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Pakistano krizėje pasimatė pirmas pragiedrėjimas
Pagalbos ieškoma valstybės administracinės struktūros pakeitime

JAV-bių saugumo planą Izraelis atmetė 
Keturiy posėdy vienas žingsnis atgal

Dacca- — Šiame Rytų Pa
kistano didžiausiame mieste 
.vyksta pasitarimai tarp Pakis
tano prez. Yahya ir Rytų Pa
kistano šeicho Mujibur Rah
man, kurio partija laimėjo dau
gumą renkant parlamentą — 
konstituantą naujai Pakistano 
konstitucijai parašyti. Konstitu- 
anta numatytu laiku negalėjo 
susirinkti, nes vakarinėje Pa
kistano dalyje laimėjusi parti
ja nesutiko dalyvauti susirin
kime tol, kol šeichas neatsisa
kys sumanymo suteikti R. Pa-
kistanui plačią autonomiją. Šei- prezidentas pažadėjo ištirti

šeichas M. RahmanPakistano prez. yahya

Prie Valstybės Rūmų Bostone 
Aprašymas 8 psl.

Nepajėgęs tvarkytis, pasitraukė 
premjeras

Š. Airijai turi padėti Anglija
Belfastas. — Šiaurės Airijoj, 

arba kitaip vadinamam Ulstery- 
je, daugiau kaip prieš metus 
prasidėjęs katalikų-protestan - 
tų susidūrimas dėl civilinių tei
sių lygybės šiais metais išsigi
mė į slaptos airių organizaci
jos, Irish Republican Army, 
partizaninius veiksmus, siekian
čius Ulsterio prijungimo prie 
Airijos- Iš horizonto dingo ir 
Bernadeta Devlin, Anglijos 
parlamento narė iš Ulsterio. 
Ji buvo užsiangažavusi kaip 
civilinių teisių kovotoja, bet 
vėliau nukalbėjo jau labai ko
munistiškai, šiandien visai tyli.

Protestantiškoji dauguma 
krašte ir parlamente reikalau
ja tvarkos ir ramybės atstaty
mo, bet niekas nežino, kaip tai 
padaryti, nes su patyrusios 
slaptos ir ginkluotos partizani
nės grupės veikla ne taip leng

cho partija turi daugumą kons- 
tituantoj.

Pirmoji pasitarimų diena nie
ko nedavė — šeichas pareika
lavo panaikinti karo stovi bei 
karinę administraciją ir per
duoti valdžią jo partijos parei
gūnams, būtent, kaip sakoma, 
liaudžiai. Faktiškai šeicho par
tijos pareigūnai jau yra užėmę 
visas įstaigas, gi centrinės vy
riausybės pareigūnai savo pa
reigų nebeina,. nes niekas jų 
įsakymų nebevykdo.

Antroji pasitarimų diena at
nešė šiokį tokį atoslūgį, nes 

kovo 14 demonstravo lietuviai , latviai, estai, žydai, ukrainiečiai ir armėnai.

va susitvarkyti. Ulsterio prem
jerui trūko įžvalgos ir politi
nės programos, taipgi ryšio su 
rimtaisiais airių veikėjais, to
dėl pradžioje numatyta refor
mų programa toli nepasistū
mėjo.

Galop premjeras suprato, 
kad jam tas darbas nesiseka, 
nes jam trūko ryžto ir savo 
partijai ir savo protestantiška
jai bendruomenei tiesą į akis 
pasakyti bei reikalingas refor
mas pradėti daryti. Todėl jis 
nuvyko į Londoną, padarė pra
nešimą apie susidariusią padė
tį ir pasitraukė iš pareigos. 
Anglijos vi(iaus reikalų minis- 
teris paprašė karinę vadovy
bę daugiau į Ulsterį kariuome
nės pasiųsti ir pranešė, kad 
bus pravestos tos reformos, be 
kurių ramybės Ulsteryje nega
lima atstatyti. Bet reikės dar 

skundus, kad kareiviai mušė 
demonstrantus, kai prasidėjo 
streikas remti reikalavimą atsi
skirti nuo Pakistano ir kurti 
nepriklausomą Bengaliją.

Ketvirtoji sesija, paties šei
cho pareiškimu, greičiausiai su
stabdė Pakistano suskilimą, 
bet kokios viltys tą reikalą ta 
kryptimi pasuko, tebelaikoma 
paslaptimi. Jis tik pasakė, kad 
“gera pažanga” padaryta, šei
cho Rahmano tikslas — atsi

PABALTIEČIAI RENKASI Į NEW YOKKA
Šį savaitgalį, kovo 27-28, lie

tuviai, latviai ir estai renkasi 
į New Yorką. Barbizon Plaza 
viešbuty, 106 Central Park 
South (Avenue of Americas ir 
58-59 St) įvyks pirmasis pa
baltiečių informacijos semina
ras — konferencija. Anksčiau 
buvo pramatyta šį seminarą 
ruošti Chicago j, bet vėliau ap
sispręsta už New Yorką.

Programos komitetan įeina- 
pirm. dr. R. D. Paegle, A. Ge
čys, dr. L Spilners, S. Simon
son, kun. N. Trepša, K. Mik- 
las, A. Vallaste, D. Vallens, dr. 
A. Pallop- Komiteto ex officio 
dalyvauja: H. Leesment — JV 
Estų ^endruomenė, JJ- Grava 

?

— Egiptas-Sirija sudarė ka
rinę sąjungą, kad Egipto ka
riuomenė be jokių kliūčių galė
tu turėti ten karines bazes. Ka
ro atveju iš Sirijos bazių jau 
galima pasiekti lėktuvais Izrae
lio miestus.

Karas Laose
Yra kai kurių pasakų, bei 

iš jų negalima išspausti jokių 
realių faktų apie tai, kas da
bar vyksta Laose. Žinoma, tik, 
kad vietnamiečiai yra sutikę la
bai stiprią priešo ugnį, kurios 
Įveikti, atrodo, neturi tinkamų 
priemonių, todėl masiniai trau
kias atgal. Sakoma, kad bent 
pusė jų (apie 10,000) jau yra 
sugrįžę atgal į P. Vietnamą. 
Ryškėja ir kitas faktas, kad pa
rengiamoji žvalgyba irgi stip
riai šlubavo — rasta visai kas 
kita, negu buvo manoma 
esant.

viso Anglijos autoriteto įtikin
ti protestantus, kad ir katali
kai turi tokias pat teises, ku
rias reikia jiems užtikrinti. 

kratyti V- Pakistano dominavi
mo ir gauti plačią autono
miją. Jos negavus, skilimas ne
išvengiamas. Jei bus nueita iki 
galo šeicho norima kryptimi, 
tai centrinei vyriausybei ryti
nėj daly liks tik krašto apsau
gos ir užsienio politikos reika
lai. Šiaip jau visa kita, net už
sienio prekybos ir mokesčių ne
išskiriant, liktų R. Pakistano 
autonominių organų žinioje.

Iš šeicho aplinkos einančios

— JAV Latvių Sąjungą, V. Vo- 
lertas — JAV Lietuvių Bend
ruomenė, dr. K. Bobelis, —Al
ta, R. Simanavičius — Kana
dos Baltų Federacija, dr. H. 
Ainso, — Batunas, T. Kron- 
bergs — Kanados Latvių Są
junga, dr- S. Čepas — Kana
dos Lietuvių Bendruomenė, L 
Heinsoo (Kanados Estų Draugi
ja), G.. Meierovics — Jungtinis 
Baltų Komitetas.

Programoj pramatyta 5 se
sijos. Atidarymas šeštadienį 10 
vai. ryto.

1. Baltų kooperacija iki da
bar (10:15 vai. ryto). Pranešė
jai: A. Simutis, A- Linkhbrst, 
L Heu^oo, G^ęcka^ kun. 
N. 'tre-pša, (£. Meierovics.t

2. Pabaltiečių jaunimas ir 
studentų veikla (11:40 vai.). Pra
nešėjai: dr- H. Ainso, P. Kund
rotas, A. Barzdukas, dr. A. 
Lannus, R. Luning, G. Mastinš. 
J. Dreifelds, G. Abols.

3. Pabaltiečių laikraščiai ir 
radijo proramos (2 vai. po- 

Turkijos premjeru parinktas profesorius
Ankara. — Keturios didžio

sios Turkijos politinės parti
jos sutiko sudaryti tautinės vie
nybės koalicinę vyriausybę ka
riniu vadu memorandumu su
keltai politinei krizei likviduo
ti. Jei kas norės daugiau prisi
dėti, mielai bus priimtas- Bet 
dar likusios politinės grupės 
yra mažos ir kraštutinių poli
tinių spalvų, todėl jos savaime 
nepriimtinos, ir joms pačioms 
buvimas koalicijoje- nepriimti
nas.

Premjeru nominuotas teisės 
profesorius, konservatyvus so
cialinių reformų šalininkas Ni-
hat Erim. Savaitės bėgyje jis 
ateis į parlamentą pritarimo 
savo programai ieškoti. Pre
zidento parinktas kandidatas 
turi ir kariuomenės vadų pasi
tikėjimą.

Turkijos prez. Sunay jau rado 
premjerą

žinios sako, kad dabar svars
tomas perėjimo is karinės vai-
džios į civilinę projektas. Ga 
lutinė autonomijos struktūra, 
gal net viso Pakistano admi
nistracinis pertvarkymas bū
siąs nukeltas į konstituantą, 
kuri turėtų pirmo posėdžio su
sirinkti šį ketvirtadienį. Kad 
reikalas pasisuko geresne kryp
timi, rodo ir V- Pakistano di
džiosios politinės partijos va
do sutikimas atvykti į preziden
to ir šeicho dabar vedamus 
pasitarimus.

piet)- Pranešėjai: H. Leesment

(4:10 
dr. I. 
Pleer, 
dr. A

S. Lambergs, U. Grava, R. Ke- 
zys, A. Mažeika, D. Vallens, H. 
raudsepp, S. Veidenbaum, 
G- Irbe. -

4. Dalyvavimas JAV ir Kana
dos politiniame gyvenime 
vai. popiet). Pranešėjai: 
Spilners, G. Karosas, I.
A. Novasitis, V. Korsts, 
Pallop.

5. Pabaltiečių problemos ir 
propagandos metodai (6 vai. 
vak.). Pranešėjai: A. Gečys, dr. 
E- Vaišnienė, J. Simonson, E. 
Salurand, N. Upeslacis, dr. R. 
D. Paegle.

^ekmadienį 10( vai. ryto 
Ziegfielęl teatre Uatvių jubilie
jaus filmas “Latvijas 50 gadi”. 
1 vai. popiet įvairių organiza
cijų atstovų posėdis Barbizon 
Plaza viešbuty.

New Yorko ir apylinkių lie
tuviai kviečiami šiame pabaltie
čių informacijos seminare da
lyvauti ir diskusijose pareikšti 
savo nuomonę.

kai- 
su- 
rei- 
bet

Buv. premjeras Demirel pra
rado ten pasitikėjimą todėl, 
kad jo du broliai yra krašte ži
nomi spekuliantai, ir kad jis 
nieko nedarė kraštutinės 
rėš subversyvinei veiklai 
tramdyti. Turkija esanti 
kalinga svarbių reformų, 
premjeras vis neturėjo laiko 
su jomis į parlamentą ateiti.

Busimasis premjeras, Anka
ros ir Sorbonos universitetu 
auklėtinis, pasitraukė iš savo 
partijos, nes su ja turėjo gin
čų dėl jos vadovybės pasuki
mo į kairę.

KREIPKIMĖS Į TURKIJOS VISUOMENĘ
Trumpas ir greitas laiškutis 

Turkijos laikraščių redakto
riam gali prisidėti prie Bra
žinskų padėties pagerinimo ir 
teigiama prasme formuoti tur
kų visuomenės nuomonę. Tad 
rašykime skubiai ir paraginki
me kitus rašyti. Ypač ragina
me rašyti studentus ir jaunimą:

Siūlome laikytis tokios tak
tikos:

1. Identifikuoti save: esu 
studentas, esu buvęs mokyto
jas, esu darbininkas — pats 
pabėgęs nuo sovietinės prie
spaudos, ją gerai pažįstu.

2 Trumpai nurodyti dabar
tinę Lietuvos padėtį: kodėl 
Bražinskai bėgo.

3. Neteisinti Bražinskų, neį- 
rodinėti jų kaltės svorio ar ne
kaltumo, tačiau pabrėžti, jog 
ta prasme sprendimą turėtų pa
daryti Turkijos teismai.

4. Nekritikuoti turkų elgesic 
ir neprikaišioti “pasidavimo so

Tel Avivas. — Savo partijos 
centro komiteto posėdy Izrae
lio Goldą Meir atmetė valsty
bės sekr. Rogers pasiūlymą at
sisakyti “saugių sienų”, grą
žinti arabams 1967 m. paimtas 
jų žemes ir remti savo saugu
mą tarptautinėmis garantijo
mis.

— Mes negalim pasitikėti 
Rogers pasiūlymu, nors jis bū
tų paremtas ir gera valia. Izrae
lio sienos turi būti apginamos. 
Yra dalykų, kurių mes niekad 
negalime atsisakyti, ir su tuo 
turi apsiprasti mūsų draugai 
amerikiečiai. Yra sakančių, kad 
mūsų užsispyrimas daro pasau
liui blogą įspūdį. Bet ko trūko 
Čekoslovakijos nuolaidumui, 
kai rodė pasauliui taikaus de
rybininko veidą? Jos nuolaidos 
nesulaikė Sovietų tankų ant
plūdžio į Pragą, kalbėjo Goldą 
Meir.

Kalbėtojas po kalbėtojo, ku
rių tarpe buvo daug kabineto 
narių, rėmė premjerės pareiš
kimą dar aštriau ir kategoriš
kiau- Dabar jau ir Darbo par
tijoje (Goldos partija) pasida
rė populiarus opozicijos reika
lavimas, kad pirm, negu pra
dės tartis dėl kurio nors že-i 
mės gabalo atidavimo, vyriau
sybė turi gauti pritarimą refe
rendumo būdu. Ne visiems te
patiko premjerės pareiškimas, 
kad Izraelis per 24 valandas 
po arabų sutikimo pradėti de
rybas gali pristatyti taikos su- 
tartin irašvtinu sienų žemėla
pius. Mat, tame pareiškime į- 
matomas vyriausybės nusiteiki
mas dalį iš arabų paimtų žemių 
jiems ir sugrąžinti. Todėl nie
ko grąžinti nenorintieji siūlo 
atiduoti klausimą išspręsti pa
tiems gyventojams, nes tikima
si, kad didžioji dauguma, pabal
suos už visų 1967 m. paimtų 
arabų žemių pasilaikymą.

Šiuo metu Izraeliui svarbu 
ne Egipto prezidento kasdieni
niai priminimai, kad kariaus su 
Izraeliu dėl kiekvienos pėdos 
žemės susigrąžinimo, kiek nesu
tarimas tarp Izraelio ir Ameri
kos dėl Izraelio saugumo sąvo
kos. Taip atsitiksiant žinojo abi 
pusės, tik nežinojo kuria for
ma tai pasireikš. Kiekviena tu
rėjo ir gatavą skriptą, kurį da
bar jau viešai padeklamavo ir 
Washingtone vyksta kovos 
slaptuose posėdžiuose. Niekas 
dar nežino, kokia formule jos 
pasibaigs.

Izraelio skriptas. — “Mes 
negalim pasitikėti vien tik ra
šyta Sutartimi, mes turim tu
rėti ir saugias apginamas sie
nas- Mes negalim priimti nė 
draugų gera valia daromų pa
siūlymų, nes yra dalykų, ku
rių mes niekad negalim atsisa
kyti. Mes nežinom, kiek tai 
mums kaštuos, bet mes turim 
būti nepalaužiami tuose daly- 

vietų Įtakai”. Tam nėra Įrody
mų, o turkai šia prasme yra 
ypač jautrūs.

5. Svarbiausia, prašyti, kad 
Turkijos vyriausybė Bražinskų 
negrąžintų sovietam, nes so
vietinis teismas jų atveju bus 
tikrai šališkas: Sovietų Sąjun
goje “fair trial” jiem neįma
nomas, nes jie jau yra viešai 
paskelbti nusikaltėliais. Tad 
pabrėžti, jog žmoniškumo ir 
teisingumo dėlei jų byla tega
li būti svarstoma ir kaltė nu
sprendžiama Turkijos teismų.

6. Prašyti su šiomis minti
mis supažindinti laikraščio 
skaitytojus

Rašyti galima angliškai. 
prancūziškai ar ir bet kuria ki
ta kalba. Laiškus adresuoti 
“The Editor” ir siųsti vienam 
ar keliem iš šių laikraščių:

YENI HAVADIS GAZETESI, 
Istanbul, Turkey; MLLIYET 
GAZETESI, Istanbul, Turkey: 
CUMHURIYET GAZETESI, Is

kuose, kuriuos manome esant 
gyvybiniai svarbiais. Juk čia ei
na klausimas ne apie Ameri
kos, bet apie žydų valstybės šie- 
nas.

Amerikos skriptas. — Vals
tybės sekr. Rogers specialiai 
sukviestai spaudos konferenci
jai pareiškė, kad Izraelio sau 
gurno supratimas yra klaidin
gas, nes remiamas tik geogra
finiu motyvu — kad tik to
kios, o ne kitokios sienos su 
teiks Izraeliui saugumą. Geriau 
būtų, kad Izraelis . pasirinktų 
kitą koncepciją, būtent, kad Iz
raelio ir arabų taiką saugotų 
tarptautinė kariuomenė ir de
militarizuotos zonos. Į tokios 
taikos saugojimą gali įsijungti 
ir Amerika, todėl Izraelis turi 
grąžinti arabams visas žemes ir 
pasirašyti taikos sutartį.

Tos konceptijos pagrindų 
griauti yra atvykęs į Washing- 
toną Izraelio užs. reik, min 
Abba Ebanas. Jis čia turi dvi 
pareigas: ištiesinti Rogers labai 
nesudėtingą, bet labai nepati
kimą saugumo priemonę ir pa
sistengti duoti medžiagos J. 
Tautų tarpininkui Jarrin- 
gui tęsti toliau arabų-žydų slap
tus pasitarimus dėl taikos su 
tarčiai elementų rinkimo.

Keturių didžiųjų pasitari
muose tuo reikalu Amerikos 
pozicija sustingrėjo: atmestas 
Rusijos spaudimas tuojau pri
tarti Rogers formulei ir nedel
siant pradėti pasitarimus dėl 
tos tarptautinės apsaugos orga
nizavimo. Amerikos taktika da
bar tokia: pirma turi atsirasti 
duomenys, kad taikos sutartis 
tikrai bus, paskui tik pasitari 
mai dėl tos apsaugos organiz 
vimo, jeigu ji pasirodys esr. r 
ti reikalinga.

