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Savaitės
įvykiai
Gynybos sekr. James R.
Schlesinger tvirtina, kad, kong
resui nesutikus teikti Kambodijai pagalbos, ji pateks į komu
nistų rankas, ir tai bus didžiau
sias JAV užsienio politikos ne
pasisekimas, už kurį kaltė ati
teks kongresui.
JAV vyriausybė panaikino 10
metų trukusį ginklų gabenimo į
Pakistaną draudimą. Indija dėl
to atšaukė savo užs. reik, ministerio vizitą į Washingtoną ir
bendros JAV-Indijos komisijos
santykiam pagerinti posėdžius.
Graikijos vyriausybė likvi
davo buv. karinės vyriausybės
šalininkų kėsinimąsi sukilti,
paskelbė Atėnų apylinkėse kari
nio budrumo stovį ir areštavo 37
karininkus, jų tarpe 6 generolus.
JT žmogaus teisių komisija
pasmerkė Izraelį už jo veiksmus
okupuotose žemėse ir už beatodairinį Ei Quineitra sunaikini
mą Golan aukštumose. JAV bal
savo prieš.
Jugoslavijos disidentas Mihajlov vėl yra teisiamas už prie
šišką propagandą ir gali būti
nubaustas nuo 1 iki 15 metų
kalėjimo. Savo straipsniuose už
sienio spaudai jis teigė, kad Ju
goslavijoje yra vienos partijos
diktatūra, kad yra pavojaus grįžti
į stalinizmą ir kad nėra spaudos
ir minties laisvės.
Vatikano keliaujantis ambasa
dorius arkivysk. Luigi Poggi
išvyko vienam mėnesiui į Len
kiją, o Pauliaus VI patarėjas
arkivysk. Agostino
Casaroli
— į Prahą tartis dėl Bažnyčios
ir valstybės santykių.
NATO numato teikti Turkijai
karinę pagalbą, jei kongresas sa
vo draudimo gabenti ginklus į
Turkiją neatšauks.
Žydų antidefamacijos lyga
apkaltino armijos inžinierių
korpą ir daugelį įvairių korpora
cijų žydų diskriminacija, nes jie
atsisako siųsti žydus į jų vykdo
mus projektus arabų valstybėse.
ČIA direktorius William E.
Colby pareiškė kongresui, kad
perdėti skundai dėl agentūros
neteisėtų veiksmų pakenkė jos
santykiam sukitų valstybių žinių
agentūromis.
Portugalijos vyriausybė pa
skelbė planus pagrindinei pra
monei reguliuoti ir stambiom
žemės valdom panaikinti, bet
pažada gerbti privačią nuosavy
bę ir laisvą gamybą. 75% Por
tugalijos turtų priklauso tik 200
šeimų.
Libijoje šiuo metu dirba 480
sovietų technikų, o iki 1970
amerikiečiam
priklausiusioje
Wheelus lėktuvų bazėje turi įsteigę savo bazę.
Prez. Nixono buvę artimiau
sieji bendradarbiai John Mitchell, H. R. Haldeman ir J.D.
Ehrlichman Watergate byloje
buvo nubausti nuo 2.5 iki 8
metų, o Robert C. Mardian —
nuo 10 mėn. iki 3 metų kalėji
mo. Visi žada apeliuoti.
Atstovų rūmų pirmininko Carl
Albert stenografė Pauline B.
Girvin federalinių prisiekusiųjų
buvo pakaltinta klaidingai įtiki
nėjusi kitus, kad galinti paveik
ti už pinigus C. Albert sprendi
mus.
Neįprastoje spaudos konfe
rencijoje Washingtone Sov. S—
gos prekybos min. padėjėjas
Vladimir S. Alchimov kaltino
JAV vyriausybę, kad ji neišlai
kiusi pasižadėjimo suteikti Sov.
S-gai besąlygines prekybos
lengvatas, ir klausė, kaip galima
tokia vyriausybe
pasitikėti,
svarstant svarbesnius kaip pre
kyba reikalus.
Tailando min. pirm. Seni Pramoj sudarė iš demokratų ir so
cialinių agrarų partijų vyriausy
bę, ir karalius ją patvirtino.
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LIETUVA PRISIMINTA JAV ATSTOVŲ
žymėjo:
“Nepriklausomybė,
' ‘Aš nesuprantu, — sakė jis, —
RŪMUOSE
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimas plačiai paminėtas JAV
kongrese. Atstovų rūmų narys J.
J. Delaney vasario 19 priminė,
kad šiemet yra 734-tieji metai
nuo Lietuvos valstybės pradžios
ir 57 metai nuo Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo. Lietu
vius pavadino didinga ir ryž
tinga tauta, pažymėdamas, kad
niekada laikas neišdildys jų stip
raus laisvės troškimo ir sieki
mo. Pabrėžė, kad jis jungiasi
prie laisvės siekiančių žmonių,
tikinčių, kad Lietuvos ir jos
žmonių laisvė taps tikrove.
-oJAV kongreso atstovas Roth,
kalbėdamas Lietuvos ir Estijos
nepriklausomybės
minėjimo
proga, pabrėžė, jog yra tragiška,
kad šie kraštai negali patys mi
nėti nepriklausomybės metinių.
Pacitavo Solženicyno “Gulago
salyno” ištrauką, kurioj estas
pasakoja apie estų teisę į laisvę
ir apie bolševikų įvykdytą jų
užgrobimą.
-oMinėdamas Lietuvos nepri
klausomybės
atkūrimo
su
kaktį, kongresmanas Pastore pa

laisvė, demokratija yra šventos
sąvokos lietuviam . . . Lietuva
buvo tapusi pavyzdinga respub
lika . . . Visiem lietuviam ir
Amerikos lietuviam aš reiškiu
savo viltis, kad Lietuva vėl bus
laisva ir nepriklausoma, ir, to
prašydamas, meldžiuosi.”
-o-

Kongresmanas J. G. Beall JAV
atstovų rūmuose, minint Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mą, pasakė kalbą, kurioj pažy
mėjo: “Kai mes linkstam į “de
tente” atmosferą
santykiuose
su Sovietų Sąjunga, aš tikiu,
kad yra svarbu, jog nepamirštume laisvę mylinčios lietuvių
tautos ir kitų pavergtųjų. Nors
jie yra prispausti užsienio galy
bės geležinės rankos, jų laisvės
viltys pasilieka nenuginčijamos.
Jų pavyzdį turėtų studijuoti ir at
minti visi , kurie vertina laisvę.”
-oKalbėdamas JAV atstovų rū
muose, kongresmanas E.J. Patten priminė Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą, pažymėjo,
kad nors Lietuva prievarta užim
ta, bet Lietuvos žmonės pasilie
ka nepalaužti ir kovoja dėl savo
nepriklausomybės ir laisvės.

kaip galima svetimą kraštą ir
svetimus žmones valdyti tokia
geležine ranka, kad jie turi imtis
tokių veiksmų, kaip rizikavimas
savo gyvybe, šokant į laisvę.
Čia jau yra kažkas labai blogai.”

“Latvija, Estija ir Lietuva
buvo Sovietų Sąjungos okupuo
tos 1940. Mum nuopelnas, kad
mes ir daugumas mūsų laisvo
jo pasaulio sąjungininkų atsisa
kėm pripažinti tą užėmimą. Mū
sų šis atsisakymas palaiko gyvą
viltį, kad lietuvių tauta galės ku
rią dieną vėl tapti laisva”, —
taip JAV atstovų rūmuose
kalbėjo kongresmanas J. N. Erlenborn, pabrėždamas tautų
laisvo apsisprendimo dėsnį.
-o“Lietuvių nuostabiai didelis
patriotizmas mum yra nuolatinis
priminimas apie Sovietų prie
spaudos didumą”, — taip vasa
rio 19 JAV atstovų rūmuose kal
bėjo kongresmanas Ch. W. Whalen. Pabrėžęs, kad Lietuva ne
teisėtai užimta, kad lietuviai yra
įrodę, jog gali gyventi nepri
klausomi, iškėlė reikalą, kad ru
sai tą “detente” taikytų ir tiem,
kurie nėra rusai ir kurie neno
ri jais būti.
(ALT Inf.)

Dayton, Ohio, priemiestyje pastatyta ši lenta prie greitkelio IS No. 75. Lenta bus visą
mėnesį, primindama pavergtą Lietuvą. Lentą įrengė Daytono lietuvių kultūros komitetas.

Pepsico, Ine., pirm. Donald
M. Kendall, dalyvavęs toje pat
konferencijoje, smerkė kongreso
užsispyrimą jungti prekybos rei
kalus su emigracija.
Sovietų TASS agentūra pa
skelbė, kad V. G. Kalinin buvo
JAV prezidentas Gerald R.
aukščiausio teismo tinkamai nu Ford vasario 27 priėmė pabaltiebaustas už šnipinėjimą sveti čių delegaciją Washingtone.
mai valstybei. Nei bausmės dy Lietuviam atstovavo Altos pirm,
džio nei kam šnipinėjo, ne dr. Kazys Bobelis, Teodoras
paskelbė.
Blinstrubas ir dr. Kazys Šidlaus
Vatikano šventoji kongrega kas.
Delegaciją prezidentui pristacija tikėjimo tiesom saugoti

PABALTIECIAI PAS
PREZIDENTĄ FORDĄ

pareiškė, kad žinomo teologo
Jugoslavijos prez. Tito panei
kun. dr. Hans Kueng pažiūros į
gė
gandus, kad Sov. S-ga gali
daugelį R. katalikų doktrinų
pulti
Jugoslaviją,
reikalavo
esančios konflikte su Bažnyčia
griežtesnės
kovos
prieš
disiden
ir įspėjo dr. Kueng neskelbti
tus
ir
grasino
naujais
komunistų
kontroversinių pažiūrų.
Jemeno teismas pirmą kartą partijos valymais.
Ali Ben Ali ai Awadi nuteisė
JAV per 1974 m. pardavė Art.
mirti už lėktuvo pagrobimą Je Rytų ir Persijos įlankos valsty
mene.
bėms ginklų už 5 bil. dol.
Bangladeš prez. šeikas MujiJAV gynybos sekr. James R.
bur Rahman paskelbė, kad vals Schlesinger įsakė, kad nuo atei
tybė pereina į vienos partijos nančių biudžetinių metų sava
valdymą ir kad Awami lygai yra norių tarnyba kariuomenėje bū
leista sudaryti naujosios parti tų pailginta iki 3 metų.
jos branduolį. Naujoji partija bus
JAV vyriausybė pradėjo Kam
tautinė, socialistinė, demokrati bodžos sostinės aprūpinimą ry
žiais, degalais ir šaudmenimis,
nė ir sekuliari.
panaudodama
tam reikalui civi
Senato demokratų ir respubli
konų vadai įnešė įstatymo pro lius lakūnus.
jektą panaikinti ginklų tiekimo
(nukelta į 2 psl.)
Turkijai draudimą.

tė kongresmanas Edward J. Derwinski, kuris pareiškė, kad pabaltiečiai stipriai kovoja už žmo
nių teisę ir laisvę. Dr. K. Bobe
lis, kalbėjęs delegacijos vardu,
padėkojo prezidentui už Ameri
kos valdžios nusistatymą nepri
pažinti Pabaltijo okupacijos, už
intervenciją Simo Kudirkos rei
kalu ir už Radio Liberty trans
liacijas. Dr. K. Bobelis prašė
prezidento, kad JAV ir toliau
laikytųsi stipraus nusistatymo
Pabaltijo valstybių klausimu ir
kad nepripažintų Sovietam da
bartinių sienų, ko jie siekia
Europos Saugumo konferen
cijoje.
Prezidentas Ford tvirtai pa
reiškė, kad Amerikos nusistaty
mas nepripažinti Pabaltijo kraš
tų įjungimo į Sovietų Sąjungą
nepasikeis. Prezidentas pasi
džiaugė, kad lietuviai jį remia
ir palaiko jo užsienio politiką.
Priėmimas vyko prezidento
Ovai kabinete ir buvo nuo pre
zidento Johnson laikų pirmas
toks pabaltiečių atstovų priėmi
mas.
(ALT inf.)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Partijoje ir komsomoie. Sau
sio 29 įvyko Lietuvos komparti
jos vadovų pasitarimas žemės
ūkio reikalais. Pasitarime daly
vavo LKP centro komiteto biuro
nariai, miestų ir rajonų partijos
I-ji sekretoriai ir vykdomųjų
komitetų pirmininkai, taip pat
atitinkamų įstaigų vadovai. Iš
Maskvos atvykęs partijos centro
komiteto polit. biuro narys ir
sekretorius F. Kulakovas aiškino
Lietuvos žemės ūkio uždavi
nius. O Lietuvos KP centro ko
miteto narys žemės ūkio reika
lam R. Songaila referavo apie
Lietuvos žemės ūkio faktinę
padėtį. Pasitarimas atskleidęs
“trūkumus ir rezervus”.
Šiuo metu Lietuvoj skaičiuo
jama 331,000 komsomolo narių.
Esą kasmet į komsomolą ateina
per 40,000 jaunuolių. (Kaip ne
ateis, jei tik per komsomolą jau
nuolis gali patekti į aukštąją mo
kyklą.) Komsomolas yra suorga
nizavęs apie 2000 politinio švie
timo ratelių ir vadinamų semi
narų, kuriuos lanko apie 65,000
“studentų”. Savo ruožtu nusi
skundžiama, kad ir pačiame Lie
tuvos komsomoie apie 19,000
narių nėra baigę vid. mokyklos
ir nesistengia baigti.
Ūkyje. Varėnoj statomas pūkųplunksnų gaminių fabrikas. Per
metus jis pajėgsiąs apdoroti apie
700 tonų (1,542,220 svarų)
plunksnų žaliavos.
“Liaudies kontrolė” nustatė,
kad maisto pramonėje blogi rei
kalai su gaminių pakrovimo ir iš
krovimo mechanizavimu. Esą
apie pusė numatytų pakrovimoiškrovimo darbų mechanizavimo priemonių 1971-1974 “ne
buvo įdiegta”. Faktiškai pakro
vimo-iškrovimo darbų mechanizavimas 1973 net buvęs mažes
nis, kaip 1971. Esą pakrovi
mo-iškrovimo ir apskritai maisto
pramonės darbų mechanizavimui labai trukdo per ankštos įmonių
patalpos.
Sovietinei
sistemai būdingas reiškinys: kai
kurios įmonės savo oficialiose
apyskaitose rodo darbą esant
mechanizuotą, nors faktiškai
įmonėje mechanizuota tik ne
daugiau kaip trečdalis darbų,
o du trečdaliai tebėra dirbami
rankomis. “Liaudies kontrolė”
skundžiasi, kad kai kurių maisto
gaminių pakrovimo ir gabenimo
“pažangūs metodai dar net ne
pradėti”.

Žemės ūkyje. Maskva susirū
pino linais. Sovietų Sąjungos
kompartijos centro komitetas ir
vyriausybė įpareigojo kelias So
vietų Sąjungos ministerijas,
kad imtųsi atitinkamų priemo
nių linų gamybai didinti. Taip
pat įpareigojo keletą sovietinių
respublikų, tarp jų ir okupuotas
Baltijos valstybes, kad 1975-80
įgyvendintų “priemones, kurios
įgalintų įvykdyti nustatytas linų
pluošto pardavimo valstybei už
duotis ir pagerinti jų kokybę”.
(Sovietinėj kalboj žodis “valsty
bė” reiškia Sovietų Sąjungą, o
Ukraina, Gudija ir kitos valsty
bės — nėra valstybės, o tik so
vietinės respublikos).
Sovietų duomenimis 1975
okup. Lietuvos kaimas turi apie
45,000 traktorių ir 65,000 trak
torininkų, taip pat per 19,000
kombainų. Esą žemės ūkio ener
getiniai pajėgumai per 1972-74
metus padidėję 18 procentų.
Žemdirbystės instituto direk
torius A. Būdvytis skundžiasi,
kad apie trečdalis ligšiolinių
naujų
gyvenviečių
kolcho
zuose yra pastatytos “ne ten, kur
reikia”. Esą “ne mažiau apsirik
ta ir kuriant gamybinius cent
rus”, nes nebuvę gilintasi į
tolimesnę perspektyvą.

Švietimo srityje dėmesio ver
tas mažų kaimo mokyklų likvi
davimo sudarytas nepatogumas.
Pvz. Trakų raj. dėl to apie
3000 mokinių mokykla dabar yra
už 8 ar net 10 km (5-6 my
lios). Kadangi atskirų autobu
sų mokyklos neturi, o bendrieji
keleivių autubusai dažnai neturi
vietos, tai labai dažnai apie pu
sė mokinių į pamokas pavėluo
ja.

Kultūros srityje pažymėtini
faktai: 1974 okup. Lietuvoj iš
leistos 25 originaliosios poezijos
knygos; originalios literatūros
vaikam kasmet išeiną apie 40
knygų; apie 200 “neetatinių pro
zos ir poezijos vertėjų” verčia
grožinės literatūros veikalus iš
12 kalbų, vartojamų Sovietų Są
jungoje, ir iš 20 kitų užsienio
kalbų; nuo 1975 sausio 31 iki
kovo pradžios Vilniuje vyko
“respublikinė” dailės paroda
“Mūsų kaimas”, kurioj 208 auto
riai pateikė apie 400 savo darbų
okup. Lietuvos sukolchozinto
kaimo temomis; anot dail. Kuz
minsko, paroda gimusi “daili
ninkų ir žemdirbių draugystės
dėka” (faktiškai tai buvo daili
ninkų duoklė kolchozinio gy
venimo sovietinei propagandai);
Vilniaus universiteto docentas
A. Girdenis pernai vasarą su
grupe savo studentų atliko prak
tiką pas vadinamus žemaičių
dzūkus (Gargždai-EndriejavasJudrėnai-Veiviržėnai) ir surinko
apsčiai medžiagos apie nykstan
čią žemaičių-dzūkų tarmę; M. K.
Čiurlionio gimimo 100 metų
sukakčiai pažymėti Sovietų Są
jungos kultūros ministerija su
darė 32 asmenų komisiją (joje
9 lietuviai); jubiliejinis vakaras
numatytas spalio mėnesį Mask
vos Didžiajame teatre.
Buitinio aptarnavimo sri
tyje. Sovietų duomenimis okup.

Lietuvoj jau apie 88 procentai
miesto butų ir apie 35 procen
tai kaimo butų kurui turi dujas,
kurios sudaro per 20 procentų
viso okup. Lietuvos kuro. Yra
4 dujų pilstymo stotys. Pernai
įvykę 13 sprogimų. Jų aukų so
vietinė spauda neskelbia. Jei
okup. Lietuvos butų aprūpini
mas dujų kuru yra žingsnis į
priekį, tai vadinamas komunali
nis namų ir butų valdymas (nu
savintus namus valdo miesto
vykdomojo komiteto atitinka
mas skyrius) yra visai palaida
bala. “Tiesa” rašo, kaip Vilniuje
viename bute užako virtuvės
kriauklės nutekamasis vamz
dis ir kaip atitinkama miesto bu
tų valdyba tą vamzdžio užsikim
šimą remontavo. Pirmiausia at
vyko vienas santechnikas ir, pa
tikrinęs, kad kriauklėj vanduo
nenuteka, pasakė buto šeimi
ninkei, kad deja, neturi instru
mentų vamzdžiui pravalyti. Po
kurio laiko atvyko net keli san
technikai, pasižiūrėjo, kad van
duo nenuteka, ir patarė buto šei
mininkei
nusipirkti
sieros
rūgšties ir bandyti užsikimšimą
ištirpyti vamzdyje. Šeimininkė
ko tik gyva liko nuo tokio ban
dymo. Tik po to, kai buto šei
mininkė kreipėsi į “Tiesos” re
dakciją ir šioji įsikišo, butų val
dybos santechnikai užsikimšusį
vamzdį sutvarkė. Žinia, jei buto
šeimininkė pirmam atvykusiam
santechnikui būtų davusi kyšįblatą, vamzdis būt iškart sutvar
kytas.
Rusinimo srity dėmesio ver
tas skatinimas mokinių nuo Vtos klasės vadinamiem kariniam
žaidimam. V-VIII klasės moki
niam yra specialus karinis žaidi
mas “Žaibas”, o IX-XI klasės
mokiniam — “Ereliukas”. “Žai
bo” programoje skaitomos pa
skaitos, organizuojamos parodos
ir viktorinos “karine patriotine
bei internacionaline tematika”,
organizuojami mokinių susitiki
mai su karo didvyriais, organi
zuojamos ekskursijos į atitinka
mas vietas, vykdoma rikiuotės
apžiūra, mokoma civilinės gyny
bos, mokinių sudaryto dalinio
vadai specialiai apmokomi. O
“Ereliuko” programa apima so
vietų karinių jėgų istoriją, statu
tus, rikiuotę, civilinę gynybą,
šaudymo varžybas, sanitarinių
draugovių rengimą. Visa tai
organizuojama jau po pamokų.
Paminėtini rusai pareigū
nai Lietuvoje: Lietuvos komso
molo II-sis sekretorius Vladimi
ras
Golubkovas,
Lietuvos
KP centro komiteto Mokslo ir
mokymo įstaigų skyriaus pava
duotojas G. Manzurovas, Nerin
gos vaikų darželio vedėja J. Saifulajeva, Naujosios Akmenės
vid. mokyklos mokytoja Tamara
Belygina.
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TAS NE LIETUVIS, KURIS DIDŽIAIS
DARBAIS NEŠVIES
Kalba, pasakyta Vasario 16-osios minėjime Bostone
ypač kada dabar turima reikalo
ne su paprastu priešu, bet su
nužmogintuoju
komunizmu.
3 ---------------- —------Taigi, sujungę Maironio tikė
Šie žodžiai šių laikų tėvynėje jimą į Dievo Apvaizdą ir V. Ku
gyvenančiam lietuviui yra lyg dirkos išreikštą viltį į lietuvio at
testamentas, lyg balsas iš ana sparumą, mūsų broliai ir veda
pus, tai šiurpūs žodžiai, nes kal atkaklią kovą, nes žino, kad
ba apie kovos draugų kritimą,
išliks tik į gyvenimo hydras pa
bet kartu ir įpareigoju, nes žada,
virtę.
kad ir sunkiai iškovojamą, lais
vę. Ir griūva šiandien Lietuvos
Pasverkime jų ir savo aukas
stulpai, ir žūsta ne iš likimo,
Gražu klausytis Maironio ir
bet iš klastingo, žiauraus ir rafi Kudirkos. Gražu, kai mūsų bro
nuoto priešo, kartais net iš savų liai ir sesės tėvynėje lyg kokį
jų rankos, ir tai labai nelygioje testamentą vykdo jų patarimus,
kovoje, bet kiti iš baimės neiš- jais gyvena, dėl jų kovoja, nesi
laksto. Priešingai, kiekvienas bijodami kalėjimo, nesigailėda
yra lyg ta Kudirkos paminėta mi net savo gyvybės. Bet kaip
hydra, kuriai, galvą nukirtus, ke yra su mumis? Juk ir mes esame
lios jos vieton išdygsta. Ir tai iš to paties tautos kamieno. Juk
vyksta tik dėl to, kad lietuvis tie lietuviai tėvynėje nėra kokie
žino, jog laisvės nevertas tas, kas
antžmogiai, bet tokie patys ir iš
negina jos. Jai atgauti visuomet
tokio paties molio, kaip ir mes.
reikėjo aukų. Jis žino, kad ir da Tiesa, mes irgi keliame, kur
bar jų reikia ir dar daug reikės,
įmanome, savo balsą, stengia

A. MASIONIS
Elmvvood Park, NJ.

Savaitės
___ Įvykiai^

__

(atkelta iš 1 psl.)

JAV kongreso biudžeto įstai
gos direktore paskirta Alice Mitchell Riblin.
Nauju pasiuntiniu Austrijai
prez. Fordas paskyrė Wiley T.
Buchanan, buv. protokolo šefą
Eisenhowerio administracijoje.
Nikolaj Bulganin, buvęs Sov.
S-gos min. pirm., čekistas, poli
tinis komisaras, Lenkijos ir
Vengrijos sukilimų malšintojas,
mirė, sulaukęs 79 m. Jį iš val
džios pašalino Kruščevas kaip
priklausantį antipartinei grupei.
Juodųjų musulmonų vadas
Amerikoje Elijah Muhammad
mirė Chicagoj. Jo vietą užėmė jo
sūnus Wallace Muhammad.

JAV aukšč. teismas išaiškino,
kad mokyklų mokiniai gali kelti
civilinius ieškinius prieš mo
kyklų pareigūnus už jiem ski
riamas diskriminacines baudas.
Aukšč. V. Vokietijos teismas
išaiškino, kad abortai yra nele
galūs, nes nusižengia prieš
konstitucijos garantuotą teisę
gyventi. Abortai gali būti vykdo
mi tik per pirmus 3 nėštumo mė
nesius, kada moteris buvo iš
prievartauta, kada yra pavojus
motinos sveikatai ir kada tiki
masi, kad kūdikis bus defor
muotas.
Nepalo karalius Birendra, bu
vęs Kissingerio studentas, buvo
karūnuotas ir paskelbė nemoka
mą pradžios mokslą.
JAV vyriausybė pripažino,
kad soc. draudimo fondas šiais
metais turės 2.5 bil. dol. defi
citą. Fondo rezerve dar liks
43.4 bil. dol.
Izraelyje infliacija pasiekė
56%, o pridėjus miestų ir soc.
draudimo mokesčius — net 64%.

Sov. S-gos gynybos min. mar
šalas Grečko su karo aviacijos ir
karo laivyno viršininkais atvyko
įlndiją derėtis dėl karo reikme
nų tiekimo.
BLAIVĖJANTIS BALSAS
JAV ir Saudi Arabijos jungti
nė komisija pradėjo pasitarimus
Buvęs JAV ambasadorius In
dėl technikinės pagalbos, moks
dijai Daniel P. Moynihan kovo
linio centro įsteigimo ir vandens
mėn. Commentary žurnale pa
parūpinimo sutarties. JAV vy
skelbė straipsnį, kuriame įrodi
riausybė sutinka apdrausti pri
nėja, kad JAV Jungt. Tautose tu
vačių firmų investavimus Saudi
ri elgtis kaip opozicijos partija
Arabijoje.
parlamente — kritikuoti ir pulti
Sov. S-ga dar šiais metais pra
jdaugumą, iškelti jos silpnąsias
dės naudoti supersoninius lėk
pusės ir rodyti iniciatyvos nau
tuvus TU-144 tarp Maskvos ir
jom idėjom skelbti. Jis kaltina,
Centr. Azijos.
kad žmogaus teisės JT komu
Eritrėjoje vykstančiose kovo
nistų ir trečiojo pasaulio valsty
se su sukilėliais Etiopijos ka
bių buvo supolitintos, ir reika
riuomenė naudoja lėktuvus, tan
lauja, kad JAV, kalbėdamos
kus ir artileriją. Iki šiol yra žuvę
apie politinius kalinius, turi
2321 sukilėlis, 83 kareiviai ir
“nulupti odą nuo kiekvieno, įsi
124 civiliai.
vaizduojančio, kad jis kal
Sovietinis rašytojas Vladimir
ba apie politinius
k ali
R. Maramzin prisipažino kaltas
ni u s” Jis degąs dėl JT koloni
dėl antisovietinių veiksmų ir at
jų komitete iškelto skundo, kad
siprašė, todėl buvo nubaustas 5
JAV paneigia politines laisves
metam kalėjimo lygtinai.
Puerto Rico gyventojam. Čia jis
Praxis, vienintelis legalus Ju
taip pat kaltina, kad JAV per eilę
goslavijos žurnalas, per 11
metų leido Jungt. Tautose augti
metų kritikavęs vyriausybę,
nekontroliuojamiem priešamekomunistų partijos buvo uždary
rikiniam sentimentam ir visada
tas, nes reikėję apsaugoti vi
laikėsi tik gynimosi pozicijų.
suomenę nuo ją skaldančių jėgų.

mės iškelti tautos skriaudas, lan
komės Washingtone, rašome kai
kurie iš mūsų laiškus senato
riam, Longresmanam, bet uždė
kime sau ranką ant krūtinės ir
pasakykime, ar mūsų aukos, jei
padėtumėm jas ant svarstyklių,
atsvertų jų aukas? Maironis yra
parašęs ir kitokių žodžių, kurie
tinka dabartinėje padėtyje dau
giau mums negu jiems, ir tai,
be jokios išimties, ir ankstenniems, ir naujiesiems ateiviams.
Mums jie yra šiurpesni negu
anie Kudirkos žodžiai apie krin
tančius kovos draugus, apie iš
verstus stulpus. Štai jie:
Tas ne lietuvis, kurs tėvynę
Bailiai kaip kūdikis apleis,
Kursai pamins, ką bočiai gynė
Per amžius milžinų keliais.
Tas ne lietuvis, kurs dar bijo
Atsižadėt sapnų nakties,
Kurs bėgs nuo žygių, kalavijo,
Kursai didžiais darbais nešvies.

