
•’DRAUGAS* 
4545 «.63RD ST.
CHICAGO .It-t- 60629

DARBININKAS
LVINO. 13 TREČIADIENIS-WEDNESDAY, VASARIS - FEB. 17, 1971 10 CENTŲ

Nauja formule Berlyno ryšiui su Vakarais apsaugoti
Vakariečiai yra jos autoriai, Maskvos nuomonė dar nežinoma

Bonna. — Jeigu Sovietų S- 
ga tikrai nori teisingesnių ir 
rimtesnių santykių su Ameri
ka bei jos Europos sąjunginin
kais, tai paskutinis JAV, Pran
cūzijos ir Anglijos pasiūlymas 
dėl V. Berlyno ryšio su Vaka
rais yra vienintelė proga to tiks 
lo pasiekti.

Jau greit bus metai, kai de
rybas dėl V. Berlyno ryšio su 
Vakarais saugumo garantijos 
veda keturi Potsdamo sutarties 
partneriai: JAV, Anglija, Pran- ' ir prasidėjo R. Vokietijos vy- 
cūzija ir Sovietai. Jų atstovais riausybės sauvaliavimas tą su- 
toms deryboms vesti yra am
basadoriai prie Vakarų ir Rytų laiko ir ikšiol dar niekas nega- 
Vokietijų vyriausybių.
Padėti sujaukė Maskva

To ryšio teisinę padėtį sujau
kė Maskva tada, kada atsime
tė nuo Potsdamo susitarimais

Nauji vėjai Vid. Rytų naftos laukuose 
Savininkai išspaudė daugiau pinigo

Teheranas. — Dvidešimt trys 
Vakarų naftos bendrovės ir še
šios prie Persijos įlankos pri
einančios valstybės, kurių žemė 
turtinga nafta, padarė naują 
susitarimą penkeriems metams 
dėl pasidalinimo gaunamu pęl- 
nu. Tos bendroves naftą paima 
iš žemės, ją parengia 'rinkai ir 
išparduoda, gi vyriausybės tų 
valstybių, kurioms tas gamtos 
turtas priklauso, gauna sutartą 
atlyginimą-

Dar visai neseniai naftos sa
vo žemės gelmėse naftos vals
tybės už tą savo turtą tegauda
vo tik labai nedaug, nes kapi
talų neturėdamos pačios prie 
tų turtų negalėjo prieiti. Ta pa
dėtimi ilgai naudojosi krūvon 
susidėję tarptautiniai kapitalai, 
kurie už naftos eksploatavimo 
leidimus labai mažai temokėjo. 
Šiandien padėtis yra radikaliai 
pasikeitusi: to žemės turto tu
rinčios valstybės jau pastatė sa
vo kainą ir ją gavo.

Derybos vyko visą mėnesį, 
jas margino ultimatumai, grasi
nimai nutraukti koncesijas ir 
padiktuoti kainas. Bet abi pu
sės žinojo ir savo silpnybes, ir 
savo stiprybes, todėl žinojo 
kiek galutinai prašyti ir kiek 
galima duoti. Kadangi tąja 
nafta maitinasi visa Europa, Ja
ponija ir kai kurie Azijos kraš
tai, todėl į tas derybas buvo 
įsivėlusios ir suinteresuotos vy
riausybės per savo diplomati- 
tinius atstovus ar 
galiotinius.

Sutartį pasirašė 
naftos valstybės:
kas, Saudi Arabija, Kuwaitas, 
Abu Dhabi ir Quataras (pasku
tiniai du sultanatai yra Angli
jos protektoratų toje erdvėje 
liekanos). Visų žemės prieina 
prie Persijos įlankos.

Visos šešios valstybės už sa
vo naftą ikšiol gaudavo per me
tus 4.4 bil. dol. Pagal naują su
tarimą visų metinės pajamos 
1975 m- pasieks 7.4 bil. dol. Mo
kėjimų pakėlimas išdėstytas 
penkeriems metams.

Naftos valstybių delegacijai 
derybose vadovavo Irano finan
sų ministeris, Amerikos uni
versitetų auklėtinis. Jis buvo 
tas, kuris į visą reikalą gerai 
įsigilino, padarė tikrus apskai
čiavimus ir padėjo ant derybų 
stalo: pasidalinkim pelnu tei
singai arba mes ieškosim kitos 
išeities. Bendrovių grupės va
dovu buvo britų naftos pramo- 

specialius į-

šios šešios
Iranas, Ira-

nės atstovas. Didžioji dalis tos padarė.

įkurtos okupuotos Vokietijos 
valdymo administracijos ir sa
vo okupacinėje zonoje įkūrė ta
riamai nepriklausomą R. Vokie
tijos liaudies respubliką. Savo 
zoną Berlyne Sovietai tada ati
davė R. Vokietijos vyriausybei, 
gi vakariečiams pranešė, kad 
kontrolė kelių, jungiančių va
kariečių zonas Berlyne su V. 
Vokietija, perduota R. Vokie
tijos vyriausybei, nes tie keliai 
eina per jos teritoriją- Taip 

sisiekimą tvarkant — nuo to

—Ji būti tikras, kad vykdamas Į 
Berlyną žemės keliu galės ten 
patekti.

Potsdamo sutartį darant va
kariečiai buvo taip karštai įsi-

grupės bendrovių priklauso A- 
merikos naftos pramonės kapi
talams.

Neabejotina, kad bendrovės 
gaus savo pelno dalį, bet di
džiausią pakeltų kainų dali tu
rės sumokėti naftos produktų 
vartotojai, nes importeriai tu

vartotojus šis „susitarimas ma
žai tepalies, nes tik 3 
proc. Amerikon įvežamos naf
tos produktų ateina iš Vid. Ry
tų.

Visi minėti naftos kraštai pri
klauso ūkiškai atsilikusių kraš
tų grupei. Politiniai visi yra pa
krypę ne Maskvos, bet Vakarų 
link. Pajamos už naftą yra vie
nintelis šaltinis ūkiui plėsti ir 
moderninti- Ir didžiausia tų pa
jamų dalis tam tikslui ir su
vartojama. Visas tai pažangai 
plėsti reikalingas inventorius 
perkamas Vakarų kraštuose, to
dėl dalis tų pinigų, kuriuos Va
karai turės užmokėti pirkdami 
naftą aukštesnėmis kainomis, 
sugrįš atgal į Vakarus už anų 
čia perkamus pramonės gami
nius. Nesunaudota tų naujų pa
jamų dalis pasislėps Londono 
ir New Yorko bankuose.

Vietnamiečiai Laose 
dirba be reklamos

Pietų vietnamiečių veikla pie
tinėje Laoso dalyje vyksta be 
jokios reklamos ir pamažu, nes 
tai nėra žygiavimas su fanfaro
mis teritorijos užimti, bet ap
žiūrėjimas kiekvienos žemės 
pėdos ieškant priešo paslėpto 
karinio turto.

Jau prieita prie pagrindinio 
Ho Chi Minh kelio, bet jis turi 
tiek daug atsišakojimų, kad rei
kės daug laiko tokiam plotui 
ištyrinėti. Jau rastos kelios 
ginklų, šaudmenų ir ryžių slėp
tuvės, bet dar ne tas, ko ateita 
ieškoti. Rasta ir viena vieta, kur 
buvo treniruojami nauji parti
zanai.

Žinių spaudai neduoda nė 
Washingtonas, nė Saigonas. 
Operacijų erdveje koresponden
tai neglobojami, jie gaudo ži
nias tik pasienyje, bet jos la
bai nepatikimos. Be globos gi 
reporteriai bijo eiti, nes jiems 
sakoma, kad ten nesaugu. Anoj 
pusėj sienos dirba tik vietna
miečiai, kurie, matyt, turi pa
tarimą su spaudos atstovais ne- 
sibičiuliauti. Tokia taktika nuo
stolių ikšiol dar niekam ne

mylėję į Maskvą, kad nepasi
rūpino savo susisiekimo su Ber
lynu teisių apsauga. Atsibudo 
iš ekstazės tik tada, kada ga
vo per galvą su metus su vir
šum trukusia Berlyno blokada. 
Tik blokada 1949 m. likviduo
jant, JAV, Anglija ir Prancūzi
ja išgavo iš Maskvos pažadą jų 
susisiekimo su Berlynu teises 
pripažinti, šituo pažadu pasirė- 
musios JAV, Prancūzija ir Ang
lija tebetvirtina, kad už tų rei
kalų tvarkymą atsakingas ne 
Ulbrichtas, bet Sovietų vyriau
sybė. Ši gi po senovei tebetvir
tina, kad tcs teisės ir pareigos 
yra perleistos R. Vokietijos vy
riausybei. Išvada aiški: dėl su
sisiekimo su Berlynu vakarie
čiai turi tartis su Ulbrichto vy
riausybe.
Bonna prisidėjo

Kai JAV, Anglija ir Prancū
zija suverenumo teises grąžino 
V. Vokietijos vyriausybei, ši sa
vo konstitucijon įsirašė, kad 
Berlynas yra Vokietijos federa
cijos viena iš vienuolikos vals
tijų (land). Nuo to laiko 22 Ber
lyno atstovai sėdi V- Vokieti
jos parlamente, bet neturi bal
savimo teisės ir nėra Berlyno 
gyventojų renkami, tik V. Ber
lyno miesto taryboj deleguoja
mi- Pfe^ėUna., £a$. JAV^AngF 
lija if Prancūzija šito V. Vo
kietijos konstitucijos paragrafo 
nelaiko jas įpareigojančiu tei
siniu nuostatu.

Visa' tai sako, kad V. Ber
lyno padėtis juridiniai yra la
bai sujaukta. Maskva mokėjo 
tokią padėtį sukurti ir ja pasi
naudoti. Dabar ir jai būtų ge
riau, kad padėtis būtų aiškes
nė, bet R. Vokietijos Ulbrich
tas gina savo teises ir nema
no Maskvai padėti painiavą su
tvarkyti, nes jam ir dabartinė 
padėtis gera.
Formulė

Visus metus ta reikalą vartė, 
ambasadoriai jau surinko daug 
medžiagos, iš kurios JAV, Ang
lija ir Prancūzija per savo am
basadorius pereitą savaitę į- 
teikė Maskvai tokia formule: 
pirma, vakarinis Berlynas nelai
komas V. Vokietijos integra
line dalimi; antra, Sovietų S-ga 
pripažįsta tuos V. Berlyno ry
šius su V. Vokietija, kurie 
per tą ilgą santykiavimo laiką 
yra susiklostę; trečia, tie ryšiai 
yra ūkiniai, kultūriniai ir poli
tiniai; ketvirta, Maskva garan
tuoja, kad niekas netrukdys su

Nepriklausomybės šventės minėjimas New Yorke Nuotr. V. Maželio

sisiekimo tarp V- Berlyno ir 
V. Vokietijos; penkta, V. Vo
kietija dar sutarsima forma pa
sako, kad V. Berlyno nelaiko 
Federalinės Vokietijos dalimi. 
Vakariečiai turi Bonnos paža
dą, kad ji sutinka taip pada
ryti. Kiti trys Potsdamo sutar
ties dalyviai (JAV, Anglija ir 
Prancūzija) jokių naujų įsiparei
gojimų ta proga negauna, nes 
jie savuosius ikšiol nepriekaiš
tingai vykdo.

Dabar visas sunkumas sukri
to ant Maskvos pečių, nes ji tu
ri prikalbinti ar priversti R. 
Vokietijos Ulbrichtą šią formu
lę priimti. Bet šis kasdien ka
la ir kala<kad V. Berlyno susi
siekimą su V. Vokietija tvarko 
ne Potsdamo sutarties partne
riai, bet jo vyriausybė, todėl į 
ta reikalą niekas kitas iš šalies 
negali kištis — jį turi sutvarky
ti tik abiejų Vokietijų vyriausy
bės: Todėl jis kelintą kartą ra
gina Bonną pripažinti de jure 
antrąją Vokietiją ir susėsti 
prie derybų stalo V- Berlyno 
susisiekimo su V. Vokietija 
sutvarkyti.

Toks laikas dar neatėjo. Jei
gu Maskva labai nori sutarties 
su V. Vokietija įsigaliojimo, jai 
tikrai užtektu] priemonių pri

jos vadovybę naująją formulę 
priimti, nes ją priimdama ji nie-

Lenkijos darbininkai streikavo Lodzėje 
Premjeras: atlyginimu kelti negalima
Varšuva. — Lenkijos darbi

ninkai tebebando atsargiai 
streikuoti, gi naujoji vyriausy
bė tas apraiškas greit pamato 
ir tuojau su streikuojančiais už
mezga ryšį.

Paskutinis vyriausybės dele
gacijos susitikimas pereitą sa
vaitę buvo su Lodzės tekstilės 
darbininkais, kurie pradėjo ne
įprastai streikuoti: į darbovie
tes ateidavo, 
dėdavo.

Premjero 
dovaujama 4
ja susitiko su darbininkais di
delėje kino salėje, prie užda
rų durų. Septyni darbininkų at
stovai išdėstė savo skundus ir 
reikalavimus, premjeras papa
sakojo apie Lenkijos ūkinę pa
dėtį ir pasakė tą patį, ką Gie- 
rekas pranešė Baltijos uostų ir 
laivų statyklų darbininkams: ži- 

bet darbo nepra-

Jaroševičiaus va- 
asmenų delegaci

ko nepraranda, tik truputį 
prestižo. Ką Maskva pasakys dėl 
naujosios formulės, turėtų pa
aiškėti vienos savaitės bėgyje.

Kodėl Baltai

va-

maištauja
Tokiu pavadinimu NYT 

sario 13 d. straipsnių puslapy
je atspausdino prof. V. Var- 
džio ilgoką rašinį, kuriame jis 
nurodo S. Kudirkos, Bražins
kų ir Šimokaičių bėgimo iš Lie
tuvos priežastis.

Priminęs, kad JAV spauda 
labai domėjosi juos palietusio- 
mis asmeniškomis tragedijo
mis, V. Vardys atkreipė dėmesį 
į tai, kad visi pamiršo pasido
mėti priežastimis, kodėl žmo
nės bėga iš Baltijos kraštų, šį 
kartą iš Lietuvos. Tos priežas
tys sužinomos tik tada, kada 
žinoma, kas dedasi Sovietų oku
puotoje Lietuvoje.

Prof- Vardžio straipsnis to
liau ir atlieka tą misiją, nusa
kydamas visus Sovietų Pabalti
jo kraštuose daromus nusikal
timus nuo jų okupacijos pra
džios iki šios dienos. To pa
ties straipsnio rėmuose nusaky
tos ir okupuotos Lietuvos gy
ventojų nuotaikos bei svarbes
nieji jų priešinimosi būdai/

(Tokio <■ pobūdžio' - informacija 
ir tokiu būdu pateikta labai 
vertinga.

nome jūsų padėtį, bet atlygini
mų pakelti dabar negalime, 
nes nėra iš ko. Jeigu nors kiek 
atlyginimus darbininkams pa - 
keltume, tai neliktų pinigų ūkio 
vystymui. Nepiniginiai reikala
vimai būsią tenkinami pamažu, 
pačių darbininkų atstovams pa
dedant.

Darbininkų reikalavimai susi
deda į dvi grupes: atlyginimai 
ir darbo sąlygos. Bet, anot Ja
roševičiaus, Lenkijai dabar rei
kia trijų dalykų: darbo, taikos 
ir tvarkos. Negreit dar būsią 
galima uždirbti pinigų gyveni
mo sąlygoms kiek žymiau page
rinti-

Neatrodo, kad darbininkai su 
džiaugsmu yra sugrįžę prie 
staklių, nes dar šį pirmadienį 
viena spaudos agentūra buvo 
užsiminusi, kad dalis darbinin
ku tebestreikuoja.\

WILLIAM ROGERS - J. KAJECKUI 
Nepriklausomybės atkūrimo šventės pro
ga gautas Valstybės sekretoriaus laiškas 
THE SECRETARY OF STATE remained undaunted, and their

WASHINGTON
January 27, 1971

Dear Mr. Charge d’Affaires:
As the Lithuanian people 

commemorate the 53th an
niversary of Lithuania’s inde
pendence, it is my sincere 
pleasure to extend to you best 
wishes on behalf of the Gov
ernment and people of the 
United States.

Lithuania’s history is the 
record of a long struggle 
against foreign domination- In 
1918, that struggle culminated 
in the bright flame of national 
independence when Lithuania 
took its rightful place among 
the nations of Europe. That 
flame was tragically extinguish
ed only twenty-two years later 
when Lithuania was forcibly in
corporated into the Soviet 
Union. Nevertheless, the spirit 
of the Lithuanian people has

Jugoslavas S. Kudirkos keliu
J. J. iš New Londono at

siuntė Norwich Bulletin ir New 
Londono The Day, kuriuose ap
rašomas jūrininko jugoslavo 
Sula Saltko, 31 metų, mėgini
mas gauti azylį J. Valstybėse.

Groton bazėje vasario 6 iš 
Liberijos vardu registruoto lai
vo Philemon, aptarnaujamo ka
rininkų italų ir Įgulos maišytų 
tautybių, su lagaminėliu iš
ėjo jūrininkas jugoslavas Salt
ko. Užėjęs i barą paprašė pa
galbos — noris gauti azylį ar 
būti grąžinamas į savo tėvynę, 
bet nenorįs grįžti į laivą. Išda
ro buvo paskambinta pakran
čių sargybai; ta susisiekė* šu 
imigracijos pareigūnu Austin 
Mattson, kuris atėjęs į barą 
liepė jūrininkui per pusę va
landos grįžti į laivą. Kai jūri
ninkas negrįžo, antru kartu 
atėjęs pareigūnas jį išsivedė ir 
pristatė į laivą.

Bare buvę du vyrai, Robert 
Sindelar, sunkvežimio vairuoto
jas. ir Don O’Neill, restorano 
tarnautojas, norėjo vyrui padė
ti ir paskambino į miesto ma

Sena gaida Sovietų penkmečio plane 
Sunkiajai pramonei vėl pirma vieta

Jau paskelbtas naujasis So
vietų penkmečio planas (1971- 
1975). Teoretiškai atrodo, kad 
svarbiausias rūpestis bus skiria
mas žmonių gerovei pakelti, bet 
faktiškai Sovietijoje ikšiol išei
davo vis kitaip, negu kalbėta 
planą pristatant. Didelė jo da
lis turi tarnauti propagandi
niams reikalams (skatinti darbi
ninkus uoliau dirbti, kad žada
mų produktų daugiau atsiras-

hope for a restoration of na-
tional independence has never 
wavered. The courage and pa
triotic determination which 
have sustained this goal have 
been an inspiration to all who 
cherish freedom.

The American people under
stand and sympathize with the 
desire of the Lithuanian people 
to be masters of their own 
destiny. The United States 
Government, by its continued 
non-recognition of the forcible 
incorporation of Lithuania, af
firms its support for Lithua
nia’s right of self-determina
tion.

