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BRAŽINSKŲ BYLA TURKIJOS TEISME

Ką parvežė Ii Azijos?
Savaitės pradžioje dėmesys 

buvo nukreiptas, ką prezidento 
patarėjas Kissingeris parvežė iš 
Azijos — Š. Vietnamo, Laoso, 
Kinijos.

Nuo Azijos staiga akis patrau
kė į save viduriniai rytai: ara
bų ir Izraelio santykius sudra
matino Izraelio agresija Libane 
ir Libijos lėktuvo nušovimas 
viršum Sinajaus dykumos.

Iš Azijos grįžęs Kissingeris, 
tas šių dienų Marko Polo, va
sario 22 santūriai kalbėjo apie 
savo kelionės vaisius.

š. Vietname: perėjimas į bend
radarbiavimą

Pasitarimuose su Š. Vietnamo 
vyriausybe buvę kalbama, kaip 
šiem dviem kraštam iš karinių 
santykių pereiti į bendradarbia
vimo santykius; buvusi sutarta 
komisija Š. Vietnamui atstatyti.

Ryšium su vasario 13 Prano ir 
Algio Bražinskų bylos svarsty
mu turkų žinių agentūra “Ana- 
dolu” davė spaudai komuni
katą, kurio būdingesnes ištrau
kas paduodame:

Antras aukštasis kriminalinių 
bylų teismas šiandien svarstė 
lietuvių tėvo ir sūnaus Bražins
kų bylą, kurioje jie kaltinami 
ginkluota jėga nukreipę į Tur
kiją iš Batumo į Suhumą skri- 
dusį keleivinį lėktuvą ir susi
šaudymo metu užmušę palydo
vę ir sužeidę du įgulos narius. 
Kaltinamųjų advokatai Arif 
Čavdar ir Alyas Gurbuzer aiški
no, kad Sovietų Sąjunga deda, 
didžiausias pastangas, siekda
ma kaltinamųjų išdavimo, o tam 
nepavykus, ėmėsi vadinamos 
“bylos atidėliojimo” taktikos. 
To akivaizdoje jų klientai esą 
turėtų būt paleisti už pinigi
nį laidą.

Kaltinamųjų advokatai įrodi
nėjo, kad Sovietų Sąjungos vy
riausybė, siekdama jų klientų 
išdavimo, bylos pradžioje sku
biai atsiųsdavo sufabrikuotus

dokumentus rusų kalba su jų 
vertimais į turkų kalbą, bet da 
bar, siųsdama vadinamuosius 
papildomus keleivių ir ;gulos 
narių parodymus, atsiuntė di
džiai gerbiamam teismui rusų 
ir anglų kalbom be vertimo į 
turkų kalbą; tai aiškiai rodo blo
gą intenciją galimai ilgiau už
delsti teismo eigą.

“Prisilaikant tarptautiškai pri
pažinto teisės principo “Le.\ 
Loci”, Juozo Ramanausko duo 
tas pareiškųnas patvirtiną faktą, 
kad mūsų klientas Pranas Bra
žinskas, s. Stasio, gimė įr užau 
go tam pačiam kaime ir kad 
abudu kovojo prieš' Sovietų 
okupacines jėgas, veikdami po
grindžio organizacijose, ir dėl to 
jo giminės kartu su Bražinsku 
buvo deportuoti į Sibirą.
TIE, KURIE REIKALAUJA 
LAISVĖS, SOVIETŲ SĄJUN
GOJE UŽDAROMI BEPROT
NAMIUOSE

Advokatai toliau aiškino: 
“Tie, kurie kalba apie laisvę 
arba kovoja už laisvę, Sovietų

Sąjungoje uždaromi į kalėjimus 
arba beprotnamius priklau
somai nuo užimamos pozicijos. 
Kaip paaiškės iš pridedamo 
dokumento, pasaulinio garso 
matematikas Leonid Plyusch 
uždarytas į beprotnamį, nes 
sergąs (diagnozė) reformų ma
nija.”

"Jei bylon surinktoji medžia
ga bus kada apžvelgta, tai pa
aiškės, kad sufabrikuotieji do
kumentai buvo paruošti loja- 
liausių Rusijos komunistų par
tijos darbuotojų, Soviet val
džios ir tenykščių teismo orga
nų pagal slaptosios policijos 
(K.G.B.) direktyvas. Surinktoji 
medžiaga buvo pagražinta jėga 
išgautais artimųjų giminių pa
reiškimais ir 1970 metų spalio, 
lapkričio ir gruodžio mėnesiais 
atsiųsta į Turkiją; drauge atė
jo ir vertimai į turkų kalbą, 
bet vėliau papildoma sufabri
kuota medžiaga buvo atsiųsta 
rusų ir anglų kalbom, bet be 
vertimo į turkų kalbą. Tokių

(nukelta į 5 psl.)

INFORMUOJAMI BALTIEJI 
RŪMAI APIE LIETUVOS 
PERSEKIOJIMĄ

Baltuosiuose Rūmuose va
kario 15 specialaus^pięzidento 
Nixono patarėjo Michael Balza- 
no buvo priimti JAV Lietuvių 
Bendruomenės atstovai — cent
ro valdybos narė specialiem už
daviniam Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr ir JAV LB ryšininkas prie 
valstybės departamento Algi
mantas Gureckas. Priėmimas 
gautas tarpininkaujant respub
likonų partijos centriniam ko
mitetui. Jo pagrindiniu tikslu 
buvo įteikti JAV prezidentui 
pavergtos Lietuvos pogrindžio 
slaptai atsiųstą ir JAV LB cent
ro valdybos žinion pervestą do
kumentinę medžiagą, liečiančią 
katalikų Bažnyčios Lietuvoj 
persekiojimus 1971-72 metais.

LB atstovai, įteikdami anglų 
kalbon išverstą 70 puslapių do
kumentą su atitinkamu LB lyd
raščiu prezidentui Nixonui, pra-. 
šė M. Blazaną su pateikta me-

džiaga supažindinti prezidentą 
ir dr. H. Kissingerio štabo na
rius. Prezidento patarėjas paža
dėjo tai atlikti, pažymėdamas, 
kad ši medžiaga bus vertinga 
ateities pasitarimuose su sovie
tais. Į LB atstovų siūlymą ja - 
pasinaudoti, iškeliant Jungtinių 
Tautų organizacijoj sovietų vyk
domą žmogaus teisių paneigimą 
Lietuvoj, konkretaus atsakymo 
nesulaukta.

Arti valandos trukusiam po
kalby LB atstovai turėjo progą 
paliesti lėšų skyrimo klausimą 
radijo transliacijom į Lietuvą ir 
lituanistiniam švietimui JAV 
per etninių grupių praeičiai tirs 
ti įstatymą. Apgailestauta, kad 
prezidento Nixono ekonominio 
taupymo politika turėjo neigia
mai paliesti šiom dviem progra
mom numatytas biudžetines 
sumas. JAV LB Inf.

Kissingeris neminėjo, bet ko
mentatoriai tiki, jog Š. ‘Viet
namui buvo duota suprasti, kad 
jam naudingiau esą taikingai 
bendradarbiauti. Čia supran
tama Amerikos parama apie 2.5 
bil. dol., jei Š. Vietnamas lai
kysis sutarties. Ši parama vy-

Taip negalvojama Kongrese. 
Šen. Goldwateris pasisakė 
vadovausiąs opozicijai prieš pa
ramą Š. Vietnamo pramonei or
ganizuoti. Prieš paramą pasise
kė ir McGovem (nors prieš pus
metį kalbėjo priešingai).Atrodo, 
kad laimės laikinis siūlymas— 
nesvarstyti paramos Kongrese, 
kol nėra grįžę belaisviai.

Laose: komunistai laimėjo dau
giau nei Pietų Vietname

Kissingeris buvo jau parvy
kęs, kai vasario 22 buvo pasi
rašyta taikos sutartis tarp Laoso 
vyriausybės, vadovaujamos 
princo Souvana Phouma, ko
munistų grupės Pathet Lao, su
tarty vadinamos “patriotinėm 
jėgom”, remiamos Š. Vietnamo 
kariuomenės.

Nors sutartis buvo pasirašy
ta, komunistai su S. Vietnamu 
agresiją vykdė ir toliau, ir Ame
rika turėjo imtis vėl bombar
davimo.

Pagal sutartį sudaroma Laoso 
koalicinė vyriausybė, kurioje 
pusė narių bus Laoso grupių, 
pusė komunistų. Antra, per 30 
dienų pasitraukia svetimos ka
riuomenės iš Laoso.

kaipSutartis vertinama 
aiškus komunistų laimėjimas: 
jų valdžioje paliekama du treč
daliai Laoso teritorijos su treč
daliu gyventojų; sutarty minima 
apie pasitraukimą tik Amerikos 
ir Thailando kariuomenės, o ty
lima apie Š. Vietnamo.

Laoso vyriausybė 
stengė tiek priešintis, 
Vietnamo prezidentas
Ji turėjo pasiduoti spaudžiama 
Amerikos grasinimo, kad bus 
palikta be lėktuvų paramos.

neį- 
kaip P. 
Thieu.

Kinijoje: ryšiai kurie erzins 
Sovietus

Kissingerio pareiškimu, JAV 
sutarė su Kinijos vyriausybe ei
ti į “santykių sunormalinimą”. 
Būtent: sutarta pasikeisti “ryšių 
tarnybom,” kurios neturės dip
lomatinių titulų, bet vykdys 
diplomatines funkcijas; sutarta 
keistis kultūrinių grupių vizi
tais; tartis dėl pretenzijų į į- 
šaldytus turtus; dėl Taivvano 
“nuomonės išsiskyrė”. Kinija 
pažadėjo kaip geros valios ženk
lą paleisti du Amerikos lakū-

APIE KOKĮ LAIŠKĄ 
POPIEŽIUS 
KALBĖJO?

N. Y. Times vasario 22 rašė: 
“Nukrypdamas nuo kalbos, ku
rią turėjo paruošęs savaitinei 
audiencijai Vatikane, popiežius 
Paulius VI sakė gavęs laišką 
iš ‘grupės mergaičių, gyvenan
čių Azijos srity, kur tikriausiai 
nėra jokio mokymo apie Die
vą; kur nėra jokių kunigų, jokių 
bažnyčių, nieko, ir kurios (mer
gaitės) yra priverstos dirbti . . . 
ir kurios parašė laišką, vertą 
poeto; kurios meldžiasi drauge 
tyloje’ ”.

Laikraštis pastebėjo: “Popie
žius neminėjo srities, iš kurios 
laiškas atėjo, bet Vatikano “šal
tiniai davė suprasti, kad jis atėjo 
iš lietuvių moterų, deportuotų 
į Sibirą”.

Čia aiškiai kalbama apie. tri
jų lietuvaičių maldaknygę, kuri
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nūs ir vieną ČIA agentą, kali
namą nuo 1952.

Pasitarimai su Kinija nervino 
Sovietus. Maskvos radijas jau 
vasario 14 kaltino Kiniją, kad ji 
padedanti stiprinti Azijoje im
perialistų karinį potencialą; kad 
Kinija kapituliavusi prieš Wash- 
ingtoną dėl Taiwano; kad Cnou c

po Amerikos atominiu skėčiu. 
Pereitą savaitę sovietinė kritika 
pritilo. Gal dėl Laoso sutarties, 
kuri labai palanki sovietinei į- 
takai. Gal ir dėl to, kad vasa
rio 26 Sovietų ir Kinijos atsto
vai turi susitikti bendrose dery
bose dėl Vietnamo likimo Pary
žiaus konferencijoje.

Amerikoje aiškinama, kad Ki
nija yra suinteresuota išlaikyti 
tuo tarpu Vietnamą be naujos 
suirutės, kurioje įsigalėtų vėl 
sovietinė įtaka Azijoje; suinte
resuota, kad Indokinija nebūtų 
sujungta vienose rankose; suin
teresuota net, kad Amerikos 
įtaka nebūtų visiškai atitraukta 
iš Indokinijos.

Amerika tuo tarpu tėra laimė
jusi tiek, kad Vietnamo klausi
mą nuo savęs perkelia sprendi
mam dvylikos, kurie į Paryžių 
susirinko vasario 26.

Viduriniai rytai 
prašosi sprendimo

Prez. Nixonas, priimdamas 
vasario pradžioje Jordanijos 
karalių Husseiną, vasario mėn. 
pavadino vidurinių rytų mėne
siu. Po Husseino, atvyko ir va
sario 23 buvo priimtas Egipto 
“kissingeris” — prezidento pa
tarėjas Hafez Izmail. Kovo pra
džioj atvyksta Goldą Meir.

Jordanijos karalius susitarė su 
Egiptu dėl bendro karinio fron
to ir atvyko į Washingtoną su 
projektais: tegul Jordanijos va
karinė dalis, okupuota Izraelio, 
bus autonomiška; tegul Jeruzalė 
bus valdoma kondominiumo. 
Išsivežė tik pažadą, kad gaus 
dvi lėktuvų eskadriles.

Izmail ragino Ameriką tar
pininkauti tarp Izraelio ir ara
bų; siūlė atidaryti Sueso kanalą, 
jei Izraelis pasitrauktų iš oku
puotos 
nio.

Meir 
imtini,
pati pasunkino kelią Izraelio 
“jėgos arogancijos” prasiveržu
siais ženklais: vasario 21 Izrae
lis įsiveržė į Libaną 120-125 
mylias nuo sienos, sunaikino 
dvi arabų partizanų treniravimo 
stovyklas — žuvo apie 30; tą 
pat dieną Izraelio lėktuvai nu
šovė Libijos.keleivinį lėktuvą, 
dėl blogo oro paklydusį į Izrae

teritorijos prie pasie-

abudu projektai nepri- 
Bet savo projektam ji

Vlikąs išleido naują knygą — Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos agresija prieš Lietuvą. Knygon sudėta 250 dokumen
tų su plačiais paaiškinimais. Knygą Vliko vicepirminin
kas J. Audėnas (k.) įteikia Lietuvos gen. konsului A. Simu
čiui vasario 16 proga surengtame priėmime. Nuotrauka L. 
Tamošaičio

lio okupuotą Sinajaus dykumą— 
žuvo 106. Paskutinis įvykis su
kėlė opiniją prieš Izraelį, ir at
mosfera Meir kelionei labai ne
palanki.

Manoma, kad vidurinių rytų 
klausimas nebus sprendžiamas, 
iki atvyks į VVashingtoną Brež
nevas. Jis žadėjo atvykti pa
vasarį, paskui buvo nukelta į 
rudenį, dabar kalbama apie va
sarą, kad jo neaplenktų sve
čias iš Kinijos.

Doleris pasitikėjimo neatga
vo. Savaitės vidury laisvose rin
kose už aukso unciją buvo mo
kama iki’ 90 dol., vietoj norma
laus kurso 42.22.

Unijų prezidentas Meany pa
lankus Nixono prekybai su už
sieniu. Tačiau reikalauja mui
tų apsaugos. Jei maisto kainos 
kils, bus reikalaujama kelti at
lyginimus už darbą.

Maskva jaudinasi, kad Ameri
ka nespėja sutartu laiku prista
tyti kviečius ir pašarus, kurių 
Sovietai užpirko už 1.2 bil., 
įmokėdami 300 mil.

VASARIO 16 
TELEVIZIJOJE

Vasario 16-sios rytą, penkias 
minutes prieš 8-tą valandą, 
New Yorko CBS (2 kanalas) 
televizijos stotis paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės dieną, 
arba, kaip pranešėjas pasakė 
“Lietuvos gimtadienį”. Buvo 
parodyta gražiai apibrėžta Lie
tuvos geografinė vieta tarp Len
kijos ir USSR ir labai ryškiai 
parašytas žodis — Lithuania.

Pranešėjas John Hart paminė
jo Lietuvos-Lenkijos uniją, po 
pirmojo pasaulinio karo Lietu-' 
vos atsikūrusią savo valstybinę 
nepriklausomybę ir 1940 m. so
vietų okupaciją. Pabaigoje pa
minėjo, kad- Washingtone te
beveikia Lietuvos atstovybė.

Ta pačią Vasario šešioliktąją 
apie 3 vai. p.p. paskambino į 
Vliką iš WQXR radijo stoties ir

vairiom kalbom. New York Times) stotis nuo
Keista, kodėl čia buvo veng- £ iki 3 vai. po pietų duos lie

ta suminėti žodį “lietuvės”. muziką< (E)

PASKIRTA PREMIJA UŽ MOKSLO VEIKALĄ
Historiae Lituaniae — Relatio- 
nes Status Dioecesium In Mag- 
no Ducatu Lituaniae I-ąjį tomą. 
Šis veikalas pasirodė 1971 metų 
pabaigoj. Jį paruošiant, keletą 
metų dirbo Romos lietuvių isto
rikų būrelis: kun. R. Krasaus
kas, kun. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM, msgr. dr. P. Jatulis, kun.

Įsteigta nauja premija — 
mokslinė. Jos įsteigėjas — me
cenatas yra kun. dr. Juozas 
Prunskis. Si premija yra 1,000 
dol. Ji yra kasmetinė. Šiais me
tais paskirta pirmąjį kartą. Ją 
globoja Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademija. Ji rūpinasi 
ir jos paskyrimu. Tam tikslui 
buvo pakviesta jury komisija iš^ prof. dr. P. Rabikauskas, kuris 
šių asmenųr-dr. Petj^KKaladės, ‘ ’ ’*■
pirmininko, Brotriaus Paliulio, 
sekretoriaus, ir narių — prel. 
dr. Vytauto Balčiūno, prof. dr. 
Juozo Navicko ir Antano Ma
žiulio.

Komisija, susirinkusi posė
džio Bostone vasario 13, susi
pažinusi su 1971 ir 1972 me
tais lietuvių išleistais mokslo 
veikalais, vieningai nutarė 1000 
dol. premiją skirti už Lietuvos 
istorijos šaltinių — Fontes

lį tomą redagavo ir parašė pla
tų (55 pusi.) įvadą.

Veikalą labai palankiai sutiko 
didieji istorijos mokšlų žurnalai. 
Pasirodė recenzijos vokiečių, 
lenkų, italų, ispanų ir anglų 
kalbomis. Apie jo mokslinę ver
tę ir svarbą iškalbingai kalba ir 
mūsų jury komisijos paskyrimas 
jam premijos. Veikalas turėtų 
rasti vietos kiekvieno lietuvio 
bibliotekoj.

The Baltic peoples: a
One of the underlying reasons for the 

Soviet Union’* policy of detente with the 
West is the desire to preserve the status 
quo in Europe. For Mo*cow that means 
keeping indeflnitely the ideoiogical and 
political frontiers dating from World 
WarH.

We are reminded how unsatisfactory 
that artifldal divide is by an anniversary 
that fell this month: the 58th anniversary 
on Feb. 16, of the founding of the Lithua
nian republic. Lithuania lošt its indepen- 
dence in World War n when it was 
forcibly annexed by the Soviet Union 
along wlth the other two Baltic statės, 
Latvia and Estonla. Būt the Baltic peo
ples have never rellnųuished thelr desire 
for freedom and the United States has 
never recognized the Soviet occupation of 
thelr countries as legal.

In Lithuania particulariy there were 
many signs during 1972 of the people’s 
hunger for independence: among them 
three cases of self-immolation by young 
Lithuanian patrlots, Street demonstra- 
tions by vorkers and studentą, and a 
petition slgned by 17,000 Roman Catho- 
lics calllng the attention of United Na-

I'HF (.HąisiJ\\ S( IF\( I MoNIIi'R

Ssturdsy, February 24.1973

reminder
tions Secretary-General Kurt Waldheim 
to Soviet persecutlon of thelr church.

Roman Cathoiics make up the major- 
ity of the Lithuanian populatiorvand^t is 
thelr staunch falth that has resistod

Understandably enough Lithuanian* 
livingoutside thelr homeland fear that 
the projected conference on Europeen 
security and cooperatlon, for which pre- 
paratory talka are now going on in 
Helsinki. will freeze the Soviet hold on 
the Baltic statės permanently.

Realistically the Westem powers are 
not in a poattion to do any mote than try 
to encourage the Ruaaians to open thelr 
doors to a freer floiw of Information and 
ideas in the hope that eventually this will 
erode the ideoiogical barrier and lead to 
more freedotn for the subject peoples. 
Būt even in this llmited hope the chances 
of succeeding are slight, for Moscow has 
clearly indlcated that it has no intention 
of letting down its ideoiogical guard, and 
it is particulariy sensitive to what it looks 
upon as attempt* to subvert the national

In this situatton the moet we can do is * 
keep before us by constant reminder the

nism and pray that one day they wlll be 
rectified.
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AR DOLERIO VERTES 
KRITIMAS PALIETĖ 
JŪSŲ KIŠENIŲ?

Doleris nuvertintas 10 proc. 
Lyginant su auksu —nuo 1971 
nuvertinimo už aukso unciją 
Buvo 38 dpi.; dabar 42.22 dol.

Prezidentas Nixonas vasario 
13 pareiškė, kad

dolerio nuvertinimas “didžio
sios amerikiečių daugumos turi
mų dolerių vertės nepalies”.

Didžiosios daugumos ... Bet 
mažuma gali būti paliesta. Kon
krečiai: /

— Amerikiečiai, kurie keliau
ja į, jižsienius, turės išleisti 
didesnes dolerių sumas. Mokės 
daugiau už bilietą, daugiau už 
viešbučius, daugiau už mais-

dol. daugiau, nei pirko Ameri
kos prekių. Tai du trečdaliai vi
so Amerikos prekybos su užsie
niu deficito.

Tikima, kad laikinai, tik lai
kinai, bus prilaikytas užsienio 
prekių antplūdis ir padidės 
Amerikos prekių eksportas.

Tikima
Tačiau tikėjimas gali būti ap

viltas.
Juk 1971 m. gruodžio mėn. 

dol. buvo nuvertintas 8.57 proc. 
Bet per tuos 14 mėnesių Ameri
kos prekybos balansas buvo 
toks pasyvus — kaip niekad 
anksčiau — 6.4 bil.

Prekės pigumas priklauso ir 
nuo medžiagos, ir nuo darbo 
pigumo, ir nuo technologijos 
pažangumo gamyboje. O darbo 
jėga buvo vertinama šiaip: JAV 
darbininko valandos atlygi
nimas 4.46 -dol.; Kanados 3.94; 
Vokietijos 2.89; Prancūzijos' 
2.02; Anglijos 1.85; Japonijos 
1.44. Nelengva konkuruoti, 
kur darbo jėga tokia pigi.

Suprantama, kad Japonijos 
prekė gali būti pigiausia. Net 
ir dolerį nuvertinus. Dėl to 
prezidentas Nixonas minėjo, 
kad nuvertinimas tėra laikinė 
priemonė. Tarp kitų priemonių 
minima galimybė įvesti specia
lias kvotas, pirmiausia Japonijos 
prekėm.

Piniginis klausimas neleng-
vai sprendžiamas, nes čia yra 
karas. O karas dėl pinigo yra

žiauresnis nei karas dėl laisvės. 
Dabar sakoma, kad ginklų karas 
atgyvenęs; kad

dabar esąs ekonominio karo 
amžius.

Keisčiausia, tas karas eina pir
miausia tarp sąjungininkų — 
Amerika, Japonija, Vokietija di
džiausi konkurentai.

Amerika po karo Japoniją ir 
Vokietiją savo kapitalais pastatė 
ant kojų. Ir dabar matyt, kad 
gerai pastatė, jei Japonija ir 
Vokietija biudžetuose žymi di
delį pelną, o Amerika nuostolį.

Visoje dolerio istorijoje paty- ’ 
lom apeinamas kitas kanalas, 
kuriuo doleris išplaukia gausiai 
į užsienius — ir gal būt gau
siau nei prekybos kanalu, — tai 
Amerikos bilijonierių investa
vimai į užsienius. Bet kalbama
tik apie tų investavimų didini
mą.

SPARTA — Batonu nutolto jv. katttofe
risi, jv. Manto inaMnoo — pigtautoL Ptotoilto# Eė# tata#a8EBttoA w mp* 
mų antentittna totoagna ganto B SPARTA asv.: J. U GMrattta, 18 
Būry Dr. R. Northport, N.Y. 11T8L TcL (518) 757-096E

ANTANAS J. 8AVELSKI8 — lietuvis advokatas — 88-08 Jasoafca Avmum, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-8081 (nuo » r. iki S v.)

........................... "
A B. SHAUNSAAUNSKAS — lytotam toaltota# 844B TsiaaMs Ava 
(pto Posto F*way Bta.), WooAav«a, N.Y. 11421. Suteikia garUagaa toto 
tarša, Kopiyčto' parūpinamos yto— tosto'Salyaa TcL 298-8244.

JOSEPH GAR8ZVA — GRAB0RIU8, BALBAMUOTOJAB. 2 m n tarta na 
koplyčios. 281 BodtaN Arenus, Brooklyn, N.Y. 11211; JĮVS8770.

'“u i i. in.i ■■ —i ją "
MATTHEW P. BALfcAS FUNERAL HOME — Moteta kaityto, AJr-OCB- 
Mtamad. A. J. Batton-Battrūnaa, Uoensod Managcr and Notazy Pakito. W 
Grand BL, Brooklyn, N. Y. 11211; 8T 2-5048. • ~

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotas tr paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujant Queensir apylin
kes lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.). • • ■ ;,

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administracijų, 910 WiUoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

tą, daugiau už suvenyrus.
— Norėsi nusipirkti vokišką 

foto kamerą ar volk‘swageną, 
japonišką teiprėkorderį, Toyota 
automobilį — mokėsi daugiau 
dolerių.

— Daugiau dolerių reikės, jei 
norėsi šveicariško laikrodžio ar 
prancūziško sūrio.

Galima nuo to atsisakyti. Ga
lima keliauti po Ameriką. Gali
ma pirkti amerikines prekes. 
Bet jeigu turistai ir užsieninės 
prekės mėgėjai neitsisakys, tai 
dolerių išleis į užsienius dau
giau, nei būtų išleidę sena do
lerio verte.

— Negalima išsiversti be už
sieninės naftos gaminių — alie
jaus, gazolino. Vis tai atgabena
ma daugiausia iš arabų kraštų. 
Už tuos produktus reikės mo
kėti daugiau dolerių. Taigi, nori 
nenori,

reikės mokėti daugiau dolerių 
už namų šildymą, už automobi
lių gazoliną.

Dolerio nuvertinimas buvo 
aukso' kasyklos spekuliantam, 
kurie tįk gandam pasklidus apie 
galimą nuvertinimą ar markės 
bei jenos'Vertės pakėlimą, su-., 
spėjo bilijonus dolerių iškeisti į 
maikėšvr6ėi' ?Je“na§'.' Daugiausia” 
nuostolių tuo tarpu, atrodo, bus 
pensinihkafti, kuriem namus šil
dyti vis tiėk reikės.

■UYU8 FUNERAL HOME, Mato TMtoto Jr. Mtotavtų dtoktotoa. 489 
Lafayrtta 8L, N«wato NJ. 07185; teL MArkat 2-5172. PamoMamoa gar
bingos laidotuvės. Modynto koplyčios. oras vtonamaa.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Pulto. 197 Wtoter Ava. CaatoMga 
Mas*. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balssimtoojas. Modertoka 
koplyčia tomenims ■ dykai Aptarnauja Cambridgs ir Bostoną. TR 8-6484.

■RIMOS Ir JUOZO .BRUŽŲ siuntiniu Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir ufaakant kitas dovanas J Lietuvą. DMelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas 1/ greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Weodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANORU8IO Real Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių. baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudoe, Incosne Tas užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjoa. Kasdien mm 9 iki 8 vaL; State- 
dtoiais iki 8 v. pp. 87-0 Jamaica Aria, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, aav. Wtatar Gardm Tavam. 1888 Madlson'BL, 
Bidgewood, N.Y. 11227, KV 2-8440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Br,. 
to, duodami polaldotuyįnial pietūs.. Pirmos rūtos Ustuviikaa maistas pato 
narna kaine

MBABRINIO VARPO KEPYKLA — snver Bell Barklng Go. LietuvUka ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, yestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dailia ir Albertas Radfiūnas, sav. — 43-04 Junction BlvdL, Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

8AG MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Wpodhaven, N.Y. 1HJ21, 296^2502 arbą 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatoni { namus Metuviškus skilandžius, sūrius. We take 
aH orders special price-for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

Pradedamas Lietuvos nepriklausomybės šventės miriė^mas vasario 18 Richmond Hill mo- , MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by_
kyklos salėje. Priekyje išsirikiavusi New Yorko tautinių Šokių grupė. Prie pulto dramos ak- ,i. ' • SpPERlOR (Pl ĘCE GG008 CORP., 194 ORCHARD ST. New York, N. Y, . 
torius Vitalis Žukauskas. Nuotr. Charles Binkins i • H 180Q2», telef., AL 4-&,>19.( Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems impo*>

.1 - ;. i tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėm*.,
teo sukilimo 1941 nebūta!) T^P P*t Mikinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 

į AJalikai^— getouoto*vntoarspigiauakanis-kainconis^Sfieciatas jtoarhapfaapėt 
^pąrupfcant pakiętusti^uiyp^.Utaikite tA^pie5 tuos, 

vertinimo nesulaukia |sp^»j
Dolerį nuvertinti diktavo ūki

nė politika. Nuvertinimas pa
daro Amerikos prekę pigesnę 
užsieniui, galinčią geriau kon
kuruoti su vokiečių, japonų pre
ke. Iš kitos pusės užsienių pre
kei pasunkintas kelias į Ameri
ką — ji pabranginta.

Jei Amerikos prekė ras dau
giau paklausos užsieniuose, tai 
Amerikoje padidės gamyba, pa
didės darbo galimybės.

Amerikos prekės didžiausias 
konkurentas yra Japonija. Ji įve
žė į Ameriką 1972 metais 4 bil.

3
Naujoji Viltis — leidžiamas 

Lietuvių studentų korporacijos 
Neo-Lithuania ir Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos, reda
guojamas kolegijos, kurioje yra 
dr. Jonas Balys (pirm.), Aleksas 
Laikūnas, 
kas.

Rastenis į Akiračius, Br. Raila 
pradėjo rodytis Drauge).

