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Savaitės
įvykiai
Kissingeris, pasitaręs su Gromyko, priėjo išvados, kad dėl
eilės klausimų nebuvo surasta
bendrų sprendimų. Gromyko
norėjęs tuojau pat šaukti Žene
vos konferenciją Art. Rytų klau
simam aptarti ’ir apkaltino JAV,
kad jos išjungia Sov. S-gą iš
Art. Rytų diplomacijos.
Lankydamasis Sov. S-goj, Bri
tanijos min. pirm. Harold Wilson sutiko suteikti Sov. S-gai
mažu procentu 2 bil. dol. pa
skolą britų technologijai pirkti,
tačiau dėl eilės tarptautinių
klausimų nuomonių skirtumai
liko nepašalinti.
Sirijos prezidentas Hafez
al-Assad paragino kitas arabų
valstybes nesutikti su daliniais
susitarimais Art. Rytuose, nes jie
gali suskaldyti arabus.
Lankydamasis Egipte, Gro
myko sutiko aprūpinti Egiptą
ginklais, kurių Egiptas neteko
1973 kare, iki birželio m. Egip
tas reikalavo 100 moderniškesnių MIG-25 lėktuvų, bet
gavo tik 50 MIG-23, žemės ir oro
taikiniam raketų ir 500 tankų,
nes nesutiko įsileisti sovietų
technikų.
Irano šachas Rėza Pahlevi
Kissingeriui pareiškė, kad jis su
tiktų aprūpinti Izraelį aliejumi,
jei Izraelis užleistų Egiptui Abu
Rudeis aliejaus laukus.
Pentagonas pranešė, kad pa
gal technikinės pagalbos sveti
mom valstybėm sutartis JAV
vyriausybės ir privačių firmų
samdyti technikai apmoko 34
valstybių karinį personalą. Tas
kaštuoja 727 mil. dol.
Egiptas nesutinka dalyvauti
Ženevos konferencijoje tol, kol
jis negaus pakaitalų 1973 kare
prarastiem ginklam.
Įsivėlusi į kovas su Eritrėjos
nacionalistais, Etiopijos vy
riausybė paprašė JAV suteikti
jai smulkių ginklų ir šaudmenų
už 30 mil. dol., bet JAV delsia
atsakyti.
JT Saugumo taryba renkasi
svarstyti Kipro salos turkų pa
skelbtą salos padalinimo klau
simą.
JAV vyriausybė sutiko, kad
Iranas investuotų į Pan Am
World Ainvays bendrovę apie
300 mil. dol., gaudamas už tai
apie 13% jos akcijų.
Pagyvėjusi sovietų laivyno
veikla vakarinėje Baltijoje kelia
susirūpinimo Danijoje ir V. Vo
kietijoje.
Ir JAV senatas patvirtino įstatymą, sulaikantį prez. Fordo
paskelbtus mokesčius importuo
jamam aliejui 90 dienų. Prezi
dentas žada įstatymą vetuoti, bet
kongresas tiki laimėti.
V. ir R. Vokietijų gyventojai
yra nepatenkinti Brandto vesta
rytų politika, nes jų viltys dėl
laisvesnio judėjimo ir geresnių
santykiu neišsipildžiusios.
Dvejų metų bandymas su
savanorių armija JAV laikomas
pavykusiu ir tikima, kad tokia
armija numatomoje ateityje ga
li būti papildyta tik savanoriais.
Armija yrapasiekusi 99% savo su
dėties ir savanorių išsilavinimas
yra pakilęs (66% yra baigę 12 m.
mokslą). Spalvotieji 1974 su
darė 16%.
Kambodijos vyriausybės žy
giai atidaryti susisiekimui Me
kong upe sutiko stiprų pasiprie
šinimą.
P. Vietname komunistai sten
giasi įsistiprinti turtingiausioje
Mekong upės deltoje ir pasiekė
žymių laimėjimų.
Atstovų rūmai paskyrė bankrutuojantiem
geležinkeliam
paremti vyriausybės garantuotą
347 mil. dol. paskolą. Senatas
tam reikalui paskyrė 275 mil.
dol.
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LAISVEI LAIMĖTI REIKIA SUTELKTI
VISAS PAJĖGAS
Dr. S.A. Bačkio žodis, pasaky
tas Chicagos ALT-bos sureng
tame Vasario 16 minėjime

Mūsų šventė šiais metais
vyksta pasikeitusioje pasaulinės
konjunktūros padėtyje. Didžiųjų
valstybių gyvenime įvyko jų po
litikos vairuotojų pasikeitimai
— Prancūzijoje, Vokietijoje,
JAV-ėse, Japonijoje, Portugalijo
je. Vadinamojo Trečiojo pasau
lio valstybės, palaikomos komu
nistinių kraštų, rodo savo jėgą
politinėje srityje. Jungtinių Tau
tų Pilnaties posėdžiuose galėjo
tų valstybių dėka kalbėti Yasir
Arafatas, Palestinos Išlaisvinimo
Organizacijos partizanų vadas.
Jis buvo sutiktas ir priimtas su
visomis pagarbomis, teikiamo
mis vyriausybių vadovams . . .
Ekonominėje plotmėje Trečiojo
pasaulio valstybės, kurių teri
torijose yra apie du trečdaliai
žaliavų, nori tvarkytis taip, jog
turtingosios pramonės valstybės
pajustų, kad jos nuo jų daug pri
klauso ir nebegalės jų žalia
vomis naudotis taip, kaip lig
šiol. Todėl pažangiosios pramo
nės, technologijos kraštai dabar
pergyvena ekonominę depresi
ją, energijos bei naftos krizę,
nedarbą,
nebekalbant
apie
eventualią karo veiksmų grės
mę Artimuosiuose Rytuose bei
kitur. Visi kraštai priėjo išvados,
kad vieni nuo kitų yra abi
pusiai priklausomi. Kad pasaulis
yra nepaprastoje padėtyje — pa
tvirtino ir JAV prezidentas For
das sausio 30 pasitarimuose su
Britų ministeriu pirmininku
Harold Wilson, taip pasakyda
mas: “Iššūkiai, su kuriais mes
šiandien susiduriame, yra rimti.
Jie yra skirtingi ir kai kuriais
požiūriais labiau komplikuoti,
negu tie, su kuriais buvo susi
durta antrojo pasaulinio karo
metu. Bet aš tikiu, kad laisvos
ir demokratinės tautos, veik
damos kartu, triumfuos.”
Lietuvos reikalų dirvoje —
mes vieningi buvome protestuo
ti 1974 prieš Australijos ir Nau
josios Zelandijos žygius, ku
riais buvo pripažinta Baltijos
valstybių inkorporacija į Sovietų
Sąjungą. Mes nepaprastai buvo
me laimingi, kad Simas Kudirka
buvo išlaisvintas ir su šeima at
sirado mūsų tarpe.
Mūsų veiksniai stiprino ir
stiprina veiklą, kad žmogaus teiJugoslavijos teismas Zadare
nuteisė 15 univ. profesorių, stu
dentų ir prekybininkų iki 13 m.
kalėjimo už teroristinės orga
nizacijos sukūrimą, priešišką
propagandą ir norą atskir
ti Kroatiją.
JAV ir Rumunija numato grei
tai pasirašyti prekybos sutartį,
pagal kurią Rumunija žada pa
lengvinti emigraciją.
Demeričian, neseniai paskir
tas Armėnijos partijos sekreto
rius, išbarė armėnus, kad jie,
užmiršę komunistų partijos tiks
lus, siekia tik pasipelnyti, eikvo
ja socialistinę nuosavybę, piktnaudoja savo padėtį, ima kyšius
ir spekuliuoja. Tik 4 ar 5 %
pramonės gaminių yra tinkami
vartoti.

sės ir tautų laisvės principai bū Aktas buvo paskelbtas Vokiečių
tų labiau gerbiami ir kad Sovie karinės okupacijos metu. Jis
tų Sąjunga laikytųsi tais klausi buvo paskelbtas asmenų, kurie
mais savo vidaus teisės ir pasi rizikavo daug, bet buvo pasiry
rašytų tarptautinių sutarčių. Tie žę daryti viską, kad Lietuva bū
dalykai ypačiai svarbu kelti, ka tų laisva ir nepriklausoma. Jie
da “teisingieji yra pavargę”, vieningi buvo pasauliui pa
kaip savu laiku yra sakęs po reikšti lietuvių tautos valią būti
piežius Pijus XII. Taip pat prisi laisva ir nepriklausoma valsty
menu Tautų Sąjungos posė be. Tas ryžtas, patriotinis entu
džiuose Airijos buvusio prezi ziazmas, vienybės dvasia buvo
dento de Valera pasakytą mintį: ne tik nepriklausomybės kovų
“Šiandien cinikai mums duoda metais. Jį lydi 1941 metų tau
tos sukilimas prieš Sovietų Są
moralės ir teisės pamokas . . .”
Ta prasme pasisako ir JAV jungą, partizanų kovos prieš
buvęs delegatas J.T. Pilnaties okupantą, memorandumai
posėdžiuose, dalyvavęs Žmo Kremliaus viešpačiams dėl lais
gaus Teisių Komisijoje, Wil- vių ir žmogaus teisių laužymo,
liam F. Buckley J r. savo knygo memorandumai J.T. Organizaci
je “United Nations Joumal: jai, Simo Kudirkos byla, Romo
A. Delegate’s Odyssey”. Jis rašo: Kalantos susideginimas, šūkiai
“Jungtinėse Tautose teieškoma LAISVĖS LIETUVAI.
bet kokių nusikaltimų Izraelyje,
Be to, žinių perdavimas apie
Pietų Afrikoje ir Vakarų kraš tai į Vakarų pasaulį, Lietuvos
tuose. Visai nesiinteresuojama Katalikų Bažnyčios Kronikos
bet kokiais žmogaus teisių lau buvimas ir jos perdavimas į Va
žymais komunistinėse valsty karus vaizdžiai parodo, kad lie
bėse arba kraštuose, kurie pri tuvių tautoje viešpatauja ryžtin
klauso Trečiajam pasauliui”. Ki gas pasipriešinimas okupan
toje savo knygos vietoje jis ste tams: prieš rusifikaciją, prieš
bisi: “Kaip organizacija, kur prievartinį ateizmą, kolonijinę
nėra drąsos ištarti žodį “Sovietų eksploataciją. Drąsiai lietuviai
Sąjunga”, kada svarstomos žmo gina žmogaus teises ir lietuviš
gaus teisės, gali sustiprinti žmo ką savitumą, rodydami savo
gaus teisių gynimą.” Gyvena orientaciją į Vakarų civilizaciją
me tad tokiame laikotarpyje, ka ir kultūrą. Visa tai vyksta dėl
da negalime iliuzijų turėti, kad to, kad lietuviai visuomet kovo
viską, ko mes norime ir siekia jo dėl laisvės, ir dėl to, kad
me, galime laimėti. Bet padėtis Vasario 16 Aktas sustiprino mū
gali pasikeisti ir mums palan sų tautinę ir valstybinę sąmonę.
kesne kryptimi. Ir Vasario 16
(Bus daugiau)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
TELŠIŲ VYSKUPIJA
TELŠIAI

ateistų pastangų, atsiranda mo
kinių, kurie ir šiokiadieniais lan
ko bažnyčią.

1973 rudenį inžinierius Pa
plauskas Telšių katedros švento
riuje pastatė koplytstulpį — Rū
pintojėlį. Telšių miesto Vyk
domasis komitetas už tai nubau
dė inžinierių 50 rub. bauda, o
koplytstulpį
reikalauja
nuo
šventoriaus pašalinti, mat, jis
“gadinąs” šventoriaus vaizdą.

1973 vasarą Kretingos Vykdo
mojo komiteto administracinė
komisija nubaudė 50 rub. bauda
Kretingos gyventoją Šilienę, nes
ji kelis vaikus paruošus pirmajai
išpažinčiai ir komunijai.

KLAIPĖDA

Naujoji Akmenė

1974 §ausį Klaipėdos miesto
Vykdomojo komiteto pirminin
ko pavaduotojas Ruginis įsakė
Klaipėdos klebonui nuvyti nuo
altoriaus adoruotojas, nes jos
apsirengusios tautiniais rūbais.
Ruginio nuomone, tokiais rūbais
bažnyčioje negalima pasirodyti.
Klebonas,
bijodamas
turėti
nemalonumų, adoruotojas paža
dėjo leisti prie altoriaus tik ta
da, kai jos iš Vykdomojo komi
teto atsinešiančios raštišką leidi
mą . . . Tikintieji Ruginio drau
dimu giliai pasipiktinę: “Kur ti
kėjimo laisvė, jei valdžios parei
gūnai nurodinėja, kokia suknele
einant į bažnyčią galima reng
tis?”

1973 vasarą Naujosios Akme
nės II vidurinės mokyklos VII
kl. mokiniai, vadovaujami lietu
vių kalbos mokytojos, atvažiavo
į Kauną. Mokiniams einant per
miesto sodą, vienas mokinys
paklausė draugą, kurioj vietoj
susideginęs Kalanta. Prie moki
nių būrelio priėjo vienas sau
gumietis ir paklausė, ko jie čia
iešką;
— Vietos, kur žuvo Kalanta,
— paaiškino mokinys.
Saugumietis paklausė mo
kytojos pavardės, iš kurios mo
kyklos jie atvažiavę. Viską užsi
rašęs, suriko: “Dinkite iš čia,
kad daugiau jūsų nematyčiau!”
Po kelių dienų direktorius lie
tuvių kalbos mokytojai pareiškė:
— Skubiai paduok pareiški
mą ir išeik iš mokyklos, nes tu
rėsi didelių nemalonumų.
Verkdama mokytoja parašė
pareiškimą, kad “savo noru” iš
einanti iš mokyklos. Naujosios
Akmenės žmonės užjaučia aukš
tąjį mokslą baigusią mokytoją,
priverstą dirbti gamykloje.

-oKlaipėdoje X vidurinės mo
kyklos istorijos mokytoja Keturakaitė aiškina mokiniams, kad
Kristaus nebuvo, tai tik kai kie
no sukurtas anekdotas. Vienas
mokinys paklausė: “Mokytoja,
anekdotų yra sukurta labai daug,
bet nuo jų niekas metų ne
neskaičiuoja, jie skaičiuojami tik
nuo Kristaus”. Klasė pradėjo
juoktis, o mokytoja apsidžiaugė,
kad po skambučio galima iš
eiti iš klasės.
Palanga

Palangos vidurinės mokyklos
moksleiviai ir jų tėvai skundžia
si, kad mokytojai Taurinskas
su Ceinakiene, fanatiški ateistai,
sekmadieniais, budėdami prie
bažnyčios, stebi bažnyčią lan
kančius moksleivius. Nepaisant

Kretinga

Seda

Baigiantis 1972 metams, Se
dos vidurinės mokyklos mokyto
jai posėdyje svarstė mokinių
pažangumą ir elgesį. Viena
mokytoja perskaitė mokinių pa
vardes, kurie mokosi penketais
ir pavyzdingai elgiasi. Pami
nėjus VI kl. moksleivių Reginos
Skrabeikytės ir Janinos Berno
taitės pavardes, komjaunimo
sekretorė Kentraitė-Kristutienė
užriko:
— Šitos moksleivės ne pionie
rės, todėl jų elgesio negalima
vertinti pavyzdingu.
Dauguma mokytojų nesutiko
su šia komjaunimo sekretorės
nuomone, o Kristutienė įrodi
nėjo savo:
— Jeigu mes nepionierių ir
nekomjaunuolių elgesį vertin
sime pavyzdingu, tai jų niekada
nepriversime įstoti į šias organi
zacijas.
VEIVIRŽĖNAI

Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime vasario 16 Kultūros Židinyje iš k. assembl.
John Flack, assembl. Alfred Delli Bori, assembl. Fred Schmidt, Lietuvos gen. konsulas A.
Simutis, programos vedėja Irena Veblaitienė, N.Y. miesto tarybos narys Walter Ward, šen.
Martin J. Knorr, Altos pirm. dr. E. Noakas, assembl. Peter J. Mirto. Nuotr. Charles
Binkins

Tailando parlamentas kan
didatu į min. pirm, išrinko dem.
partijos atstovą Seni Pamoj, ku
ris žada vesti švelnaus socializ
mo politiką.

P. Korėjos prezidentas Park
pažadėjo paleisti iš kalėjimo vi
sus politinius kalinius, išskyrus
komunistus.
Kanadoje prasidėjo stiprus
judėjimas grąžinti 1967 panai
kintą mirties bausmę.
Pakistano min. pirm. Zulfikar
Ali Bhutto perėmė š. vakarų
Jaunųjų amerikiečių už laisvę provincijos valdymą ir apkaltino
ir konservatorių unijos surengto Afganistaną, kad jis remia šios
je konferencijoje buvo reiškia provincijos sukilėlius, norinčius
mas nusivylimas respublikonų įkurti savarankišką Pathaną.
partija, prezidentu ir viceprezi
Prezidentas F ordas numato
dentu ir sudaryta komisija tre rudenį aplankyti Europos vais
čios partijos steigimui tirti.
tyk es ir Kiniją.
Čilės vyriausybė vėl paleido
Maskvoje buvo leista moder
27 politinius kalinius ir leido niem dailininkam suruošti savo
jiems išvykti į kitas valstybes.
darbų parodą nuolatiniam eko
Danijos mažumos vyriausybė, nominių laimėjimų parodų pa
sudaryta soc. dem. partijos va talpų bičių laikytojų paviljone,
do Anker Jorgensen, pradėjo eiti tačiau policija kontroliuoja jos
pareigas.
lankytojus.

Ispanijos min. pirm. Carlos
Arias Navarro pareiškė, kad jis
nemato kliūčių Ispanijos politi
niame gyvenime reikštis socia
listam ir krikšč. demokratam.
JAV karo aviacija pranešė
kongresui, kad ji numato par
duoti Ispanijai 24 Phantom lėk
tuvus už 203 mil. dol.
Prezidentas paskyrė viceprez. Rockefellerį vadovauti na
minei tarybai ir du jo padėjė
jus — tos tarybos vykdomuoju
direktoriumi ir jo padėjėju.
Prezidentas paskyrė namų ir
miestų planavimo sekretore Clara Anderson Hills, tačiau dėl to
susilaukė opozicijos iš senato
namų, bankų ir miesto reikalų kto pirmininko.
JAV pramonės gamyba nukri
to 3.6% per sausį, o didmenų
kainos taip pat nukrito 0.3%.
Imigracijos ir natūralizacijos
tarnyba pranešė, kad taupumo
sumetimais nuo vasario 15 turis
tų vizos įvažiuojantiem į JAV
bus duodamos tik 6 mėn. ir pra-

tęsiamos tik išimtinais atvejais.
Sovietų meno rinkėjas, poetas
ir vertėjas, anksčiau organizavęs
modernių dailininkų parodą,
Aleksander Glazer gavo leidimą
išvykti į Izraelį.
Pirmaujanti Kirovo baleto
šokėja Kaleria Fedičeva atvyko
į Romą ir tikisi atvykti į Ame
riką, kur gyvena jos vyras.
Dem. senatorius iš Tėxas
Lloyd Millard Bentsen pasiskel
bė kandidatuosiąs į JAV prezi
dentus.
Aukšč. teismas nutarė, kad
pajamų mokesčius kontroliuo
janti įstaiga (IRS) turi teisę rei
kalauti iš bankų įtartinų asmenų
piniginės apyvartos davinių.
Atstovų rūmai sudarė atskirą
komitetą JAV žvalgybos įstaigų
veiklai tirti.
B. F. Bailar, paštų viršininkas,
tvirtina, kad prieš metų pabaigą
pirmos klasės laiškų tarifas pa
kils iki 12-13 et.
William G. Boudler paskirtas
JAV ambasadoriumi P. Afrikai.

Veiviržėnų klebonas kun.
Brazdžius parsivežė iš laukų se
ną nuo melioracijos nukentėjusį koplytstulpį. Jį atnaujinęs pa
statė prie klebonijos. Rajono val
džia pareikalavo, kad kun. Braz
džius koplytstulpį nugriautų.
Kadangi šitai padaryti nesutiko,
buvo perkeltas į kitą parapiją.
Dabartinį Veiviržėnų klebo
ną Jankauską valdžia verčia,
kad nugriautų kun. Brazdžiaus
pastatytą koplytstulpį. 1973 lap
kričio mėnesį Religijų reikalų
tarybos įgaliotinis K. Tumėnas,
atvykęs į Telšius pas vysk. Pletkų, reikalavo, kad vyskupas įsa
kytų Veiviržėnų klebonui paša
linti koplytstulpį nuo klebonijos
kiemo.
BARSTYČIAI

Barstyčių vidurinėje mokyklo
je mokytojavo Stasys Andriekus.
Jį mylėjo ir gerbė tiek moki
niai, tiek tėvai. Jo darbą gerai
vertino mokyklos vadovybė ir
švietimo skyrius. 1970 mokyto
jas St. Andriekus buvo atleis
tas iš darbo už tai, kad jis per
Velykas Telšių katedroje daly
vavo Prisikėlimo pamaldose. Pa
kviestas į švietimo skyrių ir pa
klaustas, kodėl jis, tarybinis mo
kytojas, lankąs bažnyčią, St.
Andriekus atsakė:
Aš esu tikintis ir elgiuosi pa
gal savo sąžinę.
Šiuo metu Andriekus dirba
laiškanešiu.
ŽIDIKAI

1973 Mažeikių rajono val
džia nubaudė Židikų kleboną ir
parapijos komiteto pirmininką
po 50 rub. už tai, kad šie len
tomis iš lauko pusės apkalė baž
nyčią, nors tam tikslui anksčiau
leidimas buvo duotas.
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TAS NE LIETUVIS, KURIS DIDŽIAIS
DARBAIS NEŠVIES
Kalba, pasakyta Vasario 16-osios minėjime Bostone
A. MASIONIS
Elmvvood Park, N.J.
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galvas už savo avis, o jos už sa
vo vadus. Ten dabar nėra tokio
susiskaldymo, kaip čia pas mus,
išskyrus, kaip jau minėjau, vieną
kitą kolaborantą, ten niekam nė į
galvą neateitų tokio pavojaus
metu, kokiame tauta dabar yra,
turint vieną bendruomenę, kurti
dar antrą, skaldyti jėgas, kada
reikia jas konsoliduoti. Ten nėra
dabar nei krikščionių demokra
tų, nei tautininkų, nei frontinin
kų, nei kitokių partijų, yra tik
viena partija, ir ji vadinasi —
Lietuva. Į šią vieną partiją yra
ten visi ir susibūrę ir vardan jos,
vardan tos Lietuvos, yra vedama
žūtbūtinė kova. Jos tikslas —
būti ar nebūti, jos šūkis —visi
už vieną, vienas už visus.
Tik tokiu būdu galime sau
išsiaiškinti, kaip tokioje Lietu
voje tokiais laikais buvo galima
surinkti net 17 tūkstančių parašų
po peticija Jungtinėms Tautoms
ir pristatyti ją tam, kam ji buvo
adresuota.
Iš tikrųjų nėra čia didelio rei
kalo visa tai taip plačiai aiškin
ti. Visi mes skaitome laikraš
čius, sekame visas žinias iš tė
vynės ir iš kitokių šaltinių ir su
prantame, kokia ten arši kova
eina už religiją ir už lietuvišką
kultūrą, nes mūsų, kaip ir visų
Vakarų, kultūra yra grynai krikš
čioniška, ir mūsų tauta visais lai
kais sėmėsi sau iš krikščionybės
drąsos ir įkvėpimo, nes religija
nuo mūsų kultūros negali būti
atsiejama. Tik pagalvokime, kas
garsintų šiandien Lietuvos var
dą, kas keltų aikštėn tautos
skriaudas, jos kančias, tokį žiau
rų asmens nužmoginimą, jo ele
mentariausių teisių paneigimą,
jeigu nebūtų pasirodžiusi ir iki
šiol išsilaikiusi Lietuvos Bažny
tinė Kronika. Tiesa, mes ir pla
tesnis pasaulis buvome labai su
sidomėję Simu Kudirka ir jo
byla, labai domimės juo ir dabar,
atvykus jam į šį kraštą, bet tai
buvo ir yra vienas asmuo, vien
kartinis toks dalykas, įvykis. O

Iš kur ta mažytė mūsų tauta,
kovodama su milžinu, kaip Se
nojo Įstatymo Dovydas su Gali
jotu, ima tiek jėgų ir drąsos?
Svarbiausias ir pats stipriausias
mūsų tautos ramstis šioje žiau
rioje ir nelygioje kovoje yra tau
tos religingumas, tikėjimas Ap
vaizda, nepaprasta tėvynės mei
lė, giliausias įsitikinimas, kad
tiesa yra jos, kad ir mažos ir
silpnos tautos, pusėje. Tas mus
aiškiai įtikina, kai pavartom
mūsų spaudos paskutinių dvejų
metų puslapius. Jie mirga žinio
mis, paimtomis iš Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronikos. Kas yra
šiandien Lietuvoje drąsiausi ir
ryžtingiausi tautinio fronto va
dai, kas pirmieji išdrįs'o rašinėti
komunistų valdžiai ne kokius
anoniminius raštelius, bet skun
dus ir peticijas, padėdami po jo
mis savo tikrus parašus, iš anks
to gerai žinodami, kokių represi
jų jie už tai gali susilaukti, kam
buvo iškeltos garsiosios bylos už
vaikų katekizavimą, jų ruošimą
pirmajai komunijai, už krikščio
niškosios moralės mokymą, už
lietuvio dvasios palaikymą? Ga
lime mes patys, gerbiamieji
klausytojai, būti tikį ar netikį,
didžiausi davatkos ar aršiausi
bedieviai, ar pagaliau net mark
sistai, kaip mūsų Vaclovas
Sevrukas, bet visi mes, būdami
nuoširdūs ir teisingi, turime pri
pažinti, kad dvasios vadai šian
dien ten atlieka tokią rolę,
kokios jie niekada nėra at
likę visoje Lietuvos religinio ir
tautinio gyvenimo istorijoje. Ir
jie dabar yra ten tikri vadai, nes
jie nepasilieka kitų užnugary,
nesislapsto už savų parapiečių,
neišstumia jų priekin, kad šie
eitų už juos į kalėjimą, bet patys
duoda tikro vado pavyzdį, patys
stovi pirmose eilėse, už tai patys
daugiausia baudžiami, dažniau
siai kalinami, labiausiai niekina
mi ir persekiojami.
Yra, žinoma, ir išimčių. Pasi
taiko, kad vienas kitas dvasinin
kas, kartas net ir gana aukštas, ai
tai iš baimės, ar tai iš noro įsiteikti, pataikauja priešui, su juo
Diena po dienos skaitydami
kolaboruoja. Tačiau visa dau
spaudą,
mes dar aiškiai prisime
guma vadų ir liaudies yra svei
nam
pernai
metais Romoj vyku
ka, labai patriotiškai nusiteikus,
sią
tarptautinę
pasaulio maiti
moka atskirti vilkus avies kaily
nimo
konferenciją,
posėdžiavu
je, seka tik tikrais
vadais ir
sią
du
mėnesius
su
viršum.
su jais vieningai dirba, kovoda
Mum krito į akį ypač Afri
ma už savo teises ir už tautos iš
kos
delegatų apeliavimas į pa
silaikymą.
saulio sąžinę dėl pusbadžių ar
Vienybėje galybė
badaujančių Afrikos ir kitų kraš
Kaip anksčiau Lietuvoje buvo tų žmonių, kurių buvo priskaitodaug aplenkėjusių, nuo savo ma net 10 milijonų!
liaudies nutolusių kunigų, kurie
Daugiausia buvo kreipiamasi
blogai pasitarnavo tautai, ją taip į turtinguosius pasaulio kraštus,
pat lenkindami, taip dabar prie pirmiausia, žinoma, į Ameriką,
šingai, kad ir nedaug jau kuni sąmoningai aplenkiant ar pa
gų likę, palyginant su tuo skai mirštant, kad toj pačioj Afrikoj
čiumi, kurį turėjome nepriklau žibalo versmių turtuoliai nebe
somybės laikais, bet jie dabar žino, kur dėti savo pinigus,
yra tikras vadų elitas, tikri kovos bent ketveriopai pakėlę kainą
ir už tautinę, ir už religinę už nevalytą aliejų.
tautos laisvę pirmūnai. Jie guldo
Kaip žinom, pasaulio maifini

ką atskleidžia Kronika? Kiek ten
vietovių, mums taip pažįstamų,
minima, kiek ten vardų ir pa
vardžių, tikras kaleidoskopas!
Ir ta kova, aprašyta Kronikoje,
nėra kieno nors fantazija, nėra
koks nors subjektyvus Lietuvoje
apsilankiusio išpūstas pasakoji
mas, bet tikras, autentiškas, tie
siog ašaromis ir krauju rašytas
dokumentas. Vaclovas Sevrukas
yra pareiškęs, kad iš visų žinių,
kurios pasiekia Vakarų pasaulį
apie padėtį Lietuvoje, Kronika
yra pats autentiškiausias ir pa
tikimiausias dokumentas.
Mažytė Lietuva
sudrebino Kremlių
Ir siunta dėl Kronikos ir viso
lietuviško pogrindžio partija,
visi jos pareigūnai ir slaptoji
policija ne tik Lietuvoje, bet net
ir Maskvoje. Mat, mažytė mūsų
Lietuva sudrebino net patį
Kremlių. Ir jie niekaip negali su
prasti, kaip galėjo prasmukti per
sieną net 11 Kronikos numerių.
Ir daro jie ten kratas, terori
zuoja dvasios vadus, tikinčiuo
sius, net moteris ir vaikus, bet
niekaip negali šito dalyko iš
aiškinti. Mat, ten visi už vieną
ir vienas už visus.
Daugiausia, žinoma, tenka
kunigams. Matėme spaudoje,
kiek pas juos padaryta kratų,
trukusių kartais iki 8 valandų.
Nors Kronikos kaltininkų ir ne
suranda, bet kratomiems ten
ka labai nukentėti: atima iš jų
rašomąsias mašinėles, religinio
ir kitokio turinio sunkiai įsigy
jamas ir tokiose sąlygose dau
giau nebegaunamas knygas ir ki
tus daiktus.