Sincerely yours, 
William P. Rogers

Mr. Joseph Rajeckas,
Charge d’Affaires 
of Lithuania,

2622 Sixteenth St., N.W., 
Washington, D.C-

joro J. P. Small įstaigą. Tada 
miesto majoras susisiekė su Ab
raham Ribicoff įstaiga, kuri sa
vo ruožtu susisiekė su valsty
bės departamentu, o departa
mentas su imigracijos įstaiga 
Washingtone- Pastaroji įsakė 
pareigūnui Mattsonui nueit į lai
vą ir paimti iš jo jugoslavą. 
Jūrininkas buvo apgyvendintas 
viešbuty, o laivas išplaukė be 
jo. Pirmadienį, vasario 8, Hart
forde jūrininkas buvo apklau
sinėjamas ir kartojo savo anks
tesnį pareiškimą: jis norįs ar
ba azylio arba grąžinamas į sa
vo tėvynę, bet tik‘ne į laivą. 
Nuspręsta — pasiųsti jį į Eu
ropą.

Laikraštis The Day vas. 8 pa
stebėjo, kad tokio atsargumo 
su jugoslavu imtasi pagal pre
zidento įsakymą po jūrininko 
Kudirkos išdavimo.

“Taigi — rašo mūsų bendra
darbis J. J. — nelaimingas Ku
dirkos įvykis jau duoda vaisių. 
Dabar jau ir bartenderiai ir 
sunkvežimių vairuotojai apie a- 
zylį žino daugiau negu prieš po
ra mėnesiu admirolai”. V V 

tų), bet penkmečiui įpusėjus su
randama visokių priežasčių pir
miesiems gamybos planams pa
keisti. Ne kitaip bus ir su nau
juoju penkmečio planu.

Atsiliepiant į Lenkijos darbi
ninkų riaušes dėl mažų atlygi
nimų ir vartojimo prekių sto
kos bei blogos jų kokybės, šis 
sovietinis planas numato dides
nius kapitalo investavimus bui
tinių prekių gamybai padidinti, 
ir ta proga aiškinama, kad gy
venimo standartas žymiai pa
kils. Bet faktai tebėra tikresni 
už propagandą. Gi faktai sako, 
kad 75 proc. sovietų pramonės 
tebėra sunkioji pramonė, to
dėl ir 1971 m. kiek padidėjusį 
sovietų pramonės produktą do
minuos moderniųjų ginklų, di
džiųjų mašinų bei precizinių a- 
paratų gamyba.

Sovietų pramonės vystymosi 
rodikliai rodo jos augimą, bet 
tuo pačiu metu vis didėja pra
raja tarp tų rodiklių ir dirban
čiųjų gyvenimo standarto gerė
jimo Ikšiol tai yra didžiausia 
vadinamų socialistinių kraštų 
ūkinė blogybė, ypač Sovietijos 
ir jos klusniai ikšiol klausiu
sių Lenkijos bei Čekoslovaki
jos. Todėl sovietinio ūkio ste
bėtojai ir dabar tvirtina, kad 
ir naujojo penkmečio plano re
zultatai bus panašūs į pasibai
gusiojo: sunkiosios pramonės 
gamybos vaisių bus daugiau, 
bet žmogaus kasdieninio gyve
nimo pagerinimui teks tik tru
piniai.
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Negali būti kompromiso dėl tautų teisės apsispręsti SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spaly. TV, complute- 
riai, Jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

JAV prezidentas Richard 
Nixon 1969.XII.8 spaudos kon
ferencijoj yra pasakęs: “Negali 
būti kompromiso, kada klausi
mas kyla dėl tautę teisės lais
vai apsispręsti ir laisvės bei 
taip pat dėl teisingos taikos pa
saulyje.“ ,

Vasario 16 -dienos akto sig
natarai, skelbdami Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymą — 
nesileido į kompromisus. Štai 
paskutinio mirusio to akto sig
nataro Aleksandro Stulginskio 
žodžiai: “Jokia pasaulio jėga ne
gali paneigti Lietuvos teisię i 
laisvę ir nepriklausomybę.“

Pacituotos mintys parodo 
mums kelią, kaip Lietuvos lais
vės kova turi būti ginama.
“Lietuvos padėtis sunki, o lie

tuvių tautos likimas okupacijo
je — liūdnas. Mes visi tai žino
me ir visų mintys sutampa, 
kad, nežiūrint mūsų vilčių, dar 
nematyti valandos, kada Lietu
va laisvę ir nepriklausomybę 
atgaus.

Mūsų krašto likimą juodžiau
siai vaizduoja prof. Ferdinand 
Lundberg, sakydamas — ‘Ry
tinės Europos tautos įsijungs į 
apsijungusią Europą, arba liks 
Sovietų Sąjungoje, — nors kul
tūriniu požiūriu minėtos tautos 
kryps i Vakarus . •. Lietuvos, 
Latvijos, Estijos respublikų iš
nykimas Įvyks Rusijos pasi
rinktą dieną. Rusijos toliau sie
kiantieji planuotojai numato, 
kad kai ateities kartos praras 
tautinę ištikimybę, tada atsi
vers durys tenykštėms tautoms 
pilnai įjungti..Sovietų Są
junga to siekia. Ji lygiai siekia 
komunizmo įsigalėjimo ir visa
me pasaulyje, visomis priemo
nėmis, pagal 1960.XII.6 d. pa
saulinę komunistų deklaraciją. 
Mes tai žinome' Betimes tikim, 
kad laisvės troškimas pačių o- 
kupantų tarpe mums padės. Ir 
iš jų tarpo gausėja pabėgėliai-

Dr. S. A. Bačkio žodis, pasakytas 1971. II. 7 Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimo
53 metų $ukękties minėjime, kurį rengė Lietuvvių Amerikiečių draugija, Washingtone, D.C.

drąsią kovą dėl jos ir veiks
mais parodė savo ryžtą. Baltie
ji Rūmai pirmiausia norėjo pa
tirti jaunimo pageidavimus. 
Mūsų jaunimo įsitraukimas į 
laisvės kovą — yra laidas, kad 
mūsų laisvės kova bus laimėta. 
Tai praturtina Vasario 16 mi
nėjimą.

Po Simo Kudirkos žygio 
sekė Vytauto ir Gražinos Si- 
mokaičių veržimasis į laisvę, 
pasibaigęs didžiausiom baus
mėm- Tie visi įvykiai yra mū
sų krašto jaunimo nuotaikų pa
vyzdžiai. Ypačiai Simo Kudir
kos vardas liks amžiams įrašy
tas istorijoje. Jis priminė ir iš-

Dr. Stasys Bačkis, Lietuvos pasiuntinybės Washingtone patarėjas, kalba 
Philadeiphijos lietuviams, minint prez. A. Stulginskį. Nuotr. K. Cikoto

kėlė laisvės principą reikiamon 
aukštumon. Jis simbolis mūsų 
tautiečių, siekiančių laisvės. 
Mums visiems jis brangus .ir 
mes didžiuojamės esą jo tau
tiečiai, liūdėdami dėl jo ir jo 
šeimos likimo. Beveik šešias sa
vaites skambėjo jo incidentą^ 
ir laisvės principo pabrėžimas 
Vakarų kraštuose. Simo Kudir
kos užrašuose rasti žodžiai 
“Už laisvę verta mirti" —pri
minė mums pagarsėjusį 1775 
mestą Patrick Henry šūkį — 
"Laisvė arba mirtis.“

Yra žmonių Lietuvoje, kurie 
nori išvykti iš Sov. Sąjungos 
ir turėti daugiau laisvių ir tei
sių. Tai žinome iš šių faktų: 
1968.X.30 The Washington Post 
ir The N. Y- Times paskelbė 
Vilniaus 24 žydų intelektualų 
kreipimąsi Į Antaną Sniečkų, 
kad jiems būtų duotas leidimas 
išvykti į Izraelį; 1970.11.1 d. keli 
Vilniaus žydai kreipėsi į J.T.O. 
generalinį sekretorių, J.T.O. 
Žmogaus teisių komisijos pir
mininką ir i Izraelio ministere 
pirmininkę Goldą Meier, pra
šydami intervencijos, kad galė
tų išvykti į Izraelį; 1969.1.8 d- 
Vilkaviškio vyskupijos ir 1969 
m. rugpjūčio mėnesi Vilniaus 
arkivyskupijos kunigai kreipėsi 
Į Sov. Sąjungos premjerą, pra
šydami suteikti teisių ir lais
vių, kurios nustatytos Sov. Są
jungos konstitucijoje. Ta pro
ga prisimintini ir pačių rusų in
telektualų nuteisimai, apeliavi
mai dėl laisvės, pabėgimai, kaip 
pv. Svetlanos, į Vakarus. Pami
nėti dalykai parodo, kad Sov. 
Sąjungoje vyksta teroras ir ne
silaikoma neį^-pačios Sov. Są
jungos konstitucijos dėsnių, 

; nei Sov. s6ają^ūš ‘ paširašytds 1 
1948.XII10 d/ 'Žmogaus teisių 
deklaracijos. Savo raštuose —

žydai paminėjo, kad seniau Vil
nius buvo jiems “Uetųvps Jeru
zalė,” bet dabar jįe nemato jo
kio tikrumo savo atęičiai Sov. 
Sąjungoje. Atrodo, nėra nė vie
no Žmogaus teisių deklaracijos 
principo, kuris nebūtų buvęs 
Sov. Sąjungos sulaužytas. Dėl 
to pagyvėjo žydų klausimas S. 
Sąjungoje bei kitų tautybių, 
esančių vergijoje, kur vyksta 
nesuskaičiuojami nusikaltimai 
pagrindinėms žmogaus teisėms.

• ‘
Simo Kudirkos incidentas vi

sus apjungė dvasiniais ryšiais ir 
priminė, kad visi turime vie
ningai veikti bendrais laisvės 
šūkiais.

Lietuvos diplomatinė tarny
ba, kaip Lietuvos valstybės in
stitucija, nuo Lietuvos okupaci
jos dienos dirba ir budi Lietu
vos bei lietuvių reikalais, labai 
ypatingomis ir kartais labai 
sunkiomis sąlygomis. Jos veiki
mo pobūdis skirtingas. Jos pa
dėtis opi. Ji skirtingai veikė ir 
paskutinių lietuvius liečiančių 
įvykių raidoje, laikydamasi
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ANTANAS J. ŠĄVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tek 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

A B. 8HALIN8-IALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius, 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 66P 
Grand St, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRU&IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

Todėl tokios sunkios mūsų pa
dėties akivaizdoje mes ramina- 
mėš, kad nesame vieni. Be 
to, mūsų nelaimės draugų — 
daug pavergtų tautų, daug va
kariečių tarpe turime draugų, 
daug, pagaliau, mūsų tarpe vei
kėjų. Svarbiausia — laisvė — 
yra galinga idėja, jėga. “Kova 
už laisvę,—pagal Šilerį,—gimdo 
ir ugdo didvyrius ir milžinus.”

•
1971.11.11 sukaks 20 metų, 

kai Rytų Europos tautų egzi- 
lai pasirašė dėl savo tautų lais
vės pareiškimą Philadelphijoje, 
Independence Hali, paskelbda
mi principus dėl savo paverg
tų kraštų laisvės atgavimo, sie
kiant įkurti taiką, pagrįstą lais
ve ir teisingumu.

Š.m. vasario 16 sukaks 20 m., 
kai Amerikos Balsas pasigirdo 
lietuviškai okup. Lietuvoje. 
1951.11.16 tuometinis valstybės 
sekretoriaus padėjėjas Edward 
Barrett pareiškė, kad Amerikos 
Balsas — “perduos Lietuvos 
visuomenei tikra ir bešališka 
vaizdą — tikslų, siekimų ir su
metimu, kuriais JAV vadovau
jasi tarptautiniuose santykiuo
se. Mūsų tikslai — jis sakė, — 
taika, laisvė ir teisingumas vi
siems” Taip — laisvės aidai 
skamba mūsų pavergtame kraš
te dėka Amerikos Balso.

Šiandieną prisimename lietu
vių laisvės kovas praeityje, taip 
pat 1941.VI.23 sukilimą, parti
zanų kovas 1945-1952. Šiemet 
sukaks 30 metų nuo 1941 me
tų mūsų tautos visuotinio suki
limo. Lenkiame galvas ir pa
gerbiame visus žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės-

Mūsų praeities žygius už lais
vę pagyvino praeitų kelių mė
nesių mus sukrėtę įvykiai. — 
Bražinskų žygis Turkijon, Si
mo Kudirkos tragiškas šuolis j 
laisvę ir prieglaudos teisės ne
gavimas. Tas lietuvio jaunuo
lio. augusio okupacijoje, žygis 
sujaudino mus visus, ypač jau
nimą išeivijoje ir jį uždegė ko
vai dėl laisvės. Spontaniškai 
mūsų jaunimas įsitraukė į

Amerikiečių spauda vis dar rašo apie Simą Kudirką
Vis garsiau sakoma tai, kas buvo paslapty saugoma

KILLHAM IR JO DRAUGAI— 
jiem metamas priekaištas

Skaitytojas K. rašo: “Viena
me Darbininko numeryje minė
jote valstybės departamento pa
reigūną Killham- Apie ji žiū
rėkit pridedamame puslapy”. Ir 
tas puslapis yra The Herald of 
Freedom, Zerephath, N. J., sau
sio 8.

Ilgas rašinys smulkiai atpa
sakoja visą S. Kudirkos istoriją 
su išvada, kad pasipiktinimas 
buvo toks didelis, jog reikėję 
rasti atpirkimo ožius. Ožiais pa
rinkti kariai, nors valstybės de
partamentas nei transporto de
partamentas nedavė jiem aiš
kių direktyvų. Atsakomybė už 
išdavimą priklausanti “bevei
džiam biurokratam”, kurie di

riguoja politikai iš užkulisių. 
Tie iš valstybės departamento, 
kurie turėję būti įvelti į Vigi- 
lant< sprendimą, esą vyrai iš 
sovietinių reikalų skyriaus. Tie 
vyrai esą Edward Killham, Jr. 
(kambarys 4219), Jack Perry 
(kambarys 4225) ir James L. 
Colbert (kambarys 4223).

Visi trys gavę masterio laips
nius Columbijos universitete- 
Seniausias iš jų esąs Colbert; 
jis gavęs daktaro laipsnį Co
lumbijos un-te 1950 — tais pat 
metais kaip Killham masterio. 
Jie palaikę artimus ryšius su 
šio universiteto prokomunisti
nių profesorių ir buvusių stu
dentų grupe.

JV žvalgybos šaltiniai infor
mavę, kad Colbert palaikęs ar

timus ryšius su profesorium 
Joseph Chamberlain, kuris bu
vo “trostistas” komunistinio 
fronto organizacijoje “Institu
te of Pacific Relations”. Sena
to vidaus saugumo komisijos 
apklausinėjimuose Chamber - 
lain esąs minimas 32 kartus, 
James L. Colbert žmona taip 
pat to instituto narė, o v-tybės 
departamente ji esanti rytų 
Azijos Pacifiko tyrinėjimų di
rektoriaus pavaduotoja. Straips
nis mini eilę asmenų, kuriuos 
laiko prokomunistiniais ir su 
kuriais ji palaikiusi ryšius.

Savo laiku tiek Colbert, tiėk 
jo žmona buvę įtraukti į sau
gumo atžvilgiu nepatikimų są
rašą, ir apie tai buvęs painfor
muotas valstybės sekretorius.

New Jersey gubernatorius William T. Cahill pasirašo proklamacija Vasario 16 proga. Proklamaciją 
įteikė N.J. Lietuvių Tarybos atstovams. Iš k. į d. Ieva Trečiokienė, gub. William T. Cahill, Pranas 
Vaškas; stovi Pranas Puronas, Albinas Trečiokas, Elena Suzinskaitė.

Rezultatas — Colbert pasiliko 
departamente, o saugumo sky
riaus viršininkas Scott McLeod 
iš tų pareigų išimtas ir paskir
tas ambasadorium Airijon ir 
netrukus po to miręs.

Laikraštis tvirtina, kad šie vy
rai gerai žino procedūrą bėg
lių reikalu, būtų galėję labai 
gerai pasakyti pakrančių sar
gybai, kad duotų azylį lietuviui 
jūrininkui ir lapkričio 23 die
nos gėdos nebūtų buvę.

Bėglys buvęs ne paprastas 
pilietis, bet radistas, labai jau
traus posto pareigūnas. Esą ge
rai informuotas Washingtono 
šaltinis pabrėžė, ka^Į daugumas 
radistų'kontaktą 
su Sovietų- žvalgyba. Tas fak
tas negalėjęs būti nežinomas 
valstybės departamento vyram, 
kurie rūpinasi sovietiniais rei
kalais-

‘Tai nėra tokio tipo bėglys, 
kuriam gali pageidauti J. Vals
tybių azylio prosovietinis žmo
gus”.

Baigia informaciją pakartoti
niu reikalavimu investigacijos 
valstybės departamente.

PRANEŠIMAS ROTARY KLU
BE: apie “Operation Keelhaul“ 
ir Kudirką

J. K. SI. rašė: “Siunčiu jums 
kopiją žinutės, tūpusios mūsų 
laikrašty. Maniąu, kad gali bū
ti įdomi jums ir jūsų skaityto
jams”. Tas laikraštis Waterbury 
American vasario 1. Jame ap
rašomas pranešimas Rotary klu
be Cheshire, Conn. Pranešime 
kalbama apie “Operation Keel
haul”, kurią minėjo ir kolum- 
nistė Roosevelt ir kuri buvo 
nutylima nuo amerikiečių skai
tytojų anksčiau. Pranešėjas Ku
dirkos išdavimą laiko epizodu 
iš tos pačios “operacijos” vyk
dymo.

Pranešėjas buvo Peter Kol- 
typin, kurio tėvai buvo pabėgę 
iš Rusijos į Jugoslaviją, o pas
kiau į Vokietiją, kad komunis
tai neišsiųstų jų į Sibiro sto
vyklas- Esą devyni iš jo šei
mos — keturi seneliai ir pen
kios tetos bei dėdės — buvo 
mirtinai nukankinti, nes jie bu
vo laikomi komunizmo prie
šais.

Kaip Koltypin Rotary klube 
pasakojo, jis buvęs 11 metų, 
kada jis su motina atbėgo į va
karų Vokietiją. “Mano motina 
ir aš buvom vakarų Vokietijo
je, kai vyko rusų repatriacija 
į jų tėvynę. Amerikiečių sunk
vežimiai sugabeno mus į DP 
stovyklą Schweinfurte. Mūsų 
buvo vilkstinė apie 30 sunkve
žimių po 45 asmenis kiekvie
name ... Aš ėmiau kalbėtis su 
vienu G.I., kuris galvojo, kad 
mes turime būti laimingi, galė
dami grįžti į Rusiją. Aš jam sa
kiau, kad mes nenorime grįžti 
ir kad daugumas sunkvežimiuo-
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SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077 ; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pries 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Monahan st. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

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

< Dir, prof, dr. Jokūbas, Stukas, So. Oręnge,-N.J.-070^9., . . .. ; ,

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379._________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 _p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM. ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.

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

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

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

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

cam rajone — g
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g

Alice’s Florist Shop $
107-OJamaica Ave. Richmond HUL N. Y. g

--------  Gėlės įvairiom progom --------- E 
kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius S 
ti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- % 
-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą, g
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Maskvos ėjimas žaidime dėl Kudirkos
AP agentūros žinia apie Si

mą Kudirką vasario 11 buvo 
nauja sensacija. Ir mūsų skaity
tojų kai kas teiravosi, kaip tą 
žinią tektų suprasti, ar galima 
ja tikėti.

