DARBININKAS
Vol. LX, Nr. 11
Kovas-March 14. 1975

Savaitės
Įvykiai
Arabų partizanai laiveliais iš
sikėlė ir užėmė Tel. Aviv mies
te viešbutį su jame gyvenan
čiais turistais. Per kautynes su
Izraelio kariais ir policija žuvo 7
partizanai, 3 Izraelio kariai ir ke
letas įkaitų.
Peter Lorenz, krikšč. dem.
partijos kandidatas į V. Berly
no burmistrus, per rinkimus lai
mėjęs 43.9% balsų, buvo prieš
rinkimus kairiųjų radikalų pa
grobtas gatvėje. Vokietijos vy
riausybė
už jo
paleidimą
paleido iš kalėjimo teismo nu
baustus 6 radikalus, kurie lėktu
vu buvo išgabenti į Pietų Je
meną. Pagrobėjai liko Vokie
tijoje, Peter Lorenz taip pat bu
vo paleistas.
Kairieji partizanai Montoneros pagrobė JAV garbės konsulą
Kordoboje, Argentinoje, John
Patrick Egan ir jį nužudė. JAV
atstovybė bijo, kad gali būti
pagrobti ir daugiau amerikiečių.
3 ginkluoti ir kaukėti asmenys
išsprogdino Shelton, Conn.,
esantį gumos fabriką ir jį pade
gė. Spėjama, kad šį darbą atli
ko Weathermen grupės žmonės.
Kissinger, išvykdamas į Art.
Rytus, pareiškė kad jo misija su
derinti Egipto ir Izraelio ne
sutarimus dėl užimtos teritorijos
dalinio grąžinimo turi 50 %
galimybių.
Iranas pasirašė su JAV preky
bos sutartį, pagal kurią jis žada
per 5 metus prekybai, ginklam
pirkti ir kitiem ūkinio kėlimo
projektam vykdyti išleisti 15
bil. dol.
Kinija vėl atšaukė kitą sutartį
pirkti iš JAV 382,000 metrines
tonas kviečių. Anksčiau ji atsi
sakė pirkti 601,000 t kviečių.
Valst. sekr. Kissinger pareiš
kė, kad JAV yra pasiruošusios
žengti nauja kryptimi santykiuo
se su Kuba ir baigti 15 metų
trukusį boikotą, jei dauguma
hemisferos valstybių su tuo su
tiktų.
Prez. Fordas vėl pratęsė
amnestiją kariuomenės dezerty
ram ir vengusiem karinės tarny
bos iki kovo 31.
Šachas Rehza Pahlevi paskel
bė, kad Iranas bus vienos par
tijos valstybė ir pažadėjo darbi
ninkų atlyginimą pakelti iki 184
dol. mėn.
Prez. Fordas vetavo aliejaus
importo įstatymą, pagal kurį mo
kesčiai už importuojamą aliejų
turėjo būti sulaikyti 90 d.
Etiopijos vyriausybė nacio
nalizavo žemę. Privatūs ūkiai
bus leidžiami tik iki 10 ha dy
džio. Kol reforma bus įvykdyta,
žemės vaisiais turės pasidalyti
lygiai savininkai irnuomininkai.
Kambodijos sostinės Phnom
Penh aprūpinimas lėktuvais bu
vo kuriam laikui nutrauktas dėl
komunistų ugnies. JAV karo lai
vas su 800 karių stovi netoli jos
krantų galimai amerikiečių eva
kuacijai.
JAV iždo sekr. William E. Simon ir prekybos sekr. Frederick
B. Dent balandžio mėn. išvyksta
į Maskvą tartis dėl prekybos
sutarties.
Britų Kolumbijos univ. prof.
dr. N’orman Hirt tvirtina, kad
sovietų policijos psichiatrai ka
lėjime laikomiem disidentam
įšvirkščia didelę dozę reserpino,
kuris atrofuoja smegenis.
Sovietų saugumas po kratos
areštavo rašytoją Anatoly Marčenko, parašiusį knygą apie savo
išgyvenimus kone, stovyklose.
Jis atsisakė sovietų pilietybės ir
norėjo emigruoti į JAV.

Jugoslavijos disidentas Mihajlo Mihajlov bus nubaustas 7
m.kalėjimo ir 4 m. draudimo ra
šyti už užsienio spaudoje spaus
dintus straipsnius, kritikuo
jančius Jugoslavijos sistemą.
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KAIP VYKO SVEČIŲ KELIONĖ
Vasario pradžioj spaudoj buvo
paskelbta, kad iš Sovietų Sąjun
gos atvažiuoja dvasininkų dele
gacija, jų tarpe ir lietuvis kuni
gas, Vilniaus arkivyskupijos val
dytojo pareigas einąs mons. Čes
lovas Krivaitis.
Amerikos Lietuvių Katalikų
Tarnyba sužinojo, kad svečiai
bus globojami JAV Protestantų
Bažnyčių Tarybos —National
Council of Churches of Christ.
Taip pat sužinojo atsakingo
kvietėjo pavardę, delegacijos
dvidešimt asmenų sąstatą ir ke
turių palydovų — vertėjų pavar
des. Visa ši informacija kartu su
oficialių šaltinių svečių numaty
tu maršrutu skubiai buvo per
duota, kur reikalinga.
ALK Tarnybai rūpėjo infor
muoti visus, kurie galimai susi
tiks su delegacija, kad jie nebū
tų suklaidinami šių dvasininkų
teigimų apie tikėjimo laisvę
anapus geležinės uždangos.
Vysk. V. Brizgys paruošė teks
tą, kuriame nurodoma, kad tikė
jimo laisvės Lietuvoj nėra. Šį
vyskupo pasisakymą ALK Tar
nyba įteikė JAV katalikų žinių
agentūrai, kad pasiektų visus ka
talikų laikraščius.
Iš anksto kun. K. Pugevičiaus
paruoštas išsamus straipsnis
apie tikinčiųjų persekiojimą
Lietuvoj buvo šia proga taip
pat per National Catholic News
Service pasiųstas keturiem šim
tam katalikų laikraščių.
ALK Tarnyba apie 50 asmenų,
kuriem teko susitikti su delega
cija, išsiuntinėjo: vysk. V. Brizgio pareiškimą, ištraukas iš LKB
Kronikų, 8-tosios Kronikos ko
piją, V. Sevruko atvirą laišką,
kuriame jis smerkia tikinčiųjų
persekiojimą Lietuvoj.
JAV LB talkinant, Juozas Vait
kus, Ateitininkų Sendraugių Są
jungos c.v. vicepirmininkas, su
organizavo delegaciją, kurioj da
lyvavo J. Vaitkus, kun. Pugevičius, latvių pastorius A. Veinbergs ir estų pastorius R. Troost.
Delegacija lankėsi Washington,
D.C., pas metodistų vyskupą
James K. Mathews, kuris reikalą
suprato labai gerai.
ALK Tarnyba taip pat susisie
kė su JAV katalikų vyskupų eku
meninės tarybos reikalų vedėju,
kuris gautus duomenis žadėjo
perduoti atsakingiem vysku
pam. JAV vyskupų konferenci
jos taikos ir teisingumo sky
riaus reikalų vedėjas kun. Brian
Hehir medžiagą perdavė vysk.
Rausch. JAV vyskupų konferen
cijos vicepirmininkui. Tad vysk.

V. Europos bendr. rinkos vals
tybės pasirašė su 46 neturtingo
mis Afrikos, Karibų jūros ir Pacifiko valstybėmis Lome kon
venciją, pagal kurią šiom valsty
bėm bus suteikta per 5 m. 3.6
bil. dol. paramos.
Brazilijos prez. Ernesto Geisel pareiškė, kad, sutramdžius
terorizmą, vyriausybė kreips di
desnį dėmesį į krašto sociali
nių reikalų sprendimą ir ekono
minės gerovės kėlimą.
JAV kongreso delegacija Saigone susitiko su Š. Vietnamo
delegacija ir apkaltino ją są
moningai
trukdant
žuvusių
ir dingusių be žinios amerikie
čių ieškojimą.
J šaugus vagystėm, sovietų
Pravda pranešė, kad pagalbinei
policijai bus pavesta kovoti
miestuose su visuomeninio tur
to vagystėmis, nelegaliomis
svaigalų varyklomis, jaunuolių
nusikaltimais, aplinkos tarša ir
net saugojimu valstybės sienų.
Bendr. rinkos valstybės su
tarė sudaryti 1.4 bil. dol. fondą
neturtingų Italijos, Airijos ir š.
Britanijos sričių ūkinei gerovei
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Rausch galėjo savo pokalbiuose
su sovietinės delegacijos nariais
kelti reikalingus klausimus apie
tikinčiųjų persekiojimą Lietu
voj.
Viena iš pirmųjų sovietinės
delegacijos stočių šiame krašte
buvo Princeton Theological
(protestantų) Seminary (N.J.),
kur vyko keturių dienų pasitari
mai ekumeniniais klausimais.
Čia ALK Tarnybai dalyvauti ne
pavyko, tačiau reikalinga me
džiaga buvo pasiųsta latviui dr.
Arvydui Ziedoniui, kuris minė
tame pasitarime kėlė Lietuvos
tikinčiųjų persekiojimo klau
simą.
Sovietinei delegacijai atvykus
į Washington, D.C., jiem suruoš
toj pusvalandžio spaudos kon
ferencijoj dalyvavo kun. K. Pugevičius, žurnalistė D. Krivickienė ir tėv. dr. T. Žiūraitis,
OP. Kun. Pugevičius šioj konfe
rencijoj svečių užklausė: “Jei,
Jūsų teigimu, Sovietų Sąjungoj
yra tikėjimo laisvė, už ką sėdi
kalėjime P. Pliura, P. Petronis,
V. Jaugelis, J. Stašaitis, J. Gra
žys, N. Sadūnaitė ir kiti, kurie
V. Sevruko teigimu, kalinami
už religinę veiklą?”
Mons. Krivaitis, atsiliepdamas
lietuviškai, kun. Pugevičiui ver
čiant amerikiečiam žurnalistam,
teigė: “Nežinau apie p. Sadūnaitę, tačiau kiti po ilgo tardy
mo nuteisti už antitarybinės lite
ratūros platinimą”.
Kun.
Pugevičius:
“Bū
tent . . .”

Mons. Krivaitis: “Už Kronikos
platinimą”.
Kai vienas iš pravoslavų teigė,
kad Sovietų Sąjungoj Religi
niam Reikalam Atstovas prižiūri,
kad nei tikintieji nei bedieviai
neperžengtų įstatymų, liečian
čių tikėjimo laisvę, kun. Pugevi
čius paklausė: “Tai kodėl turi
me tiek daug tikinčiųjų, kurie
dėl minėtų įstatymų laužymo
nuteisti, o neturim nė vieno be
dievio, kuris būtų už tikin
čiųjų teisių varžymą nubaustas?”
Pravoslavų kunigo atsaky
mas: “Mes nenorime, kad Jūs
manytumėt, kad pas mus viskas
tobula. Valdžia pas mus bedie
vių rankose. Jie įstatymus
administruoja. Kartais būna ad
ministracinių klaidų.”
-oChicagos vidurmiesty prie
Civic Centro kovo 3 vyko de
monstracijos
prieš
sovietų
dvasininkų delegaciją. Daly
vavo apie 800 asmenų, iš jų
apie porą šimtų lietuvių. Vado
vavo ukrainiečių, lietuvių, lat
vių, baltgudžių ir kt. kunigai.
Tarp kitų kalbėjo lietuvių
katalikų kunigas Mykolaitis, lie
tuvių evangelikų kunigas Ansas
Trakis, o prieš pabaigą, vado
vaujant lietuviui kun. J. Borevičiui, lietuviai sugiedojo “Marija,
Marija”. Kun. A. Stašys dalijo la
pelius, kuriuose buvo surašyti
faktai apie tikėjimo persekioji
mą Lietuvoj. Demonstracijoje
žmonės dalyvavo su žvakėmis.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
VILKAVIŠKIO
VYSKUPIJA
PALUOBIAI
Atviras laiškas

Gerbiamasis Vilniaus Valst. V.
Kapsuko Universiteto Vyr. dėst.
A. Augau!
1974 kovo 1 “Kauno Tiesoje”
Nr. 51 savo str. “Štai jie — suta
notieji liaudies draugai” Jūs ra
šote, kad “1945 pradžioje Vati
kano valstybės sekretoriaus
kardinolo Montinio (dabartinio
popiežiaus Pauliaus VI—mano
pastaba) paragintas vysk. Būčys
pavedė Panevėčio kunigui P.
Račiūnui rinkti šnipinėjimo ži
nias apie Raudonąją armiją. Ra
čiūnas surinktas žinias turėjo
perduoti Maskvoje buvusiam
Vatikano šnipui Laberžui, šis
Vatikanui, o Vatikanas—JAV
žvalgybai. Račiūnas, šventai ti
kėdamas, kad amerikiečiai išva
duos Lietuvą, puolėsi jiems pa
sitarnauti.”
Jūs savo straipsnyje nepami
nite, kad aš be teismo buvau
įkalintas 25-riems metams. Nenurodote tikrosios mano repre
savimo priežasties. Štai ji:

1947 Lietuvoje jau buvo su
imtas Telšių vysk. V. Borisevičius, jo pavaduotojas vysk. P.
Ramanauskas ir Kaišiadorių
vysk. T. Matulionis. Grėsė pa
vojus Lietuvos vyskupijoms likti
be vyskupų. Panevėžio vysk. K.
Paltarokas pagal kanonų teisę
be Vatikano leidimo naujų vys
kupų konsekruoti negalėjo. Tie
sioginio kelio susisiekti su po
piežiumi vyskupas tuo metu ne
turėjo. Dėl šios priežasties, dva
sinės vyriausybės pavestas, nu
vykau į Maskvą pas JAV pasiun
tinybės kapelioną kun. Labęržą
paprašyti išrūpinti popiežiaus
leidimą pakonsekruoti Lietuvai
naujus vyskupus. Nuvykęs į
Maskvą, gavau vietos milicijos
leidimą raštu laikinai apsigy-

Chicagoj, kai lankėsi Sovietų dvasininkų delegacija, vietos dvasininkai miesto centre
surengė protesto demonstracijas ir maldos susirinkimą, protesduodami prieš Maskvos at
siųstus propagandistus. Iš k. kun. J. Borevičius, kun. V. Mikolaitis, kun. Mclntire,
kun. J. Prunskis. Kalba ukrainietis kun. M. Butrynsky. Nuotr. A. Šeštoko

TOKIA KŪRYBINĖ LAISVĖ SOV. SĄJUNGOJ
Pareigą tėvynei jis atlikęs
Kai jis ir jo menas sensta
Per 25 metus darbo Maskvos
Jis negali gyventi kūrybinio
gyvenimo savo tėvynėje, nes ta konservatorijoje jo auklėtiniai
teisė jam buvo visą laiką pa laimėjo 20 tarptautinių premijų,
neigta. Ką jis turįs daryti, kai jis koncertavo Sibire, Tol. Ry
jo menas senstąs kartu su juo? tuose ir kitur, bet jie norėjo jam
Net ir jo meno rekordavimo se parodyti, kad jie gali sunaikinti
sijos buvo nutrauktos su ne kiekvieną, kuris jų nepaklauso.
pabaigta gaida, o jis pats for Ir taip prasidėjo draudimas jam
maliai išmestas iš studijos. koncertuoti ne tik užsienyje, bet
Tai atsitiko rekorduojant Puc- ir savam krašte. Jo ateitis yra
cini operą Tosca Bolšoi teatre, New Yorko, San Francisco, Lon
Buvau nepolitinis muzikas
Jis skyrėsi nuo kitų ten gyve kur jo žmona dainavo, o jis pats dono, Paryžiaus, Milano, Vienos
ir Miuncheno teatruose. Ar jis
nančių kūrėjų tuo, kad per 5 dirigavo orkestrą.
turįs
sėdėti namuos ir laukti mir
metus buvo visai nepolitinis
ties?
Muzikas ir aktorius negali
muzikas, gyvenęs pagal savo są
užsidaryti
tarp sienų ir kurti tik
Goskoncert diriguojamas
žinę ir širdį. Jis nepasirašė jokių
sau,
nes
jis
reikalingas klausy
Kaip ilgai jis galįs pasilikti
oficialių laiškų nei už nei prieš
tojų.
Jis
nepabėgęs
nuo savo
Izraelio agresorius, nei prieš Bo- Goskoncerto lėle? Tik Gos
žmonių,
bet
tik
nuo
biurokratų.
koncert
gali
nuspręsti,
kur
ris Pasternaką ar Andrėj D. Sa
charovą. Jis nedalyvavo oficia jis gali koncertuoti ir ką. Gon- Tėvynėje jis pakankamai iš
liai organizuotoj veikloj prieš koncert pranešė, kad jis negali taigiai gyvenęs, bet tik užsie
tam tikrus kompozitorius, ar kartu su Yehudi Menuhin ir Wil- nyje yra jiem vienintelė proga
tistus, rašytojus ar mokslininkus, helm Kempf atlikti iš anksto realizuoti muzikinius troškimus.
(H. Višnevskaja dainuos Tosbet tik priglaudė savo vasarna Beethoveno Trio Paryžiuje dėl
my Aleksandrą Solženicyną. Tai savo ligos, nors tuo tarpu jis bu cos operoj Toscos partiją Metro
politan operoj kovo 24.)
vęs geriausios sveikatos.
ir buvo visas kriminalas.

Sov. S-ga leido čelistui Mstislav Rostropovič ir jo žmonai
operos solistei Halinai Višnevskaja su vaikais išvykti 2 metam
į užsienį, ir jis dabar gastroliuo
ja JAV. New Yorke leidžiamam
Novoje Russkoje Slovo jis pa
aiškina, kodėl jis nežada grįžti
atgal tol, kol ten nebus kūrybi
nės laisvės.

venti kun. Laberžo bute. Minė
tasis mano kreipimasis ir buvo
pagrindinė mano represavimo
priežastis.
Jūs kaltinate maine, kad puo
liausi “jiems pasitarnauti”, t.y.,
rinkti ir perduoti žinias apie
Raudonąją armiją. Prašau kon
krečiai nurodyti, kada kur, ko
kias žinias surinkau ir kada, kur
ir kam jas perdaviau ar bent mė
ginau tai padaryti. Atrodo, kad
Jūs nebūsite skaitęs ar nenorite
atpasakoti tiksliai mano tardymo
protokolų, net vieno pagrin
dinių, parašyto 1949 rudenį, va
dovaujant Vilniaus Saugumo
Tardomojo skyriaus viršininkui
puok. lt. Čistiąkovui. Raudo
nosios armijos špionažo klausi
mas iš viso nefigūruoja nei mano
tardymo protokoluose 1949, nei
1965 Maskvos Karinės Apygar
dos Karinio Tribunolo mano by
los peržiūrėjimo sprendime.
Aš iškalėjau 16 metų, nematęs
teisėjo, negirdėjęs prokuroro
kaltinimų nei liudininkų paro
dymų, neišgirdęs motyvuoto
teismo sprendimo, nors daug
kartų raštu tokio teismo reikala
vau, nors Tarybinė Konstitucija
garantuoja kiekvienam Tarybų
Sąjungos piliečiui teisę savo ne
kaltumą ginti teisme. Toks bau
dimo būdas “už akių”, koks bu
vo taikytas ir mano atveju, buvo
TSKP suvažiavimo pasmerktas.
Darbo stovyklose, gyvenant
su vagimis profesionalais “zakonikais” ir plėšikais, teko gir
dėti, kad jų etika draudžia mušti
surištą. Už jos nesilaikymą jie
savuosius baudžia mirtimi. Be
pigu jums šiandien rašinėti
straipsnius, šmeižiančius ku
nigus, kada jiems praktiškai ne
įmanoma tų šmeižtų atremti
per spaudą, radiją ar televiziją.
Jei aš, pavyzdžiui, Jus pava
dinčiau, kad ir privačiame laiš
ke, kiniečių ar anglų šnipu, tai
Jūs, jausdamasis nekaltas, galė
tumėte mane patraukti tarybinio
teismo atsakomybėn ir už šmeiž
tą būčiau nubaustas. O kai Jūs
mane panašiai apšmeižiate, net
viešai ir per spaudą, tai aš per tą
pačią spaudą apsiginti negaliu,
nors įstatymai nenumato išimčių
kunigams ir tikintiesiems. Ar
Jūsų ateistinė sąžinė laiko gar
bingu veiksmu piktnaudoti susi
dariusią padėtį? Ar Jūsų, kaip
universiteto dėstytojo, savigarba
neturėtų būti aukštesnė už mi
nėtų kriminalistų savigarbą?
LTSR CK 7 str. nurodoma,
kad “pilietis arba organizacija
turi teisę per teismą reikalauti
paneigti žeminančias jų garbę
ir orumą žinias, jeigu paskleidusis tokias žinias asmuo neįrodo,
kad jos atitinka tikrovę”.
Taigi įstatymas įpareigoja as
menį, paskleidusį žinias, įrody
ti, kad jo paskleistos žinios ati-,
tinka tikrovę. Jeigu atsakovas
nepajėgia įrodyti, tai tokios ži
nios paneigiamos. “Kas teigia,
kad kitas asmuo nesąžiningas,
privalo tai įrodyti”. (A. Vileita
“Piliečių garbės ir orumo gyni
mas”, V., 1969, “Mintis”, p. 3237).
Kaltinti mane ir kitus, Jūsų
rašinyje minimus asmenis, būtų
galima tik tuomet, jeigu turėtu
mėte neginčijamus įrodymus.
Kuo remdamasis Jūs tvirti
nate, kad 1945 vysk. Būčys man
pavedė šnipinėti Raudonąją
armiją? Juk vysk. Būčys dar
prieš 1941.VI.15 išvyko į Romą
ir, 1944 į Lietuvą įžengus Tary
binei armijai, nuo to laiko su
juo jokio ryšio neturėjau. Pa
skaitykite apie tai mano tar
dymo protokolus.
Jūs kategoriškai teigiate, kad
kun. Laberžas buvo Vatikano
šnipas. Susipažinkite su Maksvos karinės Apygardos Karinio
Tribunolo mano peržiūrėtos by
los sprendimu iš 1965 metų.
Ten aiškiai pasakyta: “neįrody
ta, kad Laberžas buvo užsienio
žvalgybos agentas”. Kam tikėti:
ar Jūsų šmeižiančiam rašiniui, ar
Karinio Tribunolo dokumentui?
Jūs rašote, kad “1945 pradžio
je Vatikano valstybės sekreto
riaus kardinolo Montinio para
gintas vysk. P. Būčys pavedė
Panevėžio kunigui P. Račiūnui
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se naujus kryžius ir neleidžia
policijai jų nugriauti irpan., nes ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
žino, kad daugeliu atvejų milici VVoodhaven, N. Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
ja arba krašto okupacinės val
džios pareigūnai, bijodami vie SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest
Kalba, pasakyta Vasario 16-osios minėjime Bostone
šosios opinijos daug ko jau ne P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.
drįs padaryti.
tiems darbininkams iki visiško Randame ten įvairių veiksnių
A. MASIONIS
Sitų faktų akivaizdoje turime
atsišaukimus, paraginimus, pa
ftATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alrnusialinimo.
Elmwood Park, N.J.
suintensyvinti savo veiklą viešo conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary
tarimus.
Esame
patys
įvairių
or

Save teisindami, mes, kaip jau
sios opinijos formavime. Girdi
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.
anksčiau minėjau, vis neužmirš ganizacijų nariai. Jei dar nesa me, kad rašantieji iš tėvynės
Daugelis prasigyveno ge
tame pridurti, kad mes turėjo me'ar aktyviai nepasireiškiame, laiškus ar turėdami progos susi
TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus,
riau negu tikėjosi, negu svajojo.
pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnauja m Oueens ir apy
me bėgti, nes mums grėsė su įstokime ir dirbkime, pasirink tikti su mūsiškiais, lankančiais
Tokiose sąlygose gyvendami,
dami tokias, kurios aktyvesnės,
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
naikinimas ir tai būtų buvę
tėvynę,
mūsų
broliai
prašo:
galėtumėm ir turėtumėm dau
kurios, mūsų manymu, dau
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).
giau išsigalėti ir tėvynės laisvi beprasmiška. Gerai, tad išlikę giau padaro, daugiau prisideda tik jūs ten šaukite, tik demonst
gyvi ir išvengę to beprasmiš
ruokite, nes juo daugiau jūs
nimo darbui, ir spaudos palai
prie tautos laisvinimo. Pamaty
ko sunaikinimo, įprasminkime
ten šaukiate, juo mums čia rei
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426
kymui, ir jaunimo reikalams,
sime, kad daug kur reikia dar
dabar tą savo išgelbėtą gyveni
kalai
palengvėja.
Net
vienas
lie

Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel.
344*5172. Paruošiamos
ir labdarybei; ir ne tik pinigu,
mą. Gale tų Maironio posmų, bo rankų. Kas jau tikrai negali tuvis, komunistų partijos narys
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
nes pinigu visko neužkiši, bet ir
darbu ir laiku,
_______ _______________________________ ,
..
kuriuos jums paskaičiau, yra prisidėti s'avo
ir tam tikras jų pareigūnas, yra
dalim savo darbo ir laiko orga
tegul
paremia
dosniau
bent
ma

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus
duota viena sąlyga, kuri galėtų
pareiškęs vienam mūsų veikėjui
nizacijom, visuomeniniam vei
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių
mus nuteisinti ir mūsų gyveni terialiai. Palaikykime savas baž privačiame pasikalbėjime čia
kimui, kad nereikėtų to veiki
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avemą įprasminti. Ji skamba taip: nyčias, kad jos nepaliktų tuš Amerikoje, kad vienas dalykas
mo vežimą vežti vis tiems pa'nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712
čios,
kad
paskui
nekaltintumėm
“Tas ne lietuvis . . . kuris di
mūsų veiksniams tikrai yra pa
F—-1
«
"
1 ■■■ " —.....................
vyskupo ar klebono, kad perlei
f
džiais darbais nešvies.”
vykęs — tai Kudirkos išvadavi
JUOZO ANDRUŠIO Real Estą te, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
Taigi reikia darbų. Kokie tie do bažnyčią kitataučiams. Gam mas. Taigi ir šaukime, ir rašy
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax
ta
tuštumos
nemėgsta.
Jei
mes
darbai turėtų būti? Kiekvieno
kime, ir dalyvaukime visokiose
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8
padoraus lietuvio sąžinė gali jas paliksime tuščias, kiti jas už demonstracijose. Išvaduokime
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y.
11421; VI 7-4477
jam pasakyti, ką jis gali ir turi pildys. Stengiausi parodyti, kaip ir Jurgučio šeimą, dar ten pasi
L
daryti. Turime gi savą spaudą. šiandien ten mūsų broliai tėvy likusią. Ypač lengva mums pa
Jei ją skaitome, galime pamaty nėje galvas guldo už savo para naudoti laiškų rašymą kongres- *VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison SL,
(atkelta iš 1 psl.)
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.
ti, ką kiti daro, ką kiti veikia. pijas, už bažnyčias, nes jos ten manams ir senatoriams; tai šia
Be to, duodami paiaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
yra kartu ir tautinės tvirtovės.
Į Ženevos nusiginklavimo
me krašte yra taip praktikuoja tas prieinama kaina.
Padarykime ir mes dar čia gyvas
konferenciją buvo priimtos abi
ma,
ir to iš tikrųjų yra paisoma.
JAV senatas, norėdamas su
išlikusias tokiomis tvirtovėmis.
Vokietijos, Iranas, Peru ir Zaire.
Juk labai dažnai randame mūsų
varžyti senatorių kalbų laiką,
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir
Didžiausias tačiau šiais lai
Joje dabar dalyvaus 30 valsty
spaudoje gatavai paruoštus laiš europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
priėmė taisykles, pagal kurias
kais pavergtojo kovos ginklas
bių.
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona,
kus anglų kalba, tik paimk, per
ginčam dėl senato taisyklių nu
yra viešoji opinija. Šis ginklas
Per paskutinį apklausinėjimą
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.
si ųsk, kur reikia. Jei mes jau
traukti reikės 2/3 esančių posė
yra dabar labai plačiai vartoja
Rytų Berlyne 9 iš 10 jaunuolių
---------------------------------------------------------------------------------------------------------nė to nepadarytumėm, tai
dyje ir balsuojančių daugumos, o
pareiškė, kad, nugriovus Berly
mas visuose kraštuose, ir jis yra
MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by
tikrai būtų neatleistinas mūsų
dėl visų kitų reikalų pakaks 3/5
SlfiPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv York, N.Y,
no sieną ir leidus laisvai judėti,
labai veiksmingas net ir prieš
apsileidimas.
visų senatorių, arba 60 balsų.
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems —(ttiL
jie pereitų į V. Berlyną.
komunizmą. Geriausias pavyz
Valst. dept. kaltina kongresą,
Antras neatleistinas mūsų ap- pert u o to s ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir sukTailando vyriausybė numato
dys, ką viešoji opinija gali pa
nelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
kad jis, 1973 uždrausdamas
pareikalauti iš JAV per 18 mėn.
daryti, yra Solženicyno ir Kudir sileidimas būtų, jei mes neį- nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
Kambodijos bombardavimą, su
sigytumėm
Lietuvos
Bažnytinės
atitraukti savo karius ir lėktu
kos atvejai. Solženicynas ilgą
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
trukdė vyriausybės pastangas
vus. Ten dabar yra 25,000
laiką buvo komunistams rakštis Kronikos. Neturėtų būti nė vie kinsite!
dėl taikos.
karių ir 350 lėktuvų.
akyje, ir tai nemaža. Delsė, del nų lietuviškų namų, kuriuose
Atstovų rūmų pirm. Carl AlALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių
sė ir nedrįso nieko daryti, nes nebūtų šio lietuvių ir anglų kal
Abu Dhabi ir vakarų aliejaus
bert ir resp. partijos mažumos
parduotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454—9527; vakare:
jis jau perdaug gerai buvo žino ba dokumento. Angliškojo verti
bendrovės sutarė sumažinti alie
vadas John J. Rhodes su žmono
mas visame pasaulyje, ir net kai mo nelaikykime namie, bet leis *935-4149. 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikla
jaus kainas 55 et. už statinę
mis šį mėn. išvyksta į Kiniją.
kurie komunistai, ypač Euro kime iš rankų į rankas savo '•Darbininko spaudos kioskas.
ir padidinti gamybą.
Kuvvait pranešė, kad jis
poje, piktinosi jo persekiojimu. darbovietėse, savo įstaigose,
Japonijos imperatorius Hiroperims iš British Petroleum ir
NEVY YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
hito ir imperatorienė Naguta Gulf Oil Corp jų turimas 4(5% Pagaliau įvyko komunizmo isto savo mokyklose, universitetuo
WEVD 1330 AM Ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30se,
visur,
kur
tik
galėtumėm
rijoj negirdėtas dalykas: suėmė,
pirmą kartą vizituos JAV spalio
akcijų.
8:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
mėn.
bet nei ištrėmė į Sibirą, nei su plačiau paskleisti žinias apie tai,
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
kas
dabar
dedasi
mūsų
tėvynė

