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Pakistanui gresia civilinis karas ir suskilimas
Rytine dalis reikalauja autonomijos, vakarinė ginasi posėdžiu boikotu

Pakistano valstybė, įsikū
rusi 1947 duodant nepriklauso
mybę Britanijos Indijai, daug 
ramių dienų neturėjo. Daug 
skerdynių lydimų kovų su in
dais, kur indai ir muzulmonai 
pakistaniečiai gyveno kartu, ke
li stiprūs susirėmimai su Indi
ja dėl Kašmiro, todėl tarp Pa
kistano ir Indijos tikros taikos 
ir šiandien nėra. Kalbamasi tik 
iš reikalo, bet vis aštriai.

Viduje buvo taika ir demo
kratinė tvarka tol, kol buvo gy
vas islamiško Pakistano kūrė
jas Ali Jinnah. Bet jis greit 
mirė ir nuo tada prasidėjo 
atentatai prieš prezidentus ir 
premjerus, kol galų gale 1958 
buvo suspenduota konstitucija

— Amerikietis agronomas
• dr. Fly, Urugvajaus partizanų 

pagrobtas prieš maždaug 8 mė
nesius, su neštuvais rastas pa
dėtas prie ligoninės vartų Mon
tevideo mieste. Nelaisvėje bū
damas jis buvo ištiktas širdies 
smūgio. Pagrobimo metu jis dir
bo kaip privatus asmuo Urug
vajaus žemės ūkio ministerijos 
žinioje.

Londonas traukiasi iš Persijos įlankos
Londonas. — 1968 britų Dar

bo partijos vyriausybė nutarė 
iki 1971 galo sumažinti iki mi
nimumo karinius Anglijos įsi
pareigojimus į rytus nuo Sue- 
zo kanalo. Tai reiškia, kad tu
rėtų likti be globos visi prie 
Persijos įlankos esą britų pro
tektoratai ir Singapūras, Mala- 
zija, Autralija bei N. Zelandija.

Šitoji Mary Harper sulaukė 
104 metų amžiaus, bet dar ne
reikalinga didesnės pagalbos sa
vo kasdienos ruošai atlikti. Tik 
maisto gaminti ji niekad nemė
go, todėl ir dabar turi mote
riškę, kuri jai šitą reikalą su
tvarko. Gyvena New Yorke, gi
musi Kentucky kaime 1866. Jos 
pirmoji meilė buvo arkliai, bet 
kai tik Fordas išleido pirmąjį 
automobilį Model T Ford, jos 
meilė ten nukrypo ir iki šios 
dienos ji tebegarbina Fordą ir 
automobilį. “Didžiausią pasiten
kinimą turėdavau vairuodama 
automobilį, mano laimingiau
sios valandos buvo praleistos 
automobily” — taip su pasi
gardžiavimu pasakoja Harper, 
kuri buvo pirmoji moteris, pra
dėjusi vairuoti automobilį Phi- 
ladelphijoj. Ne taip aštriai, bet 
dar pakankamai mato ir girdi 
valgo viską ir labai laiminga, 
kai kas nors ją nuveža auto
mobiliu į restoraną pavalgyti. 

ir valdžią perėmė gen- Ayub 
Khan. Šis valdė kurį laiką kaip 
diktatorius, padarė daug gerų 
reformų, ypač žemės reformą 
davė naują konstituciją ir par
lamentą, bet po ilgesnio laiko 
atsirado varžovas jo vietai už
imti. Prieš pusantrų metų jis 
pasitraukė, perleisdamas valdy
mą štabo viršininkui gen. Ya
hya Kahn, šis parengė sąlygas 
išrinkti parlamentą-konstituan 
tą naujai konstitucijai priimti. 
Po to jau civilinės valdžios i- 
kurtuvės. Bet kai pereitą savai
tę reikėjo konstituantai susi
rinkti darbo atlikti, Pakistanas 
kaip valstybė vėl atsidūrė akli- 
gatvyje, iš kurio viename ga
bale gali nebeišeiti.

Mat, Pakistanas susideda iš 
dviejų gabalų, kuriuos vieną 
nuo kito skiria daugiau kaip 
1000 mylių platumo Indijos 
juosta. Vakarinėj daly Įsikūru
si vyriausybė, ten daugiau tur
to, mažiau gyeentojų, aukštes
nė socialinė ir ūkinė kultūra. 
Rytinis Pakistanas, kuris nori 
vadintis Bengalija, yra skurdo, 
tamsos, gyventojų susikimšime 
ir kitokio vargo vieta. Kitaip

Opozicijoje esą konservato
riai tada labai protestavo, to
dėl per pereitos vasaros rinki
mus buvo pažadėję, jei laimėtų, 
tą reikalą iš naujo peržiūrėti. 
Kai šitai buvo padaryta, apsi
spręsta iš Persijos įlankos erd
vės pasitraukti. Ir taip šių metų 
gale baigsis šioje pasaulio daly
je Anglijos kariniai įsipareigo
jimai, kurie prasidėjo 1820 m.

Bet tuos gabalus valdantiem 
šeicham, kurių valdos turtin
gos naftos turtais, patarta ras
ti būdus sudaryt kokią nors po
litinę uniją, su kuria tada Lon
donas galėtų vienaip ar kitaip 
bendradarbiauti. Britų eksper
tai jau seniai su tais šeichais 
dirba ir daug visokių planų pa
siūlyta, bet ne taip lengva de
šimt šeichų į sąjungą suvesti. 
Juos galės suvienyti tik ko
munistų grėsmė. Jie greit ją pa
jus, nes Kinijos komunistai, į 
Adeną atsirėmę, rengia parti
zanus “liaudies respublikoms” 
ten įkurdinti. Tas faktas turėtų 
paskatinti šeichus paklausyti 
Anglijos, Irano ir Saudi Arabi
jos patarimų.

— Japonijos imperatorius 
pirmą kartą Japonijos istorijo
je šį rudenį išvyks vizituoti 7 
Europos valstybių. Oficialūs vi
zitai bus Anglijai, Belgijai ir 
V. Vokietijai, neoficialiai lan
kys Daniją, Olandiją, Prancūzi
ją, ir Šveicariją.

— Paleisti 4 JAV kariai, ku
rie buvo pagrobti Turkijos sos* 
tinėje ant vienos gatvės kampo 
besidairą į studenčių bendra
bučio langus. Greičiausiai juo
kais vėliau buvo paprašyta už 
jų paleidimą sumokėti 400,000 
dol. Derybų su jais niekas ne 
vedė, po keturių dienų ameri
kiečiai atsirado sveiki ir gera
me ūpe.

— Po Kristaus Kapo bazili
kos altoriumi Jeruzalėje graikų 
archeologai surado liekanas pir
mosios bazilikos, kurią 4 Šimt. 
Romos imperatorius Konstanti
nas pastatė toj vietoj, kur Kris
tus buvo nužudytas ir palaido
tas. Bazilika šiuo metu remon
tuojama ir sutvirtinama. 

sakant, šioji Pakistano dalis va
dinama užmirštu kampu- Bent 
taip sako jo gyventojai ir po
litiniai vadai.

į konstituantos rinkimus R. 
Pakistano vadai išėjo su vie
na partija, šeicho Mujib vado
vaujama. Ir išėjo su padėties 
pagerinimo programa, kurioje 
buvo ir plačios autonomijos rei
kalavimas.. Iš 313 numatytų 
konstituantos atstovų ji laimė
jo 167. Vakarinėje daly vyrau
janti, bet labai kairi partija lai
mėjo tik 82. Likę 64 atstovai 
priklauso kelioms grupėms ir 
daugumoje skiriami. Praktiškai 
žiūrint, šeicho partija turi kons- 
tituantoj absoliučią daugumą.

Vakariečiai iš anksto papra
šė, kad šeichas atsisakytų auto
nomijos, bet atsakymas buvo: 
Niekada! Tada vakariečiai atsi
sakė vykti į konstituantos po 
sėdžius, todėl prezidentas at - 
šaukė susirinkimą. Rytiečiai už
protestavo susirinkimo atšauki
mą, paskelbė visuotinį streiką, 
demonstracijas, nepriėmė pre

Kun. E. Abromaitis, buv. šv. Kryžiaus lietuvių parapijos klebonas, Vasario 
16 minėjime Chicagoj skaito invokaciją. Tai jo paskutinis oficialus pasiro
dymas Chicagoj. Nuotr. A. I. Gulbinsko

— Tarp V. Berlyno magist
rato ir R. Vokietijos atstovų 
prasidėjo pasitarimai dėl leidi
mo V. Berlyno gyventojam lan
kytis R. Berlyne Velykų šven
čių proga.

Viena kūrybinga
J c?

organizacija
Ženeva. — Tarptautinė Dar

bo Organizacija, dabar viena 
iš JT agentūrų, pradėjo save 
darbą kartu su Tautų Sąjunga. 
Per 50 su viršum savo veiklos 
metų darbo ir kapitalo santy
kiuose ji yra nudirbusi didžiu
lį darbą. Kraštai, kurie nieke 
apie tai nebuvo girdėję, šian
dien turi tobuliausius darbo tei
sės kodeksus. Dirbančiojo žmo
gaus gerovei pakelti ir darbe 
saugumui įskiepyti padary
ta nepaprastai daug- ši agentū
ra buvo pionierius visose dar
bo ir kapitalo bendradarbiavi
mo srityse.

Šiuo metu toji organizacija 
bando sudaryti savo darbo ba
lansą: ar visur ir ar visos jos 
konvencijos jau įgyvendintos, 
kur dar reikia paramos joms į- 
gyvendinti, kas reikalingas jos 
paraginimo darbo-kapitalo san
tykių pagerinimo srityje.

Tam darbui atlikti sudaryta 
speciali komisija iš žymių dau
gelio kraštų juristų studijai pra
vesti ir raportus surašyti. IŠ A- 
merikos ton komisijon pakvies
tas buv. Aukšč. Teismo pirm. 
Earl Warren.

zidento pakvietimo atvykti į pa
sitarimą, neleido prisaikdinti 
naujai atvykusio gubernato
riaus. Kraštas paskendo maiša
ty, gresia civilinis karas, jei
gu bandytų įsikišti kariuomenė, 
nes karo stovis jau paskelbtas 
Sklinda gandai, kad šeichas 
Mujib jau sudarinėja savo vy-

Teisinga kalbak
Washingtonas- — Marksistine 

vadinamos Čilės vyriausybės ū- 
kinė delegacija buvo atvykusi 
į Washingtona pasakyti, kad 
privatus ir valstybinis Ameri
kos kapitalas Čilėje laukiamas 
ir pageidaujamas, tik jis turi 
dirbti valstybės ūkinės politi
kos rėmuose. Ne užsienio ka
pitalai, bet vyriausybė atsakin
ga už krašto ūkinės politikos 
tikslus ir ūkinę politiką. Už na
cionalizuotus užsienio kapita
lus bus atlyginta, bet tų kal- 
pitalų savininkai turi suprasti, 
kad Čilė nori būti savo žemės 
turtų savininkas.

Maskva bėdoj 
su Kubos ūkiu

Sovietai ir Kuba net tris mė
nesius derėjosi, kol sutarė me
tinę prekybos ir atsilyginimų 
sutartį. Mat, Kubos ūkinė padė
tis ne gerėjo, bet kasmet ėjo 
blogyn, todėl dabar buvo suda
ryta speciali komisija Kubos 
ūkininkavimo metodams pastu- 
dijuot. Sovietai tuo reiškiniu la
bai susirūpę, nes Kuba už gau
namas prekes jau yra įsiskoli
nusi iki 3 bil. dol. Pats Castro 
neseniai viešai prisipažino, kad 
ūkis niekaip negali susitvarkyti, 
nes* labai mažas darbininkų 
darbo našumas pramonėje ir že
mės ūkyje.

Vienintelė prekė, kurią Ku
ba gali Rusijai duoti, yra cuk
rus. Bet ir cukraus derlius kas
met mažėja, todėl Kubos gali
mybė Maskvai atsilyginti irgi 
mažėja. Galop ir su tuo iš Ku
bos gaunamu cukrumi proble
ma, nes Rusijai jo nereikia, to
dėl reikia jam pirkėją kitur su
rasti. Gi prekių Kubai reikia 
duoti, ir kasmet vis daugiau, 
nes be tos pagalbos Castro ne
gali išsilaikyti valdžioje.

Dabar jau Čilė, matyt, Mask
vos paprašyta, sudarė prekybos 
sutartį vieniem metam. Iš Ku
bos pasiims kiek cukraus ir ta
bako, gi jai duos kitokių žemės 
ūkio produktų (pupų ir svogū
nų) bei šiek tiek pačių reika
lingiausių pramonės gaminių. 

riausybę ir gali paskelbti ne
priklausomybę. To vakariečiai 
labiausiai bijojo, bet ikšiol nie
ko nedarė, kad to išvengtų.

Maskvos žiniomis 
Kudirka kalėjime

— Tariamai patikimi šalti
niai iš Maskvos perdavė per 
Vakarų korespondentus žinią, 
kad Simas Kudirka dabar jau 
esąs areštuotas ir pirmą karta 
ji kalėjime aplankiusi žmona. 
Antradienio vakarinėse laidose 
tą žinią perdavinėjo New Yor- 
ko radijo ir televizijos stotys. 
Tie patikimi šaltiniai neabejo
tinai yra sovietų pareigūnai, 
kuriems pavesta palaikyti ryši 
su užsienio korespondentais. 
(Žiūr. vedamąjį 3 psl.).

New Yorko žinios
— Taxi kainų pakėlimas išė

jo šoferių nenaudai: mažiau 
žmonių po streiko jais besinau
doją. mažesni arbatpinigiai, kar
tais ir visai jų nebegauna, nes 
žmonėms pradeda įgristi nuola
tiniai. streikai.

— Meras Lindsay miesto pi
nigais nori nupirkti Yankee sta- 
dijoną, kad nepabėgtų iš mies
tų futbolo ir beisbolo koman
dą.. .Tam ręikaįuį reįkėių. pa
imti iš miesto iždo 24mil. dol. 
Jau girdisi piktų balsų.

— Iš miesto welfare fondų 
paskolinta 800,000 dol. tai kor
poracijai, kuri organizuoja ark
lių lenktynių bilietų pardavinė
jimą už hipodromų ribų. Pel
nas eis miestui, bet organizavi
mas pavestas tokiam asmeniui 
kurį nuo pradžios iki galo lydi 
nepasisekimai.

Vyr. Teismo 
sprendimai

— Vyriausias Teismas 8 bal
sais prieš vieną nusprendė, kad 
valstija turi apmokėti teismo 
išlaidas tiems asmenims, kurie 
nori gauti divorsą, bet neturi 
pinigų teismo išlaidoms apmo
kėti. Teisėjas Black balsavo 
prieš tą nuomonę ir stipriai iš
barė kolegas, kad tokiu spren
dimu skatinami divorsai.

— Kitu sprendimu vieningai 
pasisakyta už tai, kad tik dėl 
neturto piniginės pabaudos ne
galįs užmokėti nuteistasis ne - 
gali būti pasiųstas kalėjiman 
tos pabaudos atsėdėti. Turi bū
ti surastas kitas būdas pabau
dai apmokėti. Vienas tokių— 
piniginės pabaudos išdėstymas 
mažomis sumomis

— Aštuoniais balsais prieš 
vieną (teisėjas Douglas) nu
spręsta, kad asmuo, kurio są
žinė leidžia kariauti visuose ki
tuose karuose, išskyrus Vietna
mo karą, negali būti atleistas ir 
nuo Vietnamo karo prievolės.

Visi renkamės demonstruoti už Bražinskus ir Simą Kudirką!
§į sekmadieni, kovo 14, 2 v. 

popiet visi New Yorko, New 
Jersey ir artimesnių kolonijų 
lietuviai kviečiami dalyvauti 
masinėje demonstracijoj Ti
mes Square, New Yorke, toj pa
čioj vietoj, kur buvo pirmoji 
demonstracija Kudirkos reika
lu. (43 St. ir Broadway, Man
hattan). Demonstracijos tikslas 
yra atkreipti Turkijos valdžios 
dėmesį į lietuvių ir amerikiečių 
nusistatymą Bražinskų atžvil

“Jūs klausiate manęs, kaip 
man atėjo galvon mintis palik
ti Sovietų S-gą ir išvykti Izrae- 
lin. Nors apie Izraeli aš išgir
dau tik prieš ketverius metus, 
tačiau dabar manau, kad visas 
mano gyvenimas buvo kelias 
Izraelio link. Iš šio pasakojimo 
jūs patys Įsitikinsite”.

“Aš gimiau Maskvoje 1949 ir 
buvau tipiška sovietiška 
mergaitė. Gerai mokiausi ir bu
vau Lenino pionierė. Mano kla
sės draugės įtarinėjo mane 
esant ambicinga, bet jos klydo. 
Mano šeima buvo labai netur
tinga- Mus dvi mergaites augi
no viena pati motina, gaudama 
labai menką atlyginimą. Mes 
niekad nematėm naujų drabu
žių. Bet aš niekad negalvojau 
apie mūsų neturtą. Mat, aš ma
niau, kad visi yra neturtingi, 
ypač inžinierių šeimos, nes ma
no motina buvo inžinierė”.

“Visas mano laikas buvo 
skirtas mokyklai, pionierių or
ganizacijai, vėliau — komso- 
molui. Labai daug dirbau, bet 
jaučiausi laiminga vakare na
mo sugrįžusi. Juk, pagal komu
nistų idealus, “asmuo savo as
meninius interesus turi aukoti 
socialistinės visuomenės nau
dai”. Aš mylėjau savo kraštą, 
savo sovietinius žmones.”

“Savo? Taip. Aš maniau, kad 
tai mano kraštas ir mano žmo
nės. Bet buvo kažkas, kas ma
ne skyrė nuo kitų žmonių. Aš 
buvau gimusi žyde- Aš nežino
jau, ką tai reiškė, bet mano 
identifikacijos kortelėje buvo 
įrašyta: jevreika. Mano klasės 
draugai rusai tuo žodžiu vienas 
kitą užgauliodavo. Aš mačiau 
ta žodi kreida ant sienų užra
šyta. Tas žodis labai aiškiai bu
vo irašvtas mano identifikaci
jos kortelėje, ir valstybės ant
spaudu* patvirtintas. 'Kiekvienų 
mokslo metų pradžioje moky
tojas klausdavo vardo, pavar
dės ir tautybės. Aš atsakyda
vau pašnibždomis.”

“Pamažu aš pradėjau įsisą
moninti. ką reiškia būti žydu 
1961 manęs nepriėmė į angliš
ką vidurinę mokyklą. 1966 ne
priėmė į Svetimųjų Kalbų Insti
tutą. Pradėjau galvoti, kad tai 
mano asmeninis trūkumas, bet 
negalėjau suprasti. kodėl Į 
mano identifikacijos kortelę 
žiūrėdamas egzaminatorius tvir
tino. kad aš blogai kalbu rusiš
kai.”

“Galų gale aš supratau, kad 
jie manęs nenori, kad aš čia 
svetima, kad čia ne mano kraš
tas. Bet kur yra mano kraštas? 
Aš pradėjau didžiuotis savo žy
diška kilme”

“Ir kai 1967 aš išgirdau apie 
Izraeli, kurs buvo vadinamas . 
“agresyvia kapitalistine valsty
be, JAV imperializmo agentu 
Vid. Rytuose”, aš jau žinojau, 
kad ten mano namai, mano 
tauta, ginanti savo jauną vals
tybę. Supratau, kad būti žyde 
reiškia priklausyti žydų tautai 
su visa jos istorija, kultūra ir 
religija”.

“Pradėjau mokytis hebrajų 
kalbos. Senose knygose radau 
pirmąsias žinias apie žydų is
toriją: apie brolius Makabėjus. 
Varšuvos getą. Pirmą kartą sa
vo gyvenime nuėjau į sinago
gą, vienintelę Maskvoje, kur 
pamačiau tūkstančius tokių pat. 
kaip aš, ir panašiai galvojam 

giu — apeliuoti, kad Bražins
kai nebūtų atiduoti Sovietam. 
Bus paruošta atitinkama me
džiaga spaudai. Po demonstra
cijos Times Square, kuri truks 
1 valandą, bus žygiuojama i 
Sovietų ambasadą 67 St. ir 
Lexington Ave. Čia pagrindinė 
tema bus reikalavimas sovie
tams paleisti Kudirką iš kalėji
mo ir grąžinti jft Ameriką.