Žinią aiškinantis, tenka 
atkreipti dėmesį į šiuos jos ele
mentus:

1- žinia nėra Tasso ar šiaip 
oficialios Sovietų įstaigos. Ano
niminiai “patikimi sovietų šal
tiniai” įtaigojo vakariečių a- 
gentūrą, kad ji paskelbtų. Bus 
daug patikimiau, kad Maskva 
šnekės vakariečių lūpom, ne sa
vom. Antra vertus, bus proga 
vėliau pasakyti, kad svetima a- 
gentūra netiksliai pasakė, ką 
buvo girdėjusi.

2. Kad žinia sunkiai patiki
ma, pastebėjo ir AP agentūra, 
sakydama, jog “daugumui va
kariečių ji buvo staigmena”.

Sunkiai yra patikima, kad 
Kudirka yra ‘sveikas ir gyvena 
naujame bute” (new apart
ment), kai tuo tarpu jo laivo ka
pitonas V. M. Popovas karo 
teismo sprendimu tuojau 
išsiųstas į koncentracijos 
gėrius.

Sunkiai patikima, kada 
simeni net naujausius įvykius, I 
kurie rodo, kaip sovietai infor- I 
macijas klastoja — plg. jų aiš-1 
kinimą apie prof. J. Kazlausko | 
nužudymą-

Sunkiai patikima ir dėl to, 
kad žinia nesiderina su sovieti
niais įstatymais. Nes, taikliu J 
Chicago Tribune vasario 1 pa- I 
stebėjimu (kalbant apie Simo- 
kaičius), “bėgimas Sov. Są
jungoj yra mirtimi baudžiamas I 
nusikaltimas”, o pagal žinią— 

bėglys Kudirka, kuris buvo taip 
sudaužytas, dabar “sveikas” ir 
jam duotas ‘naujas butas”.

žinioje, gal būt, tyčia nutylė
ta, kur yra tas “naujas butas”: 
Klaipėdos, Vilniaus ar Krem
liaus kalėjime?

3. Žinioje prasitarta, kad, gal 
būt, “paskiau Kudirka bus su-

Conn, gubernatorius Thomas Meskill vasario 11 priėmė lietuvių delegaciją ir ta proga paskelbė vasario 16 — Lietuvos nepriklausomybės 
diena. Iš k. j d. Algimantas Dragunevičius, kleb. kun. Juozas Matutis, Zita Dapkienė, Valerijonas Balčiūnas, gub. Thomas Meskill, Alfonsas 
Dzikas.

■iilii*ntii*u*iiiiiii>iii(iiiiitiiiii(iiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiii^fftiiiiiiivaiiiiiiiiitiiiiiiiininiiiiniiiai  swii<iiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiai>ii<in>ii>uaiiiiiaiiaiiiuini aa:iaiiaiiaiianaiiai.a:itiiaiia»«iiai'auaiiai:aiiaiia.>anaiiaiiaiiaiiaiia>iaiiai-aiiaiia>taiiaiia>iiitaiiaiia>iaiiaaaiiaiiaiianaHaiiaiiaiiaiiaua:iaiiaiia

pat 
la-

pri-

IŠ ATSIMINIMŲ 
MIKALOJUS KATKUS

(3)
Vieną kartą, tur būt, vaikas 

labai vertas buvo lupimo, pri
ėjo ligi to, kad ir kelniukės bu
vo atsmauktos, mokinys buvo 
ištemptas ant kėdės, kapelio
nas aukštai užsimojo su discip
lina, bet nė tą sykį nesudrožė: 
“Paskutinį kartą tau atleidžiu, 
osle dardanski, kitą sykį į galiu
kus sukaposiu.”

Kunigas tankiai grasino, nie
kada nemušė, vienok grasina
mas verkė tikromis ašaromis, 
duodavo tikrus prižadus moky
tis ir buvo tikrai įbaugintas: 
nelupa nelupa, o gali ir išlupti, 
kad apie tai suka.

Buvo tas 1865 metais, aš mo
kiaus Raseiniuose- Išėjus iš baž
nyčios, ko čia namo skubintis, 
reikia dar pasisukinti po kori
dorius kunigų domininkonų vie
nuolyno. Gi štai ir kalbina ma
ne dotnuvietis kapelionas: “A, 
sukratis, maliukai, ka tu čia vei- 
ki, ar mokaisi, kad tu vis ma
žutis tebesi, kad tu neaugi...” 
— šneka man ir šneka.

Pabučiavau jam ranką, atsa
kinėjau ir, žiūrėdamas į jį, gai

imtas”. Toks prasitarimas rodo, 
kad Sovietai suinteresuoti tik 
nesiskubinti su Kudirkos teis
mu. Po Vakaruose tokio rašy
mo apie Kudirkos pagrobimą, 
apie sovietų brutalumą dabar 
reikia sudaryti įspūdį, jog So
vietai atlaidūs, humaniški; rei
kia išlaukti, iki viešoji opini
ja aprims.

Taip suprasti tenka tą sovie
tinį ėjimą žaidime dėl Kudir
kos.

lėjaus, kodėl Dotnuvoje nema
tė niekas jo šypsenos, ir tokios 
malonios, kaip dabar.

Tuojaus po 1863 metų bunt- 
mečio Dotnuvos bernardinus 
nukėlė į Kretingą, o po metų 
juos vėl kėlė į Kauną, tada jie 
dienojo Raseiniuose pas domi
ninkonus, aš tada ir sutikau sa
vo kapelioną. Dar Dotnuvoje 
kažkokiu reikalu buvau mūsų 
kapeliono kambaryje ir ten nu
kreipiau dėmesį į knygas, ant 
stalo sudėtas, — jų daug ir sto
ros,— ir dar domėjaus pypkė
mis — ne viena, ne dvi, bet 
daugiau, ant sienos sukabintos, 
vis ilgais cibukais ir didelėmis 
galvomis; į jas galėjo pareiti po 
gerą gniūžtį tabako-

Pavyzdinga buvo Dotnuvos 
pradinė mokykla, pavyzdingi 
buvo mokytojai. Mokė ir glo
bojo mus kaip rūpestingi tėvai. 
Teilsisi jų pelenėliai šaltoje že
melėje!

Kurgi tuodu žadėti užgalvy- 
je du egzaminai? Ogi va. Nu
vežė mane tėvas devynerių 
metų vaikelį, mažutį kaip pipi- 
rėlį (bendramoksliai vadino ma

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdybos pastangomis
Amerikos darbininkų unijų va
das AFL-CIO prezidentas Geor
ge Meany viešu atsišaukimu 
pasmerkė Sovietų Sąjungą ry
šium su Vytauto Simokaičio 
nuteisimu mirties bausme. At
sišaukime sakoma, kad “pana
šiai, kaip ir Sovietų Rusijos žy
dų atveju Leningrado teisme, 
Simokaitis yra auka Sovietų 
vykdomo teroro tautinių mažu
mų atžvilgiu. Tų žmonių vienin
telis nusikaltimas yra' noras 
kvėpuoti laisvės oru. Amerikos 
Darbo Federacija (AFL) ir In
dustrinių Organizacijų Kongre
sas (CIO) remia šių pavergtų 
tautų patriotus ir jungiasi su 
viso pasaulio lietuviais šioje 
tamsioje priespaudos naktyje, 
kuri yra Sovietų Sąjungos va
dų ir imperialistinio komuniz
mo neteisingumo išdava.” Atsi
šaukimas išsiuntinėtas žinių 
agentūrom, Washington© spau- 

• dai ir atspausdintas AFL-CIO 
■ News sausio 23.

JAV,LB centro valdyba, pa
tyrusi apie V. Simokaičio nu
teisimą mirti, susisiekė su De
mocratic National Committee 
Washingtone ir paprašė talkos 
teismo sprendimui pasmerkti. 
Demokratų partijos pirmininko 
specialus asistentas Andrew J- 
Walachek sausio 20 laišku pa

ne pipiru) į Dotnuvos mokyk
lą. Įėjome ir kambaryje rado
me mokytoją ir kapelioną. Ka
pelionas pavadino mane kava
lieriumi ir paklausė: “‘Czy 
umisz paciežy?” Atsakiau: 
“Umisz.” Aš lenkiškus poterius 
išmokau, skaitydamas lenkiš
ką lementorių. Toliau liepė per
sižegnoti; aš ir persižegnojau. 
“Na, gerai, žegnotis moki, kito 
ko išmoksi pas mus ” Tas ir 
buvo pirmas egzaminas. Tėvas 
užmokėjo įstojamo pusę rublio 
ir aš patapau studentu.

Praėjo eilė metų, aš užaugau 
į vyrą, egzaminų priskaityčiau 
virš šimto. Einu sykį iš mokyk
los namo, atlikęs paskutinį eg
zaminą, ir jaučiu: koks naujas, 
nepaprastas jausmas knitina 
mane. Ėmiau perkratinėti save 
ir suradau, iš kur kyla nepa
prastas jausmas: aš dabar išsi- 
egzaminavau paskutinį sykį. Aš 
prie jų papratau, į juos įsi
traukiau, ir dabar jau gana. 
Šioj valandoj palikau mokslo 
suolą, atsidūriau prie nežino
mos ateities slenksčio, džiaugs
mas, baimė, pasiryžimas, abe
jonė maišėsi iš daikto.. • Ma
niau atbuvęs paskutinį egzami
ną, o apsirikau: dar vienas, pas
kutinis, stovėjo priešaky. Po 
kiek metų prisiėjo vesti. Mano 
sužieduotinė ir sako:

— Penktadieny eisme ant 
egzamino.

JAV LB centro valdybos narių įvairi veikla

informavo centro valdybą, kad 
partija sutinkanti padėti ir pa
skyrusi JAV kongresmanus Jo
shua Eilberg (Phila., Pa.) ir Ro
man Pucinski (Chicago, Ill.) 
šiuo reikalu susisiekti su vals
tybės departamentu. Taip pat 
į šį reikalą artimoje ateityje 
pažadėta įjungti didesnį skai
čių demokratų partijos kongre
so bei senato narių.

Pennsylvanijos metodistų 
vyskupas J. Gordon Howard, 
kurio žinioje yra 270 metodis
tų parapijų ir 200,000 tikinčių
jų, JAV LB centro valdybos 
paprašytas, kreipėsi į Pasaulio 
Bažnyčių Tarybos (World Coun
cil of Churches) Ženevoje gene
ralinį sekretorių dr. Eugene 
Corson Blake, prašydamas pro
testuoti prieš žiaurų teismo 
sprendimą Vytautui Simokai
čiui ir siekti bausmės palengvi
nimo. Vyskupas Howard lietu
vius artimai pažįsta iš prieš po
rą metų Philadelphijoje baltie- 
čių suruoštos ekumeninės mal
dos dienos Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos intencija.

Pennsylvanijos liuteronų si
nodo valdyba, apsvarsčiusi JV 
LB centro valdybos prašymą, į- 
teiktą Simokaičio reikalu dr.

Prasta naujiena: eiti nesino
ri, atsisakyti negalima. Sutar
tame penktadieny atsidūrėm 
klebonijos priemenėj; ji drą
siai pagavo už durų rankinės 
ir įžengė į klebono kambarį, 
aš su nusikaltusio jausmu įėjau 
paskui. Ji pabučiavo kunigui 
ranką, sakydama:

— Ponuti, atėjome ant eg
zamino.

Klebonas a a. Vladas Miko- 
nis, linksmai juokdamasis, pra
šneko:

— Gerai gerai, aš taip ir ma
niau. kad jūs ateisite. Na, kad 
pana jaunoji moka poterius, tai 
žinau, nes aš pats neseniai ją 
išmokiau, o ką dėl pono jauni
kio, tai kažin — juk seniai 
matušė mokė poterėlių, galėjo 
užmiršti, kažin dar persižegno
ti ar neužmiršo.

Aš, nelaukdamas ko bloges
nio, pasinaudojau proga ir per
sižegnojau.

— Užteks, ko nemoki, pati 
išmokys. Prašau sėstis.

Ir prasidėjo draugiškas subu
vimas. Tas buvo jau tikrai pas
kutinis egzaminas. Pirmas eg
zaminas žegnonė, po jb eina il
ga jų eilė iš visokių “nomijų”, 
“grafijų”, “logijų”, “metri- 
jų” ir baigiasi vėl žegnone. 
Ruošimasis prie gyvenimo, lyg 
kokia malda ar poteriai, prasi
dėjo žegnone ir baigėsi žegno
ne.

Franc s A. Schaerer (sinodo sek 
retoriui), nutarė prašymą pa
remti. Ji kreipėsi į Liuteronų 
Bažnyčios JAV centrą New Yor
ke, prašydama imtis žygių tarp 
liuteronų tautinių bažnyčių va
dovybių ir Pasaulio Bažnyčių 
Tarybos narių, kad Simokaičiui 
mirties sprendimas būtų panai
kintas.

Kun. Alberto J. Contons 
(Kontauto) ilgą, pusės laikraš
čio puslapio straipsnį “Religijos 
laisvė Lietuvoje iš tikrųjų yra 
sovietų mitas” išspausdino Bos
tone leidžiamas katalikų savait
raštis The Pilot. Straipsnyje 
paliečiama Lietuvos praeitis, ko
munistų vykdomas genocidas, 
Bažnyčios tarnų ir tikinčiųjų 
persekiojimas, Vilniaus ir Vil
kaviškio vyskupijų kunigų pro
testai Maskvai. Minimas sovie- 
tų valdžios planas Lietuvos Ka
talikų Bažnyčią sunaikinti iki 
1980 metų. Straipsnis iliustruo
tas Aušros Vartų Marijos ir 
Balfo seimo nuotrauka.

Kun. A. Kontautas šiuo me
tu dėsto Šv. Sebastijono mo
kykloje. Yra veiklus Lietuvos 
vyčių organizacijos narys ir vie
nas iš JAV LB informacinės 
komisijos narių-

ŠIAULIŲ GIMNAZIJOJE
Stojau į Šiaulių gimnaziją 

1866 metais, o išėjau iš aštun
tos klasės. Šis septynerių me
tų laikotarpis, einąs tuoj po 63 
metų buntmečio, pasižymėjo 
smarkiu lenkystės liekanų nai
kinimu taip moksluose, taip vie
šame gyvenime. Tuo metu len
kiško gaivalo gimnazijose buvo 
nemaža: aukštesnių klasių mo
kiniai, susieidami butuose, šne
kėdavo tarp savęs lenkiškai, 
net dainuodavo lenkiškas dai
nas ir net patriotiškas; gi su šei
mininke, su privačiais žmonė
mis ir krautuvėse visi moki
niai šnekėdavo lenkiškai, taip 
pat ir žaisdami snieškomis.

Tautosakis apie karą lenkų 
su švedais gyveno Šiauliuose ir, 
mėtydamiesi snieškomis, vie
ni buvo lenkais, kiti Švedais. 
Gimnazistai mėgdavo pulti pri
vačiai besimokančius ir atski
rai gyvenančius vaikus, ir 
tiems pastariesiems visada tek
davo būti švedais.• »

Vienas iš jų, apsivilkęs rau
donu žiponu, labiausiai mums 
įkyrėdavo; jam bėgant, mes ve- 
jamės ir rėkiame “červony, čer- 
vony”, o kelintas rėkia “čavro- 
ny”.

E to ir šiandien vaikai ne- 
gimnazistai Šiauliuose vadina
si švedai. Snieškos užmirštos, o 
švedų vardas atliko-

Detroito LB apylinkės valdy
ba, talkinama buvusio pirm. Jo
no Urbono ir JAV LB tarybos 
nario Algio Rugieniaus, sausio 
23 Detroito mieste esančioje 
Kennedy aikštėje suruošė 
demonstraciją Vytauto Simo
kaičio reikalu. Nežiūrint ypatin
gai nepalankaus oro, demonstra 
cijoje dalyvavo arti 200 lietu
vių su 40 plakatų. Demonstraci
ja aprašyta Detroito Sunday 
News (tiražas 800,000) ir paro
dyta dviejų televizijos stočių.

Jono Urbono paprašytas, Mi
chigan© gubernatorius William 
G. Milliken telegrama kreipėsi 
į JAV senatorių Robert P. Grif
fin. Telegramoje senatorius yra 
raginamas imtis reikiamų žygių 
valstybės departamente, kad 
būtų pakeistas Simokaičiui mir
ties sprendimas.

Inž. Liūtas Jurskis, gyvenąs 
Delran, N. J., paruošęs petici
ją prieš pajūrio sargybos elge
sį, pasitaikino miestelio tary
bos narius amerikiečius John 
Gizara ir George Hulse bei sa
vo kaimynę lietuvę Vestonienę 
parašam po peticija rinkti. Per 
kelias dienas buvo surinkta 
500 parašų- Peticija pasiųsta 
JAV kongr. Edwin B. Forsythe, 
prašant jį imtis reikiamų zy-

Suprantama, jeigu žaisdami 
rėkaudavome lenkiškai, tai ir 
kasdieninėje kalboje ne kitaip 
kalbėjome.

Iš panaikintų Kražių ir Kė
dainių gimnazijų į Šiaulius bu
vo suvežtos jų bibliotekos, ten 
buvo lenkiškų knygų, ir jas pra
džioje davinėjo skaityti moki
niams, bet paskui susigriebė ir 
prašalino jas iš bibliotekos. Di
rektorius pareiškė: nereikią 
skaityti lenkiškų senų knygų; 
kas kita nauja knyga, tą gali
ma.

Senas mokytojas Afekseje- 
vas turėjo mieste lenkiškų pa
žinčių, gerai lenkiškai šnekėjo 
ir net rašė lenkų kalba eiles.

Už lenkystę Aleksejevą būtų 
iškėlę į Rusiją, bet kad buvo 
senas, davė jam čia pat pa
baigti emeritūrą.

Ateidavo į mokinių butą se
nas žmogus, buvęs kareivis, 
vilkįs karišką formą, su meda
liu ant krūtinės, pavarde Vit- 
kovskis. Pirmiausia prašome jo 
pasakyti pamokslą. Į tai Vit- 
kovskis: “Sauso neklauso.” Kai 
suieškome jam užkandį ir pini
gų, Vitkovskis sako pamokslą: 
“Barantus parkatus- Anų metu 
sakė Laibkojėlis mokytiniams 
savo: žylei arti, žylei piauti, žy- 
lei į klūną suvežti...” ir toliau 
visokį pamokslą, prikišdamas 
Abramą Gorskį, kuris jį, Vit- 
kovskį, labai nuskriaudė.

(Bus daugiau) 

gių incidentui ištirti bei Kudir
kai susigrąžinti.

Parašų po peticija rinkimas, 
laiškas kongr. Forsythe bei jo 
prisiųstas atsakymas 2 atve
jais buvo paminėti Burlington 
County Times ir vienu atveju 
The 130 Journal. Straipsniuose 
iškeliama inž. L. Jurskio lietu
viška kilmė, aprašytas Kudir
kos incidentas, JAV nepripaži
nimas Lietuvos inkorporavimo 
į Sovietų Sąjungą ir įdėtos nuo
traukos besidarbuojant su Ves- 
toniene. Po šių straipsnių spau
doje L. Jurskis dviem atvejais 
buvo pakviestas Lietuvos klau
simu kalbėti vietos amerikiečių 
organizacijom. Inž. L. Jurskis 
įvairiomis progomis talkina JV 
LB centro valdybai-

•
JAV ukrainiečių pagrindinės 

organizacijos Ukrainian Ameri
can Congress centro pirminin
kas dr. Lev E. Dobriansky tal
kino JAV LB centro valdybai iš
gaunant įtakingų amerikiečių 
pareiškimus už Vytautą Simo- 
kaitį. šios organizacijos centro 
vicepirmininko dr. Ignatius Ba- 
linsky rūpesčiu Philadelphijo
je leidžiamam katalikų laikraš
ty “Amerika” buvo išspausdin
tas straipsnis apie Simokaičio 
nuteisimą, raginąs ukrainiečius 
telegramomis bei laiškais rea
guoti į žiaurų teismo sprendi
mą ir dalyvauti Philadelphijos 
LB apylinkės ruošiamoje de
monstracijoje sausio 24.