Atstovų rūmai priėmė įstaty
Filipinų prez. Ferdinad E. šaudė, o patys atvežė jį ir vėliau
je.
Ankstesnieji,
o
kartais
ir
nau

mo projektą sumažinti pajamų
Marcos politika per paskutinį ir jo šeimą į laisvus Vakarus, kur
NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
mokesčius 21.3 bil. dol.: asme referendumą buvo patvirtinta jis dar daugiau ir jau visai jieji ateiviai, norėdami pasisa FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
laisvai gali rašyti apie Sovietų kyti apie savo pasaulėžiūrą ar įnim — 16.2 bil. dol. ir korpo 90% balsų.
212) 229-9134.
sitikinimus, dažnai pasako, kad
racijom — 5.1 bil. dol.
Prez. Fordas paskyrė preky Sąjungą ir demaskuoti visus ko
jie
ne
“
bažnytiniai
”
,
atseit
ne

BOSTON, MASS. — WLYN1360 Ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. MinEnergijos ekspertai kritikuoja bos sekr. Frederick B. Dent munistinio režimo žiaurumus.
kus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
prez. Fordo planą apdrausti JAV specialiu savo atstovu prekybos Lygiai tas pats įvyko ir su mums tikintieji, ir kad jiems nepatogu
nuo aliejaus embargo iki 1985, derybom. Jo pakaitalas dar ne jau labai gerai pažįstamu, mūsų tą ar kitą dalyką padaryti. Ger
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 ir
biamieji, Kronika nerašyta vien
pačių tautiečiu Simu Kudirka.
nes jis uždeda persunkią naš paskelbtas.
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton,
tik
lietuviams
ir
vien
tik
katali

Kaip iš Kronikos išskaitome,
tą ant mažai uždirbančių žmonių
Londono požeminiam trauki
kams.
Vaclovas
Sevrukas
irgi
ne
Mass.
02402. Tel. JU 6-7209.
panašūs
dalykai
dedasi
ir
mūsų
ir perdaug pasitiki konservavi niui atsidūrus į tunelio galą,
“
bažnytinis
”
,
bet,
kaip
pats
pri

tėvynėje
beveik
kasdieniniame
mo priemonėmis.
buvo užmušti 38 žmonės.
sipažįsta, yra net marksistas ir
JAV žemės ūkio dept. rado,
22 miestų burmistrai prašo iš gyvenime. Mūsų tautiečiai vis
Geriausios medžiagos'gaunamos pigia kaina ypač
ateistas, o protestavo prieš Kro
drąsiau
ima
kelti
galvas
ir
ne

kad dėl atskirų valstijų pada federalinės vyriausybės 5.7
siuntiniam Į Lietuvą.
rytų klaidų per 1974 6 mėn. bil. dol. paramos kovai su ne paisyti vietinės milicijos potvar nikoje aprašytus dalykus, prieš
(Polyester-Knits yardas 2.50,
persekiojimą religinės laisvės
buvo išduota maisto kortelių
darbu, nusikaltimais ir blogėjan kių ar įstatymų: moterys, parda
Arnel Jersey jardas 89 c. )
vinėjančios šventoriuje devo- Lietuvoje daugiau, negu mes
23.2% daugiau, kaip turėjo būti. čiais miestų patarnavimais.
visi čia susirinkusieji. Prisimin
Per visus 1974 m. ši programa
Bolšoi
opera atvyksta į cionalijas, jau drįsta apkumšAMERICAN FABRICS
kime tik jo apie mėnesį trukusį
čiuoti
darančius
pas
jas
kratą
kaštavusi 4 bil. dol.
New York 4 savaičių gastrolių
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Sovietų kovotojui už žmogaus birželio 25. Laikas pradėti orga milicininkus, jau kaimo žmonės badavimą.
Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Bus daugiau)
išdrįsta pasistatyti savo sodyboteises Viktor Krasin, 1973 nu nizuoti boikoto demonstracijas.
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam)
baustam kartu su Piotr Yakir 3
Arabų lygos Izraelio boikoto
Kam pirkti Iš svetimų, jei gaunam pas savus
m. kalėjimo, buvo leista išvykti įstaiga tikina, kad jos sankcijos
Monika Macežlnskaitė, sav.
į Kanadą.
yra nukreiptos ne prieš žydus,
Alžirijoj vyksta aliejų ekspor bet prieš tas korporacijas ir įI
tuojančių valstybių galvų konfe staigas, kurios stiprina Izraelio
(atkelta iš 1 psl.)
gas, tvirto charakterio asmuo,
Lietuviško stiliaus paminkle
rencija bendrai politikai su alie karinį ir ekonominį potencijalą.
padaręs klaidą, visuomet ją ati
sukuriami ir veltui pristato
v.
jų importuojančiomis valstybė
Senatas patvirtino Carla An- rinkti žinias apie Raudonąją ar taisys. O Jūs, turėjęs drąsos ap
n
mi į visas kapines New York,
miją
”
.
1945
J.
Montinis
nebuvo
mis aptarti. Nutarta aliejaus kai derson Hills namų ir miestų pla
šmeižti keletą asmenų, net patį
New Jersey^ ir Connectięut
nei kardinolas, nei Vatikano
; i jiiozas T
nas derinti su kitų gaminių in navimo sekretore.
valstijose
popiežių, ar turėsite drąsos ir
i 1900 t 19T2 ?
valstybės
sekretorius.
Tik
1958
“■r
fliacinėmis kainomis.
Prez. Fordas spaudos kon
savigarbos tuos šmeižtus at
popiežius Jonas XXIII J. MontiVaisai.
JAV kongreso biurokratija per ferencijos pareiškime ir atsa nį pakėlė kardinolu, jam val šaukti, bent pasirūpinti, kad toji
kinėdamas korespondentam į“
Kauno
Tiesa
”
atspausdintų
pil

5 metus išaugo nuo 10,000 iki
dant Milano arkivyskupiją. Pa
17,000 tarnautojų. Kongresas tu tikinėjo, kad JAV turi suteikti galiau, ar galite pateikti įrody ną šio mano atviro laiško teks
ri 50 komitetų ir 250 pakomite Kambodijai pagalbą, nes atsi mų, kad dabartinis popiežius tą?
Jūsų straipsnis pasirodė spau
čių. Savo tarnautojam samdyti sakymas padėti reikštų daugelio Paulius VI (J. Montinis) yra ra
66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines)
doje, praėjus vos keletui dienų
kiekvienas senatorius gauna iki, žmonių likimo atidavimą į ko ginęs vysk. P. Bučį šnipinėti
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
munistų
rankas;
komunistai
įpo TSRS Užsienio reikalų mi
751,980 (1969 — 450,766) ir at
(212) DAvenport 6—-3150
sitikintų, kad kariauti visada ap Raudonąją armiją? Ar galite kon nistro A. Gromyko vizito pas
stovų rūmų narys iki 204,720
simoka; kad taika į Kambodiją krečiai nusakyti, kur, kokiomis pop. Paulių VI. Ar Jūs manote
(1969- 141-773) dol.
Tai yra mūsų vieninteli vieta
neateis, amerikiečiam iš ten vi aplinkybėmis popiežius Paulius kad Jūsų straipsnis, kaltinantis
Nevv Yorko m. telefono cent
Gausi parodų salė
VI
tokius
nurodymus
davė?
Ko
rinėse per savaitę įvyko 3 gais sai pasitraukus ir kad P. Viet kiais dokumentais tai sakyda popiežių organizavus Raudono
■r
rai. FBI įstaigos paprašytos ištir name pasitikėjimas amerikiečių mas remiatės? Nurodykite, ku sios armijos špionažą, yra naujos .'
žodžiu
žymiai
susilpnėtų.
ti, ar tai nėra sabotažas.
Lietuviška
riame mano tardymo protokole akcijos prieš dabartinį popiežių
pradžia suderinta su dabartiniu
apie tai yra kalbama;
KELIONIŲ
Nežinau, kas paskatino Jus Tarybos Sąjungos užsienio poli-1
tikos
kursu?
rašyti tokius prasimanymus ir
AGENTŪRA
Remdamasis LTSR CK 7
klaidinti tarybinį skaitytoją, apšmeižiant popiežių Paulių VI’, straipsniu, reikalauju juridiškai
jau mirusį vysk. P. Bučį, kun. įrodyti Jūsų man iškeltų kalti
Laberžą ir mane. Nežinau, ar nimų teisingumą. Jeigu Jūs to
Romas Kezys, Pres.
Jūs pats sukūrėte tokį straipsnį, padaryti negalite, tai įstatymu
esate įpareigotas atšaukti minė
ar parašė kas kitas, o Jūs tik
2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300
pasirašėte. Gal Jūs norėjote to tus kaltinimus. Antraip, aš pasi
lieku sau teisę Jus patraukti teis
• Paskutinės informacijos !ąpie žemiausias kainas
kiu būdu pasitarnauti ateizmo
mo
atsakomybėn.
•
Kelionės į visus pasaulio kontinentus
propagandai Lietuvoje? Tačiau
Šio
atviro
laiško
nuorašus
•
Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
ir ateistui privalomos bendro
siunčiu:
J.E.
vysk.
J.
Labukui,
Patarnaujama visuose
sios etikos normos. Ar tokiu ne
Specialios nuolaidos:
kelionių reikaluose:
kritišku straipsniu nepažemina J.E. vysk. L. Poviloniui, TSRS
Užsienio
Reikalų
Ministr
ui
A.
te garbingo Vilniaus universite
INDIVIDAMS
LĖKTUVAI
Vilniaus
Uni
to Vyr. dėstytojo vardo? Neži Gromykui,
(ekskursiniais bilietais)
VIEŠBUČIAI
nau, koks Jūsų dorovinis lygis. versiteto Rektoriui J. Kubiliui,
LAIVAI (Cruises)
GRUPĖMS
Nežinau, ar Jūs, turėjęs drąsos RRT įgaliotiniui K. Tumėnui ir
AUTOBUSAIS įdomių vietų
Ambasadorius Angier Biddle Dūke, miesto protokolo direk
JAUNIMUI
“
Kauno
Tiesos
”
Redakcijai.
lankymas
parašyti netiesą, kaip mokslo at
torius, skaito Lietuvos nepriklausomybės šventės proklama
ŠEIMOMS
TRAUKINIAI
ciją, kurią pasirašė N.Y. miesto burmistras Beame. Šalia
Paluobiai, 1974.III.20
stovas, nepatikrinęs faktų,
tu
New Yorko Alto pirmininkas dr. E. Noakas. Nuotr. L. Tamošai
Kun. Pr. Račiūnas
rėsite valios tai atšaukti. Garbin

TAS NE LIETUVIS, KURIS DIDŽIAIS
DARBAIS NEŠVIES
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Praleista proga
Dvasininkų delegacija, atsiųs
ta Sovietų Sąjungos vyriausy
bės, turėjo grynai politinių tiks
lų. Ji neatvyko pademonstruoti
krikščioniškos bičiulystės, kad
vienus su kitais labiau suartin
tų. Delegacijos tikslas buvo
paneigti, kad Sovietų Sąjungoje
persekiojama religija. Sovietų
Sąjungos vyriausybei darosi ne
patogu, kad tikintieji kelia
triukšmą, skundžiasi net Jung
tinėm Tautom, kad persekio
jamos tikinčių teisės, kad varžo
ma sąžinės laisvė. Metai iš metų
tas triukšmas didėja. Svarbų
vaidmenį suvaidino ir Lietuvos
Katalikų Bažnyčios Kronika.
Mokėdama puikiai tvarkyti sa
vo propagandos reikalus. So
vietų Sąjunga ir atsiuntė savo
dvasininkų delegaciją. Ir dar kas
charakteringa — ta delegacija
buvo gražiai apsirengusi. Jau
pačiu drabužiu norėta parodyti:
žiūrėkite, kokia laisvė, kaip jie
puikiai apsirengę, net žvilga.
Jei būtų jie persekiojami, tai jų
drabužėliai būtų apskurę.
Delegacija bylojo tai, kas
buvo reikalinga ir naudinga tik
Sovietų
Sąjungos
tikslam.
Ji stiprino režimą ir tuo pačiu
išdavė pavergtuosius mūsų bro
lius. Tokią delegaciją ir reikėjo
pasitikti su tinkamomis priemo
nėmis — su masinėmis de
monstracijomis.
Delegacija važiavo, svečiavosi
įvairiose vietose, bet niekur ne
buvo tinkamai priimta. Tik vie
na Chicaga išdrįso išeiti į šaltą
orą, į vėją ir ten susitelkti
maldai ir protestui. Chicaga su
prato ir pačią savo demonstra
cijų paskirtį — sukvietė įvairių
religijų, įvairių tautybių dvasiš
kius. Į šaltį ir vėją kalbėjo
karštos meilės žodžius, žodžius,
kurie gynė nuskriaustuosius,
kalbėjo tiesos žodžius prieš
delegacijos skleidžiamą melą.
Visi laisvės šaukliai su sim
patija ir dėkingumu pasitiko ži
nią apie Chicagoj vykusias de
monstracijas, bet tie patys šauk
liai didžiai nuliūsta, kad štai to

kių demonstracijų nebuvo New
Yorke. Ir kodėl? Argi nebuvo
kam jų surengti?
Tik pažiūrėkime, kiek čia turi
me veiksmingų veiksnių. Čia
veikia Vlikas. Čia yra Batunas,
kuriame dirba lietuviai, latviai,
estai. Kokia puiki proga jiem
buvo išeiti ir demonstruoti, pa
sikvietus kitas pavergtas tautas.
Galinga ir veikli Lietuvių
Bendruomenė su savo apygar
dos valdyba, eile apylinkių val
dybų. Ir jai tereikėjo tik pirštą
kilstelti, ir būti sukviestos
demonstracijos. Yra Religinė
Šalpa, kuriai arčiausiai rūpi Lie
tuvos religiniai reikalai. Yra Ku
nigų Vienybės centro valdyba.
O būtų buvę įspūdinga, kad ji
būtų pakvietus demonstruoti.
Galėjo rengti ir Kat. Federa
cija ir kitos organizacijos. Galė
jo imtis iniciatyvos kad ir vie
nas asmuo, koks kunigas. Būtų
kiti padėję, ir būtų New Yorkas likęs nesugėdintas.
Prieš keletą metų, kai čia lan
kėsi solistai iš Lietuvos, buvo
jie piketuojami, buvo rengiamos
demonstracijos, spausdinami ir
dalinami lapeliai. Jie vis dėlto
pirmiausia norėjo parodyti savo
dainavimo meną, o vistiek buvo
demonstruota ir triukšmauta
prieš pavergėją.
Tai kodėl dabar nedemonst
ruota, kad čia pat pavergėjai
vykdė savo propagandą?

Žinia, dabar jau per vėlu imtis
kokių žygių ir šaukti demonstra
cijas. Delegacija išvažiavo. Bet
mes turime pasimokyti iš tos si
tuacijos. Turime padaryti išva
das ateičiai — kiekvieną progą
reikia išnaudoti savo tikslam
siekti. Veiksmas lygus ataveiksmiui. Į jų propagandą reikia at
sakyti ryžtingu veiksmu. Kai
veikia daug organizacijų, nerei
kia galvoti, kad ana ar kita ims
ir padarys. Ne! Kiekvienas tegu
imasi iniciatyvos, tegu kelia
klausimus, rengia demonstraci
jas, skatina bendruomenę vie
niem ar kitiem žygiam.

Elena Juciūtė

PĖDOS MIRTIES ZONOJE
8
Koks baisus žodis tas ''padjom'' (kelti), kai per naktį pra
sėdėjus pas tardytoją, atveda į kamerą pusę šeštos. O po pus
valandžio jau kelia... Tai tikras katės žaidimas su pagauta pele.
Silpnesnių nervų žmonės ilgiau taip kankinami visai pakrinka,
pasidaro ligoniai. Ne vienas patenka į karcerius. Apie juos gir
dėjau iš kitų kalinių. Tie karceriai esą kelių rūšių. Vienuose
reikią stovėti, įbridus šaltame vandenyje, kituose nėra pakanka
mai vietos nei stačiam stovėti, nei atsisėsti, nei atsigulti, dar
kitur sėdinčiam kaliniui lašinamas vanduo ant galvos. Visur,
visuose kaliniai persaldomi iki sveikatos netekimo. Užtat karce
rio visi bijo.

Trys tardytojai

Sausio 15 d. gavau pasirašyti arešto orderį. Nuo tos dienos
ir skaičiuojamas kalėjime išbūtas laikas.
Apie porą savaičių taip prabuvau viena toje kameroje,
naktimis tardoma, kankinama tuo nelemtu nuovargiu. Daugiau
jokių priemonių man nenaudojo.
Tardytojai buvo trys: vyriausias — rusas Cerepinas ir pa
dėjėjai: Antanas Venckaitis ir Antanas Sūnelaitis. Ketvirtas —
žydas su randu veide, pravedė paskutinį lengviausiąjį tardymą;
jo nei vardo, nei pavardės nesužinojau.
.Pats pikčiausias buvo Venckaitis. Tcri tikras parsidavėlis,
šokinėdavo kaip velnias apie "dūšią", ištroškęs ką nors nauja
išlupti. Byla buvo perdaug aiški, kad būtų reikėję to šokinėjimo
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APIE CHARIZMATINI KATALIKŲ ATSINAUJINIMĄ

Gi kunigai ir vysku
pai yra kiekvienas savaip atsa
kingi už suradimą vis geresnių ti atsinaujinimo darbą į visos
būdų įjungti charizmatinį atsi Bažnyčios gyvenimą ir tuo būdu
naujinimą į visą Bažnyčią.
atlikti ypatingą savo, kaip Dva
8. Norint išugdyti tarpusavio sios dovanų derintojo, uždavinį.
Aišku, kad neįsijungusieji į
supratimo, pasitikėjimo ir bend
ravimo dvasią, esminis daly patį sąjūdį kunigai turėtų būti
kas yra asmeninis vyskupų ir ku atsargūs, vertindami jį bei dary
nigų ryšys su įvairių grupių dami sprendimus, kol įsitikins,
vadovais ir nariais. Suėjus į šį kad jie yra pilnai susipažinę
ryšį, galima sėkmingai jį palai ir supranta, kas ten iš tikrųjų
kyti toliau per skirtuosius die vyksta. Antra vertus, yra svei
cezinius ryšininkus, kurie gali kas reiškinys sąjūdžio narių at
sekti tolesnį sąjūdžio vystymąsi, virumas tiem, kurie prie jo ne
gerai jam vadovauti bei pa priklauso, nes tai įneša objekty
stoviai informuoti savo vysku vumo, kuris visados yra vertin
pus ordinarus.
gas.
9. Parapijos turėtų būti paragi
11. Raktinis elementas būsi
namos įjungti jau esamas cha mam charizmatinio atsinau
rizmatines grupes į savo orga jinimo sėkmingumui yra išugdy
nizmą, kad būtų palaikomas mas vadų, tikrai gerai žinančių
sėkmingas su jomis bendravi Bažnyčios mokymą ir pažįstan
mas. Būtų naudinga parapijos čių Šventąjį Raštą, vadų, kurie
kunigam turėti pastovų ryšį su yra atviri vienas kitam ir užten
parapijoje esančiais jų vadais. kamai subrendę dalintis atsako
Vadai turėtų būti atviri parapi mybe. Daugelyje vietų iš tokio
jos kunigų įžvalgai ir siūlymam, vadovavimo plaukiantieji palai
šie gi savo ruožtu turėtų padrą mingi vaisiai jau aiškiai matomi.
sinti, matydami ką gera bei pozi Pastovus vietos vadų dalyva
tyvu palaikančiose su jais ryšį vimas regijoniniuose bei tauti
grupėse, ir taip pat nurodyti, niuose charizmatinio katalikų
ką jie mano esant nepageidau atsinaujinimo suvažiavimuose
jama bei žalinga atskiriem asme taip pat pasirodė esąs naudin
nim, sąjūdžiui ir pačiai parapi gas.
jai. Tad, norint sėkmingai vado
12. Ypatingai jautrus sie
vauti, reikia skatinti gerus sie
lovados
klausimas — charizma
kius bei idėjas, sprendžiant pai
tinės
grupės,
į kurias yra įsi
nius klausimus nuoširdžiuose
jungę
katalikai
ir kitų tradicijų
pasitarimuose su grupės vadais
krikščionys.
Nuolatinis
dalyva
ir nariais.
vimas
tik
ekumeninėse
grupėse
10. Įjungimas kunigų į vado
išstato pavojun susilpninti kata
vavimą yra aiškiai esminis svei
kam
charizmatinio
atsinau likiškos tapatybės pajutimą. Ant
jinimo vystymuisi. Dėl to pri ra vertus, proginis dalyvavimas
mygtinai raginame kunigus susi ekumeninėse maldos grupėse
domėti sąjūdžiu. Dėka išskir gali būti naudingas. Dalyvau
tinio vaidmens bei charizmos, jantieji šitokiose grupėse kata
plaukiančios iš šventimų, kuni likai turėtų būti brandaus tikėji
gas gali sėkmingiausiai nukreip mo ir tvirtai apsisprendę už ka

talikybės principus. Jie turi būti
gerai susipažinę su bažnytiniais
ekumeninės veiklos nuostatais
ir rūpestingai jų laikytis.
13. Kadangi charizmatinis at
sinaujinimas daugumai katalikų
yra naujas, vyskupai ir kiti gany
tojai gali suteikti taip labai rei
kalingą pagalbą, iškilus sunku
mam tarp sąjūdžio ir kitų Bažny
čios grupių bei institucijų. Tei
sėti visų pageidavimai turėti}
būti ištiriami ir suderinami
Evangelijos dvasia ir mokymu
bei Kristaus pavyzdžiu remia
muose pokalbiuose. Kunigai
kartais gali taip pat sėkmingai
padėti sąjūdžio vadam išspręsti
ir pačiose charizmatinėse grupė
se kylančius nesutarimus. Ra
mus vystymasis sąjūdžio, kurį
mes norime padrąsinti, bus už
tikrintas, jei mažiau subrendę
asmenys bus leidžiami į jį įsi
jungti
ypatingoje
brandesniųjų vadovybėje. Tai prime
na šv. Pauliaus mokymą ir patir
tį, sakančio: “Pranašų dvasinės
dovanos yra pranašam klusnios,
nes Dievas nėra sumaišties, bet
santarvės Dievas” (I Kor 14,
32-33).
14. Paskiausias atsinaujinimo
vystymosi vaisius — sudarytos
mažos bendruomenės, kuriose
sąjūdžio nariai gyvena drauge,
siekdami gilesnio gyvenimo
Dvasioje. Šių bendruomenių
sėkmingumas priklauso nuo
brandžios vadovybės, nuo uo
laus laikymosi pradžioje šio atsi
šaukimo paminėtų nuostatų ir
nuo labai glaudžios jungties su
bažnytine bendruomene. Labai
svarbu yra nuolat objektyviai
viską vertinti, naudojantis pagal
ba iš šalies. Savo baigiamajame
žodyje Pasaulio Vyskupų Sino

Balto baliuje, kuris įvyko sausio 25 Kultūros Židinyje, kalba Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis. Nuotr. R. Kisieliaus
ir purslojimo; jie viską apie visus keturis žinojo. Be to, jokio
kriminalo mes nebuvome padarę. Kitoje valstybėje niekas už
tokius raštus į kalėjimus nesodintų. Tai tik bolševikiniame "ro
juje" tokie "vaisiai" draudžiami. Jiems ir krautuvių vitrinose
išstatytos kainos yra karinė paslaptis. Jie bijo, kad kas nors
užsienyje smulkiau nesužinotų apie "rojaus" gyvenimą ir ne
pakenktų jų melagingajai propagandai. Jie kaltino mus už "amerikanską razviedką" (amerikiečių špionažas). Sakiau, kad ame
rikiečio nesu nė mačiusi, kaip galėjau jiems šnipinėti. Ir kam
jiems reikalingos tokios žinios? Mūsų raštai galėjo dominti tik
mūsų tautos žmones, ne užsieniečius.
Visą laiką tardytojas sakė, kad jis tuos raštus turįs, bet jų
neparodė.
Pagaliau ėmė kaltinti, kad mes buvę Obšrūtų žudynėse ir
Antanavo apiplėšime. Mane paėmė juokas, pasakiau, kad An
tonove mane visi tarnautojai pažįsta, seniai būčiau kalėjime,
o Obšrūtų žudynėse jokių moterų nebuvo, visi apie tai žino.
Nieko daugiau iš manęs negavo^ tik keturis referatus: 1) Mo
kyklos, 2) Kainos ir rinkos, 3) Susisiekimas, 4) Prof-S-gos. Me
džiagą tokioms temoms galėjau surinkti betarpiškai, užtat jo
kių kitų asmenų pagalbos nebuvau reikalinga. Labai norėjo
man primesti referatą "Rusinimas", bet aš jo nebuvau rašius ir
jokiu būdu neprisiėmiau. Atrodo, toji tema (rusinimas) jiems
buvo labai nemaloni. Kur tuos raštus dėjo, nežinau.
Po poros savaičių tardymų ėmė kaltinti, kodėl nesakau apie
kitus, kurie su manimi kartu dirbo, kurie tam pačiam name gy
veno. Baiminausi, kad nebūtų paimti Marytės vyras ir brolis,
— jie visai nieko nebuvo dirbę. Marytė, nujaučiau, kad yra čia
tardoma, o R. nežinojau, ar paimtas; tik vėliau per tardymus
sužinojau, kad jis nesurastas.
Netrukus gavau maisto siuntinį su Marytės vyro parašu.
Buvo aišku, kad jie nepaimti.
Kartą per tardymą tas pats Venckaitis prasitarė, kad jie
galį paimti ir Marytės vyrą, bet jie neimą; tokių jiems būtų
perdaug, svarbesnių nepajėgią sutalpinti kalėjimuose, o to
kiems visai nebūtų vietos; girdi, pilni kalėjimai, nebesą kur
dėti...
Keista, visą laiką skelbia, kad mes jų "išvadavimo" laukė
me, su "džiaugsmu" priėmėme, o dabar — pilni kalėjimai.
— Už ką jūs kovojate, ko jūs norėjote? — šaukė įniršęs
tardytojas.

de 1974 spalio 26 Šv. Tėvas
skatino mažų bendruomenių
plėtimąsi, bet kvietė išlai
kyti pusiausvyrą: “Be to, su pa
sigėrėjimu Mes pastebėjome
viltį teikiančias mažas bendruo
menes, atkreipiančias dėmesį į
Šventosios
Dvasios
veiki
mą. Bet ši viltis tikrai išnyktų,
jeigu bažnytinis jų gyvenimas,
gyvybingoje vieno
Kristaus
Kūno vienybėje, liautųsi ar jei
gu jos atsipalaiduotų nuo tei- (
sėtos bažnytinės vyresnybės ar
ba būtų paliktos savavališkam
atskirų asmenų impulsui.”
15. Tad kreipiamės į sąjūdžio
narius, ganytojus ir visus tikin
čiuosius Šv. Rašto žodžiais, ku
rių šviesa mes patys vadovau ja
mės: “Negesinkite Dvasios! Ne
niekinkite pranašavimų! Visa iš
tirkite ir, kas gera, palaikykite.
Susilaikykite nuo visokio blo
gio” (I Tęs 5, 19-22). Mes taria
me padrąsinimo žodį jau įsijun
gusiems į charizmatinį sąjūdį ir
remiame gerą bei pageidaujamą
jo kryptį.