Tenelieka nei vieno lietuvio, 

čių. Mes dainavome žydiškas 
dainas, šokome Izraelio šokius. 
Tai labai jaudino, bet tai buvo 
labai pavojinga. Dabar mano 
gyvenime atsirado slaptoji po
licija. Aš buvau išmesta iš kom- 
somolo, neilgtrukus ir iš dar
bo. Buvau sekiojama. kratoma, 
dažnai kviečiama užeiti “atvi
riems pasikalbėjimams” ir vis 
kuo nors grasinama. Ką aš ta
da galvojau apie komunizmą?
Aš nieko negalėjau galvoti, nes 
buvau pervargusi ir išsigandu
si- Dvejis metus prašiau leidi
mo išvažiuoti, bet negavau. Mo
tina jau buvo mirusi po ilgos 
ir labai sunkios ligos”.

“Bet toje kovoje aš nebuvau 
viena. Rusijoje mūsų buvo 
tūkstančiai, kurie ėjo į sinago
gą giedoti-dainuoti. Jų tarpe 
buvo ir tas, kurs šiandien yra 
mano vyras. Susitikome Chanu
kah šventėje ir po metų apsi- 
vedėme. Skubėjome, nes 1970 
buvo daug progų būti areštuo
tu. Po savaitės gavau žinią, 
kad per šešies dienas turiu ap
leisti Rusiją. Neklauskit, kaip 
aš tada jaučiausi. Aš nieko ne
atsimenu, tik žinau, kad never
kiau . •. Vyro šeima apmokėjo 
rusams 900 rublių už “leidimą 
atsisakyti Sovietų pilietybės”. 
Jei būčiau anksčiau žinojusi, 
kokį brangų daiktą turiu, bū
čiau jį pardavusi ir ką nors ge
resnio už tuos pinigus nusipir
kusi ... Vyrui nebuvo leista 
važiuoti kartu, todėl išvažiavau 
viena”.

P. S. Laiško autorė yra Alia 
Rusinėk, išvykusi iš Rusijos 
1970 lapkr. m. Dabar ji lanko
si Amerikoje ir čia būdama 
sužinojo, kad ir jos vyras jau 
gavo leidimą vykti Izraelin. šis 
jos laiškas dabar keliauja per 
JAV laikraščius- Rusijos rėži 
mo nepažįstantiems jis yra tik 
vieną asmenį ištikusios tragedi
jos liudininkas, mums gi jis 
yra svarbus dar ir tuo, kad gy
vo gyvenimo iškarpa atidengia 
visą Lenino-Stalino vadinamos 
tautybių lygybės politikos ci
niška mantija apgaubtą melą.

McGill verčiamas 
su prancūzė t i

Montrealis. — Prieš 150 me
tų Anglijos skotas James Mc 
Gili, turtingas dabartinės Ka
nados teritorijoje buvusių žvė
rių kailių pirklys, paliko 10,000 
anglų svarų (tada didelė su
ma) universitetui prancūzų Ka
nadoje įsteigti. Ir dabar jis te- 
besivadina donatoriaus vardu. 
Tada nebuvo abejonės, kad pir
masis prancūziškos Kanados u- 
niversitetas mokslo-mokymc 
darbą turi dirbti anglų kalba

Jubiliejaus metais šitoji tie
sa nebėra tokia aiški. Angliš
ka tvirtovė prancūzų kultūros 
aplinkoje iš visų pusių spau
džiama suprancūzėti. Turėda
mas 16,000 studentų, kurių tar
pe didelis būrys iš užsienių, Mc 
Gili išgyvena dabar ir finansi
nę krizę. Bet Kvebeko švieti
mo ministerija nesiskubina su 
parama, nes už ją nori išgauti 
iš universiteto vadovybės įvai
rių reformų prancūzų kultūros 
naudai ir anglų kalbos pakeiti
mą prancūziška. Ir Kvebeko po
litikieriai jau šiandien su tais 
kurie nori McGill suprancūzin- 
ti.

kuris tą dieną pasiliktų namie 
be rimtos priežasties. Paauko
kime 2 valandas laiko gelbėt: 
mūsų tautos didvyrius nuo so 
vietinio teroro. Dalyvaukime pa 
tys, ir kvieskime savo kaimy
nus bei draugus kitataučius de
monstracijoje dalyvauti.

Demonstraciją rengia Lietu
vių Akcijos Komitetas, talki
nant Lietuvių Motinų Komite
tui.
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Negali kalbėti apie Kudirkos iškeitimą į Davis SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 1173L Tel. (516) 757-0055.

Kongreso narių kalbose ir 
spaudoje Lietuvos nepriklauso* 
mybės minėjimo proga Simo 
Kudirkos vardas vėl atgijo. At
gijo dviem atvejais.

Vienas — retai kuris Kong
reso narys ar laikraštis su ne
priklausomybe nesiejo vėl ir 
vėl lietuvio jūrininko istorijos. 
Kitą progą davė AP agentūros 
pranešimas iš Maskvos, kad pa
gal sovietinius šaltinius Simas 
esąs sveikas ir gavęs “naują 
butą”. Chicago Sun-Times (mus 
pasiekęs V. K. dėka) vas. 12 
tą žinią kartojo be komentarų.

The Miami Herald (gautas J.R. 
dėka) vas. 12 tą žinią papildė 
pranešimu, kad kongr. Hays pa
komisė priėjo išvadą, jog dėl 
išdavimo kalti abeji — valsty
bės departamento ir pakrančių 
sargybos pareigūnai. Long Is
land Press vas. 12 suabejojo 
pranešimo tikrumu: “Kadangi 
Klaipėda yra uždara užsienie
čiam ir sovietinė spauda bei 
teismai tuo reikalu tyli, tai sun
ku visa tai suprasti”.

Kodėl? — paaiškino Valstybes departamentas

• The New Haven Register 
(gautas G. K dėka) vas. 16 ve
damajame dėl sovietinių šalti
nių jau rašė: “Pranešimas, kad 
jis sveikas, būtų patikimesnis, 
jei jis. (Kudirka) būtų parody
tas pasauliui — geriausiai pil
noje laisvės šviesoje, kurios jis 
regimai troško”.

Atrodo, sovietinių šaltinių ži
nią AP agentūra paleido, laik
raščiai įsidėjo, bet pasitikėjimo 
ja nerodė. Pastarasis laikraštis, 
kaip matėm, į sovietinį ėjimą 
atsakė kontrėjimu: parody
kit...

e

Chicago Tribune (gautas V. 
M. dėka) vas. 17 įdėjo W. Tro- 
han, Washington© koresponden
to, ilgą straipsnį “Vergija — 
tautų ar asmenų?”, nepriklau
somybės minėjimą siejo su iš
šūkiu'Amerikos vyriausybei, ką 
ji galėtų padaryti Kudirkos rei
kalu.

Lincolnas — rašo Trohan— 
pašalino vergiją Amerikoje 
1863 sausio 1, Rusija laikė ir 
tebelaiko vergijoje tautas tiek 
caro, tiek komunizmo laikais. 
Civilinis sąjūdis Amerikoje pa
žadino amerikiečių sąžines dau
giau domėtis juodųjų reikalais, 
ir tie reikalai jau dėstomi mo
kyklose ir kolegijose. Bet pa
žinkime — skatina autorius —

istoriją ir savo baltųjų draugų”. 
“Ar daug kas iš mūsų galėtų 
suminėti pavergtųjų tautų var
dus? O tarp jų yra Albanija, 
Armėnija, Azerbeidžanas, Bie- 
lorusija, Bulgarija, Kinija. 
Kroatija, Kuba, Čekoslovakija, 
rytų Vokietija, Estija, Vengri
ja, Latvija, Lietuva, š- Viet
namas, Lenkija, Rumunija, Ser
bija, Slovakija, Ukraina ir kt.”

Bažnyčioje ir šalia jos:

KIEK PASAULYJE YRA KATALIKU
Vatikano paskelbtais duome

nim, 1970 katalikų buvo 526.6 
mil., 1968 buvo 11 mil. ma
žiau.

Tačiau kunigų skaičius pro
porcingai nedidėjo: 1968 vie
nam kunigui teko 2,078 tikin
tieji, 1969 jau 2,229.

Dėl popiežiaus neklaidingu
mo. Išgarsėjęs teologas Hans 
Kueng pereitą vasarą išleistoj 
knygoj “Infallible?” paneigė 
popiežiaus neklaidingu
mo dogmą. Kitas išgarsėjęs teo
logas Vokietijoje Karl Rahner, 
jėzuitas, viešai pareiškė;.:’kad 
Kueng nustoja buvęs katalikas, 
nes jis imasi tvirtinti tai, ką 
protestantai seniai skelbia. O 
Vokietijos vyskupų konferenci
ja išleido pareiškimą, kad Kuen- 
go mintys negali būti laikomos 
katalikiškom.

Konferencija nevartojo žo
džio “herezijos”, nes šis senas 
žodis dabar vengiamas, kaip 
vengiama ir “ekskomunika”.

Biblija mėnuly. Apollo 14 
astronautas Edgar M. Mitchell 
mėnuly, nusileidimo vietoj Fra 
Mauro, paliko nedegamoj dėže
lėj Biblijos mikrofilmą.

Brcoklyno vyskupijos kunigų 
senatas paragino boikotuoti 
A ir P krautuves, nes jų centre 
per mažai priimta juodųjų tar
nautojų.

Minnesotos vyskupijoje apie 
50 kunigų verčiasi darbais ša
lia bažnyčios. Vyskupo pareiš
kimu, dėl infliacijos žmonės ne
bepajėgia išlaikyti savo parapi
jos kunigo. Kai kurie kunigai 
aptarnauja kelias parapijas. 
Vyskupas skatinsiąs, kad ateity 
klierikai įsigytų ir kitą profesi
ją, iš kurios galėtų papildyti sa- 

t vo pragyvenimo pajamas.

New Yorko žydu ortodoksų 
organizacijos paskatino New 
Yorko legislatorius skirti para
mą privatinių mokyklų moki
niam. Bet tokie žydai kaip Ame
rican Jewish Congress tebeko
voja prieš paramą. Taip pat 
“Jungtinė mokytojų federaci
ja”, vadovaujama žydų, ir 
“Jungtinė tėvų sąjunga”.

American Jewish Congress 
paskelbė pasisakymus simpoziu
mo, kuris svarstė Kristaus nu
teisimą mirti. Kai kurie mėgi
no aiškinti, kad to meto žydų 
vyriausias teismas “sanhed-

Tėv. Paulius Baltakis, O.F.M., kalba invokaciją Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime vasario 14 Franklin K. Lane mokyklos salėje Woodhaven, 
N.Y. Nuotri V. Maželio

“Estija, Latvija ir Lietuva Ru
sijos buvo pagrobtos 1940 be
veik be protesto tų, kurie ko
vojo prieš Romos-Berlyno ašį, 
arba tų neutralių kaip Jungti
nės Valstybės”.

Ir toliau:
“Kai kurie juodieji agituo

ja Angelą Davis, komunistę, ko
legijos buvusią instruktorę, pa
leisti — daugiausia dėl to, kad 
ji yra juodoji... Pereitų metų 
gruodžio mėn. (lapkričio 23. 
Red.) Simas Kudirka, lietuvis 
radijo operatorius, kuris prašė 
azylio Amerikos pakrančių sar
gybos laive, buvo grąžintas 
begėdiškai ir beširdiškai į ne
laisvę, nepaisant žmoniškumo 
ir Amerikos suverenumo. Pa
krančių sargybos atsakingi pa
reigūnai buvo priversti išeiti Į 
atsargą, bet dalis Washingtonc 
pareigūnų, ypačiai valstybės de
partamente, nebuvo ištirti”.

“Balsai už Angelos Davis 
paleidimą nuskamba per visą 
kraštą, bet jokio balso — už 
Kudirkos paleidimą. Keista, kad 
valstybės departamentas nepa
siūlo derėtis dėl Davis iškeiti
mo i Kudirka”.

•

Novoe russkoe slovo (gautas 
J. M. dėka) vas. 18 pranešė, 
kad ROA (Russkaja osvobodi- 
telnaja armija — Rusijos išlais
vinimo armija) archyvo vadovas 
Veinbaum pasiuntė prez. Nixo- 
nui protestą dėl Kudirkos išda
vimo su siūlymu iškeist Ku
dirką Į Davis. Į savo raštą gavo 
atsakymą, vas. 11 pasirašytą 
valstybės sekretoriaus padėjė
jo M. Collins. Atsakyme į tą 
sugestiją rašoma:

“Pagal Amerikos teismų sis
temą kaltinamas laikomas ne
kaltas, kol jo kaltė nėra įrody
ta. . Angela .Davis "ytraj kaltina
ma dalyvavuŠi-S'4m®<sHe, žudy
me, grobime.'Davis kaltę ar ne
kaltumą įrodyti priklauso tik
tai Kalifornijos valstijos vieša
jam teismui. Federalinė vyriau
sybė nenori nieko daryti, kas 
galėtų pakenkti ’šio proceso ei
gai. Taigi mes negalime svars
tyti ar kokio paaiškinimo duoti 
dėl jūsų pasiūlymo iškeisti Da
vis į lietuvių jūrininką Simą, Jo 
no sūnų, Kudirką”.

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

J. B. 8HALIN8-5ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), 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. B&lton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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 St., Newark, NJ. 07165; teL 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. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. 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 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
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.■
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special prie* 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 1000|| 
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 pakiet.ua , 
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 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

AR BRAŽINSKAI KRIMINALINIAI NUSIKALTĖLIAI?
Aiduose 1971 Nr. 2 Vytautas SPAUDA kiją, griebėsi lėktuvo akrobati-

Kai Apollo 8 astronautas 
Frank Borman paskaitė iš kelio
nės į mėnulį Biblijos žodžius, 
pasigarsinusi ateiste Mrs. O’Ha
re, Texas, skundė astronautus 
teismui, kad elgėsi ne pagal 
“konstituciją”. Bylos nelaimė
jo (ji užmiršo, kad mėnulio erd
vė dar nepriklauso Amerikos 
vyr. teismo kompetencijai!).

Popiežius pasitrauks? Vie
nos kardinolas Koenig paskel
bė, kad popiežius Paulius galįs 
atsisakyti iš savo pareigų; nes 
jis jaučiasi vienišas, be artimų 
draugų paramos. Popiežiui da
bar yra 72 metai. (Ta žinia ga
li būti greičiau kai kurių teolo
gų noras, nes jie randa, kad po
piežius Paulius dar per mažai 
“pažangus”)-

rin” norėjęs išgelbėti Kristų, 
bet Kristus “atsisakęs koope
ruoti”, ir dėlto jų geros pastan
gos niekais nuėję. Mat Kristus 
nepaneigė kaltinimo, kad jis 
yra mesijas. Kiti aiškino, kad 
žydų teismas rūpinosi, perduoti 
bylą romėnam— tegul jie nu
teisia asmenį, kuris turėjo di
delį populiarumą liaudyje. 
(Apie anuos laikus galvojam da
bartinių interesų akim!).

.... Kunigai mėnulyje. Apollc 
14 nusileido vietoj, kuri pava
dinta Fra Mamo. Tai vardas 15 
amžiaus kamendulo vienuolio 
iš Venecijos, ano meto garsaus 
geografo.

Kitos 32 mėnulio vietos pa
vadintos taip pat kunigų jėzui
tų vardais.

Vaitiekūnas metinių įvykių ap
žvalgoje atsiliepė dėl Bražins
kų šuolio į laisvę moralinio bei 
politinio motyvo:

“Bražinskų prasiveržimą 
laisvę sudramatino ir jo tikrą
ją prasmę užtemdė du dalykai: 
sovietinio lėktuvo prievartinic 
skrydžio paviršutinis panašu
mas į laisvajame pasaulyje oro 
piratų praktikuojamus lėktuvų 
pagrobimus politiniam terorui 
arba tik nuotykių liguistam po
mėgiui ir, antra, apgailėtinos, 
nors nuo bėglių valios nepri
klausiusios, skrydžio aukos.

Teisės atžvilgiu Bražinskų 
prievarta sovietiniam lėktuvui 
anaiptol nėra tolygi lėktuvo už
grobimui politinio teroro tikslu. 
Yra esminis skirtumas tarp

Chicagoje vasario 21 Jaunimo centre gražiai pristatyta dr. K. Jurgėlos knyga “1862-64 metu Lietuva" (Apie 
tai rašėme Darbininko 16 nr.). Nuotraukoje autorius d r. K. Jurgėla su savo žmona. Nuotr. A. Gulbinsko

veiksmo asmens, nekaltai įka
linto, kuris, besiverždamas iš 
nelaisvės į laisvę, naudojasi 
kiekviena tam tinkama susisie
kimo priemone, ir tolygaus 
veiksmo asmens, gyvenančio 
laisvėje, galinčio laisvai pasi
rinkti susisiekimo priemones ir 
prievartaujančio lėktuvą ne sau 
gelbėti, bet visai pašaliniais 
tikslais. Politinio bėglio prie
glaudos teisė jokiu būdu negali 
būti susiaurinta tik dėl to, kad 
savo bėgimui jis naudoja lėktu
vui prievartą. Prieglaudos teisė 
negali priklausyti nuo bėgime 
būdo ar priemonės. Šia prasme 
Bražinskų byla iškėlė labai 
reikšmingą politinių bėglių 
prieglaudos teisės klausimą.

Mūsų pačių ir visų sovietų 
pavergtų tautų laisvajame pa
saulyje esančių veiksnių uždavi
nys yra veikti valstybių vyriau
sybes ir tarptautines instituci
jas. kad prievartinis lėktuvo 
panaudojimas prasiveržimui iš 
vergijos į laisvę nebūtų supla
kamas su kriminaliniu lėktuvo 
pagrobimu, kuriam būtų taiko
ma kriminalinių bėglių tarptau
tinė ekstradicijos teisė ...

Bet Bražinskų prasiveržimą j 
laisvę ypatingai sudramatino į- 
vykio aukos. Sovietinio lėktu
vo įgula, priešingai laisvojo pa
saulio praktikai, yra įpareigota 
priešintis pasikėsintojams, sie
kiantiems lėktuvo skrydį nu
kreipti į savo numatytą tikslą. 
Todėl ir Bražinskų atveju lėk
tuvo kapitonas, užuot vykdęs 
bėglių reikalavimą skristi į Tur-

nių manevrų, kad tuo būdu bėg
lius nuginkluotų. Tokiomis ap
linkybėmis įvyko bėglių kova 
su lėktuvo įgula. Ją bėgliai lai
mėjo, bet galėjo ir pralaimėti. 
Nebūtų lėktuvo įgula tos ko
vos sukėlusi, nebūtų buvę ir au
kų. įgulai pasipriešinus, įvyke 
kova, buvo mirtinai sužeista lėk
tuvo patarnautoja ir lengvai 
sužeisti lėktuvo pilotas ir radis
tas.

Tik fariziejinis priekabingu
mas ar, geriausiu atveju, mora
linis hiperjautrumas gali prikiš
ti Bražinskų prasiveržimui mo
ralumo pažeidimą tik dėl to, 
kad Sovietų Sąjungos valdžia, 
siekdama tokį prasiveržimą su
kliudyti, prievartauja lėktuvo į- 
gulą priešintis, nesiskaitydama 
su aiškiu pavojumi ne tik lėk
tuvo įgulos, bet ir visų kelei
viu gyvybei. Ir nespecialistui 
moralės klausimais yra akivaiz
du, kad kvestionuoti Bražins
kų prasiveržimo moralumą to
lygu kvestionuoti pavergtos tau
tos rezistencijos pavergėjui 
moralumą. Bražinskų prasi
veržimas į laisvę nėra vien 
tik jų asmeninis reikalas, o yra 
neatsiejama visos tautos rezis
tencinių pastangų dalis, viena 
atskira grandelė visos tautos re
zistencinių pastangų grandinė
je. Bražinskų kova su sovieti
nio lėktuvo įgula yra tolygi par
tizano kovai su pagal Krem
liaus įsakymą jį persekiojan
čiais enkavedistais. Moralinė at
sakomybė už tokios kovos ne
kaltas aukas krinta okupantui.