Mitasiųjų mędžiago^ly^ 
domūs ir vertingi yra proE ..
Jū^učiolaiškai M.KrijpėVič^CĮįpETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELĖS, knygos, sveikinimų 
‘ Mirusiųjų prt si minimi j Imamnlrm cnvAnv.
ine fone būtų buvę geriau ap- į 
sieiti be kontroversinės disku
sijos apie laikinosios vyriausy
bės “atveiksninimą” — tai dis
kusija be jokios realios prasmės 
dabarčiai.

atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir ' 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-9527. Krautuvė atidaro 7 dienas savaitėj.
<MOOCOOOCOC0OCCOOOOCO6GOO6toOOCOOGC«OOOOOO6OOeC6OOOO

dr. Bronius Nemic-

Okupuotoj Lietuvoj
LIKO GRŪDAS VARPOJE IR 

BULVĖ VAGOJE
. Trys valdžios pareigūnai ir 

“Valstiečių Laikraščio” kores
pondentas stebėjo vasarojaus 
piūtį kombainais Šilalės rajono 
Upynos kolchoze. Korespon
dento pasakojimu,

“Žinia, jei javas pateko į kom
bainą, jis turi būti švariai nukul
tas. Tačiau mašinų paliktuose 
miežių šiauduose radome kiek
vienoje varpoje vidutiniškai po 
vieną neiškultą grūdą. Vadinasi, 
kiekviename hektare vien dėl 
to prarasta apie 150 kg. grū
dų”.

Tame pat laikrašty rašoma, 
kad Rokiškio rajono Ragelių 
kolchoze nukasus bulves, kont
rolės atstovai patikrinę bulvie
nas, ar jose neliko nesurinktų 
bulvių. Kaipgi ne: “Iš 41 hek
taro papildomai surinkta 46.6 
tonos bulvių”.

(Elta)
Pramonės gaminių kokybė
“Rugpiūčio 18 Vievio koope

ratyvo ūkinių prekių parduo
tuvėj pirkau Jonavos baldų 
kombinato gamybos spintą. Par
sivežęs namo, neradau spynų 
nei raktų durim, netiko ranke
nos, pačios durys kreivos”. Nu
siskundžia lapkr. 23 Vilniaus 
“Tiesoje” okup. Lietuvos pilie
tis. (E)

Žurnalas 
tos rūšies. 
1971 lapkričio mėn.. Po metų tą 
pat mėnesį jau buvo ir Nr. 4. 
Šio nr. 120 puslapių. Autoriai 
— J. Jurevičius, A. Diržys, V. 
Alantas, D. Saukaitytė (poez.), 
J. Gliaudą, B. Nemickas, V. 
Mingėla, A. Gustaitis, A. Lai
kūnas. Daugiausia čia darbo ir 
politinės linijos yra paties re
daktoriaus dr. J. Balio.

Politinę liniją rodo ne tiek 
straipsniai, kiek įvykių, idėjų 
apžvalgos. Tai ir yra žurnalo 
temperamentingiausią ir ryš
kiausia dalis. Liniją tiktų pava
dinti “konservatyvia”, vartojant 
šį terminą ne vertinamąja, bet 
aprašomąja prasme. Čia siekia
ma “konservuoti”, išlaikyti ne 
tik nepasenstančias vertybes, 
nekintamus siekimus, bet ir 
senąsias organizacines formas.

Dėl to griežtai pasisako, žur
nalo žodžiais tariant, prieš “ne- 
^politikuojančių” kalbininkų, 
“objektyvių” istorikų, “huma
nistinių” rašytojų, “pragma
tinių” politikų, “kompiute
rinių” mokslininkų tendencijas 
pervertinti mūsų siekimus bei 
uždavinius. Konkrečiai pasisako 
prieš Aiduose paskelbtą A. Gu- 
recko idėją ieškoti komunisti
nės talkos Lietuvos reikalui. 
(Tuo klausimu nėra toks griež
tas jau kitas kolegijos narys dr. 
B. Nemickas).

Pasisako žurnalas už Vliką, už 
Altą ir aštriu žodžiu prieš L.B. 
veiklą Lietuvos laisvės srity.

Savo linija ir kartais aštriu to
nu žurnalas sutaria su Dirvos 
naujesnio laiko linija, kai iš 
Dirvos kai kurie jos aktyvūs 
bendradarbiai išsikėlė kitur (V.

jaunesnis už kitus 
Pirmas nr. pasirodė

Tėvynės Sargas — leidžiamas 
Lietuvių krikščionių demokratų 
sąjungos, redaguojamas dr. Do
mo Jasaičio. Išėjo 1972 vienas 
nr. (tituliniame puslapy žymimi 
1971 metai); storoka 224 pusla
pių knyga.

Nors žurnalas pasivadinęs 
“politikos ir socialinių mokslų 
žurnalu”, tačiau šio numerio tu
riniu labiau krypsta į istoriją—į 
praeitį, į mirusius. Ir kiek jau 
daug čia tų “išėjusių negrįž
ti”: L. Bistras, Z. Ivinskis, Pr. 
V. Raulinaitis, Pr. Pauliukonis, 
P. Jočys, K. Mockus, A. Rep
šys, A. Gražiūnas, o taip pat 
prof. V. Jurgutis, E. Galvanaus- 

_kas. Pagrindinis tarp šių išėju
sių — prel. M. Krupavičius. 
Jam skirta 77 pusi. Apie jį 
rašo A. Ramūnas, Vyt. Bagdana- 
vičius, MIC, Pr. Pauliukonis, 
P. Maldeikis, A. Repšys. Apstu 
konkrečios medžiagos ir tauraus 
sentimento.

Tai skaitydamas, negali iš
vengti apgailestavimo, kad nesi
ryžta prieš eilę metų, rašytu 
žodžiu padaryti tai, ką dailinin
kas A. Varnas yra padaręs da - 
žais. Jis davė M. Krupavičiaus 
portretą tolimam Lietuvos že
mės ūkio sodybų fone, kaip to 
buvo pageidavęs pats Krupavi
čius. Galėjo būti parašyta knyga 
apie Krupavičių, kurioje M. 
Krupavičiaus vaizdas būtų iški
lęs plačiame Lietuvos kūrimosi 
ir organizavimosi fone. Tai būtų 
istorija Lietuvos demokratinio 
laikotarpio, kuriame M. Krupa
vičius buvo stipriausia asme
nybė, ir labiausiai su tuo lai
kotarpiu sutapusi.

Varpas — leidžiamas Varpi
ninkų filisterių draugijos, reda
guojamas Antano Kučio. Vienas., 
nr. per metus — 166 pusi.

Visai atsitiktinis reikalas, kad 
T. Sargas buvo dėmesį sutelkęs 
į praeitį, į mirusius, o Varpas 
šiuo nr. priešingai — į dabar
tį. į gyvuosius: visas nr. skir
tas jaunimo kongresui. Varpas 
čia virto forumu,, kuriame su
kviesti vyresnieji ir jaunesnieji. 
Susitinka čia jie su samprotavi
mais, sentimentais, poezijos 
gabalais. Įvesti į šį forumą ir 
jaunieji kūrėjai iš Lietuvos — 
jų kūrybos gabalai ar pasisaky
mai paimti iš okupuotos Lietu
vos spaudos.

Tie, kurie čia susitiko ne
randa generacijų prarajos, tiks
lų, siekimų prarajos; bet visi 
pripažįsta nuotaikų bei organi
zacinių formų skirtumus. Kaip 
paprastai, jaunimo pasisaky
muose daugiau kritikos vyres- 
niem; vyresniųjų pasisakymuo
se daugiau glostymo. (Aiduose 
ir Naujojoje Viltyje buvo kritiš
kai sutikti ir tie jaunųjų kritiški 
pasisakymai!).

Šiame Varpo nr. nenustebina 
tie vyresniųjų ir jaunesniųjų 
pasisakymai. Nustebina, ma
loniai nustebina, čia paskelbta 
jaunųjų kūryba — poezija, ofor
tas, audiniai, madų projektai, 
grafika, fotografija.

Pavardžių tiek, kad šiame fo
rume sutelktųjų negali nė sumi
nėti.

; Lietuviikam- rajone — " .____ !
; LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ J

Alice’s Florist Shop
; 107-0i jamaioa Ava. Bichmond HU1, N.Y. j

■ ■ Gėlės įvairiom progom--------  ;
* Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius i 

atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va^ J
! kare: 835-4149. Čia rasite nuogirdų lietuvišką patarnavimą, j 

v^oooo^ooooooooo^ooo^oo^ooooooooooooooooooooooooooto

L

< Lietuviško stiliaus paminkle* 
sukuriami ir veltai pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

x Praeities lapus taip pat sklai
do J. Venckus, SJ (apie Pabrė
žą), K. Škirpa (apie 1941 metų 
vyriausybę), A. Budreckis (apie 
1941 sukilimą, nors prieš eilę 
metų žurnalas rašė, kad jo-

Tai buvo penketas žurnalų, 
kurie, pasirodydami po sykį ar 
po tris sykius per metus, reiš
kia išeivijos orientaciją. Juose 
esama skirtumų dėl organizaci
nių formų (dėl partijų rolės, dėl 
veiksnių veiklos vertinimo), bet 
nėra skirtumo dėl pagrindinio 
nusistatymo — kovos už Lietu
vos valstybinės nepriklausomy
bės idealą.

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. 709-3300

• Paskutinė# informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės | visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių čiupinės kelionės atostogų meta
Patarnaujama viaum 
kcllcnlų rclkalucm: 
LĖKTUVAI 
VTK8BUCTAT 
LAIVAI (Crutam) 
AUTOBUSAIS įdomių totų 
lankymaa ;

INDIVIDAMS

JAUNIMUI 
SEDCOMS
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Sukakties atgarsiai --
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo 55 metų sukaktis rado 
Šiemet taiklesnio ir konkretes
nio atgarsio amerikiečių spau
doje. Prieš akis vedamieji to
kios didžiosios spaudos kaip 
N. Y. Times ir The Chr. Sc. 
Monitor; vedamieji lokalinės 
spaudos kaip Evening Herald 
(Shenandoah, Mahanoy, Ash
land), Nashua Telegraph, The 
New Haven Register.

Vedamieji pasižymi tikslia ir 
taiklia informacija apie Lietu
vos okupaciją, apie lietuvių ne
palaužtą laisvės bei nepriklau
somybės siekimą ir šiais lai
kais, kaip .tai liudijo 17,000 pe
ticija ir Kalantos susideginimas. 
Suminimas ir lietuvių rūpes
tis, ' • kad - Europos saugumo 
konferencija pasipriešintų So
vietų -siekimui laimėti inkorpo
racijos tarptautinį pripažinimą.

Ar laikraščiai tekonstatuoja 
tikrovę? ar mato kokį posūkį 
į pavergtų tautų laisvę ar bent 
vergijos palengvėjimą? Ne. 
Tačiau nė vienas laikraštis ne
sankcionuoja dabarties. Ją pri
ima kaip blogybę ir neteisybę, 
kurios “niekados negalima 
užmiršti”.

“Žinoma, galimybės Baltijos 
tautom atgauti - nepriklauso- 
nfyb^ nėra šviesios, — rašė 
hįew, York Times, -r. Tačiau Šių 

tariesi i in’wirų aesptibhlcųr paves- s 
girnas ir sunaikinimas,"įvykdy
tas. Sovietų Sąjungos, yra vie- 
nas'iš tų neteisybės veiksmų, 
įvykdytų didžiosios valstybės 
savo mažiesiem kaimynam, 
kurių pasaulis negali niekados 
užmiršti”.

O Monitor: “Realiai Vakarų 
valstybės negali nieko daugiau 
padaryti kaip tik skatinti Rusi
ją, kad atidarytų duris laisves
niam informacijos bei idėjų te
kėjimui tikintis, kad tai gal pa
šalins ideologinius barjerus ir 
įgalins didesnes laisves paverg
tom tautom. Tačiau net šiom 
ribotom viltim galimybės yra

POGRINDŽIO IDĖJOS, 
SKALDANČIOS SISTEMĄ
Svajojamos reformos, kurios pakeistų 
sovietinę sistemą, įgalindamos lais^s irL socialinę pažangą_______________________

Ir po 50 metų sovietų spauda 
bei atsakingi asmenys tebepra- 
sitaria apie trejopus nukrypi
mus nuo sistemos. Vienas — te
bėra žmonių tikinčių ir tikėjimą 
praktikuojančių, neprisiimančių 
sistemos reikalaujamo ateizmo. 
Antras — tebėra Rašytojų bei 
mokslininkų, neprisiimančių 
reikalavimo rašyti pagal partijos 
direktyvas. Trečias — tebėra 
žmonių, neprisiimančių vienos 
partijos valdymo sistemos ir rei
kalaujančių laisvos opozicijos.

Vakarus daugiau pasiekia ži
nios apie religinius sąjūdžius ir 
apie rašytojus bei mokslininkus 
liberalus, čia vadinamus disi
dentus. Mažiau girdėti apie 
trečią nukrypėlių grupę. Apie 
juos kiek patiriame iš Intelec- 
tual Digest 1973 sausio nr. in
formacijos, paimtos iš “Samiz- 
dato”. Tai pogrindyje susidariu
si opozicija, pasivadinusi “so
cialdemokratais” ir dėstanti 
valstybinės santvarkos idealą 
savo “deklaracijoje”.

Ar deklaracijos autoriai turi ko
kios vilties savo idėjom?

“Mūsų tikslas sukurti social
demokratų partiją”, pradedama

mažos, ries Maiskva aiškiai nuro
do, kad ji neturi jokios intenci
jos sumažinti savo ideologinį 
budrumą ir ypačiai yra jautri 
tam, -kas atroslo kaip tautinių 
grupių iš vidaus griaujamoji 
pastanga”.

“Tokioje padėty daugiausia, 
ką mes galim padaryti, tai nuo
latos" priminti “neteisybes, pa
darytas sovietinio komunizmo, 
ir linkėti, kad vieną dieną jos 
būtų -atitaisytos”.

Ir The New Hayen Register 
baigia samprotavimu, kad “pa
saulio spaudimas Sovietų Są
jungai tėra vienintelis ginklas, 
šiuo metu”.

Į opinijos pareiškimus, kurie 
būtų, siunčiami senatoriam 
Scott, Schweiker, kongresmanui 
Yatron, šaukiasi ir Shenandoah 
lietuvių klubas, kaip tai infor
muoja Evenihg Herald veda
masis. O Nashua Telegraph ve
damasis rašo,'kad Nashua lietu- ■ 
vių bendruomenė įteikė Nas
hua viešajai bibliotekai 22 kny
gas .anglų kalba apie Lietuvą 
ir lietuvius. Tai padaryta tam j 
pačiam tikslui — kad Lietuva 
būtų vietos opinijoje gyva.

Vokiečių pernykštis Nobelio 
laureatas Boell rašė N. Y. Ti- 

’meš,1' kad diktattoriai ighdniojh 
opiniją. Vienintelis būdas jiem 
paveikti. esanti . vyriausybių į- j 

:ttska^a{yria*K^rių'.sparidimas^xiii
Tai tiesa. Bettieša 'yraitažpq 

pat, kad vyriausybės imasi jju- r 
ciatyvos spausti, kai jos pačios 
pasijunta opinijos spaudžiamos.

Dėl to spaudos atgarsius apie 
Lietuvos realią padėtį ir lietu
vių siekimus mes labai ver
tiname. Jei Lietuvos vardas 
taip stipriai randa atgarsio 
Kongrese, vyriausybėje, tai la
biausiai dėka to, kad jis tebė
ra gyvas ir nuolat gaivinamas 
Amerikos opinijoje.

Už tai jai tenka tarti dėkui. 
Dėkui taip pat tiem lietuviam, 
kurie laiku ir tinkamai pateikė 
tai opinijai medžiagos.

deklaracijoje ir toliau aiš
kinama: “Nes gerai supranta
me, kokia maža yra mūsų gru
pė ir kaip sunkiai pasiekiami 
mūsų tikslai. Tačiau mes esame 
įsitikinę, kad šios rūšies sąjū
dį diktuoja objektyviniai socia
liniai dėsniai. Taigi anksčiau ar 
vėliau jis turts išeiti į sceną.

“Mes manome, kad mūsų vi
suomenė — ir, gal būt, visas 
pasaulis — yra katastrofinėje 
padėtyje; pavojai gresia pačiai 
jo egzistencijai. Atėjo laikas pa
busti ir Sąmoningai pasvarstyti 
mūsų problemas. Nepriklauso
mas liberalinis aktyvizmas, 
pasireiškęs mūsų šalyje paskuti
niais keleliais metais, rodo, kad 
sąmonė bunda. Tai neišvengia
mas procesas. Minties išlaisvi
nimas tegali būti užtvenktas 
tik pačią bendruomenę sugriau- 
jant, o tai būtų panašu į Ki
nijos “kultūrinę revoliuciją”; 
nustūmusią kraštą keletą dešim
čių metų atgal.

(Toliau deklaracija dėsto, kas 
kenkia pažangai ir kokiais prin
cipais prie tt)minties išlaisvini
mo grupė gaktą prisidėti).

O mūsų pareiga kaip niekad
Nuoširdžiai dėkoju p. Petrui 

Ąžuolui, Amerikos Lietuvių 
Tarybos New Yorko skyriaus 
pirmininkui, kvietusiam pas J us 
atvykti ir Lietuvos Laisvės 
šventės mintimis pasidalinti.

Laisvės trokštam ne mes vie-
ni. Tai visų žmonių ir tautų 
troškimas. Ir New Yorke prieš 
devyniasdešimt metų buvo pra
dėta statyti papėdė Laisvės Sta
tulai, išreiškiančiai amerikie
čių troškimus: jų Laisvę simbo
lizuojanti moteris čia aukštai iš- . 
keltoj dešinėj rankoj laiko žibin- . 
tė, o kairėj — lentelę su Ame- j• .
rikos nepriklausomybės 1776 Bendruomenės gimimo
liepos 4 paskelbimo data. Tai, 
kuo amerikiečiai didžiuojasi 
bei džiaugiasi, mums, deja, yra 
jėga bei prievarta išplėšta: ko
munistinės Rusijos ir nacires 
Vokietijos 1939 metų slaptu są
mokslu nepriklausoma Lietuva 
buvo likviduota — komunistinė 
Rusija 1940 ją okupavo. Dėl to 
ir mūsų Laisvės šventė įgijo ki
tą prasmę bei reikšmę, kurią 
nusako poetas Bernardas Braz
džionis:

O mūsų pareiga kaip niekad;
nes: ir nelaimė mūs tautos, 

kaip niekad, begalinė;
nes ir pasaulis dar, kaip nie- 

. kad, prie bedugnės kranto'
nebuvo taip arti.
Apie-šią mūsų tautos nelaimę 

ir mūsų; pareigą kalbėti New 
Yorko lietuviams yra prasmin
gas uždavinys ne tik dėl to, kad 
Jūsų miestas puošiasi-pasaulinę ■■ 
reikšmę turinčiu Laisvės sim
boliu, bet ir dėl to, kad Jūs su-,, 
darote seniausią, Amerikos lie- 

: tuvių koloniją, = lietuvių tautai 
- bei Lietuvai daug davusią ir

$

Publika Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime gieda himną. Minėjimas buvo vasario 
18 Richmond Hill mokyklos salėje. Nuotr. Charles Binkins

Pasisako prieš valstybinį kapi
talizmą ir jo elitą “aparatčikus”:

Faktai rodo — sakoma dekla
racijoje —, kad privatinio kapi
talizmo tvarką pakeitė ne socia
lizmas, kuris išlaisvina asmenį, 
bet administracijos vykdomas 
valstybinis kapitalizmas.

Šios sistemos vadovaujanti jė
ga yra administratorių klasė. 
Joje yra valdžios, partijos ir in
dustrijos vadai, profesinių są
jungų, jaunimo organizacijos ir 
propagandos aparato veikėjai; 
vyresniųjų laipsnių karinin
kai, saugumo agentai, direk
toriai, sekcijų viršininkai ir tt. 
Administratorių klasė yra susi
organizavusi, virtusi aparatu, 
griežta hierarchine sistema.

Sistemos istorijoje skiria tris 
laikotarpius:

Mūsų šalyje — teigiama dek
laracijoje — sistema išgyveno 
tris laikotarpius. Pirmas — bol
ševikinis laikotarpis, trukęs de
šimt metų.

(Tą laikotarpį deklaracija 
vertina teigiamai). Tuo laiku 
valstybinis kapitalizmas įsitvir
tino, nukovodama^ buržuazinę 
santvarką. Privatinė gamybos į- 
rankių nuosavybė buvo atiduota 
valstybei. Tuo buvo pagrįstas 
centralizuotas ūkinis plana
vimas. Aparato prieky atsistojo 
kultūringesnieji žmonės, politi
koje buvo lankstumo, buvo dau
giau intelektualinės laisvės, in
formacijos įvairumo.

Antra fazė truko ketvirtį šimt
mečio. Tai buvo stalinizmas,

MŪSŲ VALSTYBINGUMO ATRAMOS
Stasio Barzduko, PLB valdybos pirmininko, mintys Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės proga išreikštos New Yorko lietuviam 
vasario 18--------------------——> ■■ ■ 1 . . . "

duodančią. Jūsų lietuviška kul
tūrinė bei visuomeninė veikla 
didžiai šakota. Čia veikia ne
priklausomos Lietuvos .konsu
latas ir Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas. Čia taip 
pat 1951 lapkričio 18 buvo su
rašytas ir oficialusis JAV Lie- 

aktas, turį§ šiuos mūsų šios die- 
nos šventei didžiai reikšmingus 
adžius: “pareigingai remti Lie
tuvos laisvinimo kovą ir Lietu
vių Tautos gelbėjimo pastan
gas”.

Kraštas, kuriame pavojinga 
gyventi mažai tautai

Šitaip savo laiku Lietuvą api
būdino prof. K. Pakštas. Tad ir 
jos laisvės kovos bei gelbėji
mosi pastangos lygiai tokios 
senos, kaip pati lietuvių tauta.

Buvo laikai, kai lietuviam 
grėsė jų giminaičių prūsų liki
mas — prūsus pavergė ir iš
naikino kryžiuočiai. Į šį pavo
jų buvo atsakyta gelbėjimosi 
pastangomis: atsirado Mindau
gas, kuris suvienijo Lietuvą. Su
darę stiprią valstybę, lietuviai 
pajėgė atsispirti ir apsiginti. 
Tai buvo pirmasis mūsų valsty
bingumo tarpsnis, pažymėtas 
Lietuvos stiprėjimu, kilimu ir 
plėtimusi. Šalia Mindaugo ja
me randam Gediminą, Algirdą, 
Kęstutį, Vytautą ir kitus seno- 

žiauriausia ir vulgariausia vals
tybinio kapitalizmo forma. Bol
ševizmo “senoji gvardija” buvo 
nušluota Stalino gengės. Tai 
buvo tikra revoliucija, davusi 
besielę ir antihumanišką siste
mą, kurią galėtum pavadinti 
fašistine. Stalino režimas pasi
naudojo valstybinio kapitalizmo 
priemonėm, siekdamas savo 
tikslų, nors vadovybėje buvo 
neįtikimi Siaurapročiai ir darė 
klaidą po klaidos.

Trečia fazė tebegyva. Ji prasi
dėjo nuo Stalino mirties ir pa
sižymėjo tam tikru režimo ato- 
lydžiu. Pačios didžiosios ne
teisybės ir absurdai buvo ati
taisyti. Tačiau ir dabar ne
grįžo pirmosios fazės lankstu
mas.

Šiuo metu režimas gyvena 
rimtą krizę. Chruščiovo refor
mų pozityvieji vaisiai išsibaigė. 
Tolimesnės reformos neįmano
mos be radikalių atmainų pa
čioje sistemoję.

Siūlo sustiprinti “mokslininkų” 
klasės vaidmenį sistemoje:

Valstybiniame kapitalizme — 
tęsiama deklaracijoje — šalia 
administratorių klasės didelės 
reikšmės turi “mokslinė inteli
gentija”. Tai sprendžiančioji 
klasė gamybos procese. Jos 
socialiniam produktyvumui bū
tina intelektualinė laisvė ir 
informacijos laisvė.

Augant mokslo reikšmei so
cialiniame gyvenime, auga ir 
šios grupės reikšmė. Mokslinės 
technikos revoliucinėje eigoje 

sios Lietuvos kūrėjus.
Buvo laikai, kai Lietuvą val

dė didikai ir bajorai. Valsty
bingumo sąmonę turėjo ir jie. 
Tačiau valstybės pamatus grio
vė jos valdymo palaidumas, o į 
pražūtį ją nuvedė didikų ir ba
jorų nutautimas.

Pirmasis stebuklas
Tačiau šiuo metu įvyksta pir

masis stebuklas: išnykimo grės
mėj ima busti tautinė lietuvių 
dvasia. Pabudimas ieško atra
mų pačioje tautoje. Ir tokių 
atramų randa. Simonas Daukan
tas pirmasis sugriauna lietuvių 
ir lenkų unijos mitą, kad lietu
viai tesą tik lenkų tautos šaka: 
bajorai buvo įsikalę galvon esą 
kilimo lietuviai, bet tautybės 
lenkai (gente lituani, natione dar nėra. Tik vizija, atremta į 
poloni). Antanas Baranauskas 
meta pasipriešinimo šūkį: “Kad 
tu, gude, nesulauktum: nebus, 
kaip tu nori!” Jonas Basanavi
čius, 1883 išleisdamas “Aušrą”, 
jau pirmame jos numeryje pa
skelbia tautinės lygybės princi
pą: “Juk ir mes esame tokie pat 
žmonės, kaip ir mūsų kaimy
nai, ir norime visomis teisėmis, 
priklausančiomis visai žmonijai,

- lygiai su mūsų kaimynais nau
dotis”. Kiti anų laikų tautos ža
dintojai ieško priemonių, kaip 
šitą lygybės principą būtų ga
lima įgyvendinti. Vincas Kudir-

ši grupė daros ypatingai svarbi 
ir galinga.

Tačiau valstybinis kapita
lizmas neturi intencijos duoti 
tinkamos vietos mokslui sociali
nėje sistemoje. Visi mūsų chro
niški sunkumai ir negalavimai, 
kurie veda į socialinę krizę 
ir gresia visuotine katastrofa, 
kyla iš šio fakto.

Mūsų nepasisekimai gausūs. 
Aplinkos užteršimo politikos 
atžvilgiu mes atsilikę keliais' 
dešimtmečiais, o praktiškai nie
ko nedarome. Nervinės ir psi
chinės sąlygos yra kritiškos 
dabarties žmogui. Bendras ne
pasitikėjimas tarp grupių ir tar
pusavio įtampa. Administra
ciniame aparate kiaurai korup
cija ir veiksmingumo praradi
mas . . '.Tarptautinė politinė 
padėtis palyginti pastovi, tačiau 
paskutiniais metais Sovietų Są
jungą ištiko vienas nepasiseki
mas po kito. Ekonominė sis
tema verkiant reikalinga mo
dernizacijos ir racionalizacijos. 
Gyvenimo standartas žemas ir 
taisosi labai pamažu, jei iš viso 
taisosi. Svarbiausia, bendruo
menė yra praradusi senuosius 
idealus ir jų vietoj nieko nėra 
gavusi. Iš čia visuotinis nepa
sitenkinimas ir demoralizacija, 
vedanti į moralinį griuvimą, 
nusikaltinlus ir alkoholizmą, 
kurie auga. Mūsų akyse kraštas 
eina į suirutę.

(bus daugiau)

ka, “Aušros” prižadintas, 1889 
pradeda leisti “Varpą”, kur ragi
na tautą keltis ir imtis darbo: 
“ .. .dirbkime, dirbkime ir 
dirbkime, nes kiekvienas mūsų 
stabtelėjimas — tai valdžios lai- , 
mėjimąs”. Juozas Tumas-Vaiž
gantas savo pavyzdžiu rodo, 
kaip reikia dirbti: jis, jo paties 
žodžiais, nieko kito “tiek konk
rečiai” nemylėjo kaip Lietuvos 
ir tapo “savosios, lietuviškos vi
suomenės tarnas; ne, dar dau
giau — jos vergas, dėl jos me
tų metais nebematęs, kaip 
skaisti saulutė šviečia ir džiugi
na”. Visi jie ir daugelis kitų 
kuria ' '

Idealinės Lietuvos svajonę 
Konkretaus Lietuvos vaizdo

gimtosios kalbos aukštinimą, 
tautos praeities branginimą, gė- 
rėjimąsi tėvynės gamta ir išli
kusiais paminklais, į savo tautos 
ateičiai bei gerovei pasiauko
jančio bei dirbančio lietuvio 
idealizmą. Svarbiausia — pri
kelti ir subrandinti gyvąją tau
tos sąmonę, kuriai turi rūpėti 
tautos aspiracijos. Visus savo 
platumu ir įtaigumu lenkia Mai
ronis, todėl pasipuošia tautos 
dainiaus ir pranašo aureole. Iš 
tikrųjų jis randa kelią į tautos 
širdį. Visa tauta ima dainuoti jo 
dainas — tokias, kaip “Lietuva 
brangi”, “Užtrauksme naują 
giesmę”, “Kur bėga Šešupė”, 
“Eina garsas”, “Ten, kur Ne
munas banguoja” ir kt. Jis skel
bia šūkius, skleidžia idėjas, au
drina dvasias. Įtikina, nes eina 
kartu su gyvenimu. Štai tautos 
prisikėlimo viltį jis paremia ne
sulaikomo istorinio kitimo dės
niu:

Mainos rūbai margo svieto:
Silpnas kelia, tvirtas griūvą. . 
Tautos atgimimo j^gą jis‘Ty-

I gina su nesuturima upės srove: 
Nebeužtvenksi upės bėgimo. 
Norint sau eitų ji pamatu; . 
Nebsulaikysi naujo kilimo, 
Nors jį pasveikint tau ir 

baisu.
Tautai aukotis ir dirbti, ją 

mylėti, šviestis — toks Mairo
nio Lietuvai rodomas kelias:

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą, 
Šarvuoti mokslu atkakliu! 
Paimsme arklą, knygą, lyrą 
Ir eisim Lietuvos keliu!

