima Chicago, III., ir
Otiliją Lietuvoj bei 2 anūkus.
1 v.j ■

Prof. Julius Kakarieka ir prof.
Paulius Stelingis vasario 2 at
skrido iš Čilės į Ameriką. Su
stojo pas Lionginą Drangauską
Woodhavene. P. Stelingis turi
čia savo brolį Antaną. Ameriko
je jie pasisvečiuos keletą savai
čių, pasinaudodami savo vasaros
atostogomis. Pokario laikais abu
nuvyko iš Vokietijos į Čilę ir ten
pasidarė profesoriais, J. Kaka
rieka dėsto istoriją, P. Stelingis
— literatūrą. J. Kakarieka Ameri
koje jau lankėsi bent keletą kar
tų. P. Stelingis atvyko pirmą
kartą.
Šį sekmadienį sporto diena

Kultūros Židiny LA Klubo
jaunių C, jaunių B ir mergai
čių krepšinio bei tinklinio ko
mandos rungtyniaus su svečiais
iš apylinkės katalikiškų mokyk
lų. Rungtynių pradžia 12:30 v.
popiet.

ATSILIEPIMAI APIE ELENOS JUCIUTĖS
KNYGĄ “PĖDOS MIRTIES ZONOJE”
New Yorko S. Kudirkos šaulių
kuopa išleido Elenos Juciūtės
knygą “Pėdos mirties zonoje”.
Knyga išsiuntinėta prenumera
toriam, platintojam. Parašyti
laiškai visom šaulių kuopom,
kad jos įsijungtų į platinimo
darbą. Knyga greitai ir plačiai
sklinda, susilaukdama daug dė
mesio iš visuomenės.
Prof. Antanas Klimas iš Rochesterio, N.Y., apie šią knygą taip
rašo:
“Ačiū už puikiai išleistą ir
savo turiniu sukrečiančią Ele
nos Juciūtės knygą Pėdos mir
ties zonoje. Ją perskaičiau per
vieną savaitgalį. Labai esu dė
kingas L.Š.S. Simo Kudirkos
kuopai už tokio vertinga veika
lo išleidimą. Šią knygą turėtų
turėti kiekviena mūsų šeima.
Ji turėtų būti skaitoma ir aukš
tesnėse lit. mokyklų klasėse!”
(Pabraukta redakcijos.)
“Esu du kartu perskaitęs Sol
ženicyno Gulago Archipelagą
(vokiškai ir angliškai). Dabar
skaitau originalą. Viskas, ką Juciūtė aprašo savo knygoje, sutin
ka beveik 100 procentų su Sol
ženicyno vaizdu, ir smulkmeno
se net!
Labai svarbu, kad Jučiūtė nesimeta į “filosofiją”, o rašo kon
krečius “kasdieniškus” dalykus.
Tokiu būdu jos knyga virsta mū
sų tautos kančių dokumentu!”
Toliau savo laiške leidėjam
prof. A. Klimas pasigenda Sibi
ro žemėlapių, kurie tiksliau nu
rodytų, kur tie selchozaibuvo.
Toliau rašo:
Būtų labai naudinga išleisti

šią knygą anglų kalba. Žinau,
daug klausimų kyla: a) kas imsis
padaryti gerą vertimą, b) kur su
rasti lėšų išleisti ir t.t. (Kartais
galvoju: jeigu kas iš mūsų jau
nimo padarytų gerą vertimą,
gal išleistų kokia amerikiečių
leidykla? Bet čia niekas negalė
tų, deja, garantuoti . . .)
Į knygos pabaigą, kur aprašo
mas gyvenimas ok. Lietuvoje,
labai konkrečiai aprašoma (19561963 . . ) to gyvenimo žiauru
mas: įtempimas, gandai, besikeičią potvarkiai, Stalino žiau
rumų sugrįžimo baimė, perse
kiojimas. Ypatingai gerai padarė
p. Juciūtė, kad visur knygoje ap
rašo ir kitų žmonių gyvenimą,
kankinimus, kančias ir mirtį.
Koks baisus kai kurių nekaltų
šeimų likimds! Teoretiškai mes
visi tai žinojome, bet čia, kny
goje, viskas vėl iškyla savo koš
mariškam baisume!”
Toliau prof. A. Klimas savd
laiške prašo leidimo išversti da/i
šios knygos į anglų kalbą ir pa
talpinti Lituanus žurnale. Jis /ra
vienas iš to žurnalo redaktorių.
-oTai vienas iš laišku, kurie su
padėkos žodžiais pasiekė leidė
jus. Leidėjai dėkoja visiem už
padrąsinimą ir tuos pagyrimo
žodžius ir drauge prašo kitų, ku
rie neturi užsiprenumeravę šios
knygos, tuoj nusipirkt^. Ji ypa
tingai tinka Vasario 16 proga.
Knyga yra ir gera dovana.
Visais knygos reikalais kreip
tis šiuo adresu: Kazys Bačauskas, 84-55 86 Avė., VVoodhaven,
N.Y. 11421.

