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Švietimo taryba—nemokšų būrys
Administracijai reikia 

struktūros reformą

Prez. Nixonas: Laoso operacijų dar negali] ii a įvertinti
Washingtonas, — Prez. Nixo

nas pradėjo dažniau daryti pa- Skundėsi, kad reporteriai mato vien tik blogus vaizdus JAV karinių pajėgų vadas P.
Vietname.

sikalbėjimus su didžiųjų ko
munikacijos priemonių atsto
vais savo vyriausybės nuomo
nėms skleisti, nes kongresas 
to darbo jam nepadeda atlik
ti. Kongreso dauguma užsiė
musi tik savo programos, pra- 
vedimu, prezidento projektus

tuo tarpu sabotuoja ir už kon
greso sienų bando sukritikuoti 
viską, kas eina iš prezidentūros.

šį kartą prezidentas kalbėjo
si su ABC televizijos žinių 
pranešėju ir komentatoriumi 
Howard K- Smith, vienu iš san
tūriausių žurnalistų.

“Nauja klasė” dabar rami ir patenkinta 
Valymg nebėra, kariai turi autonomiją
— Kovo 30 Maskvos Krem

liuje renkasi Sovietijos kom
partijos atstovai į 24-jį suva
žiavimą. Autonomiją turinčių 
vadinamų respublikų ir kitais 
vardais besivadinančių regionų 
bei sričių kompartijos padali
niai savo suvažiavimus jau yra 
pravedę, nes jie turėjo išrink
ti atstovus Maskvos suvažiavi
mui.

Lietuvos kompartijos suva
žiavimas vyko Vilniuje, baigtas 
kovo 5. Į Maskvos suvažiavimą 
išrinkti 42 atstovai su spren
džiamojo balso teise, trys — 
su patariamojo, viso 45 atsto
vai. Iš žinomesnių ir galinges
nių vyks Maskvon A. Snieč
kus, jo saugas cike V. Chara- 
zovas, K. Kairys, J. Maniušis. 
J. Matulis, M-■^umauskąs.

Sovietų kompartijos centro 
komiteto plenumas jau patvir
tino pranešimus, kuriuos da
rys suvažiavime Brežnevas ir

Kosyginas. Suvažiavime bus 
apie 5,000 atstovų. Jokių staig
menų nelauktina, nes dabarti
nės vadovybės nėra kam vers
ti. Ji labai paranki ir “naujajai 
klasei” (partijos ir valstybės 
administracijos aparatui) ir ka
rinių pajėgų vadovybei. Pir
mieji labai patenkinti, kad gy
venimas vyksta be jokių sukrė
timų, karinė vadovybė neturi 
jokių bėdų su biudžetu, nes 
gauna pinigų kiek tik prašo, 
diktuoja užsienio politiką ir tu
ri pilną vidaus autonomiją.

Laosas: pasisekė ar ne?
Tiesioginiu taip ar ne pre

zidentas į tą klausimą neno
rėjo atsakyti. Jis mano, kad 
apie Laoso operacijos pasiseki
mą ar nepasisekimą bus galima 
šį tą pasakyti tik jai pasibai-. 
gus. Tuo jis norėjo, matyt, pa
sakyti, kad operacijos dar ne
pasibaigė. Laoso operacijų tiks
las buvo ir yra trejopas: su
daryti palankias sąlygas Ame
rikos kariuomenei iš Vietname 
pasitraukti, apsaugoti ten 
liekančius amerikiečius 
■priešo spaudimo ir duoti 
gos Saigono kariuomenei 
tikrinti savo sugebėjimus

pa- 
nuo 
pro
pa

rea-

liose kovos aplinkybėse. Ir da
bartinį P. Vietnamo armijos 
operacijų Laose etapą baigus 
nebus dar galima visko pasa
kyti, nes kai kurie rezultatai 
gali išryškėti tik žymiai vėliau, 
nes tų operacijų tikslai nepa
siekiami per Šešias savaites.

Laose nesiekta užkariauti te
ritorijos, tilt sunaikinti gali
mybes priešui su ginklais, a 
municija ir kariais per Ho Chi 
Minh takų tinklą ateiti į P. 
Vietnamą ir Kambodijos bazes. 
Dabar matomi rezultatai sako, 
kad Amerikos traukintasis iš 
Vietnamo nebus sutrukdytas 
Tokią nuomonę prezidentui 
pranešęs gen. Abrams, vyr.

Apie kitą JAV karių kontin
gento ištraukimą iš P. Vietna
mo bus pranešta balandžio 
mėn. Kaip dabar atrodo, bus 
galima išvežti kas mėnesį pc 
12,500 vyrų. Gegužės 1 dienai 
Vietname bus likę 284,000 JAV 
kariu.

Prezidentas labai skundėsi 
kad spauda šališkai informuo
ja kraštą apie Laoso operaci
jas. šališkai ne ta prasme, kad 
meluotų ar klaidingus vaizdus 
duotų, bet kad rodo tik tai, 
kas ne taip gražu, bet pamirš 
ta pasukti kameras ten, kur 
vietnamiečiai savo darbą gerai 
atlieka ir savo sugebėjimais 
verti gerų karių vardo-

Vieno teismo 
nuomonė teisinga

Vienas New Yorko gyvento
jas (spėjama, kad turtingas ad
vokatas) pasiuntė dukterį mo
kytis i Kentucky universitetą, 
kur ji turėjo gyventi universi
teto bendrabuty. Neilgtrukus 
sužinota, kad ji apsigyveno ki
tur ir pradėjo praktikuoti hi- 
piškus papročius (narkotikai, 
palaidas gyvenimas)-

Byla pateko į šeimos teismą, 
kuris įpareigojo tėvą dukterį 
išlaikyti ir mokestį už mokslą 
mokėti tol, kol jis sulauks 21m., 
nežiūrint į tai, kad jam ne
patinka jos gyvenimo būdas. 
Tėvas apskundė sprendimą 
aukštesniam teismui, kuris šei
mos teismo sprendimą panai
kino, nes tėvas turi teisę kont
roliuoti savo dukters išlaidas 
iki ji sulauks 21 metų. Dabar 
jau tėvo pareiga įsigyti dukters 
pasitikėjimą, kad jis galėtų pa
rodyti jai geresnį gyvenimo ke
lia. «•

— Sierra Leone karininkai., 
nuvertė premjerą ir pasigrobė 
valdžią. Buvusi anglų kolonija 
Afrikoje, nepriklausomybę ga
vo 1961. Gyventojų — du su 
puse milijono. Yra dvi parti
jos, bet nėra sutarimo. Šis su
kilimas bene ketvirtas-

— Rusija ir Egiptas pasirašė 
apie 400 mil. dol- apyvartos ū- 
kinę sutartį. Tai ilgametė pa
galba padėti vystyti Egipte 
pramonę ir žemės ūkį. Apie 66 
mil. dol. numatyta elektrifika-

Brian Faulkner

New Yorko vargai
— NY gaisrininkai, polici

ninkai ir šiukšlių surinkėjai 
. nuo sausio 1 dirba be darbo

—-sutarties. Penkias
kavo žymi dalis policininkų, 
gaisrininkai ir šiandien tik gais
rus gesina, bet nedirba visos 
eilės kitų jų tarnybai priklau
sančių darbų. Tik šiukšlių 
tvarkymo tarnyba dirba pilnu 
tempu. Derybos yra visai įklim- 
pusios ir neberandama jokie 
mato kaip susitarti. Miesto ir 
valstijos tarpininkai išsėmė vi
sas jų kompetencijoje esan
čias galimybes ir nusiplovė 
rankas. Dabar sudarytos naujos 
trys grupės naujiems pasiūly
mams surasti. Tebėra nesutar
ti atlyginimai, pensijos ir su
tarties galiojimo laikas.

— Miestas gavo iš Albany 
1.6 mil. dol. naujai trafiko švie
sų signalizacijos aparatūrai nu
pirkti ir Manhattane sumontuo
ti. Dar reikia 6.1 mil. dol., ku
rie bus vėliau gauti. Apie ki
tas miesto dalis nekalbama, 
nors, pavyzdžiui, Brooklyne vi
sa signalizacijos aparatūra dėl 
senatvės baigia subirti.

— Policijos vadas 
antrą kartą įspėjo 
nuovados viršininkus 
policijos priežiūros personalą, 
kad pirmoji jų pareiga yra ko
va su nusikaltėliais ir jų ati
davimas teismo organams. Kas 
to darbo nenorės ar nemokės 
atlikti, turės iš 
gos pasitraukti.

— Mokytoja 
Roosevelt High 
mokytoja įtarė, 
mokinys gali turėti kišenėse 
narkotikų ir švirkštą jiems į Choleros epidemija 
kūną suleisti. Ryžtinga mote- r J
ris apsisprendė pusbernį iškra
tyti. Ir rado ne tik narkotikus, 
bet ir švirkštus. Už tokią drą
są jai buvo iškelta teisme byla, 
bet buvo išteisinta, nes iš tri-

jau parla- 
Nupsaikios 
pasirengęs 
programą 

ne-

Brian Faulkner Š. Airijos 
valdančios partijos parinktas 
nauju premjeru ir 
mento patvirtintas, 
politikos šalininkas, 
įvykdyti Londono
Kraštutiniųjų kandidatas 
praėjo. Londonas įsakė pada
ryti visas reformas, kad pro
testantų ir katalikų pareigos ir 
teisės būtų lygios. Tvarka ir 
reformos — dienos šūkis.

Pasisekė rinkliava

cijai į kaimus išplėsti, nes be
tinklo įrengimo prie Aswanc 
užtvankos gaminama elektra 
negali vartotojų pasiekti.

— Sovietai Antarktikoje tu
ri šešias tyrinėjimų stotis. Pas
kutinioji, vardu Leningradska- 
ja, pradėjo veikti neseniai. 
Antarktiką dar t y r i n ė ja 
JAV, Anglija, Japonija, Pran
cūzija ir N. Zelandija.

Murphy 
policijos 
ir kita

turimos parei-

išteisinta. —
School (Bronx) 
kad 16 metu 4

Washingtonas.—JAV Katali
kų Bažnyčios vyskupų žinioje 
esanti agentūra neseniai prave
dė vieną iš geriausiai pasiseku
sių specialių rinkliavų — su
rinkta 8 4 mil. dol. kovai su ne
turtu paremti- Bus remiami į- 
vairūs projektai — pačių pra
vedami ar kitų vadovybėj esan
tieji, kurie siekia panaikinti ne
turto priežastis. Projektus pla
nuos,tyrinės ir paremti reko
menduos speciali komisija, ku
riai pirmininkaus prof. Whee
ler, paėmęs laikinai atostogų ir 
aukojas savo laiką ir darbą ši
tam reikalui šiais metais pade- pradėti pasitarimus tarp Laoso 
ti sutvarkyti. Pinigai bus sūdė- vyriausybės ir Pahtet Lao su- 
ti ar pažadėti per vieną dieną, 
žinoma, daug rankų iš anksto 
patelkus skirtai dienai. Surink
ta pusantro milijono daugiau, 
negu buvo numatyta.

Prancūzai eina Maskvon urano gerinti
Paryžius- — Po Kanados, ir 

Prancūzija jau nukeliavo į Mas
kvą praturtinto urano savo sta
tomoms elektrinėms pirkti. 
Abi valstybės ikšiol tokį ura
ną pirkdavo Amerikoje, bet abi 
teisinasi, kad1 Amerikos kaina 
didesnė už Maskvos paprašytą. 
Prancūzijos įstaigos tvirtina, 
kad Maskva nepareikalavo jo
kių politinių įsipareigojimų. -Ir 
dar pridėjo, kad Prancūzija ne
sitraukia iš ropos valsty
bių projekto bendromis jėgo
mis pastatyti įmonę atominėm 
elektros 
atomini kurą paruošti.

Urano rūda duos v

prancūzai, Sovietų įmonėje bus 
tik jos radioaktyvumas sustip
rintas. Maskva uždirbs nuo 5.4 
iki 7.2 mil- dol. Tokiu būdu ji 
galės sumažinti savo turimą 
skolą Prancūzijai, iš kurios ji 
daugiau perka, negu jai par
duoda. Rusijon uranas bus nu
vežtas 1973 m. -pradžioje, gale 
jau bus pradedamas gauti at
gal.

■ Prancūzija užplanavo pasta- 
tjęti teent 10 atoęūniu kurumai- 
tihamų elektrinių, nes naftos 
gavimas iš Vid. Rytų dėl poli-

jėgainėm reikalingą utinių neramumų gali pasidary
ti labai nesaugus.

Tuo pačiu reikalu derybas su 
Maskva jau veda Suomija, Šve
dija ir V. Vokietija.

patys

— Sen. Mansfield paskelbė 
kad buvęs painformuotas apie 
tai, jog Sovietų raketas prie 
Suezo kanalo dabar jau aptar
naują tik egiptiečiai, gi rusai 
esą iš tų vietų pasitraukę.

Naujos pastangos 
Laosui apginti

Delhi. Indija spaudžia Kana
dą ir Lenkiją paremti keturių 
punktų programą taikai Laose 
sugrąžinti. Visos trys valstybės 
yra nariai tarptautinės komi
sijos, kuriai pavesta ten prižiū
rėti Ženevos susitarimų vyk
dymą.

Programa tokia: pakartotinai 
patvirtinti Laoso neutralumą, 
suverenumą, teritorijos neliečia
mumą ir nepriklausomybę; di
džiosios valstybės ir Laoso kai
mynai pasižada gerbti Ženevos 
sutartis dėl Laoso; tuojau nu
traukti prieš Laosą vedamus 
karo veiksmus, tarptautinei 
kontrolės komisijai padedant

— Choleros epidemija pasau
lyje dar nesulaikyta. Ji prasi
dėjo Indonezijoje 1961, dabar 
jau yra pasiekusi 44 valstybes. 
Pasaulio Sveikatos Organizaci-

kilėliu.
Kanados vyriausybė per tą 

komisiją buvo neseniai pasiū
liusi nutarti, kad būtų ištirta, 
kiek ir kokių valstybių karinių 
pajėgų yra Laose. Susitarimo 
tuo reikalu nepasiekta, nes 
Lenkijos atstovas gavo iš Var
šuvos įsakymą šito projekto ne
remti, nes Maskvai, kom. Kini
jai ir Š. Vietnamui toks pasiū
lymas nepriimtinas. Dabar ži
noma, kad Laose yra labai

Norvegijos valdyti 
sugrįžo darbiečiai

Oslo. — Naują Norvegijos 
vyriausybę sudarė Darbo par
tijos atstovas Trygve Bratteli. 
Senoji, keturių partijų koalici
ja, turėjo pasitraukti, nes 
premjeras perdavė vieno laik
raščio korespondentui slaptą 
valstybinį dokumentą ir išsigy
nė jo nedavęs, bet vėliau apsi
sprendė parlamentui pranešti, 
kad melavo- Darbo partija turi 
parlamente 74 atstovus, trūks
ta dviejų iki paprastos daugu
mos.

Iš programos pabrėžtini šie 
punktai: užmegs diplomatinius 
santykius su S. Vietnamu, bet 
nesitrauks iš Nato; tęs derybas 
dėl Norvegijos priėmimo į 
Europos Ūkio Bendruomenę, 
bandys aktyviai prisidėti prie 
Europos saugumo konferenci
jos organizavimo, neduos kon
cesijos svetimų valstybių bend
rovėms ieškoti naftos Siaurės 
jūroje — tas darbas bus daro
mas pilnoje vyriausybės kont
rolėje.

Rusk ir rasistai
— Buv. valstybės sekreto

rius Rusk dabar Georgia uni
versitete dėsto tarptautinę tei
sę. Kai praeis trys metai, nie
kas be rimtos priežasties jo iš 
ten negalės išmesti. Bet kol tas 
laikas ateis, jis turi būti kas
met perrenkamas. Ir tai pri-

jų teisėjų du pasisakė už tai, ja, J. Tautų agentūra, prašo vy- daug Hanojaus kariuomenės ir klauso nuo universiteto regen-
kad mokytoja šiuo atveju atli
ko tėvų pareigą, todėl nebaus- 
tina. Būtų buvę kitaip, jeigu 
taip butų padaręs policininkas. 
Visi tariami žmogaus teisių gy
nėjai būtų dieną ir naktį šau
kę, kad policininkas turi bū
ti skaudžiai nubaustas už to 
narkomano ar narkotikų par
davinėtojo teisių pažėidimą.

riausybių aukoti antibiotikų, 
skiepų serumo ir laboratorijos 
priemonių. Prašoma ir pinigų, 
nes reikia apmokėti personalo 
susisiekimo priemones Di
džiausias epidemijos plitimo 
pavojus yra Afrikoje, kur cho
lera jau siautėja 20 valstybių. 
Cholerai plėstis ten labai ge
ros sąlygos. >

kinų pagalbinių dalinių keliam 
tvarkyti ir tiekimui aptamau 
ti. Bet nemanoma, kad kinai 
dalyvautų tiesiogiai karo veiks
muose Jeigu jų yra, tai jie pa
slėpti Pathet Lao daliniuose ir 
tik artimas tyrinėjimas galėtų 
juos išaiškinti.

Dėl Indijos pasiūlymb. atsa
kymas dar nežinomas.

tų tarybos. Neseniai balsuojant 
jo palikimą kitiems metams, 
užkietėję rasistai stengėsi jį pa
šalinti, nes jiem nepatinkanti 
jo vidaus, nė užsienio politika. 
Blogiausia tai, kad jo duktė iš
tekėjusi už negro. Rasistai ne
laimėjo — tik du regentų ta
rybos nariai tebalsavo už su
tarties nutraukimą- •>

Atsimenam, kad New Yorko 
miesto švietimo taryba nese
niai su dideliu aliarmu prane
šė, kad jai trūksta 40, gal net 
45 mil. dol- mokslo metams už
baigti. Ir tuojau padarė pani
kos padiktuotus nutarimus: at
leisti visus pagalbinius mokyto
jus, sustabdyti mokyklų re
montus ir sumažinti visus ki
tus antraeilius patarnavimus.

Mokytojai, tėvai, vietinės 
švietimo tarybos tuojau papra
šė teismą nutarimus suspenduo
ti, gi valstijos senatas tuojau 
pavedė savo švietimo komisi
jai į visą reikalą iš arčiau pa
žiūrėti. Ši atvyko į New Yor- 
ką pilname sąstate ir per ke
lias dienas su biudžeto vykdy
mo bei atskaitomybės specialis
tais, išklausinėjusi visus švieti
mo tarybos narius ir miesto fi
nansų tvarkytojus, patyrė, kad 
visa miesto mokyklų sistemos 
atskaitomybė yra visuotinis 
chaosas, atsilikusi nuo gyveni
mo bent penkiasdešimt metų, 
biudžeto vykdymas remiamas 
speliojimais, o ne tikrais fak
tais. Nutarta, kad esamoji tvar
ka nebepataisoma, kad reikia 
viską iš pagrindų pertvarkyti.