Tačiau, nepaisant tų visų
persekiojimų, kova eina toliau.
Kudirkos ir Maironio dvasia įkvepia juos toje kovoje ir duodą
naujų jėgų. Juk jie dar neuž
miršo Maironio tiesiog revoliucionieriškos dainos “Jau slavai
sukilo. Nuo Juodmario krašto

pavasaris eina Karpatų kalnais.
Po Lietuvą— žiema, nei žodžio,
nei rašto neleidžia erelis, su
spaudęs sparnais. Petys gi į petį,
na, vyrai, kas gali, sustoję į dar
bą už mylimą šalį, prikelkime
Lietuvą mūsų!” — Tada buvo
erelis, o dabar pjautuvas ir kū
jis. Visi žinome, ką jie turi gal
voje, dainuodami apie erelį.
Maironis moka ten pat ir pa
guosti ir įkvėpti vilties:
Kas tiki į Dievo Apvaizdą galingą,
Tas baimės vaikų nepažįsta silpnos.
Mums teko per amžius dalis nelai
minga,
Bet niekas nežino rytojaus dienos.

Toliau jis primena, kad daugelis
tautų jau išsilaisvino ir kad
Ir Lietuvai lemtas ne kitas likimas,
Ir Lietuvai laisvės nušvis rytmečiai.

Jei Maironis, būdamas kad ir
kunigas, tiesiog revoliucionieriškai ragina stoti į kovą, tai
V. Kudirka, kuriam labiau pritik
tų tai daryti, elgiasi visai prie
šingai. Jis labai ramiai ir meto
diškai moko, galima sakyt, parti
zaniškos kovos metodų, visą
laiką patardamas nesinervinti,
nepamesti galvos ir žinoti, kad
laimėjimo viltis, vartojant jo
metodus ir strategiją, yra užtik
rinta. Kad geriau suprastumėm
V. Kudirkos žodžius, kad geriau
įsijaustumėm į mūsų ten kovo
jančių brolių nuotaikas, skaitant
jiems Kudirką, persikelkime
mintimis į tėvynę, įsivaizduoki
me, kad mes ten gyvename jų
vietoje ir jų sąlygose ir pasi
klausykime mums jau tiek daug
kartų girdėto eilėraščio “Manie
siems”:
Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną
Iš tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną,
Namas negrius — iš baimės jūs neiš
lakstykit,
Tik vieton ano stulpo tąją pačią dieną
Tuoj kitą statykit!

Jeigu žūtų iš rankos priešo ar likimo
Viens tų, kur augin garbę, dvasią jūs
kilimo,
Rimkit — tegul jūs širdis drąsums
neatstoja,
Tiktai, ką anas darė vyrs pasišventimo,
Tegul kits kartoja.
Lietuva mano! Priešui ant tavęs
įnirtus,
Privalai hydra tapti ta, kuriai nukirtus
Galvą, tuoj kelios galvos vieton jos
išdygsta.
Išliksi tik j hydrągyvenimo pavirtus,
Nors priešas nestygsta!

(Bus daugiau)

AMERIKA VIS DAR TEBEPIRMAUJA
GINKLŲ PARDAVIMO RINKOJ
mo konferencija, nieko konkre
čiai nenutarus, taip ir išsiskirs
tė .. .
Dabar žvilgterėkim į kitą kor
tos pusę; būtent, kam ir kaip
sekasi prekiauti ginklais, už ku
riuos vieni surenka, o kiti iš
leidžia dešimtis ir šimtus bilijo
nų dolerių.
AP surinktais duomenimis,
JAV-bės ginklų pardavimo srity
pasauliniu mastu savo poziciją
vis dar tebelaiko pačioj viršū
nėj: paskutiniais metais santy
kiu 2 prieš 1, kaip aiškėja iš vy
riausybės apžvalgos.

Nuo 1963 lig 1973 JAV-bių
ginklų pardavimas užsienio
kraštam pasiekė 29.7 bilijonų
dolerių. Sovietų Sąjunga tuo pat

Bostono lietuvių delegacija vasario 7 apsilankė pas miesto burmistrą Kevin H. VVhite.
Iš k. Altos vicepirm. Aleksandras Chaplikas, burmistras White pasirašo proklamaciją, A.
Škudzinskas, dr. A. Budreckis, stovi A. Matjoška, A. Keturakis, A. Andriulionis.

laikotarpiu pardavė ginklų už
sienio kraštam už 1.5 bilijonų
dolerių.
Ginklų kontrolės ir nusi
ginklavimo ^agentūros paruošti
duomenys taip pat tvirtina, kad
visi pasaulio kraštai kariniam
reikalam tuo laikotarpiu išleido
i$ viso 2.5 trilijono dolerių!
Tiem patiem reikalam Ameri
ka išleido 765 bilijonus, gi Ru
sijos tam pačiam tikslui iš
leista 674 bilijonai.
Nepaisant, kad Maskvos išlai
dos kariniam tikslam kalbamuo
ju laikotarpiu sparčiai didėjo,
nuo 74 bilijonų 1971 pašokusios
lig 86 bilijonų 1973, JAV-bėse
nuo 74 bilijonų 1971 padidėjo
lig 78 bilijonų 1973.
Mus pribloškia dydis, kurį pa
stebim Sovietų Sąjungos ir JAVbių išlaidume, tačiau jis nu
blanksta lyginant jį su dviejų
didžiųjų pasaulio galiūnų apsi
ginklavimu bei savo sąjunginin
kų apginklavimu.
Šiaurės Atlanto Organizacijai,
įskaitant ir JAV-bes, nuo 1963
lig 1973 kariniam tikslam iš
leista 991.1 bil. dolerių. Varšu
vos pakto sąjungininkai tam pa
čiam tikslui tuo pačiu laiku iš
leido 779.3 bil. Kinija, nepri
klausanti nė vienai didesnei ka
rinei grupei, per vieną dešimt
metį savo apsiginklavimui išlei
do 106.5 bil.
Kiti kraštai, be Amerikos ir So
vietų Sąjungos, pardavė ginklų
už 13.7 bil. dolerių.
Nepaisant kiekvienos admi
nistracijos raginimo mažinti pre
kybą ginklais, nuo 1964 Ameri
kos pirkliai ginklų pardavime
turėjo pirmą vietą pasaulinėj
rinkoj: parduotų ginklų sumos
nepaprastai didėjo.
1963 Amerikos ginklų parda
vimo skaičius tesiekė 1.19 bil.
dolerių, 1968 tas skaičius pakilo
lig 2.68 bil. ir 1973 pasiekė 5
bilijonus.
Dr. P. Mačiulis

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.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HUME — 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 spalvotus ir Daorastus.
pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lafayette St., Newark, N. J. 07105; tel.
344-5172. Paruošiamos
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St.,
Ridgevvood, 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 Baklno Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

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

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

-Darbininko spaudos kioskas.

NEVY 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.
NEVY 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 sekmad. 1-1:30. S. M In
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.
^Iriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač
siuntiniam į Lietuvą.
(Polyester-Knits yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

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

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

Fasolino
Memorials CO.
66-86 80th Street (prieS St. John’s kapines)
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų vienintelę vieta
Gausi parodų salė
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Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

. GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Prie mūsų didžiųjų tautos ta bažnyčia buvo atimta ir pa
švenčių reikia skirti ir kovo 4 — versta cerkve, buvo nuimta ir
Šv. Kazimierą. Tas karalaitis ir
lietuviška karūna. Po pirmojo
šventasis buvo lietuvis, rūpinosi pasaulinio karo vėl buvo grąžin
Lietuvi. Lietuvoje jis ir palaido tas jai tikrasis vardas. Vėliau
tas.
lietuviai užkėlė ant kupolo ir
Ypač jis .prisimintinas šiuo lietuviškąją karūną. Bet kas nuti
iųetu, kai yra sustiprinta kova ko? Tą bažnyčią komunistinis
prięš religiją, kai okupantas vi okupantas pavertė į ateizmo mu
som. priemonėm spaudžia lie ziejų.
tuviu tautines aspiracijas. Anais
Karalių giminė, iš kurios jis
senais laikais, kai jis gyveno, buvo kilęs, jam buvo pastačiusi
jis kaip tik Lietuvą gynė nuo
gražią koplyčią prie Vilniaus ka
slavu, riūo pravoslaviios. Yra tedros. Katedra gi stovėjo ant is
išlikę autentiški jo darbai, kaip torinės senosios šventos ugne
jis tvarkė valstybės reikalus Vil lės vietos. Savaime sujungė
niuj,e. . •
naująjį tikėjimą su senąja Lie
Bet ši jo kovo Drieš rusus, tuva. Ten ir derėjo, kad švento
besibraunaričius vis gilyn į jo palaikai rastų tinkamą prie
Lietuvą, labiausiai pasireiškė po globstį. Koplyčia buvo vienas iš
jo mirties. Kam yra tekę būti gražiausių baroko paminklų, ku
Vilniaus Sv. Petro ir rovilo baž pina tylos, gilių minčių ir Lie
nyčioje /intaKalnyje, toje puoš tuvos praeities.
niausioje Vilniaus bažnyčioje,
Okupantui užkliuvo ši isto
kut yra 2000 statulų, vienoje rinė katedra ir šventojo karstas.
koplyčioje aukštai prie lubų yra Jie uždarė katedrą ir ją pavertė
reljefas, kuris vaizduoja, kaip šv. galerija ir koncertų sale. Uždarė
Kazimieras pasirodo Lietuvos ir šventojo koplyčią. Šv. Kazi
kariuomenei ir kaip ją perveda miero palaikus išnešė į Antakal
per Dauguvos upę ir kaip pa nio Šv. Petro ir Povilo baž
deda sumušti rusų kariuomenę. nyčią ir ten padėjo didžiajame
Ten yra lotyniškai įrašyta, kada altoriuje. Ten yra jau šventa
tas žygis buvo ir kaip šventa sis tremtinys, išguitas iš savo gi
sis vedė Lietuvos pulkus į per minės kapų.
galę.
Šventasis vaizduojamas su
Baltu žirgu jodinėjo Lietu
lelijomis rankose. Tai jo skaistu
vos valdovai. Baltus žirgus laikė
mo ir dorumo simbolis. Tegu jis
ir Vytautas Didysis. Ir štai istori
su savo baltu žirgu atjoja iki
jos lapuose atjoja šventasis su
mūsų ir mūsų namus ir mus pa
istoriniiibalfu Sirgti, kad savo
čius apkaišo baltom lelijom. Te
gražumu švytėtų, kad ūkanose
gu skatina mus būti geresmais.
matytų jo skaistumą, kad visi ga
jis skatina mus būti geresniais,
lėtų iš tolo pažinti, koks čia rai
doresniais, siekti aukštų idealų
telis joja. Tokį Kazimierą karį su
ir nepražūti prabangoje. Jis pats
baltu žirgu rasite ir kituose is
buvo karalaitis, turėjo tiek daug
toriniuose paveiksluose.
prabangos aplink save, o joje
Rusai okupantai nuo seniau nepražuvo, mėgo askezę, dalijo
sių laikų nemėgsta šio šventojo turtus vargšam, kad ir jiem būtų
ir jį persekioja visokiausiais bū šviesesnė diena. Buvo jis kara
dais. Štai jėzuitai, pradėję savo laitis ir pasiliko paprastas, kad
veiklą Vilniuje, pastatė Šv. Ka visada šviestų ir spindėtų savo
zimiero bažnyčią. Tai buvo ba dorumu, išmintimi, o ne turtu.
roko pradžia Vilniuje. Istorinis
paminklas, dedikuotas Lietuvos
Tad kviečiame prisiminti šį
karalaičiui ir šventajam. Bažny šventąjį kaip brangų tautos sū
čia turėjo viršum kupolo Lie nų, kviečiame jį prisiminti mi
tuvos karūną. Caristinės okupa nėjimuose, maldose ir darbuose.
cijos metais praeitame amžiuje
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TĖVAS JUOZAS VAIŠNORA, MIC —
jo asmenybė ir veikla

Dievas siuntė Lietuvai ir
nyčiai sūnų, uolų kunigą Juozą
Vaišnorą, jis gimė 1905 sausio 70 metų amžiaus sukakties proga
15 smulkaus ūkininko šei
moj Puskelnių km., Marijam
damame universitete Angelipolės valsčiuj ir apskrity. Būsi PREL. L. TULABA
cum. Mokslą baigė gaudamas
mas kunigas Juozas augo keturių
filosofijos ir teologijos daktaro
vaikų šeimoj: turėjo dvi seseris Atsirado Sunkumas, nes nebuvo laipsnius. Kunigu įšventintas
ir brolį. Viena sesutė inirė dar parengtas lotynų kalboj. Buvo 1932 liepos 24. Primicijos bu
mažytė. Antroji gyvena Lietu leista laikyti egzaminus su są vo Marijampolėj, parapijos baž
voj. Brolis tragiškai žuvo 1946.
lyga, kad per metus išmoks, kiek nyčioj. Vaišės vyko tėviškėj,
Tėvas, kaip ir daugelis kitų reikia, lotynų kalbos. Taip dalyvaujant gausiam būriui dva
lietuvių, ryžosi ieškoti geresnio 1920 rudenį pradėjo lankyti Ma siškių, studijų draugų ir gimi
gyvenimo sąlygų svetur. Jis iš rijampolėj Žiburio gimnazijos
nių. Po atostogų jaunas kunigas
vyko į Angliją ir apsistojo Lon trečią klasę. Gimnaziją baigė J. Vaišnora grįžo atgal į Romą
done. Į čia vėliau pasikvietė ir 1926 pavasarį.
baigti studijų. Čia pasiliko iki
šeimą. . Jie pasiekė Londoną
Dar vaikas būdamas, turėjo 1938. Tuometinis marijonų ge
1910. Tačiau po trejų metų grįžo laimės pažinti Dievo Tarną ar
nerolas Cikota, pastebėjęs tėvo
atgal į Lietuvą. Jau Anglijoj Juo kivysk. J. Matulaitį. Jis jam pa J. Vaišnoros gabumus ir uolumą,
zukas pradėjo lankyti pradžios darė didelį įspūdį. Gimnaziją paskyrė jį Lietuvos provincijos
mokyklą Silvertovvne, rytiniame belankydamas, Marijampolėj tu vyresniuoju — provincijolu. Tai
Londone. Grįžus 1913 į Lietuvą, rėjo progos susipažinti su kitais
įvyko 1938.
greitai kilo karas. Pradžios tėvais marijonais. Tai buvo
mokslą ėjo ir baigė Nendriniš- veiksnys, pažadinęs jaunuolio J.
kių ir Baraginės mokyklose. Bū Vaišnoros sieloj pašaukimą stou
Bebręsdamas pas marijonus,
damas jau 15 metų ir jausdama į marijonus ir tapti kunigu. Vos
tėvas J. Vaišnora turėjo laimės
sis turįs pakankamai gabumų, tik gavęs brandos atestatą, tuo
turėti savo mokytojais ir auklėto
ryžosi laikyti egzaminus, kad jau atvyko pas marijonus ir buvo
jais didžias marijonų asmeny
galėtų įstoti išsyk į trečią gimna priimtas į vienuolyną. Novicia
bes,kaip vysk. P. Bučį, tėvą
zijos klasę. Mokytojas kuris ren tą pradėjo 1926 liepos 1. Jį at
K. Rėklaitį, tėvą J. Vaitkevičių,
gė egzaminam, norėjo, kad J. likęs, 1927 spalio mėnesį, vyres
tėvą Totoraitį, tėvą Andziulį ir
Vaišnora stotų į realinę gimna niųjų siunčiamas, atvyko į Ro
kitus. Šių didžiųjų mūsų tautos
ziją. Bet jis pareiškė norą ir pa mą, kad čia studijuotų filosofi
vyrų ir švento atminimo kunigų
siryžimą mokytis Žiburio, o vė ją ir teologiją ir rengtųsi kuni
paunksmėj subrendo tėvas J.
liau Rygiškių Jono, gimnazijoj. gystei. Mokėsi domininkonų ve
Vaišnora, kaip vertas mokinys ir
įpėdinis. Tačiau pagrindinis įkvėpėjas ir žavintis pavyzdys tė
vui J. Vaišnorai buvo ir yra Die
vo Tarnas arkivysk. J. Matulai
tis.

p™k
Šv. Kazimieras, lietuvių liaudies meno medžio raižinys

Nežinant sunku būtų atspėti, kad čia lydimas kalinys.
Pakeliui pamačiau priešais ateinančią vieną buvusią mo
kinę, kuri jau buvo medicinos sesuo ir dirbo vienoje Vilniaus
ligoninėje. Pamačius mane, apsidžiaugė ir linksma pribėgo
sveikintis. Sulaikiau ją: "Atsargiai, einu su palydovais"... Ji
suprato, pašoko į šalį ir sustojo rankas nuleidus, kaip suakme
nėjusi.

Elena Juciūtė
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Kelias buvo nelygus, nes sniego nebuvo, tik sušalęs purvy
nas. Mašina lėkė greit, nuo trankymo net suolai braškėjo, šo
kinėjo. Važiavome ilgai. Nežinojau, kur atvežė, maniau, kad į
Vilkaviškį.
Įleido į didelį kambarį, kurio viduryje stovėjo stalas. Pa
sakė, kad galiu pamiegoti ant italo. Užsirioglinau ir atsiguliau.
Buvau jau gerai pavargus, bet miegas neėmė. Už lango stovėjo
sargybinis su šautuvu. Be abejo, buvo sargyba ir už durų.
Neilgai teko ilsėtis; apie ketvirtą valandą pakėlė ir įsakė
eiti paskui uniformuotą karininką rusą. Iš paskos ėjo du neuniformuoti stribai su šautuvais. Nuėjome į kažkokį pastatą, kur
stovėjo eilė žmonių. Stojome ir mes visi keturi į eilę. Rusas
nupirko kelis traukinio bilietus ir padalijo visiems. Mes buvome
Kybartų geležinkelio stotyje. Netrukus atėjo traukinys. Nuėjome
į vagoną. Rusas parodė, kur eiti, kur sėsti. Tai buvo paprastas
keleivinis traukinys, pilnas keleivių. Bilietas rodė, kad važiuo
jame į Vilnių.
Nustebau toje pačioje kupė pamačius mūsų mokyklos mo
kytoją M. Ji sakėsi esanti iškviesta liudininke kažkokioje byloje,
važiuojanti su mumis. Tik vėliau man atėjo į galvą mintis, kad
ji, greičiausia, buvo iškviesta dėl mūsų bylos — apklausinėti.
Visą kelią kalbėjomės, rusas dėjosi nieko bendra su mumis
neturįs. Aplinkiniai keleiviai negalėjo suprasti, kad esu areš
tuota — puikiai čekistai moka vaidinti.
Iš Vilniaus geležinkelio stoties ėjome pėsti. Rusas pirmas,
aš paskui jį, o stribai ir toji mokytoja visi trys greta iš paskos.

Atėjome į kažkokius rūmus, į didžiulę laukiamąją salę. Ap
linkui pasieniais sustatyti suolai buvo užsėsti laukiančiųjų. Pa
lydovas rusas surado mums visiems vietas ir pasodino. Pats
nuėjo pro duris į priekį, ir daugiau neteko jo matyti. Netrukus
atėjo neuniformuotas jaunas vyras ir pašaukė mane pavarde.
Rankoje jis laikė baltą popieriaus lapelį su raudonu įstrižai iš
vestu ruožu. Tą lapelį rodė visur, kur stovėjo ginkluoti sargai.
Lipome laiptais, ėjome koridoriais. Vedžiojo jisai mane, atrodo,
be reikalo, kažkokiam klaidinimui ir bauginimui. Atvedė prie
kažkokių durų,atidarė jas ir žiūrėjo į vidų. Žiūrėjau ir aš: kam
barys buvo pilnas kažkokių geležų, panašių į radiatorius ar
kažkokias mašinas. Koks tikslas buvo vesti mane prie to "pa
slaptingo" kambario? Turbūt tas pats, kaip švenčių paraduose
vežti milžiniškas raketas, t.y. bauginimo tikslais.
Bijojau ne juokais, nes buvau prisiklausius gandų apie
elektros kėdes ir visokią kankinimo techniką, naudojamą tar
dymuose. Mano vadovas buvo "nebylys", nė žodžio nepratarė.
Visur viešpatavo mirties tyla. Pagaliau atvedė į kažkokį
kambarį ir įleidęs pats išėjo.
Kambarys buvo didokas. Viename pasienyje, priešais du
ris, stovėjo stalas, už jo sėdėjo žmogus, veidu į duris atsigrįžęs.
Priešais jį gerokai toliau stovėjo viena kėdė. Už stąlo sėdėjęs
žmogus parodė man tą kėdę. Atsisėdau ir laukiau, kas bus to
liau. Žmogus ilgai tylėjo. Tai buvo bauginanti tyla. Čekisto tyla
baisesnė už jo žodžius — tai staliniškas bauginimo metodas.
Taip tylėdavęs Stalinas, pasisodinęs savo aukas, kaip vėliau
teko išgirsti. Tuo metu buvau didelė neišmanėlė, niekada gyve
nime nebuvus nei teisme, nei pas advokatus, nei pas tardyto
jus. Neturėjau nė mažiausio supratimo apie teisės dalykus. Ži
nojau tik, kad tarybiniam piliečiui negalioja jokie kodeksai,

Grįžęs į Lietuvą provincijolo
pareigose, tėvas J. Vaišnora pri
siėmė dar filosofikumo rekto
riaus ir profesoriaus pareigas,
dėstydamas Bažnyčios ir vie
nuolijos istoriją. Nuo 1939 buvo
Lietuvos marijonų viceprovincijolas ir šv. Gertrūdos bažny
čios rektorius Kaune. Pirmo
sios rusų okupacijos metu gyve
no Marijampolėj. Rūpinosi ypač
jaunimu, moksleiviais. Jiem
dėstė tikybą bažnyčioj. Juos or
ganizavo ir veiklino slaptoj veik
loj, priešinantis komunistinei ir
bedieviškai propagandai. Vokie
čių okupacijos metu ėjo kapelio
no pareigas Rygiškių Jono gim
nazijoj ir mokytojų seminarijoj
Marijampolėj; drauge buvo Šv.
Vincento bažnyčios rektorius.
1944 vasara, artėjant antrai rusu
okupacijai, su daugeliu kitų
pasitraukė į Vokietiją, pasirink
damas ir prisiimdamas sun
kią pabėgėlio dalią. Pradžioj
apsigyveno Regensburge, kur
buvo apsistoję vyskupai Brizgys
ir Padolskis. Atsiradus Regens
burge didesniam skaičiui lietu
vių pabėgėlių, tėvas J. Vaišno
ra pradėjo rūpintis jų sielovada.

Gavęs vyskupų pritarimą ir pa
skatinimą, jis suorganizavo lie
tuviam pamaldas sekmadieniais
vienoj vokiečių bažnyčioj. Ka
dangi Regensburge buvo dau
giau lietuvių kunigų, tai tė
vas J. Vaišnora išvyko į Austri
ją (Langenwangen), Kur buvo
daug lietuvių darbininkų be lie
tuvio kunigo. Bet 1945 pradžioj
vėl grįžo į Bavariją. Pradžioj
apsistojo Vilsbiburge, o vėliau
persikėlė į Landshutą. Ir vienur,
ir kitur organizavo lietuvius, va
dovaudamas jiem kultūrinėj ir
religinėj veikloj. Iš Landshuto
19481 persikėlė į Kirchheim
Teck, prisiimdamas Lietuvių
Sielovados Delegatūroj kancle
rio pareigas. Šiose pareigose iš
buvo iki 1950. Delegatūroj jis
buvo pats pagrindinis ramstis,
ypač techniškame darbe, re
daguojant įvairius raštus. Geras
lotynų kalbos mokėjimas ir paty
rimas, būnant provincijolu, na
mų viršininku ir ekonomu vie
nuolyne, darė jį sėkmingą Sie
lovados įstaigos kanclerio ir de
legato bendradarbį. Jis buvo ne
tik delegato bendradarbis, bet ir
jo nepamainomas palydovas,
lankantis Romoj ir palaikant san
tykius su Romos kurija. 1950
tuometinis marijonų generolas
vysk. P. Būčys pakvietė tėvą J.
Vaišnorą į Romą, paskirdamas
kongregacijos generalinio eko
nomo
pareigom.
Marijonų
centre Romoj jis pasiliko iki da
bar, atlikdamas įvairias parei
gas: vyr. tarybos narys, genera
linis prokuratorius ir pagaliau
generalinis postulatorius D.T.
arkivyskupo Matulaičio beatifi-,
kacijos byloj, be to, tėvas J.
Vaišnora yra Vienuolijų Kong
regacijos patarėjas ir jau kele
li metai dirba Vatikano radijo
lietuviškoj redakcijoj.