(nukelta į 3 psl.)

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, NJ. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hail Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 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 SL 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 vaL p.p. Liet Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienlenė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. V.

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

NEW YORK CHICAGO

LITAS
INVESTING CO. INC.

specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, 
akcijų biržos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia 
investuoti indėlių formoje. Už indėlius mokamos aukštos 
palūkanos. Investavimo arba paskolų reikalais prašome 
kreiptis:

Litas Investing Co., Inc.
86-01 114+h Sheet. Richmond Hit, N.Y. 11418

Tel. 212-441-6799

2422 West Marquette Rd., Chicago, III. 60629
TeL 312-476-2242

pakiet.ua
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Jau atvirai dėl Kudirkos
Prieš mėnesį, vasario 11, ka

da Amerikos opinija tebebuvo 
įkaitusi dėl jūrininko Kudirkos 
išdavimo, Maskvos valdžia pa
sinaudojo Amerikos agentūra 
AP paleisti dūmam į akis: pa
skelbė, kad Kudirka tebesąs gy
vas, sveikas ir gavęs “naują 
butą”.

Buvo aišku: tokia žinia siekia 
apraminti Vakarų opiniją, ir 
šioje vietoje buvo klausiama: 
kur yra tas “naujas butas” — 
Klaipėdos, Vilniaus ar Krem
liaus kalėjime?

Dabar, kovo 9 radijas bei te
levizija, o kovo 10 N- Y. Times 
specialus korespondentas pa
aiškino. Ir vėl iš “patikimų šal
tinių” sakoma, kad tas “naujas 
butas” yra Vilniaus kalėjime; 
kad Kudirka buvo paskelbęs ba
do streiką; kad Kudirka bus tei
siamas pagal 64 str., kuris pa
stangas ištrūkti iš Sovietų Są
jungos laiko “tėvynės išdavi
mu”; kad apie 50 Kudirkos 
draugų bei pažįstamų butuose 
buvo padarytos .kratos; kad 
Kudirkos žmonai tebuvo leista 
tik sykį, apie Naujus metus, pa
simatyti su vyru. Nuo to laiko 
— nė žodžio.

★

Kodėl dabar dūmus išsklaido 
ir meškai leidžia parodyti jos 
nagus?

Maskva įsitikino, kad konflik
to su Amerika dėl Kudirkos ne
bus jokio; kad Amerikos vy
riausybė taip pat suinteresuota 
opiniją apraminti ir ji tai pada
rė prezidento ' Nixono pareiški
mais, Kongreso investigacija.

Įsitikino taip pat, ką reiškia 
vieši pareiškimai, jog Amerikos 
politika dėl politinio azylio ne
pasikeitė. Tai parodė viešumon 
iškilusi slapta instrukcija, iš
leista jau sausio 4, vadinas, po 
Kudirkos išdavimo. Įstaiga, ku
ri vadinasi “National Oceanic 
and Atmospheric Authority”, 
savo instrukcijoje dėl azylio ra
šė:

“2. To the extent circumstan

IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

(9)
Vieną sykį užėjome tetervi

no šeimą, pamatėme, kad te- 
terviniukai skirstosi į visas pu
ses: vieni tolyn nuo mūsų, kiti 
pro mus- Žolė aukšta, iki juos
tai. Sekame teterviniukus, kur 
jie slepiasi, gi man po kojų kas 
suplasteno, žiūriu — tetervi
nas. Paėmiau už kaklo, yra ko 
kelti, kaip kalakutas; tai didy
sis tetervinas, vadinamas lušo- 
ku. Jis, pamatęs žmogų, prigu
la prie žemės savo būdu ir lau
kia, kada praeis pavojus. Tuo 
sykiu aš užmyniau jam ant gal
vos ir padariau greitai galą Ei
gulys pastebėjo, kad čia bus pil
nas katilas mėsos, tik jam miš
ko paukštiena nusibodo, jis be
velija jautieną.

Kitą sykį užėjome jerubiuką, 
žemai ant šakelės bestovinti. 
Liepė man šauti, aš šoviau ir 
pataikiau. Tai vienintelis mano 
rankos sumedžiotas paukštelis. 
Eigulys pasakė, esąs čia netoli 
gužučio lizdas, užsukome pažiū
rėti. Tikrai, ąžuolas aukštumo
je be viršūnės, čia susikrovęs 
gužutis lizdą ir kasmet jį didi
na.

ces permit, give such person 
every possible care and pro 
tection. However, do not resist, 
or order resistance of, any at
tempt by force of arms to ob
tain control of the person re
questing political asylum”.

Vadinas, aiškiai pasakytas ir 
būdas, kuriuo Sovietai gali at
gauti bėglį — tik reikia pagra
sinti ginklo jėga •..

Jei taip Amerikos valdžios in
struktuojami pareigūnai ir taip 
suprantamas čia azylio teisės 
vykdymas, tai Sovietam nebėra 
reikalo nuo opinijos dengtis 
melo dūmais, ir gali tiesiai ro
dyti nagus.

★
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Kai vasario 11 buvo paskelb
ta žinia apie Kudirkos “naują 
butą”, šioj vietoj buvo pasaky
ta: tegul leidžia jį ir jo butą Va
karų informacijos atstovam pa
matyti, su juo pasikalbėti... 
Dabar leista jį pamatyti ir pa
sikalbėti. Bet tik ... “Tiesos” 
korespondentui V. Miniotui. 
Dar labiau žymėtina, kad jo pa
sikalbėjimą teko skaityti ne 
“Tiesoje”, bet New Yorko pro
komunistinėje “Laisvėje”. Ta
me pasikalbėjime Kudirkos tė
ra keli sakiniai, o visa kita kal
ba pats korespondentas, vi
saip niekindamas Kudirkos as
menį. Tai įprastinis sovietinėje 
praktikoje žmogaus moralinis 
suniekinimas. Suniekinimas 
dar prieš patį teismą, kad teis
mo sprendimas būtų parodytas 
kaip “liaudies” valios vykdy
mas.

Tokis kaltinamojo niekini
mas iš anksto reikalingas So
vietų sistemoje. Vakaruose jis 
daro priešingą įspūdi, skatinda
mas galvoti: jei jis toks niekam 
vertas, sugedęs, antisocialus. 
tai kam sovietai nori tokius 
sau pasilaikyti ar per prievar
tą grąžinti mėginančius iš So
vietuos ištrūkti; turėtų tik 
džiaugtis, jei tokie patys iš So
vietų pasitraukia .. •

Eigulys toliau sakinėja: “Gu
žutis — tai tikras katalikas 
paukštis, -jis ten gyvena, kur ka
talikai- Jei mes pataisome jam 
lizdą, atlekia ir perisi; jei nė
ra pas žmogų patiektos vietos, 
jis pasiieško miške, ten, kur ka
talikas vaikščioja. Matei, Ma- 
rienhauze ant bažnyčios net pe
risi. Čia netoli pereik sieną į 
Pskovo guberniją, kur gyvena 
vieni pravoslavai, gužučio ten 
nepamatysi, jo vietoje špokai, 
“skvorcy”, rusų mėgiami — 
jiems rusai taiso lizdus gyve
namose vietose. Svietas mel
džiasi bažnyčioje ir visur, pri
klaupę ant šventoriaus, gužu
tis stovi stačias ant savo lizdo, 
tai ir jis meldžiasi už save 
ir už žmones. Jo maldą Dievas 
geriau priima, negu žmonių, 
nes jis griekų neturi.” — Taip 
pasakojo susijaudinęs latvis ka
talikas.

Dvare moterų buvo daug, o 
vyrų nevedusių buvome du: aš 
ir kamisoriaus pagelbininkas, ir 
užtatai nuo moterų turėjome 
gerą vardą, ypač aš, kaipo pas
kiau atsiradęs. Prisieidavo išei
ti į mišką dviem dienom, nak

Naujų metų pradžioje pa
prastai visokie magai, aiškiare
giai, burtininkai, astrologai spė
ja, kokie bus ateinantieji me
tai, skelbia savo pranašiškas 
išvadas. Kai kurie jų, turį giles
nio įžvalgumo į bėgamuosius pa
saulio įvykius, nesunkiai gali at
spėti, numatyti, kas bus neto
limoje ateityje. Pabandykime 
tad ir mes, kurie sekame šių 
dienų Bažnyčioje vykstantį pro
cesą, atsinaujinimą, pažangą, 
senų struktūrų griovimą, nau
ju statymą, papranašauti, ko
kia bus Bažnyčia po 30 metų 
— 2000 metais po Kristaus gi
mimo, su sąlyga, jei nebus su
stota ir visas procesas vyks ir 
toliau dabartine kryptimi. Juk 
yra teigiančių, kad dabartinis 
chaosas greitai baigsis ir vė] 
bus įstota į normalias vėžes. 
Tad ir mūsų “pranašavimas” 
yra salygojamas to vyksmo, ku
ris plėtosis ateityje.

Stebint tą šių dienų didžiulę 
statyba, kuri vyksta Bažnyčioje, 
jau dabar matosi to busimojo 
rūmo pagrindinės linijos, nors 
dar architektai ir inžinieriai ne
pilnai dėl jų sutaria. Statyba 
negali vykti ramiai, planingai, 

Kearny, N.J., Lietuvos nepriklausomybės šventės proga vasario 14 iškeliama Lietuvos vėliava miesto aikštėje. 
Iš k. j d. Julius Paknis — Lietuvių banko valdytojas. Jack Salvest — tarybininkas, Anthony Cavalier — 
miesto meras, kun. Domininkas Pocius — lietuvių parapijos klebonas, John Burns — tarybininkas. Charles 
Aliks — gaisrininkų kapitonas ir Liet. Kat. Centro finans. sekretorius, Juozas Mėlynis, to paties centro ve
dėjas ir Balfo 7 skyriaus pirmininkas.

voti pas eigulį. Akmistrinė rū
pestingai pridėdavo man mais
to pilną odinę dėžę, ir jos tek
davo eigulio šeimai. Parėjęs va
kare į dvarą ir kviečiamas va
karienės, einu tik tam, kad pa
rodyčiau, jog nesergu, o nuėjęs 
nevalgau. “Ė, matau, tavęs pa
na Paulyna neužmiršo, pridėjo 
tau tiek, kad negalėtum išalk
ti”, — juokavo pan Pulkovni- 
kas, stalo bendrininkas. Pana 
Paulyna — tai akmistrinė. Tai
gi, turint prikrautą maisto dė
žę, drąsu buvo bet kur nakvoti.

Vieną sykį aš ir du eiguliai 
nuėjome tiek toli nuo namų, 
kad bevelijome apsinakvoti miš
ke, o rytoj rytą tęsti toliau ke
lionę. Suradome žiemos miškų 
darbininkų stovyklą. Ten buvo 
medinė palapinė ir buvo Van
dens; iš samanų pasidarėme pa
talus, užsikūrėme dideliausią 
laužą, ir galime ilsėtis geriau, 
kaip namie. Ugnis reikalinga 
tam, kad koks vilkas nesidomė
tų žmogiena, o labiausiai apsi
gynimui nuo uodų; tie neduoda 
ramybės žmogui nei dieną, nei 
naktį, o nuo ugnies ir dūmo iš 
tolo traukiasi.

Dabar gerai būtų arbatos pa
gerti, vakarienės pavalgyti. Ir 
tas galima. Buvo ten lovys- Ei
guliai nutraukė tą lovį prie van
dens, išmazgojo, išplovė, o po- 
tam prisėmę tyro vandens, at
nešė ties ugniaviete. Tą vande
nį lovyje galima užvirinti, kaip 
samovare, tik reikia įkaitinti ak
menis ugnyje ir suleisti į van

nes čia veikia daug išorinių ir 
išvidinių jėgų. Pažvelkime bent 
į tas pagrindines linijas.

Popiežius
Pradėsime nuo popiežiaus. 

Po II Vatikano susirinkimo im
ta diskutuoti kardinolų kolegi
jos kompetencija ir jos reika
lingumas. Sakoma: Kristus pa
skyrė Petrą (tai Bažnyčios gal
va). apaštalus (tai vyskupai), bet 
jokio kardinolo. Taigi tik vieni 
vyskupai turi teisę išrinkti sa
vo kolegijos galvą. Prie ko čia 
kardinolai? Gal šitokių balsų at
garsis ir buvo bent dalies kardi
nolų, sulaukusių 80 metų am
žiaus, išskyrimas iš rinkikų 
skaičiaus.

Sunku tikėtis, kad popiežiui 
rinkti susivažiuotu draugėn vi
so pasaulio bent 3000 vyskupų. 
Galėtu jie būti atsiklausti dėl 
kandidato korespondentiniu bū
du, bet tai nepraktiška. Tad tie
sioginį ir visuotinį rinkimo bū
dą atmetus, yra kita galimybė: 
Vyskupai parenka specialius 
‘elektorius’, kurie paskui išren
ka popiežių. Yra balsu, kad na
tūralūs rinkikai galėtų būti 
vyskupu konferencijų pirminin
kai vieni arba drauge su kardi

denį. Taip ir padarėme. Van
duo visas tuoj užkunkuliavo.

Pamažinome vandens, paliko
me tiek, kiek galime išgerti. 
Dabar aš įpyliau arbatos, panos 
Paulynos gausia rankele suteik
tos, išdėjau cukraus gabalė
lius, ištuštinau stiklinę, buvusią 
su sviestu, išdėdamas sviestą 
laikinai ant luobo, ir va viskas 
yra, galime gerti arbatą. Pirma 
pagėriau aš, paskui eiguliai, ru
sišku būdu, užsikrimsdami cuk
raus gabalėlius. Kaip mes ger
tumėm, kad stiklinės nebūtų? 
“Ogi pasiieškotume gurgždžic 
stiebų ir trauktume kaip uo
dai”, — atsakė eiguliai.

Pagėrę arbatos, silsimės, tįso
dami ant samanų patalo, ir lau
kiame iškepančios anties. Mat, 
eiguliai buvo sumedžioję vie
ną antį, dabar jie tą antį iš- 
murkdė vandenyje, kad ji visa 
peršlaptų, toliau visą atidžiai iš
purvino dumblu, aplipė purvais 
ir padarė lyg duonos raguolį. 
Tą raguolį įkasė į žarijas kepti, 
o laužą dar labiau užkūrė-

Kada laikas, išvertė iš ugnies 
iki raudonumui įkaitusį raguo
lį, nudaužė plutą, ir antis atsi
rado iškepusi ir gražiai nuvaly
ta. Dabar supratau, kam jie rū
pestingai šlapino ir purvino an
tį. Mat, tam, kad plunksnos ir 
pūkai susieitų į purvą, o dabar 
tai visa su sukietėjusią pluta at
stojo nuo mėsos ir nuėjo šalin. 
Numazgojome, išmėtėme vidu
rius ir valgėme. 

nolais, kurių ateityje gali būti 
labai maža.

Ikšiolinė praktika, kad popie
žius turį būti italas, jau bus ne
taikoma ateityje. Bus pasibai
gus ir taisyklė, kad popiežius 
yra renkamas tik iš kardinolų 
tarpo. Juk praeityje buvo atve
jų, kad naują popiežių žinia 
apie išrinkimą pasiekdavo ko
kioje nors tolimoje vyskupijo
je ar vienuolyne ir jam 
atvykti į Romą reikėda
vo kelių mėnesių laiko. 
Bet ir tokiu atveju romėnai ne
liks neinformuoti: televizija 
tuojau parodys tą momentą, ka
da popiežius gauna žinią apie 
jo išrinkimą. Tokio nuo Romos 
tolimo popiežiaus palaimini
mas “Urbi et Orbi” (miestui ir 
pasauliui) bus perduodamas 
taip pat per televiziją, o ne iš 
Šv. Petro bazilikos balkono. Pc 
kelių valandų skridimo lėktu
vu popiežius jau bus Romoje.

Ilgų amžių konklavės ceremo
nialas jau bus praradęs savo 
paslaptingumą. Sunku įsivaiz
duoti, kad ateityje vis dar bus 
laikomasi klauzūros (kardinolų 
uždarymo Vatikano rūmuose) 
paslapties, balsavimo kortelių
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Aprašinėjau apie kunigaikš
čio Oginskio miežienę putrą, 
sudarvta iš vandens, miltu ir 
druskos, dabar privalau pasaky
ti, kuo mitau pas p. Lipskienę. 
Pirmąjį stalą sudaro pati tėvo- 
nė su dukterimis ir svečiais; 
antras stalas — tai kamisorius, 
jo pagelbininkas, aš ir ponas 
Pulkininkas — mes keturi. Po
nas Pulkininkas —- tai baltai ži
las seniukas, buvęs valstybės 
tarnautojas, dabar išėjęs į pen
siją. veda dvaro raštvedystę ir 
atstovauja tėvonei prieš val
džia. Kur reikia nūvažiuoti ir 
šnekėti Lipskienės vardu, ten 
dengtoje karietoje važiuoja p. 
Pulkininkas.

Tretįjį stalą sudarė visos tar
naujančios panelės, lekajus, so
dininkas ir rimorius. Buvo ir 
daugiau vyrų to paties rango, 
bet kad jie nešnekėjo lenkiškai, 
tik gudiškai ir latviškai, tai 
jiems tas pats valgis, tik stalas 
atskirai. Tokie buvo vežėjas, 
stalius, kalvis ir kiti.

Mums, antrastaliams, nešio
jo tuos pačius valgius, kaip po
nioms — tris patiekalus, miš
ko paukštieną pamainant su 
jautiena. Buvo užlaikomi pas
ninkai: penktadieniai be mėsos. 
Vilijos — nei mėsps, nei pieno. 
Pasninke dar įdomesni valgiai: 
žuvis, vėžių sriuba, vyno sriu
ba... Mitau tuo, kuo minta lai
mės pataikūnai, nei pirmiau 
nei paskiau aš tokių valgių nei 
ragavau, nei regėjau. 

deginimo juodiem ar baltiem 
dūmam išgauti. Bus kitų prie
monių įspėti Romos gyvento
jus apie jau įvykusį popiežiaus 
išrinkimą, s

Bus dingęs ir popiežiaus vai
nikavimas triaukšte tijara. Ją 
popiežius Paulius VI vieną 
1963 m. dieną padėjo ant alto
riaus ir daugiau jos nevartojo. 
Nuo to laiko iškilmingose pro
gose ir pamaldose užsideda tik 
vyskupišką insigniją — mitrą. 
Nebus tad nė kardinolo diako
no, kuris seniau, uždedamas ant 
išrinkto popiežiaus galvos ti- 
jarą. jį vadindavo “visatos val
dovu, karalių ir kunigaikščių tė
vu”. Juk kiekvienas popiežius 
įgauna pilną valdžią nuo to mo
mento, kai priima išrinkimą ir 
pareiškia savo sutikimą. Vaini
kavimo apeigos nieko naujo 
nepridėdavo prie jo valdžios. 
Tačiau gal dar liks tam tikra 
ceremonija, kada popiežius bus 
iškilmingai pristatomas Dievo 
tautai. Greičiausiai tokios pri
statymo apeigos bus sujungtos 
su vyskupo katedros Šv. Jono 
Laterane bazilikoje užėmimu. 
Tokį aktą kartos kiekvienas po
piežius tuoj po išrinkimo, nes 
tuomi jis parodys, kad yra Ro
mos vyskupas ir dėl to šv. Pet
ro įpėdinis.

Reikalas popiežiui nuolat ke
liauti paveiks rinkikus išrinkti 
popiežium jauną asmenį. Iškils 
naujas klausimas: ką daryti su 
popiežium, kai jis pasensta, kur 
jį dėti, kai atsisako savo parei
gų. Jau dabar šie klausimai net 
viešai spaudoje keliami, bet 
2000 m. jau bus galutinai iš
spręsti.

