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Pakistano krize pradėta tvarkyti civiliniu karu
Tikry žiniy maža, nes tuoj buvo išvežti užsienio reporteriai

Pakistano vadovybė visgi ne
pajėgė išvengti karinio susirė
mimo su didesne savo valsty
bės gyventojų dalimi, gyvenan
čia rytinėje valstybės juostoje 
antroj pusėj Indijos — pereitą 
ketvirtadienį vėlai vakare nu
trūko derybos tarp Pakistano 
prez. Yahya ir R. Pakistano 
konstituantos rinkimus laimė
jusios Avawi partijos vado šei
cho Rahman dėl R. Pakistanui 
reikalaujamos suteikti autono
mijos. Tai buvo ženklas abiem

šeichas Rahman, įvedęs Pakistaną 
į civilini karą.

pusėm pradėti vykdyti iš anks
to suplanuotą programą tam at
vejui, jei derybos nepasisektų.

Pakistano prezidentas tuo
jau pavedė kariuomenei užimti 
R. Pakistano įstaigas, patikrinti 
saugumą, sutramdyti pasiprieši
nusius ir areštuoti šeichą Rah- 
maną, kuris dabar jau vadina
mas išdaviku. Ir šiandien dar 
nežinoma, ar šeichui pasisekė 
išvengti arešto, bet gerai žino
ma, kad jo nebuvo eilėse tų, 
kurie durklais ir ietimis bandė 
pulti vyriausybės tankus, pa
trankas ir moderniškai ginkluo
tus Pakistano karius.

Užsienio spaudos atstovai ma-

— Jugoslavijos Tito baigė vi
zitą Italijoje. Abu kraštai su
tarė pamiršti visus senus gin
čus ir bendrai dirbti taikos sie
kiant. Nuo Maskvos iki Romos- 
ilgas Tito nueitas kelias. Bet 
jis juo nuėjo, kai patyrė, kad 
Rusijos politika klastinga, jos 
santykiai net su komunistiniais 
kraštais remiami išnaudojimu 
bei prievartavimu. Rusai iš Ju
goslavijos buvo išvaryti, sukilo 
didelis pyktis, bet vakariečiam 
šiek tiek ūkiškai padedant Ti
to režimas sušvelnėjo ir išvin
giavo kažkur tarp demokratijos 
ir diktatūros-. Jis dar nėra^pil— 
nai išryškėjęs, bet jau žymiai 
sužmoniškėjęs.

tė prasidedančių įvykių pra
džią, bet labai greit buvo su
telkti į Dacca viešbutį ir tuojau 
lėktuvu išgabenti. Pradžioje 
jiems dar buvo prieinamas tele
fonas, bet greit ir tas buvo nu
trauktas. Jų pirmieji įspūdžiai 
sakytų, kad Pakistano kariuo
menė gana greit planingai už
ėmė provincijos sotinę, bet ir 
mažiausia rasta kliūtis buvo pa
šalinta dideliu smūgiu. Dėl ši
tos priežasties gali būti daug au
kų, bet kiek, gal niekad visos 
nebus suskaitytos.

Kad visas kortas laiko savo 
rankose vyriausybė, liudytų ir 
faktas, kad JAV valstybės de
partamentas nerado reikalo iš
vežti amerikiečiu, kuriu R. Pa
kistane esama apie 1,100 asme
nų.

Visos žinios apie tai, kas de
dasi Pakistane, gali ateiti tik 
per Indijos — R. Pakistano pa
sienyje esančias Indijos radijo

Maskvos gauleiteris bare latvius 
už priešrusiškas nuotaikas

Trygve Bratteli, naujasis Norvegi
jos premjeras.

stotis, bet jos nėra patikimos, 
nes neturi patikimo gyvo ry
šio su kraštu, kur įvykiai gami
nami-

Pakistano įvykiai tuojau atsi
rado Indijos parlamente, kai jis 
susirinko posėdžio penktadie
nio vakarą. Užsienio reikalų mi- 
nisterio pareiškimas buvo išlai
kytas klasikinio diplomatinio 
etiketo rėmuose — apgailestavi
mas, kad pas kaimynus at
sirado netvarka. Bet kai pra
kalbo premjerė Indira Gandhi, 
parlamentas prapliupo aplodis
mentais, nes ji stačiai ir be dip
lomatijos pasmerkė Pakistano 
vyriausybę už laisvais rinkimais 
pareikštos R. Pakistano gyven
tojų valios paneigimą ir ginklo 
nukreipimą į beginklius gyven
tojus.

Sakoma, kad iš nežinomos 
slaptos radijo stoties buvęs gir
dėtas Rahmano balsas skel
biant R. Pakistaną nepriklauso
ma valstybe, bet šitai tuo tar
pu neturi praktiškos reikšmės, 
kai sukilimas, kaip sakoma, ne
pasisekė. '

Mažas būrys New Yorko apy
linkėse esančių pakistaniečių, 
R. Pakistano nepriklausomybės 
šalininkų, šeštadieni buvo susi
rinkę prie J. Tautų policijos 
skirtoje aikštelėje prašyti, kad 
JAV suteiktų R. Pakistanui ka
rinę pagalbą ir pripažintų nau
ją valstybę, ir kad J. Tautos 
per S- Tarybą sustabdytų ten 
vykdomą genocidą.

Tuo tarpu dar niekas negali 
pasakyti, kokia bus tos nelai
mingos Pakistano tragedijos a- 
tomazga. Aišku tik viena, kad 
kraują praliejus toje erdvėje, 
kurią užima dabartinis Pakista
nas, turės būti didelių atmai
nų, kurios gali paliesti net In
diją.

— Prez. Nixono atstovas 
prie Pauliaus VT vėl atvyko ’ 
Roma įvairiu reikalu su Vati
kano pareigūnais aptarti- Nu
matomas ir susitikimas su Pau
lium VI. Tai bus Henry Cabot 
Lodge ketvirtas vizitas Vatika
nui tas pareigas pradėjus ei
ti. Paskutinį kartą jis matėsi 
su popiežium gruodžio 12. 
Lodge numato užtrukti ten tris 
savaites.

Kitos tokios valstybės kaip 
Pakistanas pasauly nėra. Indus 
upės slėnyje civilizacijos būta 
prieš 5,000 metų, bet politinis 
vienetas valstybės .pavidale te
atsirado tik 1947. Jo gyventojai 
neturi jokios bendros istorijos. 
Per tas žemes vaikščiojo mon
golai, ten buvo atslinkusi Per
sijos imperija, Aleksandras Di
dysis atvedė savo kohortas per 
Khyber perėją. Vėliau ten įsi
kūrė anglai. į vieną valstybę 
juos suvedė tik religija ir aist
ringa neapykanta indams. Jei
gu šito elemento nebūtų bu
vę, gal 1947 Pakistanas nebūtų 
atsiradęs. Jo tėvas ir kūrėjas 
buvo Mohammad Ali Jinnah. 
panorėjęs atskiros islamiškos 
valstybės. Jam mirus, ji pradė
jo irti.

Pakistanas susideda iš dvie-- 
jų geografinių gabalų, tarp ku
rių įsiterpusi 1,100 mylių plo
čio nedraugiškos Indijos terito
rija- Išskyrus religiją ir politi
nes aistras, šitų dviejų Pakista
no gabalų daugiau niekas ne
jungia.

Rytinės dalies gyventojai 
daug tvarkos nemėgsta, nesido
mi savo išvaizda, maitinasi ry
žiais ir žuvimi, namus stato iš 
bambuko, aistringai mėgsta po
litiką ir sąmokslavimą, kalba 
bengališkai, ūkiškai atsilikę, bet 
intelektualiai labiau
orientuojasi į pietryčių 
ją. Rytuose gyvena apie 
proc. visų gyventojų, bet 
tik penktadalis Pakistano 
torijos.

Vakariečiai yra Pakistano a- 
ristokratai ir kariai. Gražiau nu
augę, maitinasi mėsa ir grūdi
niu maistu, kalba urdiškai, na
mus lipdo iš molio, nemėgsta 
politinių plonybių, bet mėgsta 
karo meną. Rytiečiai labiau iš
prusę literatūriškai, vaiarie- 
eiai arčiau-valdymo-ir- karo me
no. Todėl rytiečiai įpykę ir sa
ko, kad juos užvaldė arogantai 
ir analfabetai. Vakariečiai ori
entuojasi į Persijos-arabų pa
saulį-

Nežiūrint tokių skirtumų, ma
hometonų vadai išsikovojo iš 
anglų atskirą muzulmonišką 
valstybę, nors į du gabalus su
skaldyta. Bet gana greit buvo 
pajusta, kad tik diktatūrinis re
žimas galės ją valdyti, 
riečiams toks režimas 
biau patiko,
čiams. Nuo to laiko valdžia at
sidūrė vakariečių rankose, jų 
milijonieriai užvaldė ūkį, vaka
riečiai pasiėmė liūto dalį, rytie
čiams palikdami tik trupi
nius. Vakaruose išaugo korupci 
ja, nepotizmas, intrigos, rytuo
se gyvenimas ne gerėjo, bet 
blogėjo. Ir 
Pakistanas 
kolonija.

Tokiose
rytiečių politikavimo aistros, at
sirado autonomijos idėja. At
sirado vadas — demagogas 
šeicho Rahmano asmeny, atsi
rado politinė partija- Reikėjo 
tik žiežirbos padaryti gaisrą.

M. Ali Jinnah, Pakistano kūrėjas

išprusę, 
Azi- 

5 5 
ten 

teri-

Okupuotos Latvijos kompar
tijos suvažiavime, kuris nese
niai vyko Rygoje besirengiant 
Sovietuos kompartijos suvažia
vimui, Maskvos gauleiteris Au
gust Voss plačiai iškėlė ir pa
smerkė latviu antirusiškas nuo
taikas.

Nemanytina, kad latviai ne
kenčia rusų todėl, kad jie tik 

• rusai, bet kad jie priklauso vals
tybei, kurios vyriausybė grobs
to kitų tautų žemes ir valsty
bes, kad tuo būdu pasidarytų 
galingesnė ir daugiau tautų ga
lėtų pavergti. Rusai nemėgia
mi visose Pabaltijo valstybėse 
todėl, kad jie yra ne tik pa
vergėjo simbolis, bet ir to pa 
vergimo vykdytojai bei saugo
tojai.

Latviai išbarti už nacionaliz
mą, kuris įgimtas ir rusams, 
bet tik latviškas ar lietuviškas 
okupantui nepriimtinas, nes jis 
reikalauja jei jau ne suverenu
mo, tai bent paprastos žmogiš
kos lygybės, ko okupantas ne
nori pripažinti.

Koks tas latviškas naciona
lizmas rusams nepatinka? Anot 
Voss, latviai esą tokie naciona
listai, kad nenorį net rusų 
imigracijos į Latviją. Latviai 
nemėgstą ne tik rusų, bet ir 
kitų tautų žmonių. Jie labai at
kakliai nenorėję įsileisti Latvi
jon didžiųjų pramonės įmonių, 
kad su jomis neateitų ir masės 
rusų darbininkų.

Tuos ir kitus antirusiškus 
reiškinius suminėjęs, kompar
tijos vadovas įtaigojo:

— Ypatingas dėmesys turi 
būti atkreiptas į draugystės 
stiprinimą su didžiąja rusų tau
ta ir ryšių plėtimą tarp Latvi
jos ir Rusijos respublikos įmo
nių, organizacijų, institucijų bei 
mokyklų. Negalima neigti siau
rų nacionalistų buvimo latvių
tarpe, bet tokie nesupranta, kraitas.

kad negalima įgyvendinti komu
nizmo be visų Sovietų S-gos tau
tų pilno politinio, ūkinio ir kul
tūrinio bendradarbiavimo bei 
savitarpinės pagalbos-

Jis, žinoma,
prisipažinti, kad toji pagalba 
vyksta tik viena kryptimi — iš 
Latvijos į Rusiją. Visi prekių 
mainai taip sutvarkyti, kad lai
mi visada tik jų gavėjas. Apie 
tos rūšies skriaudas žino visi 
Rusijos okupaciją kenčiantieji, 
tik nė latvių Voss, nė lietuvių 
Sniečkus negali viešai apie tai 
kalbėti. Jie gali tik Rusijai už 
“pagalbą” dėkoti. Toji pagalba 
dažniausiai yra tik pavergtojo 
apvaginėjimas.

Rygoje pasakytą kalbą Voss 
pavertė' straipsniu ir jį at
spausdino Maskvos Pravdoje. 
Atrodo kiek keistoka, kad pa
čioje Rusijoje reklamuoja
mas rusų nemėgimas Pabaltijo 
kraštuose. Kodėl? Arba Prav
da skaitoma tik “naujosios kla
sės” aparatčikų, arba Kremlius 
jau nebesusigaudo priespaudos 
taktikos painiavose.

Latviai turi pagrindo bijoti 
paskęsti rusę masėse, nes jų gy
ventojų prieauglis labai žemas: 
natūralinis prieauglis tūkstan
čiui gyventojų tik 2.9. Po Esti
jos žemiausias visoje Rusijos 
imperijoje- Paskutinis gyvento
jų surašymas rado Latvijoje 
2.4 mil. gyventojų, iš kurių 60 
proc. latvių, 30 proc. rusų, gi 
likusį 10 proc. sudaro bieloru- 
sai, lenkai, žydai, lietuviai ir uk
rainiečiai. Rusai į Pabaltijį ir 
patys veržiasi, nes ten kultū- 
ringesnis gyvenimas. Kai reikia 
didžiosioms įmonėms darbinin
kų, jie ir paskatinami ten vyk
ti. Bet kokią nors baltarankio 
profesiją turįs rusas pats ten 
kelią suranda, nes Pabaltijys 
rusui visą laiką yra atostogų

rinkimuose. Jam 
bent 38 valstijų 
įstatymų leidimo

— Kongresas priėmė kons
titucijos papildymą, kad 18 
metę sulaukę gali balsuoti vi- 

nedrįso viešai su laipsniu 
turi pritarti 
seimeliai — 
organai.

— Argentinos prezidentas 
vėl pašalintas, valdžią perėmė 
gen. štabų viršininkai. Jis susi
pyko su vienu generolu, bet 
ginčo priežastis neskelbiama.

— Infliacijos spaudimas va
sario mėn. vėl sumažėjo, kai
nų indeksas pakilo tik vienu 
penktadaliu procento- maisto 
kainos kiek pakilo, bet kitų pre
kių kainos tiek pat smuko. Ū- 
kinė veikla nerodo didesnių ki
limo žinių, todėl ir bedarbiu 
skaičius tebėra nepasikeitęs.

Nixono nekenčia, bet giria jo lankstumą 
.. Naujai ^siradusiŲ aijierik<>lo«y žpdis_

Maskva. — Kaip Amerikoje 
yra sovietologų, taip Sovietijo- 
je dabar jau atsirado viešai 
prasižiojančių a m e r i k ologų 
Vieni nuo kitų skiriasi tuo, 
kad sovietologai dažnai šaudo 
pro šalį, bet pirmą kartą dabar 
kolektyviai prakalbę amerikolo
gai gana taikliai nukalba apie 
Amerikos užsienio politiką. Tos 
rūšies asmens dabar jau turi 
savo centrą — neseniai pradė
jusį veikti Amerikos Tyrinėji
mų Institutą.

Jų samprotavimų centre šie
met stovi prez. Nixonas. Su
prantama, kad amerikologai jo 
labai nemėgsta, bet pripažįs
ta, kad jis yra vienas lanks
čiausių Amerikos užsienio po
litikos vadovų. Tokią išvadą jie 
daro iš paskelbimo vadinamos 
Nixono doktrinos. Jų manymu, 
tai esąs labai gudrus pavaikš
čiojimas tokioje politiniai ne- karinėje ir finansinėje srityje, 
pastovioje vietoje, kokia yra 
pietryčių Azija. Nixono doktri
na, anot jų, duoda Amerikai 
laisvas rankas Azijoje įsikišti 
ar nuošaliai stovėti kokiam 
nors naujam konfliktui atsira
dus. Dar daugiau, tokiose ap-

linkybėse Washingtonas visada 
turi pakankamai laiko apsi
spręsti, kada ir kokiomis prie
monėmis savo įsikišimą įvykdy
ti ar kokį kitą pavaikščiojimą 
surasti. Amerikologai betgi ne
tiki, kad Amerikos pasitrauki
mas iš Azijos yra galimas ar no
rimas. todėl Nixono doktrina 
yra tik savo dalies palengvini
mas taktikos klausimais-

Jiems labai rūpi ir JAV-Japo- 
nijos sustiprėjęs bendradarbia
vimas, kuris sudarąs Nixono 
doktrinos dalį. Jų manymu, ne
tolimoj ateity Amerikos karinis 
planavimas remsis tik laivynu 
ir aviacija. Ypač Indijos ir Pa- 
cifiko vandenynų erdvėje.

Nixono doktrina laimėjusi ir 
Nato pakto erdvėje — priver
tė likusius Nato narius padi
dinti savo įsipareigojimus, kas 
palengvino Amerikos naštą ir

1969 prasidėjo studentų riau
šės vakaruose. Neilgtrukus ry
tiečiai prisijungė su skundais, 
kad jie ūkiškai skriaudžiami. Ne 
pajėgęs įsisiūbavimo sulaikyti, 
pasitraukė prez. Ayub, palikda
mas valdžią,- kariuomenės va
dui. Šis per dvejus metus labai 
demokratiškais rinkimais iš- 
rinkdino parlamentą naujai 
konstitucijai priimti.

Rytiečiai šitai valandai buvo 
gerai pasiruošę: į rinkimus iš
ėjo organizuoti, su partija ir pro 
grama, ir žinodami ko nori 
Pradžiai paprašė tik autonomi
jos, bet kai laimėjo konstituan
tos atstovų daugumą prakalbo 
apie pilną nepriklausomybę. 
Konstituanta negalėjo susirink
ti, nes vakariečiai pradžioje ne
norėjo net apie autonomiją 
kalbėti. Pakistano prezidentas 
dabar tarėsi su rytiečiais 4 die
nas, bet susitarimo nepasiekė. 
Šeichas Rahman paskelbė ne
priklausomybę, prezidentas įsa
kė kariuomenei maišta užslo
pinti irj maištininką -areštuoti. 
Seniai pūliavusi žaizda atsivėrė 
civiliniu karu....

Vaka- 
la- 

netu r y t i e -

Sovietų-Amerikos santykių 
pagerėjimo amerikologai nema
to (taip mano ir sovietologai), 
bet vieno kito reikalo sutvar
kymas galimas, nes abi didvals- 
tybės norės išvengti atominio 
karo.

atsirado šūkis — R. 
tapo V. Pakistano

aplinkybėse atbudo

Lietuviai, dalyvavę baltiečiŲ informacijos seminare New Yorke kovo 27. Nuotr. V. Maželio

Borghese sąmokslas
Roma. — Italijos komunis

tai dažnai užvaldo didžiųjų 
miestų gatves kokiam nors a- 
liarmui sukelti. Ne visada rei
kalas yra svarbus, bet visada 
jo pamušalas yra partinis rei
kalas.