Šie yra pagrindiniai sukaktu
vininko gyvenimo ir veiklos
bruožai. Tai leidžia mum pa
žinti, kas jis yra. Vertinant ta
čiau asmenį, neužtenka pažinti,
kas jis yra; reikia žvelgti ir pa
rodyti, koks jis yra.
-oNorint duoti atsakymą į klau
simą “koks yra mūsų sukaktu
vininkas”, tenka žvelgti į jį
kaip į žmogų-asmenį, vienuolį-kunigą,
visuomenininkąrašytoją.
(Bus daugiau)

jokios konstitucijos. Su "liaudies priešais" komunistai daro, ką
panorėję, viskas jiems leidžiama. Baisiausios mintys plaukė per
galvą tos tylos metu. Buvau pervargusi, vos laikiausi kėdėje.
Pagaliau tardytojas — tai buvo Antanas Venckaitis — pa
klausė, ar aš žinanti, kur esu. Atsakiau, kad ne.
— Saugumo ministerijoje, — pasakė jis.
Ir vėl geroka pauzė; jos metu pagalvojau, kad prie įėjimo į
šią įstaigą tiktų užrašas iš Dantės "Pragaro" prieangio: "Pali
kite visas viltis jūs, kurie čia įžengiate."
Supratau, kad laikoma svarbia, jei iškart atvežė į aukščiau
sią saugumo įstaigą. Menkesnės bylos būdavo vedamos apskri
čių miestuose.
Kitas klausimas buvo: ar žinau, kodėl čia mane atvežė?
Aišku, atsakiau, kad nežinau. Manau, kad jis kitokio atsakymo
ir nesitikėjo. Visų atsakymai pradžioje būna tokie. Palengva,
pailsėdamas jis visaip mėgino įvesti į pašnekesį, kad galėtų
ko nors užsikabinti. Bet aš buvau nieko nežinanti, nemačiusi,
negirdėjusi, pagal visų tardytojų žinomą šūkį: "nežinau/ nema
čiau, negirdėjau".
Tardytojas įširdęs ėmė bartis, kad nemoku sėdėti, kai 9 ka
liniui pridera. Turinti sėdėti tiesiai, niekur neatsirėmus, o aš
sėdinti kaip namie. Stengiausi taisyti savo laikyseną, bet sun
kiai sekėsi, nes nuovargis ėmė viršų, daug netrūko, kad nuvirsčiau nuo kėdės.
Buvo nebetoli vidurnaktis. Atsidarė durys, įleisdamos kele
tą stambių egzekutorių. Vienas jų, pagal išvaizdą, buvo mongo
las — su aukso dantimi. Apie mongolus visi žinojome gandus,
kad tai esą žiauriausio charakterio žmonės, kažkokie puslau
kiniai.
Visi klausinėjo tardytoją apie tardymo reztiltatus. Tas aiš
kino, kad nieko neišgavęs. Tada visi atsigrįžo į mane, vienas
už kitą kažką rėkė rusiškai. Nesupratau, ką sakė, drebėjau iš
baimės. Mongolas išėjo į priekį ir, nutaisęs paniekinančiai iš
didžią, žiaurią veido išraišką, pasakė, kad greitai viską pasa
kysianti. .. Girdi, ne tokie pasako... Ir visi išėjo.
Netrukus atėjo kažkoks žmogus ir abiem su tardytoju pa
sakė eiti. Nuvedė į gretimą kambarį. Širdis apmirė nuo to, ką
pamačiau. Pasieny stovėjo du žmonės, o jų viduryje sėdėjo
mūsų bendradarbis, kuris buvo prieš tris mėnesius areštuotas
Veidas buvo baltai mėlynas, o kaktoje kvoterio didumo gyjanti
žaizda.
Bus daugiau
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MŪSŲ LAIKO ŽVILGSNIS
Į ŠVENTĄJĮ KAZIMIERĄ
Šventuosius minim ir garbi
nam ne tuo tikslu, kad jiem ką
nors suteiktume, bet kad pasi
mokytume iš jų išmintingo, gar
bingo gyvenimo ar kad patir
tume mum reikalingos kokios
nors jų pagalbos. Minim šventą
jį Kazimierą. Nekartosiu jo bio
grafijos, o tik pasidalinsiu dviem
mintimis su tais, kurie jas skai
tys.
-oViena iš tų minčių. Savam
krašte anais laikais šv. Kazimie
ras buvo panašus į šių dienų
Amerikos ar kurios kitos valsty
bės pasaulietį aukšto laipsnio
politiką, turintį daug įtakos kraš
to valdymo reikaluose, turtin
gesnį už daugelį savo krašto
žmonių. Švento Kazimiero am
žiaus mūsų laiko jaunimo tarpe,
tur būt, niekur nėra tokio, ku
rio įtaka bei kompetencija būtų
tolygi ar bent panaši į karalaičio
Kazimiero vaidmenį ano meto
galingose Lietuvos ir Lenkijos
valstybėse.
Išsilavinimas,
politinė galia, turtai Kazimierui
nekliudė būti ir šventu jaunu
valdovu.
Ką žmogus turi, viską turi iš
Dievo. Jeigu kuris tai supranta
ir viskuo naudojasi taip, kaip jį
moko bei pataria viską duodan
tis, viską žinantis ir mum gero
norintis Dievas, tai žmogaus kil
numui niekas nekenkia: nei
mokslas, nei pasiekta galia vi
suomenėj, nei turtas. Dievo
minties paisantis, išmintingas
žmogus juo daugiau šių gėry
bių turi, juo daugiau padaro ge
ro. Kad ir nepaskelbtus šven
tais prisiminkim kai kuriuos mū
sų laiko Europos asmenis: De
Gasperi Italijoj, Adenauer Vo
kietijoj,
Schuman
ir kitus
Prancūzijoj, Salazar Portugalijoj.
Šie vyrai turėjo proto ir galios
ir savo veikloj paisė Dievo min
ties. Savo kraštus jie iškėlė iš
karo griuvėsių aukščiau už ne
vieną karo nepaliestą šalį. O,
pavyzdžiui,
tokioj
Rusijoj,
kur viskas daroma ir naudojama nepaisant Dievo minties,
nors ten fantastiški kiekiai
žemės gėrybių, nors dirbantieji
apiplėšiami valstybės gerovės
vardu, vis tiek nepakylama iš
skurdo, iš vergijos, iš teroro.
Panašiai yra visokioj visuome
nėj, šeimoj, individo gyvenime:
be Dievo niekas neveda į gera,
o mylintiem Dievą viskas eina
į gera. Kodėl taip, tai būtų
atskira tema, šiai progai per ilga.
-oAntra iš minčių. Švento Kazi
miero relikvijos jau trečią kartą
neturi ramybės nuo jo ir mūsų
tautos priešų. Pirmus du kartus
tie priešai, išžudę lietuvių gal
mažiau negu dabar, gavo galą.
Tvarkėsi visas gyvenimas, ir
šventojo kaulai grįžo į jo po
ilsiui skirtą vietą Vilniaus ka
tedros koplyčioj. Kada dabar jie
vėl grįš į apvalytą ir vėl pašven
tintą Vilniaus katedrą? Jei tauta
laikysis gyva, tai ir šį kartą
jos pavergėjas gaus galt} nuo sa
vo klaidų anksčiau, negu dabar
spėliojam. Išnaikinti tautą yra
sunku. Tautos tik pačios išnyks

ta, kai netenka pasiryžimo gy
venti. Tai mum liudija ne tik žy
dų, bet ir mūsų tautos ikšiolinė
istorija.
Ko reikia, kad tauta gyventų
ir gyvuotų? Patriotiniai žygiai,
kovos, veikla turi reikšmės, jei
tauta yra gyva visumoj. O tauta
gyva, kai yra pilna, sąmoninga
ir dora šeima. Reikia pabrėžti
ir dorą, ne tik kitas savybes,
nes pirmiausia geras žmogus, o
tik iš tokių geri tėvynainiai,
tautiečiai. Šiuo metu Lietuvoj
šeimai pavojai yra labai dideli.
Ten atvežami rusai gauna butus,
o vietinių lietuvių šeimai yra
sunku išsikovoti bent vieną
kambarį. Be to, valstybės ap
mokami “apaštalai” darbuojasi
jaunimui auklėti materialistais,
be religijos, be dieviškų doros
ir išminties pagrindų. Tai labai
dideli pavojai tautos išsilaiky
mui. Užtat gyvenantiem lais
vame pasauly dera visada atsi
minti, kad tautos dalį už Lie
tuvos išlaikysiu! ne vien patrio
tinėmis kalbomis, mokslu, bet
pirmoj eilėj tvarkingomis šeimo
mis. Pilnoj, tvarkingoj šeimoj
yra žymiai lengviau išlaikyti net
ir tautinę sąmonę, negu kuo
nors netvarkingoj šeimoj. Lietu
viai už Lietuvos turėtų pasižy
mėti nę tik susiklausymu, kultū
rine veikla, mokslo ir meno mei
le, padorumu. Visa tai yra di
džiosios vertybės. Tačiau ypa
tingai turėtų jie pasižymėti gra
žiomis šeimomis.
Aišku, šios mintys tinka dau
giau jaunimui, tačiau jas visi kartokim, kad jas pasisavintų ir su
brendusieji, ir jaunimas, ir yisi
suprastų jų vertę. Ką gąsdina
pareigos gražiai šeimai, turėtų
dažnai pagalvoti, kas yra skau
džiau: ar auka gražiai šeimai,
ar nuolatinis nerimas, matant
vėjais einančius išlepintus jau
nuolius, ir mintis senatvės be sa
vųjų globos. Visokį ištižimą, divorsus, kūdikių ir senelių žudy
mo siūlymus mes, lietuviai, pa
likim tiem, kurie savo protu ir
dvasia nesiskiria nuo mūsų lai
ko vergų koncentracijų stovyklų
ir jų krematoriumų autorių.
Dabar gyveną lietuviai esam
atsakingi ir prieš Dievą, ir prieš
žmoniją už tai, kokia išeis mū
sų tauta iš dabartinių kančių
bandymo. Šeimos, panašios į šv.
Kazimiero gimtąją šeimą, ir jau
nimas, panašus į šv. Kazimierą,
iki šiol išvedė lietuvių tautą
per visas sutiktas nelaimes ir iš
laikė ją gyvą, drąsią, pasiryžusią
gyventi. Mokykimės iš tautos
praeities ir iš šv. Kazimiero,
kaip gyventi, kokiais lietuviais
būti.

Vysk. Vincentas Brizgys

— Lietuvos Katalikų Bažny
čios Kronika nr. 8 anglų kalba
atspausdinta atskira knygute
“The Church Suffering”. Išlei
do Lietuvių Kunigų Vienybė.
Gaunama adresu: Lithuanian
Roman Catholic Religious Aid,
Ine. 6409 56th Road, Maspeth,
N.Y. 11378.

BAŽNYČIOS
TARNYBOJE
— Kardinolas J. Cody, Chica
gos arkivyskupas, atsiuntė svei
kinimus lietuviam nepriklau
somybės atkūrimo minėjimo
proga. Laimina lietuvių pastan
gas ir pažada melstis už tuos,
kurie paaukojo gyvybę už
tikėjimą savo gimtoj žemėj.

— National Catholic News
Service šią savaitę žada pa
skleisti keturiem šimtam JAV
katalikų laikraščių trijų dalių iš
samų straipsnį apie tikėjimo

Pamaldos Lietuvos nepriklausomybės šventės proga Apreiškimo parapijos bažnyčioje
vasario 16. Kalba Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Prie altoriaus matosi kun. A. Račkauskas
ir kleb. kun. Pr. Raugalas. Abiejuose šonuose lietuviškų organizacijų vėliavos. Nuotr.
Charles Binkius

APIE CHARIZMATINI KATALIKŲ ATSINAUJINIMĄ
Didžiai Gerbiamas Redaktoriau,
Net dešimtyje Darbininko nu
merių spausdinote pavienio au
toriaus pasisakymą “Charizmatikų klausimu”. Tikiuosi, nepa
gailėsite vietos ir šiam kolekty
viniam JAV vyskupų tiriamosios
ir praktinės sielovados komiteto
pareiškimui apie charizmatinį
katalikų atsinaujinimą.
Būsiu dėkingas, jeigu ir šiuos
palydimuosius vertėjo žodžius ir
gale pridedamą jo žodelį at
spausdinsite kartu su siunčia
muoju dokumentų vertimu.
Su nuoširdžia pagarba
Prel. Vytautas Balčiūnas
-oŠis Amerikos katalikų vysku
pų konferencijos Tiriamosios ir
praktinės sielovados komiteto
pareiškimas buvo pateiktas vys
kupam jų metiniame susirinki
me 1974 lapkričio mėnesį. Jis
buvo perredaguotas pagal tame
susirinkime padarytus pasiūly
mus, pridedant įvadą pradžioj
ir priedą gale (Popiežiaus Pau
liaus VI žodis apie charizmatikus). Šis komiteto pareiškimas
buvo paskelbtas 1975 sausio 22
kaip komiteto, o ne kaip viso
vyskupų vieneto pareiškimas. Jo
tikslas — padėti vyskupam, ku
nigam ir vienuoliama sueiti į
ryšį su nauju Charizmatinio at
sinaujinimo sąjūdžiu Jungti
nėse Amerikos Valstybėse.
-0Eidami savo ganytojines pa
reigas vadovauti Kristaus jiem
patikėtiem tikintiesiem, JAV
vyskupai prašė Tiriamosios ir
praktinės sielovados komitetą
paruošti pareiškimą apie chariz
matinį atsinaujinimą.
Šis dokumentas yra atsaky
mas į jų kreipimąsi. Jis yra sielo
vadinis savo tonu ir turiniu.
Tai ne išsamus svarstymas. Jis
tik visai paprastai duoda kai ku
riuos nurodymus ir iškelia kai
kurias pagrindines tiesas. Galė
tų būti pageidaujama išsames
nio klausimo svarstymo ateityje,
kur plačiau būtų nagrinėjamas
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Skautų vėliavos Maspetho lietuvių bažnyčioje, kur buvo pamaldos Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga. Kalba kun. J. Aleksiūnas.

charizmatinio
atsinaujinimo
vystymasis Jungtinėse Amerikos
Valstybėse. Ištisai paduotas
pop. Pauliaus VI žodis šiuo
klausimu, kaip priedas prie šio
apreiškimo, teikia svarbių pa
pildomų įžvalgų į šį aktualų
klausimą.
Tad šis Tiriamosios ir prakti
nės sielovados komiteto pareiš
kimas yra daromas su viltimi,
kad jis galės patarnauti vysku
pam, kunigam ir pasauliečiam,
stengiantis “visa ištirti ir, kas
gera, palaikyti” (1 Tęs 5, 12)
ir padės įvykdyti apaštališkąjį įsakymą “Siekite aukštesniųjų
malonės dovanų!”, o labiausiai
— rinktis “dar prakilnesnį ke
lią” (I Kor 12,31).
I. Antrasis Vatikano susirinki
mas “Bažnyčios” konstitucijoj
moko, kad Šventoji Dvasia pa
švenčia ir vadovauja Bažnyčiai
ne tik naudodamasi sakramen
tais ir Bažnyčios tarnais, bet ir
“savo dovanas dalydama kiek
vienam atskirai, kaip jai patin
ka” (I Kor 12, 11). Ji kiekvie
no pašaukimo tikintiesiem dalija
taip pat ir ypatingas malones, jo
mis įgalindama juos tinkamai ir
uoliai imtis įvairių darbų ir pa
reigų naudingam Bažnyčios at
naujinimui, plitimui, kaip apaš
talas sako: “Kiekvienam sutei
kiama Dvasios apraiška bend
ram labui” (I Kor 12, 7). Tas
dovanas, tiek įžymiąsias, tiek

paprastesnes ir plačiai papli
tusias, reikia priimti su dėkin
gumu ir džiaugsmu, nes jos la
bai pritaikytos ir naudingos Baž
nyčios reikalam. O nepaprastų
dovanų nereikia neapgalvotai
siekti ar lengvabūdiškai iš jų ti
kėtis
apaštalavimo
vaisių.
Sprendimas apie jų tikrumą ir
deramą jomis naudojimąsi pri
klauso tiem, kurie Bažnyčiai va
dovauja; jiem ypatingai dera ne
gesinti Dvasios, bet visa ištirti
ir pasilaikyti, kas gera (plg. I
Tęs 5, 12 ir 19-21) (Lumen Gentium N. 12).
2. Tad aišku, kad šios dova
nos arba charizmos buvo duo
tos Bažnyčiai nuo pat pradžios,
ir negalima sakyti, kad jos pri
klauso tik mūsų laikam. Bažny
čia yra gyva, auganti tikrovė
ypač dėl nuolatinio gyvybinio
Tėvo ir Sūnaus atsiųstosios
Šventosios Dvasios veikimo.
3. Kadangi nėra savaime aiš
ku, kokios apraiškos tikrai kyla
iš Šventosios Dvasios, Bažny
čios nariam kartu su ganytojais
reikia žinoti apie galimumą ap
sirikti ir apie reikalą turėti prieš
akis išmintingai Dievo žodyje
pateiktas taisykles ir pastovų
Bažnyčios mokymą. Visų pirma
yra paties Viešpaties pasa
kymas: “Jūs pažinsite juos iš
vaisių” (Mt 7, 16).

(Bus daugiau)

KAZIMIERAS GULBINAS —JUBILIATAS
Brolis Kazimieras Gulbinas,
OFM, sausio 23 minėjo vienuo
linių apžadų 25 metų sukaktį.
Sukaktis buvo paminėta labai
kukliai. Tą dieną Brooklyno
pranciškonų vienuolyno koply
čioj jo intencija buvo aukojamos
mišios, kurių metu visi to vie
nuolyno pranciškonai už jį mel
dėsi. Po mišių visi pasveikino ju
biliatą ir palinkėjo jam ilgo am
žiaus ir švento pranciškoniško
gyvenimo. Jubiliatas iš kuklumo
didesnių iškilmių atsisakė, bet
jis gavo daug nuoširdžių sveiki
nimų irdovanų iš savo draugų.
Brolis Kazimieras yra lietuvių
tėvų Vaclovo ir Antaninos Gul
binų sūnus, gimęs Scranton, Pa.,
ir pakrikštytas Jurgio vardu Šv.
Juozapo lietuvių parapijoj. Pa
augęs lankė ir šios parapijos mo
kyklą, tarnavo mišiom, dalyva
vo parapijos gyvenime iki Die
vas jį pašaukė į Šv. Pranciš
kaus ordiną.
Jurgis Gulbinas jau ėjo 16-tuosius metus, kai iš Lietuvos ko
munistų išblokšti pranciškonai,
Tėv. Justino Vaškio, OFM, va
dovaujami, kūrėsi Amerikoj. Pa
jutęs pašaukimą jaunuolis, dva
sios vado kun. Jurgio Andruškos patartas, nedvejodamas pri
sijungė prie lietuvių pranciško
nų, kad jiem padėtų dirbti lietu
vių tarpe apaštalavimo darbą.

Kai jau buvo įkurtas pirmasis
lietuvių pranciškonų vienuo
lynas Greene, Maine, Jurgis
Gulbinas 1944 ten ir įstojo kan
didatu.
Apvilktas pranciško
nišku abitu ir gavęs Kazimiero
vardą, 1949 sausio 22 pradėjo

persekiojimą Lietuvoj. Straipsnį
paruošė Amerikos Lietuvių Ka
talikų Tarnybos vadovas kun.
Kazimieras Pugevičius. Visi lie
tuviai kviečiami atkreipti kita
taučių dėmesį į minėtą straips
nį, prašyti, kad jie laiškais rea
guotų. Jei vietos katalikiškas
laikraštis šią savaitę minėto
straipsnio neišspausdintų, pra
šoma telefonu ar laišku teirau
tis vyskupijos laikraščio redakci
joj ir pageidauti, kad kuo grei
čiau būtų išspausdintas.

— Prel. dr. A. J. Bačkis kaip
Vatikano delegacijos narys daly
vauja Jungtinių Tautų konferen
cijoj dėl santykių tarp valstybių
ir tarptautinių
organizacijų.
Konferencija vyksta Vienoje,
Austrijoj, vasario 4 — kovo 14.
— Kun. prof. St. Yla bus pa
grindinis kalbėtojas vysk. Mo
tiejaus Valančiaus minėjime, ku
ris įvyks Detroite, Kultūros
Centre, gegužės 4.

— Kun. Kazimieras Butkus
nuo vasario 1 Detroito arkivys
kupijos paskirtas lietuvių Šv.
Petro parapijos klebonu. Iki šiol
kun. Butkus dirbo įvairiose ki
tataučių parapijose.

— Prel. dr. Vytautas Balčiū
nas, “Krikščionis Gyvenime” re
daktorius, vasario 11 ilgesniam
laikui išvyko Europon. Visą ga
vėnią ves rekolekcijas Vokieti
jos lietuviam, o nuo Velykų iki
Sekminių — Anglijos lietu
viam. Grįš netrukus po Sekmi
nių, kurias žada praleisti Romoj.
Jis tik ką įteikė sapaustuvei 12jo “Krikščionis Gyvenime” to
mo rankraštį — kun. A. Tamo
šaičio, S.J., paruoštą Maritaino
raštų rinktinę. Jau atspausdintą
vienuoliktą tomą — Alfonso
Grauslio “Šviesa tamsoje” — ad
ministracija išsiuntinės prenu
meratoriam kovo mėnesį.
— Tėv. dr. Bronius Krištanavičius, SJ, buvęs lietuvių
jėzuitų provincijolas, parašė
knygą “Tėvas Jonas Bružikas,
SJ”. Knygą Chicagoj išleido lie
tuviai jėzuitai.
— Scranton, Pa., Šv. Juozapo
parapijoj prie bažnyčios bus pa
statytas lietuviškas kryžius. Pa
šventinimas numatytas Vainikų
dieną. Iniciatyvos ėmėsi klebo
nas kun. Mykolas Ožalas ir br.
Jurgis Petkevičius, OFM. Kry
žių sukurs Juozas Ambrozaitis iš
Middlebury, Conn. Kryžius ski
riamas žuvusiem už laisvę ir
parapijos mirusiem prisiminti.

— East-West Digest, Anglijoj
leidžiamas žurnalas, 1974 gruo
džio mėn. laidoj (Nr. 24) iš
spausdino trumpą žinutę apie
Latvijos bažnyčios pogrindžio
spaudą: “Norvegijos misija į
kraštus už geležinės uždangos
ką tik gavo tragišką žinią, kad
Brolis Kazimieras Gulbinas, OFM slaptoji pogrindžio bažnyčios
spaustuvė buvo KGB atidengta.
Spalio 28 KGB areštavo šešis
novicijatą. Šv. Vardo provinci
protestantus Ligatnėje, tarp jų p.
jos vienuolyne Paterson, N.J.,
Hauer.” Anot žurnalo, tai buvęs
atlikęs bandymo metus, 1950
beveik stebuklas, kad ši spaus
sausio 23 padarė laikinuosius
tuvė taip ilgai išsilaikė. Ji iš
įžadus, o jiem pasibaigus, galu
spausdino kelis tūkstančius Šv.
tinai pasiryžęs sekti šv. Pranciš
Rašto, giesmynų ir kitos religi
kum, 1953 sausio 23 padarė ir
nės literatūros (E)
amžinuosius įžadus, kurių iškil
mėse dalyvavo ir jo mamytė, at
vykusi iš Scranton, Pa.
gas Brooklyno vienuolyne ir jau
Nuo pat pirmųjų vienuolv- antrą terminą yra vienuolyno ta
ninio gyvenimo dienų brolis Ka rybos narys — diskretas.
zimieras Gulbinas buvo pa
Brolis Kazimieras Gulbinas,
slaugus ir kruopštus. Ėjo namų nors gimęs ir augęs Amerikoj,
ruošos pareigas, dirbo virtuvėj pasirinko ne amerikiečius pran
ir spaustuvėj. Virėju buvo Gree- ciškonus, kurie čia turi kelias
ne, Kennebunkporte, Bridge- provincijas, bet pasiaukojo savo
ville ir Brooklyno vienuolynuo tautiečių reikalam. Draugiškas
se. Kurį laiką vadovavo spaus su visais lietuviais, ypač jau
tuvės rišyklos darbam, o dabar nimu.
ištvermingai atlieka virėjo pareiG.V.
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ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS
Kanados ir JAV Lietuvių Jau
nimo Sąjungų tarybų nariai
gruodžio 28-31 susirinko Rochesterio
mieste.
Suva
žiavimo tikslas buvo ne tik ap
tarti bendrą veiklą, bet ir svars
tyti ateinančio trečiojo lietuvių
jaunimo kongreso reikalą (kong
resas įvyks šių metų gruodžio
20 — 1976 sausio 6 trijose Pie
tų Amerikos kontinento valsty
bėse).
-oSuvažiavime pristatytas ir dis
kutuotas temas galima padalinti
į šešias dalis.
Pirmoji dalis buvo Gabijos
Juozapavičiūtės
pranešimas
apie Pietų Amerikos jaunimo
pasiruošimą kongresui. Gabija,
kuri dirbo su to kontinento lietu
vių jaunimu pereitą vasarą, api
būdino jo problemas ii' išreiškė
jo viltį, kad Šiaurės Amerikos
jaunimas aktyviai jam padės.
To krašto jaunimui pasiruošimo
reikės ypatingai daug, nes jis yra
trečiosios ir ketvirtosios kartos,
jau stipriai paveiktas asimiliaci
jos.
Antroji dalis buvo simpoziu
mas — “Jaunimo kongreso Idė
jinius pamatus statant”. Simpo
ziumo dalyviai sutiko, kad išei
vijos veiklos gyvybiškai svarbus
elementas yra lietuvių kalba.
Pabrėžė reikalą išsiaiškinti išei
vijos lietuvių ryšį su Lietuva,
ypatingai svarbų šiais laikais,
kai asimiliacija yra baisiausias
pavojus. Vienas dalyvis pasisa
kė, kad kongreso pagrindinis
tikslas turi būti demonstratyvus
parodymas visam pasauliui,
kuo lietuvių jaunimas tiki ir ką
jis sugeba pasiekti. Kiti daly
viai su šiuo pareiškimu nesuti
ko, teigdami, kad studijinio tipo
kongresas yra reikšmingesnis.
Ne tiek svarbu kitiem žinoti,
kad mes veikiam, kiek svarbu,
kad mes patys mokėtume veikti.
Kitą dieną simpoziumas dis
kutavo temą “Kas yra jaunimo
kongreso atstovas?” Visi sutiko,
kad į antrojo jaunimo kongreso
delegatų tarpą daugelis pate
ko dėl savo populiarumo, o ne
todėl, kad jie buvo kompeten
tingi ar veiklūs. Simpoziumo
dalyviai nusprendė, kad turi bū
ti griežtesnės sąlygos norintiem
kandidatuoti į trečiąjį jaunimo
kongresą.
Ketvirtos suvažiavimo dalies
metu dalyviai turėjo progos
teikti siūlymus kongreso progra
mai. Visi pasiskirstė į diskusijų
būrelius ir tarėsi, kokią progra
mą jie norėtų turėti studijų die
nose ir stovykloj.
Penktoji tema buvo “Jaunimo
organizacijos ir kongreso ruo
ša”. Kokią rolę neolituanų, skau
tų, ateitininkų ir Lietuvių Stu
dentų Sąjungų organizacijos tu
rėtų vaidinti kongreso ruošoj?
Atstovai iš ateitininkų ir neoli
tuanų sutiko, kad kongresas pa
deda jų organizacijas suvienyti,
duoda jiem konkrečių gairių
ir pritraukia atkritusius narius.
Tačiau atstovai negalėjo vienin
gai sutikti, ar organizacijos tie
siogiai turėtų jungtis į kongre
są. Viena sakė, kad taip, turi įsi
jungti, nes tada yra lengviau pa
siskirstyti darbus. Kitas nesu
tiko, nematydamas jokio reikalo
tas organizacijas įvelti, nes jų
nariai visvien įsijungs į kong
resą.

Paskutinėj suvažiavimo daly

svarstytos organizavimosi pro
blemos vietovėse. Viena pabrė
žė, kad informuoti vietovės vi
suomenę yra svarbiausias užda
vinys. Kita sakė, kad komunika
cija su kongreso ruošėjais yra
svarbiausias dalykas, ypač ma
žom kolonijom, kurių veikla
dažnai kity ignoruojama. Iš viso
buvo aptarti šie trys punktai:
finansų telkimas atskirose vieto
vėse, informacijų skleidimas ir
kongreso atstovų atitinkamas pa
ruošimas.
-oKongreso ruošėjai turėjo pro
gos išgirsti asmenų nuomones
paskaitų ir diskusijų metu. Ki
tas būdas sužinoti “liaudies va
lią” buvo anketa, kurią gavo
kiekvienas suvažiavimo dalyvis.
Anketos buvo dvi dalys — viena
apie kongreso stovyklą, kita apie
studijų dienas. Daugumas už
pildžiusių anketą pasisakė už
susipažinimo dieną stovykloj,
kurios metu bus išryškintas įvai
rių kraštų lietuvių visuomenės
gyvenimas. Taip pat pasisakyta
už sporto dieną, tradicinę Kūčių
dienos programą, tautosakos
dieną, filmų festivalį ir kt. Rochesterio suvažiavimo dalyviai
pageidavo, kad kuo daugiau
būtų naudojama garso bei vaiz
dinių priemonių.
Didtdė dauguma norėjo, kad
studijų dienos būtų viešos visam
jaunimui, ne tik delegatam. Po
puliariausias pageidavimas bu
vo, kad studijų dienos būtų
tarp trijų ir keturių dienų il
gio. Ne visi paskaitininkai turi
būti vyresnio amžiaus žmonės,
kurie specializuojasi savo sri
tyse; turėtų būti balansas tarp
vyresniųjų ir referentų iš jauni
mo. Kontroversiškiausias pa
reiškimas buvo už kultūrinio
kolektyvo iš Lietuvos pasikvieti
mą pasirodyti studijų dienose.
Nors daugelis to pageidavo, bet
buvo nemaža ir tokių, kurie ma
nė, jog tai neatitiktų kongreso
dvasios ir tikslų.
Anketa, paskaitos, simpoziu
mai ir diskusijos išreiškė lietu
vių jaunimo pulsą. Tai ir buvo
vienas iš Rochesterio suvažiavi
mo pagrindinių tikslų — pagauti
tą pulsą ir jį perduoti kongreso
ruošėjam. Jaunimo kongreso
rengimo komiteto darbas dabar
yra palengvintas, nes pasidarė
aiškiau, ko jaunimas pageidauja.
Viktoras Nakas

Batuno atstovė kalba Šiau
rės Amerikos lietuvių jauni
mo antrajame suvažiavime
Rochestery. Už jos matosi V.
Maciūnas iš Philadelphijos
ir A. Kuolas iš Toronto, Ka
nados lietuvių jaunimo są
jungos pirmininkas. Nuotr. R.
Sakadolskio

Jaunimo suvažiavimo dalyviai pertraukos metu. Iš k. V. Ma
ciūnas, A. Maciūnas, M. Pleskys, A. Dambriūnas, A. Pavilčiūtė, D. StonČiūtė. Suvažiavimas įvyko praeitų metų
gale Rochestery. Nuotr. R. Sakadolskio

IS VISUR

Kaukių baliuje premijuotos kaukės ir kostiumai iš k. Žiogas — L. Vainienė, Eglė žal
čių karalienė — Dalia Ąžuolienė, Perkūnas — J. Juodis, skudurinės lėlės — Marytė Dambriūnaitė ir Antanas Dambriūnas. Nuotr. R. Ignaičio

SIOUX CITY, IOWA
Įspūdingai minėjome Vasario 16
Sioux City lietuviai įspūdin
gai paminėjo Vasario 16.
Vasario 9 vietos klebonas pa
skelbė bažnyčioj minėjimo pro
gramą, kviesdamas visus lietu
vius ir kitataučius, lankančius
meniškai išpuoštą Šv. Kazimiero
bažnyčią, melstis ir priimti ko
muniją už lietuvius kenčian
čius Lietuvoj, Sibire ir kitose
Rusijos vietose, bei už laisvojo
pasaulio lietuvius ir jų bičiu
lius, nenuilstamai kovojančius
už pavergtos Lietuvos ir visų pa
vergtųjų tautų laisvę.
Vasario 9 ir 16 parapijos biu
letenis lietuvių ir anglų kalbo
mis buvo skirtas žiniom apie
pavergtą Lietuvą.
Vasario 16 proga kun. S. Mor
kūno pastangomis, asmeniškai
prašant, vietos dienraštis Sioux
City Journal ir diecezijos sa
vaitinis laikraštis The Globė įsidėjo kun. S. Morkūno straips
nius. The Globė, be to, dar įsi
dėjo gražią nuotrauką, vaizduo
jančią Lietuvos Patrono Šv. Ka
zimiero bažnyčią Vilniuj, kurią
bolševikai yra išniekinę, pavers
dami ją ateizmo muziejum. Au
torius savo straipsniuose pla
čiai nušvietė Lietuvos neteisėtą
pavergimą,
sulaužant
visas
nepuolimo sutartis, nusikalstant
prieš tarptautinę teisę, ir Sov.
Rusijos kolonializmo istorijoj
negirdėtus žiaurumus, sunai
kinant šimtus tūkstančių Lietu
vos geriausių patriotų, arki
vyskupų, vyskupų, kunigų, vie
nuolių, misionierių, seselių ir
pasauliečių Lietuvos kalėjimuo
se ir Sibiro vergų stovyklose.
Vasario 16 dvejas mišias už
pavergtą Lietuvą aukojo pats
klebonas, o trečiąsias — prel. L.
Ziegmann, Sioux City diecezijos
kancleris.
Kun. S. Morkūnas pasakė
keturis patriotinius pamokslus,
gyvai paaiškindamas rusų komu
nistų Lietuvoj vedamą kovą ne
tik prieš religiją, bet ir prieš
tautą, naikinant lietuvius, ver
čiant jaunimą vykti į Sibirą ver
gų darbam, šaukiant^jaunus vy
rus į kariuomenę, iš kurių dide
lė, dalis negali grįžti į tėvynę.

rio jis pats prisidėjo, rašydamas
laiškus savo valstijos senato
riam, kongresmanam, pasiųsda
mas jiem rašytojo J. Gliaudos
knygą “Simas” (anglų kalba).
Savo pamoksluose jis padėkojo
Iovvos buvusiam kongresmanui
W. Mayne, kuris visada balsavo
už Simo Kudirkos išlaisvinimą.

