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Amerikiečiai trečią kartą vaikščiojo Menulio veidu

Greičiau pasitraukti ar giliau įklimpti? 
Paskutinieji įvykiai Indokinijoj

Daug pavojų del techniškų kliūčių, bet misija sėkmingai atlikta
Kelionėje nugalėję tikrai 

daug techniškų kliūčių, išbuvę 
Fra Mauro kalvomis ir krate
riais nusagstytoje Mėnulio vie
tovėje 33 su puse valandos, iš 
kurių 9 vai. 19 min. buvo su
naudotos moksliniams stebėji
mams ir mokslui medžiagos 
rinkimui vaikščiojant Mėnulio 
paviršiuje, astronautai Alan 
Shepard ir Edgar Mitchell, da
bar jau vadintini ir Mėnulio 
tyrinėtojais, laimingai pakilo 
nuo Mėnulio ir be' kliūčių su
sijungė su Mėnulio orbitoje li
kusia skraidyti komandos kap
sule, kurią vairavo astronautas 
Stuart Roosa-

Techniškų šlubavimų šioje 
kelionėje buvo gana daug, bet 
svarbiausi buvo šie: kelionės 
pradžioje neveikė kaip reikiant 
komandos kapsulės ir Mėnulin 
skrendančio vežimėlio susijun
gimo sistema, nusileidžiant ant 
Mėnulio dingo ryšys su Žeme. 
Susijungimą pavyko atlikti tik 
šešta karta bandant. Jei ne
būtų pavykęs, Apollo 14 misi
ją būtų reikėję nutraukti. Prie
žastis skridimo metu nebuvo 
surasta, nors labai ilgai ieško
ta.

Susisiekimo su Žeme kliūtis 
buvo surasta per 19 sekun
džių- Jeigu ilgiau būtų reikėję 
jos ieškoti, astronautų nusilei
dimas ant Mėnulio būtų galė
jęs baigtis tragiškai. Susijungi
mas grįžus nuo Mėnulio įvyko 
taip, kaip visada turėtų būti.

Apollo 14 astronautų darbai 
ant Mėnulio buvo pirmoji tik
rai mokslinė, misija. Pirmųjų 
dviejų (Apollo 11 ir Apollo 12) 
svarbiausias tikslas buvo išban
dyti Apollo sistemas ir jų vei
kimą, v

Astronautams buvo duota 
daug uždavinių, veik visi įvyk
dyti. Pirmąją dieną jie išdėstė 
ant Mėnulio lygioje vietoje la
bai komplikuotus instrumentus, 
kurių renkamus duomenis 
siųs Žemėn atomine energija

Neigiama kritika
V. Vokietijos krikščionys de

mokratai ką tik baigė savo su
važiavimą be didesnių pastan
gų būt pozityvūs: rezoliucijų ve
damoji mintis domisi tik val
dančios partijos kritika. Labiau
siai kritikuota Brandto Ost- 
politik, kuri Vokietijai nieko 
nedavusi, nes laimėjusi tik 
Maskva.Puolamoji pusė atker
ta, kad ikšiol ji nieko nepralai
mėjo, bet su kantrybe dar 
gali ką nors laimėti, nes pradė
toji politinė linija nėra vienos 
dienos šuolis. Laukti kažin ko 
dar 20 metų sustingus vietoje 
nelaikytina išmintinga politika.

Jugoslavija prakuto, grąžinasi žmones
Belgradas. — Apie 850,000 

Jugoslavijos darbininkų yra 
išvykę laikinai darbams į Euro
pos Bendrosios Rinkos kraštus, 
kur darbininkų trūksta ir už
darbiai aukšti. Per metus jie 
parsiunčia savo namie likusiam 
šeimom apie 300 mil. dol. ver
tės “kietos valiutos”, už kurią 
Jugoslavija gali ten nusipirkti 
pas save neturimų prekių, ypač 
naujosios technologijos.

Nežiūrint tos gaunamos va
liutos, Jugoslavijos įmonių va
dovybės, unijos ir kitos institu
cijos pradėjo propagandą dėl 

maitinama baterija. Specialiais 
sprogmenimis ištirta, kad 50 
pėdų gilumo Mėnulio viršutinis 
sluoksnis yra palaidos medžia
gos, po kurių, manoma, jau yra 
kieta uola arba labai kompak
tiška medžiaga.

Antroji diena buvo skirta ke
lionei prie Cone kraterio, kuris 
yra apie 400 pėdų aukščiau 
tos vietos, kur buvo nusileidęs 
astronautus atvežęs vežimukas.

— Izraelis per Jaringą pa
teiks Egiptui pluoštą paklausi
mų, kad sužinotų, kaip prak
tikoje įsivaizduojamas Suezo 
kanalo atidarymas ir Izraelio 
pasitraukimas nuo kanalo kran
to. Ir tai turės būti gilesnis bri- 
dimas į išrišimo laukiančias 
problemas.

Ispanija ir 
Vatikanas
Vatikanas ir. Ispanija susirė

mė bevesdami derybas dėl nau
jo konkordato. Pagal senąjį 
konkordatą kandidatus į vysku
pus parinkdavo vyriausybė iš 
trijų Vatikano pristatytų kan
didatų. Dabar Ispanijos bažny
čia nori nuo tos praktikos at
sisakyti, nes to reikalauja II 
Vatikano susirinkimo nutari
mai ir naujoji nepriklausomy
bės dvasia. Ispanijos vyriausy
bė neigia, kad būtų esminio po
būdžio nesutarimų, nes paskelb
tasis projektas esąs tik griau
čiai, kurie būsią užpildyti Ispa
nijos bažnyčiai priimtinais 
nuostatais. Mažindama savo ry
šius su Ispanijos vyriausybe, 
bažnyčios vadovybė turės atsi
sakyti ir kai kurių ikšiol turė
tų privilegijų, nes kitaip naujų 
santykių pagrindas nebūtų be 
priekaištų.

dalies tų darbininkų sugrąžini
mo namo, nes pramonei stip
riai plečiantis ir Jugoslavijoje 
pradėjo trūkti darbininkų spe
cialistų. Dauguma tų darbinin
kų išvyko į užsienius su maža 
profesine patirtimi, bet per ke
lerius metus ten tapo pirmos 
rūšies specialistais. Jų Jugo
slavijai ir prireikė, jiems susi
grąžinti siūlomi ir dideli atly
ginimai, ir mokesčių lengva
tas savo biznius pradedant, ir 
butai apsigyventi tose vietose, 
kur jie reikalingi pramonės į- 
monėms.

Jie keliavo vilkdami su savim 
atsivežtą lengvą karutį įran
kiams ir renkamai medžiagai 
susidėti. Kelionė pasirodė sun
ki, nes visą laiką reikėjo eiti 
kalno šlaitu, todėl pritrūko lai
ko iki kraterio briaunos prilip
ti. Jeigu būtų ilgiau užtrukta, 
būtų pritrūkę deguonio. Juodu 
yra pirmieji, taip ilgai ir taip 
toli vaikščioję. Manoma, kad 
kraterio aplinkoje surinktos uo-

Alan Shepard

Nusileido, kad 
riaušių nebūtų
— Lenkijos naujoji pramo

nės darbininkų atlyginimų sis
tema, kuri sudarė naujojo penk
mečio plano dalį ir buvo pa
skelbta prieš Kalėdas kartu su 
kasdieninio vartojimo prekių 
kainų pakėlimu, nebus vykdo
ma šiais metais visose įmonė
se. Ji bus dar bandoma viene
rius metus parinktose įmonėse 
su sąlyga, kad ikšioliniai darbi
ninkų atlyginimai negalės su
mažėti. Su ja tik paviršutiniš
kai supažindinti Gdansko ir Ste 
tino laivų statyklų darbininkai 
padarė išvadą, kad toji siste
ma reiškia daugiau darbo ir 
mažiau atlyginimo, todėl išėjo 
į gatvę maištauti. Matyt, kad 
nepasitenkinimas ta sistema 
yra visur jaučiamas, kad nau
joji vyriausybė apsisprendė ge
riau laikinai nusileisti, negu ri
zikuoti susilaukti naujų riau
šių.

Vietoj mirusio sen. Russell jo ter
minui išbaigti Georgia gubernato
rius paskyrė D. Gambrell, valstijos 
dem. partijos pirmininką. Civilinių 
teisių reikalu jis būsiąs liberali** 
kesnis už velionį.

lėnų skeveldros bus tokios pat, 
kokių mokslininkai ieško, ma
nydami iš jų atspėsią Saulės 
Sistemos susidarymo mįslę.

Savo darbus dirbdami ir ke
liaudami astronautai visa laika- * * 
pasakojo ką matą: kokios spal
vos, šviesos, formos, dydis, pa
dėtis, sudėtis ir t.t. Per komu
nikacijos sistemą visa tai buvo 
užrašyta erdvių tyrinėjimo 
centre Houstone. Astronautai

Stuart Roosa

— Sen. Jackson ragina prez. 
Nixona neleisti atidaryti Sue
zo kanalą toloko! nebus iš
aiškėję kurlink suka Izraelio- 
Egipto derybos.

Projektuojamas “liaudies teisingumas
Santiago. — Marksistinė Či

lės vyriausybė įteikė parlamen
tui įstatymo projektą naujos 
rūšies teismams įsteigti. Jei 
parlamentas pritartų, tai būtų 
“liaudies teisingumo” pradžia.

Jų kompetencijai numatyti 
maži nusikaltimai svarstyti, ir 
jų darbo apylinkės nedidelės, 
kad žmonėms nereiktų su savo 
ginčais toli teismo ieškoti. Tai 
būtų pats žemiausias Či
lės teisingumo administracijos 
laipsnis. Ir pigus, nes šiame 
teisme nereikės advokatų. Kai
mynai teis kaimynus arba, tei
singiau pasakius, visi kaimynai 
galės susirinkti bylos nagrinėji
mo stebėti.

Teismo sudėtis — trys as
mens. Pirmininką skirs pro
vincijos ar miesto įstatyme nu
statytas organas, kitus du rinks 
patys gyventojai. Įstatymas į- 
sakmiai nurodo, kad negalima 
rinkti turtingesniųjų, bet tik iš 
darbo žmonių organizacijų na
riu.

Jiems priklausys civiliniai 
ginčai ne daugiau kaip 50 dol- 
vertės ir mažieji kriminaliniai 
nusikaltimai, kaip antai girtuok
liavimas, tvarkos ardymas, muš
tynės, nesirūpinimas vaikų pa
siuntimu į mokyklą ir pan.

Bylos nagrinėjamos žodžiu, 
be advokatų, sprendimai daro
mi čia pat, nėra jokių užrašų, 
nė procedūrinių taisyklių. Baus
mės irgi panašaus pobūdžio 
kaip antai bendruomenei nau
dingas “pataisos darbas”, ku
ris apmokamas, bet dirbamas 
tik laisvu nuo kito apmokamo 
darbo laiku. Už didesnius nu

parveža 108 svarus uolėnų ir 
grunto pavyzdžių.

Apollo 15 skridimas numaty
tas liepos gale. Tikslas —vėl 
mokslinė misija.

Apollo 14 nusileidimas Pacifi- 
ke numatytas šį antradienį 4 v. 
popiet New Yorko laiku. Apol
lo 14 misija kaštavo 400 mil. 
dol.

Siekiama didesnio 
Europos 
apjungimo
Europos Ūkinės Bendruome

nės (Bendroji Rinka) penki na
riai atkakliai pradėjo spausti 
Prancūziją, kad ji nesipriešintų 
Romos sutarties pakeitimui ta 
prasme, kad būtų įteisintos 
naujos bendros institucijos už
sienio politikai ir finansams 
tvarkyti. Romos sutartimi yra 
sukurta Europos Ūkio Bendruo
menė, kurios veikla dabar api
ma tik ūkinę sritį.

Finansų srityje norima eiti 
prie vienos Europos valiutos, 
nes jau esama įsitikinimo, kad 
greit visa nekomunistinė Euro
pa ūkiniai apsijungs. Užsienio 
politikai derinti irgi pradžia pa
dalyta, bet jau norima turėti 
oficialų organą tam • reikalui 
rimčiau tvarkyti. Abu reikalai 
ne prie širdies prancūzams — 
jie vis nori delsti — bet ką tik 
buvęs Paryžiuje V. Vok. kanc
leris Brandtas gavęs Pompidou 
pažada, kad Prancūzija eis su 
visais kartu. Greit susirenka 
posėdžio Bendr. Rinkos užs. 
reikalų ministerial sutars bū
dus, kaip prie to tikslo grei
čiau prieiti.

sikaltimus jis gali tęstis ir dve
jus metus. Tai tik tos visos re
formos griaučiai, tuštumoms 
užpildyti turės būti smulkus vi
so reikalo aprašymas, nes be 
šito bus daugiau bėdos, negu 
teisingumo.

Komunistai ir kairieji socia
listai (prez. Allende partija) 
pradėjo kampaniją prieš Čilės 
vyr. teismą ir visus kitus teis
mus, nes jie esą kliūtis revo
liucijai įgyvendinti. Bet mask- 
vinio tipo santvarkos per par
lamentą negalės įsteigti, nes 
toji marksistinė koalicija netu
ri daugumos. Vienintelis ke
lias “liaudies diktatūrai” įvesti 
yra tik smurto kelias. Todėl 
dabar jau vis dažniau užsime
nama, kad už laimėjimą reikės 
dar kovoti.

Vėjam 85 mil. dol.
Albany—čia statomas New 

Yorko valstijos ofisams ir kul
tūrinėms institucijoms centras 
buvęs taip blogai suplanuotas, 
kad kontraktoriams virš sutar
tos sumos reikės dar primo
kėti mažiausiai 85 mil. dol. Dar 
arčiau su reikalu susipažinę lin
kę manyti, kad toji suma pa
sieks 150 mil. dol. Šitiems nuo
stoliams padengti gubernato
rius atitinkamas sumas jau įra
šė į 1971-72 metų biudžetą, 
kuriam subalansuoti prašo ap
dėti gyventojus naujais mokes
čiais. Sunku patikėti, kad to
kios klaidos būtų tik nekaltas 
žioplumas Ir vienaip ir kitaip 
nuostolius turėtų bent dalinai 
kaltininkai padengti.

šešias dienas uždarius spau
dos reporterių burnas, bet ne 
akis, P- Vietnamo pasienyje su 
Laosu ir Kambodija vyko dide
lis karinių pajėgų ir ginklų tel
kimas. Kokiam tikslui? Balsiai 
spėliojo Maskva, Pekinas ir Wa
shington© visad nelaiku prasi
žiojančių senatorių būrelis. Vi
si, pasisavinę neklaidingumo 
dovaną, teigė, kad galop prez. 
Nixonas parodė savo tikrąjį vei
dą: sutelkė jėgas Indokinijos 
karui ginklu baigti. Namiškiai 
gi įsitikinę, kad einama kata- 
strofon, nes karas būsiąs iš
plėstas ir Amerika giliau ten 
įklimpsianti.

Tiesa, kad tai laikoma di
džiausia ikšiol Indokinijos karo 
kampanija, bet greičiausiai bus 
teisinga kita nuomonė, kad 
prieš pasitraukdami iš Vietna
mo amerikiečiai nori palikt Sai- 
gonui ir Kambodijai labai su
glamžytą priešą. To, kas dabar 
norima ar pradėta daryti, se
niai norėjo Saigonas, maldavo 
leidimo JAV karinė vadovybė 
Saigone, bet tik dabar to leidi
mo tesulaukė.

Operacijoms susitelkta P. 
Vietnamo šiaurės vakarų kam
pe, prie buv. marinų Khesanh 
bazės, ir prie Kambodijos sie
nos ties tomis vietomis, per ku
rias amerikiečiai pernai vyko 
komunistu bazių naikinti.

Pakartotinai tvirtinama, kad 
tose operacijose nedalyvaus 
Amerikos kariai, bet juos rems 
JAV aviacija. Amerikos kariai 
dalyvavo tik tiek, kiek Vietna
mo, pusėje reikėjo padėti tas

Egiptas pratęsė paliaubas 30 dienų 
Dar pasiūlė atidaryti laivybai Suezą

Kairas.—Ilgai kartojęs įvairio 
- mis progomis, kad Egiptas pa

liaubų prie Suezo kanalo dau
giau nebeatnaujins, paskutinei 
valandai atėjus prez- Sadat pra
nešė parlamento posėdy, kad 
paliaubos pratęsiamos dar 30 
dienų. Šitas faktas seniai buvo 
žinomas Washingtone ir . Jeru
zalėje, bet netikėta staigmena 
buvo priedas, kad Egiptas su
tiktų tuojau atidaryti laivybai 
Suezo kanalą, jei per tą mėne
sį Izraelis patrauktų toliau nuo 
kanalo kranto savo kariuomenę 
ir, žinoma, įstiprinimus.

Vienu y pu sulaužyti taip tvir
tais atrodę du nusistatymai:, 
paliaubos pratęstos, nors dau
giau kaip mėnuo kartota, kad 
nebus pratęstos be tokių ir 
anokių sąlygų; kanalą jau nori
ma atidaryti ir Izraelio kariuo
menei Sinajaus pusiasaly tebe
sant, gi buvo visą laiką skelb
ta, kad tik Izraeliui iš Sina
jaus pusiasalio visai pasitrau
kus. Anot Sadato, tąja Egipto 
iniciatyva norėta parodyti, kad 
tikrai norima baigti konfliktą 
su Izraeliu politiniu susitarimu. 
Iš tikro gi tai yra ne Egipto, 
bet Maskvos “iniciatyva”, nes 
jai labiausiai to kanalo reikia. 
Reikia gi todėl, kad Sovietų jū
rinis judrumas kasdien didėja, 
ir kaip tik tąja kryptimi, kur
link tiesiausias kelias eina per 
Suezo kanalą. Kitas kelias ta 
kryptimi ir labai ilgas, ir su 
kliūtimis.

Egiptas savo sprendimą rė-

Kas kaltas
dėl Kudirkos 
išdavimo?

Simo Kudirkos rusams 
grąžinimo aplinkybes tyrinėju
si Atstovų rūmų komisija toje 
byloje apkaltino Coast Guard 
vadovybę ir Valstybės departa
mentą už biurokratišką buku
mą ir pasimetimą. Abidvi insti
tucijos turi dalintis šio nelem
to įvykio atsakomybe, — sako
ma komisijos paskelbtoje per 
apklausinėjimus surinktos me
džiagos santraukoje. 

operacijas paruošt: sutvarkė ke
lius, pastatė tiltus, suorganiza-, 
vo tiekimą. Kovų našta palikta 
vietnamiečiam, kambodiečiam 
ir laosiečiam, jeigu jie panorės 
ta proga pasinaudoti

Šiaurės vakarų kampe esą su
telkta 9,000 amerikiečių ir apie 
20,000 pietų vietnamiečių su 
helikopteriais, patrankomis ir 
tankais, čia veikia didieji bom
bonešiai, bombarduodami išti
sai visą Ho Chi Ming kelio 
tinklą. Tikslas — uždaryti il
gesniam laikui priešui kelią į 
P. Vietnamą ir Kambodija, su
naikinti sukrautas atsargas ir . 
kelius. Nėra oficialaus paskel
bimo, kad vietnamiečiai jau bū
tų įėję į Laosą, bet Paryžius ir 
Tokijas skelbia, kad operacijos 
ten prasidėjusios. Tuo reikalu 
tebetyli visi trys: Washingto- 1 
nas, Saigonas ir Laoso premje
ras.

Pietų vietnamiečiai, apie 21, 
000 vyrų, jau Įėjo į Kambodi
ja, kurios kariai sutartinai su 
jais veikia. Šios operacijos tiks
las uždaryti kur nors didesnį 
telkinį komunistų ir suardyti vi
sas bazes.

Šiam planui pasisekus, būsiąs 
ilgam laikui sunaikintas priešo 
pajėgumas rimtai kariauti. Ho 
Chi Minh kelių tinklo suardy
mas esąs vienintelis būdas tam 
tikslui pasiekti. Šiuo smūgiu 
padedama kartu ir Vietna
mu! ir Kambodijai.

P.S- Laikrašti pradėjus spaus
dinti pranešta, kad vietnamie
čiai operacijas Laose jau pra
dėjo.

męs JT gen. sekretoriaus U 
Thant nuomone, kad taikos de
rybos palinkusios gerojon pu
sėn. Egiptui draugiškos vyriau
sybės irgi manančios, kad U 
Thant nuomonė patikima. Pa
liaubų mėn. baigiantis, Egip
tas prašys gen. sekretorių pra
nešti Saugumo Tarybai, kas 
per tą mėnesį padaryta. Neabe
jotina, kad U Thant vėl galės 
panašiai pasakyti, todėl Egipto 
vyriausybei vėl bus priimtinas 
pretekstas paliauboms pra
tęsti. To, matyt, reikia Egip
tui jo geriems santykiams su 
karingaisiais arabų sluoksniais 
palaikyt. Ir tai yra viena iš prie
monių palaikyti mitui, kad Iz
raelis su Amerika negali Egip
to šokdinti pagal savo muziką.