Prašau man prisiųsti knygą “Pėdos mirties zonoje”.
Pridedu 10 dol. čekį, money order.

Vardas, pavardė

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pos susirinkimas bus vasario 9,
sekmadienį, 12 vai., po sumos,
Angelų Karalienės parapijos ma
žojoje salėje. Narės prašomos
dalyvauti.
L.K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas įvyks vasario 9,
sekmadienį, 1 vai. popiet pas E.
Kezienę, 80-69 90 Avenue,
VVoodhavene. Narės ir viešnios
kviečiamos dalyvauti.
Juozas Laučka su žmona sau
sio 30. išvyko į Miuncheną, kur
Radijo Liberty vadovaus lietu
vių skyriui.
Juozas Valiušaitis šiuo metu
sunkiai serga ir yra paguldytas
General ligoninėje Manhattanė.
Algimantas ir Albina Ged
minai, gyv. Escondido, Calif.,
palydėti A. Uknevičiaus, Albi
nos brolio, aplankė Kultūros
Židinį bei Darbininko įstaigas.
Jie užsuko į New Yorką aplan
kyti giminių po Algimanto tėvo
Stasio Gedmino laidotuvių Chicagoj, kuris mirė širdies smū
gio ištiktas sausio 20. Anksčiau
Albina
Uknevičiūtė-Gedminienė gyveno VVoodhavene, kur
ir dabar gyvena jos tėvai
Dailės darbai šeštajai dailės
parodai telkiami vasario 14,
penktadienį nuo 7 v. iki 10 v.v.,
šeštadienį nuo 10 vai. ryto iki
6 v.v. Darbus reikia pristatyti į
Kultūros Židinį. Pati paroda
bus vasario 22 ir 23 Kultūros Ži
dinyje.
Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokų nebus vasario
22, šeštadienį. Tuo metu mokyk
lose vyksta kuro taupymas. Lie
tuvos nepriklausomybės šventė
bus paminėta vasario 15 penktos
pamokos metu.
Užgavėnių balius rengiamas
vasario 8 d. 7 v.v. Lietuvių
Laisvės salėje, 269 2nd Street,
Elizabeth, N.J.. Čia turėsime
puikią progą išgirsti jaujną solis
tę Angelę Kiaušaitę ir pamatyti
Aldoną Rygelytę ir JoaTi Amold
su išraiškos šokiais. Be to, bus
pietūs ir šokiai.
Automobilius statyti galima
prie salės ir Šv. Petro ir Povi
lo parapijos kieme Ripley Avė.
Bilietus užsisakyti pas E. Juš
kienę (201) 351-3808. Auka su
augusiam 10 dol., jaunimui tik
į programą ir šokius — 3 dol.
Šio parengimo pelnas skiriamas
Lietuvių
Muzikologijos
Ar
chyvui paremti. Visus malo
niai kviečiame dalyvauti. (LFK
Nevv Jersey)..
A. a. kanauninkui J. Končiui,
ilgamečiui; Balfo pirmininkui,
pagerbti Balfui aukojo 15 dol.
Janina Brazinskienė, Hasselberg, 10 dol. Henrikas Januške
vičius. JBalfo 100 skyrius nuo
širdžia/ dėkoja.
Juozas Melynis, Darbininko
bendradarbis, Lietuvių Katalikų
Centao
ilgametis
sumanus
vedėjas, Keamy lietuvių bažny
čios rietuviškų pamaldų lekto
rių/, Balfo 7 skyriaus pirminin
kas, jau keleri metai jautė širdies
negalavimus. Išėjęs pensijon ir
gydytojų patariamas, atsidavė
sunkiai ir skaudžiai širdies ope
racijai. Po sėkmingai pavykusios
operacijos guli St. Michael Medical
Centre
ligoninėje,
Newark, N.J.
Dr. Eugenijus Noakas pirmi
ninkauja šių metų Altui, kuris
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimą. Jis minėjime pa
sakys įžanginį žodį.

Kompozitorius
Jeronimas
Kačinskas, kurio naują sona
tą atliks smuikininkas Izido
rius Vasyliūnas ir pianistas
Vytenis Vasyliūnas Carnegie Recital Hali vasario 9,
sekmadienį, 5:30 vai.