Su dideliu dėmesiu jo pa
mokslų klausėsi amerikiečiai,
atvykę net iš trijų valstijų: So.
Dakotos, Nebraskos ir Iowos. Jo
pamokslai jaudino klausytojus,
nes jis pats asmeniškai yra per
gyvenęs pirmą rusų okupaciją;
penkis mėnesius nuolat buvo
tardomas, o jo daugumas gimi
nių mirė kankinių mirtim kalėji
muose ir Sibiro taigose.

Popiet parapijos salėj įvyko
minėjimas, kuris buvo pradėtas
giesme Marija, Marija, Lietuvos
ir Amerikos himnais.
Kun. Leonardas Musteikis,
Šv. Povilo bažnyčios klebonas,
Plainview, Nebraska, skaitė tu
riningą patriotinę paskaitą.

LAKE WORTH, FLA.
Vasario Šešioliktoji
Nors Lake Worth Lietuvių
klubas narių skaičium yra ne
gausus, bet tautinei pareigai
jautrus ir aktyvus. Klubo veik
lą labai sustiprino prel. J. Balkūno čia apsigivenimas ir
kun. dr. V. Andriuškos atkėli
mas vikaru į vietinę katalikų
parapiją. Nors kun. Andriuška
gimęs ir augęs Amerikoj, bet
savo patriotiniais jausmais ir
tautine veikkr gali būti pavyz
džiu ne vienam gimusiam ir au
gusiam nepriklausomoj Lietu
voj. Jo dėka vietiniam laikrašty
ir Miami diecezijos laikrašty
Voice buvo išspausdinti straips
niai apie Lietuvos nelaimes ir
Vasario 16-osios prasmę.
Vasario 16-oji buvo paminėta
vasario 8.
Jau priešpiet per vietos radi
jo stotį, p. Dovydaičio dėka,
prel. J. Balkūnas turėjo pasikal
bėjimą su stoties atstovu. Gale
pasikalbėjimo jis prabilo į lietu
vius gimtąja mūsų kalba. Tai bu
vo pirmas kartas, kada iš šios
stoties mes išgirdom tokį brangų
lietuvišką žodį.
Pirmą valandą popiet vieti
nėj katalikų bažnyčioj mišias au
kojo kun. dr. V. Andriuška, koncelebruojant prel. J. Balkūnui,
kun. A. Senkui ir kun. dr. J.
Grabiui. Gražų pamokslą gau
siai susirinkusiem pamaldų da
lyviam pasakė kun. Andriuška.
Pamaldų iškilmingumą padidi
no giesmėmis gražiabalsė Ona
Blandytė-Jameikienė.

Jis priminė Romo Kalantos, K.
Andriuškevičiaus susideginimą
ir V. Stonio mėginimą suside
ginti, Kauno ir Vilniaus jaunimo
sukilimą prieš pavergėją ir
šauksmą gatvėse “Laisvės Lie
tuvai”, lietuvių kunigų P. Bub
nio, J. Zdebskio, A. Šeškevi
čiaus, G. Gudavičiaus, V. Šauk
lio neteisėtą nuteisimą kalėjimu
ar piniginėmis baudomis už tai,
kad jie atliko savo pareigą, ruoš
dami vaikus pirmai komunijai ir
leisdami jaunuoliam patarnauti
mišiose, dalyvauti Velykų pro
cesijoj; priminė Maskvos siunti
mą įvairių Šnipų į Jungtines
Amerikos Valstybes ir visą lais
Po pamaldų visi rinkosi į Carvąjį pasaulį skleisti melui, ne penter salę. Minėjimą pradėjo
apykantai, skaldyti lietuviam; klubo pirmininkas B. Rimas, jam
paminėjo Prano ir Algirdo Bra vadovauti
pakviesdamas A.
žinskų, Vytauto Simokaičio žy Skučą.
gius siekti laisvės; ypač vaiz
Prel. J. Balkūnas savo turinin
džiai papasakojo Simo Kudirkos ga paskaita ne tik nukėlė mus į
kančias ir išlaisvinimą, prie ku kenčiančią Lietuvą, bet ir pa

Po to buvo iškilmingas banke
tas, kurį pradėjo malda kun. L.
Musteikis. Banketą grynai lie
tuviškai paruošė prityrusios šei
mininkės: Morta Kuncienė, E.
Meškauskienė, J. Luneckienė,
M. Mugenienė. Atsargos kapito
nas S. Meškauskas labai uoliai
rinko aukas ir su M. Lunecku talkino klebonui ruošiant mi
nėjimą.
Minėjimas praėjo nepaprastai
jaukia nuotaika. Minėjimo da
lyviai pasveikino kleboną jo 73
metų gimimo proga (jis gimė
1902 vasario 16).
Lietuvai laisvinti aukojo: kun.
S. Morkūnas — 100 dol., Kazys
Žolpys — 25 dol.; po 20 dol. au
kojo: M. Kuncienė, S. Meškaus
kas, B. Plaušinaitis, D. Ulanskaitė, A. Žvirgždinas; 15 dol. —
J. Cicėnas; po 10 dol.: M. Bouyok, A. Laudanskas, M. Luneckas, B. Rebum, E. Rudonienė,
J. Ulanskas, L. Urbonas; po 5
dol.: T. Bouyok, M. Berlin, D.
Bisland, M. Kerdikes, S. Osteen,
V. Temoshek, J. Valikonienė, J.
Yurkus; po 2 dol.: H. De Marest,
A. Miežis, P. Walish. Iš viso
surinkta 356 dol. .
Korespondentas

— Emst Jaakson, Estijos ge
neralinis konsulas ir atstovas,
gavo iš JAV valstybės sekreto
riaus Henry A. Kissinger laišką
Estijos nepriklausomybės šven
tės minėjimo proga. Laiške pa
našiai, kaip ir lietuviam skirta
me, išreiškiama JAV nusistaty
mas baltiečių okupuotų kraštų
klausimu.

— Illinois gubernatorius Dan
VValker vasario 16-ąją paskelbė
Lietuvos
nepriklausomybės
diena, iškeldamas lietuvių lais
vės ilgesį, pažymėdamas Lietu
vos garbingą praeitį, kai Lietu
vos ribos siekė net Balkanus ir
Juodąją jūrą, primindamas ne
priklausomybės atkūrimo minė
jimą Marijos aukštesniojoj mo
kykloj vasario 16, skatindamas ir
kitus gyventojus jungtis prie
lietuvių minėjimų ir pagerbda
mas lietuvių laisvės viltis.

— Prof. Ignas Končius, žino
mas fizikas, visuomenės veikė
jas, kraštotyrininkas, sulaukęs
88 m. amžiaus, vasario 19 mirė
Putnam, Conn. Velionis buvo
gimęs 1886 liepos 31 Purvaičių
km. Žarėnų valsčiuje. Baigęs fi
zikos ir matematikos mokslus,
mokytojavo Palangoj, Estijoj ir
Rusijoj. Nuo 1926 Kauno univer
siteto docentas ir profesorius,
1939-40 Vilniaus universiteto
valdytojas. Buvo vienas iš Tė
viškės muziejaus Kaune suma
nytojų ir kūrėjų. Per pirmą bol
ševikmetį suimtas ir kalintas.
— Elena Juciūtė, autorė kny
gos “Pėdos mirties zonoje”, iš
ligoninės jau sugrįžo namo. Ją
buvo ištikęs stiprus širdies prie
puolis ir ligoninėje išbuvo net
du mėnesius.
— Dr. Antanas Klimas, Ro
chesterio universiteto profeso
rius, savo akciją koordinuoda
mas su PLB valdybos vicepirmi
ninku Donatu Šatu, veda inten
syvų susirašinėjimą su Encyclopedia Britannica vyr. leidėju
Warren E. Preece. Susirašinėji
mu siekiama atitaisyti netikslu
mus, kuriuos enciklopedijos lei
dėjai yra padarę, aprašydami
okupuotos Lietuvos padėtį.

grįstais įrodymais skatino nepa
siduoti apatijai — mūsų viltys
pasiteisins, tėvynė atgaus laisvę.
Tarp gausiai susirinkusių da
lyvių buvo ir svečių iš toliau:
Miami klubo pirmininkė J. Jankienė su vyru, Miami Balfo
ir Altos pirmininkas P. Šilas su
žmona, Juno Beach klubo pirmi
ninkas J. Daugėla, Juno Beach
šaulių pirmininkas Mikšys su
žmona ir daugelis kitų.

—
Justinas
Mackevičius,
Standard Federal Savings and
Loan Association prezidentas,
vasario 18 mirė Hinsdale, III., li
goninėj. Bendrovę pats įkūrė
1909 ir iki 1934 ji vadinosi
D.L.K. Gedimino taupomąja
bendrove. Velionis buvo gi
męs 1888 rugsėjo 24 Šilalėj,
mokėsi Plungėj, tarnavo ten pat
pas kunigaikštį Oginskį. Į Ame
riką atvyko 1905.

Kaip kiekvieną kartą pas mus
iškilmių proga, taip ir šį kartą
mielai sutiko mus pradžiuginti
savo skambiu balsu O. Blandy
tė-Jameikienė. Padainavo šias
dainas: Mano gimtinė — Kačanausko, Siuntė anyta — Banai
čio, Oi greičiau, greičiau —
Šimkaus ir Tykiai tykiai Nemu
nėlis teka.

— Marija Mikonienė, Cleveland, Ohio, Superior Savings
banko paskolų skyriaus direk
torė, bendrovės
vadovybės
pakelta į viceprezidentės postą.

Visas iškilmes apvainikavo
gausios aukos: 461 dol. Po iš
kilmių buvo vaišės, kurias pa
ruošė Augūnienė, Balčiūnienė,
Rimienė ir kitos ponios.
A.S.

— “Triumph”, katalikų mė
nesinis žurnalas, leidžiamas
Warrenton,
Vir.,
paskelbė
straipsnį “Detente in Lithua
nia”, kuriam iškelia katalikų
persekiojimus pavergtoj Lie
tuvoj, o taip pat primena, kad
pasaulio katalikai per mažai apie
tokius persekiojimus šaukia.

LB spaudos
vajus

— Pranas Stanelis, Auksinio
Trikampio LB apylinkės St. Petersburge iždininkas, prisiuntė
Krašto valdybai 6 naujas prenu
— Simo Kudirkos ir jo žmonos
didžiulis portretas puošia labai
meratas.
— Brocktono LB apylinkė, plačiai skaitomo amerikiečių ka
įvertindama spaudos reikšmę, talikų savaitraščio “Twin Circpaskyrė 95 dol. penkiem laikraš le” pirmą puslapį. Vasario 28
d. nr. 8 trečiam ir paskutiniam
čiam bei žurnalam.
— Gediminas Balanda, iš Det puslapiuose aprašoma Kudirkos
roito apylinkės, prisiuntė Krašto tragedija. Pasikalbėjimas ilius
valdybai 3 prenumeratas.
truotas spalvotom nuotraukom.
— Aušra Gečytė, spaudos Trečiam ir devintam puslapiuo
platintoja Philadelphijoj, vėl ga se rašoma apie religijos per
vo naują Darbininko prenu sekiojimą Lietuvoj. Laikraščio
meratą iš Aldonos Iacono gy Į adresas: “Twin Circle”, P. O.
venančios Philadelphijoj.
Box 25986, Los Angeles, Calif.
R.Č. 90025. Numerio kaina 25 c.
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

mo programai vadovavo Dan
guolė Stončiūtė.
Atidarymas pradėtas iškilia
muzikine programa, kurią atliko
F. Strolia smuiku ir Vida Kaz
lauskaitė pianinu.
PLB pirm. inž. Br. Nainys tarė
sveikinimo žodį.
Vertinimo komisija (Z. Sodeikienė, Alg. Kurauskas ir J. Daugvila) 1000 dol. premiją paskyrė
Janinai Kinkienei. Mecenato
Lietuvių Fondo vardu laimėto
jai čekį įteikė V. Kamantas.
Galerijos globos komiteto var
du žodį tarė kun. J. Borevičius, S.J.

INFORMUOJA
Vasario 16 minėjimas
JAV senate
Vasario 18 JAV senate įvyko
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo minėjimas, kuriam va
dovavo šen. Charles H. Percy.
Šen. Percy savo kalboj pabrė
žė, kad šiais metais Baltijos
valstybių išlaisvinimo kovoj ga
lim pasidžiaugti bent dviem lai
mėjimais: Simo Kudirkos išlais
vinimu ir gavimu radijo Liberty
transliacijų Baltijos tautų kalbo
mis, kai transliacijos rusų kalba
buvusios net apkarpytos.
Senatorius labai detaliai su
minėjo organizacijų bei grupių
pastangas Simui Kudirkai iš
laisvinti.
Po šio minėjimo šen. Percy
susitiko senato priėmimų kam
bary su Altos atstovais dr. K.
Šidlausku ir T. Blinstrubu bei
dr. J. Geniu, o taip pat su grupe
Washingtono lietuvių, kurių tar
pe buvo dr. St. Bačkis, p. Vai
čiulaičiai ir keletas kitų.
Lietuvių delegacija padėkojo
šen. Percy už jo puikią kalbą
Lietuvos laisvinimo reikalais.

Vysk. A. Deksnio žodis
per radiją
Su atvykusiu iš Europos
vysk. Antanu Deksniu pasi
kalbėjimas lietuviam palankaus
radijo programų vedėjo Irvving
Lewin buvo perduotas per
WJOB radijo stotį vasario 21.
Senatorius, pasiruošęs padėti
lietuviam
Šen. Dale Bumpers iš Washingtono prisiuntė Amerikos
Lietuvių Tarybai raštą, dėkoda
mas už nusiųstas Amerikos lie
tuvių kongreso rezoliucijas, pra
šydamas jį ir toliau informuoti
apie Alto veiklą ir skatindamas
nesvyruojant kreiptis į jį, kada
tik jis galėtų lietuviam patarnau
ti.

Į Chicagą atvežami
Sovietų propagandistai
Sovietų Sąjunga policiniais
metodais sunkiai persekioja ti
kinčiuosius, tačiau iš kitos pusės
stengiasi apgauti pasaulio viešą
ją nuomonę tvirtinimais, kad jų
imperijoj yra religinė laisvė.
Bolševikai nesidrovi į JAV atga
benti net ir klasta bei prievarta
sudarytą dvasininkų delegaciją.
Ta delegacija keliaus per JAV
22 dienas. Vasario 27 ji keliaus
pasiskirsčiusi trimis grupėmis.
Į Chicagą atvyks kovo 4.

Apie atvykusį Vilniaus arki
vyskupijos administratorių prel.
Č. Krivaitį vysk. V. Brizgys pa
skelbė, kad jis Vatikano sąra
šuose tokiais titulais neįrašytas.
Kadangi visi jaučia, kad ši
delegacija sudaryta Maskvos
propagandiniais
tikslais, tai
plačiai ruošiamasi ją sutikti su
demonstracijomis, protestuojant
prieš persekiojimus Sovietų Są
jungoje.

Ryšiai su Washingtonu
Organizuojant Vasario 16 mi
nėjimą JAV kongrese, Amerikos
Lietuvių Tarybos centrinė įstai
ga Chicagoj pasiuntė specialius
laiškus šimtui senatorių ir 435
kongresmanam. Taip pat buvo
pasiųsti 102 laiškai sveikinant
naujuosius senatorius ir kongresmanus lietuvių vardu ir su
pažindinant juos su neseniai įvykusio Amerikos lietuvių kong
reso rezoliucijomis.

Vasario 16 minėjimo reikalu
Altos centras Vasario 16 mi
nėjimo
reikalu išsiuntinėjo
4,000 atsišaukimų bei laiškų
pavieniam asmenim ir organiza
cijų skyriam; be to, pasiuntė
441 laišką lietuviam klebonam
ir kitiem kunigam, prašant or
ganizuoti Vasario 16 pamaldas ir
paramą Lietuvos laisvinimui.
Pirmas priminė Lietuvos
išlaisvinimą
Pirmasis šiemet JAV atstovų
rūmuose priminė Vasario 16
ir Lietuvos išlaisvinimą mum
palankusis kongresmanas Frank
Annunzio. Vasario 5 jis pasakė
kalbą, kuri jau išspausdinta
Congressional Record. Annun
zio pabrėžė, kad Vasario 16 yra
ypatinga diena dėl žmogaus ne
priklausomybės ir apsisprendi
mo laisvės. Paminėjo Chicagoj
ta proga ruošiamas iškilmes, iš
vardijo Chicagos Lietuvių Tary
bos vadovybę, priminė Lietuvos
okupaciją ir dabartinę priespau
dą, pažymėjo, kad jis daro pa
stangų gauti leidimą išvykti iš
Lietuvos M. Jurgutienei ir jos
dukteriai Dainai.
Pagaliau kongresmanas An
nunzio pakartojo savo anksčiau
pasiūlytą rezoliuciją, kad JAV
vyriausybė niekada nepripažin
tų Lietuvos inkorporacijos ir kad
Europos saugumo konferencijoj
nebūtų įteisintas Lietuvos/ už
grobimas. Reikalavo, kad tas
kongreso nutarimas greičiau
taptų įstatymu. Pažadėjo savo
/
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PAVASARIS
veikslo centre. Vaizduojamas ne
visas bokštas, bet tik jo detalė.
Čiurlionis dažnai mėgo tokį
traktavimą — parodyti tik daikto
detalę, kad susidarytų didumo ir
platumo įspūdis.
Šalia bokšto paveiksle do
minuoja debesys, balti pavasario
debesys. Jų daug, jie kaip ledo
lytys pavasario upėje plaukia
mėlynu dangumi. Bet jie ne
audringi. Jie tokie taikūs, sugu
lę klausosi varpų.
Paveikslą savotiškai sudra
matina iš abiejų pusių į varpus
besiskverbiančios plonos šake
lės, ant kurių įžiūri pumpurus.
Tos šakelės irgi pakyla iš kaž
kur ir siekia bokštą, lenkiasi į
varpų gaudimą. Ir jom ta pava
sario žinia labai brangi ir ma
loni.
Tik trys elementai — bokštas
su varpais, debesys ir pumpu
rų šakelės čia suvesti į vieną
neužmirštamą vaizdą. Jauti besi
keliančią gamtą, jauti erdves ir
platumas ir keistą ilgesį.
Čiurlionis mėgo pavasarį, jam
skyrė net ištisą sonatą. Mėgo ir
Aplinkui jaučiama didelė erd kitus metų laikus, nes gamtos
vė, nes bokštas ateina iš gilios pasikeitime jis drauge įžiūrėjo
apačios ir sustoja pačiam pa ir žmogaus tragiką, (p.j.)

Praeitame paveiksle — Že
maičių koplytėlės — matėme
konkretų peisažą. Tokių realių
paveikslų Čiurlionio kūryboje
nedaug. Visada jis matė giliau,
suvokė giliau ir vaizdavo kitus
pasaulius — minties pasaulius.
Didesnę jo kūrybos dalį ir suda
ro tie svajonių, pasakų, sapnų
pasauliai, kuriuose įžiūri jo min
ties gilumą.
Tarp realybės ir jo fantazijos
yra puskelės paveikslai, kuriuo
se pavaizduoti realūs, konkre
tūs daiktai, bet kurie turi jau
kitą dimensiją, kve$teli jo min
čių originalumu, tikrovės sudva
sinimu. Toks paveikslas yra ir
“Pavasaris”.
Čia irgi viskas aišku ir supran
tama. Paveikslo centre matome
aukštyn kylantį bokštą. Bokšto
angos atidarytos. Tose angose
matome du besisupančius var
pus. Varpai skamba ir skelbia
pavasarį visai gamtai, visam pa
sauliui. (Kartais šis paveikslas ir
vadinamas Varpais iš pavasario
ciklo).

Lietuvos nepriklausomybės minėjime vasario 16 Kultūros Židinyje iš k.: programos
vadovė Irena Veblaitienė, assembl. Peter J. Mirto, Nevv Yorko valstybės assemblėjoje įnešęs rezoliuciją nr. 17, senatorius Martin J. Knorr, Nevv Yorko valstybės senate įnešęs
rezoliuciją nr. 21, dr. E. Noakas, Altos pirmininkas. Nuotr. Charles Binkius

galėtų nors trumpesniam laikui
atvykti į JAV ir čia aplankyti
gimines bei pažįstamus. Jurašų
šeima galėtų čia kurį laiką pa
padainavo kartu su E. Pakštai- gyventi, o rež. Jurašas galėtų
tės vedamu kanklių ansambliu. pastatyti bent porą veikalų.
Akomponavo Vida Kazlauskaitė.
Jurašo meninei veiklai remti
Invokaciją sukalbėjo trys stu
Dainos skambėjo lyriškai, ma nutarta surinkti 10,000 dol. Tam
dentės. Nepriklausomybės aktą
loniai, už tai buvo palydėtos gau reikalui sudarytas komitetas:
perskaitė savanoris J. Tamulis.
siais plojimais.
pirm. dr. J. Valaitis ir nariai
Don Varno ir Dariaus Girėno
Simas Kudirka kalbėjo valan D. Bylaitienė, K. Bradūnas, J. postai buvo garbės sargyboj ir
dą su viršum. Jis pasidžiaugė Kleščius, Z. Kėvalaitytė — Vi- sudarė vėliavų pagerbimo pa
gausiu jaunimo susitelkimu: sockienė, A. Dikinis, P. Petru- lydą.
niekur tiek daug jo nebuvę tis, dr. G. Balukas, dr. A. Raz
susitelkę. Dėkojo už šiltą jo su ma, A. Kairys, A. Valeška, VI.
Pagrindinis kalbėtojas buvo
tikimą ir pagerbimą. Pastebėjo, Būtėnas ir kun. A. Kezys.
dr. S*. Bačkis.
kad lietuvių tauta tėvynėj yra
Meninę programą atliko Dai
Skaučių vakaras
skaudžiai pavergta ir spau
navos
ansamblio choras, vado
Aušros Vartų skaučių tuntas
džiama tarnauti okupantui. Pa vasario 15 Jaunimo Centre su vaujamas Audronės Simonai
sakojo įspūdžius iš koncentraci rengė jaukų vakarą, kuriame do tytės, ir solistė D. Stankaitytė.
jos stovyklų gyvenimo ir apie minavo jaunimas. Programą atli Dainų programai akomponavo
sutiktus ten lietuvius, kantriai ko skautės.
muz. A. Vasaitis. Puikiai dekla
nešančius vergijos pančius ir
Z.
Kėvalaitytė-VisocDvi skautės R. Kleinaitytė ir mavo
kenčiančius už tautos laisvę. Tai Dalia Izokaitytė solo padainavo kienė.
jiem turinti būti teikiama pa kelias
Be šio parengimo, Chicagoj ir
dainas.
Akomponavo
garba, o ne jam. Ragino visus muz. M. Motekaitis.
, jos apylinkėse Vasario 16-tosios
būti gerais lietuviais, laikytis
Žiežirbų mergaičių sekstetas minėjimus suruošė Lietuvių
10 Dievo įsakymų ir vieningai
gražiai padainavo kelias nuotai Bendruomenė: vasario 9 — LB
telkti jėgas Lietuvos laisvini
kingas dainas. Gitara pritarė Ri Lemonto apylinkė, vasario 14
mui.
Chicagos jaunimo organizacijos
ta Zubrickaitė.
Simo Kudirkos žodžiai buvo
Po programos vyko šauni va ir LB Vidurio Vakarų apygardos
šiltai sutikti. Gausiai jam plota.
karienė ir nuotaikingi šokiai, ku valdyba, vasario 16 — Cicero LB
apylinkė, vasario 23 — BrightoMinėjimas baigtas Lietuvos riem grojo Neolituanų orkestras.
no Parko LB apylinkė.
himnu.
Dailės paroda
Visuose renginiuose visuo
Pasibaigus minėjimui, Jau
Jaunimo Centre vasario 14
nimo Centro kavinėj buvo su atidaryta 26 dailininkų meno kū menė gausiai atsilankė ir sudėjo
ruoštos vaišės, kurių metu rinių paroda, kurioj buvo išstaty Lietuvos laisvinimui daug aukų.
J. Kaunas
LB apygardos pirm. R. Kronas ta 40 paveikslų. Parodos atidary
visų vardu sveikino Simą Ku
dirką ir įteikė jam dovaną.
Simas Kudirka, atvykęs į Chi
VISIEM SVARBU ŽINOTI, kur galima kreiptis, tu
cagą, lankėsi Draugo redakcijoj.
rint reikalų teisme įvairiais atvejais, pvz. įvykus auto
Be to, turijo pasikalbėjimą su
nelaimėm ar namų savininkų ginčam. Taip pat su
Cicero Life redakcijos atstovais.
tvarkomi namų pirkimo-pardavimo dokumentai, pa
Susitiko su ukrainięčių ir kitų
ruošiami palikimų testamentai, apskaičiuojami valsty
pavergtų tautų atstovais. Jį ly
biniai mokesčiai (income tax). Atliekami ir kiti tei
dėjo vertėja Rima Mironienė.
sių reikalai.
Sudarytas komitetas
rež. J. Jurašui remti
Kreiptis į advokatą — Vaidas C. Duoba, 453
Režisierius J. Jurašas iš Lietu
New York Avė. Huntington, N.Y. 11743. Tel.
vos su šeima yra atvykęs į
(516) 427-3399
Austriją. Lietuviai kultūrininkai
sudarė komitetą, kurio tikslas —
Susitarus savaitgaliais ar šiaip vakarais jis pasie
Jurašų šeimą atkviesti į JAV.
kiamas Kultūros Židinyje, Darbininko administracijoj,
Balfo centro valdybos pirm.
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Marija Rudienė sudarė atitin
kamus dokumentus, kad Jurašai

PO CHICAGOS DANGUM
Simas Kudirka su jaunimu
šventė Vasario Šešioliktąją
Chicagos lietuviško jaunimo
visos organizacijos vasario 14
Jaunimo Centre vieningai atšventė
Nepriklausomybės
šventę. Minėjimą suruošė jauni
mo organizacijos ir LB Vidurio
Vakarų apygardos valdyba.
Jaunimo ir senimo prisirinko
tiek, kad.' netilpo salėj, buvo
pilni koridoriai. Svečių tarpe
buvo vysk. V. Brizgys, Lietuvos
generalinė konsule J. Daužvardienė, PLB pirm. inž. Br. Nai
nys, LB Vidurio Vakarų
apygardos pirm. R. Kronas ir
daug kitų. Iškilmėse dalyvavo ir
Izraelio ansamblio atstovas Saja
Koplenskis, kilęs iš Lietuvos.
Sceną puošė 10 jaunimo organi
zacijų vėliavų.
įžanginį žodį tarus Daivai
Vaitkevičiūtei, sugiedota “Lie
tuva brangi”. Invokaciją su
kalbėjo Rima Skorubskaitė ir Li
nas Rimkus. Pastarasis perskaitė
/Lietuvos
Nepriklausomybės
Aktą. Cicero jaunuoliai suvaidi
no Simo Kudirkos teismą.