Švietimo tarvbos finansų 
tvarkymo niekas nekontroliuo
ja, todėl valstijos seimelis ga
vo įstatymų projektus įpareigo
ti miesto biudžeto skyrių ir 
miesto kontrolierių tą pareigą 
atlikti. Abi šios įstaigos buvo 
ikšiol įsitikinusios, kad jos į 
švietimo tarybos atskaitomy
bę negali kištis. Taip yra patvar 
kęs miesto juriskonsultas Ran
kin, apie kurį po laikraščius

jau pradeda keliauti nepalan
kūs balsai.

Besikalbant dar patirta, kad 
įstaigoje nėra nė biudžeto vyk
dymo, nė atskaitomybės tvar
kymo specialisto- Nė vienas ta
rybos narys negalėjo pasakyti, 
kiek kuriame biudžeto skyriu
je buvo numatyta išlaidų ir 
kiek jų faktiškai jau sunaudo
ta, kiek iš viso, pagal biudžetą, 
dar pinigų turėtų būti, kiek jų 
dar reikia iki metų galo. Net 
niekas negalėjo pasakyti, kiek 
tą dieną buvo neapmokėtų sąs
kaitų ir išrašytų čekių. Revizo
riai į Albany sugrįžo apstulbę.

Prieš dvejis metus darbą 
pradėjusi taryba tokią tvarką 
perėmė ir ikšiol nepajėgė su
prasti, kad reikalingas specia
listas atskaitomybei tvarkoje 
laikyti. Kalčiausi, žinoma, yra 
miesto vyriausi šeimininkai, ku
rie nežino, kas dedasi adminis
tracijos aparate, per kurį per
eina tokia daugybė pinigų. 
Didžiausia nelaimė yra ta, kad 
miestų burmistrai renkami, o 
ne skiriami, nes renkant į tas 
pareigas patenka bemoksliai 
politikieriai, kurie gali gražias 
prakalbas sakyti, bet nežino iš 
kurio galo reikia buhalterijos 
knygą atversti. Iš senovės užsi
likęs miestu burmistru rinki
mas yra atgyventa liekana, nes 
gyvenimas yra susikomplika • 
ves, todėl rinktoji miesto tary
ba techniškiems reikalams tvar
kyti turėtų surasti ir pasamdy
ti aukštų kvalifikacijų adminis
tratorių. Praktika rodo, kad po
litikieriai to darbo dabar jau 
negali atlikti.

V ŪKAS IR BRAŽINSKŲ BYLA
Vliko pirmininkas dr. J. K. 

Valiūnas, praleidęs penkias sa
vaites Europoje, iš jų vieną 
Turkijoje, kovo 20 plačiai in
formavo apie Prano ir Algirdo 
Bražinskų, Turkijoje internuo
tų, bylą. Valiūno su Bražinskais 
ilgas pasikalbėjimas buvo įrašy
tas į magnetofono juostelę.

Kaip jau seniau buvo Elto
je pranešta, po kovo 8 vyriau
sio Turkijos teismo tarybos nu
tarimo, kuriuo buvo panaikinti 
žemesniųjų teismų Bražinskam 
palankūs nutarimai, jų byla žy
miai pasunkėjo.

Vliko pirmininko dr- Valiū
no pastangomis buvo sustip
rinta Bražinskų gynyba —. pa
samdyti ir įgalioti du turkų ad
vokatai Bražinskų bylai vesti 
ir jai ginti teismuose bei ad
ministracijos įstaigose, kad 
Bražinskų likimas nepatektų į 
sovietų rankas, t.y. į mirtį.

Vlikas ir toliau, kaip ir ligi 
šiolei, dės visas pastangas by
lai laimėti, tikėdamasis visoke
riopos materialinės ir morali

nės paramos iš visų laisvojo 
pasaulio lietuvių, kuri ir ligšiol 
buvo teikiama.

Kad Bražinskai nebūtų so
vietams išduoti, Vlikas prašo 
siųsti laiškus Turkijos vyriau
sybei oro paštu (tai būtų pigiau 
ir parankiau) bei telegramas, 
nurodomu adresu ir panašaus 
turinio:

His Excellency, Prime Minis
ter of Turkey, Ankara, Turkey. 
We urgently request, that the 
Turkish Government not to 
turn over P. and A- Bražins
kas to the Soviets, at whose 
hands they would meet certain 
death.

Bražinskų gelbėjimo fondui 
aukas siųsti: Lithuanian Nation
al Fund, 64-14 56th Rd., Mas- 
peth, N. Y. 11378, arba ALT-ai 
Chicagoje.

Si mūsų kova su bolševikais 
yra ne tik Bražinskų, kaip žmo
nių, gelbėjimas, bet ir labai kie
ta kova dėl Lietuvos laisvės. 
Jai laimėti reikalingas visų lie
tuvių įsijungimas. (Elta)

Pekinas su Maskva vėl apsispiaude — 
Kai Maskva peikia, reiškia jai skauda
— šimtąsias- Paryžiaus Ko

munos metines prisimindami 
Maskvos ir Pekino komunistai 
ta proga vėl apsimetė pasiko- 
liojimais. Abudu, atrodo, iš 
anksto savo disertacijas para
šė, tik ne tą pačią dieną pa
skelbė.

Pekinas prikiša Rusijos Le
nino partijai, kad dabartinė jos 
vadovybė suburžuazėjo ir parti
ją suburžuazino, pavergė dar
bininkų klasę savo tikslams, iš
kraipė Lenino mokslą, atsisa
kė revoliucijos ir kankina bei 
naikina revoliucionierius. Gau
na Maskva pylos ir už neru- 
siškų tautų Rusijoje persekio
jimą bei kariuomenės laikymą 
Mongolijoj, Čekoslovakijoj, R. 
Vokietijoj, Lenkijoj ir Vengri
joj, kad jas galėtų kontroliuoti

Svarbiausias , Maskvos prie
kaištas Pekinui -r— santykių ge

rinimas su Washingtonu. Tvir
tinama, ir nebe pirmą kartą, 
kad Pekinas ir Washingtonas 
esą susipratę dėl Kinijos neįsi- 
kišimo į Indokinijos karą tol, 
kol amerikiečių sausumos ka
riuomenė neįeis į š. Vietnamą. 
Tuo pačiu tikslu Pekinas truk
dąs teikti pagalbą Hanojui — 
tokiu būdu norįs padėti Ame 
kai Indokinijos kare-

Daug teisybės Pekino prie
kaištuose Maskvai, bet Pekino- 
Washington© mistiškas susipra
timas neįtikinantis. Pekinas 
vengia įsijungti į Indokinijos 
karą todėl, kad tai jo gyvybinis 
interesas, nes tokioms aplinky
bėms atsiradus Maskva panau
dos tą progą sąskaitoms su Ki 

i Biją sutvarkyti. Tebėra dar 
kaip buvę: jei Maskva ką pei
kia, tai ženklas, kad tas daly
kas jai duria į skaudžią vietą.
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Kas pirmieji nukėlė koją ant menulio? - Tikintieji SPARTA — Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
rial, 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. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Šio laiško pirmojo dalyje 
kun. G. Blynas nurodė Molėtų 
teisėjui Jankauskui, kad jis ne* 
buvo objektyvus kun. Antano 
Šeškevičiaus bylos metu: nelei* 
do kaltinamajam pasikviesti 
"visuomeninio gynėjo"; liūdi • 
ninkai buvo ..apklausinėjami 
taip, kad jie tik patvirtintų 
^parengtinio tardymo" protoko
lus; naujiem liudininkam ne
buvo leista įrūdyti-

Toliau atviras laiškas sutrau
kia kun. A. Šeškevičiaus gyni
mosi kalbą ir ją papildo kalti
namojo atsakymais Į paklausi
mus bylos eigoje.

Kunigo G. Blyno atviras laiškas Molėtų teisėjui Jankauskui
(2) ------------------------------ ----------------------------------- ------

(TEISIAMOJO KALBOS SAN
TRAUKA)

Savo ginamoje kalboje, po 
bendrų pastabų apie mūsų vals
tybės politikos religijos atžvil
giu pagrindinę krypti, kuri nu
rodyta Lenino straipsnyje 
“Valstybė ir religija”, jis pri
ėjo prie konkretaus gynimo. 
Jis nurodė, kad 143 B K 
straipsnis, kuriuo kaltinamas 
teisiamasis, yra labai bendras 
ir visada kėlė teisininkams 
daug problemų. Jis nurodė, 
kad LTSR Aukščiausioji Tary
ba savo nutarimu dėl B K 143 
strps. taikymo, paskelbtu 1966. 
V.20, kaip tik ir siekia straips
ni konkretizuoti- Tas nutari
mas yra poįstatyminis aiškini
mas. Šalia to Aukšč. Tarybos 
aiškinimo dar yra įvairios, ne 
vienu laiku išleistos instrukci
jos. Kaltinamoji išvada, kuri 
mini tik 143 strp. pirmąją da
lį, konkrečiai nenurodo, kur 
kada ir kuo teisiamasis nusikal
to. Ir gynėjas, ir teisiamasis 
turi žinoti, kuo konkrečiai jis 
kaltinamas. Tokias nekonkreti
zuotas bylas ir nekonkretizuo
tus liaudies • teismo nuospren
džius Aukščiausias Teismas vi
sada grąžina papildomam pa
rengimui ir kaltinimo konkre
tizavimui.

Po gynėjo kalbos jūs jam 
pareiškėte, kad tai, ką dabar 
jis nurodė, gynėjas turėjęs nu
rodyti, susipažinęs su. bylos 
medžiaga dar prieš teismą, o 
ne dabar. Į tai gynėjas atsa
kė replika: “Kartais geriau bū
ti išmintingesniam pabaigoje 
negu pradžioje”, ar panašiai.

Teisiamasis savo pasiaiškini
mą dėl jam daromų kaltini
mų buvo pasirašęs. Dalį to pa
sirašyto pasiaiškinimo jis pa
skaitė teismo bylos nagrinėji
mo pradžioje, o kitą dalį pa
skaitė ir dalinai savo argumen
taciją pakartojo savo pasku
tiniame žodyje- Jau teismo 
pradžioje į teisėjo pastabą, kad 
teisiamasis kalbėtų lėčiau, nes

sekretorė nespėjanti jo žo
džių užprotokoluoti, teisiama
sis pareiškė, kad jis savo para
šytą gynimosi kalbą įteiksiąs 
teismui. Dėl to jo prašymo, bai
giant liudininkų apklausimą, 
teismo buvo priimta nutartis 
prijungti teisiamojo parašytą 
kalbą į teismo dokumentų by
lą po teisiamojo paskutinio žo
džio, kas ir buvo padaryta.

Savo paskutinį žodį teisia
masis pradėjo nuo to, jog 
religijos mokymas yra pirmaei
lė ir svarbiausia kiekvieno ku
nigo pareiga, kurią nurodo 
Evangelija ir Bažnyčios kano
nai. Evangelija: Eikite tad ir 
mokykite visas tautas, krikš
tydami juos vardan Tėvo, ir 
Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, 
ir mokydami juos laikyti visa, 
ką esu jums įsakęs (Mt. 28, 
19). Kanonai: ir labai svarbi 
ypač sielų ganytojų pareiga 
yra pasirūpinti katechetiniu 
krikščioniškosios liaudies lavi
nimu (Kan. 13, 29): “Klebo
nas privalo: 1) Kiekvienais me
tais tam tikru nustatytu laiku, 
per daugelį dienų nuolat mo
kydamas, vaikus parengti tin
kamam Atgailos ir Sutvirtini
mo sakramentų priėmimui”, 2) 
Ypatingu uolumu, ypač, jei pa
togu gavėnios metu, vaikus 
taip pamokyti, kad pirmąkart 
šventai priimtų altoriaus Šven
čiausiąjį” (Kan. 1330)-

Toliau teisiamasis kalbėjo 
maždaug tokiais žodžiais: Tai
gi aš, kaip kunigas, turiu pir
maeile ir svarbiausia sąžinės 
pareigą mokyti visus žmones, 
taip pat ir vaikus, tikėjimo. 
Tam žmonės mane ir išlaiko, 
tam aš ir kunigas. Iš tikrųjų 
už vaikų religinį išmokymą pil- . 
nai atsakingas tik kunigas. Tė
vai vaikus pamokyti religijos 
kunigui tik padeda, bet tai ku
nigo pirmaeilė ir svarbiausia 
pareiga. Jis tam pasiruošęs, jis 
už tai atsakingas prieš Dievą, 
prieš žmones ir prieš savo są
žinę.

Kai kunigo pareigą mokyti 
žmones taip nusako Evangelija 
ir taip įsakmiai nurodo Bažny
čios kanonai, būtų tiesiog nai
vu galvoti, kad kurijų instruk
cijos galėtų ką kitą liepti ar 
ką kitą nustatyti. Kurijos raš
tas, pagal kurį kunigas gali 
klausinėti vaiką apie jo pasi
rengimą pirmajai išpažinčiai ir 
Šv. Komunijai sėdėdamas klau
sykloje su kamža ir stula, kad 
nemokančiam gali paaiškinti— 
nėra kas kita, kaip prisideri
nimas prie valdžios reikalavi
mų siekiant išsaugoti kunigus

pastoracijos darbe. Aš čia esu 
teisiamas ne už Bažnyčios įsta
tymų, o už valstybės įstatymų 
pažeidimą. Ta kurijos instruk
cija negali būti laikoma įstaty- 
mu-

Teisę religijos mokyti dekla
ravo ir V. I. Leninas dar 1902 
m. straipsnyje “Į kaimo var
guomenę” (Raštai VI t. 864 
psl., 1951 m.). Jis rašė: “Social
demokratai reikalauja, kad 
kiekvienas turėtų pilną teisę 
visišką laisvę ne tik laikytis bet 
kurios tikybos, bet ir skleisti 
bet kurią tikybą .. •” Ir taip 
liaudies demokratijos šalyse, 
kurios laikosi Lenino mokymo: 
Lenkijoj, Vengrijoj, Čekoslo
vakijoj, Vokietijos demokrati
nėje respublikoje — už mo

kytis religijos privačiu bū
du . -.”

Aš juk nenuėjau į mokyklą 
tikybos mokyti. Aš bažnyčio
je klausinėjau vaikus iš tikėji
mo tiesų. Už ką aš teisiamas?

Tarybų Sąjunga pasirašiusi, 
ratifikavusi 1962.XI.1 SNO Ge
neralinės asamblėjos 1960 m. 
priimtą konvenciją, pagal ku
rią: “Valstybės, kurios yra šios 
konvencijos partnerės, laiko, 
jog... tėvai. -. turi turėti ga
limybę .. .užtikrinti savo vaikų 
religinį ir moralinį auklėjimą 
sutinkamai su savo įsitikini
mais. Niekam, nei pavieniui, 
nei grupei asmenų drauge ne
dera primesti religinio auklėji
mo, nesiderinančio su tėvų įsi
tikinimais .. •

dabar aš oficialiai prašau teis
mą: parodykit bent dabar man 
tas taisykles, kurias aš galė
jau pažeisti. Šituos žodžius, o- 
ficialiai prašydamas teismą pa
rodyti jam tas įstatymu numa
tytas taisykles, teisiamasis teis
mui pareiškė per du kartus: 
pasiaiškinimo teismo pradžio
je ir savo paskutiniame žody
je. į tą jo užklausimą teismo 
pradžioje jūs jam paaiškinote: 
esą, tos taisyklės esančios iš
leistos atskira knygute “Sbor- 
nik dokumentov o religii”, ku
rią kaltinamasis turi žinoti, o 
taip pat kunigai, turį savo vy
resnybės instrukcijas, taip pat 
galiausiai teisiamasis pažei
dęs ne valstybės, o savo pačių 
vyresnybės įstatymus.

Po to teisiamasis keliais žo
džiais atsakė į prokuroro kri
tiškas pastabas religijos ir ti

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

J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — 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. Balton-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 SL, Newark, NJ. 07105; teh MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

Bostono lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai ir žydai demonstruoja prie Valstybės Rūmų kovo 14.

kyklos ribų vyksta per eilę me
tų sistemingas religijos moky
mas, ir niekam neateina į gal
vą tokio mokymo drausti. Tik 
Albanijoje ir Kinijoje, kur at
mestas leninizmas, religijos 
mokymas ir už mokyklos sie
nų nebeleidžiamas.

Bažnyčios nuo valstybės ir 
mokyklos nuo Bažnyčios atsky
rimo dekretas, pasirašytas Le
nino, paskelbtas 1918.1.23, dėl 
religijos mokymo sako taip: 
“Mokykla atskiriama nuo Baž
nyčios”. Dėstyti religinių tikė
jimo mokslų jokiose valstybi
nėse ir visuomeninėse, o taip 
pat ir privatinėse mokymo į- 
staigose, kur dėstomi bendro 
lavinimo dalykai, nebeleidžia
ma. Piliečiai gali mokyti ir mo

Alto pirmininkas dr. Kazys Bobelis kalbasi su Carl A Ibert, Atstovu Rūmų pirmininku.

Valstybės, kurios yra šios 
konvencijos partnerės, • įsipa
reigoja imtis visų būtinų prie
monių, kad užtikrintų įgyven
dinimą I punkte išdėstytų prin
cipų.”

Kaip aš galiu būti teisiamas 
šalyje, kuri yra šios tarptau
tinės konvencijos partnerė ir 
tarptautinių įsipareigojimų daly 
vė, už tai, kad tėvų prašymu 
tikrinau vaikų pasirengimą sak
ramentams ar keliais žodžiais 
paaiškinau, ko šie nežinojo?

B K 143 strp., pagal kurį 
esu kaltinamas, yra labai bend
ras ir neapibrėžtas. Jį paaiški
na LTSR Aukšč. Tarybos nu
tarimas, paskelbtas 1966.V.20. 
Pagal tą nutarimą, B K 143 
str. pažeidimu suprantamas 
“nepilnamečių religinio moky
mo užsiėmimų organizavimas ir 
sistemingas vykdymas, pažei
džiant įstatymų (nustatytas) nu
matytas taisykles”.