PRIEDAS
ŠV. TĖVO PAULIAUS VI
ŽODIS
Ko Bažnyčiai labiausiai rei
kia? Vis iš naujo keldami šį,
jau anksčiau ne kartą keltą,
klausimą, prieiname labai aiškią
išvadą. Atrodo, lyg būtų kartoji
mas vis to paties dalyko — lyg
sakytume, kad gyvai būtybei la
biausiai reikia, kad ji būtų gyva.
Statydami šį klausimą Bažny
čiai, norime atskleisti patį es
mingiausią pradą, nuo kurio pri
klauso jos raison d’etre (buvimo
pagrindas), pradą, kuris įžiebia
jos gelmėse taip būtiną gyvybę.
Štai atsakymas, kuris yra raktas
į šią tikrovę; gi tas raktas — tai
va ši paslaptis: Bažnyčia yra gy
va Šventosios Dvasios įsiliejimo
dėka. Tą įsiliejimą vadiname
malone, t.y. tobuliausia dovana,
meile, meile Tėvo, perteikta t
mum Kristaus įvykdyto atpirki
mo dėka, Šventojoje Dvasioje.
Šv. Augustinas trumpai yra tai
nusakęs žodžiais: “Kas yra siela
žmogaus kūnui, tai yra Šventoji
Dvasia Kristaus kūnui — Baž
nyčiai (Serm. 267, P.L.»38,1231).

Tai labai gerai žinoma tiesa.
Visi ją girdėjome kartojamą ir
skelbiamą neseniai vykusio Su
sirinkimo: “Pabaigus darbą, ku
rį Tėvas Sūnui pavedė žemėje
atlikti (Plg. Jn 17,4), Sekminių
dieną buvo atsiųsta Šventoji
Dvasia, kad nuolatos Bažnyčią
(nukelta į 7 psl.)

Tylėjau. Kam dar erzinti šunį, kad ir taip urzgia. Tegul gal
voja, ką nori, prie tylėjimo neturi ko prikibti.
Antrasis lietuvis tardytojas Sūnelaitis buvo tinginys. Jis
tingėdavo klausinėti, įsakydavo "pasakoti", o aš vis "nesupras
davau", kokių pasakų jam reikiajir daugiausia tylėdavau, o jis
skaitydavo laikraštį. Jis visą laiką prikaišiojo "tėvynės išdavi
mą", vadino mane "tėvynės išdavike". Kartą nebeapsikentus
piktai pasakiau.
— Savo tėvynės aš neišdaviau!
Jis susimąstęs žiūrėjo į vieną tašką ir tylėjo. Spėliojau, kad
jam pačiam ar tik nebus sąžinė pabudus, ar nepasijuto savo
tėvynės ir savo žmonių išdaviku? Juk jis buvo lietuvis.
Kartą jis man pagrasino:
— Mes turime priemonių...
— Tokių priemonių nėra, kurios nežinantį padarytų žinan
čiu, — atsakiau.
Tačiau jokių priemonių nesiėmė.
Gąsdindavo jis mane ir "NIURNBERGU" (Niurnbergo pro
cesas karo nusikaltėliams). Bet manęs tas negąsdino: žinojau,
kuriam iš mūsų "Niurnbergas" geriau tiktų; tik nesuprantama,
kodėl jis taip vėluojasi "raudoniesiems naciams", kurie išsker
dė daugiau žmonių už "ruduosius", nes turėjo daugiau laiko.
Kartą vieno tardymo metu mėginau įrodinėti, kad esu "ta
rybinis žmogus", kad sąžiningai dirbau tarybų valdžiai, švie
čiau tarybinę liaudį, tarybinėje mokykloje, kad prie mano dar
bo nieko negalima prikibti, galima patikrinti mokslo įstaigose
ir t.t.
Tardytojas žiūrėjo, kaip antis į adatą, ir ironiškai šypsojosi
— vistiek "tėvynės išdavikė", vistiek "amerikanska razviedka".
Ne tokio darbo jiems reikėjo, ne tokį darbą jie vertino...
Keletą tardymų pravedė ir vyr. tardytojas rusas Cerepinas.
Jis buvo jau nebe jaunas žmogus, prityręs savo srityje. Kartą
jis man sako:
— Kam tu meluoji? Tu nemoki meluoti, geriau nemėgink,
aš kiekvieną žodį žinau, ką tu meluoji...
Sunku jam būdavo su manimi kalbėti, nes mažai temokė
jau rusiškai. O man buvo geriau: ko nenorėjau atsakyti, saky
davau nesupratus. Jis man aiškindavo žodžių reikšmę visokiais
būdais, ir iš tardymo išeidavo rusų kalbos pamoka... Taip pra
eidavo laikas. Be to, jis tardydavo dienos metu, mat — viršinin
kas, galėjo išsisukti nuo nemigo naktų, o "gizeliai" turėjo dirbti
naktimis, vargti patys ir kankinti kalinius.
(Bus daugiau)
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ŽVILGSNIS Į 6-TĄJĄ DAILĖS PARODĄ
Vasario 22-23 dienomis Kul
tūros Židinyje vyko šeštoji dai
lės paroda. Joje buvo išstatyta
34 autorių 116 darbų. Buvo par
duota 16 paveikslų, pačią parodą
aplankė per 500 žmonių. Tie
žmonės dauguma balsavo ir iš
rinko savo paveikslą, kuris jiem
labiausiai patiko. Tai buvo po
puliarumo premija, įnešusi daug
gyvumo. Parodą atidarant, buvo
paskirtos ir kitos premijos, iš
dalyti garbės pažymėjimai. LB
apygardos valdyba, rengėjai,
buvo paroda patenkinti, nes
ekonomiškai ji gerai išsivertė.
Ir kaip atrodė paroda dailės
atžvilgiu? Kas joje buvo naujo?
Peržvelkime parodą alfabeto
tvarka.
Albina Ambraziejus, Brooklyne gimusi ir augusi lietuvaitė,
dabar gyvenanti New Jersey,
nuo 1972 dalyvaujanti bendrinė
se parodose, šioje parodoje buvo
išstačiusi 4 aliejinės tapybos
darbus. Ji yra pamėgusi jūrą,
Kennebunkporto pakrantes. Ir
šioje parodoje buvo tie patys
motyvai — jūra, saulėleidis prie
vandenų, švyturys.
Ji tapo realistiškai, neidama į
detales, o pagaudama bendrą
įspūdį. Paveiksluose dominuoja
šalta mėlyna spalva, todėl ir jos
jūra rūsti ir liūdna (palyginus su
Č. Janušo jūra).
Ji taip pat dalyvauja ir ame
rikiečių parodose, yra laimėjusi
premijų. Darbuose pastebima
graži technikinė pažanga.

Albinas Elskus, nuolatinis šių
parodų dalyvis, išstatė tik vieną
paveikslą — Keturi obuoliai, akrilis. Jis yra pamėgęs kvadrati
nę formą, daug paveikslų nuta
pė šia forma gana didelio forma
to. Dabar formatas buvo tik
24”x24”. Paveikslo pilkšvame
fone įsibrėžė horizontalė, ir ten
buvo sudėti keturi obuoliai. Ir
jie buvo nutapyti neryškiai, lyg
kokioj migloj paskendę. Visa
kompozicija sukuria būdingą
Elskui ramybės nuotaiką.
Paulius Gaubys, pradėjęs da
lyvauti nuo 1974, išstatė du
aliejinės tapybos darbus: Naturmortas ir Mano kiemas. Naturmorte pastebima senoji akade
minė mokykla su lengvu impre
sionizmo virpesiu. Kiemas pa
gautas šiltais impresionistiniais
tonais.
Irena D. Griežė, dalyvaujanti
nuo pat pirmos parodos, dabar

pasirodė visai nauja. Anksčiau ji
eksponuodavo didelio formato
abstraktus. Dabar nedidelio for
mato pastelė — Rudens žydė
jimas. Paveikslas jautriai pada
rytas ir spalvingai žaismingas.
Česlovas Janušas, nuolatinis
šių parodų dalyvis, pasirodė su
6 paveikslais. Dominuoja van
dens scenos — jūra, pakrantės.
Viename paveiksle matome žie
mą lietuviškame bažnytkaimyje.
Senasis Kaunas padarytas labai
detaliai.
Janušui atiteko dvi premijos.
Premijas skirstant, jam buvo pa
skirta premija už tradicinį meną.
Premija buvo atžymėtas jo pa
veikslas “Senasis Kaunas”.
Jam teko ir populiarumo
premija. Kaip ir buvo tikėtasi,
jis surinko daugiausia balsų iš
publikos. Daugiausia balsų gavo
jo paveikslas — Rytas Cape Cod
įlankoje.
Natalija Jasiukynaitė, dalyva
vusi pirmoje ir antroje parodoje,
dabar vėl sugrįžo ir išstatė tris
portretus. Ji pastoviai gyvena
Manhattane, ten rengia savo
parodas ir daro gana daug port
retų. Iš jos išstatytų portretų pa
žįstamas buvo prof. Jokūbas
Stukas, kiti du — amerikiečiai.
Dirba ji nuosaikiame realizme,
kūną traktuoja panašiai kaip Renoiras, vartodama daug šiltų
rausvų tonų.
V. K. Jonynas, nuolatinis šių
parodų dalyvis, išstatė lengvus,
grakščius piešinius, padarytus
spalvotais pieštukais, pabrėžda
mas grafines linijas. Tų pieši
nių buvo 3. Ketvirtas piešinys
anglim — tai St. Griežės —
Jurgelevičiaus portretas. Visi šie
piešiniai pasižymėjo meistrišku
mu ir elegancija.
Paulius Jurkus, šių eilučių
autorius, nuolatinis šių parodų
dalyvis, buvo išstatęs 5 darbus.
Bendra tų paveikslų tema —
Žemaitija. Čia buvo koplytėlė,
sena sodyba, kelias pro topolius.
Už paveikslą “Milžinkapis” pa
skirtas jam garbės pažymėjimas.
Darbai tapyti aliejumi ir akriliu.
Vytautas Kerbelis, įsijungęs į
parodas bene nuo antros paro
dos, išstatytais trimis abstraktais
pratęsė savo ankstesnį tapybos
charakterį. Dominuoja raudoni
neramūs tonai.
Elena Kepalaitė, daugelio pa
rodų dalyvė, šios parodos jury
komisijos narys, išstatė bronzos

skulptūrą ir vieną piešinį.
Skulptūra abstraktinė, su gilia
svajone, buvo pastatyta parodos
didžiosios salės centre ir buvo
pats gražiausias papuošalas. Pie
šinys spalvotas, padarytas ab
strakčiai ir skoningai.
Vida Krištolaitytė, daugelio
parodų dalyvė, šiai parodai
nutapė visai naujus paveikslus
— šešis naturmortus. Tai įvai
riausios gėlės. Padaryta su jai
būdinga technika, kur domi
nuoja greitas ir lengvas teptuko
brūkšnis. Ieškoma bendros im
presijos, o detalės praleidžia
mos, neatbaigiamos, bet pilnai
jaučiama ir atpažįstama, kokios
tai gėlės. Paveikslai žaismingi ir
simpatingi.
Nijolė Nedda Macelytė, dau
gelio parodų dalyvė, su dideliu
žavesiu pasirodžiusi pačioje pir
moje parodoje, šioje šeštoje pa
rodoje išstatė vieną paveikslą —
Vidurdienis Panemunės miške.
Aliejus. Tema realistinė, bet ji
sprendžia abstrakčiai, pasinau
dodama savo “pointalizmu”
Deda taškelį prie taškelio. Čia
yra naujo tiek, kad ta jos taške
lių sistema pasidarė žymiai lais
vesnė, besitaškanti lyg upė.
Anksčiau ji buvo daugiau geo
metrinės disciplinos sukaustyta.
Anna Mažeika, daugelio pa
rodų dalyvė, dirba tik batika.
Ji yra žinoma šios rūšies meisterė — menininkė, dalyvauja įvai
riose parodose. Šioje parodoje
buvo 9 mažo formato darbai.
Dominavo paukščiai, pelėdos,
padaryti šiltuose tonuose. Padarvta švariai ir dailiai.

IŠ DAILĖS
GYVENIMO

Lietuvos gen. konsulas A. Simutis vasario 22 Kultūros Židiny
je atidaro šeštąją dailės parodą. Kairėje — LB NY apygardos
pirm. A. Vakselis. Nuotr. Charles Binkins
Jolita Modzeliauskaitė pa
rodoje dalyvavo pirmą kartą.
Buvo išstačiusi keramikos vazą,
techniškai gerai padarytą, iš
laikytą skoningame siluete. Ji
studijuoja keramiką ir taip pat
daro batikos technika.
Giedrė Montvilienė parodoje dalyvavo pirmą kartą.
Ji yra gimusi portretiste. Domisi
tik žmogumi, tik portretu. Jį
tapo labai moderniai, padi
dindama galvą per visą paveiks
lą. Visas dėmesys surenkamas į
veido išraišką, o fonas palieka-

PETRO VAŠKIO KERAM IMA
Jo darbų paroda rengiama kovo 22-23

New Yorko lietuviai turi pro
1963 jam užsakė padaryti per
gos kasmet matyti bent kelias 100 vaško figūrų Istoriniam Vaš
individualias dailininkų paro ko Muziejui Philadelphijoje. Fi
das, vieną didelę bendrą pa gūros buvo žmogaus didumo.
rodą. Daugiausia tai yra tapy Čia buvo visos Amerikos istori
bos darbai. Kur kas rečiau ren nės garsenybės, baigiant net to
giamos skulptūros parodos, o dar meto prezidentu. Figūros turėjo
rečiau — keramikos.
absoliutų panašumą, charak
Tokia reta proga ir bus kovo teringą judesį.
22—23 pamatyti Petro Vaškio
Šis užsakymas gražiai
re
keramikos darbų parodą. Jis yra prezentavo Petro Vaškio talentą
šios rūšies pasižymėjęs meni ir jį patį plačiai išgarsino. Ži
ninkas, susidaręs savo indivi nia, tų vaško figūrų šioj parodoj
dualybę ir puikiai užsirekomen nerasime. Matysime tik įvairius
davęs. Tad visiem bus malonu keramikos eksponatus.
aplankyti šią retą parodą, susi Tad kuo charakteringa ta jo
pažinti su jo sukurtomis dekora keramika?
tyviomis vazomis, žvakidėmis,
Pirmiausia atkreipiame dė
įvairiais indais, indų komplek mesį į siluetus, — į sukurtų
tais, ąsotėliais. Gal bus ir skulp indų formas. Visi pripažinsime,
tūros, sukurtos iš tos pačios me kad tos siluetinės formos ra
mios nuosaikios. Daugiau
džiagos, kaip ir keramika.
Skulptorius Petras Vaškys pa linkstama į kuklumą, į vidinį
stoviai gyvena Philadelphijoje, susikaupimą, ne į viešą savęs
kur dėsto meną muziejaus meno demonstravimą.
kolegijoje (Philadelphia MuOrnamentika įvedama negau
seum College of Art). Ten dirba siai. Ir nepritiktų tam ramiam
nuo 1956. Pačioje Philadelphijo susikaupimui gausi ornamen
DIENA
je jis įsikūrė 1949, atvykęs iš tika. Puošiama nuosaikiai, kuk
“Tylos” paveiksle, kuris buvo kita, šviesi būtybė. Tai ueoesis, Italijos.
liai, kad pats ornamentas ne
praeitame numeryje, matėme kuris turi besikeliančio žmogaus
Atkeliavęs į šį kraštą, jis tuoj ardytų visos rimties ir neapsun
gamtovaizdį — prie vandenų formas. Tai tikras milžinas, kuris suorganizavo keramikos studiją
kintų indo paskirties. Jo sukurti
stovėjo kalnai ir atsispindėjo keliasi į viršų ir turi pakėlęs ir pradėjo dirbti savo srityje.
keramikos darbai nėra triukš
vandeny. Čiurlionis tą paveikslą vieną pirštą į viršų. Ir jis tartum
Pradžia, kaip ir kiekvieno atei mingi akcentai, kurie atkreiptų
sudvasino, įdėdamas du žibu sako: Aš ateinu.
vio, nebuvo lengva, reikėjo užsi visų dėmesį. Jie nori ramiai ir
Sustatyti du pasauliai vienas rekomenduoti, laimėti pripaži
rėlius ir sudarydamas iliuziją,
kukliai įsikurti ir gyventi drau
kad kažkas guli ir stebi visatą. prieš kitą — tamsus prieš švie nimą. Petrui Vaškiui pasisekė
ge su kitais indais. Atrodo, kad
sų. Aiškinama, kad ta tamsioji įsitvirtinti savo specialybėje, ga
šiuos
Petro Vaškio darbus jau
Čia pristatomas paveikslas yra nusileidžianti biitybė yra naktis,
vo gerų užsakymų. Didelėm į- pažįsti, jie tau malonūs ir bi
“Diena”, pastelė, padaryta 1907 o ta besikelianti — diena. Dai
staigom darė dekoratyvinius čiuliški. Bičiuliškumas yra cha
metais. Iš pirmo žvilgsnio atro lininkas ir paveikslą pavadino
lauko papuošimus, emblemas. rakteringas ir pačiam skulpto
do, kad čia yra gamtovaizdis. Diena. Ji dar tik kopia į pavir
Drauge garsėjo kaip skulptorius, riui Petrui Vaškiui ir visai jo su
Matome krūmus, kalniuką, medį šių, į pirmą planą.
vaško skulptūrų specialistas.
kurtai keramikai. Viskas pa
ir didelį debesį.
(p.j.)
prasta,
jauku.
Čiurlionis mėgo fantazuoti,
Pradėjęs
modeliuoti deko
medžiam ir debesim duoti įvai
ratyvines vazas, žvakides, jis irgi
rius pavidalus. Ypač mėgo de
nepasileidžia į plačias fantazi
besis, nes jie besikeisdami su
jas, į turtingas formas. Ir čia
daro fantastiškiausias formas.
išlaikoma ta pati nuotaika —
Šis paveikslas jau ir nuveda į
paprastumas, formų aiškumas ir
Čiurlionio fantazijos pasaulius,
jų harmonija. Palyginę jį su pra
anapus realybės.
eities stiliais, sustotume ties
Pirmame plane matome že
romanine architektūra, kur buvo
mės kamuolio liniją. Kairėje,
pabrėžiama formų tvirtumas ir
kur atrodo kaip krūmai, yra de
vidinė ramybė. Net savo gels
šinioji ranka. Ji tvirtai įsika
vu, pilkšvu koloritu jis primena
anuos laikus. Jis nenaudoja spal
binusi, įsikirtusi į žemės briau
vingos glazūros, žibančių pavir
ną. Už tos rankos kyšo galva,
pakaušis. Į Kažkokia milžiniška
šių, o pasitenkina matiniu pavir
šiumi, lyg tai būtų iš kažkur
būtybė leidžiasi už žemės briau
iškasta ir atnešta į jo pasaulį.
nos, leidžiasi bijodamasi, įsika
Prisiminkime keramikės E.
binusi į žemės briauną. Tos bū
Marčiulionienės vazas, J. Bakio
tybės kairioji ranka iškelta, vie
keramiką ir skulptūrą. Marčiu
nas ištiestas pirštas atrodo kaip
lionienė artėja daugiau į baroko
medis. Būtybė tartum sako: Pa
nuotaikas, ieško puošnumo, tur
laukite, aš tuoj vėl ateisiu.
tingumo, Bakys gaivalingai verUž tos tamsios būtybės kyla
M. K. Čiurlionis — Diena, pastelė 1907 m.

PAŽMKJME

mas viename lygiame tone.
Jai už paveikslą “Moteris su
geltonu kaspinu” paskirtas auk
so medalis.

Vienas jos pasirodymas šioje
parodoje daro parodą pras
mingą, nes tai ateities dailinin
kė. Ji dar jauna. Daug metų
prieš akis. Galės toli nueiti ir
portretą išvystyti.
Šioje parodoje buvo jos išsta
tyta penki aliejiniai dides
nio formato portretai.
(Apie kitus parodos dalyvius
kitą kartą) (p.j.)

žiasi savo formom, pilnas neri
mo, gi Vaškys stovi ramus ir ma
loniai šypsosi.
Vaškys yra sukūręs iš tos
pačios keramikos medžiagos ir
eilę skulptūrų. Ir čia ji'' parodo
tą patį savo pasaulį — forminį
paprastumą, kompozicinę vie
nybę ir vidinę rimtį.
Eksponuodamas savo darbus
parodose, skulptorius pasisten
gia sukurti kiek galima įvai
resnį interjerą, kad jo keramikos
darbai gautų aplinką, kurioje jie
galėtų atsiskleisti. Tad jo paroda
pasidaro įdimiai įrengta, įvairi
savo išdėstymu.
-oPetras Vaškys yra žemaitis, ki
lęs iš Mosėdžio, iš tos pačios
vietos, iš kur kilo ir dailinin
kas Adomas Galdikas. Skulptū
rą ir keramiką studijavo Kauno
Meno Mokykloje, Karališkoje
Florencijos Akademijoje ir 1948
baigė Romos Karališkąją Aka
demiją. (p.j.)
— Dail. Nijolės VedegytėsPalubinskienės paveikslų pa
rodą ruošia Detroito frontininkės balandžio 26-27 Kultūrinia
me Centre.

— Čiurlionio meno galerijos
(Chicagoj) globos komitetas,
vykdydamas įstatus, kadencijai
pasibaigus naujai persitvarkė.
Vasario 23 d. posėdyje pasiskirs
tė. pareigomis: JAV LB Krašto
valdybos atstovas Jonas Jasaitis
— pirmininkas, Tėvų jėzuitų
atstovas kun. Jonas Borevičius,
SJ — iždininkas, dail. Zita Sodeikienė — sekretorė ir dail.
Antanas Petrikonis — narys.
Globos komitetą sudaro diplo
matinės tarnybos, JAV LB ir Tė
vų jėzuitų atstovai ir jų pakvies
ti du dailininkai. Globos komite
tas kviečia galerijos direktorių,
kuris sudaro galerijos direkciją.
Šiuo metu galerijos direkcijai
vadovauja dail. Regina Jautokaitė. Galerijoje sutelkti meno
kūriniai skirti nepriklausomai
Lietuvai.

— Dail. Adomo Galdiko, mi
rusio prieš šešerius metus, ap
žvalginė kūrinių paroda vyks
kovo 15-16 Clevelande, Ohio,
Naujosios Parapijos patalpose.
Parodai ruošti pakviesti meni
ninkai: Birutė V. Gedvilienė,
Rimas Laniauskas ir Nijolė Palubinskienė.
— Dail. Juozo Sodaičio tapy
bos darbų parodą ruošia Lietu
vių Bendruomenės Waterburio
apylinkė kovo 22-23. Paroda
įvyks Šv. Juozapo parapijos mo
kyklos salėj, Waterbury, Conn.
— Dail. V. Petravičiaus, iš
Chicagos, kūrybos — grafikos
darbų paroda vyks kovo 22-23
Toronto Prisikėlimo parapijos
parodų salėj. Rengia K. L. Ka
talikių Moterų dr-jos centro
valdyba.

— Dail. Antano Petrikonio
labai sėkminga šimto tapybos
darbų paroda įvyko Clevelando lietuvių naujosios parapi
jos salėj, surengta pirm. K. Žiedonio vadovaujamos LB Ohio
apygardos valdybos. Lankytojai
nupirko beveik visus paveiks
lus, kurių kainos buvo nuo 30
iki 1,200 dol. Savo kūrinių pa
rodą dail. A. Petrikonis Cle
velande buvo surengęs ir 1969.
Jis yra dzūkas, gimęs 1923, stu
dijas pradėjęs Vilniaus dailės
akademijoj, jas tęsęs Britanijos
Manchesterio ir Londono me
no mokyklose.
— Dailininkių M. Ambrozaitienės, V. Balukienės ir A. Sut
kuvienės dailės darbų paroda
Chicagoj, Čiurlionio galerijoj,
vyks gegužės 23 — birželio 1.
— Dail. Pranas Lapė iliust
ravo Natlee Kenoyer knygą
“The Moon God’s Daughter”.
Šią apie indėnų gyvenimą knygą
išleido Manyland Books lei
dykla, kuriai vadovauja Stepas
Zobarskas.

Skulptorius retras Vaškys prie savo keramikos darbų. Kai
rėje dekoratyvinė vaza, dešinėje žvakidė. Jo darbų paro
da vyksta kovo 22-23 Kultūros Židinyje.
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MINĖJIMAS VENECUELOJE
Šiais metais pagrindinis Vasa
rio 16-sios minėjimas Venecueloje įvyko sekmadienį (11.16)
Maracay mieste p.p. Gavorskų
daugiaaukščio pastato —edif.
Centrai didžiojoje salėje. Pa
grindinė kalbėtoja-paskaitininkė — dr. Rita Deveikytė, II PL
jaunimo kongreso dalyvė ir Ve
necuelos LB centro valdybos
kultūrinių
bei visuomeni
nių reikalų vicepirmininkė.
Laisvųjų latvių Bendruomenės
vardu šio minėjimo dalyvius
sveikino ir didžiulį gyvų gėlių
krepšį įteikė specialiai iš Caracas atvykęs p. Miller. Prieš
pradedant programą, rimties su
sikaupime šio minėjimo daly
viai išklausė giliai prasmingus
maldos žodžius, tartus mūsų
Bendruomenės kapeliono kun.
Antano Perkumo, SDB.
Meninę programos dalį atliko
bei Venecuelos ir Lietuvos him
nus sugiedojo, pritariant minėji
mo dalyviam, kurių buvo apie
200, Valencijos lietuvių jauni
mas, vadovaujant poniai Aureli
jai Žalnieriūnaitei-Ros, už ką jai
ir jaunimui priklauso užpelnyta
padėka.
Po meninės dalies buvo bend
ri užkandžiai su Maracay ponių
suneštomis maisto gėrybėmis
bei jaunimo pasilinksminimas.
Ištroškusieji galėjo ir atsigai
vinti, nes nebuvo užmirštas ir
baras.
Šia proga malonu prisiminti,
kad Bendruomenės mecenatas
Henrikas Gavorskas, Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo
prisiminimui paminėti patalpas
su visais patogumais (šviesa,
elektra, muzikos įrengimai, pa
puošimas ir t.t.) davė nemo-

kamai. Bendrai, ponų Gavorskų
šeima gali būti gyvu pavyzdžiu
ne vienam iš mūsų, kaip reikia
dirbti ir aukotis lietuvybės išlaikymui ne žodžiais, bet darbais.
Apie Lietuvą bendrai ir
apie Vasario Šešioliktąją atskirai
pranešinėjo šios radijo stotys:
Radio Continente, Radio Cent
rai iš Caracas ir Radio Maracay
— Aragua ir Carabobo valstijom,
kuriom programą ispanų ir lietu
vių kalbomis paruošė Vladas
Venckus, o Maracaibo lietuvių
jaunimo pastangomis, inž. Al
fonso Paulausko iniciatyva, ga
lingoji Maracaibo radijo stotis la
Voz de la Fe informavo Zulijos valstiją ir artimesniąsias Colombijos
valstybines
sritis.
-v.vns.

Venecuelos lietuvius sveiki
na Latvių Bendruomenės at
stovas p. Miller ir įteikia
didžiulį gėlių krepšį. Nuotr.
V. Vns

TĘSTI KOVĄ
Santrauka paskaitos, skaity
tos Vasario Šešioliktosios pro
ga Maracay mieste, Venecueloj

DR. RITA DEVEIKYTĖ

Lietuvių tauta, nors ir maža,
turi savo istoriją. Savo praeitim
ji garbinga ir garsi tauta pasau
ly. Mum niekuomet negali būti

Venecuelos LB centro val
dybos pirmininkas inž. Vla
das Venckus dėkoja Latvių
Bendruomenės atstovui už
sveikinimus ir gėles (kalbė
jo latviškai).

Venecuelos jaunimas rengiasi kultūrinei programai. Kairėje
ansamblio vadovė Aurelija Žalnieriūnaitė-Ross. Nuotr. v. vns

VASARIO 16-OJI MONTEVIDEO MIESTE

JAUNAJAI KARTAI TENKA

Aš, kaip jaunosios kartos
stove, norėčiau paaiškinti visai
priaugančiai jaunajai kartai, kuri
nematė ir nepažįsta mūsų gar
bingosios tėvelių tėvynės, ką
mum visiem reiškia Vasario Še
šioliktoji.
Lietuvą mes, jaunoji kartą, pa
žįstam tik iš mūsų tėvelių pa
sakojimų, lietuviškos spaudos
ir papročių, kuriuos tėveliai
mum įskiepijo; įskiepijo tai, kas
jų širdyse buvo brangu ir šventa.
Gaila to jaunimo, kuris nesi
stengė, neturėjo progos ar dėl
sunkių savo tėvelių gyvenimo
sąlygų negalėjo išmokti mum
tokios brangios savo tėvynės bei
tėvų kalbos.
Dėl lietuvių kalbos išsilaiky
mo visais laikais buvo kovoja
ma. Daug knygnešių už slaptą
lietuviškos spaudos ir knygų
platinti ią žuvo Sibiro taigose.
Per lietuvišką spaudą, laikraš
čius ir knygas jaunimas buvo įsijungęs į Lietuvos atkūrimo
darbą, duodamas suprasti pla
čiajai skaitytojų masei, kad rei
kia kovoti už savo teises.
Prisimindami tą didžiąją kovą,
mes, jaunoji karta, kuri gyvenam
laisvuosiuose pasaulio kraštuose
ir stengiamės atkovoti Lietuvai
laisvę, turim išmokti ir nuolat
puoselėti savo tėvų kalbą.
Mūsų tradicinės dainos —tai
turtingiausia ir vertingiausia
Lietuvos tautosakos rūšis. Mūsų
šokiai priklairo prie seniausių
meno formų Juos šokdamas,
žmogus savo nuotaiką, jausmus
bei mintis išreiškia kūno jude
siais. Tautiniai drabužiai išreiš
kia mūsų tautinę asmenybę.

