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Brežnevo 6 v. kalba: pikčiausias žodis JAV ir Kinijai

Grįžtant prie Laoso katastrofos

Rusijos imperijos komparti
jos kongrese pirmąją kalbą pa
sakė Brežnevas. Jis ją skaitė 
6 valandas su dviem pertrau
kom. Po jo pradėjo kalbėti už
sienio kompartijų atstovai, j 
kurių eiles nustatyta tvarka įsi
terpia kuris nors Rusijos “di
dysis”. Jau kalbėjo maršalas 
Grečko ir Gromyko. Grečko pa
sigyrė turįs ginklą, kuris galįs 
pasiekti kiekvieną pasaulio vie
ta.

Brežnevo kalbos leitmotyvas 
buvo: įsitempimų pasaulyje ša
linimas ir Rusijos gyventojų 
gyvenimo sąlygų gerinimas-

Kalbėdamas apie savo vado
vavimo penkmetį, Brežnevas 
bandė įtikinti svečius ir saviš
kius, kad pasaulyje sustiprėjo 
socialistinė sistema, nors tarp 
Rusijos ir vadinamų socialisti
nių kraštų buvo nesutarimų. 
Bet jis teigė, kad Varšuvos pak
to nariai bendradarbiavo užsie
nio politikos liniją nustatant.

Pakistano civ. kare 
dar nieko aiškaus

Padėtis R. Pakistane tebėra 
neaiški. Vyriausybės kariuome
nė kontroliuoja miestus, bet at
rodo, kad sukilėliai gali pereiti 
prie partizaninio kovos būdo. 
Tuo atveju visas, reikalas susir 
painiotų ir maišatis 'galėftf ii 
giau užsitęsti- Padėtis, matyt, 
nesaugi, nes JAV, Anglija ir 
Prancūzija išveža visus saviš
kius, kurie nereikalingi diploma 
tinei tarnybai.

Prasideda įsitempimas tarp 
Pakistano ir Indijos, kuri ragi
na remti Pakistano sukilėlius. 
Jau girdisi ir balsų, kad gali at
sirasti ir J. Tautų iniciatyva 
skerdynėms sustabdyti. Sukilė
lių vadas šeichas Rahman tik
rai yra patekęs i Pakistano vy
riausybės rankas. Jis kaltina
mas kaip išdavikas.

Keturi sadistai 
nuteisti mirti

Los Angeles. — “Šeima” pa
sivadinusi blogiausio pobūdžio 
hipių grupė, vienas vyras Man- 
son ir trys merginos 22 ir 23 
metų, nuteisti mirties bausme 
už septynių asmenų nužudymą 
jų pačių namuose. Žudymas bu
vo įvykdytas labai žiauriai įvai
riais peiliais badant ir piaus- 
tant gyvų žmonių kūnus su pa
sigardžiavimu. Bylos nagrinėji
mas vyko labai ilgai, bet po 
sprendimo jury nariai vieningai 
teigė, kad žudikai buvo labai 
sveiki sadistai ir neverti jokio 
pasigailėjimo. Visi keturi teis
me bandė taip elgtis, kad būtų 
palaikyti nesveikapročiais.>

Kinai amerikiečiam 
atsako mandagiai

Hong Kongas. — Leidus a- 
merikiečiams keliauti i kom. 
Kiniją, čia besisukinėją ameri
kiečiai jau užmezgė ryšius su 
Pekino turizmo * biuro skyriu
mi, bet iš labai mandagios ki- 
nės gavo atsakymą, kad dėl 
amerikiečių vizų tvarkymo dar 
negauta jokių instrukcijų. Ne
patariama nė oficialių prašy
mų rašyti, nes atsakymų ne
bus sulaukta. Norint dabar įva
žiuoti Kinijon, reikia jos įstai
gų pakvietimo. Turistai ir žur
nalistai dar neleidžiami. Man
dagioji kine leido suprasti, 
kad pasikeitimo tuo reikalu 
greit nelauktina.

Tik Sovietij vyriausybe tesirūpinusi, kiti tuo nesidomėję
Pekinas juodintas

Rusijos santykiai su Kuba 
esą labai geri. Bet aštrus kom. 
Kinijos kaltinimas dėl leniniz
mo iškraipymo, dėl sovietinės 
valstybės ir kompartijos 
šmeižimo, dėl pradėtų derybų 
sienų klausimais delsimo saky
te sako, kad santykiai tarp tų 
dviejų komunistinių milžinų te
bėra labai įsitempę. Jis tiesiai 
nesakė, kad kinai niekad ne
gaus prašomų grąžinti žemių, 
bet tvirtinimas, kad' taika su 
Kinija niekad nebus perkama 
Sovietų valstybės interesų kai
na, reiškia tą pati.
Dar kartą prireikė ginti Čeko

slovakijos okupaciją. Ta proga 
ir Čekoslovakijos Husakas bu
vo priverstas viešai dėkoti “bro
liškai” Rusijos kompartijai už 
Čekoslovakijos okupaciją. Kad 
ją dar ilgiau galėtų pratęsti. 
Brežnevas tvirtino, kad Čekoslo
vakijoj dar esama įvairių anti- 
socialistinių jėgų, kurios vėl ga
li sukelti kontrrevoliuciją, iš 
klaipyti marksizmą-leninizmą ir 
pereiti prie buržuazinės ideolo
gijos. Čekoslovakijos okupaci
ja esanti reikalinga ir socializ 
mo ateičiai bei taikai Europoje

Labai pasidžiąugė ir įvykiais 
P. Amerikoje: socialistų-komu- 
.nistų-valdžia Čilėje, ir kitose 
valstybėse pradedančiais irti san 
tykiais su Amerika.

Blogiausias žodis teko ne 
vien Kinijai, bet ir Amerikai. 
Jai prikišti agresyyiniai veiks
mai įvairiose pasaulio dalyse, 
bet suminėta tik viena pietry
čių Azija (Vietnamas, Laosas ir 
Kambodija).

Calley byloj — 
kalėt visą gyvenimą

Vietname kovojęs Įeit. W-L. 
Calley, rastas kaltas prieš tre
jus metus nušovęs Vietname 
prie Mylai 4 kaimo apie 22 ci
vilinius asmenis, nuteistas ka
lėti iki gyvos galvos ir pašalin
tas iš armijos. Bet paliktas jam 
turimas karininko laipsnis ir al
ga tol, iki byla bus galutinai 
baigta svarstyti visuose \ teis
muose, nes apeliacija dėl pirmo 
sprendimo yra privaloma.

Kiti teismai dar gali sprendi
mą panaikinti, prezidentas ir 
armijos sekretorius turi teisę 
bausmę sumažinti. Jeigu būtų 
palikta pirmojo teismo paskirta 
bausmė, tai po 10 metų buvimo 
kalėjime jis galės prašyti liku
sios bausmės, dovanojimo už ge
rą elgesį. Bylą svarstė karinis 
teismas, jury sudarė šeši kari
ninkai.

Tūkstančiai telegramų ir vi
sokių kitokių raštų plaukia Į 
prezidentūrą, raginant preiden- 
tą Nixona panaudoti savo turi
mas teises nuteistojo naudai. 
Prez. Nixonas tuo tarpu išėmė 
nuteistąjį iš karinio kalėjimo ir 
leido jį laikyti tose pačiose pa
talpose, kuriose jis gyveno by
los svarstymo metu.

Visuomenė dideliais būriais ir 
daugely vietų renkasi į ramias 
demonstracijas, kad pareikštų 
nepasitenkinimą karininko nu
baudimu- Armijos vadovybė at
sistojo teismo pusėje.

Ryšium su ta byla visokių 
spalvų liberalai, visi demokra
tai, bando kongrese suorgani
zuoti viešus apklausinėjimus, 
kad išaiškintų,, ar Amerikos ka
rinis personalas nėra Vietname 
pažeidęs karo vedimo įstatymų.

Soviety vyriausybė — 
avinas be ragy

Brežnevo parodyta Sovietų 
vyriausybė išėjo nekalčiausias 
avinas be ragų. Visur ir visais 
klausimais ji norėjo tik gero, 
taikos, ramybės, bendradarbia
vimo, taikingo sugyvenimo.
Tik ji viena tebandė tiesti vi
siems taikos ranką, bet nė vie
nas tuo pačiu neatsilygino.

Iš Sovietų tarptautinės poli
tikos programos. verti dėmesio 
šie užsimojimai: karo baigimas 
pietryčių Azijoje ir Vid- Rytuo-

Gandhi pažadą 
labai neryškino

Indijos premjerė Gandhi, lai
mėjusi daugiau kaip du treč
dalius atstovų naujame parla
mente, paskelbė karą neturtui 
ir nedarbui. Smulkios progra
mos nepaskelbė, tik gaires nu
rodė: žadėjo daugiau pinigų in
vestuoti į pramonę, kad dau
giau darbo atsirastų, žūt būt 
pradėti žemės reformą, pa
keisti konstituciją, kad galėtų 
princams ir maharadžoms nu
traukti valstybines pensijas 
Daugiau paskolų žemės nuomi
ninkam^ pusininkams^ kad ga
lėtų įsigyti7 'geresnio' invento
riaus, trąšų ir geresnės sėklos. 
Su žemės reforma nebus leng
va, nes šis reikalas tvarkyt pa
vestas valstijų parlamentam, ku
riuose didieji žemvaldžiai turi 
didele itaka. v c *-

Ūkininkai elgėsi 
kaip išdykę vaikai

80,000 ūkininkų iš Bendro
sios Rinkos kraštų buvo suva
žiavę demonstracijoms į Belgi
jos sostinę, kur yra Bendrosios 
Rinkos būstinė. Tuo metu ten 
posėdžiavo Rinkos žemės ūkio 
ministerial, gi ūkininkai atvy
ko spausti, kad būtų pakeltos 
kainos už žemės ūkio produk
tus. Ūkininkai elgėsi taip, kaip 
hipiški studentai: degino auto
mobilius, daužė langus, var
tė tvoras ir stulpus, griovė gat
vių grindinius. Vienas demon
strantas buvo užmuštas, 14C 
sužeistų. Ministerial pakėlė 
kainas tik 4 proc.,buvo reika
lauta daug daugiau.

MIRĖ PROF. DR- P. PADALIS

Detroite, Mich., balandžio 5 
ryte po ilgos ir sunkios ligos 
mirė prof. dr. Pranas Padalis. 
Atsisveikinimas balandi, 7, tre
čiadieni, laidojamas balandžio 8, 
ketvirtadieni.

Architektūrinis grožis ir paskirčiai atitinkantis iiplanavimas jungiasi iiame 
naujausiame V. Berlyno pastate, kuriame Įsikūrė Medicina* centras.

se, saugumas Europoje su da
bartinėmis sienomis ir kolekty
viniu saugumu/ atominių gink
lų bandymų panaikinimas, ato
minių, cheminių ir bakteriolo
ginių ginklų uždraudimas: 
penkių atominių valstybių kon
ferencija atominiam nusigink-
lavimui sutarti, pasaulio kon
ferencija visokio nusiginklavi
mo reikalu.