•
Algimantas Gureckas, JAV 

LB ryšininkas prie valstybės de
partamento, Simokaičio bylos 
reikalu lankėsi žydų B’nai 
B’rith ir Polish American Cong
ress įstaigoje Washingtone, kur 
apie teismo sprendimą informa
vo organizacijų pareigūnus. Po
lish American Congress prezi
dento Aloysius A. Mazewski ir 
vykdomojo pirmininko Casimir 
L Lenard vardu pasiųstos tele-

( nukelta j. 5 psl.)

Dr. S. Bačkio kalba
(atkelta iš 2 psl.)

diskrecijos. Galimybių ribose— 
ji bendradarbiauja su visais mū
sų veiksniais, siekia veiklos ir 
visų veiksnių vieningumo ir yra 
dėkinga jiems už jų bendra
darbiavimą su ja. Ji dėkinga vi
siems už rodomą palankumą ir 
simpatijas jai. Bendras visų no
ras bendradarbiauti, vieningai 
veikti sustiprina lietuvių veik
los svorį, pakelia lietuvių var
dą ir patikrina veiklos sėkmę. 
Mūsų veikloje prisimintinas vi
suomet Vasario 16 dienos ak
tas, kurį visi — vienu balsu 
— priėmė ir pasirašė.

Mūsų sunkiose veikimo sąly
gose mes visi ypačiai esame dė
kingi JAV Prezidentui, Vyriau
sybei, Kongresui, atskirų Ame
rikos valstijų pareigūnams bei 
visiems amerikiečiams, kurie į 
mūsų laisvės kovą lyg žiūrėtų 
taip, kaip Allen White sako: 
“Jei bet kuris laisvas žmogus 
yra retežiuose, tai mes irgi esa
me grasinami. Jei bet kas kovo
ja dėl laisvės — jis gina Ame
riką.“ ;

Mes dėkingi JAV, nes 1940 
liepos 23 jos pasmerkė Sovietų 
Sąjungos įvykdytą Lietuvos o- 
kupaciją ir atsisakė pripažinti 
Lietuvos inkorporaciją į Sov. 
Sąjungą. Tuo JAV parodė 
daug draugingumo, simpatijos, 
paramos lietuvių tautai. Tas at
sisakymas susijęs su 1922 lie
pos 28 Lietuvos pripažinimu de 
jure, kuriam 1972 sukaks auk
sinė sukaktis. Ta JAV laikyse
na reikšminga ir padeda Lietu
vos bylai likti gyvai. Tai ne tik 
paguoda, bet ir sustiprinimas 
mums- Tas JAV Lietuvos inkor
poracijos į Sovietų Sąjungą ne
pripažinimas dažnai yra pakar
tojamas. Ir šiemet, Vasario 16 
dienos proga, tai buvo patvir
tinta Valstybės sekretoriaus 
raštu, atsiųstu Lietuvos atsto
vui p. J. Rajeckui.
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Lietuviškų knygų derlius 1970 m.
Atsakymai į Darbininko redakcijos klausimus 

PRANAS NAUJOKAITISDarbininko redakcija sausio 
31 surengtoje popietėje apžvel
gė praėjusius metus. Praeitų 
metų literatūrai įvertinti buvo 
pakviestas Pranas Naujokaitis, 
žinomas literatūros kritikas, is
torikas, rašytojas. Jam pokal
bio klausimai buvo pasiųsti iš 
anksto-

Popietėje literatūros apžvelg
ti jis buvo pakviestas apžvelgus 
dailę ir muziką. (Red.)

I
1. Kuriuos poezijos, prozos, 

dramos kūrinius laikote 1970

Pranas Naujokaitis kalba apie praeitu metų knygų derlių Darbininko re
dakcijos surengtoje popietėje sausio 31 Kultūros židinyje. Nuotr. V. Maželio

Sudaromas fondas prel. M. Krupavičiaus 
raštams leisti

Prel. Mykolas Krupavičius, 
kuris mirė praeitų metų gruo
džio 7, savo testamento vykdy
tojais paliko kun. Vytautą Bag- 
danavičių, MIC, Antaną Repšį, 
dr. Kazį Šidlauską. Testamen
te taip pat buvo įrašyta, kad vi
si pinigai paliekami jo raštam 
išleisti, laidotuvėm ir kryžiui 
pastatyti ant kapo.

Dabar testamento vykdytojai 
paskelbė, kad gautas Illinois 
valstybės prokuroro sutikimas 
tiem pinigam pervesti, nes vals
tybei iš prelato palikimo nepri
klauso jokių paveldėjimo mo
kesčių. Perimti pinigai bus pa
dėti Chicagos lietuviškame tau
pymo banke, ten bus atidary
ta ir sąskaita — fondas velio- 
nies raštam leisti.

Apmokėjus laidotuvių išlai
das, pinigų liko tik maža suma, 
kurių neužteks paliktiem rank
raščiam išleisti. Prelatas visa 
savo gyvenimą skyrė lietuviš
kai visuomenei ir Lietuvai, tad 
norima, kad visuomenė ateitu i 
talką ir padėtų išleisti raštus ir 
pastatytų prie kapo kryžių.

Palikti rankraščiai
Prelato palikta nemaža rank

raščių, kurių dalis beveik pa
ruošta spaudai.

Autobiografija turi apie 400 
puslapių, beveik pilnai paruoš
ta, apima laikotarpį nuo vai
kystės iki 1918 metų.

Dienoraščio ištraukos iš 
1949, 1954 ir 1956 metų irgi 
beveik pauoštos spaudai-

Mąstymai kunigams taip pat 
beveik pilnai paruošti spaudai.

Mažasis liturginis katekizmas. 
Reikės jį peržiūrėti, kiek jis 
dabar tinka pasikeitusiom sąly
gom.

Straipsnię rinkinys. — Pats 
prelatas surinko ir sutvarkė pa
rašytus straipsnius. Jie sudaro 
tris dalis, pavadinti— Krikščio
niškoji sociologija.

Medžiaga studijoms. — Yra 
paliktos aptvarkytos medžiagos,

met ę viršūne?
Grožinės literatūros knygų 

derlius 1970 metais nebuvo 
skurdus.

Romanai: B. Pūkelevičiūtės 
“Rugsėjo šeštadienis” (Draugo 
prem.), J. Gliaudos “Aitvarai ir 
giria” (Laisvosios Lietuvos pre
mija), Č. Grincevičiaus “Gero
ji vasara”, J. Tininio “Dailinin
ko žmona”, O. Nendrės “Ant
roji banga”.

Novelių knygos: A. Barono 

iš kurios susidarytų bent trys 
studijos apie prelato veiklą. Vie 
na studija liestų 1919-1926 me
tus ir jo veiklą Lietuvos atsta
tyme. Antra studija — veikla 
nuo 1926 metų iki okupacijų. 
Trečia studija — Vliko 
veikla, kai jam pirmininkavo 
velionis.

Studijas galėtų paruošti tik 
patyrę istorikai.

Istorniu laišku leidimas jau 
būtų tolimesnis uždavinys-

•
Prelatas savo testamente į- 

rašė, kad jo raštų leidimas bū
tų pirmiausia tvarkomas. Taip 
ir bus daroma. Jie bus tuoj pra
dėti spausdinti, neatsižvelgiant 
į turimus pinigus. Gi jo pa
likti pinigai šiam reikalui bus 
tik fondo branduolys, kuris bus 
papildytas jau visuomenės au
komis.

Lietuvos Kankiniu paminkline 
koplyčia Romoje kalba visam 

pasauliui apie Lietuvą.
KAD KALBĖTŲ IR JŪSŲ VARDU 
JI DAR LAUKIA JŪSŲ AUKOS.

Nedelskite įrašyti savo ir savųjų vardus jos kūrėjais.
Aukoms adresas:

Lithuanian Martyrs’ Chapel Fund
2701 W. 68th Street Chicago, III. 60629

GRAND OPENING 

about February 12, 1971

WATCH FOR SURPRISE
' Complete line of cassette and 8 track tapes 

20-% off all prerecorded and Track and Cassettes
New additional location: Monmouth Stereo Center 444 Broad St.. Shrews
bury, New Jersey 201—842-6565 • Located for over 2 years at Monmouth 
Stereo Center 273 Broadway Long Branch, N.J. 201—229*9879

“Išdžiūvusi lanka”, V- Alanto 
“Nemunas teka per Atlantą”.
— Apysakos: D. Brazytės-Bindo- 
kienės ‘Mieste nesaugu’ (Kul
tūros Fondo premija), A. Nori
mo “Be namų” (Šviet. Tar. 
prem.), J. Jaškausko “Lemtin
gos dienos”.

Antrosios laidos: J. Gliaudos 
“Agonija”, A. Vaičiulaičio “Mū
sų mažoji sesuo”, B. Sruogos 
“Radvila Perkūnas”.

Vertimai: H. Sudermanno 
“Lietuvių apysakos” (V. Voler- 
to vert.).

Poezija: B. Brazdžionio “Poe
zijos pilnatis”, K. Bradūno 
“Donelaičio kapas”, J. Vaičiū
nienės “Rūpestis”.

Rinkiniai: A. Škėmos raštų 
II tomas.

Drama: A. Kairio “Du broliu
kai”-

Tautosaka: G. Krivickienės 
“Vilnius lietuvių liaudies dai
nose”.

Antologijos: A. Tyruolio “Ne
marioji žemė”.

Kelionės: P. Butkaus “Tautų 
šventovėse”.

Atsiminimai: A. Gintnerio 
“Lietuva caro ir kaizerio na
guose”, S. Rūkienės “Grįžimas 
į laisvę”, L. Dovydėno “Mes 
valdysime pasaulį”, K. Mustei
kio ‘ Prisiminimų fragmentai”.

Mokslas: K. Jurgėlos “Lietu
vos sukilimas 1862-64 metais”, 
J Kario ‘Numizmatika’, P. Mal- 
deikio “Meilė 20-tame am
žiuje”, A. Maceinos ‘Bažnyčia 
ir pasaulis”, St. Ylos “Šiluva 
Žemaičių istorijoje”.

Svarstymai: B. Railos “Dia
logas su lietuviais” ir “Versmės

Amerikiečių spauda apie S. Kudirką
(atkelta iš 2 pslj 

se galvoja taip pat. Kai atvyko
me į stovyklą, kareivis -papa
sakojo tai savo viršininkui ka
rininkui, kuris savo ruožtu ėmė 
kiekvieną klausinėti. Klausinė
jo, ar jiem patinka Stalinas- 
Visi, išskyrus keturis, pasakė 
ne. Tada stovykla buvo pada
lyta į dvi dalis. Viena tiem, ku
rie norėjo grįžti, kita tiem, ku
rie norėjo vykti kur nors ki
tur.”

Koltypin sakė, kad tą repa
triaciją smulkiau aprašo valsty
bės departamente esanti byla 
numeris 387.7 — 14 — 1, ant
rašte “Forcible Repatriation” 
ir pažymėta “Top Secret”. Ji 
yra vadinama “Operation Keel
haul”. Koltypin tvirtino, jog 
Jungtinės Valstybės buvo pa
dariusios slaptą sutartį Jaltoje 
su Rusija, kad šis kraštas turi 
grąžinti visus Rusijos piliečius, 
kurie gyveno Sovietų Sąjungoje 
prieš karą. Repatriacija buvo 
vykdoma dešimtinėje Vokieti
jos miestų. Franz ir Lenz mies
tuose buvo didžiausios grupės; 
vienoj grąžintų kazokų grupėj

DARBININKAS

ir verpetai”, V. Ramojaus “Kri
tusieji už laisvę”.

Poezijos viršūnėje laikytina: 
B. Brazdžionio “Poezijos pil
natis” ir K. Bradūno “Donelai
čio kapas”. Romėno: B. Pūkele
vičiūtės “Rugsėjo šeštadienis” 
ir C. Grincevičiaus “Geroji va
sara”. Novelės: A. Barono ‘Iš
džiūvusi lanka”, V- Alanto “Ne
munas teka per Atlantą”. Dra
mos: tuštuma, bent vilties tei
kia Los Angeles dramos kon
kurse premijuoti A. Landsber
gio ir A. Kairio veikalai.

2. Kiek literatūros kūryboje, 
istorijoje ar kritikoje reiškėsi 
jaunesnioji karta?

Išskirtinių jaunesniosios kar
tos pasireiškimų nepastebėta. 
Perijodinėje spaudoje buvo 
jaunesniosios kartos eilėraščių, 
pora novelių, ryškiau jaunes
nių vardų rodėsi recenzijų sky
riuose.

3. Kuriuos literatūrinės kūry
bos populiarinimo visuomenėje 
įvykius laikote metę svarbiau
siais?....

Knygų pristatymai ir litera
tūros vakarai tuo tarpu yra 
efektingiausią forma. Gausiau
siai ir sėkmingiausiai buvo pri
statoma B. Brazdžionio “Poezi
jos pilnatis”, toliau sekė K. Bra
dūno naujoji knyga.

Premijų įteikimai buvo Mon
realyje, Toronte, Chicagoje 
(du)-

Buvo ir literatūros vakarų, 
kurių gal geriausiai organizuo
tas buvo Chicagoj ateitininkų 
kongreso metu.

Susidomėjimas literatūros va
karais visuomenėje gyvėja. Li
teratūrinių plokštelių leidimas 
labai reikalingas, bet jo pasise
kimas dar nėra kaip reikiant 
išjudintas.

(nukelta į 5 pH.)

buvo 50,000. Šimtai buvo grą
žinti iš Toronto, Canadoj, iš 
Fort Dix, N. į J., iš New Yorko- 
Viso — 8 milijonai buvo pa
siųsti į skerdyklą — sakė Kol
typin.

Jis minėjo kunigaikštytę Lil
li Umberte, kuri dirbusi sąjun
gininkų vyriausiame štabe ka
ro pabaigoje. Ji mačiusi įsa
kymus, pasirašytus generolo 
Dwight Eisenhowerio, grąžinti 
bėglius rusus jėga, jei reikės.

“Operation Keelhaul” smulk
menos — sakė Koltypin — te
bėra rūpestingai paslaptyje lai
komos. Keletą kartų senato pa
komisės numatė tą reikalą ištir
ti, bet jis vis būdavo išimtas iš 
darbų tvarkos. Koltypin jau
čiąs, kad esama ryšio tarp da
bar grąžinto lietuvio jūrininko 
Kudirkos ir “Operation Keel
haul”. Nors jūrininkas prašė 
azylio, jis buvo jėga grąžintas. 
Pagal Koltypiną incidentas bu
vo tik užglostytas adm. Ellis, 
pakrančių sargybos viršininko, 
atsistatydinimu.

ANTANO SMETONOS 
PIANO KONCERTAI

Vasario 9 — Texas Christ 
University, Forth Worth, Texas.

Vasario 11 — Chowan Uni
versity, Murfie Rees Borough, 
North Carolina.

Vasario 12 — Eastern Mich
igan University, Ypselanty, Mi
chigan.

Vasario 15 — Weik Forest 
College, Winston-Salem, North 
Carolina.

Vasario 22 — Tully Hall, 
Lincoln Center, New York, N.

Kovo 4—solistas su Eastern 
Michigan universiteto orkestru. 
Groja L. v- Beethoveno C Maj. 
koncertą nr. 1.

Balandžio 22 — solistas su 
Charlotte simfoniniu orkestru 
— North Carolina. Groja J. 
Brahmso piano koncertą B 
Fiat Maj.

Gegužės 12 — solistas su 
simfoniniu orkestru ir choru 
Appalachian St. University. 
Groja L. v. Beethoveno Chorai 
Fantasy.

1971 m., vasario 17 d., no. 13

Toronto “Birbynės” ansamblio merginos. Ansamblis atvyksta gastroliuoti i New Yorką. Jų koncertas rengia
mas gegužės 1 Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje.

KAI APIE KNYGAS KALBAMA ATVIRAI
D. Bindokienes ir Č. Grincevičiaus knygų pristatymo proga
Gražu, kad mūsuose vis la

biau įsigali tradicija šalia re
cenzijų atskirais vakarais pri 
tyti visuomenei naujausias k 
gas ir jų autorius. Tokių 
statymų jau buvo nemažai ir 
kime, kad ateityje ši tradi 
nebus užmiršta. Vasario 7 
cagoje “Draugo” redakcijos 
talpose “Šatrijos” iniciatyva 
suomenei viešu simpoziu 
buvo pristatytos neseniai p 
rodžiusios dviejų “šatrijie
D. Bindokienes ir č. Grinc 
čiaus naujausios knygos.

“Šatrija” — tai ateitini 
korporacija, savo eilėse i’ša 
nūs daugumą žymiųjų liet 
literatūros šulų, atstovauja 
katalikiškąją srovę. Vyrės 
ji išeivijoje yra susibūrę 
meno draugijos “Satri 
skraiste, gi jaunieji rikiu 
atkurtos “Šatrijos” korpo 
jos eilėse-

Rašyt. Č. Grincevičius 
vienas iš tu žmonių, kuri 
Lietuvos ribų atgaivino “ 
ją”, ją rūpestingai globo 
atvedė į tašką, iš kurio vė 
gijo ir “Šatrijos” korpor 
subūrusi šių dienų studijų 
tį ir menu besidomintį j 
mą, jų tarpe ir eilę tų, 
rie yra mūsų ateities kū 
nės versmės viltis.

D. Bindokienė, lituanis 
mokyklų mokytoja ir jau 
pirmo veikalo jaunimui ą 
yra viena iš tų jaunesnės 
tos atstovų, kuri išaugo ir 
rybiškai subrendo po išeivi 
atsikūrusios “Šatrijos” s 
nais. Tad dviejų autorių, 
vusio mokytojo bei globėjo 
buvusios mokinės, knygų pri
statymas viename vakare buvo 
savotiškai įdomi atrakcija ir, 
nors joje dalyvavo beveik šim
tu procentų katalikų srovės 
žmonės (o buvo kviesti visi), 
bet išsikalbėta tiesiai ir atvirai, 
kas mūsuose nėra dažnas reiški
nys.

Knygų pristatymui — D. 
Bindokienes “Mieste nesaugu” 
ir Č. Grincevičiaus “Geroji va
sara” — pasirinkta simpoziu
mo forma. Simpoziume skaity
tojam atstovavo eilės straipsnių 
autorė A. Kižienė, rašytojam— 
“Kryžių” ir kitų knygų auto
rius V. Ramonas, jaunajai kar
tai — poezijoje užsirekomenda
vusi 2. Bileišytė ir K- Girnius. 
Simpoziumo moderatorius bu
vo P. Gaučys.