Po pasitarimo valstybės 
partamente sū Abba Ebr 
buvo Įsakmiai pabrėžta, r : 
JAV nedarys spaudimo Į Izrae
lį jokiu klausimu, nes v?>: 
JAV • planai ir pareiškimai yra 
tik bandymai ieškoti išeities la
bai svarbiu klausimu. Ebanas 
pareiškė, kad ginčas dar nėra 
pilnai sutvarkytas, bet kad Wa- 
shingtonas dabar jau geriau su
pranta Izraelio nusistatymus ir 
motyvus. Pasimatęs su Jarrin- 
gu, pasakė, kad jis turįs dar 
daug galimybių savo misiją tęs
ti ir nesą net pagrindo tvir
tinti, kad visas reikalas jau pa
skendęs dar visai nematomoj 
krizėj-

— Rusijos okupuotos Latvi
jos kompartijos suvažiavime 
jos vadovas August Voss iško
neveikė latvius už rusų neken- 
timą ir visas kitas . tautines 
“nedorybes“. Iš tos kalbos da
bar padarytas straipsnis, tik 
labiau pasūdytas, atspausdintas 
Maskvos Pravdoje. Jo turinys 
su priedais tilps kitame Darbi
ninko numery.

tanbul, Turkey; AKSAM GA
ZETESI, Istanbul, Turkey; 
TERCUMAN GAZETESI, Is
tanbul, Turkey; ULUS GAZA- 
TESI, Ankara, Turkey) ADA- 
LET GAZATESI, Ankara, Tur
key.

Gerai būtų nesiųsti visiem 
laikraščiam to paties laiško 
teksto, bet, jei kartojama, pa
sirinkti po vieną laikraštį Is- 
tanbule ir Ankaroje. Laiškus 
rašyti tik originale, nesiųsti 
kopijų ar fotokopijų. Oro pa
tas į Turkiją atsieina 20 cen
tų už pusę uncijos svorio.

Taip pat svarbu rašyti Tur
kijos prezidentui ir ministeriui 
pirmininkui, spaudoje anks
čiau nurodytais adresais. Net 
ir vyriausybei besikeičiant, 
šie postai yra užpildyti ir vei
kia.

Tad parašykime, nors ir la
bai trumpai, šiandien.

JAV LB centro valdyba
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Per dvi dienai aš buvau Molėtų teisino salėje... SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
rial, |v. 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.

Darbininke vasario 9 buvo pa* 
skelbta apie bylą Dubingių pa
rapijos kunigui Antanui Šeške
vičiui, kurią iškėlė Molėtų rajo
no prokuroras, kaltindamas 
vaiky katechizavjmu bažnyčioje. 
Bylą sprendė liaudies teisėjas 
Jankauskas 1970 rugsėjo 8-9 
ir nuteisė kun. A. Šeškevičių 
metus kalėti.

Darbininke buvo ištisai kun. 
Šeškevičiaus gynimosi kalba. 
Dabar gavome tos bylos atgar
sį — po bylos kun. G. Blynas, 
Rokiškis, parašė rugsėjo 17 tei
sėjui Jankauskui atvirą laišką- 
JĮ čia skelbiame taip pat išti
sai.

Antraštės skliausteliuose — 
redakcijos.

—p—

Per dvi dienas aš buvau Mo
lėtų teismo salėje, kai 1970 m. 
rugsėjo mėn. 8-9 d. buvo nagri
nėjama kun, A. Šeškevičiaus 
byla.

Kai išklausėm prokuroro, gy
nėjo kalbas ir teisiamojo pas
kutini žodi, nesinorėjo tikėti, 
kad jūs jį nuteisite. Jums per
skaičius nuosprendį, nenore - 
jau patikėti; kad turėjau roži
nius akinius, galvodamas apie 
jūsų dorumą, kultūringumą, tei
singumą- Pasirodė, blaivesnio 
proto už mane buvo tos kai
mo moterėlės, kurios dar 
prieš teismo nuosprendi verkė 
kunigo-

Dabar, kai jau po teismo, no
riu Jums parašyti kai ką iš sa
vo įspūdžių, patirtų per tas dvi 
dienas.
(KODĖL NEBUVO LEISTAS 
VISUOMENINIS GYNĖJAS?)

Dar gerokai prieš teismą, kai 
aš su kun. Ą. Šeškevičiumi kal
bėjau apie teismo sąlygas, mes 
priėjome išvados, kad byloje 
būtų labai 'reikalingas visuome
ninis gynėjas, kurs padėtų pa
laikyti pusiausvyrą tarp kaltini
mo ir gynimo, kadangi samdy
tasis gynėjas negali pakanka
mai įsigilinti į detales šios spe
cifinės bylos, aiškinančios vai
kų katechizavimo aplinkybes. 
Kun. A. Š. šių metu IX. 4 krei
pėsi į tamstą, kad leistumėte 
man stoti visuomeniniu gynėju 
jo byloje. Ir prašydami to lei
dimo, mes supratome, kad mū
sų prašymui patenkinti yra 
nemaža kliūčių. Mes, kunigai, 
neturime nei savo profsąjun
gos, nei galime sušaukti visuoti
nio susirinkimo, apie kuriuos 
kalba B P K 54, 250, 271 strp., 
nurodantiėji sąlygas visuome
ninio gynėjo įforminimui. Jūs 
lengvai atmetėte kaltinamojo 
prašymą leisti stoti byloje vi
suomeniniam gynėjui.

Teismo eiga patvirtino, kaip 
buvo reikalingas visuomeninis 
gynėjas. Teismo metu paaiškė
jo, kad kaltinamasis, negavęs iš 
jūsų tinkamo paaiškinimo, pra
leido progą įrašyti sau liudinin
kus. o teismo bylos nagrinėji
mo metu papildomų liudininkų 
kviesti jūs jam neleidote. Jūs 
bene porą kartų teismo eigos 
metu teisiamajam davėte su - 
prasti, kad jis pats kaltas, kad 
nepasirūpinto advokatu, kad 
nemoka gintis. Klausimas, ar 
kaltinamasis galėjo pasirūpinti 
liudininkų išstatymu ir advoka
to konsultacija, kai jam buvo 
uždėta kardomoji priemonė ne
išvykti iš namų.
(KODĖL TEISĖJAS VIRTO 
KALTINTOJU?)

Visuomeninis gynęjas juo la
biau buvo reikalingas, kadangi 
ne tik prokuroras, bet ir pir
mininkaujantis teisėjas,. ir jo 
kairėje sėdintis tarėjas, dali
nai net ir pedagogas teismo 
proceso eigoje elgėsi kaip kal
tintojai, siekią įrodyti teisiamo
jo kaltumą.

Jūsų, pirmininkaujantis tei
sėjau, visa liudininkų ap
klausa buvo nukreipta į tai, 
kaip patvirtinti parengtinio tar
dymo protokolus- Vaikus jūs 
apklausinėjote su geru pedago
giniu sugebėjimu, bet neobjek-

Rokiškio kųpjgp G. Blyną atvirąs laiškas Molėtų liaudies 
teigėjui Jankauskui, kurįs nuteisė Dubingių kunigą Antanu 
Šeškevičių metus kalėti dėl vaiky katechizavimo

tyviai: ne taip, kaip reikia tei
sėjui. Jūs klausinėjote juos 
kaip teisiamojo kaltintojas. An
tai, iš kelių pirmųjų liudinin
kų apklausimo jau paaiškėjo, 
kad parengtinio tardymo metu 
galėjo būti neteisėtumų: iš vai
kų apklausinėjimo paaiškėjo, 
kad mokytojai vaikus į mokyk
lą tardymui nesikvietė (apgau
lė, tai patvirtino ir prokuroras, 
mokyklos direktorei Kurienei 
apklausimo metu pareikšda
mas priekaištą, esą, negražu ir 
nepedagogiška apgaudinėti vai
kus). Paaiškėjo, kad direktorė 
grasino elgesio pažymio suma
žinimų, jei liudininkė nepasi
rašysianti tardymo protokolo. 
Jūs į tuos liudininkų pasisaky
mus neatkreipėte rimto dėme
sio, nereikalavote iš teismo 
sekretorės, kad ji tuos pasisaky
mus įtrauktų į teismo eigos pro 
tokolą. Tur būt, dėl neįsisąmo- 
ninimo savo teisių, nepareika
lavo nė teisiamasis. Nepareika
lavo to nė gynėjas, nors jo mo
ralinė pareiga buvo to pareika
lauti. Apklausinėdamas kitus 
liudininkus, jūs visą laiką juos 
spaudėte, kad jie patvirtintų, 
kas buvo surašyta parengtinio 
tardymo protokole. Kai kuriuos 
vaikus jūs klausinėjote arti va
landos, veltui bandęs išgauti, 
kad duotų pageidaujamus pa
rodymus, kurie derintųsi su pa
rengtinio tardymo protokolais. 
Jūs švelniai kaltinote juos me
lavimu: “Išeina, kad tu'meluo
ji”. Kai kuriuos vaikus jūs 
spaudėte, kad jie pasakytų, kas 
juos prikalbėjų taip sakyti, tuo 
tirpu kai iš teisminio apklau
sinėjimo pakankamai paaiškėjo, 
kad pasirašyti neteisingus liudi
jimus juos prikalbėjo mokyk
los direktorė parengtinio tardy
mo metu- Kad ir švelniai, kad 
ir be grubių žodžių, apklausinė
jimo metu jūs visą laiką elgė
tės, kaip pritiktų kaltintojui, o 
ne teismo pirmininkui. Suaugu
sius apklausinėdamas, jūs nesi
tenkinote pranešimu jiems, kad 
jie prisiima pagal įstatymus at
sakomybę už duodamus parody
mus. Apklausimo metu jūs 
stengėtės juos paveikti, kad jų 
parodymai derintųsi su pareng
tinio tardymo protokolais. Tos 
pastangos nepadėjo: nei viena
rankis liudininkas, nei moterys, 
net nei apylinkės pirmininkas 
nepatvirtino kai kurių pareng
tiniame tardyme užprotokoluo
tų detalių.
(KODĖL NELEIDO LIUDININ
KŲ?)

Iš teismo eigos paaiškėjo, kad 
parengtinio tardymo metu bu
vo neteisėtumų ir klaidų: jūs 
ir pats, apklausinėdamas teisia
mąjį, dalinai tai pripažinote, 
bent toks susidarė įspūdis, nes 
jūs nepaneigėte teisiamojo kri
tinių pastabų dėl jūsų perskai
tytų parengtinio tardymo pro
tokolų, Jūs dargi pasiūlėte jam 
gerą terminą “užvedamieji už
klausimai”. Bet jūs nieko nepa
darėte, kad tuos neteisingumus 
iki galo išsiaiškintumėte ir tie
są bešališkai nustatytumėte ... 
Beje, jūs ir pats, liudininkus ap
klausinėdamas, daugelį kartų 
tokius “užvedamus” klausi
mus uždavinėjote. Kai jūs ap
klausinėjote direktorę Kulienę, 
iš salėje stovinčių moterų kai 
kurios prašėsi, kad leistumėte 
joms pasisakyt; kai kurios ne
garsiai apie direktorės liudiji
mą sakė: “Nė vieno teisingo žo
džio nėra jos liudijime”. Jų rei
kalavimą leisti joms stoti liu
dininkėmis jūs atmetėte. Jūs 
atmetėte ir teisiamojo prašymą 
leisti joms, kaip liudininkėms, 
pasisakyti, motyvuodamas tuo, 
kad jos “buvo salėje apklausi
mo metu ir dabar jos daugiau 
žino, negu mes, teisėjai”.

Jūs leidote savo kairiajam

tarėjui vaiką kaltinti melagys
te, kai jis nepaliudijo to, ką už
rašė tardytojas parengtinio tar
dymo metu, kai iš teisminio 
apklausimo paaiškėjo, kad vai
kų parodymai tardytojo buvo 
surašyti abstrakčiu juristų sti
liumi, kai paaiškėjo, jog dauge
lis vaikų, nors neblogai lietu
viškai kalba, kai kurių abstrak
čių žodžių nesupranta, kadangi 
jų gimtoji kalba ne lietuvių. 
Ir į jūsų kai kuriuos klau
simus .jie atsakė tylėjimu ne 
dėl to, kad nenorėjo kalbėti, 
bet dėl to, kad arba jūsų klau
simas buvo jiems abstraktus 
(pvz., Ko kunigas mokė jus 
apie religiją?), arba klausimas 
turėjo jiems nežinomų žodžių.
(KODĖL LEIDO IŠ LIUDININ
KŲ TYČIOTIS?)

Jūs leidote savo kairiajam ta
rėjui iš mažaraštės, silpnai lie

tuviškai kalbančios liudininkės, 
kai ji pareiškė, jog galėjusi ap
klausimo protokolą pasirašyti 
gerai jo turinio nesuprasdama, 
kadangi pasirašyti jos reikala
vo, — tai tyčiotis, kai tarėjas 
klausė jos, ar ji rublį nuo rub
lio atskirianti, — negalima. Kai 
iš salės žmogus, nepakęsda
mas, kad teismo salėje teisė
jas tyčiojasi iš darbo žmogaus, 
pasakė visiems girdint: “Iš pi
liečio tyčiotis negalima”, vie
toj to, kad priimtumėte už ge
ra, kad atsirado žmogus, kurs 
atkreipė j tai jūsų dėmesį, pa
grasinote jam išprašymu iš sa
lės be sekančio perspėjimo, jei 
panaši replika pasikartotų, nes 
tvarkos palaikymas yra jūsų 
kompetencija ir pareiga. Jei jū
sų kompetencija ir pareiga, tai 
kodėl jūs nesudraudėte to tarė
jo, kodėl nesudraudėte tų civi
liai apsirengusių pareigūnų, ku-

Lietuviu surengtos demonstracijos New Yorko Times Square kovo 14 d.
Nuotr. V. Maželio

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:

Po arkivyskupo Casaroli vizito Maskvoje
Maskvoje vasario 24 —ko

vo 1 Agostino Casaroli, arkivys
kupas, Vatikano sekretorius vie
šiesiem reikalam, tarėsi su So
vietų valdžia. Tai buvo pirmas 
oficialus Vatikano atstovo vizi
tas Kremliaus valdovam.

Bš anksto Į vizitą buvo žiūri
ma kritiškai. Po vizito tad tuo
jau kilo klausimas, kurį taik
liai išreiškė The Catholic Re
view (kovo 12) korespondentė 
iš Romos Mary J. Wilson: ką ar
kivyskupas Casaroli iš Maskvos 
parvežė- Ji ir susako greito
siom spėjamą atsakymą: nieko. 
Bet ir korespondentė ir pats 
arkiv. Casaroli imasi vizitą pa
teisinti.

Casaroli spaudai aiškino 
oficialią vizito priežastį: jis vė
žės Vatikano deklaraciją, kad 
Vatikano valstybė prisideda 
prie atominio pakto. (Pats Va
tikano prisidėjimas yra kontro
versiškai sutinkamas. Vieni jį 
laiko svarbiu simboliniu morali
niu Vatikano parėmimu taikos, 
nusiginklavimo reikalui. Kiti jį

laiko žaidimu nesamais daly
kais, nes Vatikanas nei turi nei 
turės atomų, nei juos vartos, 
nei juos dalins kitiem, tad at
sisakymas nuo atomų perleidi
mo kitiem yra žodžių žaidimas, 
o juo labiau žaidimas yra to ne
samo dalyko oficialus vežimas j 
Maskvą.) Žinoma, tai buvo tik 
pretekstas kitam reikalui. Ar
kiv. Casaroli pareiškė, kad ta 
proga jis kalbėjęsis ir Bažnyčios 
reikalais-

Kas buvo kalbėta — neskel
biama. Pagal Cath. Review ko
respondentę arkiv. Casaroli kė
lęs Gudijos katalikų padėtį: ten 
esą 80 kunigų, bet nė vieno vys
kupo; kalbėjęs apie rytų apei
gų katalikus Sovietų Sąjungoje. 
Ar kalbėjosi apie Lietuvos ka
talikus, korespondentė taktin
gai tą klausimą apeina diskre
čia tyla. Bet Twin Circle kovo 
21 bendradarbis msgr. John S. 
Abel ta proga aiškina, kad So
vietų valdomoj teritorijoj dau
giausia katalikų yra Lietuvoje, 

(nukelta į 4 psl.)

rie balsiai darė pastabas salėje 
bylos eigos metu?

Iš viso, jūsų kairysis tarėjas 
ir prokuroras taip vykdė liudi
ninkų apklausimą, tarytum bet 
koks kunigo pamokymas vaikų 
religijos, kitiems visiems gir
dint, būtų nusikaltimas prieš 
Įstatymą. Tokio teisminio pro
ceso negalima kitaip suprasti, 
kaip bandymo neteisėtai pa
veikti tėvus, kad jie savo vai
kų nebevestų pas kunigą, kaip 
bandymo pagąsdinti vaikus, 
kad jie pas kunigą nebeeitų, 
kaip bandymo paveikti kuni
gus, kad jie vaikų nebemokytų 
ir nebeegzaminuotų. Tai buvo 
pasityčiojimas rš Konstitucijos 
ir iš teisės principų.
(KODĖL PROKURORAS KAL
TINO KUNIGĄ, O NEKALTI- 
NO NUSIKALTUSIŲ VAL
DŽIOS TARNAUTOJŲ?)