Naujiena yra tik šios dvi 
konferencijos, visa kita yra jau

v

Kiniją valdo 
gudrūs politikai

Kom. Kinijos delegacija, da
bar esanti Europoje, daro žy
gių užmegzti prekybinius ry
šius ne su atskirom valstybėm, 
bet su Europos Ūkine Bend
ruomene, kaip valstybių bloku. 
Kinai labiausiai domisi ne ko
kiais mažmožiais, bet . ištisais 
fabrikais su naujausia technolo
gija. žaliavų jie gana daug pa
tys turi. Atrodo, kad Rusija ir 
JV kinai tuo tarpu nesidomi, 
bet bandymas remtis Bendrąja 
Rinka rodo, kad Kiniją; valdo 
gudrūs politikai. Jei su Rinka 
nepasisektų, reikėtų lenktis A- 
merikai ar Rusijai, bet šitokia 
išeitis iPekimiHfetų-.labai sun
kus politinis smūgis.

Streiką sauvale 
Angį i j o j pažabota

Londonas.—.Pirma karta 
britų istorijoje parlamentas pri
ėmė pagrindinį įstatymą darbo 
santykiams pramonėje tvarky
ti. Šitas įstatymas streiko tei
sės nepanaikina, bet apsunkina 
jiems gaivališkai atsirasti. Gi 
to gaivališkumo paskutiniame 
dešimtmetyje buvo gana daug, 
todėl krašto pramonė yra tu
rėjusi daug nuostolių, sumažė
jo darbininko produktyvumas 
Įstatymas numato visą eilę prie
monių ginčams sutvarkyti, iš 
kurių streikas yra tik pasku
tinioji.

Tokį įstatymą išleisti įsipa
reigojo konservatoriai per pas
kutiniojo parlamento rinkimus 
pereitą vasarą. Darbo partija 
buvo prieš nuo pradžios iki ga
lo. Unijos kelis kartus po dvi 
dienas streikavo ir laiką sunau
dojo masinėms demonstraci
joms prieš įstatymo projektą 
pravesti. Prieš paskutinį balsa
vimą parlamentas posėdžiavo be 
pertraukos 21 vai. 41 minutę, 
nes reikėjo nustumti nuo kelio 
paskutines 60 pataisų. Iš viso 
buvo pateikta 240 pataisų, par
lamentas tam įstatymui priim
ti sunaudojo 130 valandų.

labai pasenusių kalbų trumpa 
santrauka. Washingtonas neofi-
cialiai abi konferencijas sutiko 
skeptiškai, nes daugiau naudos 
gali duoti ne tos konferencijos, 
bet JAV-Sovietijos pasitarimai 
Vienoje ir J. Tautų nusigink
lavimo komisijos darbas Žene
voje.

— Vis daugiau P. Amerikos 
valstybių vyksta ieškoti preky
bos su Rytų Europos kraštais.’ 
Viena iš paskutiniųjų yra Gua
temala, valdoma labai aršių ko
munistų priešų. Jos delegacija 
šiuo metu lanko Čekoslovakiją, 
Lenkiją, Vengriją ir Rumuniją- 
Priežastis — JAV privačių ben
drovių grobuoniški papročiai.

Ge^». Lenusse, ^naujasis Ar- 
gentįnos prezidentas. Kad nu
ramintų darbininkus, tuojau pa
naikino atlyginimų pakėlimo ri
bą, kuri darbininkam labai ne
patiko- Kad patrauktų savo pu
sėn pramonininkus, pažadėjo 
stipriai remti ūkio argentiniza- 
ciją- Tai reiškia, kad vietinė pra
monė gaus tiek pagalbos, kiek 
jai reikia varžytis su užsieninė
mis bendrovėmis. Leista vėl 
veikti .politinėm partijom.

Anglai artinasi 
prie B. Rinkos

Londonas- — Pramoninėje 
Europoje žemiausios maisto kai
nos buvo Anglijoje. Buvo, bet 
greit padėtis pasikeis, nes kon
servatorių vyriausybė, pildyda
ma rinkiminį pažadą, keičia že
mės ūkio rėmimo politiką.

Senoji sistema buvo parem
ta oficialiu kainų nustatymu 
namie pagaminamam produk
tui ir labai mažu muitu iš už- 

' sienio įvežamiems maisto pro
duktams. Anglijos gyventojas 
už iš užsienio atvežtą produktą 
ikšiol mokėdavo mažiau, negu 
kaštavo Anglijoj pagamintas 
tas pats produktas. Tą skirtu
mą Anglijos gamintojui primo
kėdavo valstybės iždas. Tokia 
kombinacija buvo remiamas 
Anglijos žemės ūkio rėmimas.

Nuo liepos mėn. visa eilė im
portuojamų maisto produktų 
(grūdai, mėsa, kiaušiniai, piene 
produktai, išskyrus sviestą ir 
sūrį) bus apdedami didesniais 
muitais, todėl maisto produktų 
kainos turės atitinkamai pakil
ti. Ir tik trečdalį to pakilimo 
padengs valstybės iždas, gi ki
tus du trečdalius turės padeng
ti produktų vartotojas- Ūkinin
kams tiesioginiai bus primoka
ma už įvežamus pašarinius grū
dus, kad paskatintų grūdų ir 
gyvulių auginimo išplėtimą. To
kiomis kombinacijomis ir sub
sidijomis rengiasi Anglija įsi
jungti į Bendrąją Rinką, ku
rios dabartinių narių žemės ū- 
kis yra palaikomas tam tikrame 
lygyje labai aukštomis subsidi
jomis-

Kai pietų vietnamiečiai prieš 
pusantro mėnesio pradėjo eiti į 
Laosą, būta daug nervinimosi 
ir klaustukų. Pats svarbiausias 
šis: ar mokiniai jau gerai pasi
rengę, kad mokytojai be bai
mės galėtų palikti juos vie
nus?

Apie 20,000 geriausių (taip 
sakoma!) Saigono kariuomenės 
vyrų sulindo į Laoso džiungles 
Ho Chi Minh tinklo takų ieško
ti, suradus'juos ir karinį turtą 
sunaikinti. Nors ir buvo ilgai 
kalbama apie kelią Nr- 9, bet 
kelio nerasta, nes jis seniai jau 
džiunglių užvaldytas. Kaip bu
vo galima tokio dalyko nežinoti 
rengiant invazijos planus? Ir į 
traukti tą kelią pagrindiniu ope
racijų keliu? Sunaudota daug 
laiko bei energijos kitu būdu 
prieiti prie kadaise Tchepone 
vadinto kelių takų mazgo. Kol 
pietiečiai klajojo, šiauriečiai 
per tą laiką tik jiems žinomais 
džiunglių takais prislinko prie 
to mazgo ir sulipdė gyvų žmo
nių sieną, per kurią pietiečiai, 
skaičiumi mažesni, nebegalėjo 
nė bandyti prasimušti. Už tos 
karių sienos jau buvo priešo 
tankai ir patrankos.

Tada prasidėjo labai nuosto
lingas traukimasis atgal, nes 
priešo tankai ir artilerija galė
jo veikti, gi pietų vietnamie
čiam, nepažįstamoj aplinkoj pa- 
simetusiem, su tuo ginklu bu
vo daugiau bėdos, negu nau
dos. Todėl daug tankų ir patran
kų atiteko priešui.

Nė apie sugrįžimą, nė apie 
tai, kodėl taip atsitiko, šioje pu
sėje niekas nenori kalbėti, nes 
Washingtonui gėda, o Saigonui

JAV-Rusijos teikiama karine pagalba
1955-1970 laikotarpyje Mas

kva suteikė karinės pagalbos 
komunistiniams ir ūkiSkai aisi- 
likusiems kraštams už daugiau 
kaip 19 bil. dol. Daugiausia iš 
visų teko Š. Vietnamui ir Egip
tui.

1962 karinės paramos iš Mas
kvos gavo tik 10 nekomunis
tinių valstybių, bet 1970 tas 
skaičius pakilo iki 25, gi me
tinė suma ginklais nuo 110 mil. 
dol. pašoko iki 800 mil- dol.
Sovietu kariniu 
nikų, išskyrus 
narius, visame 
tytų buvo apie

patarėjų ir tech- 
Varšuvos pakte 
pasaulyje išmė- 
25,000 asmenų.

Paul de Kruif mirė sulaukęs 
81 metų- Tarp dviejų karų pa
sauliui jis buvo žinomas kaip 
labai įdomus su medicina su
rištų mokslo šakų populiariza- 
torius. Pats buvo bakteriologas 
tyrinėtojas, pradėjęs toje srity
je dirbti Rockefeilerio institu
te New Yorke, vėliau Pasteuro 
institute Paryžiuje. Tyrinėjimo 
darbus sumažinęs Kruif pradė
jo rašyti mokslo populiarizaci- 
jos knygas, kurios pasiekė dide
lių tiražų. Viena iš tarptautiniai 
garsiausių buvo “Mikrobų me- 
džidtojai”, išleista 1926, išvers
ta į 18 kalbų. “Žmonės kovoje 
su mirtimi” buvo himnas Ame
rikos gydytojui. Daug laimėji
mų pasiekė ir laboratorijose ^vie
nas pats ar su kitais. Kilme 
olandas, tėvai imigrantai, su
stoję Michigan valstijoje, kur 
gimė ir Povilas.

labai skauda- Niekas juk nega
li tvirtinti, kad žygio planuoto
jai buvo vieni vietnamiečiai. Vy
riausi planuotojai buvo ameri
kiečiai, bet ir priešui taip nebū
tų pasisekę, kaip jiems pasise
kė: parengiamoji žvalgyba pa
miršta padaryti,' vietnamiečiam 
duoti ginklai tokiam žygiui ne
tiko, juokingai atrodė toje mi
sijoje ir virš džiunglių skrai
dę amerikiečių helikopteriai. 
Apie visą planavimą vienas atvi
ras Amerikos karininkas taip 
pasakė: “Taip būtų atsitikę ir 
tuo atveju, jeigu ir nieko ne
būtume planavę”.

Operacija baigėsi net gerai 
nepradėta, sugrįžta atgal su 
nuostoliais ir apsijuokimu. Siek
to tikslo nepasiekta, nes priešo 
sunkvežimiai vėl važiuoja dar 
didesnėmis vilkstinėmis pietų 
link. Jei būtų įsitvirtinta kaip 
reik su artilerija prie Tchepone 
mazgo, priešas spaudimo nebū
tų atlaikęs. Taip kalba eilė dip
lomatų, kurie jau suspėjo gau
ti žinių iš savo valstybių kari
nių šaltinių. Pietų vietnamie
čiams nebeliko kitos išeities, 
tik trauktis atgal.