Maironis parašė šiuos žodžius
iš dalies perkelta prasme. Juk
galima ir tėvynėje gyvenant ją
apleisti, ja nesirūpinti, jos išsi
žadėti, nueiti net su priešu ir ko
voti prieš savuosius, juos išda
vinėti ir net pasidaryti jų kan
kintoju, jų budeliu, bet iš tik
rųjų šie žodžiai turi, ypač
mums, ir tikrą, realią prasmę,
lygiai taip, kaip juos skaitome.
Ta realioji prasmė yra ta, kad
mes pabėgome ir palikome savo
tėvynę. Pabėgom ne tik mes, va
dinamieji naujieji ateiviai, nors
jau visai nesame nauji, bet pabė
gome ir mes, senieji ateiviai.
Taigi visi mes esame pabėgė
liai, kad ir kokiais mums pato
gesniais, pvz. tremtinių ar kito
kiais vardais besidangstytumum, išskyrus mūsų senųjų ir
naujųjų ateivių vaikus, kurie yra
jau čia ar svetur gimę arba ku
rie, mums bėgant, buvo dar per
jauni apsispręsti. Mes, naujieji
ateiviai, bėgome nuo komuniz
mo vergijos, nuo tikros mirties ir
sunaikinimo, senieji ateiviai
bėgo nuo caro vergijos, nuo tar
navimo jo kariuomenėje, bėgo
pagaliau nuo skurdo, nuo vargo.
Ir vieni, ir kiti ieškojome arba
išsigelbėjimo, arba geresnių gy
venimo sąlygų, negu jos buvo
mūsų tėvynėje išbėgimo metu.
Blogiausia, kad daugelis mū
sų, atsidūrę šiame krašte, yra,
pagal Maironį, daug ką pamynę,
ką bočiai gynė, išsižadėję, net
savo kalbos ir papročių, pakeitę
net savo vardus ir pavardes,
nors niekas čia nei mūsų,
nei mūsų vaikų visai never
tė tai daryti. Atidavėme tai
be jokios kovos, be jokio pasi
priešinimo, be jokio šūvio, labai
lengva širdimi. Pabėgę iš tė
vynės, pabūgę žygių ir kalavi
jo ir palikę ją didžiausiame
pavojuje, neatsivežėme net ir į
čia paprasčiausios pilietinės
drąsos išlikti bent tuo , kuo
esame.

Jų kančia ir kraujas — sėkla
naujiems didvyriams
Prašau, gerbiamieji, nepriimti
šitų priekaištų asmeniškai ir vie
našališkai, nes mes visi, taigi ir
aš pats, ieškome sau visokių pa
siteisinimų ir būdų nuraminti

Vasario 14 Carnegie Endowment salėje buvo surengtas priėmimas Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga. Lietuvos gen. konsulas su žmona ir Vliko pirm. dr. K. Valiūnas pasitinka
svečius. Iš k. kun. Pr. Raugalas, Radio Liberty vyr. direktorius H. Sargeant, Kinijos gen. kon
sulas ambasadorius K. C. Shah,
A. Simutis , dr. G. Jannace, dr. K. Valiūnas ir
J. Simutienė. Nuotr. Charles Binkius

savo lietuvišką sąžinę, kai pri
simename savo bėgimą ir tuos,
kuriuos palikome ir kurie neša
sunkią okupanto vergiją. Man
visuomet stovi prieš akis mano
gimnazijos inspektoriaus, kai
kurių mokytojų ir net mokinių
veidai, kuriuose buvo matyti tie
siog panieka man, jų gimnazi
jos direktoriui, ir visiems ki
tiems, kurie rengėsi bėgti, kai
jie tuo tarpu darė susirinkimus,
vedė derybas su besitraukian
čiais vokiečiais gauti ginklų
ginti tėvynei. Negaliu užmiršti
ir savo atsisveikinimo su mano
buvusiu mokytoju ir direkto
riumi dar vidurinėje mokykloje,
kuris mano bėgimo metu buvo
vietinės parapijos klebonas. Pa
skubomis užbėgęs pas jį, pa
klausiau: “O kaip jūs, klebone,
darote? Kada jūs traukiatės?”
Jis tik pažvelgė į mane be
veik rūsčiai ir atsakė: “AŠ?
Trauktis? O kaip gi aš galiu ga
liu trauktis? Aš neturiu jokio pa
sirinkimo, aš turiu būti ten, kur
mano avys.” Išgirdęs tokį atsa
kymą, aš pasijutau labai nesma
giai. Pasijutau lyg išdavęs visus
tuos idealus, kurių jis mus
mokė, kuriais jis mums švietė,
kai mes buvome jo mokiniai.
Mes visi, ir aš pats, tada gal
vojome, kad jų pasilikimas bu
vo beprasmiškas, tai buvo lyg sa
vižudybė, nes vieniems iš jų
grėsė sunaikinimas kovos lauke,
kitiems išvežimas arba paprastas
sulikvidavimas, raudoniesiems
sugrįžus. Taip ir įvyko. Ir mano
gimnazijos inspektorius, ir dau
gelis mokinių, kaip vėliau paty
riau, žuvo partizanų kovose
Dzūkijos miškuose, o klebonas
buvo ištremtas į Sibirą. Bet ar
tai buvo tikrai beprasmiška? Da
bar aš esu visai kitokios nuomo
nės, nes kažin, ar jų kančia
ir kraujas nebuvo ta sėkla, iš ku
rios išaugo nauji idealistai kuni
gai ir pasišventėliai patriotai pa
sauliečiai, kurie dabar ten tėvy
nėje tęsia pasipriešinimo darbą.
Ar nebuvo jie tos hydros, ku
rioms, vieną galvą nukirtus, ke
lios jos vietoje išaugo.
Paimkime kad ir R. Kalantos
susideginimą. Juk tai irgi kai
kam atrodo beprasmiška sunai
kinti save, išsijungti pačiam iš
rikiuotės, iš kovojančių eilių.
Bet ar ne gyvas jo prisiminimas
dar ir šiandien, ar nejaudina
tas mūsų, ar neuždega tas tė
vynėje jaunimo, ar nededa jau
nimas ten nuolat gėlių ir vaini
kų jo susideginimo vietoje, ar
nepadėjo jie, to paties jausmo
vedami, gėlių, kaip esame skaitę
spaudoje, ir Varėnoje prie Vy
tauto Didžiojo paminklo, ko
prieš tai jie niekad nebuvo pa
darę? Ar neatsirado tokiu būdu
daugiau naujų hydrų? Kitaip sa
kant, ar ta maža Kalantos ugnis
nepradeda vis labiau plėstis į vis
didesnį gaisrą? Šitokie dalykai
niekad nebus užmiršti, nes jie
ne kasdieniniai. Jie niekad ne
bus mūsų tautos užmiršti, kaip
nebuvo užmiršti Termopilų
tarpeklio gynėjai graikai, kurie
žuvo iki vieno, bet nepasidavė,
nepasidavė tam, kad išgelbėtų
kitus, kad padėtų savo kraštui. .

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, 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’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Airconditloned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus ir oaerastus.
Pilnas patarnavimasJdedaht naujaš 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 HOMĖ, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel.
344*5172. Paruošiamos
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
/
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave‘nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

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

^VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison SL,
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 Bakina Co. Lietuviška ir
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corooa>
Uueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

M.OVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by
SUaPERlOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St New York, N.$
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — 'tofy
pertu o to s ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir šuknelėms. 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 — lietuyiška gėlių
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare:
*835-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia

^Darbininko spaudos kioskas. ,
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NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 Ir FM 101.7 sekmad. 1 -1:30. S. Minkus, 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.

Geriausios medžiagos* gaunamos pigia kaina ypač
Siuntiniam į Lietuvą.
(Polyester-Knits y ardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

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

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

i*’ J uozas i-'

Fasolino
Memorials CO.

Įprasminkime savo gyvenimą
Dabar truputį palikime mielą
tėvynę, persikelkime į savas pa
stoges ir pagalvokime, kuo mes
prisidedame prie tų kovų tė
vynėje. Kuo mes paskatiname
savuosius, kuo palaikome jų
dvasią ir ar iš viso ją palaiko
me? Nesame maži vaikai ir ga- ‘
lime suprasti, kad atsilankymo į
šitokius minėjimus, į kuriuos kai
kas ateina vieną kartą per metus
ir daugiau jau per visus metus
niekur nesirodo, neužtenka, kad
ir tos mūsų aukos, kurią čia
prie durų paliekame, kai kas gal
irgi vienintelį kartą per metus
tautos reikalams, irgi neužtenka.
Tai būtų lyg trupiniai nuo mūsų
turtingai apkrauto stalo. Reikia
kur kas daugiau , reikia daug
brangesnės aukos, nes, kam yra
daugiau duota, iš to bus daugiau
ir pareikalauta. Ar tai bus Die
vas, ar tėvynė, bet bus pareika
lauta, nes mums yra duota su
kaupu. Jeigu mes palyginsime
savo gyvenimą su mūsų brolių
gyvenimu tėvynėje, tai daugelis
mūsų čia gyvena kaip kokie ka
raliai.
(Bus daugiau)

!j>U

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

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

— Tai yra mūsų vienintelę vieta
Gausi parodų salė
-r
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Sveteliai išvažiavo
Sovietų Sąjungos dvasininkų
“sojuzas”, apsukęs ratą šiame
krašte, išvyko atgal. Apsipirko,
apsikamšė ir išvažiavo iš to pra
keikto nuskurdusio kapitalisti
nio krašto į laimingą tėvynę ir
ten buržuazinėm dovanom “ap
sunkino” artimuosius. Ten bus
paskelbta, kad jų misija atlikta
sėkmingai.
Iš tikrųjų, nėjo taip sklan
džiai. Buvo tikėtasi didesnio
spaudos dėmesio, iškopti į pir
muosius puslapius, pasiekti te
leviziją. Bet taip nebuvo — ame
rikiečių spauda rodė mažą
dėmesį. Ir kodėl?

Gerokai prieš jų atvažiavimą
skubios akcijos ėmėsi Liet. Kat.
Sielovados tarnyba, kuriai vado
vauja kun. K. Pugevičius. Jis
tuoj informavo žinių agentūras,
katalikišką spaudą, kas ta misi
ja, ko ji čia atvyksta. Informa
vo ir protestantų Bažnyčias. In
formacijas skleidė ir Katalikų
Žinių Tarnyba Washingtone.
(Žinias rinkdama, buvo pasie
kusi net Darbininko redakciją).
Atrodo, kad atviresnio sąlyčio
su spauda vengė ir patys sve
čiai. Kai buvo jų konferencija
New Yorke, buvo kviečiami tik
labai patikimi, žinomi, kad neiš
keltų neatsakomų klausimų. Gal
svečiai pasimokė iš vieno dva
siškių vizito Italijoje, kur spau
dos konferencijoje juos visai pri
rėmė prie sienos. Dabar stengė
si išvengti to, kas juos pastaty
tų keblion padėtin. Visur skel
bė, kad Sovietų Sąjungoje yra
pilna religijos laisvė. Apie kokį
religijos persekiojimą jiem nete
kę girdėti.

Vienoje konferencijoje žurna
listas vis dėlto paklausė prel.
Krivaitį: “Kaip čia yra: Vilniaus
vyskupas įkalintas, o pats va
žinėji visur.” Sunkus klausimas,
bet svečias išaiškino, kad vysku
pas turi pilną laisvę ir kad jis
važinėja valdžios potvarkius
vykdydamas.

Jie vežėsi savo vertėjus, kurie
vertimus iš anksto buvo išmokę
atmintinai. Vertė bloga anglų
kalba. Tie vertėjai buvo ir pri
žiūrėtojai. Pravedė visą dvasiš
kių karavaną per tas buržuazi
nes dykumas ir stengėsi, kad jie
kokių kontaktų su žmonėmis ne
turėtų. Taip lengviau sukontro
liuoti.
New Yorke buvo dingęs prel.
Krivaitis. Atvyko jo pažįstamas ir
išsivežė. Viešbutyje, kur jis bu
vo sustojęs, kilo didis susirūpi
nimas ir smelkė baimė visus:
nejaugi prelatas bus pasirinkęs
laisvę. Deja, jis buvo pasirinkęs
tik gerus pietus. Po jų vėl grįžo į
bazę. Tuoj prievaizdom turėjo
atlikti sovietinę “išpažintį”. Už
“pakūtą” bus kas nors nubrauk
ta iš jo privilegijų, kai sugrįš į
Vilnių.
Delegacija lietuviškų sluoks
nių nepalietė. Mūsų gyvenimo
nesudrumstė. Laikytasi ramiai,
išdidžiai, korektiškai. Ir ateityje,
kai atvyks panašūs svečiai, rei
kia laikytis tvirtai, kad nepajėgtų
mūsų gyvenimo ardyti. Gera
buvo, kad reikiamos tarnybos
ėmėsi žygių ir tuoj informavo
atitinkamas amerikiečių institu
cijas.

Padėkos laiškai
Vasario 16 šventės proga mū
sų draugai amerikiečiai sakė kal
bas senate, kongrese, lankėsi į
mūsų minėjimus. Tuo jie paro
do visam pasauliui, kad jie nesi
bijo sėdėti drauge so sovietų
nuskriaustaisiais. Nesibijo ir tie
sos žodį tarti.
Už tai jie verti padėkos. Tik
padėka, draugiški ryšiai mūsų
bičiulius skatins ir toliau ginti
Lietuvos bylą. Visi minėjimų
rengėjai, Lietuvos vyčiai ir kitos
organizacijos, pavieniai asme
nys prašomi rašyti padėkos laiš
kus visiem, kurie buvo mūsų
šventėje, kurie kalbėjo ir supra
to mūsų vargus.

Atsidūrę Sovietų okupacijoje,
mes pajutome tikrąją laisvės ver
tę ir jos kainą, mokamą kan
čiomis, krauju, gyvybe. Mums
žinoma, kad okupuotoje Lietu
voje vadinamoji Lietuvos vy
riausybė tegali tik rajonais pa
skirstyti Lietuvos teritoriją. Vi
sais kitais klausimais be Mask
vos leidimo ji nieko negali dary
ti. Vadinamoji užsienio reikalų
ministerija, veikianti Vilniuje,
savo pagrindiniais uždaviniais
turi (1) palankiai nuteikti lietu
vius Sovietų Sąjungos atžvilgiu
ir (2) demoralizuoti lietuvių,
esančių Vakaruose, veiklą Lie
tuvos
nepriklausomybei
at
statyti.
Sovietų teigimas, kad lietuvių
tauta savanoriškai įsijungė į So
vietų Sąjungą, yra istorijos, fak
tų falsifikacija. Jiems tuo reika
lu primintina Sovietų Sąjungos
užsienio reikalų komisaro M.
Litvinovo 1939 kovo 18 protes
to nota dėl Čekoslovakijos oku
pacijos, įteikta Vokietijos Rei
chui. Litvinovas toje notoje taip
rašė: “Sunku yra prileisti, kad
bet kokia tauta savanoriškai su
tiktų savo nepriklausomybę pa
naikinti ir įsijungti į kitą valsty
bę, juo labiau tauta, kuri šim
tus metų kovojo už nepriklauso
mybę ir dvidešimt metų išlaikė
savo
nepriklausomybės
eg
zistenciją.” Toliau jis pridūrė to
je protesto notoje: “Sovietų vy
riausybė atsisako pripažinti
Čekoslovakijos inkorporaciją į
Vokietijos Reichą ir ją laiko ne
teisėta ir neatitinkančia visuoti
nai priimtų tarptautinės teisės
dėsnių ir teisingumo bei laisvo
tautų apsisprendimo principo.”

LAISVEI LAIMĖTI REIKIA SUTELKTI
VISAS PAJĖGAS

Dr. S.A. Bačkio žodis, pasaky kurie laisvės reikalauja. Aleksan benaudinga ir net nereikalinga;
tas Chicagos ALT-bos sureng dras Solženicynas teigia, kad
— ji sumažins JAV-ėse krašto
jau 66 milijonai mirė Sov. Są gynybos pastangas ir pagreitins
tame Vasario 16 minėjime
jungoje dėl laisvės troškimo ir JAV-ių karių ištraukimą iš Euro
atsisakė dalyvauti melagystėje, pos;
Ką Sovietų Sąjunga priekaiš kas pagal Solženicyną yra “iš
— ji palengvins Sovietų Są
tavo Vokietijos Reichui, tai tin silaisvinimo raktas”. Išsilais
jungai gauti Vakarų technologiją
ka jai pačiai Lietuvos, Latvijos
vinimas iš Sovietų Sąjungos bei kreditus; tai galės sustiprin
ir Estijos valstybių atveju. Tas okupacijos yra būtinas, nes pa ti Sovietų karinį pajėgumą ir
protestas tik parodo Sovietų su gal Avrahan Shifriną, buvusį technologinę pažangą;
gebėjimą artistiškai skelbti prin
Sovietų juristą ir Raudonosios
— ji izoliuos Kiniją ir padės
cipus, kurių Vakarai laikosi, ir armijos majorą — “Mes turime
Sovietų Sąjungai išvengti tuo
apgaudinėti vakariečius, varto nepamiršti, kad komunistai yra pačiu metu susidūrimų su Ry
jant jų priimtą terminologiją.
asimiliacijos advokatai ir tai ry tais ir Vakarais;
Praktikoje visa, ką kitiems skel šium su tautybių problema.
— ji įteisins Sovietų Sąjun
bia ar argumentuoja, Sovietai Praktiškai tai reiškiasi kaip visų gos valdymą Rytų Europos ir
savaip interpretuoja, kada prin tautinių kultūrų rusifikacija. parodys, kad istoriniu požiūriu
cipais pasiremiant ko nors rei Prievartinis įvedimas rusų kal tai nebepakeičiamas dalykas.
kalaujama iš Sovietų. Tada jie bos Gruzijoje, Ukrainoje, Lietu
Galima dar pridurti, kad de
iškelia vidaus saugumo ir vi voje, Latvijoje ir Estijoje bei vi tente politika daug padeda so
daus interesų argumentą, daž sose “laisvose respublikose”— vietiniam
veidmainingumui,
nai nustebinantį vakariečius. yra baisus faktas.” (AFL-CIO kurį N.Y. Times 1974.II.3 taip
Lietuvos atveju dar galima So Free Trade Union News, Vol. apibūdino:
vietų Sąjungai priminti jos 1936 29, No. 6, June 1974).
“Sovietai pretenduoja, kad
mėtų konstituciją, pagal kurią
Maskva yra laisva pasakoti ne
Kremliaus komunizmas slepia
respublikos, sudarančios So
teisingus dalykus apie Vakarus,
savyje
rusišką imperializmą, ku
vietų S-gą, gali išeiti iš jos. Lie
bet Vakarai neturi teisės sakyti
tuvai tad teorijoje leidžiama iš ris ryškus iš Dostojevskio tvirti tiesą apie Sovietų Sąjungą.”
eiti iš Sovietų Sąjungos. Lietuva nimo: “Kas nori tapti tikru žmo
Detente tada tegali būti tikra,
gumi, tas pirmiau turi tapti ru
gali išeiti pagal vadinamosios
jei Sovietų Sąjunga pasuktų evo
LTSR 1966 m. konstitucijos 15- su.” Pridurkime — o dabar dar liucijos keliu ir pasikeistų jos
me straipsnyje esamą nuostatą: komunistu.
laikysena. Evoliuciją galėtų
Sovietiniam
imperializmui
“Lietuvos tarybinė socialistinė
vaizduoti šitokie reiškiniai:
respublika pasilaiko sau teisę taikiojo sambūvio ir dabar de— jei Sovietų Sąjunga liautųsi
laisvai išeiti iš TSRS”, t.y. iš tente politika daug padėjo ir pa vesti ideologinę kovą prieš Va
Sovietų Sąjungos. Jei Kremlius deda. Sovietų Sąjunga pamažu karus;
praktiškai neleidžia jokiai res veržiasi visur ir savo įtakos sfe
— jei ji sumažintų ginklavipublikai “laisvai”, kaip parašy rą plečia. Jos vyriausybė iš mos pastangas; jei SALT-II de
ta, išeiti, tada tas nuostatas yra detente tikisi ir laukia šitokių rybose Sovietų Sąjunga atsisa
tik pasauliui akių dūmimas, pa rezultatų:
kytų ginklų pranašumo;
— ji susilpnins Atlanto Sąjun- .
sityčiojimas iš teisės bei teisin
— jei ji parodytų rimtą žings
gumo ir siuntimas mirti n tų, gą; jos nariams ji pasirodys ne nį Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijoje ir pri
imtų nuostatą, patikrinantį žmo
nių ir idėjų laisvą cirkuliaciją;
— Jei liautųsi sabotuoti taikos
pastangas Artimuosiuose Ry
tuose, nustotų tiekti ginklų ta
riamiems partizanų sąjūdžiams
bei atsisakytų subversijų bet ko
kia forma.
Jei joks čia suminėtas dalykas
nebūtų padarytas, tuo atveju bet
kokie Sovietų patikinimai, liečią
detente, tebūtų tik tušti žodžiai.
Teigiamu atveju — Sovietai
parodytų, kad tikrai jie nori de
tente.
Tokios nuomonės, trumpai su
glaudus, yra žmonės, kurie stu
dijuoja tarptautinius ir sovieti
nius klausimus. Jų nuomone —
tikros detente atveju galima
būtų išvengti Europos neutrali
zacijos bei vadinamosios “finlandizacijos. ”
Nors ir detente aplinkybėse
švęsdami Vasario 16, mes ryž
tingai žvelgiame į ateitį. Susi
kaupę mūsų šventėje mes tyloNepriklausomybės šventės minėjime vasario 16 Kultūros Židinyje įnešamos vėliavos.
(nukelta i 5 psl.)
Nuotr. Charles Binkins

Galva svaigo, vos laikiausi ant kojų, kai iškviestas kareivis
vedė laiptais žemyn.
Akyse tebestovėjo tas iškankintas žmogus. Geriausia išeitis
atrodė mirtis, nes nežinia, kokios kančios laukia, ar ištversiu. . .
— Viešpatie, atsiųsk man mirtį, — tai būtų tikra laimė!! —
galvojau.

Išrengė

Elena Juciutė

PĖDOS MIRTIES ZONOJE
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Tragiškai rimta veido išraiška priminė senąjį kovotoją,
kenčiantį ne vien už save. Jis tylėjo, kol buvo duotas įsakymas
kalbėti. Pagaliau vienas iš kelių tardytojų pasakė kalbėti. Jis
kalbėjo rusiškai: pasakė datą, kada užverbavęs pogrindiniam
darbui. Po to skubiai pridūrė lietuviškai:
— Nekaltinkit manęs, aš nekaltas, viskas iš anksto buvo
žinoma, sakykite teisybę, nėra prasmės gintis...
Daugiau kalbėti jam neleido, vienas tardytojų puolė prie jo
kumštį sugniaužęs, matyt, tuos lietuviškus žodžius jis pasakė
be leidimo.
Vėl atvedė mane į tą patį kambarį, pasodino į tą pačią
kėdę, ir vėl klausimas:
— Dirbai su juo pogrindyje?
— Dirbau, — atsakiau.
— O kodėl anksčiau nesakei?
— Nežinojau, ko jums reikia, kodėl mane atvežėte.
— O dabar žinai?
— Žinau.
Tardymas baigėsi. ''Žuvis'' buvo tinkle. Tardytojas triumfa
vo. Aš tikėjau, kad tas nukankintasis be reikalo nesakė, kad
nėra prasmės gintis. Man vistiek išėjimo iš kalėjimo nėra, vistiek jau žuvus, geriau važiuoti į Sibirą sveikais kaulais, negu
sulaužytais. Dar nežinia, ar ir nesiginant bus galima išnešti
sveikus kaulus, nežinia, ko jie pareikalaus. Gerai, kad neturė
jau šeimos: ar liksiu, ar žūsiu, kentėsiu viena, niekam daugiau
nebus bėdos. Liko tik laikytis, neįduoti kitų, neatvesti į kalėji
mą naujų žmonių.

Atsidūriau saugumo požemyje. Moteris žalia uniforma pri
ėmė į savo ''globą''. Požemio kambarys buvo menkai apšviestas,
pasienyje stovėjo medinė sofkelė su paaukštinimu galvai pa
dėti. Daugiau nieko kambaryje nebuvo. Moteris parodė nusi
vilkti apsiaustą. Nusivilkau ir pribėgus kritau ant tos sofkelės.
Nesupratau, ką ji daro su mano apsiaustu, mačiau kad varto.
Tegul varto; man jau niekas neberūpėjo, nebegalėjau pasto
vėti iš nuovargio. Bet neilgai ilsėjaus. Ji prikėlė mane ir vėl
šaukė: "Razdievaites" (nusirengti). Kai nesupratau, ką daryti,
parodė nusivilkti bliuzelę. Kai nusivilkau, vėl ji kažką su ta
bliuze darė, o aš vėl atguliau. Paskui vėl prikėlė ir parodė nu
sivilkti sijoną — vėl ta pati procedūra. Apačioje sijono buvau
užsivilkus ilgas vilnones kelnes, kurias dėvėdavau kelionėse.
Nuvilko ir tas kelnes. Paskui apatinius drabužius teko nusi
rengti, kol palikau, kaip Ieva rojuje. Tada ji ėmė rodyti, kaip
gimnastikuoti, bėgioti, tūpti, stoti, vėl tūpti. Abiem rankom su
ėmus galvą, išvartė, iščiupinėjo plaukus, išėmė segtukus iš
plaukų.
Baimės apimta laukiau, ką darys toliau nuogai išrengus.
Gal plaks, ar kars?... Gerai, kad dar moteris, o ne vyras čia
tas ceremonijas daro, — būtų dar baisiau. Ir taip jau baisu:
atrodo, kažkoks baisus žmogaus išniekinimas. Jaučiausi įžeista
iki širdies gelmių; mat, dar nežinojau, kad kalinys, ypač peli
tinis, Sovietų S-goje nebelaikomas žmogumi, o tik valdžios nuo
savybėje esančiu daiktu, kurį reikia išnaudoti iki paskutinio
atsikvėpimo ir ''nurašyti''.
Kai, išvarčius visus skudurus, prižiūrėtoja pradėjo po vie
ną grąžinti ir parodė, kad reikia apsivilkti, tada supratau, kad
čia buvo patikrinimas-krata. Drabužiai buvo grąžinti išpiaustytomis sagomis, kabutėmis ir sagutėmis. Viskas buvo atimta,
kas buvo iš metalo. Nuėmė nuo rankos auksinį laikrodėlį. Už
laikrodėlį, sagę ir pinigus vėliau gavau kvitą. Iš apatinių kel

naičių buvo ištraukta guma; jos nebesilaikė ant kūno. Viršuti
nių kelnių buvo išpiautas kablys ir saga; jos taip pat nebesi
laikė ant kūno. Taip pat ir sijonas buvo be sagos. Bliuzės nebe
buvo kuo užsekti, sagutės išplautos. Jokių priemonių susitvarky
ti nedavė. Susiėmus rankomis krintančius drabužius, ėjau pas
kui ją raudonais takais išklotu ilgu koridoriumi, kol uniformuo
tas vyra:
ęs sunkiai apkaustytas duris, įleido į kamerą.
Koridoriuje buvo dar keletas uniformuotų vyrų.
Miego, miego!

Buvo jau nebetoli rytas. Dvi nemiegotos naktys su baisiais,
gąsdinančiais pergyvenimais. Galva svaigo, atrodė protas ne
beveikia, nieko daugiau nenorėjau, tik atsigulti. Numetus ap
siaustą dribau į geležinę lovą ir užmigau.
Per miegą girdėjau kažkokį šauksmą, paskui didesnį triukš
mą; pagaliau duryse sužvango raktai, už durų rėkavo vyrai, o
aš nepajėgiau nė galvos pakelti, kol atėjęs prižiūrėtojas ėmė
bartis. Supratau, kad jis ragina keltis. Aiškinau jam, kad buvau
tardyme, kad dvi naktis nemiegojau, neseniai atsiguliau ir dar
noriu miego, mažai temiegojau. Lauke dar buvo tamsu.
Prižiūrėtojas juokėsi ir vistiek įsakė keltis. Kai dar neklau
siau, atsivedė kitą mokantį lietuviškai ir pasakė, kad po "padjom" (prikėlimo) 6 vai. ryto, niekas nebegali miegoti (gulti leis
davo nuo 10 vai. vakaro). Pagrasino karceriu.
Reikėjo keltis, nors jaučiausi kaip išvirus. Galva ūžė, akys
raibo, visą kūną gėlė, rankos ir kojos buvo kaip švininės, ne
atkeliamos. Sėdėjau ant suolo ir snaudžiau. Kad bent ant suolo
leistų parkristi. Pamėginau; tuojau atsidarė duryse langelis ir
gavau įsakymą negulėti.
Stebėjausi, kodėl išvargusiam žmogui čia neduoda pailsėti,
verčia jį nieko neveikiantį sėdėti ir kankintis. Reikėjo ilgesnės
praktikos, kol supratau, kad tai vienas iš daugelio kankinimo
metodų, labiausiai veiksmingas sugniuždyti žmogaus atsparu
mui. Tardymai vykdomi beveik visada naktimis, o dieną ne
leidžia miegoti. Taip žmogų privaro prie visiško fizinio ir morali
nio smukimo, rodos, ir ant mirties sprendimo pasirašytum, kad
tik leistų užsnūsti.