Ateityje vis dažniau popie
žius paliks Romą ir keliaus po 
platų pasaulį. Vis mažiau mal
dininkų lankys Romą, kad pa
matytų popiežių. Romos kuri
jos valdžia palaipsniui mažės, 
nęs krašto vyskupų konferenci
jos ir pavieniai vyskupai gaus 
vis daugiau valdžios. Bažnyčios 
valdymas bus pavestas ki
tiem asmenim, o popiežius 
sau pasiliks tik ganytojo ir mo
kytojo pareigą. Nuolat keliau
jant po pasaulį popiežiui ne
bus reikalinga gausi palyda; jo 
kurija bus ten, kur jis apsistos. 
Išvykus iš Romos. Bažnyčios ad
ministracija pereis iš dalies Į 
rankas tų, kurie yra drauge 

-su popiežium, pas kuriuos po
piežius atvyksta. Visokie Ro
mos dignitoriai nebus reikalin-

Gi tos Lipskaitės — jos taip 
mandagios, taip netolimos, dar 
atrodė, kad jos net artinosi 
prie manęs ... Moteries burtai 
žavesiais pripildė sielą, sukėlė 
saldžių svajų svajonių. O tos 
svajonės tiek neišmintingos, 
tiek tolimos nuo tikrovės. O vi
dujinis balsas, o sąžinė nuolat 
šneka: “Bene tu nori su grafais 
bendrauti, bene nori nešioti 
ant savo kaulų nuo septynių 
pūdų lašinių svorį, o ką tu dau
giau laimėsi! Gerai būtų tapus 
popiežium, dar geriau būtų ta
pus sultonu, o geriausia tapus 
tuom, kuom esi. šalin svajo
nės ir pagundos!” Protas nuga
lėjo burtus ir žavesius, atsispy
riau svajonėms, sugrįžau į šiokį 
kasdienį.

Dar nešnekėjau apie Lips
kienės ūkį. Kaip visoje viduri
nėje Rusijoje, taip ir, Inflantuo- 
se, paleidžiant žmones nuo bau
džiavos, mažai buvo duota 
jiems žemės, tiek mažai, kad 
vienam žmogui nėra ko dirbti.

Iš to atsirado visoje Rusijo
je užvedimas, kad kaimiečiai 
dirbo dvaro žemes iš pusės. Nu
pjovę suvežą į dvarą, kūlimo 
laike ateina, jaujoje išdžiovina, 
mašina, jaučių sukama, rškula 
ir pusę grūdų atsiima. Tiek 
žiemkenčius, tiek vasarojų svie
tas piauna pjautuvais. Prie šie
no pjovimo drauge su vyrais ei
na ir moterys.

(Bus daugiau) 

gi, nes popiežiaus “familia pon- 
tificia” bus vietos vyskupai, ku
nigai ir tikintieji.

Dvasiškija
Vyskupai neturės savo rūmų, 

pastovios konceliarijcs, nes jie 
bus nuolatiniai savo vyskupi
jos parapijų lankytojai ir vie
toje spręs įvairius tikinčiųjų 
reikalus. Sumažėjus kunigų 
skaičiui, dažnai vyskupai tal
kins klebonam parapijose pas
toraciniame darbe, kartais tu
rėdami savo žinioje net pasto
vias parapijas.

Kunigų bus vis mažiau ir ma
žiau. Jie bus ruošiami savo pa
reigom naujais mokymo meto
dais. Tokios disciplinos, kaip 
teologija, filosofija, Bažnyčios 
istorija ir teisė, bus beveik pra- 
nykusios ir paliktos laisvam pa
sirinkimui. Kunigai bus moko
mi socialinių mokslų, marksiz 
mo, evoliucionizmo, masių psi
chologijos, psichoanalizės, be 
to, praktiškų dalyku: kaip vai
ruoti automobilį, kaip vertinti 
filmus, kaip organizuoti masi
nius streikus ir pan. Dvasiniai 
dalykai, kaip malda, išpažintis, 
bus palikti kiekvieno asmeniš
kam apsisprendimui. Mišios bus 
aukojamos ne dėl kunigo pa
maldumo, o tik Dievo tautos 
reikalui, žmonėm to prašant ir 
pageidaujant.

Mažųjų kunigų seminarijų 
nebus, nes bus prieita išvados 
kad jaunus berniukus rucšti Į 
kunigus yra jų prievartavimas, 
o ne laisvas apsisprendimas. 
Jauni dar nėra tokiam pasirin
kimui subrendę. Didžiosios se
minarijos, apšaukus jas karei
vinėmis, bus panaikintos. Besi
rengią į kunigus gyvens mažo
mis grupėmis, ar net pavie
niui, ir tvarkysis bei valdysis 
be jokių- viršininkų ir auklėto
jų. Studijų, kurias atliks pasau
linėse mokyklose, dalį pašvęs 
mokslui, kitą dalį sportui ir dar
bui. Tuo laiku įsigys specialybę, 
kuri užtikrintų duoną. Būsimas 
kunigas bus paskendęs pasauly
je, kad jį pažintų, juo gyven
tų. Dėl to kunigas bus labai re
tai matomas ar randamas baž
nyčioje. O ir tų bažnyčių liks 
maža. Dalis dabartinių bus len
tomis užkaltais langais ir duri
mis, kitos liks atdaros turistų 
lankymui, kaip meno pamink
lai.

Bus jau išsisprendęs šian
dien toks aktualus kunigų celi
bato klausimas. Teorijoje jis 
liks katalikų Bažnyčioje, bet 
praktikoje jo beveik nebus. Juk
ir dabar jau seminarijų pro
gramoje numatytas seksualinio 
klausimo pažinimas ir studijavi
mas,paslėptas po jausmų su- 
brandinimo vardu. Tad dalis 
kandidatų į kunigus daugiau 
rinksis moterį, negu Kristų.

Observator
(Bus daugiau)

Ar Bražinskai. . .
(atkelta iš 2 psl.)

•
Bražinskų prasiveržimo rezis

tencinį pobūdį ne tik iškart su
prato mūsų veiksniai, bet tie
siog instinktyviai pajuto kiek
vienas patriotas lietuvis ir ap
skritai kiekvienas laisvės bičiu
lis. Tatai patvirtina ir vienin
gas Turkijos visų instancijų 
teismo pripažinimas Brazins 
kams politinio bėglio teisių, ne
paisant atkaklaus Sovietų Są
jungos spaudimo...

Labai gaila, kad tokiai pa
gundai iš dalies neatsispyrė ir 
Turkijos vyriausybė. Ryšium 
su Bražinskų prasiveržimu, So
vietų Sąjungos spaudžiama, Tur
kija išleido įstatymą, kuris esą 
ateičiai nustato, kad Turkija ne 
teiks politinio bėglio prieglau
dos teisės tiems, kurie savo bė
gimui panaudos prievartinį lėk 
tuvo skrydį. Tai labai didelis 
sovietinės prievartos laimėji
mas laisvės sąskaita, didelis so
vietų pavergtųjų tautų rezisten
cijos prieš okupantą apsunkini
mas.”
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Verktinai reikia enciklopedijos anglų kalba
Nauji ir netikėti įvykiai vis 

aštriau ir aštriau iškelia pagrin
dinės informacinės medžiagos 
apie Lietuvą reikalus.

Pasekus Bražinskų ar Simo 
Kudirkos įvykius, matyti, kaip 
JAV spaudai tokios tikslios me
džiagos labai trūko. Dažnai įvai
rūs žurnalistai negalėjo staiga 
nieko sugriebti, kas tie iš Sovie
tų Rusijos lietuviai tikrai yra. 
Dažnai mus maišė su latviais, 
o kartais pasigriebdavo ir Mas
kvos paruoštų informacinių ir 
turistinių brošiūrų žinias.

Pasirodo, kad atskirais klau
simais mūsų išleistos knygos 
visai neatlieka skubaus infor
macinio reikalo, bet skubiai ir 
verktinai reikia didesnio ir to
kio leidinio, kuris būtų kiek
vienos didžiosios spaudos re
dakcijos bibliotekoje.

Kiek praktiškai buvo sunku 
susidomėjusiems laikraštinin
kams gaut tikslesnių žinių apie 
Lietuvą ir jos žmones, liudija 
gausūs jų skambinimai dides
nėms miestų ir universitetų bi
bliotekoms, kuriose ieškojo lie
tuvio (ar latvio), galinčio vieną 
ar kitą klausimą paaiškinti ar 
plačiau atsakyti. Aš pats kelis 
kartus turėjau telefonu paskai
tyti ir versti ne vieną žinią iš 
Lietuvių Enciklopedijos ar kitų 
knygų. Tai rodo, kad mes dar 
neįstengiame pateikti didžio
sioms bibliotekoms reika
lingos pagrindinės informaci - 
jos anglų kalba. Vadinamieji 
‘reference’ bibliotekininkai nie
ko neturi pasakyti. Taigi mums 
būtinai ir skubiai reikia savos 
enciklopedijos anglų kalba, ku
rią turėtų kiekviena didesnė 
biblioteka ir net laikraščio re
dakcija, kur šiaip informacinės 
bibliotekos yra tikrai nemažos 
jr geros.

•

Žinoma, daug kas gali saky
ti, kad mums užtektų eilinio 
leidinio, arba almanacho, ko
kius dažnai išleidžia kai ku
rios šio krašto tautinės mažu
mos. Neneigiu. Reikia jų, nors 
kas keleri metai leidžiamų. De
ja, tie santraukiniai leidiniai; 
arba metraščiai, nepateikia tiek 
pagrindinių žinių, kiek jų kar
tais pareikalauja Įvykiai, o ypač 
tikrai nepatarnauja šie leidiniai, 
kada tenka susirasti platesnės 
reikšmės istorinę žinią, kuriai 
nė viena svetimoji enciklopedi
ja paprastai neskiria pakanka
mai vietos.

Sovietskaja Litva (spalio 22) 
praneša, kad foto nuotraukų 
tarptautinėje parodoje Prahoje 
(Čekoslovakijoj) A. Macijaus
kas buvo apdovanotas už visą 
seriją labai gražių nuotraukų iš 
Lietuvos gyvenimo. Be to, už 
savo nuotraukas dar buvo ap
dovanoti A. Sutkus ir V. Buty- 
rinskas. (E)>

Vilniuje išleisti Eduardo Mie
želaičio “Horizontai” (knygos 
tiražas — 8,000 egz.), Vaka
ruose gyvenančio beletristo Ka
zio Almeno istorinis nuotykių 
romanas “Šienapiūtė” (492 psl. 
25,000 egz.). Pakartotas 
Petro Armino — Trupinėlio ei
lių leidimas su 24 kū
riniais. Išleistas “Lietuvių kal
bos žodyno” aštuntas tomas 
Jis pradedamas žodžiu “melū- 
da” ir baigiamas “ožvilnis”. (E)

Didžioji spauda veik apie vi
sas mažąsias valstybes bei tau
tas prirašo sunkiai suprantamų 
ir neįtikėtinų dalykų, nes daž
nai naudojasi eiliniais turisti
niais ir šiaip atsitiktiniais leidi
niais, kuriuos dažnai išgriebia 
iš savo redakcijų vadinamųjų 
“vertical files”. Kiek svetimųjų 
leidiniai nesąmoningai, kartais 
ir sąmoningai iškraipo apie Lie
tuvą ir lietuvius žinias (tam pa
deda ir Sovietų Rusijos jau lei
džiamos įvairios brošiūros ang
liškai), lai bus keli mažyčiai pa
vyzdėliai.

Štai The Encyclopedia Ame
ricana International Edition 
1969 labai plačiai rašo ir spaus
dina daug žemėlapių 29 tome 
apie I pasaulinį karą, apie Rusi
jos ir Austro-Vengrijos imperi
jų griuvimą, kur 310 p. patei
kia vieną tikrai įdomių bei pa
sigėrėtinų nesąmonių žemėlapį. 
Ten Lenkija siekia visą kairinį 
Dauguvos krantą iki pat Balti
jos jūros; tuo būdu I pasauli
nio karo metu ir tuojau po jo 
Lenkijai priklauso visa Lietuva 
ir didelė Latvijos dalis, o Uk
rainai — Minskas ir visa Esti
ja! Ir tą straipsnį parašė bei 
žemėlapius pateikė ne koks eili
nis rašeiva, bet tikrai garbin
gas Vincent Esposito, Colonel 
U.S. Army Department of Mi
litary Art, U.S. Military Acade
my. Ką gali prie tokio įžymaus 
žmogaus išminties pridėti! Tik 
tenka apgailėti, kad paskiau iš 
tų karinių akademijų ir išeina 
vadais visoki sąmoningi ir ne
sąmoningi vergų pirkliai, kaip 
atsitiko dabar S. Kudirkos ne
laimės metu.

Plačiai skaitomas ir labai daž
nai panaudojamas Rytų Euro
pos religijų klausimais prof. Ni
colas Zernov Eastern Chris
tendom (Anglijos ir JAV skir
tingi leidėjai) 1961 viename že
mėlapyje (301 p.) juokingai Lie
tuvą priskyrė protestantiškų re
ligijų kraštams drauge su Es
tija ir Latvija, o kitur — jau 
stačiatikiams. Todėl ir nenuo
stabu, kad vieno laikraštininko 
telefonu ir buvau paklaustas 
kokios gi religijos lietuviai: sta
čiatikiai ar protestantai, nes jc 
sutiktieji lietuviai visai esą ne
krikščionys ir visi švenčia tik 
šeštadienį.

Daug sukčiau ir visai sąmo
ningai daugelyje vietų prieš lie
tuvius informuoja New Catho
lic Encyclopedia 1966, jei tik 
kokį straipsnį rašė koks lenkas 
o ypač pranciškonas L. JSuka- 
niec. Užtenka tik atsiversti 
Lenkiją. Ten Vilnius dar Len
kijos dalis, ir jo katalikai pri
skaičiuojami prie lenkų katali
kų. Toliau prie Council of Con
stance gali sužinoti, kad dar ir 
1387 nebuvo Lietuvos krikšto, 
nes tuo metu (1414-18) ši keis
ta tauta tebebuvo pagonys...

•

Šie ir panašūs skubios infor
macijos šaltiniai liudija, iš kur 
tiek daug visokios neteisybės 
pasipila svarbesnių mums įvy
kių metu, kartu mus šauk
dami, kad reikia plataus ang
lų k. informacinio leidinio apie 
Lietuvą, kokiu tegali būti tik* 
Encyclopedia Lituanica. Jos lei
dimas yra tiesiog šaukte gyve
nimo šaukiamas, ir reikia visų 
mūsų pastangų kuo skubiau ją 

užbaigti ir išleisti. Bet, netu
rint tam reikalui atskirų fondų 
negaunant iš svetimųjų pašal
pų, reikia susirūpinti mums pa
tiems, būtent išleisti ją prenu
meratos keliu.

Kai šią enciklopediją išleisi
me, ji pateks į didžiąsias šio 
krašto bibliotekas, taip pat ir 
į laikraščių redakcijų bibliote
kas. Čia įprasta leidinį pirkti 
iš karto, o ne atskirais tomais. 
Todėl ir suprantama, kad šio 
krašto serijinių leidinių visi to

SEPTYNIŲ DAILININKŲ MENAS 
Dailės parodą aplankius (3)

Apžvelgėme didžiosios paro
dos tris kambarius, kurie yra 
Kultūros Židinio dešinėje pu
sėje. Ten buvo iškabinti V. 
Vizgirdos, A. Elskaus, P. La
pės, D. Ramanauskaitės, Č. Ja- 
nušo, B. Gedvilienės, O. Paške- 
vičienės, A. Montvydo, N. Ma- 
celytės, L. Židonytės kūriniai.

Dabar pereikime į kitą to pa
ties aukšto pusę. Ten yra du 
kambariai. Abu ir buvo panau
doti parodai.

—o—

Pirmojo kambario centrinėje 
sienoje buvo pagerbti ir prisi
minti mirę dailininkai — A. 
Galdikas ir P. Puzinas. Abiejų 
kabėjo po vieną paveikslą. Gal
diko — spalvingas miško, ža
lumynų motyvas, atliktas jo į- 
prastiniu būdu — panaudojant 
daug spalvų ir privedant netoli 
abstrakto. Jo paveikslas nebuvc 
įrašytas į katalogą.

P. Puzino . — pajūrio moty
vas, su laivais ir burėm, pil
nai išreiškęs jo stilių ir kūry
binius polėkius. .

Tame pačiame kambaryje dar 
buvo Mykolo Paškevičiaus ir 
Aleksandros Merker -Vitkaus
kaitės kūriniai.

, —o—

Mykolas Paškevičius išstatė 
tris paveikslus: Kompozicija— 
kolažas, Lūžis — tušas, Ištrau
ka — kolažas.

Dailininkas yra didis nauju
mų ieškotojas. Jis yra baigęs 
gerą realistinę mokyklą, gerai 
valdo piešinį, turi grakščią lini
ją, yra net spalvingas, bet iš 
realistinio traktavimo seniai iš
ėjo. Žingsnis po žingsnio jis 

Dail. Vytautas Ignas prie savo kūrinių parodoje Kultūros židinyje.
Nuotr. V. Maželio
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mai spausdinami iš karto, bet 
ne pamečiui. Mes, neturėdami 
pakankamai lėšų, galim leisti 
enciklopediją ir pamečiui, pre 
numerates keliu, savo lėšomis, 
o bibliotekos ją teįsigys daž
niausiai tik paskutiniam tomui 
pasirodžius.

ENCYCLOPEDIA LITUANI
CA būtina, jei norime, kad apie 
mus svetimieji žmoniškai pra
dėtų rašyti. Kito kelio plates
nei informacijai nėra.

J. I nd rys

keičiasi- Buvo ekspresionistinių 
polėkių pagautas, domėjosi sur- 
realistinėmis tendencijomis. 
Štai dabar atsisako spalvos, tu
šu piešia abstrakčias formas ir 
atskirus lapus suklijuoja į vie
ną didesnę kompoziciją, sukli
juoja ieškodamas vidinės logi
kos ir judesio. Šiuose paveiks
luose jautėsi dailininko' aristo
kratinis polėkis.

Aleksandra Merker-Vitkaus- 
kaitė irgi stebina savo ieškoji
mu ir išradingumu. Ji buvo il
gą laiką tik tapytoja, o paskuti
niais metais susidomėjo ir 
skulptūra. Šioje parodoje buvo 
du kūriniai: Praeitis — aliejus. 
Ateitis — 7 skulptūrinės kom
pozicijos.

Praeitis — tai verpianti lie
tuvaitė. Dailininkė mėgsta tapy
ti lietuvaites su tautiniais dra
bužiais. Čia padarė verpėją. 
Traktuota realistiškai, bet ne
nuobodžiai. Paveikslas išlai
kytas šiltų spalvų gamoje, 
smulkmenos apibendrintos.

Ateitis — skulptūra, padary
ta iš medžio. Praeitais metais 
buvo išstačius! cemento, me
džio, geležies junginių skulptū
ras. Dabar iš medžio išpjautos 
visokiausios fofmos. Dominuo
ja skritulys ir jo dalys. Formos 
sujungtos į kompoziciją, nuda
žytos gana ryškiom spalvom.

—o—

Šis kambarys yra atviras ir 
susilieja su antruoju kambariu, 
kur buvo įkurdinta Elena Ur- 
baitytė, Irena Griežė-Treinie- 
nė, Vytautas Ignas. -

—o—

Aleksandros Merker-Vitkauskaitės skulptūra — Ateiti s, išstatyta dailės parodoje Kultūros židinyje.
Nuotr. V. Maželio

Elena Urbaitytė išstatė ketu
ris aliejinius paveikslus: Anas 
235, Kompozicija, Tas nr. 15, 
Terato. Visi abstraktūs.

Pirmuosiuose paveiksluose 
dominuoja mėlyna spalva. Mė
lynos masės dažniausiai veda
mos horizontaliai. Jom kontras
tuoja raudonieji tonai. Kituose 
paveiksluose dominuoja rusvi, 
šiltesni tonai.