Iš teismo eigos paaiškėja, 
kad trys asmenys: Molėtų raj- 
vykd- kom. pirmininkas, Du
bingių apylinkės pirmininkas ir 
deputatas, 1970 m. liepos 3 d., 
įėję į Dubingių bažnyčią ir nu
traukę vaikų egzaminavimą, 
faktiškai išvaikė iš bažnyčios 
piliečius, susirinkusius vakari
nėms pamaldoms. Parengtinio 
tardymo metu daugelyje pro
tokolų užfiksuoti žodžiai; kad 
atėjusieji bažnyčioj elgėsi man
dagiai ir mandagiai pasakė vai
kams, kad šie eitų, namo, be
rods, yra tardytojo prikurti, o 
ne vaikų pasakyti. Kaip paaiš
kėjo iš teisminio apklausimo, 
raj. vykd. kom. pirmininkas lie
pė apylinkės pirmininkui visus 
vaikus surašyti. O vaikai, ne
laukdami kol surašys, išsigandę 
iš bažnyčios išbėgiojo tuo me
tu, kai valdžios atstovai nesusi
pratimą aiškinosi su kunigu. 
Valdžios atstovaį.^ėję į baž
nyčią, kaip -teigė ^teisiamasis 
(to nepaneigė nei teismo ap
klausa, nei prokuroras), 18,05 
valandą, t.y- 25 minutės prieš 
vakarinių pamaldų (egzekvijų) 
pradžią. Dėdžių išsigandę vai
kai išbėgiojo iš bažnyčios, kur 
buvo atėję, ketindami būti ten 
ir per pamaldas. Kyla klausi
mas, kodėl prokuratūra įstaty
mo įžeidimą įžiūrėjo pavienia
me katekizmo klausinėjime 
bažnyčioje, kitiems vaikams 
girdint, o neįžiūrėjo B K 143 ir 
145 strps. pažeidimo iš valdžios 
tarnautojų pusės? Argi paskirs
tomojo teisingumo išlaikymas 
neprivalomas teisėtumo sar
gams?
(PROKURORAS IR ADVOKA
TAS BYLOS METU)

Prokuroro kalba buvo žemo 
intelektualinio lygio. Jis lietė 
dalykus, kurie neįeina į jo kom
petenciją. Jis sau leido kalbėti 
apie valdžios liniją religijos at- 
žvilgu, apie Jėzaus Kristaus 
mokslo naivumą ir nepriimtinu- 
mą tarybiniams žmonėms, apie 
teisiamojo nusikaltimus ir 
“nuopelnus” bei jo pavojingu
mą mūsų santvarkai. Esą, mum 
nepakeliui su religija, ku
ri moko, kad be Dievo valios ir 
plaukas nuo galvos nenukrinta, 
ir todėl slopinanti žmonių ini
ciatyvą, mums nepakeliui su 
religija, kuri skelbia Kristaus 
principą: Jei tau užduoda per 
vieną skruostą, atgręžk jam ki
tą. ir taip liepianti nesipriešin
ti blogiui. Todėl mes nenorime, 
kad mūsų jaunimą kunigai to 
mokslo mokytų, ir jiems to ne- 
beleidžiame.. •

Advokatas teismo proceso 
metu buvo labai santūrus. Teis
mo pradžioje, iškilus klausimui 
dėl teismo eigos procedūros, jis 
pareikalavo bylos nagrinėjimą 
pradėti ne teisiamojo apklausi- 
mu, kaip siūlė prokuroras, o 
liudininkų apkrausimu, kadangi 
taip natūraliau: pirma išaiš
kinti aplinkybes ir faktus, ku
riais teisiamasis kaltinamas, o 
paskui tik duoti jam pasisaky
ti. Teismas atmetė gynėjo pa
siūlymą, o priėmė prokuroro 
tvarką.

(Bus daugiau)

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

J. B. 8HALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296-2244.
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JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07165; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

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

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income. Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

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

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 SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus lieL skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinėa 
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 fotą 
patarnavimai. 422 Menahan 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 i^eg. —- anglų kalima, per, Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ.' Č7079. ’

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 SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, teL 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 85.7 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 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.__________________ ,_______________ .
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 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 SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779. •

Lietuviškam rajone — g
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g

Alice’s Florist Shop $
107-01 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. g

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

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

Pirmoj vietoj Litas, antroj vietoj doleris!

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

2I2 847-5522
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Šaukit visi, kurie nenorit išnykti

JAV politika politinių pabėgėlių reikalu

Geras ženklas •— Amerikos 
lietuviai suaktyvėjo, gausiai 
reikšdami vyriausybei asmeni
nes ir kolektyvines paskatas. 
Dėmesį kreipiam į dvi tokias 
šios dienos kolektyvines pa
skatas.

★

Kunigų Vienybės pirminin
kas kun. J- C. Jutkevičius iš
siuntinėjo laišką visiem Kong
reso nariam, visiem Jungtinių 
Tautų nariam ir didesnių laik
raščių redaktoriam.

Laišką pradeda nuo jūrinin
ko Kudirkos, kuris rizikavo gy
vybe, siekdamas laisvės- Toliau 
rašė: “Sovietinė propaganda 
norėtų, kad mes tikėtume, jog 
sovietinėj sistemoj-yra laimin
go žmogaus rojus. Jei taip bū
tų, tai kam tos pastangos išsi
veržti į laisvę? Kam tie bėgi
mai? Atsakymas yra paprastas. 
Neįmanoma džiaugtis, gyveni
mu, kur žmogaus pagrindinės 
teisės yra jam atimtos... Tai 
gyvenimas kalėjime, persekio
jime”.

“Lietuvos atveju, paskutiniu 
metu keturiasdešimt kunigų 
laiškas iš Lietuvos, iš Vilniaus 
arkivyskupijos, Maskvos val
džiai liudijo tikėjimo persekio
jimo faktą- Jos gyventojai ne
turi religinės laisvės...”

“Kai taip yra, tai nepapras
tai sunku suprasti, kodėl Jung
tinės Tautos, Jungtinės Valsty
bės ir laisvojo pasaulio valsty
bės tebepripažista Sovietų Ru
siją pasaulio jėga, siekiančia 
žmonijai taikos”.

“Ar nėra atėjęs laikas lais
vajam pasauliui imtis konkre
čių žygių prieš Rusiją ir privers
ti ją duoti laisvę pavergtom 
valstybėm — tokiom kaip 
Lietuva? Kuria dieviška ar 
žmogiška teise leidžiama jai 
dominuoti Jungtinėse Tautose 
ir niekais versti žmonijos tai
kos ir pavergtų tautų laisvės 
viltis?”

“Laisvasis pasaulis neturi 
Rusijos bijotis, jei bus imtasi 
bendros akcijos prieš ją. Te
gul ji duoda laisvę Lietuvai ir 
kitom pavergtom valstybėm.
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IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

(12)
Savo veikimo apygardoje ži

nojo visus įžymesnius žmones. 
Vieną sykį pasakiau, jam atva
žiavus, kad esu susipykęs su vie
nu kitu kaimynu, bijau keršto, 
kad neužvestų uriadninko. Nė 
žodžio netaręs, atsigręžė veži
mėlį ir išvažiavo kitur ieškoti 
nakvynės.

Nueidavo į Tilžę, užpirkdavo 
kiek reikiant knygų ir ten pa
likdavo. Po to ateidavo tam tik
ri žmonės, gerai apmokami, 
pernešdavo per sieną ir sudė
davo į tam tikrą vietą. Iš čia 
Bieliakas imliodavo pagal rei
kalą. Nepigu buvo surasti to
kios vietos, o ir suradus neil
gai galima jom naudotis.

štai vidury krūmų, toli nuo 
kelio, kurti bobilynė; čia pen
ki paknešiai atnešė Jurgio 
knygas. Jurgis sako: “Nei vie
tos geresnės, nei žmogaus ge
resnio nebereikia.” Nuėjau pa
sižiūrėti. Gi ant tvartuko pilna 
knygų, pakai paleisti, vaikščio
jant reikia per knygas eiti 
Gera vietelė, bet neilgam.

Aplinkiniai patėmijo, kad pas 
Lynių tas pats nepažįstamas 

Tada nebebus incidentų dėl 
azylio ir nebus bėglių. Taika 
pavirs tikrove.”

★

Ir kitas panašus ženklas — 
jaunimo. Visiem Kongreso na
riam išsiuntinėtas komiteto 
“Citizens Concerned for Si
mas” memorandumas, datuo
tas vasario 8-

Memorandumas kreipia dė
mesį į aplinkybes, kurios buvo 
palankios Kudirkai išduoti. 
Nors vyriausybė nepripažįsta 
Lietuvos inkorporacijos; nors 
valstybės sekretoriai tai kas
met patvirtina jau per 30 me
tų, bet šis patvirtinimas retai 
kada pasiekia Amerikos spau
dą ir kitas informacijos prie
mones, o tuo tarpu Sovietų Są
junga visur skelbia šiuos kraš
tus esant sovietines respubli
kas.

Jeigu JV vyriausybės politi
ka Baltijos valstybių atžvilgiu 
Amerikos pareigūnam būtų ge
rai pažįstama; jeigu valstybės 
departamentas vykdytų savo 
paskelbtus įsipareigojimus, tai 
jau vienas laivo vardas “So- 
vietskaja Litva”, kurio bazė 
yra Klaipėdoje, būtų afrontas 
Amerikos oficialiai politikai ir 
būtų sulaikęs nuo derybų tokio 
vardo laive.

Kad tokių įvykių nebūtų — 
sakoma memorandume — JV 
pareigūnai turėtų būti infor
muoti apie Amerikos politi
ką Baltijos valstybių atžvilgiu. 
Turėtų būti painformuoti, kad 
bėgliai lietuviai, latviai, estai 
automatiškai turi būti sutinka
mi ne kaip Sovietų piliečiai.

★
Tai kritiški balsai, kurie to

kie svetimi dabar vykdomai 
politikai. Bet kaip tik dėl to jie 
dar labiau reikalingi.

Tai šauksmai, apie kokius 
kalbėjo nelaisvoje tėvynėje Pu
tinas Mykolaitis, rašydamas: 
“Šaukit visi, kas dar norit gy
venti. Šaukit už žmogų, už 
šviesą, už amžiną buitį. Už tai
ką gyventi, už džiaugsmą išlik
ti- Šaukit visi, kas nenorit iš
nykti.” 

žmogus kelintą sykį atvažiuoja, 
patėmijo ir nenurimsta nesuži
noję, ko jis čia važiuoja; kai 
taip, reikia skubinti išparduoti 
partiją ir kitur keltis. Ly- 
nius aprinko vietą kitur, vidu
ry miško, pas miško sargą.

Čia jau knygos laikomos ne 
namie, bet miške, sargas, da
bodamas tą vietą miške, dabo
ja ir visą mišką, neįlei
džia nei grybauti, nei riešutauti, 
tuom jis ir ponui patinka. Čia 
ėmė eiti ir kiti kontrabantai. 
ne knygos. Sargas nuo savęs 
ėmė varyti šmugelį, ir gerai 
viskas sekėsi. Bet, nelaimė, ra
do ir šią vietelę.
. Sargas turėjo motiną, ši, ma
tydama, kad sūnus pelno, pati 
panorėjo dalyvauti pelne. Iš to 
kilo nesutikimas šeimynoje ir 
nuėjo ligi tuom, kad buvo su
sakyta viskas ponui. Ponas pa
varė sargą nuo vietos, o Jurgis 
turėjo kraustytis kitur, surasti 
kitą vietą savo knygom.

Atsitikus pavojui, Jurgis grei
tai palikdavo savo vežimėlį, ark
lį, knygas ir nešinos vienas 
Apsakinėjo, kaip vieną sykį, va
saros laike, jau temstant

Esu gavęs du dokumentus 
— valstybės departamento 
bendraraštį — “The Case of 
Seaman Kudirka and his At
tempted Defection to the Unit
ed States” ir v-bės dep-to atsa
kymą į kongresmano Robert H. 
Steele, R-Conn., atstovų rūmų 
užsienio reikalų komiteto na
rio, laišką.

•

Pirmasis dokumentas, pami
nėjęs įžangoje Simo Kudirkos 
įvykį, deda antraštę (ji ten pa
braukta): “Prezidentas Nixonas 
užtikrina tradicinę JAV politi
ką”. Rašo: -

“Jūrininko Kudirkos įvykis 
sukrėtė milijonus amerikiečių. 
Jis taip pat iškėlė eilę klausi
mų dėl JAV pabėgėlių politi
kos ir dėl su ja susijusių ad
ministracinių nuostatų efekty
vumo- Prezidentas Nixonas sa
vo gruodžio 10 dienos spaudos 
konferencijoj dėl įvykio pareiš
kė gilų apgailestavimą bei su
sijaudinimą ir pabrėžė:

“Aš -galiu jus užtikrinti, kad 
taip daugiau neatsitiks. Jungti
nės Amerikos Valstybės per 
190 metų laikėsi pasididžiavi
mo vertos tradicijos, suteikian
čios gerų progų ir galimumų 
pabėgėliam bei garantuojančios 
jų saugumą, ir mes tos tradici
jos laikysimės.” 

New Yorke kovo 11 naktj surengtos demonstracijos — naktinis bud ėjimas prie Sovietu pasiuntinybės. Rengė Motinų komitetas.
Nuotr. V. Maželio

važiavęs pro vieną dvarą; ta
me dvare su kokiu reikalu pa
sitaikę būti uriadninkui, pasta
rasis pasitikęs klausia Jurgio, 
iš kur ir kur važiuojąs. Atsa
kė iš anksto sumanytu būdu. 
Uriadninkas. nepasikakino atsa
kymu, bet dar liepė palaukti, 
kol nueisiąs į tą kalvą patik
rinti.

Uriadninkas nuėjo, o Jurgis 
nuo vežimėlio pro dvaro sod
ną į paupį, daugiau šlaitais į 
krūmus ir į mišką. Uriadnin
kas visą naktį došija dvaro ir 
kaimos žmones, ieškodamas pa
bėgėlio, bet Jurgis — lauko 
paukštis, kaip pabėgti ir pasika- 
voti, budęs ir gudęs.

Gabeno tiktai knygas, ne ki
tas prekes. Daugiausia malda
knygių, elementorių ir kalen
dorių, nes svietas to reikalau
davo; tas besklaidant, žmogus 
pasimasina ir prie šiaipjau kny
gelių. Užprašiusiems vežiojo 
“Ūkininką”, “Apžvalgą”, “Tė
vynės Sargą” ir “Varpą”. Pas 
tokius rasdavosi kaip namie, 
čia susieidavo kaimiškiai pasi
žiūrėti, nusipirkti ir paklausy
ti, kas po svietą girdėti. O apie 
viešus reikalus Jurgis šnekėti 
sugebėjo ir netingėjo.

Sakydavo istoriją apie karve
lį, krintantį žemyn drauge su 
peršovusia jį vylyčia: karvelis 
— tai Lietuva; apie užgimimą 
Vytauto, kuris prikels Lietuvą 
iš numirusių. Sostinė Lietu
vos karaliui ne Vilniuje, tarp 
gudų, bet čia, Lietuvoje, tarp

Po šių prezidento žodžių ben- 
draraštis paduoda v-bės dep- 
to pasekretorio pavaduotojo 
William B. Macomber, Jr., pa
reiškimą atstovų rūmų užsienio 
reikalų pakomitečiui:

“Aš ir mano kolegos valsty
bės departamente jungiamės 
prie to sielvarto, kurį jautė visi 
amerikiečiai dėl lietuvio jūri
ninko Simo, Jono sūnaus Kudir
kos, lapkričio 23 siekusio JAV 
pakrančių sargybos laive Vigi
lant politinės prieglaudos, jėga 
į Sovietų laivą sugrąžinimo.

“Aš noriu visiškai aiškiai pa
brėžti, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės savo tradicinės, nuo
širdaus susirūpinimo politiniais 
pabėgėliais politikos jokiu at
veju nepakeitė. Nuo pat šios 
valstybės pradžios mes teikėme 
prieglaudą tiem, kurie bėgo 
nuo persekiojimo ir priespau
dos ir siekė laisvės. Ši politika 
niekad nebuvo ir nebus pakeis
ta.

“Po šio tragiško įvykio vi
sos atitinkamos įstaigos, prezi
dentui įsakius, kad daugiau 
taip neatsitiktų, ėmėsi šių žy
giu:
“Valstybės dep-tas ir atitinka

mos žinybos peržiūri veikian
čias pabėgėlių (refugees and de 

savųjų žmonių, esanti ir vieta 
su pavadinimu Sostai, ten jam 
ir gyventi. Apie skriaudas, ko
kias kenčia lietuviai, reikėtų ko 
plačiausiai reikšti svietui, rei
kėtų leisti laikraštį visais lie
žuviais ir jį siuntinėti visiems 
Europos valdonams, ministe- 
riams, didikams, kad visi suži
notų, kaip mes esame skriau
džiami. Per kiemus su knygo
mis neinąs, tankiausiai užva- 
žiuojamoj vietoj šeimininkas 
turi pririnkęs užsakymų ir pini
gų už juos, šeimininko leidimu 
palikdavo knygų ir be pinigų.

Minėdavo savo didelį nuo
puolį Stonuose. Stonai — tai 
•kaima ar viensėdis netoli Ra
seinių. Vežęs knygų už du tūks
tančiu rublių. Šlajos ir pora 
arklių buvo samdyti. Stonuose 
apsinakvojęs pas ūkininką jau 
ne pirmą sykį. Ūkininkas pasi- 
godėjo judošiškų grašių, tikėjos 
gauti nuo valdžios dalį grobio 
ir pranešė policijai.
Atvažiavęs uriadninkas suėmė 

knygas ir jų savininką, ark
lių ir šlajų savininkas pabėgo, 
o dabar arklius važnyčioja pa
imtas iš kaimos žmogus- Mato 
Jurgis, kad Raseiniai netoli, 
kad laiko gelbėtis nedaug tesą, 
taigi išsiėmęs, kiek turėjęs pi
nigų į kairę ranką, revolverį į 
dešinę ir sako uriadninkui: 
“Imk va visus mano pinigus ir 
leisk mane.” Uriadninkas, pa
žiūrėjęs į vieną ir į kitą ran
ką ir numanydamas, kad, pa
ėmus iš kairės, būsiąs greičiau

Du dokumentai, susiję su Simu Kudirka
JONAS JASYS

New London, Conn.

fectors) instrukcijas, o pakran
čių sargybom per transporto 
dep-tą išsiųsti aiškūs nurody
mai. Tie nurodymai išsiųsti ir 
kitiem departamentam ir val
džios agentūrom, kurios gali su
sidurti su politinės prieglaudos 
sikiančiais asmenimis

“Valstybės dep-tas tuoj pat 
įsteigė tieioginį ryšį tarp dep- 
to operacijų centro ir pakran
čių apsaugos vyr- būstinės, kad 
pakrančių sargybos kiekvienu 
dienos ir nakties metu galėtų 
tuoj pat susižinoti su atitin
kamais valstybės dep-to valdi
ninkais.

“Pagaliau imtasi žygių, kad 
pakrančių sargybų atstovai da
lyvautų tarpžinybiniuose pasi
tarimuose pabėgėlių reikalais.

“Savo pareiškimo išvadoje, 
pone pirmininke, prieš jum pra
dedant apklausinėjimą, aš no
riu pareikšti, jog niekam negai
la labiau, negu mum valstybės 
dep-te, kad bet kuriam asme
niui tokiose tragiškose aplinky
bėse būtų paneigta prieglauda 
mūsų krašte.”

Iš šio bendraraščio, kurį ga
vau dviem atvejais iš valsty
bės departamento, aiškėja, kad 

atliktas reikalas, paėmęs pini
gus ir paleidęs Jurgį.

Klausiau Jurgio: “Ar būtum 
šovęs i uriadninka?” — “Bū
čiau šovęs pirmiau, negu jis 
būt su ranka siekęs prie savo 
revolverio. Juk aš lauko paukš
tis, papuolus į valdžios rankas, 
ar šiaip, ar taip, man vienas 
galas — kalėjimas lig mirties.”

Tokiose aplinkybėse Jurgis 
gabeno knygas į Lietuvą.

Ne visada galima buvo va
žinėti ir vežioti knygas, keliai 
pašlapdavo, upės patvindavo. 
žiemos šalčiai užeidavo. Tada 
nelyginant kaip žvirblis, nusišė
ręs ir laukiantis plunksnų atže
liant, slapstos po žoles, taip Jur
gis slapstėsi menkose vietelė
se po viensėdžius, pamiškiais 
padėdamas darbus dirbti, o ka
da ir užsienyje, pas Martyną 
Jankų Bitėnuose .