Tautiniai laimėjimai
Pastangos duoda vaisius. Lie

tuvos kely pasirodo ir laimėji-
’ mų: tautai grąžinama spauda, 
į mokyklas įsileidžiama lie
tuvių kalba, pradeda eiti legalūs 
lietuviški laikraščiai, steigiamos 
lietuviškos draugijos. 1905 
metų Didysis Vilniaus Seimas 
jau pareikalauja Lietuvai auto
nomijos. Taigi jau gyva ne tik 
tautinė, bet ir ja paremta tau
tos valstybinė sąmonė. Po try
likos metų — 1918 vasario 16 — 
žengiamas ir valstybinis žings
nis: Lietuvos Taryba vienu bal
su paskelbia “atstatanti nepri
klausomą demokratiniais pama
tais sutvarkytą Lietuvos valsty
bę su sostine Vilniuje ir tą 
valstybę atskirianti nuo visų 
valstybinių ryšių, kurie yra bu
vę su kitomis tautomis”.

Antrasis stebuklas
Šitaip idealinė Lietuva virto 

tikrove. Įvyko ir antrasis ste
buklas: ji apsigynė nuo ją puo
lančių priešų, susiorganizavo ir 
įrodė, kad, pati tvarkydamasi, 
sudaro palankiausias sąlygas 
tautai reikštis visose gyvenimo 
srityse. Bet vienas mūsų ne
priklausomo gyvenimo mo
mentas ypačiai svarbus, dėl to 
jis čia ryškinamas atskirai.

Prieš kelerius metus apie šį 
antrąjį tautos stebuklą prof. Al
girdas J. Greimas “Prancūzijos 
Lietuvių Žiniose” kalbėjo pla
čiau, ir reikia su juo sutikti, 
kad apie nepriklausomos Lietu
vos valstybę galima daug ką pa
sakyti. Ne tik gero, bet ir blo- 
*°’ (bus daugiau)
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buvo taikomi Darbininko meti
nės šventės viešniom ir sve
čiam! Iš tikro, jie buvo kreipia
mi į mūsų “tylinčiųjų daugu
mą”, kuri tik labai retai teai

STASYS SANTVARAS

(Tęsinys iš praeito nr.)

Aišku, savam krašte, ne tokio
se sąlygose, visa tai būtų su
žvilgėję kitom varsom ir kito
kioj dvasios šviesoj. Be to, Ame
rikos ir Vakarų Europos rašyto
jų ieškojimai, vienokios ar kito
kios literatūrinės srovės, atsisa
kymas nuo klasikinės poetikos 
formų, poslinkiai į Vakaruose 
aukštinamą freudizmą, į atvirus 
pasisakymus — jau ir prietemoj 
regimi lietuvių išeivių grožinėj 
literatūroj. Ir tai, turbūt, yra 
natūralu, gal net ir neišvengia
ma.

ja gali skambėti įvairiuose sti
liuose ir įvairiose formose, tik 
itin svarbu, kad ji būtų auten
tiška ir savaiminga, kad ji ne
būtų tik beprasmiškas žodžių 
taškymas baltame, melsvame ar 
rudame popieriaus lauke.

Lyrikos diapazonas
Praėjusių metų išeivinė lietu

vių lyrika, nors negausi kny
gom, yra gana plati savo diapa
zonu.

Eglė Juodvalkytė dainuoja 
moderniai, dažniausiai baltom 
eilėm, net sintaksės ženklų ne
vartodama (lyg tas palengvintų 
skaitytojui poeziją suprasti!). 
Nepaisant to, jos debiutinis rin
kinys kalba apie jos talentą. 
Tegu tik pasirinktas kelias ir 
poetės pašaukimas jos per greit

Sėliai), ir rimtom pastangom 
prasiskverbti į lietuvių tautos 
gilią senovę (Vyt. Alantas — 
Šventaragis) ir pasinešimu į 
emigracinio gyvenimo raizgatis 
(Vyt. Alantas — Amžinasis lie
tuvis, J.* Gliaudą — Brėkšmės 
našta), ir sėkmingu bandymu 
ieškoti kitokio žmogaus ir kito
kios tematikos (Ed. Cinzas — 
Brolio Mykolo gatvė) — anaip
tol neliudija mūsų dailiosios 
prozos tūpčiojimo vietoj. Ji, toji 
proza, yra įdomi ir savo stiliais, 
ir kai kurių autorių kalbiniu iš
prusimu, ir panaudotos pro
blematikos kiekiais, ir mėgini
mais pažvelgti į išgyventą lai
ką ir to laiko žmones. Gal tai 
ir nėra didžiuliai žingsniai į me
nines aukštybes, bet tai nėra ir

di lanko į lietuviškus vakarus,

Po modernizmo skėčiu
Mūsų naujoji lyrika, palindusi 

po tariamu modernizmų skė
čiu, nutolo nuo lietuviškos 
tautosakos versmių, išsižadėjo 
klasikinių eilėraščio formų, tie
siog pasroviui nuplaukė su tom 
apraiškom, kurių dabar taip 
gausu vakariečių literatūrose.

Tačiau iš arčiau į visa tai 
pažvelgus, argi turėtumėm užsi
merkę tikėti, kad tie kelių žo
džių ar kelių sakinių eilėraš
čiai, dažniausiu atveju balti, t.y. 
nerimuoti, nepaisantys ir jokių 
ritmų, jau yra tokia didelė ir 
niekad negirdėta naujiena? Iš 
tikro, prieš amžius jau ir-lie
tuviai dainavo savo džiaugsmus 
ir sielvartus baltom eilėm. Ir 
turėjo ką pasakyti, ir sugebėjo 
pasakyti nuostabiai gilių žmo
gaus būties tiesų .

Štai kiek modernesnės lietu
vių liaudies dainos posmelis ke
turiom eilutėm, papuoštom ali- 
teraciniais ar atsitiktiniais ri
mais, išsako tokią mūsų tautos 
nūdienio gyvenimo tiesą, kurią 
nelengva išsakytų net ir labai 
geras patriotinis eilėraštis:

Oi užkilbkit vartelius,
'OJir paleiskit kartelius, — 
Tegu išlojo svečių pulkelį 
Iš svetimos šalelės!...
Antikos graikai, kinai ir japo

nai dar prieš Kristų rašė baltom 
eilėm, vienu ar kitu metu per 
daug nepaisydami ritmikos, 
dažnu atveju į kelių eilučių 
poemą sudėdami tokią žmogaus 
gyvenimo patirtį, kurios grožis 
ir išmintis ir po amžių tebespin
di, kaip nemirtingi deimantai. 
Atseit, kai į minimą poezijos 
meną pažiūri, nūdieniai moder
nistai tėra tik labai reliatyvūs 
dalykai.

Žinoma, aš nepasakiau, kad 
negalima taip rašyti, kaip nū
dien rašoma, atsirėmus į vieną 
ar kitą filosofiją, į vieną ar 
kitą literatūrinio meno išpažini
mą, tik nederėtų užgaulioti ir 
niekinti tų rašytojų, kurie tebe
saugo “senobines” pažiūras į 
poezijos meno paskirtį, kurie, 
be abejonės, turi ir savo este
tines pažiūras. Iš tikro poezi-

neapvilia!
Ada Karvelytė lietuvių poe

zijos horizonte laikosi itin jau
kia ir švelnia moters dvasios ši
lima, daugiau ar mažiau išpa
žindama ir tradicinį eiliavimą.
Velionis Faustas Kirša, kaip ir 

dera jo stotui, savo “Palikime” 
išliko estetas, idėjos ir minties 
poetas. Mano nuomone, kuri 
nebūtinai turi būti tobula, 
Fausto Kiršos “Palikimas” yra 
tikrai vertingas ir reikšmingas 
įnašas į mūsų išeivių literatū
rą.

Beletristikos tematika
Lietuvių išeivinis epas — no

velė, apysaka, romanas, turint 
prieš akis tik praėjusių metų 
leidinius, taip pat neišvengė 
vakarietiškų įtakų. Tiesa, mūsų 
beletristai, išskyrus tik Ed. Cin
zą, kurio apsakymų veiksmas 
vyksta anapus lietuvių buities, 
dar neišbėgo laukan iš lietu
viškos tematikos barų.

Praėjusiais 1972 m. mūsų pro
zininkai gana plačiai aprašė 
okupacijų ir emigracijų lietuvių 
išgyvenimus, siekius ir sielvar
tus, laimėjimus ir pralaimėji
mus. Kai kurie autoriai (Alantas, 
Gliaudą ir Cinzas) įšoko ir į at
virybes, kurios dabar yra tokios 
madingos Vakarų literatūroj.

Tik mūsų autoriai dar ne
nubėgo taip toli, kaip vakarie
čiai — erotinių ir seksualinių 
scenų jie neaprašinėja tik dėl 
paties aprašinėjimo. Tokiem 
įvykiam jie turi iš veiksmo ei
gos ir personažų santykių iš
plaukiančius psichologinius pa
teisinimus.

Tad nesutinku su tais, kurie 
jau dabar už tuos atvirumus mū
sų rašytojus apmėto akmenimis, 
paviršutiniškom ir nepagrįstom 
bendrybėm . . .

Aplamai, jei galima taip api
būdinti, 1972 metais lietuvių iš
eivių epas ir savo tradiciniu 
lyriniu pasakojimu (Pr. Naujo
kaitis — Pasisėjau žalią rūtą), 
ir sociologo staigmenišku pasi
rodymu su beletristikos vei
kalu (Ant. Musteikis — Kiauros 
rieškučios), ir intelektualiu 
žvilgsniu į laiką ir žmones (Va
cys Kavaliūnas — Aidai ir še-

apsikasimas pelkėj.

neskaito ir neremia savos 
spaudos, o ką ir kaip su ja be
kalbėti apie lietuviškas knygas! 
Kai tokių žmonių sutinkat, per
duokit jiem mūsų visų sveiki
nimus ir linkėjimus (kito ke
lio jiem pasiekti iš tikro nėra).

Galit jiem netgi atvirai ir tie
siai pasakyti: anot Maironio, 
lengviausia žmogui išnykti kaip 
dūmui, net neblaškomam vė
jo'. ..

Lietuviškosios knygos dalia, 
jos kelias į skaitytoją, jos meni
niai siekiai ir idealai rūpėjo ne 
tik Martynui Mažvydui, rūpi vi
sa tai ir dar ne vienam lietu
viui. To rūpesčio krislą, gal tru
putį ironišką, mums paliko ir 
Faustas .Kirša jis vadinasi

Džiaugsmas; linksmybė, 
laimė, šypsena yra tie dalykai, 
kurių mes ieškom, kuriais ap- 
šviečiam savo gana pilką kas
dienybę. Tuo tarpu mano kal
boj, informuojančioj jus apie 
1972 metų lietuvių išeivių gro
žinę literatūrą, nestigo grau
dulio, gal netrūko net ir pesi
mizmo.

Tačiau tie mano žodžiai ne-

Knygos šūkis lietuviui:

Širdį atrakink! 
Knygai kelią skink! 
Pamėgink, pamėgink!

Pikta, bet vistiek, 
Ryžkis ir padėk! 
Nugalėk, nugalėk!

Kai prašvis galva, 
Bus knyga gyva! 
Su knyga — Lietuva!

LEONARDAS ANDRIEKUS

Nebuvo ten nei angelo, nei Serafino, 
Al ve mos kalno, iečių, ir'vinių — 
Tik ta ilga liūdnų dienų grandinė 
Su ašarom, giesmėm, palangių jurginu.

Nebuvo ten nei vizijų, nei apšvietimų 
Tik ta blanki mėnulio pilnatis, 
Bet vieną sykį atsivėrė .stigmos » ■ 
Ir tokioje menkoj buit% įs

Dabar jau neįmanoma Jų’uenuslėpti 
Po stora atgailos ašutinę-^čr ?
Matau per Cedrono up^liolieptą.A 
Su stigmom einančias rfcinias...

JEI PAŽVELGTUM

O kaip būčiau aš laimingas, 
Jei pažvelgtum į mane! — 
Kiemas, namas, senos knygos 
Vėl pakviptų ramune ...

Vėl smagiai šlamėtų liepos 
Tuščio lauko vidury, 
Kai pajustų, jog paslėpus 
Mano pasakas turi.

Ak, žinau — ten jos paliko, 
Kur nesibaigia šalna, 
Kur tarp gedulo vainikų 
Gimsta skausmas ir daina!

Darbininko redakcijos 
šventėj vasario 3 Kultūros 
Židinyje. Iš k. I-je eilėj 
— Kornelijus Bučmys, 

OFM, — redaktorius, poe
tas Stasys Santvaras, kalbė
jęs apie praėjusių metų li
teratūrą, Loreta Vainienė —

apdovanota Darbininko 
žymeniu, prof. J. Brazaitis 
— redaktorius, Rasa Navic
kaitė, laimėjusi Liet. Žurna
listų Sąjungos c.v. II-ją pre
miją, Il-je eilėje — Paulius 
Jurkus — redaktorius, toliau 
apdovanoti žymenimis —

muz. Vincas Mamaitis, prof. 
dr. J. Stukas, inž. Algiman
tas Gečys, Jonas Klivečka, 
žurnalistas Kęstutis Čerke- 
liflnas ir fotografas Linas 
Vytuvis, laimėjęs Liet. Žur
nalistų Sąjungos c.v. trečią 
premiją. Nuotr. V. Maželio

Balys Sruoga, dail. Fainšteino piešinys anglimi. Poetas ir 
dramaturgas, kritikas, literatūros ir teatro teoretikas. Gimė 
1896 vasario 2, mirė 1947 spalio 16 Vilniuje. Praeitais me
tais (1972) buvo prisiminta jo mirties 25 metų sukaktis. 
Žymiausi jo dramos veikalai yra: Milžino paunksmė, Bai
sioji naktis, Apyaušrio dalia, Kazimieras Sapiega.

RAŠYTOJAI

IR KNYGOS
— “Abraomas ir sūnus”, 

Draugo premijuotas Aloyzo Ba
rono romanas, jau išspausdintas 
ir jį bus galima įsigyti Draugo 
meno vakare, kuris įvyks kovo 4 
Marijos aukštesniosios mokyk
los salėj. Programoj dalyvaus 
sol. G. Čapkauskienė ir sol. K. 
Vakartis.
— Lietuvos Nepriklauso

mybės Fondas, išleidęs anglų 
kalba “Lithuania 700 Years” 
jau trečią laidą, baigia ruošti 
Nepriklausomos Lietuvos ir 
Diplomatinės Tarnybos istoriją 
lietuviui kalba. Paskutiniu LNF 
užsimojimu yra išleidimas ang
ly kalba leidinio, kuris įtikin
tų pasaulį, jog Lie ~

įsijungė į Soviėtų Sąjungą,- 
... kaip.rusai skelbia, bet klasta ir 

žiauriu smurtu naikinant tautą. 
Leidinys apims apie 350 pus
lapių, bus mažesnis ir pigesnis. 
Aukom leidyklos adresas: Lith- 
uanian Independence Fund, 
Ine. 87-80 96 St. Woodhaven, 
N,Y. 11421. v

— T. Leonardo Andriekaus, 
OEM, Lietuvių Rašytojų Drau
gijos pirmininko, literatūros va
karas įvyks kovo 3 Rochester, 
N. Y., Šv. Jurgio lietuvių pa-

RAŠYTOJO SKUNDAS 
DĖL CENZŪROS

Lapkričio 25 “Literatūroje ir 
Mene” buvo jaudinančiai ir iš
kalbiai aprašyta rašytojo padėtis 
totalitarinėje valstybėje: “Jį gali 
prakeikti, apšmeižti tautos aky
se, užsiundyti ant jo visas vi
suomenės padugnes. Ir tai dar 
ne viskas .. . Jam atima pasku
tinį duonos kąsnį, pasmerkia 
užmirščiai. Tik vieno jie negali 
padaryti rašytojui — apčiaupti 
jam burnos, uždrausti galvoti, 
išplėšti iš rankų plunksnos . . 
Mano knygų nebeperspausdin- 
davo, mano vardą uždraudė ne 
tik rašyti, bet-ir minėti”.

Nejaugi čia redaktorius-par- 
tietis V. Radaitis išspausdino 
pasikalbėjimą su Solženicinu, 
Siniavskiu ar Amalriku? Ne, tai 
cituojamas vokiečių rašytojas 
Bernhardas Kelermanas, 1945 
metais pasakojantis apie nacinę - 
cenzūrą.

Į Kelermano lūpas įdedami ir 
šie žodžiai, neabejotinai gar
siai prajuokinę “Literatūros ir 
meno” skaitytojus: “Ne, jūs, ru
sai, niekada to nesuprasite, jūs

— Poeto Stasio Santvara poe
zijos vakaras įvyks balandžio 4 
Rochester, N. Y., Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salėj. Dalyvaus 
ir pats poetas, paskaitys savo 
poezijos deimančiukų. Rengia 
LB kultūrinių pobūvių skyrius, 
pirmininkaujamas rašyt. Jurgio 
Jankaus.

— “Australijos lietuviai” — 
tai apžvalginis leidinys, kurį su
redaguoti Australijos LB krašto 
valdyba pavedė Melboumo vie
nam iš žymesnių kultūrininkų 
Albertui Zubriui. Leidinys 
leidžiamas minint 25-rių metų 
sukaktį nuo lietuvių gausesnio 
įsikūrimo Australijoj.

— Dirva skelbia 1973 m. no
velės konkursą. 500 dol. premi
jos mecenatas — Simas Kašelio- 
nis. Autoriam paliekama laisvė 
pasirinkti novelės temą,; turinį

, birželio 15 a__
velės konkursas, 6907 Supėtii

su: Diįvą-įr^po- 
. . .Lor

Avenue, Cleveland, Ohio 44103.
— Aukuras”, Hamiltono dra

mos sambūris, kovo 17 Cleve- 
lande stato J. Jankaus dramą 
“Audronė”. Vakarą rengia Vysk. 
M. Valančiaus Lituanistinės 
mokyklos tėvų komitetas.

— Lietuvių Agronomų Sąjun
gai Chicagoj atsiųstiem konkur
siniam rankraščiam apie Lie
tuvos laisvės laikmečio ūkinin- 

įfos *salėj,**tuąj po'dail. *A. įvertinti sutiko šie rašytdjai 
Galdiko parodos atidarymo. Pa- 
rodą veiks ir kovo 4.
- Aloyzas Baronas paruošė 

tekstus dainom, kurias humoris
tinėj programoj atliks solistai 
Nerija Linkevičiūtė,Vyt. Nakas 
ii Bernardas Prapuolenis spau
dos baliaus metu kovo 3 Chi
cagoj . Spaudos balių rengia Lie
tuvių Žurnalistų Sąjungos cent
ro valdyba. Baliaus reikalus 
tvarko iždininkas Jurgis Janu- 
šaitis.
- Rašyt. Vyt. Alanto “Šventa

ragio” antro tomo leidimui pa
remti Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Chicagos skyrius surinko 
192dol., o LŽD centro valdyba 
iš savo kasos paskyrė 308 dol.

— Algirdas Landsbergis pa- 
rašė daugiau kaip 80 straips
nių pasaulinei dramos enciklo
pedijai “Encyclopedia of World 
Drama” (New York, McGravv- 
Hill, 1972). Švedų Akademijos 
Nobelio premijos komitetas pa
kvietė šį 
lietuvį 
šytoją 
1973 m. 
premijai.* Tokie kvietimai kas
met išsiunčiami porai šimtų ra
šytojų, kritikų ir literatūros isto
rikų visame pasaulyje.

-Spaudos balių surengė Sao 
Paulo Šv. Juozapo vyrų broli
ja. 100 dol. pelnas paskirtas Bra
zilijos lietuvių laikraščiui 
“Mdsų Lietuva”.

New Yorke gyvenantį 
dramaturgą ra- 

pasiūlyti kandidatą 
Nobelio literatūrinei

net neįsivaizduojate, ką gali pa
dalyti galinga propagandos mi
nisterija vienišam amatininkui- 
raJytojui, kai šis atsisako rašyti 
pagal. .. įsakymą”.

(Elta)

bei kultūrininkai: Aloyzas Baro
nas, Nijolė Jankutė ir Dalia 
Bylaitienė. Agronomų sąjungai 
atstovauja jos išrinktoji tam 
literatūros kūriniui leisti komi
sija: Alfonsas Indreika, Antanas 
Santaras ir Aleksas Šeštokas.

— Romualdas Spalis baigia 
rengti naują romaną — “Mer
gaitė iš ghetto”. Autorius svars
to galimybę balandžio mėnesį 
i? Anglijos atvykti atostogų į 
Ameriką ir susipažinti su JAV 
lietuvių gyvenimu ir jų kūry
binėm nuotaikom.

— J. A. Jūragis, vienas Aust
ralijos lietuvių žymesnių poetų, 
gruodžio 20 Sydnėjaus “Plunks
nos” klubo posėdy skaitė pa
skaitą apie lietuvių poeziją Aus
tralijoj. Klausytojai sužinojo, 
kad Australijoj yra net 23 pla
čiau savo kūryba pasireiškę 
poetai, kurių keletas išleido ir 
savo kūrybos knygas, o vienas 
net anglų kalba.

— LB švietimo tarybos ren
giamas koncertas ir jaunimo 
literatūros premijos įteikimas 
įvyks Chicagoj, jaunimo centre, 
balandžio 29.

— Algio Rukšėno knyga apie 
Simo Kudirkos tragediją jau 
spausdinama. Knygą bus galima 
Įsigyti balandžio mėnesį.

— Andanas Vadopalas, išėjęs 
į pensiją, parašęs ir išleidęs 
veikalą “Lietuviški antropolo
giniai tipai”, likviduoja savo 
biblioteką ir lituanistikos moks
lui tinkamas knygas ir žodynus 
perduoda naudotis Pedagoginio 
Lituanistikos instituto studen
tam. A. Vadopalas, gyvendamas 
Amerikoj, visą savo laisvą laiką 
pašventė šio veikalo paruošimui 
ir jį išleido savo lėšomis.
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NAUJAS RYŽTAS NAUJAI KOVAI
Lietuvos generalinio konsulo Aniceto Simučio žodis Lietuvos 
nepriklausomybės minėjime vasario 18 New Yorke

Vasario 16-oji šiandien mini
ma viešai ir iškilmingai visam 
laisvajam pasauly, kur tik yra 
lietuvių. Paslapčiom ir susi
kaupus ji taip pat minima ir 
okupuotoj Lietuvoj, Sibiro iš
trėmime, koncentracijos stovyk
lose ir plačiosios Rusijos sun
kaus režimo kalėjimuose, nes 
lietuvių yra beveik kiekvienam 
Rusijos kalėjime.

Gal nė viena kita Rusijos pa
vergtoji tauta pereitais me
tais neparodė tokio pasaulinio 
dėmesio susilaukusio pasiprie
šinimo, kokį parodė lietuviai.

Lietuvos okupantai naudoja 
galingą propagandos aparatą į- 
tikinti pasauliui, kad lietuvių 
tauta esanti laiminga ir pa
tenkinta Sovietų Rusijos oku
pacijoj. Tam tikslui jaunuoliai 
nuo žemiausių mokyklos klasių 
kasdien indoktrinuojami mark- 
-sizmu-leninizmu, praeina kom
jaunuolių stažą, o vėliau įrašo
mi komunistų partijom Nepraė
jus šio stažo, jaunuoliui nelei
džiama ar bent kliudoma siekti 
aukštojo mokslo. Bet ar tai 
reiškia, kad tie jaunuoliai išsi

Iškilmingos pamaldos Lietuvos nepriklausomybės šventės proga Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje vasario 18. Kalba Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Nuotr. Charles Binkins

BRAŽINSKŲ BYLA TURKIJOS TEISME
(atkelta iš 1 psl.)

veiksmų tikslas yra nudelsti 
teismo eigą ir pakenkti mūsų 
klientams, kiek tik įmanoma. 
Nors tokie politiniai ir makia- 
velistiniai teisminiai manevrai 
dažnai vartojami Sovietų Sąjun
goje, bet gerbiamasis teismas 
gali būti su jais nesusipažinęs, 
todėl kaltinamųjų advokatai ra
do reikalą atkreipti į tai dėme
sį”

“Šiuo yra maloniai prašoma 
mūsų klientus paleisti, arba pa
leisti už piniginį laidą, pri
imant dėmesin Sovietų Sąjun
gos organų veiksmus prieš vy
riausią Turkijos suverenitetą.”

INCIDENTAS IR JO APLIN
KYBĖS

Lietuvis Pranas Bražinskas, 
sūnus Stasio, kartu su savo sū
num 1970 spalio 15 sėdo į lėk
tuvą, kuris turėjo skristi iš Sa
turno į Suhumą. Tėvas Bra
žinskas, teismui įteiktam 
prašyme kartu su jo ad
vokato įteiktais n o t a r i z uo

tais pareiškimais bando įrody
ti, kad jis dalyvavo laisvės kovo
tojų pogrindžio organizacijose 
Rusijoje ir kad būdamas įspė
tas, jog jis yra išaiškintas, ban
dė pasiekti laisvę, ką jo kovos 
draugai yra padarę anksčiau, ir 
to siekdamas nukreipė lėktuvą į 
Turkiją.

SUSIDŪRIMAS LĖKTUVE
Kai tėvas ir sūnus pradėjo 

vykdyti savo planą ir ėjo į la
kūnų kabiną, vienas asmuo (pa
gal rusų tvirtinimus tai buvęs 
keleivis, bet pagal advokatų ir 
pačių kaltinamųjų tvirtinimus 

žada savo tautos ir atsisako nuo 
kovos už Lietuvos laisvę?

Į tą klausimą atsako buvęs 
partizanas kovotojas, o dabar so
vietų kalinys Liudvikas Simu
tis, buvęs nuteistas mirties 
bausme. Savo pareiškime So
vietų Rusijos*valdžiai jis rašė:

“Būdamas antisovietiniu, iki 
savo suėmimo aš sugebėjau būti 
ir komjaunuoliu, dargi kom
jaunimo aktyvistu. Sugebėčiau 
ir dabar taip pat suvaidinti at
gailaujantį nusikaltėlį, kokiu 
mane čia norėjo padaryti. Mo
kėčiau prirašyti visą drobulę 
pagyrų ir kalėjimo prižiūrėtojui, 
ir visai sovietinės valstybės pa
taisos darbų sistemai, ir apskri
tai sovietų valdžiai. Mokėčiau 
prikalbėti krūvą malonių pa
žadų ... Bet aš to nedarau ir ne
darysiu ...”

Lietuvių tautos laisvės troš
kimas ir tautinė sąmonė šian
dien yra aukštam lygy. Kovoto
jas už Lietuvos laisvę Liudvi
kas Simutis nėra vienintelis, 
kuris savo tikruosius įsitikini
mus ir veiksmus mokėjo dangs

tai buvęs policininkas) bandė 
panaudoti savo revolverį. Susi
šaudymo metu du įgulos nariai 
buvo sunkiai sužeisti, o lėktuvo 
palydovė mirė Trebzono vals
tybinėje ligoninėje, į kur ji bu
vo nuvežta.

AR INCIDENTAS ĮVYKO SO
VIETŲ SĄJUNGOS AR TURKI
JOS TERITORIJOS ERDVĖ
JE?

Pats svarbiausias šios bylos 
klausimas yra, ar lėktuvo pagro
bimas ginklų pagalba ir to pa
sekmės, kaip palydovės mirtis ir 
dviejų įgulos narių sužeidimas, 
įvyko Turkijos ar Rusijos terito
rijos erdvėje? Kaltinamieji ir jų 
advokatai tvirtina, kad tai įvyko 
Turkijos teritorinėj erdvėj, bet 
rusų pusė tvirtina, kad tai įvy
ko Rusijos teritorijos erdvėj.

KĄ SAKO DAKTARAI?
Mirusiąją palydovę apžiūrėję 

daktarai po to, kai ji buvo at
vežta į Trebzono valstybinę li
goninę, nustatė, kad kulkos su
žeidė arteriją ir plaučius tiek, 
kad po to ji negalėjo išlikti 
gyva ilgiau negu tris minutes. 
Pagal tokį daktarų raportą iš
eitų, kad susidūrimas ir iš to 
sekusi palydovės mirtis įvyko 
Turkijos teritorijos erdvėje.

v*
TEISMO EIGA

Ši byla, kuri susilaukė pasau
linio dėmesio, pradžioje buvo 
rankose Trebzono viešojo pro
kuroro, kuris Bražinską ir sūnų-" 
atidavė Trebzono pirmos in
stancijos kriminalinių bylų teis
mui. Šis teismas nusprendė,

Vyskupo Valančiaus laikais 
Rusijos carų' valdomoj Lietu
voj aukštesniojo ir aukštojo 
mokslo galėjo siekti tik bajorų 
vaikai. Tad lietuvių valstiečių 
sūnus Motiejus Valančius buvo 
aprūpintas bajoriškos kilmės 
metrikom, kad galėtų išeiti 
aukštuosius mokslus. Panašiai 
buvo, ir su Simanu Daukantu 
ir daugeliu kitų. Vėliau tie vals
tiečių sūnūs, vyskupas Motiejus 
Valančius ir S i manas Dauka 
tas, tapo didžiausi tautos žadin
tojai. Šių laikų okupantai reika
lauja,* kad aukštesniojo ir aukš
tojo mokslo siekiąs lietuvis būtų 
komjaunuolis. Pereitais metais 
gegužės mėnesį vienas tokių 
komjaunuolių, Romas Kalanta, 
paaukojo gyvybę už Lietuvo 
laisvę. Kas žino, kiek dar tokių 
Kalantų atsiras išmušus nau
jai Lietuvos laisvės valandai? 
Nauji okupantai ir nauji laikai 
reikalauja naujų kovos prie
monių.

Šiandien minėdami Lietuvos 
nepriklausomybės šventę, mes 
jungiamės dvasia su savo bro
liais pavergtoj tėvynėj ir ryžta
mės naujai laisvės kovai. Nauja 
proga Lietuvos laisvei ateis tik
rai — tuo mes visi tikim.

kad lietuviai tėvas ir sū
nus buvo politiniai nusikaltė
liai, nes nusikalto, vykdydami 
politinį uždavinį. Tada viešasis 
Trebzono prokuroras apeliavo į 
Trebzono aukštąjį kriminalinių 
bylų teismą, bet ir šis teismas 
sutiko su pirmosios instancijos 
kriminalinių bylų teismo spren
dimu.

Po to, kai tėvas ir sūnus Bra
žinskai buvo pripažinti politi
niais nusikaltėliais, tuometinis 
teisingumo ministeris raštu į- 
sakė vyriausiam viešajam pro
kurorui siekti, kad teismo 
sprendimas būtų pakeistas.