''Bus daugiau)

RELIGINIS GYVENIMAS
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Tai nereiškia, kad tokios do
vanos, kaip kalbų, stebuklų ar
pranašysčių, yra “darbai” ar
“vaisiai”, iš kurių būtų gali
ma pažinti Dvasią. Šios pačios
dovanos turi būti apspręstos ir
atpažintos. Dėl to, kai Viešpats
kalba apie “darbus”, kaip tiesos
ir autentiškumo ženklus, jis kal
ba apie jų atitikimą visam Evan
gelijos mokymui bei apie seki
mą jo pavyzdžiu. Apaštalas
Paulius praplečia šį mokymą
Naujajame Testamente, tvirtin
damas, kad Dvasios vaisiai yra
“meilė, džiaugsmas, taika, kant
rybė, malonumas, gerumas, išti
kimybė, romumas, susivaldy
mas” (Gal 5, 22). Jis taip pat
aiškina, kad tikros Dvasios dova
nos visados tarnauja ugdyti Baž
nyčios vienybei ir meilei: “Uo
liai sergėkite Dvasios vienybę
taikos ryšiais” (Ef 4,3). Ir po to
prideda: “Kiekvienam mūsų
duota malonė pagal Kristaus
dovanos mastą... Tai jis pa
skyrė vienus apaštalais, kitus
pranašais, evangelistais, ganyto
jais ir mokytojais, kad padarytų
šventuosius tinkamus tarnystės
darbui, Kristaus kūno ugdymui”
(Ef 4, 7. 11-12).
Lygiai tą patį jis pabrėžia, ra
šydamas korintiečiam: “Kiek
vienam suteikiama Dvasios ap
raiška bendram labui” (I Kor
7).

Tačiau didžiausias Dvasios
tikrumo ženklas yra meilė. Ne
bet kokia meilė, o ana aukingoji krikščioniška meilė, apibū
dinta žodžiais: “Meilė kantri,
meilė maloninga, ji nepavydi,
meilė nesididžiuoja ir neiš
puiksta. Ji nesielgia netinkamai,
neieško savo naudos, nepasi
duoda piktumui, pamiršta, kas
bloga, nesidžiaugia neteisybe,
su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji
visa pakelia, visa tiki, viskuo
viliasi ir visa ištveria. Meilė nie
kada nesibaigia. Išnyks prana
šystės, paliaus kalbos, baigsis
pažinimas . . . Taigi dabar pasi
lieka tikėjimas, viltis ir meilė.
Šis trejetas, bet didžiausia jame
yra meilė.” (I Kor 13,4-8.13).
4.Pagaliau paminėtinas yra

dar vienas Dvasios tikrumo
ženklas, užtinkamas Evangelijo
je ir Naujojo Testamento Apašta
lų laiškuose. Dvasia visuomet
liudija Jėzų: “Globėjas Šventoji
Dvasia, kurį mano vardu tėvas
atsiųs, — jis išmokys jus visko
ir viską primins, ką esu jums
pasakęs” (Jn 14, 26). “Kas ateis
toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į
tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš
savęs, bet skelbs, ką bus išgir
dusi, ir praneš, kas dar turi įvykti ... Ji pašlovins mane, nes
ims iš to, kas mano, ir jums tai
paskelbs.” (Jn. 16, 13-14).
Šias Dievo Žodyje išreikš
tąsias normas reikia atsiminti
apsprendžiant Šventosios Dva
sios veikimą. Be to, aišku, kad
tikras Šventosios Dvasios veiki
mas negali prieštarauti tik
ram Bažnyčios mokymui, nes
viena ir ta pati Dvasia lieja do
vanas į visus tikinčiuosius ir lydi
bei palaiko mokančiuosius Baž
nyčios vyresniuosius. Ryšium
su tuo ir Augustinas tvirtina,
kad “mes turime Šventąją Dva
sią tiek, kiek mylime Bažny
čią” (Trakt. į Joną XXXII, 8:
CCL-XXXVI, 304). Svarbu taip
pat žvelgti į didžius šventuo
sius ir dvasinio gyvenimo moky
tojus, kurių pačių patirtis, vado
vaujama Šventosios Dvasios, pa
liko visų šimtmečių Bažnyčiai
gausų atpažinimo ir išminties lo
bį. Žymūs šioje srityje yra tokie
šventieji, kaip Grigalius Didy
sis, Ignotas Loyola, Teresė Avi
lietė ir Kryžiaus Jonas.

5. Viena iš didžiųjų Švento
sios Dvasios apraiškų mūsų lai
kais buvo antrasis Vatikano susi
rinkimas. Daugelis taip pat tiki,
kad charizmatinis katalikų at
sinaujinimas yra kita tokia Šven
tosios Dvasios apraiška. Iš tikrų
jų jame matome daug teigiamų
ženklų, aiškesnių vienose gru
pėse, ne taip aiškių kitose. Kur
sąjūdis tvirtai žengia pirmyn,
ten yra labai stiprus tikėjimas į
Kristų kaip Viešpatį. Tai savo
ruožtu veda į naują susidomė
jimą malda, tiek privatine, tiek
bendruomenine. Daugelis iš

Kun. Vytautui Pikturnai 60 metų
Vasario 26 kun. Vytautas Pik
turna visai tyliai atšventė savo
60 metų sukaktį. Nebuvo nei ko
kių iškilmingų pamaldų, nei vai
šių. Visa praėjo tyliai, lyg tos
dienos jis pats vengtų. Tik vaka
re jį buvo galima telefonu pa
siekti ir pasveikinti.
Ir nustembi, kaip laikas grei
tai bėga. Rodos, vakar jis kopė
Vytauto Didžiojo Universiteto
didžiųjų rūmų laiptais Kaune.
Buvo pasirengęs dirbti Lietuvai,
bet karai, negandos išvedė jį
sunkiu tremtinio keliu, per kon
centracijos stovyklas iki Ameri
kos krantų. Čia jis Angelų Ka
ralienės parapijai atidavė savo
gražiausius 25 metus. Koks laiko
tempas!
-oGimęs jis 1915 vasario 26
Kelmėje. Žemaitis. Gimnaziją
baigė Šiauliuose 1934. Mokėsi
jis drauge su Brooklyne gyvenu
siu velioniu pianistu Aleksu
Mrozinsku.
Baigęs gimnaziją, tais pačiais
1934 įstojo į Kauno Kunigų
seminariją. Vytauto Didžiojo
Universiteto teologijos filoso
fijos fakulteto teologijos skyrių
baigė 1939. Kunigu įšventintas
1939 birželio 3.
Pasiliko Kaune. Buvo IV gim
nazijos kapelionas iki bolševi
kų okupacijos. Pirmosios bol
ševikų okupacijos metu jis atsi
dūrė Vokietijoje ir ten už pas
toracinį darbą su lietuviais 1941
spalio 20 geštapo buvo areš
tuotas ir kalintas įvairiuose ka
lėjimuose. 1942 vasario 10 jis
pateko į garsią Dachau koncent
racijos stovyklą. Garsi ji buvo ne
savo lengvom sąlygom, bet di
deliu ir griežtu režimu. Be pasi
gailėjimo naikino kalinius ir
juos paskui sudegino.
Tame nacių pragare, gauda
mas siuntinių, jis išliko gyvas
ir 1945 balandžio 30 buvo išva
duotas amerikiečių armijos.

Kun. Vytautas Pikturna

Audringi tai buvo pokario me
tai Vokietijoje. Buvo daug ka
riuomenės, balaisvių, pabė
gėlių. Daugybė žmonių grįžo
namo. Lietuviam nebuvo kur
grįžti, nes Lietuva buvo okupuo
ta. Tad kun. Pikturna darė pa
stangas išvykti į Romą ir moky
tis. Įlindo į grįžtančių italų be
laisvių traukinį ir važiavo Itali
jon, bet kažkas jį išdavė. Prie
Italijos sienos iškėlė iš trauki
nio. Karininkas neįleido įva
žiuoti į Italiją. Tada jis sustojo
Austrijoje ir vieną semestrą stu
dijavo Innsbrucke.

Sunkios ten buvo pragyveni
mo sąlygos. Po pusmečio atvy
ko į Miuncheną ir čia praleido
keletą metų. Studijavo pas jė
zuitus, aktyviai reiškėsi visuo
meniniame gyvenime, rūpinosi
Miunchene ir jo apylinkėje li
goninėse ir kalėjimuose esan
čiais lietuviais, buvo lietuvių
kunigų sąjungos vicepirminin
kas, stambaus kunigų biuletenio
Vox Temporis redaktorius, Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos dva
sios vadas 1947-49 ir studentų

priklausančiųjų sąjūdžiui iš
gyvena naują dvasinių vertybių
pajutimą, įgauna didesnį jaut
rumą Šventosios Dvasios veiki
mui, Dievo garbinimui, susti
prėja jų asmeninis atsidavimas
Kristui. Daugelio taip pat pa
maldumas į Eucharistiją pakilo,
ir jų dalyvavimas sakramen
tiniame Bažnyčios gyvenime
pasidarė
našesnis.
Naujos
prasmės įgavo pagarba Viešpa
ties Motinai, ir daugelis ėmė
giliau įsijausti į Bažnyčią ir ją
labiau pamilti, šie dalykai tikrai
nusipelno padrąsinimo — jie at
spindi aukščiau minėtą Šv. Raš
to ir Bažnyčios mokymą.
6. Suprantama, kad kiekvienas
naujas sąjūdis susiduria su sun
kumais ir esti tam tikras miši
nys pageidaujamų ir nepagei
daujamų elementų. Ankstesnis
šio komiteto pareiškimas buvo
nurodęs kai kuriuos pavojus, ku
rie čia vienur, čia kitur dar te
bėra. Jų negalima nepaisyti, no
rint, kad sąjūdis vystytųsi teigia
mai bei vaisinga kryptim. Elitizmas ir biblinis fundamenta
lizmas, pažeidžiąs tikrumą lai
duojančias Švento Rašto ir Baž
nyčios mokymo normas, yra du
iš tokių pavojų. Elitizmas suku
ria uždarus ratelius ir vietoj
vienybės ir meilės iššaukia
susiskaldymą, o biblinis fun
damentalizmas nusikalsta Šven
tosios Dvasios misijai liudyti
“viską, ką Jėzus mokė”. Kai ku
riem, įsijungusiem į šį sąjūdį,
yra pavojaus nepaisyti intelekti
nio bei doktrininio tikėjimo turi
nio ir suvesti jį į juntamą reli
ginį potyrį.
Yra vilties, kad tikros, teigia
mos charizmatinio atsinaujini
mo vertybės nulems ir kad atsi
naujinimas, kaip kiekvienas tik
ras Šventosios Dvasios veiki
mas, prisidės prie Bažnyčios
vienybės ir meilės ugdymo. Mes
jaučiame ‘reikalą atkreipti dė
mesį į šiuos pavojus bei į tuos
nepageidaujamus bruožus, ku
rie vis dar tebepasireiškia kai
kuriose grupėse.

gos, tai tokie, kaip gydymas,
pranašystės, meldimasis kalbo
mis ir kalbų aiškinimas. Negali
būti paneigta, kad šie reiškiniai
gali būti tikros Šventosios
Dvasios apraiškos. Tačiau jie
turi būti rūpestintai ištiriami ir,
net jeigu ir būtų tikri, neturėtų
būti perdėtai vertinami.
7. Charizmatinis atsinaujini
mas negali gyvuoti ir būti na
šus užsisklendęs savyje. Jis turi
būti glaudžiame ryšyje su visos
Bažnyčios gyvenimu. Tai reiš
kia, kad reikia pastoviai įsijung
ti į vietinės parapijos bendruo
menę kaip visetą ir siekti, kad
parapijos kunigai, kaip sielova
dinės vyskupų tarnybos dalyviai
atsakingi už viską, kas siejasi su
parapijos gerove, tvarkymu, va
dovautų visam darbui ir kartu su
jais dirbti.
(.Bus daugiau)

Po iškilmingų mišių Baltimorės lietuvių bažnyčioje. Kairė
je parapijos klebonas prel. L. Mendelis, toliau į d. Simas Ku
dirka, kun. A. Dranginis ir LB pirmininkas Julius Šilgalis.

TĖVAS JUOZAS VAIŠNORA, MIC —
JO ASMENYBĖ IR VEIKLA
70 metų amžiaus sukakties proga
PREL. L. TULABA
(Tąsa iš praeito nr.)

1. Asmenybė. — Tėvas J. Vaiš
nora nėra eilinė asmenybė. Die
vas jį pašaukė didiem darbam.
Jis jį apdovanojo dideliais ga
bumais ir aukštais polėkiais. Jis
jam suteikė stiprią valią ir gana
kietą būdą. Visa tai jį įgalino
ne kurmiu po žeme landžioti,
bet ereliu dangaus erdvėj skrai
dyti. Jis gimė veikti ir vado
vauti, veržtis ir kovoti. Jei vi
siem ir kiekvienam tinka šv. Au
gustino žodžiai:Sutvėrei mane,
Dieve, ir nerami mano siela, kol
neatsilsės tavyje!” — tai ypatin
gu būdu jie gali būti taikomi
sukaktuvininkui. Dievas tačiau,
kuriem daug duoda, daug iš jų
ir pareikalauja. Didelės asmeny
bės daug pasiekia, daug laimi,
bet daug ir kenčia. Jos beveik
niekada nėra įvertinamos; sutin
ka pavydo ir pasipriešinimų;
daugiau yra nekenčiamos, negu
Kiti charizmatinio atsinau
mylimos; dažniau kritikuoja
jinimo dalykai, kur reikia atsarmos, negu giriamos. Ir tėvo J.
Vaišnoros gyvenimas buvo ir yra
spygliuotas: pilnas apsivylimo ir
sunkumų, priešingumų ir neį
vertinimo. Stipri asmenybė ir
stovyklose sakė gražius pa kietas būdas daug ką užkliudė
mokslus. Maistu ir finansais ap ir daug kur užkliūdavo. Tikrų
rūpindavo tas stovyklas. Taip draugų nesutiko daug, o nusipat maistu, patalpom aprūpinda gręžiančiųjų
matė
nemaža.
vo kunigų suvažiavimus, reko Daug kas juo stebėjosi, bet
lekcijas. Buvo lietuvių politinių mažai iš ko jis patyrė tikros
kalinių pirmininku.
bičiuliškumo šilumos. Tokia jau
Į Ameriką atvyko 1949 ir visą yra didžių asmenybių dalis. Jie
savo laiką ir energiją paskyrė yra įvertinami tik laiko ir istori
Angelų Karalienės lietuvių para jos šviesoj ir perspektyvoj. Iš
pijai. šalia parapijos organizavo kitos pusės, mum, kunigam, yra
lietuvišką šeštadieninę^ mokyk paguoda iš paties Kristaus pa
lą, kuri prisiglaudė Apreiškimo vyzdžio ir jo pasakytų žodžių:
parapijos mokykloje, buvo Lux
“Jei pasaulis jūsų nekenčia, ži
Christi žurnalo (leidžiamas ku nokite, kad manęs pirma jūsų
nigam) redakcijos kolektyvo nekentė. Jei būtumėte iš pasau
narys, dabar yra Kunigų Vieny lio, pasaulis mylėtų, kas jojo
bės centro valdybos sekretorius, yra; vienok kadangi nesate iš
redaguoja ir leidžia kunigam pasaulio, bet aš jus išsirinkau iš
skirtus pamokslų sąsiuvinius.
pasaulio, tai pasaulis jūsų ne
Nesvetima jam yra ir rašto kenčia.” (Jon. 15, 18-19)
skritis, yra rašęs Ateityje, Ameri
2. Vienuolis-kunigas. — Die
koje, Darbininke, Varpelyje, at vas pašaukė sukaktuvininką
skirai išleido Amžinoji Auka palikti pasaulį ir pasivesti sielų
(1954), apie mišias.
ir Bažnyčios tarnybai, siekiant
Domisi lietuvišku kultūriniu asmeninio šventumo vienuo
gyvenimu, lietuviška knyga ir tą lyne. Jis pasirinko marijonų vie
knygą bei kultūrinį gyvenimą nuoliją, kad sektų Dievo Tarno
remia. Organizuojamai Kultūros arkivysk. J. Matulaičio nurodytu
Židinio ir pranciškonų vienuo šventumo keliu. Jo negąsdino
lyno bibliotekai paaukojo pilną vienuolinio gyvenimo griežtu
lietuvišką enciklopediją ir 150 mas, savęs atsižadėjimo reikala
tomų katalikišką enciklopediją vimas. Jį, priešingai, gąsdina ir
angliškai.
erzina nūdieniai pasinešimai at
Kun. V. Pikturna yra iškalbus, mesti atsižadėjimus, derintis
gražiai ir patraukliai sako pa prie pasaulio, palikti steigėjų nu
mokslus. Kalboje su žmonėmis rodytą tobulumo kelią. Jis nėra
yra šmaikštus, nuostabiai greitos kompromiso žmogus. Jis yra kie
orientacijos, sugebąs visus puo tas ir užsispyręs ten, kur mato
limus pagauti ir juos apgręžti tiesą ar kur pastebi klaidą. Jis
prieš oponentą. Jis mėgsta yra kaip apaštalai Jokūbas ir Jo
grumtis žodžiu, kartais net ašt nas, Zebediejaus sūnūs, kurie
riu, sarkastišku, mėgsta sąmojus. paties Jėzaus buvo pavadinti
Ten jis blizga kaip galingas griausti ninkai s, nes grūmojo,
žaibas. Tai drąsos ir mosto žmo reikalaudami dangaus keršto
gus. Rodos, jis turėtų ir reikš miesteliui, kuris atsisakė priim
tis tose kovingose linijose, bet ti Jėzų (Mk 3, 7; Lk 9,54)
jis gyvena gana ramiai ir tyliai,
Tėvas Juozas Vaišnora marijo
puikiai išsitekdamas Angelų nų kongregacijoj nebuvo eilinis
Karalienės parapijos bažnyčioje.
narys. Jis nuo pat pradžios, vos
Visi jo bičiuliai, pažįstami ir tik baigęs studijas, atsistojo ir li
parapiečiai sveikina sukaktuvi ko stovėti vadovaujamose pozi
ninką ir linki jam — ad multos cijose: studijų prefektas, namų
annos! (p.J.)
viršininkas, ekonomas, provinci-

Tėvas dr. Juozas Vaišno
ra, MIC

jolas, viceprovincijolas, filosofikumo rektorius, generolo pata
rėjas, . generalinis ekonomas,
generalinis prokuratorius, gene
ralinis postulatorius. Neteko jam
būti tik vienuolijos vyr. vadovo
pareigose Sukaktuvininkui ga
lima taikyti, ką prel. M. Krupa
vičius man parašė, kai buvau
paskirtas apaštališku protonotaru. Jis šitaip rašė: “Sveikinu su
paaukštinimu. Mitrą pagaliau
gavai, bet negavai lazdos. Gal ir
gerai. Mat, lazda Tavo rankose
galėtų būti daug kam per skau
di.” Kietos rankos viršūnėse
daug kas nemėgsta. Bet ji dažnai
yra reikalinga.
Tėvas J. Vaišnora nesiribojo
administraciniu darbu, kuriam
visą laiką buvo įpareigotas. Jis
veikė, kiek sąlygos leido, tiesio
giniame kunigiškame darbe, bū
tent sielovadoj. Jis noriai ir uo
liai dalyvaudavo liturginėse
apeigose. Kaip Marijampolėj,
taip ir Romoj jį nuolat matydavom vadovaujant bažnytinėm iš
kilmėm. Jis noriai ir visada bu
vo pasirengęs sakyti pamokslus,
vesti rekolekcijas. Metai po
metų jis skelbia Dievo žodį;
teikia dvasinį atsigaivinimą klie
rikam ir kunigam, moksleiviam
ir parapijų žmonėm. Šiuo atžvil
giu jis tikrai yra ir liks visiems
kunigams gražus sektinas pavyz
dys.

3. Visuomenininkas. — Visuo
meninę veiklą pradėjo būda
mas gimnazistas, nuo 1920. Sa
vo gimtajam kaime suorganiza
vo Darbo Federacijos skyrių ir
jam vadovavo iki 1926. Daly
vavo pavasarininkų veikloj, skai
tydamas paskaitas, organizuo
damas jų kultūrinę veiklą. Tal
kino kitom katalikiškom organi
zacijom: Katalikėm Moterim,
Blaivybės Draugijai ir pan. Pats
rašydavo susirinkimų protoko
lus, vesdavo narių ir kasos kny
gas, o drauge mokė ir rengė
šiam darbui organizacijų narius.
Gimnazijoj aktyviai dalyvavo
ateitininkų ir skautų veikloj.
1924-5 buvo ateitininkų pirmi
ninkas. 1925-6 buvo pavasari
ninkų rajono pirmininkas. Nuo
1938 iki 1944 Lietuvoj palaikė
tamprius santykius su katalikiš
kos veiklos viršūnėmis, planuo
jant ir vykdant Katalikiškosios

Akcijos programą didelio įtem
pimo tarp Bažnyčios ir vyriau
sybės laikais. Įsijungė ir į aka
deminį gyvenimą bei
veiklą.
Priklausė prie LKM Akademi
jos. Dalyvavo III LKM Akade
mijos suvažiavime. Skaitė pa
skaitą “Kataliko kunigo veikla
kovoje su rusifikacija prieškari
niu metu” (1939). Šio suvažiavi
mo metu tėvas J. Vaišnora buvo
išrinktas į LKM Akademijos teo
logijos sekcijos valdybą drauge
su kun. dr. Venckum, kun. dr.
V. Padolskiu (vėliau vyskupas),
kun. S. Yla ir kun. L. Tulaba.
1939 žiemą vysk. M. Reinio pa
vedimu tėvas J. Vaišnora drau
ge su tėvu J. Grigaičiu ir tė
vu Packevičium Kaune suorga
nizavo paskaitų ciklą — “Karo
ir taikos problemos”. Šios pa
skaitos buvo skaitomos L.K.
Universitetui remti draugijos
vardu.
Bolševikų pirmosios okupaci
jos ir vėliau vokiečių invazijos
metu, nuo 1940 iki 1944, tėvas
J. Vaišnora gyveno Marijampo
lėj ir čia aktyviai reiškėsi moks
leivių veikloj, organizuodamas
ir skatindamas pasipriešinimą
okupantam.
Atsidūręs tremty, tėvas Vaiš
nora nenustojo nei energi
jos, nei noro veikti. Organiza
vo lietuvius pabėgėlius, juos
stiprino dvasiškai, veiklino kul
tūriškai, rėmė medžiagiškai, už
tarė politiškai. Gyvendamas
Landshute, čia suorganizavo lie
tuvišką progimnaziją, vadovavo
lietuvių komitetui, ėjo L.R. Kry
žiaus įgaliotinio pareigas, dirbo
UNRRA ir IRO (tremtiniam
globoti veikusios tarptautinės
organizacijos) kultūrinių ir reli
ginių reikalų skyriuj. Vėliau,
dirbdamas Delegatūroj, turėjo
progos ir noriai lankė įvairias
lietuviškas kolonijas Vokietijoj,
dalyvaudamas rengiamose šven
tėse, minėjimuose, skautų ir
ateitininkų susirinkimuose. Nuo
1946 iki 1959 ėjo skautų vy
riausio dvasios vado pareigas.
Nuo 1950 iki dabar, gyven
damas Marijonų centre Romoj,
randa noro ir laiko ir toliau su
ta pačia energija reikštis lietu
viškoj visuomeninėj veikloj.
Nūo 1950 Italijoj ėjo Balfo
įgaliotinio pareigas, rūpinda
masis lietuvių išeivių šalpa,
kol mūsų tautiečiai iš Italijos iš
emigravo į įvairius užjūrio kraš
tus. Beveik kiekvienais metais
jis vyksta į Vokietiją, į studijų
savaites, ir skaito paskaitas. Ak
tyviai dalyvauja lietuvių kunigų
suvažiavimuose
Europoj
ir
Amerikoj. Ateitininkų ir skautų
veikla jam visada prie širdies.
Kur ir kiek gali, jis ja domisi
ir joj aktyviai dalyvauja.
Tėvas J. Vaišnora yra lygiai
aktyvus ir tautinėj darbuotėj,
kovojant dėl Lietuvos laisvės.
Jis, kaip retas kuris, seka ir pa
žįsta dabartinę padėtį Lietuvoj
ir yra informacijos šaltinis apie
mūsų brolių Lietuvoj kančias ir
kovas dėl tautinės ir religinės
laisvės. Jis ne tik išeiviją in
formuoja apie padėtį Lietuvoj,
bet ir lietuvius krašte stiprina,
drąsina ir jų dvasią gaivina savo
(nukelta į 5 psl.)
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Lietuvių programos Kento valst. universitete
Lietuvių Kolekcija ir Lietuvių
Stipendijos Fondas auga.
Kolekcijai pastaruoju metu
padovanojo: K. Almenas iš College Park, Md. — keturias dėžes
periodikos; A. Kairys iš Chica
go, III. — knygų; V. Maciūnas
iš Philadelphia, Pa. — knygų;
J. P. Palukaitis iš Lakewood,
Ohio — mikrofilmą (Dirva 195254, 1956-57).
Naujame Journal of Balti c Studies
numery
išspausdintas
straipsnis apie lietuvių periodi
kos rinkinį Kento v. univ. bib
liotekoj. Nors per redakcijos ne
apsižiūrėjimą yra įsivėlusių klai
dų, tačiau sąrašas pagelbės šalti
nių ieškantiem. Būtume labai
dėkingi, jei turintieji sąraše ne-

suminėtų leidinių ar atskirų nu
merių juos padovanotų Liet. Ko
lekcijai. Prašome siųsti šiuo ad
resu: Lithuanian Collection,
Kent Statė Library, Kent, Ohio
44242.
Lietuvių Stipendijos Fondui,
be jau minėtų, dar aukojo: vie
nas lietuvis patriotas, kuris pra
šė tuo tarpu jo pavardės ne
skelbti — 1000 dol.; Joseph
Stulga iš Chicago, 111. — 25
dol.; ir Theodore Jenkins iš Akron, Ohio — 10 dol.
Ankstesniame mūsų prane
šime minėtas Liet. Stipendijos
Fondo komitetas jau sudarytas.
Jo
garbės pirmininke sutiko
būti Lietuvos gen. konsule Chi
cagoj Juzė Daužvardienė. Komi

TURIM BOMBĄ LIETUVOS
REIKALAM
Jungtinių Amerikos Valstybių
su Sovietų Sąjunga prekybos su
tarties pasirašymo kliūtis — žy
dų emigracijos klausimas. O
mes, pravedę Kers te no ir kitas
rezoliucijas, ištraukę Simą iš
kalėjimo, dar nesugebėjom pri
durti prie tos sutarties ir Lie
tuvos reikalo. Turėtume tad
greičiau stoti prie šio darbo.
Mūsų bomba — Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronika. Ten
tiek daug parodyta bolševikinių
šunybių, ir daugumas jų iš 1970
metų. Dalykas naujas! Da
bartis ... ne Stalino laikų pasa
kojimai. Amerika tesidomi tuo,
kas nauja. Griebkim naujus da
lykus ir juos kelkim. Kronikoj
pilna barbariškų veiksmų — paskelbkim juos! Dar kartą parody
kim visam pasauliui komuniz
mo “kultūrą” — jo šių dienų
barbarizmą.
O darbo čia tiek daug! Paruoškim anglų kalba dviejų, tri
jų, keturių puslapių santraukas
ir išsiuntinėkim jas visiem kong
reso nariam, prašydami prie su
tarties pridurti dar ir Lietuvos
klausimą. Nors Lietuva tuo budu nebus išlaisvinta, bet turim
nepraleisti šios progos. Tegu
mūsų mieste nebūna nė vienos
bibliotekos, kuri neturėtų anglų
kalba pilnos Lietuvos Bažny
čios Kronikos. Prašykim, kad
kiekviena katalikų bažnyčia pla
tintų Kroniką ir prieangy turėtų
jos kopijas. Nusiųskim Jungtinių
Tautų atstovam Kronikos kopi
jas. Ir taip toliau, ir taip to
liau . . .
Žinau, šiuo klausimu jau yra

kai kas daroma, bet dar per ma
žai. Tokius faktus reikia pilniau
išnaudoti. Reikia tad plačiau pa
judėti.
Šauklys

teto pirm. — dr. Antanas Kli
mas iš Rochesterio univ., vice
pirm. — dr. Rimvydas Šilbajoris
iš Ohio univ., ižd. — dr. John
F. Cadzovv; nariai: prel. Jonas
Balkonas, dr. Kęstutis Keblys iš
Detroito, dr. Antanas Mustei
kis iš D’Youville College, dr. Al
gis Norvilas iš St. Xavier Col
lege, kun. Kazimieras Pugevičius iš Lithuanian-American
Catholic Šervices, dr. Julius Sla
vėnas iš Statė Univ. College,
New York, dr. Jokūbas J. Stukas
iš Seton Hali univ.
Tautinių šokių grupė Grandi
nėlė balandžio 26 Kento uni
versitete turės koncertą, kurio
pajamos skiriamos Liet. Sti
pendijos Fondui. A. ir L. Sagiai,
jau daug metų dirbą mūsų kultū
ros puoselėjimo baruose, entu
ziastingai ruošia programą. Tiki
mės, kad publika užpildys tūks
tančio vietų auditoriją. . ......
Prašome visuomenę ir tiesiog
paremti fondą nuo mokesčių at
skaitomomis aukomis, jas siun
čiant šiuo adresu: Lithuanian
Fellowship Fund, Kent Statė
Foundation, Kent, Ohio 44242.

Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime vasario lb Kultūros Žadinyje. Nuotr. u. lamo.
šalčio.

LAISVEI LAIMĖTI REIKIA

SUTELKTI VISAS PAJĖGAS
, (atkelta iš 3 psl.)
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mis galvojame, ar mums negre
sia kokiė pavojai, kaip Australi
jos bei Naujosios Zelandijos žy
giai. Šiuo reikalu mus raminan
čiai nuteikia JAV vyriausybės
laikysena bei gaunami pareiški
mai iš aukštų pareigūnų. Pagal
turimus patikinimus — eina,
kad JAV vyriausybė Baltijos
valstybių atžvilgiu laikos, kaip
lig Šiol, tos pačios užsienio po
litikos, kuria nepripažįstama
prievartinė Lietuvos, Latvijos ir
Estijos inkorporacija į Sovietų
Sąjungą.
JAV vyriausybė tiki, kad jos
pastangos pagerinti Rytų-Vaka
rų santykius bei patikrinti Euro
poje pastovų saugumą galės
pagelbėti ’ię Baltijos tautoms.
Tos pastangas nepakeisiančios
JAV laikysenos Baltijos valsty
bių atžvilgiu ir JAV paramos vi
sų tautų laisvo apsisprendimo
teisei.
Kiek liečia pačią JAV laikyse
ną mums rūpimoje konferenci
joje — JAV delegacija joje sie
kia, kad būtų patikrinta dau
giau laisvės žmonių kontaktams

MYKOLO KRUPAVIČIAUS MONOGRAFIJA

Petro Maldeikio parašyta My gegužės 1 užsisakiusiem ir
kolo Krupavičiaus monografija sumokėjusiem knyga atsieis 12
yra atiduota Draugo spaustuvei dol.
Knyga apie Mykolą Krupa
spausdinti. Dalis knygos teksto
spaustuvėj jau surinkta. Tiki vičių yra skirta kiekvienam lie
masi, kad knyga iš spaudos iš tuviui. Ji padės ir mūsų jauni
eis prieš paminklo prel. M. Kru mui apsispręsti už Lietuvą ir
pavičiui pašventinimą Šv. Kazi paskatins prisidėti prie lietuviš
miero kapinėse Chicagoj gegu kos veiklos.
Labai prašomi visi, turintieji
žės 26, Kapinių dieną.
pavaizduojančių
Monografija yra išsamus vei nuotraukų,
kalas apie prel. Mykolą Krupavi prel. M. Krupavičiaus asmenį,
čių. Skaitytojas yra nuosekliai jo gyvenimą, veiklą ir įvykius,
supažindinamas su veikla ir dar kuriose jis su kitais dalyvavo,
bais žymaus lietuvio—valsty tas nuotraukas paskolinti knygos
bininko, politiko, kunigo ir pasi leidėjui. Dar trūksta nuotraukų
aukojusio kovotojo už Lietuvos knygos iliustracijai. Panaudojus
laisvę, Lietuvos valstybės at jos bus grąžintos siuntėjam.
Už dėmesį, atsiliepimą ir kny
statymą, lietuvių tautos teises ir
tautiškumo išlaikymą išeivijoj. gos iš anksto užsisakymą bū
Prel. M. Krupavičius yra lietu sim labai dėkingi.
LKDS Centro Komitetas
vių krikščioniškosios demokrati
jos kūrėjas, jos idėjas konkre
čiai įvykdęs lietuvių tautoj. Jis
yra laikomas vienu iš pasaulio
didžiųjų krikščionių demokratų.
Autorius su gilia pagarba ir pe
dagogo patyrimu pristato lietu
vių visuomenei Mykolą Krupa
(atkelta iš 4 psl.)
vičių.
Monografiją leidžia Lietuvių
Krikščionių Demokratų Sąjun kalbomis per Vatikano radiją.
ga. Visuomenė kviečiama ją iš
anksto užsisakyti pas leidėją:
4. Mokslininkas-rašytojas. —
Lietuvių Krikščionių Demo Dievas tėvą J. Vaišnorą apdova
— Dr. Izidorius Rudaitis, so kratų Sąjunga — 4050 S. Camp- nojo plunksnos dovana. Dar vai
vietų apkaltintas pogrindžio bell, Chicago, III. 60632. Kaina kas būdamas, jis jau pradėjo
periodinėj
spaudoj.
veikla ir pernai nubaustas dve numatyta 15 dol. Iki šių metų reikštis
Jau
1914
Seinuose
leidžiamas
jus metus kalėti, serga leu
— Aktorė Zita Kevalaitytė- Šaltinis išspausdino jo ko
kemija; jo gyvybė yra pavojuj.
Visockienė
su vaikais Chicagoj respondenciją apie karo padari
Visokeriopa pagalba jam labai
repetuoja
“
Užburtų
vaikų” vai nius Puskelnių apylinkėj.
reikalinga. Jis kalinamas Solidinimą,
kuris
bus
statomas
spa
kansk stovykloj, Permės srity.
Tėvas J. Vaišnora galėjo tapti
lio
mėn.
“
Eglutės
”
laikraščio
siJo adresas: USSR, Maskva,
tikrai dideliu žurnalistu, jei bū
da brinei sukakčiai paminėti.
UCHR. 5110/1 Zh. X. (E)
tų galėjęs atsidėti ir pasišvęs
ti vien publicistikai.
Ne žiūrint turimų kitų pareigų, jis
vis tiek yra vienas iš našiausių
mūsų dienų publicistų. Visą
laiką beveik visuose Lietuvoj ir
išeivijoj leidžiamuose katalikiš
kuose laikraščiuose ir žurnaluo
se yra jo straipsnių. Jo mėgs
tamos temos yra ideologinės.
Jis yra teologas. Daugiausia apo
logetas. Mėgsta polemiką. Bet
polemizuodamas yra santūrus.
Ne į žodžius, bet į argumentus
jis deda visą svorį, siekdamas ne
įžeisti, bet veikiau įtikinti savo
oponentą. Linkęs taip pat į is
toriją. Yra parašęs nemaža
straipsnių, ilgesnių ir trumpes
nių studijų istorinėmis temo
mis, ypač iš XIX a. antrosios pu
sės carų okupacijos. Periodinėj
spaudoj nuolat randam daug
jo rimtų straipsnių. Bibliografija
yra tokia plati, kad būtų per ilga,
norint šia proga ją pateikti iš
tisai.

Stambesnes mokslinęs studi
jas tėvas J. Vaišnora parašė ir
išleido kaip kolektyviniuose
veikaluose, taip ir atskiruose
tomuęsę. Jos kalba ir liudija apie
i jį kaip didelį teologą ir kruopš
tų istoriką.

Be publicistikos, tėvas J. Vaiš
nora daug laiko paaukojo ruoš
damas liturginius leidinius.
1928 parengė ir išleido malda
knygę “Pagalba mirusiesiems”.
Išeivijoj visą laiką dirba kaip li
turginės komisijos narys. Mišio
lai ir apeigynai, kurie yra iš
leisti vysk. V. Blizgio ir vysk.
A. Deksnio rūpesčiu ir iniciaty
va, yra jo, drauge su kitais ko-

Tėvas J. Vaišnora yra koautorius 1939 Kaune išleistos kny
gos “Pijus XI”. Tais pačiais me
tais jis skaitė LKMA III suva
žiavime istorinę studiją “Katali
ko kunigo veikla kovoje su rusi
fikacija prieškariniu metu”, kuri
išspausdinta “Suvažiavimo darlbų III tomfe. Kitą istorinę stu
diją jis parengė VII LKM Aka
demijos suvažiavimui- ji iš-

Žiemos laukų baltoji

gėlė.Nuotr. R. Kisieliaus
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tėvas juožas Vaišnora, mic
JO ASMENYBĖ IR VEIKLA

—

misijos nariais, darbo vaisius. O
ir Lietuvoj leistas Apeigynas,
tiek galutinėj savo redakcijoj,
tiek išrūpinant Kongregacijos
patvirtinimą, daug priklauso
nuo tėvo J. Vaišnoros rankos bei
rūpesčių. Pastaruoju metu Euro
pos Sielovados bei vysk. A.
Deksnio iniciatyva leidžiami li
turginiai tekstai atskiriem sak
ramentam teikti yra parengti ir
rengiami tėvui J. Vaišnorai akty
viai bendradarbiaujant. Liturgi
nių tekstų vertimo darbas yra la
bai sunkus. Jis reikalauja tiek
teologinio gilaus pažinimo, tiek
ypatingo kalbinio pasirengimo,
o taip pat ir didelio kruopš
tumo, siekiant tobulumo išsi
reiškimuose ir ištikimumo origi
nalui. Šio darbo sunkumą ir ne
dėkingumą gali suprasti tik tas,
kuris jį atlieka.
Tėvas J. Vaišnora rūpinosi ir
dvasine literatūra, kuri lietuvių
kalboj buvo ir yra negausi. Jis iš
vertė dvi mąstymų knygas: 1928
“Mąstymai arba meditacija” ir
1931 “Mąstymai apie Švč. Jė
zaus Širdį”. Drauge su kun.
Packevičium parengė ir išleido
dvasinio turinio knygelę “Ant
amžinybės slenksčio”. 1934 iš
leido
“Arso klebonas.”■
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idėjų bei informacijų apykaitai.
Taip pat sieks, kad būtų išveng
ta įtraukimo į konferencijos nu
tarimus formalaus pripažinimo
teritorinio statuso Rytų Euro
poje.
Be to, JAV tikisi, kad, nors
ir būtų Europos saugumo ir
bendradarbiavimo konferenci
joje priimtas “sienų neliečiamu
mo” principas, jis nereikštų Bal
tijos valstybių prievartinės in
korporacijos pripažinimo. Pa
galiau JAV tikisi, kad Vakarų
delegacijų iniciatyva principų
deklaracija specifiškai numatys
galimybę taikingai sienas pa
keisti, laisvo apsisprendimo tei
sę ir žmogaus teisių gerbimą.
Tokia JAV laikysena paremia ir
mūsų siekimus.
Lygiai, kaip Vasario 16 Akto
signatarai 1918 metais tikėjo
laisvės idėjos galia, taip ir mes
šiandieną tikime, kad laisvė
negali šioje žemėje išnykti. Visi
pavergtieji ir mes tikime, kad
vieną dieną Sovietų Sąjungos
didžiojo tautų kalėjimo krau
juotos ir liūdnos mūrų sienos
subyrės ir kad milijonai pa
vergtųjų vėl galės džiaugtis lais-

'

spausdinta “Suvažiavimo dar
bų” VII tome 1972. Kaip gilus
teologas, tėvas Vaišnora rodosi
Lietuvių Enciklopedijos tomuo
se. Leidžiant šią Enciklopediją,
jis prisiėmė sunkų teologijos
skyriaus redaktoriaus darbą.
Nors turėjo ir talkininkų, tačiau
didžiumą darbo atliko pats, pa
rašydamas gausybę trumpesnių
ir ilgesnių straipsnių teologi
niais klausimais. Reikia pripa
žinti, kad teologija Lietuvių En
ciklopedijoj turi žymią vietą,
kokios kitose enciklopedijose
toli gražu nerandama; ir tai yra
mūsų sukaktuvininko nuopel
nas.
Atskira knygaa yra išleistas tė
vo J. Vaišnoros veikalas “Pi
jus XII“, 1939. Jo veikalas “Ka
ro problemos”, 1940, buvo su
naikintas spaustuvėj, kai bolše
vikai užplūdo Lietuvą. Pats di
džiausias mokslinis veikalas, ku
rį tėvas J. Vaišnora yra išleidęs,
yra “Marijos garbinimas Lietu
voje”, 1958. Dr. Savasis sla pyvardžiu išleista “Kova prieš
Dievą Lietuvoje”, 1963, vėliau
išversta į anglų ir ispanų kalbas.
1974 išleista studija “Lietuvių
spaudos draudimo laikotarpis”.
Sukaktuvininkas
plunksnos
dar neketina dėti į šalį. Jis yra
pasiryžęs parašyti Marijonų vie
nuolijos istoriją, suredaguoti tė
vo K. Rėklaičio atsiminimus.
Rūpinasi, kad būtų paruošta iš
sami Dievo Tarno Matulaičio
biografija. Dieve, duok, kad jis
šiuos savo užsimojimus reali
zuotų. Tačiau jau ir dabar, žvelg
damas į praeitį, į tai, kas veik
ta ir nuveikta, kas kurta ir su
kurta, jis drąsiai galėtų sakyti su
lotynų poetu: “Non omnis moriar, melior pars mei manebit.”
Žemėj jis jau įamžino savo var
dą. Ir miręs liks gyvas savo dar
buose, savo idėjose ir raštuose.
Žengdamas į amžinybę, galės
drąsiai su šv. Paulium sakyti:
“Bonum
certamen
certavi,
cursum consumavi, fidem servavi. In reliquo reposita ėst mihi
corona iustitiae, quam reddet
mihi Dominus iustus iudex.”
(2 Tim. 4, 7-8).

;
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vės palaimomis. Sovietų Są
jungos imperija viduje ima braš
kėti, o stiprioji jėga — dekolo
nizacijos idėja vis labiau sklin
da. Britų, Portugalų, Prancūzų,
Olandų, Belgų kolonijos tapo
nepriklausomomis valstybėmis.
Teliko vien Sovietų Sąjungos
kolonijinė imperija su Rytų Eu
ropa.
Tautinė sąmonė Sovietų res
publikose stipriai kyla. Laisvės
idėjų neįmanoma pažaboti am
žiams. Jos ugnis, kaip miškų
gaisrai, sklinda iš krašto į kraš
tą. Laisvės ir dekolonizacijos
dvasia taps sprogstamoji pajėga,
ir ji iš šaknų pakirs Sovietų
Sąjungos galybę. Reikalinga tik,
kad pavergtieji vieningai veiktų.
Net Kinijos Liaudies Respub
lika, Chou En-lai lūpomis, 1975
1.13 Pekino kongrese pasakė,
kad Kinai “Visuomet bus su pa
vergtomis tautomis visame pa
saulyje”. Kinijos grėsmė Sovietų
Sąjungai sustiprina pavergtųjų
tautų laisvės viltis. Ryšium su
žmonių, esančių Sovietų Są
jungos okupacijoje, veržimusi
turėti daugiau laisvės — So
vietų Sąjunga šiandieną atsidu
ria dezorganizacijos grėsmėje
arba turi sustiprinti diktatūrą,
ką vargiai ji begalės padaryti.
Tas taip pat stiprina mūsų vil
tis į laisvę ir nepriklausomybę.
Ta pačia linkme mūsų, viltys
didėja žinant faktą, kad po IIjo pasaulinio karo ligi dabar ne
priklausomybę įgijo apie 90
valstybių, buvusių kolonijų. Jų
tarpe yra 50 su viršum valsty
bių mažesnių žmonių skaičium
ir apie 40 mažesnių savo teri
torija už Lietuvą. Tad mes savo
veikloje Lietuvos nepriklau
somybei atgauti negalime turėti
mažybės komplekso bei bevil
tiškumo, nes negalime manyti,
kad mes būsime pamiršti ir iš
skirti.
Mūsų pusėje yra stiprūs gink
lai: teisė, teisingumas ir tarptau
tinė moralė. Lietuvos valstybė
de jure tebėra daugelio Vakarų
valstybių pripažįstama. Mum
tad svarbu daryti visa, ką gali
me, kad Lietuvos byla būtų
gyva tarptautinėje opinijoje ir
valstybiniuose
sluoksniuose.
Visų lietuvių bendras, vienin
gas darbas, pašvęstas tam tiks
lui, patarnaus mūsų laisvės by
lai. Laimi tie, kurie pasišventę
net savo gyvybę aukoja dėl bran
giausio idealo — savo krašto
laisvės.
M. Krupavičius 1968 yra pa
sakęs — “Glauskimės į ratą,
į stiprų ratą, kad mūsų dvasios
niekas nenusmelktų.”
Žinokime, kad kitų valstybių
vyriausybės ir žmonės pa
mirš mūsų bylą, jei mes tylė
sime. Laisvei laimėti reikia su
telkti visas mūsų pajėgas. Lietu
vos bylą palaikyti gyvą MES
ESAME VISI PAŠAUKTI, KAS
KUO GALIME: materialiniais
ištekliais, kultūriniais laimėji
mais, talentais, mokslo darbais,
profesiniais laimėjimais, pažin
timis, ryšiais ir t.t. Reikia tik
visų vieningo darbo. Mums nėra
laiko kovoti vienam prieš kitą —
mobilizuokime visas jėgas kovai
su okupantu ir jo užmačiomis
paskandinti mus rusų imperia
lizmo jūroje.
Prisiminkime šia proga buvu
sio Lietuvos prezidento dr. K.
Griniaus savu laiku mestą šūkį,
kad mes turime “paskelbti vieni
kitiems amnestiją”. Paskelbki
me tad ją ir eikime LIETUVOS
KELIU, kurį mums rodo Vasario
16-osios Aktas.
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Visų trijų tautinių tarybų at tiražo Los Angeles Times dien
stovai pareiškė pasitenkinimą raštis davė išsamų straipsnį apie
ryšių direktoriaus Edvardo Šu Simo Kudirkos kryžiaus kelius ir
mano veikla ir pageidavo, kad jis Lietuvos bylą (sausio 27 nume
tose pareigose pasiliktų ilgesnį ryje); visus JAV-bių ir Kanados
Blinstrubas, dr. Jonas Genys ir laiką.
Altos delegacija valstybės
kampus siekiąs katalikų savait
Edvardas Šumanas su žmona.
departamente
Posėdžio pabaigoj buvo dis raštis Twin Circle paskyrė be
Šiam metiniam posėdžiui
Altos atstovai dr. K. Šidlaus
kutuojamas tolimesnis Bendrojo veik visą numerį Simui Kudirkai
buvo
pasiūlyta labai plati darbo Amerikos Pabaltiečių Komiteto ir Lietuvos bylai (vasario 28);
kas, T. Blinstrubas ir dr. J. Ge
nys vasario 18 buvo nuvykę tvarkė su tarybų pirmininkų įva
veiklos finansavimas. Padarytas Inglevvood miesto dienraštis
į valstybės departamentą, kur diniais žodžiais, veiklos apy ateinančių metų biudžeto pasiū Inglewood Daily News savo va
kalbėjosi su Rytų Europos ir skaitomis ir diskusijomis dėl pa lymas, kurį turi tvirtinti centri sario 7 numeryje įdėjo ilgą ir įBaltijos valstybių skyriaus virši čių svarbiausių šiuo metu ko nės organizacijos.
domų straipsnį apie Simą Kudir
miteto rūpestingai vykdomų
ninku William Shepard.
ką ir Lietuvos bylą; Simas Ku
Ateinantiem metam komite dirka susitiko su Kalifornijos
Altos atstovai priminė jau darbų, būtent dėl komiteto JAV
anksčiau iškeltą reikalą apie kongrese propaguojamų rezoliu tui pirmininką turi duoti estų valstybinio universiteto (UCLA)
Lietuvių tautos atstovybės įve cijų Baltijos valstybių užgrobi grupė. Todėl, baigiantis po studentų ir profesorių grupe ir
dimą į Jungtines Tautas ir šia mo nepripažinimo reikalu ir dėl sėdžiui, dr. K. Šidlauskas posė atsakė į jų klausimus (to uni
kryptim daromas pastangas po Liberty radijo baltų kalbomis džio pirmininkavimą perdavė versiteto dienraštis Daily Bruin
Amerikos Estų Tarybos pirmi aprašė tą susitikimą ir pašne
to, kai šis tarptautinis forumas transliacijų iš Miuncheno.
Be to, įvyko diskusijos emi ninkui Ilmar Pleer, kuris, taręs kesį); Simas Kudirka kalbėjo
priėmė Palestiniečių Laisvini
gracijos, politinių kalinių laisvi uždaromąjį žodį, pranešė, kad Culver City Lions klubo nariam
mo Organizacijos delegaciją.
Be to, buvo diskutuojamas nimo ir paties komiteto geres nuolatinį pirmininką kitiem me ir atsakė į jų klausimus. Vi
anksčiau Altos iškeltas reikalas, nių ryšių su savo centrinėmis tam dar turi paskirti estų tary suose tuose susitikimuose vertė
ba.
kad į JAV delegaciją Europos organizacijomis klausimais.
jo pareigas uoliai ir kruopščiai
saugumo konferencijoj būtų įatliko studentas Linas Kojelis,
jungti patarėjais ir Baltijos tau
šiuo metu vadovaująs UCLA
tų atstovai.
universiteto
lietuvių studentų
DAUGIAU PLANINGO IR PROFESINIO DARBO
Šia proga buvo pasikeista
klubui.
nuomonėmis ir apie teisinius VISAME LIETUVOS LAISVINIMO ŽYGYJE
Visos tos “publicity”, kaip kad
įgaliojimus, sudarytus pavergtoj
amerikiečiai sakytų, nebūtų bu
Lietuvoj pas vietinius notarus
vę galima gauti už dešimtis tūks
ir tokių įgaliojimų reikšmę Lie Mintys ir sugestijos iš politinių studijų
tančių dolerių. Kodėl to nega
tuvos užgrobimo nepripažini savaitgalio Los Angeles mieste sausio 25-26
lėtų padaryti kitų vietovių akty
mui.
vesni lietuvių vienetai? Visi tie
Bendrojo Amerikos Pabaltiečių
dalykai neatsiranda be pastan
“Daugiau planingo ir profesi Lietuvos bylos reikalu — prie gų, darbo ir nemažos piniginės
Komiteto posėdis
Washingtone vasario 18 įvyko nio darbo visame Lietuvos lais monės ir būdai (simpoziumas); investacijos!
Bendrojo Amerikos Pabaltiečių vinimo žygyje”, — akcentavo Nauji keliai Lietuvos laisvinimo Kalbėtojų ir pranešėjų siūlymai
Komiteto posėdis. Šis komitetas kalbėtojai politinių studijų sa žygyje (simpoziumas); Amerikos
Šis politinių studijų savait
veikia nuo 1961. Jis sudarytas vaitgalyje, kurį suorganizavo ir Lietuvių Katalikų Tarnybos pla galis Lietuvos laisvinimo veiks
iš Amerikos lietuvių, latvių ir vedė sausio 25 ir 26 Los An nai ir darbai (kun. K. Pugevi nių darbuotojam buvo tikros
estų centrinių tarybų atstovų. geles mieste Lietuvių Fronto čiaus pranešimas).
aukso kasyklos: paskaitininkai,
Komiteto pirmininką paskiria Bičiulių sąjūdžio Los Angeles
Simpoziumų
pagrindiniais simpoziumų pagrindiniai pra
kiekviena tautybė vieneriem sambūrio vadovybė. Politinių pranešėjais buvo: Ž. B rinki e nė, nešėjai ir diskusijų dalyviai pa
metam rotacine tvarka. Praeitais studijų savaitgaliai jau yra tapę dr. J. Gliaudys, L. Kojelis, J. reiškė tikrai puikių minčių ir
metais jo pirmininku, Altos val tradicija Kalifornijos lietuviam: Kojelis, J. Pažėraitė, S. Kudirka, davė šimtus siūlymų kovai dėl
dybos pavestas, buvo dr. Jonas jie organizuojami kasmet; jie su dr. F. Palubinskas, dr. J. Žmui Lietuvos laisvės pilniau išvysty
traukia gražų būrį lietuvių dar
Genys.
ti bei patobulinti. Štai paskaiti
buotojų
(jaunimo, vidurinės kar dzinas ir V. Vidugiris. Diskusi ninkų ir simpoziumų pranešė
Bendrasis Amerikos Pabaltie
nėm paskaitom ir simpoziumam
čių Komitetas buvo ypačiai su tos ir senimo); tuose politinių moderavo: dr. Z. Brinkis, E. Ar- jų charakteringesnės mintys bei
aktyvinęs savo veiklą praeitais studijų savaitgaliuose paliečia bas, I. Medžiukas ir L. Valiukas. siūlymai:
metais, kai komiteto viešųjų ry mi ir nagrinėjami gyvieji ir ak Studijų savaitgalio koordina
1. Vliką sudaro tos politinės
šių direktorium buvo pakviestas tualieji lietuvių ir Lietuvos by torium buvo LFB Los Angeles grupės, kurios turi pakankamai
lietuviam gerai žinomas plačios los klausimai; į šias svarstybas sambūrio valdybos pirm. P.A. pasekėjų savo vadovybėm išsi
politinės veiklos vyras Edvardas visad įsijungia keli žinomesnieji Raulinaitis. Dalyvių skaičius rinkti. Organizuoto gyvenimo
Šumanas. Komiteto egzekuty- lietuvių darbuotojai iš rytinių diskusinėse paskaitose ir simpo negalinčios turėti grupės jungia
vas, sudarytas iš Washingtone valstijų; nepamirštama pasi ziumuose svyravo tarp 100 ir si su kitomis politiškai artimo
gyvenančių pabaltiečių atstovų, kviesti į tuos politinių studijų 300; jų tarpe visad buvo gražus mis grupėmis.
2. Visos Vliką sudarančios
turėjo savo posėdžius kas sa savaitgalius ir amerikiečių po būrys jaunosios kartos lietuvių
litinio gyvenimo vairuotojų.
grupės
savo vadovybes regu
vaitę.
darbuotojų ir jaunimo.
Į šį metinį komiteto posėdį
liariai
išsirenka
demokratiniu
Politinių studijų savaitgalis
vasario 18 buvo suvažiavę Ame Politinių studijų savaitgalio
buvo pradėtas Los Angeles Hil- būdu, nes garbingas atstovavi
rikos pabaltiečių tarybų pirmi temos
ton viešbutyje ir užbaigtas Šv. mas pavergtai tautai įpareigoja,
ninkai su bent trimis ar ketu
Kaliforniečiai šiame politinių Kazimiero lietuvių parapijos sa kad šios vadovybės būtų sudari
riais kitais atstovais. Jame daly studijų savaitgalyje turėjo pro lėje. Viešbutyje buvo suruošti nėjamos teisėtai ir demokratiš
vavo Amerikos Latvių Tarybos gos išklausyti vieno pranešimo pietūs susitikimui su Simu Ku kai.
pirmininkas dr. Ilgvars Spilners, (kun. K. Pugevičiaus), poros dis dirka, į kuriuos buvo atvykę
3. Demokratiniai principai
Amerikos Estų Tarybos pirmi kusinių paskaitų (Stasio Barzdu- ir žymesnių amerikiečių. Iš jų taip pat taikomi visom mūsų
ninkas Ilmar Pleer, o negalė ko ir Jurgio Gliaudos), Bernardo paminėtinas buvęs Kalifornijos kultūrinėm, ūkinėm ir politinėm
jusį atvykti Amerikos Lietuvių Brazdžionio paskaitos apie a.a. vicegubematorius ir buvęs JAV- organizacijom, turinčiom lietu
Tarybos pirmininką dr. Kazį Bo prof. Juozą Brazaitį ir poros bių kabineto narys Robert vių išeivijos bendrų tikslų.
belį pavadavo dr. Kazys Šidlaus simpoziumų. Diskusinių pa Finch, kuris yra Rezoliucijom
4. Lietuvių Bendruomenė ir
kas, kuriam teko šiam posėdžiui skaitų ir simpoziumų temos: Remti Komiteto narys. Jis pa toliau savo vadovybes išsiren
pirmininkauti. Posėdyje dalyva Demokratija išeivijos visuome sveikino Simą Kudirką ir tarė ka demokratiškai, rinkimų reika
vo ir šio komiteto ilgamečiai ve ninėj sąrangoj: tikrovė ar mitas? pietų metu žodį, ragindamas lui sudarydama tikslius narių
teranai: latvis Gunars Meier- (Stasio Barzduko diskusinė pa lietuvius ir kitus pabaltiečius iš sąrašus.
5. Atsisakoma visokių vadų
ovics ir estai Heikki Leesment
skaita); Politika ir išeivija (Jur eiti kiek galima plačiau į ame
bei Buschman. Iš lietuvių dar gio Gliaudos diskusinė paskai rikiečių mases su Pabaltijo kraš garbinimo, o pasiduodama dau
posėdyje dalyvavo Altos valdy ta); Lietuvių prasiveržimas į pla tų bylos reikalu ir raginti kraš gumos valiai. Demokratinės idė
bos vicepirmininkas Teodoras čiąsias amerikiečių mases su to vadovybę kelti ir ginti tų jos puoselėjamos spaudoje, vi
kraštų bylą visuose tarptautinio suomenėje ir kasdieniniame
gyvenime.
pobūdžio forumuose.
6. Veiksniai raginami nieko
Pietų metu Simas Kudirka ta
nelaukiant
steigti politinį pini
rė žodį ir atsakė į dalyvių klau
ginį
fondą.
(Kiek žinoma, Vli
simus. Pirmo atvykimo metu
kas
yra
padaręs
ta linkme pir
(gruodžio mėnesį) Simas Kudir
muosius
žingsnius.
Red.)
ka neturėjo progos pilnesniam
7.
LB
lietuvių
jaunimo
or
pašnekesiui su Kalifornijos lieganizacijų
vadovybės
ir
lietuvių
viais. Šia proga Simui Kudirkai
ibuvo sudarytos tos sąlygos: jis politinių grupių vadovybės ima
8
atsakė į dalyvių klausimus vieš si konkrečių žygių paruošti jau
butyje ir Šv. Kazimiero parapijos nimą Lietuvos laisvinimo dar
bui ir visuomeninei veiklai.
salėje.
TYLA
8. Visi geros valios lietuviai
Lietuvos reikalas plačiai išneš (be išimties!) skiria kasmet bent
M. K. Čiurlionis mėgo gamtą, si vakaro brėška. Ateina naktis į tas į amerikiečių tarpą
vienos dienos uždarbį Lietuvos
Į šį politinių studijų savait
mokėjo ją stebėti ir suprasti jos šią ramią vandens įlanką. Vaka
laisvinimo darbam paremti bei
galį iškviestam Simui Kudirkai
gilesnę prasmę. Dažnai, kai tik rinė tyla apgaubia visa.
Atrodo, kad tai būtų visa. Bet buvo sudarytos sąlygos susitikti finansuoti, nukreipdami savo
būdavo sąlygos, jis eidavo pasi
aukas
savo
pasirenkamiem
su Kalifornijos ir viso krašto
vaikščioti, kad pajustų gamtos Čiurlionis įžiūrėjo daugiau. Jis
veiksniam
bei
vienetam.
alsavimą, gyvą kontaktą su me gamtą sudvasino. Ir kaip tai pa laikraščių redaktoriais, univer
sitetų studentais ir amerikiečių
džiais, debesimis. Apie tai rašo darė?
9. Politinio darbo institucijom
Ties didžiuoju kalnu, kur su visuomeninio pobūdžio organi vadovauti kviesti tos srities spe
savo atsiminimuose jo žmona,
zacijų darbuotojais. Milijoninio cialistus.
kaip jis pastebėdavo įvairius silieja papėdė su vandeniu, jis
įdėjo dvi švieseles. Atrodo, lyg
gamtos reiškinius.
Apie tokį intymų santykį su pirmieji vakaro žiburiai. Bet tai
gamta kalba ir šis paveikslas akys, dvi paslaptingos, į tave
“Tyla”. Tai yra pastelė, padary žiūrinčios akys. Visas kalnų si
ta 1904-1906 metais, jo tapybi luetas ar neprimena atsigulu
sios paslaptingos būtybės? Kaž
nės kūrybos pradžioje.
kas
nepaprasto yra atsigulę prie
Čiurlioniui teko nukeliauti į
Krymą ir ten pailsėti, taisyti vandens ir įsižiūrėję į priekį.
Ir taip šiurpiai tave stebi, ro
pašlijusią sveikatą. Aplinkui
dos,
kiaurai perveria tave. Ar tai
buvo jūra, kalnai, jų atspindžiai
nėra
Gamta, tas panteistinis die
vandenyje.
vas? — Žmogus stebi gamtą ir ją
Tokį kalno atspindį vandenyje vaizduoja savo kūryboje, nuda
ir vaizduoja šis paveikslas. Van žydamas savo įspūdžiais. Ly
duo labai ramus, saulė ką tik giai taip pat ir Gamta stebi žmo
nusileidus, dar žėri dešinioji pu gų, stebi giliai ir paslaptingai,
sė, o kairiojoj pusėj jau renkaM.K. Čiurlionis, pastelė iš 1906-1906 metų.
(p.j.)