Namo pareiti negalėjo: poli
cija, padedant kaimynams, 
nuolat jo ieškojo. Su savo šei
myna matės, suvažiuodami į 
sutartą vietą. Kada Jurgis prie 
kokio dvaro paliko uriadnin
kui vežimėlį, šio atsitikimo bu
vęs, taigi visą vežimėlį, be 
ta netoli jo namų. Policija sam
protavo, bus tat Bieliakas bu- 
knygų, atgabeno į jo namus ir 
ieškojo, bene ras namuose ko 
panašaus į suimtus daiktus. La
biausiai nešiojo arklio uždanga
lą, bene ras čia kitą tokį už
dangalą ar bent gabalėlį to pa
ties audimo, bet nieko nera
do. Tuom norėjo susekti, ka

Amerikos prezidentas (tai žino
jome ir iš televizijos bei spau
dos) viešai užtikrino pasaulį ir 
tautą, o valstybės dep-tas dar 
ir kongresą specialiai, jog Simo 
Kudirkos pobūdžio įvykiai ne
pasikartos ir JAV griežtai lai
kysis tradicinių politinės prie
glaudos nuostatų.
Kokie tie tradiciniai nuostatai?

Jie aiškėja iš antrojo doku
mento — valstybės departa
mento sausio 11 dienos atsa
kymo į kongresmano Robert H. 
Steele raštą, kuriuo jis prašė 
jam pranešti naujausią (up-to 
date) JAV politiką dėl Sovietų 
Sąjungos ir Sovietų bloko kraš
tų pabėgėlių, šį dokumentą ga
vau iš minėto kongresmano.

Šiuo raštu, priminus prezi
dento ir kitų administracijos 
pareigūnų pareiškimus, pabrė
žiama, kad, nepaisant tragiško 
Kudirkos įvykio, seniai nustaty
ta, jog teikianti globą ir įsilei- 
džianti į JAV pabėgėlius politi
ka nėra pakeista. Dėl persekio
jimo ar dėl persekiojimo bai
mės -pabėgusio užsieniečio prie
glaudos prašymas kiekvienu at
veju Amerikos valdžios svarsto
mas atskirai ir, atsižvelgiant į 
kiekvieno atsitikimo faktines ir 
teisines aplinkybes, nustatoma, 

me tiesa, ar Bieliakas Ameri
koje, kaip sako jo žmona, ar 
Lietuvoje, kaip sako kaimynai. 
Tokių policijos apsilankymų 
per kiek metų buvo nemaža, 
pakolei vieną sykį, atvažiavę ke
liese ir su kviestiniais, iš- 
kreikštę visus užkampius ir už
raktus, pasakę, kad daugiau 
čia nebevažiuosią. Matyti, ryžo
si užbaigti bylą apie Bieliaką, 
ir, tiesa, daugiau nebevažiavo.

Keliaudavo Jurgis po Lietu
vą visada važiuotas, ir kas įdo
mu, kad kiekvieną sykį atva
žiuoja su kitu arkliu ir su kitu 
vežimėliu. Anot jo, važiuoti rei
kia vis risčia, kaip visi važiuoja, 
o tai, kad žmonės nekreiptų 
atidžios ir kad mažiau kalbėtų- 
Taip važiuojant, arklys turi su
ėsti į naktį sieką avižų, ir taip, 
bėgdamas per dienų dienas, nu
sivaro ant kojų, ir užeina rei
kalas pakeisti kitu.

Ar pelnydavo ką Jurgis va
žiuodamas? Taip, dėl pelno ne
siskųsdavo, sakydavo: “Kai iš- 
parduodu partiją, esmu šiltas.” 
Pelnu rėmė namus ir leido sū
nų į mokslus. Būdavo nepasise
kimų, kada šiokiu ar tokiu bū
du neužmokėdavo už knygas, 
kada reikėjo bėgti ir palikti ve
žimėlį su knygomis ar be kny
gų, o Stonuose žuvo visas iš
teklius, pasiliko kaip stovi, su 
tuščia kišene. Pradžiai, nau
jiems nešimams, reikėjo pasi
skolinti.

Tiek apie Jurgio darbuotę li
gi 1904 metų, po to laiko, at- 

ar asmuo iš tikro (bona fide) 
yra pabėgėlis. Jungtinių Tautų 
pabėgėliu reikalu protokolas, 
prie kurio Amerika prisidėjo 
1968, taip pat nieko nepakei
tė. JAV tik priėmė to protoko
lo nustatytą politinio pabėgėlio 
sąvokos apibrėžimą ir tarptau- 
tiškai įsipareigojo teikti pabė
gėliam globą ir apsaugoti jų tei
ses, t-y. daryti tai, ką JAV jau 
ir šiaip savu noru seniai darė.

JAV ir tarptautinių įsiparei
gojimų nuostatai taikomi tik pa
bėgėliam, atsidūrusiem JAV ju
risdikcijoje. Nuostatai, liečia 
prašymus, pareikštus vietose 
už JAV jurisdikcijos ribų ir ne
sančiose jokios kitos valstybės 
jurisdikcijoje (pvz. tarptauti
niuose vandenyse), o taip pat 
nuostatai dėl prašymų, pareikš
tų JAV bazėse ar panašiose vie
tose, bet ne diplomatinėse mi
sijose ar konsularinėse įstaigo
se, yra naujai peržiūrimi. Ta
čiau tuo tarpu visi tokie atsitiki
mai turi būti nukreipti į Wash- 
ingtoną.

Trečiosios valstybės piliečiai, 
kurie prašo prieglaudos būdami 
kitos valstybės teritorijoje (pvz. 
Sovietų pilietis Prancūzijoje. J. 
J.) skirstomi į pasitraukėlius 
(defectors) ir pabėgėlius (refu
gees) “Defectors” yra asmenys, 
kuriuos pagal ypatingas in
strukcijas JV institucijos užsie-
nyje pripažįsta ypatingai reikš
mingais JAV valdžios agentū
roms. (Gal čia tiktų Statinai
tės ir tarptautinių šnipų pavyz
dys? J. J.) Abiejų rūšių pabėgė
liam teikiama galima pagalba 
apsigyventi JAV-ėse ar kitoje 
valstybėje, užtikrinančioje pa
bėgėlio teises ir gyvenimą. JV 
yra nusistačiusios, kad suteiki
mas politinės prieglaudos tre
čiosios valstybės pliečiui pir
moje eilėje yra atsakomybė tos 
valstybės, kurioje atsidūręs jis 
tos prieglaudos prašo.

Diplomatinės prieglaudos 
„ (diplomatic asylum), t. y. to

kios, kai jos prašo pilietis tos 
valstybės, kurioje yra JAV dip
lomatinė misija ar konsularinė 
įstaiga (pvz. Sovietų pilietis JV 
ambasadoj Maskvoj. J. J), JV 
bendrai nepripažįsta ir neteikia, 
išskyrus labai ypatingus atve
jus (pvz. kardinolo J. Mindszen- 
ty priglaudimas JAV pasiunti
nybėje Budapešte. J. J.), ši poli
tika nustatyta Foreign Affairs 
Manual (užsienio reikalų vado
vo) 2-o tomo 225.2 nuostato, 
pagal kurį tokia prieglauda ga-
li būti suteikta pabėgėliui, ku
riam gresia didelis gaujos smur
to pavojus, bet tik tam laikui, 
kol tas aktyvus pavojus tęsia
si. Gavus teisėtos valdžios pa
tenkinama užtikrinimą, ku
riuo garantuojamas pabėgėlio 
saugumas, globa pertraukiama- 
Tačiau dėl atsargumo prie šio 
pridėtas papildomas nuostatas, 
kad, jei prieglauda būtų suteik
ta, tai ji negali būti nutraukta 
be įsakmaus valstybės departa
mento įgaliojimo.
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likęs savo darbą ligi galui, iš
kovojęs spaudą, parėjo į savo 
namus, neva iš Amerikos su
grįžo ir ten namie atbaigė sa
vo senatvės dienas. Žinojau, 
kad Jurgis yra lietuvis iš Lie
tuvos, bet tikrai kur jo gimti
nė vieta, nei jis man sakė, nei 
aš jo klausiau. Iš namų dar du 
sykiu apsilankė pas mane, ke
liaudamas pėsčias po Lietuvą 
su Kipru (savo sūnumi).

Pirmą sykį pažinau Jurgį 
1869 m., galėjo jis tada būti 
aštuoniolikos metų žmogus- Bu
vo tai pienu plaukiantis vyriu
kas, tik buvo kuom gėrėtis ir 
ko pavydėti, taigi neįstabu, kad 
užteko jam sveikatos nuolati
nėms kelionėms — važinėti po 
Lietuvą, išsižadėti savo pasto
gės, gyventi be patalynės, be 
karštimo ištisus dvidešimt me
tų. Klausiant, kas pastūmė Jur
gį prie gabenimo knygų, rei
kia atsakyti: jo tėvūnainiškas 
būdas ir aplinkybės.

(Bus daugiau)
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Pranas Baltuonis prie savo skulptūrų parodoje Kultūros židinyje Brooklyne. Nuotr. R. Kisieliaus

PRANO BALTUONIO ŠAKNŲ SKULPTŪROS
Kovo 13-14 Kultūros Židiny- Tačiau tokie darbai nieko Jei kokioje šakoje jis įžiūri 

je Brooklyne buvo surengta bendro neturi su P- Baltuonio paukštį, tai tą paukštį jis vie- 
Prano Baltuonio paroda. Iš skulptūrom. naip ar kitaip interpretuoja,
Montrealio jis atvežė apie 70 
medžio skulptūrų, padarytų iš 
kelmų ir šaknų.

Paroda turėjo gražų pasise
kimą, ją aplankė gana daug 
žmonių, ypač daug buvo atida
ryme (šeštadienio vakarą). Par
duota viso 20 skulptūrų. Paro
dą rengė New Yorko vyr. skau
čių židinys Vilija. Jos rūpestin
gai visa buvo įrengę, viename 
kambaryje buvo stalas, papuoš
tas gėlėm ir žvakėm. Ten nuo
lat visi buvo vaišinami kava ir 
pyragaičiais- Uždarant parodą, 
buvo surengusios vaišes arti
miesiem bendradarbiam.

—o—
Pranas Baltuonis New Yorke 

jau turėjo savo parodą. Prieš 
kokią trejetą metų ją tada su
rengė ramovėnai. Paroda buvo 
Kolumbo vyčių salėje Wood- 
havene.

Antrą kartą sugrįžti į tą pa
čią vietą nėra taip lengva. Vi
sada ima baimė: ar pasiseks. 
Dabar reikia pasidžiaugti, kad 
paroda buvo sėkminga, net sėk
mingesnė ir geresnė už praei
tą parodą.

Kas tie jo kūriniai?
Naujosios Anglijos šiaurinė

je dalyje, ypač Vermonte, gali 
užtikti kartais kokteilio staliu
kus, padarytus iš kelmų, senu 
medžio šaknų. Kartais valgyklo
se ir moteliuose pa
matysi “driftwoodo” pa
puošimus. Ypač tokie dekora
tyvūs papuošimai mėgstami 
kalnų viešbučiuose.

Prano Baltuonio skulptūra parodoje Kultūros židinyje. Nuotr. R. Kisieliaus

Pr. Baltuonio skulptūros iš
augo iš medžio šaknų ir kelmų. 
Šią medžiagą jis atsidėjęs ren
ka, važiuoja net mylių mylias, 
rinkdamas išplautus medžius, 
kartais ir pats kokį kelmą iš- 
kasdamas. Tokią medžiagą par
sivežęs išdžiovina ir parengia 
tolimesniam darbui.

Susiraičiusios šaknys, kelmų 
susipynę dalys jam duoda min
ti, ką toliau daryti. Gamtoje 
jis pamato pasislėpusius fan
tastinius daiktus ir nori juos 
išvaduoti, išvesti iš kelmo ir 
padaryti skulptūrą. Gamta tos 
medžiagos jau yra kokią 80 
procentų apdorojusi. Tą likutį 
nuliuobia Pr. Baltuonis.

Po arkivysk. Casaroli vizito. . .
roli lankėsi taryboje (prię mi- 
nisterių kabineto) kultų reika
lam, tai pokalbis nuo religinių 
reikalų buvęs nusukamas į po
litinius.

Jei ir nieko neparvežta, tai 
Cath. Review korespondentė vi
zitą teisina ateities galimybėm 
ir Bažnyčios gerom intencijom: 
“prisitaikyt prie įvairių reži
mų, kad pagerintų tuose kraš
tuose katalikų padėtį”. Taip pat 
kartoja tos pačios delegacijos 
narių pareiškimus: “Apaštalai 
tikėjimą skelbė visiem žmonėm, 
net tiem, kurie juos teisė, kan
kino ir mirti pasmerkė. Ar mo
dernioji Bažnyčia turi atsisaky
ti nuo kalbos su tais, kurie jai 
priešinasi?”

šis vizitas priklauso prie kon
troversinių politinių žaidimų, 
kuriuose laimėjimas bus to, kas, 
kaip sporte, surinks daugiau 
taškų savo naudai. Casaroli ta
riasi laimėjęs, susidarydamas į- 
spūdį, kad dialogas galimas. 
Maskva gali tartis sustiprinusi 
palankumą komunizmui neko
munistiniuose kraštuose, ypač 
tarp italų, kuriem galima skelb
ti, kad komunizmas nesąs bai
sus, jei Vatikanas su juo kal
basi. Bet kad “nepapiktintų” 
ateistų, Maskva viduje apie vi
zitą nekalba. Tur būt, pana
šiu motyvu nebuvo priimtina ir 
Maskvon popiežiaus kelionė, 
apie kurios neįvykdytą projek
tą 1966 dabar informuoja Cath. 
Review

Po kontroversinio vizito ten
ka stebėti tikrai, ar jo vaisiai 
bus realesni kaip neoficialaus 
vizito, kurį atliko kardinolas J. 
Willebrands, krikščionių vieny
bės sekretorius, vykdamas į pa
triarcho Aleksiejaus laidotuves. 
Tada buvo rašoma apie Wille
brands prašymą, kad Rusijos or
todoksų dvasininkam būtų leis
ta aptarnauti sakramentais ka
talikus, kur nėra katalikų kuni
gų. Maskvos palankų atsakymą 
diplomatai aiškinosi kaip lai
mėjimą, nors nediplomatai ta
me Willebrands prašyme tema
tė diplomatą praradus žemę po 
kojom.

(atkelta is 2 psl.) 
Latvijoje, Estijoje ir Ukrainoje 
— apie 3 mil-; kad jų padėtis 
yra sunki, kaip tai matyti iš Lie
tuvos 40 kunigų laiško Kosygi
nui.

Jei arkiv. Casaroli diploma
tiškai pareiškė pasitenkinimą 
po vizito dialogo galimybe, tai 
Twin Circle kartojo Vatikano 
spaudos šefo Federico Alessan- 
drini pareiškimą, kad užsienių 
reikalų ministerijoje Casaroli 
keliamais klausimais buvę ven
giama kalbėti, nes tai nesą jos 
kompetencija. Tai esąs, anot 
Twin Circle, toks pat atsaky
mas kaip užsienių reikalų mi- 
nisterio Gromyko, kai jis bu
vojo Vatikane. Kai arkiv. Casa- 

duodamas visai savitą ir indi
vidualų siluetą- O kartais visai 
ką kitą ten įžiūri. Kartais dau
giau nupiauna, išskaptuoja, kar
tais net ir prideda kokią dalį ir 
taip sudaro jau gana didelius 
drožinius, gauna visai naujų 
santykių skulptūras.

Čia prasideda neišsenkama 
Baltuonio fantazija. Čia vienur 
matai du bešokančius žmones, 
kitur du susiglaudusius veidus. 
Dar kitur iš sunkios masės ryš
kėja lyg kokio velnio galva, į- 
vairiausi žvėrys, medžiai, gry
bai. Mėgsta jis paukščius — 
pingvinus, antis, kuriem sutei
kia būties pilnumo.

Kartais mėgsta išdrožti eglu
tes, kurias gali lengvai bet kur 
pastatyti. Kartais šias eglutes 
sutelkia į vienetą ir sudaro la
bai dekoratyvu pilies ansamb
lį. Iš didelio kelmo buvo išdro
žęs Gedimino pilį su geležiniu 
vilku ir kitais atributais.

Šis reibuliuojantis formų pa
saulis yra surrealistinis, jo 
formos atrodo lyg iš kokių sap
nų pašauktos gyventi medyje.

Rūpestinga technika
Medį jis nudrožia, nupiauna 

ar nutekina kaip jam kur rei
kia- Kartais palieka visai bal
tą, o kartais įtrina dažą. Taip 
išgauna natūralią medžio spal
vą ar sukuria įspūdį, kad me
dis yra senas ir ilgai buvęs at
viras.

Medis nulakuojamas. Atviras 
medis surenka dulkes ir jas 
tiesiog įgeria į paviršių. Tem
peratūros svyravimai, drėgmė 
tokį atvirą medį išjudina, ir jis 
paskui nuo dulkių nusitepa, 
kad sunku net nuvalyti. Gi už
darytas medis jau laikosi pasto
viai. Jis yra įdėtas lyg į ko
kią stiklo dėžutę, — jo nebe- 
liečia dulkės ir drėgmė. Tokį 
medį galima lengvai nuvalyti, 
jis stovi, nekeisdamas savo 
spalvos.

Medis buvo rūpestingai at
baigtas ir gerai nulakuotas, čia 
ir pastebi, kaip su metais be
dirbant ateina geresnė meiste
rio technika. Visi jo darbai ga
vę technikinį lengvumą ir šva
rumą- Padaryta pažanga ir in
terpretacijoje. Jo žvilgsnis į šį 
sukurtą pasaulį pagilėjo ir su
rado daugiau prasmės. Kartu at
sisakyta nuo interpretacinių ba- 

' nalumų. ,
—o—

Nuotr. SuhieDailininkė Dalia Ramanauskaitė

Pelės — dail. Dalios Ramanauskaitės pieiinys tušu.

Pr. Baltuonis maždaug prieš 
dešimtį metų pradėjo dirbti to
kias kelmų skulptūras. Kai pra
dėjo sektis, jis net nustūmė vi
sus darbus į šalį ir atsidėjo tik 
šiai skulptūrai. Iki šiol jau yra 
surengęs 20 parodų. Visur susi
laukė pripažinimo. Kanadoj 
vienos parodos metu jo kūri
niai buvo parodyti net per 
spalvotą televiziją ir buvo pa
darytas su juo pasikalbėjimas. 
Aprašė ir Kanados spauda.

Iki šiol yra sukūręs arti 
1000 skulptūrinių vienetų

—o—

Jam daug pagelbsti žmona — 
Jadvyga Baltuonienė. Pasikvie
tusi fotografą, išfotografuoja 
kiekvieną kūrinį, paskui sura
šo visas reikiamas metrikas. 
Turi tokią knygą, kur iš eilės 
suregistruoja visus darbus. Kai 
vyksta parodos, ji viena tvarko 
visus komercinius reikalus. Pa
sirūpina ir parodų rengimo 
technikiniais reikalais, taip 
atpalaiduodama savo vyrą nuo 
daugelio įkyrių rūpesčių.