Vyriausio apeliacinio teismo 
pirmos instancijos kriminalinių 
bylų rūmai apžvelgė vyriausio 
prokuroro reikalavimo raštą, ir 
du teisėjai buvo tos nuomonės, 
kad vyriausybė negalėjo duoti 
parėdymo raštu tos rūšies bylos 
reikalu, ir vienas iš kitų trijų 
teismo narių pritarė pirmųjų 
nuomonei ir patvirtino pirmo
sios instancijos nutarimą priim
damas pagrindu tai, kad kalti
namieji buvo politiniai nusikal
tėliai. Tada vyriausio prokuroro 
įstaiga kreipėsi su protestu į 
vyriausio apeliacinio teismo 
generalinės tarybos krimina
linių bylų rūmus, kurie nu
sprendė, kad lietuvis tėvas ir jo 
sūnus yra eiliniai kriminalis
tai. -

Teisingumo ministeriui rei
kalaujant, viešojo saugumo pa
grindu ši byla buvo perkelta 
iš Trebzono į Ankarą ir šiuo 
metu yra antrojo aukštojo krimi
nalinių bylų teismo Ankaroje ži-' 
nioje.

Gynėjų advokatų prašymas 
paleisti lėktuvo grobikus tėvą ir

Šv. Kazimieras, dail. Adomo Galdiko tapytas paveikslas.

LIETUVOS DANGIŠKO
GLOBĖJO DIENA

Kovo ketvirtoji yra šv. Kazi
miero, Lietuvos globėjo, šventė. 
Ji švenčiama ne tik Lietuvoj, 
bet ir kituose kraštuose.

Šventasis yra Lietuvos sūnus, 
augęs ir miręs mūsų tėvų že
mėj. Mirė dvidešimt penkerių 
metų amžiaus. Jo karstas, iš
tremtas iš Vilniaus katedros-ba- 
zilikos, yra Šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčioj, Antakalny, Vil
niaus priemiesty.

'Dangiško tėvynės užtarėjo 
kultas lietuvių tarpe yr&- pla
tus. Kas suskaitys bažnyčias ir 
koplyčias, pastatytas jo garbei? 
Ir kas suskaitys ta beribį skai
čių vyrų ir moterų, pakrikš
tytų Kazimiero arba Kazimieros 
vardu?

Šventojo asmeny yra glau
džiai susipynę šventumas ir 
lietuvybė. Štai, Lietuvos kariuo
menei skubant gelbėti svarbią 
Lietuvos pilį — Polocką, bet 
negalinčiai persikelti per patvi
nusią Dauguvą, šv. Kazimieras 
parodė brastą, kuria Lietuvos 
kariuomenė lengvai persikėlė, 
išblaškė daug didesnę priešo 
kariuomenę ir išgelbėjo apgultą 
Polocką.

Šiandien šventasis guodžia 
visus lietuvius: likusius tėvy
nėj ir išblaškytus po visą pa
saulį.

Kovo ketvirtoji skatina kiek
vieną lietuvišką širdį kreiptis į 
šv. Kazimierą šiais žodžiais:

“Šv. Kazimierai, Marijos 
žemės globėjau, kuris himnais 
šlovinai Švč. Mergelę, kuris, 
naktimis prie bažnyčios durų 
klūpodamas, šaukeisi jos pagal
bos, kuris taip mylėjai skaisty
bę, kad visokios pasaulio gar
bės, visų karališkų patogumų 
dėl jos išsižadėjai, — išmelski, 
šv. globėjau, ir mūsų tėvynei 
skaistumo žiedų, kurie savo 
kvapu patrauktų mus visus tavo 
keliais.”

“Šv. Kazimierai, niekur ne
norėjęs išvykti iš savo šalies, 
o jai esant pavojuj, iš dangaus 
padėjęs mūsų kariuomenei, su
geltomis širdimis maldaujame, 
padėki prisikelti mūsų tėvynei 
kilniam gyvenimui, o mums 
veikiai sugrįžti į žemę, pašven
tintą kankinių krauju, nekal
tomis ašaromis ir begaliniu siel
vartu.”

Jeigu kas sugebėtų surinkti 
visas maldas, nukreiptas į mūsų 
užtarėją; jeigu kas galėtų nu
girsti plakimą lietuviškų šir
džių, iš kurių kiekviena turi ne
užmirštamą ekstazės valandėlę;' 
jeigu kas galėtų surinkti visas 
ašaras, išlietas šventojo Kazi- 

sūnų buvo teismo atmestas. By
los svarstymas atidėtas kitai 
datai, iki bus išversti iš Rusijos 
atsiųstieji dokumentai.

i Rep. 

miero šventovėse; jeigu kas į- 
stengtų išmatuoti visą skausmą, 
kuris karuose ir nelaimėse buvo 
sunkiai užgulęs lietuvių krū
tines, ir tą begalinį džiaugsmą, 
kuris iš jo gimė; jeigu kas visa 
tai pajėgtų padaryti, — tas pa
rašytų nuostabią knygą apie 
lietuvio sielą, kuri moka pasiek
ti kantrumo, tikėjimo ir vilties 
viršūnes, atlikdama šioj žemėj 
dar vieną ir paskutinę per 
aspera ad astra kelionę. •

Kazimieras Gečys

GRĄŽINAMI 
PASIRAŠYTI 
PETICIJOS 
LAPAI

Jaunimo peticijos parašų rin
kimo vadovybė yra nutarusi pa
rašų rinkimą baigti vasario 28.
Visus parašų rinkėjus prašome 
iki šios dienos darbus baigti ir 
pasirašytus peticijų lapus kaip 
galima greičiau atsiųsti jaunimo 
kongreso komitetui peticijos la
pe nurodytu adresu. Prašome 
siųsti tik pasirašytus lapus. Tuš
čių lapų grąžinti nereikia. Atsi
skaityti prašome nedelsiant, nes 
peticijų lapus reikia sutvarkyti, 
įrišti ir paruošti įteikimui. Jung
tinėm Tautom peticiją įteikti 
yra numatyta balandžio pra
džioj. Pavėluotai atsiųsti parašai 
gali nebeatsiekti savo tikslo.

Ta proga nuoširdžiai dėkoja
me visiem LB organizaciniam 
vienetam, visom jaunimo bei 
senimo organizacijom, visiem 
pavieniam asmenim, spaudai ir 
radijo valandėlėm, atėjusiem 
mum į talką ar tai renkant pa
rašus, ar kaip kitaip prie šio 
darbo prisidedant. Ypatingą 
padėką reiškiame Pranui Būd
vyčiui, asmeniškai surinkusiam 
virš 30,000 parašų. Šio pareigin
go Chicagos lietuvio realios pa
stangos tebūna mum visiem 
šviesiu pavyzdžiu, parodančiu, 
kaip reikia atlikti didelius dar
bus.

Peticijai parašų rinkimo orga
nizatorių vardu

Bronius Nainys

— Lietuvių Gailestingųjų Se
serų Sąjunga Chicagoj per 20 
savo gyvavimo metų labda
rybės, lietuvybės išlaikymo ir 
kultūriniam reikalam iš rengia
mų koncertų-balių pelno yra pa
aukojusi virš 20,000 dol. Stam
besnės aukos: tremtiniam Sibi
re ir kitur siuntiniai 4,981.78 
dol., Vasario 16 gimnazijai 
3,800 dol., Gautingo senatorijos 
lietuviam ligoniam 2,250 dol., 
Lietuvių Fondui 1000 dol., Put- 
namo senelių namam 1,186 dol. 
ir kt.

JiŠ visur?
— Vasario 16-toji JAV senate 

minėta vasario 15. Minėjimą 
globojo šen. Charles Percy ir 
padarė vieną stipriausių pa
reiškimų. Kalbėjo ir šen. Adlai 
Stevenson ir kiti. Minėjime da
lyvavo ir Altos pirm. dr. K. Bo
belis bei Altos atstovas Wa- 
shingtone dr. J. Genys.

— Vasario 16 minėjimas at
stovų rūmuose įvyko vasario 20 
kongresmano Daniel J. Flood 
globoj. Delegaciją į minėjimą 
sudarė kun. A. Stašys ir dr. K. 
Šidlauskas, Altos vicepirminin
kai, dr. J. Genys, Altos atstovas 
Washingtone, ir J. Micūtaitė. 
Kun. A. Stašys sukalbėjo invo- 
kaciją. Prie delegacijos vėliau 
prisidėjo dr. S. Bačkis ir G. Kri
vi ckienė. Kongresmanas Flood 
ir eilė kitų padarė pareiškimus 
iškeliant Lietuvos dabartinę pa
dėtį.

— William G. Milliken, Mi- 
chigan gubernatorius, Vasario 
16-tosios proga pasirašė spe
cialią proklamaciją. Jo pavaduo
tojas James Brickley vasario 15 
tą proklamaciją įteikė lietuvių 
delegacijai. Ją sudarė: Rosita 
Biliūnaitė, Regina Juškaitė, Al
gis Zaparackas, Vincas Tamo
šiūnas, Antanas Sukauskas, Vla
das Selenis ir delegacijos vado
vė Altos direktorė Elzbieta Pau- 
razienė.

— “Grandies” tautinių šokių 
grupė iš 18 šokėjų vasario 20 
išskrido į Caracas miestą Ve- 
necueloj, kur duos šokių kon
certą. Iš ten skris į Sao Paulo, 
kur dalyvaus P. Amerikos lietu
vių kongrese. Grupei vadovauja 
Ir. Kriaučeliūnienė ir Ir. Smie- 
liauskienė. Kartu išskrido sol. 
Audronė Simonaitytė ir akorde
onistas Ąžuolas Stelmokas.

— Lietuvai talkos komisijos 
Chicagoj pastangomis didžioji 
Chicagos spauda Vasario 16 
proga patalpino nemažai, infor
macijos apie Lietuvą. Chicago 
Today, Sun Times ir The New 
World įsidėjo vedamuosius, 
Chicago Tribūne ir • Chicago 
Today po laišką. Apie Lietuvą 
rašė The Loyola Phoenix ir Ci
cero Life. Lietuvai talkos komi
siją, kurią pakvietė JAV LB 
krašto valdyba, sudaro jaunimas.

— Vasario 16 gimnazijon po 
Kalėdų atostogų įstojo 15 naujų 
mokinių. 13 iš jų neseniai su 
tėvais atvyko iš okupuotos Lie
tuvos. Šiuo metu Romuvoj mo
kosi 92 jaunuoliai.

— Romas Sakadolskis, JAV 
LB tarybos narys ir II-jo Pasau
lio Lietuvių jaunimo kongreso 
pirmininkas, vasario 11 kalbėjo 
Lietuvos -nepriklausomybės mi
nėjime Waukegane, III., kur 
minėjimą rengė LB Waukegano 
apylinkė, pirmininkaujama 
Arch. Edvardo Skališiaus. Va
sario 18 R. Sakadolskis kalbėjo 
minėjime Londone, Kanadoj. 
Po to išvyko į Pietų Amerikos 
lietuvių kongresą.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
ga yra vėl paskelbusi jaunųjų 
žurnalistų konkursą, kurs jau 
prasidėjo sausio 1. Jaunimas 
kviečiamas bendradarbiauti lie
tuviškoj spaudoj. Atspausdintus 
straipsnius, recenzijas, žinutes 
reikia iš spaudos iškirpti, pa
žymėti laikraštį, datą. Į albumą 
sulipdytą medžiagą iki lapkri
čio I prisiųsti LŽS C.v. pirm, 
tėv. J. Vaišniui, SJ, 2345 W. 
56th St, Chicago, III. 60636. 
Tel. RE 7-8400. Premijos bus 
skiriamos iš a.a. konsulo dr. P. 
Daužvardžio stipendijų fondo.

— Gulfport, Floridoj, Holy 
Name bažnyčioj lietuviam ba
landžio 13 bus priešvelykinis 
dvasinis susikaupimas. Praves 
kun. Pr. Dauss Gvazdauskas.

— “Aušra”, Windsoro lietuvai
čių kvartetas, vadovaujamas Va
lės Tautkevičienės, su dideliu 
pasisekimu atliko meninę prog
ramą spaudos baliuj Toronte 
vasario 3. Daytono LB apylin
kė pakvietė “Aušrą” vasario 24 
dainuoti Dayton, Ohio, univer
sitete ir ant rytojaus lietuvių 
parapijos salėj per Vasario 16- 
tosios minėjimą. Balandžio 28 
kvartetas, pakviestas tautinių 
šokių grupės “Baltija”, atliks 
programą Londone, Kanadoj. -
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PO CHICAGOS DANGUM
Vasario 16-toji paminėta įvai

riose vietose. Apie ją ir apie 
lietuvių, laisvės kovas rašė ir 
amerikiečių laikraščiai. Iškil
mingi minėjimai vyko lietuvių 
bažnyčiose. Visur lietuviai gau
siai rinkosi. Altos rengtas minė
jimas Marijos aukštesniojoj mo
kykloj praėjo pakilioj nuotai
koj. Lietuvos vyčių choras Ga- 
ry, Ind., Šv. Kazimiero parapi
jos salėj davė koncertą. Aldutės 
buvo išvykusios į Detroitą. Mar
gučio, Sophie Barčus ir Lietu
vių Forumo radijo programo
se dalyvavo šauliai. Lietuvių te
levizijoj pasirodė moksleiviai 
Dalia ir Arūnas Polikaičiai. J. 
Breivė pasakė turiningą žodį. 
Danutė Runimaitė kanklėmis 
atliko lietuviškų kūrinių. Prista
čiau J. Gliaudos romaną “Sun
kiausiu keliu” (iš 1918-19 laiko
tarpio). Pagerbti žuvusieji. Prie 
R. Kalantos paveikslo padėta 
žvakė. Gimimo parapijos cho
ras, vedamas VI. Baltrušaičio, 
sugiedojo “Dieve”. Sugiedotas 
ir Lietuvos hininas.

Steigiamas jaunimo orkestras. 
Visi jaunuoliai, turį gabumų 
muzikoj, nežiūrint kuriais in
strumentais grotų, prašomi už
sirašyti vakarais pas Pov. Mie- 
liulį, tel. 376-7399.

Jaunimo choras, vadovauja
mas F. Statikos, sėkmingai re
petuoja treoadienių vakarais 
Jaunimo centre. Netrukus pa
siruoš savo programai.

Mokyklos skandalas Gage 
Parke dar nesibaigė. Daugumas 
baltųjų mokinių išbėgiojo į ki
tas mokyklas. Ši liko pustuš
tė. Švietimo Valdyba tame su
jauktame reikale visaip aiškina
si.

Daug žmonių Chicagoj miršta 
širdies sutrikimu. Pasitaiko to
kių staigių mirčių ir lietuvių 
tarpe. Todėl verta eiti į svei
katos centrus ir pasitikrinti, ar 
neturimą tos ligos.

LŽS-gos Chicagns skyriams 
valdyba kovo 11, sekmadienį, 
3:30 vai. popiet Tautiniuose 
namuose, 6422 So. Kedzie, ren
gia simpoziumą: Pabaltijo tautų 
bendravimas valstybių nepri
klausomybės laikotarpy, emi
gracijoj ir Pabaltijo tautų sari? 
talka. Simpoziume dalyvaus 
Vliko vicepinn. J. Audėnas. 
Ged. Galva, dr. T. Remeilds, 
dr. K. Šidlauskas. Po praneši
mų [bus diskusijos ir vaišės. 
Visi 'kviečiami atsilankyti. Įėji
mas laisvas.

Pedagoginio Lituanistikos 
Instituto linksmavakaris vasario 
17 Jaunimo centre praėjo su 
dideliu pasisekimu. Motinos su
aukojo maistą, vyrai talkino. Bu
vo dovanų ir laimėjimų. Progra
mą pradėjo jėzuitų provincijolas 
tėvas Kijauskas, pasveikin
damas gausius svečius ir jauni
mą. Programos vedėja D. Na- 
rutytė gražiai pristatinėjo pro
gramos dalyvius. Baletą "Penk
tadienio vakaras” pašoko O. Po- 
žamiukaitė. Gitara skambin
damas, padainavo kelias dainas 
Linas Rimkus. Savo kūrybą 
skaitė Al. Pakalniškis. Armoni
kom grojo I. Stravinskaitė ir M. 
Šerepkaitė. Dainas apie Institu
tą ir apie kitką padainavo vi
sas studentų būrys, akordeonu 
pritariant R. Šoliūnaitei. Maldą 
prieš vaišes sukalbėjo kun. dr. 
J. Prunskis. Instituto vedėjas 
mokyt. Dundulis visiem pa
dėkojo. Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris jam įteikė 
tūkstančio dolerių sumą Institu
tui remti. Padėkota visiem rė
mėjam. Gražiai pasilinksminta.

. Bohemos opera, pastatyta lietuvių vasario 4 Chicagoje. Nuotr. Z. Degučio

Pašto netvarka tebesitęsia. 
Vėluojasi daug laikraščių ir 
siuntų. Lietuviška spauda savo 
skaitytojus kartais pasiekia tik 
per 5-6 dienas. Laikas visiem 
sukrusti ir skųstis dėl to savo 
senatoriam.

Atsiųsta paminėti
Anatolijus Kairys — SIDAB

RINĖ DIENA. Trijų veiksmų 
operetė. Išleido Lietuvių Meno 
Ansamblis Dainava 1972. Kie
tais viršeliais. 156 psl. Viršelį 
piešė dail. Jurgis Daugvila. Kai
na 4.50 dol.

Dainavos ansamblio 25 metų 
sukakties proga ši operetė pir
miausia buvo pastatyta 1971 

, gruodžio 11-12 Chicagoje. Jai 
muziką parašė kompozitorius 
Bronius Budriūnas. Libreto au
torių Anatolijų Kairį šioj knygoj

LRKSA apdraudos Chicagos 
apskrities skyrių Draugo dien
rašty dabar tvarko A. Gulbins- 
kas. Visi LRK Susivienijimo 
kuopų nariai prašomi judinti 
veiklą, gausiau dalyvauti susi
rinkimuose, rūpintis, kad LRKS 
apdrauda, sukaupusi milijoninį 
kapitalą, tarnautų tiem žmonėm, 
kuriem ji yra skirta.

Bal. Brazdžionis

PREL. M. KRUPAVIČIUS YRA UŽSITARNAVĘS

REIKŠMINGO PAMINKLO
Prieš dvejus metus miręs 

a.a. prel. Mykolas Krupavičius 
yra palaidotas Lietuvių Šv. Ka
zimiero kapinėse Chicagoj. Iki 
šiol jo kapą žymi labai papras
ta tapatybės lentelė.

Garbingasis velionis savo pla
čia tautine bei politine veikla 
yra užsitarnavęs reikšmingo pa
minklo, kuris busimom kartom 
liudytų didžiuosius jo darbus 
lietuvių tautos laisvei ir nepri
klausomos Lietuvos žmogaus 
gerovei, o mūsų kartai primintų 
nesibaigiančias pareigas savo 
tautai.

Pagal prel. M. Krupavičiaus 
testamente išreikštą valią, ant jo 
kapo turėtų būti pastatytas kry
žius.

Nebūtų pakankamas velio- 
nies pagerbimas bei jo darbų 
teisingas įvertinimas, jei pa
minklą statytų vieni testamento 
vykdytojai, ar pašaukimo bend
rininkai — kunigai, ar kurios 
nors organizacijos bei partijos 
vienminčiai.

Prel. M. Krupavičius netilpo 
kurioj vienoj žmonių grupėj ir 
nesiribojo kuria viena visuo
menės dalim. Savo gausias dva
sines jėgas ir nepalaužiamą 
energiją jis aukojo visų lietuvių, 
visos tautos labui. O savo bro
lių kunigų, lietuvių kultūrinin-

tikslui lėšom sutelkti yra susi
daręs Chicagoj komitetas, va
dovaujamas dr. Juozo Meškaus
ko. Komitetas tikisi, kad visi 
lietuviai noriai parems jo pa
stangas sutelkti pakankamai lė
šų atitinkamam paminklui. Jei 
bus likučių, jie bus panaudoti 
išleisti monografijai apie velio
nį.

Į šį darbą yra kviečiami ir 
kitų vietovių lietuviai. Jie pra
šomi pasirūpinti lėšų telkimo 
vajais savo kolonijose ir gautas 
aukas pasiųsti centriniam ko
mitetui Chicagoj.

Komitetas į savo uždavinį žiū
ri ne vien medžiagiškai. Jis

kų bei partijos vienminčių jis 
neglostė, bet, priešingai, juos 
ragino, skatino ir įpareigojo pa
vieniui ir organizuotu būdu 
dirbti bei aukotis savo tautai ir 
valstybei, kaip jis mėgdavo 
paskutiniuoju metu išsireikšti, 
Lietuvėlei. Jis turėjo teisės būti 
kietas saviesiem, nes iš jų ne
reikalavo daugiau, negu pats 
darė.

Jis buvo ir tautos šauklys ne
priklausomybei atstatyti, ir stei
giamojo bei kitų seimų krikš
čioniškojo bloko vadas, žemės 
reformos įstatymo įkvėpėjas ir 
vykdytojas — žemės ūkio minis- 
teris, drąsus kovotojas prieš 
Lietuvos okupacijas. Tremty vi- nori, kad prel. M. Krupavičiaus 
są dešimtmetį nepavargo vado
vaudamas Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui. Net am
žiaus naštos ir ligų slegiamas, 
jis, kiek išgalėdamas, talkino 
Lietuvos laisvinimo byloje.

Būtų teisinga, kad prel. M. 
Krupavičiui paminklą statytų ne 
bet kuris sambūris, bet visų 
laisvajame pasaulyje gyvenan
čių lietuvių talka, nieko neiš
skiriant ir visus pakviečiant sa
vo įnašu prisidėti prie šios gar
bės ir susipratimo pareigos.

Prel. M. Krupavičiui pamink
lui — antkapiui pastatyti ir tam

pagerbimas būtų padarytas kar
tu visuomeniškai ir meniškai. 
Dėl to jis yra paskelbęs konkur
są padaryti paminklo projektui. 
Šiame konkurse yra pareiškę 
noro dalyvauti žymieji įvairių 
kontinentų lietuviai meninin
kai.

Šalia vykdomojo centrinio 
komiteto Chicagoj yra numatyta 
sudaryti platų garbės komitetą, 
į kurį yra kviečiami organizuo
tos visuomenės vadovai ir kiti 
žymūs asmenys.

Komitetas tikisi, kad bendro
mis pastangomis galėsim grei
tai pasiekti užsibrėžtą tikslą ir

Jurgio Spurgio nuotykiai ŠIŲ LAIKŲ KLIJAI

apibūdina P. Gaučys. Jis jį pri
stato kaip vieną populiariausių 
lietuviškos išeivijos dramaturgų.

Nijolė Jankutė — ŠAMO 
EŽERO SEKLIAI. Iliustracijos 
ir viršelis Nijolės Palubins- 
kienės. Liet. Knygos Klubo lei- nistinės mokyklos laikraštėlis, 

spausdintas mimeografu. 1972 
m. 18 psl. Redaguoja Kristina 
Mališkaitė. Jai talkina Julytė 
Adamonytė, Vilija Povilaitytė, 
Regina Kudžmaitė, Vida Mor- 
kūnaitė, Livija Stankevičiūtė, 
Paulius Mališka, Rimas Piečai- 
tis, Gediminas Murauskas, Zig
mas Skučas, Dalė Lukauskaitė, 
Loreta Povilaitytė.

lijoj rašoma lietuviškoji poezija.
Į rinkinį įdėtos visų autorių 

nuotraukos ir biografijos bei au
tobiografijos.

LIEPSNA. Montrealio litua-

dinys. 1972 m. 137 psl. Kai
na 4 dol.

Vaikų literatūros kūrėja Ni
jolė Jankutė-Užubalienė su šia 
knyga, kaip su ankstesnėmis, 
reiškiasi kaip talentinga autorė. 
Savo pirmaisiais žingsniais li
teratūroj 1950 ji laimėjo Draugo 
novelės konkursą.

Knygą puošia patrauklios 
iliustracijos.

i

Vytautas Alantas — AMŽINA
SIS LIETUVIS. Romanas. Ant
roji knyga. Nidos Knygų Klubo 
leidinys Nr. 85, 1972 m. 414 
psl. Aplanko nuotrauką darė 
Jonas Gaižutis. Kaina 6 dol.

Straipsniai: V. Rmv. — Senas 
tautų kalėjimas, o ne “didin
goji šeima”; I. Ivask — Baltų 
egzilo literatūra; A. Paškus — 
Teilhard’o krikščionybė; A. Ma- 
lijauskas — Senovės baltų ak
mens figūros; 1972 metai.

Iš grožinės literatūros: J. šva-
— Eilėraščiai; Al. Baro

nas — Šešėlis (beletristika).
Dr. A. Razma

- Lietuvių Fondą išugdžius; 
ar. A.C. Matulis — Naujas Sol
ženicyno romanas; M. Šileikis
— Dail. A. Petrikonio sukaktu- 

paroda; Z. — Kiek dr. Bu-
dreckio ir kiek dr. Vardžio?; 
Mūsų buityje.

Recenzijos: J. Girnius — 
“Lietuvos Universitetas” (red. 
Pr. Čepėnas); Žlt. — “Lietuvių 
poezija Išeivijoj” (red. K. Bradū- 
nas).

Viršelis 1 psl. — V. Ratas: 
Emu (monoprintas, 1970), 4 psl.
— I. 
bas.

Šis 
Rato, 
Stankūnienės darbų nuotrau
komis. Be to, J. Paukštienės 
piešinys “Klūpanti figūra”.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia T. Pranciš
konai; leidėjų atstovas T. dr.. 
Leonardas Andriekus, OFM; 
administruoja — T. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM, 680 Bush- 
wick Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

Nenortienė: emalio dar-

numeris iliustruotas V.
A. Petrikonio ir M.B.

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl greitesnio 
siuntinių aptarnavimo

SKUBIA/ atsiųskite savo SIUNTINIUS 
' ir mes viską atliksime.

TERRA AUSTRALIS. Aust
ralijos lietuvių poezijos rinki- > 
nys. Redagavo Juozas Almis 
Jūragis. Išleidb Mfntrės1 spaus
tuvė savo veiklos dvidešimties 
metų sukakčiai paminėti. 1972 
m. 160 psl. Kieti viršeliai, su 

. aplanku. Kaina 4 dol.

Rinkiny dalyvauja 12 autorių: 
Juozas Mikštas, Aldona Veščiū- 
naitė, Antanas Gasiūnas, Marija 
Irena Malakūnienė, Pranas Pus- 
dešris, Marija Slavėnienė, Jur
gis Janavičius, Kazys Kunga, 
Aldona Prižgintaitė, Bronius 
Žalys, Jonas Rackus, Juozas 
Almis Jūragis. Tai nevienodo 
amžiaus ir nevienodų literatū
rinių pažiūrų poetai. Eilėraščių 
vertė taip pat nevienoda. Dėl 
tos priežasties ir visas rinki
nys, galima sakyti, yra kontro
versinis: vieniem gali patikti, 
kitiem — ne. Gal jis ir nėra 
labai svarus indėlis į lietuvių 
literatūrą, bet nuoširdžiai svei
kintinas, kaip jungiąs bendro li
kimo brolius ir seses.

Redaktoriaus žody sakoma, 
kad šis poezijos rinkinys išlei
džiamas švenčiant 25 metų su
kaktį nuo to laiko, kai Austra-

paminklo šventinimo dieną prie 
prel. M. Krupavičiaus kapo rasti 
taip šiandien mum reikalingos 
stiprybės kovose už lietu
vių tautą.

Komiteto pirmininko dr. Juo
zo Meškausko adresas: 6623 
So. Ffancisco Avė., Chicago, III. 
60629. Komiteto iždininko Jono 
Sako adresas: 4447 So. Fairfield 
Avė., Chicago, III. 60632.

f>f5bi zqtoD oofio'l

SIUNTINIAI, DOVANOS
į Lietuvą ir USSR

Sena patildma firtna
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 
tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

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

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PASTŲ 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

pėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PAR SERVICE, INC.
723 Walnut St., Phlladolphia, Pa. 19106; Tai. 215-925-3455

Centrinės Įstaigos New Yorke:

240 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N.Y. 10001 
Te!.: (212) 725-2449

Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshafl St 
BALTIMORE, Md. 21224 — 32O8.Eattern Ava. 
SO. BOSTON. Man. 02127 — 3MĖWa*t Br»adway 
CHICAGO, III. 20222 — 2242 W. toUcatfo Art. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 727 E. 185th Street 
DETROIT, Midi. 42210 — 4480 Mfohioan Avė. 
ELIZABETH, NJ. 07201 — 954a Elizabeth Avė. 
HAMTRAMCK, Midi. 42212 — 11415 302. Campau Avė. 
HARTFORD. Conn. — 11 Charter Oek Avenue 
KAN8A8 CITY, Kan. 22102 — 1B So. Bethany 
LOS ANGELES, Cat. 90022 — 2B41 Soneet Blvd. 
MIAMI, Fla. 33132 — 2405 Biteayne Blvd. 
MINNEAPOLI8, Minn. 55412 — 2422 Central Avė. NE _______
NEW BRITAI N, Cenn. 09052 — 97 Shvttle Meadow Avė. 224-0229 
OMAHA, Nebr. 22107 — 5524 So. 32n4 Street 
PARMA, Ohle 44134 5432 State RoaS
PITTSBURGH, Pa. 15222 —348 TMrd Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14821 — 228 Hudeen Avenue 
NEW YORK, N.Y. 1Č003 — 101 Flrat Avenue 
SAN FRANCISCO, CaL 94122 — 1238 9th Avenue 
SEATTLE, Wastu 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 08882— 148 zWMteBead Art 
VVORCESTER, Mase. 01804 — 82 Harrioon St 
TRENTON, N J. 02811 — 730 Liberty Street 
VINELAND, NJ. 08380 — Parito Hali, Weet Lanam Avė. 881-0423

W A 5-2272
OI 2-2374 

AN 2-2724 
BE 5-7722 

488-1838 
TA 5-7520 

354-7202 
385-8380 

203
AT 1-1757

FR 9-8712 
788-2545

GR 1-3713

LO 4-7981
MK 2-1253 

257-2112

L Y 9-9188
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LOS ANGELES, CAUF. &

bendradarbiavimu okupantas > 
siekia nutildyti išeiviją kaip po
litinį veiksnį. Tačiau užsienio 
lietuviai, reikšdami pilną soli
darumą su pavergtos Lietuvos 
žmonėmis, praktikuoja tokias J 
bendravimo v formas, kurios 
nukreiptos\-| laisvės Lietuvai

Lietuvių Fronto Bičiulių su
organizuotai politinių studijų 
savaitgalis, Įvykęs vasario 3-4 
Los Angeles Hilton viešbuty 
santalkiniu (penel) būdu nagri
nėjo tris temų; a) jaunimas lais
vės kovoj, b) Lietuvių Bendruo
menė Lietuve# laisvinimo dar
be ir c) užsienio lietuvių bend
ravimas su okupuota Lietuva. 
Rašytojas Jurgis Gliaudą pa
skaitoj “Tarybinės santvarkos 
raida” pristatė ten vykstančius 
pasikeitimus.