Koncertinę programos dalį at
liko jaunimo choras, vedamas
muz. F. Strolios, gražiai padai
navęs keletą dainų; 4 dainas jis

paramą teisingiem lietuvių lais
vės reikalavimam.
-oSen. D. Bumpers Altai rašė:
“Jūsų krašto istorija buvo au
dringa. Aš pasakysiu palankų
žodį jūsų tautai vasario 18.“
Kaip žinom, tą dieną senate vy
ko Lietuvos nepriklausomybės
minėjimas.
Loreta Giržaitytė, dirbanti St.
Paul katalikų švietimo centre,
pranešė Amerikos Lietuvių Ta
rybai apie kun. Greeley veda
mus tyrimus, kiek etninės gru
pės yra prisidėjusios prie ka
talikų Bažnyčios augimo JAV.

Vasario 16 minėjimas
Amerikos Lietuvių Taryba su
ruošė Vasario 16 minėjimą Ma
rijos aukštesniosios mokyklos
salėj. Žmonių prisirinko veik
pilna salė, apie 800. Sceną puo
šė apie tuzinas organizacijų vė
liavų.
Šventę pradėjo Altos Chica
gos skyriaus pirm. J. Beliūnas.
Šventei vadovauti pakvietė J.
Valkūną. Himnus sugiedojo so
listė Dana Stankaitytė.
Sveikinimo kalbas pasakė
Lietuvos gen. konsule J. Daužvardienė, Altos pirm. dr. K. Bo
belis, latvių ir estų atstovai ir
amerikiečių savivaldybės at
stovai.

PAGELBĖKIME TIKINTIESIEMS
LIETUVOJE
KIEKVIENAM LIETUVIUI GAVĖNIOS METU
DERA PAKLAUSTI SAVE,

AR ESU LOJALUS LIETUVOS KATALIKŲ REIKALAM.
Jiem reikalinga mūsų kiekvieno pagalba. Atlikime šių pareigų
kiekvienas savo auka per Lietuvių Katalikų Religinę Šalpą.
Savo aukas siųskite:
LITHUANIAN CATHOLIC RELIGIOUS AID
64-09 56 Rd..
Maspeth, N.Y. 11378
Aukos atleidžiamos nuo mokesčių.

LKRŠ valdyba
Vysk. Vincentas Brizgys, pirm.

Siunčiu savo auką
Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoje paremti $.......
Parašas ..........................................................................

Adresas ..................................................................................

M. K. Čiurlionis — Pavasaris
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LIETUVIUKAI “KALĖDŲ SAPNO" FILME
Jaunimo Centro vakaronėj
sausio 10 buvo parodytas naujai
susuktas filmas — Kalėdų sap
nas.
Įvadinį vakaronės žodį tarė
Jaunimo Centro direktorius kun.
Algimantas Kezys, SJ, pakviesdamas filmo autorę rašytoją Bi
rutę Pūkelevičiūtę apibūdinti
savo darbo eigą. Birutė labai
įspūdingai susirinkusiem pa
pasakojo apie savo pusantrų me
tų darbą, į pasakojimą įdomiai
ir vaizdžiai įpindama įvairių
nuotykių.
Stebint įvairių tautų vaikų pašaulio filmus, klausant jų chorų,
įdainuotų plokštelių, B. Pūkelevičiūtei kilo mintis sukurti ką
nors panašaus ir su lietuviais
vaikais. Su dideliu užsidegimu
ji pradėjo kurti “Kalėdų sapno”
filmą. Pasirinko patį turtingiau
sią ir gražiausią savo papročiais
lietuvių kalėdinį kraitį. Pradėjo
viską apipavidalinti, kad patys
jauniausieji mūsų aktoriai su
pažindintų kitataučius vaikus su
mūsų kalėdiniais papročiais.
“Kalėdų sapno” filme domi
nuoja du jauni aktoriai ir 13
gražiabalsių dainininkų. Filmas
vaizduoja lietuvių šeimą, gyve
nančią Amerikoj. Mažas berniu
kas, apsuptas šio krašto kalėdi
nės aplinkos, užmigęs sapnuoja
sapną. Jam pasirodo lietuviškas
angelas, kuris sakosi atvykęs iš
Lietuvos. Berniukas netiki, bet
angelui pavyksta jį įtikinti, kad
jis tikrai iš Lietuvos. Angelas
pradeda berniukui pasakoti apie
mūsų kalėdinius papročius.
Berniukas susidomi ir labai rim
tai klausosi pasakojimų apie
ypatingą Kūčių vakarą ir jo
reikšmę. Savo magišku mostu
angelas eglutės papuošimus pa
keičia lietuviškais šiaudinu
kais, aiškina ir Kūčių vakarienės
valgius, kurie ekrane vienas po
kito sušoka ant padengto Kūčių
stalo. Iš kažkur atsiranda grupe
lė vaikų, giedančių kalėdines
giesmes. Jie visi keliauja per lie
tuviškas bažnyčias, kurių vienos
yra kuklios, kitos — nepaprastai
didingos. Taip keliauja angelas,
vedinas berniuku su giesminin
kais iš vienos vietos į kitą, palik
damas mažam sapnuotojui dide
lį nustebimą.
Meniškai parinkti sceniniai
vaizdai ir jų suderinimas su ro
domu turiniu suteikia filmui
romantišku ramumu dvelkian
čios šilumos. “Kalėdų sapnas”
susuktas anglų kalba ir grynai
pritaikytas amerikiečiam.
Rašytoja Birutė Pukelevičiūtė
šį filmą pradėjo 1973 rugsėjo 23
Motekaičių muzikos studijoj su
pirmąja dainininkų repeticija.
Dainininkų sąstatas: Rita Bazytė, Rūta Gaižutytė, Rima Podytė, Laura Ragaitė, Valerie Sreniawski, Laimutė Švabaitė, Pau
lius Alekna, Marius Kelečius,
Zitas Laniauskas, Andrius Poli
kaitis, Darius Povilaitis, And
rius Švabas. Aktoriai: Paulius
Urba (berniukas) ir Rūta Pakš
taitė (angeliukas). Filmavimas
vyko įvairiose vietose: Jaunimo
Centro salėj, JC kavinėj, Jė
zuitų koplyčioj, Šv. Kryžiaus

New Britain, Conn.
Pensininkų užgavėnes
New Britaino Pensininkų Ra
telis Varpo klubo patalpose sau
sio 31 surengė Užgavėnių balių.
Nupirko bulvių, aliejaus; skuto,
tarkavo, kepė blynus net ir vy
rai. Tai buvo tikros užgavėnes,
nes šalia blynų buvo ir kai ko
daugiau.
Šiam baliui paruošti daug dir
bo valdyba ir atskiri asmenys.
Vyriausia šeimininkė buvo Ele
na Rugienienė. Jos pagalbinin
kės: Ona Wentlandienė, Elzbie
ta Jurkūnienė, Julija Blazauskienė ir Marija Zinkienė. Iš vyrų
talkino Jonas Liudžius, Jonas
Češkevičius, Alfredas Vaznys ir
kiti.
Dabar teks laukti kito pensi
ninkų parengimo: gal Velykų
margučių baliaus ar gegužinės
Stanley parke vasarą.
Pensininkų Ratelis pasirodo
ne tik parengimais, bet taip pat
susirenka kas savaitę penkta
dieniais ir gražiai praleidžia
laiką.

bažnyčioj ir Rėželių bute. Šalia
filmo veikėjų reikėjo įvairių pagalbininkų-menininkų: muzikos
vadovai —Izabelė Motekaitienė
ir Manigirdas Motekaitis, daili
ninkas — Jurgis Daugvila, kakun. Algimantas Ke
merą
zys, SJ, režisūra — Zita Kėvalaitytė-Visockienė, baigiamieji
darbai — Paulius Jasiukonis iš
Los Angeles. Filmo gamintoja
— Birutė Pukelevičiūtė.
Tai spalvotas 16 milimetrų
filmas, trunkąs apie 15 min.
Susukimas atsiėjo 1,700 dol. —
100 dol. minutė. Filmo pagami
nimas truko pusantrų metų.
Su įvairiais apipavidalinimais —
derinimais, perfotografavimais
— galutinai užbaigtas 1974
gruodžio mėn. Kreiptasi į WGN

“Kalėdų sapno” filmo auto
rė ir gamintoja rašytoja B.
Pukelevičiūtė (d.) ir režisorė-aktorė Z. Kėvalaitytė-Visockienė. Nuotr. D. Vakarės

televizijos stoties direktorių, ku
ris mielai sutiko filmą peržiū
rėti ir jį priėmė su pastaba:
“it is very cute”.
Pirmą kartą filmas buvo pa
rodytas Mokslo ir Pramonės mu
ziejuj 1974 gruodžio 10, vėliau
per WGN televizijos stotį gruo
džio 15 ir per televizijos kana
lą Detroite gruodžio 22.
Amerikiečių tarpe filmas yra
vertinamas. Televizijos stoties
direktorius jau du kartus kvietė
jaunuosius aktorius į studiją pa
sikalbėjimui. Pirmą kartą, gruo
džio 15, buvo pakviesti penki
dalyviai, kuriem atstovavo Pau
lius Urba, Rūta Pakštaitė, Aud
rius Švabas, Darius Polikaitis ir
Aušra Jasaitytė. Pastaroji filme
nedalyvavo, bet, susidėjus ne
numatytom sąlygom (visos da
lyvavusios mergaitės per metus
pavirto jaunomis panelėmis), ją
teko jų vietoj paimti kaip vieną
iš mažesniųjų. Antrasis pasikal
bėjimas įvyko sausio 15. Jo metu
buvo rodoma, kaip kepamas ka
lėdinis medauninkų namelis.
Visi WGN televizijos stoties at
stovai buvo susidomėję ir patei
kė mūsų mažiesiem klausimų
apie Lietuvos paročius. Pagal
savo turimas žinias mažieji la
bai rimtai atsakinėjo klausinė
tajam. Tikimasi greitu laiku tu
rėti dar vieną panašaus pobū
džio pasikalbėjimą.
“Kalėdų sapnas” — vienas iš
geriausiai pasisekusių filmų. Už
šį kultūrinį menišką įnašą į mū
sų lietuvišką pasaulį didžiausi
nuopelnai atitenka Birutei Pūkelevičiūtei,
Zitai-Kėvalaitytei-Visockienei ir kun. Algiman
tui Keziui, SJ.
Danutė Vakarė

Baltimorės žinios
Jautienos kepsnių pietus ren
gia Lietuvių svetainės šėrininkai kovo 2, sekmadienį, nuo
1 iki 6 vai. popiet Lietuvių
svetainės kambariuose. Be jau
tienos, bus ir kitų valgių. Šo
kiam gros geras orkestras. Veiks
loterija, kur bus galima laimėti
įvairių dovanų. Bilietus galima
gauti pas šėrininkus ir lietuvių
svetainėj prie bato.
Šv. Vardo draugijos vyrai savo
metinius pusryčius turės kovo 9,
sekmadienį, Šv. Alfonso mokyk
los salėj. Pirmininkas Algirdas
Veliuona kviečia visus narius
dalyvauti 8:30 mišiose Šv. Alfonso bažnyčioj ir po mišių
pusryčiuose, kuriuos pagamins
sodalietės.
Pusryčiuose
da
lyvaus žymus Šv. Vardo
draugijos veikėjas, bus padary
ta metų apžvalga ir pasikalbėta
dėl ateities veiklos.
Lietuvių svetainės direktoriai
turėjo svarbų susirinkimą va
sario 14 svetainės kambariuose.
Buvo aptarta ateities veikla ir iš
rinkta nauja valdyba. Pirminin
ku buvo išrinktas Bernardas Karpers Karpavičius, vicepirm.
Balys Brazauskas, finansų sek
retorium Vytautas Dūlys ir ko
respondentu Julius Šilgalis.
Šiuo metu remontuoja svetainės
Klevų kambarį.
Lietuvių Posto 154 legionie
riai jautienos kepsnių balių ren
gia kovo 16 Eastern Center sa
lėj, Eastem Avė. Tokius paren
gimus jie ten surengia kiekvie
nais metais. Bilietus reikia įsi
gyti iš anksto pas legionierius.
Bus ir loterija. Šokiam gros po
puliarus orkestras. Be jautienos,
bus ir kitokių valgių. Baliaus
pradžia 1 vaL, baigsis 6 vai. vaka
ro. Legionieriai kviečia visus į
jų balių.
Daina, vyrų choras, kiekvieną
savaitę turi repeticijas Lietuvių
svetainėj. Šiuo metu jie ruošiasi
koncertui, kuris bus po Velykų.
Vyrai kviečia tuos, kurie mėgsta
dainuoti, įstoti į jų chorą.
Lietuvių radijo valandėlės ve
dėjai A. Juškus ir K. Laskauskas
vasario 16 paskyrė visą radijo
valandėlę Lietuvos nepriklau
somybės sukakties minėjimui.
Vaizdžiai papasakojo apie Lietu
vą ir jos pastangas būti laisva.
Priminė, kad rusai komunistai
klastingai pagrobė Lietuvą ir ją
pavergė, minėjo žiaurius ištrė-

mimus į Sibirą ir kitus kraštus,
begėdišką tikėjimo persekiojimą
šiandien Lietuvoj. Buvo girdėt
ir vysk. Brizgio laiškas. Prog
ramą baigė su keliom ištraukom
iš Simo Kudirkos kalbos Balti
nio rėj vasario 8.
Jonas Obelinis

Neužmiršk lietuviškos
spaudos!
Skaityk ir platink ją!
I
J

— Pasaulio lietuvių jaunimo
III kongresas įvyks šių metų
gale Pietų Amerikoj. Pramatyta
tokią programa: gruodžio 20 ati
darymas Buenos Aires, Argenti
noj, gruodžio 22-28 stovykla Ar
gentinoj,, gruodžio 28-29 šokių
Šventė Montevideo,. Urugva
juj, Naujų metų sutikimas Sao
Paulo, Brazilijoj, 1976 sausio 1-6
studijų: dienos netoli Sao Paulo,
Brazilijoj.

Kun. A. Kezys, S J., nufilmavęs ir parodas rašytojos p. Pū,
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Kaziuko mugė
Hartfordo skautai ir skautės
ruošia tradicinę Kaziuko mugę.
Ji įvyks kovo 9 Švč. Trejybės
bažnyčios svetainėj. Atidarymas
— apie 10 vai. ryto, pasibaigus
lietuviškom mišiom. , f
_
Mugėj svečiai turės progą įsi
gyti skautų ir skaučių įvairių
darbelių, p. Kulpienės gintaro
dirbinių, p. Alksninio lempų,
lietuviškų knygų ir plokštelių ir
pasigrožėti p. Jankausko dailės
darbais. Taip pat bus proga pa
sivaišinti lietuviškais pietumis
ir namuose keptais skanėstais.
12 vai. vyks skautų ir skaučių
iškilminga sueiga.
Visi Hartfordo ir apylinkių
lietuviai yra nuoširdžiai kviečia
mi apsilankyti šioj Kaziuko mu
gėj.
L.S.
Gražiai reiškiasi jaunimas
Jau keleli metai Hartforde pa
stebimas vis didėjąs jaunimo
pasireiškimas
visuomeninėj
veikloj. Prieš keletą metų keli
jauni žmonės ėmė gražiai darbuotis LB
Hartfordo apylinkės valdyboj. Paskui jaunų
žmonių, ypač mergaičių,’Zsftsr-A
laukė Hartfordo Švyturio -IVėtiiviškoji mokykla, o pastaruoju
laiku jaunimas susidomėjo ir
LAP klubu ir stoja nariais.' Štai
tik gruodžio mėn. į klubą įstojo per 10 jaunų žmonių —
vyrų ir mergaičių.
Dabar vėl naujiena: Hartforde
įsisteigė Amerikos lietuvių stu
dentų organizacija, pasivadinusi
Connecticut Amerikos Lietuvių
Jaunimo Klubu. LAP klubas šiai
studentų grupei leido naudotis
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vienu iš klubo kambarių, kaip
studentų, klubo būstine. Stu
dentai, pasinaudodami šia pro
ga, energingai ėipėsi. tą kamba
rį atremontuoti: išvalė, išdažė,
o Vytautąs, Giedraitis įklojo ne
mokamai, kaip dovaną, ir kili
mą- Tas kambarys yra antrame
aukšte, o priėjo yra ir virtuvė.
Tačiau tam kambariui daug ko
dar trūksta. Svarbiausia, trūksta
baldų: kėdžių, sofų., staliukų,
lempų ir kitko. Taip pat rei
kia ir finansinės paramos. Kas
galėtų ir norėtų, prašomi prisi
dėti prie šio tikrai vertingo žy
gio. Prašoma kreiptįs šiais ad
resais ar telefonais; Algirdas
Zdanys, pirmininkas, 215.1 Ber
ita Tpk., Nevvington, Conn., tel.
666-6735;
arba?
Virginija
Aleksandravičiūtė, 448 Tuxs
Avė., Bloomfield, Conn., tel.
242-8324.
/
.
Studentų klubo; ątidarymas
buvo sausio 8 vidudienį, o susi
pažinimas tęsėsi, il^i sutemos.
Čia buvo ne tik studentai, bet
ir kai kurių tėvai bei LAP klu
bo ir visuomenės atstovai. Sve
čiai buvo vaišinami kava, užka^clžjąi^į grojo j Jiętų.yi^kos,,
plOjkšĮęlėS.. : '
!•
Linkėtina šiam naujai įsistei
gusiam studentų klubui didžios
sėkmės!
Jonas Bernotas
— Rimas Riauba, Adelaidės
lietuvis, kuria filmą australam
“Make up”, kuris bus pateiktas
1976 Londone įvykstančiam
pasaulio filmų festivaliui. Fil
mas bus rodomas kaip Australi
jos eksperimentinis filmas.

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS Į LIETUVA IR ĮVAIRIUS
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BR0ADWAT, NEW YORK, N. Y 10019

Siuntimų

pristatymas

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių,
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE ENPRESS & TRAVEL AGENCY, INO.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC. ,
Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje Atidaryta
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki
4 valandos popiet

MOSy SKYRIAI
AUentown, Pa. — 126 Tilghman Street .............
Baltimore 31, Md. — 1900 Fieet Street .................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue .........
Chicago 22, UI. — 1241 No. Ashland Avenue ...
Chicago, UJ. 60629 — 2608 West 69 Street .........
Chicago, UI. 60609 — 1855 VVest 47 Street .....
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos Campau Avenue
Farmingdale, N. J. — Freewood Acres RL 9 ......
Hamtramck, Mich. — 11339 Jos Campau Avenue
Hartford 6, Conn. — 122-126 Hillside Avenue
Los Angeles 4, Calif. — 159 So. Vermont Avenue ....
Nevvark, N. J. — 378 Market Street ..............................
Nevv York 3, N. Y. — 78 Second Avehue ..................
Nevv York 3, N. Y. —■ 141 Second Avenue ..................
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ..........
Fnoenbc, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canayon Hwy,
Rahway, N. J. — 47 East Milton Avenue ..................
Silver Springs, Md. 20910 — 961 Bonifant St.................
South River, N. J. — 41 Whitehead Avenue ...............
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcelina Street ...........
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue ......................
Utfca. N. Y. — 963 Bleeker Streat ............................

— Simui Kudirkai praėjusių
mėtų gruodžio mėnesį lankantis
Califomijoj, politinių studijų sa
vaitgaly buvo priimta rezoliuci
ja, prašanti JAV prezidentą Lie
tuvos reikalu imtis konkrečiai
vykdyti JAV Kohgreso priimtus
H. Con. Res. 416 nutarimus.
Tuo reikalu buvo pasiųsti 85
laiškai Kongreso ir vyriausy
bės nariam. LB Vakarų apygar
dos pirm. J. Činga šiuo metu
susilaukia gan daug atsakymų.
Nemažas Kongreso narių skai
čius rašo, kad savo rekomenda
cijas šiuo reikalu yra pateikę
prez. Fordui.
— Nadas Rastenissausio 4
sulaukė 84 m. amžiaus. Ta proga
jis gavo daug sveikinimų ir do
vanų. Sausio 14 The Bar Asso
ciation of Baltimore City banke
te, suruoštame Hilton viešbuty
Baltimorėj, pagerbė adv. N. Rastenį, išbuvusį nariu 50 metų.
Jis baigė teisių mokslus 1924
Bostono universitete. Yra para
šęs eilėraščių, išvertęs mūsų
poetų kūrinių į anglų kalbą.
— Venecuelos LB Maracay
apylinkės £įnro, Kudirkos vardo
lituanistinės mokyklos moki
niai, mokytojai bei šios apy
linkės valdyba nuoširdžiai svei
kina didįjį lietuvį Simą Kudirką
su šeima, laimingai pasiekusius
laisvės kraštą JAV. Tėvynės
meilė ir siekimas laisvės Lietu
vai tebūna gyvu pavyzdžiu lais
vėj gyvenančių lietuvių kartų
kartom.

— Anatolijus Butas, baigęs
Kolumbijos universitetą . ba
kalauro laipsniu ir aukštąją
spaudos mokyklą New Yorke,
r ' iki šiol ėjęs atsakingas parei1 gas vienoj bendrovėj, priim
tas “Chicago Tribūne” tarnybon
ir paskirtas šios didžiulės lei
dyklos gamybos skyriaus vedėjo
padėjėju. Šias atsakingas parei
gas jis jau pradėjo eiti.

Tel — 581-G590; 581-77S9 I

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku.
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

— Detroite skautų Kaziuko
mugė įvyks kovo 9 Kultūrinia
me Centre. ’

..... 435-1654
..... 342-4240
467-6465
..... 895-0700
..... 486-2818
925-2787
;..... >376-6755
.... .771-0696
..... 365-6780
.....363-0494

365-6740
249-6216
.i... 385-6550
642-2452
674-1540
475-7430
769-4507
602-942-8770
....... 381-8800
301-587-5777
....... 257-6320
...... 475-9746
392-0306
732-7476

i

— Neringos stovyklavietėj šią
vasarą vyks tokios stovyklos:
berniukų nuo birželio 29 iki lie
pos 12, mergaičių nuo liepos 13
iki rugpiūčio 2, anglų kalboj
lietuvių kilmės vaikam nuo rugpidčio 3 iki rugpiūčio 16.
— Ieškoma šeimininkė Los
Angeles, Calif., Šv. Kazimiero
lietuvių parapijos klebonijai.
Kreiptis adresu: Right Rev.
Msgr. J.A. Kučingis, 2718 St.
George St., Los Angeles, Calif.
90027. Telef. (213) 664-4660.
— Reikalingas linotipistas.
Los Angeles, Calif., “The Bonnie Press” spaustuvei reikalin
gas linotipistas, mokąs lietuvių
ir anglų kalbas. Dėl atlyginimo
ir kitų informacijų telefonuoti
:(213) 664-2919 arba rašyti: Bonnie Press, 4364 Sunset Blvd.,
Los Angeles, Calif. 90029.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: J. Jonikas, Gulfport, Fla.,
A. Uleckas, Pasadena, Md. Už
sakė kitiem: S. Vydas, M.D.,
San Mateo, Calif. — dr. A. Vydui, St. John, N.B., Canada, dr.
B. Radzivanas, Richmond Hill,
N. Y. — J. Sabuliui, Sr., Wallkill, N.Y., P. Makarauskas, Phi
ladelphia, Pa. —• E. Radžiui,
Arnold, Md. Sveikinam naujus
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Darbininko prenumerata
naujiem skaitytojam pirmiem
metam tik 8 dol. Atnaujinant
prenumerata visiem 10 dol. mei tam.
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Kultūros Židinyje įvyks banke
tas ir balius. Sekmadienį, rug
piūčio 24, bus specialios mišios
V. Atsimainymo liet, parapijoje
Maspeth, N.Y. Po to visi pa
bendraus prie pietų, bus daroma
seimo nuotrauka. Bus atitinka
ma programa JAV 200 metų
sukakčiai atžymėti ir po to seimo
uždarymas. Dienomis, kai vyks
seimo sesijos, bendrų pietų ne
bus, bet bus skirtas laikas pietų
pertraukai.

VIDURIO ATLANTO APSKRITIES
SUVAŽIAVIMAS
Sausio 19 Kultūros Židinyje
New Yorke įvyko Vidurio At
lanto apskrities suvažiavimas.
Suvažiavimą atidarė apskrities
pirmininkas Larry Janonis, sek
retoriavo Ann Sidtis. Kun. Pra
nas Bulovas sukalbėjo maldą,
protokolą skaitė A. Sidtis. Pra
džioje kun. Pr. Bulovas trumpu
žodžiu pažymėjo lietuvių ištver
mę sunkiais laikais, ir jie išlai
kė, nes tikėjo į maldą ir jos ga
lingumą.
Toliau buvo valdybos narių
pranešimai ir komitetų: ritualo,
kultūros, visuomeninių reikalų,
Lietuvos reikalų. Mandatų ko
misija pranešė, kad suvažiavime
dalyvauja šios kuopos: 12—Nevv
Yorko, 3—Philadelphijos, 100—
Amsterdamo,
110—Maspeth,
N.Y.,
41—Brooklyn-Queens,
N.Y. ir 140—Syracuse. Po kuopų
pranešimų vyko kiti šios dienos
programos punktai.
Iš Amsterdamo, N.Y., Ed Ba
ranauskas kalbėjo apie specia
lias stipendijas lituanistinėms
studijoms Kent Statė universite
te. Prašė pagal išgalę šiam kil
niam tikslui aukoti. Ragino rašy
ti laiškus laikraščiam apie Vasa
rio 16-os dienos prasmę lie
tuviams. Amsterdamo vyčiai
šiais metais rengia Vasario 16tos dienos minėjimą. Pagrindi
niu kalbėtoju pakviestas V. Gadliauskas, kuris kaip tik suvažia
vime dalyvavo.
Peter Wytenus, liet, kryžiaus
išlaikymo komiteto pirmininkas,
paaiškino apie kryžiaus stovį.
Jis deda visas pastangas kryžių
pataisyti. Kryžius labai dažnai
vandalų apdraskomas ir sulaužo
mas.
Birutė Radzivanienė pranešė
apie 41-os kuopos pastangas su
organizuoti šokių grupę ir kvietė
jaunąsias šeimas (vedusius) iš
apylinkės vyčių kuopų prisi
jungti prie tos grupės.
Naujai įsikūrusios vyčių kuo
pos Syracuse NY lietuvių kolo
nijoje pirm. Frank Petrauskas

padare pirmą šios kuopos prane
šimą. Tai antroji nauja kuopa,
įsikūrusi šiais metais mūsų ap
skrityje. (Pirmoji buvo Scranton,
Pa.) Savo pranešime jis iškėlė
rūpestį, kaip sunku yra orga
nizuoti vyčius ten, kur lietuvių
visuomenė mato vyčius iš to taš
ko, kad tai būtų per daug, nes
ir taip jau veikia kelios organiza
cijos, kai kurios net glaudžiai
bendradarbiauja.
Pranešėjas
palietė
Syracuse
lietuvių
bendrą veiklą ir istoriją. Deja,
Syracuse lietuvių visuomenė
nėra ligi šiol susilaukusi tinka
mo dėmesio mūsų spaudoje, o
ten atsiekta ir atlikta labai daug.
Po šio pranešimo vyko disku
sijos, kurių bendra išvada būtų:
vyčiai toleruoja kitas lietuvių
organizacijas, ir kad lietuvių
visuomenė gerbia ir vertina vy
čius kaip Amerikos lietuvių ka
talikų ideologinę organizaciją,
kad vyčiai ir kitos lietuviškos or
ganizacijos gali ir turi bendra
darbiauti. Seimo dalyviai linkė
jo naujai kuopai sėkmės ir lai
mės savo veikloje.
Vienas iš didesnių svarstytų
klausimų buvo šių metų vyčių
seimas, kurį rengia mūsų apskri
tis. Seimo rengimo komiteto pir
mininkė Helen Shields pranešė
pagrindinius seimo programos
punktus, juos ir apsvarstė šia
me suvažiavime. Šio 62-ro vyčių
seimo registracija prasideda rug
pjūčio 20 d. rytą. Vakare bus
lankomas kuris nors Broadway
teatro spektaklis. Rugpiūčio 21
Centro Valdybos paskutinis
posėdis. 12 vai. vidudienį seimo
atidarymo mišios, po to pietų
pertrauka. 2 vai. popiet įvyks
seimo atidarymas ir sesija. Vaka
re rengiamas “Prisiminimų va
karas”, veiks bufetas ir šokiai,
grojant geram Joe Thornas or
kestrui. Vieta — Hotel Taft Nevv
Yorke. Rugpiūčio 22 visą dieną
vyks seimo sesijos, vakare linksmavakaris. Rytojaus dieną vėl
darbo sesijos, vakare (23 rugp.)

Visos sesijos ir parengimai, iš
skyrus sekmadienį, vyksta Nevv
Yorke Hotel Taft viešbutyje.
Kambariai vienam asmeniui 20
dol. parai, dviem asmenims 25
dol. Visi prašomi kuo anksčiau
užsisakvti kambarius.

Balandžio 6 dieną apskrities
vyčiai dalyvauja mišiose Šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapijoje
Elizabeth, N.J. 12 vai. parapijos
salėje bendri pusryčiai.
Vasario 22 — Centro Valdybos
ir vyčių seimo komiteto bendras
posėdis Elizabeth, N.J.