— Jie mus atvežę išmetė, 
paskui pradėjo rankioti, nuo jų 
priklausė, ar mes ten mirsim 
ar atgal sugrįšim, — piktai 
skundėsi reporteriui P. Vietna
mo karininkas, tuo norėdamas 
pasakyti, kad amerikiečiai visą 
muziką suorganizavo nemok
šiškai. Ir visa tai padaryta pri: 
dengiant tuščiažodžiavimu, kad 
visų žygių tikslas yra “Ameri
kos karių gyvybių saugojimas”. 
Šiuo atveju cinizmas pasiekė 
aukštą laipsnį.

Maskvos karinė pagalba eina 
tik ten, kur tikimasi politinių 
laimėjimų.

Duodama ginklus ir patarė
jus arabams, Maskva stipriau 
juos riša prie savęs. Per šitą 
draugystę Maskvos laivynui bu
vo proga įsikurti Viduržemio jū
roje.

Duodama karinę ir ūkinę 
pagalbą Hanojui, Maskva už
kerta kelią Pekinui pilnai užval
dyti Indokinijos komunistus.

Remdama kariškai Indiją ir 
Pakistana, Maskva tikisi turėti 
draugų susidūrimo su kom. Ki
nija atveju-

Stiprindama Varšuvos pakto 
sąjungininkų karinę jėgą, Mas
kva gali išplėsti moderniškų 
ginklų veikimo lauką, šitoji gru
pė 1955-1970 laikotarpyje kari
nės pagalbos yra gavusi iš Mas
kvos už 12.7 bil. dol.

S- Vietnamas dabar Maskvai 
kaštuoja apie vieną bilijoną 
dol. per metus, Varšuvos pakto 
sąjungininkai — 500 mil. dol. 
Šie gauna išimtinai tik patobu
lintus lėktuvus, raketas, tankus 
ir elektronines ginklų siste
mas. Visi jau yra aprūpinti 
SAM-2, SAM-3 ir SAM-4 rake
tomis.

Kubai Maskva duoda karinės 
pagalbos už 20 mil. dol. per 
metus, bet visai nesidomi tuo, 
kad Castro negali nė -pramo
nės sukurti, nė cukraus der
liaus padidinti.

Amerika nuo 1950 iki 1968 
imtinai karinei pagalbai yra iš
leidusi apie 33 bit dol.

(Studiją-tyrinėjimą tuo reika
lu atliko Nato vyr. vadovybės 
atitinkamas skyrius. Iš jos ir 
paimti šie duomenys).

Sausra Kenijoje
Noirobi. — Kenijos valsty

bėje Afrikoje įprastu laiku ne
lijo, todėl dabar sausra naiki
na savo aukas — žmones ir gal
vijus. Prie šausros prisidėjo ir 
cholera, kuri atslinko iš Somali- 
jos bei Etiopijos. Pirmosios su 
skiepų serumais atskubėjo pa
galbon Japonija ir Izraelis. Di
delis bado pavojus jau prie var
tų, jei lietus pasivėlins sugrįžti
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Simą Kudirką buvo vertę šnipinėti pasitraukusius į mišką SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. 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.

Simo Kudirkos išdavimu ty
rinėjo Atstovų Rūmų pakomisė 
valstybės departamento reika
lam, pirmininkaujama Ohio de
mokrato Wayne L- Hays. Aš- 
tuoniuose posėdžiuose, nuo 
gruodžio 3 iki 29, buvo apklau
sinėjami 16 liudininkų. Visa 
apklausinėjimo medžiaga dabar 
paskelbta Kongreso leidiniu 
“Attempted Defection by Lith
uanian Seaman Simas Kudir
ka” — 278 puslapiai ir dar pa
pildomai atskiru leidiniu pako
misės sprendimas — 20 pusi.

Raidės smulkios, eilutės 
glaustos, skaitymas atima daug 
laiko. Bet pradėjęs skaityti ne
nori atsitraukti.
KAS NAUJO: apie Kudirką

Tiesa, naujų informacijų, ku
rios nebūtų mūsų skaitytojam 
žinomos, nedaug. Tik preky
bos departamento vertėjas 
Alex Obolensky duoda mažą, 
bet naują nuotrupą apie Kudir
ką. Ta nuotrupa padeda supras
ti, kas galėjo prisidėti prie Ku
dirkos apsisprendimo bėgti. Ku
dirka pasisakė Obolenskhii, kad 
iš jo buvo reikalaujama šnipinė
ti savo tautiečius, kurie pasi
traukė į mišką (154 p.). Tas 
faktas visai suprantamas tiem, 
kurie pergyveno sovietini reži
mą. Kad išvengtų reikalauja
mo išdavikiško darbo, ne vie
nas iš angažuojamų anais pir
mosios okupacijos laikais mė
gino pasprukti per sieną ar 
slapstėsi kitame mieste-

Naujai nuskamba ir Obolens- 
kio pareiškimas apie amerikie- 
čių-sovietų susitikimo tikslą. Jis 
atmeta išpopuliarintą tvirtini
mą, kad tai buvusios derybos 
dėl žvejybos. Jokių derybų — 
sako Obolenskis. Tebuvo pasi
keitimas -vizitais, norint pasi
tikrinti, jog sovietai nelaiko sa
vo laive geltonuodegių plekš
nių ar tankių tinklų, kuriais 
išgriebia žuvies prieauglį.

Kitos informacijos daugumas 
žinomos. Tačiau apklausinėjimą 
skaitai kaip didelės Įtampos dra
minį veikalą, kurio dialoguose 
išryškėja aiškiais bruožais tie 
veikėjai, kurie lėmė Kudirkos 
išdavimą.
PILNAS TAKTO: diplomatas

Keisti ir net sunkiai patiki
mi atrodo tie valstybės depar
tamento ir pakrančių sargybos 
pareigūnai.

William B. Macomber, valsty
bės sekretoriaus pavaduotojas 
administraciniam reikalam, lyg 
tas Adomo Jakšto “diplomatas” 
— “pilnas takto”: jis moka 
jausmingai apgailestauti, kad 
“taip įvyko”. Bet tuo pat me
tu moka savo bendradarbius 
apiplauti nuo kaltinimo, kad jie 
parodė neleistino apsileidimo, 
nerūpestingumo. Matot, — 
kalbėjo jis, — diplomatai turi 
būti atsargūs, turi vengti aiš
kių sprendimų, neturėdami tiks
lios informacijos, — aiškino jis 
pakomisei.

Pirmininkaujančio Hays spi
riamas, Macomber nėjo su juo 
į ginčą. Diplomatui geriau kom
promisas nei kova. Ir Macom
ber randa, kad bus diploma- 
tiškiau padaryti tą nieko ne
kaštuojančią nuolaidą: žinoma, 
iš perspektyvos žiūrint, jie ga
lėjo rodyti daugiau iniciaty
vos...
AŠ NETURIU ATSAKYMO: ad
mirolas Washingtone

Skurdų įspūdį palieka admi
rolas C. R. Benderis, pakran
čių sargybų komendantas, ku
rio būstinė yra Washingone . •. 
Atsakomybę dėl Kudirkos išda
vimo jis kreipė valstybės de
partamentui — esą departa
mentas nedavė pakankamai in
strukcijų nei šiuo konkrečiu at
veju, nei apskritai apie azylį 
Kreipia atsakomybę ir Bosto
nui. O kai kongresm. Morse pri
kiša: jūsų būstinė, o ne Bosto
nas, atsakinga, kad nesiimta 
iniciatyvos susisiekti su valsty
bės departamentu, tai adm. 
Benderis atsiliepė: | tai aš ne
turiu atsakymo.

Kongreso invest igaci ją paskaičius

Kai pirmininkaujantis Hays 
ėmė klausinėti, ar admirolas 
nepagalvojęs, kad apie jūrinin
ko likimą turi nuspręsti valsty
bės departamentas, o ne pa
krančių sargyba, tai Benderis 
aiškina: “Man perduotas prane
šimas, kad žmogus jau “had al
ready been returned”.

Hays. Bet jūs skaitykite, ad
mirole, kad jūrininkas “is 
being returned”. Aš mokiau 
angliškai, ir aš suprantu skirtu
mą tarp’ esamojo vyksmo ir bū
tojo vykšmo .. • Ir jis dar ne
buvo grąžintas, ir pranešimas 
nesakė, kad jis “had been re
turned”. Sakė, kad jis “is 
being returned”.

Benderis. Yes, sir. Praneši
mas man nebuvo paskaitytas(75 
P-)-

Kai Benderis kalbėjo apie 
pirmumą susitarti su sovietais, 
Hays ėmė klausinėti admirolą, 
ar jis žinąs, kad Sovietai su
tarčių nesilaiko; ar istorijos 
apie tarptautinius santykius mo
koma pakrančių sargybos a- 
kademijoje, kurią admirolas 
baigė ir kurioje .pats paskui bu
vo dėstytojas. Admirolas atsa
kinėjo: Praeity buvo. Negaliu 
pasakyti kaip dabar.

Hays. Ar jūsų tyrimai pa
rodė jum, kad jie ( rusai) 
naudojosi Vigilant priemonėm 
kalbėtis su Rusų ambasada?

Benderis. Aš dar neperžiūrė
jau tardymo komisijos raporto. 
Iš tikrųjų jis dar ir nebaigtas, 
kaip žinote. Aš dar nenagrinė- 
jau nė jokios jo dalies (Taip

kalba gruodžio 9; vadinas, po 
dviejų savaičių nuo įvykio ad
mirolas dar nesusipažinęs su į- 
vykio eiga).

Admirolas dedasi nežinąs, ne
informuotas, laukęs pranešimų 
iš Bostono, sprendimų iš vals
tybės departamento, o pats — 
jokios iniciatyvos. Vienintelė jo 
iniciatyva — kai skandalas iški
lo aikštėn, įsakė ištardyti Bos
toną ir kaltininkus atiduoti ka
ro teismui, čia kongresmanas 
Fulton pastebėjo, kad tuo įsa
kymu admirolas peržengęs sa
vo jurisdikciją, nes jis pats yra 
įklimpęs į tuos įvykius (83 p.), 
kitaip sakant, pats admirolas 
turėtų būti tardomas.
AMERIKOS VALDŽIA — TAI 
Aš: admirolas Bostone

Admirolas W- B. Ellis kito- 
kis. Jis veiklos žmogus, pilnas 
pasitikėjimo savo autoritetu. 
Jam nebūtinos direktyvos iš vir
šaus. Jis pats problemas iš
sprendžia. Tai kas, kad jis tuo 
metu nėjo pareigų (dėl herni- 
jos operacijos buvo atostogose 
— ne dėl skrandžio žaizdos!). 
Tai kas, kad viršininko parei
gas tada ėjo kap. Brownas. 
Nors Ellis ne pareigose, bet jis 
duoda įsakymus kaip elgtis su 
Kudirka. Paskui jis aiškinasi pa
komisei, kad jis tereiškė save 
nuomonę, nurodymą (advise). 
Bet Brown aiškinosi, kad ad
mirolo pareiškimą jis priėmęs 
kaip įsakymą (order). Tai kas 
kad ne admirolo reikalas dery
bų likimu rūpintis (jom inicia

tyvos ėmėsi valstybės departa
mentas ir vykdė prekybos de
partamentas). Bet admirolas 
ir čia sprendžia politiką: jei da
bar bus nepatenkinti sovietai, 
tai ateity nebus įmanomi su 
jais jokie susitikimai (175 p.).