Dailininkė yra išaugusi iš 
amerikiečių mokyklos. Nors da
ro abstrakčiai, bet galime įžiū
rėti ir konkrečių gamtos for
mų apybraižas. Pavyzdžiui, vie
name paveiksle buvo pagautas 
gulinčios moters judesys.

Paveikslai išstudijuoti ir tech
niškai gerai atlikti.

—o>—
i

Irena. D. Griežė-Treinienė iš
statė tris paveikslus (katalo
ge buvo įrašyta tik du). Visi 
abstraktūs ir panašūs į praeitų 
metų paveikslus.

Ji labiau mėgsta tamsius to
nus, juoda, ruda; spalvas deda 
įvairiuose stiprumuose ir taip 
išgauna erdvės. Atrodo, kad 
jos fantastinės formos plaukia 

didelėje erdvėje. Gi tos formos 
pirmena lyg besiformuojan
čią žemę. Šiaip paveikslai sko
ningai ir tvarkingai padaryti ir 
atbaigti.

—o—

Galinė siena ir dar kitų dvie
jų sienų nemaži plotai teko Vy
tauto Igno keturiem didesnio 
formato paveikslam: Gyvybės 
medis, Jaunas raitelis, Koplytė
lė, Pavasaris. Visi aliejinė tapy
ba, sukurti prieš pat parodą.

Praeitais metais jis buvo iš
statęs ir savo grafikos, bet šie
met pasiliko tik prie tapybos.

V. Ignas turi savo tapymo 
būdą ir yra labai savitas tiek 
grafikoje, tiek tapyboje. Jo kū
rybos versmė yra lietuviškas 
liaudies menas. Prie jo nuolat 
grįžta, įsijaučia į to meno dva
sią ir taip pats sukuria savo pa
veikslus. Iš liaudies meno jis 
pasigavo savotišką primityviz
mą, ornamentikos pomėgį, ir 
taip susikūrė savo gražią ir tur
tingą tapybą.

Kartais atrodo, kad jis deko
ruotų kokias kraičio skrynias. 

Piešia visokius medžius, išlanks
to jų šakas, prisodina ten 
paukštukų, prikabina saulių, 
žvaigždžių. Aplinkui apjuosia į- 
vairiais lietuviškais ornamen
tais. Ir tai daro jo kūrybą savi
ta.

Kur jis sumažina šią liaudinę 
ornamentiką, ten sustiprėja 
ekspresionizmas su egzisten
cine nuotaika.

Anksčiau jo tapyboje domi
navo žalsvas koloritas. Dabar 
žalia spalva pamažu užleidžia 
vietą mėlynai. Užleidžia labai 
nedrąsiai. Dabar dominavo žals
vai melsvi tonai-

Dažai dedami įvairiais tep
tukais. Igno tapyboje ypač- svar
bi tekstūra, nes ji priderinta 
prie vaizduojamojo objekto. 
Kartais atrodo, kad jo darbas 
primintų medžio raižinio klišę 
ar kokius spalvotus drožinius 
— taip yra uždėti dažai.

Visa jo tapyba ir grafika yra 
pilna fantazijos, pilna naivaus 
pasakų pasaulio ir pagaunanti 
savo nuoširdumu, (p.j.)

(Bus daugiau) -

K. ALIŠAUSKO 
stambus veikalas

"Kovos dėl Lietuvos nepriklausomybės"
I t., redaguotas Prano Čepėno, jau įpusėtas spausdinti. 
Knygoje aprašoma Lietuvos kariuomnės ir valstybės or
ganizavimasis, kovos su rusų bolševikais ir bermonntinin- 
kais. Knygoje bus ir fotografijų, o kautynių aprašymai 
pailiustruojami brėžiniais. Kietais viršeliais knygos kaina 
12 dolerių.
Iš anksto užsisakydami, ir sumokėdami už ją 12 dolerių, 
palengvinsite autoriui ją išleisti. Knygos leidimo rėmėjai, 
paaukoję ne mažiau kaip 25 dolerius ir knygos mecenatai, 
paaukoję ne mažiau, kaip 200 dpleriy, bus su dėkingumu 
autoriau paskelbti knygos pabaigoje.
Pinigus ir užsakymus prašoma siųsti: K*. Ališauskas, 7312 
S. Washtenaw Ave., Chicago, Ill. 60629.
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ARGENTINOJE PAMINĖTA UETUVOS ŠVENTĖ
Buenos Aires mieste Lietu* 

vos nepriklausomybės šventės 
minėjimą surengė Argentinos 
Lietuvių Organizacijų ir Spau
dos Taryba. Minėjimas buvo va
sario 13, šeštadienj, Lietuvių 
centro rūmuose.

Minėjimas salėje
Didžiulė salė buvo pilna žmo

nių. Kalbas pasakė ALOS tary
bos pirmininkas A. Mičiudas, 
Lietuvos Išlaisvinimo Ctro pir
mininkas Z. Juknevičius, SLA 
pirm. R. Atalioraitis, Pavergtų 
Tautų Sąjungos pirm, rumunas 
C.Michailesku. Rezoliucijas per
skaitė E. Rudytė, žodį tarė ALC 
pirm. Misiūnas. Sveikino lenkų 
atsargos karių pirmininkas.

Programoje dalyvavo du 
jungtiniai chorai, vadovauja
mi muz. V. Rymavičiaus, šoko 
tautinių šokių ansamblis Atei
tis, vadovaujamas A. Cikštaitės. 
Prie įėjimo aukų gauta 78,000 
pezų.

Argentinos lietuviai eina iš bazilikos vasario 14 po iškilmingų pamaldų. 
Neša vainiką prie Argentinos laisvės pamnklo. Nuotr. Kirstuko

VASARIO 16-JI PARYŽIUJE
Prancūzijos Lietuvių Bend

ruomenė stengiasi neatsilikti 
nuo kitų. Ir šiemet, kaip pa
prastai, kiek jos kuklios jėgos 
leidžia, minėjimo programa bu
vo gana turininga ir įvairi.

Po iškilmingų pamaldų buvo 
minėjimo aktas. Prisikimšusio- 
je salėje daug garbės svečių ir 
nemaža iš Prancūzijos Įvairių 
kampų atvykusių tautiečių, o 
taip pat ir kaimynų — latvių, 
estų atstovų.

Po valdybos pirmininko ku
nigo J. Petrošiaus įvadinio žo
džio ir sveikinimų žodį tarė 
diplomatijos šefas S. Lozoraitis. 
Prancūzijos bendruomenės ver
tinamas ir gerbiamas, kasmeti
nis minėjimų garbės svečias mi- 
nisteris apibūdino tarptautinę 
padėti ir ateities perspektyvas. 
Jo žodis, kaip ir dera, daugiau 
buvo taikomas svečiam pran
cūzam.

Salėje buvo nemažai garbin
gų svečių prancūzų, Lietuvos 
draugų. Pažymėtina politinio tu
rinio turtinga' ambasadoriaus 
de la Tournelle kalba. Jis ka- 

. daise buvo Prancūzijos pasiun
tinybės patarėjas Lietuvoje. Gi
lų įspūdi padarė prof. G. Matu
re kalba. Jis paskaitė žiupsni 
šiurpių atsiminimų iš kalėjimo.

Chicagoje Lietuvos nepriklausomybės minėjime Cubos diktatoriaus Castro sesuo kalba apie komunizmą.
Nuotr. A. Gulbinsko

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką----------- statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:
□ Garbes fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui........................................................................ ..........

ADRESAS ................ ....... ......................................................................................... ...................... ..........

...................  Zip Code.... ..... ........
Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

Pamaldoe bazilikoje
Sekmadienį, vasario 14, iškil

mingos pamaldos buvo Buenos 
Aires miesto centre, Santo Do
mingo bazilikoje. Mišias auko
jo preL A. Casanova, asistavo 
kun. A. Steigvila ir kiti kuni
gai. Žmonių buvo pilna bazili
ka. Per mišias giedojo Šv. Ce
cilijos choras, vadovaujamas V. 
Rymavičiaus. Po mišių sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Vainikas prie Laisvės 
paminklo

Po mišių publika nuvyko į 
Mayo aikštę ir ten prie Laisvės 
paminklo padėjo vainiką. Eise
noje dalyvavo nemažas būrys 
tautiniais drabužiais pasipuošu
sių lietuvaičių. Buvo nešamos 
Argentinos ir Lietuvos vėlia- 
vo' Kalbas pasakė organizaci
jų veikėjai. Perskaityta rezoliu
cija, kurioje reikalaujama, kad 
rusai atitrauktų iš Lietuvos ka
riuomenę ir leistų padaryti lais
vus rinkimus. .

kur jį .patalpinę Lietuvą užėmę 
bolševikai.

Po prakalbų A. Martinkaitės 
vadovaujama tautinių šokių gru
pė pademonstravo savo meną 
ir gražiai pašoko keletą tauti
nių šokių.

Kaip ir visur, taip ir Pran
cūzijoje, minėjimas turi tą pa
čią prasmę — belstis į pasau
lio sąžinę. Ir tai lieka ne be 
atgarsio. Savo bylą pasauliui 
garsindami, susilaukiame ne tik 
užuojautos, bet ir draugų. Į mū
sų kovą įsijungia žymūs politi
kai, kartais vienas kitas vals
tybės vyras, visuomenininkas, 
rašytojas, sociologas, istorikas. 
Įsijungia ir įvairios tarptauti
nės institucijos.

Taigi, Prancūzijos bendruo
menės darbai gal ir maži, bet 
bendroje darbų jungtyje jie 
naudingi ir šį tą sveria.

Tenka apgailestauti tik vie
nas faktas. Keli asmenys, kurių 
vienas ir kitas bendruomenei 
buvo pasitarnavę, dabar iš 
bendruomenės darbo išsijungė 
ir nebesilanko i tautiniu šven
čių minėjimus ar bendruome- 
nininkų susirinkimus. Juos ten
ka nurašyti į bendruomenės pa
syvą su viltimi, kad susigalvo
ję vėl grįš i bendrą darbą.

J.L.

Vainikas prie išlaisvintojo 
paminklo

Vasario 16 iškilmingai buve 
padėtas'vainikas prie Argenti
nos išlaisvintojo gen. San Mar
tin paminklo. Kalbas pasakė Z. 
Juknevičius, A. Mičiudas ir ki
ti.

Visą minėjimą plačiai apra
šė Argentinos spauda. Buvo pa
rodyta ir per televiziją.

Koresp.

Baltimores žinios
Lietuviu svetainės šerininkai 

kovo 7 buvo surengę jautienos 
kepsnių popietę. Prasidėjo 1 v., 
baitėsi 6 v-v. Buvo ne tik jau
tienos, bet ir kitų valgių. Šo
kiam grojo orkestras, veikė lo
terijos su įvairiom dovanom. 
Publikos buvo daug, ir ji links
mai praleido laiką.

Šv. Vardo draugijos vyrai sa- 
. vo metinius pusryčius rengia 

kovo 14 Šv. Alfonso mokyklos 
salėje. Visi nariai skatinami 
dalyvauti tuose pusryčiuose, 
kuriuos pagamins sodalietės. 
Pusryčiai bus tuoj po 8:30 v. 
mišių. Pagrindinę kalbą pasa
kys žinomas kongresmanas Ed
vardas Garmatz.

Lietuvių posto 154 legionie
riai rengia jautienos kepsnių 
balių kovo 21 gražioje Eastern 
Center salėje, Eastern Ave- Le
gionieriai kviečia visus atsilan
kyti. Pradžia 1 vai. Šokiams 
gros orkestras. Bus loterija su 
visokiais laimėjimais. Viskas 
baigias 6 v.v.

Bingo žaidimus rengia soda
lietės kovo 19 Šv. Alfonso mo
kyklos salėje. Bus gražių ir ge
rų premijų. Vakaro pradžia 
7:30 v. v- Taip pat bus ir val
gių. Sodalietės kviečia visus 
atsilankyti. Pelnas skiriamas 
dovanom, kurios bus "išdalytos 
lietuviam seneliam, esantiem 
Baltimores prieglaudose.

Marija Gelažela-Trimilove, 
ankstesnės kartos lietuvė, mirė 
kovo 1. Velionė buvo susipra
tusi lietuvė. Kai leido sveikata, 
dalyvavo įvairiuose lietuviš
kuose parengimuose. Kadaise 
turėjo gražią vasarvietę prie 
Chesapeake Bay įlankos. Ten 
lietuviai rengdavo savo geguži
nes. Jos duktė Lilė Baker Ba- 
kerskienė vadovavo senajam 
Baltimores lietuviu chorui Dai
nai, taip pat ji ir šiandien diri
guoja vyrų chorui Dainai- Cho
ro nariai pareiškė jai gilią už
uojautą. Gedulingos mišios už 
jos sielą aukotos Šv. Alfonso 
bažnyčioje kovo 4. Palaidota 
Holy Redeemer kapinėse. Nu
liūdime liko dukros Lilė ir Ma
rytė ir eilė anūkų.

Barbora Narbutienė, ankstes
nės kartos lietuvė, mirė kovo 3 
savo namuose Hollins gatvėje. 
Paskutiniais metais jos sveika
ta buvo susilpnėjusi, dėl to ir 
mažai tegalėjo dalyvauti lietu
viškuose parengimuose. Ji bu
vo ištikima Altoriaus ir Rožan
čiaus draugijų narė. Gedulin
gos mišios už jos sielą aukotos 
Šv. Alfonso bažnyčioje kovo 6 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse Liko nuliūdęs sūnus Leo
nardas.

Jonas Obelinis

Buenos Aires, Argentinoje, vasario 16 uždėtas 
San Martin paminklo.

vainikas prie Argentinos išlaisvintojo gen.

Uždėję vainiką prie Argentinos išlaisvintojo gen. San Martin paminklo Argentinos Lietu
viu Organizacijų ir Spaudos Tarybos atstovai. Nuotraukos Kirstuko

Simfoniniu koncertu atžymėta Lietuvos nepriklausomybe
Vasario 16 minėjimas įvyko 

vasario 14 Lietuvių piliečių klu
be. Minėjimą surengė Alto vie
tinis skyrius.

Invokaciją sukalbėjo Tėv. 
Pranciškus Giedgaudas, O.F.M. 
Don Kuraitis apibūdino šios 
šventės tikslą. Toliau buvo mu
zikinė programa.

Solistė Aldona Stempužienė 
jausmingai atliko keletą liau
dies dainų. Taip pat keletą dai
nelių padainavo jauna solistė 
Jurgėlaitė iš Washingtono. Abi 
padainavo duetą — Schubertc 
serenada. Publikos buvo apie 
300. ‘ . .

Simfoninis koncertas
Bayfront Park amfiteatre 

vasario 17 buvo simfoninis 
koncertas, skirtas Lietuvos ne
priklausomybės sukakčiai pami
nėti. Vadovavo kompozitorius 
Caesar La Monaca.

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros Židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

MIAMI, FLA,

Programoje buvo paties La 
Monaca maršas — A. Salute to 
the Lithuanian People. Overtiu- 
ra iš operos “I Lituani”, C. La 
Monaca — Ponchelli, O Don 
Fatale iš Don Carlos — Ver
di, atliko Aldona Stempužienė. 
Broniaus Jonušo maršas — 
Leiskit į tėvynę, A Lithuani
an Festival — Caesar La Mo
naca. Šiuo metu orkestro da
lis iš estrados nuėjo už publi
kos ir išpildė aidą. Dar orkest
ras atliko Lithuanian Rhapso 
dy — A. L. Scarmolin, gi so
listė Aldona Stempužienė pa
dainavo ištrauką iš Rossini Se
vilijos kirpėjo — Una voce 
Poco Fa.

Dar buvo solistė Nina Dia
mond. Ji padainavo ištraukas 

iš Mozarto Figaro vestuvių ir 
M. Wilsono — The Music 
Man.

Koncertas baigtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais, kuriuos 
sugrojo simfoninis orkestras.

Publikos buvo apie 3000. Ma
lonu paminėti kompozitorių 
Caesar' La Monaca, kuris nėra 
lietuvis, bet Lietuvą ir jos žmo
nes gerbia- Jis specialiai para
šė orkestrui muzikinius veika
lus — Salute to the Lithuanian 
People ir fantaziją A. Lithua
nian Festival. Veikalas labai įs
pūdingas; įspūdingas ir jo atli
kimas. '

Publika išsiskirstė su malo
niais įspūdžiais.

A. Visminas

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

G L 2-2923

— II Pasaulio Lietuviu Jauni
mo Kongreso komitetas skel
bia šio kongreso šūkio konkur
są. Kviečiamas dalyvauti visas 
lietuvių jaunimas, šūkiai bus 
vertinami pagal jų originalumą, 
skambumą ir kongreso nuotai
kų išreiškimą. Šūkis turi būti 
nedaugiau kaip dešimties žo
džių. Šūkio pasiūlymai priima
mi iki 1971 balandžio 11. Lai
mėjusiam skiriama 50 dol- pre
mija, kurios mecenatas yra dr. 
V. Majauskas. Sprendimą darys 
kongreso komitetas. Šūkius pra
šom siųsti komiteto vicepirmi
ninkei adresu: Vitalija Ruibytė, 
6753 So. Rockwell St., Chicago, 
Ill. 60629.

— Madų parodą Philadelphi- 
joj rengia Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijos vietinis klubas 
Paroda su pietumis ir maža 
programėle įvyks kovo 21, sek
madienį, 2:30 vai. popiet 4 
Chefs svetainėj (Hellerman ir 
Sackett gatvių kampas). Bus ro
domi pačių modeliuotojų su
kurti ir pasiūti drabužių pavyz
džiai. Parengimo pelnas skiria
mas Putnamo seselėm ir leidė
jui Stepui Zobarskui — Vaiž
ganto raštų anglų kalboje išlei
dimą paremti.

— Hamiltono vaidintojų gru
pė "Aukuras", vadov. p. Kuda
bienės, kovo 14 Toronto Pri
sikėlimo parapijos salėj suvai
dins “Dobilėlį penkialapį”. Vai
dinimą rengia Toronto sporto 
klubas “Aušra”.

— Toronto jaunimo ansamb
lis "Birbynė", kuriame dalyvau
ja arti 100 jaunuolių, kovo 14 
Detroite atliks lietuviškų dainų, 
muzikos ir šokių programą. 
Šiuo vakaru bus pradėtas šių 
metų Lietuvių Fondo vajus De
troite.

— Hartford, Conn-, lituanis
tinėj mokykloj šiemet mokosi 
virš 40 mokinių. Moko: Da
lia Dzikienė, Irena Jalinskienė, 
kun. Jonas Rikteraitis, Lionė 
Simonaitienė ir Apolonija Vait
kienė. Tėvų komitetą sudaro: 
pirm. V. Nenortas, vicepirm. A. 
Pilvelis, sekr. S. Zabylis.

— Solisto Jono Vaznelio re
čitalis Chicagoj, Jaunimo cent
ro didžiojoj salėj, pramatomas 
šių metų rudenį. Rečitaliui a- 
komponuos muz. A. Kučiūnas. 
Šis rečitalis bus surengtas de
šimtmečio nuo pirmojo Jone 
Vaznelio rečitalio proga.

— Australijos Lietuvių Stu
dentę Sąjungos centrinė valdy
bą Melbourne sudaro: Regina 
Bužinskaitė, sek. Danguolė Juš
kaitė, ižd. Gabrys Žemkalnis ir 
“fuksų” atstovas Jurgis Meiliū
nas- Ryšius su studentais pa
laiko sekr. D. Juškaitė, 26 Mul
ga St., Altona, Vic. 3018, Aust
ralia.

— Jenas Brinkis, Kanadoj, 
Montrealy lanko prancūzų mo
kyklą. Joje surengtame prancū
zų kalbos konkurse iš 80 tos. 
pačios klasės mokinių laimėjo 
pirmą vietą ir pereinamą tau
rę. Taurę įteikiant, buvo pa
klaustas, kuria kalba šneka na
mie. Atsakė: “lietuvių”.