IŠ NAUJOSIOS ANGLIJOS
APSKRITIES VYČIŲ VEIKLOS
Šių metų apskrities valdybą
sudaro dvasios vadas kun. Albi
nas Janiūnas, pirmininkas Albert Jaritis, vicepirmininkai
Susan Boroskas ir John Stoškus,
iždininkė Dorothy Sinkevich,
korespondentė
Virginia Markuns, protokolų sekretorė Helen
Seraichekas, ritualo komiteto
pirm. Ann Miller, Lietuvos rei
kalų komiteto pirmininkai Fred
Hirst ir kun. A. Janiūnas, visuo
meninių reikalų vedėjas Joseph
White ir stipendijų komiteto
pirm. Anthony Miner. Lionginas
Svelnis paskirtas apskrities at
stovu Lietuvių Fonde balsavimo
teisėmis.
Apskritis aukojo $100 atstaty
ti Maironio parkui, Shrewsbury
Mass., kuris buvo sunaikintas
gaisro praeitais metais. Ten ap
skritis dažnai rengdavo kultūri
nes iškylas Vyčių stipendijų fon
dui paremti.
Šiais metais, kaip jau įprasta,
prieš Kalėdas, gruodžio 15, vėl
surengė lietuviškų mišių trans
liaciją per Bostono televiziją.
Mišios buvo aukojamos Bostono

Kuopų žinutės
New Yorko 12-ji kuopa. Kuo
pos nariai yra globojami Aušros
Vartų lietuvių parapijos klebono
ir savo dvasios vado kun. Jur
gio Gurinsko. Kuopa savo ren
giniais remia šią parapiją. Spa
lio 20 įvyko parapijos naudai
pietūs, kurių parengime daug
prisidėjo vyčiai Michalina Balta
duonis, Josephine Katkus, Anna
Lukscha, Barbara ir Michael
Kartanovvicz, Agnės Krauss, Joe
Kscenaitis ir Millie Pietz. Šis
parengimas praėjo sėkmingai ir
finansiškai parėmė parapijos
ekonominę padėtį.
Tuo pat metu kuopos nariai

Illinois-Indiana
apskrities žinutės

Helen Kulber (N.Y.) Vidurio Atlanto suvažiavime Kultū
ros Židinyje Nevv Yorke daro pranešimą.

Vidurio Atlanto apskrities vyčių suvažiavimas sausio 19 Kul
tūros Židinyje Nevv Yorke. Frank Petrauskas, Syracuse 140-os
kuopos pirmininkas, pasakoja apie naujos kuopos įsikūrimą.
Prie prezidiumo stalo iš kairės: Ann Sidtis, Larry Janonis ir
kun. Pranas Bulovas.

Simas Kudirka susitinka su Bostono vyčiais Vliko seimo metu gruodžio 7. I-oj eilėj
iš k.: Stanley Griganavičius, Ona Ivaškienė, Simas Kudirka, Laima Jasaitienė, Felicija
Grendal ir Janet Panoras. Il-oj eilėj: Algis Budreckis, Daniel Averka, tarp jų galvos viršus
Longino Svelnio, Fred Hirst, Aleksandras Chaplikas (Vliko seimo rengėjas), Felix Zaleskas,
Vytautas Radzivanas (Brooklyno-Queens 41-os kuopos narys ir Vliko valdybos narys),
A. Razevičius ir Jonas Vasys. Nuotr. J. Rentelio

Ši apskritis išlaiko vyčių na
mus Chicagoje ir todėl turi di
delių finansinių rūpesčių. Rude
nį ir dabar, žiemą, pravedamas
vajus, buvo organizuojami įvai
rūs renginiai. Spalio 5 įvyko
senienų (vartotų daiktų) išparda
vimas, kuris praėjo sėkmingai
dėka sunkiai dirbusių komiteto
narių ir malonių pirkėjų. Dau
giausia prisidėjo darbu Al ir
Gerry Mockus, Ruth Dagis,
Adelė Gabalas, Adeline Jasaitis,
Sophie Nieminski, Barbara Klevinsky, Gene ir Gediminas Ja
nuta, Loretta Roman, Al ir Julie
Zakarka ir Frank Svelnis.
Vajaus proga, spalio 23, su
rengtas kokteilių vakaras, kuria
me dalyvavo nemažas skaičius
dosnių mecenatų. Ypatingi sve
čiai šiame parengime buvo tei
sėjas Alphonse Wells, Statė se
natorius Frank Savickas ir dr. F.
Kaunas. Vasario 9 apskrities pa
stangomis surengtas Lietuvos
prisiminimų banketas Martinique restorane Chicagoje.

Government Center patalpo
se kun. Petro Shakalio, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kle
bono Brocktone, giedant jo para
pijos chorui.
Apskrities kultūrinė iškyla įvyko spalio 6 Romuvos parke
Brocktone, Mass. Buvo išdėlio
tos įvairios parodėlės, su
rengtos vaišės. Čia daugiausia
pasidarbavo Mary Minkus, Bertha Stoškus, Bernie Minkus ir
Dorothy Sinkevich. Tautinių
šokių grupė, vadovaujama Onos
Ivaškienės, atliko programos
dalį. Žymenys buvo įteikti už
ypatingą lietuvišką veiklą Lie
tuvių radijo bendrovės vado
vams Minkams, Laisvės Varpo
radijo vedėjui Petrui Viščiniui,
kun. Vincui Puidokui, Šv. Ka
zimiero liet, parapijos klebonui
Westfield, Mass., ir Povilui Giškai, inžinieriui ir koresponden
tui. Stipendijos įteiktos dvynu
kėms Patricijai ir Paulai Tamoshunas iš Brocktono. Abi jos stu
dijuoja ir ruošiasi slaugių profe
sijai. Renginį pravedė Alexander Akule.
Emily ir Aibei! Yatkauskas at
šventė savo 25-ių metų vedybų
sukaktį. Visi susirinkę juos svei
kino ir linkėjo jiems daug lai
mės tolimesniame gyvenime.
Reikėtų dar paminėti kuopos
narę Mary York, kuri gyvena
Jersey City, N.J., ir priklauso
JAV “Bicentennial Committee”
ir renka parašus po prašymu
Amerikos paštui, kad būtų iš
leisti specialūs pašto ženklai
paminėti tautinėms grupėms
Amerikoje.
Nevvark, N.J., 29-ji kuopa.
Kuopos ilgametis koresponden
tas ir žinomas veikėjas po li
gos jau sveiksta ir dėkoja vi
siems draugams ir bendradar
biams už laiškus, atvirutes ir lin
kėjimus. Mes kartu su visais vy
čiais mielam P. Vaškui linkime
stiprios sveikatos ir tolimesnės
sėkmės jo darbe.
Metinis kuopos banketas įvy
ko spalio 12. Į banketą atsilan
kė gražus būrys vyčių ir jų drau
gų. Kuopos pirmininkas Kazys
Šipaila ir Mary Stonis vadovavo
šio banketo rengimui. Jiem pa
dėjo komitetas — Helen Radish,
Adelė ir Stanley Urbonas, Anti
ną ir Anelė Skudrys, Walter ir
Eva Sharon, Marge Brazaitis,
Rožė Žukauskas, Boley Lapinski ir Abromaičiai. Kuopa turi
fondą, pavadintą savo dvasios
vado a.a. kun. Petro Totoraičio
vardu. Fondo tikslas surinkti
lėšų Švč. Trejybės parapijos iš
laikymui.
Daug darbo įdėjo Kazys Šipai
la ir Eva Sharon. Iki šiol fondo
surinkta $1324.00. Lapkričio 3
visa kuopa dalyvavo a.a. kun.
P. Totoraičio mirties metinių
pamaldose.
Kuopa visomis progomis re
mia savo parapiją. Pav., po su
sirinkimų vaišių uždarbis skiria
mas parapijos naudai.

Spalio 27 metiniame susirin
TRUPUTIS
kime perrinkta buvusi kuopos
valdyba. Tikimasi, kad kuopos
ISTORIJOS ...
veikla ir toliau eis stiprėjimo ke
liu.
(Tąsa iš praėjusio puslapio)
VVorcester, Mass., 116-ji kuo
Jungti jaunimą į organizaci
pa. Worcesterio liet, parapijoj
jas — buvo klausimas, kurį
kurį laiką nebuvo choro. Kuopos
svarstė katalikų organizacijų su
vyčiai savo pastangomis vėl su
sirinkimai ir spauda. Draugi
organizavo, kad lietuviška gies jos “Lietuvių Viltis” Orchąrd
mė ir daina skambėtų šio mies
Lake, Mich., 1912 balandžio 9
telio lietuvių tarpe. Repeticijos
susirinkime Kebų Raganius
numatomos šeštadieniais po
(slapyvardis) savo paskaitoje
5:30 vai. mišių vakarais. Visi
taip prabilo jaunimo klausimu:
Worcesterio ir apylinkių lietu
“Nuo jaunuomenės priklauso
viai kviečiami įsijungti į naujai
užmirusių tautų atgimimas, o
organizuojamą chorą.
gyvuojančių pakėlimas ant aukš
Kuopos keglininkų grupė žen
tesnio laipsnio. Jaunuomenei
gia pirmyn. Toji grupė, vado
taip pat priklauso ir mūsų tė
vaujama John Yurkino, šiuo lai
vynės atgimimas ir ant jos atsi
ku yra pirmoje vietoje. Kitų
remia tautos restauracija. Kadan
grupių vadovai yra John Andrusgi jaunuomenė yra tautos žie
ka, Gene Borek ir Bob Paluses.
das, ji turi būti sveika iš visų
Punktų vidurkiai yra 103.5 (Ge
pusių.”
ne Borek) ir 95.5 (Dot March).
Konkretaus darbo tokiai jauni
Į to, sporto grupę, naujai įstojo mo organizacijai .steigti ėmėsi
Carol Hari ir Ted Kasper. Svei
Mykolas Norkūnas ir Stasys
kiname.
Bugnavičius. Steigimui pritarė
Boston, Mass., 17-ji kuopa.
1912 metais Lietuvių R.K. Su
Nemažas būrys Bostono vyčių
sivienijimas Amerikoj seime So.
dalyvavo Vliko Seimo bankete
Bostone, Mass. Sumanymui pri
gruodžio 7 Statler Hilton vieš
tarimo susilaukta iš kun. A. Kau
butyje. Čia turėjo progos susitik
po, kun. F. B. Serafino, klieri
ti su Simu Kudirka. Jų tarpe
kų ir studentų P. Virmauskio,
buvo kuopos nariai inž. Jonas
P. Juškaičio, J. Vaičiūno,- P. Ju
Vasys ir Felicija Grendal, kurie,
ro ir kitų asmenų. Tada Nor
1970 metais Padėkos dienos ry
kūnas ėmėsi realaus darbo ir
tą, sužinoję apie Simo Kudirkos
netrukus spaudoje paskelbė
atidavimą rusams, praleido visą
“Atsišaukimą į lietuvių visuo
dieną skambindami telefonu
menę”. Atsišaukimo pabaiga
Massachusetts gubernatoriui ir
cituojama:
kongreso atstovams Washingto“Šitą sumanymą — sutverti
ne, D.C. Kitą šeštadienį jie suor
lietuvių jaunuomenės Federaci
ganizavo masinę protesto eiseną
ją turėjau savo širdyje seniai,
į Bostono Vyriausybės Centrą,
bet nedrįsau jo viešai išreikšti.
Kennedy Federal Building. Kar
Dabar gavęs pritarimą kitų tau
tu su vyčiais dirbo eilė kitų lie
tos darbininkų, sumanymą skel
tuvių, ypač Juozas Kapočius,
biu viešai, tikėdamas, jog netru
Lietuvių Enciklopedijos leidė
kus prasidės megztis visur Fe
jas. Vyčiai, kartu su visa lietuvių
deracijos skyriai. Pridedu taip
visuomene, asmeniškai ir or
pat trumpai surašęs apskritus
ganizuotai parašė daug protesto
Federacijos siekius, pavesda
laiškų. Tuo būdu daug prisidė
mas visuomenei jų apibranginita prie Simo Kudirkos ir jo šei mą, pataisymą, papildymą ir pa
mos išgelbėjimo.
keitimą”.
Chicago, III., 112-oji kuopa.
Atsišaukimas nebuvo balsas
Kuopos veikla praeitą rudenį girioje. Porai mėnesių praėjus,
pasižymėjo ne tik organizaciniu M. Norkūnas jau paskelbė spau
darbu, bet ir neapleido “nei doje žinias iš lietuvių kolonijų
tanciaus, nei rožančiaus” (nei apie steigiamus jaunimo rate
šokių, nei rožančiaus — taip mū lius, kurie būsią surišti Federa
sų motinėlės seniau sakydavo). cijos ryšiais.
Spalio 26 surengė labai smagų
Mykolas A. Norkūnas gimė
kaukių balių. Lapkričio 10 liet. 1869 Lietuvoje. Jaunas mokėsi
Nekalto Prasidėjimo parapijoje savosios kalbos, amato ir padėjo
kuopos nariai visi bendrai pri
knygnešiams platinti lietuviškas
ėmė komuniją per mišias, kurios knygas. Už tai buvo patekęs į
buvo aukojamos mirusių narių rusų žandarų rankas ir baustas
prisiminimui.
kalėjimu.
Kuopos nariai daug prisideda (Daugiau kitame vyčių pusla
prie organizacinės veiklos. Bū pyje)
dami Illinois-Indiana apskrities
valdybos nariai, kuopos nariai kūčias. Šiais metais jas surengė
padeda apskr. valdybai organi Bob Boris kartu su komitetu.
zuojant įvairius renginius. Kuo Kuopa nuoširdžiai dėkoja Det
pos nariai, teisėjas Alphonse F. roito 79-ai kuopai už gražiai
surengtą vyčių seimą.
Wells ir Statė senatorius Frank
Harrison-Keamv, N.J., 90-ji
D. Savickas, yra pasižymėję
kuopa.
Šios kuopos junjorų tau
amerikiečių veikloje Chicagoje.
tinių šokių grupė, vadovaujama
Detroit, Mich., 102-ji kuopa. Ellie Nakrosis, dalyvavo ir pa
Daug kuopos narių rudens metu demonstravo lietuviškų šokių
keliauja: 102 kuopos narių gali
pynę Jersey City Statė College
ma sutikti keliaujant Ispanijoje,
Ethnic Heritage Dana Festival.
Vokietijoje ir Havvaii.
Festivalio vadovai dalį progra
25-rių metų vedybinę sukaktį
mos atliko JAV 200 metų sukak
atšventė Joe Guerriero su žmo čiai paminėti. Šventės rengime
na ir Gus ir Gene Baibak. Kas
dalyvavo vyčiai iš Nevv Jersey ir
met kuopa rengia tradicines
iŠ Nevv Yorko kuopų.
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SESTOJI DAILĖS PARODA
Vertinimo komisijos sprendi
Šeštoji dailės paroda vyko va
sario 22-23 Kultūros Židinio mu paskirta I-ji 100 dol. premi
abiejose salėse. Ji buvo skirta ja už modernųjį menų. Premija
pagerbti Lietuvos nepriklauso teko Petrui Sandanavičiui už pa
“Prinokusi
naktis”.
mybės šventę. Viso dalyvavo 34 veikslų
autoriai, išstatę 116 kūrinių, at Mecenatas Vaižganto Kultūros
liktų įvairia technika. Per dvi Klubas.
Vertinimo komisijos sprendi
dienas parodų aplankė per
500 žmonių. Parduota 16 pa mu aukso medalis paskirtas
veikslų už 1250 dol. Įteiktos Giedrei Montvilienei už pa
premijos, paskirta ir populia veikslų “Mergaitė su geltonu
kaspinu”. Mecenatė — Elena
rumo premija.
Mickeliūnienė per LB Ne\v Yor
Parodos atidarymas
Visuomenės lankymui paroda ko apygardos valdybų.
Paskaičius
protokolo
dalį
buvo atidaryta šeštadienį nuo
12 vai. Oficialus atidarymas apie vienų premijų, buvo pa
buvo 7 v .v. Žmonių prisirinko kviestas premijų laimėjęs daili
gana daug, apie 200. Čia publi ninkas. Publika sutiko šiltais
ka buvo susodinta prie scenos, plojimais. Kiekvienam buvo įveidu į kūrinius, į salės gilumų, teikti čekis ir lydimas raštas —
ne į scenų. Tai sudarė visiem LB apygardos sveikinimas. Visi
naujų ir gražų įspūdį, nes aplin buvo pakviesti prie mikrofono
kui dominavo daugybė pa tarti žodį. Visi susijaudinę padė
kojo už jų darbų įvertinimų.
veikslų.
Parodos atidarymo iškilmes
Garbės pažymėjimai
pradėjo rengėjų vardu LB New
Vertinimo komisijos sprendi
Yorko apygardos pirmininkas
Aleksandras Vakselis, išryš mu buvo paskirti 5 garbės pažy
kindamas, kodėl ši paroda ren mėjimai. Jie teko: Pauliui Jur
giama, ko ja siekiama, kiek joje kui už paveikslų “Milžinkapis”,
Mykolui Paškevičiui už paveiks
dalyvauja dailininkų.
Parodų atidarė trumpu žodžiu lų “Siuvėjas”, Teofiliui Petrai
Lietuvos gen. konsulas Anicetas čiui už paveikslų “Rudens rū
Simutis pasidžiaugdamas lietu bas”, Jonui Rūteniui už paveiks
lų “Sonata Čiurlioniui”, Zeno
vių kūryba ir veržlumu.
nui Ūseliui už paveikslų “Kont
Sugiedotas Lietuvos himnas.
rastai”.
Tolimesnei programai vadovau
(nukelta į 12 psl.)
ti pakvietė Aušrų Kregždytę, ku
ri yra baigusi Hunter kolegijo
je tapybą.

O SPORTAS

Įteikiamos premijos
Pirmiausia pakviesti vertini
mo komisijos nariai — Elena Kepalaitė ir Elena Urbaitytė. Pet
ras Vaškys iš Philadelphijos ne
atvyko. Pakviesti ir premijų me
cenatai — Elena Mickeliūnienė,
Vaižganto Kultūros Klubo pirm.
Paulius Jurkus. Jie susėdo šone
priešais publikų.
A. Vakselis perskaitė premijų
paskyrimo protokolų.
Tautinės tematikos I-ji 100
dol. premija paskirta Onai Paškevičienei-Dokalskaitei už pa
veikslų “Čiurlioniada”. Premi
jos mecenatas — LB New Yor
ko apygardos valdyba.
Tradicinio meno I-ji 100 dol.
premija paskirta Česlovui Janušui už paveikslų “Senasis
Kaunas”. Premijos mecenatė —
Elena Mickeliūnienė.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i «

Krepšinis
LA Klubo jaunių C komanda
ketvirtadienį, vasario 20, pirmų
kartų šį sezontj susipažino su
pralaimėjimu. Žaisdami su jau
gerai pažįstama Gate of Heaven
parapijos komanda, mūsiškiai šį
kartų neparodė reikiamos pažan
gos, pralaimėdami 23:26 (5:13)
santykiu. Pastebimai trūko ne
komandinio susižaidimo, bet ir
individualaus pasiruošimo. Ne
kartų lengvi metimai beviltiškai
ritosi nuo lanko, nepasiekdami
taikinio, o kamuolio kontrolė
irgi labai šlubavo. Paskutiniam
ketvirty mūsiškiai lyg ir pabudo,
sumesdami 16 krepšių prieš 6
priešininko, bet jau buvo pei'
vėlu. Norint padaryti pažangų,

PATERSON, N.J.
Mirė Pranas Liaugaudas
Pranas Liaugaudas, 65 m., ilgų
laikų gyvenęs su šeima Pater
son, N.J., ir jo apylinkėse, vėžio
ligos pakirstas, mirė vasario 5
Plainfield, N.J., ligoninėje. Bu
vo pašarvotas Kotran laidotuvių
namuose, Paterson, N.J., kur va
sario 7 vakare Šv. Kazimiero
parapijos klebonas kun. Viktoras
Dabušis už velionio sielų sukal
bėjo rožančių, d su velioniu at
sisveikino jo mokslo draugas
gen. konsulas Anicetas Simutis
ir LB vardu — Patersono apyl.
pirm. Antanas Rugys. Vasario-8,
parapijos klebonui paaukojus
mišias už velionio sielų ir pasa
kius pamokslų, velionio palaikai
buvo išgabenti į Putnam, Conn.,
ir palaidoti Nekalto Prasidėjimo
seserų vienuolyno kapinėse.
Ten paskutinį patarnavimų atli
ko prel. V. Balčiūnas. Po laido
jimo apeigų visi buvo pakviesti
pietum pas seseles.
Velionis Pranas buvo kilęs iš
Deveikių dv., Telšių apskr., bai
gęs Telšių Vyskupo Valančiaus
gimnazijų ir Lietuvos karo mo
kyklos aspirantų laidų. Lietuvo
je gyvenimų praleido savo dva
re, kurį buvo pavyzdingai su
tvarkęs.
Su tremtinių banga atvykęs i
JAV, įsikūrė Paterson, N.J., ir il
gokų laikų dirbo Pfizer, Ine.
vėžio tyrimo
laboratorijose.
Mayvvood, N.J., iš kur praeiti)
metų gale, sulaukęs 65 m., buvo
paleistas į pensijų.
Nors velionis visada auko
davo Lietuvos laisvinimo ir ki
tiem reikalam, tačiau, pamėgęs
meškeriojimų, lietuvių rengi
niuose retai tedalyvaudavo. Pri
klausė Patersono LB apylinkei.
Velionis
liūdesyje
paliko
žmonų Eugenijų, gyv. Spots-

— Mokytojų studijų savaitė,
rengiama šiame Atlanto pakraš
tyje, susilaukė gyvo pritarimo iš
šio krašto lituanistinių mokyklų.
Sudaromi surašai, kas galės lie
pos pradžioje dalyvauti šioje
studijų savaitėje. Ji rengiama
Putname. Antroji savaitė, kaip
paprastai, rengiama Dainavoje
rugpiūčio mėnesį.

-o-

A. a. Prano Liaugaudo iš
Spotswood, N.J. atminimui, vie
ton gėlių, Tėvų Pranciškonų
spaudos darbam paremti, nes ir
pats velionis visada mielai rėmė
lietuviškų spaudų, aukojo šie as
menys: po 20 dol. — S. Kont
rimas, Irvington, N.J., dr. E.
Dniktenis, Dayton, Ohio, Algis,
Danutė, Kristutė Liaugaudai,
Dovvners Grove, III.; po 10
dol.—K. Jankūnas, Lodi, N.J.,
M.P. Polteraičiai, V.R. Polteraičiai, Detroit, Mich., Vida Liaugaudaitė, New York, N.Y.
Velionio žmonų Eugenijų, vai
kus ir gimines užjaučia ir kartu
aukotojam dėkoja Darbininko
administracija.

— St. Petersburg, Fla., Ne
priklausomybės minėjimo proga
i buvo atlaikytos pamaldos vasa
rio 15 Šv. Vardo bažnyčioje.
Mišias aukojo T. Rafaelis Šaka
į lys, pranciškonas. Šventei pa
i sakė pritaikytų pamokslų. Vasa
Schmidt 10.5,3. rumunas Ciocal- i rio 16 Lietuvių klubo patalpose
tia 9.5 tš. Amerikietis Martz įvyko minėjimas su gražia pro
šeštas su 8 tš., o Weinstein li grama.
tas su 6.5 taško.
— Aušra Mačiulaitytė-Zerr,
— Šiaulių miesto pirmenybes LB informacijos tarnybos va
Lietuvoje dvyliktą kartą laimėjo dovė, kuri taipininkavo Radio
Plungės meistras A. Uogelė, su Liberty ieškant tarnautojų lietu
rinkęs 9.2 taškų, 2. Žilinskas 7.5 viškam skyriui, gavo radijo va
dovybės padėkų, nes buvo atsi
— Chicagos lietuviai įveikė
liepę net vienuolika asmenų,
East Gary klubą 7-1. Taškus lai norinčių lietuviškame skyriuje
mėjo: Jakštas 1, Jankauskas 1, 1 dirbti. Vadovybė turėjo progų
Šalkauskas 1, Zujus 1, Kuzanek tarnautojus gerai pasirinkti.
1, Karpuška 1, Rukuiža 1. Pra
— Emil Grenda, iš Phoenix
laimėjimą patyrė tik vienas Fa
Ariz.,
elektros inžinierius, kartu
bijonas.
:
su
šeima
išvyko į Iranu dviem
— Northem Illinois turnyrą
į metam. Em. Grenda, trečios karChicagoje laimėjo Ang. Sandrin
su 4.5 tš. iš penkių galimų.- i■ tos lietuvis, įvairiomis progomis
Po jo sekė mūsų meisteris Po pasisako už Lietuvą. Yra lietuvilas Tautvaišas, latvis Karklinš ;i viam kalbėjęs Vasario 16-tosios
ir kiti su 4 taškais. Tautvaišas >! minėjime ir kėlęs Lietuvos laistepralaimėjo tašką nugalėtojui i, vės klausimų vietinėj spaudoj.
Sandrinui, o Karklinš sužaidė '; Jo tėveliai gyvena Phoenixe.
dvi partijas lygiomis. Vladas Į Mamytė yra uoli lietuvių choro
Karpuška ir Kazys Ramas šiame 1 narė.
— Detroit, Mich., Balfo 76
turnyre pelnė po 3 taškus. Jau
•
skyrius
per 1974 m. vajų aukų
nių grupėje labai gerai sužaidė į
Vitas Vitkauskas, laimėjęs 4 taš- 'I surinko 4,652.25 dol.

Atidarant 6-tąją dailės parodą, sveikinimo žodį taria Tėv. Paulius Baltakis, OFM, Kultūros
Židinio šeimininkas. Iš k. į d. sėdi: dail. Elena Urbaitytė, dail. Elena Kepalaitė, abi jury
komisijos narės, Elena Mickeliūnienė — premijų mecenatė, Vincas Padvarietis — LB apy
gardos valdybos narys — mecenatas, dail. Ona Paškevičienė, laimėjusi premiją už tauti
nę tematiką, dail. Teofilis Petraitis, laimėjęs garbės pažymėjimą. Už Tėv. Pauliaus dailinin
kai Jonas Rūtenis, gavęs garbės pažymėjimą, Aušra Kregždytė, vadovavusi programai,
Paulius Jurkus, gavęs garbės pažymėjimą. Nuotr. Charles Binkius

komandai ir pavieniam žaidikam reikia daugiau intensyvaus
treniravimosi. Rungtynėse žai
dė: Česnavičius 4, Dičpinigaitis
3, Garankštis 2, Gvildys 2, V.
Lora, Naronis 2 ir Šimkus 10.
Sporto kalendorius
Kovo 9 — Kultūros Židiny
krepšinio ir tinklinio paruo
šiamosios rungtynės prieš vieti
nių mokyklų komandas. Pradžia
12 vai.
Kovo 15-16 — Rytų sporto
apygardos krepšinio, tinklinio ir
stalo teniso žaidynės. Daly
vaus aplinkinių miestų lietuvių
sporto klubai. Žaidynės vyks
Kultūros Židinyje ir Gate of
Heaven mokyklos salėje, Ozone
Parke. Šokių vakaras ir vaišės
šeštadienį, kovo 15, K. Židiny.
Balandžio 5 — planuojama
išvyka į Bostoną su šachmati
ninkais, New Yorko LAK vyrų
A klasės krepšinio komanda ir
jauniausiais D grupės (9-12 m.)
krepšininkais.
Balandžio 19-20 — išvyka į
ŠALFAS Sąjungos metinės-jubiliejines krepšinio ir tinklinio
pirmenybės Chicagoje. Šiai iš
vykai sėkmingai įvykdyti tiki
masi New Yorko visuomenės
pritarimo ir paramos.