Nė .Wasjiingtonas, nė Izrae
lis nesidžiaugia paliaubų pratę
simu tik vienam mėnesiui, nes 
tai reiškia, kad už mėnesio tam- 
pymasisvėl turės būti atnau
jintas.

Dar žingsnis 
traukiantis*■
P. Vietnamo vidaus vande

nyse ketverius metus veikęs 
specialus JAV laivyno dalinys 
baigė ten savo tarnybą, per
duodamas paskutinius dar savo 
žinioje turėtus laivus P. Viet
namo karinei vadovybei- Tai 
buvo nedideli ginkluoti laivai, 
sekioję priešą ir jį naikinę pla
čioje P. Vietnamo upių ir kana
lų sistemoj. P. ^Vietnamo laivy
nas gavd 650 to tipo laivų. Jais 
dabar operuos vietnamiečiai, 
kurie buvo ruošiami dvejus me
tus. ■

Dar 17,000 Amerikos jūri
ninkų lieka prie P. Vietnamo 
laivyno, kurio viena dalis ope
ruoja vidaus vandenyse, o kita 
— P. Vietnamą supančiose jū
rose. Bet jie P. Vietnamo lai
vuose bus tik techniškais pa
tarėjais, nes tokių dar trūksta 
P. Vietnamo laivynui Minėtas 
JAV jūrinis dalinys buvo suda
rytas 1966 m., nes to pareikala
vo P- Vietname esančios sąly
gos.
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mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Teh (516) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas •— 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

' *

Tik dabar pasiekė tikros žinios apie bylą, kųrjoje kunigas 
Antanas Šeškevičius, 56 mėty amžiau*/ byvę apkaltinta* J>u- 

> bingiy parapijos vaiky katechizavimu ir nuteistas vienerius 
metus kalėjimo

čia duodame kaltinamojo kun. A. Šeškevičiaus gynimosi 
kalbą teisme, kuri buvo pridėta prie "baudi, bylos Nr. 5817 
kaltinamojo *kun.. Šeškevičiaus Antano, s. Kazimiero; gim. 
1914 m/'.

■ : * Skliausteliuose antraštės ir pabraukimai —- redakcijos. 
------------------------------------------j ■ - - ---------------------------------------- —- ------------------------------------------------------------------------------- -

' • Molėtų • rajono: prokuratūra
man įteiktoje kaltinamoje išva
doje 1/1970 m., liepos mėn- 
27 d. mane kaltina taip:

"Šeškevičius 1970 m, birže
lio' mėn. pabaigoje ir liepos 
mėn. pradžioje surinkdavo Du
bingių parapijos mažamečius 
vaikus I bažnyčią ir juos mo
kydavo katekizmo. Tai yra pa
darė nusikaltimą, pagal nusikal
timo žymes, numatytas LTSR 
BK 143 str. 1 dalimi".

(Ar nusikaltau- 
konstitucijai?) • .

......... Į tai atsakau:
1. ;Aš, kaip kunigas, esu Kris- 

taus-Dievo įsakymu įpareigo - 
tas: .“Eikite , tad ir mokykite 
visas tautas, mokydami juos 
laikyti visa, ką tik esu jums 
Įsakęs” (Mat. 28, 19-20).

2. Bažnyčia mane taip pat i- 
pareigoja 1329 kanonu:

"Esminė ir rimčiausia kuni
go pareiga — mokyti vaikus 
katekizmo"-

Taigi, man yra aiški sąžinės 
pareiga visus mokyti visų Kris
taus paskelbtų tikėjimo tiesų, 
taip pat mokyti vaikus katekiz
mo.

3. LTSR Konstitucija, pagrin- .
•_ dinis įsakymas, 96,štr.rgaran-,, 
-tuoja: . ■ ‘

"Religinių kultų atlikimo 
laisvės pripažinimą visiems pi
liečiams".

O Katalikų Bažnyčios religi
nių kultų esmę sudaro Kris
taus mokslo skelbimas, šv. Mi
šių laikymas ir sakramentų ad
ministravimas. Vadinasi, šiems 
trims dalykams Konstitucija pri
pažįsta laisvę. Taigi, kunigas 
pagal savo sąžinės pareigą turi 
pilną teisę skelbti Kristaus 
mokslą suaugusiems ir vai
kams, taip pat suaugusieji ir 
vaikai turi pilną teisę tais da
lykais naudotis —mokytis reli
gijos ir priimti sakramentus, 
nes to reikalauja jų kultų at
likimas. Pavyzdžiui, kaip kuni
gas galėtų vaiką prileisti prie 
sakramentų, kuriuos jis nori 
priimti, bet nieko nežino? To
dėl kunigo pareiga yra jį iš
mokyti. Taigi, pagal Konstitu
ciją kunigas turi teisę vaikus 
prirengti prie sakramentų, nes 
tik jis, o ne tėvai ar kiti as
menys, yra už sakramentus at
sakingas, ir specialiai pareng
tas tikėjimo tiesų mokytojas.

Žinoma, tėvai ir kiti gali ir tu
ri jam toje srityje padėti, bet 
galutinį žodį taria jis.

Taigi, aš, kaip kunigas, pagal 
Konstituciją turėjau teisę atlik
ti savo sąžinės pareigą — tik
rinti vaikų tikėjimo tiesų žino
jimą ir paaiškinti tai, ko jie 
iš kitur neišmoko ir negalėjo 
išmokti- Juk tam tikintieji ku
nigą savo' lėšomis išlaiko, kad 
jis jiems patarnautų vi
suose religiniuose dalykuo
se, taigi ir vaikų apmokyme.

4. Nors Konstitucija ir ga
rantuoja kultų atlikimo laisvę, 
vis dėlto aš šiandien už tai 
esu teisiamas; pasinaudojimas 
ta kultų laisve man yra laiko
mas nusikaltimu, vertu kalėji
mo pagal 143 BK str. 1 d., kur 
sakoma, kad Bažnyčia atskirta 
nuo valstybės ir mokykla nuo 
Bažnyčios.

(Ar nusikaltau 
įstatymui?)
Kadangi tas įstatymas nėra 

aiškus, tai, man atrodo, tai
komas LTSR Aukšč. Tarybos 
Prezidiumo išaiškinimas, tai
kant šį straipsnį: “Išaiškinti, 
kad įstatymą apie Bažnyčios at
skyrimą nuo valstybės ir mo
kyklos — nuo Bažnyčios pažei- 

3’dimų, užtraukiančių baudžia
mąją atsakomybę pagal LTSR 
BK 143 str., suprantame: "Ne
pilnamečių religinio mokymo 
užsiėmimų organizavimas ir sis
temingas vykdymas, pažei
džiant nustatytas taisykles" 
Tiesa, tas paaiškinimas kaltina
moje išvadoje visai neminimas.

Ir prieš ši Įstatymą nesu nu
sikaltęs, nes:

1. Religinio mokymo užsi
ėmimų neorganizavau: ne
vaikščiojau pas vaikus, jų ne- 
surašinėjau, nenustačiau moky
mo tvarkos ir nuolatinio moky
mo laiko. Jei per pamokslus 
tėvam, kurie ruošėsi vaikus bes
ti prie šv. Sakramentų, pami
nėjau, — ir turėjau, kaip ku
nigas, taip pasakyti, kad ei
nančius prie Komunijos tikrin
siu tam tikrą dieną prieš vaka
rines pamaldas, tai dar nereiš
kia organizavimo, o tik buvo 
suteikta galimybė žiniom patik
rinti, kad vaikai galėtų prieiti 
prie sakramentų. Jei paminė
jau valandą, tai reiškė, kad nuo 
tos valandos tikrinu, o nenu- 
rodžiau, kad visi kartu turi atei
ti ar išeiti. Taip ir buvo, kad

dažniausiai vieni ateidavo ir iš
eidavo anksčiau, kiti vėliau, o 
kiti ateidavo visai- kitu laiku.

Kaltinamoje išvadoje mane 
kaltina: "Šeškevičius surinkda
vo Dubingių parapijos maža
mečius vaikus i bažnyčią".

Reiškia, aš kaltinamas vai
kų organizavimu. Bet byloje jo
kio įrodymo, kad aš vaikus rin
kau. Priešingai, pačioje kaltina
moje išvadoje daugeliu atvejų 
liudytojai parodo, kad į bažny
čią atėjo patys tėvai ir vai
kai, atėjo, kas norėjo; atėjo ir 
Molėtų rajono vykd. komiteto 
pirmininkas ir sekretorius, 
ir Dubingių apylinkės pirmi
ninkas Leišys ir rado kunigą 
bažnyčioje, bet niekas neliudi
ja, kad jį rado mokykloje, mies
telyje ar kaime vaikus bemo
kantį- Kas ateina į bažnyčią, 
kunigas, pagal Bažnyčios įstaty
mus, turi aptarnauti, jei atėju- 
sis to pageidauja. Nieko nega
li išvyti, jei tuo tikslu atėjo.

Kaltinamoje išvadoje pabrė
žiama, kad bažnyčioje rado 17 
vaikų. Sekmadieniais bažnyčio
je jų rastų dar daugiau ir kuni
gą išgirstų skelbiantį tuos pa
čius dalykus, kurie yra katekiz
me, bet ir tada galima sakyti, 
kad jis. surenka vaikus, ir už 
tai jam reikia kelti bylą?

2. Įstatymas pabrėžia "siste-» 
minga religinio mokymo užsi
ėmimų vykdymą".

Aš jokio sistemingo mokymo 
nepravedžiau. Sistemingai mo
ko mokykloje; kiekvieną die
ną pagal sąrašą tikrinamas re
guliarus lankymas ar žinojimas, 
rašomi pažymiai, pagal vadovė
lius aiškinamos ir užduoda
mos pamokos. į,

O aš viso to nedariau,- čia vis
kas buvo pripuolamai, nebuvo 
jokių sąrašų, ir lankymosi tik
rinimo, nebuvo sistemingo dės
tymo ar pamokų uždavimo, ne
buvo jokių vadovėlių, vaikai 
nė katekizmų neturėjo. Todėl 
sistemingai mokyti nė neįma
noma. Esu kaltinamas, kad vai
kus mokiau penkis kartus. Ir 
tai kartais buvo ne kasdien, 
bet atsitiktinėmis dienomis. Eg
zaminuojama būdavo daugiau
sia po pusę valandos. Per tiek 
laiko net patikrinti gerai neį
manoma, o ką bekalbėti apie 
sistemingą mokymą-

Aš egzaminavau pagal kurb 
jos duotas instrukcijas, kurio
se nurodoma: “Jeigu vaikai ko 
nors tinkamai nesupranta, ku
nigas tam, kuris nesupranta, ga
li paaiškinti” (Kauno arkivys
kupijos, Kaišedorių ir Vilkaviš
kio vyskupijų kurijos raštas 
Nr. 1874 iš 1954 m. spalio 
mėn. 11 d.). Taip ir daryda
vau. Jeigu kunigas nepapil- 
dytų to, ko tėvai ir vaikai -ne
supranta, tai juk vaikai nega
lėtų priimti sakramentų dėl es
minių žinių trūkumo. Kad kar-

Demonstracijose prie Sovietu pasiuntinybė* pri* JT N ew Yprke sausk) 23 ryšium su Vytauto Simokaitio teis
mu Vilniuje. Nuotr. V. Maželio

tais ateidavo iš karto keletas 
ar daugiau vaikų, buvo tik atsi
tiktinis dalykas: juk galėjo ir 
niekas neateiti, ateidavo tai vie
ni, tai kiti. Jeigu daugiau atei
davo, tai aš jų negalėjau išvary
ti, o kiekvieną įsivesti kur nors 
atskirai taip pat buvo neįma
noma, nes mūsų bažnyčia yra 
gyvenamajame name ir viskas 
visur girdisi. Jei būčiau’išsive
dęs kur nors kitur tikrinti, vėl 
būčiau kaltinamas, kad slaptai 
mokau kambaryje, O aš viską 
dariau bažnyčioje, kad viską 
greičiau atlikčiau, nesulaiky
čiau tėvų nuo darbo.

Taigi, dėl penktų kartų patik
rinimo jokių būdu negalima 
manęs kaltinti sistemingu mo
kymu. Iš viso vaikų ruošimas 
prie pirmos Komunijos per ke
letą savaičių atsitiktinėmis die
nomis negali būti vadinamas 
sistemingu mokymu, nors ir 
tam kunigas turi teisę pagal Ta
rybinę Konstituciją. Jeigu ma
no tikrinimą galima vadinti sis
temingu, tai koks gali būti ne- 
sistemingas? Pasakai keletą 
žodžių, štai ir sistemingas mo
kymas, ir mokykla, ir reikia 
teisti pagal str- 143.

(Ar nusikaltau 
taisyklėm?)
3. Bet dar yra viena sąlyga, 

kad tas įstatymas būtų pažeis
tas: tai mokymas pažeidžiant i- 
statymo nustatytas taisykles. 
Reiškia, nepilnamečių religi
nio mokymo organizavimas ir 
sistemingas vykdymas yra už
gintas tik tas, kuris pažeidžia 
įstatymų nustatytas taisykles. 
Jei nepažeidžia, tai neuždraus
tas. Juo labiait vra leistas nesi- 
stemingas ’ m(&ymas.: O koks 
yra pilnas vaikų rengimas prie 
pirmos Komunijos? „

Aš tų taisyklių nepažeidžiau, 
nes jų nėra. Aš 20 metų nebu
vau Lietuvoje ir vaikų neren
giau prie pirmos Komunijos. 
Pirmą kartą ir per trumpą lai
ką pradėjęs tikrinti jų žinoji
mą, galėjau padaryti klaidų ir 
būčiau buvęs, dėkingas tiems, 
kurie mane būtų apie tai pa
mokę, perspėję. Ne tik niekas 
neperspėjo, bet ir vėliau klau
sinėjau konfratrus apie tas tai
sykles, ir niekas jų.nežinojo ir 
negalėjo man paaiškinti. Kaip 
galima pažeisti taisykles, kurių 
niekas nežino, kurios nepa
skelbtos? Bent dabar mane 
teisiant, norėčiau iš Tamstų, o- 
ficialių valdžios atstovų, sužino
ti ir išgirsti, kada ir kur jos 
buvo paskelbtos, kad piliečiai 
galėtų jų laikytis.

Logiškai, pagal paaiškinimą, 
galvojant, turi būti kelių įsta
tymų nustatytos, nes sakoma 
“įstatymų”, o ne “įstatymo”, tu
ri būti kelios taisyklės, o ne vie
na; nes sakoma “taisyklės”. Tu
ri būti taisyklės (pravila), o ne 
instrukcija.

Sudarant bylą man rusų kal
ba buvo paskaityta instrukcija 
apie įstatymų taikymą kultams 
iš 1961 m. kovo 16 d. 
(instrukcija po primeneniju 
zakonodatelstva o kultach vo 
16 marta 1961 g.) neturi įsta
tyminės galios Lietuvos respub
likoje, nes ji Aukščiausios Ta
rybos nepaskelbta. Kaip gali pi
liečiai jos laikytis, jei ji neži
noma? Kiekviena respublika tu
ri savo konstituciją su skirtin
ga straipsnių redakcija, savąjį 
baudžiamųjį kodeksą, todėl ir 
visi įstatymai, kurie turi galioti, 
turi būti Lietuvos respublikoje 
Aukšč. Tarybos Prezidiumo pa
skelbti, nes konstitucijos 23 
str. sako: "Lietuvos Aukščiau
sioji Taryba yra vienintelis Lie
tuvos TSR įstatymų leidimo or
ganas”.

Jei aš būčiau žinojęs tas tai
sykles, būčiau į jas atsižvel
gęs. Bet jų nėra. O kišenėje ar 
stalčiuje laikomos instrukcijos 
ar taisyklės neturi įstatyminės 
galios, tai kiekvienam aišku.

Taigi, aš religinio mokymo 
užsiėmimų neorganizavau ir vai 
kų sistemingai nemokiau, taip 
pat nepažeidžiau jokių įstaty
mų numatytų taisyklių. Todėl 
aš prieš 143 str. 1 d. nenusi- 
kaltau. Tai matyti iš liudinin
kų parodymų-

(Ar nusikaltau
Lenino mokslui?)
5. 1)143 str-, kuriuo esu kal

tinamas, reikia ne bet kaip iš
aiškinti, bet pagal Lenino prin
cipą. O jis jau 1902-3 m. tvir
tino: “Socialdemokratai reika
lauja, kad kiekvienas turėtų pil
ną teisę išpažinti kokį pagei
dauja tikėjimą visiškai laisvai. 
Kiekvienas turi turėti pilną tei
sę ne tik laikytis kokio nors ti
kėjimo, bet ir bet kurį ti
kėjimą platinti (Polnoje sobra- 
nije sočinejij, 5 izd., VI t. 365- 
6 psl.). Juo labiau kunigas ga
li atlikti savo pareigas.

2) Bažnyčios nuo valstybės 
ir mokyklos nuo Bažnyčios at
skyrimo dekrete, paskelbtame 
1918 m. sausio mėn- 23 d. 9 
paragr. parašyta:

“Mokykla atskiriama nuo 
Bažnyčios. Dėstyti religinių ti
kėjimų mokslą visose valstybi
nėse ir visuomeninėse, o taip 
pat ir privatinėse mokslo įstai
gose, kur dėstoma bendro lavi
nimo dalykai, nebeleidžiama.

Piliečiai gali mokyti ir mo
kytis religijos privačiu būdu”. 
(X t. 6 p. XV t. 156-7 psl.).

Pagal šį dekretą, kuris nėra 
atšauktas, draudžiama tikybą 
mokyti tik valstybinėse visuo
meninėse ir -privatinėse moks
lo ; įstaigose, įkur dėstomi bend
ro lavinimb.-, dalykai? Taigi,. 
pagal tą dekretą parengimas 
prie pirmos Komunijos yra pil
nai leistas.

Tai patvirtina ir kitos broliš
kos socialistinės šalys, kurios 
laikosi leninizmo. Pavyzdžiui 
Lenkijoje, Demokratinėje Vo
kietijoje, Vengrijoje, Čekoslo
vakijoje .. .visur yra mokoma 
tikybos sistemingai bažnyčiose 
arba bažnytiniuose namuose. 
Dėl vaikų rengimo .prie pirmos 
Komunijos niekas jokių prie
kaištų nedaro, kunigams yra 
pilnai leista dėstyti katekizmą. 
Jie tikrai įgyvendina Lenino 
principą, ir niekas jų neteisia. 
O mūsų krašte, kur skelbiama 
pilniausia sąžinės ir religijos 
laisvė, kur Lenino mokslas su
daro pagrindą, kunigai teisiami 
už savo pareigų atlikimą, žino
ma, ne už pilną, tik už pamė- 
ginimą.

(Ar nusikaltau Sovietų 
S-gos priimtai Suv.
Nacijų deklaracijai?)
6. Suvienytų Nacijų Organi

zacijoje 1948 m. gruodžio mė
nesį 10 d. buvo priimta “Visuo
tinė žmogaus teisių deklaraci
ja”, kurią priėmė ir pasirašė 
Tarybų Sąjunga. Tos deklara
cijos 18 str- sako: "Kiekvienas 
žmogus turi teisę j minties, są
žinės ir religijos laisvę: ši teisė 
leidžia ... laisvai išpažinti sa
vo religiją kaip pavieniai, taip 
ir bendrai. Laisvai mokytis re
ligijos mokslų, pravesdinėti pa
maldas ir atlikti religines apei
gas".

Deklaracija. mūsų valstybės 
priimta, priimta ir tai, kad “leis
ta mokytis religijos mokslų”, 
bet kodėl nevykdoma? Pagal tą 
priimta deklaraciją galime ne 
tik katekizmą, bet ir tikybą dės
tyti, nes visi turi teisę jos mo
kytis. O aš esu teisiamas už tai 
kad keliolika vaikų patikrinau 
ir keletą žodžių nežinantiems 
paaiškinau.

Pagal tą įsipareigojimą ne tik 
neturi būti man keliama byla, 
bet turi būti visiems leista mo
kyti tikybos už mokyklos ribų.

(nukelta į 3 psl.)