— Jurgis Galinis, gyvenąs 
Vokietijoj, Vechtoj, vasario 1 
atšventė šimtąjį gimtadienį. Ta 
proga vietos vokiečių laikraštis 
įsidėjo jo nuotrauką, pažymė
damas, kad tai pirmasis šiame 
mieste šimtininkas. J. Galinis 
yra gimęs Vilkaviškio apskrity 
ir karo metu pasitraukęs į Vo
kietiją.

— Tautinių šokių institutas 
liepos 5-17 rengia kursus nau
jiem tautinių šokių mokyto
jam paruošti. Kursai įvyks V. 
Jonyno vasarvietėj, Chesterton 
Indiana. Kursantai bus aprū
pinti visu išlaikymu, bet kelio
nių išlaidas turės apsimokėti 
patys. Suinteresuoti kreipiasi 
adresu: Tautinių šokių institu
tas, c/o Irena Šilingas, 7222 
So. Whipple St., Chicago, Ill. 
60629.



A.a. Antaną Impolčną į amžino poilsio vietą palydėjus
. Gruodžio 4 PhHadelphijoje 
staiga mirė a.a. Antanas Impo- 
lėnas, nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės majoras, visuome
nininkas ir didelis patriotas. 
Gausiai dalyvaujant lietuviškai 
visuomenei, šio tauraus lietu
vio palaikai palaidoti Prisikėli
mo kapinėse, Cornwell 
Heights, Pa.

A. a. Antanas Impolėnas bu
vo uolus Philadelphijos lietu
vių bendruomenės narys. Ma
tydavome velioni visur — pa
rengimuose nedėkingus darbus 
dirbanti, aktyvų susirinkimuo
se, be didelių pretenzijų bei am
bicijų reikalingo darbo našto
mis apsikrovusi. Neapsiėjo be 
a.a. A. Impolėno nei LB apy
linkė, nei Tautinė Sąjunga, nei 
ramovėnai. Lietuviška visuome
nė pažinojo ir gerbė jį. Visur 

• a.a. Antano buvo pilna, todėl 
ir nenuostabu, kad jo laido
tuvėse dalyvavo per 300 žmo
nių.

Joks žodis, jokios kalbos ne
išreikš to liūdesio, to jausmo, 
atsiskiriant su a.a. A. Impolėnu 
kuris švietė mums savo visiš
ku atsidavimu lietuvybės dar
bui.

Velionis buvo gimęs Panevė
žyje 1907 sausio 28. Pasirin
kęs kario karjerą, jos siekė vi
su savo įgimtu kruopštumu, dė
mesiu ir išskirtinu talentu. Dar 
būdamas 18 metų, 1925 baigė 
Karo mokyklą. 1935 baigęs Ka
ro Akademiją, buvo paskirtas ; 
Lietuvos kariuomenės štabą, o 
1937, dar tik 30-ties metų, jau 
buvo pakeltas Į majoro laipsnį.

Prieš pat rusų okupaciją ve
lionis buvo paskirtas Šaulių šta
be karinio apmokymo skyriaus 
viršininku.

1940 metų rugsėjo mėnesi 
velionis buvo rusų areštuotas 
ir tik 1941 metų birželio mė
nesį, prasidėjus Sovietų Sąjun-

Elena Kepalaitė. išraiškos šokio menininkė, šol$a stipendijų vakare vasario 
.27 Maspetho lietuvių parapijos salėje. Nuotr. P. Ąžuolo

LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA 
spausdina knygą

LIETUVOS UNIVERSITETAS 
1579-1944 M.

kuri kainuos 15 dol.
Profesorių draugija prašo knygos išleidimą paremti ją 
prenumeruojant įsirašant mecenatais—500 dolerių auka, 

garbės prenumeratoriais — 100 dol., ar rėmėjais — bet 
kuria suma.

Prenumerata ir pinigai siunčiami vardu: 
“LIETUVOS UNIVERSITETAS”

6015 South Francisco Ave. 
Chicago, Ill. 60629

PHILADELPHIA, PA.

Generalinio štabo majoras Antanas 
Impulevičius-Impolėnas

gos su Vokietija karui, buvo iš 
kalėjimo išlaisvintas.

Iki 1943 velionis ėjo II-jo Lie
tuvių Savisaugos Batalijono va
do pareigas, o vėliau paskir
tas Vietinės Kauno Rinktinės 
Pulko štabo viršininku.

Eidamas šias pareigas ir bū
damas taurus, garbingas lie
tuvis, velionis neišvengė rudo
jo okupanto rankos ir buvo vo
kiečių areštuotas. Rudosios im
perijos griuvime velionis išsi
laisvino iš kalėjimo ir 1944 į- 
sijungė į Žemaičių Savanorių 
diviziją batalijono vado parei
gose. Po Sedos kautynių lapkri
čio mėnesi pasitraukė į Vokie
tiją.

Karui pasibaigus, velionis ėjo 
lietuvių komiteto pirmininko 
pareigas Ingolstadte, kur akty
viai organizavo ir Ingolstadte 
lietuvių gimnazijos įkūrimą..

1949 su dauguma tremtinių 
persikėlė į JV, Philadelphiją 
Čia A. Impolėnas tapo vienu 
iš steigėjų Lietuvių Bendruome
nės, Tautinės Sąjungos ir ra- 
movėnų skyrių. LB apylinkės, 
lietuvių veteranų sąjungos “Ra
movė” ir A.L.T. Sąjungos val
dybose buvo pirmininku, o ki
tas valdybos pareigas ėjo iki 
pat mirties.

Nepalaužė vėlionies nei bol
ševikų, nei nacių kalėjimai, nei 
pokariniai komunistų persekio
jimai — visur ir visuomet pa
siliko ištikimas numylėtai Lietu
vai. Ištikimas ne žodžiais, bet 
nuolatiniu įsipareigojimu, nepa
laužiama valia ir nuoširdžiu 
bendruomeniniu darbu.

Visi liūdime, visi jaučiame 
tą spragą lietuviškame gyveni
me Philadelphijoje, — lenkia
me galvas liūdesy ir gilioj pa
garboj, netekę draugo, bend
raminčio, bendradarbio a.a. An
tano Impolėno. Tebūnie lent- 
va Tau svetima, nors ir svetin
ga žemelė. J.A.
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Moksleiviai ateitininkai 
laukia svečių

Philadelphijos moksleiviai a- 
teitininkai, palaikydami arti
mus ryšius su kitomis kuopo
mis, neretai nuvyksta į jų ren
giamas šventes ar susirinkimus. 
Dabar gi jie laukia svečių pas 
save.

Kovo 13, šeštadienį, čia į- 
vyks bendras Philadelphijos P. 
Dovydaičio kuopos ir svečių iš 
kaimyninių miestų kuopų susi
rinkimas. Bus pokalbis su dis
kusijomis ateitininkų veiklos 
(ypač stovyklų) klausimais. Po 
to, jei aplinkybės leis, įvyks 
Philadelphijos ir New Yorko 
jaunųjų sportininkų futbolo 
(soccer) rungtynės.

Vakare (7 vai.) svečiai ir visa 
lietuviškoji Philadelphijos vi
suomenė maloniai kviečiami į 
studentu ateitininku Šv. And
riejaus parapijos salėje rengia
mą vakarą-koncertą, kurio pro
gramą atliks Philadelphijos jau
nimas: Vinco Krėvės šeštadie
ninės mokyklos choras, mokslei
vių ateitininkių kvartetas, pia
nistė S. Stupelytė ir gitaristas 
K. Ramanauskas; be to, bus 
paskaitytos V. Mačernio “Vizi
jų” ištraukos. Programą pratur
tins mielai iš New Yorko lau
kiamas mūsų populiarusis akto
rius V. Žukauskas.

Vt. M.

Krikščionis 
Gyvenime 
Chicago] e

Krikščionis Gyvenime seri
jos knygų spausdinimas, plati
nimas ir administravimas nuo 
kovo 1 iš Lietuvių Enciklopedi
jos spaustuvės Bostone, Mass., 
perkeltas į Draugo spaustuvę 
Chicagon, III.

Šia proga Krikščionio Gyve
nime redaktoriai ir leidėjai 
reiškia nuoširdžią padėką Lie
tuvių Enciklopedijos leidėjui 
Juozui Kapočiui už pradėjimą 
spausdinti mūsų serijos veika
lų savo lėšomis ir už atspausdi
nimą bei administravimą pir
mųjų penkių knygų. Kartu lin
ki jam, siaurinančiam kitus sa
vo darbus ir visą savo rūpes
tį sutelkiančiam į Encyclopedia 
Lituanica anglų kalba išleidimą, 
sulaukti didesnės, negu iki šiol, 
tikrai nusipelnytos lietuvių vi
suomenės paramos šiam di
džiuliam užsimojimui įgyven
dinti.

Taip pat tikimės, kad toliau 
tėvų marijonų spausdinama ir 
administruojama Krikšč. Gy
venime knygų serija susilauks 
reikiamo visų lietuvių dėmesio 
ir pamažu i jos prenumeratorių 
eiles įsijungs kiekviena susipra
tusi laisvojo pasaulio lietuvių 
šeima.

Visus serijos knygų prenume 
ratos ir atskirų veikalų užsaky
mus bei skolą už ankstesnius 
tomus prašau siųsti naujuoju 
adresu: Krikščionis Gyvenime

DARBININKAS

LIETUVOS GENOCIDO PARODA
HOT SPRINGS, ARKANSAS

Š. m. vasario 11-14 die
nomis Convention Auditorium 
patalpose Hot Springs miesto 
gyventojam buvo parodyta ru
siško bolševizmo atlikti žiauru
mai lietuvių tautai. Raštu ir at
silankant asmeniškai buvo pa
kviesti miesto didžiūnai ir or
ganizacijų vadovai, o taip pat 
išplatinti lapeliai, kviečiant 
gyventojus pamatyti ir sužino
ti, kas yra žmonijos priešas. 
Gražus pavasaris ir vykstančios 
arklių lenktynės žymiai padidi
no miesto gyvenimą, taigi ge
resnių parodai sąlygų ir negalė
jo būti.

Atidaryme dalyvavo kviesti
niai svečiai ir vietos lietuviai. 
Svečių knygon įrašė įspūdžius 
Šv. Marijos R.K. parapijos kle
bonas, pašto viršininkas ir tau
tybių atstovai, latvis, serbė (ju
goslave) ir kiti parodon atsilan
kę.

Viena amerikietė veikėja, 
žiūrinėdama paveikslus apie 
išniekintas bažnyčias ir lietu
vių tautos paminklus, susijau
dinusi telefonavo radijo stočiai, 
prašydama pagarsinti parodą. 
Nemažai buvo lankytojų, kurie 
pirmą kartą sužinojo apie Lie
tuvą ir jos kančias. Ne vienas 
užsiminė, kad žino Bražinskų 
Simo Kudirkos ir Simokaičių 
pastangas ištrūkti laisvėn.

Vienos organizacijos vadovai 
prašė palaikyti su jais ryšį ir 
žadėjo pagalbą.

Parodos lankytojam aiškino 
dvi jaunos lietuvaitės, pasipuo
šusios tautiniais drabužiais 
— Rasa Juciūtė ir Vida Sake- 
vičiūtė. Tai mūsų pažiba, vil
tis ir ateitis- Parodos lankyto
jai, radę ant stalo padėtą aukų 
lapą, neprašomi sudėjo 137.45 
dolerius.

Paroda pavyko netikėtai ge 
rai ir jon atsilankė nemažiau 
pusantro tūkstančio. Vietos LB 
ir LAS vadovybės ir nariai tu
rėjo daug darbo ir rūpesčių. 
Taigi, kaip sakoma, “kai du 
stos, visados daugiau padarys”.

Čia gyvenanti lietuvių sauje
lė yra nuoširdžiai dėkinga ir 
reiškia pagarbą sumanytojams 
ir parodos įgyvendintojams— 
dailininkui Kolbai, visuomenės 
veikėjui Jonui Jasaičiui, neži
nomam inžinieriui ir parodos 
valdytojam — Amerikos Lietu
vių Tarybai su jos pirmininku 
dr. Kazimieru Bobeliu.

Baigiant įspūdžius apie pa
rodą, būtina paminėti vietos

Administracija, 4545 West 63 
Street, Chicago, m. 60629.

Prel. Vytautas Balčiūnas
Krikščionis Gyvenime 

reikalų vedėjas
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Vaizdai iš ateitininkų studentų surengto kaukių baliaus. Nuotr. P. Ąžuolo

dienraštį “The Sentinel Re
cord”. Ligi šiol laikraščio vado
vybė visados paremdavo mus 
čia gyvenančius ir lietuviškas 
pastangas. Nesigailėdavo vietos 
straipsneliam, nuotraukom ir 
pasikalbėjimam.

Parodai prasidedant, pirma
me puslapyje Įdėjo straipsnį, 
kuri parašė vienas iš redakto
rių- Parodon buvo prisiuntė fo
to korespondentą. Padarė kelio 
lika nuotraukų ir atsisveikinda
mas pasakė, kad jos bus at
spaustos laikrašty- Bet kažko
dėl neįdėjo. Reikėtų mūsų va
dovam pasirūpinti nuotraukas 
išgauti ir patalpinti mūsų laik
raščiuose.

Vasario 16
Pirmą kartą organizuotai at

švęsta Vasario 16. Pamaldos į- 
vyko daug anksčiau, vasario 7 
d. Šv. Jono bažnyčioje. Mišias 
aukojo svečias kunigas pran
ciškonas Petras Baniūnas. gi va
sario 14 susirinkom Bronės ir 
Herberto Martinų svetainėje.

Eilėraščius skaitė jauno lie
tuvaitės — Rasa Juciūtė ir Vi
da Sakevičiūtė. Apie kančias 
ir Sibire išgyventas siaubo die
nas papasakojo savo atsimini
mus Stefanija Rūkienė. Gė
lėmis pagerbti kūrėjai -savano
riai ir Klaipėdos sukilimo daly
viai. Aukų surinkta 295 dole
riai ir pinigai pasiųsti Altui.

Tautiniais drabužiais pasipuo
šusios dalyvavo anksčiau minė
tos lietuvaitės, S. Rūkienė ir 
Liucija Gudelienė.

Tą pačią dieną 10 v. radijo

Padėka
1971 vasario 20 mirė mūsų 

mylimas sūnus Jonas, sulaukęs 
27 metų amžiaus. Buvo gimęs 
Lietuvoje, Marijampolės apskri 
tyje.

Paliko nuliūdime žmoną Ca
rol, savo tėvelius, brolį Juozą 
ir seseris Aldoną ir Liną. Buvc 
baigęs Bostono universitetą ir 
pradėjęs lankyti Bridgeporto u- 
niversitetą, norėdamas įsigyti 
magistro laipsnį. Suspėjo baigti 
pirmą semestrą Sunki liga pa 
kirto ateities idėjas ir planus 
Dievulis žmogui nurodo kitus 
kelius į amžiną poilsį ir laimę.

Mes reiškiame nuoširdžią pa
dėką gerb. klebonui kun. A 
Zanavičiui už lankvma sunkio
je ligoje ligoninėje, už gedulin 
gas pamaldas bei palydėjimą į 
kapines. Visiem mūsų bičiuliam, 
draugam bei pažįstamiem, ku
rie liūdesio valandoje gausia: 
lankėsi, dalyvavo gedulingo
se pamaldose, palydėjo į amži
ną poilsį, kurie mus užjautė ir 
kurie prisidėjo bet kuo, kad 
būtų lengvesnės mūsų liūdesic 
valandos. Jonas Mikalavičius 

bangomis skambėjo lietuviška 
daina ir žodis.

Vietos žinios
Sunkiai serga ir guli ligoni

nėje Kostas Rūkas. Mes visi 
linkime pasveikti ir vėl įsijung
ti veikėjų eilėsna.

Ankstesnės kartos lietuviai 
Nikodemas Matulis, vadinamas 
Niki, Jenas Šlegaitis. Stasys Šal
tis ir Antanas Urbonas, kad ir 
gražaus amželio, bet stiprūs 
kaip ąžuolai. Trumpai tariant, 
senieji ir naujieji ateiviai eina
me iš vieno.

.Dėkingai minime svečius-či- 
kagiečius, LL redaktorių Vale
rijoną Šimkų. Balsevičių ir Ei- 
gelį, dalyvavusius šventėje ir 
parodoje.

Mūsų bendruomenė didėja. 
Neseniai apsigyveno prof. Rač
kauskas. L. Gudelienė. A. Nor
gėla ir ką tik. atsisveikinęs su 
Chicago, apsigyveno muzikas J 
Zdanius.

Atgimimo Sąjūdis auga ir ne
užilgo galės vadintis nebe gran
dis. bet skyrius.

Tuo tarpu tiek iš šio gražaus 
krašto pavasarinės padangės.

jg-kas

SIUNTIMAI. DOVANOS
✓

Į Lietuvą ir USSR

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių, mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jitms už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

1 SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

CENTRINĘ ĮSTAIGĄ NEW YORKE: 
220 Park Avenue South New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-982-8410
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall St. WA 5-8878 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Ave. DI 2-2374
SO. BOSTON, Mass. Q2127 — 390 West Broadway AN 8-8764 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Ave. 254-4144
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. BE5-7788
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 486-1836
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. TA 5-7560
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Ave. 354-7608
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Ave. 365-6350 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 203-249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany AT 1-1757
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 382-1568
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd. FR 9-8712
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Central Ave. NE 788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 224-0829
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 731-8577
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 749-3033
PITTSBURGH, Pa. 15222 —346 Third Avenue GR 1-3712
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue BA 5-5923 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue OR 4-3930
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue LO 4-7981
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street ME 3-1853
SOUTH RIVER, NJ. 08882 — 168 Whitehead Ave. 257-2113
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 798-3347
TRENTON, NJ. 08611 — 730 Liberty Street LY 9-9163
VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hall, West Landis Ave. 691-8423

PADĖKA
Studentų Ateitininkų Sąjun

gos valdybos suruoštas Užgavė
nių kaukių balius įvyko vasaric 
20 Maspeto V. Atsimainymo pa
rapijos salėje.

Prie baliaus sklandžios eigos 
ir bendrų reikalų prisidėjo vi
sa eilė žmonių. įvairūs komite
tai ir paskiri asmenys savo pa
tarimais, kritika ir parama pri
sidėjo prie baliaus pasisekimo. 
Padėka tenka tiem, kurie su
aukojo dovanas ir premijas bei 
maistą; tiem, kurie baliaus me
tu sutiko atlikti ūkinius darbus 
virtuvėje ir prie baro;.tiem, ku
rie rūpinosi techniniais reika
lais ir salės išpuošimu bei su
tvarkymu. Taip pat negalim 
praleisti tų, kurie pravedė va
karą, sprendė kaukių premija
vimo galvosūkį ir įtraukė visus 
į baliaus džiugią nuotaiką.

SAS valdyba nuoširdžiai dė
koja visiem prisidėjusieml Va
karo pelnas sudarys reikalin
gas lėšas finansuoti naujos 
centro valdybos gausius užsimo
jimus.

SAS valdyba
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HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK

MALE • FEMALE. DISPLAY DISPLAY

Production Mechanic
WEDDING RECEPTIONS 
and CATERED AFFAIRS 

LUNCHCEON and DINNERS 
served, daily

Castle Inn

Experienced on Coffee or Tea 
Packaging Machinery 
Secaucus, New Jersey 
Liberal fringe benefits 

Good working conditions 
Overtime

EL FARO 72ND
40 West 72nd St., NYC 362-2050 - 
362-6100 closed Monday. Tues, thru 
Thurs. 4 PM to midnight; Fri and 
Sat. 4 PM to 1AM; Sun 1 PM to 
midnite. Dinner entrees $4 to $6.

Bar intimate atmosphere

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 exe. Mon.