Apygardinių pirmenybių
reikalu

vvood, N.J., ir baigusius aukštuo
sius mokslus dukterį Vidų ir sū
nų Algimantų su marčia Danute
ir dukraite Kristina, be to, eilę
draugų ir pažįstamų, nes su vi
sais buvo draugiškas ir paslau
gus. Lietuvoje liko brolis Mečis
lovas.
K.J.

visurT

— Sistematiška diskrimina
cijos ir nutautinimo akcija, nu
kreipta prieš Gudijoj gyvenan
čius lietuvius, buvo iškelta Lie
tuvos pogrindžio išleistoj “samizdato” studijoj, kuri šių me
tų pradžioj pasiekė Vakarus.
Maskva kaltinama toleruojanti ir
skatinanti diskriminacijų prieš
lietuvių mokyklas, kunigus, ti
kinčiuosius ir inteligentus Gu
dijos SSR ribose. (E)

RYTŲ SPORTO
APYGARDOS
PRANEŠIMAS

Pranas Liaugaudas
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1. RSA žiemos rato pirmeny
bės krepšinio, tinklinio ir stalo
teniso šakose įvyks kovo 15-16
New Yorke.
2. Vyrų A, Jaunių D krepši
nio ir šachmatų pirmenybės
įvyks Bostone, balandžio 5.
3. Jaunių ir mergaičių amžiaus
ribos yra: A — gimę 1956 ir
vėliau, B — gimę 1959 ir vė
liau, C — gimę 1961 ir vėliau,
D — gimę 1963 ir vėliau.
4. Visi dalyviai turi būti re
gistruoti Šiaurės Amerikos Fizi
nio Auklėjimo ir Sporto Sąjun
goje ŠALFASS). Mokesčius ir
registraciją prašome atlikti iš
anksto.
Metiniai
mokesčiai
yra: Sporto vienetui
$15.00,
Suaugusiem — 2.50, Prieauglio
A ir B — $1.50, Prieauglio C ir
D — $1.00.
5. Krepšinio varžybos bus pra
vestos kiekvienas su kiekvienu
(esant 2 arba 3 komandom),
arba vieno minuso, su paguodos
rato sistema (esant 4 arba dau
giau komandų).
6. Tinklinio varžybos bus
dviejų minusų sistema arba
kiekvienas su kiekvienu.
8. Krepšinio, tinklinio ir stalo
teniso varžybose gali dalyvauti
visų amžiaus grupių koman
dos. Vyrų krepšinio grupėje yra
p! nuojamos tiktai B klasės var
žybos. A klasės žaidikai neturi
teisės dalyvauti B klasės koman
dose.
9. Visi burtai bus ištraukti iš
anksto varžvbinio komiteto, ku
rio pirmininkas yra dr. R. Vai-

0 ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

— Fischeris sutiko rungtis
prieš A. Karpovų, bet nori, kad
rungtynių nuostatai būtų pakeis
ti, kaip jis anksčiau pageidavo.
Šiuo reikalu, rodos, šaukiamas
extra FIDEs suvažiavimas kovo
mėn.
— Moterų pretendenčių dvi
kova Maskvoj po dešimties ratų
išsilygino 5.5-5.5. Septintųjų
partijų laimėjo tbilisietė Alek
sandrija prieš Levitina (Lenin
gradas).
— Wijk aan Zee turnyras
užbaigtas šitaip: Portisch (Vng.)
10.5, 2. Hort (Čksl.) 10, 3. Smejkal (Čksl.) 9.5, 4. amerikietis L.
Kavalek 9 tš. Toliau Gligorič,
Huebner, Sosonko po 8.5, antras
amerikietis Brown, Geler (Sov.)
ir Timman (Olnd.) po 8, sovietų
Furman 7 ir kt. mažiau taškų.
— Orense (Isp.) turnyrų lai
mėjo danas Larsen 10.5, švedas
Andersson ir jugoslavas Ljubojevič po 10, Gheorgiu (Rum.)
9.5, Quinteros (Arg.) 9, ameri
kietis Lombardy 8.5, o kitas
amerikietis Tarjan tesurinko 5.5
taško. Meistrų turnyrų laimėjo
M. Dvorecki 12 tš. 2. lenkas

kus; jam atiteko $25 prizas. Jis
antruosius metus lanko High
School.

įj
;
ij
— USCF meistras Jude Acers ■
labai sėkmingai žaidžia simulta j
nus. Čia pateikiame jo laimėtų j
partijų lošiant prieš 10 su laikro
džiais, San Francisco mieste.
į
i
'
VIENNA GAMBIT

Jude Aceri
1. P-K4
2. N QB3
3. P-B4
4. PxP
S. P-Q4
6. P-K5
7.N-B3
8 B-OB4

Kari Bach
PK4
N-KB3
N-B3?(a)
QNxP
N-N3

N-Nl
P-Q3
B-K3

čaitis. Dėl to yra labai svarbu,
kad visi vienetai užsiregistruotų
laiku.
10. Registracijos lapus pra
šom užpildyti ir pasiųsti iki ko
vo 2 P. Gvildžiui, 93 Wheeling
Avė., Staten Island, N.Y. 10309.
Tel. 212 356-7871.
11. Taurių įteikimo vakaras
ir šokiai įvyks Kultūros Židiny
je, 361 Highland Blvd., Brook
lyn, New York, šeštadienį, ko
vo 15.
12. Sportininkam, ypatingai
jaunesniem, bus parūpintos nak
vynės privačiai, jei to pageidaus
ir praneš iš anksto. Norintiem
apsistoti motelyje lezervacijos
blankus atsiųsim vėliau. Pataria
ma atsivežti miegamuosius mai
šus.
13. Prie sporto salių bus val
gyklos, kuriose sportininkai
bei svečiai galės nusipirkti už
kąsti bei atsigerti.
14. Sekmadienį, kovo 16, pla
nuojamas RSA komiteto narių
bei sporto vienetų atstovų susi
rinkimas aptarti ateities sporto
bei organizacinei veiklai. Vi
siem priminti na, kad reikia iš
sirinkti kitiem metam naujų apy
gardos vadovų.
Labai svasrbu—
Sportininkai, kurie žada daly
vauti Chicagoj balandžio 19-20
lietuvių krepšinio ir tinklinio
pirmenybėse, turi būti regist
ruoti apygardoje 1975 metais.

Jude Acer»
9. P-Q5
10. P-K6
11. NxNI!
12. PxPch
13. PxN(N)eh
14. B-N5ch
15. BxQ

Keri Bach
BNS
N-K4?
BxO
K-K2
RxN(t>)
KK1
Re*i<in«

į
I
s
i
I

— V. Natkevičius, M.A., Vasa
rio 16 gimnazijos direktorius,
žiemos semestro metu Frankfurto universitete dėsto pradinį
lietuvių kalbos kursą bei skaito
paskaitas apie lietuvių pasakas.

— Worcester, Mass., Šv. Kazimiero mokyklos motinų klubas
organizuoja buvusių mokinių
suvažiavimą mokyklos 50 metų
sukakties proga. Balandžio 12
bus specialios mišios Šv. Kazimiero bažnyčioj, o vakare ban
ketas ir šokiai Maironio Parke,
Shrewsbury, Mass. Rezervacijos
siunčiamos adresu: Mrs. A.J.
Rodgers, 53 Houghton St., Worcester, Mass. 01604. Tel. 7995286.

II
Nesą apygardos sąrašuose daly- ■
vauti negalės.
P.V. Gvildys
— Gintaras, Toronto lietuvių
RSA vadovas į ansamblis, Detroito LB apy
______ _ _____________i linkės pakviestas, kovo 16 atliks
dainų, muzikos ir tautinių šo
KNYGOS VAIKAMS
kių programą Kultūriniame
B. Pūkelevičiūtės
Centre.
Klementina irValentina— $1.50
— Prof. dr. Ernestas Paršelis,
Peliukai ir plaštakės —$1.50
dėstąs Katalikų universitete,
Skraidantis paršiukas — $1.50
pradėjo dirbti ir valdiniame
Daržovių gegužinė — $1.50
universitete
Buenos
Aires
Kalėdų dovana
— $1.50
mieste, Argentinoj. Abiejuose
universitetuose teisių fakulte
tuose dėsto filosofiją. Sausio 15
J. Narūnės
drauge su žmona Irena PikutyMiško viešnia — $1.50
te, gimnazijos meno mokytoja,
Lineliai — $1.80
išvyko į Europą, kur ap’ankys
Rūtelės aitvaras — $1.50
Italiją, Šveicariją, Austriją, Jugo
slaviją, Čekoslovakiją, Vokietiją,
J. Minelgos
Daniją, Prancūziją, Ispaniją ir
Kiškio pyragai — $3.50
Portugaliją.
J. Gylienės

Gabriuko užrašai — $3.00
-oMano žodynas, vaikam, paveiks
luotas, su lietuviškais ir angliš
kais užrašais — $5.00

Knygos lietuvių ir anglų
kalbom išmokti:

Introduction to Modern Li
thuanian, 9 dol.
Lietuviškų pokalbių plokštelė
j su tekstu, 6 dol.
i Angliškai lietuviškas žodynas,
V. Liulevičiaus
Lietuvių istorija I ir II tomas — i 8 dol.
Mano žodynas, vaikam, papo $5.00
veiksluotas, su angliškai lietu
Persiuntimas 50 c. Darbinin viškais užrašais, 5 dol.
Tai graži dovana jaunimui ir
kas, 341 Highland Blvd. Brook
suaugusiem visokiomis progo
lyn, N.Y. 11207
mis. Knygos gaunamos Darbi
ninko administracijoj. 341 HighSkaityk ir platink
i land Blvd., Brooklyn, N.Y.
Darbininką!
į 11207.
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Spauda
yra pats svarbiausias
ginklas, kovojant
dėl mūsų tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!

INTER-COASTAL TAX SERVICE
'
į
I

Attention Boat & Car Owners
We Will Navigate Boats to any
Eastern Seaport & Drive Cars to
Any City Reasonable Rates
CALL 212 RA 1-1220
Mr. Charles J. Hoffman

INCOME TAX $4. AND UP PREPARATION DONE
TRADITIONALLY OR BY COMPUTER, EXECUTIVE

TAX SERVICE, MASTER CHARGE, AND BANK
AMERICARD LOCATIONS IN BERGEN & PASSAIC
COUNTIES (201) 675-3240 A DIVISION OF I.C.B.S.
INCORPORATED

JAMES WILSON C.C. ELECTRIC

COOL — IT

PLASTIC SLIP COVERS
Top Ouallty
VVorkmanship & Materials
(914) 963-2799

2110 Nevvton Avė. Queens
Electrician’s License Emergency Repairs
24 HOURS CALL ANYTIME ALSO GENERAL
CONTRACTOR CALL 212 721-5309

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

F

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
SPECIALUS

JOHN SHOVVERS

DUTCH BOY PAINTS

LEARN COLOR TV REPAIR IN 15 WEEKS DAY
CLASSES
EVENING
CLASSES
VVEEKENO
CLASSES CALL (201) 881-9198

UŽSAKYKITE DABAR

2110 NEVVTON AVENUE ASTORIA, OUEENS
SURFACE CLEANING WITH CHEMICALS FOR
BRICKS — VVOOD & METAL MAKE YOUR HOME
LIKĘ NEW. ALSO REMOVE ALL GRAFFITI FRCM
HOMES AND BUILDINGS CALL 212 721-5309
ALL WORK GUARANTEED.

1 FAM. HOUSE EXTERIOR $275
2 FAM. HOUSE EXTERIOR $375
Rooms, hallways, stores, offices, factories, etc.
brush roller or airless spray. Reas. Free ėst.
(201) 568-8072 or 568-5241. Call GINO BOSCH

SPARATEC TECHNICAL SCHOOL
146 VVashington St., Paterson, N.J.

RUBI TU PAŽYMĖJIMAI
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti,
kų tik nori, už dalelę reg”’iarios kainos
įai 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 rublius,
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

MARLBORO INN

$7; 1/2 DAY $5.00 VVEEKDAYS EXCEPT
HOLIDAYS $5.00 CHILDREN $4.00. VVRITE
FOR SKI VVEEK PLAN SKI RENTAL MONFRID. BOOTS POLES 5.75 PLŪS TAX

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

I

.............
J & C PAINTERS

FRANK MARCELLINO
1874 Mulford Avenue Bronx

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

LOCAL & LONG DISTANCE. LIC. & BONDED
REASONABLE RATES. 64-01 ROOSEVELT
AVENUE VVOODSIDE CALL (212) 899-6129

HOME IMPROVEMENTS

ELECTRICAL INSTALLATIONS & REPAIRS BELLS
& INTER-COM SYSTEMS 24 HOUR SERVICE
ALSO GENERAL CONTRACTOR
CALL (212) 792-2005

____ į

’ r
i

Interior & Exterior
Free Estimates, Bronx
Call 8 AM — 12 NOON 6 PM-8 PM
(212) 798-1025

f

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

WITH FRESH VEG’S. RICE PILAF SHISHKEBABMOUSACA-STUFFED EGGPLANT. 347 W. 41 ST.,
N.Y.C.. OPFN 7 DAYS 4 VVEEK CALL 212 533-2581 į

(212) 426-1925

A & A VVELDING SERVICES

J

CALL 212 479-6453

GREEK CUISINE LUNCH — DINNER — LATE .
SUPPER LIVE MUSIC AFTER 8 PM. SEPARATE I
COCKTAIL LOUNGE KAPAMA BRAISED LAMB j

•' f
TIRELLI MOVING & STORAGE

PAINTER $20 A ROOM
i YOU SUPPLY $25 TW0 COLORS
$30 THREE COLORS

PARADISE INN

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

FOUR STAR
PAINTING

HOGBACK MT. SKI AREA
MARBORO VERMONT ROUTE 9 15 MILĖS WEST
OF BATTLEBORO VERMONT ADULTS ALL DAY..

I
’

INCOME TAXES PREPARED
Fast, accurate service, reas. rates.
Home appt. ava ii. Call (201) 345-6770
or visit 10 W. Palisade Avė., Englewood, N.J.

Į

i

OLIVERA’S HOME FURNISHINGS
118 Perry Street Trenton, N.J.
We Have Everything You Need in
Furniture Open 6 Days a Week
9 AM TO 6 PM
CALL (609) 393-4909

Pilnai garantuota,
CARL JEVVELERS

greičiausias pristatymas
i

Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.60 dol. Ši vertė yra ga
lutinė. Jokiu kitų primokėiimų.

JEVVELRY DIAMONDS VVATCHES GIFTS OLD
GOLD, JEVVELRY & DIAMONDS BOUGHT,
VVATCH & JEVVELRY REPAIRS AND APPRAISALS
4186 VVHITE PLAINS ROAD,
BRONX, N.Y. NEAR 233rd St.
TELE: 212 TU 1-4727

R AND S FURNITURE COMPANY
150 BEACH 97 ST.. ROČKAWAY
MAKE RESERVATIONS NOW FOR LOCAL/LONG
DISTANCE TRAVEL 10% REDUCTION WITH THIS
ADD (212) 945-1410, 945-6592 or 945-6636 ASK
FOR RATES FOR VVESTERN UNION TELEGRAM
SERVICE PHONE ANSVVERS 24 HOURS A DAY

286 North Main Street
Freeport, L.l.
Tel. 516 623-9676

I

MAINTENANCE & REPAIRS

Prašykite mūsų nemokamo
iliustruoto katalogo
Užsakykite dabar
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.

TOP PERSONNEL CLEAN & REPAIR. SPECIALIZE
IN SMALL COMPANIES FREE PHONE
ESTIMATES CALL 212 531-2072

I
į
I
į
j

GERRY’S BATHROOMS

Fifth Floor

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

WE DO COMPLETE BATHROOMS
SHOP
AT
HOME
SERVICE.
AMERICAN
STANDARD FIXTURES, SHOWER BODY AND
ROD. 5 FT. TUB. VANITY SINK, TOILET, MEDICINE
CABINET, FIXTURES CONNECTED TO EXISTING
PIPES $490

835-0194 — 897-1600 eves.
VVATERPROOF THE BRICKS ON THE OUTSIDE OF
YOUR BUILDING WITH DUREX VVATERPROOFING
COMPOUND KEEP OUT THE VVATER AND THE
VVEATHER CALL (212) JU 6-3700

;

GOOD SUPPLY AND SELECTION ON HAND,
PIGS AVAILABLE ON ORDER BARRY VEALEY,
JR., INTERSECTION ROUTE 15 AND 94, LAFAY—
ETTE, N.J. 201 383-4481

LARGE SELECTION OF THE FINEST OUALITY
FURNITURE LATEST STYLES TO CHOOSE FROM
STILL AT SENSIBLE PRICES
COME IN AND BROVVSE YOU’RE SURE TO
FIND WHAT YOU ARE LOOKING FOR

BOB’S PRIVATE CAR SERVICE

VV.M.S. ACCOUNTING SERVICE
RIDGEFIELD, N.J. 941-2273

INCOME TAX

S & W PAINTING

DONE IN YOUR HOME OR OFFICE ACCURACY
GUARANTEED

Interior and Exterior beautify your
Home at Reasonable Prices
Free Estimates
Call (212) 835-3984

EXPERT TAX SERVICE
SO BERGEN 201 998-2641 CENT. BERGEN 201
866-8936 NO BERGEN PASSAIC CITY 201 427-6792

Emergency Roof Repairs Storm
Damage & Insurance Ciaims
No Job too Small Free Estimates
Cheerfully given
L.l. SIDING & ROOFING CO.
CALL 212-276-8772

PINK PANTHER
CORPORATION

Interior & Exterior
Wall Papering Done Too
Free Estimates Low Rates

i

Call Anytime
212 626-6599

INCOME TAX RETURNS

V. C. CONSTRUCTION CO.
COMPLETE HOME IMPROVEMENTS, PERSONAL
SŪPERVISION 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 VVHITETAIL LANE, CENTRAL ISLIP. CALL
(516) 231-5974

ROOFING
Aluminum Siding GuttersA Leaders
Insulation Kitchens
Call: 212 441-0357 Ask for
Diek VVallace

AUDREY’S SHADES
WITH THE VVOMAN'S TOUCH CUSTOM VVINDOVV
SHADES, FREE INSTALLATION & SHOP AT HOME
SERVICE. ESTIMATES ALSO GIVEN ON STORM
'.VINDOVVS & DOORS. CALL TODAY, DAY OR
NIGHT(516) 887-4184

MT. SNOW SHUTTLE SERVICE INC.
DIRECT LINE TO MT. SN0W & HAYSTACK
INCLUDING ALL AREA HOTELS FROM MET.
AREA INCL. ALLTERMINALS $45.00
ROUND TRIP P.P. FOR INFO & LONG DISTANCE
SERVICE 802-464-2700

OUALITY PAINTING
INTERIOR — EXTERIOR BRUSH OR SPRAY
FREE ESTIMATES — FULL INSURANCE SPECIAL
RIGGER’S LICENSE RELIABLE— DEPENDABLE

Prašykite mūsų specialaus biule
tenio su automobilių paveikslais.
Apartamentai
Naudoti drabužiai
Svečiam iš SSSR
Prašykite mūsų specialaus biulete
nio. Šioj prekyboj mes turim 26
metų patirtį ir daug tūkstančių
patenkintų klijentų!

CALL N0W: 364-7880

LYNBROOK-ROCKVILLE CENTER

ARCON INDUSTRIES INC.

2 KITCHENS, BUILDERS OWN HOME 10 ROOMS
3 BATH CENTRAL A/C FIREPLACE MORTGAGE
AVAILABLE NEAR ST. RAYMONDS PARISH CALL
516 599-2974 OR 516 LY 3-6765

CARPENTRY, CONCRETE, NEW BATHROOMS
EXTENSIONS, PAINTING, ROOFING, SIDING ETC.
FREE ESTIMATES 24 HOUR SERVICE

A & R VVELDING CO.
Expert vvorkmanship since 1957. Boiler
repairs. VVelding. Emergency service. Call
any day anytime. Isolations. Rebricking.
! Chambers. Rebuild. Pipe Fabrication.
Tanks — installed. Repaired. Rebuild .
Portable vvelding.
LINDENHURST, 567 HICKORY ST.
LINDENHURST 516 226-8921

HILTON HOTEL RESIDENCE
238 Harrison St., Syracuse, N.Y.
SPECIAL RATES FOR SENIOR CITIZENS $85
A MONTH CATHOLIC CHURCH WITHIN VVALKING
DISTANCE. CALL (315) — 422-1307

(516) 887-1169 Ask for Mr. Renucci
I

MEN/VVOMEN FULL/PART TIME
General Development Corp. Needs
Representatives to Help Ansvver the
Many lnquiries We Receive
CALL WILMA MANDARINO
(516) 488-1180

CEMENT WORK
Brick Work — Block Work — Patios
Stucco, etc.
Reasonalbe — Free Estimates
Call (516) 226-4057

i

BY SPECIAL ORDER, HORSE FENCING

JERRY’S SAVVMILL
BARRYVILLE, N.Y., 12719 PHONE: 914-956-6078

RICK LEON DECORATING

VALOR ROOFING COMPANY
J

WITH A CLEAN FURNACE & CHIMNEY

CARPET TEXTURE CEILINGS & VVALLS
SPRAYED OVER ALL EXISTING SURFACES
COMMERCIAL & RESIDENTIAL
FREE ESTIMATES (212) 634-6202

Vacuum Brush cleaning of furnaces,
chimneys, boilers, fireplaces, gas &
oil units, commercial or residential
FREE ESTIMATES, CALL ANYTIME

Užprenumeruok
Darbininką
savo draugam gimtadienių,
vardinių irkitų švenčių proga.

TRI STATĖ
MESSENGER SERVICE
Deliveries 5 Times a Week
Westchest, N.Y. Days & Nites Bonded
Call 914 665-0834

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 i 2 Avės.)

Tel.-

Atidarą kasdien iki 8 vai.

antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

)

i

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

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

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

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.

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, deda-

ADOLF SCHRAGER’S BALDŲ
IŠPARDAVIMAS

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

SAVE MONEY AND SAVE FUEL!

BRUCKNER ENTERPRISES

DARBININKO SKAITYTOJAM

Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION1
— patented in Svvitzerland. Registered: USA. Canada and
Europe. It eures: dundruff, falling hair, itehing scalp,
splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restoring natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Medicine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order P,P.
J.I.B, LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, III. 60650.
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart,
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J,
2557 \V. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 W. 47th St. Chicago ;
2923 N. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

f»

21 MAPLEVVOOD AVENUE
BOGOTA, NEW JERSEY, 07603
(201)342-0735
(201) 342-0742

MIKĖ S PAINTING
PAPER HANGING EXP. INTERIOR DECORATOR
CARPENTRY, TILEVVORK, STENCILING, AND
STAIN & STUCCO WORK ALL JOBS GUARANTEED
BEST PAINT USED. SPRAY WORK AVAILABLE
FREE ESTIMATES CALL 7 AM TO 7 PM
212-762-1873

B & S CHIMNEY SERVICE
(212) 526-6103

REMARKABLE DISCOVERY

BEAMAN MOVING CO.
657 Broadvvay Brooklyn, N.Y.
Local & Long Distance
Call 756-2978 — Mr. Moore

Serving Bergen County & nearby areas palnting
interior and exterior remodeling, paper hanging,
etc. all types. residentlal-commerclal-industrlal

CHIMNEY CLEANING

NEED PAINTING DONE?
I Do houses, apts, offices,
CHEAP!
Call me for a Free Estimate

RICHIE (212) 497-2116

77-01 JAMAICA A\EwUE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

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

t—-

HARVVOOD LUMBER PALLET LUMBER
LONG TIES — RAILROAD TIES LONG TIMBER

1

1

Expertly prepared: Federal, City and Statė, Experienced. Will prepare your retum to satisfy
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

GEORGE BOMAR

ZHIGULI VAZ 2101
$3706.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis
ZHIGULI VAZ 2103
$4246.00
ZHIGULI VAZ 2102
Station wagon
$4082.00
Eksporto modelis
MOSKVITCH 412 IE
$3756.00
MOSKVITCH 408 IE
$3454.00
MOSKVITCH 426 IE
Station wagon
$3919.00
MOSKVITCH 427 IE
Station wagon
$4205.00
ZAPOROZHETS ZAZ!
968 $2 368.00

New York City

INCOME TAX
PREPARED
$5 AND UP

MISCELLANEOUS FOR SALE
SHEEP, LAMBS AND GOATS

įmas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1975 metams
i

Vardas ir pavardė

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

Adresas
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik
$8.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $10.00.

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ! V

Siunčiu už prenumeratą

$....

Už kalendorių

$.■ ■

KELIONĖS VYKSTA:

Spaudai paremti

$ ...

GEGUŽĖS 16-30 d.d.
BIRŽELIO 20—LIEPOS 4 D.D.
RUGSĖJO 5-15 D.D.

Siunčiu skolą už 1973-4 m. $ ...
P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą
už 1973-4 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio,
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimą. DARB. ADM.

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:

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

Pasižavėsite Helsinkiu, Leningradu,
Vilnium ir Roma!
Kaip ir visados,
Jus palydės ir Jums visus kelionės
reikalus sutvarkys
LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Boulevard
Richmond Hill, New York 11418

Tel. num. (212) 846-1650

Kviečiame užeiti arba paskambinti
pasitarimui su mumis.
Prašome iš anksto rezervuoti vietą,
nes grupės dalyvių skaičius ribotas.

i
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APREIŠKIMO
PARAPIJOS ŽINIOS

PADĖKA
Lietuvoje mirus mano mielai
mamytei
Elzbietai Žitkevičienei-Balčiūnienei, nuoširdžiai
dėkoju Pranciškonų spaustuvės
vadovybei ir tarnautojams, Dar
bininko redakcijai ir administ
racijai ir visiems kitiems mane
užjautusiems. Nuoširdus ačiū
Tėvams Pranciškonams, prisi
minusiems velionę savo mal
dose. Kartu nuoširdžiai dėkoju
Pranciškonų spaustuvės vadovy
bei ir tarnautojams ir New Yor
ko ateitininkams sendraugiams,
užprašiusiems už a.a. mano
mamytę mišias.
Leonardas Žitkevičius

Lietuvos nepriklausomybės
šventės proga Apreiškimo para
pijos bažnyčioje buvo iškilmin
gos koncelebruotos mišios 11
vai. Mišių metų kalbėjo Lietu
vos gen. konsulas A. Simutis,
lektorium buvo Aloyzas Balsys,
Aisčio eilėraštį paskaitė Antanas
Razgaitis.
Giedojo parapijos choras, va
dovaujamas Algirdo Kačanausko. Solo giedojo Louise Senken
ir Fred Lučka. Buvo giedamos
kun. G. Šukio mišios “Taikos
Karalienės” garbei. Po mišių
— himnas ir Marija, Marija.
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Su vėliavomis buvo ramovėnai, šauliai, ateitininkai, mo
terų kultūros draugija. Žmonių
pamaldose buvo pilna bažnyčia.
Po pamaldų buvo gražios vai
šės parapijos žemutinėje salėje.
Vaišėse dalyvavo ir assembl.
Fred Schmidt su žmona ir vai
kais. Visi jie buvo apdovanoti.

Rožė Bumavaitė,76 metų,
mirė vasario 18. Palaidota vasa
rio 21 iš Apreiškimo parapijos
bažnyčios Šv. Jono kapinėse.
Pranciška Kiburis, 75 metų,
gyvenusi Laurelton, N.Y., mirė
vasario 18. Palaidota vasario 21
iš Apreiškimo parapijos bažny
čios Švč. Trejybės kapinėse. Pa
liko tris sūnus ir dukrą.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju už suruoš
tą gimtadienio puotą. Pirmiausia
dėkoju sukviestiem svečiam:
Milltovvn klebonui Father Tule,
Father Llarry, Father Mattei,
poniai Graudienei, ponams Savukaičims ir kitiems svečiams
už sveikinimus ir gražias dova
nas; taip pat broliui Kazimie
rui su žmona dr. Regina ir or
ganizatoriam mano trim sūnum
Algirdui, Gilbertui ir Edvardui
su šeimomis. Širdingas ačiū vi
siem.
Emilia Patrich

MASPETHO ŽINIOS
Vasario 16 proga V. Atsimai
nymo bažnyčioje 11 vai. buvo
aukojamos mišios už gyvus bei
mirusius kovotojus dėl Lietu
vos laisvės. Mišiose dalyvavo
apypilnė bažnyčia. Dalyvavo ir
uniformuoti Nevv Yorko skautai
ir skautės. Abiejų tuntų vėliavos
buvo presbiterijoje.
Mišias aukojo ir nuoširdų pa
triotinį pamokslą pasakė kun.
Juozas Aleksiūnas, Brooklyno

PADĖKA
Mūsų mylimai mamytei

A.A.
JADVYGAI KLEMEJERIENEI
mirus, visiems, mus užjautusiems mūsų didžiojo sielvarto
metu, tariame nuoširdžiausią ačiū.
Ypač dėkojame:
Kun. Vytautui Pikturnai už paskutinio patepimo suteiki
mą Ir už rožančiaus atkalbėjimą.
Klebonui kun. A. Petrauskui, Tėv. B. Mikalauskui, OFM,
ir kun. V. Pikturnai už atlaikytas koncelebracines mišias.
Klebonui kun. V. Dabušiui už gregorines mišias.

Visiems už užprašytas šv. mišias, už jų maldas, gėles,
lankymą šermeninėje, dalyvavimą pamaldose ir palydėjimą
j amžino poilsio vietą.
Marytei Šalinskienei už gražų pašarvojimą ir malonią
priežiūrą per visą laidotuvių pravedimą ir sklandų sutvarkymą.
Vytautui Beleckui už rūpestingą pietų paruošimą ir
palydėjuslųjų pavaišinimą.
Dukterys: Halina Klemejerytė ir Irena
Dičplnlgaltlenė, žentas Juozas ir
Juozas ir Petras

. ....

anūkai:

...........-........... —

Iškeliavus į amžinybę brangiai mamytei, uošvei ir
bobutei

JADVYGAI KLEMEJERIENEI,
nuoširdžiai užjaučiame liūdesio prislėgtas dukras
Liusę ir Ireną Dičpinigaitienę su šeima. Tegu Dievas
suteikia stiprybės skausmo valandose.

Danutė, Kazys, Daina
ir Juozukas Krivickai

Mylimai Motinai

A.A.
KAZIMIERAI AKMENSKIENEI
Lietuvoje mirus, mielą Eleną Ruzgienę, Oną Žilienę ir
jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

L. ir O. Bileriai

Mūsų nepailstamam Veikėjui

A.A.

VLADUI TURSAI

mirus, giliai užjaučiame velionies dukterį Birutę Podleckienę su šeima, sūnų Algimantą su šeima, o taip
pat seserį ir brolį Lietuvoje.