Ar jis turi nusimanymą apie 
J.V. politiką bėglių reikalu? 
“No, sir. Aš — ne”. Ar jis aka
demijoje buvo mokomas istori
jos? “Labai mažai”. Ar dabar is
torijos mokoma akademijoje? 
“Aš manau, kad taip, bet aš 
nežinau dabartinės progra
mos”. Kai buvo sprendžiamas 
Kudirkos išdavimas su grėsme 
jo gyvybei, ar admirolas kal
bėjęs: “Aš nemanau, kad yra 
pagrindo tuo tikėti. Jie gi nėra 
barbarai”- “Iš tikrųjų aš taip sa
kiau”. Kodėl jis manąs, kad jie 
nebarbarai? “Aš nemanau, kad 
jie be reikalo žmones žudytų”. 
Ar jis neskaitęs laikraščiuose 
ir knygose, kad jie taip daro ir 
kiek dešimčių tūkstančiu Stali
nas Rusijoje išžudė? “Žinau, 
kad daug, sir, bet manau, kad 
padėtis iš esmės pasikeitė”. Ar 
jis manąs, kad daug pasikeitė? 
Ar jis neprisimenąs, kaip rytų 
Vokietijos sargybiniai šaudė bė
gančius per sieną Kalėdų me
tu? “Aš apie tai neskaičiau” 
(175 p.).

Admirolas laiko save įstaty
mo vykdytoju ir aiškintoju. 0 
kad įsakymus vykdant Ameri
kos laive žmogus mušamas, jis 
tuo netiki. ■ “Aš nemanau, kad 
rusai su juo elgėsi brutaliai, bai
siai. Aš manau, taip negalėjo

būti”- Pirmininkaujantis Hays 
tegalėjo patarti admirolui nu
vykti į Sovietų Sąjungą; gal iš 
ten jis grįžtų kitokis — papil
dęs spragas išsilavinimo, kuris 
buvo su rimtais trūkumais pa
krančių sargybos akademijo
je.
KLAUSAU — ĮSAKAU: Bos- 
tono kapitonas

Kap. Brown gali būti apibūdi
namas dviem žodžiais: klausau- 
įsakau. Klausau savo viršininko. 
Nors jis pats tuo metu ėjo 
viršininko pareigas, bet jis ne
sijaučia galįs daryti sprendimą. 
Jame buvo prašnekus sveika 
nuojauta — pritarti laivo kapi
tonui Eustis ir palaikyti bėglį 
iki sprendimą padarys valsty
bės departamentas. Tokios nuo
monės buvo ir štabo kiti kari
ninkai. Bet adm. Ellis nuro
dymas jam virto įsakymu ir jo 
sveika nuovoka bei kitu nuo
mones sunaikino. Savo ruožtu 
jis įsakymą perduoda žemes
niam už save- Ir tas turi klau
syti ir vykdyti. ;

Tokis kapitonas Brownas vi
sada buvo. Ir šis tobulai vei
kiąs aparatas (priimu — per
duodu, klausau, įsakau) už tai 
ir buvo prieš pusmetį apdovano
tas medaliu.

Kai skaitai šių pareigūnų žo
džius, prieš akis iškyla Vin
co Kudirkos “viršininkai”. Da
ros nejauku, kad šie Ameri
kos pareigūnai tinka galerijom 
kurion Kudirka įkėlė Kruglodu- 
rova, Deržimorda, Nikčemnic- 
kį ir kt.

Ir šios paralelės krataisi, nes 
jauti, kad čia yra kažkas ne 
taip...

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

J. B. 8HALIN8-4ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

8TEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborlus-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434

RIMOS ir JUOZO BRU2Ų siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.

JUOZO ANDRUšlO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutuąl Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison Stn 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.__________________________________________________ ___
84G 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 liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
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.

DĖL BRAŽINSKŲ LAIŠKAI IR TELEGRAMOS TEBEINA
Vilkui išsiuntinėjus telegra

mas lietuvių organizacijom, pra
šant rašyti Turkijos vyriausy
bei ir jos prašyti neišduoti so
vietam Prano ir Algirdo Bra
žinskų, viso pasaulio lietuviai 
atsiliepė labai jautriai. Jie iš-' 
siuntė it dar tebėsiunčia tele
gramas ir laiškus Turkijos vy
riausybei; siunčia ir aukų Bra
žinskų gelbėjimo fondui

Nemaža ir nelietuvių prisidė
jo prie Bražinskų gelbėjimo. Te
legramas bei laiškus siuntė Prof. 
C. Matore — “Unite d’ Enseig- 
nement et de Recherche de la 
langue francaise a la Sorbon
ne”, Latvių sąjunga Prancūzi
joje, Australijos baltų taryba, 
Pasaulinė estę taryba, Pašau 
line laisvųjų latvių federacija. 
Amerikos latvių sąjunga iš Wa- 
shingtono, Batun iš New Yor- 
ko. Paryžiuj veikiančios “Ugue 
Francaise pour la defense des 
droits de F homme et du 
citoyen” raštas, pasirašytas ly
gos prezidento Daniel Mayer, sa
ko:

Lietuvių Bendruomenė Pran
cūzijoje mums pranešė apie 
tragiškąjį dviejų sovietų pilie
čių, lietuvių kilmės, p. Bražins

ko ir jo 15 m. amžiaus sūnaus, 
likimą — jie šiuo metu, už lėk
tuvo nukreipimą, yra sulaikyti 
Turkijoje.

Sovietų Sąjunga reikalavo iš
duoti Bražinską ir jo sūnų.

Nors lėktuvą nukreipiant dėl 
to buvo svarbių pasėkų, tačiau 
pats žygis turėjo politines prie
žastis: p. Bražinskas negalėje 
palikti Sovietų Sąjungos lega
liai, ir jis jau buvo buvęs išvež
tas į Uzbekistaną, suimtas ir

daugelį kartų tardytas, kaip į- 
tariamas turįs subversyvines pa
žiūras- Išduoti kaltinamuosius 
sovietų įstaigom reikštų juos 
pasiųsti beveik tikrai mirčiai.

Dėl to, griežto žmoniškume 
dėsniais remdamiesi, mes pra
šome daryti žygių Jūsų vyriau
sybėje, kad Bražinskas su sū
numi būtų laikomi politiniais 
pabėgėliais ir kad reikalavi
mas juos išduoti būtų atmes
tas”. (Elta)

eivių Vakaruose, pastebi: esą 
nedaugelis jų yra aštrūs socia
lizmo priešai; jie “Stengiasi vi
saip stiprinti savo įtaką jau
nimui”. Jis randa dar kitas tų 
išeivių Įtakos Lietuvai tariamas 
blogybes — esą, “kai kada gi
minystės ryšiai, be to, dar su
tvirtinti ‘dovanomis’, ne tik 
kursto miesčionišką ažiotažą 
(spekuliaciją), bet ir formuoja 
nesubrendusių, ribotų žmonių 
vaizduotėje idiliškus visuoti
nės gerovės Vakaruose paveiks
lėlius”.

Tačiau tai dar ne visi kalti

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

SUSIRŪPINĘ, KAD VAKARŲ 
LIETUVIŲ VEIKLA STIPRĖJA

Lietuvių išeivių Vakaruose 
veikla gyvėja, ok- Lietuvos ko
munistai tai pabrėžia ypač šių 
metų pirmaisiais mėnesiais. 
Apie tą veiklą jau kalbėjo A. 
Sniečkus Lietuvos komunistų 
16-me suvažiavime Vilniuje ko
vo 3-5. Kiek vėliau Vilniuje 
kovo 12 įvykusiame komjauni
mo centro komiteto penktame 
plenume tos organizacijos pir
mojo sekretoriaus V. Morkūne

pranešime dar pabrėžta: “per 
pastaruosius dvejus metus pa 
stebėta, jog buržuazinė nacio
nalistinė radijo propaganda, 
skirta Tarybų Lietuvai, vis au
ga. (Mūsų pabrėžta — E> Du 
kartus padaugėjo centrų, už 
tvindančių eteri antitarybinėm 
kalbom: žymiai padidėjo laidų 
apimtis”.

V. Morkūnas, toliau kalbėda
mas apie šimtus tūkstančių* iš

nimai išeiviam Vakaruose. Vie
nas jų — tai vad. buržuazinės 
propagandos tarnybos (radijo 
siųstuvai?) siekimas panaudoti 
turizmą ..

Vėl teigiama, kad miesčioniš
kumas “kol kas dar gana stip
riai veikiąs jaunimą.”

Komjaunimo vadai pasiryžę 
toliau stiprinti ateizmą. Tai liu
dija Morkūno teiginys: Lietuvo
je kol kas dar gajos senų laikų 
atgyvenos, nes bažnytininkai 
propaguoja priešišką moralę.

A. Sniečkus, kom. partijos su
važiavime kalbėdamas apie ko
munistų uždavinius ideologinė
je srityje, ne tik palietė, pa-

(nukelta į 5 psl.)

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, >per Setoą Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. ,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 SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.__________________________________ .___________
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 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.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

SOL v
XLietuviškam rajone —

LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

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

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

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

Pirmoj vietoj Litas, antroj vietoj doleris!

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

212 847-5522
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Kodėl tai niekam neįdomu?
Kalbam vis apie informaci

jos organizavimą, apie įėjimą į 
amerikiečių spaudą. Džiaugia
mės, kai .pasiseka- Dažniau nu- 
siskundžiam, kad mūsų reika
lui amerikiečių spauda yra abe
jinga, o mūsų nedraugų inte
resui net paslaugi...

Kodėl taip yra? Tiesiai, atvi
rai ir su tam tikra širdgėla pa
sisakė apie tai viena kolum- 
nistė laiške (mūsų žiniai parū
pintame dr- E. V. ). Kolumnistė 
yra labai palanki visų skriau
džiamųjų reikalui. Ir dėl Kudir
kos išdavimo ji daugiausia 
straipsnių buvo parašiusi.

★
“Aš visą laiką girdžiu tauti

nių grupių žmonių kritiką laik
raščiam, kad neskelbia jų patei
kiamų žinių ir perdaug paslau
gūs komunistam” — rašo ji sa
vo laiške-

Kodėl taip nutinka? “Pir
miausia kairiojo sparno laikraš
tininkai (esu tikra, tai gerai jūs 
žinote) pakviečiami universite
tų, biznierių ir kitų grupių vi
same krašte gerai apmokamom 
kalbom. Antra vertus, jie su
randą rėmėjų iš fondų ar iš spe
cialių grupių, iš kurių jie gau
na pragyvenimą, kai tuo tarpu 
laikraštininko darbas, kaip jūs 
žinote, blogai apmokamas.”