Šį kartą jie surado labai pi
kantišką priežastį: girdi, įvai
rios neofašistinės grupės jau 
esančios tokios galingos, kad or
ganizuojančios sukilimą respub
likai sunaikinti. Suprask, ko
munistams ii valdžios, ko 
gero ir iš Italijos pašalinti. Są
mokslo centre matomas prin
cas Borghese, kurį komunistai 
pavadino juoduoju princu.

Vyriausybė padarė kratų ir 
tardymų, bet vidaus reikalų mi- 
nisteris pranešė parlamentui, 
kad dar nerasta jokių įrodymų 
ir, jo manymu, joks pavojus 
respublikai negresia. Kad atsi
rado kraštutinės dešinės viešai 
besireiškiančių grupių, atsako
mybę turi .pasiimti kompartijos 
vadovybė, nes ji labai jau pikt- 
naudoja demonstracijų laisvę ir 
dėl kiekvieno menko ar įsivaiz
duoto nieko išveda į gatves sa
vo šturmuojančias kolonas. 
Krašte tuo reikalu yra atsira
dęs didelis nepasitenkinimas, 
kuriam prislopinti ir atsirado 
“Borghese sąmokslas”.

— Reinlando-Palatinato rin
kimus V. Vokietijoj laimėjo 
krikščionys demokratai. Jie tu
ri daugumą vieni patys valdyti. 
Nė fašistai nė komunistai nie
ko nelaimėjo. Socialdemokra
tai prarado kelis atstovus.

— Geležinkeliai gavo leidi
mą pakelti kainas už prekių 
pervežimą: 14 proc. tos bend
rovės, kurios aptarnauja rytinę 
krašto dalį, 12 proc. vakarus 
aptarnaujančios linijos.

— Sovietų atominis sprogdi
nimas įvykdytas po žeme Semi- 
palatinsko rajone. Šiemet jau
antras panašaus stiprumo.
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Po knygos apie K. Pakštą ateis knyga ir apie P. Dovydaiti SPARTA — Rašomos mašinėlės |v. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Kiek pasistūmėta darbai Do
vydaičio monografijai?

Sakyčiau — įpusėta. Juod- 
raštiškai metmenis apmečiau 
jau pereitą vasarą, pabėgęs iš 
miesto į New Hampshire šiau
rę (pas bičiulius Kulbokus). Da
bar lopinėju spragas ir lūku
riuoju kai kurių atsiminimų, 
kad būtų galima sėsti prie ga
lutinio teksto. Blaško kiti turi
mi darbai. Be to, manau, rei
kia leisti pirma žmones pasiek
ti jau baigtai spausdinti prof. 
K. Pakšto monografijai, kurią 
parengė jam giminingos dva
sios prof. J. Eretas.

Su kokiais sunkumais tenka 
susidurti medžiagą renkant?

Trejopa medžiaga, tai pagal 
ją trejopi ir sunkumai. Pir
miausia reikėjo surinkti forma
lius biografinius duomenis — 
susirasti, kas kada kieno buvc 
apie Dovydaitį rašyta- Be po
ros smulkių straipsnelių, pavy
ko viską susirasti. Medžiagos 
yra pakankamai. Džiąugiuosi 
kad Dovydaitis nesikuklino at
švęsti 50 metų sukakti, nes, jc 
paties žodžiais, žmogui įdomu 
gyvam užgirsti, ką kiti apie jį 
mano. Todėl ir visas “Ateities” 
numeris buvo jam skirtas, ir 
kitur daug straipsnių pasirodė. 
60 metų sukakties jam nebete
ko sulaukti: buvo sunaikintas 
1942 rudenį, taigi, vos 56 metų 
amžiaus būdamas.

Antra, turimą biografinę me
džiagą toliau reikėjo papildyti 
konkretesniais duomenimis — 
datų skeletą padengti raumeni
mis. Pats Dovydaitis įvairio
mis progomis yra nemaža spau
doj apie save papasakojęs, vis
ką draugėn sutelkus, maždaug 
nuo vaikystės ligi profesorium? 
iškilimo. Ne be vargo, bet pa
sisekė susimedžioti ir tuos jc^ 
autobiografinius pksak,ęjpnus.u 
Drauge telkiu-jo draugų, stu
dentų, globotinių atsiminimus. 
Deja, kai Dovydaitis viskam ra
do laiko, kam kada reikėjo, tai

Apie P. Dovydaitį rašo dr. J. Girnius ir čia pasakoja, kiek 
darbas jau pasistūmėjo, su kokiais sunkumais susiduriama

ko įspūdingai didus ligi pasku
tinių gyvenimo dienų- Rado at
ramos ir savo krikščioniš
kajame tikėjime, ir savo kai
mietiškajame realizme: nusi
lenkti nepakeičiamai padėčiai, 
bet savo dvasioj likti tiesiam.

Kokiais bruožais Jūsų kon
cepcijoj prof. Dovydaitis išky
la kitoks nei kiti didieji ano 
meto ateitininkę vadai — Ša I- 
kauskis ir Pakštas?

Tai klausimas, kurį, gal būt, 
atsakys tik pati monografija- 
Vienu sakiniu atsakant šį taip 
neatsakomą klausimą, Dovydai
tis man iškilo prieš akis kaip 
gaivalingas įkūnijimas mūsų 
liaudyje slypėjusio begalinio

šviesos ir tiesos troškulio. Ne 
iŠ kolekcionieriško enciklope- 
dizmo jis kūrė savo žurnalus 
(ir religijų mokslo, ir filosofi
jos, ir gamtos mokslų), o trokš
damas mūsų atgimusiai tautai 
atskleisti visus tiesos kelius. Sa
vo ruožtu tiesa jam reiškė ne 
tik žinojimą, bet ir gyvenimą— 
tai vedė jį nuo knygų į žmo
nes. Šiuo principu jis pagrindė- 
ir ateitininkų sąjūdį. Ar iš pra
džių jis buvo ir formaliai atei
tininkų vyriausiu vadu, ar vė
liau jį kiti pakeitė, tai jam nie
ko faktiškai nereiškė — lygiai 
visą laiką rūpinosi ateitininkų 
reikalais. Šiuo atžvilgiu Dovy
daitis yra nepalyginamas nė su 
vienu ateitininkų vadu.

O imant patį Dovydaičio as
menį, jis toks sodriai spalvin
gas ir drauge prieštaringas, kad 
jam atkurti reikėtų romanisto 
plunksnos. O kadangi neturiu 
nei literato, nei gražbyho 
plunksnos, tai ir noriu, kad Do
vydaičio asmuo iškiltų iš pačios 
sutelktos medžiagos.

Kaip vyksta lėšų telkimas 
monografijai išleisti?

Šiuo klausimu rūpinasi at
skiras komitetas, kurio prieša
kyje yra J. Žadeikis: 4162 So. 
Fairfield Ave, Chicago, Ill. 
60632. Įrašau šį adresą, nes ne- 
tiesiog ir man rūpi, kiek lėšų 
pasiseks sutelkti šiam reikalui. 
Dalykas labai paprastas: jei ne-

bus pakankamai lėšų sutelkta, 
tai atitinkamai teks skurdinti 
ir pačią monografiją, nesunau- 
dojant nė tos medžiagos, kuri 
sutelkta. Bet ar šia prasme tai 
neturi rūpėti ir visiem, kurių 
gyvenime Dovydaitis ką nors 
reiškė?

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

J. B. 8HALIN8-6ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

Bendros kelių tautų demonstracijos prieš Sovietų Sąjungą buvo surengtos kovo 14 Bostone.

atsakyti už savo žodžius. Liudi
ninkai to, kas vyko teismo sa
lėje ir ką aš čia bandžiau ap
rašyti, yra visi per tas dvi die
nas buvusieji salėje.

Teismo nuosprendžio buvu
sieji salėje išklausė be balso. 
Nei plojimo, nei šypsenos, nei 
pritarimo žodžio. Jie dar ilgo
kai stovėjo nebylūs, paskui pa
mažu, tylėdami skirstėsi.

•
Šis nuteisimas kunigo už tai, 

kad jis, kaip kunigas, atliko sa
vo pareigas, labai skaudžiai i- 
žeidžia visus geros valios žmo
nes. Tai prievartos aktas prieš 
žmonių Įsitikinimus, įvykdytas 
tų, kurie turi ginti sąžinės ir 
tikėjimo laisvės neliečiamybę. 
Tai smūgis tikinčiųjų žmonių 
pilietinei sąmonei ir Tarybų S- 
gos orumui. Tai vanduo Tary
bų S-gos priešų malūnui.

V. I. Leninas atsiliepime apie 
deputatą šventiką Tichvinskį 
rašė: “Socialdemokratija kovo
ja už pilną sąžinės laisvę ir pil
ną pagarbą reiškia bet kokiem 
įsitikinimam, jeigu tie įsitiki
nimai nesiekiami įgyvendinti 
prievarta ir apgaulės keliu” 
(Polnoje sobranije sočinenij. 
XV t, 157-157 psl.).

Teisminis susidorojimas su 
kun. A. Šeškevičium, kurs savo 
įsitikinimus skelbdamas nepa
naudojo nei prievartos, nei ap
gaulės, turėjo susilaukti pilnos 
pagarbos ir apgynimo, o jis su
silaukė prievartos Respublikos 
vardu iš tų, kurie neipoka sa
vo įsitikinimų apginti/be prie
vartos.

Kunigai yra moralės ugdyto
jai ir palaikytojai tikinčios tau-

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teh MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.

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

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

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. 
Pristatėm į namus lieL skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna._______________________
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AT, 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite'.  
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 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

daugelis prašytųjų jam dar vis 
neranda laiko . •. Kartoju savo 
prašymą visiems, į kuriuos 
laiškais kreipiausi. Drauge pra
šau ir be atskiro kreipimosi at
siliepti visus, kurie turi vie
nokių ar kitokių konkretesnių 
atsiminimų iš Dovydaičio veik
los, santykių su žmonėmis etc. 
Man gi negali būti nė žinoma, 
kas tokių atsiminimų gali turė
ti. Dabar jau pats paskutinis 
laikas jų pateikti monografijos 
reikalui (mano adresas: 27 Ju
liette St., Boston, Mass. 02122).

Trečias uždavinys buvo pats 
sunkiausias — susipažinti su vi
sais žurnalais, kuriuos Dovydai
tis redagavo, ir su visa gausy
be jo paties straipsnių. Neįsi
vaizduoju, kaip būtų galima pa
sitenkinti tik biografine apy
braiža, mokslininko atveju ne
pažvelgus ir į jo raštus. O Do
vydaitis buvo gi ne tik visuo
menininkas, bet ir mokslinin
kas. Dauguma (net jo artimiau
si kolegos) to dar nesuvokia, 
nes mokslinis jo palikimas sly
pi ne knygose, o straipsniuo
se (beje, daug yra ir tokių stu
dijinių straipsnių, kurie yra 
knyginės apimties, tik nebuvc 
knygomis išleisti) 100 nuošim
čių nepavyko viską rasti, ką 
Dovydaitis parašė. Tačiau, per
keliavus visų vienuolynų bi • 
bliotekas, pasisekė aptikti ligi 
85-90 nuošimčių (ar nėra dar 
kur “Kosmos” žurnalo 1939-40 
metų?). Šios pastarosios medžia
gos ir sunaudojimas yra pats 
sunkiausias uždavinys.

Kiek surinktoji medžiaga lei
džia pažinti prof. Dovydaičio 
paskutines gyvenimo dienas?

Laimė, turiu rankose liudiji
mus ir apie jo dienas Uralo 
šiaurės konclageriuose, o vė
liau Sverdlovsko kalėjime, kur 
buvo sunaikintas. Ir tomis nu
žmoginančiomis sąlygomis, ku
rios žmones vertė už gyvybę ko
vojančiais gyvuliais, Dovydai
tis nesusmuko, išlaikė save 
žmogiškos vertės jausmą ir Ii-

ŠIS TEISMO NUOSPRENDIS - NE PASKUTINIS ŽODIS
Kun. G. Blyno atviras laiškas Moiety teisėjui Jankauskui (3)

Kun. G. Blynas atvirame 
laiške teisėjui Jankauskui nuro- 
dė, kad kun. A. Šeškevičiaus 
byloje teisėjas buvo šališkas; 
pakartojo kun. A. Šeškevičiaus 
argumentus, kuriais jis griovė 
kaltinimus; dabar paskutinėje 
savo laiško dalyje pasisako, 
kaip i bylą reagavo liaudis ir 
kodėl jis pats, teismo eigos ste
bėtojas, atsiliepia atviru laišku.

ti motyvuota ir aiški. Klausan
čiam tokio nuosprendžio siūlė
si visai kita alternatyva, bū
tent: Teismas skaito, kad gali
ma ignoruoti viešo teismo ty
rimo duomenis, galima ignoruo
ti gynėjo ir teisiamojo aiškius 
ir neužginčijamus argumentus, 
galima ignoruoti Respublikos 
garbę, kurios vardu skelbiamas 
teismo nuosprendis, kad tik 
nebūtų pažeistas suinte

resuotumas tų, kurie tą bylą iš
kėlė ir kurie atliko parengtinį 
tardymą.

Ar šis mano atviras laiškas 
nepasirodys jums kaip piktas 
paskvilis, parašytas nejaučiant 
atsakomybės už savo žodžius? 
Kuo aš galiu įrodyti, kad tai, 
ką parašiau, atitinka tiesą? Aš 
jaučiu atsakingumą už tai, ką 
parašiau. Aš pasiruošęs, jei 
reiktų, ir prieš teismą stoti ir

tos daliai. Tuo jie atlieka nie
kuo neįkainojamą paslaugą tau
tai ir liaudžiai. Pasikėsinimas Į 
jų darbo teisę ir į jų sąžinės 
laisvę yra žalingas ir pavojin
gas pasikėsinimas prieš visą 
liaudį. Kaip tikintieji begalės 
gerbti tokius teisėjus, tokią val
džią, kurios vardu įvykdytas ne
teisėtumas? Šis teismo nuo
sprendis yra skaudus ir pavo
jingas nusikaltimas prieš mūsų 
Valstybės pagrindus, šis nuo
sprendis negali būti paskutinis 
žodis. Kun. G. Blynas
Rokiškis, 1970 m. rugsėjo mėn. 
17 d.

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. .07079.)
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.______________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 

. šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123;
PO 5-0932.___________________________________________________________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244. •
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

Teismas teismui nelygus. Hit
leris ir naciai milijonus žydų 
pasmerkė mirčiai ir sunaikini
mui. Jie 4000 katalikų kunigų 
nukankino lageriuose. Šian - 
dien juos smerkia ir jų pikta
darybėmis baisisi visas pasau
lis. Pilotas, nuteisdamas Kris
tų, nusiplovė rankas, kad ne
būsiąs kaltas Teisiojo Krauju. 
Savo sąžinės jis tuo nenusiplo
vė. Teisėjas, teisdamas mane 
už tai, kad aš, kaip kunigas, 
atlikau savo sąžinės pareigą, 
tegu gerai pagalvoja- (Kun. A. 
Šeškevičiaus atpasakotos kal
bos pabaiga).
(KAIP | VISĄ TĄ BYLA REA
GAVO LIAUDIS?)

Teismo nuosprendis ir jo 
formulavimas savo esminiais, 
labai svarbiais punktais visii- 
kai ignoravo liudininkę apklau
sos ir šalię ginčę metu gautus 
duomenis, išimtį čia sudaro tik 
paminėjimas kelių liudininkų, 
ir tai toli gražu ne visų, kurie 
teisminio apklausimo metu pa
rengtinio tardymo užprotoko
luotų teiginių teisme nepaliudi
jo. Tą jų atsisakymą nuospren
dis apibūdino šiais žodžiais: 
“Teismas skaito, kad jie atsi
sakė savo ankstesnių parody
mų paveikti tų, kurie buvo su
interesuoti bylos baigtimi”. Ką 
jūs čia turėjote galvoje? Čia 
neužtenka pasakymo: teismas 
skaito. Teismo ištarmė turi bū-

PO LKP
Kom. partijos Lietuvoje pas

kutinis suvažiavimas, penkio
liktas iš eilės, buvo sukviestas 
lygiai prieš penkerius metus. 
1966 kovo 3-5. Kai kurie sta
tistiniai duomenys, dabar įvy
kusį suvažiavimą palyginus su 
1966 buvusiu, įgalina padaryti 
kai kurių išvadų, šių metų duo
menys paskelbti suvažiavime 
mandatų komisijos pirmininko 
P. Griškevičiaus pranešime 
(“Tiesa”, kovo 6 d.). 1966 m 
duomenys paskelbti V’. Vaitie
kūno studijoje “A Survey of 
developments ir captive Lithu
ania” (New York, 1970 m.).

1966 suvažiavimo metu LKP 
narię (ir kandidatę) skaičius šie 
kė 93,967, tuo tarpu šių metų 
kovo pradžioje — 122,469. Tuo 
būdu, per penkerius metus na
rių (ir kandidatų) skaičius pa
didėjo 28,502 asmenimis.

Kaip 1966 metais, taip ir 
šiais metais daugiau kaip 40 
proc. delegatų sudarė komunis
tų organizacijos didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose — Vilniu
je, Kaune ir Klaipėdoje- 1966 
m. jų bendras skaičius siekė 
356 (197 iš Vilniaus, 97 iš Kau 
no ir 63 iš Klaipėdos), gi šiais 
metais — 309 (167, 86 ir 56. 
pgl. atskirus miestus).

SUVAŽIAVIMO VILNIUJE
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Tautybės atžvilgiu suvažiavi
muose vaizdas buvo toks: 1966 
m. lietuvių delegatų buvo 621. 
šiais metais — 581 (40 asme
nų mažiau), rusų 1966 m. suva
žiavime buvo 211, gi šiais me
tais — 130. Tačiau 1966 m. 
rusai su kitų tautybių delega
tais, (ukrainiečiais, gudais, len
kais, žydais) sudarė 258 delega
tus, šiais metais rusų su kitais 
skaičius siekė 214. Rusų ir ki
tų delegatų skaičius aiškiai di
delis ir ypač palyginus su viso 
krašto gyventojų skaičiumi (lie
tuvių — apie 80 proc, rusų ir 
kitų — apie 20 proc.).

Moterę delegačię 1966 m. 
buvo 210, šiais metais —219.