Aš vaikų mokymo neorgani
zavau. Tėvai vaikus katekizmo 
išmokė. Aš vaikų į bažnyčią ne
šaukiau. o tik paskelbiau, kad 
tėvai, norintieji savo valkus 
leisti prie pirmos Išpažinties ir 
Komunijos, atvestų patikrinti 
trečiadieniais ir penktadieniais 
prieš pamaldas. Aukšč. Tary
bos nutarimas, kaip matyti 
iš jo teksto, net leidžia nepil
namečių religijos mokymą or
ganizuoti ir sistemingai vykdy
ti, tik reikalauja nepažeisti į- 
statymų numatytų taisyklių. 
Aš gi mokymo neorganizavau 
ir sistemingai mokymo nevyk
džiau, o tik paklausinėjau po 
vieną vaiką ir, jei ko nemokė
jo. paaiškinau. Negali būti nė 
kalbos apie sistemingo moky
mo vykdymą, kai per keletą 
kartų, nenustatytu laiku, atei
davo vaikai su savo tėvais, o 
kartais, kai tėvai tam netu
rėdavo laiko, ir vieni žinių pa
tikrinti — kartais vieni, kar
tais kiti. Bet jei ir būčiau juos 
mokęs, tai kur tos Įstatymu nu* 
matytos taisyklės, kurias aš pa
žeidžiau Niekas man jų nepa
rodė. Niekas jų nežino. Bent

kinčiųjų atžvilgiu. Jis nurodė, 
kad kaltinti tikinčiuosius pasy- 
vymu ir nesirūpinimu pažanga 
nėra pagrindo, kadangi tikin
tieji niekur neatsilieka, o žen
gia pirmosiose gretose žmoni
jos laimėjimų avangarde, kar
tais net pralenkdami netikin
čiuosius. Kas pirmieji iškėlė 
koją mėnulyje? Tikintieji ar 
netikintieji? — Tikintieji. Ein
šteinas, kurį ir netikintieji lai
ko žymiausiu iš visų naujųjų 
laikų mokslininkų, buvo tikin
tis. Plemingas, penicilino iš
radėjas, — irgi tikintis. Dėl 
prokuroro pastabos dėl' užda
vinio per skruostą, teisiamasis 
nurodė, jog už smūgį atsakyti 
smūgiu nereikia ypatingos jė
gos, tai natūrali fiziologinė re
akcija visų gyvių, gi neatsaky
ti smūgiu į smūgį — yra aukš
tesnė dvasinės jėgos apraiška

Ar aš būsiu nuteistas kalėji
mu, ar pinigine bauda, iš es
mės tas pat. Svarbu tai, kad 
aš čia esu teisiamas už tai, kad 
atlikau, tegu ir nepilnai, savo 
kunigišką pareigą. Man dėl to 
rausti nėra ko. Jei aš būsiu 
nuteistas, aš atsistosiu tuo arti 
amžinosios Tiesos, Kuri paskel
bė: “Palaiminti, kurie persekio
jami dėl teisybės, nes jų dan
gaus karalystė. Palaiminti, kai 
jums piktžodžiauja ir persekio
ja jus, ir meluodami sako visa 
pikta prieš jus dėl Manęs. 
Džiaukitės ir linksminkitės, 
nes jūsų užmokestis gausus 
danguje!” (Mt. 5, 9-11). Kitoj 
vietoj pasakyta: Žiūrėkite, kad 
už vagystę ar už kurį kitą pik
tą darbą jums netektų kentėti. 
O jei teks kiek nukentėti dėl 
teisybės ar dėl Jėzaus vardo, 
nesigėdykite (pig. I Petr- 2, 
19-21).

(Bus daugiau)

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Pradėta leisti K. Borutos 

raštų serija. Vilniuje išleista 
K. Borutos knyga “Neramūs a- 
rimai”. Įdėtas poetinis rašytojo 
palikimas, kai kurie eilėraščiai 
paimti iš rankraščių. (E)

RIMOS ir JUOZO BRU2U siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.

JUOZO ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL 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. ______________________________________
SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus lieL skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* { 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga« 
U vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TęL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais,i8:05 - 9:00 val. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukaš, So. Orange, N.J. 07079.’
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PI., Middle Village, N.Y. 11379.___________________________
PHTT. A DET.PHT A, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 me., 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 me. 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. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm. Ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

V ' V

x Lietuviškam rajone — £
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

| Alice’s Florist Shop $
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

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

ATOSTOGOS 1971
Kurie nori šių metų atostogas patogiai ir smagiai praleisti 
kelionėje, viešbučiuose, liuksusiniame laive (cruise), Či
kagoje dainų šventės metu, o kai kurie ir Lietuvoj, pra
nešame, kad jau dabar yra laikas tokias keliones pradėti 
planuoti, kad jos būtų visapusiškai sėkmingos. LITO Ke
lionių biuras yra pasiruošęs Jums patarnauti visuose Jūsų 
kelionių reikaluose. Pabrėžiame, kad LITO patarnavimai 
Jums nei cento daugiau nekainuos negu tiesioginis Jūsų 
ryšys su lėktuvų ar laivų bendrovėmis. Planuodami Jūsų 
keliones per LITĄ, Jūs sutaupysite laiko, galėsite lietu
viškai išsiaiškinti visus reikalus, gausite geresnį patarna
vimą nei kur kitur, ir sutaupysite pinigo, nes išnaudosite 
Jums palankiausias galimybes.

Pirmoj vietoj Litas, antroj vietoj doleris!

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 JAMAICA AVE. • WOODHAVEN, N.Y. 11421 

212 847-5522
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Žydai ir lietuviai bendrame 
šauksme

Perdžiūvusios stepės plotuo
se tai čia, tai ten pasirodo ki
birkštys, ir kyla gaisrai. Gais
rai be tiesioginio vienas su ki
tu ryšio. Tik atmosfera bend
ra, palanki kibirkštim virsti 
gaisrais-..

Perdžiūvusiuose dvasine pras
me Sovietų valdomuose plotuo
se rodosi pasipriešinimo ki • 
birkštys. Viena su kita be ry
šio, be kokio bendro sąmokslo. 
Jas pažadina tik bendra prie
spaudos atmosfera.

Ir laisvame pasauly tos ki
birkštys randa atgarsio. Prieš 
aną priespaudą ima protestuoti 
baltiečiai, ukrainiečiai, žydai, 
kubiečiai.

Naujas tuose protestuose 
ženklas — tarp protestuojan
čių ima reikštis vienybė. Jie 
susibėga draugėn ir bendru 
balsu ima šaukti. Demonstraci
jose dėl Simokaičių, Bražinskų 
Bostone, New Yorke, Philadel- 
phijoje, Chicagoje šalia lietu
vių, latvių, estų, ukrainiečių da
lyvavo ir žydų plakatai.

Šalia religinio bendradarbia
vimo, vadinamo ekumenizmo, 
ima rodytis politinis bendradar
biavimas — bendras šauksmas 
prieš pavergimą, už žmogaus 
teises.

(Dar įdomiau, kaip pranešė 
iš Bostono, kad bendradarbia
vimo ten ėmėsi žydų jaunimas, 
kurio tėvai ar seneliai kilę iš 
Lietuvos ar Lenkijos. Kai kurie 
jų pramokę žodį kitą ir lietu
viškai!)-

★
New Yorke vienas žydas in

telektualas išsikalbėjo su to
kiu pat lietuviu. Mes, europi
nio socializmo atstovai — sakė 
jis — buvom nurašę žydus So
vietuose. Buvom įsitikinę, kad 
socialekonominiai veiksniai la
biau formuoja žmogų už etni
nius ir religinius. Po tiekos me
tų — tęsė jis — turim pripa
žinti, kad klydome. Sovietuose 
žydų sąmonė nebuvo visai su
naikinta. Etninis ir religinis ele

K ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

(13)
Kiek man teko sužinoti, jis 

iš jaunystės taikės į kunigus, 
bet kad stigo tam mokslo ir lė
šų, norėjo tapti bent vienuo
liu. Nustojęs mokytis, nuvyko 
tuom reikalu į Kauną ir suki- 
nasi apie seminariją, vyskupą, 
apie davatkas ir davatkius. Ten 
jam pasakė: “Jei nori pasišvęs
ti Dievo garbei, Bažnyčios ir 
tėvynės naudai, tai yra darbas 
— gabenti knygas iš Prūsų.”

Paklausė, padarė vieną žygį 
į užsienį ir parnešė kiek mal
daknygių ir elementorių. Pas
kui kažkieno pamokinimu ir 
kažkieno lėšomis važinėjo į 
Belgiją ir į Prancūziją. Belguo
se pasipiktino menka belgų ka
talikyste. Paryžiuje susiėjo su 
mūsų krašto žmogumi, lietuviš
kosios draugystės “Želmuo” 
nariu; naujas pažįstamas nuve
dė Jurgį į margrafienės Vielo- 
polskienės svetaines, į kažku
rios lenkų draugystės posėdį ir 
perstatė jį kaip atstovą ir pa
siuntinį nuo Lietuvos.

Apie šį posėdį ir apie lenkų 
prižadus Jurgis šnekėdavo su 
pašaipa: keistai išrodę, kad len

mentas pasirodė stipresnis. Ypa
čiai tarp žydų, kilusių iš Lietu
vos ir Latvijos. Dabar, kai So
vietuose persekiojimas paliečia 
visus, būtų natūralu, jei imtu
me veikti drauge prieš bendrą 
priešą.

Tai atskira kibirkštis, inte
lektualinė. Be ryšio su anais 
Bostono, New Yorko, Chicagos, 
Philadelphijos veiksmais. Bet 
ką jis sakė žodžiais, anie jau 
pavertė darbais-

★
N. Y. Times Magazine kovo 

14 Liuba Bershadskaja pasa
kojo savo dramatišką istoriją— 
10 metų sovietiniuose koncen
tracijos lageriuose. Tai, ką ji 
pasakojo apie save — kaip 
1946 buvo suimta ir po 8 mėne
sių Lubiankos ir Butirskaja ka
lėjimuose buvo išgabenta į Ma- 
riinsko, Kazachstano, Mordovi
jos lagerius; kaip per 28 ke
lionės dienas tik tris kartus ga
vo vandens; kaip lagery iš mo
tinų atėmė kūdikius, sukrovė ? 
sunkvežimį, ir daugiau jos sa
vo vaikų nematė; kaip po Stali
no nuvainikavimo buvo paleis
ta, bet negalėjo gauti darbo, 
kol neturės buto, o buto nega
lėjo gauti, kol neturės darbo... 
— vis tai mum pažįstama iš lie
tuvių tremtinių kryžiaus kelių 
Bet lietuvių kančios nepasiekė 
tų, kurie politiką daro ar opi
niją organizuoja. Gerai, kad 
apie sovietinio teroro priemo
nes rado vietos N. Y. Times 
Magazine-

Kas skaitė Kongreso inves- 
tigacijas apie Kudirkos išdavi
mą, lengvai galėjo pastebėti: iš
davimą stengėsi nuleisti tylom, 
iki prašneko N. Y. Times. Ta
da tik prasidėjo investigaci- 
jos.

Norėtum laukti, kad N. Y. 
Times Magazine prašnekamas 
apie sovietinius kacetus bus ki
birkštis, kurios švystelėjime ne
jaukiai pasijus tie, kas nori da
ryti biznius su kacetų bosais 
Kremliuje.

kai ketina ūmu laiku išvaryti 
maskolius iš Lenkijos ir Lietu
vos, atstatyti visa, kas buvo, at
statyti vienuolynus.

Sugrįžęs iš kelionės ir nu
stojęs vilties tapti kunigu ar 
vienuoliu, parėjo į savo gimti
nę gryčią, vedė ir stvėrės žuo- 
brio- Čia pasirodė, kad žuob- 
ris ne Jurgio amatas: nesugy
venąs su kaimynais, negalįs 
pakelti valdžios priespaudos, 
kada pataisyti iširusį ūkį, kada 
čia sulauksiąs geresnio būvio?

Prigimtis traukia vilką į miš
ką — atsiminė kelionę į Prū
sus ir gabenimą knygų, pamė
gino šio darbo dar sykį ir dar 
sykį. Darbas pamilsta, o iš ki
tos pusės labiau pririša prie sa
vęs ir nepaleidžia darbininko: 
valdžia ėmė ieškoti Jurgio, ir 
reikalas nuėjo ligi to, kad jam 
jau nebegalima namie nei pasi
rodyti. ,

Tokiu būdu Jurgis stojo kny
gų gabenti ir ištikimai šiam 
amatui tarnavo, čia negaliu 
nutylėti nepaminėjęs vieno 
jautraus atsitikimo. Žino Jur
gis, kad žmona augina jo sū
nų, sūnus jau ketverių metų, o

Pasiyski kuo daugiau studentų į lituanistikos kursus
Mums yra labai gerai žino

ma, kokioje padėtyje yra mū
sų lituanistinės mokyklos. Mes 
jas esame pratę vadinti “var
go mokyklomis”. Kad jos yra 
tokiomis buvusios nuo karo nu
kentėjusioje Europoje, ypač 
Vokietijoje, tai nenuostabu, 
bet kad jų padėtis nedaug te
pasikeitė ir šioje viskuo per
tekusioje šalyje, to nesitikėjo
me.

Kaip ten bebūtų, savas mo
kyklas, kurias saugojome kaip 
savo akies lėliukę, išlaikėme ir 
šiame krašte jau daugiau negu 
dvidešimt metų. Apsipratome 
su esama padėtimi, daug kur 
ją sava sveika iniciatyva page
rinome, pasigaminome visar 
neblogų vadovėlių, išleidome 
daug abiturientų, kurių daugu
ma, gavę mūsų mokyklose lie
tuvišką auklėjimą, neužmiršo 
savo kalbos, nenutolo nuo sa
vo tautos ir gražiai reiškiasi vi
sokeriopoje lietuviškoje veiklo
je. Kas būtų įvykę, jei tų mo
kyklų būtume visai neturėję, 
to šiandien aiškinti niekam ne
reikia.

Aiškintis reikėtų ne dėl Ii- 

Vysk. A. Deksnys Washingtone kalbasi su Atstovų Rūmų pirmininku Carl Albert.

tėvas dar jo nematęs. Taigi su
tartame laike ir sutartoje vie
toje suvažiavo tėvas, motina ir 
sūnus. Tėvas malonėjasi su sū
numi, kalbina jį. Pastarasis ne
žino, kad šneka su tėvu, ir 
klausia: “O tu ar turi tokį be- 
bį?” Mat, jis nežinojo, kad šne
kas su tėvu.

Įžymus Jurgio būdo bruožas 
buvo neapykanta Rusų valdžiai 
už tikėjimo ir tautos priespau
dą; tokia dvasia auklėjo ir sa
vo šeimyną. Pasakojo, kad, lan
kydamas Mintaujoje savo sū
nų moksleivį, už kiekvieną pa
sakojimą apie nelemtus val
džios darbus dovanodavo jam 
po penkias kapeikas pyragui.

Kada tas sūnus paskui paau
gęs pateko į teismą ir kalėji
me buvo apkaltas grandinėmis, 
tėvas apsakinėjo apie tai ne su 
gailesčiu, bet su pasididžiavi
mu: “Teisme, girdi, visas bū
rys politiškai teisiamų buvo su
sodinti eilėje pagal prasikalti
mo svarbumą, o mano sūnus 
buvo antruoju iš eilės” “Su
trukdė jam mokslus?” — aš 
primenu. — “Ne, nesutrukdė, 
kalėjime yra knygų ir mokyto
jas, jis ten mokinas.”

Piktinasi valdžios surėdymu, 
pagal kurį valstiečiai, vadina
mieji valnaskaskidi, buvo pa
varyti nuo žemių. Važinėdamas 
po Lietuvą, matė daugelyje 
vietų senus vaismedžius, augan
čius pakelyje ant plyno lauko. 
Jurgis, žiūrėdamas į juos, tarė 
sau: tai likučiai sodų gyvenu

Lituanistiniy mokykly mokytoja paruošimo reikalu

tuanistinių mokyklų praeities, 
bet susirūpinti jų ateitimi ir 
užplanuoti antrąjį dvidešimt
metį, nes, būdami net ir di
džiausiais optimistais, galime 
būti tikri, kad Šiame dvidešimt- 
mety jau nebeturėsime tiek mo
kyklų ir nebeišleisime tiek abi
turientų, kiek pirmajame; mat, 
amerikiniam katilui atiduoda
me vis didesnę ir didesnę au
ką.

•
Po dviejų, palyginti neperse

niai, pakartotinai paskelbtų 
vajų lituanistinių mokylų mo
kiniu skaičius labai menkai te- 
padidėjo, kai kuriose vietose 
net sumažėjo, o viena kita ma
žesnė mokykla ir užsidarė. Bus 
ir tokių, kurioms šie metai bus 
paskutiniai. Ir tai vyksta jau 
ne vien tik dėl mokinių skai
čiaus sumažėjimo, bet ir dėl 
mokytojų stokos- Jei pirmąjj 
dvidešimtmetį lituanistinę mo
kyklą vadinome “vargo mokyk
la”, tai šiame dvidešimtmety- 
je, jei neišvystysime didesnės 

sių čia neperseniai žmonių, bu
vusių čia kaimų. Pykdamas 
šnekėdavo apie ponus, išdras
kiusius tas kaimas, apie su
grąžinimą tų žmonių atgal prie 
žemių. Reikėjo tik užkalbinti 
Jurgį apie tą dalyką, tai kalbos 
būdavo.

Kaip neapkentė valdžios ir 
ponų, lygiai neapkentė gedulin
gos kunigijos. Pastarasis Jur
gio būdo krypsnis nekenkė vie
nok jam būti tikinčiu žmogu
mi ir kataliku. Knygas, kriti
kuojančias dogmatus, vadinda
vo blevyzgomis. “Niekas ma
nęs nuo katalikystės neat
stums”, — sakydavo- Vengda
vo teologiškų ginčų, anot jo: 
“Kad didelis būrys, dvaro šunų 
užpuola kaimos šunelį, geriau
siai jis padaro, jeigu atsigula 
ant nugaros ir kojas iškelia į 
aukštą, dvaro šunys nustoja 
jį puolę?’

Taip ir jis darąs: “Jeigu in
teligentai užpuola draskyti dėl 
tikėjimo, pasiduodu, nesiprie
šinu.” Jurgis buvo žmogus 
linksmo pobūdžio, nenuobodus 
svečias, mokėdavo šnekėti su 
senais ir su mažais, rasdavo 
kalbos su vyrais ir su mote
rimis; taurelės nuo savęs ne- 
stūmė, o jei atsitikdavo atsisės
ti priešais ąsotį alaus, būdavo 
dar smagesnis, tada jis buvo 
“besėdos žmogus”.

Mirė 1918 m., prieš pat už
gimimą savistovės Lietuvos. 
Neteko jam pamatyti Lietuvos 
valstybės, dėl kurios susikūri

veiklos jai sustiprinti ir išlaiky
ti, ji bus vžrgingesnė ir už pa
čią vargingiausią vargo mokyk
lą, nes ji eis visiško nuskurdi
mo linkme.

Esame stebėję savų lituanis
tinių mokyklų veiklą ir žino
me, kad geras entuziastingas 
mokytojas, turįs gerą noriai be
simokančių ir mokyklą uoliai 
belankančių mokinių būrį, gali 
pasiekti labai gerų rezultatų, 
dirbdamas net ir rūsyje, šiuo 
metu tų entuziastų mokytojų, 
išdirbusių dvidešimt ar daugiau 
metų, jėgos silpnėja, ir jie pa
lengva išeina iš rikiuotės. Ne 
vienas tokių veteranų mokyto
ju, kurie dar vis dirba, jau se
niai būtų pasitraukęs, bet pa
reigos jausmas dar vis nelei
džia to padaryti. Sąžiningas 
idealistas mokytojas nesmagiai 
jaustųsi, palikdamas savo pos- 

' tą, iei nebūtų kas jį pavaduo
ja. Pavaduotojai gi, ypač šiais 
laikais, taip sau neatsiras iš nie
kur, nenukris iš dangaus. Dau
giau tokio naujo lietuvių ant

mo dirbo su pasišventimu visą 
amžių.