—o—
Pr. Baltuonio paroda buvo 

ir maloni ir prasminga. Malo
ni ta prasme, kad suradai daug

(nukelta į 8 psl.)

Atidaroma Dalios Ramanauskaitės 
paroda New Yorke

New Yorke, Allen Stone gale
rijoje, 48 East 86 Street, Man
hattan, kovo 27 atidaroma Da
lios Ramanauskaitės piešinių 
paroda, kuri tęsis iki balan
džio 15.

Lietuviškai visuomenei ši

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

KODĖL TRAUKIA Į TEISMĄ? 
Klausimas

Mūsų žentas yra dantų gydy
tojas. Nors ne lietuvis, bet la
bai geras ir rimtas žmogus. Jie 
turi tik vieną sūnų, ir jis jau 
lanko “high school” (gimnazi
ja).
Mes turėjom dviejų šeimų na

mus. Patys gyvenom antrame 
aukšte, o daktaras su šeima— 
pirmame, kur buvo įsitaisęs ir 
savo “office” (kabinetą). Jis tu
ri daug pacientų, ir visi jį mėgs
ta.

Ta vieta, kurioje namus pir
kom prieš 30 metų, pasikeitė: 
atsikraustė kitokie gyventojai, 
ir mum pasidarė nebegera ten 

jauna dailininkė nėra taip ge
rai pažįstama, nors ji pati yra 
dalyvavusi visoje eilėje ameri
kiečių parodų, pati viena yra 
surengusi bent kelias parodas. 
Apie ją rašė parodų proga ir 
New York Times, Art News ir 
Art Magazine.

Dalia Ramanauskaitė yra gi
musi Kaune 1936. Pokario me
tais gyveno Vokietijoj, į JAV 
atvyko 1949. Meną studijavo 
Southern Connecticut kolegijo
je. Vėliau meno dalykus dėstė taip yra- Juk daktaro kabinetas 
Old Saybrook aukštesniojoj mo
kykloj- Dabar gyvena Ivory
town, Conn., ir verčiasi menu.
Bendrinėse parodose dalyvau

ja nuo 1954, pati viena suren
gė savo parodą bene 1964 
Amel galerijoje New Yorke. 
Jos darbų yra • įsigiję Norfolk 
meno ir mokslo muziejus, Mas- 
sachussetts universiteto mu
ziejus, New Britain, Conn., me
no muziejus, Smithsonian In
stitute Traveling Show, Mar
shall Field and Co. ir visa eilė 
amerikiečių bei lietuvių, kurie 
gyvena apie New Haven, Conn.
Kas charakteringa jos menui?

Dalia Ramanauskaitė yra 
realistė, amerikiečiai jos pieši
nius pavadino “Super — real 
drawings’”. Ji naudoja paprastą 
smailią plunksnelę ir tušą. Pie
šia dažniausiai visokias maši
nas, senus automobilius jų da
lis, indus, augalus, žaislus.

Piešinys plunksna padaro
mas labai realiai, rodos, gali

(nukelta į 8 psl.)

gyventi. Žiūrėjom namų kitur, 
bet negalėjom rasti tinkamų, 
nes norim visi kartu gyventi, o 
daktaras nori turėti gerą ir gra
žų kabinetą. Po keleto metų ra
dom gerą sklypą žemės, nuta
rėm jį nupirkti ir pastatyti ge
rus, gražius vienos šeimos na
mus. Taigi žentas pasisamdė 
architektą, padarė planus ir 
pradėjo statybą.

Man su vyru buvo nutarta 
įrengti du kambarius apačioj, 
bet ten labai gražu ir erdvu. 
Buvo įrengtas puikus kabinetas, 
taip pat ir penkių kambarių bu
tas vaikam gyventi. Viskas ėjo 
gerai. Mes sumokėjom už skly
pą didelę sumą pinigų, bet žen
tas sumokėjo už namų pastatys 
mą. Turėjom pasiimti geroką 
paskolą iš banko.

Kai įsikraustėm į naujus na
mus, atrodė, kad viskas taip 
puiku ir gera: rodos, gyvenk ir 
džiaukis.

Praėjo keletas mėnesių, ir 
mes gaunam laišką iš teismo, 
kad esam traukiami į teismą. 
Žentas tuoj ir nubėgo ten su
žinoti, kokia priežastis. Juk už 
viską apsimokėjom. Pasirodo, 
kad kaimynai ir tas žmogus, iš 
kurio buvo nupirkta j žemė, 
traukia i teismą mūsų žentą to
dėl, kad, girdi,-jis neturi teisės 
biznį varyti toj vietoj, kurioj 
pasistatėm namus.

Mes negalim suprasti, kodėl 

nėra kokia krautuvėlė ar biz
nis.- Čia tik ligoniai ateina, o ne 
biznieriai ar pirkėjai-

Žentas tuoj pasiėmė advo
katą, ir tas jam pasakė, kad 
reikalas rimtas ir kad mes ga
lim teisme pralaimėti.

Mes nenorim perdaug žentą 
klausinėti, nes ir taip jam da
bar rūpesčių netrūksta. Norė
tume Tamstą paklausti, kodėl 
galima žmogų traukti teisman 
be jokios jo kaltės ir ką mum 
dabar daryti.

Uošviai, Indianos valstija

Atsakymas
Tamsta man duodi labai ma

žai reikalingų informacijų. To
dėl turiu atsakyti į Tamstos 
laišką, pasiremdama vien prilei- 
dimais.

Prileidžiu, kad Tamsta rašai 
apie teisiškai vadinamą “restric
tive covenant”.

Dažnai būna taip: kai dide
lis žemės plotas yra paskirsto
mas į atskirus sklypus ir tie 
sklypai yra parduodami pirkė
jam, tam tikros sąlygos (con
ditions) yra įtraukiamos į že
mės perleidimo dokumentus 
(deeds). Tos sąlygos paprastai 
yra tokio pobūdžio: kad stato
mi namai tegali būti vienos šei
mos; kad iš priešakio ir iš šo
no turi būti mažiausia (mini 
mum) tiek ir tiek žemės palie
kama; kad statomi namai gali 
būti naudojami vien tik kaip 
gyvenamieji namai, o ne vers
lo ar profesiniam reikalam.

Perkant sklypą namam staty
ti, advokatas, kuris tvarkė 
Tamstų pirkimo reikalus, pri
valėjo apie tai sužinoti ir Tams
tom apie tai pranešti Jei Tams
tos pirkote sklypą be advokato, 
tada, žinoma, ši svarbi aplinky
bė galėjo likti niekieno nepa
stebėta. Taip pat gali būti, kad 
Tamstos “nusižengėt” bend
riem “zoning laws”, o ne “re
strictive covenants”.

Galiu Tamstas užtikrinti, kad 
ir vienu, ir kitu atveju Tamstų 
vaikų advokatas turi nelengvą 
ir komplikuotą darbą priešaky, 
jei toj apylinkėj “restrictions” 
yra taikomos ne tik biznio, bet 
ir profesinėm įstaigom.
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Kolumbijos lietuvių judintojas
Kun. Mykolo Tamošiūno 60 metų sukakties proga

Mūsų spaudoje beveik kas
met praslysta kronikos žinutė: 
“Kun. Tamošiūnas iš Kolumbi
jos lankosi Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse”. Ko čia lankosi 
ir ką veikia Kolumbijoje, ma
žai kas žino. Ne viską žinojau 
ir aš, kol šiais metais nepama
čiau savo akimis Kolumbijos ir 
neaplankiau čia gyvenančių lie
tuvių. O juos aplankyti ir reko
lekcijas pravesti mane iškvietė 
tas pats kun- Mykolas Tamo
šiūnas.

Pas kolumbiečius vyksta iš 
Amerikos mūsų sportininkai so
listai, Grandinėlė, o šiais me
tais vyks ir Čiurlionio ansamb
lis. Kas šiuos ryšius su JAV 
lietuviais mezga, kas ta kultū
rine ajnbasadoryste rūpinasi? 
Jau Bogotoje, vos atvykus, lie
tuviai man kalbėjo:

— Nebūtų kun. Tamošiūno, 
mes apsnūstame. Jis mus ju
dina ...
Judina jis lietuvius iš Medelli- 

no, milijoninio Antiochijos pro
vincijos miesto, kur pats pa - 
statė lietuvių namus, arch. Jo
no Pikčilingio suprojektuotus, 
kard. Antonio Samore pašven
tintus — su puošnia ir erdvia 
Šiluvos Marijos koplyčia, sale 
ir gyvenamais kambariais- Tų 
namų statybai jis ieškojo rėmė
jų ir jų apsčiai rado J. A. Vals
tybėse. Ta proga jis mezgė ry
šius su mūsų kultūrininkais, 
menininkais, sportininkais irš 
menininkais, sportininkais irš 
jų iškylomis rūpindamasis.

Medelline jis yra lietuvių ko
lonijos kapelionas ir visų kul
tūrinių parengimų organizato
rius. Jam priklauso ir visas so
cialinis darbas tarp lietuvių. 
Šalia to, jis dar yra klebonas 
saleziečių valdomoj parapijoj.

Mažai turėjau progos su juo 
sušnekti, praleidęs savaitę Me
delline. .Manę globojo kun. N. 
Saldukas, o kun- Mykolas greit 
išnykdavo prie savo darbų. Pas-

ŪKE WORTH, FLORIDA
Lake Wortho lietuviu klubas 

Lietuvos nepriklausomybės mi
nėjimą surengė vasario 13 erd
vioje Carpenter salėje. Atsilan
kė gražus vietos ir apylinkės 
lietuvių būrys. Minėjimą atida
rė ir visą programą pravedė 
valdybos pirmininkas A. Augū- 
nas.

Sugiedojus Amerikos ir Lie
tuvos himnus, buvęs Rocheste- 
rio ilgametis klebonas kun. Jo
nas Bakšys sukalbėjo jautrią in- 
vokaciją. Šiam minėjimui pri
taikytą kalbą pasakė klubo na
rys Vytautas Staneika- Jis trum
pai, bet vaizdžiai apžvelgė vi
sus svarbesniuosius Lietuvos 
gyvenimo momentus.

Žuvusieji dėl Lietuvos lais
vės buvo pagerbti atsistojimu 
ir vienos minutės tyla. Vytauto 
Staneikos du patriotinius eilė
raščius jautriai padeklamavo jc

Montrealio Aušros Vartų parapijos choras, kairėje operos solistė Gina Čapkauskienė, viduryje — dirigentė Mme Madaleine D. Roch, akom- 
poniatorė Mle C. Pelletier. Trūksta choro vadovo A. Keblio.

Kun. Mykolas Tamošiūnas, kai jis 
lankėsi Darbininko redakcijoje.

kutinę dieną prašiau jį skir
ti man bent 15 minučių. Pra
dėjau egzaminuoti protokoliš- 
kai:

— Kur gimei, ar kun. Lip- 
niūno parapijoje?

Apie Lipniūhą jis man buvo 
kalbėjęs ne vieną kartą. Priver
tė prieš 10 metų parašyti ir 
straipsnį apie Lipniūną “Ko
lumbijos Lietuvyje”, kurį pats 
redagavo ir leido.

— Jei ne kun. Lipniūnas, ne
būčiau šiandien kunigu! — ne 
kartą buvo prasitaręs. Tačiau 
į mano klausimą jis atsakė 
nustebęs:

— Ar nežinot, kad aš “bol
ševikas”? Gimiau Leningrade 
ir grįžau su tėvais į Pampėnus 
jau paaugęs. Čia ir pažinau Lip
niūną. Jis mane žavėjo ir man 
padėjo apsispręsti mokslui ir 
kunigystei. Kai Lipniūnas at
šventė savo primicijas, į ant
rus metus (1931) aš išvykau į 
Italiją pas saleziečius, o 1935 
—į Kolumbiją tęsti studijų. 
Kunigu buvau įšventintas Bo
gotoje tais metais, kai bolševi-

žmona Aldona Staneikienė. A. 
Mažeikienė padainavo gražią 
nuotaikingą dainelę.

Lietuvos laisvinimui aukojo: 
V. O. Dovydaičiai — 30 dol., 
V. A. Tomkai — 20 dol., kun 
J. Bakšys — 15 dol.; po 10 dol- 
— A. M. Augūnai, M. L. Kšeč- 
kauskai, J. S. Radvilai, Valu- 
žiai; po 5 dol.: V.A. Stancikai, 
kun. A. Senkus, Ch. Šimkus, 
Gudas, R. Šimelis, E. Baranaus
kienė, Brown, V. S. Balčiūnai. 
Vacį- ir P. Balčiūnai, Bortvikie- 
nė, Paschell, M. A. Mažeikai. 
Liberiai, Buivydienė, Kodžiai. 
Bertašiai ir B. Vaitiekeinė. Ki
ti aukojo mažiau. Viso aukų 
surinkta 201 dol.

Po programos buvo skonin
gai paruoštos vaišės, kurių vi
sas išlaidas apmokėjo klubo na
rys Antanas Rugys.

V. Zanavykas 

kai antru kartu (1944) žygiavo 
per Pampėnus okupuoti Lietu
vos.

Porą metų jis dirbo pas 
raupsuotuosius, o nuo 1946 sa
leziečių kolegijoje Medelline, 
kol atsirado lietuviai emigran
tai. Lietuvius jis kvietė į ši 
miestą, ypač tuos, kurie netu
rėjo aiškios profesijos ir nega
lėjo patys be pagalbos įsikurti. 
Rūpintojėlio paslaugom jis 
sprendė tautiečių įkurdinimą.

— Kaip vertinate savo darbą 
su lietuviais po 23 metų?

— Buvo džiaugsmo, buvo ir 
vargo — visko po truputi. Dir
bu iš aukštaitiško užsispyrimo.

— Kokia idėja akstiną ruošti 
Kolumbijoje didesnio masto lie
tuviu pasirodymus?

— Reprezentuoti lietuvių kul
tūrą ir palaikyti lietuvių var
dą. Tai dalis kovos už Lietuvos 
laisvę.

— Koks buvo tikslas statyti 
lietuviu namus?

— Turėti lietuviam savo pa
stogę ir palaikyti lietuvybę, 
nors lietuvių skaičius šiuo me
tu yra sumažėjęs- Šiai pastogei 
atsirasti pradžią davė viena 
moteris kolumbietė, padėjusi 
nupirkti žemę. Statyba užtruko 
6 metus ir ją atbaigti padėjo 
bičiuliai iš Amerikos. Lietuvių 
pamaldos čia vyksta kas sek
madienį.

— Dažniau lankotės JAV, ko
kius Įspūdžius parsivežat?

— Lietuviai geri žmonės ir 
patriotai. Kunigai visur mane 
priėmė lietuvišku nuoširdumu. 
Toks pati įspūdis ir Kanadoje.

— Kaip žiūrit i Lietuvos 
ateiti?

— Esu optimistas. Matysim 
laisvę, jei ne mes, tai mūsų 
jaunimas.

— O kaip jum sekasi su jau- 
,nimū?

—y Jūs jį^natėt ir kalbėjotės, 
ir, rodos, neblogai susikalbėjot. 
Lituanistines pamokas turėjom 
su pertraukomis, o dabar vėl 
pradėsim, nes ruošiamės vykti 
į antrąjį pasaulio Dėtuvių jau
nimo kongresą.

— Kiek jaunimo ketinate at
siusti?

— Į pirmąjį kongresą pasiun- 
tėm 8, o dabar bus daugiau, 
nes prisidės keletas iš Bogotos- 
Lietuviškumo ir kalbos intere
są labai pakėlė Grandinėlės at
vykimas.

— Esate Medelline du lietu
viai kunigai. Koks jūsų bend
radarbiavimas — žemaičio su 
aukštaičiu?

— Kai kada pasipešam, bet 
tautiniais reikalais einame iš 
vieno.

— Kiek mėty dirbat kartu 
su kun. N. Salduku?

— Kolumbijoje esame jau 
40 metų, imigracijos ir lietuvių 
reikalais rūpinamės 23 metai, 
O Medelline dirbame kartu 9 
metai.

— Kokios paramos turit iš 
savo tautiečiu ir svetimųjų,

DARBININKAI

Montrealio Aušros Vartų parapijos choro oktetas. Iš k . j d. sėdi: V. Kačergius, H. Celtorius — choro seniū
nas, dirigentė Mme. M. D. Roch ir A. Keblys; stovi: A. Gudas, R. Bulota, A. Rusinas, A. Urbonas, P. Žu
kauskas ir A. Jankus.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJAI IR CHORUI 20 METŲ
Audrom ir didžiausiom pū

gom siaučiant, vasario 13-14 
Aušros Vartų parapija Mont- 
realyje kartu su savo choru at
šventė 20 metų sukaktį. (Oficia
liai įsteigta 1951 vasario 9. 
Antroji lietuviška Šv. Kazimiero 
parapija yra žymiai senesnė ir 
jau atšventė 50 metų sukaktį).

Iškilmės pradėtos malda, ku
rią sukalbėjo klebonas Tėv. L.

ypač lietuviškos veiklos baruo
se?

— Daug ką gera būtų gali
ma pasakyti apie tautiečius. O 
iš kitų norėčiau paminėti ypač 
Gregorijų Feldmaną, žydą iš 
Jurbarko, pramonininką. Jis dir 
dirbo liet, komitete, kai rūpi
nomės imigrantais. Būdavo vi
sada lietuvių pobūviuose ir rė
mė bet kokia mūsų veikla. Bu
vo mielas ir nuoširdus draugas- 
Mirė praėjusiais metais spalio 
19r—— >
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Sunku apibūdinti trumpais 
žodžiais ši “aukštaitiškai užsi
spyrusį” kunigą — vienuoli. Iš
orinio socialumo jis daug ne
rodo. Kalba-mažai. Veidas ne
pasako, ką^jis galvoja ir jau
čia. Vyriškas charakteris su 
būdingu santūrumu, maloniu 
žvilgsniu ir šypsena, daugiau 
atsiskleidžia planavimu ir veik
la.

Pernai jo kviečiamas atsisa
kiau. Nesijaučiau turis laiko ir 
šįmet. Tačiau gavęs laišką su 
pabrėžimu "šįmet prašau be jo- 
kiu ne", nebepajėgiau spirtis. 
Man regis, nepajėgia atsispir

ti ir Kolumbijos lietuviai ir JV 
grupės, kai juos kun- Mykolas 
kviečia ar ragina.

Nors pernai spalio 2 jam su
ėjo 60 metų, tačiau valia dirbti 
savo tautai, atrodo, nemąžta. 
Sveikatos Dievulis nepagailėjo, 
galva vos pradeda žilti, lyg 40 
metų vyro. Telydi jį mūsų lin
kėjimai ir Dievo palaima nau
jų dešimtmečių veiklom

Stasys Yla 

Zaremba, S. J- Malda buvo skir
ta už mirusius šios parapijos 
narius. Iškilmėse dalyvavo jė
zuitų provincijolas Tėv. G. Ki- 
jauskas, Šv. Kazimiero parapi
jos klebonas kun. dr. F. Juce
vičius, N- P. M. seselės, Lietu
vių Bendruomenės pirm. Ru- 
dinskas, miesto, provincijos ir 
federal, valdžios atstovai- Te
legramomis sveikino buvę kle
bonai. Programą vedė dr. P. 
Lukoševičius. Aušros Vartų pa
rapijai vadovauja tėvai jėzui- 
zuitai.