Call Mr. Reidy (201) 865-0200
Montauk Highw’ay (27-A) 

Islip, L.I., New York x
Your Hosts: 

John and Frances Grossmann 
Phone: 516 JU 1-5540

VARIETY KNIT

TONY DA CAN EC A 
Tavern and Restaurant

Open 7 days a week good food and 
excellent service for weddings, par
ties, communions and confirmations. 
72 Elm Road New'ark N.J. Call — 

201-589-0376 - 201-344-9771

Ecuador Moving security and guar
antee local moving, 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

Brotherhood Greetings 
to all

McKinney’s
SANITARIUM

“Elderly People Cared For 
at Our Home.”

An established dynamic Ladies 
Sportswear firm relocating to New 
Jersey is seeking qualified person
nel in the following areas:

Cutters, Cutting room trainees, 
Gen’l warehouse, Shipping — 
Reg. clerk, Billing charge clerk, 
Model sz 12, Gen’l office, 
Porter,, steady work

Amagansett-Napeague vic 4 bedrms 
2 baths Tech built house, all aplncs, 
100 yards to beach Avail long sea
son (212) 873-8282 or 516—267-6185

OPEN SUNDAYS 
and HOLIDAYS

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”

Call (914) YO 9-8810—27 Lake Av. 
(914) YO 9-9943 — 105 Bruce Ave.

Yonkers, N.Y.

Apply in person only between 9 AM
- 2 PM daily or call 201—861-5010

2600 71st STREET
NORTH BERGEN, N.J.

(East of Tonnelie Ave in new in
dustrial park area)

An Equal Opportunity Employer

BRIDAL PARTIES 
given individual atention 

Specialists in long hair

Coredson
Coiffures

Antique Village Inn — Restaurant- 
Tavern Italian and American cuisine 
Banquet & party facilities live music 
weekends. Delsea Drive & St. Hwy 
No. 55 Vineland 08360. Dial (609) 
825-8010

SERVICE H. W. FEMALE

Hairstylists

ALERT EXTERMINATORS 
340 Pennsylvania Ave Bklyn 
Get rid of Bugs and Termites 

For industrial, commercial, homes 
For fast prompt service call 
212—495-4478 or 949-2065

Exp Operators on dresses section or 
complete -steady work nice working 
conditions David Sportswear 246 E 
118th Street N.Y. 1st fl — 860-4160

263-4181 -268-9333
71-36 Main St., Flushing

JOE MAURICE Rubbish Removal 
Specialist — covered by insurance 
home owners - attics basements and 
yards industrial, commercial, fac
tories and apartment houses. Low 
rates Call 665-2143 277 East 148th 
Street, Bronx, N.Y.

Experienced Operators on SINGER 
machines piece work. Marcstrate 
Fashions 146 West 29th Street (9th 
Floor) Telephone 594-6989

DUOMO Di MILANO open 7 days. 
Italian continental cuisine at its best 
Special family dinners $4.75 cater
ing for parties showers communions 
and confirmations. 5915 Riverdale 
Ave near 250th St. Bronx. KI 9-7960

RODOS RESTAURANT
“Greek-American cuisine comes to 
Jamaica.” Breakfasts, Luncheons & 
Dinners. Open 7 days. Catering and 
entertainment will be arriving very, 
very soon. Call for Res.: 526-8970 
148-43 Hillside Ave. Jamaica, N.Y.

Operators, Exp. to work on Singer 
Merrow machines. Steady — year 
round work. E &N. Dresses 448 E. 
180th Street N.Y.C. — 364-8680

“TO-DAYS INVESTMENTS 
FOR TO-MORROWS SECURITY” 
NORTH BAYSIDE SECURITIES 

43-17 Bell Blvd., Bayside 
Stocks, Bonds, Mutual Funds 

212-423-2500

Massachusetts 3123 acres unfinished 
home on wooded land in peaceful 
country surroundings, about 4 miles 
from shopping center in Greenfield, 
Mass. Electricity, telephone, many 
possibilities. Owner (413) 774-4525

HIGHLAND SERVICE CENTER
. Open 7 days a week We do general 

auto repairs road service and towing 
and snow plowing. Tires batteries 
-and accessories — 310 Lexington 
Ave Clifton N.J. Call 201-777-6306

RN„ AFTERNOON SUPERVISOR 
3 to 11 full time; also full time Day 
Nurse 3 to 11. Call Mrs. Gustafson 
(203) 875-0771

Ridgewood Hall 1880 Menehan St. 
Ridgewood Queens modem halls for 
weddings banquets & parties capa
city up to 380 people — HY 7-0660

CARL BLASIG

Green House 
and Florist

COIFFURES BY ANTHONY 
Hair Stylist for the Woman 

who cares.
By appointments only. We have 
wigs and wigglets — 850 Scarsdale 
Ave Scarsdale N.Y.

914 — GR 2-1680

OPERATORS wanted on Singer 
machines partial section. Steady — 
LODY APPAREL 3200 Cruger Ave. 
Bronx, Tele 231-1646

Watkins products, shop at home and 
save. Your personal store at your 
door since 1868 a family place 32 
Jackson Ave Jersey City 435-5573

315 FRANKLIN ST.
HIGHTSTOWN, 

New Jersey 
609—448-0222

Quick-Trucking -„Warehouse 50ę day 
10'x20' vans $5.00-S16.50 hour any 
place 24 hours — Call 278-4188 - 
274-0667

EXP OPERATORS semi section on 
Singer machines steady and vaca
tions NAVARRO DRESS CO. 3867 
Third Avenue Bronx near 171 & 172 
St. 2 floor — ask for Cindy

FULTON STORAGE 
WAREHOUSE CO. 

Inc.
619 Throop Ave. Brooklyn, N.Y. 

Fire proof space available 
— 774-5200 — Overweight

HARRY’S MARINE Atlantic Ave. W. 
Sayville, L.I. Contact us if buying 
or selling remodelling or repairing 
Boat Brokers 516 LT 9-4141

FLOOR - GIRLS good working con
ditions Union shop. Rosemary Fa
shions 404 3rd Street Hoboken, N.J. 
(201) 798-5233

“PIZZA”
TONY'S Newtown Corner “The best

PIZZA” in Astoria. We deliver to 
your home hero sandwiches - table 
service also available — call 726-7495 
for delivery. 32-07 30th Ave. Astoria

GIRLS and BOYS
7 to 17

r

MR. FRANCOIS FORRAY 
135-20 Hoover Ave. Kew Gardens 

PAINTING & PAPER HANGING 
Various Decorations 

Antique Styles — Diploma
Call 849-7470

Kas norėty įsigyti lietuvišku 
plokšteliu ar lietuvišku knygų, 
prašomi kreiptis į Darbininko 
administraciją, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. ..Y. 
11221.

Virginia 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 ---------

ALPS RESTAURANT
727 Bergen Ave. Jersey City. N.J. 

Complete luncheons 11:30AM to 3PM 
Complete dinners 3PM - 10PM 

Cocktail lounge opens 11:3OAM-11PM
Closed Tuesdays for Res call 

201-432-2189

ASTORIA CONTRACTORS
Does your roof leak? Then call us 
for all types of roofing, siding, storm- 
windows, painting, decorating kitchen 
cabinets. Home improvements of all 
kinds. Call (212) 726-0805

DAVRE'S RESTAURANTS 
INDIANA NATIONAL BANK TOWER

Applications now being accepted for late March opening 
... must be experienced in French classical cooking and 
production: Sauciers, Rotisseurs, Garde-Manger, Commis 
Patissier, Entremetiers

• Exceptional growth opportunity
• Career development program
• Fringe benefits

Contact or send complete resume and salary 
requirements to:

DAVRE’S RESTAURANTS
One Indiana Square, Suite 1530, Indianapolis, Ind. 46204 

Telephone (317) 639-4131

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

THE UNPAINTED 
FURNITURE SHACK

Open 6 days a week
Saturday until 6 PM. 

331F English Town Road 
OLD BRIDGE, N. J.

WINSTON ENTERPRISES 
209-21 Jamaica Avenue 

Jamaica, Queens
Blank cassette tapes 3 tapes in any 
album C-60 for $1.89 Order by phone 

464-6608

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip 
neužmirškite pridėti pašto 
code numerio.

up

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite!
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New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, LI.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street —■

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

Hl 5-2SS2

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. ~ 914-454-9070

Individual diets, resident nutrition
ist, groomirig, social dancing, full 
sports program. Olympic-size swim
ming pool, ..-winter follow-up. pollen 
free, transp'n to Catholic Church 
avail. CAMP SHANE — Ferndale, 
N.Y. Accredited APC & AC A. Sel
ma & Irv Ettenberg, 2026 E. 37 St., 
Bklyn, NY 11234 — Send for Bro
chure, Box 25 212-645-9112

Ed Rashbaum Surgical Supplies — 
orthopedic appliances sales & rent
als, custom made braces, medicare 
information 495 New’ Brunswick Av. 
Perth Amboy N.J. Main office 201 - 
826-8222; Branch office 103 Thomas 
Place Edison N.J. Call 201-549-6921

Chrysler Marine Engines new and 
rebuilt engines from 95 hp up. Base 
block. Assembly manifolds. Com
plete stock of marine engine parts 
and transmissions MARZEC 124 E. 
16th St. Lindenhurst, N.Y. 11757 — 
(516) 226-3485.

1 to 4 family houses all cash free 
appraisal within 2 hours APOLLO 
776A Nostrand Ave. Brooklyn. Call 
IN 7-6955

Gaspar Construction Corp. 10-B E. 
Clarke Place. Bronx. Contratista ge
neral y reparaciones, decoraciones. 
Cualquier clase de trabajo de em- 
bellecimento de establecimiento u 
hogares. plomeria, electricidad, de- 
coracion paredes, extensiones, al- 
fombras, hasta construir su hogar,

SERVICE

PLANDOME CATERERS
Party platters bar-b-qued Southern 
fried chicken fresh salads ■— open 
Sundays — 364 Plandome Road 
Manhasset, L.I.

Call 516-627-6350

FLORIDA SHOES
Open 6 days a week 

Shoes for the entire family 
330 Washington Street 
Hoboken, New Jersey 

Call 201-659-7707

JAMACO 
- MOTOR

MESSENGER SERVICE 
New York N.J. and Philalelphia 
264 Duncan Ave Jersey City N.J.

Call 201-435-5404

Lucky Spot Inc. Dry Cleaner and 
Laundermat—ultra-modern & clean 
open 6 days a week 7:45 to 8:30 PM. 
268 Jackson Ave Jersey City N.J.

Call 201-333-9430
Quality and Honesty is our Policy

J&J TRAILER REPAIRS
Open 5 days a week 
All work guaranteed 

We take pride in our work.
36 Fairmount Ave Jersey City N.J.

Call 201—435-6501

J O N E’ S 
GARDEN STATE 

GAS & AUTO PARTS 
Open 7 days a week

Auto machine shop - tires wholesale 
State Hwy No. 537 Creamridge N.J. 

Dial 609-758-7627

NINO’S FOREIGN CARS Inc.
Parts and Services for all foreign 
cars — Open Mon.-Sat. Call NINO 
for service: (201) 674-6444

118-120 South Essex Ave.
Orange, N.J.

JULIO DOTTAVIO
CARPENTER
Lie. No. 11784

All work guaranteed
95-70 112 Street Richmond Hill 

Call 849-6729

S. i^. Osborne Day Care Center now 
open 7 AM to 7 PM daily — daily 
rates $2.50 per day, $12 per week 
135-01 Rockaway Blvd. — 659-9621

General Trucking pick up & deliver 
in Metropolitan New York & Brook
lyn to local and any Department 

istores. Call anytime 342-3793
l:.,-a. . ^..»L • . . . a__

Brothers Auto Body open 6 days a 
week collision experts we take pride 
in our work Ridge Road, Monmouth 
Junction 201—329-2040 ask for Bill

Typing services — envelopes labels, 
manuscripts billing, daily memos 
letters, low rates, phone eves Mrs. 
Egan 22-35 75th Street Jackson Hts.

Plank Board Inn open daily for lunch 
and dinner cocktail lounge private 
catering room for all functions 3498 
South St Jersey City 201—795-1981

IDEAL AUTO SPECIALIST, body 
and fender work. We take pride in 
our work. 178 Fairmont Ave., Jer
sey City, N.J.

MILOS Car & Limousine Service 24 
hour service, 7 days a week, air
ports, piers, theaters, very low rates 
— call 626-6958 or 626-6959 ask for 
Mr. Carey Milos. We go anywhere 
anytime.

Johnson Texaco Service Center—56 
Bridge St. Paterson N.J. Minor re
pairs brakes, mufflers, tune-ups We 
aim to please 201—684-9382

Continental Camera 1170 Broadway, 
near 28th St. room 1214 open daily 
plus Sundays 10-4 reg. 8mm movie 
zoom camera reflex — 686-8067

Ventury Construction we do every
thing in contracting field finished 
basements and attics kitchens. All 
work guaranteed Call 961-1353

Mary Ventura 215 Mount Prospect 
Ave Newark N.J. Piano instruction 
children & adults beginners & ad
vanced Call 201—482-6853

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MARIO’S Auto Inspection Repai 
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”. Call 609 465-5607

Mario J. Rossi & Sons Inc. Real es
tate we specialize in 1, 2, 3, 4 fami
ly houses Yonkers, Upper Bronx & 
Westchester — New homes and re
sales mortgages and rentals mana
gement, appraisals 871 McLean Av, 
Yonkers 914 BE 7-0700

N. Y. Auto Body & Repair Service 
Domestic and foreign repairs. Open 
6 days — for quick & efficient ser
vice call: MU 6-1597 day or nite ask 
for Joey or Jim — Remember the 
name: “N.Y. AUTO BODY”

JAMES SIMPSON & SONS Moving 
and Hauling’s our Business. We do 
“big jobs and small jobs.” Attics - 
Basements - Yards. Call (201) 824- 
1679 and (201) 248-2553 — ask for 
Jimmy or Eddie. 336 Peshine Ave
nue, Newark.

Modern Home Improvements base
ments finished, extra rooms added. 
Modern kitchens, storm windows, 
aluminum siding—all work expertly 
done by professionals. Small down 
payments — 690-2120

JOE RIVERA 
AUTO SERVICE

Open 6 Days a Week 
Transmission Work Our Specialty 

120 4th Street Lakewood N.J.
Call 201-363-9623

JOHNY’S Auto Parts serving the 
Brooklyn area with all types of au
tomobile parts. Open days a 
week. We also pay top dollar $$ for 
late model cars (wrecks} for ser
vice call Johnny or Joe: 444-9536 
8014 Foster Ave. Brooklyn, N.Y.

LAJOYA GIFT SHOP
Open 6 days a week 

For the finest of Jewelry and Gifts 
Use our Lay-Away Plan 

4419 Bergenline Ave 
Union City N.J.
201-865-0725

POP’S BODY & FENDER WORKS 
for fast and effective service see 
“Pop”. Open 6 days till 9 PM. For
eign car specialists—all makes. Pop

6 9354 ask for “Pop” or “Stan” — 
38 Horton Ave. New Rochelle, N.Y.

SINGLETON 
TRUCKING & MOVING 
Local and Long Distance

Licensed and bonded — Singleton 
Trucking means fast corteous ser
vice. 1288 Washington .Ave., N.Y.C.

Call 212-992-4884

COOL SPRING
CARPETS 

■from $4.49
Per Sq. Yard up 

For Homes and Commercial Places
CUPATO ENTERPRISES, 

Inc.
1223 Fulton Street
Near Bedford Ave.

Brooklyn, N.Y. 11216
Telephone: 636-8391

Computerized Tax Returns call for 
early appointment MANOR AGEN
CY Mrs. Mary Ann Furetti — Tax 
consultant — call 448-0870

Prompt and Efficient 
RUBBISH REMOVAL

Anywhere—anyplace. Cellars, yards, 
attics, stores, lofts, lots — at rea
sonable rates HYacinth 3-3375 E. 
Watson, 666 Hancock St. Brooklyn, 
N.Y.

THERESA MARIA CREATION
Designers, dress making, restyling 
and alterations. Suits and gowns, 
bridal and brides maid. Quality to 
please you antique jewelry and furs 
500 Merrick Rd. Lynbrook Long Is
land (516) LY 9-9718 - LY 9-3308

A & M FURS Inc. 41-16 Main St. 
Flushing NY. Garments made to or
der also ready to wear in the latest 
styles. We do repairing and remod
eling also fur storage on premises 
Tele FL 3-5235 — Angelos Mellides 
Theodore Mellides

*

KAROL FASHIONS furs also cock
tail wear formal wear - evening pants 
- gowns formal pants suits proms & 
bridesmaid dresses to make the lady 
beautiful new furs we repair and re
model furs Garden State Plaza Par
amus N.J. 201-843-2700

ALL BRANDS HI-FI
Components, compacts, speaker sys
tems — Factory prices to you always 
— Quotations by phone. Shipments 
prepaid .Before you buy—call us— 

914-793-4200

HOTEL NEWBURGH —111 Broad
way Newburgh. N.Y. A home away 

from home excellent accommodations 
all rooms with private bath Restau
rant open 7 days a week senior citi
zens invited Call 914—561-4815 — 
General Manager

E&F ABLE EXTERMINATOR & 
Fire-Extinguisher Sales and Service 
328 Graham Avenue Brooklyn, N.Y. 
212-388-5579

ACROSS TRUCKING, Pick up and 
delivery service—Pick up truck and 
1 man. $5 hr. cross town cross coun
try Call and compare — LW 4-2437

Lie. private home for retarded chil
dren full time or while on vacation. 
$7 per day — Mrs. King. Bush Hills 
Bainbridge N.Y. 607-967-8011

8 DEXTER PARK 
PHARMACY I|HJ 

Wm. Anastasd, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

Why pay rent! When you can quali
fy to own your own home! We have: 
I. Computerized service for fast 
listing; II. Access to mortgage mon
ey; III. VA & FHA specialists on 
hand — Advance Real Estate Ex
change call (201) 373-5320 W. P. 
Burrell, 458 Avon Ave. Newark N.J.

FERGUSON’S TEXACO all kinds 
of auto repairs, brake jobs, flat tire 
repairs, mufflers, auto parts, car 
wash, greasing, Texaco gas for your 
car — open 7 days: 7 AM-11PM 
Call (201) 525-9575 ask for J.T.— 
Prop. 79 Belmont Ave. Paterson.

SPECIALŪS
siuntiniai į Lietuvą
Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka.
SPECIALUS I—$47.00
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. miltų,
10 sv. ryžių,
10 sv. cukraus.
VERTINGIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖM — 
KAILINIŲ IMITACIJA 
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas — 
pilna kaina tik $99.00
10 SKARELIŲ—$46.80
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm ar turkiškais 
piešiniais ir 5 šilkinės 
skarelės, visų spalvų.
Oro paštu — pridėti dar $8.50
SUDĖTINGAS SIUNTINYS
— $126.00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 3 y. medžia
gos moteriškam žiem. paltui, 
3% y. medžiagos vyr. kostiu
mui, 3 y. medžiagos žieminei 
suknelei. Visos medžiagos 100% 
vilnonės. 2 dvigubo dydžio pa
klodės, 2 užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Antras aukštas)
New York, N.Y. 10010
Tel. 982-1530
Reikalaukite naujų katalogų 
su paveikslais.

H. W. MALE

EXP CHEF
Hours 11 AM - 9 PM no Sunday 

Take full charge of kitchen
Good salary and fringe benefits 

Apply Kings Court Rest 
, Route 22 Springfield N.J.
i Call 201-379-5382

NEW CAR 
GET-READY MAN 

FIRST CLASS
GM experience only. Fringe benefits

Call Mr. Perone
914 MO 6-6400

AUTOMOBILE PARTS MEN (2).. 
Experienced. Excellent working con
ditions. Pay commensurate with 
ability. All company benefits. See 
Walt Allen
MARSH HALLMAN Chevrolet Inc.

781 CENTRAL AVE.

Exp. woodworkers and assemblers 
steady work—40 hours Tonell Dis
play Co. Inc. 50 Sindle Ave. Little 
Falls N.J. Apply in person.

MEN’S TAILORS
Quality Men’s 

Dept.
Full and part time. 

Experienced Tailors accustomed 
to fitting fine men’s clothes. 