Pagal užsiėmimą, 1966 m. 
žemės ūkio sektoriui suvažiavi
me atstovavo 203 delegatai — 
taigi, apie 23 proc. visų dele
gatų, šiais metais jų buvo ma
žiau — 134 (iš jų vos 80 eili
nių kolchozininkų). Dar labiau 
stebina mažas darbininkų skai
čius “darbininkų ir valstiečių” 
partijoje, šiais metais delega
tais buvo vos 159 darbininkai-

Jau skelbta, kad LKP XVI 
suvažiavimas šiais metais Į nau
jąjį LKP Centro komitetą iš

rinko 145 narius. 1966 m. bu
vo “išrinktų” 131 narys ir jų 
tarpe buvo 35 rusai arba 26.7 
proc. visų narių. Šiais metais 
rusų ir kitų (gudų, lenkų) skai
čius buvo didesnis kaip 1966 
m. — 26.9 proc. Rusai su ki
tais pateko ir į CK kandidatus 
ir į LKP revizijos komisiją

Šiais metais, palyginus su 
1966, kiek kitoks kovo 5 “iš
rinktas” CK biuras su pirmuoju 
ir kitais sekretoriais. Antanas 
Sniečkus savo tarnyboje išsilai
kė, CK pirmojo sekretoriaus 
pareigas pradėjęs eiti nuo 
1936. Antruoju sekretorium, 
pagal tradiciją ir .. .nustatytą 
tvarką, paprastai būna rusas, 
taigi, 1966 juo buvo išrinktas 
B. Popovas, šiais metais —V. 
Charazovas. Kiti trys sekreto
riai — 1966 m- A. Barkaus
kas — kultūros reikalams, J. 
Maniušis — pramonei ir R. B. 
Songaila — žemės ūkio reika
lams. Šiais metais liko A. Bar
kauskas ir R. B. Songaila, vie
toje Maniušio pateko A. Feren- 
sas (jis sekretorium buvo iš
rinktas 1967). CK biuro na
riais 1966 išrinkti šie: A. Ba
ranauskas, A. Barkauskas, A. 
Cesnavičius, J. Maniušis, J. Pa
leckis, B. Popovas, A. Snieč- 

(nukelta į 3 psl.)

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

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

J Lietuviškam rajone —
* LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

; Alice’s Florist Shop
107-O4 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

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

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

Pirmoj vietoj Litas, antroj vietoj doleris!

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

212 847-5522
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Dėl pranašysčių ir “pranašysčių”
Pranašystės — tikra to žo

džio prasme kalbama apie pra
našystes, kurias mini Senasis 
Testamentas. Taip pat šv. Jono 
vizijas Naujame Testamente. 
Ten būsimų įvykių pramatymas 
yra antgamtinio, dieviško įkvė
pimo.

Kas kita pvz. Vladimiro So
lovjovo pranašystės apie įsiga
lėjimą Antikristo, kuris tapsiąs 
pasaulio imperatorium, organi
zuosiąs “pasaulio taiką ir gero
vę”,' vykdysiąs tikėjimų vieny
bę, iki jį demaskuos popiežius 
Petras, pravoslavų senelis Jo
nas ir protestantų profesorius 
Paulius, kurie dėl to ir bus pir
mi du—nužudyti, trečia ištrem
tas į dykumas (žr. A. Maceina 
Niekšybės paslaptis).

Gilus Solovjovo žvilgsnis į 
tiksliau neapibrėžtą ateitį atsirė
mė daugiausia į šv. Jono apo
kalipsės vaizdus ir Kristaus an
titezę.

Dar kitos rūšies pramatymo 
pavyzdys — rašytojo George 
Orwell veikalas “1984”. Veika
las rašytas 1950, o vaizduoja 
1984 metų Įvykius. Orwellio 
ateities vaizdas yra atremtas į 
tą ideologiją, kuri jo rašymo 
metu jau buvo populiari ■— i 
totalistinę ideologiją, šita ideo
logija yra prielaida, iš kurios 
autorius padaro logišką išvadą, 
užbėgdamas įvykiam už akių 
34 metus ir parodydamas tą 
ideologiją jau įvykdytą realia
me gyvenime. Rašymo metu 
gyvoji idėja yra tarytum sėkla, 
kuri per tam tikrą laiką virsta 
augalu.

Sėkla žmonių nebaugina, bet 
ima bauginti iš tos sėklos kilęs 
augalas.

Nebaugino ir Rusijos švie
suomenės ta idėjinė atmosfera, 
kurioje gyveno Turgenevo lai
kų studentija. Bet kada Turge
nevas tas idėjas parodė jau 
konkrečiu nihilisto Bazarovo 
vaizdu, kilo murmėjimas ir kal
tinimas — kam rašytojas ap
šmeižė rusų jaunimą.
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IŠ ATSIMINIMŲ 
MIKALOJUS KATKUS
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(14)
šiam pastarajam teko ta pa

ti dalis, kaip ir visiems knyg
nešiams teko: papuolė į polici
jos rankas. Papuolęs ištrūko, o 
ištrūkęs bėgo, kur kojos neša, 
nežinodamas net pats, kur bė
gąs. Atsidūrė Prūsuose, o ten 
susirgo jam kojos. Liga baigė
si tuom, kad gydytojai nupiovė 
jam abi kojų leteni, pritaisė 
kriukį, kad galėtų eiti ir atida
vė rusams: “Atsiimkite savo 
žmogų.” Rusų valdžia, pavaili- 
jusi Bieliaką po kalėjimus, iš
siuntė gyventi į Permės guber
niją, tarp zirėnų, kur nepoilgo 
šis mirė. Buvo kas jo kapą ap
taisė, pastatė kryžių, aptvėrė 
žiogriais ir nufotografavo. Baig
damas apsakinėjimą, Jurgis pa
rodė man minimą fotografiją.

šykštus buvo Jurgis apsaki
nėti savo darbus ir minėti sa
vo sandarbininkus, iš netyčių 
paminėdavo vieną kitą. Girdė
jau vardus: Žvirblis, Korabinas, 
Smagutis, Berankis, Ūdra. Pra
vertėtų, kad visi knygų iš už
sienio gabentojai laikotarpio 
nuo užgynimo spaudos ligi grą
žinimo būtų pavadinti vienu

★
Tie pranašysčių ir “prana

šysčių” pavyzdžiai čia primena
mi dėl to, kad dėl Darbininko 
(kovo 12 ir 17) str. “Kaip at
rodys Bažnyčia po 30 metų” 
atsiliepė eilė skaitytojų —ma
žiau patenkintų, daugiau nepa
tenkintų ir net pasipiktinusių, 
kad “pranašaujama” tokia juo
da ateitis Bažnyčiai.

Tie atsiliepimai duoda progą 
pastebėti, kaip ne visada rašy
tojas ir skaitytojas vienas kitą 
supranta. Autorius Observator 
naudojosi tuo pačiu metodu 
kaip ir Orwell — dabarties po
puliarios bažnytinio gyvenimo 
idėjos jam buvo prielaida lo
giškai projekcijai į ateities vaiz
dą.

Kokios idėjos? Tos, kurias 
popiežius Paulius daugeliu at
vejų nurodinėjo kaip nukrypi
mą nuo II Vatikano skelbtų at
sinaujinimo idėjų. Tarp jų po
puliariausios: tikėjimo reikaluo
se ’ pripažįstamas savo paties 
subjektyvinis autoritetas, atme
tant ar sumenkinant popie
žiaus ir šiaip hierarchijos au
toritetą; tikėjimo dogmos sura- 
cionalistinamos, tylom apei
nant mistinį elementą; Bažny
čia suprantama kaip tikinčiųjų 
bendruomenė, išjungiant iš jos 
Kristų; moralėje pripažįstama 
ta asmeninė laisvė (kokią libe
ralai seniai išpažino ekonomi
niame gyvenime), niekais nulei
džiant Dekalogo įsakymus dėl 
sekso, dėl tėvų gerbimo; kuni
gai daugiausia sušneko prieš 
privalomą celibatą, paversda
mi tikėjimą pramoga, nereika
laujančia pasiaukojimo.

Tokia dvasinė, tikriau — an- 
tidvasinė atmosfera buvo auto
riui prielaida parodyti, kas 
bus, jei ši ideologija virs realiu 
gvvenimu. Bet savo rašinio pra
džioje pažymėjo, kad toks 
“■pranašavimas” yra sąlyginis 
— su sąlyga, jei nebus 
sustota, ir visas procesas 
vyks toliau dabartine 

bendriniu vardu — “bieliakas”.
Kaip šaknys medžio rausiasi 

žemėse nematomos, patamsy, 
renka medžiui gaivinančius sy
vus tam, kad šviesiai žaliuotų la
pai, žydėtų žiedai ir noktų 
vaisiai, lygiai taip bieliakai 
slapstydamiesi, su nuolatiniu 
pavojum nešė į Lietuvą moks
lą ir šviesą, rengdami savo tau
tai geresnę ateitį. Tebūnie 
jiems garbė ir amžina atmin
tis!

IŠ MANO ATSIMINIMŲ
Aš knygnešiu nebuvau, tik 

duodavau knygnešiams užeigą 
ir nakvynę. Daugiausia mane 
lankė Jurgis Bielinis. Kartais 
lankė mane ir kiti knygnešiai, 
bet vis su slapyvardžiais: tas 
Žvirblis, tas Berankis, tas Be
kojis, o sužinoti tikrus jų var
dus nebuvo reikalo ir buvo ne
patogu; užteko žinoti, kad ne
šioja lietuviškas knygas. Žinau, 
kad Žvirblis gyveno Šiluvoje; 
gal jo tokia tikra pavardė.

Išvardysiu nežinomus arba 
spaudoje neminėtus knygų ga- 
bentojus ir platintojus.

Antanas Lynius, iš Ažytėnų 
kaimo, Grinkiškio vis., Kėdai

Seniau Romos popiežiai be
veik nekeliaudavo ir pastoviai 
laikėsi Romoje- Tačiau popie
žius Paulius VI “namie sėdėji
mo” tradiciją sulaužė. Jis ke
liauja į tolimiausius kraštus.

Popiežiaus nutarimą keliauti 
priima arba patvirtina kardino
lų kolegija. Kelionę planuoja, 
paruošia ir viskuo pasirūpina 
vyskupas Paulius Marcinkus. Jis 
atlieka neišvardijamą eilę įvai
rių parengiamųjų darbų. Kiek 
reikia Įvairių informacijų apie 
tą kraštą, į kurį numatyta ke
liauti! Kiek laiškų rašymo ir 
skambinimo telefonu! Kitas 
šioj vietoj gal ir pasimestų ... 
silpnesnių nervų žmogų rūpes
čiai sugraužtų- O tuo tarpu vys
kupas P. Marcinkus susijaudi
nimo žymių tokiais atvejais ne
rodo. Jis visad ramus, besišyp
sąs. Jo vienodumas bei pasto
vumas kelia nusistebėjimo jaus
mus visuose Vatikano admi
nistraciniuose ir intelektuali
niuose sluoksniuose.

Suteikia popiežiui apsaugą
Kartą, besilankant popiežiui 

Pauliui VI Romoje (ne Vatika
ne), vienoje miesto kryžkelėje, 
jam išlipus iš automobilio, stai
ga susidarė nenumatyta minios 
spūstis. Entuziazmo pagauta 
minia, norėdama gauti popie- 

kryptimi. Sustojimo galimybę 
ir jis pats pramatė, rašydamas: 
“Juk yra teigiančių, kad dabar
tinis chaosas greitai baigsis ... 
Tad ir mūsų “pranašavimas” 
yra sąlygojamas to vyksmo, ku
ris plėtosis ateityje”.

Tie žodžiai yra raktas straips
nio minčiai suprasti. Nuo Baž
nyčios narių priklausys, ar jie 
Bažnyčią padarys tokią, kokią 
Observator pramatė už 30 me
tų, ar sugrąžins ją prie II Va
tikano susirinkimo nubrėžtos 
atsinaujinimo dvasinės kryp - 
ties. '

Kas* greitas piktintis augalu, 
kurio galimybė pramatoma, 
dar labiau turėtų susirūpinti 
pačia sėkla, iš kurios augalas 
turės išaugti; susirūpinti, kad 
ta sėkla būtų kvietys, o ne 
kūkalis.

Skaitytojų minėtus atsiliepi
mus šiaip jau branginame. Jie 
rodo, kad laikrašty paskelbtos 
mintys randa atgarsio. Rodo, 
kad skaitytojai nėra abejingi 
tam, kas dedasi Bažnyčioje ir 
šalia jos.

nių aps. Bielinis atveždavo ir 
palikdavo pas mane visą poros 
arklių vežimą. Knygų aš pas 
save nelaikydavau, bet nuvež- 
davau į bobilynę pas Antaną 
Lynių. Bielinis atvažiuodamas- 
imdavosi tiek knygų, kiek buvo 
patogu ir nežymu dėti į veži
mėlį, kuriuo važinėdavo po 
kaimas. Apie Lynių Bielinis sa
kydavo, jog nei vietos geres
nės, nei žmogaus geresnio ne
reikia.

Daumantas. Bielinio knygų 
pasiimti atvažiuodavo pas ma
ne dar Daumantas, Kėdainių 
Chrapovickio banko tarnauto
jas. Man prisiminus apie pavo
jų, jis atsakė: “Jeigu to darbo 
man nebūtų, aš gyventi neno
rėčiau.”

žinių apie Daumanto darbus 
gali suteikti Kėdainiuose gyve
nąs gydytojas Jarašius; jis šį 
darbą dirbo drauge.

Grafas Zubovas. Dar 1902 
metais apie Kelmę pateko į po
licijos rankas vežimas literatū
ros. Lietuviškų spaudinių ten 
buvo nedaug: daugiausia buvo 
rusų revoliucinis laikraštis “Isk
ra”’. Tas vežimas labai nugąsdi
no valdžią; ji pamatė, kad tais 
takais, kuriuos išmynę lietuvių 
knygnešiai, eina į Rusiją revo
liucinė propaganda. Liberališki 
rusų visuomenės sluoksniai ga
vo svarbų argumentą įrodinėti, 
kaip žalinga drausti lietuviškas 
raides; įvykis ties Kelme pa
spyrė ir pagreitino spaudos at
gavimą.

žiaus palaiminimą, pralaužė po
licijos apsaugos grandinę ir 
prisiartino prie popiežiaus 
Triukšmas, riksmas .. • Žmonės 
spontaniškai slenka, susispau
dę, susikibę. Kiekvienas jaučia 
pavojų sau, bet grįžti negali 
per vėlu. Vienu momentu atro
dė, kad visa popiežiaus apsau
ga neatlaikys. Atrodė, kad mi
nia sutraiškys ir patį Šv. Tėvą.

Žaibo akiblyksčiu popiežiui 
gresiantį pavojų pastebėjo be
veik dviejų metrų ūgio kuni
gas. Jis buvo netoli nuo popie
žiaus- Tas milžinas kunigas di
džiomis pastangomis ir ryžtu 
ėmė veržtis prie Šv. Tėvo. Stip
riomis atletiškomis rankomis ir 
alkūnėmis atsispirdamas prieš 
geležinį minios spaudimą, per 
trumpą akimirksnį jis priartėjo 
prie popiežiaus ir suteikė jam 
savo apsaugą ir globą, padary
damas laisvą kelią prie auto
mobilio. Popiežius Paulius VI 
šio jauno milžino kunigo pa
slaugą pastebėjo ir buvo jam 
dėkingas. O tas milžinas buve 
iš Amerikos kilęs (Cicero, Illi
nois) lietuvis kunigas Paulius 
Marcinkus.

Šv. Tėvo audiencijoj
Po aprašyto atsitikimo, įvy

kusio 1964, popiežius Paulius 
VI paliepė Vatikano administra
cijai jį apsaugojusį kunigą su
rasti ir pakviesti į jo rūmus.

Kai popiežius skrenda lėktuvu, labiausiai patikimas ir ištikimas pagalbinin
kas-yra vysk. Paulius Marcinkus.

Minimas vežimas, kaip man 
tada sakė vienas knygnešių, 
ėjo į Šiaulius, į Zubovo dvarą.

Tais laikais jauni lietuviai, 
baigę mokslus, Rusų valdžiai ne 
patinką, gaudavo darbą pas 
Zubovą. Todėl susidarė taip, 
kad daug Zubovo tarnautojų ko
vojo prieš valdžią: vieni dir
bo apskritai politiškais tikslais, 
kiti atskirai — lietuviškais. Re
voliuciniai leidiniai su plombo
mis: “Grafo Zubovo Šiaulių 
ekonomija” ėjo į Daugpilį, ir 
niekas jų neįtardavo. Lietuviš
ki spaudiniai iš Šiaulių buvo 
siunčiami į paskyrimo vietas.

Be viso to, turiu dar pridur
ti, kad Lietuvos veikėjų ir ko
votojų susirinkimai būdavo Zu
bovo rūmuose. Tadgi anų laikų 
kovoje dėl geresnės Lietuvai 
ateities piliečio Zubovo veiki
mas nėra menkos reikšmės.

Nepažįstu to žmogaus, nė 
vąrdo nežinau; surašau tai, kas 
ėjo gandais, kas vadinasi “žmo
nių balsu”.

Rietavo kunigaikštis Myko • 
las Oginskis niekuomet neatsi
sakydavo padėti, kas galima bu
vo, neišeinant iš legališkų vė
žių. Bet prašomas išeidavo ir iš 
vėžių, nebodamas pavojaus sa
vo ištikimumui-

Tiek pasakė man apie Ogins
kį šviesaus atminimo P. Višins
kis.

J. Myliauskas-Miglovara. Kal
bant apie laikus, kada dar 
knygnešių mažai buvo, būtent

V. MINGĖLA

kad galėtų asmeniškai jam pa
dėkoti.

Tokiu būdu kun. Paulius Mar. 
cinkus atsilankė pas popiežių ir 
turėjo ilgą audienciją- Popiežiui 
paaiškėjo, kad tas kunigas yra 
lietuvis, * gimęs Amerikoje 
1922 sausio 15. Paaiškėjo, kad 
jis yra baigęs Šv. Antano pa
rapijos (Cicero) lietuvių katali
kų mokyklą, vėliau Quigley ko
legiją ir arkivyskupo Munde
lein vardo kunigų seminariją. 
Kunigu įšventintas 1947 gegu
žės 3. Porą metų kunigavo 
Šv. Kristinos katalikų parapi
joj. Pietų Chicagoj, kur ėjo 
vikaro pareigas. Vėliau dirbo 
Chicagos arkivyskupijos kance
liarijoj-

Europos spaudos žiniomis — 
kun. Paulius Marcinkus išvyko 
į Romą 1950, gi Lietuvių En
ciklopedijos žiniomis — 1952. 
Romoje lankė Gregorianumo u- 
niversitetą ir 1953 įsigijo baž
nytinės teisės daktaro laipsnį. 
Dvejus metus lankė Vatikano 
diplomatinę akademiją, kurią 
baigė “summa eum Įaudė” pa
žymiu.

Kaip diplomatas, dirbo Boli
vijos ir Kanados nunciatūrose 
ir nuo 1959 Vatikano valstybės 
sekretoriate anglų ir kitų kal
bų vertėju.

apie “Aušros” gadynę, reikia 
paminėti svarbius Juozo My- 
liausko-Miglovaros žygius. Pir
mais metais “Aušra” ateidavo 
skaitytojams per paštą, kaip ir 
bet koks kitas laikraštis. Žiūrė
davome į pašto antspaudą ir 
perskaitydavome: “Ryga”. To
liau gėrėjomės karžygiškumu 
žmogaus, drįsusio ir sumaniu
sio įdėti į paštą nelegalią “Auš
rą”. Buvo tai Juozas Myliaus- 
kas, pasivadinęs Miglovara, tar
naująs Rygoje policijoje- Ma
nau, kad Myliausko žygis “Auš
ros” gyvenime yra labai svar
bus. Kad ne šis Rygos polici
ninkas, daug “Aušros” būtų pe- 
lėję Bitėnų spaustuvėje.