A. Kižienės nuomone, D. 
Bindokienes knyga “Mieste 
nesaugu” yra verta dėmesio 
vien dėl to, kad augantis jau
nimas su netikėtu įdomumu ją 
skaito. Tuo tarpu Š. Grincevi
čius savo mozaikinėje knygoje 
kad ir prietaruose iškėlė buvu
sią gražią Lietuvą. Kalbėtojos 
nuomone, praėjus pro paskuti
nių metų riaušes Amerikoje, 
pro narkotikų aukas, “Geroji 
vasara” yra šviesus vilties spin
dulys. A. Kižienė abi knygas 
sutiko su nuoširdžiu prielanku
mu ir pasididžiavimu.

Jaunosios kartos atstovas K. 
Girnius, kalbėdamas apie D. 
Bindokienes naująją knygą jau
nimui, pastebėjo, kad knygos 

jaunimui turi būti vertina
mos skirtingu mastu, nei bend- 
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kaip A. Vaičiulaitis, net pasi
skolino kai ką savo kūriniui. 
Tad Grincevičius jau turi var
dą literatūroje, ir to išdavoje 
apie naujausią veikalą galima 
kalbėti drąsiau ir atviriau-

V. Ramonui išprovokavus, Č. 
Grincevičiaus ginti stojo eilė 
klausytojų iš publikos tarpo.'

D. Bindokienė ir C. Grincevičius

Visuomenė D. Bmdokienės ir C. Grincevičiaus knygos pristatyme

Visi apie knygą pasisakė teigia
mai. o bendras nuotaikas tiks
liausiai reziumavo poetas K. 
Bradūnas, pabrėžęs, kad Č. 
Grincevičiaus “Geroji vasa
ra” — tai linksma knyga, šau
niai nuteikianti skaitytoją. Ki
tas klausimas — ar veikalas li
teratūriškai užtektinai apdailin
tas. Bet vėl pagal Bradūną, kas 
labiau apdailina kūrinius už A. 
Vaičiulaitį? O tuo tarpu, kaip 
V. Ramonas pabrėžė, net Vai
čiulaitis šį tą pasiskolinęs iš 
Č. Grincevičiaus. Tadgi išvado
je Č. Grincevičiaus kūrinys ir 
literatūrinėje plotmėje nėra 
toks, kokį mano esant V- Ra
monas.

Po diskusijų žodis buvo duo
tas ir abiems autoriams. D. 
Bindokienė, keturių sūnų mo
tina ir lituanistinių mokyklų 
mokytoja, pati praktiškai paty
rė, kaip trūksta lietuviškų kny
gų jaunimui, o taip pat kokias 
angliškas knygas šių dienų jau-

1- : nimas mėgsta. To išdavoje gi- 
' mė jos naujoji premijuotoji 

knyga “Mieste nesaugu”, ataus
ta šių dienų jaunimą supančiais 
nuotykiais, charakteriais bei 
problemomis, kuri tiek skaitan
čios visuomenės, tiek simpo
ziume dalyvių sutikta išimtinai 
teigiamai. Skundėsi, kaip sun
ku rašyti jaunimui kūrinius, 
vien dėl sauso, “nuogo” sti
liaus.

Č. Grincevičius, kurio veika
las iššaukė karštesnes diskusi
jas ir išvadose buvo visai pa
lankiai įvertintas, priminė, kad 
visuomenė į rašytoją žiūri ne 
į kaip ‘čiulbantį paukštį”, bet 
kaip į baidyklę. Užpultas moks
lininkas gali gintis, tuo tarpu 
rašytojas ne. Savo naujuoju 
veikalu norėjęs pabėgt nuo kas
dienybės, nuo kasdien sutinka
mų charakterių ir parodyti tuos 
žmones bei tipus, kurie gyve
no laisvojoje Lietuvoje.

Pabaigai Marija Smilgaitė ir 
Jurgis Bradūnas perskaitė iš
traukas iš abiejų pristatytų 
knygų. Ypač č- Grincevičiaus 
ištrauka buvo palydėta ilgais 
plojimais.

Ateitininkija kietomis ir kri
tiškomis diskusijomis parodė 
savo nuotaikas, kurias ir skel
biu visuomenei. Būtų miela 
ateityje panašių nuotaikų iš
girsti ir iš neo-lituanų ar san- 
tariečių, kai jie pristato savųjų 
autorių knygas.

VI. Rmįs

DAMAGED PAGE
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Po JAV Lietuvių Bendruomenes 
Šeštosios Tarybos sesijos

(Tęsinys ir praeito nr.)
JAV LB centro valdybos vi- 

cepirm-kas akademiniam rei
kalam dr. Vytautas Klemas 
tarp kitų reikalų siūlė palaiky
ti tampresnius ryšius tarp lie
tuvių mokslininkų ir kūrėjų. 
Stengiantis ugdyti išeivijoj 
mokslo ir profesinį potencija- 
lą, atkreipti dėmesį į stipendi
jas, ištirti stipendijų šaltinius 
krašte ir stipendijų galimybes 
užsieny, tuo sudarant sąlygas, 
kad kuo daugiau gerų studentų 
patektų į gerus universitetus 
lengvesnėm finansinėm sąly
gom. Surengtinas mokslo ir 
kūrybos simpoziumas — jo da
ta gal jaunimo kongreso metu. 
Puoselėti Mokslo draugijos stei
gimo mintį.

Vincentas Gruzdys, centro 
valdybos vicepirmininkas orga
nizaciniam reikalam, rūpinosi 
apie tampresnių santykių palai
kymą su LB apylinkėm. Gy
vinant apylinkių veiklą, steig- 
tinos seniūnijos- Tai palengvin
tų darbą renkant įnašus, re
gistruojant mokyklinio amžiaus 
vaikus.

Dr. Antanas Ncvasitis, vice
pirmininkas JAV LB visuotinu
mo klausimam, išdėstė savo

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Žymi kalbėtoja

Vasario 16-sios minėjime 
Philadelphijoje kalbės žinoma 
paskaitininke, žurnalistė ir Bal
tųjų Rūmų bei valstybės de
partamento korespondentė 
Edith Kermit Roosevelt. Ji yra 
buvusio JAV prezidento (1901- 
1909) Theodore Roosevelt duk
raitė.

Edith K. Roosevelt yra gerai 
susipažinusi su Rytų Europos 
problemomis ir ne kartą rašiu
si pavergtųjų tautų reikalu. Jos 
straipsnius nuolat spausdina di
dieji Amerikos dienraščiai- Vie
na iš pirmųjų atsiliepusi Simo 
Kudirkos reikalu, ji taip pat da
lyvavo ir jo bylos apklausinė
jimo komisijose Washingtone.

Minėjime bus ir meninė 
programa

Vasario 16-ji Philadelphijo
je bus švenčiama vasario 21, 
sekmadienį, šv. Andriejaus pa
rapijos bažnyčioje, 10 vai. 30 
min. ryto, bus aukojamos mi
šios už Lietuvą. Iškilmingas 
šventės minėjimas įvyks Lietu
vių Muzikinio Klubo salėje (Li- 

žurnalistė Edith Kermit'Roosevelt

mintis ir projektus, kaip į Lie
tuvių Bendruomenę įtraukti ir 
ankstesnę išeivių kartą ir ypač 
čia gimusį jaunimą.

Finansų tvarkytojas ir admi
nistratorius Motiejus Vaišnys 
pristatė centro valdybos veik
los biudžetą — pramatomas pa
jamas ir išlaidas.

Švietimo tarybos pirminin
kas Jonas Kavaliūnas kėlė pa
stovių lietuviškos spaudos kios
kų reikalą, vadovėlių rengimą, 
organizavimą skaitinių vaikam, 
lietė lituanistikos kursų klau
simą Fordhamo universitete.

Po to tarybos nariai skirstėsi 
į mažesnius kambarius atskirų 
komisijų posėdžiam.

•
Nustatytam pavienių posė

džių laikui pasibaigus, visi ta
rybos nariai susirinko Į bendrą 
salę ir iškl'ausyta komisijų iš
vadų, siūlymų ir rekomendaci
jų-

Kultūrinių reikalų komisijos 
pirmininku Philadelphijos sesi
joje buvo Bernardas Brazdžio
nis. Kiti komisijos nariai: O. 
Ivaškienė, A. Kairys, dr. K. Kel
lys, dr- A. Razma, M. Rudienė, 
A. Vaškelis, A. Zerr. Komisija 
pasiūlė ir taryba priėmė centro 

thuanian Music Hall, 2715 East 
Allegheny Avenue, Philadel
phia), 3 vai. popiet.

Be žurnalistės Edith Kermit 
Roosevelt, dar kalbės inžinie
rius Valdas Adamkus. Meninę 
programą atliks New Yorko 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama Jadvygos Matulaitienės, ir 
Philadelphijos Vilties ir šešta
dieninės mokyklos chorai.

Salėje bus renkamos aukos 
laisvinimo reikalam; todėl visi 
yra prašomi būti pasiruošę jas 
įteikti.

Philadelphijos ir jos apylin
kių lietuviai kviečiami gausiai 
šiame minėjime dalyvauti.

Bus iškelta Lietuvos vėliava
Philadelphijos majoras Ja

mes H. J- Tate ir Pennsylvani- 
jos gubernatorius Milton J. 
Shapp Vasario 16 proga pri
ims lietuvių delegacijas ir pa
skelbs proklamacijas.

Philadelphijos miesto rotušė
je vasario 16, antradienį, buvo 
iškelta Lietuvos vėliava, perriš
ta gedulo juosta.

S.MJ. 

valdybos vicepirm. kultūriniam 
reikalam A. Vaškelio pateiktus 
ateities planus.

švietimo reikalų komisijos 
pirmininku šioj sesijoj buvo 
Jonas Kavaliūnas. Kiti komisi
jos nariai: kun. J. Borevičius, 
S.J., E Bradūnaitė, J. Jasaitis, 
V. Kleiza, dr. A. Klimas, I. Me
džiukas, A. Reventas, E. Sužie
dėlis. Komisijai pasiūlius, tary
ba priėmė 4 nutarimus, liečian
čius priešmokyklinio ir mokyk
linio amžiaus mokinių lituanis
tinį mokymą, mokytojų ruoši
mą, švietimo reikšmę išeivijoj 
ir angliškai kalbančių mokymą 
lietuviškai. Taip pat patvirtin
ti ir švietimo tarybos pateikti 
ateities veiklos planai.

Ekonominių-finansinių reika
lų komisijos pirmininku šioj 
sesijoj buvo Džiugas Staniškis- 
Kiti komisijos nariai: prel. J. 
Balkūnas, kun. V. Dabušis, dr. 
E. Lenkauskas, G. Nutautaitė, 
A. Škudzinskas, M. Vaišnys. 
Komisijai rėkomendavus, tary
ba su pataisomis priėmė centro 
v-bos finansų tvarkytojo Mo
tiejaus Vaišnio pateiktą vienų 
metų sąmatą.
Jaunimo reikalų komisijai pir

mininkavo dr- Vytautas Kle
mas. Kiti komisijos nariai: J. 
Gaila, J. Jasaitytė, dr. S. Ma
tas, A. Rugienius, V. Ruibytė, 
R. Sakadolskis, dr. J. Stukas, 
N. Šlapelytė, P- Žumbakis. Ko
misijai rekomendavus, taryba 
priėmė su mažomis pataisomis 
centro valdybos vicepirmininko 
jaunimo reikalam J. Gailos ir 
vicepirmininko akademiniam 
reikalam dr. V. Klemo pateik
tus veiklos planus.

Organizacinių-administraci- 
nių reikalų komisijos pirminin
ku šioj sesijoj buvo Aleksand
ras^ Vakselis. Kiti komisijos na
riai} dr. A. Butkus, V. Gruz
dys, K. Jankūnas, V. Kaman- 
tas, B. Nainys, dr. A. Novasi- 
tis, K. Žiedonis. Komisija reko
mendavo su keliais pataisymais 
priimti centro valdybos vice
pirmininko organizaciniam rei
kalam V. Gruzdžio pateiktą pla
ną. Taryba planą priėmė.

Visus planus priėmus, posė
dis baigtas. Dauguma tarybos 
narių po to nuvyko į Philadel
phijos LB apylinkės suruoštą 
lietuviško meno vakarą. Kon
certavo iš Montrealio atvykęs 
jaunimo ansamblis Gintaras. 
Apie šią lietuviškų šokių, dai
nų ir muzikos pynę korespon-
dentas J. Bubelis išsamiai ap
rašė Darbininko nr. 7.

(Bus daugiau)

NEW BRITAIN, CONN.

Vasario 16 minėjimas
New Britaino ALT skyrius 

vasario 21 rengia Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo su
kakties minėjimą. Tą dieną Šv. 
Andriejaus bažnyčioje 11 vai. 
mišios bus aukojamės už pa
vergtą Lietuvą ir žuvusius dėl 
laisvės. 2 vai. lietuvių svetainė
je, 354 Park St., įvyks oficia
lioji dalis. Pagrindinę kalbą pa
sakys Connecticut LB apygar
dos valdybos pirm. Vilius Bra
žėnas. Meninę programos dalį 
atliks parapijos mišrus choras, 
vyrų oktetas ir vaikų oktetas, 
vadovaujant muz. Jonui Bei
nortui. N5.

Lietuviškos knygos
(atkelta iš 4 psl.)

4. Bendra išvada: literatūri
nio gyvenimo tempas augo ar 
silpo, palyginti su 1969 metais?

Literatūrinis gyvenimas 1970 
metais laikėsi deramoje aukš
tumoje. Sumažėjo poezijos lei
dinių skaičius, bet padidėjo be
letristikos. Ypač daug knygų 
išleido Liet. Knygos klubas. Dėl 
spaustuvės bėdų sušlubavo 
“Nidos” leidykla. Nepasirodė 
laukiama “Pradalgė”.

Posėdžiauja kultūrinių reikalų komisija JAV LB Tarybos suvažiavime. Iš k. j d. Juozas Bubelis. Stasys Barz- 
dukas, Aleksas Vaškelis, Bernardas Brazdžionis, dr. Antanas Razma, Ona Ivaškienė ir dr. Kęstutis Keblys.

Nuotr. K. Cikoto

Ekonominių-finansinių reikalų komisija posėdžiauja JAV KB Tarybos suvažiavime Philadelphijoje. Iš k. į d. 
Genė Nutautaitė, kun. Viktoras Dabušis, Juozas Kapočius, Vytautas Volertas, Džiugas Staniškis, Motiejus 
Vaišnys ir prel. Jonas Balkūnas. Nuotr. K. čikoto

švietimo reikalų komisija posėdžio rrietu Philadelphijoje. Iš k. i d. Vaclovas Kleiza, Elena Bradūnaitė, Eligi- 
jus Sužiedėlis. Antanas Reventas, Andrius-Juškevičius, Jonas Jasaitis, kun. Jonas Borevičius SJ, Jonas i^avą- - 
liūnas, Antanas Masionis ir dr. Antanas Vasys. Nuotr. K. Oikoto

BALTIMORE, MD.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo sukaktį paminėjo 
Baltimorės Lietuvių Tarybos 
skyrius ir Lietuvių Bendruome
nės apylinkė. Vasario 14, sek
madieni, lietuviai gausiai daly
vavo pamaldose Šv. Alfonso pa
rapijos bažnyčioje. Mišias už 
Lietuvos laisvę ir kenčiančius 
brolius aukojo ir pritaikintą 
šventei pamokslą pasakė kun. 
A. Dranginis. Mišių metu gra
žiai giedojo Baltimorės vyrų 
choras Daina. Tą pačią dieną 
1:30 vai. popiet Lietuvių svetai
nės didžiojoj salėj įvyko iškil
mingas banketas. Dalyvavo ir 
Marylando gubernatoriaus at
stovas, senatoriai, kongresma- 
nai, Baltimorės burmistras Tho
mas D’Alessandro. Patrijotinę 
kalbą pasakė advokatas Vin
cas Laukaitis Nepriklausomy
bės sukakties minėjimo iškil - 
mės baigiamos kitą sekmadie
nį. vasario 21, lietuvių svetai
nės didžiojoj salėj- Programa 
prasidės 2 vai. Paskaitą skaitys 
dr. Česlovas Masaitis, meninėj

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

500 dol.: Vincas Stankaus- 
kas ir a.a. Marija Stankaus- 
kienė, Cleveland, Ohio (aukos 
1000 dol.). '

200 dol.: Dr. Juozas Sungai- 
la, Toronto, Canada.

Po 100 dol-: Prof. Antanas ir 
dr. Marija Ramūnai, Ottawa, 

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

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

programoj dalyvaus tautinių šo
kių grupė ir šeštadieni
nės mokyklos vaikučiai. Visi 
kviečiami dalyvaut, įėjimas vel
tui.

Sodalietės paskutiniame su
sirinkime išsirinko naują valdy
bą: pirm. Florence Patrick, vi
cepirm. Valerija Gurski, rašti
ninkė Marytė Strazdauskaitė, 
korespondencijos sekr. Evelyn 
Strazdauskas.

Antanas Karevičius su 
žmona atšventė 25 m. vedy
binio gyvenimo sukaktį. Jų sū
nūs ir dukra vasario 20 rengia 
iškilmingus pietus, į kuriuos 
sukvietė gimines ir draugus. 
Karevičiai dalyvauja lietuviš - 
kuose parengimuose ir yra uo
lūs Šv- Alfonso parapijos na
riai.

Austrių balių Lietuvių sve
tainės šėrininkai rengia kovo 
7 Lietuvių svetainėje. Bus ir 
kitokiu užkandžiu, veiks loteri
ja. Šokiam gros geras orkest
ras.

Canada, Kazimieras Kavaliaus
kas ir šeima, Cicero, III.

Po 5 dol.: Jonas Krancus, 
Bronius Sudžinskas, Marija Kas
peravičienė, Anelė Kybartas.

Šios aukos gautos per lietu
vių pranciškonų provincijolą 
tėv. Jurgį ęailiušį, OFM.

Gavėnia šiemet prasideda va
sario 24. Šv. Alfonso parapijos 
kunigai kviečia dalyvauti gavė
nios pamaldose.

Jenas Obelinis

LB centro valdyba
(atkelta iš 3 psl.) 

gramos prezidentui Nixonui ir 
valstybės sekretoriui Rogers.

•
JAV LB informacijos komisi

jos narės Teresės Gečienės rū
pesčiu ir šiais metais Philadel
phijos klasikinės muzikos sto
tis WFLN (AM banga 900, FM 
banga 95.7) skyrė pusės valan
dos laiką Lietuvos nepriklauso
mybės sukakčiai paminėti. 
Šiam pusvalandžiui radijo pro
gramą ruošė- ir pravedė vie
nas iš buvusių Laisvės Žiburio 
radijo programų Philadelphijo
je ir New Yorke redaktorių An
tanas B- Mažeika.

Programa buvo transliuoja
ma vasario 13, 10:05 vai. ryto. 
Klausytojai yra prašomi siųsti 
stoties vadovybei padėkos laiš
kučius už skirtą laiką: WFLN, 
8200 Ridge Avenue, Philadel
phia, Pa. 19128.