Reikia paminėti antrą Bielia- 
ką, Jurgio brolį. Jurgis šit ką 
apsakinėjo. Brolis jo, kaip 
daugelis kitų, išvažiavo į Ame
riką laimės ieškoti. Kaip jam 
ten sekės, kaip ne, tiktai jis už
klausęs Jurgio per laišką, kaip 
sekasi su knygų gabenimu. Jur
gis nesipeikė- Po kiek laiko be- 
parvažiuojąs iš Amerikos bro
lis ir norįs drauge su juom 
knygas gabenti. Jurgis sutiko 
ir metus ar kitus gabeno drau
ge su broliu.

(Bus daugiau)

Klaipėdos dramos teatras 
neseniai pastatė Vaižganto “Ne
bylį”. Veikalą pastatė Raimun
das Samulevičius. (E) 

Vienas i* plakatų demonstracijose kovo 14 New Yorke. - Nuotr. V. Maželio

plūdžio iš tėvynės, iš anapus 
Atlanto, tikriausiai jau nebe
bus. Tad dabar pats laikas pa
sirūpinti, ir tai kuo skubiau
siai, patiems naujo mokytojų 
prieauglio.

Daugelyje lituanistinių mo
kyklų gražiai talkina jaunoji 
karta, kuri pati yra išėjusi iš 
mūsų lituanistinių mokyklų. 
Būtų idealu turėti cenzuotų pa
tyrusių mokytojų, bet iš kur 
jų gausi; jų ištekliai jau visai 
baigiasi. Reikės tenkintis, ir 
net džiaugtis, jei gausime jau
nų, net ir neprityrusių talki
ninkų- Kas gi, pagaliau, dirbs, 
kai mes jau visai nepajėg
sime, o tas laikas jau beveik 
čia pat. Negi leisime, kad su 
mūsų išėjimu baigtųsi ir litua
nistinės mokyklos veikla?

Tad ir pradėkime organizuo
ti tuos jaunus talkininkus. Su
darykime jiems progą įsigyti 
daugiau teoretinių žinių ir 
išsiauginkime naują švietimo 
darbuotojų kartą.

Mokytojai, geriausiai pažista-

Lietuviai kino aktoriai
Leningrade pradėtas rodyti 

sovietų pastatytas filmas, pa
gal Šekspyrą, “Karalius Ly
ras”. Filmo operatorius — J. 
Gricius, anksčiau jau traukęs 
taip pat Šekspyro “Hamletą” 
(režisavo tas pats G. Kozince- 
vas). Filme Lyro vaidmenį at
liko estų aktorius Jarvet, dar 
du vaidmenis lietuviai: R. Ado
maitis (Edmundą) ir D. Banio
nis (Albanijos hercogą). (E.)

Nauj. Zelandijos ansamblis 
praėjusią vasarą gastroliavo- 
Vilniuj ir Kaune- Buvo parody
tos maorių tautos liaudies dai
nos ir šokiai. Prieš atvykdami 
į Vilnių, nauj. zelandiečiai gas
troliavo Maskvoje, Taline, Ry
goje. Iš Kauno išvyko į Mins
ką ir Leningradą. (E) 

te savo buvusius mokinius ar
ba tuos jaunuolius-les, kurie 
jūsų apylinkėje gyvena ar dir
ba ir kurie galėtų jums padėti, 
jus pavaduoti, o vėliau, jums 
pasitraukus, jūsų vietas užimti. 
Tokių jaunų žmonių suradę, 
paveikite juos, kad jie šią ir 
kitas vasaras lankytų Fordha- 
mo universitete rengiamus li
tuanistikos kursus.

Šią vasarą, be kitų lituanisti
kos dalykų, bus dėstoma ir lie
tuvių kalbos bei literatūros mo
kymo metodika. Būtų gerai, kad 
tie, kurie negalės tų kursų lan
kyti visas septynias savaites, 
užsirašytų bent tai metodikos 
dėstymo savaitei, t y., nuo bir
želio 28 iki liepos 2. Ypač bū
tų labai pageidaujama, kad tą 
metodikos dėstymo savaitę lan
kytų jau ir mokyklose dirbą 
jaunieji talkininkai. Jie iš to 
turės nepaprastai didelės nau
dos-

•
Tiems studentams, kurie įsi

registruos visai vasarai, bus 
duodamis stipendijos- Gi tiems, 
kurie norėtų atvykti į Fordha- 
mą tik vienai savaitei, pasito
bulinti kalbos dėstymo meto
dikoje, kursų vadovybė stipen
dijų neišteks, nes jų nedaug 
turi. Šiam reikalui teks suor
ganizuoti jiems lėšų vietoje, 
toje apylinkėje, kurioje jie gy
vena ar dirba. Teko susisiekti 
su kai kuriomis LB apylinkė
mis ir mokyklų tėvų komite
tais, ir iš visų gavau pažadų, 
kad jie savo studentus parems 
ne tik moraliai, bet ir materia
liai. Geriausias pavyzdys yra 
New Yorkas. Be jokių ragini
mų Lietuvių Katalikių Moterų 
Kultūros Dr-ja suruošė paren
gimą tokiems studentams pa
remti.

Taigi mėginkime visi, moky
tojai,tėvų komitetai ir LB apy
gardų bei apylinkių valdybos, 
bendromis jėgomis, kas suieš
kodami stipendijų, kas suras
dami kandidatų, duoti tam rei
kalui tinkamą eigą. Tegu ne
lieka nė vienos apylinkės, kur 
yra lituanistinė mokykla, iš ku
rios neatvyktų šią vasarą į 
Fordhamą bent pora studen
tų. Lituanistines mokyklas iš
laikyti nėra nei vienų tėvų, 
nei vienų mokytojų dalykas. 
Šis reikalas yra visų mūsų 
šventa pareiga, visų, kurie ti
kime savo tautos prisikėlimu.

Gražu, kad daugelyje vietų 
LB šitą visuomenišką ir. tikrai 
bendruomenišką reikalą su-
pranta ir laiko savo pareiga li
tuanistines mokyklas remti ir 
jas globoti- Reikėtų, kad lietu
viško švietimo reikalas taptų 
visos mūsų lietuviškos bend
ruomenės reikalu. Jis turėtu 
būti ne sporadiškas ir ne atsi
tiktinis, bet visuotinis ir gerai 
organizuotas.

Tad visi į talką! Visais li
tuanistinių kursų reikalais — 
registracijos, programų, sti - 
pendijų, kambarių Fordhamo 
universiteto ribose — prašom 
kreiptis į Lituanistinių Kursų 
vedėją prof. dr. A. Vasį adre
su: Lithuanian Program, Ford
ham University, Box . AA, 
Bronx, N. Y. 10458.

Antanas Masionis
Rytinio Atlanto pakraščio 

lit. mokyklų inspektorius
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MENININKAS, IŠSIVERŽĘS IŠ SAVOSIOS BENDRUOMENES RIBŲ
Jei manęs paklaustų, kuris 

lietuvis yra turtingiausias Chi- 
cagoje, nedvejodamas atsaky
čiau, kad kun. Algimantas Ke- 
zys, S.J. Jis turtingas ne ma
terialinėmis gėrybėmis, kurių 
būdamas vienuolis-jėzuitas nė 
negali turėti, bet meno tur
tais, kūrybiniais polėkiais ir į- 
domiomis idėjomis. Kun. A. 
Kezio vardas magiškai veikia 
šių dienų jaunimą, nes jo vi
sad pilna organizuoto jaunimo 
stovyklose, lit. mokyklose, jų , 
susirinkimuose- Masinių ir vis 
pasikartojusių demonstracijų 
metu, kuriose daugiausia pa
sireiškė tas pats jaunimas, ku
nigą A. Kezį visada matėm pir
mosiose eilėse, su filmavimo ir 
garso aparatais šaudantį į visas 
puses. Šių dienų jaunimas, lan- 

‘ kąs katalikiškas gimnazijas, 
dažnai parsineša žymių pedago
gų parašytus vadovėlius, kurie 
ne vienu atveju yra dalinai ar 
ištisai papuošti kun. A. Kezio 
nuotraukom. Tai jaunimui aki
vaizdžiai liudija, kad jų drau
gas kun. A. Kezys jau toli yra 
išsiveržęs iš savosios bendruo
menės ribų, nors ir savajai 
bendruomenei kaip kunigas ir 
menininkas skiria didžiąją gy
venimo dalį.

Kovo trečiąją savaitę, kai 
buvo rašomas šis reportažas, 
Chicagoje vyko naujausia kun. 
A. Kezio foto darbų paroda- 
Kovo 28 “Laisvės Žiburio” į- 
niciatyva paroda perkeliama į 
New Yorka, o balandžio 3-4— i,'

į Washingtona, D.C. Ta proga 
kun. A. Kezys ten nuveža ir 
naująjį spalvotą filmą “Dvyli
ka”, nemažai kartų jau rody
tą Chicagoje ir apylinkėse. Fil
me, kaip žinoma, yra ir du 
newyorkieciai — a.a. dail. A. 
Galdikas ir V- Sidzikauskas, o 
taip pat ir netolimas kaimy
nas — šviesusis kan. Mykolas 
Vaitkus. Manau, kad vien dėl 
šitų trijų asmenų newyorkieciai 
filmu domėsis. O kur dar neuž
mirštamas M. Krupavičius, L. 
Šimutis, prof. J. Žilevičius, tik 
ką sulaukęs 80 m. amžiaus.

Kun. A- Kezys yra žmogus, 
kuris nuostabiai ištesi duo
tus pažadus ar užsimotus užda
vinius. Kiekvieną ankstyvą pa
vasarį jį aplankau jėzuitų vie
nuolyne, kur jo kukliame kam
baryje yra sukrautas ir Lietu
vių foto archyvas. Ta proga vis 
parašau po reportažą, viešai 
suminėdamas ir jo pažadus a- 
teičiai. Štai pernai gegužės 
mėn. jis buvo žadėjęs (žr. 
“Draugo” priedą 1970.V.29) 
greitu laiku paruošti du nau
jus spalvotus filmus — “Jauni
mo centras šiandien ir rytoj” 
ir “Dvylika”. Šiandien, dar me
tams nepraėjus nuo ano viešai 
paskelbto pažado, abu filmai 
Chicagos visuomenei jau nebe 
naujiena.— jie parodyti po 
kelis ir net keliolika kartų. 
Dabar antrasis filmas vežamas 
Į New Yorka ir Washingtona

— Ar asmeniškai esate pa
tenkintas “Dvylikos” filmu?— 
klausiu kun. Algimantą, žvelg-

is rengiamos A. Kezio, SJ. fotografijos parodos, kuri bus ij savaitgalj, kovo 28, Maspetho lietuvių parapijos 
salėje.
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damas per jo kambario langą, 
per kurį matosi Žuvusiems už 
Lietuvos laisvę paminklas ir 
Jaunimo centro išaugusių sie
nų kontūrai.

— Žinau, kad tai yra ne
mažas turtas ateičiai. Kas šian
dien beprikels Galdiką ar Kru
pavičių? Iš kitos gi pusės, fil
mas paprastutis ir gal net su 
klaidomis. Todėl juo nereiškiu 
jokių pretenzijų į filmų meną. 
Bet dokumentacijai jis reikš
mingas. Tai jo tikroji paskir
tis. Jei kas tikisi avangardinio 
filmo, tai jo neras. Jis turėtų 
būti įdomus mano jauniesiems 
draugams — lietuviškam atža
lynui. Dirbdamas lit. mokyklo
se, esu patyręs, kad labai retas 
iš šių dienų jaunuolių yra ką 
girdėjęs apie Krupavičių, Gal
diką ar kitus- Bet kai Chica- 
gos ateitininkai pamatė “Dvy
likos” filmą, jiems daug arti
mesni pasidarė Krupavičius, 
Galdikas, Žilevičius, Vaitkus, 
Šimutis ir Sidzikauskas.

Kiekviena karta kun. A. Ke
zys turi parodyti ir ką nors 
naujo. Šį kartą man parodė tik 
ką užbaigtą kronikinį filmą 
“Simas Kudirka”, kuriame už
fiksuoti ne tik gausių demon
stracijų vaizdai, bet ir gyvojo 
išdavimo liudininko bei tragiš
kąjį įvykį atskleidusio pasau
liui R. Briezės autentiški žo
džiai, pasakyti Chicagos Civic

ATSISVEIKINANT SU DAIL POVILU OSMOLSKIU
Kovo 17 dienos vakarą savo 

namuose Richmond Hill, N. Y., 
po sunkios ir ilgos ligos mirė 
dail. Povilas Osmolskis. Pašar
votas buvo J. Garšvos laidoji
mo koplyčioje Richmond Hill. 
Atsisveikinimas buvo penktadie
nio vakarą, kovo 19. Žmonių 
buvo 'prisirinkę labai daug. Mal
das sukalbėjo kun- V. Pikturna, 
dailininkų vardu žodį tarė dail. 
V. K. Jonynas.

Palaidotas kovo 20 iš Ange
lų Karalienės parapijos bažny
čios Cypress Hills kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo daug žmo
nių, buvo net atvykusių iš Chi
cagos, St. Louis ir kitų vietų.

Nuliūdime liko žmona Ona 
Rutkauskaitė, sūnūs Povilas, 
Andrius ir Tadas — dvynukai. 
Vyriausias sūnus jau yra stu
dentas. Liko ir visa eilė gimi
nių iš žmonos pusės-

o

Dail. P. Osmolskis buvo gi
męs 1919 rugpjūčio 17 Veive
riuose. Baigė Aušros berniukų 
gimnaziją Kaune, lankė Kau- 
no Meno Mokyklą.

Dar gimnazijoje būdamas, 
pasireiškė kaip gabus karikatū
ristas, iliustratorius. Pradėjo 
dirbti Kario laikraštyje, piešda
mas vinjetes, karikatūras, ant
raštes. Meno mokykloje studi- 
vavo grafiką. Tuo pačiu metu 
daug piešė vaikų laikraščiam, 
iliustravo vaikų knygas.

Plazoje, kuriuos paskui atkar
tojo visi Chicagos amerikiečių 
dienraščiai; taip pat kongr. Pu- 
cinski ir kiti. Šis filmo gaba
las dvelkia stipria jaunatviška 
lietuviška jėga.

Visas filmavimo darbas, taip 
pat istorinių nuotraukų 
negatyvų bei lietuvių dailinin
kų paveikslų skaidrių rinkimas 
vykdamas Lietuvių foto archy
vo vardu, kurį yra įsteigęs ir 
jam vadovauja taip pat kun. A. 
Kezys Archyvas turi ir stip
rų Globos komitetą, kuriam 
matome J. Evans, žurn. J. Ja- 
nušaičio ir kitų retos veiklos 
žmonių pavardes. Pernai tas 
komitetas Lietuvių foto archy
vui buvo surinkęs 8,000 dol., o 
šiais metais suma padidėjo 
iki 14,000 dol. Už filmavimo 
ir garso aparatus archyvas bu
vo įsiskolinęs net iki 15,000 
dol. Iš surinktos sumos mato
me, kad skolos jau baigiamos 
išmokėti. Bet atminkime, kad 
kiekvieną darbo dieną išlaidos 
auga, nes kainuoja filmai, me
džiaga ir t.t. Tik turėdamas 
rinktinius žmones užnugaryje, 
kun- A. Kezis gali drąsiai vyk
dyti pirmyn užsimotus darbus.

O užsimotų darbų vizijoje 
pirmasis tikslas įsigyti mikro
filmų ir jų skaitymo aparatus. 
Įsigijus tai, būtų galima į mik
rofilmus Įvesti visą rašytinį do
kumentini turtą, kaip senų

Dail. Povilas Osmolskis

Einant vokiečių-rusų karui, 
Merkinėje nuo bombardavimo 
žuvo jo tėvai. Taip jaunuoliui 
reikėjo pačiam ir pragyventi ir 
užsidirbti mokslui. Tai subran
dino jo savarankiškumą ir iš
mokė kovoti su gyvenimu.

Iš Lietuvos pasitraukęs 1944 
vasarą,, karo pabaigos sulaukė 
Lichtenfelse, Bavarijos šiaurė
je. Vėliau įsijungė į Wuerzbur- 
go stovyklą, kur organizavosi 
Sietyno ansamblis, vadovauja
mas Algirdo Kačanausko. Su 
ansambliu dailininkas persikė
lė i Kirchheim-Teck. Ansamb
liui nupiešė daug plakatų, api
pavidalino įvairius pastatymus. 
Kai trūko tautinių drabužių, tai 
jis su dažais nudažė medžiagas 
ir taip “išaudė” lietuviškus au

laikraščių bei žurnalų komplek
tus, išeivijos. lietuvių veiklos 
dokumentus ir t.t. Dabar susi
dariusi tokia padėtis, kad išei
vijos lietuvių rašytinio turto 
jau nebėra kur krauti, o seni 
laikraščių komplektai dūli ir 
nyksta. Tuo tarpu mikrofil
muose tas turtas išliktų dar ne 
vienam šimtmečiui. O mikrofil
mai būtų sukrauti naujajam 
Chicagos Jaunimo centre būsi
mose Foto archyvo patalpose, 
kur galės pasinaudoti studen
tija ir visi suinteresuotieji.

Dar vieną stambų veikalą lie
tuviams yra paruošęs kun. A. 
Kezys. Tai monumentalų albu
mą lietuviško tautinio meno, į- 
amžinto Šv- Kazimiero lietuvių 
kapinių paminkluose Chicago
je. Kai dėl šių kapinių tauti
nio charakterio išlaikymo vyks
ta kieta ir neatiaidi kova su 
Chicagos kardinolu, meniškai 
paruoštas ir liuksusiniai išleis
tas albumas bus reikšmingas, 
istorinis ir neeilinę kultūrą bei 
istoriškumą liudijantis ginklas. 
Albumą, kurio išleidimas at- 
seis apie 15,000 dol., išleis Lie
tuvių teisėms Šv. Kazimiero ka
pinėse apsaugoti komitetas, va
dovaujamas retos energijos vy
ro A. Regio.

Daug dar ką reikėtų pasaky
ti apie kun. A. Kezį. Ypač apie 
amerikiečių išleistus jo foto al
bumus, apie modernios filoso
fijos knygas, parašytas ameri
kiečių autorių ir iliustruotas

dinius. Iš jų buvo padaryti mer
gaičių kostiumai.

Vėliau gyveno Schwaebish 
Gmuendėje. Čia Patrijos kny
gų leidyklai atliko daug užsa
kymų.

Į Ameriką atvyko 1949- Ir čia 
buvo apkrautas iliustratoriaus 
darbais. Ilgą laiką iliustravo Eg
lutę — vaikų Jaikraštėlį. (Jo su- 

* kurtais vaikiškais paveikslais 
Eglutė dar ir dabar naudojasi). 
Kartu piešė ir knygom virše
lius, atliko kitus įvairius daili
ninko grafiko darbus.

Kai 1951 Darbininkas atsikė
lė į Brooklyną, jis buvo pa
kviestas padaryti visas naujas 
vinjetes. Ir iki šiol naudojama 
Darbininko antraštė yra jo nu
piešta.