O dėl mano darbų spaudos 
draudimo metu pasakysiu, kad, 
gavęs iš pašto pirmą “Aušros” 
numeri ir susižinojęs su Mar
tynu Jankumi, priiminėjau iš 
jo siuntinius ir siuntinėjau per 
paštą mažus siuntinėlius atski
riems asmenims. Du sykiu 
siunčiau į Rygą Juozui Myliaus- 
kui kone visą “Aušros” leidinį. 
Atsiradusieji knygnešiai turėda
vo pas mane užeigą. Nelengvas 
buvo padėjimas, gyvenant kai
me, varyti nelegalų darbą. Kad 
ir užjausdavo kaimynai, bet ga
na buvo su vienu susipykti ar
ba ir be susipykimo kam liežu
vį paniežėti, jau skubintų, kas 
ką žinodamas, pranešti uriad- 
ninkui- Todėl knygnešius pra
šydavau ateiti pas mane sute
mus.

Buvau du sykiu žandarų kre

Tėvai — iš Raseinių 
apskrities

Vyskupas Paulius Marcinkus 
yra lietuvių išeivių sūnus, jau 
gimęs Amerikoj. Jo tėvai Ame
rikon atvyko dar prieš I pasau
linį karą, 1909. Kilę iš Rasei
nių apskrities. Jo tėvas niekad 
be darbo nesėdėjo: tvėrėsi to
kio darbo, kokį gaudavo- Ilgiau
siai dirbo Chicagoje dangorai
žių langų plovėjų bei valytojų. 
Tas darbas buvo neblogai ap
mokamas, bet kartu labai pavo
jingas gyvybei.

Marcinkai turėjo penkis vai
kus, jų tarpe ir Paulių, dabar
tinį vyskupą.

Sportininkas
Paulius Marcinkus labai mė

go sportą- Iš jaunuolių tarpo 
išsiskirdavo savo ūgiu ir atle
tiniais gabumais. Mėgo vado
vauti sportuojančiam jaunimui. 
Pradžios ir aukštesniojoje mo
kyklose pasižymėjo ne tik 
moksle, bet ir įvairiarūšiame 
sporte. Buvo labai įvertintas 
boksininkas; jei nebūtų turėjęs 
pašaukimo tapti dvasiškiu, leng
vai būtų tapęs iškiliu sunkaus 
svorio čempionu. Iškiliai reiškė
si, be to, dažnai vadovavo stu
dentam beisbole, krepšinyje ir 
kitose sporto rūšyse.

Šiuo metu, nors jau 49 me
tų amžiaus sulaukęs, vis dar te
bėra didelis sporto mėgėjas. 
Dar neblogas bėgikas. Ir šiuo 
metu Romoje, Vatikane, jo rū
pesčiu gyvuoja gana stipri beis
bolo komanda. Komandos or
ganizatorius, rungtynių vado
vas —■ vis dar vysk. Paulius 
Marcinkus-

Vieno pokalbio metu spau
dos atstovui Nino Lo Bello vys
kupas pareiškė (1970): “Mėgau 
ir mėgstu sportą. Sporto ko
mandose buvau ir esu įvairiose 
pareigose: kamuolio gaudyto
jas, vadovas, komandos kapito
nas, aikštės šlavikas ir vaisvan
denių pristatytojas”.'ŠiaiA ko- ' 
respondentui apie savo sporti
nius poreiškius vyskupas kal
bėjo su dideliu malonumu . 
Sportas jam vis dar prie šir
dies.

Vysk. P. Marcinkus pasako-’ 
jo apie savo komandą Vatika
ne. Būrelis kunigų turėjo savo 
komandą, kuri žaisdavo' prieš 
JAV. kariuomenės, aviacijos ir 

- laivyno, komandas- Korespon
dentui Nino Lo Bello vyskupas 
kartą nusiskundė, šypsodama-

čiamas, bet vis be vaisių. Kra
kių žandarams buvo įsakyta 
kas savaitė rašyti savo vyriau
sybei, ką Katkus veikia ir kur 
važinėja. Ištisus dvejus metus 
rašinėjo žandarai apie mane vis 
tą patį: “Sėdi namie, ūkininkau
ja.” Paskui patys ėmė iš savo 
darbo juoktis ir pasakoti ki
tiems apie tai; iš to ir aš suži
nojau.

Vieną sykį gavau laišką iš 
Samaros, neva gydytojo Sim- 
kevičiaus parašytą. Tuo laišku 
Simkevičius klausė manęs, ko
dėl, būdamas mokytas, gyvenu 
kaime; sakės, jis turįs Samaro
je savus namelius, ketinąs par
duoti, parvažiuoti į Lietuvą ir 
dirbti jos naudai. Girdi, abudu 
dirbdami drauge, gal ką pada
rytume- Spėdamas, kad šį laiš
ką rašė žandarai, tad tinkamai 
atsakiau.

Kai 1906 metais sėdėjau Kau
no kalėjime kaip politiškas ka
linys, gubernatorius, lankyda
mas kalėjimą ir pamatęs mane, 
pasakė mano pavardę. Iš to 
sprendžiu kad buvau slaptai nu
fotografuotas.

Ažytėnų kaimas nuo seno 
domėjosi knygomis ir laikraš
čiais; pavyzdžiui: 1925 m. į 
Ažytėnus pareidavo 7 egz. “Lie
tuvos Ūkininko” ir 2 egz. “So
cialdemokrato”; be to, buvo 
gaunama laikraščių iš Ameri
kos. Susidomėti knygomis ir 
laikraščiais kiek padėjo ir ma
no ilgametis darbas.

(Bus daugiau) 

sis, kad jo komandai trūksta’ 
gero “piteherio” ir dėl to ji 
pralaimėjo amerikiečiam santy
kiu 23:0 ir 42:1. Tačiau jis vis 
dar optimistas. Kai gausiąs sa
vo komandai tą trūkstamąjį 
aukštosios klasės “•piteherį”, ta
da atsigriebsiąs.

Vatikano finansų ministeris
Kun. Paulius Marcinkus 

prieš 1969 sausio 6 buvo pre
latas; tą dieną jis buvo kon
sekruotas vyskupu. 1970 gruo
džio 21 popiežius paskyrė jį 
Vatikano religinių darbų insti
tuto prezidentu; anksčiau tas 
pareigas ėjo kardinolas Alberto 
di Jorio, tačiau dėl ligos iš pa
reigų pasitraukė. Vyskupo P. 
Marcinkaus kandidatūrą pa
rėmė ir jį pristatė speciali kar- 

, dinolų komisija (jie visi šiame 
institute eina direktorių parei
gas).

Religinių darbų institutas r į- 
steigtas 1942 popiežiaus Pijaus 
XII. Jis tvarko Vatikano valsty
bės lėšas.

(Bus daugiau)

Suvažiavimas. . .
(atkelta iš 2 psl.)

kus, R- B. Songaila ir M. Šu- 
mauskas. 1966 'm. kandidatais 
pakliuvo keturi: P. Dobrovols
kis, P. Griškevičius, K. Kairys ir 
K. Mackevičius. Dar 1967 visai 
iškrito J. Paleckis, be jo, ir B. 
Popovas, A. Cesnavičius ir į 
biurą pateko 1966 m. buvę trys 
kandidatai. Tuo būdu, šiais me
tais CK biuro nariais išrinkti 
šie vienuolika: A. Barauskas, 
A. Barkauskas, V- Charazovas. 
A. Ferensas, P. Griškevičius, K. 
Kairys, K. Mackevičius, J. Ma- 
niušis, A. Sniečkus, R. B- Son
gaila, M. šumauskas. Šiais me
tais kandidatais pakliuvo du: V. 
Astrauskas ir V. Morkūnas.

Kiek pasikeitė CK skyrių 
vedėjai — šiais metais ir vėl 
jų tarpe du rusai, tik skirtingo
se pareigose. Dabar išrinkti: or
ganizacinio -partinio skyriaus 
vedėju — V- Astrauskas (1966 
m. — P. Griškevičius), propa
gandos ir agitacijos sk. —P. 
Mišutis (buvo ir 1966 m.), moks
lo ir mokymo įstaigų sk. —A. 
Rimkus, kultūros sk. — S- J. 
Šimkus (1966 m. švietimo sk. 
vedėju pateko L- šepetys), pra
monės ir transporto sk. — 
I. Černikovas (1966 m. — tik 
pramonės sk. — S- Jasiūnas). 
statybos ir miestų ūkio sk. —
F. Jekateriničevas (tas pats ir 
1966 m.), lengvosios ir maiste 
pramonės sk. — J. Ramanaus
kas (1966 — L. Paškevičius), 
žemės ūkio skyriaus — J. Ber
natavičius (1966 — V- Koles
nikovas), prekybos ir buitinic 
aptarnavimo sk. — J. Paškevi- 
čienė (1966 — A. Raudonis), 
administracinių organų sk. — 
A. Cesnavičius (buvo A. Kaire- 
lis), bendrojo sk. vedėju šiais 
metais išrinktas A. Letulis ir 
reikalų valdytoju — B- Aliuko- 
nis.

Dar patvirtinti ir LKP CK 
spaudos organų redaktoriai. Iš 
1966 m. suvažiavime patvirtin
tų teliko du: J. Karosas (Vals
tiečių Laikraščio redaktorius) ir 
L. Romanowicz (Czerwony Sz- 
tandar red.). Vietoje 1966 pa
tvirtinto G. Zimano dabar- 
“Tiesos” redaktorium (iš tikrų 
jų, nuo 1970 lapkričio mėn.) 
patvirtintas JAV kelerius me
tus gyvenęs A. Laurinčiukas,
G. Zimanas nukeltas į “Komu
nisto” žurnalo redaktorius, o 
“Sovietskaja Litva” redakto
rium, vietoje V. Meščeriakovo.

• dabar patvirtintas V- Jemelja- 
novas.

Žvelgiant į partijos sekreto
rių ir biuro, taigi pačios par
tinės “valdžios” sudėtį, neabe
jotina, kad Charazovo, Snieč
kaus “pavaduotojo”, vaidmuo 
partijos CK-te, su kitais rusais 
turės didesnės įtakos Sniečkui 
bei kitiems lietuviams, partijos 
mohikanams. (Elta)
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Ketvirtosios dainų šventės vykdomojo komiteto nariai, komisijų pirmininkai ir spaudos atstovai po pasitarimo dr. Baluko namuose. Iš k. 
l-je eilėje — inž. Kostas Dočkus Vincas Grėbliūnas, dail. Adolfas Valeška, Antanas Rėklaitis, Salomėja Endrėjonienė, dr. Gediminas Balu- 
kas — pirmininkas, muzikas Petras Armonas, žurn. Zuzana Juškevičienė, red. kun. dr. Juozas Prunskis, žurn. Antanas Stakėnas; ll-je 
eilėje — Andrius Juškevičiučs, žurn. Jonas Vaičiūnas, žurn. Vytautas Kasniūnas, žurn. Juozas Šlajus, Jonas Paštukas, inž. Jonas Jurkū
nas, Stepas Ingaunis, red. Aloyzas Baronas, ž. Stasys Daunys, inž. Vytenis šilas, rašyt. Stasys Džiugas, red. Algis Pužauskas, inž. Felik
sas Daukus, inž. Albertas Vengris ir žurn. Jurgis Janušaitis. Nuotr. V. Noreikos

Chicagos visuomeninio ir kultūrinio gyvenimo kelyje
New Yorko ir jo plačios apy

linkes lietuviai, gražiojo rytų pa
kraščio gyventojai, yra dideli 
savos vietovės mylėtojai. Kelis 
kartus lankydamas šį išsvajotą
jį, kultūriniu gyvenimu pasižy
mėjusį miestą, negalėjau atsi
gėrėti didmiesčio gyvenimu ir 
kartu buvau nustebintas mūsų 
tautiečių kcnservatiškumu, už
sidarymu, sakyčiau, ypač tuo 
kuris liečia spaudą, “savas pas 
savus” šūkiu begyvenančiu.

Mes gi, chicagiečiai, kaip jūs 
newyorkieciai sakote, gyvena
me dideliame kaime. O žinote,

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir f. t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tape recorders) ir daug kt. 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams, 
gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036
Telef. 212 - 245-7905

SKYRIAI :
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenus 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 —r 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Warren, Mich. 48092 — 29200 De Quindre J4 Block North 

of 12 Mile Road
Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica Ave. 
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

VYTAS KĄSNIS

kad kaimo gyventojai ir save 
būdu daug kuo skiriasi, Čia mes 
po Lietuvių Plazą išsiplėtę, ir 
su mažesnėmis kaimų gyvenvie
tėmis dažnai susitinkame. My
lime ir mes savąjį kampelį, bet 
jau ne taip labai, kaip jūs, ten, 
rytiečiai. Ne taip uždarai. Pas 
mus Darbininkas laukiamas sve
čias. •

Chicagoje šiuo metu lietuvių 
visuomeninis ir kultūrinis gy-

Te!.: AL 4-5456 
C H 3-2583 
EV 4-4952 
Ll 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
B R 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446 

GL 8-2256 
365-5255 
246-9274 

FO 3-8569 
AN 1-2994 
LO 2-1446 

373-8783 
GR 2-6387 

274-6400 
PO 3-4818 
HU 1-2750 
R 6-1571 

PL 6-6766 

751-6760/1 
441-4712 

SW 8-2868 
RI 3-0440 

venimas yra didelio darbyme
čio ženkle-

Neseniai praėjo Lietuvos 
valstybinio teatro 50 metų su
kakties minėjimas, kuris buve 
apvainikuotas aktoriaus Juozo 
Valentino pastatytu K. Binkio 
Atžalynu. Ligi šio laiko aktyviai 
besiredantiem aktoriam neprisi- 
dėjus prie rengto vaidinimo, re
žisierius Juozas Valentinas vei
kalą pastatė su tikru atžalynu, 
pasikviesdamas talkon apie 
40 naujų vaidintojų, iš kurių 
vieni studijuoja teatrą, kiti lan
ko kursus, treti atėjo iš Antro
jo Kaimo grupės ir tik trys iš 
buvusio Lietuvos teatro. 
Sveikiname į lietuviška scena 
atėjusį mūsų šaunųjį jaunimą. 
Tai prasmingas 50 metų minė
jimas.

•
Muzikinio gyvenimo centras 

yra Lietuvių muzikologijos ar
chyvas, vedamas mūsų žymio
jo muziko prof. Juozo Žilevi
čiaus, šiais metais mininčio 8C 
metų sukaktį. Archyvas, įsikū
ręs tėvų jėzuitų namuose, turi 
surinkęs nepaprastai daug ver
tingos medžiagos. Gaila, kad: 
atšventęs 50 metų sukaktį, jis 
nesurado atgarsio spaudos pus
lapiuose. Tik Lietuvių Forume 
radijo programa, vadovaujama 
inž. Antano ir Marijos Rudžių, 
paskyrė tai sukakčiai visą va
landą ir gražiai pravedė Lietu
vių muzikologijos archyvo 50 
metų jubiliejaus minėjimą-

•
Prof. Juozo Žilevičiaus , ku

ris buvo vienas iš Lietuvos vals
tybės operos steigėjų, suma
nymo dėka Chcagoje buvo gra
žiai pravestas operos 50 metų 
sukakties minėjimas.

Chicagos lietuviai gali didžiuo
tis ir savo opera, kuri šiais me
tais mini 15 metų sukakties mi-

PAS AUSTRALIJOS JAUNIMU
Milda Lenkauskienė, PLB v- 

bos jaunimo vicepirmininkė, ko
vo 7 išskridusį į Australiją, pa
keliui buvo sustojusi Aucklan- 
de, N. Zelandijoje, čia kovo 
11 buvo susitikusi su N. Ze 
landijos LB veikėjais: pirm. Č. 
Liutiku, J. Pečiulaičiu, M. Ci- 
bulskiu ir kt. Lietuvių nedaug, 
o problemų netrūksta- Kaip vi
sur, ir čia lietuvius sklaido nuo
monių skirtumai, išsimėtymas 
po kraštą ir kt. bendro darbe 
kliūtys. Jaunimas stengiasi “pa
bėgti” j JAV arba Australiją. 
Vasario 16 minėjime tebuvo 
vos apie 20 atsilankiusių asme
nų, kiti “nesirodo”. LB v-ba čia 
daro, ką galima padaryti. Taip 
pat dirba ir “politinį darbą”. 
t.y. rūpinasi Lietuvos laisvės 
reikalais. Kovo 14 Lenkauskie
nė jau kalbėjosi su Sydney lie

nėjmą. Maestro Aleksas rCučiū- 
nas vėl grįžo į Chicagą, ir su-
kakties proga bus pastatyta 
Traviata.

•
Su dideliu susidomėjimu bu

vo laukiamas Lituanus žurnale 
rengiamas koncertas, kurio pro
gramą atliko solistė Dalia Ku- 
čėnienė. Ji iki šio laiko buvo 
geriau žinoma amerikiečių tar
pe, bet su šiuo antruoju kon- 
centu, rengtu lietuviam, užsire
komendavo kaip nauja meno 
žvaigždė. Pilna Jaunimo 
centro salė solistę Dalia Kučė- 
nienę pasitiko su dideliu entu
ziazmu.

Ketvirtosios dainų šventės 
pirmininkas dr. Gedimi- 
nas Balukas savo bute buvo su
kvietęs vykdomojo komiteto 
komisijų pirmininkų ir spaudos 
atstovų pasitarimą. Jis trumpai 
papasakojo, kas šiai dainų 
šventei ruošti .padaryta, kas 
daroma.

Muzikinės komisijos pirmi
ninkas pranešė, kad jau yra už
siregistravusių per 30 chorų 
ir dalyvaus 1000 dainininkų, 
Taip pat ir vaikų chorą suda
rys 1000 dainininkų. Muzikinę 
komisiją sudaro Petras Armo
nas — pirmininkas. Antanas 
Skridulis — vicepirmininkas ir 
Vytautas Gutauskas — sekreto
rius. Dainų repertuaras parink
tas toks, kad jis būtų prieina
mas visiem choram.