Meninę dalį choras pradėjo 
su giesmėmis: Naujalio — Mal
da už tėvynę' Gaidelio —Skais
čioji Marija ir Haendelio — 
Aleliuja. Tai buvo padėka 
Aukščiausiam- Toliau buvo pa
saulietiškos dainos. Choras at
liko: Bendoriaus — Mergužėle 
lelijėle, Šimkaus —. Atsisveiki
nimas su giria, Tallat-Kelpšos 
— Meno daina ir Čiurlionio — 
Oi lekia, lekia.

Programon įsijungė operos 
solistė Gina čapkauskienė, pa
dainuodama K u p r e v čiaus 
Lakštingalos giesmę ir ariją 
iš operos “Užburtoji fleita”, 
(muzika W. A. Mozarto).

Pabaigai choras atliko ištrau
ką iš “Nabucco” operos —Lė
kit mintys ir Čigonai iš “Tru
badūrų” operos; abi operos G. 
V erdi.

Po to buvo iškviesti 5 daini
ninkai, kurie be pertraukos cho
re dainuoja 20 metų- Tie daini
ninkai buvo: B. Lukoševičienė, 
K. Gentmanienė, V. Kačergius, 
J. Vasiliauskas ir A. Piešina. 
Jiem buvo prisegta po gėlę.

Tuo ir baigėsi oficialioji da
lis. palikdama neišdildomą įs
pūdį susirinkusiem, kurių bu
vo pilna parapijos salė.

Toliau vakaras tęsėsi prie 
puikiai paruoštų vaišių sta
lų- Vaišes ruošė Šv. Onos drau
gija. Neapsieita ir be linksmo
sios dalies. į kurią, kapelai už
grojus, įsijungė seni ir jauni.

Kitą dieną, sekmadienį, mi-
šias koncelebravo: Tėv. G. Ki- 
jauskas, Tėv. L. Zaremba ir 
Tėv. K. Raudeliūnas- Mišias gie
dojo choras.

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

500 dol.: Kun. Balys Iva
nauskas, Cleveland, Ohio.

Po 100 dol-: J. ir Elzbieta Ka
tiliai, Omaha, Nebr., Juozas Ku- 
čiauskas, E. St. Louis, HL, A. 
Rudak, Brighton, Mass., Frank 
Valuckas, Melrose, Park, Ill.

15 dol.: Eric Unger, E. Cle
Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

{amžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti* 

Budding Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Chorui vadovauja Mme. Ma- 
daleina D. Roch. Chocas yra iš
augęs ir sustiprėjęs, ypač pajė
gus atlikti gana sunkius kūri
nius. Choro vedėja yra prancū
zė, gabi ir jautri muzikė. Ji yra 
tos parapijos vargonininkė, 
dar dirba su solistais, mokyda
ma juos dainuoti.

Choras kas savaitę repetici
jom skiria 4-6 valandas- Jo su
dėtyje yra moterų choras, miš
rus choras ir gana aktyvus vy
rų oktetas, kuris dažnai kitur 
važiuoja koncertuoti. J i s 
jau gastroliavo Worcesteryje ir 
balandžio 18 vyksta į Bostoną.

Kartu su operos soliste Gi
na Čapkauskiene Aušros Var
tų parapijos choras yra išleidęs 
savo plokštelę. Neperseniausiai 
jam teko atlikti programą tele
vizijoj. Pavasarį rengiasi daly
vauti tarptautiniame muzikos 
festivalyje ir dainų šventėj Chi- 
cagoj. A. Keblys

KNYGA APIE PROF.
K. PAKŠTĄ

“Kazys Pakštas, arba Tauti
nio šauklio odisėja”, knyga, pa
rašyta prof. dr. Juozo Ereto, jau 
išėjo iš spaudos. Jau ruošia
ma siuntinėti ją užsisakiusiem..

Knyga verta ypatingo dėme
sio. Joje autorius meistriškai, 
gyvai ir vaizdingai atskleidžia 
mūsų iškilųjį visuomenininką, 
mokslininką, politiką, ateitinin- 
kijos vadą; nupiešia visą jo 
gyvenimo eigą nuo vaikystės 
Aukštaitijoje iki mirties Chica- 
goję, spalvingai įausdamas jo 
gyvenimo odisėją į žavingiau
sią lietuvių tautos pragiedrulį 
— nepriklausomybės laikus, o 
taip pat ir į Lietuvos kryžiaus 
kelio laikotarpį — tremties 
tragiką-

Leidėjai primena, kad knygą 
užsisakyti dar nėra vėlu. Užsa
kymus siųsti šiuo adresu: L.K. 
Mokslo Akademija, Piazza del
la Pilotta 4, 00187 Roma, Ita
lia. Užsisakant galima kartu 
siųsti ir pinigus. Iki kovo 30 už- 
sisakiusieji knygą gaus papi
ginta kaina, būtent: kietais vir
šeliais — 7 dol., minkštais vir
šeliais —■ 5 dol.

veland, Ohio (aukos iki 100 
dol.)-

10 dob: Jonas Jankauskas, 
St. Petersburg, Fla.

5 dol.: St. Makarevičius.
Šios aukos gautos per lietu

vių pranciškonų provincijolą 
tėv. Jurgį Gailiušį, OFM.

5

— Laiškų Lietuviams ruošia
mas dainos ir poezijos vakaras 
bus kovo 27, šeštadieni, 7 v.v. 
Jaunimo centre, Chicagoj. Bus 
įteiktos konkurso laimėtojam 
premijos, jaunieji poetai pa
skaitys savo poezijos, o po to 
bus koloratūrinio soprano Gi
nos Čaplauskienės (iš Montrea
lio) koncertas, akomponuojant 
Aleksandrui Kučiūnui.

— Lietuvių Jaunimo Infor
macijos centro valdybą Bosto
ne sudaro, pirm. G- Karosas^ 
vicepirm. A. Makaitis. sekr. 
N. Baskytė, ižd. B. Veitas, už
sienio skyrius — R. Kalėdaitė, 
nariai: R. Manomaitis, E. Pau- 
liukonytė, R Petrikon\ tė.

— Batuno lietuvių sekcijos 
narių metinis susirinkimas 
šaukiamas balandžio 3. šešta
dienį, 2 vai. popiet Maspeth, 
N. Y., V. Atsimainymo lietu
vių parapijos salėj. Darbotvar
kėj: apyskaitinis veiklos pra
nešimas, ateities veiklos planai, 
artėjanti Batuno 5-toji metinė 
konferencija, kandidatų į di- 
rektoriatą rinkimai, lietuvių 
sekcijos- valdybos rinkimai ir 
kt.

— Vilniaus Sąjungos Detroito 
skyriaus susirinkime kovo 14 
išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Albertas Misiūnas, sekr. Kazys 
Veikutis, ižd. Eugenija Bulotie
nė. Revizijos komisija: Alfon
sas Rimbą, Vytautas Gurka, 
Valentina Osteikienė.

— Phildelphijos skautai in
tensyviai ruošiasi Kaziuko mu
gei, kuri įvyks Verbų sekma
dienį, tuoj po pamaldų šv. 
Andriejaus parapijos salėj.

— Prel. Leonardas C. Gižins- 
kas per R. Valatkos vadovauja
mą Lietuviškų melodijų radijo 
valandą Detroito lietuviam ga
vėnios metu penktadieniais 
praveda įdomias religinio turi
nio transliacijas. Paskutinė 
transliacija bus Didįjį Penkta
dienį. Lietuviškų melodijų va
landa būna pirmadieniais, tre
čiadieniais ir penktadieniais.

— Lietuvių Rašytojų Draugi- 
jon narių slaptu raštišku balsa
vimu priimti šie asmenys: Al
girdas T. Antanaitis — litera
tūros kritikas, kun. Vytautas 
Bagdanavičius, MIC, — tautosa
kos tyrinėtojas, dr. Ilona Gražy
tė — literatūros* kritikė, dr. 
Kęstutis Keblys — literatūros 
kritikas, Marija Saulaitytė — 
poetė, prof. Rimvydas Šilbajo
ris — literatūros istorikas ir 
kritikas, Julija Švabaitė —poe
tė. Šiuo metų Lietuvių Rašyto
jų Draugija turi 91 narį.

— Juozas Gaila, JAV LB CV 
vicepirm. jaunimo reikalam, 
LB tarybos sesijai Philadelphi- 
joje pateikė veiklos planą, ku
ris buvo priimtas. Plane numa
tyta steigti jaunimo sekcijas di
desnėse LB apylinkėse, o ma
žesnėse LB apylinkėse turėti 
jaunimo atstovą. Raginama į 
apylinkių valdybas rinkti arba 
kviesti jaunimo atstovus. Bus 
palaikomi ryšiai su jaunimo 
ideologinėmis, studentų, sporto 
ir pan- organizacijomis, jom vi
saip padedama organizuoti sky
rius, rengti stovyklas, studijų 
dienas ir kt. Bus rūpinamasi ir 
nestudijuojančiu jaunimu. Pla
nuojama sudaryti meno viene
tą. kuris aplankytų tolimesnes 
bei mažesnes lietuvių vieto
ves. taip pat ir kilnojamą jau
nųjų dailininkų kūrinių meno 
parodą, švietimo tarybai bus 
talkinama lituanistinius kursus 
paruošti, bus steigiamos stipen
dijos. Bus padedama PLB val
dybai II-jo Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongreso rengimo 
darbuose.

—Lietuviška parapija ieško 
šeimininkės. Kreiptis: kun. B. 
Ivanauskas, 6527 Superior Av., 
Cleveland, Ohio 44103. Telef. 
(216) 413-5794

— Amerikos Lietuvių Tary
bos naujas adresas: 2606
West 63rd Street, Chicago, Ill- 
60629. Telef. 778-6900 arba 
778-6901.
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skautiškasis jaunimas jau uo
liai ruošiasi artėjančios vasaros 
naujom stovyklom, kad jcs bū
tų įdomesnės, skautiškesnės, 
prasmingesnės.

1971 vasara Skautų Sąjun
gai yra ypatingesnė, nes be ei
lės vietinių stovyklų yra ruošia
masi gausiai dalyvauti 25 me
tų egzilinės lietuvių skautų 
veiklos jubiliejinėj stovykloj, 
kuri įvyks Vokietijoj liepos 17- 
31. Lietuviškam jaunimui tai 
bus reta proga tokiam gau
siam savųjų sąskrydyje gražiai 
ir turiningai pabendrauti, įsigy
ti naujų draugu ir atsinaujinti 
lietuviškoje dvasioje. Šiomis pa
stangomis tikimės rasią prita
rimo ir mūsų budrioj visuome
nėj, kurios didysis rūpestis ir 
yra lietuviškumo išlaikymas ir 
jo perdavimas priaugančiam 
jaunimui.

Europos lietuviai skautai ne
kantriai laukia Amerikos sesių 
ir brolių, kad jie būtu jų sve
čiais. o Sąjungos vadovybė ti
ki. jog sutelktinė stovykla pra
eis gražaus pasisekimo ženkle.

Busimosios stovyklos vado
vybė ir stovyklavimo sąlygos 
jau buvo skelbtos anksčiau.

Antra reta ir ypatingai svar
bi proga — tai dalyvavimas pa
saulinio skautų sąjūdžio 13-je 
jamboree, kuri įvyks Japonijo

Vykstančių stovyklon Vokietijoje 
dėmesiui

Į Europos skautų stovyklą 
Vokietijoj jau ruošiasi vykti vi
sa eilė JAV ir Kanados skau
tų.

Atlanto rajono skautai-ės 
stengėsi suorganizuoti vad. 
“affinity group-’ (40 asmenų). 
Tokia grupė galėjo gauti papi
ginta kelionę lėktuvu į paskyri
mo vietą ir atgal.. Šiai grupei 
nesusidarius, atsirado kita pa
dėtis kelionės atžvilgiu.

Toronto skautai-ės rezervavo 
visa lėktuvą KLM Dutch Airli
nes. talpinantį 153 keleivius. 
Nors dauguma vietų jau yra už
pildytą. norį vykti stovyklcn 
dar gali nedelsdami kreiptis į 
atsakingus už šią kelione asma- 

- nis ir rezervuoti sau likusias 
vietas lėktuve.

Suinteresuoti prašomi kreip
tis į s. M- Vasiliauskienę, 51 
Smithfield Dr.. Toronto, Ont., 
Canada, arba susisiekti telefo
nu (416) 251-5126.

Jaunosios skautės New Yorko Kaziuko mugės atidaryme. Nuotr. R. Kisieliaus

Per skaūtybę— lietuvybei!

je rugp. 2-9. Brolija, žinodama 
šių tarptautinių jamboree Įta
ką pasaulio opinijai, nutarė ten 
siųsti vieną oficialų, informaci
ne medžiaga aprūpintą atstovą 
(manoma, kad vyks pats Vy
riausias Skautininkas), prie ku
rio jamboree vietoje prisijungs 
su nelietuvių skautų vienetais 
atvykę mūsų skautininkai iš Ka
nados, Amerikos, Brazilijos ir 
gal Australijos.

Ten mūsų patyrę atstovai už
megs asmeniškus ryšius su ki
tom tautom atstovaujančiais 
skautų vadais, juos aprūpins in
formacine medžiaga ir, ypatin
gomis galimybėmis pasinaudo
dami, išgarsins Lietuvos laisvi
nimo bylą.

Tam Brolija baigia paruošti 
anglų kalba leidinį, trumpai api 
manti Lietuvos istoriją, geogra
fiją. kalbą ir skautų gyveni
mą- Toks pat, tik mažesnio for
mato, leidinvs bus išleistas 
prancūzų ir ispanų kalbomis.

Toki šių metų Vadijos užsi
mojimai. Brolija mano ir laukia 
jog šiom idėjom pritars ir tal
kon ateis visa skautija su savo 
brangiais bičiuliais ir rėmėjais, 
nes pasisekimas priklausys ne 
nuo vienos vadijos, bet nuo mū
sų visų. Iki šiandien savo atsto
vo į minėtąją jamboree išsiųsti 
Brolija dar nėra finansiškai 
pajėgi. O ne paslaptis, jog Vo-

Lėktuvas iš Toronto išskren
da liepos 7, 8 vai- vakaro. Ki
tos dienos rytą nusileis Lon
done. kur išbus tris dienas. Iš 
Londono bus skrendama porai 
dienų į Paryžių, o toliau bus 
ekskursija po žymesnius Euro
pos miestus traukiniais, laivais 
ir lėktuvais. Bus aplankyta dar 
Šveicarija, Italija, Austrija ir 
Vak. Vokietija. I stovyklą eks
kursantai susirinks liepos mėn- 
viduryje. Po savaitės stovyklo
je vykstama į Liuksemburgą ir 
liepos 30-31 atgal į Torontą.

Kelionės išlaidos tokios: — 
kelionė lėktuvu atsieis 191 dol., 
15 dienų ekskursija po 15 dol. 
į dieną — 225 dol. Pridėjus 
stovyklos mokestį ir smulkias 
išlaidas,. visa išvyka atsieitų 
maždaug 500 dol. asmeniui. Į 
šia suma neisiskaito kelionės i‘š- v v *
laidos į Torontą ir atgal.

kietijoj įvyk siančios stovyklos 
pasisekimas taip pat nebus už
tikrintas be Amerikos lietuvių 
skautų paramos.

Tad' susidarančių sunkumų 
akivaizdoje Brolijos Vyriausias 
Skautininkas ir Vadija nuošir
džiai prašo jūsų nepalikti su 
šiomis finansinėmis problemo
mis jų vienų, o jungtis į bend
rą darbą, paremiant aukomis.

Brolija minėtiem tikslam fi
nansus telkia per Brolijos Jam
boree Fondą, kuris šiuo metu 
ir iš jūsų laukia paramos. Va
dija mano, jog eilėje kitų fon
dų šis yra nemažiau reikšmin
gas, kol jo remiamas šiandieni
nis jaunimas tiek rodo veržlu
mo lietuviškai veiklai.

Aukas prašome siųsti adre
su: Lithuanian Scouts Associa
tion, Inc., 100-20 89th Ave., 
Richmond Hill, N- Y. 11418. 
Tai adresas Fondo iždininko s. 
Vyt. Abromaičio, kuris Brolijos 
vardu jus pakvituos ir iš Sąjun
gos išrūpins “tax deductible” 
pažymėjimą. Už aukas B. Vadi
ja visiem iš anksto dėkoja.

s. A. J. Gudaitis
LSB Jamboree Fondo 

skyriaus vedėjas

VADOVĘ SUVAŽIAVIMAS
ELIZABETHE

Vasario 6 Elizabethe, N. J. 
įvyko LSS-gos JAV Atlanto ra
jono'vadovų suvažiavimas, .ku
riame buvo aptarti einamieji 
rajono reikalai. Buvo sustota 
prie pavasario skautų-čių šven
tės, kuri Įvyks gegužės 1-2 Ken
nebunkport, Me. Visi rajono 
skautai-ės ir jų vadovai yra 
kviečiami dalyvauti. Vyr. skau
tės ir skautai vyčiai, jei jie ne
vadovauja skautų vienetui,, ne
turi teisės i ši suvažiavima va
žiuoti. Šokių metu nebus dėvi
mos uniformos.

Ps. Romas Jakubauskas pra
nešė, kad sporto šventė įvyks 
birželio 19-20, Worcester, Mass- 
Ši šventė sutraukia tiek spor
tuojančių skautų, kad, turint ri
bota aikštelių skaičių, darosi 
keblu su laiku. Vėliau bus pra
nešta .registracijos data, ir tik 
užsiregistravę sportininkai ga
lės dalyvauti varžybose.

Atsižvelgiant į mūsų tautai 
skaudžius artimos praeities įvy
kius, Atlanto rajono vasaros

TROFĖJA JAUNAI 
AKORDEONISTEI

Jau aštuonie metai, kai Long 
Islando Akordeonistų Sąjunga 
suruošia didžiules Long Islando 
muzikos šventes muzikos stu
dentų varžybom bei pasirody
mam. Šių metų kovo 7 tokia 
šventė buvo sutraukusi įvairių 
instrumentų varžovų virš 1000.

Savo laimę pabandyti į var- 
šybas stojo ir jaunoji akordeo
nistė sesė Jolita Gudaitytė, kaip 
studentė iš United Conservato
ry of Music, Richmond Hill. Jo
lita laimėjo trofėjų 10 metų 
grupėje, varžydamas! su kitais 

. 46 akordeonistais.