VASYLIŪNŲ METINIS
KONCERTAS
NEVV YORKE
Vasario 9, sekmadienį, 5:30
v. popiet Carnegie Recital salėje
Manhattanė smuikininkas Izi
dorius Vasyliūnas ir pianistas
Vytenis M. Vasyliūnas rengia
savo metinį koncertą.
Jų programoje būs rečiau gro
jama trečioji Beethoveno sonata
Koncertuoja smuikininkas Izidorius Vasyliūnas ir pianistas
Es dur Opus 12, Nr. 3, italo
Vytenis Vasyliūnas. Nuotr. V. Maželio
Ottorino Respighi melodinga
romantiška sonata H mol.
Parduodama 2 šaldytuvai (reIzidorius Vasyliūnas yra ir uo činsko sonata smuikui ir forte frigerators) ir dvi rašomos maši
lus lietuviškos muzikos puoselė pijonui.
Visi muzikos mėgėjai prašomi nėlės. Viena su lietuviškais
tojas. Savo koncertuose jis nuo
ženklais. Skambinti tel. 846-57
lat įtraukia ir lietuvių kompozi atsilankyti į šį koncertą, nes tai 87.
torių kūrinių. Kai šių kūrinių tikrai reta proga pasiklausyti sa
Kalendorių 1975 metams ga
trūksta, jis pats juos organizuo vų menininkų atlikėjų ir savo
lima gauti Darbininko administ
žymaus
kompozitoriaus
naujai
ja, prašo kompozitorių, kad imtų
racijoje: Anglijoje Nidos išleis
ir parašytų jam specialiai naujų sukurto veikalo. Carnegie Re
tas, kasdien nuplėšiami lapeliai
cital
Hali
adresas
—
57
St.
ir
7
kūrinių. Taip yra sukurta jau
— kaina 3.50 dol. Gaunamas ir
Avė.,
Manhattan.
bent kelios naujos sonatos.
Darbininko išleistas kalendo
Ir šiam koncertui jis turi visai
Bilietų galima gauti Darbi
naują kūrinį — tai nuosaikiai ninko redakcijoje ir J. Andriušio rius, nuplėšiamas kas mėnuo.
Kreiptis į Darbininko admi
moderni pirmoji Jeronimo Ka įstaigoje Woodhavene.
nistraciją.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMO

MINĖJIMAS
s Kultūros Židinyje, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
1975 metais Vasario mėn. 16 dieną, 3 vai. popiet
PROGRAMOJ:

Pianistė Aldona KEPALAITĖ

I.

Lietuvos Laisvės Byla

II.

Meninė programa

N.Y. Tautinių šokię grupė, vadovauja
Jadvyga MATULAITIENĖ
Akordeonu palydi Antanas RAZGAITIS

Solistė Irena STANKŪNAITĖ-SILVA
Akomp. muzikas A. PRIŽGINTAS

Visi lietuviai kviečiami dalyvauti!

Programai vadovauja Irena VEBLAITIENĖ

Įėjimas — $3.00 asmeniui
Moksleiviams ir studentams — $1.00.
NEVV YORKO AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

RELIGINIS MINĖJIMAS

Dantistas Leonardas J. Jankū
nas, D.D.S., anksčiau dirbęs
New York City, atidarė savo
nuosavą kabinetą 810 Fairview
Avė., Ridgewood, N.Y., ir priimėnėja pacientus. Skambinti
tel. (212) 821-4128.

LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMO — 57 METŲ SUKAKTIES

Reikalinga moteris VVoodha
vene 2 asmenų butui valyti kar
tą savaitėj. Darbas pastovus.
Skambinti vakarais 849-4223.
Išnuomojamas 4 kambarių pa
togus butas Brooklyno prie
miestyje (miesto ribose). Skam
binti vakarais po 6 v.v. Telef.
277-2414.

APREIŠKIMO PAR. BAŽNYČIOJE

Parduodu pastatą prie pat van
dens. Kas nori įsigyti krautuvę
ir šalia gyventi, prašom kreiptis
adresu: Alex. Kaselis, 634 A
Mantoloking Rd., Bricktovvn,
N.J., 08723. Su geru įnešimu
duodu paskolą mažesniais pro
centais negu bankas.

ĮVYKS
1975 M. VASARIO 16D., SEKMADIENĮ,

259 NORTH 5th ST.

BROOKLYN, N. Y.

• 11 vai. ryto Koncelebracinės Mišios
• Pamokslininkas KUN. KAZIMIERAS PUGEVIČIUS
• įžanginį žodį pasakys gen. konsulas ANICETAS SIMUTIS
• Aukojimo maldą skaitys ANTANAS RAZGAITIS
• Giedos par. choras, vadovaujant muz. ALGIRDUI KAČANAUSKUI
• Kavutė po pamaldų mokyklos salėje

PARAPIJOS KUNIGAI NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