Salės dekoravimo darbus at
liks dail. Adolfo Valeškos dai
lės studija. Jis aukoja visą dar 
bą (jei už tai būtų pateikiama 
sąskaita, vargu ar komitetas ga
lėtų sumokėti), bet už medžiagą 
reikės čekį išrašyti. Meninis sa
lės papuošimas yra labai svar
bus dalykas, ir dėl sąmatos rei
kės dar tartis. Be to, jis išdro
žė žodį ir politikieriam: gink 
Dieve, neleisti jiem kalbėti ir 

tuvių jaunimu. Vaizdas jau ki 
tas: pasitarimas buvo malonus 
ir vispusiškai naudingas. Jau
nimo kongresu susidomėjimas 
didelis Paaiškėjus kongreso da
tai (kongresas siejamas su 1972 
liepos 2 Chicagoje įvykstančia 
IV -ja JAV ir Kanados lietu
vių tautinių šokių švente), Aust
ralijos lietuvių jaunimas taip 
pat konkrečiai pradės rengtis 
jame dalyvauti. Lenkauskienės 
susitikimą su Sydney jaunimu 
suorganizavo vietos LB apylin 
kės pirm. A. Reisgys ir Aust
ralijos LB tarybos pirm. prof. 
A. Kabaila, ir iš tikrųjų yra tik
ra Dievo dovana, kad pagaliau 
esame organizuoti visuotiniu 
mastu: lengva susitikti, leng
va tartis, lengva taip pat suši
urti (SP).

balsų pažvejoti, šie žodžiai vi
sų buvo sutikti su nuoširdžia 
šypsena. Tik politikieriai paka
bino nosis-

Iždininkas inž- Kostas Doč
kus pateikė ketvirtosios dainų 
šventės sąmatą: tai apvalus 5C 
tūkstančių dolerių skaičius. Al
bertas Vengris rūpinsis lėšų- 
aukų telkimu; turi gražių su
manymų. Žurn. Stasys Daunys, 
talkinant žurn. Jonui Vaičiūnui, 
redaguos šventės leidinį. Dail. 
Adolfas Valeška paprašė, kad 
nebūtų skriaudžiamas spaudos 
menas. Beje, minint skriaudos 
žodį, buvo kalbėta ir apie chor 
vedžius, kad jie nebūtų nu
stumti į koridorius ir visų už 
miršti.

Spaudos komisijos pirminiu 
kas Stasys Džiugas pateikė sa
vo planą, sumanymus. Jam in
formacijos darbe talkins per 10 
gerų vyrų. Jie rašys ir kalbės 
lietuviškai- Angliškąją! daliai 
vadovaus Stasys Balzekas, Jr. 
ir talkins jo sudarytas štabas.

Jonas Vaičiūnas, kuris vyk
domajame komitete atstovau
ja JAV LB Chicagos apygardai. 

Toronto Birbynės ansamblis savo koncerto metu. Anamblis i New Yorką atvažiuoja gegužės 1 d.

Toronto BIRBYNĖS vadovė muzikė D. Viskontienė

TORONTO
BIRBYNE
NEW YORKE

KADA? — Š.m. gegužės mėn. 1 d. 6 v.v.

KUR? — Richmond Hill gimnazijos auditorijoje, 89-30 114th Street (1 blo
kas į pietus nuo Jamaica Ave.). QJ traukinio 111 St. stotis.

KUO “Birbynė” skiriasi nuo kitų lietuviškų ansamblių? — Vienintelis pa
saulyje, kurio pagrindinį repertuarą sudaro gryna LIETUVIŠKA 
TAUTOSAKA — SENOVĖS LIETUVIŲ SUTARTINES, palydimos 
skudučių, birbynių ir kanklių.

KAS sudaro “Birbynes” ansamblį? — 86 Kanadoje gimę ankstesnės ir nau
josios emigracijos tėvų gimnazistai ir studentai, 14-20 m. amžiaus 
jaunimas.

KAS “Birbynei” vadovauja? — Lietuvoje gimusi, bet svetimoje žemėje 
išaugusi muzikė DALIA SKRINSKAITE-VISKONTIENE.

KAS “Birbynę” kviečia? — Kultūros Židinio Statybos fondo penktadienio 
popiečių komitetas.

KUR galima įsigyti bilietus? — Pas Birutę Labutienę, telef. VI 7-5550; 
Danutę Sirutienę, TA 7-8231; Marytę šalinskienę, 296-2244; Anta
ną Reventą, 441-9725; “Litas” klionių biure, 847-5522 ir Darbininko 
administracijoje, GL 2-2923.

painformavo, ką atliks jo atsto
vaujama valdžia, nes apygarda 
yra šventės rengėjai.

Nuo 7 vai. vakaro iki vidur
nakčio, maloniųjų šeimininkų 
vaišinamos, 25 galvos tarėsi, in
formavo ir kalbėjosi.

Buvo maloni proga aplankyti 
dail. Vandos Batakienės dailės 
studiją ir pasigrožėti jos kū
riniais.

Tiek pradžiai apie ketvirtąją 
dainų šventę. Toliau bus dau
giau ir gražiau.

Beje, newyorkietis architek
tas Vincas Meiliūnas, kuris ne
praleido nė vienos dainų ir 
šokių šventės, vėl pirmas pasi
beldė į duris: o kaip su bilietais, 
ar jau galima užsisakyti.

Kantrybės Apie tai greitai 
bus pranešta.

•
1972 metais Chicagoje įvyks 

antrasis laisvojo pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas, kurį or
ganizuoja ir globoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
ba. Siautęs šaltis ir skersvėjai 
sudarė kliūčių tiksliai informa
cijai. įtraukę kongreso paruo
šiamuosius darbus į Chicagoje 

vykstančių kultūrinių ir visuo
meninių darbų darbymečio są
rašą, stengsimės painformuoti 
vėliau.

Inž. Antanas Rudis,, trečios 
kartos lietuvis, buvęs Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirmi
ninkas, Amerikos Lietuvių Ka
talikų Federacijos pirmininkas 
eilės visuomeninių ir kultūri
nių organizacijų garbės narys 
minėdamas 60 metų sukaktį, ją. 
kaip didelis lietuvis patriotas 
apvainikavo prasmingomis do
vanomis, jas pateikdamas lie
tuviam. Jo pastangomis ir lėšo
mis Šv. Ksavero kolegijoje į- 
steigtas lietuvių kalbos ir lite: 
ratūros kursas ir buvo išleistas 
dr. Kosto Jurgėlos parašytas is
torinis veikalas “Lietuvių sukili
mas 1862-64 metais”. Visuo 
menė, pagerbdama inž. Antaną 
Rudį 60 metų sukakties proga, 
suruošė iškilmingą lituanisti
nių kursų atidarymą ir istorinės 
knygos pristatymą vasario 21 
Jaunimo centro salėje-

Inž. Antanas ir Marija Ru
džiai yra Lietuvių Forumo ra
dijo programos vedėjai.
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Posėdžiavo Vokietijos Lietu vių Bendruomenės Taryba
Vasario 26-28 posėdžiavo Vo

kietijos Lietuvių Bendruome
nės taryba. Tai paskutinis jos 
posėdis dabartinėje sudėtyje, 
nes šį rudenį bus renkama nau
ja. Punktualiai į posėdžius at
vyko 11 narių iš 15: J. Bara- 
sas, V. Bartusevičius, A. Ber
natonis, A. Bunga, J. Grinius, 
A- Langė, B. Liubinas, J. Luko
šius, V. Natkevičius, S. Povila- 
vičius ir J. Valiūnas. Du visai 
neatvyko, o V. Bylaitis ir A. 
Laukaitis pusdienį pavėlavo.

Pradedant posėdžius, susikau
pimo minute pagerbtas besibai
giančioje kadencijoje miręs 
garbės teismo narys dipl. teis. 
Antanas Jasinskas- Sudarytos 
posėdžių komisijos: rezoliuci
jom — V. Bartusevičius, B. Liu
binas ir J. Lukošius, skaičiuoti 
balsam — A. Bunga ir V. Nat
kevičius.

Pranešimai
Pagrindinį veiklos pranešimą 

padarė Vokietijos LB valdybos 
pirmininkas inž. Jonas K. Va
liūnas. Organizacija metų bėgy
je paaugusi 36 nariais- Valdy
ba posėdžiavo 12 kartų, -tiek pat 
kartų buvo išleistas informaci
jos biuletenis, suredaguotas rei
kalų vedėjo Justino Lukošiaus. 
Buvo suorganizuota vaikų va
saros stovykla, o prieš tai kur
sai vadovam, finansuota Lietu
viškųjų studijų savaitė, išlaiky
tos vargo mokyklos, paremta a- 
pylinkių veikla.

Iždininkas Jurgis Barasas at
skleidė veiklos finansinę pusę. 
Metų apyvarta sudaro DM 55, 
000. Iš jų DM 35,000 gauti iš 
Vokietijos valdžios, likusioji su-

Washington© lituanistinės 
mokyklos šventė

Washingtono šeštadieninė K. 
Donelaičio mokykla suruošė 
dvigubą šventę vasario 27: Va
sario Šešioliktosios minėjimą ir 
paminėjo savo gyvavimo ~ de
šimtmetį.

Tėvų komiteto narys, rašyto
jas Antanas Vaičiulaitis, įdo
miai apžvelgė Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimą ir reikš
mę, įpindamas ir savo prisimi
nimų, susitikimų su žymiais 
anų laikų asmenimis. Jis pami
nėjo ir mokinių straipsnelius, 
iškeliančius Vasario 16 reikš
mę.

Savo įspūdžius apie praleistas 
lituanistinėje mokykloje dienas 
įdomiai papasakojo mokyklą 
baigusieji keturių laidų abitu
rientai: Danutė Vaičiulaitytė 
(baigusi mokyklos I laidą 1963), 
Antanas Dambriūnas (II laidą 
1966), Linas Vaitkus (III laidą 
1968) ir Nida Gureckaitė (IV lai
dą 1970).

Mokiniai suvaidino A. Bačkai- 
tienės paruoštą Lietuvos nepri
klausomybės atgimimui pritai
kintą montažą su įvairių rašy
tojų eilėraščiais, dainomis. (Mu
zikinę dalį paruošė G- Sužiedė- 
lienė).

Lietuviškiausiem įvairių sky
rių mokiniam buvo įteikti pa
gyrimo lapai.

šios šventės metu ant stalų 
ir lentose prie sienų buvo iš
statyta nuotraukų ir lietuviškuo
se bei angliškuose laikraščiuo
se tilpusių straipsnių 
liečiančių šios mokyklos gyve
nimą. Ta proga buvo išleistas 
8 skyriaus mokinių redaguoja
mas laikraštėlis “Dabartis” (5- 
as Nr.), kurį straipsneliais ir 
iliustracijomis užpildė nuo 2 
iki 8 skyriaus mokiniai.

K. Donelaičio lituanistinė mo
kykla veikia 10 metų, tačiau li
tuanistinis švietimas prasidėjo 
1957 su trimis mokinėmis, ku
rias mokė p. Jauniškienė ponų 
Mažeikų namuose. Nuo 1961 i *■

Darbininko skaitytojai kvie
čiami atsiųsti adresus kaimy
nų, kurie Darbininko neskaito. 
Administracija jiem pasiųs laik
rašti susipažinti. Rašyti: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221- 

ma sutelkta pačių lietuvių. Iš
laidose pažymėtinos trys di
džiausios pozicijos: vaikų vasa
ros stovykla — DM 11,586, Lie
tuviškųjų studijų savaitė —DM 
11,194 ir tarnautojų algos — 
DM 11,003.

Po trumpučių kontrolės ko
misijos (R. Tendzegolskis) ir 
garbės teismo (J. Lukošius) pra
nešimų kalbėjo jaunimo sek
cijos pirmininkas stud. And
rius Šmitas- Buvę suruošti 2 su
važiavimai, tačiau iniciatyva ir 
lėšos išplaukė ne iš jaunimo 
sekcijos, o iš Šiaurės Reino 
Vestfalijos ir Baden Wuerttem- 
bergo LB atstovybių. Jaunimo 
sekcija paruošė tik suvažiavi
mų programą. Laikraštėlio “Jau 
nimo žodis” išleisti du nume
riai. Jaunimo skyriai veikia 
prie Hamburgo, Kaiserslauter- 
no ir Miuncheno apylinkių.

Toliau išklausyta Krašto tary
bos referentų įvairiom veiklos 
sritim pranešimų. Tikrai ką pra
nešti teturėjo referentas vaikų 
reikalam tėv. Alfonsas Berna
tonis ir visuomeniniam reika
lam — dr. Jonas Grinius. A. 
Bernatonis suorganizavo vaikų 
stovyklų vadovų kursus, vieną 
vaikų stovyklą ir gimnazistų iš
vyką Romon į lietuvių koply
čios šventinimo iškilmes- Dr. J. 
Grinius turėjo rūpesčių su Bra
žinskų, Simo Kudirkos ir Simo- 
kaičų bylomis, be- to, nuolat 
valdybos vis buvo prašomas 
patarimų įvairiais kitais politi
nio pobūdžio klausimais. Jo 
veiklą taip pat skatinęs Vlikas.

Nors Vasario 16 gimnazija

Washingtona atsikėlus gyventi 
daugiau lietuvių mokinių skai
čius pakilo iki 14. Tuomet bu
vo įsteigta K. Donelaičio šešta
dieninė mokykla ir išrinktas 
tėvų komitetas- '

Šiuo metu Washingtone ir jo 
apylinkėse gyvena apie 140 lie
tuvių šeimų. Lituanistinę mo
kyklą drauge su vaikų darže
liu lanko 45 mokiniai su 7 mo
kytojomis: A. Bačkaitienė, V. 
Gureckienė, A. Kindurienė, R. 
Penkiūnienė (vedėja), D. Vai
čiulaitytė, J. Vaičiulaitytė ir G. 
Vasaitiehė.

Be to, nuo 1970 m. rudens 
šeštadieninę mokyklą baigu
siem įsteigtas seminaras, ku
riam vadovauja D- Lukienė. 
Jo tikslas palaikyti ryšius tarp 
šeštadieninę mokyklą baigusio 
jaunimo ir jį plačiau supažin
dinti su lietuvių kultūriniais at- 
siekimais, lietuvių buvusiomis 
ir esančiomis organizacijomis, 
visuomenine veikla skai
tant lietuvišką spau
dą, knygas ir kviečiant prele
gentus paskaityti paskaitas ir 
pravesti diskusijas. Ligi šiol 9 
seminarą lankantiem jaunuo
liams paskaitas skaitė: K. Alme
nas, A. Bačkaitienė, A. Barzdu- 
kas, D. Krivickas, D. Lukienė, 
V. Trumpa ir A. Vaičiulaitis.

G. K. 

Marija ir inž. Antanas Rudžiai po lietuvių forumo radijo programos, pagerbiant dail. Adomą
Varną jo 90 metų-sukakties proga. Nuotr. Mariaus Kasniūno

ir nėra tiesioginėje LB žinioje, 
tačiau apie jos veiklą taryba kas
met būna informuojama. Pra
nešimą padarė direktorius Vin
cas Natkevičius, daugiausia dė
mesio skirdamas planuojamai 
bendrabučio statybai. Atrodo, 
netrukus statybą bus galima 
pradėti. Iki šiol kliudė lėtai 
judanti biurokratija. Pradžiai 
savų lėšų jau sutelkta apie DM 
70,000, daugiausia tėv. Alfon
so Bernatonio pastangomis JV 
ir Kanados lietuviuose, tačiau 
ir Vokietijos lietuviai yra įne
šę dėmesio vertas sumas- Vo
kiečių pažadai yra tikri, tik dar 
trūksta galutinio apiformini
mo- Kitos gimnazijos proble
mos sukasi apie esminius daly
kus: mokinius ir mokytojus. 
Mokinių šiuo metu yra 74, abi
tūros egzaminus laiko 2. Mo
komajame personale dirba 20 
asmenų, bet tik dalis su pilnu 
etatu. Nuo 1971 metų pradžios 
berniukų bendrabučio vedėjas 
yra kartu ir katalikų kapelio
nas.

Galiausia buvo tnimpas Tau
tos fondo atstovo Stepono Po- 
vilavičiaus pranešimas. Kasoje 
yra DM '834.84. Susikaupimo 
minute pagerbtas 1970 miręs 
Tautos fondo atstovybės iždi
ninkas Juozas Matulaitis.

Visus pranešimus nuodugniai 
išdiskutavus, buvo patvirtinta 
1970 metų apyskaita ir priimta 
samata 1971 metam, tiesa, ne
reali, nes dalis joje paduotų su
mų yra paremtos tik gerais no
rais. Iš pramatytųjų DM 102, 
840 galima laikyti realia DM 
65,000 sumą- Tuose rėmuose ir 
teks vystyti 1971 metų veiklą.

Bendrucmenės organų 
rinkimai

Rinkimai buvo vykdomi tre
čiąją dieną, sekmadienį, Valdy
ba ir šiem metam palikta iš 
trijų asmenų, į ją išrenkant per
nykštę trijulę: Jurgį Barasą, 
Broniu Liubina ir Joną K. Va
liūną. Palikta taip pat ir buvu
sioji kontrolės komisija: Alber
tas Mostvilas, Jurgis Pauliukevi
čius ir Ričardas Tendzegolskis. 
Garbės teismo pirmininku per
rinktas dipl. teis. Justinas Lu
košius, o teisėjais išrinkti Ali
na Grinienė ir Vytautas Svilas. 
Įsteigta referentūra vargo mo
kyklų ir apylinkių reikalam, jos 
referentu išrinktas kun. Bro
nius Liubinas. Kiti referentai 
palikti kaip buvo iki šiol. Iš
rinkta rinkimų komisija iš 
Miesau apylinkės LB veikėjų- Į 
ją įeina: Antanas Banaitis, dr. 
Jurgis Gurklevičius, Juozas Ne- 
vulis, Juozas Venys ir Klemen
sas Zakis. Kadangi buvo pasi
baigusi kadencija trijų tarybos 
atstovų gimnazijos kuratorijo- 
je, tai į ją perrinkti tėv. A. Ber
natonis ir inž. J. K. Valiūnas, o 
dr. P. Karvelio vietą perėmė 
stud- Andrius Smitas.