Jaunimas laisvės kovoj temą 
svarstant, išryškėjo pačio jauni
mo tarpe besikristalizuojančios 
dvi kryptys:

Pirmosios krypties jaunimo 
nusiteikimai:

a. lietuvių jaunimui prisiimti 
didesnę atsakomybę kovoj už 
Lietuvos laisvę ir ją išplėsti į 
universitetus ir akademinį pa
saulį. Todėl remti Notre Dame 
universitete pradėtą sąjūdį Li- 

Į

thuanian Liberation Front ar binės dogmos prigimties sap- 
kitu vardu, jį ugdyti ir židinius tarimu. Dogma paremta mark- 
steigti visuose universitetuose sizmo-leninizmo teorija. Bet

lietuviško

ir kolegijose, kur tik yra lietuvių 
studentų;

b. būti balsu tų, kurie neturi 
balso okupuotoj Lietuvoj;

c. siekti įtakingų pozicijų, iš 
kurių būtų galima efektingiau 
paremti kovą už Lietuvos lais
vę;

d. susirašinėjimu ir tiesio
giniais kontaktais su okupuotos 
Lietuvos žmonėmis stiprėti pa
tiem lietuvybėj ir perteikti jiem 
demokratines idėjas;

e. nors jaunimo organizacijos 
paruošia darbuotojų pakaitą to
limesnei kovai už Lietuvos lais
vę, tačiau tas paruošimas turėtų 
būti intensyvesnis ir racionales
nis;

f. tarpusavio bendravimu 
stabdyti išeivijos jaunimo nu
tautėjimą;

g. realizuotina 
Peace Corps idėja.

Antrosios krypties jaunimas 
reiškė nusiteikimus, kad išeivi
joj nei kovos, nei frontų būti 
negali, ir visa lietuviška veik
la suvestiną į šokį, dainą* ir 
bendravimą su kraštu.

Įvadines mintis jaunimo daly
vavimo laisvės kovoj klausimu 
padarė studentai: Jūratė Pažė
raitė, Eugenijus Girdauskas (iš 
Kanados), Linas Kojelis, Kęstas 
Reivydas, Saulius Stančikas ir 
Rimantas Žukas.

Lietuvių Bendruomenės da
lyvavimas laisvinimo darbe 
temą svarstant, išryškėjo bend
ras nusistatymas, kad Vlikas ir 
Altą reikalingos, naudingos, 
remtinos ir visom jėgom stip- 
rintinos laisvės kovos instituci
jos. Taip pat ir Lietuvių Bend
ruomenės atėjimo į aktyvų lais
vinimo darbą nauda patvirtinta 
faktais. Atlikti LB darbai negin
čytinai užtikrina jai lygiateisę 
vietą pagrindinių laisvinimo 
veiksnių tarpe.

Žvelgiant į ateitį, turėtų bū
ti siekiama:

a. laisvinimo veiklos koor
dinavimo vyriausioje vadovy
bėje;

b. siekti vieno laisvinimo dar
bui finansuoti fondo suorgani- 
zavinimo. Kol to nepasiekta, ra
ginti aukotojus savo aukas, skir
tas laisvės kovai remti, perduo
ti tom institucijom, kurių darbą 
pats aukotojas labiausiai verti
na. Tuo būdu laisvės kovai skir
tuose fonduose susitelktų gau
sesni finansiniai ištekliai;

c. skubiai suorganizuotinas 
vienas specialistų vedamas in
formacijos centras;

d. dažnokai vedamų pasikal
bėjimų dėl darbo sferų tarp 
veiksnių pasiskirstymo nauda 
iki šiol nepasitvirtino. Kol ne
sudaryta apjungianti laisvinimo 
veiksnių viršūnė, pasitariamam 
dėl pasiskirstymo darbais iš 
anksto turėtą būti gerai pasi
ruošta.

Įvadinius pasisakymus LB 
klausimu padarė dr. Kazys 
Ambrazaitis, dr. Petras Kisie
lius, prof. Jonas Kuprionis, An
tanas Mažeika ir Algis Kauli
nai tis.

Bendravimo su okupuota Lie
tuva temą svarstant, išryškėjo 
bendroji išvada, kad siūlomu

Politinių studijų savaitgalio 
organizatoriai — Lietuvių Fron- 
to Bičiuliai — deklaravo visiš
ką pritarimą Clevelande pagrin
dinių laisvinimo veiksnių sutar
tai bendravimo su okupuota 
Lietuva taktikai.

Įvadinius pareiškimus bend
ravimo su okupuota Lietuva te
ma padarė dr. Kazys Ambrazai
tis, poetas Bernardas. Brazdžio
nis, dr. Petras Kisielius, dr. Pet
ras Pamataitis ir dr. Grigas Va
lančius.

Tarybinės teorijos raidos 
temą vystydamas, rašytojas Jur
gis Gliaudą susitelkė ties tary-

dogma nėra nekintanti, ir tą ki
timą jis mato lietuvių literatūros 
liberalėjime. Socialistinio realiz
mo dėsnis keičiasi, ir tai pripil
do mus viltimi, kad lietuvių 
literatūra vis labiau išsivaduos 
iš primestos dogmos varžtų ir 
vis tikriau vaizduos gyvenimo 
tikrovę. Dogmos santykis su gy
venimo evoliucija sudarė rašy
tojo Jurgio Gliaudos paskaitos 
turinį.

Juozas Kojelis, 
išvadų komisijos pirm.

TRUMPAI
šv. Kazimiero, Lietuvos ir pa

rapijos globėjo, šventė iškilmin
gai švenčiama kovo 4. Mišias 
aukos ir pamokslą sakys vysk. 
V. Blizgy s. Dalyvaus ir sve
čias vysk. R. Luisi. Katalikių

. moterų sąjunga salėj paruoš pie-

Skautų mugė įvyks balandžio 
1, sekmadienį, parapijos salėj 
ir kieme. Bus galima įsigy
ti skautiškų rankdarbių ir 
sočiai papietauti.

Metinės rekolekcijos Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj įvyks 
balandžio 11-15. Jas ves tėv. 
dr. Tomas Žiūraitis, dominin
konas iš Washington, D.C.

Grandinėlė, Clevelando tau
tinių šokių grupė, balandžio 29, 
per Atvelykį, 2 vai. popiet šoks 
Wilshire Ebell teatre. Bilietus 
iš anksto platina organizacijų 
pirmininkai, o sekmadieniais 
parapijos kieme A. Adomėnas 
(tel. 394-0772).

Šv. Kazimiero lietuvių para
pija 1972 metais viso turėjo pa
jamų 66,277.15 dol. ir išlaidų 
66,054.73 dol. Naujos parapijos 
salės statybos fonde jau turima 
36,000 dol.

Pranas Speecher, daug metų 
pirmininkaująs Šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos komitetui, va
sario 28 komiteto narių susirin
kime vėl perrinktas tom pa
čiom pareigom. Vicepirmininku 
išrinktas Jonas Žukas, sekreto
rium — Vytautas Fledžinskas, 
valdybos nariu — Juozas Dzen- 
kaitis. Visą parapijos komitetą 
sudaro 17 vyrų.

Jūrų skautų tėvų komiteto va
karas, rengtas Šv. Kazimiero pa
rapijos salėj, praėjo sėkmingai. 
Meninę programą atliko Dana 
Araitė, Vita Kevalaitytė, Irena 
Leonavičiūtė, Saulius ir Gedi
minas Gudauskai. Po programos 
buvo vaišės ir šokiai. Jūrų skau
tų tėvų komitetui vadovauja 
Alfonsas Tumas, jam talkina Al
gis Raulinaitis ir kt. Jūrų skau
tėm vadovauja Danguolė Ra- 
zutytė.

Lietuvių Susivienijimas 
Amerikoj vasario 4 Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėj 
surengė koncertą, kuriame dai
navo Lietuvių radijo programos 
vedėja sol. Stasė Klimaitė-Pau- 
tienienė ir buvęs Vilniaus ope
ros solistas V. Valatka. 
Akomponavo muz. R. Apeikytė. 
Dainininkai padainavo keletą 
dar negirdėtų naujų dainų ir 
keletą operų arijų. Koncertą 
pradėjo SLA 75 kuopos pirm. 
P. Petraitis. Programą vedė V. 
Šimoliflnas. Po programos sve-

Jūrininkas Vytautas Gadliauskas, neseniai pabėgęs iš okupuotos Lietuvos, didžiajame ba
liuje pirmas paaukojo Kultūros Židinio statybai. Jam už tai Regina Rūta Žymantaitė, aukų 
rinkėja, įteikia rožę. Nuotr. P. Bivainio

18,000 KULTŪROS ŽIDINIUI
Brooklyno Kultūros Židinį 

stato ne tik jaunieji ir vyres
nieji, bet taip pat ir mirusieji.

Štai miršta kilni lietuvė, kuri 
patvarkė, jog dalis jos santaupų 
būtų panaudota naujo lietuvių 
pranciškonų vienuolyno sta
tybai.

Ši pranciškonų rėmėja yra jau 
daugiau kaip 10 metų mirusi, 
tačiau jos noras nebuvo pamirš
tas. Šiomis dienomis provinci
jolas Jurgis Gailiušis atvežė į 
Brooklyną jos 10 tūkstančių pa
likimą, kuris bus panaudotas 
Kultūros Židinio statybai, nes jo 
planuose reikiamą vietą turi ir 
naujas pranciškonų vienuo
lynas.

Ši bemokslė, labai nusižemi
nusi pranciškonų rėmėja daug 
talkino jiems, statant Toronto 
pastatus, Šv. Antano girpųą^i- 
ją. Ir dabar ji, nors jau iškelia
vusi amžinybėn, labai laiku 
ateina pagalbon. Geradarės 
vardas čia neminimas, nes ji 
norėjo, kad tik vienas Dievas 
apie tai žinotų.

čiai buvo pavaišinti. Linksmojoj 
daly Los Angeles “kaimo muzi
kantai” linksmai pagrojo, o da
lyviai pasišoko. Koncertą rengė 
komisija: J. Gedmintas, F. Col- 
lins, P. Marčinskas, E. Simo- 
kienė, O. Macėnienė.

Jūratė Pažėraitė pakviesta LB 
vakarų apygardos valdybos nare 
jaunimo reikalam. Ji buvo jau
nimo metų komiteto veikli sek
retorė, jaunimo kongreso dele
gatė. Po kongreso keliem susi
būrimam gyvai perteikė kong
reso įspūdžius ir įvertinimą. 
Reiškiasi ir lietuviškoj spaudoj.

Dailiųjų Menų klube sausio 
28 paminėtas prieš penkerius 
metus miręs klubo narys Pra
nas Lembertas. Nauja klubo na
re įstojo solistė Vincė Jonuš- 
kaitė-Leskaitienė. Komp. Bro
nius Budriūnas, charakterizuo
damas jos dainos meno kelią, 
pabrėžė jos liaudies dainų in
terpretaciją ir išvedimą į pa
saulį prieš keliasdešimt metų: 
šioj srity ji yra pionierė to et
ninio sąjūdžio, kurs dabar taip 
plačiai pasireiškia.

Juozas Truškauskas • pensi
ninko dienas panaudoja veiklai 
už Lietuvą. Būdamas The Wri- 
ters’s Club “Trojan”, Ine., pre
zidentas, vadovaujamos organi
zacijos vardu yra pasiuntęs ne
maža laiškų Šv. Tėvui, prezi
dentam, karaliam, JAV senato
riam, kongresmanam bei kitiem 
žymiem asmenim persekioja
mos Lietuvos reikalu. Beveik iš 
visų yra gavęs atsakymus.

Lietuvių diena, rengiama Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos jau 
dvidešimtą kartą, įvyks birželio 
24. Meninėj programoj daly
vaus solistas Arnoldas Vokietai
tis. Jungtinėj meno parodoj 
jau yra sutikę dalyvauti daili
ninkai Ilona Peterienė ir Pra
nas Gasparonis, o taip pat 
skulptorius Pranas Baituonis iš 
Kanados. Organizuojama ir mė
gėjų paroda. Mėgėjai iki gegu
žės 1 turi užsiregistruoti pa-

Yra ir kitas panašus mirusio
jo noras. Didelis pranciškonų 
ir kitų lietuviškųjų institucijų 
rėmėjas norėjo, kad dalis jo tur
to pereitų pranciškonų Šv. An
tano gimnazijos išlaikymui. Kai 
jis mirė, gimnazija buvo jau

WATERBURY, CONN.
Mirė teisininkas 
Vytautas Valiulis

Vasario 6 nuo širdies prie
puolio staiga mirė buvęs teisė
jas Vytautas Valiulis. Ši žinia 
sukrėtė visą lietuvišką Waterbu- 
rio visuomenę, nes velionis bu
vo visų mylimas žmogus.

Vytautas Valiulis buvo gi
męs 1911 Petronių kaime, Biržų 
apskrityje. Gimnaziją baigė Lin
kuvoje ir teisių fakultetą Vytau-

Atlikęs nustatytą kandidato 
laiką Kauno apygardos teisme, 
buvo paskirtas teisėju į Biržus. 
Vėliau perkeltas į Tauragės 
teismą. Čia išbuvo teisėju iki 
pasitraukimo į Vokietiją, tik 
pirmam bolševikmetyje buvo 
atleistas.

1949 iš Augsburgo stovyklos 
emigravo į Ameriką ir apsigy
veno VVaterburyje ir pradėjo 
dirbti Chase metalo fabrike. 
Čia jis ir dirbo iki staigios mir
ties, iki vasario 6. Palaidotas 
vasario 10 VVaterburio lietuvių 
kapinėse. Nuliūdime liko žmo
na Genovaitė, sūnus Jurgis su 
žmona Elžbieta, o Lietuvoje se
suo ir brolis bei kiti giminės.

Sūnus Jurgis baigęs universi
tetą ir, gavęs magistro laipsnį, 
pradėjo tyrinėti jūros gyvūniją 
ir paruošė daKtaro laipsniui dar
bą iš jūros austrių gyvenimo.

Vytautas Valiulis buvo gra
žios sportininko išvaizdos, di
džios tolerancijos, taurus pa
triotas, rūpestingas Seimo glo
bėjas ir aktyvus organizacijų na
rys. Jis nepriklausė jokiai par
tijai, sakydamas, kad tremtyje 

BANAIČIO

’MATB IR KASTYTIS"
Trijų veiksmų opera trijose plokštelėse

Dainuoja
DANA STANKAITYTĖ. STASYS BARAS, 

ALDONA STEMPUŽIENĖ, MARGARITA MOMKIENĖ.
Chicagos Lietuvių Operos choras 

Diriguoja ALEKSANDRAS KUČIŪNAS.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA 
praneša visuomenei, kad jau išleidžia šią 
operą plokštelėse. Užsisakantieji plokšteles 
iš anksto — iki balandžio 1 d., jas gali įsigyti 
už 15 dol., vėliau ją kaina — 17 dol.

Užsakymus su čekiu prašome siųsti šiuo adresu:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO 

6905 So. Artesian Avė., . .

Chicago, Illinois 60629

uždaryta, dėl to provincijolas 
patvarkė, kad jo vardas būtų 
įamžintas Brooklyno sta
tyboje. Šis 8,8 4 3.9 9 dolerių 
palikimas yra a.a. prelato Igno 
Albavičiaus, Cicero Šv. Antano 
parapijos klebono.

turi būti tik viena “lietuvių par
tija”.

Atvykęs į Waterbury, tuojau į- 
sijungė į organizacijas. Buvo il
gametis Balfo iždininkas, Lie
tuvių Bendruomenės VVater
burio apylinkės revizijos komi
sijos narys, o vėliau vienas iš 
pirmųjų įstojo į Lietuvių Fondą 
tikruoju nariu.

Todėl vasario 10 rytą daug 
žmonių susirinko į Stokes lai- 

h dotuvių namus atsisveikinti su
velioniu ir pareikšti užuojau
tą šeimai. Atsisveikinimui va
dovavo Balfo ir Lietuvių Fon
do pirmininkas Jonas Brazaus
kas. Jis, pareikšdamas užuojau
tą šeimai, priminė, kad vietoje 
vystančių gėlių šeimos pageida
vimu aukotų Lietuvių Fondui. 
Ir tokių aukų buvo daug. Tai 
ir yra nevystančios gėlės. Vė
liau paaiškėjo, kad buvo suau
kota ir papildytas Lietuvių Fon
dui jo įnašas 300 dol.

Moterų^JCLubo vardu trumpą 
žodį tarė pirmininkė Danutė 
Venclauskaitė. Liet. Bendruo
menės VVaterburio apylinkės 
pirm. Martynas Kleinaitis jaus
mingais žodžiais priminė ve- 
lionies darbus ir reiškė užuo
jautą šeimai, ypač žmonai Ge
novaitei, kuri yra 14 metų apy
linkės valdybos narė sociali
niam reikalam.

Po iškilmingų mišių Šv. Juo
zapo parapijos bažnyčioje buvo 
palydėtas į lietuvių kapines. Į 
kapines važiavo apie 100 auto
mobilių. Kapinėse paskutines 
maldas sukalbėjo kun. J. Vil- 
čiauskas. < ,S-kuvis

— Ministeris Stasys Lozorai
tis iš Romos buvo atvykęs į Pa
ryžių, kur Prancūzijos Lietuvių 
Bendruomenės pakviestas, da
lyvavo Lietuvos nepriklausomy
bės šventės ir Lietuvių Bend
ruomenės įsikūrimo 25-rių me
tų sukakties minėjimuose. Sta
sys ir Vincenta Lozoraičiai va
sario 11 Romoj atšventė vedy
binio gyvenimo 50 metų sukak
tį. Ta proga Šv. Kazimiero ko
legijos svečių namo koplyčioj 
buvo aukojamos padėkos 
mišios.

— Kun. dr. Viktoras Rimše
lis, marijonų vyriausio vadovo 
pavaduotojas ir Italijos kunigų 
vienybės pirmininkas, iš Romos 
išskrido į Braziliją, kur dalyvaus 
Pietų Amerikos lietuvių kongre
se. Ta pačia proga vienuolijos 
vyriausios vadovybės vardu pa
darys oficialią vizitaciją Brazili
joj gyvenančių ir dirbančių ma
rijonų namuose. Kovo pradžioj 
aplankys Argentinoj gyvenan
čius marijonus ir praves lietu
viam gavėnios susitelkimo die
nas.

— Australijos Lietuvių Bend
ruomenės krašto valdyba sten
giasi įsigyti nuosavą spaustuvę, 
kurios 51 proc. akcijų būtų 
valdybos žinioj.

— “Lietuvių diena” Mohavvk 
kalnuose, Cornwall, Conn., į- 
vyks kovo 3. Programoj: parodė
lė, kurią tvarko G. Liaukus; 
Hartfordo lituanistinės mokyk
los tautinių šokių grupės pasi
rodymas; lietuviška muzika ir 
kt. Tos pačios dienos vakarą 
visi kviečiami į Waterbury, Šv. 
Juozapo mokyklos salėj, įvyk
siančius šokius. Šokius su prog
rama rengia VVaterburio litua
nistinė mokykla. Pradžia 7:30 
vai. Rezervacijos stalam “Spau
doje”, 10 John St. Kviečia LB 
Conn. apygarda.

— New Britain, Conn-, miš
rus choras, vadovaujamas ir 
diriguojamas muz. Jono Bei- 
noriaus, kovo 11, sekmadienį, 
10 vai. ryto giedos per tele
vizijos programą — kanalas 
30. Pagiedos lietuviškai Pulkim 
ant kelių ir Marija, Marija, dvi 
giesmes angliškai ir vieną lo
tyniškai.

—LB rinkimai artėja. JAV LB 
VII tarybos ir Pasaulio lietuvių 
seimo atstovų rinkimai įvyks 
gegužės 19-20. Vyriausia rinki
mų komisija, remdamasi JAV 
LB taisyklių II dalies C sky
riaus 1-mo paragrafo a pastrai
pa, nutarė, kad kandidatų siū
lymai turi būti įteikti apygardų 
rinkimų komisijom ne vėliau 
kovo 31. Siunčiamųjų paštu siū
lymų vokai turi būti antspau
duoti ne vėlesniu kaip kovo 31 
d. pašto antspaudu.

— Felix A. Zaleskas, Darbi
ninko skaitytojas nuo pirmo jo 
numerio, balandžio 25 švęs 80 
metų amžiaus sukaktį. Jubi
liatas reiškiasi visuomeninėj 
veikloj ir reaguoja į politinį 
gyvenimą. JAV gynybos sekre
torius Elliot L. Richardson pri
siuntė jam asmenišką laišką, ku
riame dėkoja už sveikinimus 
naujų pareigų perėmimo proga.

— Lietuvos Mokslų Aka
demija, kaip rašo Tiesa sausio 
16, su dešimčia savo tyrimų in
stitutų, apimančių gamtos ir vi
suomenės mokslus, turi per 
1300 mokslinių bendradarbių. 
(E)

— Vokietijos LB tarybos II 
sesija šaukiama kovo 2-4 Romu
voj. Numatyta 15-kos punktų 
darbotvarkė.

— Kun. Bronius Liubiaas, 
buvęs Vasario 16 gimnazijos di
rektorius ir šiuo metu dirbąs 
Kaiserslautem mieste, visą mė
nesį po automobilio nelaimės 
išgulėjęs ligoninėj, vasario 20 
grįžo namo. Dar apie mėnesį 
turės gydytis namie gydytojų 
priežiūroj. Jo dabartinis adre
sas: 675 Kaiserslautem, Kant 
Str. 71, Wohnung 801, W. Ger
many.

— Toronto LB valdyba nutarė 
išleisti metraštį iš Toronto lie
tuvių veiklos. Redaktoriumi pa
kviestas arch. Alg. Banelis, 
bendradarbiais P. Lelis ir J. 
Karka.
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- ATSA KYMAl TE ĮSI NIAIS 
KLAUSIMAIS

DARBO IR KOMPENSACIJOS . 
PROBLEMA

Klausimas
Bedirbdamas batų fabrike, ’ 

prieš trejus metus skaudžiai su- ' 
sižeidžiau dešinės rankos du - 
pirštus. Teko išgulėti ligoninėj . 
ilgiau nei tris savaites, o pas
kui gydytis namie ilgiau nei 3 j 
mėnesius. Kai grįžau darban, . 
man buvo duotas.kitoks darbas, 
daug lengvesnis ir tokio pobū
džio, kad aš jį sugebėčiau atlik
ti kairiąja ranka. Tik retkar
čiais tekdavo vartoti dešinę ran
ką, nors aš iš prigimties esu 
dešiniarankis, o ne kairiaran
kis. Atlyginimą man bendrovė ( 
mokėjo tą patį; kai kitiem darbi
ninkam atlyginimą kėlė, ir ma
no atlyginimas buvo atitinkamai 
pakeltas.

Viskas ėjo gerai, ir aš buvau 
patenkintas.

Tiesa, po to, kai grįžau iš t 
ligoninės, man buvo pranešta iš ' 
darbovietės, kad bus atskirai at- | 
lyginta už rankos sužeidimą, j 
Tačiau man buvo paskirta tik ] 
480 dolerių, tai ir viskas. Nors j 
ta suma man atrodė labai maža 
už tokį smarkų ir skaudų su
žeidimą, nenorėjau dėl to gin
čytis, nes bendrovė man davė, 
kaip minėjau, lengvą ir gerą 
darbą ir mokėjo tą patį atlygi
nimą.

Tik dabar turiu didelę proble
mą:. mano bendrovė krausto 
fabriką į kitą valstųą, ir aš tokiu 
būdu neteksiu darpo. Išvažiuoti 
iš Mašsačlrusetts negaliu, nes 
žmona turi gerą darbą, vaikai 
mokosi"vietinėse mokyklose, tu
rim gerus namus ir bendrai ne- 
pe įprasčiausiai esam įsitaisę. 
Dabar aš ir žmona esam labai 
susirūpinę, nes kažin ar suge
bėsiu gauti darbą su sužeista 
ranka. Sena bendrovė man bu
vo gera, nes aš buvau pilnai 
sveikas, kai pradėjau ten dirb
ti; nelaimė mane ištiko pas juos. 
Svetima bendrovė negi samdys 
pusiau invalidą.

Atsakymas
Nežinant viso reikalo, sunku 

Tamstą tiksliai painformuoti. Iš 
Tamstos laiško sprendžiu, kad 
Tamstai buvo užmokėta tik už 
vadinamąjį “loss of function 
and disfigurement” (atseit, už 
piršto “išvaizdos pasikeitimą”, 
pagal Workmen’s Compensa- 
tion Act įstatymo 36-ąją sekciją).

Si įstatymo dalis (section) yra 
“papildomai numatyta kom
pensacija”. Gavęs atlyginimą 
pagal šią įstatymo sekciją, dar
bininkas nėra galutinai “atsi
skaitęs” su savo darbdaviu už 
sužeidimą. Darbdavio arba jo 
draudimo bendrovės atsako
mybė yra tęstiną. Kol Tamsta 
galėsi įrodyti, kad Tamsta nega
li gauti darbo “viešoj darbo rin
koj” dėl savo sužeistų pirštų 
arba kad Tamsta sugebi uždirb
ti mažiau, negu galėtum uždirb
ti su sveika dešine ranka, tol 
Tamstos darbdavio draudimo 
bendrovė yra atsakinga. Žino
ma, yra įstatymų nustatytas 
maksimumas tokiem mokėji
mam. Koks jis yra Tamstos atve-

ju, nežinau, nes neturiu Tams- į 
tos davinių padaryti tokiam ap- j 

k skaičiavimui.
Sužeistas darbininkas gali 

geruoju susitarti su draudimo ! 
bendrove, kad jis “ją atleis nuo 
atsakomybės” už tam tikrą atly* 
ginimą. Jei Tamsta esi pasi
rašęs tokį susitarimą, tada jokių 
teisių į draudimo bendrovę 
Tamsta nebeturi. Tačiau iš su
mos smulkumo aš sprendžiu * 
kad Tamsta tokio susitarimo-su 
draudimo bendrove nesi pasi- į 
rašęs.

Labai patarčiau Tamstai ne
delsiant nueiti pas vietinį advo- I 
katą ir su juo pasitarti. Jei 
Tamstai sunku susikalbėti ang
liškai, pasiimk savo vyriausią 
vaiką su savim. Esu tikra, kad 
advokatas palauks su atlygini
mu, jei jam paaiškinsi savo sun
kią ekonominę padėtį.

Skaitytojui, Chicago, III.
Valdžia aiškiai nesikiša į kuo

pų vidaus reikalus. Tokius atsi- 
. tikimus galima iškelti tik kuo
pos ir centro valdybos susirin
kimuose. Ateity, renkant valdy
bos narius, bus galima iškelti 
tokius “darbus”, agituojant, kad 
tokio nario į valdybą nebeiš
rinktų.

Dėl kito Tamstos klausimo. 
Draudimo bendrovės turi savo 
“vidaus” taisykles (by-laws). 
Jos turi teisę reikalauti iš savo 
tarnautojų, kad nedirbtų kitų 
draudimo bendrovių “vadovy
bėj”. Tai yra kitas pavyzdys, 
kuris rodo, kad vidaus reikalai 
ir vidaus tvarka yra sritis, kurią 
tvarko pati organizacija ir į ku
rią valdžia nesikiša.

SIOUX CITY, IOWA

r?

Publika aktoriaus H. Kačinsko pagerbime. Pirmoj eilėj iš k. D. Sruogaitė-Bylaitienė 
(antra), S. Kačinskienė, H. Kačinskas, Tėv. L. Andriekus, aktorius J. Blekaitis, dr. J. Ka
zickas. Toliau matosi A. Diržys, dail. A. Merker, R. Mainelytė, dr. V. Paprockas. Nuoti.
R. Kisieliaus

H. KAČINSKAS DĖKOJA
Gerbiamas pone redaktoriau,

Kreipiuos į Jus, prašydamas 
Jūsų vedamame laikraštyje pa
talpinti šį mano padėkos laišką.

Nežinom, ką mum daryti. Ar 
aš turiu kokių nors teisių į 
bendrovę? Kur aš juos besuvai
kysiu, kai jie išsikraustys į kitą 
valstiją? Ar aš galiu reikalauti 
kokios nors kompensacijos, pa
sirašęs tą raštą, kai gavau tuos 
480 dolerių? Menkas atlygini
mas už tokį skaudų reikalą.

Prašau man patarti, ką man 
daryti. Lietuvio advokato mūsų 
mieste nėra. Be to, aš ir pini
gų neturiu advokatui samdyti. 
Gal Tamsta neatsisakysi man 
padėti. Už tai amžinai būsiu 
Tamstai dėkingas.

Nukentėjęs, Massachusetts

IV
M

 
•*

»»
 "f

-

i

Algimantas Bružas skaito 
prof. J. Brazaičio kalbą akto
riaus Henriko Kačinsko pa
gerbime sausio 20 Kultūros 
Židinyje. Pagerbimą rengė 
Vaižganto Kultūros Klubas. 
Nuotr. R. Kisieliaus

Minėjom Vasario 16-ąjį
Sioux City lietuviai įspūdin

gai paminėjo Vasario 16-ąją. Mi
nėjimas vyko vasario 18. Bet 
jau vasario 11 vietos klebonas 
paskelbė bažnyčioj minėjimo 
programą, kviesdamas visus lie
tuvius ir kitataučius, lankančius 
meniškai išpuoštą Šv. Kazimie
ro bažnyčią, melstis ir priimti 
komuniją už kenčiančius lietu
vius Lietuvoj, Sibire ir kitose 
Rusijos vietose ir už laisvojo pa
saulio lietuvius bei jų bičiulius, 
nenuilstamai kovojančius už pa
vergtos Lietuvos ir visų pa
vergtųjų tautų laisvę.