Atsiųsta
paminėti

Dr. Rita Deveikytė, Vene
cuelos
Lietuvių
Bend
ruomenės centro valdybos
kultūrinių ir visuomeninių
reikalų vicepirmininkė, II
PLJK-so dalyvė, skaito pa
skaitą Vasario 16 minėjime.
Nuotr. v.vns

gėda pasisakyti, kad esam lietu
viai, nes mes visur ir visi, kaip
vyresnioji, taip ir jaunoji karta,
įrodėm visiem savo gerą sugy
venamą būdą, darbštumą, sąži
ningumą ir padoraus piliečio
vardą.
Nereikia būti didelei tautai,
kad nuveiktume didelius dar
bus. Mažos tautos taip pat gali
turėti žmonių, kurie išgarsina
jų vardą.
Žvelgdami į praeitį ir atkurda
mi lietuvių tautos dvasią, pami
nėkim tik Vincą Kudirką ir da
barties kankinį Simą Kudirką,
kurio vardas nuskambėjo per
visą pasaulį, kuris be baimės
savo gyvybės auka Vilniaus so
vietiniame teisme reikalavo
LAISVĖS LIETUVAI.
Todėl mano didžiausias noras
būtų, kad ir ateity, mum tebegy
venant išeivijoj, jaunojoj kartoj
atsirastų dar ne vienas Simas
Kudirka.
Vien tiktai už savo tautos lais
vę ir lietuviškąjį žemės plotą
prie Baltijos mum verta kovoti
ir nenuleisti rankų, neati
duodant jokiam priešui nė
žingsnio
lietuviškosios
že
mės, nes tai priklauso tik mum.

Anatolijus Grišonas, Lietuvos
atstovas Urugvajui, prisiuntė
pranešimą apie Lietuvos nepri
klausomybės minėjimus Montevideo mieste.
Viešą minėjimą, surengtą Lie
tuvių Kultūros Dr-jos vasario 15,
atidarė tos draugijos pirminin
kas Stasys Gaida. Sugiedoti
Urugvajaus ir Lietuvos himnai.
Pagrindinis kalbėtojas buvo A.
Grišonas. Po to vykusioj me
ninėj programoj buvo staigmena
— urugvajiečių karinio vokali
nio kvarteto pasirodymas. Labai
gražų įspūdį padarė kanklininkų
ansamblis ir iš Argentinos atvy
kęs šokių ansamblis. Publika ne
tilpo salėj.
Vasario 16 Montevideo Nepri
klausomybės aikštėj susirin
ko gausus lietuvių būrys. Apie
50 jaunuolių, apsirengusių tauti
niais drabužiais, sudarė dvi
grandines, sujungtas tautinėmis
juostomis. Graži procesija su
Lietuvos, Urugvajaus ir Argenti
nos vėliavomis nužygiavo prie
Nepriklausomybės
paminklo,
kur padėjo gyvų gėlių vainiką.
Visa ceremonija buvo fotogra
fuojama ir vakare rodoma televi
zijoj. Panašios iškilmės buvo ir
Lietuvos aikštėj (Plaza Lituania); čia svečiai argentiniečiai
buvo pavaišinti tradiciniu “asado”, t.y. ant žarijų kepta mėsa,
vėdarais, kepenimis ir pan.
Tą pačią dieną Lietuvos pa
siuntinybės patalpose buvo pri
ėmimas, sutraukęs apie 80 as-

Mes, augdami išeivijoj, net
nesijaučiam, kad esam pilnatei
siai piliečiai tos šalies, kurioj gy
vename, ar Lietuvos, kurios ne
sam matę, bet mylim iš tolo,
girdėdami apie ją kalbant na
miškius.
Mum, jaunajai kartai, sunku
yra kalbėti vien tik apie Lie
tuvą, kurią mes mylim vien tik
iš tėvelių kalbos bei pasakoji
mų apie ją. Mes turim mylėti
ir tą kraštą, kuriame gyvenam ir
kuris mum yra kaip antroji tė
vynė.
Žinoma, būtų džiugu, jei ga
lėtume laisvai nukeliauti į ne
priklausomą Lietuvą, aplankyti
savo gimines, savo tėvelių bei
artimųjų pažįstamąsias apylin
kes ir pabuvoti tenai, kiek mes
norim, o ne kiek okupantas po
daug daug prašymų mum lei
džia.
Iš jaunosios kartos tikima
si, kad ji dirbs ir, reikalui esant,
aukosis bei nepraleis nė vienos
progos, primindama pasauliui,
kad siekiam ir reikalaujam lais
vės Lietuvai.
Mūsų tėveliai ir visi tie, kurie
Lietuvą mylėjo ir dirbo jos ne
priklausomybei atstatyti, prade
da vienas po kito iš šio pasau
lio pasitraukti. Todėl mum, jau
najai kartai, tenka užimti jų vie
tas ir tęsti kovą toliau dėl mūsų
tėvynės laisvės ir nepriklauso
mybės atstatymo.
Šią trumpą savo paskaitą baig
siu Maironio žodžiais:
Aplinkui jau žydi visur atgimimas;
Išpančiotos tautos gyvuoja plačiai;
Ir Lietuvai lemtas ne kitas likimas;
Ir Lietuvai laisvės nušvis rytmečiai.

menų. Iš diplomatų dalyvavo:
Apaštališkas
nuncijus
mon
sinjoras Sepinski, Čilės ambasa
dorius kontradmirolas Barros su
žmona, Ispanijos ambasadorius
Saenz de Heredis su žmona,
Pietų Afrikos ambasadorius van
Vuuren su žmona, Maltos Ordi
no ambasadorius Herade, Liba
no atstovas Heneine, JAV amba
sadoriaus pavaduotojas Haarr,
Kinijos ambasadorius Wang Lipen, Urugvajaus užsienio rei
kalų ministerijos protokolo di
rektorius ambasadorius Romero
ir sekretorius prof. Pombo su
žmona. Be to, atsilankė buvę
užs. reikalų ministeriai Zorrilla
de San Martin ir Martinez Montero. Čilės ir Kinijos ambasado
riai prisiuntė gražias pintines su
gėlėmis. Telegrama sveikino
prezidento protokolo direkto
rius Cat Vaeza, o laiškais —
pik. Linarez Brum, Ekvadoro
ambasadorius Apunto Caballero
ir Paragvajaus konsulas.
Lietuvos nepriklausomybės
diena turėjo gražų atgarsį Urug
vajaus spaudoj. Visi keturi laik
raščiai išspausdino A. Grišono
pasiųstą minėjimų programą.

Vasario 16 EI Paez pirmam
puslapy išspausdino jo laišką.
Taip pat įdėjo ilgoką pasiuntiny
bėj vykusio priėmimo aprašymą
su nuotraukomis. EI Diario
įdėjo iškilmių prie pamink
lo nuotraukas.
Vasario 18 urugvajiečių Pat
riotinio Centro iniciatyva Ateneo salėj buvo suruoštas Lietu
vos pagerbimas, pavadintas Lituania Martir. Tai buvo ver
tinga Lietuvai propaganda, nes
atsilankė daug įtakingų urugva
jiečių. Kanklininkų būrelis pa
skambino kelias lietuvių daine
les. Apie šį parengimą parašė
EI Pais vasario 23 laidoj.
Valstybės televizija pakvietė
A. Grišoną kalbėti per 5-tą
kanalą apie Lietuvą — jos pra
eitį, dabartį ir aspiracijas.
Kalbėjo tris minutes, atsakinėjo
į klausimus. Po to Argentinos
šokių ansamblis Ąžuolas pašoko
kelis šokius, o kanklininkai pakankliavo kelias liaudies dai
nas. Kalbėtojas ir kanklininkai
buvo pakviesti pakartoti progra
mą kitą savaitę.
(Elta)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

DIENA ARGENTINOJ
Lietuvos nepriklausomybės
minėjimą
Argentinoj
ruošė
ALOST — Argentinos Lietuvių
Organizacijų ir Spaudos Taryba.
Viešas aktas vyko Avellaneda
mieste tėvų marijonų patalpose.
Kalbėtojai buvo ALOST pirmi
ninkas Antanas Mičiudas, jauni
mo atstovė J. Burbaitė, kalbė
jusi ispaniškai, ir Cerefinas Juk
nevičius, kalbėjęs lietuviškai.
Meninę programą atliko Berisson miesto Mindaugo draugijos
“Pumpurėliai”, solistė Jocytė ir
kaimyninės Temperley vieto
vės Aušros mišrus choras. C.
Juknevičius perskaitė rezoliuci
ją, kurios pabaigoj nutarta pra
šyti Argentinos respublikos tau
tą ir vyriausybę, kad iškeltų
teisingą Lietuvos bylą Jungtinė
se Tautose ir kitose tarptauti
nėse tribūnose; išaiškintų ar pa
keistų 1966 kovo 23 išleisto Įstatymo Nr. 2015 paragrafą 98
ta prasme, kad lietuvių kilmės
gyventojam jų kilmės kraštas bū
tų pripažįstamas nepriklausoma
Lietuva ir kad, atnaujinant as
mens dokumentus, nebūtų kei
čiamas į sovietų.
Vasario 16 buvo iškilmingos
mišios Buenos Aires miesto ka
tedroj. Jas aukojo Lomas de Zamora miesto vyskupas mons.
Desiderio Collino. Savo pa
moksle jis gražiai paminėjo Lie
tuvą ir pranašavo jos prisikėli
mą. Vyskupui mišiose asistavo
kun. Augustinas Steigvila ir ka
tedros rektorius mons. D. Keegan. Giedojo Šv. Cecilijos lietu
vių choras. Po pamaldų buvo
padėtas gėlių vainikas prie Ar
gentinos išlaisvintojo generolo
Jose de San Martin kapo. Pa
maldose dalyvavo daug kitatau
čių.

Iškilmes plačiai paminėjo
Argentinos spauda: La Presna
vasario 13, La Nacion vasario 17,
La Prensa vasario 17 ir kt.
Plačiai jos buvo komentuojamos
per radiją ir televiziją. (Elta)

CAPE CODO
LIETUVIAI
Cape Code gyvena apie 200
lietuvių šeimų. Jie susibūrę į sa
vo bendruomenę. Šiemet, šven
čiant Lietuvos nepriklausomy
bės šventę, jie sugebėjo kontak
tuoti spaudą. Žurnalistė Susan
Lingle apsilankė dr. Edvardo
Jansono namuose ir plačiai pa
rašė apie Lietuvą ir lietuvius
Cape Cod Standard Times va
sario 13 dienos numeryje. įsi
dėjo ir lietuvaitės Elenos Minei
kienės didelę nuotrauką. Ji vaiz
duojama su gražiais tautiniais
drabužiais.
Aprašyme prisiminta svar
biausios Lietuvos istorijos da
tos, svarbiausi įvykiai, supažin
dinama su Vasario 16 programa.
Cape Codo lietuviai tą savait
galį Pergalės Mergelės bažny
čioje Centerville surengė tauto
dailės parodą. Paroda buvo ir
šeštadienį ir sekmadienį. Sek
madienį toje pačioje bažnyčioje
buvo ir specialios pamaldos už
Lietuvą. Po pamaldų buvo ir
minėjimo aktas, kur dalyvavo tik
lietuviai.
Aprašymas laikraštyje buvo
padarytas šiltai ir bičiuliškai,
užėmė apie pusę laikraščio pus
lapio.

Aidai —
kultūros žurnalas —
šiemet švenčia 25 metų

Liudas Dovydėnas — PA
ŠIURPO MANO VELNIAS. No
velės. Viršelis B. Jacikevičiaus.
Nidos Knygų Klubo leidinys.
Nr. 92, 1974. Spausdino Nida
Press Londone. 240 psl. Kaina
2.50 dol.; kietais viršeliais
— 0.50 dol. daugiau.
Spalvingas mūsų rašytojas šio
se novelėse yra kitoks, negu
anksčiau išleistose savo pasa
kose “Karaliai ir bulvės”. Sti
lius, tiesa, ir čia dovydėniškas,
tik pasaka, nors čia vaizduoja
mam gyvenime jos ir esama,
virtusi liūdna, net ir šiurpia
tikrove, nusakoma vienos nove
lės antrašte — “Toks tai ir gy
venimas žmogaus” ir tos pačios
novelės pirmąja pastraipa:
“ ‘Ar visą tėtį sudėjom, mama?’
ėmė ir paklausė. Kiek jis tada
ūgio turėjo? Gal driekėsi į dvy
liktuosius, savo plonu . kaklu,
kaip uodas. Ir atsakyk jam. Aš
pati kalta; kaip akla varna,
ėmiau puldinėti prie geležų
prie žvyro. Rūkas. Dar tik šie
pėsi aušra. Randu ranką su visa
rankove . . . žandas su ausimi.
Lekiu pagal geležį. . . vėl ran
du batą, o toliau — koją.”
Tąją šiurpią tikrovę šiame pa
sakojime pergyvena lietuviai iš
eiviai Amerikoj. Išeivių gyveni
mas šiose novelėse daugiausia
ir vaizduojamas. Rašytojo talen
tas atskleidžia jo tragiškąją pu
sę.
Vacys Kavaliūnas — HESTERA. Romanas. Viršelis ir ap
lankas A. Korsakaitės-Sutkuvienės. Išleido Lietuviškos Knygos
Klubas 1974 m. 224 psl. Kaina
4.50 dol.
Autorius — dviejų Draugo
romanų konkursų laureatas. Šis
romanas liečia Kristaus laikus,
Jo turinį, kaip sakoma jo ap
lanke, išreiškia šis sakinys iš
ankstesnio autoriaus romano:
“Nuo Siono aukštumos dvelkia
ramybė ir tylus susimąstymas.”
Kun. Augustinas Steigvilas —
NERAMI ŠIRDIS. Trumpi dva
siniai apmąstymai. Iliustruota
piešiniais ir nuotraukom. Spaus
dinta Laiko spaustuvėj Argenti
noj 1974 m. 88 psl.
Autoriaus žodyje sakoma:
“Šios knygos kuklios mintys
teatgaivina mūsų tautiečių šir
dis, tegu pakelia jas aukštyn
prie Dievo ir mūsų Motinos
Bažnyčios. — Tuo pačiu noriu
savo mieliems kunigams — mū
sų konfratrams duoti į rankas šią
knygą, kuri galėtų pasitarnauti
kaip medžiaga pamokslėliams.”
Iš autoriaus biografijos, pridė
tos knygos gale, sužinom, kad
autorius yra gimęs 1924 ir įšventintas kunigu 1949. Ten pat
sakoma: “Minėdamas savo kuni
gystės sidabrinį jubiliejų ir savo
amžiaus 50 metų sukaktį, įteikia
lietuviškai
visuomenei
šią
kuklią dvasinę dovanėlę — ap
mąstymų knygelę “Nerami Šir
dis”.
Ir iš tikrųjų, tai miela dvasi
nė dovanėlė “neramioms šir
dims”.
THE LITHUANIAN STRIP
IN SOVIET-GERMAN SECRET DIPLOMACY, 1939-1941.
Bronis Kasias, Wilkes College,
Reprinted from: Journal of Bal
tic Studies, Volume IV, Number
3, Fall 1973. Gaunama užsisa
kant šiuo adresu: Dr. Bronis
Kasias, Department of History,
Wilkes College, Wilkes Barre,
Pa. 18703. Kaina 50 c.
Ši šešiolikos puslapių knygelė
liečia sovietų-nacių slaptą diplo
matiją, atidavusią Lietuvą so
vietam. Tai vertingas skait inys
kalbantiem angliškai.

sukaktį, kai jie leidžiami
Amerikoj.
Ar juos prenumeruoji?
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-oKALĖDŲ ATOSTOGOS
Aš
atsiguliau
į lovą. Man buvo
■
V i • • .. ?
' : y\
Vieną kartą aš plaukiau dide šilta ir smagu, ir tuojau užmigau. Ketvirtokų atsiminimai
liu laivu. Mes plaukėm pas bo Sapnavau, kad žaidžiau kieme.
Per atostogas buvo smagu
butę į Lietuvą. Trečią dieną Bandžiau pagauti pelę, bet nesi
Porą savaičių prieš Kalėdas
po pusryčių mes nuėjom į savo sekė. Staiga pamatė mane šuo ir pradėjau galvoti, kokių dovanų
kambarį ir išgirdom per garsia pradėjo vyti. Gerai, kad pabudau aš norėčiau. Aš sudariau sąrašą.
kalbį, kad pastebėta didelė ban ir atsiminiau, kad esu mergaitė,
Mes važiavom į krautuves pirkti
ga, slenkanti mūsų kryptim. o ne katė.
kitiems dovanų. Mama ir tėtė
Rima Jasaitytė, 4 sk.
Kapitonas sakė:
pirko man, kai aš buvau lietuviš
-o— Prašau pasilikti, kur esate,
koje mokykloje. Prieš atostogas
Aš sapnavau, kad buvau kara mano klasė angliškoje mokyklo
mes bandysim ką nors daryti.
Kapitonas tą sakė labai ramiai, laitė. Aš turėjau viską, ko no je padarė staigmeną (surprise
tai mes jo paklausėm ir pasi rėjau, ir gyvenau dideliuose rū party) mokytojai. Kada mes pra
likom ten. Mes visi labai jaudi muose. Aš nešiojau aukso karū dėjom vynioti dovanas, aš tikrai
ną su brangenybėmis ii gražią negalėjau sulaukti Kalėdų.
nomės. Staiga išgirdom:
suknelę, pasiūtą iš aukso ir si
— ŪŪŪŠT!
Per Kūčias mes buvom pas te
Pamatėm, kad mūsų laivas dabro medžiagos.
tą ir dėdę. Gavau daug dovanų
skęsta. Tada atsidarė langu
Aš turėjau šuniuką, katytę, ir buvau labai patenkinta. Kalė
tis, įplaukė maža žuvytė ir tarė: paukštelius ir triušiuką. Buvo dų dieną jie atvažiavo pas mus.
— Prašom ateiti aplankyti mū tikrai gražus sapnas, bet atėjo ry Mano močiutė ir kita teta irgi
tas, aš pabudau, ir sapnas pa buvo. Paskui visi nuvažiavom
sų pasaulį!
Žmonės pamažu pradėjo eiti sibaigė.
pas ponus Snieškus. Ten sutikau
Ramunė Jasaitytė, 4 sk. savo drauges.
per tą mažą langelį. Mes buvom
-opaskutiniai. Išlipę iš laivo, pa
Per atostogas buvo labai sma
Aš sapnavau, kad buvau graži gu. Man nereikėjo keltis anksti
matėm namelius, statytus iš
perlų ir gintarų. Visi pradėjo karalaitė Lietuvoj. Gyvenau ir galėjau daugiau pažaisti su
kalbėti apie šį fantastišką pasau pilyje. Visą laiką buvau gražiai draugėmis. Buvo vienos draugės
lį. Atplaukė aštuonkojis su savo apsirengus. Kartą vaikščiojau gimimo diena. Ta proga mes va
vaikais ir įėjo į savo namelį. sode ir sutikau gražų jaunikaitį. žiavom į baletą. Jis vadinosi
Visi sutiko, kad jie buvo žavin Tai buvo karalaitis. Tą dieną “The Nutcracker” — Sprag
gi! Pamatėm namelius iš koralų. jis mane pakvietė eiti į balių. tukas. Mums visoms labai pati
Tada aš prisiminiau, kad netu Aš sutikau, ir kitą dieną mes ko.
riu bobutei dovanos. Išdrįsau ėjom į balių. Ten buvo labai gra
Naujų Metų išvakarėse mes
paprašyti žuvytės vieno perlo. žu ir linksma. Man ten labai pa važiavom į svečius. Tėveliai
Mažoji žuvytė man jį davė. Aš tiko, bet... Aš nubudau ir pa leido sulaukti Naujų Metų. Te
buvau tokia laiminga, kad iš mačiau, kad tai tik sapnas.
levizijoj mačiau, kaip rutulys
Zina Aukštikalnytė, 4 sk.
džiaugsmo nukritau nuo lovos ir
leidosi žemyn. Sekančią dieną
pabudau. Kai papasakojau ma
labai ilgai miegojau, ir paskui
-omytei savo sapną, ji tarė:
aplankėm močiutę.
Vieną naktį aš sapnavau, kad
— Koks gražus ir įdomus
Rytojaus dieną jau reikėjo eiti
buvau maža mergaitė. Aš išėjau į mokyklą. Aš norėjau pasilikti
sapnas!
į mišką pasivaikščioti. Buvo vė namie. Mokytis reikėjo tik dvi
Monika Vygantaitė, 4 sk.
lu, ir aš turėjau susirasti urvą. dienas, ir sekmadienį važiavau
-oKai suradau įėjau į vidų. Netru su tėveliu čiuožti. Tai buvo pir
Vieną kartą aš žaidžiau su sa
kus išgirdau kažkokį garsą. Jis mas sykis šią žiemą, bet man ge
vo iškimšta varle. Man labai pa
vis stiprėjo ir stiprėjo, ir pasi rai sekėsi. Ten sutikau savo
tiko varlė, tai aš nutariau pasi
rodė milžinas. Milžinas ėjo ar angliškos mokyklos mokytoją.
imti ją į mokyklą. Aš nežinojau,
tyn ir artyn . . .
Ramunė Jasaitytė, IV sk.
kad mano mokytoja nemėgo
Ir tada išgirdau mamos balsą.
varlių.
Aš atsikėliau ir buvau labai
Bostone
Kai aš nusinešiau varlę į mo
patenkinta,
kad mama pabudi
Kūčių dieną mes važiavom į
kyklą, mokytoja pradėjo šaukti.
no, nes mano sapnas buvo bai Bostoną pas gimines. Vakare
Ir staiga varlė pasidarė gyva. Ji
sus.
valgėm kūčias, ir buvo labai ska
pradėjo šokinėti po visą klasę.
Rima Budreckaitė, 4 sk. nu. Mes gavom daug dovanų.
Aš bėgau paskui. Varlė iššoko
Kalėdų rytą atsikėlę radom
per langą, ir aš šokau iš pas
daug sniego. Po pusryčių va
kos. Aš šokau, šokau ir atsira
MANO KELIONĖ Į
žiavom į bažnyčią. Po to ėjom
dau savo kambary ant grindų.
žaisti sniege. Kitą dieną buvo
MĖNULĮ
Tai buvo tik sapnas!
Buvo 1999. Mano broliukas ir mano draugės gimtadienis. Bu
Laura Gudelytė, 4 sk.
aš norėjom keliauti į mėnulį. vo daug pyragų ir ledų.
Kitą dieną važiavom namo, o
Pirmiausia mes apsirengėm
astronautų rūbais. Tada mus aš pasilikau pas savo pussese
-oSapnavau, kad buvo mano įdėjo į raketą ir pradėjo skai rę. Aš ten buvau keturias die
gimtadienis. Gavau daug dova čiuoti: penki, keturi, trys, du, nas. Mes žaidėm su lėlėm ir
nų. Viena dovana visą laiką vienas. Ir raketa šovė į mėnu mano “puzzle”, kurį gavau iš
judėjo, o dėžė buvo skylėta. lį! Raketa keliavo 16,000 mylių jos. Jis buvo labai sunkus.
Sekmadienį mes važiavom į
Kai atėjo laikas atidaryti dova greičiu per valandą. Mes pamir
bažnyčią,
o po to čiuožti. Pra
šom
vieną
dalyką,
—
pamiršom
nas, aš ją pirmą atidariau. Ir
užsidėti
diržą.
Kai
mes
palikom
kas buvo viduj? Šuniukas!!!!
žemės
atmosferą,
pradėjom
Mama sakė:
skraidyti
ore
kaip
paukščiai
ir muš ir nuvežė į namus. Aš pa
— Turėsi jį vesti anksti rytą,
ėmiau paišelį ir surašiau viską,
plaukioti
kaip
žuvys!
per pietus ir vakare į lauką!
ką jie turi.
Po
dviejų
dienų
mes
nusi

Aš norėjau jį išvesti, bet. . .
Kai mes grįžom namo, papa
— Hey, kelkis! — pažadino leidom ant mėnulio. Kada mes
sakojom
visiem apie mūsų kelio
išlipom
iš
raketos,
pamatėm
du
mama. Taip ir nebaigiau sap
nę į mėnulį.
žalius
žmones,
kurie
žiūrėjo
į
nuoti!
Algis Kezys, 7 sk. mok.
mus. Tie žali žmonės paėmė
Auksė Jankauskaitė, 4 sk.

Mano sapnas

Maironio lituanistinės mokyklos kaukių paradas.

Nuotr.

G.

Peniko

Maironio lituanistinės mokyklos kaukių vakare. Iš kairės — plovėjas ir grėbėja ir sep
tyni nykštukai. Nuotr. G. Peniko

KAI AŠ UŽAUGSIU
Norėčiau keliauti
Kartais vakare prieš užmig
damas aš galvoju, kaip bus, kai
aš užaugsiu. Kartais aš galvo
ju, kad aš gyvensiu labai mo
derniam pasaulyje, kur galima
keliauti iš planetos į planetą,
kaip dabar iš miesto į miestą.
Gyvenimas tada bus labai įvai
rus. Mes tada galėtume pažinti
geriau mėnulį ir kitas planetas
erdvėje. Taip pat daktarai bus
išradę naujų vaistų įvairioms li
goms, kad žmonės neturėtų taip
kentėti.
Kai aš užaugsiu, aš tikiuosi,
kad Lietuva bus laisva ir ne
priklausoma. Aš labai norėčiau
nuvažiuoti į Lietuvą ir aplanky
ti tas vietas, kur mano seneliai
ir tėveliai gyveno. Ypač norė
čiau pagyventi Kaune ir Vil
niuje, pamatyti Gedimino kalną
ir Trakų pilį. Kaune aš norėčiau
pamatyti gražų Karo muziejų.
Taip pat norėčiau pamatyti tą
namą, kur gyveno mano seneliai
ir apie kurį man daug pasakojo
mano senelis. Aš irgi labai norė
čiau pamatyti senelių dvarą —
džioje aš negalėjau čiuožti, bet
bandžiau ir bandžiau, ir išmo
kau. Buvo labai smagu.
Naujųjų Metų dieną žiūrėjom
paradą televizijoje. Buvo daug
spalvingai pasipuošusių dalyvių
ir išpuoštų vežimų.
Daina Penikaitė, IV sk.
Matėm daug įdomių dalykų

Kūčių vakarą mes valgėm kū
čias. Aš visko paragavau. Man
labiausiai patiko laužyti plotkeles ir kisielius. Po kūčių mes
ėjom atidaryti dovanų. Aš gavau
vienuolika dovanų:
“pupų”
kėdę (bean bag chair), lėlę
Pelenų, Barbie grožio salioną,
arklio modelį, Snoopy, knygų ir
drabužėlių. Tą vakarą aš labai
vėlai nuėjau gulti.
Kalėdų dieną mes važiavom
pas gimines. Ten buvo labai
daug žmonių. Aš ten sutikau
Rimą ir Ramunę. Mes kartu žai
dėm. Apie dešimtą valandą mes
turėjom važiuoti namo. Aš bu
vau labai pavargus.
Per Kalėdų atostogas mama
nuvežė į filmą “National Velvet”. Man labai patiko tas filmas
apie mergaitę ir jos arklį.. Po
to aplankėm lėlių namų parodą.
Nameliai buvo labai gražūs. Ki
tą dieną visa mūsų šeima žiū
rėjom “Airport 1975”. Tai įdo
mus, bet ir baisus filmas.
Vieną dieną mes važiavome
traukiniu į New Yorko gamtos
muziejų (Museum of Natūrai
History). Ten matėm daug įdo
mių,dalykų. Man labiausiai pati
ko dinozaurai. Po to apžiū
rėjom Rockefeller Centro eglu
tę ir valgėm vakarienę restora
ne. Aš prašiau mamą leisti ir
mums čiuožti. Ji sutiko. Paulius
ir aš išsinuomojom pačiūžas ir
čiuožėm.
Čiuožykloje
bu
vo labai daug žmonių, o ledas bu
vo prastas. Man nelabai patiko
čiuožti.
Kitą dieną buvo Naujų Metų
vakaras. Dvyliktą valandą mes
mėtėm mažiukus popieriukus į
orą. Buvo labai linksma.
Laura Gudelytė, IV sk.

ūkį,, kuriame buvo daug senų
medžių. Kai kurie jų buvo 200
metų senumo- ir-tokie stori, kad
reikėjo aštuonių vyrų jiems ap
kabinti. Buvo ten prijaukintas
gandras, kuris kartu vaikštinėda
vo kaip šuniukas. Aš labai no
rėčiau gyventi tame dvare, ten
dirbti, jodinėti po laukus ir miš
kus.
Aš norėčiau apkeliauti visą
pasaulį ir pamatyti įvairius kraš
tus ir jų kultūrą. Kai aš už
augsiu, aš norėčiau būti artistas
ir vaidinti filmuose. O kartais
galvoju, kad būtų gerdi būti in
žinieriumi ir išrasti naujas maši
nas.
Bet kas gali žinoti, kas aš
tikrai būsiu, kai užaugsiu. Atei
tis parodysi
Algis Jurgėla, IV sk.