Rezoliucijos ir posėdžių 
pabaiga

Buvo priimtos rezoliucijos 
dėl bendrabučio statybos, dėl 
lėšų telkimo vykti į jaunimo 
kongresą 1972 ir visa eilė ki
tų. Dėl santykių su tėvyne bu
vo pasiūlyti mainai, t.y., norė

Spaudos atstovai IV dainų šventės informaciniame susirinkime iš k. Stasys Daunys, Juozas Šlajus, Jurgis Ja- 
nušaitis ir Vytautas Kasniūnas. Sienos papuoštos dail. Vandos Balukienės paveikslais. Nuotr. V. Noreikos

ta siūlyti, kad iš okupuotos Lie
tuvos būtų išleisti Simas Kudir
ka, Vytauto Simokaičio šeima, 
Marytė Prialgauskaitė ir kiti de
dą pastangas išvykti, bet neiš
leidžiami, o jų vieton skatinti 
grįžti tėvynėn tuos užsienių lie
tuvius, kurie dabartinių valdo
vų ar jų tarnų ten kviečiami 
apsilankyti, apsilankę su iškil
mėmis priimami, draugų vežio
jami po visą Lietuvą, rodant 
tai, kas gražu, grįžę atgal pa
sakoja apie nepaprastai geras 
gyvenimo sąlygas okupuotoje 
Lietuvoje, žinoma. vengdami 
žodžio “okupuota”. Tačiau tas 
pasiūlymas negavo ta
rybos narių daugumos ir 
visais balsais priimta rezoliuci
ja: “Vokietijos LB taryba, tęs
dama 1970 metų sesijoje pra
dėtąjį svarstymą apie lietuvių 
išeivių ir pabėgėlių santykius 
su tėvyne Lietuva, pastebi, kad 
1970 metais yra atsiradę naujų 
aspektų. Išryškėjo pavergtųjų 
lietuvių pastangos išsilaisvinti, 
stengiantis pasiekti Laisvąjį pa
saulį, ir žiaurūs bolševikų me
todai tas pastangas nuslopinti, 
mėginusiems pabėgti taikant 
net mirties bausmę. Nors di
džiumai Laisvojo pasaulio lietu
viu visa laika buvo aišku, kad 
laisvas bendradarbiavimas su 
okupuotos Lietuvos žmonėmis 
nėra įmanomas, iš mėginusių
jų pasiekti Laisvąjį pasaulį Si
mo Kudirkos. Vytauto Simokai
čio šeimos ir Marytės Prial- 
gauskaitės atvejų dar primygti
niau paaiškėjo, kad Laisvąjį pa
saulį pasiekti ar su juo turėti 
kontaktą galima tik sovietų val
džios kontrolėje. Vokietijos
LB taryba protestuoja prieš o- 
kupuotoj Lietuvoj vykdomą 
priespaudą ir reikalauja laisvės 
bei žmogaus teisių gerbimo”.
. Tarybos posėdžiai baigti apie 
2 vai. popiet Lietuvos himnu. 
Jie buvo pertraukti sekmadie
ninėm katalikų pamaldom, ku
rias laikė tarybos nariai kuni
gai A. Bernatonis, A. Bunga ir 
B. Liubinas. Pastarasis pasakė 
ir pamokslą-

Kun. Bronius Liubinas

HOT SPRINGS, ARKANSAS
Vasario 16-osios minėjimas
Tai pirmas 'šioje lietuvių ko

lonijoje Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjimas; jis 
buvo suruoštas L.B. apylinkės, 
talkinant LAS grandžiai.

Čia kurį laiką gydėsi ir ilsė
josi Darbininko administrato
rius tėvas Petras Baniūnas, O 
FM. Sausio 31 Šv. Jono R- K. 
parapijos bažnyčioje, besiarti
nančios Nepriklausomybės 
šventės proga, tėvas Petras lie
tuviškai aukojo mišias už žuvu
sius kovose dėl Lietuvos laisvės 
savanorius, sukilėlius, partiza
nus ir bolševikų nukankintus 
kalėjimuose bei Sibire mūsų 
brolius. Pamaldose dalyvavo be
veik visi mūsų kolonijos lietu
viai.

Pats minėjimas įvyko vasa
rio 14. Buvo iš anksto jam ruo
šiamasi. Visiem lietuviam buvo 
•išsiuntinėti kvietimai. Apie mi
nėjimą buvo paskelbta vietos 
dienraštyje The Sentinel Re
cord.’

Minėjimas pradėtas 10 vai. 
rytą KBHS radijo stotyje. Pir
miausia pasigirdo Lietuvos him
no garsai, kuriuos pakartojo 
karštųjų šaltinių slėniai ir pu
šynai. Toliau angliškai kalbanti 
visuomenė buvo supažindinta 
su mūsų tautos garbinga praei
timi, ypatingai pabrėžta bolševi
kinė Lietuvos okupacija ir 
mūsų tautos naikinimas. Tos pa
čios mintys pakartotos ir lietu
viškai. Po kalbų .švelniai nu
skambėjo Lietuva brangi ir il
gesingai — Kur bakūžė sama- 
nora. Minėjimas per radiją baig
tas Prezidento maršu; truko 16 
minučių..

Miesto gyventojai šį minėji
mą girdėjo. Vietos vokiečiai ir 
lenkai tuojau pasisiūlė su lietu
viais bendradarbiauti.

Po pietų minėjimas buvo tę
siamas Bronės ir Herberto Mar
tinų svetainėje, 333 Ouachita 
Ave. Southern Hotel Apts sa
vininkai lietuviškiem reikalam 
visada užleidžia savo užeigos pa
talpas.

Atsilankė beveik visi patrio
tiškai nusiteikę lietuviai. Turė
jome svečių ir iš kitų valstijų.

Minėjimą atidarė ir jam va
dovavo LB apylinkės pirminin
kas Juozas Bružas. Pirmiausia 
buvo prisiminti ž u - 
vusieji ūž Lietuvos laisvę sava
noriai, 1941 m. sukilėliai, par
tizanai ir komunistų nukankinti 
lietuviai. Jų aukos pagerbtos su
sikaupimu ir tylos minute.

Pagrindinę kalbą pasakė pro
fesorius K. Račkauskas. Jis 
trumpai apžvelgė šių dienų pa
saulio politinę padėtį. Pabrė
žė sunkią komunizmo paverg
tųjų tautų būklę ir jų kovas 
dėl išlikimo. Išvadoje pasakė, 
kad istorija mum primena dau
gybę faktų, jog mažosios tau
tos ne taip lengvai išnaikina 
mbs. Todėl reikia tikėti, kad iš
liks ir rusiško komunizmo nio

kojamos tautos, o su jomis — 
ir mūsų Lietuva.
. Po profesoriaus žodžio dvi 
mielos lietuvaitės, pasipuošusios 
tautiškais drabužiais, gražiai pa
deklamavo: Vida Sakevičiūtė— 
Bernardo Brazdžionio Šiaurės 
pašvaistę, o Rasa Juciūtė — Pu
tino Vergiją.

Visuomenės veikėja L. Gude 
lienė nupirko gėles, kuriomis 
buvo apdovanoti savanoris kū
rėjas P. Petrulionis, buvusi S- 
biro tremtinė S. Rūkienė ir 
Laisvosios Lietuvos redaktorius 
V. Šimkus.

Lietuvos Šaulių Sąjungos iš
eivijoje centro valdyba ir šau
lių žvaigždės ordino taryba Si
biro tremtinę šaulę Stefaniją 
Rūkienę už nuopelnus Lietuvai 
ir Šaulių Sąjungai apdovanojc 
šaulių žvaigždės ordinu. Ordi
ną prisegė, įteikė diplomą ir, vi
siem plojant, S. Rūkienę pa
sveikino 'minėjimo pirmininkas 
J. Bružas.

Antroje minėjimo dalyje S- 
Rūkienė papasakojo kelis epi
zodus iš tremtinių gyvenimo Si
bire.

Svečias V- Šimkus tarė mo
mentui pritaikytą žodį. Jis pa
sidžiaugė mūsų veikla ir ragi
no lietuviško darbo baruose ne
nuleisti rankų.

Perskaityta paruošta rezo
liucija JAV vyriausybei; minė
jimo dalyviai ją priėmė.

Minėjimas baigtas tautos 
himnu.

e

Šventės proga Lietuvos lais
vinimo reikalam aukojo: J. Ke- 
zys — 30 dol., K. Cicėnas—25 
dol., svečias V. Šimkus — 25 
dol., St- Jucienė — 20 dol.; pc 
10 dol. aukojo: prof. K. Rač
kauskas, A. Bernotas, P. Petru
lionis, K. Plepys, J. Grybaus
kas, svečias P. Benešius, M. Z. 
Vaičaičiai, B. H. Martinai, Ū.J. 
Bružai ir S- K. Rūkai; po 5 dol. 
— J. A- Bertuliai, A. Kapačins- 
kas, G. G. Sakevičiai, L. Gude
lienė, S. B. Andrešiūnai, O. 
Gauskas, F. J. Mackevičiai, S 
Drangeliai, L- Sakalas, E. Čer
nienė, P. Fabijonaitis, N. Ma 
tūlis, S. Shaltis, E. E. Juškevi- 
čiai, S. Chainas ir dr. Z. Mingi 
nas 3 dol.; po 2 dol. — J Geš- 
tautas ir F. Bieža; kiti aukojo 
po vieną dolerį.

Iš viso surinkta 295 doleriai. 
Aukos nebuvo skaldomos; pi
nigai išsiunčiami ALT centrui.

•
Tikime, kad pirmasis mūsų 

minėjimas nebus paskutinis, 
nes mūsų kolonija vis didėja 
Neseniai čia nupirko namą ir 
su šeima apsigyveno muzikas J 
Zdanius. Ši šeima bus didelė 
parama lietuviškai veiklai-

Planuojama, jei susiras pa
kankamas skaičius pritariančių, 
suorganizuoti radijo klubą ir 
įsteigti pradžiai nors mėnesinį 
radijo pusvalandį.

K. Ūkana

iš visur!
Cl I HI

— Augustas Terma, Estijos 
nepaprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministeris, kovo 12 mirė 
Londone. Jo pareigas dabar eis 
pasiuntinybės patarėjas Ernst 
Sarepera. Min. Tormą ištiko šir
dies smūgis minint Estijos ne
priklausomybės paskelbimo su
kaktį ir diriguojant chorą, kurį 
jis pats buvo suorganizavęs ir 
vadovavo.

— Prel. dr. L- Tulaba, P.A., 
balandžio mėn. pabaigoj pra
ves rekolekcijas lietuviam pran
ciškonam Kennebunkport, Mai
ne, ir Brooklyno vienuolynuo
se.

— Jaunimo stovykla Vokie
tijoj įvyks liepos 25-31 Bad 
Pyrmonte. Numatyta studijinė, 
meninė ir pramoginė programa. 
Vyks ir vaikų vasaros atostogų 
stovvkla.

— Naujiem tautiniu šokiu 
mokytojam paruošti kursai ren
giami liepos 5-17, tuoj po dai
nų šventės. Kursai įvyks Jony
nų vasarvietėj, Chesterton, In
diana- Kursus ruošia Tauti
nių Šokių Institutas. Suintere
suoti registruojasi adresu: Ire
na Šilingienė, 7222 So. Whip
ple St., Chicago, Ill. 60629.

— Kun. dr. V. Rimšelis, MIC, 
Marijonų kongregacijos vicege- 
nerolas, kovo 26-28 pravedė re
kolekcijas Australijos lietuviam 
Sydnėjuj.

— Simo Kudirkos tragedijos 
demonstracijų Chicagoj foto 
nuotraukų paroda kovo 21 — 
balandžio 4 vyksta Margučio 
būstinėj, 2422 W. Marquette 
Rd., Chicago- Išstatyta daugiau 
šimto nuotraukų. Parodą rengia 
12 foto korespondentų.

— Dail. Leonas Urbonas ko
vo 13 San Francisco. Calif., San- 
Mateo kolegijos salėj skaitė 
paskaitą. Toj salėj vyko ir jo 
dailės darbų paroda.

— K. Ališauskas, “Kovos dėl 
Lietuvos nepriklausomybės” au- 

.-torius, atsiuntė Lietuvių Vete
ranų Sąjungos “Ramovės” gar
bės teismo sprendimą dėl nesu
sipratimo tarp “Ramovės” ir K. 
Ališausko, kurie buvo sudarę 
sutartį: šią knygą K. Ališaus
kas parangs, o “Ramovė” išleis- 
Garbės teismas išaiškino “tą su
sitarimą autoriaus atžvilgiu ne- 
begaliojančiu ir autoriaus neri- 
šančiu”.

-— Komp. Vlado Jakubėno 
sukurta Prisikėlimo kantata 
bus pirmą kartą išpildyta ba
landžio 4. Verbų sekmadienį. 
“Tėviškės” parapijos bažnyčio
je, Chicagoj. Išpildys parapijos 
choras, minėdamas savo 20 m. 
veiklos sukaktį.

— San Francisco, Calif., lie
tuviai Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo sukaktį paminėjo 
vasario 14. Paskaitą skaitė pul
kininkas K. Pažemėnas, atvykęs 
iš Los Angeles, Calif.

— Lena Valaitis (Anelė Va
laitytė), populari dainininkė 
Vokietijoj — “Das Deutsche 
Schlagerloto”. buvo pristatyta 
pirmoj vietoj. Vasario 20 Lena 
ZDF televizijos iš Berlyno 
transliuotame Hitparade buvc 
įrikiuota į 4-tą vietą.

— Juozas Česonis, Lietu
vos kariuomenės savanoris-kū- 
rėjas, karo aviacijos kapitonas, 
buvęs ilgametis AT S-gos Phi- 
ladelphijos skyriaus pirminin
kas ir skyriaus garbės narys, su
laukės 68 m. amžiaus, mirė ko
vo 14 Philadelphijoj.

— “Simas Kudirka“ naujas 
dokumentinis filmas apie Chi- 
cagos lietuvių demonstracijas 
miesto centre gruodžio 5, pa
gamintas Lietuvių foto archyvo, 
kovo 20 pademonstruotas Jau
nimo centro salėj, Chicagoj.

— LB Jaunimo Teatras, vi
suomenei pageidaujant, karto
ja Kazio Binkio “Atžalyną” ba
landžio 3 ir 4. Jaunimo cent
re, Chicagoj

—Lietuviška parapija ieško 
šeimininkės. Kreiptis: kun. B. 
Ivanauskas, 6527 Superior Av., 
Cleveland, Ohio 44103. Telef. 
(216) 413-5794-
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McAVOY & WILLIAMS 
INSURANCE AGENCY 
Jim Foley & Art Denton

25 Division St. 
Saratoga N.Y. 
518-584-7600

THE FLAME RESTAURANT
Good food. A family place 

Open 6 days a week 
Closed Sundays.

1130 McBride Avenue 
West Paterson, NJ. 
Call 201—785-9888

THELMA’S
ANIMAL VILLAGE 

A modem Motel for Dogs 
Heated and Air Conditioned 

Individual 5 sq. ft. suites
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156 Highway 34, Matawan, NJ
(201) 583-9450
(201) 591-9139

CHIN’S 
BEAUTY SALON

Latest in Creative
Hair Styling 

Wigs and Wiglets 
Late Nite Friday 

228 Monroe St. Passaic N.J. 
Call 201-778-4764

Our Lady of
Perpetual Help
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t ' OCASIO UPHOLSTERY * » 
Upholstery, slipcovers, drapes, bed » 
spreads - living room dinette sets) 
kitchen chairs fabric—plastic. Re- ’ 
sidential - commercial same day* 
service 584-5048 Free estimates — { 
414 E. 183rd St. Bronx 5 minutes’ 
from Co-Op City

Church
5th Avenue and 

59th Street 
Brooklyn, N.Y.

DEE’S AUTO 
REPAIR SHOP

Open 6 days a week 
COLLISION EXPERTS 

We take pride in our work 
492 Lexington Avenue 

Clifton. N.J.

i I 
♦ 
į 
» 
♦ 
į 
t 
| 
I 
» 
♦ į 
i 
i 
t 
I 
i 
i 

• • ... i 
i 
* į 
į 
« 
» 
♦

CHARLEYS
BROTHER

Prime Ribs, 
N.Y. Sirloin Steaks 

Filet Mignon, 
Fresh Lobsters 
Baquet facilities 

available 
Oversized Cocktails

BIL-LOR
Trucking Co
Pick-up and Delivery

225 Pennington Road
HOPEWELL,
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SHEPHERDS & DOBERMANS I
Housebroken. obedience trained | 

Reasonable prices guard dog train- } 
ing sales and rentals our special- { 
ty, boarding pick ups, delivery —» 
American guard dogs Blue Point ♦ 
Road Holtsville, L.I. Call — 

516-289-2291 or 289-8644

throughout New Jersey 
14 Oliver Street 

SPOTSWOOD N.J. 
Call- 

201—251-2270
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Happy and joyous Easter

ADMORE

Happy Easter to all our 
friends, neighbors, 

and customers.

LARISON
Turkey Farm

Inn
Air Conditioning

Corp.
835 McLean Avenue 

Yonkers N.Y. 
914-237-3000

Easter greetings to all 
our friends and 

customers

BESTEVER
Auto Bodv

Repair
Complete collision work 

Expert paint jobs 
Towing — Estimates given 
Foreign & American Cars 

50-30 69th Pl 
Woodside 
478-9797

Happy Easter

Formal Wear
Rental and Sales

115-11 Liberty Ave 
212 VI 3-2928 
Richmond Hill 

MI 1-3395 
149-03 Jamaica Ave 

Jamaica 
158-21 Northern Blvd.

Flushing 
LE 9-9355

Easter greetings to all 
our friends and customers

KNOX

858-8100
Instant credit on storage

57 Jay St.

Exquisite steaks, turkey.
Tasting is Believing

Rts. 206 and 24 
Chester, N.J. .

(201) 879-5521

HIGHLAND
Service Center

310 Lexington Ave.

iHappy and Joyous Easterį
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VAN NORSTRAND 
PAINT and WALLPAPER

(914) 452-2670
26 Raymond Avenue 

Arlington, N.Y.

Avaid costly repairs and 
insurance increases! 

Protect your car!

Bumper Guards 
with

“Built-in Self Defense”
RUST FREE

Custom shaped from rust-free 
metal, heavy shock-absorbing' 

rubber
Ask about our lifetime 

anti-rust guarantee 
VARIOUS SIZES

For all models 
Domestic and Foreign Cars 
Free installation in 1 hour 

966-4552
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DICK’S INN
Restaurant

4538 Bergenline Avenue 
UNION CITY, 

New Jersey 
Luncheons Dinner 

and Cocktails 
Famous for those tasty 

sandwiches

Call: 201—867-9436 
Free parking

AMBULANCE
»
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RUBINS
DISCOUNT

CARPET 
CENTERS
11th and Admiral 

Wilson Blvd.
2 blocks past Sears 

at Linden St.
CAMDEN N. J.

24 HRS. A DAY
All ambulances oxygen equipped 
have the latest modern medical fac- • 
ilities. All personnel fully trained * 
in cardio-pulmonary resuscitation. • 
Medicare and Medicaid accepted (N. * 
Y. City and Westchester) Licensed J 
by N.Y.C. Dept, of Health.
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Exp. woodworkers and assemblers | 
steady work—40 hours Tonell Dis- • 
play Co. Inc. 50 Sindle Ave. Little • 
Falls N.J. Apply in person.

Alert /Ambulance
Service

. 490-3333
224 E. 38th St.
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A-l AUTO GUARDS
331 Lafayette St. (nr. Houston)

WIDGER
CHEVROLET H. W. MALEI 
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Open Sundays 11 AM to 5 PM
Can 609 —

365-0112
ROUTE 10 

LIVINGSTON,

New Jersey 
Call 201 — 
WY 2-9100

----------------------------- .---------------------------------------------- ---------- |

EXP SALES MAN for Automatic ♦ 
Transmission Shop telephone and { 
knowledge of customer relations re- • 
quired Bronx location Tele (212) { 
584-3060 Mr. R. Laforge& » 
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466-0110

ARPIN
VAN and

STORAGE
Inc.

Agent for
PAUL ALPIN VAN 

LINES INC.