J. B. 8H ALI N8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P*way S ta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teh MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaldotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ii 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.__________________________________________________________
SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm j namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.________________________
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
yttarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vaL WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 val. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per..Seton Hall , Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079. * _____

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.______________________________

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis* Realty tel. 883-5244.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. LieL Ra
dijo klubo pirm. Ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

$

IETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

■’s Florist Shop
aica. Ave. Richmond Hill, N. Y.

lės įvairiom progom---------
kaiminystėje gyvenančius tautiečius

kambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- 
asite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

t &

si

LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. .RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. 212 - 847-5522



.. 1971 itv, vasario 9 <L, no. 11 DARBININKAS 3

DARBININKAS 910 WILLOUGHBY AVE. Gerb. Teisėjai, ir jums reiks duoti apyskaitą
Editorial Office GL 5-7281 • Business Office GL 2.2923

THE WORKER by Franciscan fathers
Eina nuo 1915 metų.

1951 sujungė AMERIKĄ, LD8 organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS 
6*cond-eliM txxt*oe paid at Brooklyn Poat Office

Fuel It bad eemLwoeWy except holiday weeks and July and First week In August 
wtNM> published wwid/e 

Prenumeratos kaina 88.00 — Subscription per year 88.00 
Lalkrattj tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti stralpenra) 
Saugomi Ir gražinami autoriams praiant. Pavarde pasfrasytl straipsniai nebūtinai 
Mrelftkia redakclloe nuomone. Už skelbimų turini Ir kalba redakcija neatsako.

Auka pagal nuosavą sąžinę
Vasario 16-osio$ minėjimai 

prieš akis. Prieš akis taip pat 
vieno L Bendruomenės veikė
jo laiškas, kuriame sakosi su
jauktas raštų, paskelbtų Va
sario 16 proga, ir norėtų išgirs
ti... nuomonę.

★

JAV LB tarybos nutarimas 
prieš jo akis. Nutarimas dėl au
kų. Nutarime taryba visus ra
gina aukoti — ir tuos, kurie 
minėjimuose dalyvauja ir kurie 
dalyvauti negali.

Klausimą — kam aukoti? — 
LB taryba išsprendė šiais žo
džiais: “Pats aukotojas apsi

sprendžia, kuriai Lietuvos lais
vinimo institucijai jis auką ski
ria, ir jam sudaromos sąlygos 
savo auką paskirstyti”. Supran
tama, paskirstyti tarp trijų 
veiksnių — Alto, Vliko, Bend
ruomenės.

Skaitė ir kitą tarybos nutari
mą: “Institucijos ir organizaci
jos, norinčios per Lietuvių 
Bendruomenės apylinkes aukų 
rinkti, dėl rinkliavų tariasi su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba”.

Taip LB tarybos nutarta sau
sio 16-17 sesijoje.

★

Alto raštas, rašytas sausio 
25, kitaip kalbą. Dėl aukų ja
me rašoma: “Vlikas ir Altas su
tarė, kad Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Vasario 16-osios 
proga renkamos aukos yra ... 
siunčiamos ALT’ai. Iš surink
tų pinigų ALTa skiria Vlikui su
tartą sumą” (kokia suma sutar
ta — nepasakyta).

Redakciją pasiekė dar vie
nas raštas — ALRK Federaci
jos valdybos. Ji “skatina visus 
lietuvius ir katalikų federaciją 
sudarančias sąjungas ir jos na
rius savo aukomis paremti AL- 
To politinę veiklą”.

Kai raštų ‘antplūdis’, supran
tamas ano L.B. veikėjo kreipi
masis: “kaip jūs tai komentuo
jate?”

★

"Komentuoti" neatsisakome,
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Praeitame Darbininko nume
ryje baigėme spausdinti Mikalo
jaus Katkaus veikalą “Balanos 
gadynė”. Darbininke šis veika
las turėjo net 60 atkarpų. Pra
dėta buvo spausdinti 1970 ge
gužės 15 d., nr. 35.

Redakcijai buvo miela, kad 
daug kas šią atkarpą skaitė ir 
ja džiaugėsi. Džiaugėsi tuo ap
rašymo būdu, kuris taip vaiz
džiai prikėlė senovę. Ne vienas 
skambino redakcijon, klausė, 
kas tasai autorius, nes nebuvo 
pastebėję mūsų padaryto įvai- 
do-

čia primename, kad autorius, 
Mikalojus Katkus, buvo gimęs 
1852, miręs 1944. Buvo bai
gęs aukštuosius agronomijos 
mokslus ir visą laiką gyvenęs 
kaime, Krakėse, netoli Kėdai
nių. Būdamas 75 metų, parašė 
“Balanos gadynę”.

Knygoje jis vaizduoja tik vie
nerius metus, tik 1861, kokius 
jis prisiminė. Plačiai aprašė kai
miečių gyvenimo būdą, papro
čius, darbus, šventes. Aprašė 
su didele meile žmogui, kai kur 
net filosofuodamas, pabarda- 

nes tai visuomeninis reika
las ...

Paskaičius tuos raštus pir
ma išvada: mūsų veiksniai dėl 
“suderinto veikimo” tariasi 
kaip amerikiečiai su sovietais 
nusiginklavimo konferencijoje 
— kas metai skelbia, kad susi
renka “veiklos derinti” ir išsi
skirstę veikia nesuderintai, kad 
kitais metais vėl galėtų garsin- 
tis renkąsi “veiklos derinti”.

Antra: įprasta jau, kad “ne
susiderina”; mažiau įprasta, kad 
Altas savo aplinkraštį siunčia 
ne tik savo skyriam, bet ir LB 
apylinkėm per LB centro valdy
bes galvą. Tur būt, nebūtų lai
koma nuoširdaus bendradarbia
vimo ženklu, jei LB centro val
dyba savo reikalavimus siun
tinėtų Alto skyriam, apeidama 
Alto valdybą.

Bet taktą, kompetencijas, sa
vo galią kiekvienas savaip su
pranta. Ir tegul sau. Dėl to ne
verta gyniotis. Ir anam L. B. 
veikėjui nesiūlytume dėl to er
zintis, o juo labiau leistis į gin
čą dėl kompetencijų ir tt. (To
kio ginčo kaip tik norėtų Lie
tuvos nedraugai).

Nesiūlytume taip pat žiūrėti 
į tuos raštus kaip gundymą pa
siteisinti: nesusitaria — tai nie
ko neduosiu. Gundymas atmes
tinas. Jis turi rasti atsakymą 
lietuvio širdyje — duoti, duo
ti, duoti.

Trečia: kam duoti? Po mi
nėtų raštų tenka su didesniu 
griežtumu pakartoti žodžius, 
kurie čia buvo pasakyti sausio 
8: “Natūralu palikti kiekvienam 
aukojančiam laisvę savo auka 
paremti tą instituciją, kurioje 
jis mato daugiausia remtinų 
darbų.”

Aukos davėjas jaustųsi pa
gerbtas ir paskatintas naujai au
kai, jei gautų ne tik skatinimą 
aukoti, bet ir pranešimą, kas 
per tuos metus buvo Lietuvos 
reikalui padaryta.

To negavus, aukotojui tenka 
duoti auką tai institucijai, ku
rią parenka jo nuosava sąži
nė.

mas ar pagirdamas kaip koks 
moralistas.

Savo knygos įžangoje jis ra/ 
šė, kad jam teko pergyventi 
dviejų kultūrų pasikeitimą. Se
nieji laikai, gana ilgai užtru
kę, 19 amžiaus gale pasibaigė 
ir prasidėjo naujieji, modernie
ji. “Balanos gadynė” ir yra se
nųjų laikų autentiškas doku
mentas.

Kas tie "Iš atsiminimų"?
“Balanos gadynės” buvo net 

kelios laidos. 1965 buvo išleista 
Katkaus raštų tomelis. Ten šą
li “Balanos gadynės” dar 
įdėta liaudies pasakojimai ir 
“Iš atsiminimų”. Čia juos per
spausdiname, kai kur sutrum
pindami, prisiderindami prie 
dabarties skaitytojo-

“Iš atsiminimų” autorius pa
sakoja savo pergyvenimus mo
kyklose — Dotnuvoje, Šiauliuo
se, Maskvoje ir k. Pasakoja 
vaizdžiai, su tuo pačiu žodingu 
stiliumi. Čia suminimi ir 19 am
žiaus žmonės, kuriuos mes pa
žįstame iš istorijos ar iš kultū
ros istorijos. Katkaus aprašy
mas įneša daug šviesos į visą

(atkelta iš 2 psL)

7. Suvienytų Nacijų Organi
zacijoje 1960 m. gruodžio mėn. 
14-15 d. Paryžiuje buvo pasi
rašyta “Konvencija dėl kovos 
su diskriminacija švietimo sri
tyje”- Ji buvo ratifikuota TSRS 
Aukšč. Tarybos Prezidiumo 
1962 m. liepos mėn. 2 d., įsi
galiojo (įgavo įstatymo galios) 
1962 m. lapkričio mėn. 1 d. 
Paskelbta “Vedomostiach Ver- 
chovnovo Sovietą TSRS” 1962 
m. Nr. 44 ir Vyriausybės Ži
niose. .

Tos konvencijos 1 str 2 p. 
sako: “Šioje konvencijoje žodis 
“švietimas” apima visus švieti
mo tipus ir laipsnius.”

5 str. 1 p. sako: "Valstybės, 
kurios yra šios konvencijos da
lyvės, laiko, kad b) tėvai ir ati
tinkamais atvejais Įstatyminiai 
globėjai... galėtų užtikrinti 
vaikų religinį ir moralinį auk
lėjimą sutinkamai su jų Įsitiki
mais ...

3 str. pabrėžia: “Kad būtų 
likviduotas arba išvengta diskri
minavimo, apibrėžto šioje kon
vencijoje, valstybės, kurios yra 
jos dalyvės, įsipareigoja:

a) panaikinti visus įstatymi
nius nutarimus ir administraci
nius potvarkius ir nutraukti dis
kriminacinio pobūdžio adminis
travimo praktiką švietimo srity
je.”

Kaip pagal tą konvenciją mū
sų tėvai gali savo vaikams už
tikrinti religinį ir moralinį auk
lėjimą, kada vaikams kunigas 
negali nė keleto žodžių pasaky
ti tada, kada nei tėvai, nei vai
kai ko nors nesupranta? Už tai 
kunigas teisiamas tame krašte, 
kuris tą konvenciją ratifikavo- 
Ar gi nereikia laikytis to, kas 
priimta kaip Įstatymas? Pagal 
tą konvenciją mano byla turė
tų būti tuoj pat nutraukta.

Religinė diskriminacija vyk
doma Kinijoje ir Albanijoje, ku 
rie nesilaiko leninizmo. Ar sek
tini tie atsilikę kraštai, ypač 
kai turime tokius tarptautinius 
Įsipareigojimus?

Ta konvencija neprieštarauja 
BK 143 str., nes jis draudžia, 
kaip ir Leninas, religiją dėsty
ti mokyklose, bet nieko nesa
ko, kad būtų uždrausta priva
čiai dėstyti tikybą bažnyčiose.

Taigi, pagal Tarybinę Konsti
tuciją ir pagal Lenino princi
pus bei tarptautinius įsipareigo
jimus religijos privatus dėsty
mas yra leidžiamas. Tuo pačiu

19 amžiaus antrąją pusę.
Tad, mielas skaitytojau, kvie

čiame skaityti šią atkarpą — 
“Iš atsiminimų”. Kiekvieną 
skaitytoją praturtins aprašomo
ji senovė, kiekvienam priartins 
ir Lietuvos platų ir gražų pa
veikslą. (Rd.)

DU EGZAMINAI
Ligi 1864 metų Dotnuvoje 

buvo pavyzdinga pradinė mo
kykla. įrengė ir išlaikė ją Dot
nuvos ponas graf. Chrapovickis. 
Mokytojui buvo pavestas gyve
nimas nuo 24 hektarų su tro
bomis, pievomis ir mišku; be 
to, ėmė jis algą iš valdžios, ant 
kepurės turėjo žvaigždelę, o 
vizitatoriui atvažiavus, užsivilk- 
davo uniformą, mėlynos gelum
bės, su geltonomis sagomis. 
Reiškia, mokytojas a.a- Rozali- 
nis medžiagiškai buvo gerai ap
rūpintas. Jis buvo užtektinai 
mokytas, žinau ne iš kito ko, 
tik iš jo paties žodžių, iš ne
tyčių mano nuklausytų. Girdi, 
aš tebeturiu geometrijas ir tri
gonometriją, kurių mokiausi 
Troškūnų mokykloje.

Mokė ištisus metus nuo rug- 
piūčio 15 per rudenį, žiemą ir 
pavasarį ligi šv. Jonui (birže
lio 24). Priimdavo mokyti nuo 
abėcėlės ir rašyti lenkiškai ir 
rusiškai, o trečiuose metuose 
mokė gramatikos lenkiškos ir 
rusiškos, geografijos, lenkiškų 
eilių, keturis aritmetikos veiks
mus su nevardintais ir vardin
tais skaičiais. Dar mokėmės mi-

Kun. A. Šeškevičiaus apsigynimo kalba teisme, kuriame jis 
kaltinamas dėl vaiky katekizavimo

pagal bendrus teisės dėsnius 
negali būti jokio potvarkio 
prieš Konstituciją. Jei tai būtų 
leista, tada ką Konstitucija vie
na ranka duoda, priešingas po
tvarkis kita ranka tai atima, ir 
Konstituciją paverčia tik gražia 
iškalba.

Iš viso, kas čia pasakyta, da
rau išvadą.

1) Aš kaip kunigas, turiu 
griežtą sąžinės pareigą mokyti 
religijos dalykų visus tikinčiuo
sius, tiek suaugusius, tiek ma
žus.

2) 'Šitas pareigas laisvai atlik- 

Sopulingoji Dievo Motina — lietuvių liaudies skulptūra

nistrantūros ir tarnauti prie mi
šių. Dotnuvos, Krakių ir Sur
viliškio parapijų mokyti žmo
nės visi buvo mokslą gavę šio
je mokykloje.

Kaip mokytojas Rozalinis ga^ 
Įėjo vienas mokyti taip viso
keriopus mokinius? Juk tada 
reikėjo pirma išmokyti visą 
abėcėlę, paskui pereiti slebiza- 
vonę: b-a-ba; b-e-be ir t.t. Tada 
prie kiekvieno vaiko turėjo sė
dėti mokytojas. O jis primany
davo; prie kiekvieno analfabeto 
sodindavo vyresnį mokinį,, įti
kintą, jog jis turi išmokyti vie
ną taip, kaip jį tūlas išmokė- 
Ir tas išmokydavo.

Mokytojas Rozalinis tik pri
žiūrėdavo mokymo eigą. Nega
na to, vyresniems mokiniams 
buvo išdalyti vaikai su žemes
niu mokslu tam tikslui, kad pir
mieji patikrintų pastaruosius, 
kaip jie išmoko užduotę.

Aštuoniose ryto varpelis nuo 
viršaus mokyklos stogo šaukia 
mokinius iš miestelio į mokyk
lą. Omai visi renkas, ir trumpu 
laiku mokykla pilna vaikų. Pra
sideda darbas.

Vyresnieji vaikai, vadinami 
monitorai, sėsdavo prie kiek
vieno jiem pavestų ir tyliai, 
rimtai, suprasdami reikalingu
mą savo pareigos, klausinėda
vo mažesnįjį. Kai visi pabaigia 
perklausinėti savuosius, tada 
jie, monitorai, susieina prie sta
lo, išima iš stalčiaus platų są
siuvinį (užmiršau tik, kaip to 

ti užtikrina Tarybinė Konsti
tucija, tarybiniai įstatymai ir 
tarptautiniai įsipareigojimas.

3) Taigi, nesu niekuo nusikal
tęs tarybiniams įstatymams; ne- 
nusikalsčiau net tada, kada pil
nai dėstyčiau tikybą. O vis dėl 
to aš esu teisiamas ne už ko
kį prasikaltimą, o už savo kaip 
kunigo pareigos dar nepilną at
likimą.

Liudininkų parodymai patvir
tina, kad aš religinio mokymo 
užsiėmimų neorganizavau ir sis
temingai nemokiau-

l).Nė vienas liudininkas nie- 

sąsiuvinio buvo vardas), kuria
me surašyti visi mokiniai, ir sta 
to kiekvienam laipsnius išmok
tos jo užduotės. Toliau vienas 
iš visų vyriausias, vadinamas 
cenzorium, skaito iš sąsiuvinio.

Kai skaitymas pabaigtas, cen
zorius praneša apie tą mokyto
jui.

. Mokytojas ateina. Pirmiausia 
pereina kepurėtus, pabara, pa
aiškina ir liepia čia pat išsimo
kyti ir kepures nusimliot. To
liau užsiiminėja su visais ir dir
ba ligi trijų po dvylikos-

Ir taip kiekvieną dieną per 
kiaurus metus, niekada, nie
kur nesugaišdamas.

Buvo giliai dievotas. Dievą 
laikė ne paviršiuj, ne ant lū
pų, tik širdyje. Atėjus laikui at
likti studentams išpažintį, ka
pelionui tekdavo tik išklausyti, 
o prirengti prie išpažinties ap
siimdavo visada mokytojas.

Kiekvieną šventadienį devy
niose ryto, susieidavome visi 
studentai į mokyklą “ant smot- 
ro”. Mokytojas sustatydavo vi
sus pasieniais apie suolus į eilę 
ir sukomanduodavo pasukti gal
vą į kairę. Tada visi atkreipia
me galvas į kairę, ir tuom tam
pa dešinė ausis atsukta į prie
šakį.

Mokytojas eina per eilę ir 
žiūri, ar išmazgotos dešinės au
sys.

Toliau komanda: pasukti į 
dešinę ir kairė ausis atstatyta 
ir peržiūrėta. Paskui: — ir kraš 

ko neminėjo, kad aš surinkda
vau vaikus į Dubingių bažny
čią, kaip mane kaltina kaltina
moje išvadoje. Visi sako, kad 
patys ateidavo.

2) Kad sistemingai nemo
kiau, matyti iš šių liudininkų 
parodymų:

(Toliau suminėta eilė liu
dininkų pavardžių.)

Iš visų liudininkų parodymų 
aišku, kad tikrai nebuvo siste
mingo mokymo, o tik žinių pa
tikrinimas, trumpai paaiškinant 
atskiriems vaikams tai, ko jie 
nesuprasdavo, nors tai ir kiti 
girdėjo. Juk Kurijos instrukci 
ja tai aiškiai leidžią: “Jeigu vai
kas ko tinkamai nesupranta, 
kunigas tam, kuris nesupranta, 
gali paaiškinti”. Nepasakyta) 
kad aiškintų į ausį tyliai.. -Tai 
juk būtų karikatūra. Protin
gam žmogui aišku, kad tas aiš
kinimas vyksta balsu, kalbant.

(Ar nusikaltau
Bažnyčios įstatymam?)
Man buvo prikišta, kad nesi

laikąs Bažnyčios įsakymų, kad 
dėl to ir keliama byla, kad dėl 
to mes skundžiamės, jog mus 
persekioja ... kai tuo tarpu pa
tys esame kalti, nesilaikydami 
Bažnyčios įsakymų ...

Atsakau: Mums Bažnyčios į- 
sakymas, 'išreikštas kanonu, yra 
labai aiškus: “Esminė ir rim
čiausia kunigo pareiga — mo
kyti vaikus katekizmo”. Ar gi 
ta pati Bažnyčia įsakys kuni
gui atsisėsti į klausyklą ir tik 
vieną vaiką pasišaukti ir į ausį 
jam kalbėti, kad kiti neišgirs
tų kokio žodelio? Bažnyčios į- 
sakymas mokyti visus atvirai, o 
ne vogčiomis drebant...

Kad yra toks Kurijos per
spėjimas, jog tik atskiram gali
ma paaiškinti ir tik klausyklo
je sėdint, tai yra tik prisitai
kymas iš bėdos prie tų aplin
kybių, kad praktiškai draudžia
ma kunigams atlikti tą esminę 
ir griežčiausią pareigą — mo
kyti vaikus katekizmo. Nors 
Konstitucija, nors tarybiniai Į- 
statymai ir tarptautinės kon
vencijos duoda sąžinės ir reli
gijos laisvę, bet praktiškai ta 
religijos laisvė, ypač vaikų mo
kymo srityje, Įkišama Į maišą, 
užveržiama, kad tik lieka iškiš-

čiukai marškinių rankovės iš
traukti ant delno; mokytojas 
mato, kad visų naujai persivilk
ti maškiniai.

Peržiūrėta, kad ir batai būtų 
naujai išjuodinti. Kai “smot- 
ras” pabaigtas, visi švarūs ir iš- 
sičiustiję, tada einame ant kie
mo, rikiuojamės po du, dveje
tas paskui dvejetą, pirma ma
žiausieji, ant galo didžiausieji, 
einame gatve į bažnyčią, mo
kytojas šalia-

Ten mūsų laukia kapelionas 
su mišiomis. Dar laikas prieš 
votyvą, bažnyčia apytuštė, nie
kas nekliudo mums užlaikyti 
tvarką, sustoti po du, taip, kaip 
ėjome. Po mišių namo, moky
tis užduotės. Tokiu pat būdu 
ir penktadieniais eidavome į 
bažnyčią klausyti mišių; tas už
imdavo dvi valandi, likusias 
tris valandas tęsėsi pamokos.