Turėčiau gyvulių ligoninę
Kai aš užaugsiu, aš norėčiau
būti veterinare ir turėti gyvulių
ligoninę. Noriu gydyti gyvulius,
nes man gyvuliai, o ypač šuniu
kai, patinka. Dabar yra- daug
žmonių, kurie turi visokių gy
vulių. Man labai patiktų, kad
žmonės ateitų pas mane su savo
gyvuliais, ir aš juos gydyčiau.
Man būtų sunku gydyti senus
gyvulius, kuriems nieko negali
padėti. Taip pat ir tuos, kurie
turi nepagydomas ligas, ir jiems
reikia duoti vaistų, kad užmig
tų, nes jie kenčia ir negali nie
ko pasakyti. Ligoninėje turė
čiau visiems gražias lovytes. Mo
teriškos giminės gyvuliai turė
tų ružavos spalvos lovytes, o vy
riškos — mėlynos. Turėčiau gai
lestingas seseles, ir jos būtų
apsirengusios prie gyvuliukų lo
vyčių pritaikyta spalva.
Zina Aukštikalnytė, IV sk.

Norėčiau būti menininkė
Kai aš užaugsiu, aš norėsiu
daug kuo būti. Pirmiausia — bū
ti darželio mokytoja (ir turėti to
kius- mielus mokinius, kaip turi
p. Jasinskienė). Man labai patin
ka būti su mažais vaikučiais ir
matyti, ką jie daro, kaip mokosi.
Mano sesutė Kristina eina į dar
želį Židinyje, ir kartais, kai ne
turiu pamokų, aš irgi važiuoju
padėti. Man ten labai patinka.
Be to, aš noriu būti meninin
ke, kaip mano močiutė. Mo
čiutė labai gražiai paišo. Kalė
doms aš gavau iš “Kalėdų se
nelio” dažų komplektą. Man la
bai patinka paišyti. Kai paišai
ant popieriaus, gali daryti ką no
ri. Aš dar nemoku gerai pai
šyti. Kai paišai ant popieriaus,
gali daryti ką nori. Aš dar ne
moku gerai piešti, bet išmoksiu.

Aš norėčiau išmokti ir gerai
gimnastikuoti. Aš jau moku kai
kuriuos judesius:
“Limber,
Frontvvard Walk-over” ir jei pa
siseka “Back hand spring”. Aš
nemanau, kad aš būsiu kaip Olga, bet bent pabandysiu. Man
labai patinka žiūrėti, kaip kitos
mergaitės mankštinasi. Gim
nastika yra gražus ir sveikas
sportas. Aš norėčiau būti ir gera
čiuožėja. Aš jau moku čiuožti,
bet' noriu būti tikrai gera, kai
užaugsiu.
Monika Vygantaitė, IV sk.

Kaip aš praleidau Kalėdas
Aš atsikėliau anksti rytą ir ra
dau po egle daug dovanų. Mano
vardas buvo užrašytas ant pen
kių dėžių, didelių ir mažų.
Kai atidariau dovanas, apsi
rengiau ir pavalgiau. Trečią va
landą važiavom pas močiutę. Kai
grįžom namo, aš netrukus ėjau
miegoti. Aš praleidau Kalėdas
labai linksmai.
Kristina Česnavičiūtė, V sk.

Snaigės
Snaigės yra labai gražios. Jos
turi daug visokių formų. Kada
pradeda snigti, aš su savo
broliuku apsirengiu ir bėgu lau
kan jas gaudyti. Kada daug jų
ant žemės prikrenta, mes mėto
mės sniego kamuoliais ir statom
sniego senį. Po to mes grįž
tam į šiltą kambarį ir išsidžiovi
name s avo rūbus.
Gailė Vazbytė, V sk.

Los Angeles moksleiviai

apie Vytę Nemunėlį
Vytė Nemunėlis yra Birutės
Trotmanaitės senelis.
Rūta Budrytė

Vytė Nemunėlis yra vyras.
Rūta Reivydaitė
Vytės Nemunėlio pirma kny
ga yra “Mažųjų pasaulis”.
Bitutė Trotmanaitė
Vytės Nemunėlio tikras var
das yra Bernardas Brazdžionis.
Jis labai garsus lietuvių poetas.
Vita Etrikaitytė

Man labiausiai patinka jo kny
ga apie Meškiuką Rudnosiuką.
Rena Nelsaitė

Jis gyvena Los Angeles.
Edvardas Mickus
Jis yra vienas iš garsiausių
Lietuvos poetų.
Dalius Gedgaudas
Aš turiu labai daug Vytės Ne
munėlio knygų.
Kristina Mickutė
Vytės Nemunėlio poezija yra
lietuviška, moderni ir įvairi, o
vaikiškos knygos vaikų mėgsta
mos.
Vida Basiulytė
Los Angeles, 6 skyrius

Lietuvių jūrų skautų
laivo krikštynos
Mes visi susirinkome Marine
dėl Rey prie Kalifornijos jachti
klubo. Ten buvo mūsų laivai
— Soling, 27 pėdų lenktyniavi
mo burlaivis.
Visi jūrų skautai ir žemės
skautai išsirikiavo. Tada buvo
žemės skautų įžodžiai. Po to va
dai skaitė paragrafus ir įsaky
mus. Tada jūrų skautai ir žemės
skautų vadaisusirikiavoprie van
dens ir buvusiai savininkei davė
butelį šampano. Ji sakė “I will
not fail”, — ir sudaužė butelį į
laivo priekį.
Po to buvo vakarienė jachtų
klube.
Sigitas Raulinaitis,
Los Angeles, Ca.
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BENDRUOMENĖ IR TAUTINIAI ŠOKIAI
Pas Australijos lietuvius (6)
Australijos Lietuvių dienų
metu stambią laiko dalį rengė
jai paskyrė Australijos Lietuvių
Bendruomenės krašto tarybos
suvažiavimui. Tokie svarstymai
vyko Lietuvių Namuose gruo
džio 28-30.
Pirmą suvažiavimo rytą, gruo
džio 28, šeštadienį, 9 vai. Lie
tuvių Namų sodely prie Žuvusiem už Lietuvą paminklo pake
liamos vėliavos, o PLB pirm,
inž. Br. Nainys padeda prie pa
minklo
vainiką. Sugiedojus
Lietuvos himną, atstovai ir sve
čiai renkamės į salę.
Sudarius prezidiumą bei rei
kiamas komisijas, prasideda
sveikinimai. Tarp jų ypač išsi
skiria PLB pirmininko B. Nainio
sveikinimas, nes jis ir apdova
noja už nuopelnus Lietuvių
Bendruomenei. Trijų Lietuvos
prezidentų medalis įteiktas A.
Stašioniui, A. Mikailai, J. Lapšiui ir S. Valiui. Australijos kraš
to valdybos pirmininkui įteiktas
Vyties ženklas. Šis gi B. Nai
niui įteikė bumerangą ir knygą
apie Australiją.
Krašto valdybos narių praneši
mai išryškino įvairių sričių veik
lą. Veikia septynios lituanistinės
mokyklos, nors dar galėtų ir dau
giau vaikų jas lankyti. Jaunimo
reikalus apibūdino tos sekcijos
vadovė Lidija Pocienė. Vikto
ras Baltutis, kultūrinių reikalų
vadovas ir šių Lietuvių dienų
rengimo komiteto pirm., nušvie
tė paskutinio laikotarpio kultū
rinę veiklą. Po iždininko apy
skaitų kalbėjo ir dvi kadenci
jas pirmininkavęs V. Neverauskas. Išklausyta ir kontrolės ko
misijos bei garbės teismo pra
nešimų.
Daugiausia laiko atėmė ir gin
čų sukėlė Lietuvių Bendruo
menės savaitraščio “Mūsų Pa
stogė” redaktoriaus A. Mauragio
pranešimas. Jis jau anksčiau per
savaitraštį buvo apsiskardenęs,
kad iš redaktoriaus pareigų
atsistatydina. Dviejuose veda
muosiuose straipsniuose nuro
dė, kad nebeįmanoma redaguoti
dėl įvairių priežasčių, bet svar
biausia, kad Australijos lietuviai
kunigai, kurių esą septyni, nieko
nerašą jo laikraščiui, nieko ne
dirbą Lietuvių Bendruomenei!
Ir atrask geresnį pasiteisinimą
pasitraukti iš redaktoriaus parei
gų! Į tuos pasitraukiančio re
daktoriaus šmeižikiškus, užgau
liojančius išpuolius ramiai atsa
kė Pr. Pusdešris “Tėviškės Ai
dų” savaitrašty, gruodžio 17.
Ten gan apčiuopiamai nuro
doma Australijos lietuvių kuni
gų indėlis į Lietuvių Bendruo
menės gyvenimą. Ir šiose Lietu
vių dienose vietos lietuvių kle
bonas labai veikliai dalyvavo tas
dienas ruošiant ir jas vykdant.
Žinoma, vis pasitaikydavo asme
nų, kurie iš įpročio ar tvirto
nusistatymo sugebėdavo kunigų
įnašo “nepastebėti” ar “netyčia
užmiršti”.
Neatsakingas A. Mauragio
redaktoriavimas “Mūsų Pasto
gę” nugramzdino į australų teis
mo bylą. Tarybos suvažiavimo
metu byla dar nebuvo užbaigta.

Australijos LB krašto valdybos
pirmininkas V. Neverauskas
savo pranešime aiškiai pabrėžė,
kad “Mūsų Pastogės” nuomonė
paskutiniuoju laiku ne visada
reiškė
Australijos
Lietuvių
Bendruomenės krašto valdybos
nuomonę.
Naujuoju redaktorium vėl pa
kviestas V. Kazokas, iš redakto
riaus pareigų pasitraukęs prieš
ketverius metus.
Pagal normalią rotacinę tvar
ką kitos Lietuvių dienos už dve
jų metų vyks Melbourne. Tad ir
naujoji krašto valdyba buvo ren
kama iš melbourniškių kandida
tų. Naujai išrinkta valdyba pa
reigom pasiskirstė taip: A. Šim
kus — pirmininkas, I. Pelenauskas — vicepirmininkas, A.
Bladzevičius — sekretorius, V.
Ališauskas — iždininkas, D. Le
vickienė — kultūros reikalam,
P. Sungaila — švietimo reika
lam, V. Juška — jaunimo reika
lam.

Kontrolės komisijon išrinkti:
V. Bukevičius, V. Patašius, D.
Kairaitis. Atstovais į pasaulio
lietuvių seimą išrinkti: V. Doniela, A. Kabaila, A. Balsys, V.
Neverauskas. Į garbės teismą
išrinkti: A. Maželis, P. Bielskis,
J. Lapšys, kun. A. Spurgis, V.
Neverauskas. Australijos
Lie
tuvių Fondo valdybon prirink
ti: D. Zdanavičius, I. Meiliūnas.
Kiek ilgiau sustota prie statuto
pakeitimo.
Suvažiavimo rėmuose taip pat
vyko PLB pirm. inž. Br. Nainio
paskaita apie Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės stovį ir atei
tį, naujas aspiracijas, pagrindi
nius uždavinius, Bendruomenės
vystymąsi įvairiuose pasaulio
kraštuose, lituanistinio švieti
mo, kultūrinio ir politinio gyve
nimo apraiškas.
Prof. A. Kabaila kalbėjo tema
“Pabaltijo okupacijos pripažini
mas, faktai, įvykiai ir kas toliau”.
Paskaita iššaukė gyvas diskusi
jas ir visokiausius pasiūlymus.
Melbourno LB apylinkės pir
mininkas, atstovaująs lietuviam
Baltų Tarnyboje, pranešė apie
tenykštę veiklą.
Apie Australijos Lietuvių
Fondą pranešė I. Meiliūnas.
Trijų dienų svarstybose bu
vo gal ir daugiau pranešimų
ir sveikinimų, kurių nebespėjau
sužymėti.
-oGruodžio 28, šeštadienį, Apollo krepšinio stadijone vyko tau
tinių šokių vakaras. Dalyvavo
apie pusantro šimto šokėjų, į šią
grupę suvažiavusių iš septynių
vietovių. Buvo šokama įvairiai:
tai visi kartu užliedavo aikštę
ugningais judesiais, tai pasiro
dydavo tik atskira kurios nors
kolonijos grupė ar tik tos grupės
dalis. Pašokta 23 šokiai.
Programą pradėjo jungtinė
grupė, pašokdama Subatėlę.
Venta iš Hobarto pašoko Kalve
lį, o Ratelis iš Canberros — Jon
kelį. Žilvitį šoko visi. Grandinė
lė iš Sydney pasirodė su Pasiut
polke, o Pertho Šatrija pade
monstravo Sukčių. Kelios gru

pės kartu pašoko Noriu miego, o
Adelaidės Žilvinas parodė Landytinį. Visi šokėjai dalyvavo Uolinderio atlikime, o Geelongo
Šešupė pasirodė su Klumpakoju. Sydney Grandinėlei pašokus
Blezdinginį Jonkelį, pirmąją da
lį užbaigė visi bendrai sušok
dami Gyvatarą.
Po pertraukos visi pasirodė
Malūno sūkuriuose, o Geelongo
Šešupė pademonstravo Žioge
lius. Daugiausia publikos dėme
sio ir plojimų susilaukė Melboumo Klumpakojis, kai ši gru
pė pademonstravo gan sudėtin
gą vaidybinį šokį “Duktė viena
namie liko”.

Visiem pašokus Šustą, Hobar
to Venta pasirodė su Rugučiais,
o Adelaidės Žilvinas su Lenciū
gėliu. Audėjėlę vėl šoko visi, o
Jaunystės šokį — tik Canberros
Ratelis. Juodąjį Jonkelį šoko
jungtinė grupė, o Kubilą — Per
tho Šatrija. Programa baigta
jungtinei grupei šokant Aštuon
nytį.
Jaunatviškas grožis ir jėga ža
vėjo žiūrovus. Nesunkiai buvo
pastebima nevienodas šokėjų
pasiruošimas. Vieni kaip profe
sionalai nardė ir siautė, o kiti
vis žvalgėsi, kur čia laiku nusi
lenkti ar už rankos čiupti.
Guviai rodėsi Sydney vyrų
ketvertukas—visi gražiai nuau-

Australijos LB krašto tarybos suvažiavimo prezidiumo pir
mininkai: iš k. Canberros LB apyl. pirm. Balsys, prof. A. Kabaila iš Sydney, dr. Kemežys. Kalba Lietuvių dienų rengimo
komiteto pirm. V. Baltutis. Nuotr. A. Budrio
gę, barzdoti, vikrūs. Daugiausia
plojimų sulaukė jų pats stam
biausias ir pats judriausias —
Gečiauskas. Sunku ir tikėti, kad,
taip apvaliai nuaugęs, galėtų
aikštėj siausti kaip vijurkas ir tai
su tokiu išgražintu stiliumi.
Teko iš rengėjų nugirsti, kad
žiūrovų buvę su viršum 2000
asmenų.
Kornelijus Bučmys
(Bus daugiau)

APIE CHARIZMATINI KATALIKŲ
ATSINAUJINIMĄ
(atkelta iš 3 psl.)

pašvęstų. Tuo būdu tikintie
siems per Kristų vienoje Dva
sioje pasidarė atviras kelias į
Tėvą (plg. Ef 2, 18). Ji yra gy
vybės Dvasia . . .Dvasia gyvena
Bažnyčioje ir tikinčiųjų širdyse
kaip šventovėje (Plg. I Kor 3,
16; 6, 19), juose meldžiasi ir liu
dija, kad jie yra įsūnytieji vai
kai (plg. Gal 4,6; Rom 8, 1516 ir 26). Ji veda Bažnyčią į pil
nutinę tiesą (plg. Jn 16, 13), jun
gia į vieną Dievui tarnaujančią
bendruomenę, moko ir tvarko įvairiomis hierarchijai ir charizmatikams teikiamomis dovano
mis, puošia savo vaisiais (plg.
Ef 4, 11-12; I Kor. 12, 4; Gal
5, 22). Evangelijos galia ji Baž
nyčią išlaiko jauną, be perstojo
ją atnaujina ...” (Lumen Gentium, 4).
Tai nuostabi tiesa. Tai lyg
laiptai, nusileidžią iš begalinio,
neprieinamo vidinio dieviškojo
gyvenimo, Švč. Trejybės. Die
viškojo plano bei žmogaus liki
mo centre stovi atperkamasis
Kristaus darbas, iš kurio plaukia
nuostabus, tam tikru būdu
mums prieinamas, apreiškimas
apie mūsų žmogiškojo gyve
nimo bendravimą su išganymo
bei gėrio pasauliu, malonės pa
sauliu. Iš šio pasaulio išnyra
vienijančios antgamtinės meilės
planas, kur skleidžiasi žavingas
šventumas, kur visa, kas žmogiš
ka, o ypač dorovinės bei dvasi
nės žmogaus psichikos apraiš-

Australijos Lietuvių Bendruomenės krašto tarybos atstovų suvažiavimo dalyviai ir svečiai
1974 gruodžio 28 Adelaidėj. Pirmoj eilėj iš k.: rengimo komiteto pirm. V. Baltutis, PLB pirm.
B. Nainys, Australijos LB krašto valdybos buv. pirm. V. Neverauskas, antroj eilėj Adelaidės
lietuvių klebonas kun. A. Spurgis, MIC, tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, Melbourno
LB apyl. pirm. A. Pocius ir kiti. Nuotr. A. Budrio

kos, įgyja nuostabaus įvairia
spalvio antgamtinio grožio.
Tai žinoma tiesa; arba tiesa,
kurią reikėtų geriau pažinti, nes
eiliniam mūsų pažinimui trūksta
to, kas svarbiausia — įžvalgos
į šventumą, kuris atsiskleidžia
kaip tik iš gyvybinio malonės
dvelkimo. Pirmas šios srities da
lykas, kurį čia norime patarti,
tai susipažinti su šventųjų gyve
nimais. Jeigu jie praeityje tiek
daug davė dvasinei žmonių kul
tūrai bei įkvėpė kūrybingąją pa
maldžiųjų vaizduotę, jie galėtų
ir mum, pažįstantiem istoriją bei
įgudusiem psichinio žmonių pa
saulio kritikam, šiandien pateik
ti ištisą galeriją nepalyginamų
žmogiškojo gyvenimo patirčių
bei žavingų pavyzdžių, skati
nančių siekti galimos tikros do
rovinės bei dvasinės gyvenimo
pažangos. Įsidėmėkime: “Si isti
et istae, cur non ego? (Jei ga
lėjo jie ir jos, kodėl aš nega
lėčiau?)”.
Bet čia tuojau pat reikia pa
brėžti malonės reikalą. Reikia
malonės, to dieviško įsiterpimo,
prašokančio grynai žmogiškąją
plotmę, tiek mūsų pačių išgany
mui, tiek norint įvykdyti išgany
mo planą ryšium su visa Baž
nyčia bei visa žmonija, kurias
gailestingasis Dievas taip pat
pašaukė būti išgelbėtas (I Tim
2,4). Tik prisiminkime didį
doktrinos klausimą apie malonę
ir išteisinimą, apie kuriuos tiek
daug kalbėjo Tridento susirinki
mas (plg. DNZ. Sch. 1520-1583),
kuriuos, kaip aukščiausios svar
bos klausimus, ir šiandien tebe
svarsto modernioji teologija.
Malonės reikalas kalba apie ne
pavaduojamą jos būtinumą žmo
gui; būtinumą, kurį Sekminių
stebuklas turi pratęsti per visą
Bažnyčios ir pasaulio istoriją.
Tai vyksta dvejopu būdu. Pir
miausia, Šventoji Dvasia yra su
teikiama žmogui, kad jį pašven
tintų (tai pats pirminis nepa
mainomas būdas, kuriuo žmo
gus tampa Dievo pamiltasis,
“gratum faciens”, kaip sako teo
logai). Toliau ji suteikiama,
kad žmogų praturtintų ypatingo
mis dovanomis, kurias vadina
me charizmomis (“gratis data”).
Jos skirtos artimo, o ypač tikin
čiųjų bendruomenės labui (plg.
S. Th. I-II, III, 4). Daug apie jas
kalbama šiandien. Atsimindami
šio klausimo painumą bei jaut
rumą, čia galime tik linkėti, kad
iš naujo gausybė ne tik malonės,
bet ir charizmų būtų suteikta
Dievo Bažnyčiai ir šiandien
(plg. visai neseniai išleistą kard.

L. J. Suenens studiją “Naujos
Sekminės?”).
Šiuo metu priminsime tik pa
grindines sąlygas, privalomas
žmogui, priimti pačiai didžiau
siai Dievo Dovanai, kuria kaip
tik ir yra Šventoji Dvasia. Žino
me, kad ji “pučia kur nori”
(Jn 3, 8), nors nepaniekina ilge
sio tų, kurie jos laukia, jos šau
kiasi bei ją priima (net gi pats
šis ilgesys kyla iš jos vidinio
įkvėpimo). Kokios yra šios sąly
gos? Atsakykime labai paprastai
į šį klausimą, pabrėždami, kad
priimti šiam “dulcis hospes animae” (mielam sielos svečiui)
reikia tikėjimo, reikia nusižemi
nimo ir gailesčio, paprastai rei
kia sakramentinio akto. O kas
dieniniame mūsų tikėjimo gyve
nime reikia tylos, susitelkimo,
klausymo ir ypač prašymo, mal
dos, kaip kad darė apaš
talai ir Marija Paskutinės Vaka
rienės būste. Mokėti laukti, mo
kėti melsti: “Ateik, Dvasia Kū
rėjau . . ., ateik, Šventoji Dva
sia!” (plg. Les plūs beaux textes sur le Saint-Esprit, M.me
Arsene-Henry d’Ormesson, La
Colombe, 1957).
Jei Bažnyčia bus pajėgi per
eiti į šitokią paruošties būseną
sutikti
naujam
nuolatiniam
Šventosios Dvasios atėjimui, Ji,
“Širdžių Šviesa”, netruks išsi
lieti, teikdama džiaugsmą, švie
są, apaštalinę jėgą bei vieni
jančią meilę, kurių taip labai
šiandien reikia Bažnyčiai.
Tesuteikia tai mūsų Apaštališ
kasis palaiminimas.
Pop. Paulius VI
1974 spalio 16
VERTĖJO PRIERAŠAS

Ši popiežiaus kalba versta iš
itališko originalo. Vertėjas daly
vavo anoje audiencijoje ir girdė
jo ją sakomą gyvu žodžiu iš Šv.
Tėvo lūpų. Ji buvo bent du kar
tus ilgesnė, negu čia paduotasis,
iš anksto parašytas ir išspausdin
tas L‘Osservatore Romano (1974.
X. 17, Nr. 239), tekstas. Paryš
kindamas tai, kas parašyta, Šv.
Tėvas kartkartėmis labai gyvai,
su didžiu įsijautimu aiškino pla
čiau, ką norėjo pasakyti. Jautei,
kad ne mažiau kaip lūpos kal
bėjo širdis. Labai šiltai reko
mendavo minėtąją kard. L.J. Su
enens knygą “Naujosios Sekmimės?”. Gera žinot, kad kovo mė
nesį jos vertimas jau išleidžia
mas angliškai. Ji verčiama į
prancūzų, vokiečių, ispanų ir ki
tas kalbas.
Teologinius charizmatinio ka
talikų atsinaujinimo pagrindus
suglaustai pateikia vadinamasis
Malinęs dokumentas, sutelkti
nėmis jėgomis paruoštas 1974.
V. 21-26 keleto tautų teologų
grupės:
“Theological
and
Pastoral Orientations on the
Catholic Charismatic Renewal”,
72 p., gaunamas iš The Communication Center, P.O. Drawer
A, Notre Dame, Ind. 46556.
Yra ir kitomis kalbomis.
Katalikų charizmatinį atsinau
jinimą, jo apraiškas ir jo Credo
trumpai, aiškiai ir kartu gana
išsamiai atskleidžia informaci
nis Rev. Vincent M. Walsh Philadelphijos
arkivyskupijos
.vicekanclerio veikalas “A Key to

— Atstovų rūmuose Edv. Derwinski pasakė kalbą ryšium su
Lietuvos
nepriklausomybės
atkūrimo minėjimu. Jis pabrėžė,
kad jokios komunistų prie
spaudos neįstengė nuslopinti
lietuvių pastangų atgauti ne
priklausomybę ir laisvę; tai rodo
Simo Kudirkos, Romo Kalan
tos ryžtas. Pasmerkė Sovietų
prievartą, kliudančią vaikus au
ginti patriotinės kultūros dva
sioj. Pabrėžė reikalą, kad būtų
priimta rezoliucija, kuri įpa
reigotų JAV vyriausybę saugu
mo konferencijoj nepripažinti
Lietuvos, Latvijos ir Estijos in
korporavimo.
— Ateitininkų Federacijos
Valdybos vasario 8 ir 9 d. posė
džiuose buvo priimtas suvieno
dintas moksleivių ateitininkų
rūbų projektas. Jį realizuoti pa
vesta MAS centro valdybai, kuri
dirbs kartu su AFV įgaliotine
Jadvyga Damušiene ir AFV na
re Aldona Prapuolenyte.