“Dar trečias veiksnys — tai 
vienas iš paramos būdų” .. .Ir 
tas trečias veiksnys ypatingai 
vertas lietuvių dėmesio .. • Au
torė sumini eilę laikraščių, ku- 

: rie atsisakė jos kolumnos. “Aš 
netikiu, kad jie tai būtų pada
rę, jei būtų gavę laiškų, telefo
ninių atsiliepimų, atgarsių iš tų, 
kurie skaito mano straipsnius”. 
Sumini vėl kita laikrašti Illinois 
valstybėje, kuriame naujai ėmė 
rodytis jos straipsniai. “Bet aš 
manau, — rašo ji —, kad jis 
atsisakys. Ir aš negaliu kaltin
ti redaktorių, nes žinau, kad per 
septyneris ar aštuoneris me
tus, kai jie skelbia mane 
straipsnius, jie nesusilaukė laiš
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IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUSK

(15)
• 1905 METAI KRAKIŲ 

APYLINKĖJ
1905 metu vasara sviete min

tys ėmė drumstis, pasklido gan
dai, kad būsiąs naujas žemės 
dalijimas, kad dalysią ponų že
mes ir miškus- Gandai tiek įer
zino ir išdykino žmones, kad, 
nesulaukdami pageidaujamo 
dalijimo, patys piovė ar ganė 
dvarų dobilus ir kiekvienas, iš- 
sigalandęs kirvį, laukė kokio 
šūktelėjimo eiti miško kirsti. 
Atrodo, kad pati valdžia palai
kė sviete neramų ūpą, nes, ra
šant žmonėms į kažkokią komi
siją Petrograde prašymus dėl 
žemės davimo, kiekvienas gau
davo iš valdžios atsakymą: “Jū
sų prašymas gautas.”

Palankus valdžios atsakymas 
įjudino liaudį, kad net, pavyz
džiui, Krakėse prašymų rašyto
jas pats vienas nesuskubo ir 
samdė sau dar du pagelbinin- 
ku.

Drumstės ir žemės ūkio dar
bininkai. Vaikščiojo kalbos, 
būk atvažiavęs į Baisogalos dva
rą kažkoks ponas, sušaukęs vi
sus darbininkus ir šnekėjęs 

ko ar telefoninio atsiliepimo iš 
rajono, kur yra tiek tautinių 
grupių . •. Kai aš rašau apie lie
tuvių ar ukrainiečių reikalus 
Naujosios Anglijos laikraščiam, 
net redaktoriai, kurie politiškai 
sutaria su manim, paprasčiaus • 
šiai man sako — liaukis su tais 
reikalais, nes niekas nerodo su
sidomėjimo. Ir aš priversta ra
šyti kitais klausimais. Tais, ku
rie randa atgarsio—apie maisto 
produktus, narkotikus, moterų 
problemas”.

“Atsiprašau, kad sutruk
džiau tamstai laiką ... Bet jūs 
turit žinoti, kodėl spauda ne
skelbia žinių apie jūsų veiklą. 
Daugumas spaudos žmonių yra 
garbingi ir nusistatę prieš ko
munistus. Bet raudonieji gerai 
organizuoti. Jie padeda ne tik 
sau, bet ir tiem, kurie jiem pri
taria. Gerieji žmonės tiesiog 
sėdi užpakaly ir teragina mus 
kitus “dirbk ir toliau gerą dar
bą”. Paskui jie peikia “kairioje 
sparno” laikraščius” ...

★

Anie amerikietės kolumnis- 
tės žodžiai yra atvira ir skaudi 
tiesa: nemokam branginti tų 
žmonių, kurie dirba mūsų reika
lui; nemokam paremti tų, kurie 
dirba už mus-

Lietuvos Vyčiai buvo tie pir
mieji iš “gerųjų žmonių”, ku
rie nesėdėjo ir netylėjo. Laiš
kais jie dėkojo, gyrė, ragino. 
Jie rodė susidomėjimą tais ra
šiniais, kurie svarstė Lietuvos 
reikalą, v

Dabar reikia daugiau talkos. 
Grįžtam prie A. Gečio siūlymo 
Vliko seime: reikia sudaryti vie
tos bendruomenėse komisijas, 
kurios informuotų, o taip pat 
atsilieptų į vietinės spaudos, te
levizijos, radijo informaciją Lie
tuvos reikalu.

Tai parodytų redaktoriam bei 
rašytojam, kad jų rašiniai pa-, 
taiko i gyvą jaučiantį skaity
toją, ne į tuščią erdvę.

apie palengvinimą darbininkų 
būvio, užgynęs dirbti dvarui 
naktimis. Paskum pareikalavęs 
pastotės, ponas Komaras jam 
davęs, ir jis išvažiavęs. Dar 
sakydavo, kad laikėsi koks žmo
gus Baisogalos pamiškėje, jc 
paliepimus vykdę ponai ir ne- 
ponai. “Ot, kokių žmonių atsi
rado”, — kalbėdavo žmo
nės-

Rygoje fabrikai sustabdė 
darbą, darbininkai sugrįžo į na
mus ir ėmė skleisti iškraipytus 
gandus, kalbėjo ūkininkams: 
“Kas jūsų, tai ne jūsų, bet mū
sų, mes atimsime.”

Ūkininkai pabūgo dar ir 
tuom, kad valdžios jau nėra, 
uriadninko niekas nemato, pri- 
stavas esąs, bet iš kambario 
neinąs, geležinkeliai sustojo, 
pašta uždaryta, mokytojas ne
moko, dar vaikų valgyti prašo; 
žydai ginkluojasi apsigynimui 
nuo pogromo. Užėjo tyla, lau
kėm audros.

Tuo laiku atsirado Krakėse 
kažkoks Adolfas Kišonas, vais
tininkas, paeinąs iš Deveikiš- 
kių kaimo nuo Krakių, atsirado 
ir pareikalavo staršinos Bačkio

(tąsa iš praeito nr.)
1970 “The New World” ir 

1971 sausio 4 “Chicago Daily 
News” išspausdintų straipsnių 
autorius George Weller viešai 
pranašauja: “ . • .Kai vyskupas 
Paulius Marcinkus buvo paskir
tas Vatikano finansų ministe- 
riu, tom pareigom, kurias prieš 
tai ėjo kardinolas Alberto di 
Jorio, tai visai galimas dalykas, 
kad netrukus vyskupas Paulius 
Marcinkus, Cicero, Illinois, lie
tuvių kilmės amerikietis, pil
nai gali būti pakeltas į kardi
nolo rangą.”

Apie ji rašo pasaulio spauda
Apie vyskupą P. Marcinkų 

pasaulio spaudoje ne be pagrin
do rašoma.

Žurnalistas Nino Lo Bello yra 
pateikęs eilę įdomių straipsnių 
apie Vatikaną ir apie vysk 
P. Marcinkų. To autoriaus kny
ga The Vatican Empire milijo
niniu tiražu pasklido Europoje 
ir Amerikoje. Jo mintis apie 
vysk. P. Marcinkų sutrauktai 
galima perteikti taip: “Tai as
muo tikrai gilios erudicijos; ne
abejotinas intelektualas; ’ bažny
tinės teisės daktaras, baigęs ir 
diplomatijos akademiją. Popu • 
liari ir įžymi Vatikano asmeny
bė. Kas turėjo galimybės su 
šiuo vyskupu dalintis mintimis, 
tas negalėjo nepajusti jo asme
nyje kažko didingo, amžinos 
šviesos nušviesto. Jame yra 

šventinant lietuvių kankinių koplyčią praeitais metais, vysk. P. Marcinkus pristato Vasario 16 gimnazijos 
mergaites, kurios atneša dovaną popiežiui.

kad paskirtu laiku sušauktų į 
Krakes valsčiaus sueigą. Bač- 
kys, žmogus kiek prie patriotiz
mo, pateko tarp kūjo ir prie
kalo: sušaukti sueigą — tai už
sitraukti pavojų kalėjimo, net 
ir dar prasčiau, nešaukti —pra
sižengimas idėjai ir baimė bū
simo ir nežinomo. Pastaroji 
baimė persvėrė, ir staršina iš
siuntinėjo starastoms įsakymą 
šaukti nepaprastą viso vals
čiaus sueigą.

Gale lapkričio mėn., sulig 
šaukimu, susirinko apsti žmo
nių minia. Taigi įvyko mūsų a- 
pylinkėj pirmas mitingas. Ja
me Kišonas išdėstė reikalą pa
šalinti rusu valdžia ir sukurti 
savąją, o todėl sakė nemokėti 
valdžiai mokesčių, nestoti ka
riuomenėn, neklausyti valdžios 
nurodymų, neiti į rusiškus teis
mus, tvarkai palaikyti patarė į- 
steigti valstiečių komitetą. Be 
Kišono, buvo daugiau kalbėto
jų. Mitingas baigėsi tuom, kad 
minia su Kišonu priešakyje, gie 
dodama revoliucinę giesmę “At- 
sisakykim nuo senojo svieto”, 
nuėjo pirma į valsčiaus raštinę 
sudaryti naujos valdybos, to
liau tąja pačia tvarka nuėjo ir 
uždarė monopolį. Atsisveikin
damas su minia, Kišonas pali
ko vieną L.S.D. Partijos išleis
tą knygelę-

Krakėse trečiadieniais tur
gus. Kišonas kas trečiadienis 
yra Krakėse, vaikšto po turga
vietę, aiškiai išsiskirdamas iš 
minios savo aukšta žiemine ke

daug neišsakomai mielo, rami
nančio, pasitikėjimą ugdančio.” 

Atsakingas darbas
1970 pradžioj vysk Marcin

kus jau buvo Vatikano finansų 
tvarkytojo pareigose. Jo tiesio
giniu viršininku darbe tada bu
vo kardinolas Egidio Vagnozzi 
kuris savo laiku yra ėjęs nun
cijaus pareigas ir atstovavęs Va
tikanui Amerikoje.

Nors, kiek yra žinoma, vysk. 
P. Marcinkus nėra baigęs ypa
tingų ekonominių bei finansi
nių mokslų, tačiau jis pripažin
tas didelių gabumų finansinin
ku.

Vysk. P. Marcinkus (kairėje aukštas su balta sutana), lydi popiežių Indijon.

pure. Paskui jį sekioja būrys 
žmonių, klausinėja apie reika
lus, liečiančius gyvenimą sulig 
nauja tvarka, visi vadina jį 
“Komitetu”. Krakių klebonas 
kun. Vidmantas iš sakyklos 
skelbia savo replikas dėl Ki
šono prakalbų, vadindamas jį 
“jaunu oratorium”. Kišonas tur
gavietėje atsako kunigui, vadin
damas ii “senu oratorium”.