L. Bendruomenės, Alto ir Balfo
Skyriai Lindene

lietuviam gerai pažįstamas, bu
vęs ilgametis Angelų Karalienės
ir Apreiškimo parapijų klebo
nas. Pamoksle prisiminė, kad
1939 metų vasarą buvęs Lietu
voje, kuri jam palikusi gražų
įspūdį.
Mišių skaitymus skaitė skau
tai Paulius Šilbajoris ir Vida
Šlapelytė. Parapijos klebonas
kun. Pranas Bulovas sėdėjo
presbiterijoje tarp mišių skaity
mus atlikusių skautų.
Choras, vadovaujamas muziko
Vytauto Kerbelio, gražiai giedo
jo kun. G. Šukio mišias Tai
kos Karalienės garbei, Č. Sas
nausko “Apsaugok, Aukščiau
sias”, J. Dambrausko “Dieve” ir
mišių
pabaigoje
Lietuvos
himną.

Apreiškimo parapijos salėje po pamaldų vasario 16 buvo vaišės su svečiais. Iš k. sė
di Vaclovas Sevrukas, kun. K. Pugevičius
(užstoja gėlės). Mr. Mrs. Schmidt, Nevv Yorko
valstybės assembl., J. Simutienė. Stovi iš k. dr. Br. Radzivanas, Marija Šalinskienė, kun.
kleb. Pr. Raugalas, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, N. Kulikauskas, P. Ąžuolas. Nuotr. Charles
Binkius

NAUJOS
PLOKŠTELĖS
Gelbėk Mus! Philadelphijos
Lietuvių Chorąs Viltis. Stereo 6
dol.
Čia mano brangioji Tėvynė,
Lietuviškų dainų rinkinys, įdai
nuotas Vilniaus operos solistų —
E. Kuodžio4nJ. Girijoto. Stereo
6 dol.

Nevv Yorko skautai dalyvavo pamaldose V. Atsimainymo bažnyčioje Maspethe Lietuvos ne
priklausomybės šventės proga.

apie naują Kremliaus
gele
Kalnuos
dainuoja,
kvin
žinės uždangos nuleidimą. Te
tetas “Baltija” ir Neo-Lithuania
lefoninis susisiekimas su Rusi
orkestras, 12 dainų, 6 dol.
jos gyventojais, ypatingai su di
Kur lygūs laukai, lengvos mu
sidentais, suvaržytas. Solženicy
zikos 9 dainos, stereo 6 dol.
nas laiške Neue Zuericher ZeiSu šokiu ir daina, išleido
tung tą patvirtinąs. Atvykstą tu
Tėviškės namai, Br. BudriOtr© Korp. Neo-Lithuania, stereo, 10
ristai
ar kiti keliautojai į Rusi
Elena Blandytė atliks progra
kūriniai ir kantata. Įdainuota dainų, 6 dol.
ją
kratomi
ir iš jų atimamos kny
mą Minkų radijo valandos kon
Los Angeles, Calif. Šv. KaziiAiePersiuntimas 50 c. Darbinin
gos.
Laikraštis
aprašo daug atsi
certe
kovo
2,
sekmadienį,
Liet,
ro parapijos choro. Stereo 6 dol.
kas, 341 Highland Blvd. Brook
tikimų, kuriais įrodoma, kad
piliečių
d-jos
salėje.
Ji
yra
daini

Clevelando vyrų okteto Nr. 2 lyn, N. Y. 11207.
ninkė ir aktorė, tai programą su uždanga nuleidžiama. Straips
Stereo 6 dol.
darys dainos ir deklamacijos. nyje minima ir Lietuvių Kroni
Dieve priegloba mūs .. . To
Praeitų
metų tos pačios radijo ka.
ronto Šv. Jono parapijos religi
valandos
koncerte ji atliko kele
nė* mišių, kalėdines ir Velykų
A. a. Vlado Tamulio, kuris se
RAŠOMAS
,
skaičiavimo
maš.
tą
dainų
ir
visiem padarė labai
giesmės kaina 6 dol.
niau gyveno Brocktone ir mirė
spalv.ZENITH TV gausite
gražų įspūdį, todėl ji buvo ir pa
Jūratė ir Kastytis, Banaičio
Long Beach, Calif, atminimui
per: Sparta,10 Barry Dr, kviesta pilnam koncertui.
opera iš 3 plokštelių. Kaina 16
bostoniečiai Lietuvių • Fondui
E.Northport,N.Y,11731
'dol.
Christian Science Monitor va paaukojo: A. ir J. Ambrozaičiai,
Lietuva, Tėvynė mūsų, To
sario 13 laidoje parašė strainsnį J. ir K. Barūnai, K. ir V. Andronto vyrų kvarteto įdainuota 3
riūnai, H. ir M. Gineičiai, E. ir
Baltijos tautų himnai, lietuviš
S. Kazlauskai, A. ir J. Monkai
kos dainos ir operų ištraukos.
ir M. ir S. Norkūnai. Viso suau
Stęreo 6 dol.
kota 70 dol. Aukas rinko M. Gi
Arijos ir dainos, Sol. B. Povineiti e nė.
l^vičiaus 5 dol.
Inkorporuotas 1863
LB Bostono apygardos diena
Kun. Vyt. Gorino dainos. 14
460 Wetf Broadway, South Boston Massachusetts
šiais metais bus rugsėjo 14 Mai
lietuviškų dainų, paties solisto
ronio parke Worcestery.
parašyta ir įdainuota, kaina 6
"Kur dūkstančiai' taupo milijonus
dol.
ALFRED W. ARCHIBALT), Pręsident
Minkų radijo valandos kon
.41 ' >
Svajonių sūkuryje, B. Tamo
Šio banko direktorių taryboje yra adv. .Jonas J. Grigalus. Reikale
certas rengiamas kovo 2, sek
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets
šiūnienės II-roji laida, 6 dol.
madienį. Programą atlieka solis
virš
*213,000,000.
Broniaus Budriūno vyrų kvar
tė ir dramos aktorė Elena Blan
CURRENT DIVIDEND RATES
tetas (Detroite) 15 lietuviškos
dytė.
muzikos dainų. Stereo 6 dol.
• Regula? a/c — 5% %
• 1 year Term Deposit - -5% %
Inž. Broniui Galiniui vasario
O ramunėle pasakyk, B. Ta
• Special Notice a/c — 5%
• 2 year Term Deposit - 6%
19 padaryta širdies operacija.
mošiūnienės II-roji laida, 6 dol.
-------- Ali Accounts Compounded Daily ---------Jis
guli Nevv England Medical
Laumės juosta, lietuviškos
Center
ligoninėje.
lengvos muzikos rinkinys, ste

-----------------------------------—I
SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

reo, 6 dol.

PADĖKA
Po trumpos, bet sunkios ligos
mirus mūsų mylimai motinai,
uošvienei ir močiutei a.a. PAU
LINAI SIEMAŠKIENEI, vi
siem, lankiusiem velionę ligoni
nėje ir koplyčioje, užprašiusiem
mišias už jos vėlę, jos atmini
mui paskyrusiem auką Kultūros
Židiniui, prisiuntusiem gėlių,
pareiškusiem užuojautą spau
doje ar laiškais ir palydėjusiem
velionę į amžinojo poilsio vietą
Cypress kapinėse, reiškiame gi
lią padėką.
Ypatingai dėkojame dr. A.
Snieškai už rūpestingą priežiū
rą ligos metu, kun. J. Pakalniš
kiui už velionės lankymą ligo
ninėje ir palydėjusiam į kapus,
organizacijom
Moterų Vie
nybei ir LMF New Yorko Klu
bui už velionės prisiminimui
padarytą auką ir gėles bei M.
Šalinskienei už patarnavimą
mūsų sunkiose valandose.
Nuliūdę: sūnus, marčios ir
anūkai

DIDŽIOJI ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ
KELIONĖ į EUROPĄ
Birželio 19 — Liepos 4

Šventųjų Metų proga — Pan Am linija
Kelionė įskaito viską: skridimai, autobusai, viešbučiai, maistas, palydovai, įdomiųjų vietų
lankymas, lagaminų nešiojimas, patarnavimo mokesčiai ir kt.

Pilna kaina — 789 dol. iš Nevv Yorko
Aplankomi miestai: Frankfurtas, Baden-Baden, Lucema, Milanas, Florencija, Roma. Kelione
autobusais per pietinę Vokietiją, Šveicariją ir Šiaurinę Italiją. Per visą kelionę lankomos
žymiosios ir gražiosios vietos, įskaitant žavinguosius Šveicarijos Alpių kalnus.

Paskutinė diena rezervacijom — kovo 19

Dėl platesnių informacijų kreiptis į lietuviškų parapijų klebonijas arba į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE
(R. Kezys)
2129 Knapp St.
Brooklyn, N.Y. 11229
Tel. (212) 769-3300
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Šatrija, Lietuvių Bendruo
menės New Yorko apygardos
tautinių šokių grupė, vėl rengia
šokėjus tautinių šokių šventei,
kuri įvyks 1976 Chicagoj. Repe
Redakcija ....... (212) 827-1352
ticijos jau prasidėjo. Jos vyksta
Administr........ (212) 827-1351
penktadieniais 7 vai. vakaro
Spaustuvė ...... (212) 827-1350
Kultūros Židinyje. Jaunimas,
Vienuolynas .. (212) 235-5962
kuris yra šiek tiek susipažinęs
Y* '•
S K. Ž. salė
212) 827-9645
su tautiniais šokiais, ir tas, kuris
r. ■£» j
visai
nešoka, kviečiamas prisi
341 HIGHLAND BLVD.
jungti
prie šios grupės. Prašome
BROOKLYN, N.Y. 11207
skambinti šokių vadovei Birutei
Radzivanienei tel.: 441-2304.
Vasario 16 minėjiman buvo
Tautinių
šokių
grupės,
Angelų Karalienės parapi
atsilankę amerikiečių korespon jos choras ir jo vadovas sveiki sėkmingai New Yorke šokančios
dentai ir fotografai. Daily News na savo globėją kun. Vytautą 25 metus, iškilmingas sukakties
vasario 17 laidoje įsidėjo tauti Pikturną jo gimimo dienos pro minėjimas pramatomas gegužės
nių šokių nuotrauką ir straips ga vasario 26 ir linki jam svei 10 Kultūros Židinyje. Tuo reika
nelį, gi Long Island Press įsidė katos ir Aukščiausiojo palaimos, lu vasario 18 Jadvygos Matulai
jo tautinių šokių nuotrauką ir il kad galėtų dar daug metų dar tienės, grupės vadovės ir moky
gesnį parašą po nuotrauka.
tojos, bute įvyko šventės rengi
buotis Kristaus vynuogyne.
mo komiteto posėdis. Komitetą
Tradicinio Užgavėnių baliaus
Kultūros Židinio vadovybė sudaro: pirmininkas dr. B. Ne
proga Nevv Yorko ateitininkai
nuoširdžiai dėkoja dr. K. Valiū mickas, nariai: J. Matulaitienė,
paaukojo 500 dol. Kultūros Židi
nui
už tokią gražią dovaną. Jis B. Ašebergienė, D. Bagdžiūnio išlaikymui. Mieliem ateiti
nupirko
iš parodos Onos Paške- naitė, B. Ašenbergienė, D. Bagninkam už šią ir ankstesnes au
vičienės
paveikslą Čiurlioniadą džiūnaitė, D. Birutienė, K. Čerkas (4,264 ) bei nuolatinį rūpi
ir
jį
padovanojo
Kultūros Židi keliūnas, D. Kezienė, A. Marinimąsi Kultūros Židinio gerbū
niui.
Paveikslas
bus
pakabintas jošienė, A. Matulaitis, E. Ošlaviu nuoširdus ačiū.
žemutinėje
Židinio
salėje.
Tai pienė, E. Remėza, G. Stankū
Jaunimo pamaldos bus kovo 2,
bus
ne
tik
gražus
papuošimas,
nienė. Posėdžio metu buvo ap
Šį sekmadienį, ne 11 vai., kaip
paprastai, bet 12 vai. Po pamal bet ir Čiurlionio metų atžymėji- tarta šventės programa ir pasi
skirstyta pareigomis.
dų prasideda skautų rengiama mas.
Vysk. Motiejaus Valančiaus
Kaziuko mugė. Bus daug
Stefanija Skučienė ir jos duk
skautiškų
rankdarbių, 100 metų mirties sukaktis mini
ra
Birutė Sidzikauskienė vasario
ma
gegužės
4
Kultūros
Židinio
tautodailės dirbinių. Bus ir
22
išsikėlė į Floridą ir apsigy
mažojoje
salėje.
Rengia
Vaiž

lėlių teatras, žaidimai, lietuviški
veno Pampano Beach, kur nusi
ganto
Kultūros
Klubas.
valgiai, įvairenybės.
pirko namus.
Our Town, Manhattano lei
LKM Federacijos New Yorko
Brolio Antano Trumpos, pran
džiamas savaitinis laikraštis, klubo susirinkimas įvyks kovo 9
ciškono,
ilgai dirbusio Dar
vasario 14 laidoje (6 pusi.) pa d. 3 v. popiet pas M. Klivečkiebininko
administracijoj,
kovo 3
minėjo, kad New Yorko lietu nę, 76-13 85 Rd. Woodhavene.
yra
ketvirtosios
mirties
metinės.
viai švenčia savo nepriklauso Visos narės prašomos dalyvauti.
mybės šventę ir kad miesto ma Bus kalbama apie Atvelykio Už velionio sielą bus aukoja
mos mišios Brooklyno pranciš
joras Abraham D. Beame iš popietę.
konų
koplyčioje.
leido proklamaciją. Paminėta,
Organizuojamas
lietuvių
Kazio Škirpos knyga “Suki
kad proklamaciją įteikia ambasa
dorius Angier Biddle Dūke komitetas, kuris rūpinsis Ameri limas Lietuvos suverenumui at
kos 200 metų nepriklausomybės
miesto protokolų įstaigoje. Pro
statyti” jau išėjo iš spaudos.
minėjimu. Komitetas veiks tik
Šiuo metu knyga siuntinėjama
klamaciją priima New Yorko
New Yorko mieste.
lietuvių tarybos pirmininkas dr.
ją užsisakiusiems; ji taip pat
Žurnalistas Kazimieras Klas- gaunama Darbininko adminis
Eugenijus Noakas.
tauskas sunkiai susirgo ir vasa tracijoj. Kaina 15 dol.
Daiva ir Romas Keziai buvo
rio 18 paguldytas Trafalgar ligo
išvykę trumpų atostogij į Las
Mrs. Wence, Spotswood, N.J.,
ninėje, 161 East 90 St., ManhatVegas.
aukoja 26 dol. Kultūros Židiniui
tan.
Laisvės Žiburio radijo pava
a.a. Pranui Liaugaudui atminti.
Danutė ir Kazys Krivickai,
sarinis koncertas ir balius įvyks
Velionio žmonai p. LiaugauClarks Summit, Pa., a.a. Jadvy
balandžio 5, Atvelykio šeštadie
dienei ir artimiesiem nuoširdi
gai Klemejerienei atminti paau
nį, Kultūros Židinyje. Meninę
užuojauta, o aukotojai gili gili
kojo 20 dol. Kultūros Židiniui.
programą atliks Chicagos Jau
padėka.
Nuoširdus ačiū.
nimo Centro ansamblis, choras,
Žmogus ir tiltas, Anatolijaus
oktetas, tautinių šokių grupė,
Kazimiera Remezienė ir Sau
kanklininkų ir birbynininkų gru Kairio vaidinimas, bus suvaidin lius ir Monika Remezai aukoja
pės. Viso apie 100 asmenų. Po tas balandžio 12, šeštadienį, 20 dol. Kultūros Židiniui a.a.
Kultūros Židinio salėje. Vaidina Jadvygai Klemejerienei atminti.
programos — šokiai.
Hamiltono Aukuras. Režisuoja Dukrom ir artimiesiem reiš
Elena Kudabienė-Dauguvietytė. kiame nuoširdžią užuojautą, o
Kun. Pranas Gaida, Tėviškės
Žiburių redaktorius, kovo 8, šeš
Ona Bačauskienė, iš Woodha- mūsų nuolatiniam rėmėjam
tadienį, 7 v.v. Kultūros Židiny veno, visuomenininko Kazio Ba- ponam Remezam lietuvišką
je skaitys paskaitą religine tema. čausko žmona, susirgo ir vasario ačiū.
Angelų Karalienės parapijos
Gi sekmadienį, kovo 9, dalyvaus 23 naktį buvo išgabenta į Ma
bažnyčioje
vasario 16 buvo
pokalbyje “Bažnyčia sovietų vo ry Immaculate ligoninę Japamaldos
už
Lietuvą.
Mišias lai
ratinklyje ir Lietuvos Katalikų maicoje.
kė
kun.
Vytautas
Pikturna.
Jis
Bažnyčios Kronika”. (Plačiau
taip
pat
pasakė
ir
dienai
pritai

žiūr. skelbimą).
KULTŪROS
kytą pamokslą. Naujas giesmes
giedojo parapijos choras, kuriam
ŽIDINIUI
Prof. Juozo Brazaičio pagerbi
vadovauja muzikas Albinas Priž
mo akademija rengiama balan
AUKOJO
gintas. Pamaldos baigtos Lietu
džio 13 Kultūros Židinio didžio
150 dol. V.A. Steponiai, vos himnu.
joje salėje. Bus parodytas jo gy VVoodhaven, N.Y., anksč. 530.
Amerikos Lietuvių Katalikų
venimas skaidrėse. Kas turėtų
50 dol. N.N. Richmond Hill,
Tarnybos rūpesčiu keturiem
nuotraukų iš velionies gimna N.Y., anksč. 136.
zijos laikų, iš studentavimo die
20 dol. Algirdas Kačanauskas, šimtam JAV katalikiškų laikraš
čių išsiuntinėta vysk. V. Brizgio
nų, iŠ mokytojavimo Aušros Brooklyn, N.Y., anksč. 145.
mergaičių gimnazijoje, prašome
10 dol. Rožė Paulauskienė, pareiškimas prel. Česlovo Kri
vaičio atvykimo proga. Taip pat
paskolinti. Siųsti į Darbininko Hollywood, Fla.
redakciją. Nuotraukos tuoj bus
5 dol. Bertha James, Woodha- visiem laikraščiam pasiųstas tuo
pačiu reikalu rašyto Darbininko
perfotografuotos ir sugrąžintos.
ven, N.Y., anksč. 10.
pereito numerio vedamojo “At
važiavo sveteliai” vertimas į
anglų kalbą.
VISI MALONIAI KVIEČIAMI Į
Stasys Alėnas, sulaukęs 58 m.
amžiaus, vasario 18 mirė Jurbar
SKAUTŲ-SKAUČIŲ
ke. Nepriklausomos Lietuvos
laikais dirbo Jurbarko miesto sa
vivaldybėj. Jurbarke taip pat
gyveno ir paskutiniuoju laiku.
Už velionį lietuvių pranciškonų
koplyčioj Brooklyne buvo auko
jamos dvejos mišios vasario 22.
Mišias užprašė p. Sirgėdienė ir
Česnavičiai. Buvo susirinkęs
kuri bus kovo 2, sekmadienį, KULTŪROS ŽIDINYJE,
gražus giminių ir pažįstamų bū
361 Highland Blvd., Brooklyne.
relis.

DARBININKAS
NEVV

"YORKE5

KAZIUKO
MUGĘ,

Prieš mugę 12 vai. jaunimo pamaldos.
atidaroma tuoj po pamaldų.

Mugė

Parduodami: skautų-skaučių rankdarbiai, tautodai
lės vrekės, lietuviškų valgių pietūs.
Bus lėlių teatras, skautų filmas, žaidimai dideliem
ir mažiem, juokingos įvairenybės.

V

Šaulių išleista knyga, Elenos
Juciūtės Pėdos mirties zonoje,
eina su gražiausiu pasisekimu.
Knyga susilaukė gražių ir šiltų
įvertinimų spaudoje. Leidėjai
yra g avę visą eilę padėkos laiš
kų. Dabar yra studijuojamos ga
limybės, kaip knygą išleisti ang
liškai.
Vardinių, gimtadienio korte
lių su lietuviškais sveikinimais
gaunama Darbininko administ
racijoj. Kortelių yra dviejų kai
nų: po 20 ir po 25 c. kiekvie
na (įskaitoma ir persiuntimas).

Lietuvos nepriklausomybės šventės proga vasario 14 buvo surengtas priėmimas Camegie Endowment salėje. Iš k. Rita Liogytė, dr. K. Valiūnas, Vliko pirmininkas, Danutė
Norvilaitė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Vilija Katinaitė ir J. Simutienė. Mergaitės pri
ėmime patarnavo svečiam. Nuotr. L. Tamošaičio

PRIĖMIMAS
VASARIO 16
PROGA

SESTOJI DAILĖS PARODA
(atkelta iš 9 psl.)
Jiem buvo įteiktas garbės pa
žymėjimas, pasirašytas vertini
mo komisijos narių.
Teofilis Petraitis buvo seniau
sias šios parodos dalyvis. Jis ir
tarė trumpą padėkos žodelį (jau
niausias parodos dalyvis buvo
Petras Sandanavičius).

Sveikinimo kalbas pasakė
New Yorko Liet. Dailininkų Są
jungos pirmininkas V. K. Jony
nas ir šių patalpų šeimininkas
Tėv. Paulius Baltakis, OFM.
Tada A. Vakselis padėkojo
visiem, kurie dirbo prie parodos
įrengimo ir jos pastatymo. Tuo
pačiu pristatė ir paveikslam at
rinkti ir iškabinti komisiją (Č.
Janušas, P. Jurkus, J. Rūtenis ir
A. Vakselis).
Vadovė tada pakvietė visus į
mažąją salę, kur buvo kava ir
vaišės.

Populiarumo premija
Parodos lankytojai turėjo teisę
balsuoti, kas jiem labiausiai pa
tinka. Kiekvienas lankytojas ga
vo lapelį. Buvo balsų dėžė —
urna, ir išeidami įmesdavo bal
sus.
Paroda uždaryta sekmadienio
8 v.v. Tada ir suskaityti balsai.
Viso balsavo 323 žmonės. Dau
giausia balsų (32) gavo Česlo
vo Janušo paveikslas — Rytas
Cape Code įlankoje (nr. 11).
To paties Č. Janušo nr. 12 — Se
nasis Kaunas — gavo 18 balsų,
18 balsų gavo ir Giedrės Mont
vilienės nutapytas dr. P. Legeckio portretas, o Mykolo Paškevi
čiaus Kančia gavo 15 balsų.
Kiti po mažiau.
Populiarumo premija irgi
buvo 100. Tuos pinigus skyrė
N.Y. apygardos apylinkės.
Parodą uždarius, posėdžių me
nėje buvo surengtos labai gra
žios vaišės parodos dalyviam,
svečiam, talkininkam. Vaišes
nemokamai surengė Elena Mickeliūnienė. Čia visi turėjo pro
gos kuo puikiausiai pavalgyti ir
pasidalyti parodos įspūdžiais.
-oParoda buvo pakili, gražiai su
tvarkyta. Didžiojoje salėje iš
Parduodamas Cape Cod 4
kambarių
namas.
Antrame
aukšte yra vietos įsirengti dar
2 1/2 kambario. Nuo Brunswick, N.J. — 1 mylia. Taip pat
netoli mokykla ir autobusas.
Apylinkije norintieji parduoti
namus yra kainas pakėlę $5000,aš gi nuleidžiu $5000 žemiau
kitų prašomos kainos. Namas yra
švarioje ir ramioje vietoje.
Skambinti galima kiekvienu lai
ku. Telef. (201) 247-2295.
Išnuomojamas 3 kambarių
butas dirbančiam vyrui. Skam
binti vakarais VI 9-5804.

Woodhavene parduodamas 1
šeimos namas iš 7 kambarių (3
miegamieji). Didelis sklypas arti
parko. Kaina labai prieinama.
Tel. 441-1182.
Reikalinga moteris prie vaikų
gyventi vietoje. Skamointi (201)
661-5226.

maisonetų skydų buvo padary
tos kolonos, kurios labai pakei
tė salės vidaus architektūrą. Ant
tų kolonų buvo sukabinti pa
veikslai, kiti ant sienos kabojo.
Parodoje dalyvavo: Albina
Ambraziejus (4, aliejus), Albinas
Elskus (1, akrilis), Paulius Gaubys (2, aliejus), Irena D. Griežė
(1, pastelė), Česlovas Janušas (6,
aliejus, du iš jų premijuoti), Na
talija Jasiukynaitė (3, aliejus),
V.K. Jonynas (4, anglis, spalvoti
pieštukai), Paulius Jurkus (5,
aliejus), Vytautas Kerbelis (3,
aliejus), Elena Kepalaitė (3,
bronzos skulptūra ir du pieši
niai), Vida Krištolaitytė (6, alie
jus), Nijolė Nedda Macelytė
(1, aliejus), Anna S. Mažeika
(9, batika), Jolita Modzeliauskaitė (1, keramika), Giedrė Montvi
lienė (4, aliejus, vienas premi
juotas aukso medaliu), Irena Nemickienė-Vakselytė (4, akrilis),
Mykolas Paškevičius (5, aliejus),
Ona Paškevičienė-Dokalskaitė
(4 aliejus, vienas premijuotas),
Teofilis Petraitis (2, akvarelės),
Eugenija Rastonienė (6, aliejus,
kolažas, tušas), Eglė SodaitytėReventienė (2, aliejus), Jonas
Rūtenis (5, akrilis, pardavė 4),
Petras Sandanavičius (piešiniai
anglim), Vytautas Sakalas (3,
aliejus, pieštukas), Juozas Sodaitis (5, akrilis), Gražinaa Trei
nytė (1, spalvoti pieštukai), Ele
na Urbaitytė (1, kolažas), Valen
tina Ūselienė (4, akvarelės), Ze
nonas Ūselis (4, pastelės), Julius
V. Valiūnas (1, aliejus), Judita
Žiliūtė (2, aliejus), Marija Žu
kauskienė (6, aliejus, pardavė 5).
(Apie parodos meninę vertę
bus parašyta vėliau) (p.j.)

Lietuvos generalinio konsulo,
Vliko ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto suruoštam Vasario 16sios priėmime Carnegie Endowment patalpose dalyvavo apie
pusantro šimto svečių, kurių tar
pe buvo Lietuvai draugingų
valstybių konsulai, Nevv Yorko
miesto ir valstijos valdžios atsto
vai, kaimyninių valstybių egzilinių organizacijų vadovai ir
lietuvių visuomenės bei jau
nimo organizacijų atstovai.
Nevv Yorko miesto
valdžiai
atstovavo konsularinio korpuso
direktorė p. Fresia Phillips, dr.
Ruskin su ponia ir New Yorko
miesto komisionierės Jungti
nėm Tautom p. Loeb atstovė ir
valstijos senatorius M. J. Knorr.
Taipgi dalyvavo Radio Liber
ty vyriausias direktorius H. Sargent ir jo pavaduotojas R. Tuck.
Iš New Yorko konsularinio
korpuso narių buvo pastebėti
Kinijos generalinis konsulas am
basadorius Konsin C. Shah, Barbados generalinis konsulas G.C.
Springer, Estijos atstovas ir gen.
konsulas E. Jaakson ir konsulas
A. Linkhorst su poniomis, Haiti
gen. konsulas W. Florestal, Pa
namos gen. konsulas ambasa
dorius J.A. Stagg su ponia ir
Urugvajaus gen. konsulas H.
Goyen-Alver.
Raštu Lietuvos generalinį
konsulą Anicetą Simutį Vasa
rio 16-sios proga pasveikino
Nevv Yorko miesto komisionierė Jungtinėm Tautom ir konsulariniam korpusui J.J. Loeb bur
mistro A.D. Beame ir savo var
du. Taipgi raštu sveikino Nevv
Yorko miesto protokolo direkto
rius Angier Biddle Dūke.

Kovo 9 d. 3 v. popiet

Kultūros Židinyje Įvyks pokalbis

“Bažnyčia sovietų voratinklyje ir
Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika”
PROGRAMA
— Kun. dr. Prano Gaidos, Tėviškės Žiburių redak
toriaus iš Toronto, paskaita apie Bažnyčios padėtį
okupuotoje Lietuvoje.

Nuo 5 iki 10 minučių pareiškimus atskirais klau
simais padarys:
— Kun. Vytautas Pikturna — Kronikos autentišku
mas ir jos poveikis laisvajame pasaulyje.
— Dr. Bronius Nemickas — apie sovietų teisę

ir teismus.
— Dr. Aldona

Šiepetytė-Janačienė — Lietuvė

moteris ateiste ir tikinčioii.
— Alfonsas Samušls — Mokinys sovietų nuo

savybė.
— Vaclovas Sevrukas — Komunizmas, ateizmas

ir reliaiia.
— Stud.

Petras Tutinas

paskaitys ištraukų iš

Kronikos.
— Dr. Domas Jasaitis padarys pokalbio išvadas.

Moderatorius — Algis Vedeckas.

Padėkime kovojantiem už religijos laisvę gimtajame
krašte.
Visus maloniai kviečia
Rengėjai:
ALRK Federacija ir ateitininkai