Tuo laiku daug piešė Kariui. 
Vėliau padarė skoningas vinje
tes Sporto žurnalui, kurį reda
guoja K. Čerkeliūnas.

Tekstilės dailininkas
Teko jam dirbti amerikiečių 

pritaikomojo .meno studijose, 
Dirbo kaip tekstilės piešėjas— 
piešdavo visokius papuošalus 
(kaklaraiščius, marškinius, suk
neles).

Vėliau iš to darbo pasitrau
kė ir vertėsi savarankiškai. Ver
tėsi labai sėkmingai.

Dail. P. Osmolskis buvo reto 
išradingumo žmogus, labai grei
tai pasisavindavo visokias nau
joves, naujas technikas, medžia
gas. Ne tik pasisavindavo, bet 
net pats ištobulindavo. Jis taip 
sugebėdavo parengti parduoda
mus piešinius, kad jie būtų ir 
patrauklūs ir kad parodytų, 
kaip atrodys atspausdinti me
džiagoje. Siam reikalui jis pla
čiai naudojo šilko tinklo tech
nika

Kaip pritaikomojo meno 
dailininkas jis buvo gerai įsi
tvirtinęs, buvo vertinimas sa
vo klijentų — tekstilės ir plas
tikos gamintojų. Ilgą laiką pie
šė plastikai įvairios paskirties 
papuošimus, gi paskutiniu lai
ku daugiausia dirbo papuošimus 
kilimam.

Tekstilės piešiniai nueis, ne
šami mados, o ilgiausiai liks jo 
sukurtos iliustracijos vaikų 
knygom, jo kiškiai, gaidžiai, 
meškiukai. Mokėjo tuos daik
tus piešti lab^i patraukliai, su 
vaiko psichologija.

Visos jo iliustracijos turi vie-

lš rengiamos A. Kezio, S.J. fotografijos parodos, kuri bus šį savaitgalį, kovo 28 d., Maspetho lietuvių para
pijos salėje

kun. A- Kezio foto nuotrauko
mis, apie jo darbų albumą, ku
rį netrukus lietuviams išleis 
mecenatas dr. Mykolas Morkū
nas. Bet telieka ta medžiaga 
ateities reportažams.

O dabar nusileidžiu į jo pa
rodą Čiurlionio galerijos patal
pose. Į tą pačią parodą, kurią 
netrukus newyorkieciai stebės 
Maspetho lietuvių parapijos sa

LIETUVOS ATSIMINIMU RADIJO VALANDAI 30 METU
Nerasime šiame Atlanto pa

kraštyje, tur būt, nė vieno lie
tuvio, kuris nebūtų klausęsis 
Lietuvos Atsiminimų radijo 
programų. Šalia lietuviško laik
raščio ir knygos ši radijo prog
rama per 30 metų skleidė gy
va lietuviška žodi, ir žvmia da
limi prisidėjo prie lietuvybės 
išlaikymo ‘šioje Amerikos daly
je gyvenančių lietuvių tarpe. 
Pažymėtina, kad ši radijo va
landa visada rado vietos ir lai
ko paminėti visom mūsų tauti
nėm ir/religinėm šventėm ir at
siliepė į visus gyvenimo padik
tuotus lietuviško gyvenimo rei
kalus. Ji informavo visuomenė 
apie įvairius' lietuviško gyveni
mo įvykius, populiarino įvairius 
lietuvių užsimotus darbus, 
džiaugėsi pasiektais laimėji
mais ir ragino telktis į bendrą 
darbą lietuvybei išlaikyti ir 
laisvai Lietuvai atstatyti. - Gre
ta skleidžiamų lietuviško gyve
nimo informacijų radijo valan
da populiarino lietuviškų dai
nų grožį, skleidė lietuvių au
torių žodinę kūrybą, pasakojo 
apie mūsų tautinius papročius, 
supažindino su mūsų kompozi
torių kūriniais ir lietuviais dai
nininkais-

Šiai radijo valandai nuo pat 
jos atsiradimo 1941 metais va
dovauja čia gimęs ir aukštuo
sius mokslus baigęs, bet nieka
da savo lietuviškos kilmės ne
užmirštas ir visada lietuviškų 
reikalų sargyboje stovįs prof, 
dr. Jokūbas Stukas, dabartinis 
Lietuves vyčių centro valdybos 
pirmininkas ir Lietuvių Bend
ruomenės tarybos narys..

na bendrą bruožą — optimiz
mą. Visi jo kiškiai, kurie neša 
margučius ar laksto po laukus, 
visada juokiasi. Juokiasi meš • 
kinkai, pieštukai. Tai ištisas bi
čiuliškas pasaulis.

Ir pats dailininkas toks buvo 
— nuolat besišypsąs, pilnas op
timizmo, visiem bičiuliškas- Mė
go jis atvykusiem į New Yorka 
parodyti miestą. Ir čia vargiai 
buvo kur geresnis gidas už jį. 
Jis labai puikiai pažino miestą, 
pagavo visas jo savybes ir sve
čiui mielai parodydavo, su vi
sais sąmojaus paaiškinimais. Jo 
profesija leido dažnai iškeliau
ti į miestą, taip jis svečius tik-’ 
rai rūpestingai globojo ir vai
šino. Mėgo jis draugauti su 
įvairiais menininkais, dailinin
kais, rašytojais, muzikais, žur
nalistais. Ir visiem jis paliko 
malonaus ir bičiuliško ir gero 
žmogaus prisiminimus. Visi ir 
pasiges šios jo bičiulystės ir 
šviesaus humoro. (p-j.) 

lėje. Susidaro vienas pagrindi
nis įspūdis: koks menkas ir 
mažas yra žmogus begalinėje 
erdvėje, kur, gabaus foto me
nininko dėka, pilna jaudinan
čios ir retai mirtingųjų aki
mis pastebimas poezijos.

Tik kontrastui kun. A. Kezio 
gyvenimas nėra poezija. Tai 
nuolatinė grumtis su begale 
nuolat kylančių kūrybiniu/ už

Įsikūrus Amerikoje naujajai 
lietuvių bangai, Lietuvos Atsi
minimų radijo valanda stengė
si būti tiltu, jungiančiu ją su 
čia jau anksčiau gyvenančiais 
lietuviais. Stengdamasis radijo 
programą nuolat tobulinti, 
prof. Stukas sugebėjo surasti 
gabių ir energingų talkininkų, 
kurie padėjo jam šį sunkų dar
bą dirbti. Iš jų ypač pažymėti
ni yra Lietuvos radijo Kaune 
pranešėjas Alfonsas Petrutis, 
muzikas ir chorų dirigentas Al
girdas Kačanauskas ir dailiojo 
žodžio menininkė Irena Veblai- 
tienė, kurių du pastarieji dar 
ir dabar nuoširdžiai padeda 
paruošti ir atlikti programas.

Paįvairėįusi ir gavusi naujų 
impulsų, Lietuvos Atsiminimų 
radijo valanda dar stipriau įsi
jungė į lietuviškos veiklos ba
rus ir, nugalėjusi įvairius sun
kumus, ryžtingai tęsia prieš 
trisdešimt metų pradėtą darbą. 
O kad ši radijo valanda surado 
kelią į lietuviškas širdis ir pro
tus, rodo ir faktas, kad ją įvai
riais būdais remia visi be jo
kių kartų skirtumų šio pa
kraščio lietuviai ir lietuvių kil
mės amerikiečiai. Joks kitų or

Prof. dr. Jokūbas Stukas, Lietuvos atsiminimų radijo valandos vedėjas, kal
ba per radiją savo programos metu. Nuotr. R. Kisieliaus

mojų- Džiugu, kad kun. A. Ke
zys tą grumtį vis laimi. Už tai 
jis dėkingas Aukščiausiam, lie
tuviams jėzuitams, kurie jam 
yra sudarę geriausias sąlygas, 
ir taip pat kiekvienam žmo
gui, nes jis priešų neturi, o tik 
draugus. Ir smagiausia, kad di
džioji dauguma jo draugų yra 
pačioje jauniausioje kartoje.

VI. Ramojus

ganizacijų šiame pakrašty ren
giamas piknikas niekada nesu
traukia tiek dalyvių, kiek Lie
tuvos Atsiminimų radijo valan
dos piknikai, į kuriuos atvyksta 
žmonių net ir iš tolimesniu 
miestų- Tai rodo prof. Stuko ir 
jo vadovaujamos radijo valan
dos populiarumą ir lietuvių no
rą bent tuo atsidėkoti radijo 
programos vedėjui už jo dirba
mus darbus.

Pažymėtina, kad prof. Stu
kas šalia radijo valandos rū
pinosi ir lietuviškų chorų ir 
tautinių šokių reikalais. Jau 
1941 jis buvo suorganizavęs 
mišru Lietuvos Garsu chorą, tu
rėjusį apie 35 dainininkus, vė
liau moterų chorą Rūtą, kuris 
1950 vėl virto mišriu choru, o 
pastarąjį sujungus su tautinių 
šokių grupe — pasivadino Rū
tos ansambliu, šis ansamblis, 
vadovaujamas muziko Algirdo 
Kačanausko ir trumpą laiką mu
ziko Juozo Stankūno, ne tik 
dažnai dalyvaudavo radijo pro
gramose, bet ir surengė nema
ža koncertų įvairiose lietuvių 
kolonijose ir pastatė visą eilę 
muzikinių kūrinių.

(nukelta j 6 psZJ
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{spūdžiai ii B. Pūkelevičiūtės 

literatūros vakaro

- Rašytojos ir aktorės Birutės 
Pūkelevičiūtės literatūros vaka
ras, surengtas kovo 6 LB kultū
rinių pobūvių būrelio, gražiai 
praėjo. Atsilankiusius žavėjo 
ne tik autorės puikus savo kū
rybos skaitymas, bet ir gyva jos 
vaidybinė laikysena.

Vakaras buvo pradėtas rašy
tojo Jurgio Jankaus žodžiu, su
pažindinančiu su viešnia, kuri 
lietuvių tremties kelyje yra iš
varius plačią kultūrinę vagą.

Viešnia savo kūrybinį žodį 
pradėjo pasaka, kaip du ber
niukai ant debesėlio nuskrido 
į senuosius Trakus pas kuni
gaikštį Kęstutį. Įdomiai parašy
ta ir gražiai paskaityta pasaka 
žavėjo mažus ir didelius.

Autorė esanti parengusi ma
žiesiem pasakų knygą, kuri jau 
ir surinkta, tik nesulaukianti 
leidėjo .. • Pasakų sekėja prisi
pažino, kad ji tikinti pasako
mis, nes jos šildančios ir guo- 
džiančios, lyg ugniakuro žėrėji
mas žiemos naktį. Pasaka esan
ti visada gera, visada išmin
tinga. Ji esanti žmogaus tikė
jimas į gėrį ir nemirštantis lai
mės ilgesys.

Po pasakos viešnia pasirodė 
su pora eilėraščių iš savo de
biutinės knygos “Metūgės”, kur 
spinduliuoja jaunos mergaitės 
nepažabotos jaunystės godos, 
svajos ir siautuliai. Ir šie eilė
raščiai susirinkusiųjų buvo šil
tai sutikti.

Autorė papasakojo apie savo 
debiutini romana “Aštuoni la
pai”, 1956 laimėjusį Draugo
1.000 dol. premiją. Tas roma
nas buvęs išdava didelio užsi
spyrimo, ryžto tesėti, brauky
mo, trynimo ir lipdymo. Atsi
mename. kad “Aštuoni lapai” 
patraukė skaitytojų dėmėsi sa
vo įdomia kompozicija, gražia 
ir patrauklia kalba, Įspūdingu 
Kauno vaizdų atkūrimu, pagrin
dinės veikėjos vaikystės ir gim
nazistės dienų spalvingu pa
veikslu, šiurpiais išgyvenimais 
Dancige ir kt- Knyga buvo greit 
išpirkta. B. Pūkelevičiūtė iš 
“Aštuonių lapų” paskaitė penk
tos klasės keturiolikametės gim
nazistės liūdnus išgyvenimus 
pirmajame šokių vakare, kada 
jai tas vakaras baigėsi mamos 
ir tetų glėbyje liejant ašaras, 
nes per visą vakarą, išskyrus 
pirmąjį šoki su broliu, daugiau 
jos niekas nepakvietęs šokiui.

Antrąjį romaną, “Rugsėjo 
šeštadienis”, autorė parašiusi 
daug greičiau ir lengviau, ro
dos, per du mėnesius. Ir už šį 
1970 laimėjo Draugo tūkstanti
ne.

Pabaigai padeklamavo liūdną 
poemą “Brolio partizano mir
tis”. Aktorės ir poetės puikus 
įsijautimas ir kūrinio atlikimas 
daugelio klausytojų akyse iš
spaudė ašaras.

B. Pūkelevičiūtė yra neeili
nių gabumų, kūrybinio darbo 
žydėjime, daug dar žadanti. Dar 
Kaune pradėjusi pirmuosius 
scenos darbo žingsnius, ji juos 

Vaizdas iš New Yorko demonstracijų, kurios buvo kovo 14 Times Square prie Sovietų Pasiuntinybės.
Nuotr. V. Maželio

Miela* Lietuvi. JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

vainikavo tremtyje- Montrealy- 
je ji režisavo, vaidino ir va
dovavo veikalų pastatymui. Iš
leido plokšteles — K. Borutos 
“Baltaragio malūną”, B. Sruo
gos “Milžino paunksmę, laimė
jo jaunimo premiją už trijų 
veiksmų eilėmis parašytą kome
diją “Aukso žąsis”, kuri vėliau, 
jos rūpesčiu, buvo inscenizuo
ta filme.

B. Pūkelevičiūtės kūrybos va
karas buvo baigtas kavute, ku
rios metu daug kas įsigijo au
torės knygų su jos autografais.

sb.-

Statysim lietuviu 
kultūros namus

Kovo 14 Šv. Jurgio parapi
jos salėje įvykęs Liet. B-nės 
apylinkės metinis susirinkimas 
palyginti buvo gausus. Dalyvių 
tarpe buvo matyti ir pačių jau
niausių iš lituanistinės mokyk
los- Toks neįprastas dalyvių 
gausumas buvo gal dėl to, kad 
šaukusieji susirinkimą siūlė ja
me svarstyti konkrečius pla
nus: lietuvių kultūros namų bei 
salės statymo ir LB ateities 
klausimus. Be to, buvo skelbia
ma, kad valdybon niekas ne
bus renkamas prievarta.

Susirinkimą atidarė LB apy
linkės pirm. R. Liutkus. Jau
nuoliai Daiva Matiukaitė ir Lau
kaitis Įnešė ir padėjo ant pre
zidiumo stalo lietuvišką kryže
lį; Laukaitis dar perskaitė ir 
maldelę.

Pulk. R. Liormanas, įteikda
mas apylinkės valdybai žiups
nelį lietuviškos žemės, perskai
tė mirusio pulk. Pr. Saladžiaus 
laišką, kuriame jis prašo val
dybą priimti ir toliau saugoti 
tą žemę, kurią 1944, pasitrauk
damas iš tėvynės, pasiėmęs su 
savimi- Susirinkusiem buvo ne
aišku, kodėl tas lietuviškas pa
likimas tik dabar įteikiamas; 
juk a.a. pulk. Pr. Saladžius mi
rė prieš 6 metus.

.Po metinio valdybos narių 
pranešimo Br. Krokys pasiūlė 
iš anksto sutartą naujos val- 
dvbos kandidatu saraša: R. Ta
mošiūną, B. Kroki ir Kostą Pet
rauską; prašė, kad susirinkimas 
pridėtų kitus kandidatus. Susi
rinkimas siūlomus kandidatus 
patvirtino ir dar išrinko: Lai
mą Lelienę, Birutę Apanavi- 
čienę ir Aleks. Beresnevičių-

Lietuvių namų — salės staty
bos klausima referavo Br. Kro
kys, pareikšdamas, kad jis jau 
seniai šia mintimi gyvenąs. Pra
džiai reikėtų apie 100,000 dol. 
Pasiūlė, kad valdyba sudarytų 
namų statymo direktorių tary
bą, kuri būtų įgaliota sudaryti 
namų statymo planą, biudžetą 
ir kt. Šis siūlymas buvo visų 
priimtas.

Diskusijų metu kai kas kėlė 
Šv. Jurgio lietuvių kataliku pa
rapijos likimo klausimą. Esą, 
galvojant statyti lietuvių kultū
ros namus — salę, ar verta at
sisakyti jau turimos dviejų 
aukštų salės, kuri priklauso Šv. 
Jurgio parapijai, atseit lietu

viam? Parapijos namuose yra 
dvi salės, trys klasės lituanisti
nei mokyklai, virtuvė; žodžiu, 
daug erdvės visiem ir visom 
lietuvių organizacijom; tik rei
kią salę kiek atnaujinti. Tai 
priklausą nuo naujos valdybos, 
kuri turėtų rasti geresnį bend
radarbiavimą su klebonu kun 
Pr. Valiukevičium. Tiesa, spal
votieji žmonės senąją lietuvių 
parapiją supą; bet jau ateinan
čią vasarą tas rajonas būsiąs 
pradėtas atnaujinti, o po at
naujinimo pagerėsią santykiai 
ir su spalvotaisiais žmonėmis. 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčia 
yra 35 m. senumo, klebonija 
taip pat apie 35 m., tik parapi
jos dviejų aukštų namas —sa
lė apie 65 metų. Visi pastatai 
yra mūriniai.

Tenka pastebėti,'kad šv. Jur
gio parapija yra viena iš lietu
viškiausių JAV lietuvių parapi
jų. Ji yra įsispraudus tarp dvie
jų lenkų katalikų parapijų ir 
buv- vokiečių, kurios yra di
desnės ir ten spalvotieji žmo
nės jau yra radę sau vietos. Lie
tuvių katalikų parapijai priklau
so apie 300 narių; savaitinė 
rinkliava apie 350-377 dol., ne
skaitant “bingo” žaidimų. Ne
atrodo, kad šiai parapijai grės
tų finansinė krizė.

Reikia tikėtis, kad naujoji 
Diet. B-nės apylinkės valdyba, 
organizuodama lietuvių kultū
ros namų statybą, neišleis iš 
akių ir šv. Jurgio lietuvių ka
talikų parapijos reikalų.

Susirinkimui pirmininkavo 
Juozas Jurkus, sekretoriavo L. 
Lelienė. A. R

Kanados Lietuviu Katalikų Centras gražiai veikia
Jau antri metai veikia Kana

dos Lietuvių Katalikų Centras, 
susiskirstęs į įvairias sekcijas ir 
koordinuojamas bendros valdy
bos, kurios pirmininku yra dr.
J. Sungaila. Centras yra pri
sistatęs Kanados Vyskupų Kon
ferencijai ir jos pripažintas ofi
cialiu 20,000 lietuviu kataliku 
atstovaujančiu organu Kanado
je. Jis yra jau atlikęs eilę dar
bų. kurių tarpe praeitais me
tais išsiuntinėjo visiem Kana
dos vyskupam, Kanados evan
gelikų vadovam ir kanadiška- 
jai spaudai 40 Vilniaus kunigų, 
pasirašyto laiško sovietų val
džiai tekstą; kreipėsi į Šv. Tė
vą ir Kanados vyskupus Vytau
to ir Gražinos Simokaičių 
bylos reikalu;' šiuo metu ruo
šiasi išsiuntinėti visiem Kana
dos vyskupam neseniai gautą 
kun. Antano Šeškevičiaus, S- 
J., kaltinto vaikų katechizacija, 
teisme pasakytosios gynimosi 
kalbos tekstą.