DARBININKAS

Pavykusi paroda
į New Yorko vyr. skaučių ži

dinys kovo 13-14 surengė Pra- 
į no Baltuonio medžio šaknų
; skulptūrų parodą New Yorko

Kultūros Židinyje. Tai bene vie- 
i na iš įdomiausių šiais metais

buvusiu parodų- Parodon atsi
lankė tikrai rekordinis skaičius 
New Yorko visuomenės. Lanky-’ 
tojai turėjo progą pamatyti 
šiuos nuostabiai gra - 

i žius ir įdomius kūrinius. Dau
gelis juos pirko, kad papuoštų 
savo namus.

šeštadienio vakarą įvyko pa
rodos atidarymas. Šia proga 
kalbėjo rašytojas-dailininkas 
Paulius Jurkus. Žodį tarė ir 
pats skulptorius P. Baltuonis.

, Per abi parodos dienas ją ap
lankė maždaug 300 asmenų. Vi
si ne tik grožėjosi išstatytais 

: eksponatais, bet ir mielai sve
čiavosi pas seses židinietės, ku
rios visą laiką svečiusvaišino 
kava ir pyragaičiais.

Židinietės dar kartą 
i kad jos yra veiklios, 
i sėkmingai atlikti gana 

uždavinius.

parodė, 
sugeba 
painius

B- K.

stovyklai duotas Simo Kudir
kos vardas, kad palaikytų griež
tesnę drausmę ir tvarką stovyk
loje. Atlanto rajono vadeiva ps. 
G. Surdėnas pristatė naujas sto
vyklavimo taisykles, kurias su
važiavimas vieningai priėmė.- 
Nuo dabar jų bus laikomasi 
kiekvienoje mūsų stovykloje. 
Iki stovyklavimo laiko kiekvie
nas brolis ir sesė bus supa
žindinti su tomis taisyklėmis.

Paukštyčių šventė — sąskry- 4, Bostonas — balandžio 
dis įvyks gegužės 22-23 Put
nam, Conn. Kviečiamos visos 
jaun. skautės ir jų vadovės- Yra

Pro savaitgalinio slidinėtojo 
suledėjusias akis. . .

Penktadienio vakaras, sausio 
29. Sninga. Į Atlanto rajono 
skautų vyčių ir vyr. skaučių 
slidinėjimo savaitgalinę iškylą 
pradeda rinktis broliai ir se
sės iš viso rytinio pakraščio. 
Važiuojam į kalną, bet pavar
gusio automobilio ratai slysta 
ir gana. Gaila kad drauge va
žiuojančios sesės daugiau ne
sverta — dabar tikrai padėtų!

Atvykę į latvių veteranų na
mus “Rota” (Tannersville, N. 
Y.), jau randame gerą pulką 
New Yorko brolių- Neužilgo 
atvyksta ir sesių pulkas su vie
nišu broliu iš Hartfordo (man 
jo gaila!). Vis didesnės snaigės 
krinta ... vis greičiau. Pagalvo
ju, čia, brolyt, gali būti rim
čiau, dar ko gero užpustys čia 
mus. Net pirmadienį į darbą 
negalėsiu nuvykti, ot būtų liūd
na

Begalvojant apie greitai dau
gėjantį sniegą ir belaukiant at
vykstančiųjų, štai visai neju
čiomis atslenka ir pirma vai. 
ryto. Lyg ir reikėtų eiti mie
goti — rytoj bus ilga senas ko
jas varginanti diena. Bet gal 
dar lukterėti. Lauke vis dar 
sninga •'. .kąsniais. Praslenka 
dar valandėlė besišnekučiuo
jant. Svarbus sprendimas — 
dabar jau tikrai eisiu miegoti.

Įsitaisius lovoj ir vos pradė
jus snausti, pasigirsta klegesys 
ir triukšmas. Tai bostoniškių 
grupė ką tik sugužėjo pro du
ris. Bostono s.v. kandidatai mie
lai pasisiūlo atnešti vyčių ir se
sių lagaminus bei slides. Puiku. 
Prie naujai atvykusiųjų priside
da kiti, ir susidaro vaizdas lyg 
kaip per demokratų ar respub
likonų konvenciją.

Pagalvoju, reikėtų linksmąją 
publiką kiek apraminti, nes ko 
gero neišsimiegojusios šeimi
ninkės gali pusryčiam kiauši
nienę prisvilinti. Užtikrinus vi
sus, kad jie iš ryto tikrai vėl 
pasimatys, ruošiuos užsitamau- 
tam poilsiui-

1971 m., kovo 23 d., no. 22
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New Yorko židinietės Kaziuko mugėje. Iš k. j d. Aldona žukienė, Mirga šulaitienė, Danutė Sirutienė, 
Gražina šimukonienė, Irena Vilgalienė, Živilė Jurienė, Irena Alksninienė, Donata Samušienė.

Nuotr. R. Kisieliaus

numatyta surengti būrelių pa
rodėlė, už kurią bus duodamos 
premijos. Smulkesnes informa
cijas sesės sužinos per vado
ves.

Rudeninis vyr. skaučių ir vy
čių suvažiavimas įvyks gamto
je, prie Hartfordo, pirmą spa
lio mėn. savaitgalį, gi vadovų 
suvažiavimas — lapkričio 
džioje New Yorke.

Posėdžiai baigti apie 6 
Pasisėmę naujų žinių ir po
nių pietų, padėkoję nuošir
džiom Elizabetho šeimininkėm 
už malonią globą, vadovai išsi
skirstė. IJ

pra-

v.v. 
ska-

Kaziuko mugės Atlanto rajo
ne: Philadelphia — balandžio 

4, 
Worcesteris — balandžio 4,
Washingtonas — kovo 28, Wa
terburis — kovo 28.

Vėl klegesys — dar daugiau 
bostoniškių atvyko. Gera būti 
linksmam, bet 4 vai. ryto? 
Bet skautas linksmas, susival
do ir nenustoja vilties. Suskai
čiavęs kojas ir padalinęs iš 
dviejų (kaip kadaise, būnant III 
patyrimo skautu, draugininkas 
mokė) patyriau, kad dar keli 
broliai turi atvykti. Jie išvyko 
anksčiau vakare. Sniego audra 
visiem kelionę apsunkino.

Paskutiniai bostoniškiai atvy
ko apie 5 vai. ryto. Svarstau, 
ar apsimoka eiti miegoti ar 
ne? Kol sumerksiu akis, veik 
reikės vėl keltis, bet jeigu ke
turis kartus greičiau miegosiu 
negu paprastai, tai spėsiu išsi
miegoti. Vadovaudamasis šia 
sveika logika, nusprendžiu vis 
dėl to kiek nusnausti.

šeštadienio rytas . Saulės 
spinduliai bando pabudinti su
šalusią gamtą. Tik šis rytas ki
toks nei kiti, nes naktis kur tai 
dingo. Greitai šoku iš lovos, pa
siimu šeimininkų varpelį (maž
daug toks, kaip kai kuriuose 
bažnyčių bokštuose) ir einu kel
ti sesių ir brolių, kurie pereitą 
vakarą ir naktį negalėjo išsi
kalbėti. Susidarė vaizdas, kad 
jiem mano varpelio linksmas 
skambesys nepatiko. Bet jau
nystė nuovargio nejaučia. 
Laukia pusryčiai, slidės ir nau
jai sniegu padengti kalnai 
kalneliai. Girdisi įvairūs 
kalbiai ir aiškinimai-

Aš seniai slidinėju, jau 
no antras kartas.

Ar krentant sniegas minkš
tas?

Kažin ar, į medį atsimušęs, 
susergi guzų liga?

Vienas brolis, žiūrėdamas į 
latvišką užrašą, klausia: “Ar čia 
žemaitiškai užrašyta?”

O aš mąstau! ar yra ten drau
giški Bernardo šuneliai su sta- 
tinėlėm, parištom po kaklais, 
ieškoti į pusnis įkritusių tokių

bei 
po-

ma-

“ekspertų”, kaip aš?

KAZIUKO MUGĖ NEW YORKE
New Yorko visuomenė ir vėl 

turėjo progą aplankyti tradici
nę Kaziuko mugę ir pasidžiaug
ti mūsų darbščiųjų skautų triū
su ir gražiai pagamintais jų 
darbais. Kovo 7 V- Atsimainy
mo salėj po 11 vai. mišių, ku
rias aukojo v.s. kun. J. Pakal
niškis, buvo atidaryta mugė, da
lyvaujant gausiam jos lan
kytojų skaičiui. Pradžioje įneš
tos vėliavos ir sugiedotas Lie
tuvos himnas. Naujajam tunti- 
ninkui s.v- psl. K. Nemickui pa
sveikinus svečius, taip pat svei
kino ir tėvų atstovas J. Vilga- 
lys. kuris ta pačia proga padė
kojo tėvų komiteto vardu bu
vusiam Tauro tunto tuntinin- 
kui s. V. Kidoliui už jo pustre
čių metų vadovavimą tuntui ir 
komiteto vardu įteikė jam me
džio drožinį. Po to buvo pa
kviestas LSB dvasios vadas v. 
s. kun. J. Pakalniškis, kuris po 
savo sveikinimo žodžio perkir
po kaspiną, atidarydamas mu
gę-

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet draugovių stalai 
buvo kūnini gėrvbiu. Skaučių 
d-vės paviljone akį traukė lė-

triukšmingi 
visus budi- 

patikrinęs

Diena prabėga maloniai. Va
kare prisideda daugiau sesių ir 
brolių. Viso susirinko 83 sesės 
ir broliai iš beveik visų AR 
vietovių- Teko girdėti, jog vie
na New Jersey sesė surado ant 
šlaito esančia vienintele bala 
ir į ją su puikiausia technika 
sugebėjo atsisėsti.

Pavakarieniavus buvo bando
ma net ir šokti, bet tai nelabai 
sekėsi. Atrodo, šaltas oras ir 
slidžių gimnastika daug ką nu
vargino. Tik bostoniškiai. iš to
liausiai atvykę ir mažiausiai 
miegoję, atrodo, turėjo dau
giausiai liekamos energijos. Šią 
naktį, kaip ir maniau, — ne
buvo tokių ilgų pasikalbėjimų, 
kaip pereitą naktį.

Ir vėl rytas. Vėl “varpelis” 
ir vandentiekio 
vamzdžiai linksmai 
no. Vienas brolis, 
lauko termometrą, pranešė, kad 
sušalęs lygiai ties nuliu. Keli 
net automobilių negalėjo užves
ti. Nors ir šalta, tačiau 
vėjo nebuvo. Slidinėjimui die
na pasitaikė ideali. Taip ir rito
si diena vakarop, o kaikurie sli- 
dinėtojai nuo kalnų. Sakoma, 
jog visos linksmybės užsibaigia, 
tai ir šis savaitgalis bėgte bė- 
go prie pabaigos. Smagu bu
vo nors ir laikinai užmiršti mo
kyklas, universitetus, 
darbus bei kitas kasdienybės 
bėdeles. Susipakavę slides bei 
lagaminus, tarėme vienas kitam 
sudiev — iki greito pasimaty
mo.

Ir aš ten buvau, ir valgiau, ir 
gėriau, ir slidinėjau, ir į gražią
sias seses žiūrėjau, ir foto apa
ratą atsivežęs nei vienos nuo
traukos nenutraukiau... bet 
neužteko. PrašyČiaus aš tačiau 

K. ačiū!atgal -..

lės su tautiniais drabužiais, 
puošnios pagalvėlės ir' dau
gybė žaislų ir kitokių margu
mynų. Šalimais Vyr. Skaučių 
Židinio paviljonas, kurį tvarkė 
ps. I. Vilgalienė, buvo ypatin
gai lankytojų apsuptas, nes čia 
buvo tikra lietuviškos tautodai
lės paroda. Raštuoti lietuviški 
audiniai, ant aksomo išdėlioti 
gintarai, visokiais metodais pa
gaminti puošnūs medžio išdirbi
niai, emalės gaminiai ir kito
kios prašmatnybės greitai atra
do pirkėjų.

Tcliau mažųjų paukštyčių 
“Laimės šulinys” nuolat buvo 
apsuptas mažųjų mugės lanky
tojų. Taip pat ir jų stalai buvo 
nilni visokiu žaislu ir kitokiu 
prekių, tad ne tik mažieji, bet 
ir visi kiti čia sustodavo ir ar 
laimę pabandydavo, ar kurį 
daiktą nusipirkdavo.

Tauro tunto'* brolių bendras 
paviljonas turėjo daug medžio 
išdirbinių, —atseit “vyriškas 
menas” čia vyravo- Netrūko pir
kėjų ir-jiem.

Broliai taip pat galėjo lanky
tojus aprūpinti ir lietuviškomis 
knygomis bei plokštelėmis.

Prie atskiro stalelio skautai 
• vyčiai leido loterijon pintinę 

gėrybių, kur irgi dažnas bandė 
savo laimę.

Židinietės, šalia savo paviljo
no, taip pat suruošė loteriją, 
kurioje buvo leidžiami trys ver
tingi daiktai, židinietės vyr. sk. 
si. Ž. Jurienės pagaminta tau
tiniais rūbais lėlė, austa prie- 
galvėlė ir lietuviška juostelė. Ir 
čia žmonės bandė laime, tuo 
paremdami ir Židinį.

Tėvų komitetas, kaip ir kas
met, darbavosi bufete, ir vi
siem lankytojam buvo ga-

fnukelta į 8 psl.)

LSB Jambore 
Fondas dėkoja

Į Brolijos atsišaukimą į pra
šant paramos tarptautinei jam
boree ir lietuvių jubiliejinei 
stovyklai Vokietijoje, Atlanto 
rajonas jau pradėjo atsiliepti, 
štai pirmos aukos:

Gerojo Darbelio vardu gau
ta: iš Bostono Žalgirio tunto 
per s. v v. si. B. Banaitį 21 dol., 
iš Dainavos vietininkijos Ro- 
chesteryje per s. S. Ilgūną 14 
dol., iš Elizabetho vilkiukų per 
ps. K. Matonį 5.50 dol.

Surinkta aukų lapu per s. V. 
Abromaitį Kaziuko mugės pro
ga New Yorke 150 dol- Pagal 
sąrašą aukojo: po 20 dol- A. 
ir G. Šimukoniai ir A. ir R. 
Gudaičiai, po 10 dol. P. Gied- 
gaudas, OFM, kun. J. Pakalniš
kis, V. Kalytis ir A- Mičiulis, po 
5 dol. prel. J. Balkūnas, V. Ab
romaitis, A. Reventas, G. Peni- 
kas, M. Bulvičienė ir K. Bra
zauskas, kitus 40 dol. sudarė 
smulkesnės aukos

Visiem aukotojam nuoširdus
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Sol. Lionės Juodytės įdainuotos plokštelės “Dainuojame su Lione” ir “Mano 
Lietuvos prisiminimai” naujos laidos gaunamos Darbininko administracijo
je. Vienos plokštelės kaina 5 dol. Daugiau užsakant, duodama nuolaida.

LABAI NUPIGINTOS 
KNYGOS

Art Collection, Pranciškonų 
meno kūriniai, ajbumąs, tik 3 
dol.

Serafiškuoju Keliu, mąsty
mai, I tomas, 670 psl., 3 dol.

Serafiškuoju Keliu, II tomas, 
616 pusi.., 3 dol.

Naujas Testamentas, vers
ta arki vysk- J. Skvirecko, 1.50 
dol.

Nauįasi Testamentas, Šv. Po
vilo laiškai su komentarais, 2 
dol.

Didžioji Padėjėja (Mari
jos gyvenimas), Dr._ A. Macei
na, 234 pusi., 2 dol.

Saulės Giesmė (Šv. Pranciš
kaus gyvenimas), Dr. A. Macei
na, 454 pusi-, 3 dol.

Šv. Antanas Paduvietis, Nel- 
lo Vain, vertė A. Vaičiulaitis, 1 
dol.

Šv. Pranciškaus gyvenimas, 
T. Damazas, 175 pusi., 1 dol.

Didysis Ramybės Šaltinis, 
maldaknygė, 2 dol.

Prie Vilties' Kryžiaus, J.
Prunskis, 1 dol.

šventieji akmenys (eilėraš
čiai), F. Kirša, 1-50 dol.

K. ALIŠAUSKO 
stambus veikalas

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

Mistiniame Sode, kan. Myko
las Vaitkus (prisiminimai), 1 
dol.

Algimantas, V. Pietaris, 1 
dol.

Vai lėkite, dainos (liaudies 
dainos), 1 dol.

Pranašystės apie pasaulio pa
baigą, kun. P. Juras, 1 dol.

šv, Kazimieras, T. Viktoras 
Gidžiūnas, 50 et-

K. V. Banaitis, liaudies dai
nos mišriam chorui, 50 et.

Mišios Marijos garbei, J. Ka
činskas, 50 et.

Marijos Apsireiškimas Liur- 
de, vysk. P. Bučys, 489 pusi., 1 
dol.

Vytis ir Erelis, J. Kmitas, 
574 psl., 1 dol- , -

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

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

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

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

Transatlantinė kelionė —

— FINNAIR Linija —
« “Pride of Scandinavia”

«

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

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

Tel. (212) 847-5522

Kvieslys į laisvę, J. Kmitas 
(eilėraščiai), 50 et <■

Ateitininku ideologija, prof. 
St. Šalkauskis, 2 dol.

Pavasario Balsai, Maironis, 
2 dol.

Užsakymus siųsti: Francis
can Fathers, Kennebunkport, 
Maine 04046.

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

Parengimai New Yorke
v !

Kovo 27, šeštadienį — Laisvės Ži
burio radijo klubo narių metinis su
sirinkimas Kultūros židinio patal
pose, 361 Highland Blvd., Brooklyn.

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

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

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

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

Balandžio 18; sekmadieni —- Tra
dicinis lietuviškų Velykų stalas Ap
reiškimo -parapijos salėje.

Balandžio 18, sekmadienį — Vely
kų stalas Kultūros žirnio patalpose, 
Š61 jTighfend'Bivd.į Brooklyn. Ren
gia LM Klubų Federacijos New 
Yorko klubas.

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

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

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

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

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

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

H. W. FEMALE

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

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

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

EXPERIENCED BAR MAIO
Experienced or Inexperienced

Steady Work
Good salary and tips

CALL VTNNIE
HY 1-9705

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

0 DEXTER PARK
PHARMACY IB

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
• Inkorporuotas 1863

460 Wwt Broadway, South Boston Massachusetts 
“Kur tūkstančiai taupo milijonus

ALFRED W. ARCHIBALD, President
šio 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 — 5Y2 • 2 year Term Deposit — 6%

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

H. W. MALE

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

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

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

DRIVERS
Bus and Truck 

Mechanics
Diesel exp.

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

Apply in person
9 AM to 4 PM

SUBURBAN
TRANSIT 

CORP.
750 Somerset Street 

New Brunswick, N. J.
' M/F

MALE - FEMALE.

Production Mechanic
Experienced on Coffee or Tea 

Packaging Machinery 
Secaucus, New Jersey 
Liberal fringe benefits 

Good working conditions 
Overtime

Call Mr. Reidy (201) 865-0200

VARIETY KNIT
An established dynamic Ladies 

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

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

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

2600 71st STREET
NORTH BERGEN, N.J.