Drausmė buvo nejuokais ka
riška, baudžiami buvome už ar
dymą tylos pamokų laike. Baus
mė — tai klūpėjimas. Dideliuo
se prasikaltimuose mokykloje, 
lygiai ir už mokyklos sienų, pa- 
sigaunama buvo “disciplinos”. 
Taip vadinosi prie trumpo juo
do botkočio prikaltas šikšninis 
rėžis, perskirtas į penkis pirš
tus; laikoma disciplina buvo mo
kytojo kambaryje.

Vienas studentas susimušė su 
piemenimis ir pramušė vienam 
akmeniu galvą kruvinai, už tą 
buvo plaktas; antras ėjo vienas 
maudytis į tvenkinį ir, už kelin

ta noselė, kad dar šiek tiek ga
lėtų kvėpuoti ...... Toks elge
sys nužemina Įstatymus ir duo
da užsieniui progos pultis mū
sų kraštą.

Kad aš nesėdėjau klausyklo
je, o buvau toje vietoje, kur 
per atlaidus klausoma išpažin
ties, pastačius ten kėdę, tai yra 
toks menkniekis, jog Kurijoje 
man sakė, kad tai neturėjo 
svarbos. Prisimena Krilovo pa
sakėčios kvartetas: asilas, ožys 
ir dar du žvėreliai ėmė groti, 
bet nesisekė. Surado priežastį, 
kodėl taip nevyksta: reikia vie
tomis pasikeisti. Pasikeitė. Ir 
vėl tas pats .. • Bet lakštingalė
lė juokdamosi tarė: “Ne vieta 
svarbu, o balsai reikalingi” ... 
Taigi, prisitaikant prie sąlygų, 
prie esančių įstatymų .. .ne vie
ta svarbu, bet tai, ar buvo orga
nizuotas sistemingas apmoky
mas “pažeidžiant įstatymų nu
matytas taisykles”. Argi už tai, 
kad kunigas ne sėdėjo, o stovė
jo, kad nebuvo klausykloje, o 
prie Dievo stalo, kur būna klau
sykla atlaidų metu, reikia kelti 
bylą?

Sėdėjimas ar stovėjimas — 
tai tik Kurijos potvarkis, iš bė
dos prisitaikant prie sąlygų, 
bet aš esu teisiamas ne už baž
nytinius potvarkius, bet už ta
riamą tarybinių įstatymų pažei
dimą, v

(Būti čia nuteistam 
—garbė)
Dar kartą prašau parodyti 

tas taisykles, kurias nurodo 
143 straipsnis Aukšč. Pre
zidiumo nuostatus taikant šį į- 
statymą- Prašau tam, kad žino
čiau, kokias taisykles pažei
džiau, kad galėčiau ateityje jų 
laikytis, kad kiti kunigai jų ne
pažeistų, nes dabar niekas jų 
nežino-

Istorija liudija, kad tiesa nu
gali, neteisybė pralaimi.

; Pilotas, neteisingai nuteisęs 
Kristų, padarė gėdą romėnų tei
singumui. Nors jis plovėsi ran
kas, sąžinės nenusiplovė.

Hitleris naikino nekaltus žy
dus, 4000 kunigų nuteisė ir nu
žudė už tai, kad jie atlikinėjo 
savo pareigas.

Šiandien pasmerktieji išaukš
tinti ... Žudikai amžinai pa
smerkti, sunaikinti. Anksčiau 
jie buvo dideli... Žudė savo 
tautiečius. •. Dabar pasibaisėji
mas pasauliui. Tiesa laimėjo.

Gerb. Teisėjai! Jūsų sprendi
mą įvertins taip. pat istorija. 
Tiesa laimės, nes ji yra am
žina; laimės tas, kurs eina su 
tiesa. Prašau atsargiai ir ob
jektyviai spręsti, nes ir jums 
reiks duoti apyskaitą Amžinajai 
Tiesai.

Negali būti teisinga kunigą 
teisti už jo pareigų atlikimą. 
Čia ne tiek svarbu, ar kalėjimas, 
ar piniginė bauda, bet svarbu 
pats teisingumas.

Būti nuteistam už kunigo pa
reigų ėjimą man ne tik ne gė
da, bet garbė: aš atsistoju ša
lia Amžinosios Tiesos, kuri sa
ko: "Palaiminti, kurie persekio
jami dėl teisybės, nes jų dan
gaus karalystė. Palaiminti, ku
rie persekioja jus ir meluodami 
sako visa pikta dėl manęs. 
Džiaukitės ir linksminkitės, nes 
jūsų užmokestis gausus dangu
je" (Mat. 5, 10-12).

šv. Petras: kentėti už vagys
tę nėra garbė, kentėti už tiesą 
— nesigėdinkime.

Dievo reikia labiau klausyti, 
negu žmonių.

Vilniuje išleistas Vasilijaus 
(Vosyliaus) Sezemano veikalas 
“Estetika” (463 psl., 7,0 0 0 
egz.). Sezemanas, dėstęs Vytau
to D. Universitete, buvo ištrem
tas į Sibirą, ir, grįžęs į Lietuvą, 
mirė 1963 Vilniuje. (E)

to sykio tame prasikaltime nu
tvertas, irgi buvo plakamas.

(Bus daugiau)
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SENŲJŲ KARDINOLŲ VAIDMUO ROMOS KURIJOJE
Reformos kardinoly kolegijoje (3)

SIBIRINIAME VĖJUJE IR 
OPEROS PAUNKSMEJE

(Tąsa iš praėjusio nr.)

Kaip į Bažnyčios atjauni
nimo procesą pažiūrėjo senes
nio amžiaus asmenys, o pirmo
je vietoje reformos paliesti kar
dinolai? Ne vienas jų prasitarė, 
kad popiežius padaręs sprendi
mą visiškai nesiklausęs kardi
nolų nuomonės. Matyt, jis turė
jęs kitus patarėjus. Viešai re
agavo du, nors jau virš 80 me
tų, bet dar gana energingi kar
dinolai: Ottaviani ir Tisserant.

Kard. Ottaviani (80 m.), žur
nalistų spiriamas pasakyti savo 
nuomonę, pareiškė:

“Tai bus ne mano asmeniš
ka nuomonė, kuri šiuo klausi
mu gali būti kaip suinteresuo
to asmens, o tik juristų, ir tai 
ne tik dvasiškių, bet ir pasau
liečių, kurie pažįsta Bažnyčios 
įstatymus ir šiandienines prob
lemas. Visiem padarė įspūdžio 
tasai neįprastas ir paskubintas 
sprendimas, kuriuo vedama 
prie bažnytinės hierarchijos su
maišymo, jį padarius be suin
teresuotų asmenų atsiklausimo 
jau bent mandagumo formos 
dėlei. O “neįprastas” būdas yra 
dėl to, kad paprastu “Motu pro- 
prio” (asmenišku raštu) panai
kinama pop- Pijaus XII 1945 m. 
išleista konstitucija “Vacante 
Sede Apostolica” ir kanonų tei
sės nuostatai, kurie tvarkė kar
dinolu tiek bendradarbiavima 
su popiežium visos Bažnyčios 
valdyme, tiek aukščiausią bei 
svarbiausią jų teisę — rinkti 
popiežių. Esmėje dabartinis ak
tas paneigia ilgą amžių tradici
ją ir neatsižvelgia į praktiką, 
kuri buvo aptarta visuotiniuose 
Bažnyčios susirinkimuose.”

Toliau kard. Ottaviani aiški
na:

“Pagerbdami senatvę, sėja
me sėkla, kurios vaisius rinksi
me patys. Senatvės motyvas, ku
riuo remiamas toks svarbus 
sprendimas, neatrodo pakan
kamas. Per amžius neatmaino
mai buvo laikomasi dėsnio, kad 
senesnio amžiaus asmenys duo
da Bažnyčiai patarėjų, turin
čių patirties, tikrumo, išmany
mo, mokslo. Iš kitos pusės, jei 
atskirais atvejais šių savybių 
tam ar kitam asmeniui pritrūk

New Yorko tautinių šokių grupės dalis su savo vadovė J. Matulaitiene. 
Grupė šoka Lietuvos nepriklausomybės švėfttės minėjime vasario 14 Frank
lin K. Lane mokyklos salėje, Woodhavene. Nūotr. V. Maželio

tų dėl ligos ar protinio nepajė
gumo, tai užteko tik tokius im
ti dėmesin, o ne atmesti pa
tyrusių ir sumanių patarėjų vi
sumą.”

“Sv. Rašte — toliau aiškina 
kard. Ottaviani — nuolat kalba
ma apie “vyresniuosius” —se- 
niores, pabrėžiant, kiek yra 
naudinga jų pagalba šventų da
lykų srityje. Užtenka tik prisi
minti garbingus popiežius, ku
rie ir senyvame amžiuje išmin
tingai ir šventai valdė ir tvar
kė Bažnyčią.”

“Pagaliau dar noriu primin
ti, kad kardinolai, kada jau su
laukia 80 metų amžiaus, turi 
“curriculum vitae” — ištisą gy
venimą, praleistą Bažnyčios tar
nyboje, pilną nuopelnų, patir
ties, išminties ir mokslo. Viso 
to nepaisyti nėra naudinga, 
kaip lygiai nėra tikslu pasirink
ti bendradarbiais tik mažiau pa
tyrusius jaunuosius”.

Kai žurnalistai paklausė, ar 
metų riba negali būti taikoma 
ir pačiam popiežiui, kard- Ot
taviani atsakė:

“Toks pavojus yra. Jei tiesio
giniai popiežiaus patarėjai ir 
padėjėjai, sulaukę 80 metų, lai
komi jau nepajėgiais, tai analo
giškai ta pati taisyklė turėtų 
būti taikoma ir popiežiui. Tada 
jo sprendimai galėtų būti kves
tionuojami, kaip padaryti jau 
nepajėgaus asmens.”

Kai žurnalistai paklausė, kaip 
pats kardinolas priėmė tokį po
piežiaus sprendimą, jis atsakė:

“Kiek tai liečia mane asme
niškai, galiu pasakyti, kad aš 
didžiavaus man Pauliaus suteik
tu titulu, kuriuo jis daug kar
tų kreipėsi į mane: “Mano Mo
kytojau”. Iš antros pusės — 
gestas, kuriuo mane nušalino, 
prieštarauja tam, ką man popie
žius rašė šių metų spalio 23, 
pasidžiaugdamas mano aštuo- 
niasdešimčia metų ir įvertinda
mas mano nuolatinę ir kasdie
ninę pagalbą Bažnyčios tarny
boje.”
Nemažiau atvirai ir aiškiai pa

sisakė ir kard. Tisserant (86 m. 
Prancūzų televisijos korespon
dento paklaustas, ar popiežius 
nemanąs atsistatydinti, atsa
kė:

“Jau ne kartą ši hipotezė 
buvo kuriama ir nagrinėjama. 
Bet yra tikra, kad Pauliaus VI 
sveikata yra tokia, jog jam ne
bus reikalo daryti tokį spren
dimą”.

Toliau klausinėjamas, kard. 
Tisserant paaiškino: jis nesąs 
kalbėjęs su popiežiaus asme
niniu gydytoju, tačiau visi ga
lėję pastebėti, kad po vienos 
iš paskutinių audiencijų reikė
ję popiežių vesti — tiek buvo 
pavargęs.

Popiežiaus sprendimas dėl 
kardinolų amžiaus ypačiai palie
tė kard. Tisserant — kardino
lų kolegijos dekaną. Jis paaiš
kino nežinąs tokio sprendimo 
motyvų: “Popiežius su manim 
nesitarė, tačiau, kiek tai lie
čia mane, aš dar esu pajėgus 
daug ką nuveikti, kalbėti, dirb
ti”.

Iš tikrųjų, vos tik paskelbus 
minimą potvarkį, kard. Tis
serant, kaip kardinolų dekanas, 
lydėjo popiežių ilgoje kelionė
je į Aziją ir Australiją, ir po 
jos nesijautė nė kiek pavargęs. 
Kelionės metu lėktuve žurna
listai paklausė vieną iš popie
žiaus sekretorių, ką jis manąs 
apie kard. Tisserant pareiški
mą. Tasai atsakė, kad tai esąs 
suvaikėjusio senelio svaičioji
mas ... O patsai kard. Tisse
rant, paklaustas, ar popiežiaus 
patvarkymą jis laikąs teisingu, 
gana kategoriškai atsakė:

“Aš visada tikiu, kad Kristus 
įsteigė Bažnyčią monarchinės 
formos, ir todėl niekad nedis
kutavau popiežiaus sprendi
mu”.

Po Tisserant pareiškimo dėl 
popiežiaus sveikatos rytojaus 
dieną iš Vatikano sluogsnių bu
vo oficialiai pareikšta, kad po, 
piežiaus sveikata esanti labai 
gera. •.

Dviejų žymių kardinolų pa
reiškimai vėl sukėlė spaudoje į- 
vairiausių komentarų. Didelė 
jų dalis yra kaip tik senųjų 
naudai. Spaudoje buvo iškelti 
žinomieji faktai, kaip paskuti
nieji popiežiai — Pijus IX (m. 
86 m.), Leonas XIII (m. 93 m.), 
Pijus XI (m. 82 m), Pijus XII 
(m. 82 m.) ir Jonas XXIII (m. 
82 m.), nors buvo peržengę 
80 metų ribą, tačiau Bažnyčios
valdyme dėl amžiaus neturėjo 
jokių kliūčių- Viena svarbiau
siųjų pop. Leono XIII encikli
kų “Rerum novarum” buvo pa
skelbta, kai jos autorius turėjo 
8.1 metus. Pop. Jonas XXIII jau 
buvo 80-ties metų, kai pranešė 
šaukiąs visuotinį Bažnyčios su
sirinkimą, pajutęs ypatingą Šv. 
Dvasios įkvėpimą. O juk kai ka 
dinolai susirenka rinkti naujo 
popiežiaus, iki šiol buvo tvirti
nama, kad jie tada yra inspi
ruojami Sv. Dvasios. Kas gali 
tvirtinti, kad sulaukusius 80 
metų kardinolus Sv. Dvasia jau 
apleidžianti, kai tuo tarpu tu
rinčius 79 metus ir 11 mėn. 
dar globojanti? ... Sv- Dvasios 
veikimo negalima matuoti pa
gal gimimo metrikus. Tai yra 
paslaptis, kurios nepripažinti 
reikštų neturėti gilaus tikėjimo.

Yra ir skaudžių pop. Pauliui 
VI priekaištų dėl senų kardi
nolų pažeminimo. Sakoma, kad 
dabartinis popiežius dažnai yra 
pasisakęs ir pasmerkęs rasizmą. 
O juk rasizmas yra ne kas ki
ta, kaip žmonių diskriminacija, 
besiremianti tik biologiniais ir 
medžiaginiais daviniais. Ar ne 
panašiai diskriminuojami žmo
nės tik pagal gimimo datą? Ar 
tai nėra biologiniai ir medžia
giniai motyvai? Kaip jaunystei, 
taip ir senatvei negalima nusta
tyti griežtos datos ar ribos. Yra 
jaunų senių ir senų jaunuolių.

Vis tokie ir panašūs balsai, 
kurie dar ilgokai nenutils, rodo, 
kad Bažnyčioje, be jau esamų 
įvairių pasidalinimų, prisidės 
dar naujas — seniai ir jaunie
ji. Bet jaunųjų yra ateitis- Jie’ 
šiandien laimėtojai, tačiau ir 
jiem ateis senatvė. Gyvenimo

Vytautas Vaitiekūnas Darbininko redakcijos popietėje atsakinėja į klausi
mus, padarydamas praeitų metų politinių įvykių apžvalgą.

Nuotr. V. Maželio

ŽVILGSNIS Į PRAEITUS METUS
Darbininko redakcija sausio 

31 surengė popietę, kur buvo 
apžvelgta praėjusieji metai. Bu
vo paliesta politika, kultūrinė ir 
visuomeninė sritys.

Politinių įvykių apžvalgą pa
darė Vytautas Vaitiekūnas. 
Štai jo atsakymai Į redakcijos 
pateiktus klausimus.

o

— Kuris pasaulinės raidos 
Įvykis daugiausia turėjo tiesio
ginės ar netiesioginės reikšmės 
Lietuvos laisvės reikalui?

— Ne tik Lietuvos laisvės 
reikalui, bet ir apskritai tarp
tautinei padėčiai praėjusių me
tų reikšmingiausiu įvykiu, sa
kyčiau, laikytinas Vakarų Vo
kietijos — Sovietų Rusijos rug
pjūčio 12 susitarimas-

Jo reikšmingumas dvejopas. 
Pirma, nors jo tekstas įsak
miai nėra atkreiptas prieš ne
priklausomos Lietuvos intere
sus, jo potekstė įgalina Krem
lių laikyti susitarimą apimant 
ir Baltijos valstybių aneksijos 
pripažinimą.

Antra, pasirašius rugpiūčio 
12 susitarimą ir Kremliui da
vus ženklą satelitams, kad taip 
pat atitinkamas sutartis su Va
karų Vokietija pasirašytų, savo 
objekto nebetenka 1945 Pots
dame keturių didžiųjų sutarto
ji Vokietijos reikalams taikos 
konferencija.

Iš tikrųjų, koks tokios tai
kos konferencijos reikalas, kai 
Vokietijos pokariniai santykiai 
su kaimynais sutvarkyti, sienos 
sutartos, karo padariniai išly
ginti! O ligšiolinėse politinėse 
teisinėse, diplomatinėse pastan
gose Lietuvos laisvei atstatyti 
Potsdame sutartoji taikos kon
ferencija vaidino rimtą vaidme
nį. Bonnos-Maskvos susitarimas 
tą Lietuvos bylos atramą jei į- 
sakmiai ir nesunaikina, tai jos 
galimybei stato didelį klausimo 
ženklą.

žodžiu, rugpiūčio 12 susitari
mas Kremliui suteikė ne tik sta
tus quo pripažinimą, bet ir 
Kremliui neparankios taikos 
konferencijos išvengimą pastū
mėjo į priekį.

Tad praėjusių metų pasauli
nės raidos Lietuvos reikalui 

ratas sukasi, bet besisukda
mas įtraukia žmones ne visada 
tinkama kryptimi.

Observator 

reikšmingiausias įvykis buvo 
neigiamos reikšmės ir patvirti
no istorijos pamoką, kad Vo_ 
kietijos-Rusijos susitarimai vis 
turi nelemtų padarinių visai ry
tų Europai, o labiausiai Lietu
vai ir Lenkijai.

— Kuris svarbiausias darbas 
Lietuvos reikalui atliktas pačiu 
lietuvių?

— Lietuvos reikalui pačių 
lietuvių iniciatyva atliktas svar
biausias žygis bus buvęs Simo 
Kudirkos šuolis į laisvę, tragin- 
gai pasibaigęs dėl Amerikos 
pareigūnų flagrantiško sulaužy
mo politinių bėglių prieglaudos 
teises.

Kudirkos tragedija plačiai 
išgarsino lietuvio vardą, stip
riai supurtė amerikiečių žmo
niškumo pareigos pajautimą, gi
liai sujaudino visus lietuvius ir 
subloškė laisvųjų lietuvių nuo
taikas bei ryžtą į reto vienin
gumo demonstraciją prieš Lie
tuvos okupantą.

— O kuris svarbiausias dar
bas atliktas mūsų veiksnių?

— Lengviau būtų atsakyti, 
kuris svarbiausias veiksnių dar
bas neatliktas. O iš atliktųjų 
Lietuvos reikalui, manding, 
svarbiausias bus buvęs nuo lie
pos 1 diencs pradėtos lietuvių 
kalba transliacijos iš Filipinų 
katalikų radijo stoties VERI
TAS. Nesvarbu, kiek klausyto
jų tos transliacijos faktiškai tu
ri. Kremlius tikrai jų klausosi- 
Pats tokių transliacijų faktas 
Lietuvos bylai yra reikšmingas.

4— Ar laisvėje esančios jau
nesnės kartos iniciatyva laisvės 
kovoje per 1970 metus stiprėjo 
ar silpo?

— Neabejotinai stiprėjo. 
Nuo Atlanto iki Pacifico, nuo 
Bostono, New Yorko, Philadel- 
phijos iki Los Angeles tiesiog 
spontaniškai susidariusių jau
nesniosios kartos iniciatyva ko
mitetų tinklas tatai akivaizdžiai 
liudija. Tenka tik apgailestau
ti kai kurių vyresniosios kartos 
darbuotojų savotišką santūru
mą, kartais įtaringumą, o kar
tais net atvirą priešiškumą tai 
jaunesniosios kartos iniciatyvai.