•
JAV LB centro valdybos pir- 

min. inž. Vytautas Volertas ir 
jes nariai dr. Anthony W. No- 
vasitis ir Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr sausio 26 buvo nuvvke i 
W’ashingtona. kur padarė vizi
tą Lietuvos pasiuntinybės pa
reigūnam, tarėsi su Polish Ame
rican Congress vykdomuoju pir- 
min. pulk. C. I. Lenard ryšium 
su JAV kongresan įnešto Eth
nic Heritage Studies Center Į- 
statymo projektu ir koordinuo
to bendradarbiavimo reikalu į- 
statymui pravesti. Taip pat ap
lankyta žymi amerikietė žurna
listė Edith Kermit Roosevelt. 
Su ja pasitarta tolimesnio Ku
dirkos incidento kėlimo klausi
mu JAV spaudoje, ypatingą dė
mesį skiriant dabartinei paverg
tos Lietuvos padėčiai nušviesti.

— JAV kongrese Vasario 16- 
tosios minėjimas įvyks vasario 
18. Atidaromąją kalbą pasakys 
kongresmanas Daniel J. Flood-

— Lietuvių-amerikiečių kon
servatorių klubas vasario 19, 
penktadienį, 8:30 vai. vak. 
Union Savings and Loan Ass. 
salėje, Cleveland©, O., demon
struos dokumentinį filmą The 
Conspirators.

— Pirmieji, kurie atsiliepė į 
JAV LB centro valdybos pra
šymą aukoti Vasario 16 proga, 
aukojo: 30 dol. — A. Martus, 
M.D., 20 dol. — J. Vilinskai- 
tė, M-D., po 10 dol. — T. Re- 
meikis, Ph. D. ir Dr. V. Tumė
nas. Centro valdyba dėkoja ir 
tikisi, kad visa lietuviška visuo
menė bus dosni Lietuvos laisvi
nimo reikalam.

— Lietuvių Rašytojų Drau
gijos valdybos susirinki
mas įvyks vasario 20, šeštadie
ni, 3 vai. popiet Kultūros židi
nio patalpose, Brooklyn, X.Y.

— Hot Springs, Arkansas, į- 
sikūre S. ir B. Andrišiūnai, 
prieš 2 metus atvykę iš Wina
mac, Ind- Nors Stasys virš 80 
m. ir Bronė virš 71 m. am
žiaus, abu vairuoja automobilį 
ir mielai padeda kitiem pen
sininkam. Mėgdami lietuvišką 
spaudą, užsisakė Darbininką ir 
pridėjo 15 dol. auką. Taip pat 
Darbininką užsisakė Stasys ir 
Sofija Draugeliai ir Pranciškus 
Mickus.

— Kun. Albinas Spurgis, M 
IC, Australijoj, Adelaidės Šv. 
Kazimiero lituanistinės mokyk
los mokytojų posėdy buvo iš
rinktas tos mokyklos vedėju. 
Mokslas Australijos mokyklo
se prasideda vasario vidury. 
Kun. Spurgis, sugrįžęs iš Aust
ralijos Lietuvių Bendruomenės 
suvažiavimo, buvo smarkiai su
dirgęs, bet dabar jau sveiksta 
ir tikisi greitai įsijungti į parei
gas-

— Dr. Henrikas Armanas, gy 
venas Baltimorėje. pakviestas 
redaguoti “Lietuvių Gydytojų 
Biuletenio’’, kurį leidžia Pasau
lio ir Amerikos Lietuviu Gydv- 
tojų Sąjungos. Sąjungų pirmi
ninku yra dr. V. Paprockas. Iki 
šiol atsakominguoju redaktoriu
mi buvo dr. M. Budrienė, gy
venanti Chicagoje. Pats biule
tenis yra rimto pobūdžio žurna
las, į kurį suteikiama įvairios ir 
įdomios medžiagos.

— Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos surašinėjimo kortelės 
negrąžinusiem buvo išsiuntinė
tas antras paraginimas. Po Nau
jų Metų pakeitus sąjungos paš
to dėžutės adresą, kai kurios 
kortelės per klaidą pašto buvo 
grąžintos siuntėjam. Kam taip 
atsitiko ir kas iš viso pamiršo, 
prašomi kortelę grąžinti nauju 
adresu: Ateitininkų Sendraugių 
Sąjunga. Box 711. Catholic 
University of America, Wash
ington. D.C 20017.

JAV LB centro valdybos pir- 
min. Vytautas Volertas ir na
riai A. Gečys, A. Mačiulaitytė- 
Zerr ir dr. A. W. Novasitis vėl 
lankėsi Washingtone. Stipriau 
pajudintas Ethnic Heritage Stu
dies Center įstatymo parvedi
mas. Tartasi su senatorium 
Schweiker, kongresmanais For
sythe, Flood. Eilberg. kalbėta 
su komisijų teisiniais patarėjais. 
Posėdžiauta su Ukrainian Ame
rican Congress pirmininku dr. 
Dobriansky ir Polish American 
Congress vyk- direktorium pul
kim Lenard. Apsilankius JAV 
demokratų tautiniame komite
te, gautas užtikrinimas, kad Lie
tuvių B-menės pastovus atsto
vas bus priimtas. Valstybės de
partamentas bendruomeninin- 
kų lankymosi proga buvo 
sušaukęs konferenciją, kurioj 
dalyvavo šešių sekcijų vadovai.

JAV LB Inf.
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LA BELLA ITALIA - DOLCE VITA ROMANA
Įspūdžiai iš keliones po Italiją

(Tęsinys iš 9 nr.)

Daug turistu
Romoje nėra pramonės. Ji 

gyvena daugiausia iš turizmo, 
ypatingai Vatikano dėka. Apie 
keturi milijonai turistų ir pili
grimų kasmet aplanko Romą, jo- 
je palikdami virš 250 milijonų 
dolerių. Romai, ypač jos isto
riniam pastatam, išlaikyti rei
kalinga didelė priežiūra; todėl 
1/4 visų Romos darbininkų 
išimtinai dirba miestui.

Didelis judėjimas
Miestas yra perpildytas žmo- 

- nėmis. Gyvenamieji namai se
ni, be patogumų. Reikalingos 
didelės lėšos jiem taisyti. Vyks
tant archeologiniam kasinėji
mam, naujos ir modernios sta
tybos dangoraižių neleidžia
ma statyti. Norima išlaikyti se
nos Romos veidą ir grožį. Įvai
rių rūšių automobilių judėji
mas nepaprastai didelis ir ypa
tingai pavojingas peštiesiem. 
Dėl daugybės aikščių nedaug 
vienos krypties gatvių, ir tos 
pačios gatvės daugiausia labai 
siauros ir vingiuotos. Atsitin
ka daug susisiekimo nelaimių.

Kas ketvirtas italas yra au
tomobilio savininkas. Italai ne
mėgsta vienas kitam nusileisti 
dėl savo karšto, aistringo ir am
bicingo būdo. Peštiesiem reikia 
rimtai saugotis ir duoti kelią au
tomobiliam, kaip ir kituose Eu
ropos ir Pietų Amerikos mies
tuose.

Gyvenama linksmai
La Dolce Vita kultas, nežiū

rint nepriteklių, neturto ir ki
tų trūkumų, pastebimas visoje 
Italijoje, o ypač Romoje; tai 
noras smagiai ir linksmai gy
venti. Italai yra impulsyvūs 
žmonės. Jie gali būti pasiruo
šę naivų turistą apgauti visur 
ir visada, progai atsiradus. To
dėl, naudojantis La Dolce Vita, 
patariama nepamest galvos, ge
rai saugoti savo kamerą ir pini
ginę.

Keliaujant po Italiją, kiek 
sunkumų tenka patirti dėl kal
bos ir pinigų, nes klausiama ir 
atsakoma itališkai, tartum varg
šas turistas būtumei vienas iš 
tų itališkai kalbančiųjų. Vienas 
doleris vertas 620 lirų, ir vis
kas- Mokama “tūkstančiais”. 
Lengva būti apgautam ar pa
čiam apsigauti, beskaičiuojant 
astronomines sumas pinigų.

Jaunimas rengiasi konserva
tyviai ir, sakyčiau, kukliai. Ne-

Pian. A. Smetonos 
koncertas N. Yorke

Vasario 22, 8:30 vai. vaka
ro, Alice Tully Hali, Lincoln 
Center — Broadway ir 65 gat- 
vėls kampas, New Yorke Įvyks 
Antano Smetonos pianino reči
talis, kuriame jis atliks Beet- 
hoveno, Chopino ir Schuberto 
kūrinius.

Antanas Smetona pirmąsias 
pianino pamokas gavo iš savo 
motinos, kuri pati yra pianistė. 
Vėliau muziką studijavo visoj 
eilėj mokyklų. Baigė Mannes 
College of Music New Yorke, 
gaudamas bakalauro laipsnį. Ga 
vęs stipendiją, studijas gilino 
Julliard School of Music; 1963 
ją baigė magistro laipsniu-

1963 ir 64 turėjo Fulbright 
stipendijas; 1965 ir 66 buvo ap
dovanotas vokiečių akademijos; 
1966 gavo Rockefellerio žyme
nį už meninius laimėjimus; ap
dovanotas tarptautiniuose piani
no konkursuose Vercelli, Že
nevoj ir Paryžiuje.

Yra koncertavęs Clevelan- 
de, Chicagoje, Bostone, Detroi
te, Washingtone, New Yorke ir 
kituose JAV miestuose. Taip 
pat su koncertais lankėsi Vo
kietijoj, Prancūzijoj, Šveicari
joj, Lenkijoj, Italijoj ir Brazili
joj. Jo koncertai buvo trans
liuoti per radiją. Vienas tokių 
buvo atliktas Washingtone — 
National Gallery of Art.

(nukelta į 8 pslj

DR HENRIKAS ARMANAS

simato vadinamojo “gėlių jau
nimo” ar ‘miniskirt” merginų, 
kaip kad jų pilnos gatvės Lon
done. Italijos jaunimas nebeturi 
ambicijos mokslui, ir tik 1/3 
visų pradėjusių studijas gauna 
diplomus.

Kalbanti praeitis
Roma daro neužmirštamą įs

pūdį savo praeitimi, kuri kal
ba iš paminklų, bažnyčių, kurių 
Romoje yra virš 400, pastatų, 
fontanų, seno miesto mūrų, 
daugybės vartų ir griuvėsių ... 
Tai meno, tikėjimo, senosios ci
vilizacijos, o svarbiausia — hu
maniškumo lopšys!

Šalia pagoniškosios, keliau
tojas stebi krikščioniškąją re
nesanso bei baroko Romą, bet 
nemato šių dienų vadinamosios 
moderniosios Romos, nes dan
goraižiai visai nestatomi, o sta
tomieji naujieji pastatai turi 
prilygti seniesiem, šalia kurių 
daugiausia ir yra statomi; da
žomi paprastai tik lavos-grani- 
to, tamsiai pilka ar tamsiai roži
ne spalva.

POSĖDŽIAVO PLB VALDYBA
Sausio 30 posėdžio buvo su

sirinkusi PLB valdyba. Visi na
riai padarė savo veiklos prane
šimus, taip pat apmesti 1971 
m- darbų metmenys. Kai kurie 
bendri renginiai, pvz. jaunimo 
kongresas, tautinių šokių šven
tė, taip pat kai kurie bendri 
rūpesčiai, pvz. bendruomeni
nės lėšos, tarpusavio ryšiai bei 
santykiai ir kt, reikalauja su
derintų pastangų, tad gegužės 
mėn. yra planuojama PLB v-bos 
ir JAV LB bei Kanados LB v- 
bų konferencija.

Finansų vicep. dr. V. Majaus
kas sudarė II-jo jaunimo kong
reso finansų komisiją ir prista
tė jos narius patvirtinti. Patvir
tinta tokios sudėties komisija: 
pirm. dr. Juozas Kazickas, na
riai Saulius Arūnas, dr- Algir
das Budreckis, Rima Čerkeliū- 
nienė, Giedrė Kumpikaitė, Jur
gis Oniūnas, Antanas Sabalis, 
Laima Šileikytė, Jonas Ulėnas, 
Vytautas Vebeliūnas ir dr. Vy
tautas Vygantas. Dvyliktasis ko
misijos narys bus pristatytas 
vėliau. Jaunimo vicep. M. Len
kauskienė pranešė, kad ji ir 
jaunimo kongreso komiteto pir- 
min. Romas Sakadolskis, lydi
mi JAV LB tarybos prez. dr. 
Edmundo Lenkausko bei tary
bos nario kun. Viktoro Dabu- 
šio, sausio 17 aplankė dr. Ka
zicką ir pasitarė jaunimo kon
greso rengimo reikalais. Šiame 
pasitarime taip pat dalyvavo A. 
Sabalis ir dr- V. Vygantas. Pa
sitarimas buvo konstruktyvus 
ir abiem pusėm naudingas. Pla
tesnis susitikimas numatomas 
vasario 21 Windsore, kur įvyks 
kongreso komiteto posėdis.

Gavus iš JAV Lietuvių Fon

BROCKTONO ŽINIOS
Sausio 24 Šv. Kazimiero baž

nyčioje buvo atlaikytos gedu
lingos pamaldos už nežinomo li
kimo ištiktą Simą Kudirką. Pa
maldas laikė tėvas pranciško
nas Eugenijus Jurgutis iš Ken
nebunkport, Maine, pasakyda
mas jautrų, tai progai pritaiky
tą pamokslą.

Pamaldos buvo užprašytos 
Liet. Bendruomenės Brocktono 
apylinkės valdybos, šeštadieni
nės mokyklos mokiniai, skau
tai, ateitininkai ir Kat. Moterų 
Sąjunga pamaldose dalyvavo or. 
ganizuotai su vėliavomis.

Sausio 30 Sandaros klubo sa
lėje įvyko Alto banketas. Ban
kete atsilankę Brocktono bur
mistras J. E Sullivan ir Ipoli
tas Moncevičius sveikino susi
rinkusius ir pagyrė vietos lie
tuvius, taip gausiai dalyvavu
sius eisenose dėl Bražinskų, S. 
Kudirkos ir Vyt. Simokaičio 
bei aktyviai siuntusius laiškus

Ką turistai stengiasi pamatyti
Turistas, būdamas Romoje, 

žinoma, pirmiausia stengiasi pa
matyti popiežių, šv. Petro Ka
tedrą, pabuvoti Katedros di
džiulėje aikštėje, pasigėrėti jos 
grožiu ir fontanais bei maišytis 
minioje tokių pat turistų, ku
rie be sustojimo ir atvangos te
ka it upelio vanduo ... Taip pat 
negalima praleisti Vatikano 
muziejaus, apsupto sodų ir par
kų; čia randami neišmatuoja
mo dydžio ir vertės gobelenai, 
freskos ir garsioji biblioteka; 
čia renesanso laikotarpio skulp
tūros; čia Leonardo da Vinci, 
Michelangelo, Andrea del Sar
to ir kt- paveikslai vaizduoja 
jaunystę, jos groži ir dvasios 
kilnumą.

Sistinos koplyčioj ilgus me
tus dirbęs pagyvenęs Michelan
gelo pavaizdavo žmogaus gi
mimą, o jau pasenęs nupiešė 
Paskuti Teismą. Šoninės ko
plyčios sienos vaizduoja Mozės 
gyvenimą (Senąjį Testamentą) 
ir Kristaus gyvenimą (Naująjį 
Testamentą). Šioje koplyčioje 
pamaldos būna tik retais atsi- 

do penkis šimtus dol. para
mos, išjudintas Vaclovo Čižiū- 
no knygos “Šeima Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenėje” spausdi
nimas. Spausdinimo darbai ati
duoti Putnamo seselėms. Ši 
knyga, kaip rodo jos pavadini
mas, ateina išeivijos lietuvių 
šeimai į tautinio ugdymo tal
ką.

PLB konstitucijos 23 str. nu
mato PLB valdybos vidaus dar
bo statutą. Toks statutas buvo 
parengtas ir priimtas dar Juo
zo Bačiūno pirmininkavimo lai
kais. Jam nelauktai mirus, pri
reikė padaryti kai kuriuos pa
pildymus bei pakeitimus, atsi
žvelgiančius į turimas darbo 
sąlygas. Tai ir buvo padaryta 
sausio 30 posėdy, klausimą re
feravo visuom. reikalų vicep- 
Henrikas Brazaitis.

PLB v-ba susipažino su pa
lyginti gausiu savo narių, dau
giausia paties pirmininko, susi
rašinėjimu — su gautaisiais bei 
išsiųstaisiais raštais. PLB valdy
ba kraštų bendruomenių 
yra gerai informuojama, nors 
netrūksta taip pat valdybų, ku
rios ištisais metais neatsiliepia. 
Dėl to darosi negalimas pilnes
nis net kai kurių kultūrinių ir 
švietimo duomenų susirinki
mas.

Patvirtinus sąskaitas ir apta
rus einamuosius reikalus, še
šias valandas trukęs posėdis 
buvo baigtas. Jame dalyvavo 
Barzdukas, Brazaitis, Gailiušis, 
Laikūnas, Lenkauskienė, Ma
jauskas, Nasvytis, Rinkūnas. 
Dr. Majauskas iš Detroito ir 
A. Rinkūnas iš Toronto atvyko 
nepaisydami sniego pūgų ir ne
įprastai didelių šalčių (PS).

ir telegramas Amerikos vyriau
sybei.

Vasario 16 minėjimas Brock- 
tone ruošiamas sekmadienį, va
sario 21, tokia tvarka:

10 vai. iškilmingos pamaldos 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, 3 v. 
popiet minėjimas — akademi
ja salėje po bažnyčia.

Kalbėtoj” pakviestas vietos 
klebonas kun. P. šakalys; pro
gramą išpildys komp. J Gaide
lio vadovaujamas parapijos cho
ras ir šeštadieninės mokyklos 
mokiniai. Visi kviečiami kuo 
gausiausiai pamaldose ir minė
jime dalyvauti.

Vasario 16 minėjimas anglų 
kalba per vietines radijo stotis 
bus perduodamas taip: per WO 
KW stotį — sekmadienį, vasa
rio 14 d., 12 vai. — 12:30 v. po
piet; per WBET stotį—antradie
nį, vasario 16 d., 7:30-8 vai. va
kare.

P. Jančauskas 

tikimais ar per ypatingas šven
tes, kaip per Kalėdas ir Vely
kas. Šiaip tai daugiau muzie
jus, negu bažnyčia.

Sistinos koplyčioje, kaip ka
daise Michelangelo, taip dabar 
uždaromi kardinolai naujam 
popiežiui rinkti. Jei popiežius 
neišrinktas, kardinolai specia
liame pečiuke sudegina visas 
balsavimo korteles, sumaišytas 
drauge su šiaudais; tuomet dū
mai į dangų iškyla juodi. Ka
da sudeginamos vien tik balsa
vimo kortelės, tada dūmai iš
kyla šviesūs, kaip ženklas, kad 
naujas popiežius išrinktas!

Popiežiaus pasirodymai 
ir audiencijos

Kas sekmadienį, truputį po 
pusiaudienio, dabartinis popie
žius Paulius VI pasirodo iš sa
vo rezidencijcs dešiniame rū
mų lange ir, atkalbėjęs maldą, 
pasveikina ir palaimina žmo
nes, kurių pėsčių ir važiuotų pri
sirenka keli tūkstančiai. Kiek
vieną trečiadienį popiežius pri
ima bazilikoje ar rezidencijoje 
specialias grupes žmonių. Ir 
man teko laimė ir garbė drau
ge su užsienio diplomatinio kor
puso atstovais būti priimtam ir 
palaimintam popiežiaus Pau
liaus VI; apie šią audienciją pa
rašysiu atskirai.