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA

INFORMUOJA

PAŽINKIME

Politinių studijų savaitgaly Los Angeles mieste. Iš k.:
P.A. Raulinaitis, LFB Los Angeles sambūrio pirmininkas,
Simas Kudirka, buvęs JAV prezidento kabineto narys Ro
bert Finch ir PLB valdybos garbės pirmininkas ir Pasau
lio Lietuvio redaktorius St. Barzdukas. Nuotr. L.Kanto

Simpoziumo — Nauji keliai Lietuvos laisvinimo žygyje—
pagrindiniai dalyviai. Iš k.: J. Kojelis, L. Valiukas (mode
ratorius), dr. J. Žmuidzinas, dr. F. Palubinskas ir S. Kudirka.
Simpoziumą suruošė Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles
sambūris. Nuotr. L. Kanto

10. Paruošti ir išleisti dau
giau ir profesionaliai paruoštos
informacijos apie Lietuvą ir jos
bylą laisvajam pasauliui.
11. Surasti būdus ir priemo
nes pasiekti lietuviškai nebe
kalbančius ir lietuviškai nebeskaitančius lietuvius ir juos įjungti į Lietuvos laisvinimo dar
bą.
12. Laisvinimo veiksniai ir
kiti gyvieji lietuvių vienetai ski
ria visą dėmesį Lietuvos bylos
kėlėjų ir gynėjų ieškojimui lais
vojo pasaulio politinio bei vi
suomeninio gyvenimo vairuo
tojų tarpe.
13. Įtraukti į Lietuvos laisvi
nimo darbą lietuvius profesio
nalus ir aukštųjų mokslo institu
cijų dėstytojus. To darbo turėtų
imtis PLB kraštų vadovybės, sulaukdamos konkrečių direktyvų
iš PLB valdybos.
14. Surasti būdus ir priemo
nes lietuvių masių įtraukimui į
Lietuvos laisvinimo darbą.
15. Apkarpyti iki maksimumo
beprasmę
lietuvišką veiklą
(veiklą dėl veiklos). Tas pastan
gas, jėgas ir piniginius išteklius
nukreipti apčiuopiamam Lie
tuvos laisvinimo darbui.
16. Lietuviškoji patriotinė
spauda kviečiama skirti kiek
galima daugiau vietos gyvųjų,
aktualiųjų ir opiųjų lietuviškų
reikalų ir Lietuvos bylos klausi
mų atviram svarstymui.
Pasektinas Los Angeles lietuvių
pavyzdys
Prieš metus politinių studijų

savaitgalyje Los Angeles mieste
dr. A. Razma kalbėjo, kad, jei
visų kitų vietovių lietuviai turė
tų panašius politinių studijų sa
vaitgalius, visa lietuviškoji veik
la žymiai pagyvėtų ir atneštų
keleriopai daugiau apčiuopiamų
rezultatų. Politinių studijų sa
vaitgalių organizavimas ir vedi
mas nėra pelningas, o atsieinąs
ne šimtus, bet tūkstančius dole
rių. Rytinių valstijų lietuvių
bendruomenėm (ar grupėm) tiek
neatsieitų, kiek atsieina Kalifor
nijos lietuviam; ten atstumai yra
maži, ir kelionių išlaidos būtų
menkos. Nauda iš tokių politi
nių studijų savaitgalių, jei tik jie
tinkamai suorganizuojami ir ve
dami, yra milžiniška: išjudinama
mūsų visuomenė pilnesniam ir
našesniam Lietuvos laisvinimo
darbui; laimima amerikiečių
kovai dėl Lietuvos laisvės; gau
nama Lietuvos bylos reikalui už
tūkstančius dolerių vietos ame
rikiečių spaudoje.
Jei Kalifornijos lietuviai gali
tai padaryti, kodėl to negali pa
daryti gausios Chicagos, Detroi
to, Clevelando, New Yorko,
Bostono, Philadelphijos ir kitų
vietovių bendruomenės ar jų gy
vieji vienetai?
P. Gailius

f----- - --- ”--

Spauda
yra pats svarbiausias
ginklas, kovojant
dėl mūsų tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!

PAGELBĖKIME TIKINTIESIEMS
LIETUVOJE
KIEKVIENAM LIETUVIUI GAVĖNIOS METU
DERA PAKLAUSTI SAVE,
AR ESU LOJALUS LIETUVOS KATALIKŲ REIKALAM
Jiem reikalinga mūsų kiekvieno pagalba. Atlikime šią pareigą
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 ........................................................... .......................
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PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMAS
RUOŠIASI TREČIAJAM SAVO KONGRESUI
Mažiau negu metai liko iki to
laiko, kai prasidės trečiasis pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas. Mum, gyvenantiem “civi
lizacijos centre”, būtent Šiau
rės Amerikoj, Sis kongresas ža
da būti labai įdomus. Žinoma,
tiem, kurie niekados nebuvo
kongrese, bet koks masinis jau
nimo atstovų susibūrimas bus
labai įspūdingas, nepaisant,
kur jis ruoSiamas. Tačiau net ir
ankstesniij kongresų veteranam
trečiasis kongresas bus kitoks.
O kodėl? Todėl, kad jis rengia
mas ne “civilizacijos centre”,
kaip pirmieji du, o egzotiškoj
Pietų Amerikoj. Kongresas pra
sidės šių 1975 metų gruodžio
20 ir baigsis 1976 sausio 6.
Tuo laiku jaunimo atstovai da
lyvaus posėdžiuose, susirinki
muose, stovyklose bei šokiuose
trijose valstybėse — Argenti
noj, Brazilijoj ir Urugvajuj.
Kongreso komitetą sudaro jau
nimas iš trijų minėtų kraštų.
Iš Argentinos: Nelida Zavickaitė, Jonas Baltrūnas, Jonas Mi
kalonis ir Viktoras Barzdžius;
Brazilijos: Antanas Saulaitis,
Elena Bareišytė, Teresė Jocytė
ir Jonas Lukoševičius; Urugva
jaus: Birutė Mačanskienė, Ro
mas Mačanskas, Juozas Petruš
kevičius, Rikardas Geležauskas
ir Edmundas Andriuškevičius.
Nuostabu, kad šių kongreso
ruošėjų tarpe daugelis yra tre
čiosios ar net ketvirtosios kartos
lietuviai. Kad jie sugeba apsi
imti tokį milžinišką darbą, yra
pavyzdys mum, pirmos kartos
Amerikos ir Kanados jaunimui.
Daugumas Pietų Amerikos lie
tuvių jaunimo yra trečiosios kar
tos todėl, kad didelė lietuvių
emigracijos banga į tą pasaulio
galą atplaukė 1926-29. Tad su
prantama, kodėl 1975-76 kong
reso metai bus tokie svarbūs
Pietų Amerikos gyventojam:
1976 metai yra tame kontinente
lietuvių kūrimosi auksinis jubi
liejus.

Be Pietų Amerikos lietuvių
gyventojų auksinio jubiliejaus
minėjimo, kongreso metu vyks
ir kiti spektakliai. Pavyzdžiui,
kongreso metu yra numatoma
mažoji tautinių šokių šventė.
Šioj šventėj dalyvaus maždaug
200 šokėjų, pusė jų iš pačios
Pietų Amerikos, pusė iš kitur.
Šventės tikslas — įtraukti
Pietų Amerikos lietuvių jaunimą
į lietuvių visuomenės veiklą,
naudojant lietuvišką šokį kaip
priemonę. Tarp kitko, šis mini
festivalis bus “repeticija” di
džiajai šokių šventei, kuri įvyks
Šiaurės Amerikoj 1976 liepos
mėnesį.
-oŠiuo laiku Pietų Amerikos jau
nimas, talkinamas vietinių Lie
tuvių bendruomenių, kongresui
stropiai ruošiasi. Sausio 4-12
jis buvo susirinkęs skautų sto
vykloj netoli Montevideo miesto
į studijų savaitę. Savaitės tikslas
buvo lyg ir suvaidinti panašią
studijų savaitę, kokia įvyks
kongreso metu. Buvo liečiamos
visokios temos, nuo literatūros
ir tautosakos ligi politikos bei
religijos.
Pietų amerikiečiam smarkiai
dirbant, nuolat prisireikia pata

rimų bei pagalbos. Nuo gruo
džio 18 ligi sausio 2 juos lan
kė PLB valdybos vicepirminin
kas jaunimo reikalam Romas
Kasparas. Jam teko susitikti su
Pasaulio Lietuvių Jaunimo Są
jungos pirmininku kun. Antanu
Saulaičių ir su kitais kongreso
ruošimo komiteto nariais. Ke
lionės tikslas buvo sustiprinti ir
koordinuoti ryšius tarp kongre
so ruošėjų ir PLB valdybos.
Be Kasparo, pereitą vasarą ka
nadietė Gabija Juozapavičiūtė
buvo nuvykusi į Sao Paulo ir
Buenos Aires. Kadangi Gabija
jau turėjo patyrimo iš ankstes

nio kongreso, jos uždavinys
buvo praleisti kelis mėnesius
Pietų Amerikoj ir padėti vieti
niam
lietuviam jaunuoliam
kongresui ruoštis. Šiai vasarai ar
rudeniui ieškoma daugiau tokių,
kaip Gabija Juozapavičiūtė, no
rinčių padirbėti kongresui. Dar
bas būtų jaunimo tarpe ir vyktų
Brazilijoj, Argentinoj ar Urugva
jum. Kurie domisi šiuo kvieti
mu, prašomi susisiekti su PLJS
ryšių centru: LWYA Communication Center, 2242 Marąuette
Rd., Chicago, III. 60629.
Viktoras Nakas

Brazilijos jaunimo kongreso finansų komisijos posėdis gruo
džio mėn. Sao Paulo mieste. Iš k. Jonas Tatarūnas, Brazi
lijos LB Tarybos pirmininkas, Arūnas Steponaitis, Juozas
Vaiksnoras, svečias iš Chicagos PLB vicepirmininkas jaunimo
reikalam Romas Kasparas ir finansų komisijos pirmininkas
prel. Pijus Ragažinskas.

ATLETAI IR PARTIZANAI ADELAIDĖJE
Pas Australuos lietuvius (5)
Po įvairių įžanginių parengi
mų, vykusių prieš Australijos
Lietuvių dienų atidarymą, su
laukta ir oficialaus atidarymo.
Gruodžio 27, penktadienį,
9:15 vai. ryto Lietuvių Namų
sodely prie žuvusiem už Lietu
vą paminklo, o 9:45 vai. ryto
Lietuvių Katalikų Centro sodely
prie Lietuvos žemės paminklo
buvo padėti vainikai, pasakyti
atitinkami žodžiai, sugiedotas
Lietuvos himnas.
Tą patį rytą 10 vai. Lietuvių
Katalikų Centro koplyčioj vyko
Lietuvių dienų ir sporto šventės
atidarymo pamaldos. Koplyčioj
mišias aukojo koncelebrantai
kunigai: A. Spurgis, MIC, Pr.
Butkus, K. BuČmys, OFM. Ka
dangi koplyčioj visi dalyviai
tilpti negalėjo, tai sodely buvo
paruoštas kitas altorius, kur mi
šias aukojo kun. Pr. Dauknys.
Per garsiakalbius ir sodelio da
lyviai galėjo
sekti koplyčioj
vykstančias pamaldas, kun. A.
Spurgio, MIC, Dienai pritaiky
tą pamokslą ir gražų choro gie
dojimą.
Po pamaldų dalyviai rinkosi
į Lietuvių Katalikų Centro sa
lę, kur buvo pietūs visiem daly
viam. Pietus paruošė Adelaidės
socialinių
draugijų
lietuvės
moterys.
Pietūs pradėti vietos klebono
kun. A. Spurgio, MIC, malda.
Pietį] metu dalyvius sveikino
Adelaidės Vyties sporto klubo
pirm. A. Skiparis, PLB pirm,
inž. Br. Nainys, Australijos LB
krašto valdybos pirm. V. Neverauskas. Sporto klubų vardu
kalbėjo A. Laukaitis.
Dar oficialesnis Lietuvių die
nų ir sporto šventės bendras ati
darymas įvyko Forestville Basketball stadijone 2:30 vai. po
piet.
Čia invokaciją vėl sukalbėjo
nepavargstantis kun. A. Spur
gis, MIC. Žodį tarė Kultūros
tarybos pirm. V. Baltutis. Po
Australijos LB krašto valdybos
pirm. V. Neverausko sveikinimo
žodžio oficialųjį Lietuvių dienų
ir sporto šventės atidarymą pa
reiškė PLB pirm. B. Nainys.
Sportininkai buvo gražiai ap
supę žaidynių aikštę ir susibūrę
apie savo klubų vėliavas. Čia
dalyvavo iš Sydney — Neris ir
Kovas, iš Geelong — Vytis, iš
Adelaidės — Vytis, iš Mebourno

— Varpas, iš Cobart — Perkū
nas. Aikštės centre stovėjo Aust
ralijos Liet. Sporto šventės vete
ranai. Veteranam prisegtas šven
tės ženkliukas su specialiu sky
du. Sporto veteranų vardu žodį
tarė Lietuvos ir Australijos lie
tuvių įžymusis sportininkas
Leonas Baltrūnas.
Trumpai pasirodė Adelaidės
tautinių šokių grupė Žilvinas.
Tuoj po tautinių šokių prasidė
jo krepšinio rungtynės.
Adelaidės lietuvių teatras Vai
dila tą patį vakarą suvaidino
A. Kairio trijų veiksmų veikalą
“Šviesa, kuri užsidegė”.
Be abejo, tiko, kad Lietuvių
dienų proga būtų parinktas pat
riotinis veikalas. Šis A. Kairio

veikalas svarsto laisvės ir jos ko
votojų problemas, paliečia ir
partizanų gyvenimą.
Prie pakrypusio ir užgesusio
švyturio pavargę partizanai at
velka sužeistą kovos draugą.
Jiem sumigus, iš rūkų išnirę
praeities vaiduokliai irgi pina
dialogą kančios ir laisvės temo
mis. Riba tarp realaus gyvenimo
ir vizijų išnyksta. Sužeistasis
partizanas bendrauja su miru
siaisiais persekiotojais. Jo šauks
mas “Laisvės!” uždega švyturį,
laisvės simbolį ir tautos gyvy
bės ženklą.
Režisorius J. Neverauskas ir
artistai įdėjo tikrai daug darbo,
gerų norų į šio veikalo pastaty-

mą. Bet ne jų kaltė, kad per ne
sibaigiančius dialogus nebuvo
daugiau progų veiksmui. Jie liko
ištikimi originalo tekstui.

Veikale vaidino: Vienasužvisus — V. Ratkevičius, Ji — L.
Pocienė, Jis — J. Neverauskas,
Sargybinis — J. Miliauskas,
Deputatė — V. Marcikonytė,
Sekretorė — A. Miliauskienė,
Lunatikas — N. Skidzevičius,
Idiotas —J. Venslovavičius, Ko
rikas — B. Rainys.
Vaidinimui dekoracijas paruo
šė V. Opulskis.
Po vaidinimo režisoriui ir ar
tistam padėkojo Lietuvių dienų
rengimo komiteto vardu V. Bal
tutis ir PLB pirm. inž. Br. Nai
nys. Vėliau teatralai ir svečiai
buvo pavaišinti.
K. Bučmys
(Bus daugiau)

Baltimorės žinios
Jautienos kepsnių balių su
rengė Lietuvių svetainės šėrininkai didžiojoj svetainės salėj.
Šokiam grojo geras orkestras.
Pelnas paskirtas svetainės reika
lam. Rengimo komitetas dėkin
gas tiem, kurie taip sunkiai dir
bo surengti balių, ir tiems, kurie
dalyvavo.
Bernardas ir Frances KarpaviČiai-Karpers kovo 2 minėjo 40
metų vedybinio gyvenimo su
kaktį. Jubiliatai dalyvavo 11:30
vai. mišiose Šv. Alfonso bažny
čioj. Padėkos mišiose dalyvavo
jų dukros Marytė ir Elzbieta,
sūnūs dr. Bernardas, Paulius ir
Mykolas bei jų šeimos. Gimi
nės ir svečiai suvažiavo iš kitų
miestų, o taip pat daugelis drau
gų ir pažįstamų iš Baltimorės.
Jubiliatus palaimino kun. A.
Dranginis. Bernardas ir jo žmo
na per ilgus metus ne tik daly
vavo, bet ir dirbo įvairiuose lie
tuviškuose parengimuose. Ber
nardas daug metų pirmininkuoja
Lietuvių svetainei. Jie ištikimi
Šv. Alfonso parapijos nariai.

Baltimorėje vasario 8-9 lankėsi Simas Kudirka. Į svetai
nės didžiąją salę lydi kun. A. Dranginis. Kairėje dr. Elena
Armanienė, Baltimorės Lietuvių Tarybos pirmininkė. Iškil
mės prasidėjo su menine programa, kur Simas Kudirka pasakė
kalbą.

Vardo draugijos pirmininkas,
bus įžanginis kalbėtojas.
Lietuvių Posto 154 legio
nieriai, kurie taip gražiai veikia
mūsų tarpe ir dalyvauja lietuviš
kuose
parengimuose, rengia
Algirdas Veliuona, Šv. Vardo
kepsnii]
balių kovo 16. Jie kas
draugijos pirmininkas, per laiš
met
rengia
tuos balius Eastern
kus kvietė visus draugijos na
Center
salėj,
Eastern Avenue.
rius į metinius pusryčius kovo 9,
Be
jautienos
bus
austrių ir kitų
Šv. Alfonso mokyklos salėj. Visi
valgių.
Veiks
loterija
ir šokiam
nariai po 8:30 mišių Šv. Alfonso
gros
geras
orkestras.
Pradžia
1
bažnyčioje raginami gausiai da
lyvauti pusryčiuose, kuriuos
pagamins parapijos sodalietės.
Per pusryčius bus padaryta
metų apžvalga. Jerry O’Connor,
Baltimorės arkivyskupijos Šv.

Iš k.: sveikinąs PLB pirm. inž. B. Nainys, Lietuvių dienų komiteto pirm. V. Baltutis, spektak
lio aktoriai. Nuotr. A. Budrio

vai. popiet, baigsis 6 v.v. Legio
nieriai kviečia visus.
Legionieriai minės savo orga
nizacijos sukaktį su iškilmingu
parengimu kovo 9, sekmadienį,
savo kambariuose Lietuvių sve
tainėj. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Bus gera proga artimiau
susipažinti ir maloniai praleisti
laiką. Iškilmės prasidės 1 vai.
popiet.
Jonas Obelinis

VASARIO 16 MINĖJIMAS
VOKIETIJOJ

Kaiserslauteme Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo 57osios sukaktuvės buvo pami
nėtos vasario 15, šeštadienį. 4
vai. popiet vyko pamaldos. Mi
šias aukojo kun. Bronius Liubinas, o pamokslą sakė evange
likų kapelionas kun. diakonas
Fricas Skėrys. Po to buvo su
sirinkta į 8593 LS kuopos iš
kilmių salę tolimesnei progra
mai. Atidaromąjį žodį tarė 8593
LS kuopos vadas mjr. Juozas
Venckus. Jis pakvietė visus susi
rinkusiuosius
atsistojimu
pagerbti žuvusiuosius už tėvy
nės laisvę ir pristatė iškilmių
paskaitininką Vokietijos LB
krašto valdybos pirmininką dipl.
teis. Justiną Lukošių. Paskaita
buvo įdomi. Po paskaitos buvo
sugiedotas tautos himnas. Susi
rinkusieji dar ilgai bendravo
grojant muzikai. Minėjime daly
vavo apie 100 lietuvių.

Schvvetzingene ši sukaktis bu
vo paminėta sekmadienį, vasa
rio 16. Ir čia mišias aukojo kun.
Bronius Liubinas, o pamokslą
sakė evangelikų kapelionas kun.
diakonas Fricas Skėrys. Toli
mesnes iškilmes atidarė 8591
LS kuopos vadas mjr. Jonas Va
liūnas, pakviesdamas atsistoji
mu pagerbti žuvusiuosius už
Lietuvos laisvę. Paskaitą skaitė
Justinas Lukošius. Pabaigoj visi
dalyviai sugiedojo Lietuvos
himną. Dalyvavo apie 50 asme
nų.
B.L— 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 rug
piūčio 3 iki rugpiūčio 16.

— Ilmar Pleer perrinktas estų
pasaulio komiteto pirmininku.
— Kun. VI. Karaveckas, Pittsburgho Altos skyriaus pirminin
kas, kovo 13 sukalbės maldą at
stovų rūmuose Washingtone,
kur,
globojant
kongresmanui Daniel Flood, bus mini
mas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimas.
— Dail. Adomo Galdiko kūri
nių įsigijo Vatikano muziejus.
Tai vertingi, didelio formato
mirusio dailininko kūriniai. Vie
nas — aliejum tapyta lietuviš
ka
koplytėlė
kapinaitėse,
antras — abstraktinė tempera.
Paveikslai sausio 9 buvo išsiųs
ti iš Putnam, Conn., per Bos
toną oro keliu į Italiją.
— UBĄ BATUNas yra pa
skelbęs piniginį vajų tolimesnei
savo veiklai tęsti Jungtinėse
Tautose. BATUNo veikla Jung
tinėse Tautose yra milžiniška ir
neužbaigiama iki tol, kol Lie
tuva ir kiti Pabaltijo kraštai bus
okupuoti. Visa veikla ir su ja su
sijusios išlaidos yra padengia
mos iš narių mokesčių ir iš au
kų, kurias sudeda pabaltiečių
visuomenė. Jokios finansinės
paramos negaunama nei iš mū
sų, nei iš kitų pabaltiečių veiks
nių. Ta parama ypač šiandien,
nežmoniškai pakilus visom kai
nom, yra nepaprastai reikalinga.
Aukas siųsti UNITED BALTIC
APPEAL vardu, 2789 Schurz
Avė., Bronx, N.Y. 10465. BA
TUNas yra atleistas nuo visų
valstybinių mokesčių, ir jam
siunčiamas aukas galima nurašy
ti nuo pajamų mokesčio (Income
Tax).
— Jubiliejinė visų trijų ateiti
ninkų sąjungų stovykla įvyks šią
vasarą, paskutinę rugpiūčio sa
vaitę. Ją atidarys Ateitininkų Fe
deracijos Vadas dr. Petras Ki
sielius sekmadienį rugpiūčio 24.
Stovykloje numatomi Čiurlionio
ir vyskupo Valančiaus minėji
mai, paskaitos, svarstybos, lite
ratūriniai vakarai. Smulkesnė
programa bus paskelbta vėliau.
— Visų trijų sąjungų ateitinin
kai yra prašomi taip tvarkyti sa
vo atostogas, kad galėtų daly
vauti jubiliejinėj stovykloje. Jei
atsiras kad ir visai mažas skai
čius darželinio amžiaus vaikų,
bus suorganizuotas vaikų darže
lis.
— Clevelando ir Det
roito studijų dienos įvyks
Dainavoj kovo 14-16. Šių metų
tema: “Kaip dabartinė Lietuvos
padėtis įpareigoja moksleivius”.
Šiam savaitgaliui kaina 12.50
dol. Kviečiami visi moksleiviai.
Šios studijų dienos bus naudin
gos bei įspūdingos kiekvienam
moksleiviui.