Tai primena senelę, kuriai 
vis atrodo, kad dukraitė, nors 
jau 18-19 sukakusi, vis tiek dar 
privalo senelės nuolatinės prie
žiūros, patarimų ir vadovybės. 
Tuo tarpu vienas iš pagrindi
nių jaunesniųjų žmonių bruo-

(nukelta į 8 psl.)

Kiekvieną savaitę per Vliko 
išlaikomą Madrido radijo lietu
višką valandėlę iš Chicagos yra 
perduodamos spaudos apžval
gos apie tenykščių lietuvių vi
suomeninį bei kultūrinį gyveni
mą, apie jaunimo veiklą, apie 
jų veržimąsi į mokslą ir moks
linius laimėjimus; pristato
mos knygos, dailininkų paro
dos, visa tai, kas parodo lais
vųjų lietuvių tautinę ir kūrybi
nę gyvybę ir rūpinimąsi įvy
kiais Lietuvoje. Čia spausdina
ma apžvalgą apie įvykius Chi- 
cagoje sausio 30-31 savaitgaly
je.
55 APŽVALGA IŠ CHICAGOS 

(1971 VASARIO 3)
Sibirinio šalčio banga nu

siaubė Chicagos miestą ir jo 
apylinkes sausio 30-31 savait
galyje. • Temperatūra ir die
nos metu nelabai pakilo aukš
čiau nulio, o iš šiaurės pūtė 
stiprus vėjas, Fahrenhėito ter- 
momentru matuojant, numuš
damas temperatūrą iki 30 laips
nių žemiau nulio. Tokį šaltą, 
tiesiog siaubingą sausio 30 die
nos priešpietį apie 500 Chica
gos lietuvių studentų ir bend
rai jaunimo, apsišarvavę plaka
tais, nukreiptais prieš žmonių 
teismus Sovietų Sąjungoje ir 
Lietuvoje, išėjo į Chicagos vi- 
durmiesčio gatves protestuoti 
dėl lietuvio Vytauto Simokai- 
čio, kurį sovietinis teismas Lie
tuvoje nubaudė mirties baus
me. Gausybės plakatų tarpe ma
tėsi užrašai: “Komunistai sker
dikai dar vieną žudo”, “Aš bėg
čiau irgi”, “Dar viena genoci
do auka”, “Ar ir kūdikį įka
lins?”, “Mes su tavim, Vytau
tai”, ir pan-

Apie demonstracijas, kurios 
buvo labai tvarkingos, nes pa
tys studentai, baltais raikščiais 
persirišę rankoves, nešioja
mais garsintuvais palaikė tvar
ką, greit šiltuose butuose be
sėdinčius piliečius informavo 
amerikiečių radijo stotys ir te
levizija. Taip, kad netrukus 
apie lietuvių suruoštas demon
stracijas jau žinojo tris milijo
nus gyventojų turįs miestas. 
Jei anksčiau ruoštose demon
stracijose dėl lietuvio jūrinin
ko S. Kudirkos išdavimo sovie
tams buvo kiek jaučiamas ir 
antiamerikinis momentas, tai 
šį kartą demonstracijos buvo 
grynai antisovietinės, o pla
čią antisovietinę opiniją for
muojant, daug padėjo Chicagos 
žydų organizacijos, studentija 
ir kitos grupės- Jei sovietai ne

Lietuviškų knygų parodėlė New Yorko miesto bibliotekos svetimųjų kalbų 
sk/riuje, 20 W. 53rd Stret, Manhattane. Nuotr. V. Maželio

išsišoktų ir tokiomis žiaurio
mis bausmėmis nebaustų žmo- t 
hių, aišku, ir laisvėje stotų ty
la, kuri sovietams daug malo
nesnė. Bet patys kalti, kad išsi
šokimais prieš save nustato 
laisvąjį pasaulį.

Tą patį šeštadienio vakarą 
tarptautinės žinių agentūros 
pranešė, kad išklausytas lietu
vio Vytauto Simokaičio malo
nės prašymas ir jam mirties 
bausmė pakeista 15 metų ka
lėjimu ar sunkaus darbo sto
vykla. Nors toji žinia kiek ap
ramino laisvuosius lietuvius, 
bet, ją perduodant per Chica
gos Sophie Barčus šeimos lie
tuviškąją radijo valandėlę, pra
nešėjas teisingai pastebėjo: iš
eikite dabar 15 minučių į lauką 
ir įsitikinsite, ką reiškia išbūti 
15 metų Sibire ...

•

Sausio 30-31 Chicagoje iškil
mingai buvo paminėta Lietu
vos valstybinės operos 50 m. 
sukaktis. Prasmingai minėji - 
mui pasirinktas tas miestas, ku
riame jau 15 metų egzistuoja 
Lietuvos valstybinės operos at
žala — Chicagos lietuvių ope
ra, išsiauginus jau naujus me
no vadovus, solistus ir choris-' 
tus, kurie toliau, laisvėje tęsia 
Lietuvos valstybinės operos tra
dicijas. Į iškilmingą minėjimą 
iš visos Amerikos ir Kanados 
suvažiavo buvę dirigentai (Ma- 
rijošius), solistai (V. Jonuškai- 
tė, E. Kardelienė, A. Dam
brauskaitė, A. Dičiūtė, P. Ra
dzevičiūtė, K. Kriaučiūnas, I. 
Nauragis, St. Santvaras ir kt.), 
pirmame spektaklyje dainavu
sieji choristai, Lietuvos operos 
baleto ir orkestro dalyviai, o 
prie jų prisijungė Chicagos lie
tuvių operos nariai ir labai gau
si visuomenė.

Iš vakaro minėjimas buvo 
atidarytas jplačia ir turtinga 
Lietuvos valstybinės operos tu
rimų eksponatų paroda. Šiam 
reikalui buvo plačiai panaudoti 
prof. J. Žilevičiaus vedamame 
Muzikologijos archyve laikomi 
eksponatai. Čia atsirado ir to
kių eksponatų, kurių neturi nė 
Lietuva. Parodą atidarė Lietu
vos gen. konsulas dr. P- Dauž- 
vardis, gi žodį tarė Lietuvos 
muzikos veteranas prof. J. Ži
levičius.

Sekmadienio vidudienį jė
zuitų koplyčioje komp. kun. B. 
Markaitis aukojo mišias, pa-

(nukelta į 5 psl.)
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Po JAV Lietuvių Bendruomenės 
Šeštosios Tarybos sesijos

(Tęsinys)
Iš JAV LB centro valdybos 

vicepirmininkų pirmasis sesijos 
dalyviam savo veiklos planus ir 
įsipareigojimus pateikė vicepir
mininkas visuomeniniam reika
lam Algimantas Gečys.

Algimantas Gečys pirmiausia 
užakcentavo, kad centro valdy
ba stengsis palaikyti ryšius su 
veiksniais: diplomatine tarny
ba, Vliku, Altą, Rezoliucijų Ko
mitetu (Washington© veiksnių 
konferencijon Lietuvos Laisvės 
Komitetas ir spauda buvo pa
kviesti kaip veiksniai, o ne 
vien kaip stebėtojai. — Red.).

Siekiant palaikyti ryšius su 
amerikiečių vienetais, skiriami 
ryšininkai prie JAV valstybės 
departamento (Algimantas Gu- 
reckas), respublikonų partijos 
(Bronius Nainys) demokratų 
partijos (atstovas dar nepaskir
tas). Siekiama artimų ryšių 
užmezgimo ir su karių vetera
nų organizacijomis, darbinin
kų sąjungomis, prekybos rūmų 
skyriais, amerikiečių studentų 
organizacijomis, tikybinėmis 
bendruomenėmis.

Palaikant ryšius su tautinė
mis bendruomenėmis, siekiama 
ypač glaudaus bendradarbiavi
mo su baltiečiais (Batunu ir es
tų bei latvių bendruomenėmis), 
antikomunistinėmis tautinėm 
bendruomenėm Amerikoj — 
lenkais, čekoslovakais, žydais ir
t.t. Siekiama taip pat Įtaigoti 
JAV kongreso narius pravesti 
Heritage Groups įstatymą, ku
riuo būtų suteikta finansinė pa-

OPEROS PAUNKSMEJE. . .
(atkelta is 4 psl.) 

moksle išryškindamas meninin
ko asmenybę ir jo vietą bei mi
siją visuomenėje. Per mišias so
listų giesmės sudarė religinio 
koncerto foną, gi mišių pa
baigoje sugiedota “Marija, Ma
rija” dar niekad taip Įspūdin
gai nėra skambėjusi toje kop
lyčioje- Tai buvo gyvųjų meni
ninkų jungtis su iškeliavusiais 
Į amžinybę, taip pat su tais ko
legomis, kurie pasilikę už tikro
sios laisvės ribų. O kadaise vi
si jie sudarė vieną gražią lais
vųjų Lietuvos menininkų šei
ma.

Akademijos metu, kurioje da
lyvavo apie 400-500 žmonių, į- 
domų skerspiūvį' apie operos 
teatrą, Lietuves valstybinę ope
rą ir jos atžalą — Chicagos 
lietuvių operą padarė gražiabal
sis svečias iš Bostono, buv. 
Lietuvos valst. operos solistas, 
libretistas, dramaturgas ir poe
tas Stasys Santvaras. Tai bu- 

Lietuvos operos minėjime Chicagoje, sausio 31. Ii k. j d. St. Santvaras, Pr. Radzevičiūtė, V. Jonuikaitė. Ip. Nauragrs, A. Dambrauskaitė, 
E. Kardelienė, konsulas dr. P. Daužvardis, Tėv. G. Kijauskas, prof. J. Žilevičius. Nuotr. Z. Degučio

rama tautinių grupių pasireiš
kimam.

Plačiau išdėstyta Lietuvos 
reikalų kėlimo J. A. Valstybė
se veikla:

1. Tęsiama JAV LB informa
cinės komisijos veikla (vado
vauja Leonardas Valiukas) sten
giantis kiek galima daugiau į- 
eiti į amerikiečių spaudą, ra
diją, televiziją su lietuvių ir 
Lietuvos reikalu. Stengtis ki
tataučius laimėti mūsų reikalui. 
Atitaisyti klaidas ir netikslu
mus amerikiečių leidiniuose. 
Panaudoti lietuviškus parengi
mus ir įvykius Lietuvos bylos 
kėlimui bei gynimui amerikie
čių tarpe. Darbui palengvinti 
paruošiamas informacinis vado
vas.

2. Informacinei komisijai tal
kinti prie LB ap-kių sudaro
mi individualiai parinktų ir dar
bui tinkamų asmenų židiniai. 
Ypač laukiama jaunesniosios 
kartos talka. -

3. Didesni įvykiai (veikiant 
su JAV LB CV renginių vado
ve): kilnojama lietuvių meno 
paroda, organizacinį darbą 
stengiantis perleisti amerikie
čių kultūrinėm draugijom — 
muziejam; Lietuvos reprezen
tacija 1976 m- Philadelphijoj į- 
vyksiančioj “Bicentennial Expo
sition”, akcentuojant Lietuvos 
valstybingumą; organizuojamos 
ekumeninės maldos dienos už 
Lietuvą.

4. Su Philadelphijoj esančio 
Foreign Policy Research insti
tuto talka stengiamasi sudary- 

vo viena iš įspūdingųjų paskai
tų, girdėtų Chicagoje.

Vakare visi Lietuvos valst. 
operos veteranai ir jų svečiai 
susirinko i banketą, kuriame 
ir vietų pritrūko. Visos iškil
mės vyko savajam Jaunimo 
centre — tame lietuvybės židi
nyje, kur kas savaitę repetuo
ja Chicagos lietuvių opera, kur 
paruošiama tiek daug laisvųjų 
lietuvių kultūrinių vertybių.

Lietuvos valst. operos 50 m. 
sukakties minėjimui ruošti bu
vo sudarytas specialus komite
tas, kuriam sumaniai vadova
vo Italijoje studijas gilinęs bu
vęs Lietuvos valst. operos so
listas, dainingo Biržų krašto sū
nus Antanas Sprindys-

Po šio minėjimo Jus, tėvy- 
nėję, ir mus, laisvėje, džiugina 
žinia: Lietuvos valstybinė ope
ra nėra tik praeitis; ji mums 
yra ir dabartis ir ateitis, nes 
jos egzistenciją kūrybingai tę
sia Chicagos lietuvių opera.

ti sąlygas ir išleisti leidinius, 
liečiančius Lietuves problemas.

•
Šie sumanymai ir pasiūly

mai svarstyti vėliau politinių- 
informacinių reikalų komisijo
je, kurią sudaro: Juozas Ardys, 
dr. Kazys Bobelis, Vilius Bra
žėnas, Algimantas Gečys, Snie
guolė Jurskytė, Romas Kezys, 
dr. Petras Kisielius, Antanas 
Mažeika, Alg- Tukšėnas, dr. Jo
nas Stiklorius, dr. Elona Vaiš
nienė, dr. Petras Vileišis.

Posėdžio metu trūko trijų ko
misijos narių, pirmininkavo dr. 
Petras Vileišis. Komisija pasiū
lė visai tarybai rezoliuciją, ku
ri pritarė centro valdybos vice
pirmininko Algimanto Gečio 
pateiktiem visuomeninės ir po
litinės veiklos planam ir užgy- 
rė JAV Lietuvių Bendruomenės 
pastangas Lietuvos laisvinimo 
veikloj. Rezoliuciją perskaitė 
dr. Vileišis. Rezoliuciją pataisė 
dr. K. Bobelis. Taryba rezoliu
ciją priėmė visais balsais, tik 
vienam balsui pasisakius prieš.

Buvo nutarta: “Politinių-in- 
formacinių reikalų komisija, iš
klausiusi JAV LB centro valdy
bos vicepirmininko visuomeni
niam reikalam Algimanto Gečio 
darbo sričių planą ir remda
masi JAV LB įstatų 1-mo pa
ragrafo pastraipa c, pritaria 
veiklos planui ir užgiria JAV 
Lietuvių Bendrumenės pastan
gas Lietuvos laisvinimo veiklo
je.”

Si rezoliucija konstatuoja, 
kad JAV Lietuviu Bendruome
nė dalyvauja politinėj veikloj. 
Minima JAV LB Įstatų 1-mo pa
ragrafo pastraipa c yra tokia: 
“c) kovoti dėl Lietuvos nepri
klausomybės”.

(Bus daugiau)

Tėv. A. Bernatonio žodis išvažiuojant
Mielieji Lietuviai,

Penkis mėnesius važinėjęs 
po Ameriką ir Kanadą, vasario 
3 grįžtu į Vokietiją. Grįžtu su 
didesne viltimi, negu atvykęs 
ją turėjau, kad Vasario 16 gim
naziją mes bendromis jėgomis 
išlaikysime ir jai naują bend
rabutį pastatysime.

Nuoširdžiai dėkoju visiem, 
kurie mane kelionėje globojo, 
vežiojo ir bendrabučio staty
bai aukojo. Negaliu suminėti vi
sų, nes taip daug būtų vardų. 
Tegu tai būna Jūsų auka lietu
viško jaunimo ir Lietuvos la
bui.

Man labai gaila, kad nepajė
giau aplankyti Amerikoje ir 
Kanadoje daug šaunių lietuviš
kų kolonijų, šeimų ir pavienių

JAV LB Šeštosios Tarybos sesijoje tarėsi politinių- informacinių reikalų komisija. Iš k. j d. Viiius Bražėnas, 
dr. Elona Vaišnienė, Antanas Mažeika, Algimantas Gečys, d r. Petras Vileišis, dr. Petras Kisielius, Romas 
Kezys, dr. Edmundas Lenkauskas, dr. Kazys Bobelis. Nuotr. K. čikoto

PREL. KRUPAVIČIAUS MINĖJIMAS VOKIETIJOJE
Vokietijos LB valdyba, talki

nant Vasario 16 gimnazijai, su
ruošė a.a. prel. Mykolo Krupa
vičiaus minėjimą, kuris įvyko 
sausio 30 Romuvoje.

Mišias už velionį aukojo Vo
kietijos lietuvių katalikų sielo
vados vadovas prel. dr. Jonas 
Aviža. Jis savo pamoksle su
minėjo pagrindinius prel- M. 
Krupavičiaus gyvenimo tarps
nius, išsamiau apžvelgdamas jį 
kaip kunigą Dievo ir žmonių 
tarnyboje.

Dr. Petras Karvelis apžvel
gė M. Krupavičiaus veiklą nuo 
jo studijų metų, ypač plačiai 
sustodamas prie veiklos Voro
neže, kur velionis buvo moks
leivių kapelionas, o kalbėtojas 
— moksleivis. Čia M. Krupavi
čius sutapo su lietuviais krikš
čionimis demokratais, čia jis 
pradėjo plataus masto veiklą 
ir kaip organizatorius ir orato
rius. Kalbėtojo buvo mestas 
žvilgsnis ir į Lietuvos valsty
bės organizavimo laikotarpį ir 

asmenų- Tačiau esu tikras, kad 
jie visi man atleis ir savo au
komis prie Vasario 16 gimnazi
jos bendrabučio statybos prisi
dės.

Labai prašau visų geros va
lios lietuvių savo auka išlaikyti 
vienintelę aukštesniąją lietu
vių mokyklą — Vasario 16 gim
naziją. Jos likimas yra mūsų 
visų rankose.

Su dėkingumu ir meile
Jūsų
Tėv. A. Bernatonis, OFM Cap.

Vasario 16 gimnazijos 
bendrabučio statybos vajaus 

vedėjas.
Mano adresas Vokietijoje: 

Rev. A. Bernatonis, 6110 Die
burg, Minnefeld 34, W. Germa
ny-

į seimus iki 1926 gruodžio 17 
perversmo, iškeliant M. Krupa
vičiaus vaidmenį, kaip krikščio
nių . demokratų vado ir žemės 
ūkio ministerio. Žvelgta ir į jo 
veiklą Vlike, ypač suminint Lie
tuviu charta ir Lietuviu Bend
ruomenės minties gimimą. M. 
Krupavičius buvo taip pat vie
nas iš uoliųjų Vasario 16 gim
nazijos steigimo minties rėmė
jų, jos oficialaus įkūrimo akte 
1951 vasario 16 Diepholze pri- 
simdamas krikštatėvio titulą.

Minėjimą atidarė Vokietijos 
LB valdybos pirmininkas Jo-

WORCESTER, MASS.
Worcesterio organizacijų ta

ryba, kuri yra sudaryta pami
nėti Lietuvos nepriklausomy
bės šventę, po kelių pasitarimų 
nustatė tokią minėjimo tvarką:

Minėjimas' bus vasario 14. 
Prasidės abiejose parapijos baž
nyčiose mišiomis lietuvių kal
ba. Aušros Vartų parap. — 7
v.r., Šv. Kazimiero parapijoje 
— 10 vai. ryto. Visos organiza
cijos kviečiamos dalyvauti su 
savo vėliavomis Šv. Kazimiero 
bažnyčioje 10 vai- mišiose.

Antroji minėjimo dalis su 
prakalbomis ir menine progra
ma bus tą pačią dieną 3 v. 
popiet Liet. Piliečių Klubo pa
talpose, 67 Vernon St. Ir čia 
organizacijos kviečiamos daly-

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

1000 dol.: N-. N., Brooklyn, 
N. Y.

750 dol.: N. N., Northport, 
N. Y.

500 dol.: N. N., Yonkers, N. 
Y., įrašo savo šeimą.

Po 200 dol.: V. Sidzikauskas, 
Flushing, N. Y., J- Riekus,
Brooklyn, N. Y., A. Balsys, 
New York, N. Y., dr. A. Raz
ma, Joliet, Ill., P. Constantine, 
Brooklyn, N. Y

Po 100 dol.: F. A. Lukas, 
Howard Beach, N. Y., J. Luko
ševičius, Woodhaven, N. Y., į- 
rašo a.a- žmona Oną, Dambraus
kienė, Long Island, N. Y-, M. 
Troxel, Yonkers, N. Y. įrašo 
save ir šeimą, dr. V. Vygan
tas, Great Neck, N. Y., Treti
ninkai, Maspeth, N.Y., Liudvi- 
naitienė, Linden, N. J., įrašo 
savo a.a- vyrą Joną.

Po 50 dol.: Kun. A. Kardas, 
A. Walowich, F. Zutkus, New 
York, N. Y., B. Vyčienė, Pa
terson, N. J.

Po 40 doL: W- Labutis, Yon
kers, N. Y., A. Simrus, Wood
haven, N. Y.

Po 30 dol.: T. Alinskas, Rid
gewood, N. Y., J. Elivaz, Yon
kers, N. Y-, K. Krušinskas, 
Woodhaven, N. Y.