Tuo laiku buvo sudarytas Ko
mitetas iš keliolikos žmonių 
valsčiaus reikalams rūpinti. Bu
vo nutarta dėti po gorčių ru
gių ir po 5 kapeikas nuo kiek
vieno hektaro. Kaimose buvo 
pradėta rinkti pinigų ir javų. 
Teismo reikalams buvo sudary
ta tam tikra komisija. Ta komi
sija įvykdė kelis teismo posė
džius. Kartą įvyko vienu laiku, 
tik atskiruose kambariuose, su 
teismu, vykinamu ziemskių ru
sišku teismo posėdžiu.

Taip rudenį 1905 metais Kra
kių valsčiuje plėtojosi sąjūdis, 
vadinamas revoliucija, tik es
me tolimas nuo tikros revoliu
cijos- Veiklųjį einamojo įvykio 
kadrą sudarė buvusieji skaityto
jai užrubežinės spaudos ir tuo
laikiniai skaitytojai “Vilniaus 
Žinių”. Be jų, dėjosi revoliuci- 
ninkais piktieji visuomenės gai
valai, temdydami revoliucijos 
dorovingumą. Neprijaučiantieji 
sukilimui žmonės su pasiseki
mu skleidė nuomonę, esą, visi 
sukilę vagys ir plėšikai. Esant

V. MINGĖLA

Nuo 1964 buvęs prelatas, c 
nuo 1969 vyskupas Paulius Mar
cinkus turėjo išskirtinę teisę 
lankyti popiežių ir tartis su juc 
visais Vatikano valstybės reika
lais.

Jis gyvena (taip buvo 1970) 
viename amerikiečių kunigų 
bendrabutyje — trijų kamba
rių apartamente. Iki savo įstai
gos Vatikane nuvažiuoti auto
mobiliu jam trunka 10-12 minu
čių.

Raštinėje kartu su mūsų vys 
kupu dirba dar trys jo padėję- 

kalėjime, teko iš politinių kali
nių girdėti, kaip stengtasi valy
ti revoliucijos garbę nuo ne
lemtų paskalų.

Kaliniai nuo Ramygalos pa
sakojo, kad ten sugavę tris va
gis atvedė į revoliucijos teis
mą. Jis, norėdamas parodyti 
kad revoliucininkai ne tas pat, 
kas vagys, nutarė vagis nužu
dyti. Sunku buvo surasti nuta
rimo vykdytoją, bet ir toks su
sirado. Mat, reikėjo palaikyti 
teismo orumas. Nelaimingieji 
vedami sušaudyti, ėjo pro baž-. 
nyčią ir prašėsi duoti jiems 
prieš mirsiant pasimelsti- Pra
šymas buvęs patenkintas. Baž
nyčioj ilgai besimeldžiant, štai 
ateina valdiškas pristavas ir 
atima prasikaltėlius. Vagys 
džiaugiasi, išlikę nuo mirties 
egsekutoriai džiaugiasi, išsi
vadavę nuo apsiimto baisaus 
veiksmo — nužudyti žmogų. 
Čia pravartu paminėti to pri- 
stavo drąsą. * *

Liaudis mėgo stebėti besi
kuriančias naujenybes. Posakis 
“būk protingas ir lauk galo” 
skaitės išminties išraiška- Pa
siturintieji ūkininkai, aptarda
mi einančius įvykius, svarstė, 
kas geriau — “po nauju ar po 
senu” — ir nutardavo, verčiau 
esą “po senu”, nežinia, kas iš 
naujo bus. Mažažemiai ir beže
miai tyliai laukė naujo žemių 
dalijimo, pasitikėdami teisingu
mu vaikščiojančios sviete nuo
monės: ką žmonės šneka, tą iš

jai, arba bendradarbiai, kuni
gai. Šių kunigų tarpe yra ir po
piežiaus privatus sekretorius-

Tenka pažymėti, kad vysk. 
P. Marcinkus turi teisę turėti 
sau asmeninį sekretorių, bet jis 
tąja teise nesinaudoja. Visus, 
kad ir svarbiausius, laiškus ra
šo pats mašinėle. Labai daug 
skambina telefonu. Kas yra 
matęs vyskupą darbe, tvirtina, 
jog jo darbas yra labai atsa
kingas.

Kelionėse popiežių ištinka 
dideli pavojai

(šventasis Tėvįas ramiausiai 
praleido viešnagę Amerikoje. 
Tvirtinama, kad policija visu 
šimtu nuošimčių sugebėjo jį 
apsaugoti nuo pavojų. Ameri- 
kiečiaLpopiežiaus viešnagės me
tu buvo šalto temperamento ir 
nešėlo taip, kaip tai pasitaiko 
“karšto kraujo” tautose

Paskutiniąją, ketvirtą iš ei
lės, savo kelionę popiežius Pau
lius VI pradėjo, išskrisdamas iš 
Romos, 1970 lapkričio 26- De
vynių dienų maršrutas suda
rė 45.670 kilometrų liniją 
ir ėjo per šias žemes: Rytinis 
Pakistanas, Iranas, Filipinai, Sa
moa, Australija, Indonezija. 
Hong Kongas, Ceilonas.

Maniloje, Filipinuose, įvyko 
Azijos kraštų vyskupų konfe
rencija. Iš Indijos ten buvo nu
vykę abu kardinolai'ir 36 vys
kupai. Tos konferencijos nuta
rimai turės didelės reikšmės vi
sam Azijos krikščioniškajam 
Bažnyčios gyvenimui. Ten daly
vavo ir vysk. P. Marcinkus.

Minėtuose kraštuose, kaip ko
respondentai tvirtina, atrodyda
vę, jog kiekvienas “karšto krau
jo žmogelis norėtų Šventąjį Tė
vą savo rankomis paliesti, o ga] 
ir panešioti. O tokios įsijausmi- 
nusios minios atneša didelių 
pavojų.

Padėkos laiškai laikraštininkams 
David Lawrence ir Russell Kirk

Amerikiečių laikraštininkai 
David Lawrence ir dr. Russell 
Kirk šiomis dienomis pajudino 
Lietuvos bylos reikalą visu 
frontu ir savo straipsniais pa
siekė keliasdešimt milijonų ang
liškai kalbančiųjų laisvojo pa
saulio piliečių. Abu yra verti 
visų geros valios lietuvių padė
kos.

David Lawrence yra U. S.

šneka. Sugrįžę iš fabrikų dar
bininkai žemės pertvarkymą su
prato kaipo išdalijimą žemės 
visiems po lygų gabalą, ar kas 
dirba žemę kaimoje, ar kas 
prasimano fabrikuose.

Reikia dar pažymėti, kad 
dvarponiai taip pat buvo įkėlę 
koją į" politiką. Kauno Žemės 
Ūkio Draugija, kaipo vietos ba
jorų įstaiga, paleido į valsčius 
šitokį * sumanymą: išrinkite jūs 
(suprask: valstiečiai) iš savo tar
po 12 žmonių, išrinksime ir 
mes (bajorai) 12 žmonių iš sa
vo tarpo; toliau mūsų dvylika 
išrinks iš jūsų dvylikos šešis 
vyrus, o jūsų dvylika išrinks iš 
mūsų dvylikos šešis vyrus ir ta 
išrinkta mišri dvylika sudarys 
valsčiaus valdybą. Visos Kauno 
apskrities valsčių valdybos to
kiu pat būdu sudarys Kauno 
apskrities valdybą ir Lt

Sį K. Ž. Ū. Draugijos su
manymą pateikė Krakių vals
čiaus raštinėje susirinkusiems 
ten žmonėms p. Zaborskis, pri
dėdamas dar, kad jeigu kuris iš 
išrinktųjų valstiečių, nutrauk
tas nuo namų, neįmanys išsi
laikyti savo ištekliais, bus su
šelpiamas. Valstiečiai pripažino 
sumanymą netinkamu tuom, 
kad čia neįleidžiami į valdžią 
miestelėnai. Krakių žydai irgi 
bruzdėjo su Izrailiu Vulfsonu 
priešakyje. Prieš juos veikė tvir
ta žydų atžagareivių opozicija, 
rabino vadovaujama.

(Bus daugiau)

Tokiais atvejais Šventajam 
Tėvui būtinai reikalingi saugo
tojai- Artimiausiu popiežiaus 
saugotoju šiuo metu yra vysk. 
Paulius Marcinkus.

Atentatas Filipinuose
Laikraštis France Dimanche. 

aprašydamas popiežiaus kelio
nę Azijon, pamini, kad Manilo
je, Filipinuose, vienas fanati
kas bedievis dailininkas būtų 
popiežių nudūręs, jei vysk. 
Paulius Marcinkus nebūtų prieš 
tai priprašęs Šventąjį Tėvą už
sidėti neperduriamą ir neper
šaunamą liemenę. Prieš tai po
piežius niekada jokios saugume 
liemenės nedėvėdavo.

Visiškai panašią saugumo lie
menę beveik visada kelionėse 
naudoja prez. Nixonas. Šią lie
menę JAV kariuomenė perlei
do vysk. Pauliui Marcinkui, 
kaip dovaną popiežiui-

Po atentato gydytojui Šven
tąjį Tėvą apžiūrėjus, pasirodė, 
kad liemenės viršuje pasiliko 
du gana žymūs įbrėžimai, atsi
radę nuo dviejų žudiko peilic 
smūgių.

Vyskupo Pauliaus Marcin
kaus didelis pasišventimas ir 
rūpestingumas apsaugojo popie
žių. . ®

Apie vysk. P. Marcinkų gra
žiai atsiliepia ne tik Europos į- 
takingiausių laikraščių bei žur
nalų bendradarbiai: tos pačios 
geros nuomonės yra ir daugu
mas Vatikano kardinolų kolegi
jos narių.

Šiuo metu vysk. Paulius Mar
cinkus yra 49 metų amžiaus 
sulaukęs. 1972 sausio 15 jis 
švęs 50 metų amžiaus sukaktį.

Būtų didelė garbė lietuvių 
tautai, kad lietuviško kraujo 
žmogus, mokąs lietuvių kalbą, 
būtų pakeltas kardinolu ir ai 
stovautų šiaurės Amerikos tau
tom.

News and World Report žur
nalo redaktorius. To žurnalo ti
ražas yra virš 2,000,000. Jis pa
siekia amerikiečius, kanadie
čius ir kitus laisvojo pasaulio 
skaitytojus. David Lawrence 
šiam žurnalui parašė vedamąjį 
(editorial), kuris buvo išspaus
dintas š.m. kovo 29 dienos nu
meryje- Tame vedamajame jis 
kelia Lietuvos ir kitų Baltijos 
kraštų bylos klausimą, cituo
ja H. Con. Res. 416 rezoliuci
ją, pravestą Bltijos kraštų bylos 
reikalu JAV-bių kongrese, kvie
čia JAV-bių vyriausybę kelti tų 
kraštų bylą Jungtinėse Tautose 
ir sugrąžinti laisvę ir nepriklau
somybę Lietuvai, Latvijai ir Es
tijai.