— Chicagos Aukštesnioji li■ tuanistikos mokykla savo 25 me
tų darbo sukaktį minės kovo 23,
Verbų sekmadienį, Jaunimo
Centre.
— Vasario 16 gimnazijoj Ve
lykų atostogos prasidės kovo 22.
Po atostogų pamokos prasidės
balandžio 8.
— Prof. J. Eretas iš Šveicari
jos praneša, kad nuo kovo 1
jo naujas adresas yra toks: Ba
sei, Oetlingerstr. 8.
— Nauji Darbininko skaityto-,
jai: D. Altman, Fairfield, N.J.,
V. Juralis, Hartford, Conn., P.
Vaškys, Cheltenham, Pa. Užsa
kė kitiem: H. Petniūnienė — I.
Kirkylaitei, abi iš Richmond
Hill, N^Y. Sveikinam ,naujus
skaitytojusjr dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam prenu
merata pirmiem metam tik 8
dol. Atnaujinant prenumerata
visiem 10 dol. metam.
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kalėdų atostogos
Ketvirtokų atsiminimai
.U J

J j .-.s :

Gavau gitarą

Aš labai laukiau Kalėdų. No
rėjau, kad Kalėdų Senelis man
atneštų daug dovanų. Kiekvie
nais metais mąno sesutė, bro
liukas ir aš važiuojam su tėte
pirkti eglutės. Paskui mes vaikai
ją papuošiau). Tada laukiam,
kada prasidės Kalėdų atostogos.
Šįmet aš norėjau, kad per Kū
čias snigtų, bet nėšnfgd. Mes
visuomet valgom Kūčių vakarie
nę iš dvylikos valgių. Man labai
patinka laužyti plotkęles. Mes
vaikai skubam valgyti, nes po
Kūčių galim atidaryti dovanas.
Šįmet su mumis buvo mano
pusbrolis ir dvi pusseserės. Po
vakarienės atvažiavo į mūsų na
mus Kalėdų Senelis. Aš manau,
kad tas senelis buvo mano vy
resnysis brolis Algis, bet mums
tai nebuvo svarbu, nes mes lau
kėm dovanų. Aš gavau gitarą,
drabužių, knygų, kimštų gyvu
liukų ir žaislų. Viskas man labai
patiko. Aš nujaučiau, kad gau
siu gitarą, nes aš mokausi skam
binti gitara. Šita man labai pa
tinka, nes turi gražų diržą už
sidėti ant peties. Eidama miego
ti aš visas dovanas susidėjau į
lovą.
Kalėdų dieną pietus valgėm
pas močiutę. Ten buvo visokių
skanumynų. Vėl žaidėm su nau
jais žaislais. Po pietų aš skambi
nau gitara kalėdinę muziką, o
dvejų su puse metų Rasa gie
dojo. Vakare nuvažiavom pas
mano draugę Danutę ir pasikei
tėm dovanomis.
Kaip gaila, kad reikia visus
metus laukti kitų Kalėdų!
Audrė Lukoševičiūtė, IV sk.
Dovanos buvo labai gražios

Pirmas dvi Kalėdų atostogų
dienas aš miegojau labai ilgai.
Antrą naktį aš negalėjau užmig
ti, nes žinojau, kad ryt bus Kū
čios. Kūčių dieną mes plovėm
indus, Kalkėm kambarius, patiesėm stalą ir atlikom daug kitų
darbų. Kūčias valgėm namuose.
Pas mus valgė Reventai, močiu
tė, teta Zina ir mes: tėveliai,
sesutės ir broliukas. Jauniau-

S\ entaragio stovykloje. N

šioji sesutė lakstė po kambarį,
neš ji dar nemoka kramtyti.
Po Kūčių mes žaidėm žaidimus.
Bežaidžiant pasigirdo skambu
tis. Mes nuėjom žemyn ir atida
rėm duris, bet nieko ten nera
dom. Staiga Rima, vyriausia iš
mūsų, sušuko: “Žiūrėkit! Ten
nuėjo Kalėdų senelis!” Visi įnėginom jį pamatyti, bet nieko ne
matėm. Neradom nė dovanų!
Tada močiutė atidarė savo buto
duris ir sako: “Ach, jūs kvailiu
kai! Pas mane buvo Kalėdų se
nelis!” Rima nubėgo pakviesti
suaugusių. Visi susėdom ir pra
dėjom dalinti dovanas. Dovanos
buvo labai gražios. Dvyliktą va
landą aš, Nina, Matas, teta Zina,
teta Irena, dėdė Rimas, tėtė ir
močiutė važiavom į Bernelių
mišias. Kalėdų dieną praleidom
žaisdami naujais žaislais.
Po Kalėdų visa šeima pradė
jom ruoštis važiuoti į Hidden
Hollow, Poughkeepsie, N.Y.
Mes išvažiavom penktadienį
vakare. Ten nuo šeštadienio iki
pirmadienio pareidavom visi
dumblini. Naujų Metų išvakarė
se pradėjo snigti. Dvyliktą va
landą žiūrėjom, kaip didelis
sviedinys riedėjo žemyn. Naujų
Metų dieną važiavom namo.
Po to jau reikėjo ruoštis mo
kyklon.
Auksė Jankauskaitė, IV sk.

augsiu, aš irgi būsiu toks geras
lakūnas, kaip buvo mano Se
nelis!
Vėliau mes5 važiavdm pas pa
žįstamus, kur atėjo lietuviškai
Kalėdų Senelis. Jis atnešė do
vanų visiems geriems vaikams.
Namo grįžom labai vėlai. Aš bu
vau labai pavargęs, todėl tuojau
atsiguliau.
Kalėdų rytą atsikėlęs, tuoj bėgau prie eglutės ieškoti dova
nų. Paskui ėjom į bažnyčią pasi
melsti. Per Kalėdų atostogas bu
vom nuvažiavę į Rockefeller
centrą pasižiūrėti didelės eglės.
Buvo sunku surasti vietą auto
mobiliui pastatyti, nes buvo la
bai daug žmonių. Apžiūrėjom
visus kalėdinius papuošimus.
Per atostogas aš švenčiau savo
gimtadienį, tai tėveliai suruošė
vaišes. Pasikviečiau daug draugU> ir smagiai praleidom tą
dieną.
Algis Jurgėla, IV sk.

Šiandien, grįžtant iš skautų
sueigos, mama papasakojo nau
jai sužinotas slaptas žinias. Ru
sai atkėlė pragaro uždangą nuo
Lietuvos. Ji labai džiaugėsi, ir aš
su broliu džiaugėmės su ja. Ji
kalbėjo, kaip mes galėsim grįžti
į mūsų namus po tokio ilgo lau
kimo.
' ■ ■■ '
Grįžę namo, aš su broliu
nueinam į savo kambarius, sė
dim ir galvojam, ką mama mums
ką tik pasakė. Man nebuvo sun
ku nuspręsti, ar norėčiau grįžti
į Lietuvą, ar ne. Aš daug kartų
prieš šiandieni} buvau galvojus,
ką daryčiau, jeigu tas atsitiktų.
Lietuva yra mano namai, visada.

Kai kalbėjau su amerikietėm
draugėm, jos nesuprato, kodėl aš
norėčiau grįžti į kažkokią valsty
bę, kurios aš niekada nebuvau
mačius. Buvo sunku aiškinti
joms, bet po valandos kalbų jos
sutiko su manim, kad tikrai ir jos
norėtų grįžti, jeigu būtų tokioje
padėtyje.

Dienos, kurios sekė tą dieną,
mums pasakė, kad tikrai beveik
visa lietuvių bendruomenė grįž
ta, ir kad aš visada dabar būsiu
•
tarpe lietuvių draugių.
Jolita Gudaitytė

Kaip pasiklosi, taip išmiegosi

Vieną kartą gyveno žmogus.
Jis buvo labai negabus, jis viską
darydavo atbulai. Kai visi dirb
davo, jis miegojo. Jis buvo tingi
nys, jam niekas nerūpėjo.
Atėjo pavasaris, ir visi žmonės
pradėjo dirbti daržuose. Tik tas
vienas žmogus tingėjo ir mie
Prisiminiau senelį...
gojo, kai visi dirbo.
Prasidėjus Kalėdų atostogom,
Vieną dieną atėjo pas jį kai
važiavau su tėveliu pirkti eglu mynas. Jis perspėjo žmogų, kad
tės. Sunku buvo išsirinkti, nes jeigu neparuoš daržo, neturės ką
visos eglės buvo gražios. Vakare žiemą valgyti. Kaimynas padėjo
visa šeima puošėm eglutę. Pa žmogui pasodinti daržoves.
puošta eglutė buvo labai graži.
Visą pavasarį ir vasarą žmonės
Ji mirgėjo daugybe šviesų. Nuo, dirbo daržuose, ir pagaliau pasi1
tada pradėjau laukti Kūčių ir Ką-s rodė pirmi vaisiai. Žmogui nie
ledų. Man labai rūpijo, ką Ka kas neaugo, nes-jis nelaistė. Jis
lėdų Senelis man atneš.
tingėjo.
Pagaliau atėjo ir Kūčios. Ma
Pagaliau atėjo ruduo. Visi
mytė ir močiutė ruošė Kūčias,
žmonės nuėmė daržus. Jie turė
o aš šiek tiek padėjau. Visi su jo daug gražių ir skanių daržo
sėdom prie Kūčių stalo. Sukal vių. Žmogus išsigando, kai pa
bėjom maldą ir laužėm plotke- matė, kad jo darže labai labai
les. Man jos labai patinka. Taip mažai daržovių, ir tos visos pa
pat mėgstu sližikus su aguonom.
geltusios. Jis pamatė, kad netu
Per Kūčias aš prisiminiau savo
rės ką per žiemą valgyti! Ne
mirusį senelį, kaip prieš keletą norėjo iš kitų skolintis, nes ne
metų jis kartu valgė Kūčias. Jis
malonu ir gėda. Taip ir alko vi
mane labai mylėjo ir buvo man są žiemą!
labai geras. Jis buvo Lietuvos
Rūta Dragūnevičiūtė, 7 sk.
lakūnas ir daug metų skraidė
-oLietuvos padangėmis. Kai aš užVieną kartą gyveno du berniu
kai: Jonas ir Petras. Jų tėvai
nupirko abiem po mažą motori
nį laivą. Jie patarė vaikam eiti į
specialias jūreivių pamokas, ku
riose moko valdyti laivus. Kiek
vieni} savaitę Petras lankė tas
pamokas. Jonas nenorėjo moky
tis ir juokėsi iš Petro.
j
Vieną sykį Jonas išplaukė
savo laivu ir, nežinodamas kaip;
vairuoti, užplaukė ant uolos. Jis
pradėjo skęsti. Petras plaukė ne
toli ir pamatė Joną skęstant.
Petras buvo pamokose išmokęs
gelbėti skęstantį žmogų. Jis nu
metė Jonui gelbėjimosi ratą ir iš
traukė Joną iš vandens. Tada
Petras pranešė policijai apie ne
laimę, ir policija nuvilko Jono
laivą į uostą.
Paulius Gudelis, 7 sk. mok.
-oVieną kartą buv.Q_,vaikas. Ket
virtam skyriujędfe nieko nedir
bo. Buvo didelis tinginys.
Penktam jis vėl nieko nedarė,
tik išdykavo ir pykdė mokytojus.
Šeštam jis vėl tik išdykavo ir
nesimokė. / .......
Dabar jis einą į septintą sky
rių. Jis gavo labai rimtą ir griež
tą mokytoją. Jam septintam sky
riuje buvo taip sunku, kad jis nu
ėjo pas savo mamą ir sakė: “Ma
ma, man mokykloje labai sunku.
Ką man daryti?” Mama atsakė:
“Reikia mokykloje dirbti. Jei tu
būtum dirbęs ketvirtam, penk
tam ir šeštam skyriuje, tau da
bar būtų lengva. Tu pats sau tai
pasidarei. Kaip pasiklosi, taįp
išsimiegosi. Tu negerai pasiklo
jai, tai dabar irnemiegi.”
Darius Kudžma, 7 sk. mok.
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Į mokyklėlę.

Nuotr. D. Peniko

KAI AŠ UŽAUGSIU
Norėčiau turėti pastovų darbą
Aš nežinau, kas aš būsiu, kai
aš užaugsiu, bet šitam rašinėly
je aš aprašysiu, kuo aš norėčiau
būti.
Pirmiausia daug priklausys, ar
aš eisiu į universitetą, nes, bai
gęs universitetą, aš galėčiau būti
daktaru, advokatu arba chemiku.
Jei aš neisiu į universitetą, aš
tikrai nežinau, kuo aš galėčiau
būti. Gal pardavėju krautuvėje.
Aš labai mėgstu žaisti krep
šinį, tai gal galėčiau žaisti ABA
arba NBA. Aš norėčiau turėti
gerai apmokamą darbą, nes aš
renku pinigus, o jie yra labai
brangūs. Norėčiau dirbti “Mad”
žurnale, nes jis yra juokingas ir
man labai patinka. Aš norėčiau
turėti pastovų darbą visą gyveni
mą, nes aš galėčiau jį geriau
atlikti.
Juozas Milukas, IV sk.

-oVieną kartą buvo mergaitė,
kuri visai neklausydavo mate
matikos pamokose. Ji visų rašto
darbų gaudavo tik 50, 40 ar 30.
Ji vis sakė mamai, kad mokyto
jas buvo kvailas ir pats nieko ne
žino. Ji skundėsi, kad moky
tojas jos memėgsta, kad ji gerai
klausė, bet vis gavo blogus pažy
mius.
Kartą nuėjo ta mergaitė į krau
tuvę pirkti pieno ir duonos. Pie
nas atsiėjo 83 c., o duona 47 c. Ji
padavė poniai 5 dolerius, o gavo
Norėčiau būti balerina
grąžos 2. Ji turėjo gauti 3.70.
Aš dar nežinau, kas aš bū
Ji nemokėjo matematikos ir ne
siu, kai aš užaugsiu. Aš manau,
žinojo, kad jai dar trūksta 1.70.
kad norėčiau būti balerina. Jau
Mama ją išbarė ir liepė geriau
treti metai aš imu baleto pa
mokytis matematikos.
mokas. Jau aš mokausi šokti
Lina Bobulytė, 7 sk. mok.
kietais galais batukais (toe

Kriaučeliūnų vardo Montessori vaikų namelio auklėtinės Lisa
Balkutė, Tina Antanaitytė, Ingrida Mikūnaitė susipažįsta su
lyginiais skaičiais. Tas vaikų namelis yra Chicagoje. Nuotr.
VI. Juknevičiaus

PAGIRY STOVĖJO NAMELIS

shoes). Aš noriu būti balerina,
nes man visi mestų gėles ir ma
nim grožėtųsi. Aš norėčiau šokti
“Nutcracker-Spragtuke”,
būti
laume arba snaige.
Tapti balerina yra labai sun
ku. Reikia daug metų dirbti ir
mokytis. Net jei ir daug metų
mokysiesi, ne visada pavyksta
tapti garsia balerina.
Jeigu negalėčiau būti baleri
na, norėčiau turėti arklių ūkį.
Aš auginčiau dešimt arabiškų
arklių. Mano arkliai gyventų
arklidėje. Aš juos kasdien šu
kuočiau, valyčiau ir šerčiau. Ta
da leisčiau pabėgioti po pievas.
Norėčiau joti arklių lenktynėse
ir laimėti pirmą vietą.
Aš turiu daug knygų ir pasakų
apie arklius. Aš mačiau filmą
“National Velvet” apie mergaitę
ir jos arklį. Man tas filmas la
bai patiko. Aš renku arklių mo
delius ir turiu jų labai daug. Aš
turiu arabišką arklį Morgan ir ki
tą arabišką arklį. Mano draugė
ir aš dažnai žaidžiam su arkliais.
Dar daug metų, iki aš užaug
siu. Gal iki to laiko aš visai kuo
kitu norėsiu būti.
Laura Gudelytė, IV sk.
Gal būsiu mokytoja
Kai aš užaugsiu, visas pasaulis
bus pasikeitęs. Mergaitės tik
riausiai nešios trumpus plaukus.
Gal jos nenešios suknelių, tik
kelnes ir bliuzes. O gal vyrai ne
šios sukneles?!
Kai aš užaugsiu, gal mes galė
sim sėsti į raketą ir nuvažiuoti
į kitą planetą per tiek laiko,
kaip dabar važiuojam į kitą
miestą? Gal mašinos pačios va
žiuos be žmogaus vairavimo?
Žmogus tik turės paspausti myg
tuką, ir mašina pradės važiuoti.
Žmogus galės atsilošti ir žiūrėti
per langą. Gal žmonės keliaus
judančiais šaligatviais?
Gal tada žmonės bus geresni.
Gal visas pasaulis gyvens taiko
je. Tuo metu gal mes turėsim
daugiau miškų ir pievų. Gal
žmonės išmoks neeikvoti mais
to, ir jo užteks visam pasauliui, ir
niekur nebus bado.
Mokyklos gal bus kitokios.
Gal vienas mokytojas galės
mokyti šimtą vaikų iš karto. Gal
ir telefonai bus kitokie. Jei kas
paskambins, aš galėsiu matyti su
kuo kalbu — kaip televizijoje.
Kai aš užaugsiu ir turėsiu
gerus pažymius, aš galėsiu gauti
kokį norėsiu darbą. Gal aš bū
siu mokytoja. O gal ištekėsiu ir
auginsiu didelę šeimą. Gal?!
Danutė Senkutė, IV sk.

Buvo geltonas pasaulis. Tame
Netoli didelio miško stovėjo
geltoname pasaulyje buvo gelto geltonas namelis. Tas namas tu
na valstybė. Toje geltonoje rėjo raudoną stogą. Ant to stogo
valstybėje buvo geltona valstija. buvo didelis kaminas. Iš to
Toje geltonoje valstijoje buvo kamino rūko pilki dūmai. Prie
geltonas pagirys. Pagiry stovėjo namo buvo senas kelmas. Neto
geltonas namelis. Tame geltona li augo baltas beržas. Aplinkui
me namelyje buvo geltona spin augo daug mažų gėlyčių. Toje
ta. Toje geltonoje spintoje buvo trobelėje gyveno sena senutė,
geltona dėžė. Toje dėžėje buvo Ji turėjo raibą vištelę ir pilką
— GELTONA BAIDYKLĖ!!!
katytę.
kai laimingai parėjo namo ir pra
Neringa Žadeikytė, 6 sk.
Vilija Jurytė, 6 sk.
dėjo
virti vakarienę.
-o-oKristina
Žukauskaitė, 6 sk.
Pagiry stovėjo geltonas name
-olis. Jame gyveno žalias žmoge
Pagiryje stovėjo geltonas na
Pagiry
stovėjo
geltonas name
lis. Jis turėjo mėlynas akis ir melis. Ten gyveno keturi vaikai:
lis.
Namelyje
gyveno
gera ra
daug raudonų spuogų. Jo žmona Rita, Rūta, Jonas ir Matas. Jie
gana.
Ji
turėjo
mažiuką
slibiną.
buvo labai aukšta, o sūnus — neturėjo nei mamos, nei tėtės,
Jis
buvo
žalias
ir
labai
mažas,
žemas. Tas žalias žmogelis pa tai ir valgyti nedaug turėjo.
apie
dviejų
pėdų
ilgumo.
Raga
statė tą geltoną namelį. Tai bu
Vieną dieną vaikai išėjo į
na
turėjo
gražią
juodą
katę.
Prie
vo gražus, puikus mažas name mišką grybų ir uogų. Miške jie
namelio
buvo
gražus
kiemas,
lis. Bet jo žmona norėjo aukštes sutiko kiškį. Jis buvo baltas, o
nio namelio, o sūnus sakė, kad akys ružavos. Eidami namo, pro kurį tekėjo mažas upelis.
Visą dieną ragana būrė. Kai
namelis jam geras. Žalias žmo vaikai pamatė mešką, ėdančią
katė
ir slibinas išalkdavo, ji tik
gelis norėjo įtikti savo aukštai uogas. Meška atsisuko ir pamatė
pasakydavo
“Bulbum Lumžmonai ir žemam sūnui, tai jis vaikus. Vaikai pamatė jos aštrius
tum
”
,
ir
atsirasdavo
maisto. Ra
sugalvojo nuimti stogą. Ir pagiry dantis ir labai išsigando. Jie pra
ganai
buvo
labai
gera
mažame
stovėjo geltonas namelis be sto dėjo bėgti gilyn į mišką.
geltoname
namelyje.
gelio!
Kai jie aprimo, nutarė grįžti
Viktutė Reventaitė, 6 sk.
Rita Dragūnevičiūtė, 6 sk. namo. Meškos jau nebuvo. Vai-
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PO CHICAGOS DANGUM
LB Vidurio Vakarų apygardos
balius

Nevv Yorko lietuvių tautinių šokių grupė scenoje, minint Lietuvos nepriklausomybės šventę
vasario 16 Kultūros Židinyje. Dešinėje akordeonistas Antanas Razgaitis ir grupės va
dovė Jadvyga Matulaitienė. Nuotr. L. Tamošaičio

SPORTAS
l

Krepšinis

Vasario 24 LA Klubo jaunių
B grupės komanda viešėjo Gate
of Heaven mokykloje, kur nuo
šeimininkų
gavo
skaudžią
krepšinio pamoką. Dar tolimas
mūsų jauniams kelias iki lygaus
rungtyniavimo su gerai organizuotom CYO lygos komandom.
Priešininkas
laimėjo
46:11
(22:8) pasekme. Reikia priimti
šį pralaimėjimą kaip konstrukty
vią pamoką ir, susipažinus su
klaidom ir silpnybėm, darbuotis
individualių žaidėjų ir ko
mandos lygio stiprinime. Rung
tynėse žaidė: G. Armonas 2, S.
Birutis 3, V. Kulpa, T. Lora, J.
Matulaitis 3, R. Naronis, R. Šim
kus 1, A. Valaitis 2 ir J. Vilgalys.

Kovo 9 Kultūros Židinyje
vėl įvyks kelios draugiškos
rungtynės su vietinių mokyklų
komandomis. Nuo 12 vai. rung
tyniaus L.A. Klubo jaunių C, B ir
A grupių krepšininkai, o 2 vai.
po pietų mergaitės žais St. Thomas parapijos salėje, Woodhavene. Židinyje rungtynių metu
veiks LA Klubo užkandinė.
Stalo tenisas

L.A. Klubui priklausant U.S.
Table Tennis Association, mūsų
žaidėjai nuolatos kviečiami da
lyvauti organizacijos turnyruo
se. Vasario 22 Pr. Gvildys, Pau
lius Gvildys, D. Gvildytė ir To
mas Vainius žaidė vienam tur
nyre Binghamton, N.Y. Paulius
Gvildys ten laimėjo II vietą
jaunių iki 13 m. grupėje ir II
vietą vyrų D klasėje. Tomas
Vainius taip pat pasiekė II vietą
jaunių iki 17 m. grupėje.
Kovo 1 tie patys žaidėjai daly
vavo st. teniso turnyre Philadelphijoje. Čia T. Vainius nusinešė
I vietą vyrų C klasės varžybo-

VASARIO

AIDAI
Straipsniai: Laisvės meteoras
— istorijos dovana; P. Maldeikis — M. Krupavičius ir žemės
reforma Lietuvoje; K. Škirpa —
Pasisakymas (atsakymai į re
dakcijos klausimus); V.S. Vardys
— Krymo totorių byla; P. Gau
čys — Baskų likimas ir kovos;
V. Vaitiekūnas — Politika 1974
metais; 1974 metai.
Iš grožinės literatūros: V. Bogutaitė — Eilėraščiai.
Apžvalgoje: Žlt. Sveikinant
“Kontinentą”; S.A. Girnius —
Jaunimo suvažiavimai; I. Malėnas — Iš kovos su naciais dėl
Lietuvos moksleivių.
Recenzijos: R. Šilbajoris — A.
Landsbergio stebuklinės dra
mos.
Šis numeris iliustruotas Pet
ro Vaškio keramikos darbų nuo
traukomis, darytomis Jurgio Jan
kaus. Be to, Vytauto D. univer
siteto senatas 1939-40 m., Gudi
jos teritorijai priskirtų lietuviškų
kaimų vaizdai ir kt.
Redaguoja dr. Juozas Girnius,
27 Juliette St., Boston, Ma.
02122, leidžia T. Pranciškonai;
leidėjų atstovas — T. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM, Franciscan Monastery, Me. 04046;
administruoja T. Benvenutas
Ramanauskas, OFM, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y.
11207.

se, o P. Gvildys II vietą jaunių
iki 13 m. grupėje.
Šiuose turnyruose dalyvauja
labai stiprios rytinio pakraščio
amerikiečių pajėgos, todėl pa
siekti laimėjimai rodo visai ne
blogą mūsų žaidėjų lygį. Ypač
Tomas Vainius, pradėjęs žaisti
maždaug tik prieš trejus metus,
daro nepaprastą pažangą. Atro
do, kad netrukus matysime jį
kaip rimtą varžovą ir aukščiau
sios vyrų A klasės žaidėjų tarpe.
Kovo 15-16 galėsime stebėti
T. Vainių ir kitus mūsų stalo te
nisininkus Kultūros Židinyje
R.S. apygardos pirmenybėse.
Žaidynės Nevv Yorke

Kovo 15-16 įvyks Rytų Sporto
apygardos žaidynės. Dalyvaus
New Yorko, Bostono, Hartfordo,
New Jersey, Philadelphijos,
Baltimorės, Washingtono
ir
Worcesterio lietuvių sporto vie
netai. Visos tinklinio ir stalo te
niso rungtynės vyks Kultūros Ži
dinyje, o krepšinis — Gate of
Heaven mokyklos salėje, kuri
yra 105 gatvėje, tarp 101 ir 103
Avė., Ozone Parke. Abiejose sa
lėse rungtynės prasidės kovo 15,
šeštadienį, 9 vai. ryto.
Jaunimo šokiai su orkest
ru — šeštadienį, 8 vai. vak., Kul
tūros Židinyje. Sekmadienį
rungtynių pradžia 9 vai. ryto.
Žaidėjai ir svečiai kviečiami
išklausyti mišių K. Židinio kop
lyčioje.
Abi dienas veiks užkandinės,
kur žiūrovai ir sportininkai galės
pasistiprinti. Rengėjai
nuo
širdžiai kviečia visus apsilanky
ti ir paremti lietuvių sporto
veiklą.

Los Angeles
Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo sukaktį minint, vasario
14 iškelta Lietuvos vėliava prie
miesto rotušės. Burmistras Thomas Bradley paskelbė proklama
ciją. Gauta proklamacija ir San
ta Monica, Calif.
Vasario 15 lietuviškos radijo
valandėlės vedėjas Vladas Gy
lys dalį programos irgi skyrė
šios šventės minėjimui.
Vasario 16 pakelta vėliava pa
rapijos mokyklos kieme. Pamal
das laikė ir pamokslą pasakė
kun. dr. A. Olšauskas. Minėji
mą Marshall gimnazijos salėj
pravedė Altos skyriaus pirm,
inž. Vytautas Čekanauskas. JAV
himną giedojo sol. Janina Čekanauskienė. Invokaciją skaitė
prel. J.A. Kučingis. Žodžiu svei
kino Lietuvos gen. konsulas dr.
J. Bielskis, estų ir latvių atsto
vai. Paskaitą skaitė žurnalistas ir
politikas Vilius Bražėnas iš
Floridos. Meninėj daly per 20
įvairaus amžiaus skautų atliko
prof. J. Kuprionio parašytą sce
ninį montažą Lietuvos istorijos
temomis. Dainavo vyrų kvarte
tas, vadovaujamas komp. Br.
Budriūno.
Šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos metinės rekolekcijos vyks
kovo 19-23. Pamokslus sakys
kun. Vytautas Zakaras iš Put
nam, Conn. Baigiant rekolekci
jas, įvyks religinis koncertas.
Kaziuko mugė vyks kovo 9,
sekmadienį, Šv. Kazimiero para
pijos kieme ir salėj.
Pranas Speecher buvo per
rinktas Los Angeles Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos komite
to pirmininko pareigom. Taip
pat buvo perrinkti Leonas Oksas — vicepirmininko pareigom
ir Mindaugas Banionis sekreto
riaus pareigom. Susirinkime
daug kalbėta salės atnaujinimo
reikalais.