Po 25 dol.: N. N., Linden, 

{amžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

nas K. Valiūnas, o uždaromąjį 
žodį tarė gimnazijos kapelionas 
kun- Hermanas J. Šulcas.

Kalbas moksleiviai apgaubė 
giesmėmis, pradžioje sugiedo
dami “O Dieve galingas”, o pa
baigoje — “Apsaugok, Aukš
čiausias. VI klasės moksleivis 
iš JAV, Avižienius, padeklama
vo Putino eilėraštį, o gimnazi
jai talkinanti JAV lietuvaitė 
stud. A. Rygelytė — Henriko 
Nagio.

Minėjiman buvo susirinkęs 
negausus būrelis lietuvių iš į- 
vairių Vokietijos vietovių. (Eli) 

vauti su vėliavomis.
Į minėjimą klube yra pakvies

ta valdžios pareigūnų, o pagrin
dinę kalbą pasakys didis lietu
vybės puoselėtojas kun. J. Jut- 
kevičius-Jutt, Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas.

Aukos lietuvybės reikalam 
bus skirstomos pagal aukotojų 
pageidavimą." .

Jei bus blogas oras, minėji
mas bus perkeltas į vasario 21. 
Perkėlimą paskelbsime per 
radijo stotį WTAG.

Organizacijų taryba ir rengi
mo komitetas visus lietuvius 
kviečia kuo gausiausiai daly
vauti pamaldose ir pagrindinia
me minėjime.

Rengimo Komitetas

N. J., V. Doszkiewich, Brook
lyn, N. Y., V. Barkauskas, 
Point Pleasant, N- Y., A. Ke- 
palaitė, V. Vitkutė, New York, 
N. Y.

Po 20 dol.: R. Doran, M. Paš
kevičius, New York, N.Y., A. 
Rugys, Paterson, N. J., M. Sa-
viekas. Brooklyn, N- Y.

Po 15 dol.: P. Šlapelis, Com
mack, N. Y.

Po 13 dol.: A. Bujelytė, Mas
peth, N. Y., V. Ruokis, White 
Plains, N. Y.

12 dol.: J- Šidlauskienė, Wa
terbury, Conn.

11 dol.: Kat. Moterų Kultū
ros D-ja, Brooklyn, N. Y.

Po 10 dol.: P. Bluemke, C. 
Swedish, Hempstead, N. Y., B. 
Kučinskas, J Sneideraitis, W. 
Gurnavage, A. Sperauskas I. 
Rogers, K. Yakutis, M. Mik - 
nius, J. Miklovas, New York, 
N.Y., J. Macukas, N. Bellmore, 
N. Y., N. McCormack, Elm
hurst, N Y., M. Pietz, A. 
Krauss, Bronx, N.Y., G. Grus- 
ky, I. Krauchunas, J. Johnson,
S. Skarulis, M. Savickas, Brook
lyn, N. Y., A Balčiūnas, Albert
son, N. Y., E. T. Samaloniai 
įamžina Justiną Marcį.

Po 5 dol.: P- Skikūnas, N.N., 
J. Vaškas, N. Dudek.

— Iš Bostono j JAV LB VI- 
sios tarybos sesiją Philadelphi- 
joje buvo nuvykę Ona Ivaškie- 
nė, Eligijus Sužiedėlis ir Juo
zas Kapočius kaip tarybos na
riai. Dalyvavo ir svečias G- Ka
rosas.

— Žiniomis iš Ankaros, ape
liacinio teismo vyr. prokuroras 
Prano ir Algirdo Bražinskų by
loje jiem palankų šio teismo 
sprendimą apskundęs vyr. ape
liacinio teismo visuotinei tary
bai, kuri peržiūrėsianti žemes
niųjų teismų padarytus spren
dimus. (E)

— JAV LB Vl-sios Tarybos 
sesijoje Philadelphijoje tarybos 
prezidiumas posėdžius vedė pa
gal JAV LB susirinkimų tvar
kos taisykles, kurias 1967 me
tais buvo paruošęs tuometinis 
prezidiumo sekretorius Arvydas 
Barzdukas pagal Robert’s Rules 
of Order dėsnius. Šioje sesijo
je jis buvo parlamentaru. Ka
dangi taisyklės buvo visiem ta
rybos nariam iš anksto pasiųs
tos, tad visi atvažiavo su jomis 
gerai susipažinę. Posėdžiai bu
vo tvarkingi, visi tarybos nariai 
galėjo reikšti nuomones, visi 
nutarimai buvo daromi balsavi
mais. Ši sesija pasižymėjo tuo, 
kad -priėmė daugelį svarbių ir 
gerai išdiskutuotų nutarimų.

— Ukrainiečių katalikų arki
vyskupui metropolitui JAV Am
brose Senyshyn esant išvykus, 
arkivyskupijos kancleris prel. 
M- Federowich kreipėsi į Šv. 
Sosto delegatūrą Washintone, 
prašydamas Vytauto Simokai- 
čio bausmę palengvinti. į ukrai
niečių arkivyskupą kreipėsi 
Philadelphijoje reziduojančios 
JAV LB centro valdybos nariai.

— Jungtinių Tautų Organi
zacijos 25 metų sukakties pro
ga Lietuvos diplomatijos šefas 
buvo pasiuntęs generalinės a- 
samblėjos pirmininkui raštą 
apie Lietuvos padėtį sovietų o- 
kupacijoje. S. Lozoraičio gau
tas į šį raštą atsakymas dabar 
yra papildytas pranešimu, kad 
jo raštas yra perduotas Žmo
gaus teisių komisijai.

— Prel. M. Krupavičius savo 
biblioteką testamentu pavedė 
Pasaulio Lietuvių Archyvui. Į 
minėtą įstaigą biblioteką per- 
kraustė Albinas Beniulis, veltui 
duodamas sunkvežimį ir veltui 
pats dirbdamas. Jis pareiškė, 
kad už savo korporacijos glo
bėjo perkraustomus daiktus ne
galįs imti atlyginimo.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos naujas adresas: 2606
West 63rd Street, Chicago, Ill- 
60629. Telef. 778-6900 arba 
778-6901.

Waterbury Užgavėnių ba
lius įvyks vasario 20 dieną 7:30 
vai. Šv. Juozapo parapijos sa
lėje. Lituanistinės mokyklos tė
vų komitetas visus maloniai 
kviečia dalyvauti. Balius ren
giamas lietuviškos mokyklos iš
laikymui.

— Prof. dr. Vytautas Var
dys vasario 12 vyksta į Kana
dos Labradorą skaityti paskai
tęs kanadiečių kariuomenei ir 
visuomenei, tš ten grįš į New 
Yorką ir vyks į Miuncheną, Vo
kietijoj, kur yra Oklahomos u- 
niversiteto politinių mokslų 
skyrius. Prof. V. Vardys yra 
Oklahomos universiteto politi
nių mokslų departamento vado
vas.

— Prof. dr. Antanas Kučas 
persikėlė gyventi į Putnamą. Jo 
dabartinis adresas: Dr. A. Ku
čas, I.C.C-, Putnam, Conn. 
06262.

— "| Laisvę" žurnalo gruo
džio mėn. numeris jau išspaus
dintas ir siuntinėjamas skaity
tojam. Šio numerio bendradar
biai: B. Brazdžionis, prof. Z. 
Ivinskis, Alg. Gečys, J. Gliau
dą, dr- M. T. Milgaudas, dr. R. 
S. Daugvydas, B. Nainys, V. 
Vaitiekūnas, L. Valiukas, F. Žir
gulis ir kt. Numeris padidin
tas, talpinama daug aktualias 
problemas liečiančios medžia
gos.
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PHILADELPHIJOS ŽINIOS
| pagalbą Simokaidui

Philadelphijos, kaip ir kitų 
kolonijų, lietuviai greitai ir ko
vingai reagavo į Vytauto Sfmo- 
kaičio ir jo žmonos nuteisimą. 
Salia telegramų valdžios atsto
vam bei įtakingiem žmonėm bu
vo suruošta demonstracija, ku
ri įvyko sausio 24 dienos anks
tyvą popietę prie Independen
ce Hall rūmų, kur yra patalpin
tas Laisvės Varpas.

Demonstracijos organizato
riai, LB Philadelphijos apylin
kė, iš anksto pranešė vietos 
laikraščių redakcijom ir pagrin
dinėm televizijos bei radijo sto
tim apie rengiamą protestą ir 
aprūpino šias įstaigas medžia
ga, liečiančia Lietuvos padėtį. 
Rezultatas buvo geras: susilauk
ta nemaža dėmesio iš spaudos, 
televizijos ir radijo.

Vakare, po demonstracijos, 
šeštos ir vienuoliktos valandos 
žinių metu, 3-sis TV kanalas pa
rodė filmą ir davė pranešimą 
apie. Įvykį; 6-sis TV kanalas, 
plačiai, su filmu ir komentarais, 
parodė Įvykusią demonstraciją 
per 11-tos valandos žinias. 
WCAU radijas kartu su KYW 
radiju iki ppirmadienio kartojo 
LB Philadelphijos apylinkės pir 
mininkės Aušros Zerr pasisaky
mus bei paaiškinimus apie de
monstraciją ir Simokaičių ne
pasisekimą pasiekti laisvę.

Visų trijų Philadelphijos laik
raščių korespondentai atvyko i 
demonstraciją- Rytojaus dieną, 

Demonstruojama Philadelphijoje prie Independence Hail sausio 24. Demons
tracijos surengtos ryšium su V. SimokaiČio nuteisimu Vilniuje. Rengė Liet. 
Bendruomenė, dalyvavo grupė latvių, ukrainiečių, mažos grupės žydų, len
kų, vengrų. Nuotr. K. čikoto

Liet. Bendruomenės surengtos demonstracijos prieš "tautų kalėjimu”. Demonstracijos surengtos ryšium su
• V. SimokaiČio nuteisimu. Nuotr. K. Cikoto

pirmadienį, Philadelphia In
quirer dviejose laidose pirma
jame puslapyje, įdėjo didelę 
nuotrauką su paaiškinimu. Dai
ly News taip pat su nuotrau
ka ir paaiškinimais paminėjo 
lietuvių protestą. The Evening 
Bulletin atspausdino straipsnį 
apie demonstraciją ir jos tiks
lus.

Pirmadienio vakarą Aušra 
Zerr buvo pakviesta į televizi
jos 29-tojo kanalo stitį da
lyvauti Newsprobe programoje. 
Programos dalis, kurioje Aušra 
Zerr pristatė SimokaiČio trage
diją, ir lietuvių demonstracijos

Du prieš trisdešimt du
Sausio 24 lietuvių parapijos 

salėje Newarke įvyko Lietu
vių Bendruomenės Newarko a- 
pylinkės metinis susirinkimas. 
Tai bene pirmas toks susirin
kimas, kuriame dalyvavo apie 
100 lietuvių. Tokio, palyginti, 
gausaus dalyvavimo priežastis 
tur būt buvo ta, kad susirin
kime buvo numatytas pagerbi
mas tų apylinkės lietuvių, ku
rie jau yra perkopę per 75 me
tus. Apylinkės valdybos sekre
torius iškvietė apie 70 tokio 
amžiaus veteranų, bet susirin
kime pasirodė kokie 15. Jie vi
si buvo pasveikinti ir sesučių 
Sudžinskaičių, tautiniais drabu
žiais pasirėdžiusių, prisegti po 
baltą gėlę.

tikslus, buvo pavadinta Soviet 
Justice. Vėliau, po kitų žinių, 
A. Zerr atsakinėjo Į klausi
mus, programos žiūrovų pateik
tus telefonais.

Demonstracijoje dalyvavo 
virš 300 Philadelphijos ir Pie
tinės New Jersey apylinkių lie
tuvių, prisidedant ir nedidelei 
grupei ukrainiečių, latvių, len
kų ir keletui žydų. Galima 
džiaugtis, kad lietuviškoji visuo
menė gausiai atsilankė, nors ir 
nebuvo pakankamai laiko visus 
painformuoti.

Bendrai imant, Philadelphi
jos demonstracija buvo tvarkin
ga, įspūdinga ir laikoma pavy
kusią. GM.

Iš valdybos apyskaitos aiškė
jo, kad ji vykdė centro ir apy
gardos valdybų pavedimus; rė
mė vienintelę New Jersey lie
tuvių šeštadieninę mokyklą: ta
rė ir vykdė tautinio solidarumo 
įnašų išrinkimą; Tautos Fon
do naudai suorganizavo skaid
rių vakarą ir surinko 410 dol.; 
parėmė Lietuvos Atsiminimų ir 
Laisvės Žiburio radijo valandė
les; mušė telegramą preziden
tui Nixonui dėl Kudirkos; rū
pinasi sudaryti apylinkės lietu
vių kartoteką. Valdyba pasiguo
dė, kad iš apie 3000 apylinkė
je gyvenančių tautiečių Bend
ruomenėje reiškiasi tik kokia 
dešimta dalis. Esą “vyresnie
siem pamažu iškeliaujant amži
nybėn, o jaunesniesiem nemo
kant savo tautinės kalbos ir 
tolstant nuo savos tautinės 
bendruomenės, apylinkės val
dybai tenka labai sunkus užda
vinys — grąžinti teisiančiuo
sius i savo tautinę bendruo
menę.” Tokiam grįžimui esą 
daug gelbsti jaunų lietuvių pro
fesionalų puikūs pasirodymai ir 
tokie dramatiški Įvykiai, kaip 
Bražinsku, Kudirkos, Simokai
čių atvejais-

Iš valdybos apyskaitos 
išgirdome, kad per 1970 metus 
lietuvių parapijoj buvo įregis
truoti 32 lietuvių mirimai, 
bet tik du gimimai ir tiedu 
tautiškai mišriose šeimose. San
tuoka Įregistruota tik viena, ku
rios vienas santuokinis taip pat 
iš tautiškai mišrios šeimos. 
Tatai rodo, kad jaunesnieji lie
tuviai savo vaikų gimimą ir sa
vo santuoką jau nesirūpina su
sieti su lietuvių parapija, o re
gistruoja nelietuvių parapijose-

1971 metam į Newarko LB 
apylinkės v-bą išrinkti pirmi
ninku Albinas Trečiokas, vice
pirmininku kun. Petras Toto
raitis, iždininku Simonas Kont
rimas, sekretorium Vytautas 
Vaitiekūnas ir nariu Augustas 
Plečkaitis.

Susirinkimui vadovavo Bro
nius Balčiūnas, sekretoriavo 
Rūta Graudušytė.

Po susirinkimo pagal lietu
viško vaišingumo paprotį p. p. 
Šmitienė, Plečkaitienė, Venc
kienė, Skurvydienė, Baltrušai
tienė, Giraitienė, Graudienė, Ja-

Batuno vykdomasis pirmininkas Kęstutis Miklas su Simo Kudirkos tragedijos liudininku latviu Robert Brieze.
Nuotr. K. Razgaičio

SIMAS
Skubiai veikiama

Apie Simo Kudirkos tragedi
ją Batunas paryrė tuo pačiu me
tu, kaip ir visi mūsų veiksniai, 
lapkričio 24, ir ėmėsi, nieko ne
laukdamas, patikrinti šios ži
nios tikslumą- Iš WPIX radijo 
stoties tą vakarą patyrė, kad ži
nią perdavė Westinghouse 
Broadcasting System iš Wash- 
ingtono- Paskambinus Į Wa- 
shingtoną, sužinota, kad ši ži
nia gauta iš AP spaudos agen
tūros ir kad JAV valstybės de
partamentas jos nepaneigia.

Lapkričio 25 apie šį įvykį pa
sirodo žinutė New Yorko Dai
ly News dienrašty. Tą patį ry
tą Batunas skambina į valsty
bės departamentą. Iš ten gau
namas labai miglotas tos žinios 
patvirtinimas. Batuno vykdoma
sis pirmininkas Kęstutis Mik
las tuoj pat išsiunčia protesto 
telegramą prezidentui Nixonui. 
Tą vakarą išsiunčiamos telegra
mos Jungtinių Tautų gen. sek
retoriui U Thant, JT žmogaus 
teisių komisijai, JT komisio- 
nieriui pabėgėlių reikalam prin
cui Sadruddin Aga Khan ir JV 
ambasadoriui prie Jungtinių 
Tautų Charles Yost. Visų tele
gramų, siųstų Jungt. Tautom, 
nuorašai pasiunčiami prez. Nix
onui. Tą patį vakarą Batunui 
pavyksta susirišti su latviu Ro-

kavonienė, Kontrimienė. Po
cienė, Sudžinskienė, Trečiokie
nė susirinkimo dalyvius gražiai 
pavaišino. Kor.

"Dvylika", dokumentinis fil
mas apie laisvojo pasaulio lietu
vių asmenybes, o taip pat ir 
kiti filmai, pagaminti kun. A 
Kezio, bus rodomi New Yorke 
kovo 28 d. Maspetho lietuviu 
parapijos salėje. Tuo pačiu me
tu vyks ir kun. Algimanto Ke
zio naujausių foto darbų paro
da.

S. Kudirkos reikalam cent* 
rinis komitetas Bostone deda 
pastangas surinkti lėšų iš kita
taučių savo projektam finansuo
ti. Toks vajus šią savaitę yra 
pradedamas New Yorke. Jam 
uoliai talkina Kudirkos reika
lam motinų komitetas, vad. Dai
vai Kezienei.

MENO PARODOS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Vasario 13-21 — Atlanto pa
kraščio dailininkų—rengia Lie
tuvių Bendruomenės New Yor
ko apygarda.

Kovo 13-14 — A. Baltuonio 
drožinių parodą—rengia Skau
čių Židinys.

Kovo 27-28 Jonyno kūrinių 
paroda — rengia skautam rem
ti būrelis.

Balandžio 24-25 — “Gabijos” 
organizuojama grafikos pa
roda.

Rugsėjo 25-26 — Janušo kū
rinių paroda — rengia Mote
rų Federacija.

KUDIRKA IR BATUNAS
bert Brieze, savo akimis ma
čiusiu. Simo Kudirkos tragediją 
ir- iškėlusiu ją viešumom Iš jo 
sužinomos įvyko smulkmenos.

Įvykis plačiai keliamas 
viešumon

Lapkričio 27 Batuno direkto- 
riato narys latvis I- Rupners 
kartu su New Yorko Lietuvių 
Akcijos Komiteto nariu A. Ma
žeika, Jr., aplanko didžiųjų N. 
Y. dienraščių redakcijas, tele
vizijos bei radijo stotis, visus 
asmeniškai smulkiau painfor
muoja apie Įvykį ir prašo, kad 
jis būtų iškeltas viešumon 
kuo plačiausiai. Taip pat vi
siem praneša, kad rytojaus die
ną įvyks baltiečių demonstraci
ja Times Square, New7 Yorke, ir 
paprašo, kad į ją būtų pasiųs
ti foto reporteriai ir korespon
dentai.

Lapkričio 28 Batunas akty
viai dalyvauja New Yorko Lie
tuvių Akcijos Komiteto/ vado
vaujamo R. Kezio, surengtoj 
protesto demonstracijoj Times 
Square. Demonstracijos metu 
estų vardu pasako kalbą Batu
no prezidentas dr. H. Ainso.

Lapkričio 30 Newr York Ti
mes paskelbia, kad dėl šio tra
giško įvykio JT komisionie- 
rius pabėgėlių reikalam pa
siuntė telegramą JV valsty
bės sekretoriui ir vėliau turi pa
simatymą su JAV ambasado
rium prie JT- Dabar jau yra 
žinoma, kad šis demaršas yra 
Batuno anksčiau pasiųstos tele
gramos išdava.

Gruodžio 1 išsiunčiama papil
domos medžiagos apie Kudirką 
princui Aga Khan.

Baltiečių pasitarimas
Gruodžio 3 Batuno iniciaty

va Estų namuose New7 Yorke 
šaukiamas baltiečių pasitari
mas tolimesnei akcijai koordi
nuoti. Pasitarime dalyvauja Pa
saulio Estų Tarybos pirm. A. 
Anderson, JAV Estų Tarybos 
pirm. H. Leesment, Estijos kon
sulas A. Linkhorst, Estų Tau
tinio Komiteto generalinis sek
retorius E. Vallaste, Pasaulio 
ir JAV Latvių Sąjungos pirm.
U. Grava, JAV Latvių Sąjungos 
valdybos narys dr. R- Paegle, 
Latvių Spaudos Sąjungos pirm.
V. Irbe ir Batuno direktoriai— 
prezidentas dr. H. Ainso, vykd. 
pirmininkas K. Miklas, vicepir
mininkas kun. N. Trepša ir fi
nansų vadovas I. Rupners. Pa
reiškiamas pageidavimas suda
ryti centrinį baltiečių koordina
cinį komitetą, kuris, reikalui 
esant, galėtų nedelsdamas įsi
jungti į bendrą akciją. K Mik
las paprašomas perduoti šio su
sirinkimo pageidavimus Vlikui 
ir jo seimui Chicagoje. Batu
no akcijai Jungtinėse Tautose 
pilnai pritariama ir pažadama 
ją remti finansiškai.