Lietuvių tarpe Centras taip 
pat yra atlikęs eilę darbų. Jo 
atstovai dalyvavo Chicagoje vy
kusiame Pasaulio Lietuvių Ka
talikų Centro statuto projekta
vime bei to Centro steigime. 
Taip pat dalyvavo Amerikos 
Lietuvių Katalikų Centrui steig
ti komisijos sudaryme. Puikiai 
veikia liturginė sekcija, kuri

PARSININKA3

Liudininkų parodymų perdavimas. Iš k. j d. prel. E. S maža — tikėjimo gynėjas, kun. J. Dambrauskas, MIC, 
vicepostulatorius, vysk. A. Abramowicz — vyriausias teisėjas. Nuotr. V. Noreikos

Svarbus žingsnis arkiv. J. Matulaičio beatifikacijos byloje
Nuo šių metų sausio 21 iki 

kovo 8 Tėvų marijonų vienuo
lyne Chicagoj vyko platūs liu
dininkų apklausinėjimai arkiv- 
Jurgio Matulaičio beatifikaci
jos bylai.

šv. Sosto deleguotas, Chica- 

žinoma, nių

ruošia liturginius drabužius lie 
tuviškais motyvais bei mišių 
tekstus lietuviškom šventėm. 
Religinės šalpos komisija rūpi
nasi lėšų telkimu tikinčiųjų pa
ramai pavergtoje Lietuvoje. 
Taip pat juda parapijų bei sie
lovados, jaunimo auklėjimo ir 
finansų komisijos, o, 
labai daug darbo įdeda planavi
mo komisija, kuri rūpinasi, kad 
Centro sekcijų veikla vystytų
si tinkama kryptimi ir siektų 
užsibrėžtų tikslų.

Paskutiniu metu buvo su
šauktas Centro valdybos posė
dis, kuriame buvo nutarta, kad 
kiekvienų metų kovo mėnesio 
pirmąjį sekmadienį bus šven
čiama Tikinčiosios Lietuvos 
Diena, įjungiant į ją ir Šv. Ka
zimiero švente- Ta diena bus 
prisimenamas religinis perse
kiojimas Lietuvoje, ir bus ren
kamos aukos pvergtos Lietu
vos religinei veiklai remti. Taip 

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.

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

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

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką_______ statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:
□ Garbės 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)

gos arkivyskupas kard. J. Co
dy paskyrė šiuos asmenis ap
klausinėjimam pravesti: Chica- 
gos vyskupą pagelbininką A. 
Abromowicz — vyriausiuoju 
teisėju, prel. D. Mozerį — pa- 
gelbiniu teisėju, kun. E. Abro- 

pat buvo nutarta prašyti Kana
dos vyskupus, kad jie tą dieną 
paskelbtų ar bent paminėtų sa
vo ganytojiškuose laiškuose vi
sose tose vyskupijose, kur yra 
lietuvių.

Buvo priimtas pasiūlymas, 
kad rūpinimasis lietuvių kanki- 

kryžiūmi Midlande pereina
iš Katalikų Federacijos į Cent
ro rankas; Centro finansų ko
misija perima visus tam reika
lui skirtus pinigus iŠ Federaci
jos. Nutarta netolimoje ateity
je tą kryžių, kuris yra medi
nis. pakeisti geležiniu. Nau
jajam kryžiui eskizus paruošti 
paprašytas dail. Telesforas Va
lius.

Planavimo, parapijų ir studi
jų komisijos bendromis jėgo
mis nutarė šį pavasarį sureng
ti studijų dieną, kurioje bus 
nagrinėjamos dabartinės lietu
vių parapijų problemos Kana
doje.

S.J. 

maitį — pagelbiniu teisėju 
(po kebų posėdžių jis iš šių pa
reigų dėl nesveikatos pasitrau
kė ir buvo pakeistas kun. V- 
Mikolaičiu), prel. E. Smaza — 
tikėjimo gynėju, kun. J. Ku- 
zinską -— vyriausiuoju nota
ru, kun. P. Kelpšą — pagelbi
niu notaru ir kun. J. Rolek — 
pagelbiniu notaru.

Teismas posėdžiavo 12 kar
tų ir apklausinėjo šiuos liudi
ninkus: vysk- Vincentą Brizgi, 
kun. J. Mačiulionį, MIC, L. Ši
mutį, seselę Feliciją Rogalsky- 
tę, prof. A. Kučą, kun. K. Jur
šėną, kuris buvo prof. J. Matu
laičio mokiniu Petrapilyje, P. 
Pocytę, kuri Dievo Tarną pri
simena iš Varšuvos ir Vilniaus 
laikų. J- Košį, kuris atliko nau
jokyną. arkivyskupo vadovauja
mas Fribourge, Šveicarijoj, ku
nigą P. Czerniawski ir kun.
K. Gečį. Šie du pastarieji lankė 
Vilniaus seminariją, J. Matulai
čiui vyskupaujant.

Panašių posėdžių serija Var
šuvoj, Lenkijoj, jau užsibaigė. 
Kiti posėdžiai dar tebevyksta 
Romoj, kur apklausinėjami po 
visą Europą išsisklaidę liudinin
kai.

Beatifikacijos reikalais gali
ma rašyti šiuo adresu: Very 
Rev. Joseph Dambrauskas, M. 
IC., 6336 S. Kilbourns Avė., 
Chicago, Ill. 60629.

A. Nockūnas, MIC
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— Vliko delegacija, Valdy
bos nariai — Romas Kezys ir 
Jurgis Valaitis, ir Balfo atsto
vas, reik, vedėjas kun. P. Geis- 
čiūnas kovo 18 Bražinskų rei
kalu lankėsi pas Turkijos am
basadorių J. Tautose, New Yor
ke, Haluk Bayulen Ambasado
rius sutiko lietuvių pageidavi
mus perduoti Turkijos vyriau
sybei ir pažymėjo, kad Bražins
kų padėties klausimas bus 
sprendžiamas, i teisingumo bei 
žmoniškumo dėsnius atsižvel
giant. (E.)

— Italijos spauda kovo 9 pla
čiai skelbė žinias apie Turki
jos apeliacinių rūmų sprendi
mą Bražinskų reikalu. 
“II Tempo”. Romos dienra- 
tis, stambiomis raidėmis antraš
tėje pažymėjo apie “lietuviu, 
lėktuvą nukreipusių, likimą”. 
Dienraštis nurodė į JAV lietu
vių pastangas, pridūręs, kad 
dar “esama vilties, jog Bražins
kai nebus išduoti”. (E)

— Philadelphijoj pobūvis — 
pietūs Kultūros židinio staty
bai paremti ruošiamas balan
džio 25, sekmadienį, šv. And
riejaus parapijos salėj. Pradžia 
12 vai., tuoj po lietuviškų pa
maldų. Tą sekmadieni mišias 
10:30 vai. ryte koncelebruos lie
tuviai pranciškonai, o pamoks
lą pasakys tėv- dr. Leonardas 
Andriekus, OFM. B r ooklyno 
vienuolyno viršininkas. Kultū
ros židinys tarnaus ne tik New 
Yorko, bet visiem lietuviam, o 
ypač artimųjų apylinkių. Tad 
visi Philadelphijos ir apylinkių 
lietuviai kviečiami dalyvauti iš
kilmingose pamaldose bei po
būvyje ir paremti lietuvių pran
ciškonu darbus. Kviečia rengi- v O
mo komitetas.

— Bankstown “Dainavos“ sa
lėj buvo surengtas Australijos 
lietuvių savaitraščio Tėviškės 
Aidai spaudos balius. Nuotaikin
gą programa atliko tautinių šo
kių grupė, sol. Ropė, dvi išraiš
kos šokio atstovės — Dana Du- 
binskaitė ir Gražina Žigaitytė.

— Operos dainininkai, iš A- 
merikos nuvvke ir dainavę ne
priklausomos Lietuvos operoj: 
J. Būtėnas, Antanas Sodeika, 
Marijona Rakauskaitė, Barbora 
Darlys-Drangelienė, Ona Pocie
nė, Anna Kaskas, Emilija Mic- 
kūnaitė, Kazys Kraučiūnas ir 
Justas Kudirka.

— Lietuvių" Tautinis Akade
minis Sambūris Chicagoj. ku
riam šiuo metu pirmininkauja 
Kazvs Kasakaitis, Pedagogi - v 7 O O
niam Lituanistikos Institutui į- 
teikė 1000 dol. Auka paskirta 
ne iš Sambūrio kasos, o sudary
ta iš pavienių asmenų aukų- 
Tuos pinigus Institutas, susita
ręs su Sambūrio vadovybe, su
naudos dr. Prano Skar

džiaus kalbos mokslo dar
bo spausdinimo išlaidom apmo
kėti. Tai: “Ankstesnė ir dabar
tinė lietuvių bendrinės kalbos 
vartosena”.

— Anelė-Lena Valaitytė, Me- 
mingene gyvenanti lietuvė dai
nininkė, vėl dainavo vokiečių 
televizijoj, “Hitparade” progra- » 
moj. kur dainuoja įvairių tau
tų šlageristai. Televizijos klau
sytojam ji padarė gerą įspū
dį. Dainininkė mokėsi Vasario 
16 gimnazijoj ir pas muziką 
Motiejų Budriūną.

—Toronto lietuvių Prisikėli
mo parapijos kredito kooperaty
vo balansas 1970 gruodžio 31 
pasiekė 3,101.148 dol. Pelnas 
— 72,630 dol.

— "Gintaras”, Toronto lie
tuvių tautinių šokių grupė, 15 
metų sukaktį paminės kovo 28 
koncertu, kurio programoj da
lyvaus grupės veteranai ir da
bartiniai šokėjai, kun. B. Jurk- 
šo vadovaujamas choras “Dai
nuojanti jaunystė”, solistas J. 
Vaškevičius ir poetė Laima 
Svėgždaitė.

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

narys, sveikatos, švietimo ir 
viešosios gerovės (HEW) sekre
torius Elliott Richardson lan
kėsi Clevelande ir susitiko su 
Amerikos Tautybių Sąjūdžio 
vykdomuoju komitetu, kuriam 
vadovauja Cuyahogos apskrities 
kontrolierius Ralph Perk.

Sąjūdžio politinės komisijos 
vadovas J- Carroll universiteto 
prof. Michael Pap (ukrainietis), 
sąjūdžio generalinis sekreto
rius Raimundas Kudukis, Not
re Dame kolegijos dėstytoja 
Elena Vasiliu (rumune) ir adv. 
Nicholas Bucur (rumunas) įtei
kė HEW sekretoriui raštus, ku
riuose išdėstyti preliminariniai 
pasiūlymai, ka’p federalinė val
džia galėtų padėti tautybių laik
raščiam, mokslo ir meno kū
rybai bei išlaikyti gyvas etni-

Baltimores žinios
Lietuviu postas 154 kovo 21 

gražioje Eastern Center salėje 
surengė jautienos kepsnio ba
lių. Susirinko gana daug žmo
nių. Legionieriai svečius pra
dėjo vaišinti 1 v. popiet. Šo
kiam grojo geras orkestras- 
Buvo ir loterija su Įvairiais lai
mėjimais.

Šv. Alfonso mokyklos vaiku
čiai dabar rengia giesmes, ku
rias giedos per Didžiąją Savai
tę. Jie- taip pat dalyvaus Ve
lykų procesijoj.

Didysis parapijos choras, ku- ' 
ris paprastai kiekvieną sekma
dieni gieda per 10 vai. mišias, 
rengiasi Velykų šventėm ir mo
kosi naujų giesmių, kurias gie
dos Didžiosios Savaitės metu. 
Choro dirigentas Charles Cha- 
pelle parinko visai naujų gies
mių.

Daina — Baltimorės vyrų 
choras savo metini koncertą 
rengia balandžio 17. šeštadie
nį. Lietuvių svetainės didžiojoj 
salėj. Koncertas bus naujas ir 
Įdomus, turės visai naujų dai
nų programą. Po koncerto — 
šokiai-

Petras Dapšys, gimęs ir au
gės Baltimorėje. po sunkios li
gos mirė Bon Scours ligoninė
je kovo 13. Buvo real estate 
pardavėjas. Buvo malonaus bū
do žmogus. Kai leido sveikata, 
dalyvavo lietuviškuose parengi
muose. Gedulingos mišios už jc 
siela aukotos kovo 16 Šv. Al
fonso bažnyčioje. Palaidotas Ho- 
lv Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdusi žmona Margarita.

Jonas Obelinis

Prano Baltuonio medžio šaknų skulptūra. Iš jo parodos, kuri buvo kovo 13-
14 Kultūros židinyje New Yorke. Nuotr. R. Kisieliaus

su HEW sekretorium
nes bendruomenes.

Prof. Michael Pap, apžvel
gęs JAV politikos vingius nuo 
II pasaulinio karo, rekomenda
vo, kad valstybės departamen
te reikšmingoje pozicijoje bū
tų asmenų, kurių kraštai yra 
okupuoti Sovietų Sąjungos. To
kių politinių ekspertų patirtis 
su komunizmu ir padėties už 
geležinės uždangos istorinis ir

Iš k. Sen. Wm. Saxbe, spec, asistentas inž. Raimundas Kudukis, HEW (sveikatos, švietimo ir viešosios gero
vės) sekretorius Elliott Richardson ir Tėvynės Garsų radijo vedėjas bei tautybių sąjūdžio vykdomojo komi
teto narys Juozas Stempužis.

Liet. Atsiminimy 
radijas

(atkelta iš 4 psl.)
Šios radijo valandos 30 me

tų sukakčiai paminėti iš veik
lesnių New Jersey lietuvių yra 
sudarytas Antano Rugio pirmi
ninkaujamas komitetas, kuris 
balandžio 24 Lithuanian Liber
ty Hali salėje, Elizabeth, N. J., 
rengia dideli koncertą ir šo
kius. Meninę programą malo
niai sutiko atlikti šie solistai: 
Prudencija Bičkienė, Ona Pliuš- 
konienė, Jakutis ir Liudas Stu- 
kas. - Po koncerto balandžio 25 
Švč- Trejybės parapijos salėje, 
Newark, N. J., Įvyks iškilmin
gas banketas.

Radijo programų nepailstas 
vedėjas ir sukakties rengimo 
komitetas tiki, kad New Jersev 7 k *
ir kaimyninių valstijų lietuviai 
gausiai šiuose parengimuose da
lyvaus. Tuo bus atsidėkota 
prof. Stukui už jo taip gražiai 
per 30 metų dirbamus darbus.

K. Jankūnas 

tikrovinis pažinimas padėtų iš
vengti klaidų (čia buvo palies
tas ir Simo Kudirkos įvykis).

Padarius pranešimus, pirmi
ninkas Ralph Perk pristatė sep
tyniolikos tautybių vykdomąjį 
komitetą ir pareiškė: “Mes ne
same nei militantai, nei revoliu
cionieriai. Tačiau mes esame 
vieningi ir tvirtai apsisprendę 
saugoti savo tautinės kilmės 

Darbininko skaitytojai labai 
prašomi prisiųsti prenumeratą 
8 doL už 1971 m. Šiomis die
nomis neapsimokėjusiem skai
tytojam buvo pasiųsti paragini-
mai, į kuriuos prašoma at
kreipti dėmesį, kad administra
cijai nereikėtų siųsti antrojo. 
Tai sudaro bereikalingas išlai
das- Visi skaitytojai prašomi 
pridėti auką spaudai už kalen
dorių, nes viskam pabrangus be 
paramos reikėtų kelti prenume
ratos mokesti. Laukiam laisvos 
aukos spaudos reikalam. Ta 
pačia proga primenant, kad kai 
kurie skaitytojai yra dar neat
silyginę už 1970 m. Laiku apsi
mokėjęs skaitytojas daro dide
li patarnavimą administracijai, 
už ką dėkojam. —Darbininko 
administracija.

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

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

kultūros turtus ir savo protėvių 
žemės ir Amerikos laisvę.”

HEW sekretorius Elliott Ri-
chardson atsakydamas pripaži
no, kad Amerikos istorija yra 
etninių bendruomenių istorija 
ir kad jų įnašas šiam kraštui 
yra labai reikšmingas. Jis pa
žadėjo susipažinti su įteiktais 
dokumentais, pristatyti juos 
prezidentui ir kabineto nariam. 
Taip pat pridūrė, kad jo poli
tinėje karjeroje jam reikšmin
gai yra padėję Bostono lietu
viai- (rž)

Parengimai New Yorke
Kovo 27, šeštadienį — Laisvės ži

burio radijo klubo narių metinis su
sirinkimas Kultūros židinio patal
pose. 361 Highland Blvd., Brooklyn.

Kovo 27, šeštadienį — Izidoriaus 
ir Vyt. Vasyliūnų koncertas 2:30 v. 
Carnegie Recital Hall New Yorke.

Kovo 28, sekmadienį — Kun. Alg. 
Kezio. S.J., filmų paroda Maspetho 
lietuvių parapijos salėje 2 vai. ir 6 
v. vakaro.

Kovo 28, sekmadienį — New Yor- 
ko ir New New -Jersey apylinkės 
organizacijų atstovų ir rėmėjų Kul
tūros židinio statybos reikalais susi
rinkimas K. židinio patalpose, 361 
Highland Blvd. 4 vai. p.p.

Balandžio 4, sekmadienį — New 
Yorko Lietuvos vyčių šventė: bend
ra komunija, pusryčiai Angelų Ka
ralienės parapijos bažnyčioje ir sa
lėje.

Balandžio 18, sekmadienį — Tra
dicinis lietuviškų Velykų stalas Ap
reiškimo parapijos salėje.

Balandžio 18, sekmadienį — Vely
kų stalas Kultūros židinio patalpose, 
361 Highland Blvd., Brooklyn. Ren
gia LM Klubų Federacijos New 
Yorko klubas.

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

Gegužės 1, šeštadienį — Toronto 
jaunimo ansamblio “Birbynės” kon
certas Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos (HS) s&lėje. Rengia Kul
tūros židinio statybos penktadienių 
darbuotojų grupė.

Gegužės 15, šeštadienį — Pava
sario šokių vakaras Knights of Co
lumbus salėje, 600 Jamaica Ave., 
Brooklyn, 8 v.vak. Rengia Moterų 
Vienybė.

Gegužės 15, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo darbuotojų suvažiavimas ir 
banketas International viešbutyje, 
prie Kennedy aerodromo.

Gegužės 23, sekmadienį — Pabal
tijo Moterų Tarybos metinis paren
gimas 4 v. popiet Vengrų namuose, 
213 E 82nd St., New York.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: <41-9720.