— Amsterdame FIDE paskel
bė, kad neeilinis FIDEs kong
resas šaukiamas kovo 18-20,
tikslu peržiūrėti ir pataisyti Fišerio-Karpovo rungtynių taisyk
— Irena Žukaitė, Los Ange
les. FIDE taipogi paskelbė, kad
les,
Calif., amerikiečių mokyk
toji dvikova įvyks Maniloje, kuri
los
mokytoja,
JAV LB Vakarų
pasiūlė 5 milijonų prizų fondą ir
apygardos
valdyboj
perėmė
nepaprastai puikias sąlygas var
jaunimo
vadovės
pareigas.
žovam, teisėjam, žurnalistam ir
žiūrovam.
— Moterų pretendenčių dvi
kova Maskvoje tebėra lygi 5.5- kį prarado Bronius Skrabulis,
5.5. Paskutinė dvyliktoji partija nepriėmęs siūlyto remizo.
11.28 rungtynėse prieš Har
nutraukta
po
41
ėjimo,
vardo universiteto II—Lietuvių
Aleksandrijai turint pėstinuką
viršaus. Šios dvikovos laimėtoja II baigė 2.5-2.5, nes Harvardas
atvyko be dviejų žaidėjų. Mum
spalio mėn. susitiks su pasaulio
pustaškį dar laimėjo jaunuo
čempione N. Gaprindašvili.
lis Jonas Aleksoms.
— Torremolinos tarpt, turny
ras, kuriame dalyvauja du ameri
— Rygietis didmeistris Tai,
kiečiai, po 7 ratų: Raduloff (Blg.)
kuris 1960 pasipuošė pasaulio ti
5.5, Cardoso (Filp.) ir Quintetulu įveikęs Botviniką, vėl at
ros (Arg.) po 5 taškus. Sekė
gauna didingą lošimo pajėgumą.
ispanas Bellon ir anglas Keene
po 4.5, amerikietis Taijan ir Pereitą rudenį jis laimėjo Liub
Rodriguez (Peru) po 4 tš. JAV lino turnyrą ir metų pabaigoje
didmeistris Benko turėjo 3 ir sovietų pirmenybes draug su
jaunuoju Beliavskiu. Čia viena
VVeinstein 2.5 tš.
iš jo dežimties laimėtų partijų
— Bostono tarpklubinėse Liubline:

Lietuvių I įveikė Johnson klubą
5-0, kai pastarieji neturėjo pil
no sąstato. Johnson klubas kele
rius metus laimėjo Bostono
MET lygos p-bes. Susilpnėjimo
priežastis — neturėjimas savo
pastovios žaidimams vietos.
Anksčiau naudojosi Cambridge
YMCA patalpomis. Lietuvių II
suklupo prieš Brocktono koman
dą 0.5-4.5. Pustaškį pelnė jau
nuolis Leonas Navickas, nors
tikrumoje jis prarado pustaškį,
nes paskabomis sutiko lygiomis
laimėtoj partijoj. Kitą pustaš-

Sicilian Defense
Grabczew«kl

WhHe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tai
Black

P-K4
P-OB4
Kt-KB3
P-Q3
PxP
P-O4
KtxP
Kt-KB3
P-OR3
Kt-QB3
B-KKt5
P-K3
P-B4
Q-Kt3
QKt-Q2
Kt-Kt3
Q-K2
Q-B2
P-Kt4
0-0-0
B-Kt2
P-OR3
R-B
P-Kt4
Kt-Kt3
B-R4
KKt-Q2
P-Kt5
P-K4
P-B5
Kt-B5
B-B2
R-Q3
Kt 2-Kt3
B-R3
Kt-R5

Grabczew*ki
White

Tai
Black

19 KtxKt
PxKt
20 Kt-R
O-B3
21 R-Q5
KtxKtP
22 P-B6
Q-B6
23 BxR
BxR
24 QxP
BxP
25 Q-Kt5ch
B-B3
26 Q-Kt8
Kt-Q6ch
Q-Kt7ch
27 K-Kt
KtxQ
28 QxQ
Kt-B5
29 R-Kt
30 R-Kt4
P-Q4
31 K-R2
PxP
32 PxP
Kt-Q3
33 5-R6
Kt-K5
34 B-R4
P-R4
35 R-Kt and VVhite
resigned

to vadovai padarė pranešimus.
Klubas turi 145 sportininkus ir
6 futbolo komandas.
Į naują valdybą išrinkti: J.
Kaunas, G. Bielskus, P. Gudai
tis, J. Juška, L. Juraitis, J. Liškauskas, J. Martinkus, A. Vikto
rą ir S. Vainis. Į revizijos komi
siją išrinkti: R. Libus, M. Mc
Kluskey ir J. Žukauskas.
Klubas turėjo 14 lygos ir daug
draugiškų rungtynių, iš kurių di
desnę dalį laimėjo.
J. Kaunas

Skautų šventė
Jaunimo Centro salėj vasario 9
Jaunimo Centre vasario 1 įvy- įvyko skautų šventė, kuri pra
konuotaikingas balius, suruoštas dėta pamaldomis. Mišias aukojo
Lietuvių Bendruomenės Vidu tėv. A. Kezys, S.J. Po pamaldų
vyko Lituanicos skautų tunto su
rio Vakarų apygardos valdybos.
Baliaus programą pradėjo pir eiga. 45 vilkiukai ir bebrai davė
mininkas Romualdas Kronas. Jis įžodį. Tuntininkas ps. L. Kupcipristatė Waukegan ir Racine kevičius ir tėvų komiteto pirm.
sekstetą — Viltis. Seksteto sąsta Vytautas Šimkus sveikino įžodį
tas: E. Kružikienė, A. Kavaliū- davusius skautus. Po oficialios
nienė, O. Kažemėkaitienė, B. dalies vyko nuotaikingas lauže
Nekrošienė, St. Petrušaitienė ir lis, kurį pravedė gabus JaužaveIda Tamulėnienė; vadovė — dys sk. vytis Kęstutis Kaveckas.
— Dalia Juknevičiūtė-ŠimoSkautai išradingai pasirodė.
Regina Ditkus.
liūnienė, 40 metų, ilgesnį laiką
Po šios sueigos vyko Chica sunkiai sirgusi, mirė vasario 25
Sekstetas padainavo: Mergyte
jaunoji — liaudies daina, Šer- gos skautininkų-kių Ramovės į- d. 1 v. ryto Detroite. Ji buvo
mukšnėlė — Noviko, Berneli domi sueiga.
aktorė-režisierė, baigusi Chica
mūsų — Aleksio, Pienė — Vait
go Art Institute ir Goodman
Sportininkų nauja valdyba
kevičiaus, Lauksiu tavęs — Rau
Drama School. Visą savo gyve
“Gintaro” svetainėj vasario 9 nimą buvo paskyrusi lietuvių
donikio ir Vakaruškos. Svečiai
dainininkėm gausiai plojo ir pri įvyko Lituanica futbolo klubo teatrui. Palaidota kovo 1 Chivertė kai kurias dainas kartoti. gausus narių susirinkimas. Spor cagoje.
Dainininkes paruošė ir piani
nu palydėjo jų vadovė. Jos buvo
apdovanotos rožių žiedais, o vaKNYGA — GERIAUSIA DOVANA
vovei įteikta rožių puokštė.
3.50
Reikia labai padėkoti Vilties Psalmynas .........................................................................................
seksteto dainininkėm ir jų va Krikščionybė Lietuvoj, Kun. J. Gutausko ............................. 4.00
dovei Reginai Ditkus. Gausiai Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti, K. Škirpos ..... 15.00
atsilankę svečiai išgyveno tikrai Lietuvis savo Tautoj, Valstybėj, Bendruomenėj, S. Barzduko 4.00
3.00
gražų vakarą.
Gimtinės takais. P. Narvydo ............................
5.00
Vyno stebuklas, A. N. Niliūno eilės ............
5.00
Puiki buvo ir vakarienė. Tar Kelionė aplink pasaulį, J. Kaributo ...............
12.50
pais grojo Neolituanų orkestras. Fragmentai iš praeities miglų, A. Ryliškio .
10.00
Svečiai linksmai šoko. Buvo ver Pėdos mirties zonoj, E. Juciūtės ....................
12.00
A. Smetona, A. Merkelio ..................................
tingų dovanų paskirstymas.
4.00
Pelnas skiriamas lituanisti Lithuanian folk art, by J. Baltrušaitis ..........
4.00
Vilnius, by T.J. Vizgirdas ..................................
nėm mokyklom.
1.00
Džiugu pastebėti, kad dides Republic of Lithuania, by A. Budreckis ......
nė pusė svečių buvo jauni žmo šv. Rašto Naujasis Testamentas .......... ...........
5.00
nės (iš viso svečių buvo su Dievas šiandien, kun. j. Gutausko
V.........-...ftO0 .
viršum 300).
. ...............r* f^QO
Didieji'dabarties klausimai; dr. A. Maceinos
Balius pavyko. Tai buvo malo Ištiestos rankos, kun. J. Gailiaus .......... .........
5.00
ni lietuviška atgaiva.
4.00
Ką mes tikime, kun. P. Celiešiaus .................
5.00
šviesos ir Šešėliai, A. Sušinsko .....................
Šaulių vakaras
5.00
Didysis jo nuotykis, apie prof. J. Eretą ......
Vytauto Didžiojo rinktinės Užkandis, J. Jankaus pasakojimai ...................
5.00
šauliai vasario 2 Jaunimo Cent Palikimas, F. Kiršos eilėraščiai .......................
6.00
re suvaidino trijų veiksmų ko Kritusieji už Laisvę, V. Ramojaus ..................
5.00
mediją “Pavogta mylimoji”.
.6.00
Lietuvos keliu, P. Lėlio prisiminimai (kietais 7.00) .......
Vaidintojai: Pr. Tomkus, S. T. B. Pauliukas, T. K. Žvirblio, O.P.....................................
2.00
Petrauskienė, R. Petravičiūtė, Tautvilą, J. Kralikausko romanas ...........................................
4.00
Lucija Kojak, J. Platakis, F. Karaliai ir bulvės, L. Dovydėno .......... ................................
4.50
Kasparas ir Stasys Stanaitis. Re Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės .......................
4.00
žisavo K. Ruminas. Grimas Lituanistikos darbai, III tomas ..............................................
10.00
— Korsako. Apšvietimas — Žy13.00
Lietuvių poezija, III tomas ....................................................
go.
<
9 XX)
Day of Shame, by A. Rukšėnas ............................................
Veikalas buvo suvaidintas . Valgių gaminimas, virš 500 psl. knyga ..............................
8.00
gerai.
3.50
Kiškio pyragai, J. Mingėlos .....................................................
Svečių prisirinko artipilnė Gabriuko užrašai, J. Gilienės ................................................
3.00
salė.
1.50
Peliukai ir plaštakės, B. Pukelevičiūtės .............................
.1.50,
Daržovių gegužinė, B. Pukelevičiūtė ..................................
1.50
Anksčiau šias pareigas ėjo Dan Kalėdų dovana, B.Pukelevičiūtės ....... ,................................
7.00
guolė Razutytė, dabar išvykusi Saulės Šermenys, A. Gustaičio .............................................
4.00
Vėjas gluosniuose, A. Landsbergio .....................................
į Bostoną.
4.00
— Stud. Linas Kojelis, Santa Laiškai Andromachai, J. Tininio ..........................................
3.00
Monica, Calif., pakviestas pa Pro vyšnių sodą. VI. Šlaito ....................................................
grindiniu Californijos univer
siteto (UCLA) studentų dien
raščio kartūnistu. Jo veik kas
dien spausdinamos daugiausia
politinio pobūdžio karikatūros
susilaukia studentų ir profesū
ros reakcijų.
Izabelė Oksienė, vasario 9
Lietuvių Tautinių namų svetai
nėj, dalyvaujant dideliam būriui
Oksų draugų ir bičiulių, atšven
tė savo gimtadienį. Leonas ir
Izabelė Oksai yra daugelio lie
tuviškų organizacijų nariai ir ke
lių organizacijų valdybų nariai.
Jie yra nuolatiniai gerų lietuviš
kų darbų rėmėjai ir susipratę
lietuviai. • Neseniai juodu at
šventė 29 metų vedybinę sukak
tį. Susirinkusieji linkėjo geros
sveikatos, laimingų metų, o taip
pat ištvermės ir toliau dirbti lie
tuvybei ir remti lietuvišką veik
lą šiame krašte. (J.G.)
L.Ž.K.

APIE KNYGAS
Arėjas Vitkauskas, gyvenąs
Jersey City, turi savo WorldWide News Bureau, leidžia ži
nių lapelius, kuriuos siuntinėja
visai JAV spaudai. Viename to
kiame lapely, suminėta daugel
knygų, rašo ir apie Liudo Do
vydėno
prisiminimų
knygą
“Mes valdysime pasaulį”. Apra
šoma, kas jis toks buvo, kaip
jis parašė atsiminimus, kas yra
tos Baltijos valstybės.
Kitoje vietoje jis prisimena ir
Elenos Juciūtės knygą “Pėdos
mirties zonoje”. Tūkstančiai
moterų buvo išvežta į darbus Si
bire, kur turėjo sunkiai dirbti
nepaprastai blogose sąlygose.
Knyga turėtų būtiišversta į ang
lų kalbą. Ir ji būtų “bestselleris”.

Šilko tinklai, A. Barono pasakojimai ...................................
. 4.50
Lineliai, J. Narūnės eilės vaikam .........................................
. 1.75
Septyni saulės patekėjimai, Julijos Švabaitės eilėraščiai
.' 3.50
Karnavalo aikštėje, J. Švaisto novelės ................................
5.00
Gyvenimas ir darbai, V. Šmaižienės eilės .......................
3.00
Medinis Dievas, Vi. Mingėlos ...............................................
5.00
Dail. Adomo Galdiko monografija .......................................
16.00
Naujųjų Metų istorija, B. Pukelevičiūtės romanas .........
4.50
Lietuvių literatūros istorija, Pr. Naujokaičio ....................
10.00
Girių sargai, Erl£no apysakos ................................................
3.00
Karūna, A. Kairio istorinė poema .......................................
6.50
Sidabrinė diena, A. Kairio operetė .....................................
4.50
Prisikėlimo žmonės, K. Barausko .........................................
4.00
Sunkiausiu keliu, J. Gliaudos romanas................................
5.00
Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika ..................................
2.50
Amazonės džiunglėse, P. Gaučio vert...........................;...... ....6.00
Trys ir viena, J. Narūnės atsim. .................... ................ .....
3.00
Pasakėčios pagal Krylovą, V. Petraitis ..............................
3.00
Indijos religinė išmintis, V. Bagdanavičiaus ....................
3.00
K. Pakštas, J. Ereto (kietais 12.00) .....................................
10.00
Kvartetas, K. Ostrausko drama ..............................................
5.00
5.00
Paguoda, B. Railos. I ir II dalis po ...................................
4.00
Siaubingos dienos, J. Kapačinsko ........................................
7.00
Išeivio dalia, J. Kapačinsko ...................................................
4.00
Tos pačios motinos sūnūs, P. Girdžiaus ............................
4.00
Didysis inkvizitorius, A. Maceinos. Trečia laida ...........
Diemedžio paunksmėje, A. Tyruolio eilės..........................
2.00
Balys Sruoga mūsų atsiminimuose .......................................
12.00
12.00
Steponas Kolupaila, J. Gimbuto ir J. Danio ...................
Lietuvių tautos ir valstybės istorija, jaunimui. I ir II d. po 5.00
Mano žodynas, vaikam, paveiksluotas ..................................... 5.00
Lietuvių kalbos žodynas, iliustruotas ...................................... 6.00
The Violations of Human Rights
in Soviet Occupied Lithuania ............................................ 2.00
Šventaragis, V. Alanto, I tomas, minkšt. viršeliais ............. 5.00
kietais viršeliais .............................................................. 6.00
8.00
Šventaragis, V. Alanto, II tomas, minkšt. viršeliais
9.00
kietais viršeliais ......................................
10.00
Pasakyta-Parašyta, A. Smetonos, II d................
. 4.50
Hęstęrą^
Kavaliūno ...........................................
10 dol.
Pėdos mirties zonoje, E. Juciūtės ...................
.. 5.00
Mes grįžtame, A. Pakalniškio ............................
12.50 dol.
Fragmentai iš praeities miglų, A. Ryliškio ...
Krikščionybė Lietuvoje, Kun. Dr. j. Gutausko
.... 4 dol.
(tinkama jaunimui).

Šios ir kitos knygos bei lietuviškos plokštelės gaunama Darbi
ninko administracijoj, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
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PADĖKA

Spauda
yrą pats svarbiausias
Rinktas, kovojant
dėl mūsų tautos laisvės.
Paremk ją savo auka!
iMSirį
UŽSAKYKITE DABAR

GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
SPECIAJ rs
\I

BUBI R
!J

i -*<
i;>į

i

Su specialiais rublių pažymėji
mais Jūsų giminės gali įsigyti,
ką tik nori uz <lal< ’e reg'.’ja, uos kaino, • i ai yra panašu, lyg kad ,
eitumėte į krautuvę su 100
dolerių it gautumėte prekių už
200 dol., 300 dol. ar net už
daugiau. Specialūs rublių pąžy-*
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rublius,
naudojantis aukščiausiais tari
fais.
Pilnai garantuota,

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

Į

(212) 426-1925

FRANK MARCELLINO
1874 Mulford Avenue Bronx

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

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

R AND S FURNITURE COMPANY
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
150 BEACH 97 ST., ROCKAVVAY
MAKE RESERVATIONS N0W 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 ANSWERS 24 HOURS A DAY

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

Interior & Exterior
Wall Papering done too
Free Estimates Low Rates

Call Anytime 212 626-6599

2 KITCHENS, BUILDERS 0WN HOME 10 ROOMS
3 BATH CENTRAL A/C FIREPLACE MORTGAGE i
AVAILABLE NEAR ST. RAYMONDS PARISH CALL
516 599-2974 OR 516 LY 3-6765
i

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

l

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

I

A & R VVELDING CO.

JERRY’S SAVVMILL

(516) 887-1169 Ask for Mr. Renucci

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

Užprenumeruok
Darbininką
savo draugam gimtadienių,
vardinių irkitų švenčių proga.

L

įnias šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:

Prašau pratęsti prenumeratą 1975 metams
Vardas ir pavardė

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

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

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

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.

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, Woodhaven, N.Y. 11421.
Tejef. Ml 7-6637.

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

.f f • ■

SCHRAGER’S

$.

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. $

K
J
>

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ! V

Siunčiu už prenumeratą

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.

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
SCHRAGER’S

L

WITH A CLEAN FURNACE & CHIMNEY

Adresas

UŽEIKITE IR PAMATYKITE

Mokėjimo

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

DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

2557 \V. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 \V. 47th St. Chicago ;
2923 X. Milvvaukee Avė.; 1147 N. Ashland Avė.

Atidarą kasdien iki 8 vai.
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
sąlygos
pagal pirkėjo
pageidavimą

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

'T REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo

Best in USA and Europe, "JIB HAARPFLEGE-LOTION”
— 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,

i

i

VALOR ROOFING COMPANY

I

REMARKABLE DISCOVERY

* fe - ■

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

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

Vacuum Brush cleaning of furnaces,
chimneys, boilers, flreplaces, gas &
oil units, commercial or residential

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

DARBININKO SKAITYTOJAM

Tel.: TR 9-0400

r

RICK LEON DECORATING
Serving Bergen County & nearby areas palnting
interior and exterior remodeling, paper hanging,
etc. all types. residential-commerclal-industrial

FREE ESTIMATES, CALL ANYTIME

I

336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),

Expertly prepared: Federal, City and Statė, Experienced. Will prepare your retum to satlsfy
both you and the Government. Open 7 days a
vveek. Isadore Frledman 23 West Maln St, Freehold, N. J. 201 462-4116
ALSO N.Y. CITY & N.Y. STATĖ RETURNS

SAVE MONEY AND SAVE FUEL!

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

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, deda-

New York City

S & W PAINTING
Interior and Exterlor beautlfy your
Home at Reasonable Prices
Free Estimates
Call (212) 835-3984

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

BRUCKNER ENTERPRISES

Michigan 2-4130

SCHRAGER’S

INCOME TAX
DONE IN YOUR HOME OR OFFICE ACCURACY
GUARANTEED

B & S CHIMNEY SERVICE
(212) 526-6103

Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA A\ET«UE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421
WE DELTVER

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai,
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

-J.

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

DEXTER PARK
PHARMACY

GERIAUSIA RŪŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS

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

CHIMNEY CLEANING

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

RICHIE (212) 497-2116

Moderniausius baldus!

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

OUALITY PAINTING

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

Į

i

INCOME TAX
PREPARED
$5 AND UP

' INTERIOR — EXTERIOR BRUSH OR SPRAY
; FREE ESTIMATES — FULL INSURANCE SPECIAL
RIGGER'SLICENSE RELIABLE —DEPENDABLE

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

BARRYVILLE, N.Y., 12719 PHONE: 914-956-6078

<• r
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MISCELLANEOUS FOR SALE
SHEEP, LAMBS AND GOATS

V. C. CONSTRUCTION CO.

MIKĖ S PAINTING

HARVVOOD LUMBER PALLET LUMBER
LONG TIES — RAILROAD TIES LONG TIMBER
BY SPECIAL ORDER, HORSE FENCING

Expert vvorkmanship since 1957. Boller
repairs. V/elding. Emergency service. Call
any day anytime. Isolations. Rebricking.
Chambers. Rebuild. Pipe Fabrication.
i Tanks — installed. Repaired. Rebuild .
Portable vvelding.
LINDENHURST, 567 HICKORY ST.
LINDENHURST 516 226-8921

Apartamentai
Naudoti drabužiai
Svečiam iš SSSR
Prašykite mūsų specialaus biulete
nio. Šioj prekyboj mes turim 26
metų patirtj ir daug tūkstančių
patenkintų klijentų!

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

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

ARCON INDUSTRIES INC.

TIRELLI MOVING & STORAGE

Prašykite mūsų specialaus biule
tenio su automobilių paveikslais.

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

CALL N0W: 364-7880

AUDREY’S SHADES

|@|

WIND-FLOORS-WALLS/WOODWORK
VVASHED
ALL PROBLEM CLEANING CHORES DONE FURN.
SHAMPOO CARPET CLEANING WITH NEW SOIL
EXTRACTION SYSTEM YOUR CARPETS AND
HOME WILL BE BEAUTIFUL (201) 839-4684

įi
r
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WITH THE VVOMAN'S TOUCH CUSTOM VVINDOVV
SHADES, FREE INSTALLATION & SHOP AT HOME
SERVICE. ESTIMATES ALSO GIVEN ON STORM
WIND0WS & DOORS. CALL TODAY, DAY OR
NIGHT (516) 887-4184

MT. SNOW SHUTTLE SERVICE INC.

ST. REGIS CAMP
(EAST HAMPTON, LONG ISLAND) AGES 5-17
NUMBER OF CAMPERS: 125 BOYS RATES:
SEASON $800; HALF SEASON $425.
DIRECTOR: DON KENNEDY, LOWER CROSS RD.,
SADDLE RIVER, N.J. 07458. 201 327-1479 OR
212 863-2630

INCOME TAX RETURNS

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

LYNBROOK-ROCKVILLE CENTER

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 i
$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

M. MC KAIG’S COMPLETE
CLEANING SERVICE

SO BERGEN 201 998-2641 CENT. BERGEN 201
866-8936 NO BERGEN PASSAIC CITY201 427-6792

PAPER HANGING — INTERIOR
PAINTING
Commercial — Residential — Bergen
County’s Best. Very Reasonable. We
also hang all kinds of different
wall coverings. (201) 666-4184

PINK PAINTERS COMPANY

VVATERPROOFTHE BRICKS ON THE OUTSIDE OF
YOUR BUILDING WITH DUREX VVATERPROOFING
COMPOUND KEEP OUT THE WATER AND THE
WEATHER CALL (212) JU 6-3700

GEORGE BOMAR

CALL 212 479-6453

EXPERT TAX SERVICE

t

Pilnai garantuota
’ Greitas pristatymas
Pasirinkite iš šių
naujų modeliu

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

—

835-0194 — 897-1600 eves.

LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
ŽEMOS KAINOS

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

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.

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

A & A VVELDING SERVICES

GERRY’S BATHROOMS

New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

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

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

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 S490

Fifth Floor

24 HOURS CALL ANYTIME ALSO GENERAL
CONTRACTOR CALL 212 721-5309

i

COOL — IT

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

2110 Newton Avė. Oueens
Electrician’s License Emergency Repairs

FOUR STAR
PAINTING

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

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.

JAMES VVILSON C.C. ELECTRIC

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

CARL JEVVELERS

Prašykite mūsų nemokamo
iliustruoto katalogo
Užsakykite dabar
UŽSAKYKITE TIK PER

A1

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

Petras Černiauskas atvykęs į
JAV ir gyvendamas New Bri
tai n, Conn., praeitų metų pabai
goj sunkiai susirgo ir visą mė
nesį daktarų priežiūroj buvo
gydomas General Hospital New
Britaine. Pablogėjus sveikatai,
Reginos Dalangauskienės su ;
greitąja pagalba buvo pervež
tas į St. Francis ligoninę Hari- i
ford, Conn., kur išgulėjo apie 4
savaites. Kiek pagerėjus svei
katai, stiprėja daktarų priežiūroj,
dabar globojamas Z. ir R. Dalangauskų, kurie nuo pat pirmų
ligos dienų ligoniu rūpinosi.
Nuoširdi jiem padėka bei duk
rai Laimai su vyru Mykolu M i-"
hailovicb, Jamaica, N.Y. Padėka
visiem, kurie lankė, sveikino,
prisiuntė gėles bei kitas dova
nas. Padėka dr. H. Zembko, dr.
M. Galen bei socialinių reikalų
vedėjai J. Labutis, dvasios va
dovam kunigam E. Gradeckui,
J. Rikteraičiui ir T.P. Baniūnui.
Visiem didelis lietuviškas
dėkui.
Petras Černiauskas

Kviečiame apsistoti Miramar motelv 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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Iškilmingų pamaldų metu Apreiškimo parapijos bažnyčioje iš k. Antanas Razgaitis, Eglė
Šukytė, kun. Antanas Račkauskas, kleb. kun. Pranas Raugalas, kun. Kazimieras Pugevičius, Lietuvos
gen. konsulas Anicetas Simutis, Aloyzas Balsys, Dalia Vaicekauskai
tė. Pamaldos buvo vasario 16. Nuotr. Charles Binkius
_ ____ _ ___ .____
_____

choras, vadovaujamas muziko
Klemenso Bagdonavičiaus. Bu
vo pagiedota ir iškilmėms pri
taikytų solo giesmių.
Mišiom pasibaigus, vainikas
buvo padėtas prie parapijos
kieme pastatydinto lietuviško
kryžiaus, o pamaldų dalyviai ir
kiti tautiečiai rinkosi į parapi
jos salę šventės minėjimui, ku
rį pradėjo naujas šios apylinkės
pirmininkas inž. Valentinas Melinis. Invokaciją sukalbėjus pa
rapijos klebonui, susirinkusius
pasveikino Vliko valdybos vice
pirmininkas
Aleksandras
Vakselis ir LB N.J. apyg. pirm.
Kazys Jankūnas.
Šios šventės prelegento LB
Krašto valdybos vykdomojo
vicepirm. Balio Raugo kalba ža
vėjo naujų minčių gausa ir pui
kiu jų perdavimu. Jis stebėjosi,
kodėl JAV vyriausybė vis per
šanti Lietuvai ir kitoms pa
vergtoms tautoms laisvo apsi
sprendimo teisę, kai Lietuva jau
daug kartų yra pasauliui paro
darbas, kuris lietuvių tau
džiusi savo nepalaužiamą apsi
tos kančių dokumentinėje is
sprendimą laisva ir nepri
torijoje negalės būti užmirštas,
klausoma gyventi. Tai liudijąs ir
kaip ir kankinės Elenos JuciūVasario 16-sios aktas, ir kovos už
tės atsiminimai “Pėdos mirties
Nepriklausomybę, ir 1941 m. su
zonoje”.
kilimas, ir visą kraštą palietęs
Balys Brazdžionis, žurnalis
partizaninis judėjimas, ir Kalan
tas, gyvenąs Chicagoje, dėkoda
tos susideginimas, ir Simo Ku
mas už knygą, rašo:
dirkos šuolis į laisvę, ir dabar
“Tai gyvas istorinis veikalas,
vykstąs, nežinąs sau pavyzdžio,
kuris vertas išvertimo į sveti
lietuvių tautos priešinimasis ru
mas kalbas, tegu pasaulis mato, sifikacijai, ir pastangos likti išti
kas dedasi anapus geležinės už
kimais savo tėvų tikėjimui. Ne
dangos. Aš trokštu, kad kiekvie
nuostabu, kad jo kalba susilaukė
nas jaunas lietuvis, kuris nežino,
labai šilto visų klausytojų įverti
kas yra komunistinė sistema, šią
nimo.
knygą paskaitytų. Tegu jauni
Tautinių šokių grupė Liepsna,
mui šią progą sudaro tėvai, mo
vadovaujama Birutės Vaičiū
kytojai, organizacijos.
naitės, pašoko 6 tautinius šo
Tamstom linkiu, kad kuo grei
kius. Juos akordeonu palydėjo
čiau laidą išplatintumėt.”
Rūta Raudytė. Be to, ji dar ir
solo pagrojo akordeonu.
Nevvark, N.J., Švč. Trejybės
Visi dalyviai buvo pavaišinti
parapijos salėj įvykęs priešga- kava ir sumuštiniais, kuriuos pa
vėninis blynų balius praėjo su ruošė apylinkės valdybos ir ki
dideliu pasisekimu. Parapijos tos veiklesnės ponios.
klebonas prel. J. J. Scharnus dė
Nors minėjimo dalyvių buvo
koja rengėjam ir dalyviam. Me tik apie šimtinę, tačiau Lietuvos
tinė novena šv. Juozapo garbei laisvinimo reikalam buvo su
įvyks kovo 11-19. Lietuvių ir rinkta per 400 dol. Valdyba tiki,
anglų kalbom pamokslus sakys kad tie, kurie dėl kurių nors
tėvas pranciškonas. Mišios au priežasčių šiame minėjime daly
kojamos kasdien 7, 7:30 ir 8 vauti negalėjo, savo auką prisius
vai. ryto. Tai parapiečiam su apylinkės valdybai.
teiks gražią progą atlikti velyK.J.
kinę pareigą.

Vasario 16-tosios minėjimas
Kaip ir kiekvienais metais,
vietos LB apylinkės valdyba
vasario 16, sekmadienį, pami
nėjo
Lietuvos
nepriklauso
mybės atstatymo sukaktį. Tą
dieną Švč. Trejybės parapijos
klebonas prelatas J. Scharnus
aukojo mišias už žuvusius dėl
Lietuvos laisvės ir pasakė pa
mokslą, ragindamas visus, ne
žiūrint buvusių laisvos Lietuvos
ydų ir klaidų, dirbti Lietuvos
laisvės atstatymui ir lietuvybės
išlaikymui išeivijoje. Į bažnyčią
vėliavas atlydėjo lietuvių ve
teranų posto nariai, žuvusiem
pagerbti vainiką atnešė V. Ku
dirkos šešt. mokyklos, Eliza
beth, N. J., mokinės. Jos taip

ATSILIEPIMAI APIE JUCIŪTĖS
KNYGĄ“PĖDOS MIRTIES ZONOJ”

Mylimai žmonai

Kazimierai Zujienei
mirus, jos vyrą, “Garso” redaktorių” MATĄ ZUJŲ
skausmo dienose nuoširdžiai užjaučia

Pranciškonų spaustuvės
vadovybė ir tarnautojai

A.A.

JADVYGAI BILERIENEI

mirus, sūnų Leoną Bilerį, marčią Oną, anūkus Kęstutį
ir Vladą bei jų šeimas širdingai užjaučiame.