Cranbury Station Rd.
Cranbury N.J. 08512 

Dial .
609—655-4050

FIRST

NATIONAL

BANK

of
HOPE

Member of F.D.I.C.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

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

Open 7 days a week 
We do general auto repairs 

Road and towing 
service

Tires, batteries, accessories 
201-777-6306

Easter greetings to all our 
patrons and friends ARMADILLO

FAMILY CLOTHING
JONES FLORIST

Happy Easter

NORMAN
KING

Finest of Furniture 
Open Mon, Thur and Fri 

till 9 PM. 
Early American Country 

Colonial 
646 Route 112 

North Patchogue,

Call 516 GR 5-1042

S DEXTER PARK rf 
PHARMACY IL 

Wm Anastas! B. S 
»v-O1 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
-Voodhaven, N.Y. 1142* 

WE DELIVER 
Michigan 2-413C

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Ahiminum Combination
Windows and Doors ,

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings .

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn. N. Y. 11208 
------ Allen R. Shipley-----------
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Specializing in Wedding Flowers | 
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and Funeral Designs 
53 Washington Avenue 

Dumont NJ. 
Phone 201-385-8644

5 Collegeview Ave. Arlington 
471-0476 '

9 Garden St. Poughkeepsie 
452-7605

Easter greetings to all

ARTHUR J GESCHEIDLE INC 
Lie. Broker Consultant 
All forms of insurance 

complete coverage on assigned 
risks — premium financing 

904 E Gunhill Rd Bronx 
OL 4-0455

HEMMES 
CORNER

Open 6 Days a Week 
Closed Mondays

Good Food and a Family Place

84-86 Broadway 
Hillsdale, NJ. 

Call 201-666-9857

Blessed and Joyous Easter
to all our Lithuanian Customer and Friends

ANDYS WINES and LIQUORS
Inc.

184 Myrtle Avenue (bet. Flatbush Ave. & Navy St.) 
Brooklyn, N.Y. 11201 — Tel. 875-3991-2

Didelės nuolaidos visoms gėrimų rūšims: Bourbons, Vodka, 
Scotch, Ruginei. Vynams, Šampanams ir kitiems gėrimams 
... kur yra didžiausias pasirinkimas, vieta automobiliui pa
sistatyti ir, užsakius didesnius kiekius, pristatomi į namus.

Flushinge: 41-06 Main Street

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 |3 • 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-0070 'I }
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KELIONES Į LIETUVA
Patyrus nepaprastą lietuvių visuomenės susidomėjimą, LITO 
KELIONIŲ BIURAS šiais metais organizuoja dvi dideles keliones 
į Lietuvą birželio ir rugpjūčio 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. rugpjūčio 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 kėlionę 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

HI 5-2552



1971 m., kovo 31 d., No 24

DISPLAY SERVICE TO PLACE
Povilui Osmolskiui

mirus
jo žmonai ir sūnums gilią užuojautą reiškia

TONY DACANECA 
Tavern and Restaurant

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

201-589-0376 - 201-344-9771

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

Call 516-627-6350

YOUR AD
CANCEL OR CHANGE

Tel.: GL2-2923

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

WINSTON ENTERPRISES 
209-21 Jamaica Avenue 

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

464-6608

CHAMBERS 
MOVING AND STORAGE

Local and Long Distance 
Licensed and Bonded 

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

Dailininkui

Povilui Osmolskiui
mirus, jo žmonai Onai, sūnums Povilui, Andriui ir Tadui 
reiškiame giliausią užuojautą.

N. Y. Skautams Remti Komitetas

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

Phone: (516) JU 1-5540

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

Lietuvių skautų rėmėjui

DAIL.

POVILUI OSMOLSKIUI
mirus, sūnams, broliams skautams — Andriui, Tadui Po
vilui ir žmonai Onai, netekus mylimo tėvo ir vyro, gilią 
užuojautą reiškia ir kartu su jais liūdi

A. B. SMILEY 
CORP.

583 Courtland Avenue 
Bronx

MOVING & STORAGE
Local and Long Distance 

Licensed and Bonded 
Call — 665-7750

New Yorko skautų TAURO ir 
skaučių NERINGOS tuntai

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

914—793-4200

H. W. MALE
Skriskime visi kartu į

Šiaurės Amerikos ir Kanados lietuviui

IV DAINŲ ŠVENTĘ
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

kuri įvyks

liepos 3-5,1971 m
CHICAGOJE

DRIVERS
Bus and Truck 

Mechanics
Ekskursijos rengėjai: N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS Diesel exp.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

FLORIDA SHOES
Open 6 days a week 

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

Call’201—659-7707

JAMACO 
MOTOR

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

Call 201-435-5404

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

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

Call 201-435-6501

J O N E’ S 
GARDEN STATE 

GAS & AUTO PARTS 
Open 7 days a week

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

Dial 609-758-7627

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

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

JULIO DOTTAVIO

CARPENTER
Lie. No. 11784

All work guaranteed 
95-70 112 Street Richmond Hill

Call 849-6729

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

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

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

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

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

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

DISPLAY

FULTON STORAGE 
WAREHOUSE CO. 

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

Fire proof space available
— 774-5200 —

OUTSTANDING BUY 
GROCERY

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

516 ED 3-0701

CARL BLASIG

Green House 
and Florist

315 FRANKLIN ST.
HIGHTSTOWN, 

New Jersey 
60S—448-0222

OUTSTANDING BUY — Mahwah - 
Route 202 — 3 bedroom house (5 
green houses) 7200 sq. feet of under 
glass 1Į4 car garage, help quarters 
parking and potting sheds; green
houses are heated & ready for im
mediate occupancy — S100.00 
acres may be divided to two 1 
building lots $40.000 for both 
acres 
dence 
miles 
taxes,
Comm. College. 201—529-4051

3.64 
acre
1.64 

resi-including green houses 
in all buildings $65,00 — 25 
to N.Y.C. low, low Mahwah 
1’4 miles to New Remapo

EBONY
MANOR
The Meeting Place 
of Newark's

> Community
100 CLINTON AVE.
NEWARK N. J.
Finest Catering Facilities 
in Essex County
— Parties for all occasions
— Wedding receptions
— Banquets - Dances
— Live entertainment
— All size meeting rooms
Our beautiful Cocktail Lounge 
is open daily
starting at 11:30 AM
until 2:00 AM
Monday through Sunday
Let us cater your affair 
at the office, home 
or at

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

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

PAFER HANGER 
Guaranteed Work 

Call — 
914-237-4716 or 212-547-4882

The
EBONY MANOR

Apply in person 
9 AM to 4 PM

MALE - FEMALE.
For reservations call

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 — 5įį %
• Special Notice a/c — 5%

• 1 year Term Deposit — 5% %
• 2 year Term Deposit — 6%

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

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

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

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

Quick-Trucking - Warehouse 500 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.

r

HANS WERNER

740 Clarkson Ave. Brooklyn 
Painting and general maintenance 

Lowest rates Guaranted work 
Call 778-2324 anytime

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

LANDSCAPING 
CONTRACTOR

LAWN MAINTENANCE
Cement and Brick Work 

Call 699-5023 
MR. JOHN D’AMELLIO

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

dabar jūsų giminės 
tai patvistina.

Užsakykite tiktai

specially rublių 
certifikatus
Lietuvon
Jie yra geriausia dovana.

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

‘ 25 East 23rd Street 
Penktas aukštas 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530
LABAI SVARBU

automobiliai
Vien tik trumpam laikui 
MOSKVITCH 408 IE $2875.00 
MOSKVITCH 412 'lE $2995.00 
ZAPOROZHETS ZAZ 966 
$1895.00
Prieinamas tik labai ribotas 
kiekis, todėl nelaukite — 
užsakykit dabar!
Mes specialistai kooperatyvinių 
apartamentų užsakymuose.

REIKALAUKITE 
NAUJŲ 

KATALOGŲ

SERVICE

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

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

• Vietas užsakyti: Siųskite $40.00 užstatą už asmenį šiuo 
adresu:
LITHUANIAN ATHLETIC CLUB
c/( Klemas Budreckas
91 -03 117+h Street
Richmond Hill, N.Y. 11418
Tel. (212) VI 9-0707 ' .

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

SUBURBAN 
TRANSIT 

CORP.
750 Somerset Street 

New Brunswick, N. J.
M/F

VARIETY KNIT
An established dynamic Ladies 

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

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

A-Plus Exterminator for commerci
al, industrial & homes, also termite 
inspection Bay Ridge, .Bensonhurst, 
Boro Park. South Bklyn 256-6253

James Simpson
& Sons

MOVING and HAULING

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i j 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.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą $.

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už___ m,

BUTCHER—must be experienced 
Very good salary, steady work 

(East 90’s) 
HOLLAND COURT MARKET 

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

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 
dustrial park area)

An Equal Opportunity Employer

in-

MENS
TAILORS
QUALITY MEN'S 

DEPT.
Full and Part Time. 
Experienced Tailors 

Accustomed to fitting 
fine men’s clothes. 

Replies kept confidential.
Phone 

MR. KERMAN
716—637-1100
Buffalo, N.Y.

Exp Body & Fender Man good sal
ary steady 40 hours and benefits — 
Victor Borsella & Son Inc. 115 So. 
Terrace Av. Mt. Vernon MO 8-7033

KNITTERS—EXP. ONLY for work 
on Raschel machines plenty of over
time!! Norwood Knitting Mills — 
500 Livingston St. Norwood, N.J.

H. W. FEMALE

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

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

AIDAI — stambus mėnesinis 
kultūros žurnalas. Metam 
tik 10 dol. Administraci
ja: 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N- Y. 11221,

Bates Boat Sales, Inc. 62 Woodcleft 
Av. Freeport, Long Island new nau
tical line, houseboats at dealers cost. 
Trojan cruisers. Glass 516—379-2055

CONNOLLY’S DRIVING 
SCHOOL

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

RODOS RESTAURANT 
“Greek-American cuisine comes to 
Jamaica.” Breakfasts, Luncheons & 
Dinners. Open 7 days. Catering and 
entertainment will be arriving very, 
very soon. Call for Res.: 291-8394 
148-43 Hillside Ave. Jamaica, N.Y.

HANDY MAN 
FOR YOUR HOME

" We specialize in all carpentry 
Black top concrete and sidewalks 

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

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street

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

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

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

ROBERT CAMP 
ASPHALT WORK 

SEALING and SODDING 
All Work Guaranteed 

300 Ward Street 
New Brunswick-N.J; 

Call 201—846-2489

Attic - Basement - Yard 
CLEANING 

“No job too big or too small” 
201—824-1679 
201—248-2553 

336 Peshine Avenue 
Newark, NJ.

FRAGOSO & SONS
TEXACO SERVICE STATION

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

Your affair can only be as good as 
your band—call Best Bands Service 
and discuss it with us first. Special 
package deals— Steel Bands. Music 
for all occasions Cotillions specialty 
dances — Call Bill Curtis 525-8829 
or stop by—187-32 Linden Blvd. St. 
Albans, New York 11412

POP’S BODY & FENDER WORKS 
for fast and effective service see 
“Pop”. Open 6 days till 9 PM. For
eign car specialists—all makes. Pop 
also speaks Spanish. Call (914) NE 
6 9354 ask for "Pop*’ or “Stan” — 
38 Horton Ave. New Rochelle, N.Y.

COIFFURES BY ANTHONY 
Hair Stylist for the Woman 

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

914 — GR 2-1680

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

PAINTER
APARTMENTS
Also Will Spray

HOUSEHOLD APPLIANCES
Latest Colors
Call 963-2777

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

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

Call: (212) 259-1197

H. W. FEMALE

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

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

ŽINIOS__

uimtugį
NAWIENOSCa££

Darbininkas šią savaitę dėl 
staigios spaustuvės linotipinin
ko ligos išeis tik vieną kartą — 
trečiadienį.

Prel. Jonas J. Scharnus, New
ark© lietuvių parapijos klebo
nas, iškilmingas padėkos mi
šias aukos balandžio 4, Verbų 
sekmadieni, 12 v. dieną- Pa
mokslą sakys prel. Jonas Bal
konas. Tuoj po iškilmingų pa
maldų Newarko Svč. Trejybės 
parapiečiai savo klebonui ren
gia pagerbimo banketą para
pijos salėj. Banketo metu pa
grindinę kalbą pasakys Fordha- 
mo universiteto profesorius 
kun. dr. Ladas Jaskievicz, S.J-, 
Parapiečių organizacijos tars 
sveikinimo žodį. Pabaigoje bus 
naujojo prelato Jono Scharno 
žodis.

Lietuvos atsiminimų radijas 
mini savo 30 metų veiklos su
kaktį. Sukakčiai atžymėti yra 
sudarytas visų organizacijų ko
mitetas. Komiteto posėdis bus 
balandžio 18 sekmadienį,' 7 v. 
v. Lietuvių laisvės salėje, 269 
Second Street, Elizabeth, N.J. 
Komitetui pirmininkauja Anta
nas Rugys.

Batuno lietuvių sekcijos na
rių metinis susirinkimas įvyks 
balandžio 3, šeštadieni, 2 vai. 
popiet V. Atsimainymo lietuvių 
parapijos salėj, 64-14 56 Road, 
Maspeth, N.Y. Darbotvarkėj me
tiniai pranešimai apie Batuno 
veiklą, ateities planus, Batuno 
metinę konferenciją (ji įvyks 
gegužės 8 New Yorke). Bus ren
kama Batuno lietuvių sekcijos 
valdyba ir kandidatai į Bątų- 
no direktoriatą. Susirinkimas 
yra viešas ir visuomenė kvie
čiama dalyvauti ir iš arčiau pa
žinti Batuno veiklą.

Rytų apygardos sportinės var
žybos bus balandžio 17 Frank
lin K- Lane mokyklos salėje. 
Jau yra užsiregistravę visa ei
lė klubų. Iš Bostono atvyksta 
net du autobusai.

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

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

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.

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

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.
Dabar yra geriausia proga ap

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

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

Vienuolynas  GL 5*7068
Spaustuvė___ ___ GL 2*6916
Redakcija_______ GL 5-7281
Administracija___ GL 2*2923
Kultūros Židinys ..... 827-9865

Jokūbas Mackevičius, 82 me
tų amžiaus, gyvenęs Maspethe, 
mirė kovo 30. Laidojamas šeš
tadienį iš Maspetho lietuvių pa
rapijos bažnyčios, St. Mary’s ka
pinėse Flushinge. Pašarvotas 
Kodis šermeninėje Maspethe. 
Velionis buvo gimęs Kruonyje, 
Lietuvoje, į Ameriką atvyko 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Maspethe išgyveno 60 metų. Ne
seniai jis buvo paaukojęs sta
tomam Kultūros Židiniui 1000 
dol.

Inž. Vytautas Žukas, buv- 
buv. Pan-American bendrovės 
vicepreziprezidentas, mirė ko
vo 28. Gyveno North Haledon, 
N. . Liko žmona Bronė Žukie- 
nė ir duktė Danutė Žukas-Ros- 
si. Velionis buvo Darbininko 
skaitytojas.

Benediktas Vanagas, slankęs 
67 m. amžiaus, staiga mirė ko
vo 4. Liko žmona Marija, sesuo 
Julija Terebeizienė, gyv- Calif., 
brolis Jonas su šeima ir dėdė 
Andrius Vanagas Lietuvoj.

Jaunimo pamldos Kultūros 
Židinyje bus šį sekmadienį, ba
landžio 4 d., 11 vai. Po pamal
dų bus vaišės, pašnekesiai, spor
tas, žaidimai. New Yorko ir 
New Jersey jaunimas kviečia
mas atsilankyti. .

Lietuvos vyčių 41 kuopa ba
landžio 4, sekmadienį, rengia 
Šv. Kazimiero pagerbimą. An
gelų Karalienės parapijos baž
nyčioje mišios bus 11 vai., tuoj 
po mišių tos parapijos salėje 
bus pusryčiai, kalbą pasakys 
Domas Jasaitis, vyčių kuopos 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama Birutės Radzivanienės, pa
šoks keletą tautinių šokių. Į 
šventę kviečiami visi nariai ir 
senjorai su savo šeimomis.

Kun- Petras Urbaitis, sale
zietis, turistiniu autobusu ke
liaująs po JAV ir renkąs au
kas saleziečių statybom, grįžo 
į New Yorką ir išvyko aplan
kyti šiaurės rytų lietuvių kolo
nijų. Lankysis ir Kanadoje.

Dainų šventė Chicagoje šiais 
metais bus liepos 4. Šia proga į 
Chicagą organizuojamos eks
kursijos lėktuvais papigintomis 
kainomis iš La Guardia ir New
arko aerodromų. Kurie norėtų 
keliauti ir gauti daugiau infor
macijos apie šias ekskursijas, 
prašom kreiptis į Lito kelionių 
Biurą, tel. 847-5522.

Atletų klubas organizuoja 
ekskursija į IV Dainų šventę, 
kuri įvyksta liepos 3-5 Chica
go j. Lėktuvas tik lietuviam. Kai
na ten ir atgal 75 dol. asme
niui. Vietų skaičius ribotas. 
Tuoj pat siųskite užsakymus su 
40 dolerių adresu: Lietuvių At
letų Klubas, 91-03 117th St, 
Richmond Hill, N. Y. 11418. In
formacijai tel. VI 9-0707.

Chicago j pobūvį-vakarienę 
lietuvių pranciškonų Kultūros 
židinio New Yorke statybai’pa
remti ruošia buvę Italijoj pran
ciškonų globotiniai balandžio 
24, šeštadienį 7:30 vai. B. Pakš
to salėj, 3800 So. California 
Ave. Šeštadienio rytą bus atlai
kytos mišios už gyvus ir mi
rusius Italijoj gyvenusius lietu
vius. Mišias aukos Italijoj lietu
vius globojęs T. Petras Baniu- 
nas, OFM., kuris kviestas komi
teto atvyks į Chicagą. Komite
tas kviečia ne tik Chicagoj gy
venančius dalyvauti, bet ir ki
tur gyvenančius prisidėti auka 
prie Kultūros židinio statybos. 
Būtų gražu, kad visi Pranciško
nų auklėtiniai savo auka židi
ny turėtų įamžinę prisiminimui 
kambarį ar kitokią patalpą- Au
kas siųsti bei pobūvio reikalais 
kreiptis: Mr. Jonas Žadeikis, 
4162 So. Fairfield Ave., Chica
go, DI. 60632.

DARBININKAS

Kultūros židinio statybos susirinkime kalba prel. J. Balkūnas, prie stalo sėdi prezidiumas: V. Padvarietis, 
A. Radzivanienė, A. Vakselis, kairėje — rezoliucijų komisija: dr. A. Skėrys, A. Reventas. Nuotr. R. Kisieliaus

MES NORIME KULTŪROS ŽIDINIO!
Pareiškė lietuviij organizacijų atstovų susirinkimas

Kovo 28 įvyko svarbus lie
tuvių organizacijų atstovų susi
rinkimas Kultūros Židinio staty
bos reikalais. Buvo per 100 as
menų, atstovaujančių 54 orga
nizacijom. Tarp jų buvo dalis 
ir neatstovų — žymių Kultū
ros Židinio statybos rėmėjų bei 
entuziastų. Susirinkimas vyko 
dabartinėse Kultūros Židinio 
patalpose.