— LB Los Angeles apygardos
ir Santa Monica apylinkės rū
pesčiu prieš Vasario 16, kaip ir
kiekvienais metais, Los Angeles
ir apylinkių dienraščiai buvo pa
prašyti skirti Lietuvos klausimu
vedamuosius. Jonas Cinga, apy
gardos pirm., keliolikai pačių
didžiųjų Amerikos dienraščių
pasiuntė platesnės apimties
laiškus. Prie visų laiškų pridėta
informacinė literatūra.
— Chicagos arkivyskupijos sa
vaitraštis “The New World” va
sario 21 atspausdino ilgoką
straipsnį apie Lietuvos nepri
klausomybės sukaktį. Chicagos
lietuvius ir minėjimo iškilmes
Chicagoj. Straipsnį parašė kun.'
dr. J. Prunskis.
— Zinaida Šukienė, solistės
Lilijos Šukytės motina, mirė ko
vo 2 Miunchene, Vokietijoj, kur
su dukra gyveno. (Dukra dai
nuoja Bavarijos valstybinėj ope
roj). Velionė buvo 59 metų.
Jos vyras, Lietuvos kariuome
nės kapitonas, buvo miręs karo
metu.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis,
O.P., nuo kovo 10 iki kovo 30
bus išvykęs iš Washingtono.
Lietuviškose parapijose ves
rekolekcijas ir misijas. Į Washingtoną grįžta kovo 31.
— Dainavos stovyklos ad
ministracija gegužės 25 organi
zuoja pavasario išvyką į Daina
vos gamtą.
— Nauji Darbininko skaityto
jai: I. Serapinas, Chicago, III.,
J. Dagilis ir V. Skeirys, W. Ger
many, J. Sabulis, Wallkill, N.Y.
Užsakė kitiem: M. Damijonaitytė, Boy’s Town, Nebr. — J.O.
Damui, Omaha, Nebr. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Darbininko
prenumerata naujiem skaityto
jam pirmiem metam tik 8 dol.
Atnaujinant Darbininko prenu
merata visiem 10 dol. metam.
Charismatic Renewal in the
Catholic Church”, Abbey Press,
St. Meinard, IN 47577, 1974,
286 p., $4.95.
Iš pirmaujančių sąjūdžio at
stovų svarbiausiais kiekvienam
tikinčiajam ir visai Bažnyčiai rū
pimais klausimais parašytų kny
gų pažymėtinos ypač dvi:
Ralph Martin, Hungry for
God, Practical Help in Personai
Prayer, Doubleday and CompsR*
ny, Ine., Garden City, N.Y.,
1974, 168 p.
Stephen B. Clark, Building
Christian Communities, Strategy for Renewing the Church,
Avė Maria Press, Notre Dame,
Ind. 46556, 190 p.
Prel. V. Balčiūnas

8 • DARBININKAS • 1975 kovo 14, nr. 11

PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO RYŠIŲ CENTRAS
Antrojo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso atstovai, susirin
kę Kent universitete 1972 vasa
rą, įsteigė PLJS ryšių centrą.
Tai darydamas, jaunimas norė
jo turėti nuolatinį “nervų cent
rą”, kuris palaikytų kontaktą su
jaunimu visam pasauly ir rinktų
bei skleistų jaunuoliam svarbias
žinias. Kadangi čia buvo labai
didelis užsimojimas, ryšių cent
ras steigėsi Chicagoj, kur ne
trūksta pajėgaus, veiklaus jau
nimo.
Iš pradžių ryšių centras veikė
stipriai. Paskutiniu metu buvo
organizacinių problemų, tai iš
“ryšininkų” mažai kas bebuvo
girdėti. Ne taip seniai ryšių
centras buvo pertvarkytas. Kun.
Antanas Saulaitis, Pasaulio Lie
tuvių Jaunimo Sąjungos pirmi
ninkas, pakvietė
Mindaugą
Pleškį perimti PLJS ryšių centro
tvarkymą. Mindaugas yra buvęs
skautų akademikų pirmininkas;
II PLJ kongreso metu jis akty
viai reiškėsi kaip tvarkos komisi
jos vadovas. Be jo, į naują ry
šių centro valdybą įeina dar trys
asmenys: Emilija Pakštaitė (ve
dėjo pavaduotoja), Draugo dien
raščio studentų skyriaus “Aka
deminės prošvaistės” ir III PLJ

kongreso žiniaraščio Kongresienos redaktorė; Pijus Stončius
(iždininkas), turįs patyrimo savo
pozicijai, nes jis antrojo PLJ
kongreso metu buvo iždininko
pavaduotojas; Rūta Nainytė
(sekretorė), veikli skautė. Valdy
bai talkinti sutiko šešiolika Chi
cagos apylinkės jaunuolių, ku
rie veiks įvairiuose ryšių centro
įsteigtuose darbo komitetuose.
Žinoma, trečiajam jaunimo
kongresui artėjant, ryšių centro
dėmesys vis labiau koncentruo
sis prie kongresinių reikalų.
Vienas svarbus uždavinys yra
paruošti pasiūlymų projektus
programai Pietų Amerikoj. Šį
straipsnį rašant, centras jau bai
gė ruošt siūlymų projektą kong
reso stovyklai Argentinoj ir da
bar rūpinasi studijų dienų pro
gramos Brazilijoj paruošimu.
Mes, Šiaurės Amerikoj, galim ti
kėtis netrukus gauti ryšių cent
ro spausdinamų informacijų. Ti
kimasi, kad greit pasirodys Šiau
rės Amerikos lietuvių jaunimo
antrojo suvažiavimo metmenys,
vadovas kongreso atstovų pa
ruošimui ir jaunimo studijinės
anketos. Be to, ryšių centras
tvarkys jaunimo skyrių Pasaulio
Lietuvyje, Kongresienų spaus-

BESIRUOŠIANT TREČIAJAM

JAUNIMO KONGRESUI
— JAV Lietuvių Jaunimo Są
jungos taryba, susirinkusi pir
mo posėdžio Rochestery gruo
džio 28-31, Sąjungos pirmininke
išrinko Daivą Vaitkevičiūtę iš
Chicagos. Ji yra 25 metų am
žiaus, Neo-Lithuania korporantė, JAV LB ir JAV LJS tarybų
narė, vadovauja LB iniciatyva
suorganizuotai socialinei talkai,
priklausė prie II PLJK komite
to. Numatoma galimai artimiau
bendradarbiauti su Kanados
LJS, koordinuojant III PLJ kon
greso ruošos veiklą ir jaunimo
ryšius.
—Živilė Juraitytė, 22 metų
amžiaus studentė iš Brazilijos,
sausio 7 atvyko į Kanadą. Jos
uždavinys yra koordinuoti kong
reso ruošos darbus tarp III PLJK
komiteto Pietų Amerikoj ir kon
greso darbuotojų Šiaurės Ame
rikoj. Yra apsistojusi pas Ga
biją Juozapavičiūtę, Kanados
Lietuvių Jaunimo Sąjungos vi
cepirmininkę kongreso reika
lam. Numato išvykti atgal į Bra
ziliją kovo 3.
— Australijos Lietuvių dienų
metu pereitų metų pabaigoj įvy
ko pirmasis jaunimo pasitarimas
kongreso reikalais. Pasitarimui
vadovavo Lidija Pocienė, II
PLJK atstovė. Jame dalyvavo iš
Chicagos atvykę inž. Bronius
Nainys ir jo duktė Rūta. Kar
tu dalyvavo ir Vytautas Juška, 21
m. amžiaus studentas, vicepir
mininkas jaunimo reikalam
naujai su darytoj Australijos LB
krašto valdyboj.
— Mindaugas Pleškys, chicagietis skautas akademikas, Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjun
gos pirmininko kun. Antano
Saulaičio buvo pakviestas per-

imti PLJS ryšių centro vedėjo
pareigas. Artėjant III pasaulio
lietuvių jaunimo kongresui, ry
šių centrui pavesta nemaža už
davinių: akademinės programos
sudarymas, prelegentų kvieti
mas, studijinės anketos platini
mas ir surinkimas ir t.t. Ryšių
centro naujas adresas: LWYA
Communication Center, 2422
West Marąuette Road, Chicago,
III. 60629.
— Vakarų Vokietijoj pereitą
vasarą įsisteigė Vokietijos Lie
tuvių Jaunimo Sąjunga (VLJS).
Valdybą sudaro pirm. Alfredas
Lutzas, vicepirm. Manfredas
Šiušelis ir ižd. Živilė Vilčinskaitė. VLJS pastangomis buvo
suruoštas politinių studijų sa
vaitgalis, kurio metu buvo nu
tarta sudaryti grupę, kuri nagri
nėtų III PLJK klausimus; įsteig
tas informacijos centras Kontak
tas, kuris palaikys ryšius Vokie
tijos lietuvių jaunimo tarpe.
— III PLJK koordinacinis po
sėdis įvyko sausio 18 Margučio
patalpose, Chicagoj. Dalyvavo
PLB pirm. inž. Bronius Nainys,
vicepirm. Romas Kasparas, sekr.
Juozas Šlajus, naujoji ryšių cent
ro vadovybė — vedėjas Mindau
gas Pleškys, vicepirm. Emilija
Pakštaitė, sekr. Rūta Nainytė ir
ižd. Pijus Stončius, JAV LJS
nauja pirm. Daiva Vaitkevičiūtė,
Kanados LB krašto valdybos
pirm. Jonas Simanavičius, Ka
nados LJS pirmininkas Almis
Kuolas ir vicepirm. kongreso
rekalam Gabija Juozapavičiūtė,
JAV LB krašto valdybos pirm.
Juozas Gaila, kongreso informa
cijos tarnybos vadovas Romas
Sakadolskis ir viešnia iš Brazi
lijos Živilė Juraitytė.

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

dinimą, prelegentų sukvietimą
trečiajam jaunimo kongresui ir
lituanistikos kursų paruošimą
Šiaurės Amerikoj. Pastarąjį ryšių
centras organizavo pernai vasa
rą. Kadangi tie kursai sulaukė
tokių gerų atsiliepimų, buvo
nuspręsta juos ateinančią vasarą
tęsti ir pačią programą praplėsti.
Aišku, kad ryšių centras yra
vienas iš svarbiausių kongreso
paruošos veiksnių. Jo sėkmingai,
sklandžiai veiklai reikalingas
glaudus kontaktas su visu jauni
mu. Gal rytų apygardos jauni
mas galvoja kitaip negu Chica
gos jaunimas. Ryšių centrui tai
yra svarbu žinoti. Jei turit pagei
davimų, pasiūlymų, klausimų
ar kritikos, kreipkitės šiuo adre
su: L.W.Y.A. Communications
Center, 2422 West Marąuette
Rd., Chicago, III. 60629.
Viktoras Nakas

Tarptautinis eucharistinis kongresas kitais metais įvyks Philadelphijoje. Lietuvių dalyva
vimu kongreso programoje rūpinasi specialus komitetas, kurio pirmininku yra kun. Ka
zimieras Pugevičius. Kun. Kajetonas Sakalauskas, dr. Antanas Juzaitis ir Vytautas Volertas
yra vicepirmininkai, o seserys Hedy ir Irene Sarcevičiūtės sudaro sekretoriatą. Vasario
22, dalyvaujant vysk. Vincentui Brizgiui, komitetas posėdžiavo Philadelphijoje. Nuotrau
koje, iš kairės — kun. K. Pugevičius, vysk. V. Brizgys, V. Volertas, kun. K. Sakalauskas,
H. Sarcevičiūtė, dr. A. Juzaitis ir I. Sarcevičiūtė. Nuotr. K. Čikoto
nių, kurie plaukė iš trečiosios
kartos lietuvio lūpų; jie yra ver
ti visų mūsų dėmesio.
Mišios už prel. dr. J. Končių
Vasario 23, sekmadienį, buvo
aukojamos mišios už ilgametį
Balfo pirmininką prel. dr. J.
Končių. Mišias buvo užprašęs
vietos Balfo skyrius. Jas konkoncelebravo vysk. V. Brizgys,
prel. J. Balkūnas ir kun. K. Pugevičius. Asistoj buvo trys klie
rikai. Vysk. V. Brizgys pasakė
turiningą pamokslą, iškeldamas
velionio didžius nuopelnus lab
daros srity.
Kaziuko mugė
Tradicinė skautų-čių rengia
ma Kaziuko mugė įvyks Šv.
Andriejaus parapijos salėj Verbų
sekmadienį, tuojau po lietuviš
kų pamaldų. Mugėj bus galimaįsigyti lietuviškų knygų, plokš
telių, audinių.
Bus skautų rankdarbių stalas.
Malonu būtų, kad jie sulauktų
dalyvių dėmesio ir pirkėjų. Tai
labai pakeltų skautų ūpą ir norą
dar išradingiau veikti.

Philadelphia, Pa.
Eucharistinio kongreso
reikalai
Šv. Andriejaus parapijos kle
bonijoj vasario 22 posėdžiavo
Eucharistinio kongreso lietuvių
grupės komiteto nariai. Daly
vavo vysk. V. Brizgys, prel. J.
Balkūnas, komiteto pirm. kun.
K. Pugevičius, visų trijų parapi
jų klebonai ir grupė pasaulie
čių, kurie jau numatyti į komi
teto branduolį. Kai komiteto
darbai išsiplės visa savo apim
tim, jo sudėtis gali pasipildyti
net iki poros šimtų asmenų.
Kadangi iš arkivyskupijos dar
negautas galutinis kongreso pla
nas, tad ir svarstymai daugiau
ribojosi galimybių ir sugestijų
plotmėj.
Norima, kad lietuviai kongre
so dalyviai tinkamai reprezen
tuotų kenčiančią lietuvių tautą
viso pasaulio katalikų akyse.
Sekmadienį, tuoj po lietuviš
kų mišių, buvo sukviestas dides
nis būrys pasauliečių, kurie
buvo plačiau painformuoti, ku
riomis formomis lietuviai nori
pasireikšti.
Vysk. V. Brizgys išsamiai pa
pasakojo apie praėjusius kongre
sus ir pabrėžė, kad lietuviai
juose pasirodė gražiai. Išskir
tinai gražiai, patraukdami kitų
dėmesį, jie pasirodė Barcelonoj
(Ispanijoj), Muenchene (Vokie
tijoj) ir Melboume (Australijoj).
Tie pavyzdžiai liudija, kad gali
ma tinkamai pasirodyti, o ypač
šiuokart, kai JAV-ėse ir netoli
moj Kanadoj yra dideli ir pajė
gūs lietuvių telkiniai. Kongreso
dalyvių numatoma apie du mili
jonus; jų tarpe bus apie du
tūkstančius lietuvių.
Antrasis kalbėtojas buvo prel.
J. Balkūnas. Kaip ir visada, jo
kalba buvo dinamiška ir užangažuojanti. Lietuvių grupės šū
kis esąs: Mes alkstam Dievo,
grąžinkit laisvę jį garbinti, o su
tuo grįš ir visa kita. Šią vasarą,
birželio mėn. gale, Romoj įvyks
ta viso pasaulio lietuvių kuni
gų suvažiavimas, kuriame bus
aptarti šio kongreso reikalai. Ir
ten visi svarstymai suksis apie
šūkį “Mes alkstam Dievo”.
Komiteto narys Vyt. Volertas
savo kalboj pranešė apie nu
matomus parengimus kongreso
metu. Jei tik leis galimybės
(laikas ir bendra programa), no
rima suruošti: religinį koncertą
su iškiliais vykdytojais ir aukšto
meninio lygio turiniu; religinio
meno parodą, ypač kreipiant dė
mesį į liaudies kūrybą ir jos ap
raiškas; bendras lietuvių pamal
das su eisena, vėliavomis ir šū
kiais; pagaminti lietuviam kong
reso ženkliuką, kuris mus iš visų
išskirtų ir kartu mus jungtų;
išleisti dokumentuotą, akademi
nio lygio knygą anglų kalba
apie religinį persekiojimą Lietu
voj (kontaktuojamas prof. dr.
V. Vardys); suorganizuoti komi
sijas: propagandos-informacijos,
apgyvendinimo-priėmimo,
fi
nansų.
Dėl šių pranešimų pasisakė
gana gausus būrys dalyvių. Kai
bus gautas galutinis kongreso
planas, komitetas pradės inten
syviai veikti ir apie tai pla
čiai informuos lietuvių visuome
nę.

Grįžta trečioji karta
Jau, rodos, antri metai Šv.
Andriejaus bažnyčioj sekmadie
niais per lietuviškas pamaldas
asistoj dalyvauja klierikas Ka
zimieras (angį. Kenneth) Stewart.
Anksčiau į lietuviškas pa
maldas jis ateidavo tik kaip
eilinis dalyvis, nūdien jau yra
aktyvus mūsų parapijos narys.
Jis tikrai yra vertas mūsų dėme
sio.
Gimė Philadelphijoj 1951
gruodžio 15. Motina — Eleo
nora Matukaitė, ištekėjusi už
Jono Stevvart. Jo seneliai (iš mo
tinos pusės) abu lietuviai. Šei
moj kalbėjo angliškai, tad jis tik
kelis lietuviškus žodžius išmoko
iš motinos. Baigęs aukštesniąją
mokyklą, įstojo į Šv. Karolio se
minariją. 1977 ją baigs.
Geriau su juo susipažinęs, sy
kį paklausiau, kas jį paskatino
ateiti pas lietuvius, į jų pamal
das.
Jis tvirtai atsakė: čia aš paju
tau visai kitą dvasią. Kai susipa
žinau su lietuviais studentais,
pastebėjau, kad jie savo galvose
na ir elgsena labai skiriasi
nuo amerikiečių, ir tai teigiama
prasme. Ir taip nejučiomis ma
nyje gimė džiaugsmas, kad aš
esu lietuviškos kilmės. Ir šian
dien aš tuo didžiuojuos. Kai ar
čiau susipažinau su lietuviais
(jis lankosi mūsų parengimuo
se) manyje gimė antras noras —
jiem padėti. Dabar, be semina
rijos studijų, daug dėmesio ski
riu lietuvių kalbai. Būsiu lai
mingas, jei, baigęs seminariją,
galėsiu dirbti lietuvių tarpe.
Buvo miela klausyti tų saki

Veiks bufetas su karštais
valgiais ir kava.
Skautai
nuoširdžiai
visus
kviečia ir visų lietuvių laukia.
-oVasario 22 įvyko abiejų skau
tų-čių draugovių iškilminga su
eiga paminėti skautų-čių dienai,
kuri kasmet yra švenčiama
visame laisvajam pasauly.
Sueigos metu skautės įžodį
davė Nida Gailaitė, Aušra Gečytė, Dana Surdėnaitė, paukšty
tės įžodį — Audra Dainoraitė,
vilkiuko įžodį — Algirdas Cesonis.
Bendruomenės Balso
parengimas
Balandžio
19
Lietuvių
Namų didžiojoj salėj įvyks
Bendruomenės Balso naudai pa
rengimas.
Šiuo tarpu platinami loterijos
bilietai, o vertingų dovanų lai
mėtojai paaiškės parengime.
Bendruomenės Balsą turė
tume visi nuoširdžiai ir stipriai
remti.
Ad. G.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
Li ensed by. VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant
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j LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir t.t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
v VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS
PRISTATYMAS.
Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Ine.

Waterbury, Conn.
Balfo vajus
Waterburio Balfo skyriaus val
dyba, padrąsinta waterburiečių nuoširdaus atsiliepimo, vyk
dant pernykšti vajų, paskelbė ir
šiemet piniginį vajų, vykdomą
visą gavėnios laikotarpį.
Waterburiečiai visada buvo ir
yra nuoširdžiai jautrūs šalpos
darbe. Nuo Balfo įsikūrimo
jų pagalba vargan ar nelaimėn
patekusiam tėvynainiui jau ver
tinama tūkstančiais svarų drabu
žių ir tūkstančiais dolerių. Jie
laikosi principo — geriau duoti
nei prašyti. Tikimasi, kad ir šį
vajų waterburiečiai sutiks su
jiem įprastu nuoširdumu, juo la
biau, kad balfinės veiklos reikš
mė ir
šiandien nesumažėjo.
Skyrimas kad ir menkiausios da
lies savųjų išteklių ligos, var
go ar nelaimės prispaustam bro
liui, sesei išryškins ir įprasmins
ir gavėnios ldikotarpio rimtį.
Vajų vykdo ilgametė skyriaus
valdyba, kurią sudaro J. Bra
zauskas, D. Venclauskaitė, G.
Valiulienė, A. Brazauskienė ir
V. Sklaęlaitis. Aukų rinkime jiem
talkina M. Marūnienė, K. Čampienė, A. Gylienė, St. Išlinskienė, L. Sulauskienė, Ed. Bazėnas, J. Muraška, L. Kuzmickas,
J. Valkauskas ir V. Vaitkus —
knygynas “Spauda”. Neabejo
jama, kad sunkų, bet kilnų
aukų rinkimo darbą waterburiečiai pasitiks su šypsena ir savąjaallkaJ. Br-kas

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šildytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė recorders) ir daug kt.
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams,
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS
EXPRESS CORP.
KREIPKITE DĖMESJ I NAUJĄ ADRESĄ:

488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)

New York, N.Y. 10022

FLOOR 2lst

Tel.: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 45 Second Avenue

New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 8treet
So. Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadvvay

Tel.: AL 4-5456

CH 3-2563

Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Flllmore Avenue
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue

TL 6-2874
B R 8-6966

Chicago, III. 60629, 2501 West 69 St.

WA 5-2737

Cleveland, Ohlo 44134 — 5879 Statė Road
884-1738
Irvlngton, N.J. 07111 — 762 Sprlngfleld Avenue
ES 2-4685
Irvlngton, N.J. 07111 — 1082 Sprlngfield Avė.
374-6446
Grand Rapids, Mlch. 49504 — 636-38 Brldge St. N.W.
GL 8-2256
Hamtramck, Mlch. 48212 — 11333 Jos. Camoau Avenue 365-5255
Hartford, Con. 06106 518 Park St.

Lakevvood, N.J. 08701 — 241 Fourth 8treet
Lot Angeles, Calif. 90022 — 960 8. Atlantlc Blvd.
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevąrd
Nevvark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue
Pastale, N.J. —* 176 Market Street

1
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Paterson, N.J. 07505 — 60 Broadvvay
Philadelphia. Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St.
Philadelphia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd.

Plttaburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street
San Francisco, Ual. 9411b — i»26 Divisadėro St.

W8terbury, Conn. — 905 Bank Street
Fort Wayne, Ind. 46808 — 1807 Beimeke Rd.

|
‘

VVoodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Avė.
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

y

268-0068

246-9473

FO 3-45OV
AN 1-2994
LO 2-1446
373-8783
GR 2-6387
345-2028
PO 3-4818
Tel.: G L 5-9586

HU 1-2750
rl 6-1571

PL 6-6786
432-5402
441-4712
SW 8-2868
Rl 3-0440

j
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SPORTAS
Futbolas

Pavasarėjant ima atgyti ir eu
ropietiško futbolo veikla. Pir
mos pavasario rato rungtynės
mūsų LAK komandom paskirtos
šį sekmadienį, kovo 16 Kissena
Park aikštėj, prieš Istria sporto
klubą. Rezervinė žais 9:30 vai.
ryto, o pirmoji komanda vėliau.
Papildomas sporto kalendorius

Balandžio 12 — išvyka į Bos
toną. LA Klubo vyrų A klasės
krepšininkai susitiks su Bostono
vyrais. Taip pat rungtyniaus
ir jauniausieji D grupės (iki 12
m.) krepšininkai bei visų amj žiaus grupių šachmatininkai.
Anksčiau išvyka į Bostoną buvo
planuota balandžio 5, bet dabar
nukelta į šešt., . balandžio 12.
Balandžio 19-20 —Š ALFA S
Sąjungos 25 metų jubiliejinės
krepšinio ir tinklinio pirmeny
bės Chicagoj. Dalyvaus visų

Amerikos ir Kanados apygardų žiaus grupe. Esant nelygiom jė
lietuvių sporto klubai. Nevv Yor gom, mūsiškiai laimėjo 64:34.
ko LA Klubo komandos ruošiasi
Už C grupės jaunius žaidė:
kelionei, bet atrodo, kad finansi Česnavičius 2, Dičpinigaitis 3,
nės kliūtys gali Nevv Yorko spor Gvildys 2, V. Lora, Naronis 9
tininkus palikti namie.
ir Šimkus 4. B komandos sąsta
Gegužės 3-4 — Tarpapygardi- tas: Birutis 7, Kulpa 6, Šimkus 4,
nės plaukimo, stalo teniso ir Rygelis, Valaitis, J. Vilgalys 2.
šachmatų varžybos Roches- Jaunių A komanda: Galinis 2,
teryje( Rengia Rochesterio spor Karmazinas 5, Kudžma, S. Labu
to klubas “Sakalas”.
tis, Landsbergis 20, P. Šilbajo
ris, Torney 22 ir R. Vilgalys 15.
Krepšinis

Pereitą sekmadienį jaunieji
Nevv Yorko sportininkai turėjo
draugiškas rungtynes su vietinių
mokyklų komandomis. Kaip ir
anksčiau, patyrusios CYO lygų
krepšinio komandos tebėra kie
tas riešutas mūsų jaunom jė
gom. C grupės jauniai pralošė
prieš Holy Child Jesus 20:38
(13:17) pasekme, o jaunių B
grupė neatsilaikė prieš Gate of
Heaven, prakišdami 31:46 (14;
18). Jaunių A komandos prieši
ninkui neatvykus, teko sužaisti
trumpas draugiškas rungtynes
su ta pačia G. of H. B am

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records
O ramunėle, pasakyk, B. Tamošiūnienės šokių dainos .....................
Trys berneliai, 15 muzikos-šokių dainų ...............................................
Klonių aidai, 12 lengvos muzikos kūrinių ...........................................
Kur lygūs laukai, lengvos muzikos dainos ..........................................
Arijos ir dainos, Sol. B. Povilavičiaus ..................................................
Lietuva, Tėvyne mūsų, Pabaltijo himnai ir kit. dainos .....................
Clevelando vyrų oktetas, Nr. 2. 18 dainų, stereo ..............................
Čia mano brangioji Tėvynė, Kuodžio-Girijoto duetai ........................
Jūratė ir Kastytis, Banaičio opera iš 3 plokštelių ..............................
Tėviškės namai, B. Budriūno kūriniai ir kantata ...............................
Liaudies giesmė, Liet. Evangelikų 11 giesmių ..................................
Gelbėk mus! Phila. choro 13 giesmių. Stereo ....................................
Dieve, priegloba mūs, 18 religinių giesmių .......................................
Lithuanian Language Record Course su tekstu ..................................
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..................... Stereo
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ............................... Stereo
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainos-šokiai (2 pi.) ........... Stereo
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės šokių dainos ...........................
Su šokiu ir daina, Korp. Neo Lithuania šokių dainos .......................
Dainos ir arijos, Sol. E. Kardelienės ....................................................
Žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos ..................................
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos .....................................................
Dainos, Kun. Vyt. Gorino, 14 lietuviškų dainų ..................................
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ...................................
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika .............. Stereo
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ........................... Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 ...........
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ..............................................
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų .........
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų .................
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių .....................
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika
.................
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ..............................................
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės ..............
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo ........
Varpas, Toronto choro liet, dainos ir operos (Stereo) .......................
Kalnuos dainuoja, “Baltijos” kvinteto II pi. .<.....................................
Svajonių žemė, 13 modernių dainų stereo ..........................................
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........................... Stereo
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...............
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės ................
Grįšim, grįšim, Moterų okteto 15 dainų..................................... Stereo
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI ................................................
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d. Stereo
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .......................
Lietuvos ‘ kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. Stereo
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ..........................
Stereo

6.00
5.00
5.00
6.00
5.00
6.00
6.00
6.00
16.00
6.00
5.00
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
8.50
6.00
6.00
6.00
5.00
5.00
6.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.50
3.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
6.00
2.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 5.00
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ................................................ 5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų.................... Stereo 5.00
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 ......:............................... 5.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų .......................... 5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės .................................... 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ........................................ 5.00
Motule mano, T. Serapinienės dainos ................................................... 5.0v
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 šokių. Stereo 5.00
Mes žengiame su daina, Nevv Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 5.00
Br. Budriūno vyrų kvarteto dainos (Detroite) ..................................... 6.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi.
dainos ............................................... 10.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis; Music of Fr. Liszt Stereo............ 6.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų .................................... Stereo 4.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių ........................................ Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ................... Stereo 5.00
A. Šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas po 5.00
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo ......................................... 5.00
Lietuvos Atsiminimų radijo jubiliejus. Stereo .................................... 5.00
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens singers .................................................... 5.00
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės rečitalis ........................................... 5.00
Grojame Jums, Neo-Lituanų 6 šokių dainos ....................................... 6.00
Dainos ir arijos, J. Armonienės ............................................................. 5.00
Ar žinai tą šalį, Romos Mastienės ........................................................ 5.00
Skambėkite, dainos, J. Krištolaitytės ............................
5.00
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės ........................... 5.00
Suk, suk rateli, Vilniaus choro 14 liet, dainų stereo ......................... 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų .............................. 5.00
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų, Stereo .............................. 5.00
Svajonių muzika, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ............................. 6.00
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės ...............
6.00
Gina Čapkauskienė dainuoja. Stereo .................................................... 6.00
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ................................................... 6.00
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo .................. 5.00
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo .................................... 6.00
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių dainų. Stereo .......................................... 6.00
Svajonių žemė, 13 lengvos muzikos ir šokių dainų. Stereo ............. 6.00
Oi, toli toli.. .Phila. Choro “Viltis” 12 dainų. Stereo ...................... 6.00
Labą rytą, N. Y. vyrų choro “Perkūnas” 15 dainų. Stereo .............. 6.00
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ................... 5.00
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės ....
5.00
Kokiais keliais aš keliausiu, dainuoja vyrų kvint. “Baltija” ............. 6.00
Baltos gėlės, Hamiltono choro su V. Verikaičiu....................... Stereo 6.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio 14 liet, dainų ....................... 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N.Y. 11207

(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs są
skaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios iš
parduotos)

Mergaitės krepšininkės žaidė
prieš St. Thomas komandą
Woodhavene, kur šeimininkės
laimėjo 38:25. Mūsų mergaičių
sąstatas: Gvildytė 2, A. Katinaitė 4, D. Lioghtė, R. Liogytė 17,
Naronytė 2, Gina ir Rima Vebeliūnaitės.
Visos LA Klubo komandos da
lyvaus šį savaitgalį Rytų apy
gardos pirmenybėse. Šeštadienį
krepšinio programą 9 vai. ryto
Gate of Heaven salėj pradės
Nevv Yorko B jauniai prieš Hart
fordo jaunius. Tinklinio pir
mosios rungtynės irgi 9 vai. įvyks Kultūros Židinyje, kur susi
tiks dvi New Yorko mergaičių
komandos. Stalo teniso rungty
nių pradžia 9 v. K. Židinyje
jaunių A grupei. Sekmadienį
visos rungtynės vyks Kultūros
Židinyje. Pradžia 9 vai. 30 min.

— JAV atstovų rūmų narys
Edward I. Koch pasakė kalbą,
kuri buvo išspausdinta Congr. >
Record vasario 18. Suglaustai 7
nupasakojęs Lietuvos istoriją, :
pagyrė lietuvius tėvynėj ir išei
vijoj, kad jie ryžtingai tęsia iš
silaisvinimo pastangas ir sten
giasi išsaugoti savo kultūrines
vertybes. Priminė Solženicyno
balsą ginant lietuvių reikalus ir
pabrėžė, kad Sovietų prievartos
politika negali būti toleruojama.

Nevv York City ir Metropolitan operų primadona Maralin
Niska ir jos vyras smuikininkas William Mullen Nevv Yorko
lietuviam duos koncertą gegužės 31 Kultūros Židiny.