E. A. Ruzgai ir Gintaras
R. A. Udriai ir Darius
O. Žilienė ir Judita

A.A.
JADVYGAI BILERIENEI
amžinybėn iškeliavus, mielus Leoną ir Oną Bilerius ir
jų sūnus Kęstutį ir Vladą su šeimomis, netekus myli
mos mamytės, uošvės ir močiutės, giliai užjaučiame
ir kartu liūdime.

Bronius
Kviklys,
Draugo
dienraščio redaktorius, leidėjam
taip rašo:
“LŠST Simo Kudirkos kuopa
Nevv Yorke padarė didelį darbą,
išleisdama Elenos Juciūtės pa
rašytus atsiminimus. Autorė, la
bai gerai pažindama Lietuvos
pokario meto gyvenimą, Sibiro
tremtį ir gyvenimą iš tos trem
ties sugrįžus, turėdama gerą at
mintį, būdama be galo pastabi,
parašė tikrai puikų veikalą. La
bai galimas dalykas, kad tai
stipriausias veikalas iš mūsų
visos kacetinės literatūros.
Apie šią knygą Drauge jau
rašiau ir vėl prie progos užsi
minsiu . . . Ačiū Tamstai ir ki
tiems knygos leidėjams.”
Ar tanas Sabalis, lietuviškų
knjgų platintojas Rochesteryje,
N.Y., anksčiau užsisakęs 10 eg
zempliorių ir dar paprašydamas
15 egzempliorių, leidėjam rašo:
, “Mielieji šauliai, jeigu jūs,
kaip tremtinių organizacija, ir
nieko ypatingo nebūtumėt pa
darę, bet, išleisdami šią Lietu
vos žmonių kančių dokumen
tinę knygą “Pėdos mirties zono
je”, jūs užsitarnavote visos ken
čiančios lietuvių tautos neuž
mirštamą pagarbą ir padėką. Tai

MALONI SEKMADIENIO
POPIETĖ

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

j.

A. A.

Jadvygai Bilerienei
mirus, jos sūnui “Kario” administratoriui LEONUI
BILERIUI ir jo šeimai nuoširdžią užuojautą reiškia

Pranciškonų spaustuvės vadovybė
ir tarnautojai

A.A.
JADVYGAI BILERIENEI
mirus, jos sūnų Leoną, marčią Oną, anūkus Kęstą
ir Vladą su šeimomis nuoširdžiai užjaučiame ir kartu
liūdime.

Elena Bielkevičienė
Antanas ir Liucija Sperauskai

Mylimai Motinai

A.A.
KAZIMIERAI AKMENSKIENEI
Lietuvoje mirus, mielas Eleną Ruzgienę ir Ona Žilienę
ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

Marta Klintie nė
ra

am

A.A.
JADVYGAI KLEMEJERIENEI
mirus, dukrom Liusei ir Irenai Dičpinigaitienei ir šei
mai reiškiame nuoširdžią nuojautą.

Vilkaičių ir Baltrušaičių šeimos.

Prof. Julius Kakarieka ir prof.
Paulius Stelingis, atvykę iš
Čilės į JAV, užsuko į New
Yorką. Vasario 9, sekmadienį,
svečiai susitiko su New Yorko
Fronto Bičiulių sambūrio na
riais ir svečiais dr. Br. Radzivano namuose. Bičiuliai greitomis
buvo sukviesti; vieni negalėjo
atvykti, kitų negalima buvo pa
siekti. Pietų Amerikos svečiai
pasidalino įspūdžiais iš savo ke
lionės ir papasakojo trumpai
apie gyvendiną Čilėje. Pokalbio
formoje buvo paliesta išeivijos
lietuviam svarbi tarptautinės po
litikos raida, surišta su okupuo
tos Lietuvos išlaisvinimo klau
simu. Įdomių minčių pateikė
apie tai, kaip Pietų Amerika
kritiškai vertina JAV užsienio
politiką.
Pasisakė ir dėl okupuotos Lie
tuvos padėties ir dėl lietuvių
išeivijos klausimo. Nežiūrint
šiuo momentu nepalankios tarp
tautinės padėties mūsų okupuo
to krašto atžvilgiu, turėtume ne
pasiduoti pesimizmui ir vienin
gai tęsti mūsų tautos laisvini
mo akciją. Ypač reikalinga in
formuoti laisvojo pasaulio kraštų
vyriausybes, tarptautines insti
tucijas ir spaudą apie okupuoto
je Lietuvoje vykdomą genocidą
ir reikalauti laisvės mūsų tautai.
Laisvojo pasaulio lietuviam rei
kia taip pat puoselėti ir plėsti
ryšius su okupuotoje Lietuvoje
palikusiais broliais, kurie kovoja už savo krašto išsivadavimą,
bet, tuos ryšius palaikant, tenka
vadovautis sveika nuovoka ir
reikia vengti bet kokių veiksmų,
kurie okupantų galėtų būti pa
naudojami mūsų tautos klaidini
mui bei skaldymui.
Toliau svečiai ir New Yorko
bičiuliai trumpai pasikalbėjo ei
namaisiais Lietuvių Fronto Bi
čiulių veiklos reikalais. Popietė
baigta ponių paruoštom vaišėm.
R.P.
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Svečiai iš Pietų Amerikos, I-oje eilėje trečias iš k. prof.
Paulius Stelingis, penktas — prof. Julius Kakarieka, Radzivanų bute Richmond Hill.
)

VISIEM SVARBU ŽINOTI, kur gal ima kreiptis turint reikalų teisme
įvairiais atvejais, pvz. įvykus auto nelaimėm ar namų savininkų
ginčam. Taip pat sutvarkomi namų pirkimo-pardavimo dokumen
tai, paruošiami palikimų testamentai. Atliekami ir kiti teisių reikalai.
Kreiptis į advokatą — Valdas C. Duoba, 453 New York Avė.
Huntington, N.Y. 11743. Tel. (516) 427-3399.
Susitarus savaitgaliais ar šiaip vakarais jis pasiekiamas Kul
tūros Židinyje, Darbininko administracijoj, 341 Highland Blvd.,
Brooklyn, N.Y.

žinios—

/

Prof. Ignas Končius vasario 19
mirė Matulaičio seselių na
muose Putnam, Conn. Jis buvo
pašarvotas laidotuvių namuose
Bostone. Prof. Končius, atvykęs
į Ameriką, gyveno So. Bostone,
o dirbo Tufts universitete. Kai
sveikata pradėjo silpnėti, apsi
gyveno Putnamo seselių išlaiko
muose Matulaičio senelių na
muose. Atsisveikinime kalbėjo
kun. prof. Stasys Yla, LB Bos
tono apygardos pirm. Antanas
Škudzinskas, vyr. skaut. Molis,
inž. Vyt. Izbickas, maldas su
kalbėjo kun. V. Zakaras. Nuvežus į Forest Hill kapines, kalbė
jo rašytojas Stasys Santvaras.
Prof. Vytenis Vasyliūnas pagro
jo vargonais. Buvo sugiedotas
himnas. Velionies pageidavimu,
jo kūnas buvo sudegintas kre
matoriume, ir pelenai pervežti
ir palaidoti Chicagoje šalia sū
naus. Velionies atminimui Lie
tuvių Fondui suaukota 343 dol.,
o seselių vienuolynui, kur profe
sorius praleido kelerius paskuti- .
nius savo gyvenimo metus, —
135 dol.
Leonas Lėtas, rašytojas ir
dailininkas, skaitė savo kūrybą
vasario 22 LB kultūros klubo su
sirinkime. Klubo pirmininkas
Ramūnas Kondratas pirma pa
kvietė susikaupimo minute pa
gerbti velionį prof. Igną Končių,
tada pristatė Leoną Lėtą. Lėtas
1941-1944 studijavo Kauno Tai
komosios Dailės Institute, 194243 architektūrą VD universitete
Kaune. Pokario metais pradėjo
reikštis literatūroje. Tuo metu
jis gyveno Vokietijoje. Prelegen
tas pirma papasakojo apie save,
kaip dirbęs Kauno valstybės
teatre, kaip Vokietijoje drauge
su broliais Mekais, A. Lands
bergiu reiškėsi literatūroje. Po
ilgesnio laiko vėl pradėjęs rašy
ti poeziją. Po šios įžangos pre
legentas skaitė savo poeziją ir
dainavo liaudies dainas, ir vėl
skaitė ir dainavo. Leonas Lėtas,
kuris anksčiau vadinosi Adamkevičiumi, turi gražų ir sodrų
balsą, ir jo pasirodymas — poe
zija ir daina — buvo visai įdo
mus ir patrauklus. Pabaigoje
klubo pirmininkas jam įteikė
kuklią dovanėlę. Susirinkimas
baigtas kavute ir laisvais pašne
kesiais.
Vysk. M. Valančiaus minėji
mas bus rugsėjo 21, sekmadie
nį, Liet, piliečių draugijos salėje
So. Bostone. Rengia LB Bosto
no apylinkė.
Mokinių vežiojimas Bostono
mieste šiais metais atsieis 16
mil. dolerių, kitais metais — 26
mil. dol. Tai brangi nesąmonė.
N. Anglijos pabaltiečių drau
gija 1974-75 metų koncertų se
zoną baigia solistės Ginos Čapkauskienės
koncertu-rečitaliu
kovo 21, penktadienį, 8 v.v.
Longy School of Music, Ed
vvard Pickman Hali, 1 Follen
Street,
Cambridge.
Solistei
akomponuos Saulius Cibas. Bi
lietus iš anksto galima užsisaky
ti pas Ireną Veitienę, tel. 6981990. Suaugusiem — 4 dol.,
studentam ir pensininkam — 2
dol.

Tėvynės Sargas, politikos ir
socialinių mokslų žurnalas, Nr.
33,192 puslapių, gaunamas Dar
bininko administracijoje. Kaina
— 5 dol.

r
PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCH ALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047
Ridgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068
Asto rijoje: 28-28 Steinvvay Street — AS 4-3210
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin 8q., L.I.: 981 Hempstead Tpko. — 437-7677

Flushinge: 41-06 Main Street

—

Hl 5-2552

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154

Poughkeepsle, N.Y.: 450 Main St.

914-454-9070
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Dr. Adolfas Damušis, iš
Southfield, Mich., balandžio 13
atvyks į Nevv Yorką ir kalbės
prof. Juozo Brazaičio garbei ren
giamoje akademijoje. Jis ap
žvelgs velionį profesorių kaip
rezistentą. Akademijos pradžia
4 v. popiet. Ją rengia Darbinin
ko redakcija, Liet. Kat. Mokslo
Akademija ir New Yorko Liet.
Fronto Bičiulių sambūris.
Kas turėtų prof. Juozo Brazai
čio nuotraukų, ypač iš jo gim
nazijos laikų, iš studentavimo
laikų ir iš mokytojavimo die
nų, prašom paskolinti. Jo rengia
mai akademijai bus pagamintos
skaidrės. Nuotraukos tuoj bus
nufotografuotos ir sugrąžintos.

Skulptoriaus Petro Vaškio
keramikos darbų paroda ren
giama kovo 22-23 Kultūros Ži
diny. Parodos atidarymo metu
bus demonstruojamos skaidrės,
kokiu būdu pagaminamos tos
puošnios, dekoratyvinės vazos,
servizų komplektai.
Iškilminga Vysk. Motiejaus
Valančiaus 100 metų mirties
akademija rengiama gegužės 4,
sekmadienį, 4 v. popiet Kultū
ros Židinyje. Valančiaus raštų
ištraukas skaitys dramos akto
rius Henrikas Kačinskas.
Lietuvos atsiminimų radijo ir
Rūtos kultūros rėmėjų klubo
ruošiama didinga šeimos šventė
—radijo piknikas bus birželio
(June) 29, sekmadienį, latvių
tautiniame parke Priedai nėję,
Hovvell-Tovvnship, N.J. Radijo
valandėlės direktorius prof. dr.
Jokūbas Stukas prašo tą dieną
rezervuoti šiam tradiciniam ra
dijo piknikui.

Kun dr. V. Pavalkis iš Milpitas, Calif., siųsdamas pre
numeratą, pridėjo spaudos dar
bams 20 dol.
A. Reventas su šeima iš Owego, N.Y., persikėlė į 7024 Falling Springs Rd. Fort Worth,
Texas. Su prenumeratos mokes
čiu prisiuntė spaudai 15 dol.
Mūsų skaitytojam už spaudos
įvertinimą dėkoja Darbininko
administracija.

Šį sekmadienį sporto diena
Kultūros Židiny LA Klubo
jaunių C, B ir A grupių krep
šininkai rungtyniaus su svečiais
iš aplinkinių katalikiškų mokyk
lų. Rungtynių pradžia 12:30 vai.
popiet. Žemutinėj salėj veiks
užkandinė. Mergaičių krepšinis
2 vai. p. p. St. Thomas parapi
jos salėje, VVoodhavene. *

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

A. a. dr. Leonardo Plechavi
čiaus mirties metinėse kovo 16
mišios bus laikomos tėvų pran
ciškonų koplyčioj 11 v. ryto. Po
mišių velionio sesuo E. Legeckienė maloniai kviečia visus da
lyvius atsilankyti jų rezidencijoj
užkandžiam.

So!Mečislovas Razgaitis, kaip
buvo anksčiau pranešta, yra pa
kviestas į Regina operą ir kovo
14 dalyvauja La Bohema operos
pastatyme. Balandžio 27 jis ren
gia savo dainų rečitalį Apreiš
kimo parapijos salėje. Bus atlik
tas naujas repertuaras, jo tarpe
bus 6 visai naujos dainos. Akomponuoja Algirdas Kačanauskas.
Prie JAV 200 metų sukakties
minėjimo prisidės ir etninės
grupės. Tuo reikalu pasitarimas
įvyko vasario 27, ketvirtadienį,
Kultūros Židinyje. Dalyvavo dr.
V. Paprockas, A. Varnas, V. Ra
dzivanas, J. Maurukas, J. Vytuvienė, J. Boley, dr. G. Kumpikaitė. Pasitarime paaiškėjo, kad
minėjimus rengs atskiros miesto
apskritys etninių grupių tarpe.
Bus lankoma etninių grupių įžy
mesnės vietos, tautiniai restora
nai. Manoma, kad lietuvių prog
ramą turėtų parengti Lietuvių
Bendruomenės apylinkės. Šio
pasitarimo dalyviai imtųsi ini
ciatyvos prisidėti prie mi
nėjimo Nevv Yorko mieste ir
Nevv Yorko valstijoje. Kitas toks
pasitarimas šaukiamas kovo 13
d. 7 v.v. Kultūros židinyje. Ar
chitektas A. Varnas iki to laiko
išsiaiškins miesto valdybos įstai
gose, kas būtų galima surengti
sukakties proga, pvz., ar galima
surengti dailės parodą, šokių
šventę, kuo galima prisidėti prie
bendrų minėjimų.
Prof. Paulius Stelingis, pa
buvęs JAV-se keletą savai
čių, vasario 25 išskrido į Californiją, iš ten keliauja tiesiai į
Gilę, kur kovo vidury prasideda
nauji mokslo metai.
Prof. Julius Kakarieka, drau
ge atvykęs iš Čilės su prof. P.
Stelingiu, į Čilę išskrido kovo 5.
Nevv Yorke buvo sustojęs pas
Lionginą Drangauską VVoodhave ne.
A.A. Jadvygai Bilerienei at
minti Kultūros Židiniui aukojo:
Marytė Šalinskienė 25 dol.; dr.
Halina Montvilienė 25 dol.; J.E.
Liaukai 10 dol.; Alvydas Deikis 10 dol.; Jonas Tutinas 5 dol.
Velionės artimiesiem reiškiame
nuoširdžią užuojautą, o aukoto
jam lietuvišką ačiū.

—

RYTŲ SPORTO APYGARDOS

SPORTO ŽAIDYNĖS
i

į

ĮVYKS

i

KOVO 15-16 DIENOMIS NEVV YORKE

į

į

;
Dalyvaus rytinio Amerikos pakraščio lietuvių sporto
klubai krepšinio, tinklinio ir stalo teniso šakose.
t

I

Abi dienas rungtynių pradžia 9 vai. ryto.

<

Krepšinis — Gate of Heaven salėje, 105 St., tarp 101

IR 103 Avė., Ozone Park.
Tinklinis ir stalo tenisas — Kultūros Židinyje.

JAUNIMO ŠOKIAI
Kovo 15, šeštadienį, 8 vai. vakaro. Kultūros Židinio
salėje. Gros jaunimo orkestras Vaišės suaugusiem že
mutinėj salėj.

Visus kviečia atsilankyti
Rytų Sporto Apygarda

i'
i
i

Apreiškimo parapijos choro
tradiciniai komunijos pusryčiai
įvyksta kovo 16, tuoj po 11 va
landos mišių, žemutinėje para
pijos salėje. Pusryčiuose kvie
čiami dalyvauti ir visi anksčiau
dainavę chore. Prašom pranešti
Louise Senken, tel. 782-6965.
Choras, vadovaujamas muziko
Algirdo Kačanausko, dabar stro
piai ruošiasi savo metiniam kon
certui, kuris bus kovo 23, Ver
bų sekmadienį, 5 v. popiet Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje.
Aprašant šeštosios dailės pa
rodos dalyvius, parodos dalyvių
sąraše buvo praleista Reginos
Viliamienės pavardė.
Simo Kudirkos šaulių kuopos
knygų leidimo komisija posė
džiavo ir susipažino, kaip dabar
sekasi paskleisti Elenos Jucifltės knygą “Pėdos mirties zono
je“. Knyga eina su gražiu pasi
sekimu. Komisija taip pat svars
tė galimybes parengti tos kny
gos anglišką laidą.

Anna Mažeika, kuri dalyvauja
rengiamose vasario mėnesio
dailės parodose, batikos specia
listė, kovo 1 ir 2 dienomis bati
kos techniką demonstravo Ingeborg galerijoje Port Washingtone.
Liet, darbininkų draugijos 7
kuopa vasario 22 Fifi restorane
Woodhavene surengė savo ne
seniai išleisto metraščio prista
tymą. Apie leidinį kalbėjo Jonas
Valaitis, gi visam pobūviui va
dovavo kuopos pirmininkė Bro
nė Spūdienė.
J. Narvydas, Seaford, N.Y.,
Darbininko laikraščio paramai
aukoja 25 dol.
Lietuvių Fronto Bičiulių New
Yorko sambūrio susirinkimas
šaukiamas kovo 16, sekmadienį,
4 v. popiet Kultūros Židinio pa
talpose. Darbotvarkėje — LB
Krašto valdybos visuomeninių
reikalų tarybos narė Daiva Kezienė
kalbės
visuomeninės
veiklos klausimu; po to sambū
rio pirmininko pranešimai apie
atvykstantį Hamiltono Aukuro
teatrą, studijų savaitę Kenne
bunkporte ir apie kitus eina
muosius reikalus. Valdyba nuo
širdžiai kviečia susirinkime da
lyvauti visus bičiulius su šeimo
mis, su savo daugais bei pa
žįstamais.
Brooklyno JAV 200-tų metų
nepriklausomybės paminėjimo
(Bicentennial Committee) komi
tetas ruošia išleisti Brooklyno
tautinių grupių maisto receptų
knygą. Lietuvės, kurios norėtų
įteikti lietuviškų maisto gaminių
receptus, prašomos nedelsiant
skambinti NY LB I-os apylinkės
pirmininkui Vytautui Radzivanui. Tel. 441-2304.
Katalikių Moterų Sąjungos 24
kuopos valdyba kovo 9, sekma
dienį, 12 vai., tuoj po sumos,
šaukia narių susirinkimą Angelų
Karalienės mažojoj salėj, Brook
lyne.
Leonardas J. Jankūnas, dan
tistas, pirma dirbęs Nevv York
City, persikėlė į savistovią įstaigą ir priiminėja pacientus
810 Fairvievv Avė., Ridgevvood,
N.Y. 11227. Tel. (212) 821-4128.

PATIKSLINIMAS
Darbininko 9 nr. Patersono,
N. J., korespondencijoje, kur ap
rašomas velionis Pranas Liau
gaudas, atsirado netikslumų. Jis
buvo kilęs ne iš Deveikių dva
ro, bet iš Degaičių dvaro. Taip
pat jis studijavo ir teisę, bet stu
dijų nebaigė, nes turėjo grįžti į
dvarą ir jį tvarkyti.
Išnuomojamas 3 kambarių
butas dirbančiam vyrui. Skam
binti vakarais VI 9-5804.
Reikalinga moteris prie vaikų
gyventi vietoje. Skambinti (201)
661-5226.
Parduodamas namas: 4 kam
bariai, yra vietos antrame aukš
te dviem su puse kambario. Ar
ti autobusų ir visokių mokyklų
Namų kainos ^ioje apylinkėje
pakilo $5,000, o aš nuleidžiu
$5,000.
Dabartinė
kaina
$29,900. Švari ir rami apylinkė.
Loto didumas: 100x83. I. Chalkis, 111 Hilcrest Avė., Somer
set, N. J. 08873. Telefonas:
201 247-2295.
Atlieku namų pataisymo, da
žymo, staliaus ir kitus mažesnius
darbus, kuriuos darau sąžiningai
ir prieinamomis kainomis. Infor
macijai tel. 827-1371.

Nevv Yorko skautai kovo 2 Kultūros Židinyje surengė gražią ir įdomią Kaziuko mugę, kurią
aplankė gana daug žmonių. Scenoje buvo įrengta palapinė su meškeriojimu. Nuotr. L. Tamo
šaičio

Kultūros Židiniui aukojo:
150 dol. Petras Jasmantas, Nevv
ark, N.J., anksč. 175. 50 dol.
Lionginas Vaitkevičius, Woodside, N.Y. 25 dol. Antanas Pocius,
Elizabeth, N .J., anksč. 75.
Kazys ir Eugenija Kasperiūnai kovo 1 buvo pagerbti Elizabetho Laisvės salėj. Abu ne
seniai atšventė vedybinio gyve
nimo 25 metus, Kazimieras su
laukė 50 m. amžiaus, o čia dar
ir vardinių išvakarės. Pobūvį ati
darė iniciatorių vardu Aleksand
ras Žemaitis, maldą sukalbėjo
tėv. K. Bučinys, o programą ke
liais išėjimais patraukliai atliko
aktorius Vitalis Žukauskas. Susi
rinkusių bendrą sVeikinimą
trumpa kalba išreiškė Aleksand
ras Žemaitis ir pakvietė visus
pakelti šampano taures už jubi
liatus. Prie įvairiomis gėrybėmis
gausiai apkrautų stalų dalyviai
ilgokai linksminosi.
Dail. Elenai Urbaitytei pa
skirta premija “Avvard of Excellence” už tapybos darbą “Va
sara Nr. 2“ grupinėj, atrinkti nėj
parodoj, Heckscher Muziejuj,
Huntington, N.Y. Paroda tęsis
nuo kovo 8 iki balandžio 6,
nuo 10 vai. ryto iki 5 vai.
vak., išskyrus pirmadienį.
Stasys Alėnas, sulaukęs 58
metų amžiaus, vasario 18 dieną
mirė Kaune, kur nuo 1945 metų
ir gyveno. Nepriklausomos Lie
tuvos laikais dirbo Jurbarko
miesto savivaldybėje. Už velio
nį lietuvių pranciškonų koply
čioje Brooklyne buvo aukojamos
dvejos mišios vasario 22 dieną.
Mišias užprašė seserys Stasė
Česnavičienė ir Kazimiera Sirgėdienė. Mišių aukoje dalyvavo
gražus giminių ir pažįstamų bū
relis.
Kaukių balių praeitame Dar
bininko numeryje aprašant, įsi
brovė du netikslumai: maldą
piadžioje sukalbėjo ne Tėv.
Paulius Baltakis, bet kun. Jo
nas Pakalniškis, moksleivių atei
tininkų kapelionas; ir antra —
dail. J. Juodis savo kostiumu
vaizdavo ne Neptūną, o die
vaitį Perkūną.

IŠ MAIRONIO LITUANISTINĖS
MOKYKLOS GYVENIMO
Tėvų komiteto posėdis buvo
sausio 18. Dalyvavo ir mokyk
los vedėja Dana Bobelienė. Per
žvelgtas mokyklos kaukių ba
lius, iš kurio gauta pelno 1239
dol., tai yra dviem šimtais dole
rių daugiau negu bet kuriais ki
tais metais. Ypač daug uždirb
ta iš vaikų loterijos.
Posėdyje buvo aptarta ir Mai
ronio mokyklos 25 metų sukak
ties minėjimas. Jis rengiamas
balandžio 26. Baigusieji Mairo
nio mokyklą yra išsiblaškę po
visą Ameriką. Tėvų komitetas
kviečia visus dalyvauti šiame
pobūvyje. Komitetas neturi visų
adresų, tai kvietimų ir nesiųs.
Paskaitę šį pranešimą, paragin
kite vienas kitą ir visi kuo
gausiausiai dalyvaukite. Juo
daugiau dalyvaus šios mokyklos
mokinių ir mokytojų, juo bus vi
siem įdomiau ir geriau.
Nutarta kitą tėvų susirinkimą
kviesti kovo 15. Komitetas jau
dabar prašo visus tėvus šiame
susirinkime dalyvauti.
Mokyklos kaukių balius buvo
sausio 12. Jį pradėjo tėvų ko
miteto pirmininkas J. Vazbys.
Žodį tarė Rytų apygardos mo
kyklų inspektorius Antanas Ma
sionis. Jis pasidžiaugė, kad vai
kai išmoksta dvi kalbas, kad
bendraudami įsijungia į lietuvių
bendruomenę.
Po jo kalbos J. Vazbys pri
statė visos programos vedėją Vy
tautą Alksninį.
Didelio pasisekimo susilaukė
lėlių teatras. Buvo suvaidinta
Kauno muzikantai, galvažu
džių namas, žalieji žmogiukai.
Vaidinimą parengė mokytoja
Gražina Janušienė, padėjo aukš
tesniosios mokyklos mokinės:

Išnuomojamas butas iš 5 švie
sių kambarių Highland parko
dalyje. Pageidaūjama suaugusių
šeima. Tel. AP 7-2701.

Rita Sabalytė, Jolita Gudaitytė,
Danutė Norvilaitė, Daina Šulaitytė, Rasa Bobelytė. Lėlės
net publiką klausinėjo, taip visą
vaidinimą sugyvino.
Gražiai pasirodė ketvirtas ir
penktas skyrius drauge padai
nuodamas. Per gana trumpą lai
ką stebėtinai gerai paruošė vai
kus Nijolė Ulėnienė. Dainavo ir
vaikų darželis. Buvo padai
nuotos šios dainos: Oi tu straz
de, strazdeli, Gandras vaikštinė
jo, Tipu tapu, 'Daržovių geguži
nė, Ridikėlis ir petruška ir kitos
dainos.
Paskutinė dalis buvo kaukių
ir kostiumų pasirodymas. Čia
vaikai ėjo aplink salę ir visus
stebino savo gražiais drabužiais.
Teisėjais buvo Apolonija Radzivanienė, Vytautas Strolia ir
Aleksandra Pesytė. Jie paskelbė
visą sąrašą laimėtojų: Klivečkaites, Marijošiūtę, tris Kidolytes, Zitą Sidaitę, Rūtą Bobelytę, Mikonytę, Česnavičiūtę ir D.
Nemicką.
Po
programos
didžiojoje
salėje vaikai žaidė. Čia buvo ir
jų loteriją. Apatinėje salėje buvo
vyresnieji. Čia irgi buvo loteri
ja, baras, bufetas. Loterijai va
dovavo Aldona Klivečkienė ir P.
Naronienė, barui — A. Bagdžiūnas, vaikų loterijos vedėja Ema
Milukienė su savo vyru, bufe
tą ir barą tvarkė Irena Fairbanks ir p. Gvildienė, garsiakal
bius — Antanas Bobelis, bilie
tus pardavinėjo ir prie durų sto
vėjo P. Baltrulionis, W. Kurnė
tas, V. Dragūnevičius, G. Že
maitaitis, A. Samušis ir kiti. Ne
galime pamiršti ir motinų, kurios
sunešė maistą ir paskui pačios
pirkosi.
Daiva ir Romas Keziai per sa
vo Laisvės Žiburio radiją nemo
kamai garsino mokyklos kaukių
balių. Už sales irgi padaryta
labai didelės nuolaidos. Visą
planavimo ir organizavimo dar
bą atliko tėvų komiteto pir
mininkas J. Vazbys. (J.R.)

Nevv Jersey Skautai ir Skautės

maloniai kviečia dalyvauti tradicinėje (15-toje)

KAZIUKO MUGĖJE
1975 m. kovo mėn. 9 d.. sekmadienį,

Lietuvių Laisvės Salėje, 269 Second St., Elizabeth, N.J.

Pietūs — 1:00 vai. p. p. Pietų bilietai suaugusiems $4.00, vaikams $1.50. Patartina
bilietus įsigyti iš anksto pas skautų-čių tėvelius arba pas p. A. Bartienę., 218 Franklin St.,
Elizabeth.

Veiks kavinė, loterijos bei žaidimai vaikams. Jus vilios įvairus rankdarbiai; muzikinės
dėžutės su lietuviška melodija, žvakidės, vytys, tautinės lėlės, gėlės, barstyti bei
i
austi rankdarbiai ir kt.

Lauksime Visų!
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