SPORTAS
LAK:COLOMBIANA 0:0

Pereito sekmadienio futbolo 
pirmenybių rungtynėse Lietu
vių Atletų Klubo pirmoji ko
manda pelnė vieną tašką prieš 
lentelėje pirmaujančią Colom- 
biana, kuriai atrodo ir teks šios 
klasės meisterio vardas. LAK 
žaidė šios sudėties: Bagdžiūnas 
II; Remėza II, Bagdžiūnas I, Vai
nius IV, Kreicas; Budraitis, Kli- 
večka II; Rauba, Calendrino. 
Market, Bileckis (Mrozinskas). 
žaista be diskvalikikuotų Bud- 
recko ir Česnausko- Vainių II 
vis spaudžia karinės prievolės 
atlikimas, taip kad ir jo nebu
vo. Kodėl nepasirodė Šileikis, 
neteko sužinoti. Taigi, žai
džiant šioj sudėty, lygiosios bū
tų nebloga pasekmė. Be to, vi
sai atkrito kraštiniai puolikai. 
Mrozinskas pirmą kartą aikš - 
tėję po ilgesnės susižeidimc 
pertraukos, taip kad atrodo 
būt buvę geriau palikti Bilecki, 
nors ir ne savo pozicijoje žai
dusį. Viduryje aikštės gerai dar
bavosi Klivečka su Budraičiu. 
Visai gerai šį kartą sužaidė ir 
Vainius IV. Veteranas Remėza 
II buvo geresnis negu Kreicas. 
Puolime ypač pirmą kėlinį są
žiningai dirbo vienas Market, 
bet, deja, be pasekmių- Prieši
ninkas veik visas rungtynes žai
dė dešimtyje, pradžioje rungty-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Ryšium su žinia Darbininke 
kovo 7 d. š.m- skelbiančia, kad 
Romuva (Jonas Galminas) išlei
džianti “Mes valdysim pasau
lį” anglų kalba, turiu pareikš
ti: Jonas Galminas—Romuva 
neturi jokių teisių taip pat ir 
pareigų leisti ar platinti betku- 
ria kalba, betkokius mano raš
tus.

Liudas Dovydėnas 
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KELIONES Į LIETUVA
Patyrus nepaprastą lietuvių visuomenės susidomėjimą, LITO 
KELIONIŲ BIURAS šiais metais organizuoja dvi dideles keliones 
į Lietuvą birželio ir rugpiūčio mėnesiais.
Šalia Vilniaus, Kauno, Trakų, Druskininkų bus aplankyti ir keli 
didesni Europos miestai (Helsinkis, Roma, Amsterdamas).

KELIONĖS KAINA: 835.40 dol. birželio mėnesį
(Kelionė trunka 21 dieną)

760.40 dol. rugpiūčio mėn.
(Kelionė trunka 19 dienų)

Į kainą įsiskaito:
• Lėktuvo bilietas
• Pirmos klasės viešbučiai
• Maistas
• Pervažiavimai iš aerodromų į viešbučius ir atgal
• Lankymas žymiųjų vietų įvairiuose miestuose
• Dokumentų paruošimas
• Patarnavimo mokesčiai (viešbučiuose) ir valstybiniai mokesčiai
• Kelionės suplanavimas ir palydovai.

Transatlantinė kelionė —

— FINNAIR Linija —
“Pride of Scandinavian

Dėl smulkesnių informacijų, rezervacijų, nemokamų brošiūrų apie 
šią kelionę ir visais bet kokių kelionių reikalais rašykite, skam
binkite ar užeikite į Lito Kelionių Biurą:

LITAS TRAVEL SERVICE
94-16 Jamaica Avenue
Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. (212) 847-5522

nių jų vieną žaidiką pašalinus 
iš aikštės. Mūsiškiai neišnaudo
jo eilės progų, o rungtynių ga
le teko baimintis prarasti ir 
vieną tašką. Visa komanda stai
ga atsileido. Net ir pajėgus 
Bagdžiūnas I gynime pradėjo 
svyruoti. Lygiosios užtarnautos, 
nes su tokia komanda ir pana
šiu žaidimu pergalės negalima 
tikėtis.

Rezervinė laimėjo 1:0. Tai 
antra pergalė iš eilės. Koman
da sudaryta vien iš “Amigų” 
— vos keletas saviškių.

Jaunių rungtynės neįvyko.
Ateinantį savaitgalį žaidžia 

tik mažučiai Kissena Corridor, 
Flushing L.I. 3 vai. prieš Eli
zabeth S.C.

FUTBOLO TVARKARAŠTIS
Pereitą sekmadieni mūsų 

rungtynės įvyko 3:30 vai. Kis
sena Corridor, o ne Brennan 
Field, kaip buvo skelbta. Šį se
zoną turima vargo nesugebant 
tinkamai sudaryti pirmenybių 
ir taurės rungtynių tvarkaraš
čio. Minėtų rungtynių vieta ir 
laikas buvo pakeista tik penk
tadienį, o vietos dienraščiai 
dar šeštadienį skelbė seną vie
tą ir laiką. Panašiai ne kartą 
atsitiko ir kitiem klubam.

Šią savaitę sužinota, kad 
Cclombiana, su kuria sužaista 
lygiom, yra pirmoj vietoj, iš 
12 rungtynių turinti 16:8 
santyki. Antroj vietoj Lietuvių 
Atletu Klubas, surinkęs iš 13 
rungtynių 15:11 taškų santykį.

PRIEŠ 20 METŲ...
1951 kovo 11 New Yorko 

State Cup varžybose pasekmė 
Lithuanians:GJOA 7:3.

1951 kovo 18 rungtynės salė
je — Lithuanians:German-Hun- 
garians 2:0. Tai bene vieninte
lis lietuvių laimėjimas prieš ši 
aukštosios klasės klubą-

A. A. POVILAS OSMOLSKIS
Praeitą savaitę palaidotas 

dailininkas Osmolskis, apie ku
ri menininkai tiksliau pasisa

kys. Mum sportininkam tai 
buvo savas žmogus — futbolo 
mėgėjas, rėmėjas. Pradėjus N. 
Y. lietuvišką futbolą, velionis 
buvo vienas iš sąžiningiausių 
žiūrovų. Vėliau komandai pra
dėjus pralaimėti vienas rungty
nes po kitos, iš žiūrovų būrelio 
pasitraukė, nes nuoširdžiai per
gyvendavo mūsų nepasiseki
mus. Bet ir po to lietuviška
jam sportui ir be prašymo pa
ramos neatsakydavo. Nepa
mirštami mūsų nuoširdūs spor
to mylėtojai — a.a- konsulas 
Stašinskas, Jokūbaitis, Sr., Pau
lis —Paulauskas, o dabar Po
vilas Osmolskis. Mūsų tiek ne
daug, o dabar dar mažiau ...

Atletas

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Trečias laimėjimas iš eilės buvo 
pasiektas S. Bostono LPD-jos šach
matininkų, įveikus kovo 12 d. stip
rią MIT komandą "A” lygos varžy
bose, santykiu 4 -1. Mums taškus 
laimėjo: Algis Makaitis 1. Alg. Leo
navičius *4. Kazys Merkis 1, Jurgis 
Zoza l/2 ir Bronius Skrabulis 1.

• Korespondencinių šachmatų did
meistris Romanas Arlauskas nusi
skundžia, kad šachmatų prieauglio 
nesimato nė vienoje Australijos lie
tuvių kolonijoje. Jei kokį aktyvu
mą rodo, tai tik "seniai”.

• Leningrade vyksta Sovietų Prof
sąjungų p-bės. Po 5 ratų pirmavo 
Lietuvos veteranas, tarptaut. meist
ras Vladas Mikėnas, turėdamas 3 ’•> 
tš.
• Rytų sporto žaidynėse New Yor
ke. balandžio 17 d. rungsis Bostono 
ir New Yorko lietuvių šachmatų 
komandos.

• ATSISVEIKINIMO ŽODIS. Šian
dieną užbaigiu šį skyrių, kuriuo in
formavau mūsų tautiečius apie lie
tuvių šachmatininkų pasiekimus 
plačiajam pasauly ir Lietuvoje, — 
daugiau 20 metų. Skyrių vesti pra
dėjau 1949 metais, todėl tikiu, kad 
savo duoklę mūsų šachmatų labui 
atidaviau su kaupu. Miela būtų, jei 
kuris iš jaunesnių šachmatininkų 
pasiimtų vesti toliau šį skyrių.

Mieliems skaitytojams ir Darbi
ninko Redakcijai esu dėkingas už 
skirtą dėmesį šiam skyriui.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i» iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas. 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė --------- .........-------------------------------

d
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00

Už kalendorių 8-

Siunčiu už prenumerata S....... .......

Spaudai paremti S

Siunčiu skolą už___ m. S .............. —
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Skriskime visi kartu į 
Šiaurės Amerikos ir Kanados lietuviy

IV
DAINŲ

ŠVENTĘ
kuri įvyks

liepos 3-5,1971 m.

CIIICAGOJE
Ekskursijos rengėjai: N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

N.Y. Atletų klubo Futbolo komanda 
vyksta į Chicagą dalyvauti tradici
nėse rungtynėse prieš Chicagos spor
to klubą “LITUANICĄ”.
Šios rungtynės įvyks kaip dalis 
bendros Dainų šventės programos.

o Lėktuvas: United Airlines Boeing 727, kuriame bus 
pilnas aptarnavimas.

• Kelionės kaina: N.Y. - Chicago - N.Y. $75.00 vienam 
asmeniui (beveik $40.00 mažiau negu normali “Eco
nomy Flight” kaina).

• Vietas užsakyti: Siųskite $40.00 užstatą už asmenį šiuo 
adresu:
LITHUANIAN ATHLETIC CLUB
% Klemas Budreckas
91-03 H7th Street
Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. (212) VI 9-0707

• Skrisdami su mumis esate užtikrinti pigiausia kelione 
ir geru patarnavimu ir taip pat padėsite lietuviškam 
sportuojančiam jaunimui. Vietų skaičius apribotas — 

. užsisakykite iš anksto.

H. W. FEMALE

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

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

Naujos plokštelės — ilgalai
kė dovana kiekvienai progai: 
A. Dvarionas — 12 šokių rin
kinys, nr. 25, 5 dol.; A. Šaba- 
niauskas — 12 šokių rinki
nys, nr. 26, 5 dol.; S. Grau
žinis, Pupų Dėdė ir kt. atlieka 
įvairias dainas, nr- 27, 5 dol.; 
Lietuvos karo mokyklos cho
ras, Karo muziejaus ork.; J. 
Petrauskas, V. Dineika ir kt. at- 

• lieka 12 įvairių dainų, nr. 28, 
5 dol.; Čiurlionio 30 m. jubilie
jinis albumas, 28 dainos, 10 
dol. Išleido J. Karvelis, Chica
go, Ill. Šios plokštelės gauna
mos ir Darbininko spaudos 
kioske.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd 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 L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

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

Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

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

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

SERVICE

ROBERT CAMP 
ASPHALT WORK 

SEALING and SODDING 
All Work Guaranteed 

300 Ward Street 
New Brunswick N.J. 

Call 201-846-2489

FRAGOSO & SONS
'TEXACO SERVICE STATION 

Open 7 days a week general auto 
repairs expert mechanics — road & 
towing service, tires, batteries and 
accessories. 110 Park Avenue Pater
son, N.J. Call 201—274-9577

PAINTER
APARTMENTS
Also Will Spray 

HOUSEHOLD APPLIANCES
Latest Colors .
Call 963-2777

We do General Contracting & roof
ing light moving and hauling in any 
Borough, low rates — Call 443-3534 
day or night 

“GRAND PLASTIC UPHOLSTERY 
SHOP” — 6804 18th Ave Brooklyn. 
Custom made plastic slip covers all 
seams reinforced with nylon thread. 
Covers made in your home. "Buy 
Direct and Save”

Call: (212) 259-1197

DISPLAY SERVICE

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

TONY DACANECA 
Tavern and Restaurant

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

201-589-0376 - 201-344-9771

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

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

212—123-2500

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

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

CHAMBERS 
MOVING AND STORAGE

Local and Long Distance 
Licensed and Bonded 

25' Van and (2) men $18.00 hour
Call 467-8747

CASTLE INN
Montauk Hwy (27-A), Islip, Long 
Island, N.Y. — Wedding receptions 
and catered affairs, luncheons and 
dinners served daily. Your Hosts: 
John and Frances Grossmann

Phone: (516) JU 1-5540

Card Walk Inc. Greeting cards and 
unique gifts. 836 Flatbush Ave. nr. 
Caton Ave. Tel. 693-0190; 1088 Flat
bush Avenue near Cortelyou Road 
Tel. 693-9255

A. B. SMILEY 
CORP.

583 Courtland Avenue
*• . Bronx-?.- #

2 MOVI NG & STORAGE
Local and Long Distance 

Licensed and Bonded
Call — 665-7750

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.

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,

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

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 \.J. 201-843-2700

H. W. FEMALE

Exp Singer Operators on Blouses— 
section work union shop steady, nice 
working conditions Yank Togs 119 
W 25th Street 6th Floor N.Y.ę.

Exp Operators Singer machine spe
cial & blind stitch machines. Section 
& complete steady work. Mary Lou 
Sportswear 774 Van Nest Bronx NY

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

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 
__x____________

J ONE’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. u- Osborne-Day iCare 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 
stores. Call anytime 342-3793

-

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

•t .‘.-T- . ..

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.

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

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 
also speaks Spanish. Call (914) NE 
6 9354 ask for “Pop” or “Stan” — 
38 Horton Ave. New Rochelle, 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

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

COIFFURES BY ANTHONY 
Hair Stylist for the Woman 

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

914 — GR 2-1680

First and only Bi-Lingual Cultural 
Encyclopedia ever published on Pu
erto Rico. 3 volumes $69. also hand
book of the Puerto Rican Communi
ty of N.Y. (Bi-Lingual) $14 Pocket- 
txjoks (Pedro Albizu Campos) and 
(Puerto Rican Women) $2.45 each. 
Celia Vice — 491-8913, 443-1635.

PAPER HANGER 
Guaranteed Work 

Call — 
914-237-4716 or 212-547-4882

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

DISPLAY

FULTON STORAGE 
WAREHOUSE CO.

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

Fire proof space available
— 774-5200 —

- OUTSTANDING BUY 
GROCERY

established over 40 years same own
er gross last year $95,000. Sacrifice 
because of death in family — Call 

516 ED 3-0701

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

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

CARL BLASIG

Green House 
and Florist

315 FRANKLIN ST. 
HIGHTSTOWN, 

New Jersey 
609—448-0222

OUTSTANDING BUY — Mahwah - 
Route 202 — 3 bedroom house (5 
green houses) 7200 sq. feet of under 
glass 1% car garage, help quarters 
parking and potting sheds; green
houses are heated & ready for im
mediate occupancy — $100,00 3.64 
acres may be divided to two 1 acre 
building lots $40,000 for both 1.64 
keres including green houses resi
dence in-'all 'buildings $65,00 — 25 
miles to N.Y.C. low, low Mahwah 
taxes, iy2 miles to New Remapo 
Comm. College. 201—529-4051

EBONY
MANOR
The Meeting Place 
of Newark’s
Community
100 CLINTON AVE.
NEWARK N. J.
Finest Catering Facilities 
in Essex County
— Parties for all occasions
— Wedding receptions

~— Banquets - Dances
— Live entertainment
— All size meeting rooms
Our beautiful Cocktail Lounge 
is open daily
starting at 11:30 AM
until 2:00 AM
Monday through Sunday
Let us cater your affair 
at the office, home 
or at

The
EBONY MANOR
For reservations call

(201)243-8039
Banquet Office opening 
for bookings
from 11 AM - 8 PM
Monday through Friday

Bates Boat Sales, Inc. 62 Woodcleft 
Av. Freeport. Long Island new nau
tical line, houseboats at dealers cost. 
Trojan cruisers. Glass 516—379-2Q55

CONNOLLY S DRIVING 
SCHOOL

4869 Broadway New York City N.Y.
212-942-1896

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.: 291-8394 
148-43 Hillside Ave. Jamaica. N.Y.

HANDY MAN 
FOR YOUR HOME

We specialize in all carpentry 
Black top concrete and sidewalks 

V. D. M. CONTRACTING
Call 212-824-7739

LENKIŠKAS KUMPIS
svarbiausias tarp rinktinių valgių 

ant jūsų Velykų stalo

VELYKOM
gausiai apsirūpinkite 

palengva paruoštu lenkišku kumpiu 
su garsiu senojo krašto skoniu.

Gaunamas trijose lygiai skoningose 
ir patraukliose rūšyse: -- -

KRAKUS, ATALANTA ir TALA.

SERVICE

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

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

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.

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

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.

A & M FURS Inc. 41-16 Main St. 
Flushing NY. Garments made to or- j 
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

Quick-Trucking - Warehouse 506 day 
10’x20' vans $5.00-$16.50 hour any 
place 24 hours — Call 278-4188 - 
274-0667

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

V&S MOVING TRUCKING CO. 
------ 675-5286-----

All types of Moving—24 hr. service 
Sales of all of new classes 

and used furniture 
VICTOR. Proprietor

137 8 Avenue New York, N.Y.

HANS WERNER
740 Clarkson Ave. Brooklyn 

Painting and general maintenance 
Lowest rates Guaranted work 

Call 778-2324 anytime

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

-

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

H. W. MALE

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

EXP SALES MAN for Automatic 
Transmission Shop telephone and 
knowledge of customer relations re
quired Bronx location Tele (212) 
584-3060 Mr. R. Laforge

Exp Fork Lift Operators and Exp 
Packaging Mechanics — excellent 
wages and benefits references re
quired apply in person North Amer
ican Chemical Corp 178 Keen Street 
Paterson N.J. 201—271-7771

DRIVERS
Bus and Truck 

Mechanics
Diesel exp. -

Full time employment, excellent 
working conditions. Fringe bene
fits'. Fully paid Blue Cross, Blue 
Shield and Major Medical.

Apply in person
9 AM to 4 PM

SUBURBAN
TRANSIT 

CORP.
750 Somerset Street 

New Brunswick, N.J.
M/F

BUTCHER—must be experienced 
Very good salary, steady work 

(East 90’s) 
HOLLAND COURT MARKET 

1291 Madison Ave. New York 
212 — AT 9-8491

MALE - FEMALE.

VARIETY KNIT
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

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

2600 71st STREET
NORTH BERGEN, N.J.

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

An Equal Opportunity Employer

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---------



DARBININKAS
ntmujįį
NAUJIENOS.

• -

L. B. Queens apylinkės val
dyba paskyrė 25 dol- auką Tau
tos Fondui Bražinskų bylos 
išlaidom padengti.

L. K. Motery Sąjungos 29 
kuopa rengia lietuvišką Vely
kų stalą balandžio 18, sekma
dienį, 1 vai. popiet. Apreiški
mo parapijos salėj. įėjimas 
4-50 dol. Bilietus galima Įsigy
ti iš anksto.