Baltimorės žinios

PRIMADONA NISKA IR
VVILLIAM MULLEN “GALA
BENEFIT” KONCERTE

Šv. Vardo draugijos vyrai savo
metinius pusryčius turėjo kovo
9, sekmadienį. Mišias aukojo jų
dvasios vadas kun. A. Drangi
nis. Vyrų choras Daina giedojo
per mišias. Po mišių visi susirin
ko parapijos salėn. Pirmininkas
Maralin Niska, sopranas, viena kitų serijos koncertų, bus ski
Algirdas Veliuona draugijos
ir
pagrindinių solisčių Nevv York riamas specialiam fondui — įvardu visus pasveikino, padė
ir
Metropolitan operose, ir Wil- gyti Kultūros Židiniui Steinway
kojo sodalietėm, kurios paga
liam
Mullen, garsus ir plačiai koncertinį didįjį piano.
mino pusryčius. Pagrindinis
žinomas
smuikininkas, šį pava
Šis pirmasis koncertas tik ati
kalbėtojas buvo Jerry O. Consarį
duos
išskirtiną judviejų darys koncertų seriją. Eilė žy
nor. Jis pasakė įdomią kalbą,
mių lietuvių muzikų taip pat yra
kurioje pagyrė draugijos narius koncertą “Gala Benefit”.
Lietuviai pranciškonai ir Kul pasiryžę prie šios serijos prisi
ir ragino juos pakviesti kitus pa
rapijos vyrus įstoti į Šv. Vardo tūros Židinio administracinis dėti. Rudenį New Yorko lietu
Draugiją. Pirmininkas A. Ve komitetas su džiaugsmu gali viai Kultūros Židiny galės išgirs
liuona padėkojo visiem, kurie pranešti, kad šis nepaprastas ti baritoną Kazį Yakutį, pianistę
prisidėjo prie kepsnio baliaus žmonos ir vyro koncertas Kul Aldoną Kepalaitę, vargonų vir
tūros Židinio didžiojoj salėj į- tuozą Albiną Prižgintą, pianistę
pasisekimo.
vyks
gegužės 31, šeštadienį, 8 Juliją
Rajauskaitę - Petraus
Baltimorės Balfo skyriaus
vai.
vak.
kienę. Tai tik pirmieji muzikos
valdyba, kuriai pirmininkauja
Maralin Niska ir William Mul meno atstovai šioje koncertų se
Cezaris Surdokas, kviečia visus
len,
kurių dėmesį lietuviškos rijoje.
dalyvauti mišiose Šv. Alfonso
kultūros
reikalais puoselėjo jų
bažnyčioje kovo 16, sekmadienį,
lietuviai
draugai,
skiria savo ta
New Yorke, pasaulio kultū
8:30 ryto. Jos bus aukojamos už
lentus,
kad
būtų
tobulinamas
ros
centre, lietuviškas Kultūros
žymų Amerikos lietuvių vi
Židinys
taps nauju muzikos lop
muzikinis
gyvenimas
šiame
lie

suomeninio gyvenimo veikėją
tuviškame
centre.
Visas
pelnas
šiu
—
“lietuviškuoju Linkolprel. Juozą Končių, kuris sausio
no
centru
”.
iš
šio
koncerto,
o
taip
pat
ir
iš
13 mirė Romoj ir ten buvo pa
laidotas. Per Lietuvių Radijo
Melodijos valandėlę buvo pra
Povilas laimėtų abi likusias par
nešta apie velionio atliktus dar
tijas, dalintųsi pirmą vietą su
bus lengvinant ištremtų brolių
latviu Tums.
ir sesių lietuvių gyvenimą.
Veda Kazys Merkis
— Čikagiškiai Vladas KarpušKepsnių balių rengia Lietuvių
ka su Vitkausku dalyvavo Hanoposto 154 legionieriai kovo 16
— Fišerio-Karpovo dvikovos ver Park vienos dienos turnyre.
Eastern Center Salėj, Eastern vyr. arbitru paskirtas Poul Klein Abu pelnė po 2.5 taško iš ketu
Avė. Kiekvienais metais jie ren iš Ecjuadoro. Dvikova prasidės rių galimų.
gia du tokius balius, vieną da birželio 1, Maniloje. Prizų fon
bar, kitą rudenį. Rengiami vi das — 5 mil. dolerių.
— Rytų sporto apygarda skel
bia, kad balandžio 5 Bostone
sada toj pačioj salėj. Pradžia 1
— Torremolinos tarpt, turny įvyks apygardinės šachmatų
vai. ir tęsis iki 6 v.v. Bus lote
ras
baigtas. Jį laimėjo bulgaras rungtynės vyrų ir jaunių A, B, C,
rija, šokiai. Be jautienos bus ir
Raduloff
su argentiniečių Quin- D grupėse pagal amžių. Daly
kitokių valgių. Legiono nariai
teros,
abu
surinkę po 9.5 tš. vauti galės tik ŠALFASS na
kviečia visus atsilankyti.
Bellon
(Isp.)
ir anglas Keene riai.
Ona Lekevičienė organizuo
po
8.5
t.
Amerikietis
Taijan 8,
ja kelionę į Romą Šventų Metų
— Bostono tarpklubinėse ko
Cardoso
(Flp.)
7.5
P.
Benko
proga. Ekskursantai aplankys
vo 14 Lietuvių I rungsis prieš
(JAV)
7
tš.
Trečias
amerikietis
Vokietiją ir Šveicariją. Išskris iš
MIT, o Lietuvių II prieš WakeNevv Yorko birželio 19 ir grįš Weinstein surinko 5.5 tš.
field. Pereitose rungtynėse mū
—
Chicagos
aštuonių
eksper

liepos 4. Kas norėtų dalyvauti
sų vyram pavyko laimėti pir
šioj ekskursijoj, kreipkitės į p. tų turnyre dalyvauja Povilas
muosius
taškus: Lietuvių I lai
Lekevičienę, kuri suteiks reika Tautvaišas. Jis dvi partijas lai
mėjo
5-0
prieš Johnson koman
mėjo, dvi sužaidė lygiomis, bet
lingą informaciją.
dą,
o
Lietuvių
II prieš Har
Jonas Kazlauskas, žymus vei vieną nelauktai pralaimėjo vie
vardo
II
baigė
lygiomis
2.5-2.5.
kėjas įvairiose lietuviškose or nam iš silpnesnių ekspertų. Jei
ganizacijose, vasario 25 staiga
gavo širdies smūgį dirbtuvėj.
MIRĖ ANDRIUS RYLISKIS
Buvo nuvežtas į South Baltimore ligoninę, kur dabar sveiksta.
Hot Springs, Arkansas, katali priklausomybę, jis atvažiavo į
Linkime Jonui greit pasveikti.
kų senelių namuose, 6 mėnesius Lietuvą, gavo mokytojo cenzą ir
Šv. Alfonso suaugusių klubas sirgęs, kovo 4 mirė Andrius Ry- visą laiką mokytojavo Varėnos
savo metinius pusryčius ren liškis. Iš Šv. Jono bažnyčios ko
miestely. Priklausė šaulių sąjun
gia kovo 16 Šv. Alfonso mokyk
vo 6 buvo palaidotas katalikų gai. Laisvu laiku mėgo rašyti.
los salėj. Visi nariai dalyvauja
Bolševikam antrą kartą už
Kalvarijos kapinėse. Jis buvo pa
8:30 mišiose Šv. Alfonso bažny laidotas su visom lietuviškom imant Lietuvą, A. Ryliškis pa
čioje. Po mišių pusryčiai. Po apeigom ir tradicijom.
sitraukė į Vokietiją, kur gyveno
pusryčių bus trumpas susirinki
Ligos metu jį lankė ir prižiū Hanau stovykloj. Vėliau atvyko į
mas, kuriame bus
aptarta
rėjo bei laidotuvėmis rūpinosi Ameriką ir įsikūrė New Yorke.
ateities veikla. Visi nariai kvie Hot Springs Lietuvių Bend
Į Hot Springs atvyko prieš tre
čiami gausiai dalyvauti mišiose ruomenės komitetas, kurio pir
jus metus.
ir pusryčiuose.
mininku yra Petras Balčiūnas.
A. Ryliškis yra parašęs savo at
Jonas Obelinis Dalyvaujant vietos lietuviam, siminimus, kuruos pavadino
mišias aukojo ir į amžino po “Fragmentai iš praeities mig
ilsio vietą palydėjo kun. Petras lų”. Jie buvo atspausdinti ir
Spauda
išleisti atskira knyga Chicagoj.
Patlaba.
yra pats svarbiausias
Velionis buvo geros širdies
ginklas, kovojant
žmogus, taurus lietuvis. Paliko
A. Ryliškis buvo gimęs Modėl mūsų tautos laisvės. gilevo gubernijoj, Rusijoj. Moks daug draugų ir pažįstamų.
lus ir karo mokyklą baigė taip
Paremk ją savo auka!
Ilsėkis Viešpaties ramybėje!
pat Rusijoj. Lietuvai atgavus ne
Aiva Žarskienė
----------------------------------------------- —
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— Jaltos konferencijos 30
metų sukakties proga Pavergtų
jų Europos Tautų seimo Ar
gentinos
delegacija
priėmė
protesto deklaraciją prieš neati
taisytas tos konferencijos pasek
mes.
Deklaracijos ištraukos
buvo išspausdintos Argentinos
didžiuosiuose dienraščiuose La
Prensa (vasario 13) ir La Nacion
(vasario 22). (E.)
— “The Courier-Express”
laikraštis, Du Bois, Pa., išspaus
dino platesnį straipsnį apie lie
tuvių tautinių šokių puoselėtoją
ir “Vilties” žurnalo redaktorių
Vytautą Beliajų, gimusį Prie
nuose 1908. Jis Amerikoj daug
prisidėjo prie lietuvių ir kitų
tautų tautinių šokių puoselėji
mo.
— “The Catholic Standard
and Times” laikraštis leidžia
mas Philadelphijos diecezijos, įsidėjo du didelius straipsnius
apie pavergtą Lietuvą, kartu jį
pailiustruodamas nuotraukomis
ir Lietuvos žemėlapiu. Straips
nio autoriai, kun. K. Pugevičius ir K.K. Stewart, rašo apie
lietuvių katalikų persekiojimus,
duoda plačios informacijos apie
Lietuvą ir dabartinę jos sunkią
padėtį
Sovietų
okupacijoj.
Straipsnio autorius Kennet Kazimieras Stewart yra katalikų
seminarijos auklėtinis, kun. K.
Pugevičius — Lietuvių Katalikų
Tarnybos vadovas. Straipsniai
gerai paruošti, dokumentuoti,
atskleidžią pavergtos Lietuvos
padėtį.

— Dagmara Vallens, UBABATUNo sekretorė ir raštinės
vedėja, dirbusi BATUNo įstai
goje nuo pat pirmųjų dienų,
pereina dirbti į Radio Liberty
latvių skyriaus redakcijos ko
lektyvą. BATUNas ieško as
mens, kuris ar kuri galėtų tas
pareigas perimti. Yra mokamas
savaitinis atlyginimas. Reikala
vimas — asmuo turi gerai žino
ti anglų kalbą raštu ir rašyti
rašomąja mašinėle. Dėl smul
kesnių informacijų kreiptis į
UBA-BATUNo vykdomąjį pir
mininką Kęstutį K. Miklą, 71
Farmers Avė.,Plainview, N.Y.,
11803 — tel. (516) 935-0896 arba
(212) 243-3822.

— Kongresienos, jaunimo
kongreso žiniaraštis, netrukus
bus pradėtas leisti. Jo redakto
re pakviesta Emilija Pakštaitė.
— Batunas ir šiais metais teiks
stipendiją pabaltiečiui jaunuo
liui, studijavusiam bent metus
kolegijoj ir turinčiam 18-25 me
tus amžiaus. Šešių savaičių lai
kotarpy bus sudaryta galimybė
aitimai susipažinti su Jungtinių
Tautų gyvenimu ir Batu
no veikla. Prašymus Batuno įstaigai (2789 Schurz Avenue,
Bronx, N.Y. 10465) reikia paduo
ti iki balandžio 1. Praėjusiais
metais tokią stiprendiją laimėjo
Viktoras Nakas iš Detroito.

— Dr. Jonas Jusionis, Santa
Monica, Calif., atlaikęs rimtą
širdies operaciją, sparčiai sustip
rėjo ir iš ligoninės grįžo į namus.
Jam šiemet sukako 75 metai am
žiaus.
— Lietuvos žydų klubas,
veikiąs Chicagoj (7412 N. California Avenue), laiške šen. Percy tarp kitko rašo: “Jūs raginate
Izraelį gražinti užimtas žemes.
Kaip buvusieji Lietuvos gy
ventojai, mes norėtume iš
girsti plačiai paskelbtą Jūsų pa
sisakymą, kad Rusija pasitrauktų
iš Lietuvos žemių”.

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

ST. Patrick’S Greetings

Attentlon Boat & Car Owners
We Wlll Navigate Boats to any
Eastern Seaport & Drlve Cars to
Any City Reasonable Rates
CALL 212 RA 1-1220
Mr. Charies J. Hoffman

CLANCY’S BAR
7 12 LEXINGTON AVENUE
(57th Street)
NEVV YORK CITY, NEVV YORK

Where Good Friends Meet
TELE: 355-4732

UŽSAKYKITE DABAR
GERIAUSIĄ DOVANĄ
Į LIETUVĄ
SPECIALŪS
RUBLIU PAŽYMĖJIMAI

FIRST NATIONAL
i

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

JOHN SHOWERS
2110 NEWTON 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 WORK GUARANTEED.

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

TO ALL OUR CUSTOMERS

i

2110 Newton Avė. Oueens
Electrician’s License Emergency Repairs

DUTCH BOY PAINTS

ST. PATRICK’S GREETINGS

Su specialiais rublių pažymėjį-mais jūsų giminės gali įsigyti,
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kaino'.
a ai yra panašu, lyg kad,
eitumėte į krautuvę su 100
dolerių ir gautumėte prekių už.200 dol., 300 dol. ar net už
daugiau. Specialūs rublių pažy<
mėjimai taip pat gali būti iš-;
keisti į reguliarius rubliu^,
naudojantis aukščiausiais tari-;
Tais.

JAMES VVILSON C.C. ELECTRIC

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

FOUR STAR
PAINTING

‘ -

BANK

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

OF HOPE

(212) 426-1925

1

FRANK MARCELLINO

A & A WELDING SERVICES

HOPE, N.J.

i

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

COOL — IT

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

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

INCOME TAX
RETURNS FILED

INCOME TAXES PREPARED
Fast, accurate servlce, reas. rates.
Home appt. ava II. Call (201) 345-6770
or visit 10 W. Pa l Išadę Avė., Englewood, N.J.

BY EXPERIENCED PUBLIC ACCOUNTANT INDIVIDUAL AND BUSINESS. YEAR ROUND
ACCOUNTING
SERVICES AVAILABLE.
MY
OFFICE OR YOUR HOME (201) 337-0600 or (201)
796-3232

M. MC KAIG’S COMPLETE
CLEANING SERVICE

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

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

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) 393-490S

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

Pilnai garantuota,
CERTIFIED WELDERS
Portable Service
B.E.M. VVeldlng Corp
Iron Work Repairs Fabrlcation
24 HR. EMERGENCY SERVICE
(212) 359-6707

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

■

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

Prašykite mūsų nemokamo
iliustruoto katalogo
ūžiakykite dabar
UŽSAKYKITE TIK PER

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd St.

150 BEACH 97 ST., ROCKAWAY
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 WESTERN UNION TELEGRAM
SERVICE PHONE ANSWERS 24 HOURS A DAY

GERRY’S BATHROOMS

Flfth Floor

—

LABAI SVARBU
AUTOMOBILIAI
ŽEMOS KAINOS
Pilnai garantuota
Greitas pristatymas
Pasirinkite iš šių
naujų modelių

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

PINK PAINTERS COMPANY

WE DO COMPLETE BATHROOMS
AT
HOME
SERVICE.
AMERICAN
SHOP
STANDARD FIXTURES, SHOWER BODY AND
ROD. 5 FT. TUB. VANITY SINK, TOILET, MEDICINE
CABINET, FIXTURES CONNECTED TO EXIST1NG
PIPES $490

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

ZHIGULI VAZ 2101
$3706.00
Naujausias, patobulin
tas eksporto modelis
ZHIGULI VAZ 2103
$4246.00
ZHIGULI VAZ 2102
Station wagon
$4082.00
Eksporto modelis
MOSKVITCH 412 IE :
$3756.00
MOSKVITCH 408 IE
$3454.00
MOSKVITCH 426 IE
Station wagon
$3919.00
MOSKVITCH 427 IE
Station wagon
$4205.00
ZAPOROZHETS ZAZ968 $2 368.00

BOB’S PRIVATE CAR SERVICE

Mrs. Kay, spiri tual reader and
adviser, also card reading advice
on all affairs, old life. Don’t
let time or distance stand in the
way of your happiness. Don’t
classify her with other readers.
She is superior, located at 1014
Flatbush Avė., Brooklyn, N.Y.
Telephone for appointment
914-7174.

interior & Exterior
Wall Papering done too
Free Estlmates Low Rates

HOST MOTEL
Route 35 & Nevv York Avė.
Neptūne , Nevv Jersey 07753
201 988-2200 David P. Reiser
Member of Timoa Inn
800-447-4470

835-0194 — 897-1600 eves.
Call Anytime 212 626-6599

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

INCOME TAX
PREPARED
$5 AND UP

MISCELLANEOUS FOR SALE
SHEEP, LAMBS AND GOATS
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

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

-I.
INCOME TAX
DONE IN YOUR HOME OR OFFICE ACCURACY
GUARANTEED

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

INCOME TAX RETURNS

V. C. CONSTRUCTION CO.
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 VVHITETAIL LANE, CENTRAL ISLIP. CALL
(516) 231-5974

GEORGE BOMAR

REESE PROFESSIONAL
CLEANING SERVICE

LYNBROOK-ROCKVILLE CENTER
AUDREY’S SHADES
WITH THE VVOMAN’S TOUCH CUSTOM WINDOW
SHADES, FREE INSTALLATION & SHOP ATHOME
SERVICE. ESTIMATES ALSO GIVEN ON STORM
WINDOWS & DOORS. CALL TODAY, DAY OR
NIGHT(516) 887-4184

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

435 East 78th Street 249-2327. At the šame
locatlon slnce 1959. Floor waxlng, wall washing window cloaning Rūgs shampooed on or off
location. Your house stays cleaner longer with
our servlce. Fully Insured.

TIRELLI MOVING & STORAGE

CEMENT WORK
Brick Work — Block Work — Patios
Stucco, etc.
Reasonalbe — Free Estlmates

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

MT. SNOW SHUTTLE SERVICE INC.

į

DIRECT LINE TO MT. SNOW & HAYSTACK
INCLUDING ALL AREA HOTELS FROM MET.

Call (516) 226-4057

AREA INCL. ALL TERMINALS $45.00
ROUND TRIP P.P. FOR INFO & LONG DISTANCE

į

SERVICE 802-464-2700

l

* i

MIKE’S PAINTING

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

Į

CEMENT WORK
BRICK WORK — BLOCK WORK — PATIOS
STUCCO ETC.
REASONABLE FREE ESTIMATES
CALL (516) 226-4057

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

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

DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO
Darbininko skaitytojai, prisiųsdami prenumeratos mokestį,
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudai paremti:
20 dol. — kun. J. Adomaitis,
Cheboygan, Mich.
17 dol. — L. Leve, Hartford,
Conn.
Po 10 dol. — V. Amsiejus,
Cleveland, Ohio, kun. A. Grigai
tis, Amsterdam, N.Y., A. Juod
valkis, E. Chicago, Ind., S. Rugi
nis, Brooklyn, N.Y., P. Rusas,
Port Washington, N.Y.
Po 5 dol. — dr. P. Kazlas,
A. Bertulis, Hot Springs, Ark.,
V. Jankauskas, VVoodhaven,
N.Y., dr. A. Revukas, Cranford,
N.J., P. Rokas, Mineola, N.Y., J.
Alyta, Flushing, N.Y., V. Kaz
lauskas, Chicago, III., P. E. Čaikauskas, Manchester, N.H., A.

VISIEM SVARBU ŽINOTI, kur gal ima kreiptis turint reikalų teisme
įvairiais atvejais, pvz. įvykus auto nelaimėm ar namų savininkų
ginčam. Taip pat sutvaricomi namų pirkimo-paraavimo 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.

BRUCKNER ENTERPRISES
CARPET TEXTURE CEILINGS & WALLS
SPRAYED OVER ALL EXISTING SURFACES
COMMERCIAL & RESIDENTIAL
FREE ESTI MATĖS (212) 634-6202

RICHIE (212) 497-2116

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

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

A & R VVELDING CO.

HOME INMPOVEMENTS
8 FT. KITCHEN SPECIAL
$599
any day anytime. Isolations. Rebricking. i
Chambers. Rebuild. Pipe Fabrication. ' Cabinets, Mica top, sink & rim faucet
strainer, oven & burner hood
Tanks — installed. Repaired. Rebuild . |
(Inst. Opt.)
Portable vvelding.
GANDLER’S HOME IMPROVEMENT
LINDENHURST, 567 HICKORY ST.
CENTER
LINDENHURST 516 226-8921
89-08 Eliot Avė., Rego Park
(212) HA 4-4209 or EV 2-6681
Expert workmanship since 1957. Boiler ']
repairs,. Welding. Emergency service. Call '

SAVE MONEY AND SAVE FUEL!
WITH A CLEAN FURNACE & CHIMNEY

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

DEXTER PARK
PHARMACY
Wm. Anastasl, B. S.
77-01 JAMAICA AKEnUE
(Cor. 77th Street)
VVoodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

SENIOR CITIZENS
’TIRED OF BEING LONELY?
MORIN'S NEW
RETIREMENT HOME N0W HAS ROOMS AVAIL
ABLE. 3 HOME COOKED MEALS. HOUSE
DOCTOR ON CALL. BEAUTIRUL PEACEFUL
AREA. 144 PLEASANT ST., ATTLEBORO, MASS.
02703 CALL MRS. MORIN (617)222-1532

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

B & S CHIMNEY SERVICE
(212) 526-6103

i

Expertly prepared: Federal, City and Stata, Eiperienced. VVIII prepare your retum to satlsfy
both you and the Government. Open 7 days a
week. Isadore Frledman 23 VVest Main St, Fraehold, N. J. 201 462-4116
ALSO N.Y. CITY & N.Y. STATĖ RETURNS

CHIMNEY CLEANING

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

r

•Aušrota, White Plains, N.Y., N.
Michura, Yonkers, N.Y., J. Balt
rus, DuBois, Pa., O. Kreivėnie, nė, Chester, Pa., V. Naronis, Je
richo, N.Y., V. Kilius, Flushing,
N.Y., R. Ugianskis, Willingboro,
N.J., P. Graičiūnas, Cleveland,
Ohio.
Po 4 dol. — V. Rociūnas,
Independence, Ohio, J. Treimanis, VVoodhaven, N.Y., B.
Udalovas, Irvington, N.J.
Po 2 dol. — M. Mulevičius,
S. Ralys, Amsterdam, N.Y., V.
Močiokas, Waterbury, Conn., M.
Parzel, Jesey City, N.J., F. Samulėnas, VVinter Park, Fla., B.
Sidzikauskas, Flushing, N.Y., P.
Žilinskas, Lyndhurst, Ohio, A.
Deikis, Stamford, Conn., U. Matulonis, Brooklyn, N.Y., A. Petkavage, Bayside, N.Y., M. Ži
linskienė, So. Boston, Mass., A.
Kupčinskas, Detroit, Mich., J.
Strimaitis, Elizabeth, N.J., M.
Erčius, Little Neck, N.Y., E.M.
Shimanskis, Kehosha, Wisc., A.
Andriulionis, Boston, Mass., Č.S.
Tamašauskas, Philadelphia, Pa.,
J. Kojelis, Santa Monica, Calif.
Po 1 dol. — V. Ainoris, St.
Petersburg, Fla., J. Alekna, Elmont, N.Y., Z. Prūsas, Chillicothe,
Ohio, V. Čižiūnas, Paterson,
N. J., A. Jezukaitis, Gulfport,
Fla., V. Lukas, Newark, N.J.
Visiem aukotojam nuoširdžiai
dėkoja Darbininko administra
cija.

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

ELMONT L.I. BRICK
CAPE 4 BEDROOM, EAT IN KITCHEN SEPARATE
DINING ROOM 2 FULL BATHS FINISHED BASEMENT 1 1/2 CAR GARAGE PLŪS MANY EXTRA,
FURNISHING OPTIONAL MIDDLE $40’s
PRINCIPALS ONLY (516) 285-6680

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

►

Michigan 2-4130

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHRAGER’S
Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS

GGARAGES & GAS STATIONS

AUTO BODY SHOP
FULLY EOUIPPED SHOP GARAGE AND USED
CAR BUSN. FOR SALE. NEW HAMPSHIRE JUNK
YARD LICENSE 24 ACRES ON NEW HAMP.
RTE. 28, 7 RM MOD. HOUSE (603) 736-4559

Sparta
— naauiriua
Rašomos niaoiii^i^o
mašinėlės iv
Iv.- rvoiurvuii®,
kalbomis, radio, spalv. TV,9 compiuta• ormn
lM —
į riai.įv.biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės Irfir» mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10
| Ba/ry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.
REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, Išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James Įsigijo
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 11208
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsidrauduslem. Kreiptis:
dlrsktorlus Bronius Bobslis, 212 Elderts Lene,VVoodhaven, N.Y. 11421.

Tejef. Ml 7-6637.

DinŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
SCHRAGER’S
•Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai,
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat
Kilimai,^Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.
r!

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),
Nevv York City

Mokėjimo

Tel.: TR 9-0400

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

ai

l

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

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

GINTARO KRAŠTAS
IR ROMA LAUKIA JŪSŲ! Y
KELIONĖS VYKSTA:
GEGUŽĖS 16-30 d.d.
BIRŽELIO 20—LIEPOS 4 D.D.
RUGSĖJO 5-15 D.D.

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, Nevv 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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KEARNY, N.J.
Kun. Domininko Pociaus
kunigystės jubiliejus
Šį pavasarį kovo 15 Sopu
lingosios Dievo Motinos parapi
jos klebonas kun. D. Pocius
švenčia savo kunigystės 30 metų
jubiliejų. Ta proga sausio 7 susi
rinkę čia esančių draugijų atsto
vai aptarė šį reikalą ir nustatė,
kas reikalinga atlikti, ryšium su
minėjimo įvykdymu.
Klebonas D. Pocius gimė

1918 m. vasario 15 d. Bayonne,
N.J. Vidurinį mokslą baigė Jer
sey City, aukštąjį Seton Hali
universitete. Ketverius metus
mokėsi teologijos Immaculate
Conception (Nekalto Prasidėji
mo) seminarijoj, 1945 m. ge
gužės 5 d. buvo įšventintas ku
nigu. Pirmąsias mišias aukojo
savo gimtoje Šv. Mykolo bažny
čioje, Bayonne, N.J.
Pirmoji darbo vieta buvo Madonna parapijoje, Fort Lee, N.J.
Ten buvo apie 2 metus.
1947 birželio 14 d. skiriamas į
Sopulingosios Dievo Motinos
parapiją, Harrison, N.J., klebono

Brangiam vyrui ir tėveliui

A.A.
Antanui BALKUI
staiga mirus, sūnusRimvydą, Algį ir Arūną ir mamytę
nuoširdžiai užjaučia

N. Y. Tauro skautų tuntas

Mylimai žmonai

KAZIMIERAI ZUJIENEI
mirus, jos vyrą, Garso redaktorių Matą Zujų skausmo
dienose nuoširdžiai užjaučia

Stasė ir Bronius Bobeliai

A.A.
KAZIMIERAI ZUJIENEI
mirus, likusiam didžiame liūdesy jos vyrui Matui Zujui,
“Garso” redaktoriui, ir jo šeimai reiškiame gilią
užuojautą.

Velionės krikšto sūnus Antanas ir jo
tėveliai Antanas ir Teklė Visminai

Mirus

A.A.
VLADUI TURSAI,
jo dukrai Birutei Podleckienei su šeima, sūnui Al
gimantui Tursai su šeima reiškiame gilią užuojautą
ir kartu liūdime.