Vasario 11 ir 18 parapijos biu
letenis, lietuvių ir anglų kalbo
mis, buvo skirtas žiniom apie 
pavergtą Lietuvą.

Kun. S. Morkūno pastango
mis, jam asmeniškai prašant, 
Vasario 16 proga vietos dienraš
tis Sioux City Journal, turįs 
250,000 skaitytojų (6th and Pa- 
vonia Sts., Sioux City, Iowa 
51102),ir diecezijos savaiti
nis laikraštis The Globė (P. O. 
Box 1678, Sioux City, Iowa 
51102) įsidėjo ilgus straips
nius, nušviečiančius Lietuvos 
neteisėtą pavergimą, sulaužant 
visas nepuolimo sutartis, nusi
kalsiant prieš tarptautinę teisę, 
ir istorijoj negirdėtus Rusijos 
kolonializmo žiaurumus, su
naikinant šimtus tūkstančių 
Lietuvos geriausių patriotų — 
arkivyskupų, vyskupų, kunigų, 
vienuolių, misionierių, broliu
kų, seselių ir pasauliečių —Lie
tuvos kalėjimuose ir Sibiro ver
gų stovyklose.

Būtų labai gražu ir naudinga, 
kad didesniųjų kolonijų lietu
viai pasiųstų nors trumpus pa
dėkos laiškus minėtų laikraščių 
redaktoriam.

Dvejas mišias už pavergtą 
Lietuvą aukojo pats klebonas, o 
trečiąsias — prel. L. Ziegmann, 
Sioux City diecezijos kancleris.

Kun. S. Morkūnas pasakė aš- 
nuonis patriotinius pamokslus, 
lietuvių ir anglų kalbomis, gy
vai paaiškindamas apverktiną 
religinę būklę Lietuvoje ir rusų 
okupantų labai žiauriai ve
damą ne tik religinę, bet ir 
tautinę, kultūrinę, ekonominę 
kovą sunaikinti lietuviam, ver
čiant jaunimą vykti į Sibirą ver
gų darbam, šaukiant jaunus vy
rus į kariuomenę, iš kurios di
delė dalis negali grįžti atgal į 
tėvynę. Priminė pavergtųjų lie
tuvių didvyriškus žygius, Kauno 
ir Vilniaus jaunimo sukilimą 
prieš pavergėją ir šauksmą gat-

Sausio 20 New Yorke, Kultū
ros Židinio patalpose, Vaižgan
to Kultūros Klubas suruošė ma
no septyniasdešimt metų am
žiaus sukakties minėjimą. Jo va
dovams ir drauge mano bičiu
liams — Pauliui Jurkui ir Jonui 
Rūteniui, iniciatoriams šio su
manymo, pravedusiems šį vaka
rą, pakėlusiems visus sunkumus 
rengiant šią šventę, parodžiu- 
siems tiek geros valios ir ryž- 
'tingumo, tariu nuoširdų ačiū.

Giliausia padėka mano ko
legai — režisieriui Jurgiui Šle
kaičiui, užakcentavusiam savo

vėse “Laisvės Lietuvai”. Primi
nė lietuvių kunigų — P. Bubnio, 
J. Zdebsldo, A. Šeškevičiaus, 
G. Gudanavičiaus, V. Šauklio 
— neteisėtą nuteisimą kalėjimu 
ir piniginėmis bausmėmis už. .išsamiai paruoštoje apžvalgoje 
tai, kad jie atliko savo pareigą, tuos' pagrindinius vaidmenis, 
ruošdami vaikus prie pirmos ko
munijos, leido jaunuoliam patar
nauti kunigui mišiose, daly
vauti Velykų procesijoj. Be to, 
jis prisiminė Prano ir Algirdo 
Bražinskų, Simo Kudirkos, Vy
tauto Simokaičio žygius siekti 
laisvės ir 17,054 Lietuvos kata
likų laišką J.T. generaliniam 
sekretoriui K. Waldheim, įro
dant sovietų trukdymą laisvai 
praktikuoti religiją Lietuvoj. Su 
dideliu dėmesiu klausėsi pa
mokslų amerikiečiai, atvykę net 
iš trijų valstijų: So. Dakotos, 
Nebraskos ir Iowos.

Kun. S. Morkūno pamokslai 
buvo įdomūs, nes jis pats asme
niškai pergyveno pirmąją rusų 
okupaciją ir penkis mėnesius’ 
nuolat buvo tardomas, o dauge
lis jo giminių mirė kankinių 
mirtim Lietuvos kalėjimuose ir 
Sibiro taigose.

Parapijos salėj mėnėjimas 
buvo pradėtas giesme Marija 
Marija, Amerikos ir Lietuvos 
himnais.

Kun. Leonardas Musteikis, 
Šv. Povilo bažnyčios klebonas, 
Plainview, Nebraska, skaitė 
įdomią ir turiningą paskaitą.

Minėjimo proga suruoštą 
banketą- malda pradėjo vietos 
klebonas. Grynai lietuviškai 
banketą paruošė prityrusios šei
mininkės: M. Kuncienė, E. 
Meškauskienė ir J. Luneckienė.

tant scenoje, taip ir šį man at
mintiną vakarą regėjau Jūsų 
klausiamai žvelgiančias akis, ju
tau Jūsų rimtį ir susikaupimą. 
Dėkui už dėmesį.

Didelis ačiū visiems, sveiki
nusiems mane gyvu žodžiu, 
įteikusiems vertingų dovanų, 
taip pat atsiuntusiems savo lin
kėjimus laiškais ir telegramo
mis. Atleiskite, nevardinsiu jų, 
bijau, susidarytų gan ilgas są
rašas. Sveikino Lietuvos atsto
vas Washingtone, organizacijų 
atstovai, įvairių profesijų as
menys, kultūrininkai, rašytojai, 
mokytojai, mano buvę mokiniai, 
veikiantieji dramos sambūriai, 
mano kolegos aktoriai, dainos 
menininkai ir kiti. Žodžiu tie, 
kuriems brangi mūsų grožinė 
literatūra/kuriem rūpi lietiiviš-'

kojo gyvojo žodžio kultūra ir jo 
klestėjimas. Sveikinimuose su
telkti ir mano išeitojo aktoriaus 
kelio įvertinimai ir nuoširdūs 
linkėjimai ateičiai. Tie šilti 
žodžiai niekad neišblės mano 
širdyje.

Dėkui poniai Rūtenienei, pa
ruošusiai vaišes susirinkusiems 
svečiams. Jiems susėdus prie 
stalų, susidarė jauki nuotaika. 
Ačiū jauniems dramos studijos 
auklėtiniams, kurie minėjimo 
metu paskaitė tekstus ir sveiki
nimus ir įsijungė į talką, padė
dami aptarnauti svečius.

Dėkoju visiems už darniai ir 
skardžiabalsiai sugiedotus .man 
Ilgiausių metų linkėjimus, paly
dėjusius mane į sekančios deka
dos mįslingą ateitį.

Su gilia pagarba
Dramos aktorius
Henrikas Kačinskas

Ruošiant minėjimą, uoliai 
klebonui talkino atsargos kapi
tonas S. Meškauskas ir M. Lu- 
neckas.

Banketo metu skambėjo lie
tuviškos dainos.

Minėjimas praėjo nepaprastai 
jaukiai. Dalyviai pasveikino 
kleboną jo 71 metų gimimo pro
ga.

Lietuvos laisvinimo reikalu 
pasiųsta rezoliucija JAV prezi
dentui, valstybės sekretoriui, 
1«. vos valstijos 
kongresmanam.

senatoriam ir

Lietuviškiem 
kojo: kun. S. 
300 dol. (savo 
gystės jubiliejaus proga; buvo 
įšventintas į kunigus 1933 ba
landžio 1 Kauno katedroj), iš

reikalam au- 
Morkūnas — 

40 metų kuni-

formavusius mano išvidinę sce
ninę techniką, apibūdinusiam 
mano meninės tiesos ieškoji
mus ir stimulus, brandinusius 
mano aktoriškąją sąmonę.

Prof. Juozas Brazaitis savo į- 
teiktame pranešime paminėjo ir 
kitą lygiareikšmę veikimo sri
tį, būtent — grožinės literatūros 
skaitymą. Tik profesoriaus ragi
namas ir įtaigojamas ėmiausi šio 
darbo Lietuvoje. Nesiskiriu su 
juo ir dabar, įvairiomis progo
mis viešai skaitydamas lietuvių 
rašytojų kūrinius. Dėkui profe
soriui Brazaičiui.

Septyniasdešimt metų sukak
tis ne per daug džiuginantis 
įvykis, ir pasitikau ją su apsun
kusia širdimi. Tačiau būrys 
rinktinės publikos, dailiojo 
skaitymo gerbėjų ne tik iš New 
Yorko, bet ir iš tolimesnių vie
tovių, kaip iš Waterburio, Stam- 
fordo, New Haveno, New Jer- 
sey valstijos ir net iš tolimosios 
Chicagos, padrąsino mane ir iš
sklaidė nemalonias mintis. Jūsų 
dalyvavimas, mano brangūs ir 
ištikimi mano menui žiūrovai, 
suteikė mano šventei giedrios 
nuotaikos ir kartu įprasmino ją.

Tą sukaktuvinį subatvakarį 
absoliuti tyla, gaubianti audi
toriją, pagelbėjo mano vaizduo
tei nusikelti į Pulgio Andriušio 
“Naktį parugėje”, į jo lyrinį pa
saulį, ir apsakyti Jums jį kamuo
jantį ilgesį. Man lengva buvo 
prabilti Balio Sruogos kupinu 
tragizmo poetiniu žodžiu: “Į 
Lietuvą žiemuojančią einu, Prie 
kryžkelių stovėsiu smūtke- 
liu . ..” Liūdnas Rūpintojėlis 
rymojo čia pat pastatytas ša
limais mano pulto, tarsi klau
sydamas Kazimiero Sapiegos 
gyvenimo išpažinimo ir atgai
los. Kaip ir kitau s atvejais, skai-

šios sumos 150 dol. skyrė L. 
Bendruomenei, J.F.Pirog — 50 
dol., kun. L. Musteikis —20 
dol. Po 15 dol. aukojo: M. Kon
čienė, S. Meškauskas, B. Plau- 
šinaitis; 12 dol. — A. Žvirgž- 
dinas; po 10 dol.: J. Cicėnas, 
A. Laudanskas, M. Luneckas, E. 
Rudonienė, B. Žolpienė, 9 dol. 
— J. Ulanskas; po 5 dol.: K. 
Katinienė, S. Ostinas. Kiti auko
jo po mažiau. Surinkta 506 
dol. Korespondentas

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Idcensed by VNESHPOSYLTORG

Gerdai pažįstama firma, kuri per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 
GAVtJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKPm.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukžtos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

Cosmos Parcelę Express Corp.
affiliated with POUAROGIFT Ine.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMUIMAMS, sutemo* 
biliams, ftddytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tope recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

Informacijų ir nemokamų katalogų prarykite mūsų 
vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS 
EKPRESS CORP.

KREIPKITE DĖMĖSI Į NAUJĄ ADRESĄ:

488 MADISON AVENUE
N*w York, N.Y. 10022

T*L: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
N*w Yortc, N.Y. 10003 — 45 S*cond Avinui

FLOOR 2lst

Bm*mu Mas*. 0811# — 271 4teawmvt Avinu*

T*L: AL 4-5444
CM 3-2*03

Ll 2-1747

•vffala, N.Y. 14204 — 332 FINmor* Avinui 
Ctefcaf*, IN. 00422 — 2222 W«M Cteleao* Avmmm 
Ctelo*git IN. 40000 — 2323 0**tte Malate** 6tmt 
CtevMand, Otel* 44134 — M74 State Km* 
Irvtagten, NJ. 07111 — 702 Oprlnęfl*M Avinu* 
Irvfngten, NJ. 07111 — 1002 OprinffteM Avt. 
GranO RapMa, Miete. 40504 — 094-00 BrMo* •** N.W. 
Hamtramok, Mieli. 44212 — 11222 J**. Cempati Avenve 
Hartford, C*nn. 00114 — 100 FranMIn.Avenue 
Lafciw**<, N J. 00701 —• 241 Fmrth Street 
L*a Anęelea, CaNf. 00022 — 040 4. Atlantic Olvd. 
New Haven, C*nn. 00011 — 1020 GeulevarO 
N*warft» NJ. 07100 — 004 4anf*r0 Avinui 
Faiaa**, NJ. — 170 Marfcet Otreat 
Pateraon. NJ. 07506 — M 4roatfway 
PteHadMptela, Pa. 10141 — 4020 OM Yortt Rd. Tai. 
HUateai Įte, Pa. 16203 — 1007 K. Caraan Otmt

Worc**t*r, M*w. 01410 — 144 MMImry Otr**

1X6-2474

WAM7>7

LO 2-1444 
373-0743 

GR 2-4367

MU 1*2700 
Fl 4-1071

761*0700/1 
44
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Tradicinė Kaziuko mugė bus 
kovo 4 Liet, piliečių draugi
jos salėj, trečiame aukšte, 366 
Broadway, So. Bostone. Rengia 
Baltijos ir J 
tuntai. Mugės 
11:30 v^ pietūs 
vaidinimas — 
tis. Mugėje bus galima įsigyti 
vertingų dovanų, skaniai papie
tauti, pasižiūrėti vaidinimo ir 
pasimatyti su savo pažįstamais. 
Veiks ir baras. Įėjimas nemoka
mas.

koti metinei talentų popietei. 
Klube veikia keltuvas ir nerei
kės patiem lipti laiptais į tre
čią aukštą. Taridtės su draugais, 
giminėm ir pažįstamais susitikti 
radijo programų 39 metų sukak- 
tuvių šventėj.; "J

i* . - - ■ 'ėl

gos Bostono skyriaus nariai Lie-

i — 1 v. ir 3:30 v. 
Jūratė ir Kasty-

Stepono ir Valentinos Minkų 
vadovaujama seniausia lietuviš
ka radijo programa Naujoj Ang
lijoj kovo 11 švęs 39 metų 
sukaktuves. So. Bostono Lie
tuvių Piliečių klubo trečio aukš
to salėj rengiama talentų popie
tė ir iškiliosios lietuvaitės gar
bei balius. Ęus pagerbta Patri
cija Tamošiūnaitė iš Brocktono. 
Bus proga išgirsti daug įvairių 
talentų, o taip pat pirmą kartą 
pasirodys Philadelphijos ateiti
ninkių kvintetas: Rasa Maka- 
rauskaitė, Zita Štarkaitė, Da
nutė Stankutė, Renata Baraitė 
ir Dana Juzaitytė, palydinti dai
nas gitara. Talentus ir šokėjus 
įvairiuose konkursuose įvertins 
komisija: dr. Petras Bizinkaus- 
kas iš Brocktono, Gintaras Ka
rosas, Algis Makaitis, Alice Ru- 
seckienė, adv. Nijolė Šležienė 
ir Elena Valiukonienė.. Šokiam 
gros Joanne Marshall orkestras. 
Premijos skiriamos geriausiai 
šbkantiem polką, valsą, tango ir 
twist. Susipažinimo valanda 2- 
3 v. popiet, o programa 3:30 
vai. Populiari šeimininkė Mo
nika Plevokienė, talkinama 
draugių, vaišins skaniais lietu
viškais valgiais. Šeimininkės, 
galinčios namuose iškepti _ku- . 
gelį, pyragą, tortą, auseles, py
ragaičius, ar kas geriau sekasi, 
kviečiamos tai atnešti ir paau-

tės minėjimoiišvakarėse turėjo 
savo susirinkimą inž. Kęstučio 
Devenio namuose Leringtone. 
Prof? Pranas Čepėnas kalbė- ■ 

jo apie lietuvių darbus ir kelią, i 
kuriuo buvo prieita prie nepri-: 
klausomybės atgavimo. Romas I 
Šležas, Birutė Vaičjurgytė, My
kolas Dranga ir Perkūnas Kra- 
konis parodė skaidrėse to kelio 
ir darbų vaizdus.

Ta proga -Inžinieriai sudėjo | 
aukų Lietuvos vadavimo rei
kalam $1535. Brutenis ir Ro
mas Veitai aukojo po $150, Jo
nas Mikalauskas ir Juozas Rasys 
po $100, o kiti po mažiau.

Jis Visufej
— George Meany, unijų va

das, “AFL-CIO News” savait
raščio vedamajam sausio 20 pa
sisako prieš Amerikos naujosios 
kairės veidmainiškumą ir drau
gystę su komunizmu. Smerkda
mas Maskvos politiką, un$ųrva
das pasisako ir prieš Lietuvos

PADĖKA

FhiladeRihijes ateitininkių kvintetas dainuoja Lietuvos nepriklausomybės šventės minėji
me vasario 18 Richmond Hill mokyklos salėje (kovo 11 kvintetas dainuoja Bostone, Minkų 
radijo parengime). Nuotr. Charles Binkins  - ■

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

UŽSAKYKITE DABAR 
GERIAUSIĄ DOVANĄ

Į LIETUVĄ 
SPECIALŪS 

RUBLIŲ PAŽYMĖJIMAI 
Intertrade Express Corp. taip 
Jums pirma pasakė, ir Jūsų gi

minės tai pripažįsta.
Su specialiais rublių pažymėji
mais jūsų giminės gali įsigyti, 
ką tik nori, už dalelę regulia
rios kainos.

Tai yra panašu, lyg kad 
eitumėte į krautuvę su 100 
dolerių ir gautumėte prekių už. 
200 dol., 300 dol. ar net už 
daugiau. Specialūs rublių pažy
mėjimai taip pat gali būti iš
keisti į reguliarius rublius, 
naudojantis aukščiausiais tari
fais.

Pilnai garantuota, 
pilnai apdrausta

Tik Intertrade Express Corp. 
patarnauja jums ko greičiausiai 
Pažymėjimai pristatomi jūsų gi
minėms maždaug per 3 savai
tes. Vieno specialaus rublio ver
tė 2.60 dol. Si vertė yra 
galutinė. Jokių kitų primokėji- 
mų. Galite siųsti bet kokią sumą. 
Prašykite mūsų nemokamo 

iliustruoto katalogo
Užsakykite dabar 

UŽSAKYKITE TIK PER
INTERTRADE

EXPRESS CORP. 
125 East 23rd St. 

Ftfth Floor
New York, N. Y. 10010 

Tel. 982-1530
LABAI SVARBU 
AUTOMOBILIAI

Tik trumpam laikui 
Greičiausias pristatymas

ZHIGULI VAZ 2101 $3520.00 
MOSKVITCH 412IE $3570.00 

Ezport Model
MOSKVITCH 408 IE $3285.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 968

$2250.00
Prašykite mūsų specialaus biu
letenio su automobilių paveiks
lais

Apartamentai
Naudoti drabužiai

Prašykite mūsų specialaus 
biuletenio

Šioje prekyboje mes turime 23 
metų patirtį ir daug tūkstančių 

patenkintų klijentųl

Nuoširdžiai ^dėkoju visiem, 
kurie liūdėjo su manimi mano 
liūdesio valandoj, mirus mano 
mamytei, kurie išreiškė savo 
lietuviškus, tikrus, broliškus 
jausmus.

Dėkoju gerbiamam klebonui 
kun. Simeonui Saulėnui,' atvy
kusiam paskutiniąją jos gyveni
mo valandą. Ačiū daktarei Pau
linai Lužackaitei, kuri buvo 
vienintelė medicinos ir psicho
logijos atrama paskutiniais ma
mos metais ir paskutinę jos 
egzistencijos valandą. Nuo
širdus ačiū gerbiamam kun. Jo
nui Klimui, kuris kas mėnesį 
mamą lankė kaip jos dvasios va
das ir draugas. Ačiū gerbia- 
miem kunigam, dalyvavusiem 
koncelebruotose mišiose: A. 
Abračinskui, Norwoodo klebo
nui, V. Valkavičiui, J. Klimui ir 
klebonui S. Saulėnui. Ačiū vi- 
sien^, kurie palydėjo mamą .į :; 
kapines, ypač kun. Jonui Kli
mui, sukalbėjusiam paskutinius 
maldos žodžius ir pašventinu
siam svetimos žemės sklypelį. 
Ačiū už lietuvišką žodį, kuris 
skambėjo kaip gražiausioji me- ’ 
lodija, laidojant mamą.

Ačiū Moterų Sąjungos 5-to- 
sios kuopos pirmininkei Anelei 
Ambrozaitienei ir sekretorei Ei. 
Paliulienei už užkandžių pa
ruošimą ir nuoširdžią lietuviš
ką pusryčių nuotaiką. Ačiū lai- 

• dotuvių direktoriui Waitkui, ku
rio patarimai ir konkreti para
ma buvo labai reikalingi netikė
tos mirties atveju.

Ačiū visiem mano draugam, 
ypač Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos nariam, kurie parodė tik
rus, nemeluotus nuoširdumo 
jausmus.

Elena Vasyliūnienė

—•JAV LB z vidurio vakarų 
apygardos rinkimų komiątiasu- 
daro Stasys Džiugas, IgnasjLui- 
lauskas, Ilona Laučienė, Pily
pas Narutis ir Mečys Šimkus. 
LB tarybos narių ir PLB seimo 
atstovų rinkimai įvyks gegužės 
19-20.

— Stasys Bnindza, okupuotos . 
Lietuvos automobilistas, pripa
žintas geriausiu 1972 metų . 
lenktynininku visoj Sovietų Są- • 
jungoj. 1

— “Chicago Today” savo ve- • 
dairiajame vasario 16, pavadin- 
tame 
Lives”, apibūdino dabartinę 
padėtį Lietuvoj. 
News Herald” ir “Cicero Li
fe” vasario 16 irgi priminė skai
tytojam, kad lietuviai mini Ne
priklausomybės šventę. “Chi- ! 
cago Tribūne” vasario" 19 įdė
jo aprašymą apie dieną prieš tai 
įvykusį Nepriklausomybės : 
šventės minėjimą. WBBM radi
jo stotis vasario 18 po pasi
kalbėjimo su Alfos reikalų ve
dėja pranešė apie šventės minė
jimą Chicagoj ir kitose lietuvių ■ 
kolonijose. WBBM radijas va- ’ 
sario 16 rytą perdavė senato- - 
riaus Charles Percy pareiškimą 
senate minėjimo proga. Altą ra
gina rašyti padėkos laiškus ne > 
tik senatoriam ir kongres- * 
manam, bet ir amerildėčių • 
spaudos ir televizijos žmonėm 
už talką garsinant Lietuvos ‘ 
reikalus.

— “Antrojo Kaimo” sukaktu
viniai spektakliai įvyks kovo 10- 
11 Chicagoj, Jaunimo centre. 
Trečdalį programos sudarys ' 
seni škicai, o du trečdalius — . 
nauji, kuriuos parašė K. Alme
nas, A. Baronas, J. Gliaudą, 
V. Žilinskaitė ir kiti rašytojai.

— Phoenix, Arizona, lie
tuviam kun. Antanas Valiuška * 
kiekvieną sekmadienį laiko lie
tuviškas pamaldas Sacred Heart ' 
koplyčioj, 1110 N. 16th Street, 
Phoenix, Ariz. Per mišias gie
da O. Metrikienės vadovau
jamas choras.

— Pranas ir Ona Juškai gra- , 
žiu ežerų rajone pirko namus 
St. Petersburg, Floridoj. Anks
čiau turėjo sodybą Gulfport, 
Floridoj. Į čia atsikėlė iš Cleve- 
lando ir įsijungė į lietuvišką 
veiklą. Ona gieda chore, o Pra
nas yra klubo direktorius.

— B. Slepetytė-Venskuvienė, 
Pasaulio Lietuvių Katalikių Or
ganizacijų Sąjungos įgaliotinė - 
tarptautiniam ryšiam, išsiun- - 
tinėjo 65 pasaulio kraštų katali
kių moterų organizacijų vado
vybėm pranešimą apie 1972 ' 
m. padėtį okupuotoj Lietuvoj ir 
17,000 Lietuvos Katalikų memo
randumą. Gauta daug palankių 
atsiliepimų.

— Montreaho lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos metinės reko
lekcijos vyks balandžio 12-14. 
Jas ves tėv. dr. Leonardas And- 
riekus, OFM, Brooklyno pran
ciškonų vienuolyno viršininkas 
ir Lietuvių Rašytojų Dr-jos pir
mininkas.

— Juozas Zaranka, aukštąsias 
filologinių mokslų studijas bai
gęs Belgijoj, Liuveno universi
tete, dabar dėsto klasikines kal
bas ir literatūrą Bogotos uni
versitete, Kolumbijoj.

— Prof. dr. Eug. Gedgaudas, 
Minnesotos universiteto radio- 

’ logijos departamento direkto* 
.rius, išrinktas į Minnesotos uni
versiteto senatą. Universitetas 
turi apie 56,000 studentų.

— Australijos LB atstovų su
važiavime nutarta krašto val
dybą palikti vėl Adelaidėj. Nau
jai išrinkta krašto valdyba pa
siskirstė pareigomis: pirm. V. 
Neverauskas, vicepirm. A Gala- 
tiltis, Šekr. V. Aleksandravičius, 
kultūros reikalam V. Baltutis, 
švietimo reikalam E. Dainienė, 
jaunimui L. Pocienė, itd. D 
Dunda.

Hill, N. Y., 20, anksč. 250, pa- 
žad. 500.

H. R. Miklai, Great Neck, 
N.Y., 100, anksč. 280.

A. Milaševičius, L. I. City, 
N. Y., 100, anksč. 125.

P. J. Minkūnas, Woodhaven, 
N. Y., 5, anksč. 345.

V. Misiūnas, Elizabeth, N. J., 
50, anksč. 50.

J. H. Montvila, M. D., Bay- 
side, N. Y., 200, anksč. 300.

P. Montvila, Woodhaven, N. 
Y., 50, anksč. 1225.

J. E. Melešius, Woodhaven, 
N. Y., 200, pažad. 300.

K. I. Nemickas, Flushing, N. 
Y.. 100.

E. E. Noakas, Ozone Park, N. 
Y., 100, anksč. 50.

Algis Norvilą, Brooklyn, N.Y., 
25.

K. J. Norvilai, Brooklyn, N.Y., 
100, anksč. 323.

S. A. N u tautai, Woodhaven, 
N. Y. 150, anksč. 1017.
t J. G. Nakas, N. Massapeąua, 

'iSL Y:,H00, anksč. 100.
... Vv M-. Oniūnas, Woodhaven, 
.N- BV100; anksč. 125.

i. ; O.’Osttioiskienė, Richmond 
Hill, N. Y.', 50.

■ Alb. Ošlapas, Rego Park, N. 
Y., 100, anksč. 200.
• A? E;Oš lapai, Richmopd Hill, 

N.* Y., 100, anksč. 335.
V. Padvarietis, Richmond 

Hill, N. Y., 50, anksč. 100.
Dr. V. Paprockas, Richmond 

Hill, N. Y., 100, anksč. 1500.
‘J. A. Pažemėnas, Queens Vil- 

lage, N. Y., 170, anksč. 420.
Dr. V. Petzoldaitė, Bayside, 

N. Y., 50, pažad. 100.
R. V. Penikai, Nonvich, N.Y., 

100.
Dr. L. Plechavičius, Yonkers, 

N. Y., 100, anksč. 512.
F. Pliauplys, Ozone Park, N. 

Y., 50, anksč. 60.
P. Povilaitis, Great Neck, 

N. Y., 100, anksč. 300.
Kun. J. Pragulbickas, Eliza

beth, N. J., 50, anksč. 110.
T. Podžius, Woodhaven, New 

York, 5.
Kun. A. Račkauskas, Brook

lyn, N. Y., 100, anksč. 910.
Dr. B. A. Radzivanas, Rich

mond Hill, N.Y., 450, anksč. 
2856.

G. R. Rajeckai, Maspeth, N. 
Y., 100, anksč. 500.

L. Ramančionis, Brooklyn, N. 
Y., 50, anksč. 203.

P. S. Rasimas, Lindenhurst, 
N. Y., 20, anksč. 125.

A. Razgaitis, Brooklyn, N.Y., 
anksč. 100., pažad. 100.

Z. M. Raulinaitis, Brooklyn, 
N. Y., 100, anksč. 105.

A. B. Reventai, Woodhaven, 
N.Y., 200, anksč. 582, pažad. 
1000.

J. E.- Reventai, Briarclift Ma- 
nor, N. Y., 100.

R. I. Reventai, Woodhaven, 
N. Y. 10, anksč. 210.

A. M. Ridikas, Brooklyn, N.
Y., 100, anksč. 300.

S. D. Rogers, 100.
A. Raulinaitienė, Woodhaven, 

N.Y., 50, anksč. 210.
A. Rygelis, Kinnelea, N.J., 

100, anksč. 15.

Tndependence Day

‘Southwest

E. Elskus, N. Y. City, 50, 
anksč. 100.

M. I. Jankauskai, Ozone, Park, 
N. Y., 120, anksč. 50, pažad.. 
300.

A. G. Jankauskai, Woodha- 
ven, N.Y., 100, anksč. 150.

Alg. I. Jankauskai, Woodha- 
ven, N. Y., 150, anskč. 215.

Z. Jankauskaitė, Woodhaveri, 
N. Y., 50, anksč. 115. ’ ' J ’

E. Jankauskienė, Woodhaven, 
N. Y., 50, anksč. 190.

D. Jonaitienė, Woodhaven, 
N. Y-, 50, anksč. 10. ‘

V. I. Jonynai, Jamaica, N. Y., 
100, pažad. 1000.

L. A. Karmazinai, Woodha- 
ven, N. Y., 105.

S., .y,.. Karmazinai, Woojd- 
havei},;N. Y., 5, anksč. 200.' ;

VA. Kaštiba, N/Y. City, 100, 

j.o-.J .-Mięfcife Village,
N. Y., JO. anksč. 205.