Dr. Russell Kirk straipsnius 
(columns) spausdina šimtai ame
rikiečių dienraščių visose JAV- 
bių dalyse (ir ten, kur nėra nė 
vieno baltiečio). Jo straipsniai 
pasiekia apie 50,000,000 skaity
tojų. Dr. Russell Kirk pasky
rė š. m. kovo 24 dienos straips
nį Lietuvos bylos reikalui (už
simena jame ir apie Latviją ir 
Estiją)- Tame straipsnyje ak
centuoja seną ir garbingą Lie
tuvos praeitį, aprašo komunistų 
terorą ir lietuvių tautos nai
kinimą ir kviečia JAV-bes ir ki
tus laisvojo pasaulio kraštus 
kelti Lietuvos bylą Jungtinėse 
Tautose. Jis pranašauja, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija atgaus 
laisvę ir nepriklausomybę šia
me šimtmetyje.

Tų amerikiečių laikraštinin
kų adresai yra šie:

Mr. David Lawrence, 230 0 
“N” Street, N. W., Washington, 
D.C. 20037;

Dr. Russell Kirk, Mecosta, 
Michigan 49332.

Pilnai pakaktų ir vienam ir 
kitam vieno ar poros sakinių 
padėkos laiškučių.

Laiškutis redaktoriui Lawren
ce galėtų būti maždaug tokio 
turinio: Dear Mr. Lawrence:

(nukelta j 5 palj



Du broliai — Tėv. Algimantas Kezys, S.J., surengęs savo fotografijos parodą ir parodęs filmą, ir Romas Ke- 
zys, Laisvės žiburio radijo valandėlės vedėjas. ~ Nuotr. R. Kisieliaus

A. KEZIO FOTOGRAFIJOS PARODA IR FILMAS
Laisvės Žiburio radijo valan

da šiemet mini savo veiklos 5 
metų sukaktį. Atsisakė tradici
nio koncerto ir pasikvietė čia 
žinomą fotografijos menininką 
Algimantą Kezį, S. J. Jis čia iš
statė savo nuotraukų parodą ir 
parodė dokumentinį filmą 
“Dvylika”.

Visa tai buvo kovo 28, sek
madienį, Maspetho lietuvių pa
rapijos salėj. Ant stalų pasie
niais buvo išdėstyta apie 70 
nuotraukų. Gi salės centre bu
vo sudėtos kėdės, kad žmonės 
galėtų žiūrėti filmų. Buvo dd 
sensai: vienas 1 vai., kitas — 
6 vai.

DAR VIENAS IZ. VASYLIŪNO 
KONCERTAS NEW YORKE

Kovo 27 Izidorius Vasyliū 
nas, akomponuojant sūnui Vy
teniui, suruošė New Yorke mu 
zikos centre savo trečią smui
ko koncertą. Pirmieji du atlik 
ti Town Hall salėje, trečiasis — 
Carnegie rečitalių salėje.

Programoje buvo 3 sonatos, 
ir jų išpildymas užtruko pusant
ros valandos. Pirmoji Beetho- 
veno sonata Nr. 4 in A Minor 
Op. 23 Vasyliūno smuiku 
skambėjo lyriškai, nors pynėsi 
ir dramatiniai motyvai, nes 
kompozitorius, kai rašė tą kū
rinį, jau kurto. Ta nelaimė ne
šė į jo muziką dramatiškumo. 
Antroji sonata —čekų kompozi
toriaus Dvoržako — Sonata in 
G Major, Opus 100 — kurta, 
kai jis gyveno New Yorke 1892- 
1894 m., yra labai stipri ir me

lodinga. Šis kompozitorius, nors 
atsiremia Beethovenu ir Brahm- 
su, tačiau į savo kūrybą įlieja 
čekų ir kitų tautų liaudies me
lodijų, pasiekdamas gyvumo bei 
įvairumo- Jis yra pasinaudojęs 
ir L. Rėzos užrašytom lietuvių 
liaudies dainom. Ši Sonata, ra

Po Izidoriaus Vasyliūno koncerto New Yorke. Iš k. pianistė Aldona Kepalaitė, smuikininkas Ii. Vasyliūnas, 
Vincė Jonuškaitė, Vytenis Vasyliūnas, palydėjęs tėvo koncertą pianu, ir tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M.

Nuotr. V. Maželio

Pirmojo seanso metu publi
kos buvo pilnutėlė salė. Pradė
jo radijo programos vedėjas 
Romas Kezys ir pristatė svečią 
(ir savo brolį) Tėv- Algimantą 
Keži, SJ. Šis trumpai paryški
no, kokios svarbos turi doku
mentinis filmas, nes vyresnio
ji karta miršta, ir taip nelieka 
užrašyta nei jų balso, nei jų pa
čių nėra nufilmuota. Tai ir pa
skatino Lietuviu Foto Archvva 
organizuoti šį didelį uždavinį— 
užfiksuoti filme ryškiuosius vy
resniosios kartos žmones.

Tėv. Kezys pakvietė atsistoti 
V. Sidzikauską, kuris vra vie
nas iš tų nufilmuotų ir uždoku- 

šyta užsieny, labai būdinga jo 
kūrybai. Dvoržakas laikomas 
stipriausiu sonatų srityje. Vasy- 
liūnas jį perteikė su giliu įsi
jautimu. Su nemažesniu įsijau
timu buvo atliktas ir Vasyliūnc 
pamėgto kompozitoriaus, J. Gai
delio, kūrinys — Sonata Nr. 2 
Ji nauja ir išpildoma pirmą kar
tą. Lietuvis kompozitorius išsi
skyrė nuosaikiai moderniu po
lėkiu ir ypatingu dramatišku
mu, kurį gal tiktų pavadinti tra
gišku. Antroji sonatos dalis bu
vo gyva rauda. Sonata, tiesa, 
sunkiai išpildoma, bet praturti
nanti klausytoją.

Izidorius Vasyliūnas užsitar
nauja lietuvių pagarbos, kaip 
žmogus, kuris visą save aukoja 
muzikai. Bostone Jordan salėje 
jis yra davęs jau 13 smuiko kon 
certų. nekalbant apie koncer
tus lietuvių salėse. Tai susieta 
su didžiais finansiniais nuosto
liais, kuriuos jis su savo šeima 
kantriai moka pakelti. Negana 
to, sunku ir pasiruošti tokiai 
daugybei koncertų, kai ieškoma 
savito ir tikslaus išpildymo. Lyg 

mentuotų “Dvylikos” filme. Pa
kvietė ir M. Galdikienę, nes dai
lininkas Adomas Galdikas irgi 
buvo užfiksuotas tame filme 
(miręs už poros mėnesių po fih 
mavimo).

Antrajame seanse pristatymo 
metu dar kalbėjo dail. Jurgis 
Juodis, paliesdamas fotografi
jos meną ir apskritai meną-

Po seansų publika turėjo pro
gos pasivaišinti radijo valandė
lės rėmėjų patiektais užkan
džiais ir gėrimais.

FOTOGRAFIJOS PARODA
Gaila, kad susidėjo tokios ap

linkybės, ir ši fotografijos pa
roda neteko savo išeiginio gro
žio ir viso parodinio stamant- 
rūmo. Parodai buvo maža vie
tos. Ji viena turėjo užimti visą 
salę, bet — paroda buvo su
jungta su filmų rodymu, taip 
dabar visa erdvė reikėjo užleis
ti kėdėm.

Nuotraukos ant stalų buvo 
suramstytos nugarėlėmis, ap-

neužtektų vargo, Vasyliūnas 
dar telkia aukas ir sielojasi lie
tuvių kompozitorių gaidų išlei
dimu- Net vasaros atostogų me
tu jis apsukriai paruošia kon
certus, jausdamas lyg pareigą 
kelti žmones į grožį. Jam visa
dos talkina žmona Elena Va- 
syliūnienė ir sūnus muzikas 
Vytenis. Jie niekad neaimanuo
ja, kad į koncertus atsilanko ne
gausi publika, nes žino, jog į 
kamerinės muzikos koncertus ir 
pas amerikiečius publika yra la
bai robotą, išskyrus gal pačius 
garsiausius muzikus, kai jiem 
gerai apmokami organizatoriai 
ruošia pasirodymus. Lietuvis 
muzikas čia negali pasiekti to
kios finansinės prabangos. Bet 
mūsų menininkų pasiaukojimas, 
puoselėjant savo sritį, yra ver
tesnis už pelną. Jų eilėse bene- 
atkakliausiai laikosi Izidorius 
Vasyliūnas. L. A.

DARBININKAS

Nenuostabu, kad pats A. Kezys, 
S. J., nuolat aiškinosi ir atsi
prašinėjo dėl esamų sąlygų.

Tokioje salėje, žinoma, nie
ko gudriau nebuvo galima pa
daryti Bet ir tose sąlygose bu
vo galima nuotraukas apeiti, su- t 
sipažinti- Žmonės domėjosi, rin
kosi nuotraukas pagal savo po- J 
mėgius, nuotaikas. Gera tai, Į 
nes tuo užsimezga gyvas kon- i 
taktas tarp žmonių ir paties au
toriaus. Nuotraukų buvo par
duota bent keliolika. (Vienos 
kaina bene buvo 35 dol.)

Tėv. A. Kezys, S. J. šioje sri
tyje turi įsigijęs savo vardą, 
surengęs savo parodas Chicagos 
muziejuose, galerijose, išleista 
knygų apie jo foto meną. Jis 
nereikalingas nei pristatymo, 
nei palydos žodžių- Patys dar
bai jau atestuoja jo skonį, pa
jėgumą.

Mėgsta jis pagauti smulkme
nas, detales ir iš jų sudaryti 
visumą. Mėgsta gamtą — jūrą, 
medžius, vandenyno pakrantes, 
bet lygiai mėgsta ir miesto sce
nas. Žmogus nėra dominuojan
tis jo nuotraukoje. Dominuo
ja žmogaus vidinė nuotaika, 
kurią pavadinčiau vienatvės bal
su, keliaujančio žmogaus tragi
ką.

(nukelta į 8 psl.)

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

Af A

Izabelei Vebeliūnaitei-Meseikienei
mirus, jos šeimą, motiną, seserį Vitaliją su šeima ir brolį 
Apolinarą su šeima nuoširdžiai užjaučiame.