Prie garsaus fontano
Paguodęs savo sielą matytu 

grožiu, pasisotinęs itališku vy
nu ir makaronais.pavargęs tu
ristas skuba atsivėdinti prie
garsaus Trevi fontano, 
yra gausiai lankomas turistų ir 
kuris yra pavaizduotas ir apdai
nuotas amerikiečių filme 
“Three Coins in the Foun
tain”. Jei per petį įmeti į fon
taną vieną pinigą, tai tikiesi ir 
vėl sugrįžti į Romą; jeigu du, 
tikimasi išsiskirti; o jei įmeta
mi trys pinigai, tai turėk viltį 
ištekėti ar vesti Tu visu sen
timentalių pageidavimų bei 
troškimų dėka italai iš šio šal
tinio surenka nemaža pinigų, 
panaudojamų labdarybės ir šal
pos reikalam. Pastebėjau, kad 
daugiausia pasitenkinama įme
tus . vieną pinigą; tai greičiau
siai tik taupumo sumetimais.

(Bus daugiau)

NEWARK, N.J.
Klebonas kun- J. Scharnus 

ir kun. P. Totoraitis nuošir
džiai dėkoja parapiečiam už 
kalėdines aukas. Aukų šiemet 
surinkta daugiau nei paskuti
niais metais. Viso surinkta — 
4586.35 dol.

šv. Jurgio salę nupirko ispa
nai. Salė buvo naudojama lietu
viškų organizacijų. Dabar tos 
organizacijos savo susirinkimus 
daro Švč. Trejybės lietuvių pa-

Architekto Edmundo Arbo suprojektuotas didysis altorius Los Angeles šv.
Kazimiero parapijos bažnyčiai. Nuotr. Pr. Gasparonio

A f A

Ritai Šimėnaitei - Dorrance
tragiškai žuvus, jos vyrui John Dorrance, vaikams, tė
vams Jonui ir Paulinai Šimėnams, gilią užuojautą reiškia

Lietuvių Moterų
Klubų Federacija

Los Angeles lietuvių organizacijų pastangomis sausio 17 surengta prel. M. Krupavičiaus akademija su meni
ne programa. Duetą dainuoja Z. Kalvaitienė ir O. Deveikienė. Nuotr. L. Kanto

LOS ANGELES, CALIF.
Šv- Kazimiero lietuvių para

pijos pastoviai leidžiamas biu
letenis sausio 15 paskelbė, kad 
1970 metais Šv. Kazimiero baž
nyčioj buvo pakrikštyta 40 kū
dikių, jungtuvių buvo 16. mirė 
24 asmenys. Palyginus su kai 
kuriomis kitomis lietuvių kolo
nijomis, šie skaičiai rodo gana 

kuris . jaunatvišką šios parapijos sto-
vi.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pija 1970 metais pajamų turė
jo 63.434.77 dol., išlaidų — 
54.427.01 dol. Einamoj sąskai
toj liko 1,798.77 dol., o naujos 
salės statybos fonde jau sutelk
ta 15,257.37 dol.

Arch. E. Artas parengė pla
nus naujam didžiajam altoriui, 
kuris Šv. Kazimiero bažnyčioje 
pradėtas naudoti per Kalėdų 
šventes. Altoriaus darbus atliko 
Kazimieras Rakūnas, o išlaidas 
padengė Juozas ir Dan iMitkai.

Skautu mugė, Los Angeles, 
Calif., bus kovo 28 Šv. Kazimie
ro parapijos kieme ir salėje.

rapijos salėje.
Bingo žaidimai vyksta kiek

vieną penktadienį parapijos sa
lėje. Pradžia 7:30 v-v.

Užgavėnių blynai bus vasa
rio 21 parapijos salėje. Blynų 
išpardavimas prasidės po 10:30
v. mišių. Įėjimas — 2 dol. Taip 
pat bus loterija, kuriai daiktus 
suaukoja parapiečiai. Parengi
mą rengia draugijų komitetas. 
Šokiai bus .5 vai.

Prof- dr. Vanda Sruogienė, 
istorikė iš Chicagos, vasario 28 
sekmad., 12:30 v. pp. Šv. Ka
zimiero parapijos salėj skaitys 
paskaitą apie Lietuvos kuni
gaikščius Radvilas, jų kilmę ir 
darbus. Bus meninė programa, 
kurią atliks poetė prof. dr. E. 
Tumienė ir solistė R. Aukštkal- 
nytė. Abiem akomponuos muz. 
O. Metrikienė.

Vysk. V- Brizgys kovo 7, Lie
tuves ir parapijos globėjo 'šven
tėj, suteiks sutvirtinimo sakra
mentą. Kadangi yra beveik 17C 
kandidatų, sutvirtinimo sak
ramentas bus teikiamas dviem 
grupėm: 10:30 vai. sumos me
tu lietuviškai ir 4 vai. popiet 
mišių metų angliškai.

A. f A.

Petrui Andriušiui .
mirus,

- žmoną Antaniną, sūnų Juozą su žmona ir anūkę Aldoną 
su šeima liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia

Ona, Kostas ir Gediminas Mitinai 
Violeta ir Faridas Maslauskai 
Ona Grajauskienė ir
Juozas Grajauskas

Lietuvos Skautų Sąjungos 
Vyr. Skautininko pavaduotojui

Sktn. ČESLOVUI KILIULIUI ir PONIAI, 
švogeriui 

pask.
VYTAUTUI DAMBRAUSKUI 
tragiškai žuvus, skautišką užuojautą reiškia 

LJS Vyr. Skautininkas 
MYKOLAS MANOMAITIS

Moksleiviai ateitininkai vasa
rio 27, šeštadienį, 6 vai. vak. 
Šv. Kazimiero parapijos salėje 
rengia D. Bindokienės vaidini
mą: “Lituanica pirmoji”. Re
žisuoja Alg. Žemaitaitis, šokius 
mokina N. Kadės, dekoracijas 
piešia R. Arbaitė.

Gavėnios rekolekcijos Šv. Ka
zimiero parapijoj šiemet įvyks 
kovo 31 — balandžio 4. Jas 
praves prel. dr- Ladas Tulaba, 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegi
jos rektorius, iš Romos.

Zigmas Kungys, M.D., atsi
darė savo įstaigą visai arti Lie
tuviu Bendruomenės namu. Jo 
adresas: 4408 Santa Monica 
Blvd., Los Angeles, Calif. 
90029. Telef. 666-4833. Priima
ma iš anksto dėl valandos susi
tarus. — L-Ž.
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Terra Homes, Inc., Bill Egąn, 
išpardavimo viršininkas, yra 
pastebimas statąs namus Bell
more, E. Meadow, Merrick. Sea
ford ir Wantagh vietovėse dau
giau kaip 17 m. Terra Homes 
jau pradėjo statyti antrąjį tūks
tanti namų tame pačiame rajo
ne. Terra Homes nestato 
namų už minėtų vietovių rajo
no. Tai reiškia, kai namai yra 
pastatyti, Terra Homes vis dar 
tebėra kur nors netoli ir gali
ma pasiekti, jei atsirastų prob
lemų. Tai svarbus patarnavi
mas- Terra Homes didžiuojasi 
savo pastovumu bendruomenėj. 
Žiūrėk jos skelbimą septintam 
šio nr. puslapy. (Pran.)

MALE - FEMALE.

CLERKS
FOR CLIFTON AREA ' 

NICE WORK
IF YOU CAN GET IT 

AND YOU CAN 
WITH US.

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

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

or
(201) 473-9928

N. J. Bell
TELEPHONE COMPANY

An Equal Opportunity Employer.
21548

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER
’ Michigan 2-4130

NORTH BERGEN PLANT 

OWENS-ILLINOIS
Glass Collection Day

Saturdays from 9 AM to 4 PM
We have found that participants in the Glass Collection 
program prefer having more time for delivery on Satur
day. Therefore, for your convenience instead of 4 hours 
on Wednesday and Saturday we will discontinue collec
tions on Wednesday, and keep our glass collection station 
open 7 hours on Saturdays. Owens-Illinois wishes to thank 
all of the participants .. the people who save glass ... 
those who collect it and those who deliver it to us. We 
hope you will continue to take part in the program with 
the same enthusiasm you have shown in the past.

Glass must be sorted into 3 colors: clear, green and amber.
“Keep America Beautiful”

OWENS - ILLINOIS
2220 — 91st St., North Bergen, N.J.

MORTGAGES
AT7%%

5 MODEL HOMES from $29,990 to $37,990
Also Mother/Daughter experts. Locations in — Bellmore, East Meadow, 
Merrick, Seaford Wantagh. Ranches, Hi Ranches, Splanches, Colonials. 
Directions: Southern State P’way to Exit 25A (Newbridge Rd.) Turn north 
toward East Meadow half mile to models just beyond traffic light. Open 
daily (closed Friday) — (516) CA 1-4302.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ąve. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Ąvenue — VA 1-7068 
Astenijoje: 28-28 $t«inway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ąye. — 343-^116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

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

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

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

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

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

..—------- ——---- —
MILOS Car 4 Limousine Service 24 
hour service, 7 days a week, air
ports, piers, theaters, very low rates 
— call 626-6858 or 626-6959 ask for 
Mr. Carey Milos. We go anywhere 
anytime.

J & G BODY and FENDER SHOP 
262 Delano Place Fairview, NJ. 

COLLISION EXPERTS 
We Take Pride in Our Work 

Call 201-941-2990

JOE RIVERA 
AUTO SERVICE

Open 6 Days a Week 
Transmission Work Our Specialty 

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

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

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

Jimmy-proof 4 pick resistant locks 
installed call-for prompt service li
censed locksmith. With this add $2 
discount on all work — 769-5253

LEHIGH MOVING 4 STORAGE
Local and Long Distance

Lie and Bonded
We take pride in our work

2435 Hoffman St. Bronx
Call 798-8885

Ask for Mr. Joe Dolgetta

JOHNY’S Auto Parts serving the 
Brooklyn area with all types of au
tomobile parts. Open 5 % days a 
week. We also pay top dollar $$ for 
late model cars (wrecks) for ser
vice call Johnny or Joe: 444-9536 
8014 Foster Ave. Brooklyn, N.Y.

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

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

APPOLLO 
DRIVING SCHOOL

For nervous drivers & older people
267 1st Street Hoboken

We help you pass the written test.
Call 201-792-3326

ANNUAL 
PERCENTAGE 

RATE

Some Immediate 
Occupancies

DISPLAY

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

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

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

R 4 M PAQUIN 
boarding HOME

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

Call 914-338-9128

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

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

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

43-17 Bell JBlvd., Bayside
< Stocks, Bonds, Mutual Funds 

212—423-2500

You are invited to enroll 
yourself or a loved one

The FRANCISCAN 
MISSIONARY 

UNION
Leatherette bound certificate 

mailed immediately 
Customary Offering:

PERPETUAL INDIVIDUAL 
MEMBERSHIP — $5.00

Write:
FRANCISCAN MISSIONARY 

UNION
144 West 32nd Street 

New York, N. Y. 
'• Phone: LOngacre 3-0077.
If no answer, calf PE 6-8500

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

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

The Showcase of Westchester open 
7 days a week Restaurant Delicat
essen and Caterers- for weddings, 
showers and parties 172-174 Mama
roneck Ave White Plains N.Y. Call 
914 RO 1-0600 Your Host — Mr. 
Max Brooks

LEMON TREE INN 
Open 7 days a week 

Complete Catering Facilities 
Entertainment and Dancing Wed., 
Fri. and Sat. — 223 Walker Street 
Cliffside Park N.J.

Call 201-943-7444

IPPOLITO FURRIERS
We sell beautiful Fur Coats

We repair & remodel your fur coat
207 Fowler Ave Jersey City N.J.

Open 6 days a week
Call 201-434-9576

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

Bar intimate atmosphere

SERVICE

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

Call 516-627-6350

FLORIDA SHOES
Open 6 days a week 

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

Call 201-659-7707

JAMACO 
MOTOR

MESSENGER SERVICE 
New York N.J. and Philalelphia 

264 Duncan Ave Jersey City N.J.
Call 201-^35-5404

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

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

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

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

Call 201—435-6501

J O N E’ S’ 
GARDEN STATE 

GAS & AUTO PARTS 
Open 7 days a week

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

Dial 609-758-7627

TONY DENIER
PAINTING and DECORATING 

Quality paperhanging 
We take pride in our work 

213-61 35th Avenue 
Bayside, N.Y. 
Call 631-5042

BRUNSWICK GENERATOR 
and Ignition Service 
Dial 201-846-4141 
Rebuilt generators 
334 Handy Street 

New Brunswick N.J.

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

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

JUUL© DOTTAVIO 
CARPENTER 
Lie' No. 11784

All work guaranteed
95-70 112 Street Richmond Hill

Call 849-6729

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

WALTER BRACKELMANNS — 
Income Tax expertly compiled and 
prepared — 120 Lincoln Place Ir
vington N.J. Tele 201—375-1021

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

General Trucking pick up & deliver 
in Metropolitan New York & Brook
lyn to local and any Department 
stores. Call anytime 342-3793

Brothers Auto Body open 6 days a 
week collision experts we take pride 
in our work Ridge Road. Monmouth 
Junction 201—£29-2040 ask for Bill

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

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

MIDTOWN AUTO BODY
Expert collision work body & fender 
repair 24 hr towing 8E 29th Street 
Bayonne N.J. Dial 201-436-3121 — 
if no ans. after 7 PM BE 0492

SISTER MARY Reader & Adviser, 
help you in all problems of life. All 
readings private and confidential. 
Open 9 AM to 9 PM daily and Sun
day. Tel. 345-9537

H. W. FEMALE

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

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

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

DISPLAY

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

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

Houses — Brooklyn
ADIPIETRO BUYS 

ALL CASH
All sections of Brooklyn — 1 to 4 
families 24 hr service. Appraisals 
confidential

ST 9-1150 SO 8-2188

Westhampton Beach Remsenburg— 
Quoque choice residential inland & 
waterfront properties in these dis
tinctive areas Gerald F. Cowen, re
altor. Real Estate, 100 Main Street 
Westhampton Beach, N. Y. 11978 

(516 ) 288-1050

Houses Sale — Oarnge County 
Residential, commercial and resort 

Free Real Estate guide

W. E. CHRISTMAN INC.
Realtor

Greenwood Lake, N.Y. 
(914) GR 7-8708

Industrial boom Monmouth Cnty NJ 
residential and industrial acreage 
Colts Neck, Freehold. Holmdel, Ho
well, Manalapan, Marlboro twnshps 
Harry Crine, Broker Conover Rd, 
Box 211, RD 1 Colts Neck, NJ; 201 
946-4590 will cooperate with brokers

The Imperial where good dancers 
meet social and dancing every Fri 
- Sat - Sun hot buffet and cocktail 
lounge 464-470 Central Ave Jersey 
City N.J. Call 201-659-2222 Mr. 
Valdi

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

Tony Daceneca Tavern & Restau
rant open 7 days a week good food 
and excellent service. For weddings 
parties, communions and confirma- 

, tions — 72 Elm Road Newark N.J.
' . 201—589-0376 • 201-344-9771

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

Happy dogs QUEENS VILLAGE & 
VIC. expert grooming by Eliane Ni- 
zet all breeds—poodles our specialty, 
home-like boarding, stud svee, pup
pies — Call 479-4656 — 89-48 Fran
cis Louis Blvd. Queens Village

HAPPY TO BE HOME

Now opened —

AMERIGO’S
Famous for

ITALIAN-AMERICAN
CUISINE

Since 1934
Free Parking

3587 Tremont Avenue
BRONX

Call TA 2-8772

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

NAUJA PLOKŠTELĖ

Skamba ir aidi daina, Vil
niaus radijo ir televizijos mo
terų ir mišrus choras dainuo
ja: Kur Šešupė , teka, Nemunas 
banguojar Aš paėmiau už 
rankelės, Kraitvežių daina, Aš 
ne uliot atėjau. Žirgeliai pakin
kyti, Vyrai dainuoja, Oi žiba 
žiburėlis, Rūta žydėk, Augau aš 
pas tėvelį, Žalioj lankoj obely- 
nas, Tykus buvo vakarėlis- Plau
kia antelė, Lėk gervė ir Arai. Iš
leido Krivūlė, Montreahs, kai
na 5 dol. Persiuntimui 50 c. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

SERVICE

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

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

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

<

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

JACKS Rubbish Removal — yards 
cellars attics all work guaranteed 
free estimates — 5204 19th Avenue 
Brooklyn Call 232-8482

PLASTERING A to Z 
No Patch or Cracks to Small 

FREE ESTIMATES 
Compare our Prices 

(212) 479-5088

THERESA MARIA CREATIONS
Designing, dressmaking restyling 

alterations bridal-suits gowns 
millinery dresses for all occasions 
500 Merrick Road Lynbrook L.I.

Call 516 LY 9-9718

THREE WAY SERVICE CENTER 
ESSO open 7 days a week general 
auto repairs road sendee towing 
sendee tires batteries, accesories — 
502 Kennedy Blvd Union. City N.J.

Call 201—867-9642o;

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

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

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

SI.MONIS LIMOUSINE SERVICE 
24 Hours a Day 

Airports and Piers 
Weddings and Funerals 

2 George St. Denville N.J.
Call 201-627-0300

WE WILL HAUL YOUR TRASH
For Very Little Cash

24 hour service — 7 days a week
Call 914-235-6731

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

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

HIGHLAND SERVICE CENTER
Open 7 days a week We do general 
auto repairs road service and towing 
and snow plowing. Tires batteries 
and accessories — 310 Lexington 
Ave Clifton NJ. Call 201-777-6306

Senior Citizen Center is an ideal re
tirement home with ideal living ac
commodations. Off 1-24 bet. Nash
ville & Chattanooga; near airports. 
Magnificent view Cumberland Mts. 
Rates with meals start at $150/mo. 
Write or call 615-598-5658 or 615 
—598-5777, Sewanee, Tenn.

Daniel Castoria Real Estate & In* 
surance mortgage money available 
591 Humboldt Street Brooklyn Call 
EV 8-9830 or EV 8-5440

FULTON STORAGE & 
WAREHOUSE CO. INC.

619 Throop Ave Brooklyn, N.Y. 
Fire proof space available 

Call 212-774-5200

COIFFURES BY ANTHONY 
Hair Stylist for the Woman 

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

914 — GR 2-1680

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

pirma jums pasakė — 
dabar jūsų giminės 
tai patvistina.

Užsakykite tiktai 

specialių rublių 
certifikatus
Lietuvon
Jie yra geriausia dovana.

Specialūs rubliai turi keturgubą 
vertę negu eiliniai rubliai. Su 
Specialių Rublių Certifikatais 
jūsų giminės gali bet ką nusi
pirkti Vneshposyltorg užsienio 
valiutos kratuvėse už ketvirta
dalį kainos ar dar pigiau. Kai 
kurios prekės turi tokią žemą 
kainą, kad išeina 10 rublių už 
1 dolerį. Prašykite naujų kata
logų — jie siunčiami veltui — 
ir jūs įsitikinsite, kad Specialių 
Rublių Certifikatai yra geriau
sia dovana jūsų giminėm. Pri
statoma per 3-4 savaites. $2.13 
už vieną specialų rublį. Jokių 
kitų mokesčių. Pilnai garantuo
ta. Užsisakykite dabar — per

INTERTRADE 
EXPRESS CORP.