Gamziukai

A.A. Leono Voiciekausko asis
ATVYKO Į AMERIKĄ
tentu, ir čia prasideda jo plati
PO 39 METŲ
veikla.
Vasario
23 ir 24 New Yorko
1952 met. drauge su klebonu
laikraščiai
aprašė įdomią isto
L. Voiciekausku organizuoja
riją,
kaip
į
Ameriką
atvyko lietu
naujosios bažnyčios statymo
vė
Eleonora
Juocepienė
pas
fondą. Lygiai po 3 metų bend
savo
brolį
Joną
Atkų.
New
York
romis pastangomis 1955 iškilo
naujosios bažnyčios bokštai ir Times įsidėjo pirmame pusla
pyje prie svarbiausių žinių. Bu
klebonijos pastatai.
1961 met. klebonui L. Voicie- vo rodoma tą vakarą ir per te
kauskui mirus, kun. D. Pocius leviziją.
Eleonora ir Jonas buvo gimę
skiriamas Sopulingosios Dievo
Amerikoje.
Mažus juos tėvai
Motinos parapijos administrato
parsivežė
į
Lietuvą.
Eleonorai
rium. Savo veiklą pagyvina dar
buvo
tik
6
mėtai.
1936
į Ame
labiau. Jo administravimo lai
riką
išvyko
Jonas
Atkas
ir
paža
kais nuperkami pastatai, kurie
dėjo
tuoj
atsiimti
savo
seserį,
pagrindinai atremontuojami ir
kuriai tuo metu buvo 19 metų.
pritaikomi mokyklai, pastatomas
naujas namas vienuolynui, sese Dabar jai 57 metai.
Atvykimas į Ameriką užsitę
lėm; mokytojom. Visa tai ir vėl
sė
net 39 metus. Prasidėjo antra
pareikalavo didelių išlaidų ir
sis
pasaulinis karas, Lietuvą
pastangų.
okupavo
raudonoji armija. Eleo
Klebonas D. Pocius suorgani
noros
vyras
žuvo kare, o ji pati
zavo komitetus aukoms rinkti,
su
vaikais
buvo
išvežta į Sibirą.
pats veikliai juose dalyvauda
1960
jai
su
sūnumi
leido grįžti
mas. Surinkta nemaža aukų
į
Lietuvą,
duktė
pasiliko
Sibire
Nevvarko arkivyskupijos mokslo
ir
dabar
ten
gyvena,
yra
darže

įstaigoms, Šiluvos Stebuklin
lio
mokytoja.
gosios Mergelės Marijos koply
Brolis Jonas tarnavo antrame
čiai Washington, D.C. šventovė
pasauliniame
kare, kariavo Eu
je, tautodailės kryžiui, kuris,
ropoje
ir
buvo
sužeistas. Po karo
pastatytas bažnyčios šventoriu
ėmė
sesers
reikalus
tvarkyti.
je ir vakarais apšviestas, stebi
Praeitais
metais
jau
ji
buvo
na pravažiuojančius ir praeinan
įrašyta
į
sąrašą
tų,
kuriem
lei
čius.
džiama
išvykti
į
Ameriką.
Po
Apmokėjęs visas skolas ir pa
didelių
pastangų
brolis
seserį
vyzdingai sutvarkęs parapiją,
1964 birželio 27 iškeliamas į atsiėmė tik po 39 metų. Iš
vykdama ji paliko sūnų inžinie
Šv. Onos parapiją Jersey City,
rių Lietuvoje ir dukrą Sibire.
N.J. Ten išbūva ketverius metus
Brolis
gyvena Ozone Park, N.Y.
ir grįžta 1968 met.
Grįžęs į savo numylėtą para
Mykolas Stanionis, ilgametis
piją, kurioje praleido pajėgiau Darbininko skaitytojas, gyv.
sias jaunystės dienas, besirū Clearvvater, Florida, sergąs il
pindamas parapijos dvasiniu
gesnį laiką, gydosi namuose.
pakilimu, josios gerove, nero Draugai linki greičiau susveikdė nuovargio žymių. Visu pajė
ti.
gumu ir vėl kibo į darbą: pa
didino mišių skaičių, įvedė sek
Simpoziumo apie Katalikų
madieniais sumą lietuviškai, ap Bažnyčią
dalyviam
pagei
tvarkė bažnyčios aplinką, žemę, daujant, organizuojamos disku
kuri buvo nupirkta jam būnant sijos apie nutautinimo politiką,
Jersey City, pritaikė parapijos okupuotoj Lietuvoj. Laikas ir
pikniko reikalams ir išdažė baž vieta bus pranešta vėliau.
nyčią iš vidaus.
Parapijos vadovavimas ir visų
Lietuviškoji skautija, Petro
reikalų tvarkymas sumanaus ir Jurgėlos parašyta knyga, pran
darbštaus klebono Domininko ciškonų spaustuvėje jau surink
Pociaus rankose. Jis pažįsta savo ta. Knyga turės apie 900 pusla
parapiečius ir moka su jais pių, bus įdėta apie 250 nuo
bendrauti. Jo asmenybė pa traukų. Knygą leidžia specialus
traukli ir populiari. Tai neišsen komitetas, kuriam pirmininkau
kančios kantrybės dvasios va ja Alfonsas Samušis.
das, kuriam. Aukščiausiasis tepa
deda ir toliau taip gražiai dirb metų nuo naujai pastatytos baž
nyčios pašventinimo. Šios su
ti.
Tenka dar priminti, jog, be kaktys, be abejo, bus taip pat
kun. kleb. D. Pociaus 30 metų gražiai paminėtos, pagerbiant
kunigystės jubiliejaus, artėja dvi visus parapiečius, mirusius ir te
kitos svarbios sukaktys — para beesančius.
J. Mėl.
pijos 60 metų jubiliejus ir 20

Mylimam Tėveliui

A.A.
VLADUI TURSAI
mirus, mielą Birutę Podleckienę ir jos šeimą nuošir
džiai užjaučia

Birutė ir Antanas Bagdžiūnai
Gražina ir Mamertas Erčiai

• DARBININKAS •!!

GINA ČAPKAUSKIENĖ
NAUJOSIOS ANGLIJOS
PABALTIEČIŲ D-JOS
KONCERTE
Naujosios Anglijos Pabaltiečių draugija kviečia Bostono ir
apylinkių lietuvius dalyvauti so
listės Ginos Čapkauskienės koncerte-rečitalyje, kuris įvyks kovo
21, penktadienį, 8 vai. vak.
Longy School of Music, Edward
Pickman Hali, 1 Follen Street,
Cambridge. Koncerto salė yra
netoli Harvard Sąuare pože
minės stoties. Reikia eiti ar va
žiuoti Garden Street iki Follen
Street sankryžos.
Gina Čapkauskienė yra kon
certavusi su dideliu pasisekimu
pagrindiniuose Amerikos ir
Kanados miestuose, o praeitais
metais ji koncertavo ir Australi
joj. Ji dažnai dalyvauja įvairiose
CBC radijo ir televizijos prog
ramose. Ji taip pat yra išleidusi
savo dainų plokštelę.
Chicagos Lietuvių Operoje
Gina Čapkauskienė dainavo
“Traviatoje” (Violetos partiją),
Carmen” (Micaelos partiją), o
šiais metais balandžio mėn. ji
dainuos “Meilės Eliksyro” pa
statyme.
Solistei akomponuos bostoniškis Saulius Cibas, kuris studi
juoja chemiją Harvardo Univer
sitete ir yra Harvardo kamerinės
muzikos ansamblio narys. Sau
lius pianiną pradėjo mokytis pas
komp. J. Gaidelį, vėliau lankė
New England Conservatory of
Music ir studijavo pas pianistą
Russell Sherman. 1973 laimėjo
“Arion Award for Music” ir gavo
pirmą premiją iš Wollaston Glee
Club, o Pabaltiečių instru
mentalistų ir dainininkų konkur
se Bostone laimėjo pirmą pre
miją. Tais pačiais metais Saulius
skambino su garsiuoju Boston
Pops orkestru Symphony Hali.
Bilietus šiam koncertui gali
ma užsisakyti iš anksto pas Ire
ną Veitienę, telefonu 698-1990.
Bilietus dar bus galima gauti
koncerto vakare prie salės durų.
Bilietai suaugusiems $4, stu
dentams ir pensininkams — $2.

The Boston Globė dienraštis
kovo 2 rašė apie Kasininkų
delegaciją iš Sovietų Sąjungos.
Delegacija tuo metu lankėsi
Bostone. Laikraštis pažymėjo,
kad grupė buvo sutikta piketuo
tojų. Delegacijai opoziciją su
darė žydų organizacijos, ukrai
niečiai, lietuviai ir net amerikie
čiai. Jie paminėti kaip komu
nistinio režimo atstovai, o ne
dvasininkai. Paminėtas ir prel.
Krivaitis, Vilniaus vyskupijos
valdytojas. Jis irgi pasakęs, kad
niekas netrukdąs jam tarnauti
Bažnyčiai pagal.sovietų teisę.
Tarptautinio Instituto balius
bus kovo 22 Statler Hilton vieš
butyje. Lietuviam atstojus
Liet. Moterų Klubų Federacijos
Bostono klubas, kuriam pirmi
ninkauja Aleksandra Daukantienė-Meriarty. Jos nuotrauką įsi
dėjo The Boston Globė, aprašy
damas baliaus pasiruošimą. Pra
džia 7 v.v. Bilietai iki kovo 21
d. 8.50 dol., o tos dienos vaka
re atėjusiem — 10 dol.
Antano Matjoškos 60 metų
sukakties proga surengto pager
bimo likutis 60 dol. rengėjų
buvo atiduotas pačiam sukaktu
vininkui, o jis tuos pinigus pa
aukojo Laisvės Varpo radijo va
landėlės palaikymui.
Laisvės Varpas savo pava
sario koncertą rengia balandžio
13.
LB Bostono apygardos lietu
vių diena Šiemet rengiama rug
sėjo 14 Maironio parke, Worcestery.
Elena Blandytė dalyvavo
Minkų radijo valandos koncerte
ir atliko visą koncerto programą.
Ji dainavo ir deklamavo palik
dama visiem labai gražų įspū
dį kaip kultūringa ir aukšto ly
gio menininkė. Tai buvo vienas
iš gražiausių Bostone buvusių
koncertų. Ją prieš koncertą pri
statė Elena Vasyliūnienė, akomponavo Vytenis M. Vasyliūnas.
Daytona Beach ir DeltonoS' Apie Stepono ir Valentinos Min
lietuviai, Floridoje, prisimin kų radijo valandėlę ir jos 41
dami Lietuvos nepriklausomy metų sukaktį kalbėjo dr. Algir
bės atkūrimo 57-tąją sukaktį, das Budreckis.
Darbininkui, spausdintu žodžiu
kovojančiam už Lietuvos lais
IEŠKOMI:
vę ir tarnaujančiam tiesai ir tei
Kriaučiūnas, Pranas, s. Anta
singumui teikiant informacijas,
siunčia savo auką 17.50 dol. no. Išvykęs į JAV 1917 iš
Lietuvos, Panevėžio a., PlumpėAdministracija dėkoja.
nų valsč., Smilgelių km.
Kriaučiūnas, Kazys, s. Juozo,
PADĖKA
pasitraukęs iš Lietuvos 1944,
Pasvalio r., Pumpėnų pšt., Smil
gelių km.
Nuoširdžiai dėkojame visiem
Jie patys arba apie juos
prisidėjusiom auka-darbu, ren žiną prašomi atsiliepti adresu:
Julija Majauskas, 384 E. 36th
giant Kaziuko mugę.
St. Paterson, N.J. 07504. Skam
N.Y. Skautams Remti
binti po 5 vai. vak. (201) 742Komitetas 7086.
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SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Mielą Bičiulį

Inkorporuotas 1863

LEONĄ BILERĮ

460 We<t Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur pūkštančiai taupo milijonus

ir jo šeimą, mirus jo motinai JADVYGAI BILERIENEI,
nuoširdžiai užjaučia

Jurgis Zabielskis

ALFRED W. ARCHIBAUD, Pręsident

vėlę bus atlaikytos gedulingos pamaldos jo pirmųjų
mirties metinių proga kovo 17 d. 8 v.r. Šv. Kazimiero
bažnyčioje Yonkers, 239 Nepperhan Avė.
Prašome artimuosius ir draugus pasimelsti.

Žmona Sofija, sūnaus Igno ir dukters
Gražinos šeimos

JADVYGAI BILERIENEI
mirus, Leonui ir Onai Bileriams ir jų sūnums —
Kęstučiui ir Vladui su šeimomis reiškiame gilią už
uojautą.

L.K.V.S. Ramovė r
New Yorko skyrius

A.A.
JADVYGAI BILERIENEI
mirus, gilią užuojautą reiškiame jos sūnui Leonui,
marčiai Onai, anūkams Kęstučiui ir Vladui su šei
momis.

Emilija ir Romualdas Bielkevičiai

LIETUVIO TAPATYBĖ
(Lithuanian identity)

Tokia tema bus svarstoma LB
Woodhaveno apylinkės metinia
me susirinkime balandžio 25
d. 7 v.v. Kultūros Židinyje. Čia
bus bandoma paryškinti lietuvių
šeimos auklėjimo, kalbos, or
ganizacijos
(LB),
pasilinks
minimo vakaronių ir kt. ypaty
bės, išskiriančios lietuvius iš ki
tų tautybių.

Panašaus pobūdžio svarstybas LB Woodhaveno apylinkė
rengia jau nebe pirmą kartą.
Svarstybų
prezidiumas bus
paskelbtas vėliau. Po svarstybų
susirinkimas, vaišės ir pasi
linksminimas.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regulai* a/c — 5% %
• Special Notice a/c — 5%

Giliai liūdinčios:

A.A.

Slo banko direktorių taryboje yra adv..Jonas J. Grigaitis. Reikale
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets
virš >213,000,000.

ei year Term Deposit - ■ 5% %
• 2 year Term Deposit — 6%

--------- All Accounts Compounded Daily----------

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCH ALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES 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 8t) — TR 9-3047
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillslde Avė. — 343-6116
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677
Flushlnge: 41-06 Main Street

—

Hl 5-2552

Jackson Helghts: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154
Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St — 914-454-9070
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DARBININKAS
Redakcija ....... (212)
Administr........ (212)
Spaustuvė ...... (212)
Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė ...... 212)

NEW

YORKE 9

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

N.Y. Alto posėdis šaukiamas
kovo 21, penktadienį, 7:30 v.v.
Kultūros Židinio patalpose. Vi
sos Altui priklausančios organi
zacijos prašomos dalyvauti.
Vysk. A. Deksnys, prieš iš
skrisdamas į Romą kovo 6, lydi
mas kun. J. Pakalniškio, lankė
si Darbininko redakcijoj.
A. a. prof. Ignui Končiui pa
gerbti Kultūros Židiniui aukoja
25 dol. ir kartu reiškia gilią už
uojautą velionies artimiesiem
Marija, Irena ir Jurgis Okuniai.

Maralin Niska, Metropolitan
ir New York City operų prima
dona, kartu su savo vyru garsiu
smuikininku William Mullen
duos jųdviejų koncertą Kultū
ros Židiny gegužės 31, šešta
dienį, 8 vai. vak. 1974-75 metų
sezone M. Niska dainuoja pa
grindines roles abiejose ope
rose. Kovo 2 su didžiausiu pasi
sekimu dainavo pagrindinę rolę
Strausso “Salome”
operos
premjeroj. Artimiausioj ateity
Maralin Niska Metropolitan
operoj dainuoja pagrindines ro
Batuno lietuvių sekcijos susi
les: kovo 19 “Tosca”, kovo 31
rinkimas bus kovo 14, penkta
“I Vespri Siciliani”, balandžio
dienį, 7:30 v .v. Fifi kavinėje,
12 “I Vespri Siciliani” (bus
94-25 Jamaica Avė. Batuno vyk
transliuojama per visą Ameriką).
domasis pirmininkas Kęstutis
New York City operoj kovo 16
Miklas padarys pranešimą tema
ir 23 dainuoja “Idomeneo”, Mo“Veikla Jungtinėse Tautose,
zarto operoj.
vasaros stipendija, ateities pla
Smuikininkas Iz. Vasyliūnas
nai”. Visi suinteresuoti kvie
ir vargonų virtuozas Vytenis Vačiami dalyvauti.
syliūnas dalyvaus Apreiškimo
Vyr. skaučių židinio Vilijos
parapijos religiniame koncerte,
sueiga bus kovo 19, trečiadienį,
kurie bus Verbų sekmadienį,
pas Gražiną Šimukonienę, 100kovo 23, Apreiškimo parapijos
09 89 Avė., Richmond Hill, N.Y.
Keramikos proceso skaidrės bažnyčioje. Koncerto pradžia 5
bus rodomos per skulptoriaus v. popiet.
Kas turi prof. Brazaičio nuo
Petro Vaškio keramikos darbų
traukų iš jo gimnazijos laikų,
parodos atidarymą kovo 22 d.
7 v.v. Kultūros Židinyje. De iš studentavimo metų, mokyto
monstruoja ir paaiškina pats javimo Aušros mergaičių gimna
skulptorius. Jo darbų parodą zijoje, prašom paskolinti Darbi
rengia Maironio lituanistinės ninko redakcijai. Nuotraukos
bus panaudotos rengiamom
mokyklos tėvų komitetas.
Maironio lituanistinės mokyk skaidrėm, kurios bus parodytos
los mokytojų tarybos posėdis jo pagerbimo akademijoje ba
bus kovo 15 d. 2 vai. Kultū landžio 13 d. 4 v. popiet Kul
ros Židinyje. Bus svarstoma bai tūros Židinyje.
Bendras visų sekcijų Kultūros
giamieji egzaminai, mokslo me
Židinio
administracinio komi
tų baigimo iškilmės.
teto
posėdis
įvyks kovo 18, ant
Praeito mažiaus didysis lie
tuvis, vysk. Motiejus Valančius, radienį, 8 vai. vak. Visi komite
išvedęs tautą per tamsiausius to nariai prašomi dalyvauti.
LB Queens apylinkės valdyba
laikus, bus prisimintas ir pa
posėdžiavo
apylinkės kultūros
gerbtas gegužės 4 Kultūros Ži
vadovės
R.
Mainelytės
bute ir
dinyje. Iškilminga akademija
aptarė
apylinkės
susirinkimo
rengiama ryšium su jo 100 metų
reikalus. Susirinkimas bus ba
mirties sukaktimi.
Liet. Fronto Bičiulių Nevv landžio 20, sekmadienį, 3 v. po
Yorko
sambūrio
susirinki piet ponų Legeckų namuose Jamas šaukiamas kovo 16, sekma maicoje.
Maironio lituanistinės mokyk
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
los
tėvų komitetas mokyklos tė
dinyje. Daiva Kezienė kalbės
vų
susirinkimą
šaukia kovo 15
visuomeninės veiklos klausi
d.
9
v.r.
mokyklos
patalpose. Vi
mais. Bus pranešimai apie Ha
si
tėvai
prašomi
dalyvauti.
Bus
miltono teatro Aukuro viešnagę
ir apie bičiulių studijų savaitę aptarta mokyklos 25 metų su
Kennebunkporte. Visi sambūrio kaktis, mokslo metų baigimas,
nariai prašomi dalyvauti susirin mokyklos inkorporavimas ir kiti
svarbūs reikalai.
kime.
Maironio lituanistinės mokyk
Prof. Jokūbas Stukas kalbės los 25 metų sukakties balius
Apreiškimo parapijos choro ko rengiamas balandžio 26 Kultū
munijos pusryčiuose, kurie bus ros Židinyje. Tai bus Maironio
šį sekmadieną, kovo 16, tuoj po mokyklą baigusių susitikimas.
sumos parapijos salėje.
Bus meninė programa, vaišės ir
Apreiškimo parapijos choro šokiai.
tradiciniai komunijos pusryčiai
Leonardas J. Jankūnas, dan
bus kovo 16, sekmadienį. Per tistas, pirma dirbęs New York
sumą 11 vai. choras bendrai ei City, persikėlė į savistovią įna prie komunijos. Po mišių pa staigą ir priiminėja pacientus
rapijos salėje bus bendri pusry 810 Fairview Avė., Ridgewood,
čiai.
N.Y. 11227. Tel. (212) 821-4128.
Verbų sekmadienį,
kovo 23, 5 v. popiet

įvyksta

RELIGINIS KONCERTAS
Apreiškimo parapijos bažnyčioje,
259 North 5th St., Brooklyn, N.Y.

Programą atliks
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS

vadovaujamas muziko Algirdo Kačanausko
Choras atliks Gabriel Fa u re

RE Q UI E M
Solistai:Louise Senken
Fred Lučka

Koncerte taip pat dalyvauja
smuikininkas Izidorius Vasyliūnas
Vargonais solo groja Vytenis M. Vasyliūnas
Parapijos kunigai ii choro valdyba
nuoširdžiai kviečia 'isus dalyvauti

Koncertą globoja klebonas kun. Pranas Raugalas

RELIGINIS KONCERTAS
VERBOSE

Darius Udrys, gyv. Jackson,
Mich., sulaukė sesutės BaltijosTeresės, nes adv. Arūnui ir Rū
tai (Ruzgaitei) Udriam kovo 7
gimė duktė.

Apreiškimo parapijos choras
Verbų sekmadienį rengia savo
tradicinį religinės muzikos kon
certą. Šiemet tas koncertas bus
Visi skaitytojai, sięsdami pre
kovo 23, sekmadienį, 5 v. po
numeratos mokestį, prašomi už
piet Apreiškimo parapijos baž
rašyti savo pavardę ir adresą ant
nyčioje.
laiško. Neseniai gautas mo
Choras stropiai ruošiasi. Re
kestis, kur viduje pažymėta tik
peticijos daromos net 3 kartus
suma pinigų. Laiškas antspau
savaitėje. Choras, vadovaujamas
duotas Elizabeth, N.J. pašte. Ad
muziko Algirdo Kačanausko, at
ministracija nežino, kam atžy
liks įdomią prancūzų kompozi
mėti sumokėtą prenumeratą.
toriaus Gabriel Faure (1845Patersono Lietuvių Bend
1924) vieną žinomiausių kūrinių
ruomenė per A. Rugį prisiuntė
“Reąuiem”. Kūrinys parašytas Darbininko spaudos darbam 25
keturių balsų mišriam chorui su dol. Administracija dėkoja.
soprano ir baritono solo. Solo
ALT S-gos 1-ojo skyriaus 25
gieda choro solistai Louise Sen
metų
veiklos sukakties minėji
ken ir Fred Lučka.
mas
rengiamas
balandžio 13. Tą
Koncerte dalyvaus ir mūsų
dieną
11
vai.
Kultūros
Židinyje
žymusis smuikininkas Izidorius
bus
mišios
už
mirusius
sky
Vasyliūnas. Jo sūnus pianistas
riaus
narius,
gi
3
vai.
popiet
dr. Vytenis Vasyliūnas gros var
Congregational bažnyčios salė
gonais.
Izidorius Vasyliūnas smuiku je 91 St. ir 85 Avė. Woodhaatliks Zigmo Aleksandravičiaus vene — minėjimo akademija ir
A. Smetonos knygos “Pasakyta
Sveika Marija, Juliaus Gaide
parašyta” antrojo tomo pristaty
lio Maldą, specialiai pritaikytą
mas. Ištraukas iš knygos skaito
smuikui ir vargonam, ir Franz
Irena Veblaitienė, gi poetas
Schubert — Wilhelmj — Avė
Leonardas
Žitkevičius paskaitys
Maria.
humoristinių eilių.
Choras šalia Reąuiem atliks
dvi gavėnios giesmes, — Nau
SPORTO
jalio — Kryžiau šventas ir Žile
ŽAIDYNĖS
vičiaus — Stovi Motina gailin
ŠALFAS
Sąjungos Rytų sporto
ga.
Kun. P. Dagys kovo 23 d. 1 apygarda kasmet ruošia pirme
vai. popiet rengia velykines pro nybes, kuriose dalyvauja aplim
testantų pamaldas savo para kinių miestų lietuvių sporto klu
pijos bažnyčioje. Po pamaldų bai. Šiemet pirmenybės įvyksta
Šį šeštadienį ir sekmadienį New
— kavutė.
Kun. Stasys Raila, šiek tiek Yorke. Šeštadienį nuo 9 vai. ryto
apsveikęs, išėjo iš ligoninės ir krepšinio varžybos vyks St. Ma
išvyko toliau poilsiauti į Floridą. ry Gate of Heaven mokyklos
Muzikos Žinių redaktoriumi salėje, Ozone Parke, o tinklinio
nuo 1974 metų rugsėjo mėnesio ir stalo teniso rungtynės bus
yra ne Vincas Mamaitis, bet Vy Kultūros Židinio patalpose. Šeš
tadienį vakare bus vaišės ir šo
tautas Strolia.
Aušros Vartų parapijos narių kiai K. Židinyje. Sekmadienį vi
metinis susirinkimas bus kovo sos rungtynės nuo 9:30 vai. ryto
16, sekmadienį, tuoj po sumos vyks tiktai Kultūros Židinyje.
parapijos salėje. Po susirinkimo Dalyviam ir žiūrovam, negalin
kava, alus su dešrelėmis. Vai tiem atlikti mišių išklausymo pa
šes paruoš parapijos šeiminin reigos savo parapijose, mišios
kės. Klebonas kun. J. Gurinskas bus aukojamos Kultūros Židinio
kviečia visus parapiečius da koplyčioj kas valandą nuo 8 iki
lyvauti šiame metiniame susi 11 vai. ryto.
Tikimasi įdomių krepšinio
rinkime.
Antanas Balkus (Balkevičius) rungtynių tarp prieauglio ko
62 metų, mirė kovo 5 d. 8 v.v. mandų, o tinklinyje, be PhilaLutheran Center ligoninėje. Į delphijos, Washingtono ir nau
ligoninę buvo paguldytas išti jos New Yorko komandos, susi
kus širdies priepuoliui. Buvo tiks du galiūnai — Baltimorės
baigęs aukštesniąją technikos ir Bostono vyrai. Stalo tenise
mokyklą Kaune, čia dirbo kaip susirems New Yorko Gvildžių
inžinierius. Paliko žmoną Ele ir Washingtono Bačkaičių prie
ną, 3 sūnus: Arūną, Rimvydą ir auglis, jau spėjęs pasižymėti
Alį. Pirmieji du sūnūs jau yra ir amerikiečių st. teniso varžy
baigę universitetą. Palaidotas bose. Gi New Yorko T. Vai
kovo 10 iš Apreiškimo parapijos nius tikisi, kad ir jam iš kur
bažnyčios Cypress Hills kapinė nors prisistatys vertas varžovas.
se. Lietuvoje liko 3 broliai.
Šios apygardinės varžybos yra
Stasys Santvaras, poetas, arti reta proga pasidžiaugti jaunimo
mas velionies prof. J. Brazaičio sportu organizuotos lietuvių
bičiulis, dalyvaus jo pagerbimo sportinės veiklos rėmuose. Vi
akademijoje ir kalbės apie prof. suomenė kviečiama gausiai ap
Brazaičio veiklą menininkų tar silankyti ir paremti organizaci
pe. Pagerbimo akademija ren jos pastangas išlaikyti mūsų jau
lietuviškoje
šeimoje.
giama balandžio 13, sekmadie nimą
nį 4 v. popiet Kultūros Židinio Alg. Š. ,
didžiojoje salėje. Bus trumpais
Reikalinga moteris prie vaikų
pranešimais apžvelgta plati ve
gyventi
vietoje. Skambinti (201)
lionies visuomeninė ir kultūri661-5226.
ninė veikla, bus parodytos
skaidrės ir bus paskaityta ištrau
Atlieku namų pataisymo, da
kų iš jo raštų.
žymo, staliaus ir kitus mažesnius
darbus, kuriuos darau sąžiningai
PRIEŠ 34 METUS
ir
prieinamomis kainomis. Infor
Lietuvių Fronto Bičiulių pa
macijai
tel. 827-1371.
kviestas Hamiltono “Aukuras”

balandžio 12 Kultūros Židinyje
primins New Yorko lietuvių vi
suomenei prieš 34 metus Kau
no įvykusį sukilimą. Drama
“Žmogus ir tiltas” vaizduoja
1941 visuotino tautos sukilimo
prieš bolševikinius rusus oku
pantus
fragmentą
prieVilijampolės tilto Kaune. Visi vei
kėjai yra studentai.
Tai gera proga vyresniesiem
prisįminti ir pagerbti laisvės
karžygius, o jaunimui pasisemti
lietuviško idealizmo — pasi
aukojimo Lietuvai ir lietuvybei.
Visi kviečiami šį vaidinimą pa
matyti.

Parduodamas namas: 4 kam
bariai, yra vietos antrame aukš
te dviem su puse kambario. Ar
ti autobusų ir visokių mokyklų.
Namų kainos šioje 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., Somerset, N. J. 08873. Telefonas:
201 247-2295.
Išnuomojamas butas iš 5 švie
sių kambarių Highland parko
dalyje. Pageidaujama suaugusių
šeima. Tel. AP 7-2701.

Labai svarbu žinoti, kur kreiptis, jei pagenda automo
bilis. Artimiausia vieta nuo Kultūros Židinio

TEXACO
Gas station, 594 Jamaica Avė. — Highland Blvd. sankryža,
Brooklyn, N.Y. 11208. Tel. 647-1131. Visų gedimų patai
symas ir įlenkimų išlyginimas. Garantuojame, darbu bū
site patenkinti.

Gazolino pardavimo laikas:
Pirmadieniais-Penktadieniais 7-7
Šeštadieniais 8-6
Sekmadieniais 8-3

Kultūros Židinyje ketvirtadieniais veikia vaikų darželis,
pasivadinęs Gintarėliai. Čia matome gintarėlių mažųjų gru
pę darbo metu. Mokytoja Marytė Budraitienė. Nuotr. Biru
tės Radzivanienės

Gintarėlių vyresniųjų grupė su mokytoja Jūrate Nemickiene. Vaikai iš k. Marius Marijošius, Tomas Ratas, Tomas Gied
raitis, Aras Ulėnas. Nuotr. Birutės Radzivanienės.

KAS TIE GINTARĖLIAI?
Kiekvieną ketvirtadienį į Kul
tūros Židinio kiemą suvažiuoja
mašinos ir iš jų išlipa patys
jauniausi Kultūros Židinio lan
kytojai. Įsikibę į mamyčių ran
kas, jie eina į mažąją salę ir
ten pradeda savo žaidimus. Tai
vaikų darželis. Pasivadino tie
vaikai gintarėliais.

Veikia dvi grupės, mažesniųjų
ir vyresniųjų. Su gintarėliais dir
ba darželio mokytojos — Mari
ja Budraitienė su jaunaisiais ir
Jūratė Nemickienė su vyres
niaisiais. Visi žaidimai užsiėmi
mai, pritaikyti jų pasauliui, pra
vedami lietuvių kalba.

I

I
SKULPTORIAUS

PETRO VAŠKIO
keramikos darbų

PARODA
rengiama

kovo 22-23 dienomis Kultūros Židinio
mažojoje salėje.

Paroda lankoma:
šeštadienį nuo 1 iki 9 v.v.
sekmadienį nuo 12 iki 8 v.v.

Atidarymas bus šeštadienį 7 v.v. Atidarymo me
tu bus rodomos skaidrės apie keramikos gamybos
procesą.
Po atidarymo — kavutė.
Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

L

Maironio lituanistinės mokyklos
tėvų komitetas

RYTŲ SPORTO APYGARDOS

SPORTO ŽAIDYNĖS
ĮVYKS

KOVO 15 -16 DIENOMIS NEVY YORKE
Dalyvaus rytinio Amerikos pakraščio lietuvių sporto
klubai krepšinio, tinklinio ir stalo teniso šakose.
Abi dienas rungtynių pradžia 9 vai. ryto.

Krepšinis — Gate of Heaven salėje, 105 St., tarp 101
ir 103 Avė., Ozone Park. (šeštadienį).

Tinklinis ir stalo tenisas, o sekmadienį ir krepšinis —

Kultūros Židinyje.

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

Visus kviečia atsilankyti
Rytų Sporto Apygarda