Vliko seime
Gruodžio 5 ir 6 Kęstutis Mik

las, kaip RLRS atstovas, daly
vauja Vliko seime Chicagoje ir 
ten gauna progą tarti žodį apie 
Batuno akciją Kudirkos reika

lu, iškeldamas baltiečių veiklos 
koordinacijos reikalingumą. Pa
siūlo seimui rezoliuciją, kad Vil
kas imtųsi iniciatyvos sušaukti 
baltiečių veiksnių konferenciją 
tam reikalui išspręsti. Seimas 
rezoliuciją priima.

Spaudoje ir pamaldose
Gruodžio 5 New York Times 

laidoje išspausdinamas estės ba

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Lo^a Phy - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ..........Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ..................... Stereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija .................. Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato .........._ 2.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ............................................ 6.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakoj 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00 *
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai ______ 6.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ......................... 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ............... __  5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai......................   5.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota........ 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ,__ _ 3.50
Aurelia. Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ..............  Steręo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .................................  5.00
Dainos. A. Stempužienės 24 liet, dainos.................. Stereo $7.00 6.00
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, N r. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50
L ietuvių Tautiniai šokiai. Stuttgarto simfonija .—..........  4.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai. Br. Jonušo įgrota 12 liet patriotinių maršų 6.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50
Mes padainuosim. Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ........ 6.50
O ramunėle, pasakyk. Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šoktų 6.00 
Svajonių sūkuryje. B. Tamošiūnienės. 12 muzikos šokių ........ 6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ............ 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika________ 6.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras..........................  5.00
Ar pameni. V. Stankus. 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 5.00
Sutemų garsai. V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukoiam. Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų —......_....... 3.50
Varpas, Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras ......   4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid......  Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) ---------------- 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių ------------------------ 5.00
Operų arijos. J. Liustikaitės 12 kūrinių ------------------------------- 6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ........Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ...... 2.00
Grojame Jums. Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys .............. 7.00
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 šokių ..........   2.00
Kur banguoja Nemunėlis. A. Brazio 9 dainos ir giesmės ........ 2.00
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3------ 5.00
A. šabaniausko, 12 šokių muzika Nr. 26 ...........  5.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys------------------- 5.00
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ............................ -........... 5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos. 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 
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
Lauksiu tavęs. 14 lengvos muzikos dainų .................................. 5.00
Sodauto. 8 Vilniaus choro dainis .........      5.00
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės .....................................  5.00
Motule mano, T. Serapineinės dainos ........ ..........-.....-... ....... 5.00
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras. 18 šokių Stereo. 4.50 2.00
Mes žengiarpe su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50
Iš Rūtų šalelės. A. Stephens choro giesmės ir dainos _____ 5.00
Premiere performance, A. Stephens choro dainos . ........   5.00
Vakaruškininkės dainuoja. S. Barkus, giesmės, dainos ....... 5.00
Dainos ir arijos. K. Petrausko ........ -...................—-......... .. 7.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos .....................   10.06
Tra-lia-lia, 18 skautiškų dainų .................................... (Stereo) 5.00
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzikosdainų .................   5.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt, stereo 6.00 
Ooeru Arijos. Sol St Baro ...... ... ........ Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet dainų------------- Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės. 12 liet, giesmių.---------------- Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.-------------Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Willoughby Ave.. Brooklyn, N. Y. 11221

(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50<; į Kanada $1.00)
........................................................  Į -■ ■ ................................. . .............................................. .. . . ■

tunietės Juta Virkmaa laiškas 
Simo Kudirkos reikalu.

Gruodžio 6 Batunas dalyvau
ja New Yorko Lietuvių Akcijos 
Komiteto suorganizuotose pa
maldose už Kudirką Šv. Patri
ko katedroje ir žygyje į Jungt. 
Tautas.
Memorandumai ir telegramos

Gruodžio 7 Batunas išsiunčia 
visom atstovybėm prie JT me
morandumus su visa medžiaga 
apie Simo Kudirkos tragediją 
Amerikos vandenyse-- Memoran
dume užakcentuojama, kad, jei 
Simas Kudirka yra dar gyvas, 
jis gali būti išgelbėtas JG pa
stangomis, primenant, kad vi
sos tautos pasirašė deklaracijas 
dėl žmogaus laisvės, jo teisių 
bei humaniško elgesio su juo, 
ir prašant dėl to pakelti balsą 
Jungt. Tautose. Tą pačią die
ną pasiunčiama padėkos tele
grama kongresmanui Wayne 
L. Hays už jo pradėtą akciją 
kongreso komiteto ištirti Simo 
Kudirkos reikalą iki pagrindų. 
Iš JT Įstaigos pabėgėlių reika-
lam gaunama informacija, kad 
princas Sadruddin Aga Khan 
gruodžio 1 grįžo į Šveicariją ir 
kad jam pasiusta medžiaga per
siųsta Ženevon.

Gruodžio 14 siunčiama antra 
telegrama JAV prezidentui Nix
onui, išreiškiant jam padėką už 
susirūpinimą įvykiu ir prašant, 
kad jis darytų žygius išgauti iš 
Sovietų Simą Kudirką.

(Bus daugiau)
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Mielai Tetukei

........ Marijai Skeiterytei
mirus, Rožei ir Algiui Daukšams giliausią užuojautą 
reiškia.

STEPONUI ŠEIMA

Mielam tėvui ir uošviui

Petrui Andriušiui
mirus, Juozą ir Eleną Andriušius bei kitus gimines nuo
širdžiai užjaučiam ir kartu liūdim.

Jadvyga ir Ignas GASIL1ŪNAI

Brangiam tėveliui
A. -j- A.

Petrui Andriušiui
mirus, jo žmoną Antaniną ir sūnų Juozą su šeima nuo
širdžiai užjaučiame ir liūdime.

Danutė ir Kazys KRIVICKAI

Mielam tėvui

Petrui Andriušiui
mirus, Juozą ir Eleną Andriušius ir kitas gimines 
nuoširdžiai užjaučiame.

Jonas ir Angelė JONYNAI

Brangiai Mamytei mirus Lietuvoje, 

VACLOVĄ NENORTĄ 
ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame.

Genė ir Antanas ŠETIKAI

Md-, J.
Park, 
Bos- 
Hot

Sienas,

Nauji DARBININKO skaitytojai
D- Kasper, Brockton, Mass., 

F. Dubickas, B’klyn, N. Y., T. 
White, Mt. Vernon, N.Y., B. Mi
kaila, Putnam, Conn., Capt. L.
A. Gražulis, Salt Lake City, 
Utah, S- Rogers, Woodside, N. 
Y., B. Nekrash, Miami, Fla., B. 
F. Žilaitis, Flushing, N. Y., A. 
Saulaitis, Oakville, Conn., V. 
Andriukonis, Arlington, Mass., 
O. Bogiel, Baltimore, 
Lazauskas, S. Ozone 
N. Y., J. Davalga, S. 
ton, Mass., J. Kezys,
Springs, Ark., P. Malzinskas, 
Los Angeles, Calif., V. A- Matu
lionis, Manhasset, N. Y., P. 
Masken, New Paltz, N. Y-,

t M. Palavinski ir V. Rainys, 
‘ Vokietija.

v Kitiem užsakė: R. Masiulio- 
nis — D. Mažeikai, abu iš Buf-

' falo, N Y.; R. Daukšaitė, Wood
haven, N. Y. — Z. Mikšienei, 
Birmingham, Mich.; J. Matukas,

- ‘ Hinsdale, m.
Hinsdale, Ill.; Ch. S. Bukas, 
New Hyde Pk., N. Y- — L.H. 
Parszcakas, Huntington, N. Y.;
S. Taujenis, B’klyn, N. Y. — 
Onai Senkienei, Jamaica, N.Y.;
B. Karmazinienė, Groton, 
Conn. — M. Žukienei, New 
London, Conn j^K. Krušinskas, 
Stratford, Conn. — sūnui An
tanui, Phila, Pa.; Yeremskiai, 
Port Ewen, N. Y. — V. Mie
želiui, Covina, Calif.; A. Bar
kauskienė, PL Pleasant, N-J. — 
J. Stongvila, Brick Town, N.J;
S. žumbakienė, Chicago, Ill. — 
Onai Viržintienei, Chicago, Ill.;
D. Draugelienė, Hartford, Con
necticut — Nijolei Rogowski, 
Utica, N. Y.; N. N., Brooklyn, 
N, Y—L. Matuzienei, B’klyn, 
N. Y.; C. J. Hinkle, Bethel 
Park, Pa. — Th. Kurkai, Beth
el Park, Pa.; T. Tallat-Kelpša, 

Paterson, N. J.—A- Klupšai, 
Toronto, Canada; W. Umb- 
razas, Brooklyn, New York
— C. H. Minialgai, Sr., 
Bayville, New Jersey.; A. And- 
rilionis — J. Jurėnui, abu iš 
so. Boston, Mass-; A. Gwasdaus- 
kas, Waterbury, Conn. — sū
nui Pranui, Darien, Ill.; A- Bu
tas, Woodhaven, N. Y. — J. 
Maldučiui, Jr., Flushing, N.Y.; 
J. Buivys, Baltimore, Md. —sū
nui Gintarui, Korėjoj; V. Pa- 
dvarietis, Richmond Hill, N.Y-
— J. Janušiui, B’klyn, N. Y.; 
B. Novickienė, Ozone Park, N. 
Y. — sūnui Sigitui, San Fran
cisco, Calif., J. Kezenius, Berk
ley Hghts, N. J. — A. Ke- 
zeniui, Detroit, Mich-

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis i admi
nistraciją: 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Naujos plokštelės — ilgalai
kė dovana kiekvienai progai: 
A. Dvarionas — 12 šokių rin
kinys, nr. 25, 5 dol.; A. Saba- 
niauskas — 12 šokių rinki
nys, nr. 26, 5 dol.; S. Grau
žinis, Pupų Dėdė ir kt. atlieka 
įvairias dainas, nr- 27, 5 dol.; 
Lietuvos karo mokyklos cho
ras, Karo muziejaus ork.; J. 
Petrauskas, V. Dineika ir kt. at
lieka 12 įvairių dainų, nr. 28, 
5 dol.; Čiurlionio 30 m. jubilie
jinis albumas, 28 dainos, 10 
dol. Išleido J. Karvelis, Chica
go, BĮ. Šios plokštelės gauna
mos ir Darbininko spaudos 
kioske.

Pasaulio Liet. Gydytojų Sąjungos išleistas 3 spalvų ženklelis 
Lietuvos okupacijai priminti, ženkleliai lipinami ant laiškų. 
100 ženklelių už 1 dol.. Platintojams nuolaida. Kreiptis: Dar 
bininkas, 910 Willoughby Ave.,Brooklyn, N. Y. 11221.

Parengimai New Yoike
Vasario 13-21 — Meno paroda 

Kultūros Židinio patalpose 361 High
land Blvd. Rengia. LB New Yorko 
apygarda.

Vasario 20, šeštadienį — Užgavė
nių kaukių balius Maspetho parapi
jos salėje. Rengia Studentų Ateiti
ninkų s-gos valdyba.

Vasario 21, sekmadienj — Kun. 
Kenneth Wicks pagerbimas 1 vai. 
p.p. Apreiškimo parapijos salėje. 
Rengia Kat. Moterų S-gos 29 kp.

Vasario 27, šeštadienį — Stipen
dijų popietė. Rengia Liet. Katalikių 
Moterų Kultūros draugija.

Kovo 13-14 — A. Baltuonio dro
žinių paroda Kultūros židinio patal
pose, 361 Highland Blvd. Rengia 
skaučių židinys.

Kovo 27-28 — Dail. V. K. Jonyno 
dailės paroda Kultūros židinio pa
talpose. Rengia skautams remti ko
mitetas.

Balandžio 24, šeštadienį — Pava
sario balius šv. Aloyzo par. salėje, 
Great Neck, N.Y. Rengia skautams 
remti komitetas.

Balandžio 25, sekmadienį — Vely
kų stalas. Rengia LM Federacijos 
New Yorko klubas.

Gegužės 2 d., sekmadienį — Pa- 
baltiečių Moterų metinis parengimas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

AIDAI — stambus mėnesinis 
kultūros žurnalas. Metam 
tik 10 dol. Administraci
ja: 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N- Y. 11221,

20 dol.: Snieguolė Jurskytė, 
Philadelphia, Pa.

14 dol.: kun. J. Pragulbickas, 
Elizabeth, N. J.

Po 4 dol.: A. Dragūnevičius, 
Hartford, Conn., E. Libus, Chi
cago, Ill., S- Vaškys, So. Ozo
ne Park, N. Y., K. Montvila, 
Brooklyn, N. Y.

3 dol.: J. Petronis, Phila
delphia, Pa.

• Po 2'dot.: A: C. Binkis, S-K. 
Lukas, J. Lukošius, A. Ūselis, 
Brooklyn, N. Y.; K. Bačans- 
kas, Z. Petrauskas, Dorchester, 
Mass.; A. Liškūnas, J. Tricys, 
Chicago, Ill-; S. Raksnys,. P. 
Surma, Phila. Pa.; K. Gendrim, 
Brighton, Mass., O. Ulevičius, 
So. Boston, Mass.; M. Giparas, 
St. Petersburg, Fla.; R. Paul, 
Miami, Fla.; kun- G. Matejū- 
nas, C. P. Baltimore, Md.; R. 
K. Gruodis, Mt. Airy, Md.; B. 
R. Petraitis, Pittsburgh, Pa.; A. 
Dainius, Detroit, Mich-; K. Čiu- 
rinskas, Dyer, Ind.; A. Vaškas, 
Nashua, N. H.; M. Giraitis, 
Putnam, Conn.; J. Sleder, For
est Hills, N. Y.; A. Ošlapas, Re
go Park, N. Y.; J- Valaitis, Ir
vington, N. Y.; M. Sabis, Rich
mond Hill, N. Y., S. Damulis, 
Indio, Calif.; V. Motiekaitis, La 
Habra, Calif.; A. Grebliūnienė,

By Act of Congress, the 
above, warning must be placed on all 
cigarettes manufactured for sale 
in the United States on or after 
November 1,1970.

U.S. DEPARTMENT OF HEALTH, 
EDUCATION, AND WELFARE 
Public Health Service

7his space contributed as a public service.

darbininkas

A. Kuprevičius, Hartford, Con
nect.; S. Morkūnas, Verdun, 
Que.

Po 1 doL: J. Audėnas, B. 
Draugelis, A., Rinkevičius, B’- 
klyn, N. Y.; _B. Kriščiūnas, J-. 
Vitkus, Hartford, Conn.; P. 
Domkus, Z. Stanaitis, Los An
geles, Calif.; M. Jatkonis, 
Queens Village, N. Y.’; Ch. Kar- 
bočius, Amsterdam; B. Kovas, 
Norwood, Mąss-; J. Matachins- 
kas, Worcester, Mass.; .R. Biel- 
kevičius, J. (Šaulys, Branford, 
Conn., L Malėnas, Richmond 
Hts., o-,; A. Laniauskas, Cicero, 
III.; S. Daržinskis, Dovners 
Grove, m.; P. Butkys, Mon
terey, Calif-; A. Jaras, Kenosha, 
Wise.; J. Grigaliūnas, Elizabeth, 
N. J.; F. Misiūnas, May wood, 
N. J.; L. Balaišis, Montreal, 
Que.; J. Rudaitis, Hamilton, 
Ont.

Visiems, prie kalendoriaus 
išlaidų padengimo prisidėju- 
siems, nuoširdžiai dėkojame. 
Laukiame spaudai paramos ir 
iš neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO
Administracija

H. W. FEMALE

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2%x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Introducing
improved 
warning:

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

ALFRED W. ARCHIBALD, President

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5&% • 1 year Term Deposit — 5%%
• Special Notice a/c — 5 ¥2 • 2 year Term Deposit — 6%

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

DISPLAY

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 ■— Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

R & M PAQUIN 
BOARDING HOME

Kingston, N.Y. — Vacancies for 
senior citizens all conveniences good 
food quiet home. Reasonable Cath
olic Church nearby

Call 914-338-9128

Long established Private Nursery 
School, select clientele, State license 
School 1st floor, apt. 2nd floor. Prin
cipals. Mrs. Tissot 203—637-1398

Money making Luncheonette, excel
lent reputation^ established clien
tele, adjacent new botany village. 
Owner retiring. (201) 473-9431

Exp. Operators on Singer machines 
on dresses. Must do complete gar
ment steady Albert Hazin Dress Co. 
3118 3rd Ave. Bronx — 665-0909

Operators, Exp. on dresses. Section 
or complete on Singer machines — 
steady. Good working conditions. 
Morado Dress Maker 842 6 Av NYC

Ecuador Moving security and guar
antee local monng, long distance 
carrying packages & loads to Ecua
dor, Columbia, Central and South 
America. Immediate service, free 
estimates, welfare OK. 406 45 St. 
Bklyn. tel. 435-7532; nites 492-6209

Exp operators on dresses complete 
or section steady work nice work
ing conditions Mercedes Dress 576 
Rogers Ave-Rklyn. CaU 282-0548

NOBLE’S HOUSE — “An unusual 
Grek Restaurant rated 3*** by The 
New York Times, dinners & enter
tainment. We also cater to parties, 
meeting & groups. Closed Mon. For 
res.: (516) 487-2767 ask for George. 
505 Middle Neck Rd. Gr. Neck, L.I. 
“Belly Dancing’ on Fridays”

$$ —FUND RAISING — $$

Fantastic Profits!
Calling all groups: 

Cub Scouts, Boys' Clubs. 
Schools. Churches, and 

Organizations

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio

EARN 500 to 5,000 dollars & up 
Unbelievably Beautiful 
EASTER GOODIES 

Guaranteed sales. 
No investment 
on your part. 

For information

Call: (914) 668-8886

CHARLES
FUND RAISING

207 Franklin Ave., Mt. Vernon, N.Y.

H. W. MALE

Wanted
FIRST RATE SPECIALTY COOK 
to work in International Restaurant 
featuring Continental cuisine. Must 
have 5 years experience specializing 
in foreign menus. Salary $150.00 per 
wk basic. Must work overtime as 
required. Call A. Vlavianos, Torring
ton, Conn. 203—482-7958

Service station managers & attend
ants for New Rochelle area — will 
train. Apply at Power Test Sta. 212 
St. & Boston Rd. Call 014-937-4888

FRIGIDAIREM AN 
REFRIGERATOR SERVICE 

EV 3-5569 
24 Hr. Service

Director of Operations A Mainten
ance to take charge of entire school 
physical plant of 12 buildings, asso
ciated property, and a staff of about 
72. Degree in Mechanical engineer
ing preferred--other engineering de
grees considered. New Jersey Pro
fessional license required. Applicant 
must have at least ten years’ expe
rience in operation and maintenance 
of public and/or private buildings 
and plants, including a thorough 
background in supervision, direction, 
scheduling of personnel; extensive 
knowledge of heating, ventilation, 
airconditioning, plumbing, electrical 
work, carpentry, structural design, 
etc. 1 W Forest Ave. Teaneck, NJ.

Exp Cabinet Maker A Machine Man 
to cut and put together Inwood cab
inet — 81 Sheridan Blvd. — (516) 
239-7773

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. CaU 609 465-5607

Sea Shore on City Island shore din
ners, seafood, steaks, chops, Italian 
dishes, choice wines and liquors — 
open daily for lunch and dinner. 591 
City Island Ave. City Island, Bronx, 
N.Y., on your right after the bridge. 
TT 5-9849 or TT 5-2643

WE BUY junk cars. Free towing in 
local area. Cars must be complete 
and with all 4 tires. Please call 
345-4448 8 AM to 5:30 PM Monday 
to Saturday. Ask for EDDY or 
CHARLIE.

Neighborhood INCOME TAX Ser
vice Federal - State - City Tax $5 
and up. Joseph B. Crosby Inc. 190- 
09 Linden Blvd. St. Albans

WE DO HAULING and REMOVAL 
OF DEBRIS of all kinds along with 
basement whitewashing — all work 
guaranteed Mr. RAYMOND LEWIS 
1232 Fulton Ave Bronx Call 588- 
5645

MALE ■ FEMALE,

Exp Lab Technician steady work 
excellent working conditions good 
salary and benefits — Mid Hudson 
Medical Group Fishkill N.Y. Call 
914-896-6203 bet. 9 AM to 3 PM.