1 L.,j^appięnė,- Brooklyn, N-Y^
ninkas Balys Brazauskas, kasi>; 1®®’• r. 

. nitikas Albertas Juškus, finansų, P- l^nys> Elizabeth, N. J., 
sekretorius Vytas Dūlys, korės-? anksč. 200, nauj. pažad. 
pondencijos rašt. Julius Šilgalis. . 200. 
Naujai valdybai linkime sėk- . 
mės.

Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis paminėta per du sek
madienius. Vasario 18 d. 8:30 
v. buvo mišios Šv. Alfonso baž
nyčioj. Mišias aukojo prel. L. 
Mendelis. Jos buvo skirtos už 
žuvusius dėl Lietuvos laisvės ir 
ištremtus į Sibirą. Lietuvių pos-. 
tas 154 dalyvavo su savo vėlia
vomis. Pagerbiant žuvusius, 
prie Marijos statulos padėtas 
gražus gėlių vainikas. Mišių 
metu giedojo Dainos choras. Tą 
pačią dieną 1:30 v. popiet Lie-? 
tuvių svetainės didžiojoj salėj 
buvo iškilmingas banketas, ku
riame dalyvavo Marylando vals
tybės gubernatoriaus atstovas ir 
keli kongresmanai bei sena
toriai, Baltimorės miesto majo
ras J. Donald Schaeffer ir kiti 
žymūs asmenys. Banketo vedė
ju buvo Lietuvių Tarybos pir
mininkas advokatas Tomas 
Gray-Grajauskas. Minėjimas 
baigtas vasario 25, sekmadienį. 
Lietuvių svetainės-didžiojoj sa
lėj 2 v. popiet buvo paskaita, 
kurią skaitė Vytautas Volertas. 
Meninę programą atliko Dainos 
choras.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
savo balių turėjo vasario 24 
mokyklos patalpose. Šokiam 
grojo orkestras.

Jautienos kepsnių balių ren
gia Lietuvių svetainės šėrinin- 
kai. Balius bus kovo 4 Lietuvių 
svetainės salėj ir klevų kam
baryje. Bilietų galima gauti prie 
durų. Be jautienos bus ir kitų 
valgių. Bus ir loterija. Šokiam 
gros geras orkestras. Baliaus 
pradžia 1 vai. popiet. Baigsis 
6 v.v. Visi kviečiami.

šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus kovo 11, sek
madienį, Šv. Alfonso mokyklos 
salėj. Visi nariai dalyvaus 8:30

V. I. Alksniniai, Flushing, 
N. Y„ 10, anksč. 210.

P. P. Ąžuolai, Brooklyn, N.Y., 
10, anksč. 1013.

A.K. Bertulis, Hot Springs, 
Ark., 15.

S.D. Biručiai, Brooklyn, N.Y.,.
10, anksč. 326.

J. A. Bulota, Pomton Plains, 
N. J., 100.

V. V. Butvydai, Parsippany,
N.J., 110. ,

J. D. Biručiai, E. Northport, 
)N. Y., 100.

K. K. Bakšiai, Ridgefield, N. , 
J., 100, anksč. 80.

A.A. Deikįai, 100.
Vyt. Gerulaitis, Wooodhaven,;

N. Y. 100, anksč. 135. (

BALTIMORĖS ŽINIOS
Lietuvių svetainės šėrininku' Yd** 

naują valdybą SudarofAie^asr' 
menys: pirmininku visais bal? 
sais perrinktas Bernardas Kar- 
pers-Karpavičius, vicepirmi-t

Hartford, Conn.
Kaziuko mugė bus kovo 4 

Švč. Trejybės parapijos salėje, 
53 Capitol Avė. Atidaroma 10 
vai., tuoj po lietuviškų mišių, 
ir tęsis iki vėlyvos popietės. 
Mugę rengia skautų Šatrijos ir 
Tėviškės vietininkijos.

Šiemet mugės puošmena bus 
dail. Vytauto Igno dalyvavi
mas su savo paveikslais, kuriuos 
bus galima įsigyti. Vilkiukai 
pasiruošę visus aprūpinti savais 
darbeliais. Jie dirba skubėdami, 
kad nepritrūktų kaip pernai. 
Paukštytės turės savo darbelių 
stalą, židinietės irgi žada pa
teikti naujienų. Dalyvaus ir Vik
toras Vaitkus su lietuviškomis 
knygomis ir plokštelėmis.

Mugėje bus ir loterija su dau
gybe laimėjimų. Kelių patiekalų 
pietūs bus 12 vai. Prašom nesi- 
vėlinti, nes gali pritrūkti. Pyra
gai bus parduodami visą dieną. 
Tad visi kviečiami kovo 4 į Ka
ziuko mugę.

LMK Federacijos Hartfordo 
klubo velykinis parengimas nu
matomas Verbų sekmadienį, ba
landžio 15.

Madų paroda iš gegužės ke
liama į spalio mėnesį.

Prof. V. Marijošins po opera- v. mišiose, o po mišių susirinks 
cijos, išbuvęs ligoninėje 10 die- į salę. Pusryčius pagamins seda
nų, grįžo į namus, kur apie porą 
savaičių dar turės ilsėtis.

Dr. P. E. Legeckis, Jamaica, 
N. Y., 150, anksč. 150.

J. O. Liaukus, Wopdhaven, 
N. Y., 150, anksč. 630.

E. Liobienė, Woodhaven, 
N. Y., 150, anksč. 205._

E. B. Liogys, Brooklyn, N.Y., 
100, anksč. 15.

S. E. Liogys, VVoodhaven, N. 
Y., 70, anksč. 137.

J. A. Liogys, Woodhaven, 
N. Y. 100.

A.B. Lukoševičiai, Wood- 
haven, N. Y., 100, anksč. 100.

Elena Mickėllūnienė, Rich
mond Hill, N. Y., 1000.

R. Mainelytė, Sunnyside, N. 
Y., 50, anksč. 25.

J. A. Maldučiai, Hollis Hills, 
N. Y., 100, anksč. 50.

A. S. Malinauskai, Woodha- 
ven, N. Y., 100, anksč. 50.

F. Marcis, Brooklyn, N.Y., 
100, anksč. 200.

M. A. Marijošiai, Fresh Mea- 
dows, N. Y., 100, anksč. 15.

B. T. Marke liūnas, Blauvelt, 
N.Y., 100.

J, Mariukas, Woodhlven, N. 
Y., 50, anksč. 1O5.:

H. Mathevvs, N. Y. City, 50, 
pažad. 100. ,

J. Matulaitienė, Brooklyn, N. 
Y., 150, anksč. 50.

J. Maurukas, Richmond Hill, 
N. Y., 50, anksč. 100.

A. Z. Mažeika, So. Ozone 
Park, N. Y., 100, anksč. 342, 
pažad 500.

St. Mažeitavičius, Brooklyn, 
N. Y., 30, anksč. 150, pažad. 
200.

V. G. Meiliūnas, Brooklyn, 
N. Y. 200, anksč. 125.

M. Menčiūnienė, Wood- 
haven, N. Y., 50.

G. Merkevičiūtė, New Lon- 
don, Conn., 25, pažad. 25.

J. B. Mikalauskai, Richmond (tąsa kitame numeryje) S 
S

M.E.

lietės. Kalbės žymus katalikų 
veikėjas Tomas McNulty.

Jonas Obelinis

Laukiama aukų no tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bot Ir 
užrašais testamentuoM. Aukas siųsti:

BUILtMNG FUNO
, Franclocan Monaatory 

$•0 Buahvrlck Avonuo 
Brooklyn, M.Y. 11221
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nirtrocOoje.

*— Didmriitris M. Tai, buv

poema, Syąjpnėlė (kanklių an- 
samblishr* arijos: -
Don Žuanas, Eugenijus Oniegi- 
nas ir Pagrobimas iš Seralio. 
Stereo 6 dol. . __- --_________ . --- -

Leką Bytą.-New Yorko Retu- pasaulio čempijonas, vėl rodo

tono LPD-ją atvyksta Harvardo 
universiteto I komanda, kuri 
draug su M.I.T. šiuo metu tvir
tai pirmauja Bostono lygoj.
’ L- Budapešto 100 metų jubi

liejiniam turnyre po keturių ra
tų pirmavo Vaganian (Šov.) su 
3 1/2 taško, , vengras Adoijan 
3, čekas ;Hojt, vengras Szabo,

vių vyrų choro “Peikimas” jdai- savo nepaprastą pajėgumą šach- 
tnuotoą dainos: Ramoviėąų mar- matų lęntoj. Rudeniop jis lai
tas, Tykus buvo vakarėlis, Nu- mėjo Tris" stambius šachmatų 
rinik, sesut, Vienuma,- Alutis, turnyrui: Sųhuiriė/ Skppje (kn-  ------ * —<--»
Nekris gmH, “Karo žygU AMna, mandinėse pasaulio p-bėse) ir draug -su'Sovietų didmeistriais

Daina, Baku, kai laimėjo Sovietų 
į. Jau S-gos pirmenybes.
Ldpfk —Pasidomėlmne, kaip US

CANCEL OĘ CHANGB 
Tel.: GL2^923 

...........  iaU.----- -  
SERVICE 

——•■r SŽad^joar—*

Gina Čapkauskienė dainuoja. 
Stereo. Pirmoj pusėj: Lakštinga
lėlė — A. Kačanausko, Oi nė
ra niekur — K. V. Banaičio, 
Už balto stalo sėdėjau — K.V: 
Banaičio, Oi, tu, kregždute — 
G. Gudauskienės, šauksmas — 
B. Budriūrio, Lakštingalos gies
mė — V. Kuprevičiaus, Gėlės 
iš šieno — V. Jakubėno. Ant
roj pusėj: Viliojanti peteliškė 
— A. Campra, Lakštingala ir ro
žės — C. S. Saint-Saens, Be ta
vo meilės — M. Sandoval, Vy
turėlio daina — H. R. Bishop, 
Solveigos daina — E. Grieg, 
Mėlynasis Dunojus —•„ J. 
Strauss. Stereo. Kaina 6 dol.

— Bostono tarpklnbinėse 
, ______ __________ _____ kovo 2. rungiasi; Haryaid Uni-

nok* tėteli, PHtakalpis. Stereo, nė įveiki!Sovietų S-gos čempi- versity at Lithuanian, So. Ęos- 
6&rf.GaliimritaMiotiirmono. joną VUHimira Savoną. ' ■ ’ 'ton LPD-joje. Harvardas ir 

• • *• - M,LT. pirmauja Bostono lygoję,...
— Algis Leonavičius praeito

se rungtynėse prieš M.I.T. iš
kovojo svarbų tašką, įveikdąsąas 

ekspertą B. Endersą. Leona
vičius sulošė nepaprastai grą-f 
žią partiją, paaukojęs bokštą, ir 
rilų, matavo priešininką. . 7 >

— Čia talpiname Bobby Fi- 
scherio partijos galą, kurioje jis 
aukodamas rikį sudoroja. ilga
metį JAV čempioną Ręshevs- 
kį. lošusį juodais.

Į NAUJAUSIOS KNYGOS j 

— Vacio Kavaliūno “Aidai ir 
šešėliai”. Premijuotas romanas. 
5 dol.

— A. Musteikio “Kiauros 
rieškučios”. Romanas. Kaina 
4.50 dol.

— Ados Karvelytės “Ne tie 
varpai”, lyrika. Kaina 2 dol.

Fausto Kiršos “Palikimas”.

Darbininko administracija 
praneša, kad plokštelė “Kokiais 
keliais aš keliaučiau” bus gau
nama tik po 2-3 savaičių. Už
sisakiusieji prašomi palaukti. 
Kai tik bus gauta antroji Jai- Didysis jo nuotykis— Prof.i J 
da, visiem ji bus pasiųsta.

Geriausia dovana — metinė 
Darbininko prenumerata. Jei 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
kas-nors dar neskaito Darbinin
ko, tai kaip dovaną jį užsaky
kite. Naujiem skaitytojam pir
mų metų prenumerata tik 7 dol.

Brovrne

»□’ S i
h □ h n /

prepared at your convenience in your 
home or bustaesa. For Appt Call 768- 
•5910 Mr. James Hassan

HeedHght Toe-in, Toe-out, Wheel 
Alligmnent and all minor repairs and 

completejnspectibn 
MARIO’S AUTO INSPECTION

Shell Bay Avė. MayyiHe, N.J.
Cape May Court Honse Opp. Inspe-.- 

tion Station (609) 465-5607

? . . ^ Balti —- Savon
šioj padėty" piatome Savoną pa- 

_______ ėjusį Q-Q4- Ėjimas atrodo vi- 
Eilėraščių rinktinė. Didelio for- sai geras, ries valdovė saugo ri- 
mato, 318 psl. Kaina 6 dol. kį, o rikį'paėjus į R6 sektų rieiš- 

Kipro Bielinio “Gana to jun- , vengiamas matas, QN7 ir be to 
go”, 5 dol; * > ■ -____________dar bokštas £ali: paimti juodąjį

Kazys Pakštas, prof. J. Ereto ž,irgą. Jačjati sekė vykęs juodų- 
parašyta monografija. Minkštais . jų, ėjimas ,QxN it* baltųjų žir- 
viršeliais 10 dol. kietais —*-12 
dol. Išleido L. K.. Mokslo Aka
demija Romoj. ■ ' ,

Prano Naujokaičio “Pasisėjau 
žalią rūtą”. Romanas. Kaina 4 
dol. 1 ..

□—

B
n

H
a B

B B1^1 B 1
g

□ B 1

gąs pralosiąs, nės QxQ negelbs
ti dėl NxPph su Sekančiu NxQ/

— Didmeistris Reuben Fine 
prieš 15 metų pranašavo Bobby 
Fischeriui pasaulio meisterystę. 
Jo knygoje pasirodžiusioje 1958 ■ » . . . , .

^ in.-(-Lesso^'Tr^m- W giries” • Dąrbuun^o skaitytojai, keis- 
kad surrifiqjaiita958 r Pra§omi . a^mį-

lektyvinis veikalas, redaguotas m. ne paprastus keturiolikmečio nlstraciJa^ pranešti naują ir seną 
Fisčherio laimėjimus 1 galima ^resį taip pat persikė lino 
drąsiai tvirtinti/ kad' Fischeris W Kltais atv*j^ Paštas laik“ 
geresnis už, Murphy, Capablan- raščgūžina: administracijai 
ką, R&hevskį ir ateityje gali s 1151 įro nuostolių, nes tenka 
būti pasaulio čempijonu (psl. Pydomai primokėti, o skaity- 
2P2) ’ *Wai negauna laikraščio.

— Bostono tarpklubinėse va- 'i ' 
sario 16 Nf .LTi piirUoji kbrrtan- ’Histbry ėf Lithuania ir Vy-

Eretas tarnyboje Lietuvai'. Ko-

prof. J. Brazaičio. Kaina 5 dol.
M. Raišupio “Dabarties kan

kiniai”. Lietuvos dvasininkų 
aukos nišų okupacijoj. Kaina 
10 dol. '

Jurgis Krasnickas, 50 m. mir
ties sukakčiai paminėti. Red. V. 
Liųlevičiųs.J^aiaa Ą dol. į 

. t , _ , V.~ Čižiūnd^“Šeuna 'tautinėj
Žiburėlis, lengvo* muzikos ' beh^fruomešė ’̂.^ailižt f.50 dol. ________ , ___

dėtuos: Žiburėlis, Senbernio Lietuvosspa&otiūrtaibėlapis. jo
............    ' grarou supažindintas su Li<

/.r ;; SUVENYRAI , 0
t ,<L4etiivosVyjtįs )T-t,ja^il^,.dar- 

W aukso; “feųjĮjpnft” [jsjfllais 
išsiuvinėta embfema. 4}ųgpas— 
tamsiai žalias aksomas. Paveiks- 

trauka jaunuoliam. Iliustruota. ^as su rėmais 12“xl5”, labai į- 
spūdingas, tinka reprezen
tacijai. Kaina su persiuntimu 65 K Tekėjo saulelė, Narsuolių 
dol. ’' ‘ "

Siuvinėtas _ Vytis ■

•kerdžius,' Šaukiu tave, jūros •
hittai, Negerki trečios,' Baltašis ! ” GERIAt K ! itpOW4OS 
intėnnezso, Gera, Medžiotojų - „ ' į
maršas. Dainuoja solistai su or- 11165 tikime. — Prel. _P. 
kestrah. Stereo6 dol. Celiešiaus tikėjimo'tie^ų san-

vius 4-1. Garbės tašką iškovo- Lithuania, by Dr. J. Končius, 
bus 

ietu- 
vos praeitim. Užsakykite: Dar- 
bfamkasp • 910 - Willoughby 
Ave.,Brooklyn, NLY; 11221.

OPERATORS WANTED > 
Smgte neede and safety stfcch. On 
Sportswear. All sactions. All 
bėnefits. Paid hotdays, vacaiions. 
KIDOY DITTY CORP.1 c 
201 473-5006 ? <
109 8th St. Passaic. hfc J. .

- HURSING DtRECroa - A.N. Exp«- 
r«nc« in geriatries dmlrąbie. Abtltty 
to maintam hlgh otandoeta and pro- 
vide the toadenhip for the nuraing 
department of a Home For The Ag. 
ing (M beda) with an infirmary (24 
Mdt) etiential. Thi» facility offera a 

. unique combination of family 
■ warmth and tirai comii^tment to 

ouality heotth care, interetted per
sona are uraed to exchaage tbeir 
resume with me for a detatled dės- 
cription of the posjtion by-.March ?. 
lf?X Cattslfrperson or by phone wili *1

Roy W. Waponer, AdnftnHtrator 
T ne Reformed Churęh Home 

720 N ye Avenue - 
Irvington. New Jersey 07111

Patartais, Ciean Work. Reasonable 
Call after 6 P.M. 941-9097.

b
SCHOHARIE COUNTY 222 acte 

Daiay Farm. 34,000 Monthly Milk In- 
come. 25 year owner retiring. 80 Milk 
Cows, 3 Tractors and all machinery. 
3 houses, modern home for hired men, * 
who will stay if owner wants them. 
Plenty of water from spring and pond. 
Price $180,000. $100,000 mortgage 
available to Buyer who has had some 
experience with cows. Shown by Appt.

Wilber Broker, Delanson, N.Y.
________ (518)895-2385_________
SUNOCO 3Ž Open "t days a week~ 

General Auto Repairs, Road Service, 
Tires, Batteries, Accessories, 322 32nd 
St. Union City, N. J .also located at3711 
Kennedy Blvd. Jersey City, N.J. Ašį: for 
Mr. Juan Alverez, Rally Motors, 
Cuaranteed U sėd Cars, Easy Financing 
Call (201) 795-1450 or (201) 795-1620

PAPER HANGING 
AND 

PAINTING 
Free Estimates 
Call: 891-0587

INVESTMENTS
FULL 1NVESTMENT SERVICE 

Mutual Funds
FIRST HARVARD & CO. 

Rosa lannacone 
212 349-6883

MR. SAM KLEIN

NEW YORK PLUMBERS ‘ 
SPECIALTYGO.

BirthdaV Greefihgs

To Daily Challenge 
-.‘i c '-ĮiOtįrucktierBlvd. 
9"ri ' ;

z z rjU .5/<J ./ Oi

SEAFARE AND BEEF INN 
Open 7 Days Bring the Family for 

Sunday Dinner 
580 North Avenue, Union, New Jersey 

Call: 2bl 352-4100 
Ask for Gus or Spiro S

VVINFIELD — JONĖS 
Painting & Contractors, Exterior & 

Interior, Halis, Rooms, Aportments 
Ist Class Work at Reasonable Rate*. 
Also do Rigging (Spėriai Rigging) 

Call 756-0383 Lic. No. 3499

^P JJF^OLSTERY. „.
□ė, Reaioįąbly, £A11 

peš and Sltp .Čovers

Oi, toli, toli. Philadelphijos 
lietuvių choro “Viltis” įdainuo
to# dainos: Oi, kad išauštų, 
Mergužėle, lelijėle, Einu per 
kiemą, Pavasaris, Oi, toli, toli, 
Atsisveikinimas su giria, Dobi
lėlis, Nei vėjas pučia, Vilties 
daina, Meno daina, Laukiu vis, 
Lietuvos šviesos keliu (B. Bud- 
riflno kantata). Stereo, 6 dol. 
Galima naudoti ir mono.

Anoj pusėj Nemunėlio. Lie
tuvoj įdainuota dainos, duetai ir 
solo: Aš artojas, Dobiluos, At
nešk padangę gryną, Lietučiui 
dulkant, O dalele tu mano, Ru
gienom nubėgs, Medžiotojo 
dainelė, Oi užkilokit vartelius, 
Gęsta žaros, Parugy, Ant kalno 
karklai ir Anoj pusėj Nemunė
lio. Stereo 5 dol.

Akvarėlė. Lietuviškos leng
vos muzikos rinkinys: Akvarėlė, 
žalioji banga, Dar nežinia, Tu 
man brangiausia. Motociklą pir
ko Rokas, Oi, oi, oi, Polka, 
Skamba turistų daina, Sūnus pa
klydėlis, Mažasis šeikas. Ry
tas be šešėlio. Daina apie Kau- - 
ną, Jūreivių valsas, Klarnetų 
polka. Dainuoja choras, solistai 
ir duetai. Stereo, 6 dol.

Lietuvių kompozitorių solo 
dainos. Išpildo sopranas Birutė 
Kemežaitė su Romos simfoni
niu orkestru: Sapnas apie šiau
rę, Karvelėli, Išdykęs rudenė
li, Benamių daina, Dukružėlė, 
Vakaras, Nemunėli, Ne margi 
sakalėliai, Klajūnui, Na, tai kas, 
Rugiagėlės ir Dainos, muzika ir 
gėlės. Mono 6 dol.

Pranaše Didis. Tėviškės Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų pa
rapijos choro giesmės: Kantata- 
Pranaše Didis; Visa, kas gyva, 
garbina Jį; Nuo pavasario dvel
kimo; Vakarinė liaudies gies
mė; Ištremtųjų giesmė ir Tie
sos Dvasia. Mono 5 dol.

Sol. Antanas Kučingis su or
kestru dainuoja: Kur lygūs lau
kai, Oi žinau, žinau, Dar nepa
ketinau, Tyliai, tyliai Nemunė
lis teka. “Jūra” — simfoninė

Kaina 4 dol. .
Užburtos kanklės. V. Frankie- 

nės pasakojimai vaikam apie se
novę; Kaina 3 dol. Kietais Vir
šeliais — 4 dol.

Šamo ežero sekliai. N. Janku
tės pasakojimai —_ novelės vai- 
kam. Kaina 4 dol. |

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 
vaikam skirta knyga, para
šyta P. Kalvaitienės. Kaina 2.50 tino išsiuvinėtas mėlyna spalva, 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny-

Vai, lėkite dailios, Vyčių cho- 
rc/ Chicagoje įdainuotos dainos: 
Parveski, Viešpatie, Oi, toli, to-

daina, Įsisodinčiau, Klevelis, 
___ paveiks- f^drio daina, Saulelė raudona, 

las. Skydo formoj įkomponuotas Naujienos, Gegutėlė, Kad galė- 
raitelis, per skydą išsiuvinėta čiau, Laisvės daina, Rugiagėlės, 

, trispalvė, kampuose ąžuolo la- Mergužėlė,lelijėlė, Satdelė nu- 
’pal' sū gėlėm.^TaVeiksTtJ’riydis šileido, Valio, dalgeli. Stėreo. 
surifeinaišKairia20dol. Kaina 5 dol.

Lietuvos himnas ant balto sa-

viršuje ant raudono dugno trys 
_____ ____hejbai;$Lietuvos vytis, jGedimi- 

gos bei plokštelės gaunamos, no stulpaL Vytauto ženklas ir 
Darbininkp adnrimstracijoj. maža trispalvė.. , Per visą pa- 

- -____________ ' veikslo, ilgį;., šone perverta iš-
Infrocfuefton te MadėHi. U» austa juosta. Paveikslo dydis su 

thuanlan. Puikus lietuvių kai- rėmais 13”xl7”- Kaina 26 dol. 
boa varinu** 8U 40 pamokų Sagutė švarko atlapui — sti- 
gramatikoa priedu, skaitymais lizuotas vyffs? Sidabrinės spal- 
ir žodynėliais Tekstas ir paaii- vos raitelis raudoname dugne; 
kirtimai anglų kalba Nemo- (sidabrinės spalvos apvedžioji-

Grandinėlė :'raktam su Šv. 
Kristupo medaliu. Vienoj pusėj

bot vadovas su 40 pamokti

kantiem ar nedaug mokantiem Kaina 2.50 dol. 
lietuviškai — puiki galimybė iš- 
mukti. Parengė L. Dambriūnas, ...
A. Klimą* ir WJL Schmabti^. ira^y^ žodžiai: “Aukščiausiojo tas vytis raudoname fone, su 
Ifieido lietuviai prandškonM malonė Jelaimina kelionę” ir lietuviška trispalve viršųj.^rba 
Brooklyne. 479 psL kietai* vir- ^cvieCi’i varpos su ąžuolo lapais skersai. Toks ženklas galima

DARBININKAS 
♦10 WUIovghby Ava. 

Brooklyn, N. Y. 11221

LMtvviUca trtapaM.vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (bate) už 1 doL 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—LBOdoL 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Parsiuntimo iš
laidom pridedama 9B c. Kreip-

$10 Willoughby Ava., Brooldyn, 
#4,1.11221.

Pasaulin Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženkleli* Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kreiptis: Darbininkas, 
910 Willoughby * Avė.; 
Brooldyn, N.Y., 11221. '

DEXTER PARK 
m PHARMACY 

Wm. .ėnastari, B.B. .
T7-01 JAMAICA AKĘrvUB <

(Car. 77th Street) 
Woodhaven, N.Y. 11411 

WH DKUVER
Mldrigan .24130

todoKloDGE NURSING HOME 
’ A Home Away From Home ’ 

410 Orchard Street 
Cranford, N. J.

Catholic Church within the Area 
Call 201 276-5893

O & C DEVELOPMENT CO. 
CONTRACTING

LIC. NO. 694000 No Job Too Big or 
Too Small

Call 212 738-7296 for free estimates

5 vai. WWVD 13*0 kiL -r, AM Ir 97-9 bm*. FM. bangomis. Direktorius dr

tu prisiunčiant 1 dol. už ženk-

Lietuvos Vytis — šitokios for
mos ir stilizuoto stiliaus —bal-

iir Gedimino stulpais. Kitoj Šv. klijuoti ant automobilio^, lango 
Kristupas su Vilniaus“ hėrbu. (dėcal).' Galima užsisakyti paš- 
Kaina su pasiuntimu 250 dol. .

Siuvinėta trispalvė su užrašu lėlį —- Darbininko administraęi- 
“Lithuania” ir stilizuotas vytis j- ■

užsiuvimui ant drabužio ranko
vės. Kaina po 1 dbL

Drožinėti rankų darbo ant 
sienos pakabinami kryžiai su 
lietuviškais ornamentais, kaina 
su pasiuntimu 18 dol.

Virš minėti suvenyrai gauna
mi Darbininko administracijoj.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
gaunama už 75 c., su 'pastato
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JAV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle — 2.50 dol. 
Didesnį skaičių užsakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c.

INVESTAVIMAS*— TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

N«ni*nwAIRMr''CANMETOniT<TM>

*1XS toli Nir*w

HOUSEOFFERN deelca. 
n Uncata Terma f„ .

Iklyn, N.Y. H3H
PHONC: 743-48M

wn«n «• (esat. W*ne«y
oiact M4 •« mm ef ras

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

^2127'441^947

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts Blv.,Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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APREIŠKIMO PARAPIJOS ŽINIOS
Lietuvos nepriklausomybės Juozas Boley-Bulevičius įspf. .

-ddą. Lek- 
.jas.Balsys.

18. Žmonių prisirinko pilną Mišių pabaigoj visi sutartinai

rekolekcijas ir tinkamai pasi
ruoši Velykų šventėm.

Parapijos choro'velykinė ko
munija bus balandžio 8 per 11 
vai. mišias. Po. mišių parapijos 
žemutinė) salėj komunijos pus- 
ryčiai.

Sutuoktavė^: Kviifaas
Aleksandravičius Ir Sofija Kazo
ką uskas, abu iš Richmond Hill, 
N.Yn susituokė vasario 11. Pa
jauniais buvo Domas Aleksan
dravičius ir Irena šimkos.

55-ta sukaktis buvo iškilmingai dingai perskaitė Antano* Vai 
paminėta Apreiškimo parapijos čiulaičio sukui 
bažnyčioj sekmadienį, vasario torium buyO’,

bažnyčia. Procesijai iš kleboni- sugiedojo Mariją Maiįja ir Lie- LB NEW YORKO APYGARDOS
SUVAŽIAVIMAS

jos įeinant į bažnyčią, choras, tuvos himną. Po mišių visi da- 
vadovaujamas Algirdo Kača- lyviai patapnos salėj pakilioj 
nausko, giedoję psalmę “Dievas nuotaikoj vaišinosi, 
mūsų prieglauda”. Mišių metu, « — - - 
nors ir ne vištas choras daly
vavo, bet sklandžiai sugiedojo 
kun. G. Šukio Taikos Kara
lienės garbei mišias. Įvairių 
tautinių organizacijų atstovai 
dalyvavo su vėliavomis. Pirmi
niu celebrantu buvo kleb. kun. 
Pranas Raugalas, koncelebravo 
kun. Antanas Račkauskas ir 
Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, kuris šventei pritaikyta
me pamoksle ragino jaunimą 
prisidėti prie veiklos už tėvų 
žemę. Lietuvos generalinis kon
sulas Anicetas Simutis antro mi
šių skaitymo metu . suminėjo 
Lietuvos sūnų ir dukterų sudė
tas aukas. Maironio lituanisti
nės mokyklos mokinės, pasi
puošusios tautiniais drabužiais, 
vadovaujamos mokytojos Mary
tės Sandanavičiūtės, atnešė mi
šių aukas prie altoriaus. Aukoji
mo metu, chorui giedant mor- 
morando Česlovo Sasnaus
ko giesmę “Apsaugok 
Aukščiausias”, dramos aktorius

Šv. Kazimiero, Lietuvos glo
bėjo, šventė bus kovo 4. Bus 
iškilmingos koncelebracinės 
mišios ir kun. V. Zakaro, svečio 
iš Putnanv Conn., pritaikytas 
pamokslas.