125 East 23rd Street 
Penktas aukštas
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

REIKALAUKITE 
NAUJŲ 

KATALOGŲ 
Svarbu —
Mes priimam automobilių 
ir butų užsakymus.

H. W. MALE

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

FRIGI DAIREMAN
REFRIGERATOR SERVICE

EV 3-5569
24 Hr. Service

252 bed Catholic hospital is in need 
of an obstetrician. Former obstetri
cian with about 300 deliveries an
nually is limiting practice to G.Y.N. 
hospital located in pleasant, sub
urban, year ’round resort area, 2 
hours from New York City. Fine 
schools. Address inquiries to Sister 
Mary Charles, O.S.B., Administrator

BENEDICTINE HOSPITAL

Kingston, New York 12401
or call 914-338-2500 Ext. 200

EXP CHEF
Hours 11 AM - 9 PM no Sunday 

Take full charge of kitchen 
Good salary and fringe benefits 

Apply Kings Court Rest 
Route 22 Springfield N.J.

Call 201-379-5382

SVARBU!

AUTOMOBILIAI
Į LIETUVĄ
Tik trumpam laikui

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

Užsakykit tik per

Intertrade
Express Corp.
125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 
New York, N.Y. 10010

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N.Y. 11208 

------- Allen R. Shipley ----- -—
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Didžioji dailės paroda šią sa
vaitę vyksta Kultūros Židinyje,. 
361 Highland Blvd., Brooklyne. 
Išstatyta 109 kūriniai, daly 
vauja 34 dailininkai. Visi kvie
čiami parodą aplankyti ir susi
pažinti su įvairiu menu. Lan
kymo valandos — kasdien juo 
6 v. iki 9 v.v-, šeštadienį ir sek
madienį nuo 1 iki 9 v.v.

Liet, nepriklausomybės minė
jimas, surengtas vasario 14 
Franklin K. Lane mokyklos sa
lėje, praėjo pakilioje nuotaiko
je, sutraukė apie 500 žmonių. 
Plačiau — kitame Darbininko 
numeryje.

Lietuvos atsiminimų radijo 
metų sukakčiai paminėti posė
dis įvyko, vasario 6 d. Lietuvių 
Laisvės salėj Elizabethe. Daly
vavo visų pagrindinių komisi
jų nariai. Tokių komisijų yra 
net 6. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad bus du skirtingi parengi
mai — koncertas balandžio 24, 
šeštadienio vakarą Lietuvių 
Laisvės salėje Elizabethe; balan
džio 25, sekmadienį, banketas 
Newarko lietuvių parapijos sa
lėje Newarke. Koncertą atliks 
dainininkai iš Ghicagos- Bilie
tų kainos į koncertą 4, 3 ir 2 
dol., į banketą — 10 dol. 
Sukakties proga bus malonu 
pasveikinti ilgametį radijo pro
gramos vedėją dr. J. Stuką. (A. 
S. Trečiokas)

Lietuvos atsiminimų radijo 
valanda, kuri transliuojama 
AM bangomis, 1330 kilociklų, 
iš New Yorko WEVD stoties 
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. po
piet, nuo vasario 21 kartoja
ma sekmadieniais nuo 3 iki 4 
vai. popiet FM bangomis 9?-9 
megaciklų.

Kun. St. Yla vasario 12 iš
skrido į Pietų Ameriką, į Ko
lumbiją ir Venecuelą vesti re
kolekcijų. Išbus dvi savaites. 
Jį Putnamo seselių vienuolyne 
pavaduoja prel. P. Juras.

Moksleiviai ateitininkai vasa
rio 20 rengia bendrą rytinio 
pakraščio ateitininkų susirinki
mą; pradžia 12:30 v. Vainių bu
te, 65-16 Clinton St., Mas- 
peth, N. Y., tel- TW 4-6091. Ta 
proga po pietų bus futbolo 
rungtynės tarp New Yorko ir 
iš kitų susidariusios komandos. 
Sekmadienį 11 vai. visi daly
vauja mišiose Apreiškimo para
pijos bažnyčioje. Visas New 
Yorko jaunimas kviečiamas da
lyvauti dviejų dienų programo
je.

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

ALICE TULLY HALL
LINCOLN CENTER

Broadway ir 65th gatvė 
New Yorke

1971 m. vasario men. 22 d.
8:30 vai. vakaro

ANTANO SMETONOS
PIANO REČITALIS

PROGRAMOJE — Beethoven 
Chopin 
Schubert kūriniai

Bilietai — $3.50 Studentams $1.50

-------  Visi kviečiami atsilankyti-------
Važiuoti 8th Avenue Subway Iki Columbus Circle
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DAILĖS
PARODA

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

DALYVAUJA
34
DAILININKAI

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

Parodą rengia
Lietuvių Bendruomenės
New Yorko apygarda
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Vienuolynas GL 5*7068
Spaustuvė ________  GL 2-6916
Redakcija________ GL 5-7281
Administracija-------GL 2-2923
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo metinių proga Lietu
vos Generalinis Konsulas New 
Yorke ir Lietuvos Laisvės Ko
mitetas vasario 16 Carnegie En
dowment International Center 
patalpose, New Yorke, suruo
šė atstovam prie Jungtinių Tau
tų, kitų valstybių konsulam 
bei lietuvių visuomenės atsto
vam priėmimą. Dalyvavo virš
100 asmenų.

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

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
sueiga bus vasario 25 d. 7:30 
v.v. pas Giedrę Kulpienę, 84-01
101 Street, Richmond Hill-
Pranešimas skautų Europos sto-- 
vykios registracijos ir išlaidų 
reikalais

Oro linijose patikrinus kelio
nės galimybes, paaiškėjo, kad 
iš New Yorko i Frankfurtą ke
lionės bilietas 40-čiai žmonių 
(affinity group) kainuoja 300 
dol. Su šiuo bilietu oro linijos 
leidžia du nusileidimus pasi
rinktose vietose.

Taigi, norint paekskursuoti 
po 2 Europos miestus trečią sa
vaitę, papildomai tektų mokėti 
apie 12-15 dienai už tą trečią 
savaitę. Stovyklos dviejų savai
čių mokestis — 25 dol. Iš sto
vyklos yra numatoma ekskur
sijos po apylinkės įdomesnes 
vietas: Heidelbergą, Šveicari
jos pasienį. Šių ekskursijų kai
na dar nėra pranešta.

Viską susumavus, vienam as
meniui kelionė galėtų kainuoti 
apie 500 dol.

Nesudarius 40 žmonių gru
pės ir skrendant individualiai, 
bilieto kaina iš New Yorko į 
Frankfurtą yra 442 dol.

Suinteresuoti šia kelione ir 
ne jaunesni kaip 14 metų pra
šomi kuo skubiausiai registruo
tis pas savo tuntininkus-es ne 
vėliau vasario 23, nes, gavę 
šiuos sąrašus, turime perduoti 
oro linijoms.

AR Seserijos ir 
Brolijos vadeivos

PAR8MČ MAIRONIO 
MOKYKLĄ

Maironio lituanistinę mokyk-, 
lą aukomis parėmė šios organi
zacijos ir pavieniai asmenys: 
LB New Yorko apygardos val
dyba, kuriai pirmininkauja A. 
Vakselis, — 100 dol. mokyk
lai ir 100 dol. mokytojų ke
lionėm į mokytojų stovyklą; 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje — 100 dol., dr. T. Savic
kas — 30 dol., p. Beleckai — 
25 dol., LB Queens apylinkė 
(pirm. A. Ošlapas) — 25 dol., 
L. Drangauskas — 20 dol, J. 
Matulaitienė — 10 dol., p. Pa- 
kalkai — 10 dol.

Tėvų komitetas nuoširdžiai 
dėkoja už aukas ir prašo lietu
viškas organizacijas ir ateityje 
nepamiršti savos lietuviškos 
mokyklos. Aukas siųsti J. Siru
tienei, 117-05 89 Ave., Rich
mond Hill, N. Y. 11418, če
kius rašyti — LAC Maironis 
Cultural Program vardu

Dr, K. Valiūnas, Vliko pirmi
ninkas, vasario 13 išvyko į V. 
Europą, aplankys penkis kraš
tus, susitiks su įvairiais vado
vaujančiais asmenimis. Grįžta 
kovo mėn. pradžioje. Pirminin
kui išvykus, jį pavaduoja dr. 
B. Nemickas-

Antano Smetonos koncertas New Yorke
(atkelta iš 6 pslJ

Spaudos atsiliepimai apie pia
nistą Antaną Smetoną buvo vi
sur palankūs. Štai keletas iš
traukų:

O s n a b r u e cker Tageblat, 
1966 spalio 31: “Lietuvis pia
nistas Antanas Smetona —jau
nas, daug pasiekęs pianistas ... 
Stebinanti technika įgalino at
likti tris pagrindinius pianino 
dalykus superlatyviai, tiesiog 
be pastangų ...”

Po A. Smetonos debiuto Lon
done, Wigmore Hall, The Lon
don Times 1967 balandžio 19 
rašė: “Visame rečitalyje buvo 
galima justi ritminį pajautimą 
ir nepaprastą techniką ...”

The Daily Telegraph tada pa
žymėjo: “ .. .Chopino sonatoje 
— scherzo turėjo lengvą tėk
mę ir finalas įgavo misterijos 
dėl įdomaus išpildymo...”

Pianistas Antanas Smetona New 
Yorke koncertuoja vasario 22 d.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny įvyks vasario 28 d., sek
madienį, 11 vai. (vietoj kovo 7 
d.)

Dailės parodos atidaryme vasario 13, šeštadienį, kalba Lietuvos gen. konsulas A. Simutis (v.), kairėje — Tėv. 
L. Andriekus, OFM, dešinėje — Aleksandras Vakselis, LB apygardos pirmininkas. Paroda veikia visą šią sa
vaitę. Galima lankyti vakarais. t Nuotr. V. Maželio

VAKARAS LITUANISTIKOS STUDENTAMS PAREMTI
Stipendijų vakaro programą 

atliks išraiškos šokėja Elena 
Kepalaitė, solistas Stasys Citva- 
ras ir deklamuotoja stud. Jūra
tė Balsytė. Solistui akomponuo- 
ja muzikas Algirdas Kačanaus- 
kas. Programą praves Nijolė 
Baltrulionienė, scenos apšvieti
mu rūpinasi Vytautas Kidolis. 
Vakaras įvyks vasario 27 d. 7

La Suisse, Ženevoj, 1965 rug
sėjo 29: “A. Smetona turi pui
kų polėkį pianinui ir pakanka
mai fantazijos atlikti Beethove- 
no sonatai “Les Adieux” ir 
Bacho “Fugai”-

Šiuo metu Antanas Smetona 
profesoriauja Appalachian 
State University, North Caroli
na, ir važinėją, su koncertais, 
kurie čia suminimi.

Vasario 9 — Texas Christian 
University, Forth Worth, Tex
as; vasario 11 — Chowan Uni
versity, Murfreesboro, North 
Carolina; vasario'12 — East
ern Michigan University, Ypsi
lanti, Michigan^ vasario 15 — 
Wake Forest College, Winston- 
Salem. North Carolina; vasario 
22 — Tully Hall, Lincoln Cen
ter, New York; kovo 14 — so
listas su Eastern Michigan Uni
versity orkestru; balandžio 22 
— solistas su Charlotte simfo
niniu orkestru, North Carolina; 
gegužės 12 — solistas su sim
foniniu orkestru ir choru Ap-- 
palachian State University.

Kaip matome, vasario 22 pia
nistas A. Smetona prisistatys 
Didžiojo New Yorko publikai ir 
kritikam reprezentacinėje Lin- 
colno centro salėje.

New Yorke yra susidaręs 
bilietam platinti komitetas, ku
rio garbės pirmininku yra prel. 
J. Balkūnas. Bilietų galima 
bus gauti ir koncerto vakarą 
prie įėjimo.

Tikimasi, kad lietuviškoji vi* 
suomenė supras besiveržiančio 
į menines aukštumas jauno me
nininko pastangas ir savo atsi
lankymu parems šį koncertą.

V. Vingis 

vai. vak. Maspetho lietuvių pa
rapijos salėje, 64-10 56 th Rd., 
Maspeth, N- Y. Programai pasi
baigus, svečiai bus pavaišinti 
kava ir pyragaičiais.

Vakaro pelnas skiriamas sti
pendijom studentam, kurie šią 
vasarą studijuos lituanistiką 
Fordhamo universitete. Pirme
nybė stipendijas gauti teikiama
New Yorko ir New Jersey lie
tuviam studentam.

Šią vasarą lituanistikos prog
rama apims lyginamąją baltų 
kalbotyrą, lietuvių kalbą pra- 
dedantiesiem ir liet, kalbą pa- 
žengusiem. Be to, pažengusiem 
jungiama lietuvių literatūra, 
Lietuvos istorija, liet, kalbos 
dėstymo metodika šeštadieni
nėse mokyklose. Todėl šeštadie-

LB JERSEY CITY APYLINKĖ

Jersey City LB apylinkė bu
vo sumenkus. Ją atgaivino da
bartinis jos pirmininkas Albi
nas Žukauskas. Jis apylinkę iš
augino, nes nesibijojo darbo- 
Pats mielai dirbo ir kitus į dar
bą traukė. ?

Apylinkė jau trečius metus 
iš eilės surengia Naujųjų Me
tų sutikimą švč. Trejybės pa
rapijos salėje Newarke. Pradė
ta nedrąsiai, bet dabar — apy
linkė turi pasitikėjimo. Šiemet 
atsilankė apie 200 žmonių. Žo
dį tarė pats pirm. Albinas Žu
kauskas ir dr. J. Stukas, pasvei
kino ir maldą sukalbėjo klebo
nas kun. J. Scharnus. Prie N. 
Metų surengimo dar prisidėjo 
ir Newarko vyčiai-

Apylinkės valdyba yra pasi
ryžusi kiekvienais metais reng
ti N. Metų sutikimą.

Parėmė lietuvišką veiklą
Sausio 17 pas L. Šimkų, Clark, 

N. J., posėdžiavo apylinkės v- 
ba ir iš apylinkės iždo paskirs
tė tokias aukas: 50 dol. Eliza- 
betho lietuviškai mokyklai, 25 
dol. Bražinskų ir Kudirkos by
lai, 30 dol. Lietuvos atsimini
mų radijo valandai, 10 dol. 
Laisvės Žiburio radijui. Be to, 
100 dol. paskyrė apylinkės sti
pendijų fondui.

Jersey City apylinkė jau ke
linti metai skiria nors ir nedi
deles stipendijas lietuviam stu
dentam- Stipendija bus įteikta 
ir šiais metais, (as.as)

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

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

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

ninės mokyklos mokytojai tu
rėtų pasinaudoti šiais kursais. 
Studentai, baigę šiuos kursus, 
gaus kreditus, kuriuos galės 
perkelti į kitus universitetus.

New Yorko visuomenė malo
niai kviečiama dalyvauti šioje 
stipendijų popietėje ir tuo pa
remti norinčius studijuoti litua
nistiką. Taip pat priimamos au-
kos. Čekius ir Money Orders 
išrašyti The Lithuanian Pro
gram Fordham University. Siųs
ti: Mrs- S. Bobelis, 212 Elderts 
Lane, Brooklyn, N. Y. 11208. 
Aukos atskaitomos nuo mokes
čių. Informacijų šiais klausi - 
mais galima gauti minėtu ad
resu ar skambinant tel. MI 7-66 
37.

Rita Šimėnaitė-Dorrance tra
giškai žuvo vasario 6. Namuo
se kilus gaisrui, ji bėgo gelbėt 
vaikų. Vaikus išgelbėjo, bet 
gaisre pati žuvo. Palaidota va
sario 9. Jos tėvai yra Jonas ir 
Paulina Šimėnai, kurie turėjo 
Manhattane drabužių krautuvę.

f

Paterson, N.I.
Vasario 16-sios minėjimas 

šioje kolonijoje ruošiamas va
sario 21, sekmadienį, 2 vai. po
piet., Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėj, 130 Lafayette 
St., Paterson, -N. J. Minėjimą 
ruošia LB Patersono apylinkės 
valdyba. Kalbės A. Diržys, sve
čias iš New Yorko; Meninę pro
gramos dalį atliks solistas St. 
Citvaras, akomponucs Alg- 
Kačanauskas. Lietuviškos kūry
bos paskaitys Klaudija Stankai- 
tvtė.

Blynų balių ruošia parapijos 
taryba tą patį sekmadienį, va
sario 21 d., 4 vai. popiet, pa
rapijos salėj po bažnyčia. Pa
rapijos tarybos sudarytas tam 
reikalui specialus komitetas 
uoliai rūpinasi visais parengia
maisiais darbais.

n*

LIETUVIŠKOS UŽGAVĖNES 
1971 vasario 21, sekmadienį 

1 vai. p.p.
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 

Brooklyne
Skanūs blynai ir kiti gardumynai.

Asmeniui 4 dol. — užsisakyti iš anksto 
nelaukiant paskutinės dienos ar prie durų.

Kviečia visus atsilankyti 

Apreiškimo parapijos draugijos 
ir 29-toji sąjungiečių kuopa

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

fiio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš >213,000.000.

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

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

Skautų Baltijos ir Žalgirio 
tuntai vasario 28 d. 3 v popiet 
Lietuvių piliečių draugijos salė
je rengia iškilmingą sueigą Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tei paminėti.

Talentų popietė, rengiama 
Minkų radijo valandėlės, bus 
kovo 14 Lietuvių piliečių drau
gijos salėje.

Izidoriaus Vasyliūno smuiko 
koncertas bus kovo 21 Jordan 
Hall. Koncerte bus atliktas Ju
liaus Gaidelio naujas kūrinys.

Kazuko mugė, rengiama 
skautų, šiais metais bus balan
džio 4. Lietuvių piliečių d-jos 
salėje.

Laisvės varpo koncertas 
bus balandžio 18 d. Lietuvių 
piliečių draugijos salėje So. 
Bostone-

Kultūrinis subatvakaris, kuris 
bus vasario 20, 7:30 v. popiet 
Tautinės Sąjungos namuose, 
skiriamas jaunimui- Programą 
atliks jaunieji dainininkai.

Vytautas Dambrauskas, gyve
nęs Brocktone, Mass.,žuvo au
tomobilio katastrofoje. Liko 
žmona ir trys mažamečiai vai
kai.

Pranas Lingis, Bostono lie
tuviam gerai patįstamas stam
bus labdarys, sulaukęs 79 m. 
amžiaus, vasario 5 mirė Bos
tono ligoninėj. Iš Šv. Petro baž
nyčios iškilmingai palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse, Molden, 
Mass. Nežiūrint blogo oro, į ka
pines palydėjo daug Prano 
draugų. Po laidotuvių visi daly
viai buvo pakviesti į Lietuvių 
Piliečių Draugijos (kurios jis 
buvo garbės narys) patalpas ir 
pavaišinti kavute ir užkandžiais- 
Laidotuvėmis rūpinosi Prano 
Lingio paskirtas Stanley K. Gri- 
ganavičius.

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

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

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

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