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

An Equal Opportunity Employer

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1971 metams.

Vardas ir pavardė ...._______________________________

Adresas .................... ....... '_____________ _—--------------
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Ui kalendorių >.... . .........—

Siunčiu už prenumeratą $----------------

Spaudai paremti S----------------

Siunčiu skolą už____m. >-----------------

TP PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

DISPLAY

FULTON STORAGE 
WAREHOUSE CO. 

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

Fire proof space available 
-774-5200 — 

“PIZZA”
TONY’S Newtown Corner “The best 

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

OUTSTANDING BUY 
GROCERY

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

516 ED 3-0701

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

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

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

CARL BLASIG

Green House 
and Florist

315 FRANKLIN ST.
HIGHTSTOWN, 

New Jersey 
609—448-0222

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

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

SERVICE

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

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

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

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.

SINGLETON 
TRUCKING & MOVING 
Local and Long Distance

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

Call 212-992-4884

COOL SPRING
CARPETS 

from $4.49
Per Sq. Yard up

For Homes and Commercial Places
CUPATO ENTERPRISES,

Inc.
1223 Fulton Street 
Near Bedford Ave.

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

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

I-----------------------------------------------
Prompt and Efficient 

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

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

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

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

Quick-Trucking - Warehouse 50Č day 
10'x20' vans $5.00-$16.50 hour any 
place 24 hours — Call 278-4188 - 
274-0667

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

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

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

and used furniture 
VICTOR, Proprietor

137 8 Avenue New York, N.Y.

HANS WERNER

740 Clarkson Ave. Brooklyn 
Painting and general maintenance 

Lowest rates Guarantcd work 
Call 778-2324 anytime

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

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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Dvylika — tokiu vardu pa
gamintas A. Kezio, S. J., spal
votas filmas bus rodomas ko
vo 28 d. Maspetho lietuvių pa
rapijos salėje. Bus du seansai 
— vienas 1 vai., kitas 6 v.v- 
Ta pačia proga bus išstatyta ir 
naujausios A. Kezio fotografi
jos. Rengia Laisvės Žiburio ra
dijo valandėlė.

Dr. D. Jasaitis, N. Y. Liet. 
Kat. Mokslo Akademijos New 
Yorko židinio pirmininkas, pra
neša, kad židinio susirinkimas, 
turėjęs įvykti kovo 14, buvo at
šauktas, nes dauguma narių da
lyvavo tuo metu rengtose de
monstracijose Times SQuare.

Mokyt. Patricia Bajor ir Bru
ce Howe susituokia kovo 27, 
šeštadienį, 2:30 vai. popiet Kū
dikėlio Jėzaus bažnyčioj, 112 
St., Richmond Hill, N. Y. Jau
nosios tėveliai, brolis, dėdė ir 
krikšto tėvas pulk. Antanas 
Vaitiekūnas Su šeima ir močiu
tė Elena Vaitiekūnienė linki 
jaunavedžiam laimingo gyveni
mo ir skaidrios ateities.

N. Y. vyr. skaučių židinio Vi
lijos sueiga bus kovo 31 pas 
Gražiną Šimukonienę, 100-09 
89 Ave. Richmond Hill, N- Y.

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

KUNIGŲ VIENYBĖS SUSI
RINKIMAS KULTŪROS 

ŽIDINY
Kovo 16 Kultūros Židiny į- 

vyko Lietuvių Kunigų Vieny
bės susirinkimas- Dalyvavo 
16 dvasiškių iš New Yorko ir 
New Jersey apylinkių. Pirmi 
ninkavo preL Jonas Balkonas.

Susirinkime svarstyta naujų 
liturginių tekstų lietuvių kalba 
paruošimas bei išleidimas. Pa
aiškėjo, jog vertimai ruošiami 
Chicagoj specialių komisijų, o 
išleidimui lėšos telkiamos N. 
Y. sudaryto fondo, kuriam va
dovauja prel. J. Balkūnas.

Šiame susirinkime gyvas dė
mesys parodytas Kultūros Ži
dinio statybai. Apie jos eigą, 
planus bei problemas susirinku
sius kunigus painformavo 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas T. Leonardas Andrie- 
kus- Pranešta, kiek iki šiol su
telkta Kultūros Židinio staty
bai aukų, kiek dar trūksta, ko
kios pagalbos pranciškonai lau
kia iš dvasiškuos ir visuome
nės ... Kultūros Židinio direk
torius ir statybos reikalų tvar
kytojas T. Paulius Baltakis su
sirinkimo dalyvius supažindino 
su pastato planais, pranešda
mas, jog kovo 28 šaukiamas lie
tuvių organizacijų atstovų susi
rinkimas Židinio statybos tiks
lu. Susirinkime paaiškėjo, kad 
Angelų Karalienės parapija, ku-

rioje klebonauja kun. A. Pet
rauskas, yra pasiryžusi savo 
žymia auka įrengti spaustuvę. 
Taip pat ir kiti klebonai nuo
širdžiai pasiryžę remti Kultū
ros Židinio statybą. Paramos, 
pobūdžiui aptarti numatytas 
net specialus New Yorko ir 
New Jersey lietuvių klebonų su
sirinkimas. Kunigų Vienybė į- 
sitikinusi, kad Kultūros Židinys 
sustiprins lietuvybę apylinkės 
parapijose-

Susirinkime dar svarstyta 
Vyčių seimo, ekskursijos į Wa- 
shingtoną ir birželio išvežimų 
minėjimo reikalai. Po to buvo 
užkandžiai. Numatyta ir kitus 
Kunigų Vienybės susirinkimus 
daryti Kultūros Židinio patal
pose. Šis susirinkimas čia bu
vo pirmasis. L.A.

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

D. Ramanauskaitės 
paroda

(atkelta iš 4 psL)
net ranka paliesti. Paskui leng
vai nuspalvinama. Piešiamas 
tik pats daiktas, o aplink palie
kama tuštuma. Taip dailininkė 
sukuria visą minčių ir jausmų 
pasaulį. Tie jos nupiešti daik
tai yra bičiuliški, bet jie turi 
savo nostalgiją ir savo mistinį 
vienišumą. Panašų jausmą per
gyveni, žiūrėdamas žymaus a- 
merikiečių dailininko Whyeth 
piešinius-

Tos mašinų dalys kartais nu
kelia į fantazijų pasaulius, pra
veria net surrealizmą. Kartais 
jos kalba kaip kokie egzisten
cialistai filosofai.

Paveikslai yra nedidelio for
mato, nupiešti popieriuje, įrė
minti su antikiniu ■ akcentu- 
Kam bus galimybės, prašom 
šią parodą aplankyti ir pasi
džiaugti jos menu. (p.j.)

Kaziuko mugeO
(atkelta iš 6 psl.)

Įima pasistiprinti skaniai paga
mintais lietuviškais valgiais, ku
rie jaudino kiekvieno uoslę ir 
buvo toki pat skanūs, kaip ir 
kvapnūs-

Pasistiprinę svečiai galėjo ir 
pasmaguriauti vyr. skaučių ka
vinėje, kur judrios vyr. skau-

P. Baltuonio paroda
(atkelta iš 4 psl.)

įvairių formų, kur galėjai akį 
paganyti. Prasminga visada yra 
tada, kai matai žmones besiver
žiančius į kūrybos sritis. Gi to
kio kūrybinio veržlumo Pr. Bal- 
tuonis parodė gana daug-

Iš New Yorko, pasisvečiavęs 
keletą dienų, jis išvyko į Wor
cester!, Mass., kur vėl turėjo 
savo parodą, (p.j.)

Šv. Petro parapijos choras 
šį sekmadienį, kovo 28, rengia 
didelį religinį koncertą savo 
bažnyčioje. Pradžia 3 v- popiet. 
Be šio choro dar dalyvauja Ar
lington© filharmonijos choras. 
Jungtiniame chore bus apie 
šimtas žmonių. Taip pat daly
vauja solistai ir muzikos instru
mentalistai, — smuikininkas 
Izidorius Vasyliūnas, solo par
tijas atlieka Daiva Mongirdai- 
tė, Benediktas Povilavičius. Or
kestrą sudarys Berklee kolegi
jos studentai ir dalis Arlingto- 
no filharmonijos orkestro. Var
gonais solo gros žymus virtuo
zas Zenonas Nomeika. Progra
moje bus A. Dvoržako “Te 
Deum Laudamus”. Vargonais 
solo atliks Bacho Preliudą ir 
Fugą A Minor, Francko pirmą
jį choralą E major ir J. Ka
činsko improvizaciją vargo
nam. Chorui ir orkestrui vado
vauja Jeronimas Kačinskas- 
Koncertas bus tikrai geras. Vi
si kviečiami atsilankyti. Pra
šom atvykti punktualiai.

Dr. Edvardas Kaminskas kal
bės L. B. kultūros klube kovo 
27 d. 7:30 v.v. Jo paskaitos te
ma “Moderniosios biologijos 
raida raudonos kraujo ląstelės 
tyrime”. Paskaita bus tarptau
tinio instituto patalpose- Prele-

gentas yra gimęs 1935 Kaune. 
Gimnaziją pradėjo lankyti Vo
kietijoj, Kemptene. 1955 baigė 
Seton Hall universitetą, South 
Orange, N. J. bakalauro laips
niu iš chemijos. 1959 baigė Ya- 
le universitete mediciną. Spe
cializavosi Chicagoj, pasirink
damas vidaus ligų specialybę, 
1965-68 dirbo molekulinės bio
logijos mokslinio tyrinėjimo 
srityje MIT Cambridge, Mass., 
nuo 1968 dėsto Harvardo uni
versitete ir yra vėžio ligų tyri
mo laboratorijos narys.

Baigų draugijos šio sezono 
antrasis koncertas buvo kovo 
12 Jordan Hall Bostone. Skam
bino pianistas Robert Mume- 
per, latvis. Programoje buvo 
latvių kompozitoriaus Gunario 
Pones kūriniai- Visi kūriniai 
modernūs, elektroniniai.

Kun. A. Baltrušūnas, šv. Pet
ro lietuvių parapijos klebonas, 
šiemet buvo šv. Patriko para
do kapelionas. Diena pasitaikė 
graži, tai parade dalyvavo daug 
žmonių ir daug žiūrovų.

Smuikininko
IZIDORIAUS VASYLICNO
KONCERTAS
Akomponuoja

VYTENIS M. VASYLIŪNAS
Programoje:

JULIAUS GAIDELIO nauja sonata No. 2 
(premjera)
BEETHOVĖNO sonata No. 4 in A minor, 
op. 23 
DVORŽAKO sonata in G major, op. 100

Koncertas bus — ' .
kovo 27, šeštadienį, 2:30 v. popiet 
CARNEGIE RECITAL HALL 
(57th Street ir 7th Avenue) Manhattane.

Koncertą rengia Norman J. Seaman 
Bilietų galima gauti prie kasos.
J. Andriušio įstaigoje, Lito kelionių biure.

VISI KVIEČIAMI ’ATSILANKYTI

4

tės' vos spėjo aptarnauti visus 
skaniais pyragais ir garuojančia 
kava. Ir tradicinių baronkų vir
tinių čia netrūko. Taip pat mu
gėje veikė ir skautiškos spau
dos bei reikmenų kioskas.

Kol svečiai suspėjo viską ap
žiūrėti ir ši bei tą nusipirkti, 
įpusėjo ir sekmadienio popietė. 
Stalai gan greitai tuštėjo, o dar, 
rodos, vos prieš porą valandų 
jie buvo apkrauti skautų suma
numo ir darbo vaisiais. Daugu
mas apsipirkę ir pasivaišinę 
pradėjo skirstytis. Vadovai pa
tenkinti pradėjo* nuiminėti iš
tuštėjusius stalus, ir visi nuo
širdžiai džiaugėsi dar viena pa
sisekusia Kaziuko muge, dėkin
gai išlydėdami jon atsilankiu
sius svečius, kurie, kaip ir kas
met, įvertino Neringos ir Tau
ro tuntų darbštumą.

Taip pat negalima pamiršti 
židiniečių- Jos ne tik įrengė sa
vo puošnų paviljoną, bet kaip 
ir visada darbais prisidėjo prie 
draugovių stalų, papildydamos 
įvairiais gaminiais. Ačiū jom 
už tai. B.K.

BOSTONE PADARE GERĄ PRADŽIĄ

A. f A.

Povilui Osmolskiui
mirus, gilią užuojautą reiškiu jo žmonai Onai, sūnums 
Povilui, Tadui ir Andriui ir kitiem giminėm.

Vytautas AUGUSTINAS

Kviečiame visuomenę atsilankyti į

ALGIMANTO KEZIO, S. J. 
FOTO DARBŲ POPIETĘ 

sekmadienį, kovo 28 d.
V. ATSIMAINYMO PARAPIJOS SALEJE 

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

• 12 vai. atidaroma ALG. KEZIO naujausių nuotraukų 
paroda

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

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

Rengia
LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS

Didžioji spauda pasisako apie Alg. Kezio foto meną

— Father Kezys’ photographs are .. the most incisive and stun
ning shots I have ever seen.” (C. J. McNaspy, America, Dec. 17, 
1966)

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

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

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

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

Juozas Giedraitis praneša, 
kad jo tvarkoma Sparta yra 
gavusi naujų elektrinių rašo
mųjų mašinėlių Olympia fir
mos. Mašinėlė panešamo (por
table) modelio, turi įvairių pa
tobulinimų, su 44 ženklais. In
formacijos reikalu kreiptis: 
Sparta, J- L. Giedraitis, 10 Bar
ry Drive, E. Northport, N. Y. 
11731.

Kova dėl pavergtų tautų 
laisvės tebevyksta. Kai toj ko
voj liekam vieni, kartais ji at
rodo beviltiška; kai greta mū
sų stoja ir kitų tautų žmonės 
— mūsų pastangos nušvinta 
viltingesnėm šviesom-

Kovo 14 d. ?-'2 vai. popiet, 
prie Valstybės Rūmų Bostone 
demonstravo žydai, lietuviai, 
latviai, estai, ukrainiečiai ir 
armėnai. Lietuvių vardu apie 
religijos persekiojimą Lietu
voj kalbėjo Šv. Petro parapi
jos klebonas kun. A. Baltru- 
šiūnas, apie politine ir kultū
rinę priespaudą inž. A. Lap- 
šys. Visų tautybių vardu komu
nikatą spaudai ; parengė Algis 
Rukšėnas, spaudos konferenci
joj Lietuvos pavergimo bylą 
pristatė Algis Makaitis. Trum
pai pasisakė ir kitų tautybių 
žmonės-

Demonstracijos tikslas —at
kreipti gubernatoriaus Sargen- 
to ir Mass, seimelio. dėmesį į 
tai, kad jie kuo galėdami pa
dėtų prislėgtiem žmonėm už 
geležinės . uždangos, kad jie 
kreiptųsi į prezidentą R. Nixo- 
ną bei JAV kongresą ir papra
šytų efektingesnės veiklos, gi
nant žmonių teises bei laisvę 
Sovietų Sąjungoje. Tie patys 
pageidavimai keliami ir petici
joj, kurią demonstrantai pasi
rašė ir pasiuntė prezidentui į 
Washingtoną.

Demonstracija, trukusi porą 
valandų, buvo rami ir tvarkin
ga. Mirgėjo gausūs plakatai, 
kurių tarpe matėsi tokių: Iš- 
laisvinkit Lietuvą iš sovietų 
jungo, Sovietų Sąjunga pagro
bė Lietuva, Prabilkit už nutil
dytus žydus Rusijoje, Pabalti
jo tautos reikalauja žmogaus 
teisių, Maskva, leisk mano Uk
rainai pačiai valdytis ir kt.

Bostono spauda demonstra
cijas gana plačiai ir palankiai 
paminėjo, įdėjo foto nuotrau
ką, pakomentavo kalbėtojų pa
sisakymus ir plakatų šūkius. 
Nuo spaudos neatsiliko ir te
levizijos stotys.

Šios demonstracijos rengė
jai tarė, jog tai esanti tik veik
los ir protestų pradžia, jungti
nėm jėgom ir ateity bus dir
bama. Anot jų, parafrazuojant 
Petra Vaičiūną, “Mes be lietu- 
vių tautos laisvės nenurimsi- 
me”. Itin malonus ir sveikinti
nas faktas, kad šio veikimo nu
garkaulį Bostone sudarė vidu
rinioji ir jaunoji lietuvių kar
ta.

Ryšius sumegzti su kitų tau
tybių žmonėm, drauge su jais 
išeiti demonstracij on, bendrai 
planuoti rytojaus dienų veik
lą — nėra toks paprastas ir 
lengvai įveikiamas darbas- Pvz. 
Bostone su žydais ryšius už
mezgė inž. Z. G. Atrodo, tie ry
šiai stiprėja. O žydai, kaip visi

Af A

Povilui Osmolskiui,
mielam skautų bičiuliui, mirus, jo žmoną Oną, sūnus 
Povilą, Tadą ir Andrių nuoširdžiai užjaučia

Vytautas ir Birutė KIDOLIAI

' A t A

Povilui Osmolskiui
mirus, žmoną Onutę ir sūnus Povilą, Andrių ir Tadą giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime.

Rima ir Antanas Gudaičiai 
Elena Grudzinskienė 

Aldona ir Gediminas Griniai 
Nijolė ir Valentinas Kentai

AfA

Povilui Osmolskiui
mirus, žmonai Onutei ir sūnums Povilui, Tadui ir Andriui 
reiškiu giliausią užuojautą.

Eugenija TREIMANIENĖ

KULTŪROS ŽIDINIO 
STATYBOS VISUOTINIS

SUSIRINKIMAS 
šį sekmadienį, kovo 28 d., 

4 v. popiet 
laikinose

KULTŪROS ŽIDINIO
patalpose,

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

žinom, Amerikoj yra stiprūs ir 
įtakingi.

Iš tikro, Bostone padaryta 
gera pradžia, kurios atgarsiai 
bei tos krypties veikla netru
kus turėtų suskambėti ir kito
se JAV lietuvių kolonijose. 
B. S. .

Izabelė 
Meseika,

sulaukusi 50 m. amžiaus, gyve
nusi Brooklyn, N.Y., mirė na
muose kovo 3 d. Iš Angelų Ka
ralienės bažnyčios kovo 6 palai
dota Cypress Hills kapinėse. 
Nuliūdime paliko vyr;, sūnus 
Richardą 13 m., Raymond; 18 
m. amžiaus, dukterį Nijolę Vo* 
lod, žent; Ronald;, motin;, se
serį Vitali]; su savo vyru h* sū
num, brol] Apolinarą su sūnu
mis, brolį Lietuvoje ir kitus gi
mines.
Už šv. Mišias, gėles, užuojautas, 
dalyvavimą šermenyse ir laido
tuvėse nuoširdžiai dėkojame vi
siems.

Liūdintis

Vyras ir vaikai