Help me — profitable and growing 
business personality, character, am
bition necessary possible to start at 
$40 per week part time fantastic 
opportunity for rapid advancement 
Mr. John Oppy. 68 W. 39 St. Bay
onne N.J. 07002 — 201-437-4882

CLERKS
FOR CLIFTON AREA 

NICE WORK
IF YOU CAN GET IT 

AND YOU CAN 
WITH US.

Especially if you arc careful with 
figures, can file. type, and do all 
those little bits of every thing that 
keep office running.
You'll enjoy working in pleasant 
surroundings with a good salary 
and excellent benefits.

For more information 
give us a call: 
(201) 271-9928 

or 
(201) 473-9928

N. J. Bell
TELEPHONE COMPANY 

An Equal Opportunity Employer. 
21548

DEXTER PARK «« 
PHARMACY |L 

Wm. Anastasi, B. S. " 
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 1142’ 

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

VlrflWa 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

--------  Allen R. Shipley --------
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Lietuvos nepriklausomybes 
minėjimas vyksta šį sekmadie
nį vasario 14, Franklin K. La
ne mokyklos salėje Woodha
vene. Minėjimo proadžia 3 v. 
popiet. Minėjime kalbą pasakys 
prof. R. Vaičaitis, kuris dėsto 
inžineriją Columbijos universi
tete, bus atliktas J. Rūtenio 
montažas — Ąžuolai prie Ne
muno, dainuos operetės choras, 
vadovaujamas M. Cibo, N. Y. 
Tautinių šokių grupė, vadovau
jama J. Matulaitienės, pašoks 
keturis tautinius šokius. Taip 
pat bus ir svečias kalbėtojas— 
amerikietis. Minėjimą rengia 
Altas, kuriam šiemet pirminin
kauja tautininkai. Visus 
nizacinius darbus atlieka 
sandras Vakselis.

orga-
Alek-

OFM,Tėv. Paulius Baltakis, 
Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjime sukalbės invokaciją-

10 organizaciją su vėliavom 
dalyvauja Lietuvos nepriklau
somybės minėjime vasario 14 
Franklin K. Lane mokyklos sa
lėje. Šios vėliavos bus įneštos 
į salę iškilmingo minėjimo pra
džioje. Organizacijos, kurios dar 
norėtų dalyvauti su vėliavom 
šiame minėjime, prašomos tuoj 
užsiregistruoti pas A. Vakselį, 
tel. VI 6-3246.

Newarke, N. J-, Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas bus 
vasario 13, šeštadienio vakare, 
lietuvių parapijos salėje, 207 
Adams Street. Pagrindinę kal
bą pasakys dr. Elena Armanie- 
nė iš Baltimorės. Minėjimas 
pradedamas 5 v. pamaldom už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės. 
Po pamaldų 6:30 v. minėjimas 
parapijos salėje. Rengia ir vi
sus kviečia New Jersey Lietu
vių Taryba.

Dr. E. Armonienė kalbės Lietuvos 
nepriklausomybės šventės minėji
me Newarke.

(atkelta iš 4 psl ) 

žų yra laisvė pasirinkti, laisvė 
apsispręsti ir, pagaliau, laisvė 
klysti.

Sakyčiau, kad vyresnioji 
karta turėtų sutikti ir su jau
nesniosios kartos laisve klysti, 
nes vis tiek, nori ar nenori vy
resnieji, ne šiandien, tai ryt ar 
poryt, jaunesnieji neišvengia- 

, mai jų vietą užims. 1970 šia 
3”"val/popiet"Kultūros"2idinip Prasme buv0' «ana «ikžmingi. 

patalpose, 361 Highland Blvd., — Ar metų eiga buvo tota- 
Brooklyne. Paroda šią savaitę; lietinės, ar demokratinės eks- 
baigiama įrengti. Ji bus išsta
tyta Kultūros Židinio pirma
me, antrame aukšte ir rūsio sa
lėje. Paroda vyks visą savaitę. ‘ geriausia gal bus prisiminti At- 
Uždaroma vasario 21 d. vaka
rą. Parodą rengia LB New Yor- 
ko apygardos valdyba.

Romas Kezys, Laisvės žiburio 
radijo vedėjas ir Vliko valdy
bos narys, kalbės v vasario 14 
Hartforde ir vasario 21 Roch- 
esteryje nepriklausomybės 
šventės minėjimuose.

Long Island Liet.. Piliečių 
klubo metinis susirinkimas 

bus kovo 14 d. 2 v. popiet. A. 
Antanaičio bute, 454 Meadow 
Road, Kings Park, N. Y., 11754'. 
Bus valdybos rinkimai, po 
susirinnkimo — kavutė.

Ąžuolai prie Nemuno — žo
džio, muzikos ir vaizdų 
montažas bus atliktas Lietuvos 
nepriklausomybės šventės mi
nėjime vasario 14 Franklin K- 
Lane mokyklos salėje. Monta
žo autorius — Jonas Rūtenis. 
Dalį teksto įskaitė Henrikas Ka
činskas. Garsą įrašė Algis Rei- 
vydis. Skaidrės bus rodomos ek
rane, palydėtos muzikos ir žo
džio.

Apreiškimo parapijos bažny
čioje Lietuvos nepriklausomy
bės šventės proga pamaldos 
bus vasario 14, sekmadienį, 11 
yaL Specialų pamokslą pasakys 
kun. Pr. Geisčiūnas, giedos pa
rapijos choras, vadovaujamas 
Algirdo Kačanausko. Jaunimas 
kviečiamas dalyvauti su vėlia
vomis.

Jaunimo pamaldos, suorgani
zuotos Maironio šeštadieninės 
mokyklos, Kultūros Židinio pa
talpose pirmą kartą įvyko sau
sio 7. Dalyvavo virš 150 as
menų.

Katalikių Moterų 29 kuopos 
susirinkimas įvyks vasario 14, 
sekmadienį, 12 v. Visos narės 
kviečiamos ne tik atsilankyti; 
bet pasikviesti ir drauges, kad 
įsirašytų į sąjungą. Susirinki
mas įvyks Apreiškimo parapi
jos salėj.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom lietuviškom kny
gom ir plokštelėm pakviestas į 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą, kuris New 
Yorke įvyks Franklin K Lane 
mokyklos salėj. Bus gera proga 
įsigyti dovanom ar sau lietu
viškų knygų ar plokštelių ir už
simokėti Darbininko prenume
ratą.

Vienuolynas GL
Spaustuvė-------------- GL
Redakcija ~------— GL
Administracija____ GL
Kultūros Židinys

5*7068 
2-6916 
5-7281 
2-2923

827-9865

Dailės paroda, kuri rengiama 
ryšium su Lietuvos nepriklau
somybės šventės proga, atida
roma šį šeštadienį, vasario 13,

pansijes naudai, ar nenaudai, 
palyginti su 1969?

— Atsakant šiuos klausimus,

lanto Pakto Draugijos (The 
Atlantic, Treaty Association) 
metinio susirinkimo 1970.IX. 
25. Hagoje priimtą nutarimą-

Pagal tą nutarimą 1970 tar
ausi totalistinė sovietų ekspan
sija. Atvirkščiai, Vakaruose, 
pirmiausia Vakarų Europoj, tar 
pusi bendra apatija, tarpęs sa
vęs užliūliavimas, tarpusi vaJ 
lios ir atsakomybės atrofija.

Tokiomis sąlygomis negalėjo 
susiklostyti Lietuvos bylai pa
togios ir palankios tarptautinės 
padėties prielaidos.

Antra vertus, ir 1970 galiojo 
didžiojo stratego Vokiečių feld
maršalo Moltkės taisyklė, kad 
savo siekimuose turime pasi- 
kliausti ne tik savo pačių jėgo
mis, savo sąjungininkų ir drau
gų parama, bet taip pat ir sa
vo priešų talka. .Ar Kudirkos pa 
grobimas nuo Vigilant laivo ne
buvo Lietuvos priešų talka Lie
tuvos laisvės reikalui?

Jonas S. Galenski, Old Bridge, 
N. J., vasario 15 baigs Wash- 
ingtono universitetą, Washing
ton, D.C. Po trejų ir pusės 
metų jis studijas baigs pusmeti 
anksčiau, gaudamas laipsnį’- Jis 
buvo įtrauktas i dekano garbės 
saraša. Laisvalaikiais dirbo se
natorių ir kongresmanų įstai
gose Kapiteliu j. Vasario 1 pra
dėjo dirbti National Account
ing Firm of Arthur Anderson 
Co. Jonas, yra sūnus Jono ir 
Teresės Galenskų, kurie ilgą lai
ką gyveno Brooklyne. Jono dar
bovietei išsikėlus į N. J., šei
ma irgi išsikėlė į Old Bridge. 
Galenskienė yra Darbininko ad
ministratoriaus tėv. Petro Ba- 
niūno pusseserė.

Jonas S. Galenski

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

53 metų sukakties minėjimas įvyks vasario 14, sekma
dienį, 3 v. popiet Franklin K. Lane aukštesniosios mo
kyklos salėje, Dexter Court ir Jamaica Ave., Woodhavene. 
Programoje:

• Prof. R. Vaičaičio kalba

& Meninėje programoje:
• “Ąžuolai prie Nemuno” — žodžio, vaizdo ir 

muzikos montažas.
• Operetės choras, vadovaujamas Myk. Cibo
• New Yorko tautinių šokių grupė, 

vadovaujama Jadvygos Matulaitienės
į Pamaldos tą pačią dieną bus 11 vai. Maspetho lietuvių 

parapijos bažnyčioje.
Įeinant aukojama 3 dol.

į moksleiviams — 1 dol.
Amerikos Lietuvių Taryba

DARBININKAS

Darbininko redakcijos popietėje sausio 31 Kultūros žid inyje žmonės klausosi praeitų metų apžvalgos.
Nuotr. V. Maželio

DARBININKO
Kultūros Židinyje sausio 31 

buvo Darbininko šventė — jo 
atžymėtų žmonių pristatymas 
ir metų apžvalga. Kaip rašėme, 

—šventė praėjo sėkmingai. 
Žmonės parodė tinkamą susi
domėjimą.
Praeitais metais, įteikiant me

dalius ir atžymėjimus, buvo 
kviesti pagal surašytą protoko
lą. Dabar buvo padaryta kitaip. 
Ant stalo buvo sudėta atžymėji- 
mo lapai ir medaliai- Buvo pa
kviestas praeitų metų toks lau
reatas ir jis iš septynių pasi
rinko vieną.

Dėmesys sportui
Praeitais metais buvo atžy

mėtas Kultūros Židinio pradi
ninkas ir statytojas Tėv. Juve
nalis Liauba, OFM. Šiuo metu 
jis gyvena St. Catharines, Ont., 
Kanadoje. Už jį buvo pakvies
tas Tėv. Kornelijus Bučmys.

Iš septynių aplankų, kurie 
buvo išdėstyti ant ilgo stalo, 
jo žvilgsnis sustojo ties viduriu. 
Paėmė vieną, ir tai buvo spor
tininkas Saulius Remėza.

Pirmasis “traukimas” tikrai 
buvo intriguojantis. Publika plo
jo triukšmingai, kol S. Remėza 
atėjo iš gilumos ir pasiėmė me
dalį, atžymėjimą-

šveicariškų laikrodėlių labai 
papigintomis kainomis galima 
gauti pas laikrodininką Stasį 
Citvarą. Laikrodžių gerumas vi
su 100 procentų garantuo
tas. Ypač rekomenduojama 
tiem, kurie nori siųsti į Lietu
vą, nes tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Oit- 
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648. f

Lietuvių dailininkų grafikos 
kūriniai — originalai tinka bu
to papuošimui ir dovanoms. 
Pasirinkimas iš virš 100 skir
tingų paveikslų. Skambinkite 
VI 9-2686. ' 1

DAILĖS
PARODA 

vasario 13-21 
KULTŪROS ŽIDINYJE 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y.

DALYVAUJA

DAILININKAI
Paroda atidaroma vasario 13 d. 3 v. po
piet. Lankymo valandos — kiekvieną 
dieną nuo 6 v.v. iki 9 v.v., šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 1 v. iki 9 v.v.

Parodą rengia
Lietuvių Bendruomenės
New Y or ko apygarda

POPIETĖJE ATŽYMĖTI SEPTYNI
Saulius Remėza sporto klu

be reiškiasi nuo 1958 metų 
kaip aktyvus futbolo koman - 
dos narys. Į futbolą jis yra įdė
jęs daug triūso, pats aktyviai 
žaidė, išlaikė komandos kovin
gą dvasią, rūpinosi sportuojan
čiu prieaugliu. Yra jis ir L.A. 
K. sekretorius, savo darbu at
stovaudamas visai valdybai. 
Buvo jam siūloma pirmininko 
vieta, bet jis pasiliko tik sekre
toriumi. Tai rodo, kad jis yra
pamėgęs tylų ramų darbą ir ša- šią diskoteką 
linasi bet kokio triukšmo.

Pirmoji moteris
Toliau programos vedėjas pa

kvietė Antaną Novickį, kuris at
stovavo savo žmonai Birutei 
Novickienei. Atėjęs prie “loteri
jos” stalo, jis pasirinko iš vi
durio. Ir kai atidengė aplanką, 
ten buvo įrašyta Daiva Kezienė.

Jos atžymėjimo akte pasa
kyta, kad pasižymėjo greitu, 
energingu ir sėkmingu viešo
sios opinijos organizavimu, pa
sižymėjo ryšium su išduotu jū
rininkų Simu Kudirka- Daiva 
Kezienė buvo viena iš pagrin
dinių spontaniškų demonstra
cijų organizatorių- Jos iniciaty
va spinduliavo visur. Kai rei
kėjo, organizavo motinų ko
mitetą, kad tik demonstracijos 
būtų sėkmingesnės. Drauge su 
savo vyru, Romu Keziu, ji su
daro gražų ir veiklų vienetą, 
kuris įneša daug gyvumo į visą 
litetuvišką gyvenimą.

Daug laiko skiria ir Laisvės 
Žiburio radijo valandėlės prog
ramai. O ji juk augina gana 
gausią šeimą — penkis sūnus!

Dėmesys muzikai
Pakviesta Emilija čekienė 

atidengė atžymėjimą, kuriame 
buvo įrašytas Vytautas Strolia.

Atžymėtas jis už muzikinę 
veiklą, o toji veikla gana pla
ti. Jis vadovauja .N. Y. vyrų 
chorui, skiria daug laiko ir dė-

karstą gėlėmis, užprašiu- 
šventas mišias, išreišku- 
užuojautas ir palydėju- 

į kapus.

Sausio 26 d. Easton, Pa., šv- 
Marijos Magdalenos kapuose 
palaidotas vyras ir tėvas

Petras Andriušis.
Nuoširdžiai dėkojame visiem 

— giminėm ir pažįstamiem, da- 
lyvavusiem laidotuvėse, puošu
siom 
šiem 
šiem 
šiem

Ypatinga padėka kun. Algi
mantui Bartkui už palydėjimą 
į kapus ir jautrų atsisveikinimą 
bažnyčioje.

Graboriui Jonui Katiniui dė
kojame už tokį rūpestingą ir 
nuoširdų patarnavimą.

Nuoširdus ačiū Aleksui Vai
čiūnui, Peter Walles, Martin 
Senkui, John Pashkus ir John 
Adomoniui — padėjusiem neš
ti karstą į amžiną poilsio vietą.

Reiškiame nuoširdžią padėką 
visiems.

Žmona Antanina ir sūnus
Juozas Andriušis su šeima

emu
ŽINIOS—

mesio šiam savo darbui, pvz., 
jei reikia, jis net vienam cho
ro nariui rengia repeticijas, jį 
net nuveža namo. Dažnai jis pa
teikia aktualios muzikinės me
džiagos Laisvės Žiburio radijo 
programai, parenka plokšteles, 
atžymi muzikinio gyvenimo į- 
vykius.

Jis turi ir muziko istoriko po
mėgį — renka ir komplektuoja 
daug ką, kas surišta su muzi
ka- Pav., jis turi bene didžiau- 

lietuviškų
plokštelių rinkinį.

Visuomeniniam reikalam V. 
Strolia visada yra jautrus ir pa
slaugus ir darbe ištvermingas.

Dėmesys Amerikos lietuvaitei
Pasirodo, kad šioje popietėje 

dėl susidėjusių aplinkybių ne
galėjo dalyvauti Jadvyga Matu
laitienė, atžymėta praeitais me
tais. Ją pavaduoti buvo pa
kviestas bet kuris iš jos tauti
nių šokių grupės. Toks atsira
do. Tai buvo Jurgis Oniūnas. 
Jis tik parinko atžymėjimo ap
lanką, gi visą įteikimą atliko 
Tėv. K. Bučmys. Šiame aplan^ 
ke buvo įdėtas Helen Kulber 
vardas.

Ir kas nežino Helen Kulber? 
Ji lankosi visur, kur reikia gar
sinti ar priminti Lietuvą. Ji gi
musi ir augusi Brooklyne. 
Pažindama šio krašto papročius, 
daugiausia reiškiasi tarp ame
rikiečių, surasdama įvairiausių 
progų Lietuvos klausimui 
minti.

(Bus daugiau)

Operos minėjime Chicagoje 
iš Bostono dalyvavo: Tatjana 
Babuškinaitė —Vasiliauskienė, 
Stasys Santvaras ir Izidorius 
Vasy liūnas-

Alto Bostono skyrius prane
ša lietuvių visuomenei, kad šie
met Vasario 16-ta Bostone bus 
minima Vasario 14, sekmadie
nį. Minėjimas vyks šia tvarka: 
10 vai. ryto, Sv. Petro liet, pa
rapijos bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos su šventei pritaiky
tu pamokslu. 2-trą vai- popiet 
So. Bostono Liet. Pil. dr-jos tre
čio aukšto auditorijoj iškilmin
gas susirinkimas. Iškilmingam 
minėjime ir pamaldose organi
zacijos prašomos dalyvauti su 
vėliavomis. Vėliavų paradui va
dovaus Stepono Dariaus Vete
ranu Postas.

Lietuvių visuomenė kviečia
ma kuo gausiausiai dalyvauti 
minėjime ir dosniai aukoti Lie
tuvos laisvinimo reikalam.

Alto Bostono skyriaus pirmin. 
yra Edmundas Cibas, o sekre
torium A. Keturakis.

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujama radijo valandė
lė, kuri yra seniausia N. Ang
lijoje, rengiasi švęsti savo 37 
metų sukaktį kovo 14- Tą dieną 
bus talentų popietė ir iškilio
sios lietuvaitės rinkimai, balius 
Liet. Piliečių klubo salėje. Vi
si talentai, kurie nori pasirody
ti toje popietėje, kviečiami už
siregistruoti iki vasario 18 pas 
Valentiną Minkienę, Baltic 
Florist, 502 E. Broadway, So. 
Boston, Mass. 02127, tel. 268- 
0489.

pri-

Norwood, Mass.
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės minėjimas bus vasario 
14, sekmadienį- Mišios bus 10 
vai. lietuvių Sv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje. Bus taip pat pri
taikytas pamokslas apie ken
čiančia Lietuva. Visi Norwoodo 
ap-kės lietuviai kviečiami da
lyvauti pamaldose ir prašomi 
išeidami iš bažnyčios prie durų 
įteikti savo auką, skiriamą Lie
tuvos laisvinimo reikalam. Taip 
pat galima auką įteikti ir kle
bonijoje.

Miestelio Įvairių pareigūnų 
rinkimai įvyko sausio 18. Išrin
ko lietuvį Juozą Adukonį į mies
telio finansų komisiją. Juozas 
Adukonis yra geras Sv. Jurgio 
lietuvių parapijos narys, šven
to Vardo draugijos narys. Jis 
yra vedęs lietuvaitę Kotryną 
VilkiŠkiutę ir augina dvi dukte
ris. Linkime jam kuo geriau
sio pasisekimo naujose pareigo
se.

Išrinkto William Butter mo
tina taip pat yra lietuvė

Parapijos šokiai bus balan
džio 16, penktadienį, Elks sve
tainėje, Winslow Ave. Klebo
nas kun. A. Abračinskas, vika
ras kun. A. Klimas ir rengimo 
komitetas iš anksto visus ma
loniai kviečia dalyvauti šiame 
vakare. Tuo paremsite parapi
jos reikalus. Žvalgas

Pajamų mokesčių — income 
tax — mažiau mokėsi gerai su
skaičiavęs. Skaičiavimo, kalku
liacijas, rašomąsias mašinas, 
taip pat radijo ir televizijos 
aparatus geriausia pirktis iš lie
tuviškos įstaigos: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y. 11731.

Parduodama reporterio ka
mera PLAUBEL MAKIN A 1:2. 
9, kuri yra labai mažai varto
ta. Objektyvas turi daug pagel- 
binių dalių. Informacijai tel. 
(516) MA 7-7216.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.
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