Replies kept confidential.
Phone MR. KERMAN,

716-837-1100
BUFFALO, N.Y.

SVARBU!

AUTOMOBILIAI
Į LIETUVĄ
Tik trumpam laikui

MOSKVITCH 408 IE 
$2875.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966 
$1895.00
Tik labai ribotas kiekis 
todėl NELAUKITE — 
užsakykit dabar!
Užsakykit tik per

Intertrade
Express Corp
125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 
New York, N.Y. 10010
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Kat. Motery Sąjungos 29 kuo
pa rengia tradicinį Atvelykio 
stalą balandžio 18 Apreiškimo 
parapijos salėje Brooklyne.

N. Y. Filatelistų draugija iš
leido savo biuletenio vasario 
numerį. Biuletenį redaguoja 
Walter E. Norton. Jis gyvena 
Philadelphijoje. New Yorko re
dakcijos narys yra Kazys Ma- 
tūzas. Numeryje aprašomos į- 
vairios filatelistų naujienos, pa
rodos, naujos pašto ženklų lai
dos, supažindinama su Lietu
vos pašto ženklais. Biuletenis 
spausdinamas mimeografu, vir
šelis — dviejų spalvų, spaus
dintas šilko tinkleliu. Pati fila
telistų draugija yra žinoma ir 
gerai organizuota- Ji turi na
rių ne tik čia New Yorke, bet 
ir kitose vietose.

A.L.R.K. Federacijos New 
Yorko — New Jersey apskri
ties valdyba praneša, kad kove 
21, sekmadienį, 12 vai. šau
kiamas Federacijos seimelis 
Viešpaties Atsimainymo para
pijos salėj, 64-14 56 Rd., Mas- 
peth, N- Y.

Motery Vienybės susirinki
mas įvyks kovo 16, antradienį, 
7:30 vai. vak. pas Verą Goris, 
84-13 90 St-, Woodhaven, N.Y.

Marijos Skeiterytės prisimi
nimą pagerbdami Balfui auko
jo: 25 dol. V. Steponių šeima. 
15 dol. N. Mikšytė-Ward, po 10 
dol.: M. Redimienė ir M- Sha- 
lins.

Pajamy mokesčiu — 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.

PRANO BALTUONIO 
(Iš Montrealio)

ŠAKNŲ SKULPTŪRŲ
PARODA 

kovo 13 ir 14 dienomis 
KULTŪROS ŽIDINYJE 

361 Highland Blvd., Brooklyn. N.Y.

Atidarymas — kovo 13, šeštadienio vakare 7 v.v. 
Parodą galima lankyti nuo 12 iki 9 v.v. abi dienas.
Rengia ir visus atsilankyti kviečia

New Yorko 
Vyr. Skaučių 

Židinys Vilija

■ II ■ I ,■■!■■■■ ■■■»■■■■ I . I ■■

Jurgio Gliaudos
naujai parašytos knygos

SIMAS
pristatymas New Yorko visuomenei 
įvyks š. m.

kovo 21, sekmadienį
4 vai. popiet
Kolumbo vyčių salėje, 
86-22 85th Street 
Woodhavene.

Rašytojas PRANAS NAUJOKAITIS kalbės apie naująją 
knygą, o žurnalistė EMILIJA ČEKIENĖ padarys politinę 
apžvalgą.

Po akademinės dalies bus kavutė.
Bus galima įsigyti naująją knygą.
Pristatymą rengia ir visus atsilankyti 
kviečia

ALTS-gos 11 skyrius 
New Yorke

Vienuolynas GL 5*7068
Spaustuvė ________ GL 2-6916
Redakcija________ GL 5-7281
Administracija____GL 2-2923
Kultūros Židinys ...... 827-9865

PRADEDAMAS STATYTI 
KULTŪROS ŽIDINYS?!

Kovo 28, sekmadienį, 4 v. 
popiet, laikinose Kultūros Židi
nio patalpose, 361 Highland 
Blvd., šaukiamas visy New Yor
ko ir New Jersey apylinkės or- 
ganizacijy atstovy bei visy Kul
tūros Židinio statyba besirūpi- 
nančiy lietuviu susirinkimas- 
Visi maloniai kviečiamu

Motery Vienybė rengia pava
sario šokių ir pietų vakarą 
gegužės 15, šeštadienį, 8 v.v-, 
Knights of Columbus salėje, 
600 Jamaica Ave-, kampas Hale 
Avė., Brooklyn, N. Y.

Prano Baltuonio skulptūra, pada
ryta iš medžio šaknų. Jo skupltūru 
paroda bus kovo 13 - 14 Kultūros 
židinio patalpose — 361 Highland 
Blvd., Brooklyne. Parodą rengia 
New Yorko vyr. skaučių židinys.

Elizabeth, N.I.
V. Kudirkos lituanistinės mo

kyklos tėvų komitetas rengia 
balių, kuris įvyks balandžio 17 
dieną, 7 v.v. lietuvių Laisvės sa
lėje, Elizabethe, N. J.

Bus vakarienė su gėrimais ir 
šokiais. Meninę programą at
liks: žodžio menininkė Irena 
Veblaitienė, solistė Ona Zuba- 
vičienė ir aktorius Vitalis Žu
kauskas.

Bilietai — 10 dol., studen
tam — 5 dol., tik šokiam —1 
dol. Bilietam įsigyti skambinki
te: J. Prapuoleniui (201) 381- 
0683 ar G. Alinskui (201) 777- 
3741-

Bilietus taip pat platina N.J 
Lietuvių Bendruomenės apygar
dos ir apylinkių valdybų nariai.

Susidomėjimas šiuo parengi
mu yra didelis, todėl prašome 
bilietais apsirūpinti kiek galima 
anksčiau.

Visas pelnas skiriamas lietu
viškai mokyklai. Savo atsilan
kymu paremsite pastangas iš
laikyt mūsų jaunimą lietuviš
ką. "

Jaunimo organizaciją susirin
kimas šaukiamas kovo 21, sek
madienį, 7 v.v. Kultūros Židi
nio patalpose. Bus aptarta, kaip 
koordinuoti jaunimo veiklą. 
Visos jaunimo organizacijos bei 
visas lietuviškas jaunimas kvie
čiamas atsilankyti.

SKULPTŪRŲ PARODA
Šį savaitgalį, kovo 13-14, Kul

tūros Židinio patalpose vyksta 
reta skulptūros paroda- Skulp
tūros parodos ir šiaip retai su
rengiamos. Šiuo atveju — tos 
skulptūros padarytos iš medžio 
šaknų ir kelmų. Jų kūrėjas yra 
Pranas Baltuonis iš Montrealio

Kanadoje jis susilaukė labai 
didelio pasisekimo. Jo parodos 
buvo parodytos net per televizi
ją, plačiai aprašytos spaudoje. 
Lankėsi jis ir Amerikos lietu
viškose kolonijose.

Kas charakteringa jo skulptū
rom? Tai didelė fantazija ir iš
radingumas. Kas aplankys jc 
parodą, pamatys tikrą ištisą 
fantazijos pasaulį, kur gyvena 
nuostabūs žmonės, gyvuliai, kur 
auga fantastiškiausi augalai. 
Visa tai bus padaryta iš medžio 
šaknų, kelmų, paties skulpto- 
risus savotišku būdu atbaigta, 
padarant medį kietą. Parodoj 
bus išstatyta apie 70 įvairaus 
didumo skulptūrų.

Parodą galima lankyti abi 
dienas nuo 12 iki 9 v. v- Ati
darymas — Šeštadienio vakarą 
7 v. Visą laiką parodos lanky
tojai bus vaišinami kava ir py
ragaičiais. Parodą rengia N. Y. 
vyr. skaučių židinys Vilija.

Kas tie vaizdai iš Lietuvos praeities?
Kovo 13, šeštadienį, 7:30 v.v. 

Liet, piliečių draugijos I I-jo 
aukšto salėje So. Bostone bus 
rodomi vaizdai iš Lietuvos pra
eities — Kelias į nepriklauso
mybę. šiuos vaizdus parengė 
jaunimas.

Kultūrinių subatvakarių vasa
rio mėnesio susirinkimas buvo 
skirtas jaunimui, šis jaunimas 
ir parengė gana originalią ir 
vaizdžią paskaitą — Tautinės 
valstybingumo idėjos išsivys
tymas Lietuvoje 1860-1920 me
tų laikotarpyje vaizdininiame a- 
pipavidalinime.

Tie vaizdai buvo skaidrės — 
padarytos nuotraukos iš knygų, 
laikraščių- Buvo panaudotas di
delis ekranas, kuriame sutilpo 
bent keli vaizdai Rodė su ke* 
tūriais prožektoriais. Tuo me
tu ekrane buvo bent keli vaiz
dai. Garsinėje juostoje buvo į- 
rašytas tekstas. Paaiškinimam 
buvo panaudota dvi merginos 
ir du vyrai.

Ekrane buvo parodyta labai 
daug vaizdų, net Mindaugas, 
Vytautas, plačiau parodyta epo
cha nuo baudžiavos panaikini
mo iki Lietuvos nepriklausomy
bės. Čia buvo surinkta gana 
daug retos medžiagos. Buvo pa
rodyta visi veikėjai, draudžia
mojo spaudos laikotarpio laik
raščiai, 1905 metų revoliucija.

DARBININKAS

Brolio Antano Trumpos laidotuvės. Kovo 6 Angelų Karalienės parapijos bažnyčioje, suvažiavę iš įvairių vie- 
nnuolynų, pranciškonai kunigai koncelebruoja mišias. Nuotr. V. Maželio

MIRĖ BROLIS ANTANAS TRUMPA, O.F.M.
Kovo 3, širdies smūgio ištik

tas, staiga mirė Br. Antanas 
Trumpa, pranciškonas, sulau
kęs 64 m. amžiaus ir 30 m. vie
nuolinio gyvenimo. Buvo pašar
votas M. šalinskienės šermeni
nėj Woodhavene, palaidotas ko
vo 6 iš Angelų Karalienės baž
nyčios Brooklyne Šv. Jono ka
pinėse, pirmuoju neseniai pran
ciškonų įsigytoje laidojimo vie
toje. Kovo 5 minėtoj' šerme
ninėj atsisveikinimo žodį tarė 
vienuolyno gvardijonas Tėv. 
Leonardas Andriekus. Laidotu
vių mišias ir pamokslą pasakė 
pranciškonų provincijolas Tėv. 
Jurgis Gailiušis. Su juo kartu 
koncelebravo 12 pranciškonų

N. J. skautu ir skaučių Ka
ziuko mugė bus kovo 14. Mi
šios 11 vai., 12 vai. —sueiga, 
12:30 — mugės atidarymas, 1 
vai. pietūs, 3 vai. — vaidini
mas — Eglė Žalčių Karalienė. 
Naminių pyragų pardavimas 
vyks po kiekvienų mišių nuo 9 
v. ryto Šv. Petro ir Povilo pa
rapijos salėje. Į mugę įėjimas 
nemokamas- Pietūs suaugusiom 
— 3 dol., vaikam nuo 6-12 m. 
ir visiem skautam — 1 dol. 
Pietum bilietus prašoma įsigyti 
iš anksto pas platintojus: New 
Yorke pas R. česnavičienę, 
849-1581, New Jersey — pas 
A. Bartienę (201) 355-8265 ir 
pas skautų-čių tėvelius. Į mu
gę prašomi visi atsilankyti. Mu
gė įvyks Lietuvių Laisvės salė
je, 269 Second St., Elizabeth. 
New Jersey.

Lietuvos atstovai rusų durnoje, 
lietuvių seimas ir suvažiavimai, 
pirmas didysis karas, nepriklau
somybės paskelbimas.

Šiuo vaizdus surinko, paga
mino ir rodymui pritaikė stu
dentai. Štai jų pavardės: Ro
mas Šležas, Birutė Vaičjurgytė. 
Algis Antanavičius, Laima An
tanavičiūtė, Mykolas Drunga i 
Gediminas Margaitis. Po šios 
istorinės apžvalgos dar parody
ta daug skaidrių iš Lietuvos-

Vaizdai visiem paliko labai 
gražų įspūdį. Ir juos pakartoja 
dabar kovo 13. Čia jų prista
tymą visuomenei rengia Liet. 
Bendruomenės Bostono apylin
kė. Visi kviečiami atsilankyti.

Keturių kambarių butas su 
baldais, gazu ir elektra, gražioj 
vietoj Belle Harbor, Queens, 
ideali vieta pagyvenusiems, be 
vaikų, duodamas be atlyginimo 
už lengvą darbą prie namų. Pri
mokama maža alga. Skambinti: 
NE 4*2944.

Parduodamas gerai veikiąs 
16 vienetų motelis su 6 kam
barių gyv. namu prie judraus 
kelio Nr. 1 prie Trentono, N.J. 
Dabartiniai šeimininkai išeina 
| pensiją Tairautis adresu: Mi- 
neika, Mounts Brick Motel, Rt. 
1, Trenton, N. J. 08648.

A.a. brolis Antanas Trumpa, OFM

kunigų. Laidotuvėse dalyvavo 
kitų pranciškonų vienuolynų at
stovai. pranciškonų bendradar
biai ir draugai. Tarp jų prel. 
Balkūnas, kun. J. Aleksiūnas, 
kun. A. Petrauskas, kun. V. Da- 
bušis, kun- S. Raila, kun. V. 
Pikturna ir kun. P. Geisčiū- 
nas.

Brolis Antanas Trumpa, pa
saulyje Bronius, gimė 1907 va
sario 15 Skiemonyse. Paaugęs 
baigė vietos pradžios mo
kyklą ir dar mokėsi Utenos 
gimnazijoje: Pajutęs pašauki
mą į vienuolinį gyvenimą, iš
vyko Olandijon ir įstojo į Jė
zaus ir Marijos ’širdžių kongre
gaciją, bet vėliau apsisprendė 
pereiti Į pranciškonus. Grįžęs 
Lietuvon, 1940 gegužės 1 ap
vilktas pranciškono abitu Pajū
rio vienuolyne pradėjo naujo
kyną. Baigęs bandymu lai
ką, 1940 gruodžio 22 padarė į- 
žadus ir darbavosi Kauno Ža

Bostone studentai parengė vaizdų pynę — Kelias j nepriklausomybę. Nuo
traukoje — parengėjai ir atlikėjai; ii k. j d. sėdi Birutė Vaičjurgytė ir Lai
ma Antanavičiūtė, stovi Algis Antanavičius ir Romas Šležas. Trūksta My
kolo Drungos ir Gedimino Margaičio. Nuotr. Romo Šležo

liojo kalno ir Vytauto bažny
čios vienuolynuose, kur ėjo 
zakristijono pareigas. Perkeltas 
į Kretingą, buvo durininku ir 
virėju. 1944 spalio 8 pasitrau
kė į Vokietiją ir, apsistojęs 
Dietfurte, pranciškonų vienuo
lyne Bavarijoje, praleido kelis 
mėnesius. Paskui nuvyko į 
Prancūziją ir Metzo bei Pary
žiaus vienuolynuose buvo virė
ju ir zakristijonu. 1948 gegu
žės 27 atvyko Kanadon ir Mont
realio Šv- Bonaventūros vie
nuolyne darbavosi iki lietuviai 
pranciškonai, įsikūrę Kanadoje, 
pakvietė jį Į St. Catharines vie
nuolyną durininko, virėjo ir 
daržininko pareigom. Įsikūrus 
Brooklyno vienuolynui. 1951 
pavasarį. Brolis Antanas buvo 
atkeltas virėjo pareigoms. Nau
jai išrinktas pranciškonų gene
rolas Tėv. Augustinas Sepinski, 
kuri Br. Antanas pažinojo bū
damas Prancūzijoje, pakvietė 
Italijon, kur išvyko 1952 kovo 
mėn. Ten buvo paskirtas Qua- 
racchi Šv. Bonaventūros kole
gijos virėju. Vėliau perkeltas i 
Šv. Antano kolegijos ūkį Gro- 
taferrata, dirbo paukščių augi
nimo srityje. Dėl sveikatos 
1958 liepos mėnesi apleido Ita
liją ir atvyko į JAV. Apsigyve
no Greene, Me-, o paskui St. 
Catharines "vienuolynuose. 
Nuo 1961 birželio 13 iki mir
ties dirbo Brooklyne Darbinin
ko administracijoje, šiaip jau 
buvo uolus, paslaugus ir pavyz
dingas vienuolis. Amžiną atilsį 
duok jam, Viešpatie!

. 1971 m., kovo 12 d., no. 20

Žydai visoj Amerikoj, o taip 
pat ir pasauly, demonstruoja 
prieš žydų ir mažumų persekio
jimą Sovietų Rusijoj. Bosto
no žydai pakvietė ir lietuvius 
prisidėti prie demonstracijų. 
Lietuviai pasitarė ir nutarė de
monstracijose dalyvauti. Jos į- 
vyks kovo 14, sekmadienį, 2 
v. popiet prie gubernatoriaus 
rūmų — State House.

Bostono šauliu kuopa save 
susirinkime sausio mėn- nutarė 
prašyti centro valdybos, kad 
1972 metais surengtų kultūrinę 
savaitę. Tokią savaitę irgi siūle 
Brocktono ir Montrealio šaulių 
kuopos. Savaitė būtų rengiama 
Kennebunkporte, Maine, tėvų 
pranciškonų sodyboje.

Keli šauliai — Elena Valiuko- 
nienė, Birutė Šakenienė, Jonas 
Valiukonis, Stasys Urbonas ir 
Juozas Stašaitis aplankė Put- 
name sergantį prof. Igną Kon
čių ir jam įteikė knygą — Ne
priklausoma Lietuva. Profeso
rius buvo labai linksmas ir šne
kus. Ta proga visi šauliai ap
lankė ir Alkos muziejų.

Šaulių kuopos susirinkimas 
buvo vasario 15. Paminėta Lie
tuvos nepriklausomybės šventė 
atžymėti nusipelnę šauliai. Į 
kuopą priimtas kapitonas Algir
das B. Makaitis. Jis yra nese
niai grįžęs iš JAV kariuomenės, 
labai aktyviai dalyvavo S- Ku
dirkos įvykio demonstracijose, 
buvo net komiteto pirminin
kas. Jo pastangomis buvo su
ruoštos demonstracijos prie 
admirolo Ellis įstaigos.

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.

Ieškoma lietuvė moteris na
mu ruošai, vienai dienai savai
tėj. Informacijai skambinti va
karais po 8 vai- telef. 445-2189.

SPORTAS
FUTBOLAS

Neteko pasirodyti aikštėje 
mūsų futbolininkam praeitą 
sekmadienj. Visos pirmenybių 
rungtynės buvo dėl blogų aikš
čių atšauktos. Įdomiu sutapi
mu, lygiai taip pat atsitiko ir 
prieš 20 ir 40 metų. 1951 ir 
1931 metais pirmąjį kovo sek
madienį New Yorke pirmeny
bių rungtynių dėl blogo oro ne
buvo.

šeštadienį žaidė mažučiai ir 
iš College Poirito parsivežė 2 
taškus, laimėję rungtynes pa
sekme 2:1.

Ateinanti sekmadieni Lietu
vių Atletų Klubo pirmoji ko
manda ir rezervinė žaidžia 
Central pk., Manhattane. Prieši
ninku yra čekoslovakai, prieš 
kuriuos pirmame rate, žaidžiant 
namie, laimėta 5:2. Pirmosios 
komandos pradeda 2:30 vai., c 
rezervinės — 12:30- Jauniam šį 
savaitgalį rungtynės nepaskir
tos. Mažučiai žaidžia, kaip pa
prastai, šeštadienį. Savo aikš
tėje, t.y Kissena Corridor, Flu
shing, L. I., 3 vi. priešininku 
yra Spfr. Passaic. Rungtynių 
pradžia — 3 vai.
Atidėtos apygardinės žaidynės

Teko patirti, kad kovo 27 d-, 
New Yorke numatytos krepši
nio, tinklinio, stalo teniso ir 
šachmatų varžybos nukeltos 
į balandžio mėnesį. Tiksli data 
dar nežinoma.

Atletas