Lietuviu Gydytojų Draugijos 
N. Y. skyriaus valdyba pra
neša, kad gegužės 1 įvyks vi
suotinis susirinkimas dr. Mari
jos Žemaitienės namuose, 335 
Harold Ave., Leonia, N. J. Bus 
svarstomas laisvojo pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos su
važiavimas, rengiamas .šiemet 
Darbo dienos savaitgaly.

Marijos Sketerytės prisimi
nimą pagerbdami Balfui auko
jo: 25 dol. V. Steponių šeima, 
15 dol- N. Mikšytė-Ward, po 10 
dol.: F. Redikienė ir Marytė 
Šalinskienė.

Kun. A. Kezio, S. J.z paga
mintas filmas “Dvylika” bus 
rodomas šį sekmadienį, kovo 28 
d., Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Bus du seansai, vienas 
1 vai., kitas 6 vai. Taip pat 
toj salėj vyks ir jo fotografijų 
paroda. Rengia Laisvės Žibu
rio radijo valandėlė.

Ramunė Rimienė-Vilkutaity- 
tė iš Vokietijos buvo atvykusi 
su savo kūdikiu pasisvečiuoti 
pas tėvus — Vytautą ir Liuci
ną Vilkutaičius Woodhavene. 
Jos vyras, Algirdas Jurgis Ri
mas, yra Amerikos vicekonsu
las Bremene. Ten išbus iki lap
kričio mėn. Paskui bus perkel
tas į Washingtona. Jų sūnus, 
Algirdas Paulius, gimė praeitų 
metų rudenį-

Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas bus šį šeštadienį, ko
vo 27 d., 2:30 v. popiet Car
negie Recital salėje, 57 St. ir 
7 Ave. Smuikininką pianinu pa
lydi jo sūnus Vytenis M. Vasy- 
liūnas. Programoje bus lietuvių 
kompozitoriaus Juliaus Gaide
lio visai nauja sonata, atlieka
ma čia pirmą kartą. Taip pat 
bus Beethoveno sonata, Dvor- 
žako sonatina in g major. Lie
tuviškoji visuomenė kviečiama 
atsilankyti ir tuo palaikyti šį 
veržlu menininką. C

Kultūros Židinio statybos rei
kalu susirinkimas bus šį sek
madienį, kovo 28 d-, 4 v. po
piet Kultūros Židinio patalpo
se, 361 Highland Blvd. Kviečia
mi dalyvauti New Yorko ir 
New Jersey apylinkės organiza
cijų atstovai, visi besidomį Ži
dinio statyba. Susirinkime bus 
padaryta pranešimai apie dabar
tinę padėtį ir kokie numatomi 
ateities darbai.

KULTŪROS ŽIDINIO 
STATYBOS VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS 
šį sekmadienį, kovo 28 d., 

4 v. popiet 
laikinose

KULTŪROS ŽIDINIO 
patalpose, 

361 HIGHLAND BLVD.
Visos New Yorko ir New Jersey apylinkės 
lietuviškos organizacijos ir visa visuomenė 
maloniai kviečiama dalyvauti.
Šiame susirinkime bus galutinai nuspręsta 
KOKS ir KADA Kultūros Židinys bus 
pradėtas statyti.

Vienuolynas_____ GL 5*7068
Spaustuvė_______ GL 2-6916
Redakcija GL 5-7281
Administracija___ GL 2-2923
Kultūros Židinys ...... 827-9865

New Jersey Lietuvių Tarybos 
atstovų dvimetinis suvažiavi
mas įvyks gegužės 2, sekma
dienį- 12:30 vai. - popiet Lietu
vių Laisvės salėj, 269 Second 
St., Elizabeth, N. J. Visos lietu
vių organizacijos prašomos į 
suvažiavimą atsiųsti po 3 atsto
vus. Darbotvarkėj: valdybos ir 
kontrolės komisijos pranešimai, 
diskusijos dėl pranešimų, valdy
bos ir kontrolės komisijos rin
kimai, kiti reikalai ir sumany
mai.

Korporacija Neo-Lithuania 
New Yorke vasario 25 turėjo 
gausią filisterių ir seniorų su
eigą, kurioje buvo išrinkta nau
ja Korp! valdyba New Yorke ir 
aptarta daug einamųjų reikalų. 
Kovo 14. Korp! Neo-Lithua
nia New Yorke valdyba buvo 
susirinkusi savo pirmam po
sėdžiui ir pasiskirstė pareigo
mis — pirmininkė Aldona Če- 
kienė, vicepirmininkas ir iždi
ninkas Vytautas Bitėnas, ant
ra vicepirmininkė ir arbiter ele- 
gantiarum Giedrė Kumpikaitė, 
sekretorė Irena Nemickienė, ju
morų tėvūnas Kęstutis Staške
vičius. Korp! veiklai pagyvinti 
sudaryta parengimų komisija, 
kuriai vadovauti paskirtas Kęs
tutis Staškevičius. Į parengimų 
komisiją nariais įeina Giedrė 
Kumpikaitė ir Jonas Stankūnas. 
Į šią komisiją bus pakviesta 
dar keletą korporantų. Tarp ki
tų darbų korporacija yra nu
mačiusi surengti vieną jauni
mo vakarą su programa, kvie
čiant prisidėti prie jo ruošimo 
visas New Yorko akademines 
organizacijas- Tokio vakaro pel
nas būtų paskirtas Kultūros Ži
dinio New Yorke statybai pa
remti.

— Vysk. P. Marcinkus, kaip 
paskelbė Ed Sullivan savo skil
tyje New Yorko dienrašty Dai
ly News, netrukus būsiąs pa
keltas į kardinolus.

Skautų-čių sueiga įvyks ko
vo 27, šį šeštadienį, 1:30 v. po
piet Kultūros Židinyje.

A. a. Marijai Grūšnienei at
minti vietoj gėlių prie karsto 
E. S. J. Liaukai, Woodhaven, 
N. Y., paaukojo 20 dol. Kul
tūros Židinio statybos fondui.

Brangios a.a. Marijos Gruš- 
nienės prisiminimui pagerbti 
V. ir Z. Ūseliai paaukojo Kul 
tūros Židinio statybai 15 dol.

Sportinės varžybos bus ba
landžio 17 Franklin K- Lane 
mokyklos sporto salėje. Da
lyvauja sportininkai iš Bosto
no, Worcesterio, Hartfordo, N- 
Y. ir Philadelphijos. Po varžy
bų sportininkų pagerbimas ir 
šokių vakaras bus Maspetho lie
tuvių parapijos salėje.

DARBININKAS

Smuikininkas Izidorius Vasyliūnas Nuotr. V. Maželio

Parapijų ir Kultūros Židinio problemos Federacijos seimely
Katalikų Federacijos seime

lis šį metą įvyko kovo 21 Mas- 
pethe. Po iškilmingų mišių, ku
rias ta proga laikė ir pamoks
lą pasakė T. Leonardas Andrie- 
kus, seimelio atstovai susirin
ko į Atsimainymo parapijos sa
lę užkandžiam ir posėdžiam.

Seimelį atidarė šios apylin
kės Kat- Federacijos pirminin
kas dr. A. Skėrys. Posėdžiam 
vadovavo St. Dzikas, sekreto
riavo Bobelienė. Pagrindinę

Apreiškimo parapijos choro šventė
Apreiškimo parapijos choras 

šį sekmadienį, kovo 28, per 11 
vai. mišias bendrai eina prie 
komunijos. Po pamaldų parapi
jos salėje įvyks bendri pusry
čiai, į kuriuos kviečiami visi 
choro nariai su savo šeimomis 
ir draugais.

Kiekvienais metais pusryčių 
metu kviečiami paskaitininkai 
pakalbėti kultūrinėmis temo
mis. Tarp tokių prisimintini ku
nigas Jonas Pakalniškis, a. a. 
Kęstutis Kudžma, dr. Aldona 
Janačienė ir kiti. Šiais metais 
Lietuvos Operos 50-ties metų

ATITAISOME

Darbininko 21 nr., rašant 
apie dailės parodą New Yorke, 
įsibrovė korektūros klaida. Ten 
praleista Eugenijos Bernotie
nės pavardė. Jos vietoje pakar
tota Eugenija Rastonienė. Turi 
būti — Eugenija Bernotienė iš 
Waterburio, Conn., ir Eugeni
ja Rastonienė iš Providence, R. 
I.

*

Kviečiame visuomenę atsilankyti i

ALGIMANTO KEZIO, S.J.
FOTO DARBŲ POPIETĘ 

sekmadienį, kovo 28 d.
V. ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALĖJE 

64-14 56th Road Maspeth, N. Y.

• 12 vai. atidaroma ALG. KEZIO naujausių nuotraukų 
paroda

• 1 vai. ir 6 vai. rodomas filmas “Dvylika” — garsinis, 
lietuvių kalba

• Po filmų rodymo — kavutė, pasižmonėjimas.
Įėjimo auka 2.50 dol.

Rengia
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

Didžioji spauda pasisako apie Alg. Kezio foto meną
— Father Kezys’ photographs are "... the most incisive and stun

ning shots I have ever seen." (C. J. McNaspy. America, Dec. 17, 
1966)

— New York Times sees photographer Kezys as "celebrating the 
ordinary in the human scene, often with rare sensitivity, insight 
and originality.” (Jacob Deschin, N. Y. Times, Sept. 10, 1967)

— Father Kezys is ".. .Chicago’s one-man dynamo in photography.” 
(Chicago Tribune, Dec. 14,1967)

— "Father Kezys’ photography is simple and eloquent music.” (Paul 
Moses, Chicago Daily News-Panorama, July 3, 1965).

— "Father Kezys seems to be a photographic counterpart to the 
late Grandma Moses.” (Modem Photography, Sept. 1967).

kalbą pasakė prel. Jonas Bal- 
kūnas apie lietuvių parapijų 
padėtį Brooklyn© vyskupijoje. 
Paaiškėjo daug dalykų, bet la
biausiai buvo įdomu išgirsti, 
jog šį vyskupija tautybių ir kal
bų atžvilgiu yra labai mišri. 
Per paskutinį dešimtmetį vys
kupija padidėjo 800,000 katali
kų. Dabar joje 600,000 katali
kų kalba ispaniškai, kita dalis 
priklauso kitoms tautybėms. 
Vyskupijos didžiausias rūpes- 

sukakčiai prisiminti pakviesta 
Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė-

Programą praves choristas 
Petras Baltrulionis. Smulkesniu 

't *

žinių galima gauti pas choristą 
Vincą Minsevičių, tek: 441-53 
02.

Šiuo metu choras ruošiasi iš
leisti lietuvišku mišių savo i- 
giedotą plokštelę ir rengiasi 
dalyvauti, damų šventėje Chica- 
goje.

Choras kiekviena sekmadieni 
gieda lietuviškai mišių metu. 
Didįjį Ketvirtadienį vakarinėse 
mišiose, Velykų rytą Prisikėli
mo mišiose ir 40 valandų iškil
mėse choras giedos lietuviškas 
giesmes.

Kam tik patinka lietuviška 
giesmė ir lietuviška daina, kam 
yra svarbu mūsų parapiją išlai
kyti lietuvišką, prašome prisi
jungti prie choro šeimos. Lau
kiame visų, ypač jaunimo.

Choro repeticijos vyksta sek
madieniais po 11 vai. mišių ir, 
reikalui esant, penktadienių va
karais.

tis — religiniai aptarnauti tau
tines grupes, kuriant jiem nau
jas parapijas ir įkurtąsias iš
laikant- I tą vyskupijos rūpes
čių sritį įeina ir lietuvių para
pijos. Iš vyskupijos pusės jom 
gyvuoti sąlygos labai palankios. 
Niekas negalvoja jų atmti ar 
panaikinti, kol pačios gali išsi
laikyti. Čia ir iškyla lietuvių 
pareiga glaustis prie savo baž
nyčių, jas lankyti, remti ir jų 
gyvybę saugoti.

Prel. J. Balkūnas pakartoti
nai iškėlė, kad Kultūros Židi
nio įsteigimas tautiškai sustip
rins lietuvių parapijas šioje a- 
pylinkėje. Jis pažymėjo reika
lą Kultūros Židiny turėti ir erd
vią koplyčią. Apie statybos rei
kalus pranešimą padarė pran
ciškonų vienuolyno viršininkas, 
kviesdamas nesustoti puskelė- 
je. Dar reikalinga sutelkti ant
ra tiek aukų, kiek iki šiol su
telkta, kad būtų Kultūros židi
nys. Jo statybą stabdo pinigų 
trūkumas. Šiai problemai 
spręsti šaukiamas visų organi
zacijų atstovų susirinkimas ko
vo 28 d. 4 vi. Kultūros Židi
nio patalpose. Tikimasi, jog te
nai bus rastas kelias našiau ei
ti prie statybos.

Prel. J. Balkūno paskaita pa
teikė medžiagos diskusijom. 
Leista pasisakyti eilei asmenų. 
Po to sekė valdybos ir atstovų 
pranešimai. Lietuvių parapijų 
išlaikymo ir Kultūros Židinio 
rėmimo atžvilgiais visi atstovai 
parodė gilaus nuoširdumo ir 
noro įveikti kliūtis. Pabaigoje 
paskelbtos atitinkamos rezoliu
cijos- Valdyba perrinkta ta pa
ti. Posėdžiuose dalyvavo 56 at
stovai nuo 27 draugijų. L.A.

Lietuvos Atsiminimų radijas, 
vadovaujamas prof. Jokūbo 
Stuko, mini savo, veiklos 30 m. 
sukaktį. Ta proga balandžio 24 
bus koncertas Laisvės salėje 
Elizabethe ir balandžio 25 pa
maldos Švč. Trejybės bažny
čioje Newarke isr banketas 
tos pačios parapijos salėje. Mi
nėjimui rengti yra sudarytas 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja Antanas Rugys.

Vitas Gruzdis, lengvosios mu
zikos dainininkas, neseniai grį
žo į New Yorką. Jis dainavo 
Miami, New Orleans, Dallas, 
Las Vegas miestuose, San Juan 

—Puerto Rico ir Meksikos 
mieste Meksikoj.

Stasys Citvaras, laikrodinin
kas, kaip buvom rašę, birželio 
gale išvyksta į Braziliją. Laik
rodžius taisyti priims dar visą 
mėnesį, gi laikrodukus pirkti 
bus galima iki birželio mėne
sio. Skambinti tel. 846-3648.

— Elektrines ir kt- rašo
mas mašinas, Radio, Zenith 
TV, kalkul. ir skaičiavimo ma
šinas pigiausiai ir sąžiningai 
pirksite iš: J.L Giedraitis, 10 
Barry Dr., E. Northport, N.Y. 
11731. Tel. (516) 757-0055.

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Newark, N.J- — Lietuvos vy

čių 29 kuopa Šv. Kazimiero 
šventę atšventė kovo 7. Nariai 
susirinko į parapijos salę ir iš 
čia organizuotai nužygiavo į 
bažnyčią. Palydėjo lietuviai ka
ro veteranai.

Mišias 12 vai. aukojo kun- 
Juozas Barkus, OSB. Prieš mi
šias sugiedotas Amerikos him
nas. Gražų pamokslą pasakė ku
nigas Barkus, paliesdamas Baž
nyčios dabartinę padėtį. Mišių 
metu solo giedojo K. Laurinai
tis, vargonavo Klemensas Bag
donavičius.

Pusryčiai buvo tuoj po pa
maldų. Jiem vadovavo prof. J. 
Stukas, Lietuvos vyčių pirmi
ninkas Maldą sukalbėjo kun. P. 
Totoraitis. Pasveikino visus kle
bonas prel. J. Scharnus.

Kalbėjo Mrs. Mary Varick iš 
Newarko. Ji kalbėjo iš savo ve
žimėlio — kėdės, nes kadaise 
sirgo polio ir liko suparaližuo- 
ta. Tai didelio tikėjimo ir di
delės valios žmogus. Nors dak-_ 
tarai jai nedavė jokios vilties, 
ji lankė stebuklingas švento - 
ves, niekada nepasimetė, para
šė net kelias knygas, vadova-

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

Parduodamas automobilis, 
Volkswagen firmos, nuvažiuo
ta 27,000 mylių. Gerai prižiū
rėtas. Kaina 950 dol. Kreiptis 
pas St. Citvarą, tel. 846-3648-

1971 kovo 10 dieną Bad Mergentheime, V. Vokietijoje, mirė mūsų 
mylima žmona ir motina

A.fA.

KAZIMIERA KUDIRKAITĖ-NORKAITIENĖ
Palaidota kovo 15 dieną.

Giliai nuliūdę
JONAS NORKAITIS

DR. JONAS NORKAITIS, JR.

Pranešu giminėms ir pažistamiems, kad

KONSTANCIJA PUSNIKAITĖ - BUZIENĖ
mirė kovo 8 Panevėžyje, Lietuvoje. Palaidota Baisogalos kapinėse. 
Buvo apie 76 metus amžiaus. Buvo gimusi Lopų kaime, Baisogalos 
parapijoje. 1949 kovo 19 buvo ištremta j Sibirą, kur išbuvo 8 metus. 
Grįžusi gyveno pas savo dukrą Panevėžyje. Paliko Lietuvoje dvi 
dukteris ir sūnų, seserį Bronę Citvarienę, Amerikoje brolį.

Nuliūdęs brolis, PETRAS PUSNIKAS

Mirus brangiam bičiuliui, dailininkui
A f A

Povilui Osmolskiui,
jo žmoną Oną Osmolskienę ir sūnus nuoširdžiai užjaučia 
ir drauge liūdi

Jurgis BLEKAITIS ir sūnūs

1971 m., kovo 26 d., no. 23 

vo piligriminėm kelionėm į Ka
nadą ir Europą, net popiežiaus 
Pauliaus VI buvo priimta. Už
augino 4 vaikus- 20 metų ji pra
leido vežimėly. Kas jos kalbą 
girdėjo tuose pusryčiuose, nie
kada jos neužmirš.

Buvo pristatyti buvę kuopos 
pirmininkai — Peter Podgals- 
ky, Jack Remeika ir Joseph Sa- 
kevich, kuris yra buvęs ir cent
ro valdybos pirmininku.

Loterijom buvo išleistas tran- 
sistorinis radijas. Radiją paau
kojo kuopos pirmininkas Ka
zys Šipaila; gauta pelno 43 dol. 
ir atiduota parapijos fondui.

Loreta Stukienė kuopos var
du įteikė rašymo reikmenų 
komplektą šių eilučių autoriui 
už jo nuoširdų darbą. Jis dirbo 
ir Lietuvos reikalų komitete ir 
informacijos srityje. Šių eilučių 
autorius buvo labai nustebin
tas ir dėkoja visai kuopai ir L. 
Stukienei už pasakytą sveikini
mo kalba-

Šia proga visa kuopa ir šių 
eilučių autorius nuoširdžiai svei
kina kleboną J. Scharnų į pre
latus pakėlimo proga.

Baigiant maldą sukalbėjo ku
nigas Barkus. Įvykis buvo pami
nėtas Newark Evening News ir 
Advokate laikraščiuose. F.V.

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