Pelenė bus kovo 7, trečia
dienį. Pelenai bus šventi
nami prieš 8 v. mišias ir bus 
barstomi po kiekvienų rytinių 
mišių ir po 7:30 v. vakarinių 
mišių.

Gavėnia yra Kristaus kančios 
apmąstymo ir atgailos laikas: 
malda, gerais darbais, pasninku 
ir ėjimu prie šv. Sakramentų. 
Už tai gavėnios penktadieniais 
reikia susilaikyti nuo mėsiškų 
valgių, o Pelenės trečiadienį ir 
Didįjį penktadienį yra pasnin
kas ir abstinencija, t.y. tose die
nose reikia taip pat susilaikyti 
nuo mėsiškų valgių ir valgyti 
tik tris kartus per dieną.

Religinės muzikos koncertas 
bus balandžio 15, Verbų sek
madienį. Parapijos choras ir so
listai atliks Česlovo Sasnausko 
“Reguiem” mišias.

Rekolekcijos pradedamos su I 
pirmu gavėnios sekmadieniu- 
kovo 11. Per 11 vai. mišias pa
mokslus sakys Tėv. dr. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM. Rekolekcijos 
bus šešis gavėnios sekmadie
nius. Visi kviečiami lankyti šias

LB New Yorko apygardos su
važiavimas įvyko vasario 24, 
šeštadienį, Kultūros Židinio pa
talpose. Dalyvavo apygardos 
valdybos nariai ir apylinkių at
stovai— viso 33 asmenys.

Po apygardos pirm. A. Vakse- ,__ ___ ______________*
lio atidarymo prezidiuman pa- dol. Kontrolės komisuos vardu

- - ' • perskaitė ..Ė?- Bačauskas.
Viskas rasta tvarkoj. Po trumpų 
diskusijų pranešimai 2- pri
imti.

kviesti: pirm. dr. B. Radziva- 
nas, vicepirm. A. Dėdinas, sekr. 
J. Vilpišauskas. Mandatų ko- 
misijon pakviesti J. Pažemėnas 
ir A. Ošlapas. Rezoliucijų ko
misija sudaryta iš Jf.. Revento, 
V. Rastenio, J. Mąuruko ir A. 
Balsio.

į
? Kun. Vytautas Demilds — gimė
; 1906.VHI.4, kunigu įšventintas 
į 1934.VI.17, mirė 1963.HI3 
» Paterson, N.J.

UŽ AJk. KUNIGO 
VYTAUTO DEMIKIO 

sielą, minint jo mirties dešimt
metį, bus paaukotos konce- 
lebruotos mišios šių metų 
kovo 3, šeštadienį, 9 vai. ryto, 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje, 147 Montgomery PI., Pa
terson, N. J., 07501.

Po pamaldų pusryčiai pa
rapijos salėje po bažnyčia.
: Maloniai tai pranešame gi
minėm, draugam bei parapie- 
čiam Ir prašome velionles mir
ties dešimtmečio sukaktuvių 
Iškilmėse dalyvauti.

Artimieji

Iš Lietuvos 
vyčių veiklos

Newark, N. J. Metiniai kuo
pos komunijos pusryčiai ir drau- . 
ge šv. Kazimiero , šventė bus 
kovo 4, sekmadienį. Mišios bus 
10:30 v. Švč. Trejybės bažny
čioje. Mišias aukos kuopos dva
sios vadas kun. P. Totoraitis. 
Giedos Šv. Cecilijos choras, va
dovaujamas Klemenso Ėagdo- 
navičiaus.

Nariai susirenka 10 vai. į pa
rapijos salę. Tada visi eina į 
bažnyčią, palydėti lietuvių karo 
veteranų- posto ir jų pagelbi- 
ninkių.

Tuoj po mišių bus pusryčiai. 
Vyčių garbės narys Joseph Bo- 
ley Bulevičius iš New Yorko pa
rodys specialų filmą, kaip Lie
tuvoje kunigai už religijos mo
kymą nubaudžiami sovietinės 
valdžios. Filmą pagamino kun. 
Kazimieras Pugevičius iš Balti- 
morės. Jis tvarko vyskupijos 
religines radijo ir televizijos 
programas.

Kuopa tą pačią dieną turės 
pyragų išpardavimą prie bažny
čios.

Sekretoriaująs perskaitė pe
reita suvažiavimo (1971.V.8) iš
samų protokolą, kuris priimtas 
be pataisų.

New Yorko apygardos val
dybos veiklos pranešimą padarė 
pirm, A. Vakselis. Valdyba ne 
tik svarstė bendruomeninius 
reikalus 36 posėdžiuose, bet at
stovavo apygardai ir didesniuo
se susirinkimuose, suva
žiavimuose sąlytyje su kitom or
ganizacijom. Šioj kadencijoj 
ypač daug apygardos valdybos 
pasidarbuotą. Tarp daugelio 
darbų paminėtina įsijungimas į 
Ethnic Groups komitetą, su
daryti su New Yorko miesto 
burmistro įstaiga tiesioginiai ry
šiai, aktyviai įsijungta į Kultū
ros Židinio statybos vajų ir or
ganizuotai sutelkta virš 53,000 
dol., surengtos dvi dailės pa
rodos, 20 m. LB minėjimas,

Veikliam mūsų Bendruomenės nariui-veteranui

Juozui Valiušaičiui,
jo mylimai Motinai Lietuvoje mirus, širdingą užuojautą 
reiškia

Stamfordo Lietuvių 

Bendruomenė

Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus, mielą prietelių

Juozą Valiušaitį
ir šeimą širdingai užjaučia

D rikiai, 
Steponavičiai, 
Žemaitaičiai

Mylimai Motinai

Emilijai Valiušaitienei
Lietuvoj mirus, jos sūnų Juozą Valiušaitį su šeima, jos 
vaikaičius Vidmantą ir jo šeimą ir Algį, jos sūnus ir duk
teris Lietuvoj iš širdies užjaučiam ir drauge liūdim.

Felicijos ir Stasė Prakertai

Newark, N. J. '
■ • X •' .įįj ■ ■ ■

ParapijosŽinios
Užgavėnių blynai *■ šokiai 

icngiami kovo 4, sekmadienį, į 
parapijos salėje. .. ’ . i

: Tą dieną bus loterija- Kas turi i 
kokių daiktų tai loterijai, pra- ą 
šom juos atnešti jau dabar į pa- j 

j rapįjos kleboniją. >'
Metinė novena į šv. Juozapą j 

tais kovo.ll-19. J^praves kun.

surengtas Hamiltono .• “Aido” 
koncertas ir atlikta daugybė kitų 
projektų ir uždavinių. Iždininko 
pranešime ryškėjo, kad pajamų 
ir išlaidų turėta truputį virš 
5,000 dol. Likutis kasoj 771.99

Apylinkių pranešimus pra
dėjo Bushwick apylinkė. Kal
bėjo tėv. P. Gicdgaudas, OFM, 
ir tėv. P. Baltakis, OFM. šis 
ypač palietė Kultūros Židinio 
statybą, iškeldamas statybos 
apimtį, pinigų organizavimo ei
gą ir jaunimo įsijungimą. Apie 
Manhattan apylinkę pranešė A. 
Dėdinas, Maspetho — K. Vai
nius, Pirmąją — A. Reventas, 
Queens — A. Ošlapas, Woodha- 
veno— A.; Balsys ir E. Vaičiu
lis. Great Neck apylinkė šventė 
Vasario 16-tąją.

Po pietų, kuriuos paruošė 
buv. apygardos v-bos narė M. 
Bulvičienė, trumpos pertraukos 
diskusijose ryškinta apylinldų 
atstovų pasisakymai. Svarstant 
apygardos apylinkių geogra
finių ribų skirstymą ir apylinkių 
pavadinimus, pasisakyta už 
skirstymą pagal zip-eode siste
mą, už tautiniais vardais pasi- 
vadinimą ir už teritorinius pa
vadinimus. Apsispręsta tvar
kytis pagal zip-eode j^dėtį.

PARENGIMU kalendorius
; . ^O'-

Kovo 17-18 — “Jaunimas.« jo 
menas 1973” jaunųjų me
nininkų paroda Kultūros 
Židinyje. Kviečiami visi jauni 
kūrėjai nuo gimnazijos 
amžiaus iki 30 metų. 
Registruotis pas Bernadetą 
Tutinaitę, 223 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N.Y., 11208. Ren
gia ateitininkai.

Kovo 24, šeštadienį, 7 v.v. — 
N. Y. Lietuvių Atletų Klubo 
stalo teniso lygos taurių į- 
teikimas Kultūros Židinyje.

Kovo 25, sekmadienį, 3:30 v. 
Kultūros Židinio patalpose 
prof. dr. Antano Salio minėji
mas—akademija. Rengia L.K. 
Mokslo Akademijos 
Yorko židinys.

New

Kovo 31 ir balandžio 1 Mari
jos Žukauskienės tapybos 
darbų paroda 
dinyje.

Balandžio 28-29 
čiaus tapybos 
Kultūros Židinyje, 
skaučių seserija.

Kultūros Ži-

dail. J. Kele- 
darbų paroda

Rengia

puolis pasionistas. 4 iš Union 
City, N. J. Pamaldos angliškai 
kasdien bus 5:15 ir 7 v.v. Tri
dienis lietuviškai bus kovo 16- 
18. Pamaldos lietuviškai bus 
kovo 16 ir 17 d. — 7:30 v.v., 
gi kovo 18 d.^ l0:30v.r F.V. ;

• Woodhaveno atstovas Ą. Bal
sys įnešė siūlymą sudaryti prie 
apygardos valdybos bendrą į- 
vairių apylinkių komitetą kultū
riniam, -M vist»omeniniam, 4 jau
nimo, sporto ir kitiem reika
lam. Taip pat pasiūlyta įsives
ti tradicinę LB dieną. Abu pa
siūlymai priimti balsų daugu
ma ir tradicine LB diena pra- 
matoma švęsti paskutinį rugsė
jo mėn. savaitgalį, baigiant LB 
mėnesį.

Svarstant prie LB apygardos 
veikiančių junginių, nuostatų 
tvarkymą, priimtas apygardos 
pirm. A. Vekselio pasiūlymas 
įsivesti tam tikras taisykles, ku
rios koordinuotų apygardos 
valdybos ir atskirų telkinių, vei
kiančių LB vardu, santykius ir 
veiklą. /

A. a. Brolis Antanas Trum
pa, OJE* JM.
Už a.a. brolio Antano Trum

pos, OFM, vėlę, minint antras 
mirties metines, mišios bus au
kojamos kovo 3, šeštadienį, 8 
vai. ryto pranciškonų koplyčioj 
Brooklyne.

LB New Yorko apygardos 
valdybai, sėkmingai vadova
vusiai visam sudėtingam judė
jimui, atsisakius toliau kandida
tuoti, kai kurie nariai perrink
ti, kiti naujai išrinkti. Naujon 
valdybon išrinkti alfabetiškai: 
K. Bačauskas, J. Maurukas, A. 
Ošlapas, V. Padvarietis, A. Ra- 
dzivanienė, A. Vakselis, J. Vil- 
pišauskas. Narys — V. Rastenis. 
Naujos valdybos pirm. — A. 
Vakselis, vicepirm. A. Ošla
pas ir J. Maurukas, sekr. J. Vil- 
pišauskas.

Gegužės 5, šeštadienį, 7 v.v. 
skautam remti tėvų komiteto 
balius Maspetho lietuvių pa
rapijas salėj. 4

Gegužės 6, sekmadienį, 5 v. 
popiet Liet. Moterų Klubų 
Federacijos New Yorko klubo 
Atvelykio stalas Kultūros Ži
diny. -

Gegužės 12-13 — dail. M. Do
bužinskio apžvalginė paroda 
Kultūros Židinyje.

Gegužės 19-20, šeštadienį ir 
sekmadienį, Hamiltono teatro 
Aukuro gastrolės N. Y., 
Teatrą kviečia LB New Yorko 
apygardos valdyba.

Gegužės 20, sekmadienį, — 
Pasaulio Katalikių Moterų Są
jungos Tarybos metinis su
važiavimas ir simpoziumas — 
Moteris Bažnyčioje.

Birželio 9 — Moterų Vienybės 
pavasario balius Kolumbo vy
čių salėje, 616 Jamaica Avė., 
Brooklyne.

Kitas New Yorko parengimų 
kalendorius bus skelbiamas ba
landžio 6 d. laidoj.

Prel. Jonui Balkūnui
klebonui emeritui, pagerbti

BANKETAS IR ŠOKIAI

bus balandžio 27 d. 8 v.v.Queens Terrace salėje,
69 St. ir Roosevett Avė; kampas, 
Woodside, N.Y.

Bilietas asmeniui — 17.50 dol.
Bilietų galima gauti Maspetho klebonijoje

8 vai. — kokteiliai 

Groja Joe Thomaa orkeetrae •

Rengia —

Parapijai organizacijų komitetai

Cape Code “01d Silver Beach” W. Falmouth, 
(Mass.) prie šiltos Guifo srovės, švarus ir pats 
maloniausias pajūrys. Rami ir poilsiui geriau
sia vieta. Patogiai ir gražiai įrengti kambariai, 
geras maistas ir nuoširdi bei šeimyniška ap- 

,, Jinką. Taip pat gaminamas Dietinis maistas ir 
c atsižvelgiamu į svečių pageidavimus. Moto.rj.^ė- 

v valtis, gražiUr geras žūkiavimas. Kaina prl^
' “ einama. Galima pattems-^amirtĮi^matetgbn 

„Svečiai norintieji ramiai irrrialbnįaf
• ? sėti,pasimaudyti šiltam Atlanto vandeįiyHė; 

prašomi skubiai siųsti užsakymus: \

VASARVIETĖ “DAINA”
Sav. A. Daukantienė-Moriarty 

124 Bellevue Rd.
Bquantum, Mass. 02171 

Tel. 1-617-328-4293
—4-

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 DIENŲ Kaina nuo $647.00

Liepos 18
Rugpifičio 8
Rugsėjo 5
Spalio 3
Gruodžio 21

Vyksta:
Gegužės 23
Birželio 6
Birželio 27
Liepos 11

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų, Maskvoje arba 
Leningrade 2 dienas ir Helsinkyje 2 dienas

Grupių dalyvių skaičius ribotas — NESIVĖLUOKITE 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8764

Savininkė; Aldona Adomonienė 
Air fare» svbject to Government approval

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

460 W«ef Broedway, South Boston Mauachurofh 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

W. AWršnBAM>t _

e Spitei NMtaaa/e-5%
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H B B B H Prof. Antano -Salio, mirusio■ ■ IBIK. P^itų metų vasarą,M M 1 rengia Liet. Kat. Mokslų
™___________________ -- demijos New Yorko Židinys.

Pagerbimas bus kovo 25 d. 3:30 
v. popiet Kultūros Židinyje. Dr. 
V. Mačiūnas kalbės apie yelio- 
nies asmenį, gi Leonardas 
Dambriūnas nušvies A. Salį kal
bininką.

Redakcija -....455-7281
----- 452-2923
----- 452-6916

Vienuolynas .455-7068
Kultūros Židinys. —827-9865

Darbininkas, pereitą savaitę, 
išspausdintas vasario 23 data, 
išvežtas į paštą vasario 21, tre
čiadienį, 3 vai. popiet. New 
Yorko ir Nėw, Jersey ' įvairių 
apylinkių gyventojai laikraštį 
gavo vasario 22, ketvirtadienio 
rytą. Deja, Brooklynui skirti 
maišai ir vėl pašte užkliuvo, 
ir. skaitytojai laikraščio dar ne
buvo gavę vasario 27. Šiais me
tais toks pašto pristatymo vėla- 
vimasis vyksta jau trečią kartą. 
Darbininko administracija kiek
vieną kartą reiškia protestą paš
to vadovybei, bet iš JAV pašto 
nematyti pažangos. Laikraščio 
laiku negauną skaitytojai kvie
čiami jungtis į protestų laiškų 
rašymą adresu: Postmaster Ge
neral, Brooklyn, N.Y. 11201.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės proga New Yorko mies
to burmistras Lindsay išleido 
proklamaciją. Vasario 26 miesto 
valdyboj lankėsi New Yorko 
Lietuvių Tarybos delegacija, ir 
jai buvo įteikta toji proklamaci
ja.

Rašytojas Jurgis Jankus iš Ro- 
chesterio, N.Y., kovo 11 at
vyksta į New Yorką ir dalyvauja 
Vaižganto Kultūros Klubo po
pietėje. Jis pats kalbės apie 
savo kūrybą ir paskaitys nau
jausių kūrinių. Taip pat bus pa
daryta jo gausios kūrybos ap
žvalga. Popietės pradžia 4 v. 
popiet.

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė bus kovo 11, sekmadienį, 
4 v. popiet.Kultūros Židinyje.

Maironio lituanistinė mo
kykla ^vasario _2į4 paskutinės pa
mokos metu paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės šventę. Že
mesniųjų skyrių mokiniai pašo
ko, padeklamavo. Paskui K. 
Matuzas parodė filmą apie Lie
tuvą. Filmas garsinis, aktoriaus 
įkalbėtas angliškai, padarytas 
skoningai ir patraukliai. Filmas 
buvo taikomas Jungtinėm Tau
tom, tai pavaizduota daug gam
tos, krašto pažanga, naujoji sta
tyba, žmonės.

Romas Kezys kovo 1, ketvir
tadienį, 11:15 v.v. dalyvauja 
Bany Farber radijo programoje 
ir atstovauja lietuviam. (WOR— 
710 — AM.

Pabaltijo Moterų Tarybos pir
mininkės pareigas kovo 4 d. 4. 
v. popiet estų namuose, 243 
East 34 Št. New Yorke, per
ims lietuvių moterų delegatė 
Regina Žymantaitė. Pagrindinė 
kalbėtoja bus Lady M ai kol m 
Douglas-Hamilton, Amerikos 
susivienijimo komiteto pirmi
ninkė.

DaiL Povilas Osmolskis mirė 
prieš dvejus metus kovo 17. 
Sukakties proga mišios bus 
kovo 17 d. 10 vai. pranciško
nų vienuolyno koplyčioj Brook- 
lyne. Po mišių šventinamas pa
minklas Cypress Hills kapi
nėse. Draugai ir visi pažįstami 
prašomi dalyvauti pamaldose ir 
paminklo šventinime.

Aukuro teatras, vadovaujamas 
dramos aktorės Elenos Daugu
vietytės-Kudabienės, iš Hamil
tono į New Yorką atvyksta ge
gužės 19-20 ir čia suvaidins du 
veikalus. Jų gastroles orga
nizuoja New Yorko Lietuvių 
Bendruomenės apygarda. Pel
nas skiriamas Maironio mokyk
los reikalam.

N. Y. Filatelistų Draugija iš
leido savo biuletenio naują nu
merį — š.m. vasario mėn. Biu
letenis spausdinamas mimeo- 
grafu, leidžiamas anglų kalba, 
sutelkta daug žinių apie Lietu
vos* pašto ženklus, jų įvairias 
laidas, skelbiamos naujienos 
apie draugijos narius, prane
šama apie ženklų pardavimus. 
Biuletenį redaguoja Walter E. 
Norton, gyvenąs Philadelphijo- 
je. Redakcijos narys New Yorke 
yra Kazimieras Matuzas.

Išnuomojamas iš 4 kambarių 
saulėtas britas prie Highland 
parko. Skambinti 647-6160.

Viena noriu nuomoti pirmam 
aukšte butą iš 3 ar 2 kambarių ir« 
virtuvės, Woodhaven, N.Y., tarp 
85-100 gatvių arba prie Park La- 
ne. Skambinti tel. 441-1164.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodinin
ką Stasį Citvarą. Taip pat jis 
laikrodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

Antanas Vikrikas, St. James, 
L. L, N. Y., sulaukęs 84 m. am
žiaus, sausio 17 mirė dukters 
Alice Moran^namuose. Velionis 
buvo gimęs Kėdainiuose, teisė
jo šeimoj. Į Ameriką atvyko 
1907 ir dirbo Pennsylvanijos 
anglių kasyklose. Vėliau persi
kėlė į New Britain, Conn., kur 
dirbo kaip mechanikas ir sta
lius. 1912T vedė G. Grigaity- 
tę ir jos skatinamas pradėjo pre
kybą. 1921 persikėlė j Brook
lyn, New York, ir tuo metinia
me lietuvių rajone Grand 
gatvėj atidarė mėsinę. 
Buvo pagarsėjęs dėl savo gamy
bos skilandžių ir dešrą. Buvo 
net vadinamas skilandžių kara
lium. 
1954. 
kybą 
darbo 
pensijon, gyveno savo namuose 
Lake Ronkonkoma, L. I., o vė
liau pas dukrą St. James, L.I. 
Nuliūdime liko trys dukros 
Jean Mordes, Alice Moran ir 
Estell Macukas su vyrais, penki 
vaikaičiai ir du provaikaičiai. 
Palaidotas Šv. Karolio kapinėse, 
Farmingdale, L. I.

Jo žmona Grace mirė 
Netrukus jis nutarė pre- 
po 35 metų sėkmingo 

uždaryti. Pasitraukęs

Kazimieras Matuzas vasario 
24 lankėsi Maironio lituanis
tinėj mokykloj ir ten parodė 
mokiniam filmą apie Lietuvą. 
Mokyklos vadovybė už tai jam 
reiškia padėką. Būtų gera ir ki
tom lietuviškom mokyklom pa
demonstruoti filmus apie Lie
tuvą, nes vaizdas veikia kur 
kas geriau nei žodis.

Kultūros Židinio idėja 
kasdien tegu didėja! -

New Yorko skaučių-skautų rengiama

sekmadienį, kovo 4 d., Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd.

Mugės atidarymas 1%30 v.

- NevvJėrsey
Vinco Kudirkos Lituanistinės Mokyklos 

Tėvų Komitetas

kviečia visus į

PAVASARIO BALIŲ
kovė 10, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Švč. jrejybė§. parapijos salėj, 
207 Adams St., Nęwark, NJ. ;,

Katalikų Federacijos New 
Yorko apskrities seimelis įvyks 
kovo 25, sekmadienį, Angelų 
Karalienės parapijoj, Brookly- 
ne. U vai. aukojamos mišios. 
Jų metu bus paminėtas šviesios 
atminties adei vysk. J. Matulai
tis. Po mišių parapijos salėj 
vaišės ir seimelio posėdis.

Leonilda Mikuckienė, gyv. 
Flushing, N. Y^ mirė vasario 26. 
Iš Apreiškimo parapijos bažny
čios kovo 1 d. 10 vai. po mišių 
laidojama Mt. St. Mary’s ka
pinėse Flushinge. Nuliūdime 
liko dukra Irena su vyru Jurgiu 
Oniūnu. Šermenimis rūpinosi 
Šalinskų įstaiga.

Kalendorių 1973 metam guli
ma gauti Darbininko admi
nistracijoj: Anglijoj Nidos išleis
tas. kasdien nuplėšiami lapeliai 
— kaina 3.50 dol. Darbininko 
kalendorius, nuplėšiamas kas 
mėnuo — kaina 1 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221

SUMUŠĖ ! 
KUN. KARVELĮ

New Yorko ispaniški laikraš
čiai plačiai aprašė, kaip kun.- 
Bryan Karvelis, gindamas porto- 
rikietį, buvo sumuštas.

Tai įvyko vasario 12 prie 
Transfiguration bažnyčios, 263 
Marcy Avė., netoli Hewes St. 
Vakare kunigas buvo bažnyčioj; 
kai išgirdo didelį triukšmą lau
ke. Tuoj paskambino policijai ir 
pats išėjo pažiūrėti, kas čia de
dasi. Prie bažnyčios juodai ap
sirengę žmonės (ispaniški laik
raščiai rašo, kad tai žydai) mušė 
portorikietį. Kunigas šoko ginti, 
pats jį pridengdamas. Tada už
puolėjai jį smarkiai sumušė. Iš
gelbėjo atvykusi policija. Kuni
gą paguldė į ligoninę, nes buvo 
labai sumuštas.

Šis kunigas yra lietuviškos 
kilmės. Jau jo tėvai yra gimę 
čia. Jis pats save laiko lietuviu, 
nors lietuviškai nemoka.

SĖKMINGAI PRAĖJO
IV-TOJI DAILĖS

/1 * • ■
Vasario 25, sekmadienį, 6 v.v. 

uždaryta IV-toji dailės paroda, 
kurią surengė LB New Yorko 
apygardos valdyba. Paroda 
buvo rengta ryšium iš u Lietuvos 
nepriklausomybės švente. : 2 -

Uždarymo progą apygardos 
pirmininkas A. Vakselis ‘pa
dėjėjo visiem, kurie prisidėjo 
prie šios parodos suorganizavi
mo ir jos surengimo. Ta pačia 
proga vyko ir dovanoto paveiks
lo traukimas. <

Dail. Ččslovas Janušas, bfa- 
vo dovanojęs paveikslą —.-'ųk- 
varelę. Paveikslas buvo išstaty
tas prie kasos, ir bilietai buvo 
platinami lankytojam. Uždary-

LITERATŪROS VAKARAS
Vasario 24, šeštadienį, Kultū

ros Židinyje buvo surengtas li
teratūros vakaras. Jis skirtas 
Lietuvos nepriklausomybės- 
šventei atžymėti ir drauge pa
įvairinti parodai. Rengė LB 
apygardos valdyba. >

Vakarą pradėjo ir jam vadova
vo Paulius Jurkus.;Ptanas skai
tė Stepas Zobarska?,,^kaitė jį>;
novelę iš sayo^,, naujus^ T AltFAC RPDAVniAT 
spaudai paruoštos knygos. No-. LAIŠKAS REDAKCIJAI 
vėlė pasakojo apie lakūno žmo-
n, ir antrojo karo įvykius. Gerb Pone Bedaktonau,

Buvo prisiminta Balio Sruu- Balf° centio valdybos paves- 
gos 25 metų mirtiessukaktis. tas, pranešu, jog Jasų laikraJty- 
Ta proga dramos aktorius Jot ’Wūsi žinia apie Balfo centro 
zas Boley-Bulevieius paskaitė įstaigos perktHnuį « New Yor-; 
pluoštą Sruogos eilėjrajčių. «

Romualdas Kisielius, kurį 
dažnai girdime skaitantį eiles 
per J. Stuko radiją, čia skaitė valdyba naujai Detroito seime 
satyrinius eilėraščius apie šių . • •
dienų aktualijas. Toliau skaitė, ™S1 atskaitomybės knygų, fon- 
šie šios apylinkės rašytojai, poe- dli> bylų, kartotekų, kil
tai: Pranas Naujokaitis -eilė-’ nojamo ir nekilnojamo turto, ar- 
raščius, Jonas Rūtenis --pro* ; bei kito organizacijai pri, 
tos dajykėjį^ skirtą paggrbtį R<>-----
mui; £ąląntai, t. Leonardas An- Įšfeiga veikla TOS'GrandSE? 
driekus — eilėraščių^ Paulius f 'TeI.t
jumis — ' eilėraščius. Le©r 387-1422. *
mųcbų^J^^yičiĮ^(sk^tė -įšdąj: „ Reikalų^y

PARODA

mo metu ir buvo to paveikslo 
traukimas. Jauniausia parodos 
lankytoja, maža mergaitė, iš
traukė bilietėlį, Laimėtoju kpvo 
— Anicetas Simutis, Lietuvos 
gen. konsulas.

Paroda buvo gyvas susidomė
jimas. Ypač daug žmonių atsi
lankė paskutinę dieną. Viso par
duota 11 paveikslų. Ar tai ne
bus rekordinis skaičius iš visų 
keturių parodų. Atidarymo va
karą parduota 6, uždarymo die
ną 4, vienas buvo parduotas 
šeštadienį.

Parodos apžvalgą ir detales
nį aprašymą spausdinsime vė
liau.

gius, šmaikščius humoristi
nius eilėraščius, gale net už
dainavo.

Vakaras praėjo sklandžiai, 
užtruko tik valandą ir 20 minu
čių. Paskui visi turėjo pro-' 
gos apžiūrėti parodą, pasišne
kučiuoti. Žmonių buvo prisirin
kę apie 80. Buvo pilna žemu
tinė salė.

ko į Chicagą neatitinka tikreny
bės.

Iki šiam laikui Balfo centro

išrinktai valdybai nėra perde

du, šalpos bylų, kartotekų, kil-

Popietė su rašytoju

Jurgiu Jankum

kovo 11, sekmadienį, 4 v. popiet 
Kultūros Židinyje

Rengia ir visus atsilankyti kviečia

VAIŽGANTO KULTŪROS KLUBAS

Mugėje bus rankdarbiai, medžio drožiniai, 
sidabro papuošalai, gintaras, keramika, 
audiniai ir kita.

Skautams remti komiteto pietūs ir vyr. 
skaučių kavinė.

Visi kviečiami!

Vakarienė su gėrimais ' 1 r ■ ‘1
Trumpa programa 
Šokiai

Įėjimo auka 10 dol.
■ - p

Bilietai gaunami pas tėvus ar komiteto 
pirmininką r

.f r . *.

R. Didžbalį. Tel. (201) 925-4761.

Kultūros Židinio statyba varoma pirmyn. Nuotraukoj spaustuvės pastatas. Jau baigiamos 
pirmojo aukšto sienos.Nuotr. P. Bivainio

KOVO MĖNUO — SPECIALUS VAJUS 
SPAUSTUVĖS IR DARBININKO NAMAM 
UŽBAIGTI IR {RENGTI

Spaustuvė* prlostataa Ir Įrengimas atsieis apie 140JNM.
Angelų Karalienės psraplĮs pirmoji ėmėsi Iniciatyvos, kad iie epaudoe namai kutų 

skaitytojų dėka. Parapija spaustuvėa reikalam aukojo 25,000 dol.
Kiekvienas Darbininko, Aldų, Varpelio, Karlo, Garso, Medicinos Ir kitų Ola epavsdl- 

namų leidinių skaltytojaa yra maloniai prašomaa prieidėtl prie Olų epaudoe namų 
užbaigimo bent 10 dol. auka.

FRANCISCAN FATHERS BUILDING FUND 
680 BUSHWICK AVENUE 
BROOKLYN, N.Y/11221 <

rv E’
Siunčiu Spaudos Namam ...................     dol.
Vardas, pavardė ................................... ...:...........................................................
Adresas .................................................................................................. ................

i