PROVINCIOLAS: NESUSTAB- 
DYKIME ĮPUSĖTO 

UŽSIMOJIMO!
Susirinkimą atidarė pranciš

konų vienuolyno viršininkas T. 
Leonardas Andriekus. Provin
cijolas T. Jurgis Gailiušis pa
teikė plačią statybų apžvalgą, 
labiausiai paliesdamas finan
sus. Priminta, kad prieš 8 me
tus pranciškonai buvo pasiry
žę pasistatyti spaustuvę ir at
naujinti vienuolyną Bushwicko 
gatvėje, bet buvo spaudžiami 
statyti patalpas ir visuomenei. 
To prašė lietuvių dvasiškija ir 
organizacijos- Užsidegimas atro
dė karštas, aukoti ryžtas rim
tas, ir pranciškonai ėmėsi Kul
tūros Židinio statybos, kur bū
tų salė, šeštadieninė mokykla, 
patalpos organizacijom, spaus
tuvė ir vienuolynas. Nupirktas 
žemės sklypas, padaryti planai 
ir sutelkta viršum pusė milijo

JAUNIMAS ORGANIZUOJASI
New Yorko jaunimas organi

zuojasi į komisiją, kuri padėtų 
mum visiem stipriau ir pras
mingiau pasireikšti ir dalyvau
ti N. Y. lietuvių visuomenė
je. Šiuo reikalu Tėv. Pauliaus 
Baltakio iniciatyva kovo 21 d. 
7 v.v. Jaunimo centre buvo su
ruoštas pasitarimas. Jame daly
vavo Lituanistinės mokyklos, 
sportininkų, skautų, ateitinin - 
kų ir N. J- “Vainiko” atstovai. 
Posėdžio metu buvo sudaryta 
komisija, kuri tuoj pat galėtų 
pradėti rūpintis veikimo pla
nais. Ją sudaro: A. Bagdonas, 
B. Budrevičius, R. Cepulytė, A. 
Kidolis, A. Kidolytė, R. Navic
kaitė, A. Norvilą, T. Ramanaus
kas, B Tutinaitė, L. Vainienė, 
ir S. Zikaras. Komisiją koordi
nuos Tėv. Paulius ir E. Ošla- 
pienė.

N. Y. jaunimas yra išsisklai
dęs, išsiblaškęs, užsidaręs savo
se organizacijose, kurios atski
rai vykdo savo darbus. Pagal 
parapijų gimimo ir vestuvių 
metrikų statistikas New Yorke 
šiuo metu lietuviško jaunimo 
tarp 5 ir 20 metų amžiaus tu
rėtų būti 1500. Kvr jie yra?Kur 
tie, kurių vardų nesimato litua
nistinėse mokyklos, nei jokios 
jaunimo organizacijos sąrašuo
se? Jie vistiek gi lieka dalis 
lietuviško jaunimo.

Komisijos darbas prasidėtų 
apjungimu tų asmenų, kurie 
šiuo metu vienaip ar kitaip dar 
reiškiasi lietuvių visuomenėje- 
Mes turime bendras kliūtis, 

no dolerių. Iš tos sumos 100. 
000 dol. surinkta New Yorko 
apylinkėje, 46.000 dol. gauta iš 
bingo, 80,000 dol. — iš kitų lie
tuvių kolonijų ir 300,000 dol. 
davė patys pranciškonai, iš su
telktų santaupų savo skolom 
mokėti. Kai už žemę ir dabar
tinį Kultūros Židinio pastatą už
mokėta 250,000 dol., dabar sta
tybos fonde yra 300,000 dol. 
Visa statyba kainuos per mili
joną dolerių, taigi dar reikia su
telkti' bent 700,000 dol.

Provincijolas pažymėjo, kad 
New Yorko apylinkės lietuviai, 
kuriem Kultūros Židinys stato
mas, aukoja lėtai, o kitų kolo
nijų lietuviai tą reikalą lai
kė newyorkiškių pareiga- Jei pa
dėtis nepasikeis, pranciškonam 
nieko kito nebeliks, kaip pasi
likti Bushwicko gatvėje ir į Kul
tūros Židinį žiūrėti, kaip į ne
įvykdomą planą. Provincijolas 
nuoširdžiai kvietė visus spręs
ti statybos finansinę problemą 
šiame susirinkime ir nesustab
dyti įpusėto užsimojimo. Jis 
taip pat išreiškė padėką už au
kas bei pastangas Kultūros ži
dinio labui.

Po to sudarytas prezidiumas, 
į kurį pakviesti prel. J. Balkū
nas, A. Vakselis, A. Radzivanie
nė ir V. Padvarietis. Į rezoliu- 

bendras ydas ir bendrus jun
ginius. Kartu mums bus įma
noma šiuos reikalus apsvarsty
ti ir ieškoti priemonių, kurios 
palengvintų mūsų visuotiną 
veiklą. Sekantis žingsnis būtų 
pasiekti tuos, kurie yra iš viso 
atitrūkę nuo mūsų gyvenimo.

Jaunimo komisijos pirmi už
simojimai rišis su jaunimo mi- 
šiomis, kurios įvyksta mėnesio 
pirmą sekmadienį Jaunimo 
centre. Naujos formos mišių 
vadovėliai ir atskiri giesmyne- 
liai yra spausdinami Pačių mi
šių giedojimą palydės ir pa
lengvins gerai išmokytos ir pa
siruošusios gitaristės. Dėl to 
kad dauguma giesmių yra nau
jos ir melodijos nežinomos, 
prieš mišias bus pravestos 
trumpos repeticijos.

Užsiėmimai po mišių vyks i- 
vairiuose centro kambariuose. 
Vaikų (maždaug 5-12 metų am
žiaus) užsiėmimus sudarys įvai
rūs žaidimai, pasakos, dainos, 
darbeliai. Vyresnio amžiaus 
jaunimui bus galima naudotis 
sporto įrankiais ir žaidimais; 
bus kartais rodomi filmai ir 
skaidrės. Tėvam ir vyresniem, 
kurie atsilankys į mišias, bus 
įrengta laikina kavinė-

šitame, kritiškame formavi
mosi laikotarpyje, mums rei
kia ne vien tik Jūsų visuotinės 
paramos, bet ir Jūsų patarimų, 
pasiūlymų ir sprendimų.

Prašom juos visus mums pa
reikšti. Ačiū. R. N. 

cijų komisiją įėjo dr. A- Skė
rys ir A. Reventas. Susirinki
mui pakaitomis pirmininkavo 
prel. J. Balkūnas ir A. Vakselis.

Prieš einant į svarstymus, 
prel. J- Balkūnas, Lietuvių Ku
nigų Vienybės vardu pareiškė 
džiaugsmą Kultūros Židinio idė
ja, padaryta pažanga ir jo vaid
meniu lietuvybei dabar ir atei
tyje. Kunigai pritaria šiam su
manymui ir parems. Ne tik or
ganizacijos — kalbėjo prelatas 
—bet ir liet, parapijos ateis tal
kon Kultūros Židiniui.

Vliko vardu sveikino Juozas 
Audėnas.
T. PAULIUS BALTAKIS: Be vi- 
su ir kiekvieno talkos Židinys 
neįmanomas

Kultūros Židinio direktorius 
ir statybos reikalų tvarkytojas 
T. Paulius Baltakis informavo, 
jog pakeisti ligšioliniai planai, 
kurių vykdymas būtų kainavęs 
apie 2,5 milijono dolerių. Da
bar planai suprastinti, išlaidas 
bandant suvesti į milijoną. Nau
jieji planai bus galutinai išbaig
ti liepos gale, o miestas juos ty
rinės, kol patvirtins, apie 3-4 
mėnesius- Apie lapkričio ar 
gruodžio mėnesį galima bus 
planus atiduoti statybos rango
vam. T. Paulius ypač palietė fi
nansus, kviesdamas aktvviau i- 
sijungti organizacijas į lėšų tel
kimą, jei norima, kad būtų Kul
tūros Židinys. Jis kvietė suda
ryti tarybą iš visų organizaci
jų atstovų, dalyvaujančių šia
me susirinkime, ir išsirinkti 
vykdomąjį vajaus komitetą.

DISKUSIOS
K. Vainius finansus telkti, siū

lė pas Lietuvių Bendruomenės 
rinkėjus suorganizuojant pavyz
džiu Brooklyno vyskupijos, kai 
ji darė milijoninius vajus mo
kyklom statyti.

A. Balsys siūlė pradėti staty
bą nuo salės ir plėsti palaips
niui.

Dr. A. Skėrys. Vykdant vajų 
reikia eiti iš namų į namus. Jis 
pats pasižadėjo savo apylinkė
je aplankyti 30 namų-

J. Klivečka pažymėjo individo 
reikšmę finansų telkimo eigoj, 
nes tik per individą reiškiasi or
ganizacijų gyvybė.

J. Giedraitis skatino ko grei
čiausiai pradėti statybą. Pama
tę pradžią, žmonės sujus. Iš 
savo apylinkės jis pažadėjo su
rinkti mažiausiai 20,000 dol.

J. Rūtenis patarė tuoj pat 
suorganizuoti stiprų komitetą 
aukom rinkti.

J, Pumputienė kvietė žmo
nes skolinti pranciškonam pini
gus arba pas juos pasidėti iš 
procentu, kuriuos moka bankai. 
Tai sutvirtintų fondą.

A- Sruogmis. Reikia aukotojus 
įamžinti Kultūros Židinio pasta
te.

P. Gvildys užtikrino šeštadie
ninės mokyklos tėvų komitete 
pagalbą.

J. Šlepetys, čia atstovauja
mos dar ne visos organizacijos.

Stasė Merkienė, Kazio Mer
kio, žinomo šachmatininko žmo
na, susirgo ir yra paguldyta į 
ligoninę. Kovo 15 ją ištiko šir
dies priepuolis, kartu tuo pa
čiu metu susirgo ir plaučių už
degimu.

Kaziuko mugę, Baltijos ir Žal
girio skaučių ir skautų tuntą: 
rengia Lietuvių piliečių d-jos 
auditorijoj, So. Bostone, šį sek
madienį, balandžio 4. Mugės ati
darymas 11:30, pietūs 12:30 ir 
vaidinimas “Meškiukas Rudno- 
siukas” 3:30 vai.

Vyresniųjų ateitininkų susi
rinkime dr. P. Kaladė skaitė 
paskaitą apie maisto įtaką žmo
gaus sveikatai. Paskaita buvo 
įdomi ir visiem labai reikalin
ga. Žmogus turi pats pasirūpin
ti, kad maistas būtų išbalansuo
tas- Reikia sumažinti riebalus, 
mėsas ir cukrų,' daugiau valgy
ti daržovių, žuvies ir augalinių 
riebalų, taip pat daug vaikščio
ti. Tada sveikata bus geresnė. 
Po paskaitos buvo išrinkta nau
ja ateitininkų valdyba: prel. V. 
Balčiūnas, V. Kulbokienė, Su- 
žiedėlienė, Balčiūnienė ir dr. J. 
Navickas, kuris yra jaunųjų ate i 
tininkų globėjas.

Jų į fondo vajų dar įsijungs 
daugiau, kaip 10.

NUTARIMAI: TARYBA IR 
VYKDOAAASIS KOMITETAS
Po diskusijų A. Reventas per

skaitė rezoliucijas, kurios susi
rinkimo dalyvių buvo vieningai 
priimtos. Tarp rezoliucijų la
biausiai pažymėtinos šios: vi
som jėgom tęsti Kultūros Židi
nio statybą, dėkojant pranciš
konam už vadovavimą ir finan
sinį įnašą; tuojau sudaryti va
jaus tarybą iš organizacijų at
stovų ir čia dalyvaujančių pri
vačių asmenų; išrinkti aukų tel
kimo vykdomąjį komitetą. Susi
rinkimui pritarus, iš 20 kan
didatų išrinkti 12: V- Vebeliū- 
nas, A. Reventas, 3. Bobelis, 
G. Oniūnas, G. Ridikas, A. Bal
sys, L. Vainienė, A. Vakselis, 
A. Radzivanienė, J. Giedraitis, 
J. Klivečka, A- Ošlapas. Kandi
datai: K. Vainius, A. J. šavels- 
kis, J. Pumputienė, B. Tutinai
tė ir A. Mažeika. Aukų telkimo 
vykdomasis komitetas planuos 
kaip vykdyti vajų, ir studijuos 
korporacijos galimybes salei sta
tyti ir administruoti. Vykdoma
sis komitetas tuojau kooptavo 
į savo narius adv. J- šavelskį ir 
inž. A. Mažeika. Artimiausias 
jo pasitarimas jau šį penktadie
nį.

šis lietuvių organizacijų su-' 
sirinkimas pagyvino ir atgaivi
no Kultūros Židinio statybos 
polėkius. Užsidegimas iš atsto
vų pusės buvo karštas ir nuo
širdus. Vieningai pasisakyta: 
mes norime Kultūros Židinio. 
Taip pat ir paskiri asmenys, ku
rie gyvena statybos rūpesčiais, 
parodė ypatingą ryžtą padėti. 
Spontaniškai susirinkime papil
dytas statybos fondas. Po 100 
dol- aukojo N. J. Rinkevičiai ir 
R. M. Rinkevičiūtė iš Brookly
no, adv. A. šavelskis iš Wood- 
haveno ir Maspetho Moterų 
30 kuopa per P. Ražickienę. 
Mažytė mergaitė, Lina Ridikai- 
tė, padėjo ant stalo savo 10 dol 
auką.

Pažadėjo po 1000 dol. Jono 
Antanaičio šeima iš Philadel- 
phijos per dukterį M. Šalinskie- 
nę, Petras ir Loreta Vainiai, 
Eugenija ir Jonas Vainiai, Ka
zys Vainius, J- Klivečka antrą 
tūkstantį, adv. Šavelskis, A. Re
ventas ir šeštadieninės tėvų 
komitetas. Be to, šio susirinki
mo proga pensininkas Jonas 
Galiūnas pasidėjo pas pranciš
konus savo santaupų stambią 
sumą statybai paremti.

Susirinkimas baigtas Lietu
vos himnu. Po jo visi svečiai 
pakviesti į vaišes parengtas 
Vyr. Skaučių židinio “Vilija”. 
Jų metu dar pasidalyta įspū
džiais bei pasiryžimais. LA-

Mangirdo Motekaičio koncer
tas įvyks balandžio 1, ketvir
tadienį, 8:30 vai. vak- Jordan 
Hall. Programoj atliks Jaku- 
bėno, Gutauskaitės, Kačinsko, 
Gruodžio, Bacho, Beethoveno 
Paganini, Liszto, Debussy, Rach- 
maninovo, Brahmso ir Chopinc 
kūrinius.

Jurgis ir Elena Strazdai atos
togauja Warm Mineral Spring 
Floridoje- Juos globoja prel. J. 
Končius.

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės susirinkimas buvo kovo 
13. Perrinkta ta pati valdyba: 
pirm. A. Matjoška, vicepirm., J. 
Grigalus, nariai: H. Čepas, G. 
Karosas, St. Augonis ir J. Bak
šys-

Izidoriaus Vasyliūno smuike 
koncertas buvo kovo 21 Joar- 
dan Hali. Akomponavo jo sū
nus Vytenis M. Vasyliūnas. 
Programoje buvo Beethovenc 
sonata nr. 4, Dvoržako sonati
na ir Juliaus Gaidelio visai nau
ja sonata Nr. 2.

Kultūriniame subatvakaryje 
kovo 20 kalbėjo dr. Benediktas 
Mačiuika, kuris profesoriauja 
Connecticuto valstybiniame u- 
niversitete- Jis kalbėjo apie so- 
cialindes problemas okupuotoje 
Lietuvoje. Savo aptarimus ir iš
vadas darė pasinaudodamas so
vietų paskelbta statistika. Vie
na iš didžiųjų problemų esanti 
girtavimas, toliau — didėja kri
minaliniai nusikaltimai, dau
gėja skirybos, sunki esanti bu
tų problema miestuose. Dėl sun
kių gyvenimo sąlygų žmonės 
esą pasidarę atšiaurūs, savanau
džiai ir nedraugiški. —Susirin
kimui pirmininkavo Romas Vel
tas. Buvo pasveikinti visi Juo
zai ir Juzės vardinių proga ir 
apdovanoti po gėlytę.

Newark, N. J.
Visiem patiko

dr. E. Armanienės kalba

Minint Lietuvos nepriklauso
mybės šventę, čia kalbėjo advo
katė dr. Elena Armanienė. Ji 
specialiai atvyko iš Baltimorės. 
Turėjęs pasirodyti kongreso na
rys Peter W. Rodino negalėjo 
atvykti. Jis atsiuntė tik tele
gramą. Tai dr. E. Armanienei 
teko kalbėti už du. Ji kalbėjo 
daugiau nei valandą. Klausyto
jai noriai klausėsi, ypač kai ji 
pasakojo apie Bražinskų pabė
gimą į laisvę. Advokatė buvo 
nuvykusi į Turkiją, kad turkų 
valdžia pabėgėlių neišduotų so
vietam.

Minėjimas buvo vasario 13. 
Pamaldos buvo lietuvių parapi
jos bažnyčioje. Dalyvavo New 
arko lietuvių veteranų postas 
su vėliavomis. Po pamaldų pa
rapijos salėje minėjimas buvo 
6:30. V.V. Pradėjo inž- V. Me 
linis. Invokaciją sukalbėjo kun. 
J. Scharnus. Visi sugiedojo A- 
merikos ir Lietuvos himnus.

Programai pravesti buvo pa
kviestas prof, dr- Jokūbas Stų- 
kas. Perskaitytos Newarko mies
to burmistro ir New Jersey 
gubernatoriaus proklamacijos 
ir visais balsais priimta rezoliu
cija, kuri pasiųsta prezidentui 
R. Nixonui, valstybės sekreto
riui W. P. Rogers, abiem sena
toriam, visiem kongreso na
riam ir spaudai. Jau gauta 9 at
sakymai ir pranešimai apie 
rezoliucijų spausdinimą Kong
reso rekorduose.

Malonu pastebėti, kad kong
reso nariai ir senatoriai neat
sisako patarnauti. Kiek sunkiau 
šiemet buvo su spauda. Bet 
šiais metais pats įtakingiau
sias Newarko dienraštis —New
ark Evening News — vasario 
16 laidoje talpino ilgą straips
nį — Freedom for Lithuania-

Minėjimas buvo su vakariene 
ir menine programa. Dvi ma
mytės ir dvi dukrytės atliko 
programą, pagerbtas Juozas 
Kralikauskas, kuris jau netoli 
šimto metu amžiaus ir yra ne
maža dirbęs lietuviškiem reika
lam. Minėjime dalyvavo apie 
200 žmonių. Aukos nebuvo 
renkamos. Be šio minėjimo N. 
J. valstybėje dar buvo penki 
minėjimai, kur buvo renkamos 
aukos. A- S. Trečiokas