Aldona ir Vincas STASIŪNAI

MARTI REIKALAUJA 
GRAŽINTI DUKRA

Klausimas
1959 metais mūsų sūnus iš

siskyrė su savo žmona. Jie tu
rėjo tik vieną mergaitę, mūsų 
dukraitę- Tuomet -mūsų sūnus 
buvo armijoj, ir mūsų anūkės 
motina, t.y. mūsų buvusi marti, 
mergaitės visai nenorėjo. Mes 
svarstėme ką daryti. Aš pati ta
da dirbau ir gaudavau nepras
tą savaitinį atlyginimą. Mums 
skaudėjo širdį dėl nekalto vai
kučio, ir mudu su vyru nutarė
me, kad aš nustosiu dirbusi ir 
pasiimsiu mergaitę auginti. Sū
nus mums buvo labai dėkingas 
ir siuntė pinigų išlaidom pa
dengti. Motina, kaip anksčiau 
minėjau, visai nesirūpino savo 
pačios mergaite.

Praėjo metai. Mergaitė gra
žiai augo, ir mes prie jos labai 
prisirišome. Dabar ji lanko Ju
nior High School, gražiai mo
kosi ir yra labai prie mūsų pri
sirišusi Todėl mus kaip perkū
nas trenkė, kai gavome laišką 
nuo mūsų buvusios marčios, 
kad ji nori pasiimti savo dukre
lę. Ji, mat, dabar yra ište
kėjusi už kito vyro, ir ji nori 
savo dukters. Kur ji anksčiau 
buvo, kai mergaitė buvo palikta 
be priežiūros, o ji pati bėginėje 
po karčiamas ir šokių sales?

Pranešėme jai, kad mes pa
siėmėme mergaitę, kai ji jos 
nenorėjo, aš atsisakiau savo 
uždarbio ir Social Security, ku
rios aš negausiu dėl to, kad ne
dirbau reikalingo metų skai
čiaus. Taigi dabar mes jai pa
rašėme, kad mes visiškai atsi
sakome jai atiduoti savo duk
raitę.

Kitą savaitę gavome 
laišką iš jos advokato. Gtasina 
jis mums teismu.

Mum atrodo, kad marti ne
gali, vieną kartą jau išardžiusį 
mūsų ir mūsų sūnaus gyveni
mą, iš naujo jį ardyti. įsta
tymų nežinodami, mes esame 
išsigandę. Prašau greitai mums 
patarti.

Atsakymas
Patariu Tamstom neatidėlio

jant pasitarti su vietiniu advo
katu. Reikalas jau nėra toks pa
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New Yorke surengtame “Simo” knygos pristatyme iš k. ALTS 11 skyriaus pirm. Jurgis Sinusas, Pr. Naujo
kaitis, Em. čekienė, Dalia Mackevičiūtė-Bakėr, aktori us Vitalis Žukauskas. Nuotr. L. Tamošaičio

“SIMO” KNYGOS PRISTATYMAS NEW YORKE
Kovo 21 Kolumbo vyčių salė

je Woodhavene ALTS-gos 1 1 
skyrius surengė malonią ir re
tą šventę — knygos pristatymą. 
Šitoji viešnia buvo — Jurgio 
Gliąudos neseniai parašyta ir 
Vilties leidyklos Clevelande iš
leista knyga — “Simas".

prastas, kaip Tamstos manote- 
Man yra sunku konkrečiai pa
tarti, neturint reikiamos infor
macijos. Pav. aš nesuprantu, ko
dėl Tamstos nesate' mergaitės 
įsūniję (adoption). Man atrodo, 
kad Tamstų marti nebūtų tam 
pasipriešinusi 1959 metais. Ta
da, greičiausiai, jos aplinkybės 
buvo tokio pobūdžio, kad ji ne
galėjo pati savo vaiką auginti. 
Ji, tur būt, būtų sutikusi, kad 
mergaitei būtų geriau augti pas 
Tamstas, ir būtų davusi save 
sutikimą įsūnijimui.

Dabar sąlygos yra pasikeitu
sios. Ji yra ištekėjusi ir, jei jos 
vyro materialinė padėtis yra ge
ra ir jei jis sutinka mergaitę 
adoptuoti, — teismas būtų lin
kęs pavesti mergaitės globą jos 
motinai (natural mother). Ži
noma, jei Tamstos galėtumėt 
įrodyti, kad Tamstų buvusios 
marčios elgesys su dukterim bu
vo tokio pobūdžio, kad jis galė
tų būti interpretuojamas kaip 
“abandonment” — vaiko “ap
leidimas”, — tada teisinė situa
cija pasikeistų. Aš nežinau, ar 
Tamstų buvusi marti palaikė 
santykius su savo mergaite ir 
su Tamstomis, jai augant pas 
Tamstas; ar ji dėjo pastangų 
su ja pasimatyti ir ar iš viso 
rodė jai dėmesio ir rūpesčio. 
Šios aplinkybės yra svarbios, 
reikalui atsidūrus teisme.

Be to, Tamstų anūkė dabar 
yra tokio amžiaus, kad jos pa
čios norai ir pasirinkimas ga
lėtų turėti sprendžiamos reikš
mės. Teismas turės nutarti, ko 
reikalauja mergaitės gerbūvis. 
Tamstų pačių materialinės ir 
kitokios aplinkybės, mergaitės 
tėvo sąlygos, jos motinos ir pa
tėvio sąlygos, — viskas bus pri
imama dėmesin, sprendžiant šį 
reikalą.

Beje, nesuprantu, kodėl 
Tamstos neminite dabartinių 
savo sūnaus gyvenimo sąlygų 
Tai būtų labai svarbu žinoti. 
Juk jis mergaitės tėvas. Tams
tos, nors ir esate mergaitę iš
auginę, tesate jos seneliai. Iš 
Tamstų laiško atrodo, kad ne 
Tamstų sūnus, bet Tamstos esa
te pasiryžę šį reikalą ginti teis
me. Teismas į tai gali nepalan
kiai reaguoti.

Knyga, kaip žinia, vaizduoja 
tragiškąją dieną bėglio Simo 
Kudirkos gyvenime, — kaip 
jis pasiryžo bėgti iš sovietinic 
laivo ir kaip buvo Amerikos pa
krančių sargybų išduotas. Vi
sa tai įvyko taip neseniai, o štai 
knyga! Tai ir sutraukė per 100 
žmonių į šią jaukią ir gražią 
salę, kur jau buvo stalas ap-

Brangiajai pusseserei
A. j Ajr t

Kazimierai Kudirkaitei-Norkaitienei
mirus, jos vyrą Joną ir sūnų dr. Joną nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

Pranė JASIENĖ ir šeima

1971 m. kovo 28 d. North Heledon, N.J. mirė mūsų 
mylimas vyras ir tėvas

A.fA.

inž. Vytautas Žukas
Palaidotas kovo 31 d.

Nuliūdusios —
Bronė Žukienė ir Danutė Žukas-Rossi

Mylimam tėvui 

? Vytautui Karaliui
mirus, dukrai Virginijai Majauskienei, jos šeimai, ir visai 
giminei gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Teresė ir Algimantas GEČIA1

skleistas išleista knyga-
Pristatymą pradėjo pats AL

TS-gos 11 skyriaus pirmininkas 
Jurgis Sirusas, prisimindamas 
visus tragiškus įvykius, iškel
damas jų reikšmę. Toliau jis 
pristatė žurnalistę Emiliją Če- 
kienę, kad padarytų politinę 
apžvalgą.

(nukelta į 8 psl.)
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES ĮSTATŲ KEITIMAS
JAV LB šeštoji taryba su

darė jstatų komisiją, kurios už
davinys yra paruošti įstatų kei
timo projektą. Gerą projektą 
paruošti nėra įmanoma pačiame 
tarybos suvažiavime, kadangi 
nei laikas, nei sąlygos to ne
leidžia ten padaryti.

Kad įstatų paruošimo darbe 
galėtų dalyvauti galimai dides
nis JAV Lietuvių Bendruome
ne besidominčių skaičius, tei
singiau visi šiame krašte gy
veną lietuviai, įstatų komisija 
sutarė savo darbą pradėti atsi- 
klausimu svarbiaisiais įstatų 
reikalais.

Tuo tikslu paskutiniame šeš
tosios tarybos suvažiavime vi
siem JAV LB tarybos nariam, 
centro valdybos nariam ir apy
gardų pirmininkam buvo išda
lintos anketos, o šiomis dieno
mis panašios anketos yra išsiun
tinėjamos visom JAV LB apy
linkėm.

Padėka 
laikraštininkams

(atkelta iš 3 psl.)

I thank you for your excellent 
editorial pertaining to the Bal
tic States that was carried in 
the March 29, 1971 issue of 
your fine magazine. Sincerely, 
(parašas). Laikraštininkui dr. 
Kirk laiškutis galėtų skambėti 
taip: Dear Dr. Kirk: I thank 
you for your excellent column 
of March 24,1971.1 can assure- 
you, Sir, that it was appreciat
ed by all Lithuanians and other 
freedom-loving Americans in 
all parts of our great nation. 
Sincerely, (parašas).

Minėtieji straipsniai buvo iš
spausdinti JAV-bių Lietuvių 
Bendruomenės informacijos ko
misijos (National News Servi
ce) pastangomis. IT.

KONKURSAS PARAŠYTI MIŠIOM
Muzikos Žinių žurnalas skel

bia konkursą parašyti mišiom: 
a) bendrosiom — kasdieninėm 
ir b) gedulingom mišiom. Pre- 
mijuotom mišiom skiriama pc 
300 dol. Kiekvienas konkurse 
dalyvis gali rašyti abejas mi
šias ir laimėti abi premijas.

Mišios turi būti parašytos pa
gal naują liturgiją, lietuviškam 
tekste, dviem balsam (su pri
taikytu giedojimu vienam bal
sui), c-1—e-2 apimtyje, nesu
dėtingos formos, su vargonų pa
lyda.

Konkurso komisijai prisiųs

Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M., pranciškonų provincijolas, kalba susirinkime, 
kada buvo supažindinta su Kultūros židinio statyba. Susirinkimas buvo 
kovo 28 d. Kultūros židinio patalpose. Nuotr. R. Kisieliaus

-=

Anketose prašoma pasisaky
ti šiais pagrindiniais klausi
mais:

1. Kas sudaro JAV Lietuvių 
Bendruomenę?

2. Ar norime palikti dabarti
nę struktūrą, ar ją pakeisti, |- 
vedant JAV LB seimą, į kurį, 
be tiesiogiai rinktų tarybos na
rių, įeitų JAV LB centro valdy
bos nariai, visi apygardų ir apy
linkių pirmininkai, visi JAV 
esančių lietuvių centrinių orga
nizacijų pirmininkai, lietuviai 
vyskupai bei vienuolynų virši
ninkai ir pnš.?

3. Kuriam laikui renkama 
JAV LB taryba’ Kada ji save 
kadenciją pradeda ir baigia? 
Koks tarybos narių skaičius ir 
kaip jis nustatomas? Kas suda
ro tarybą (ar tik rinktieji na
riai)? Tarybos rinkimų būdas ir 
rinkimų taisyklės. Tarybos vi
dinė struktūra ir darbo taisyk
lės- Ar taryba gali pareikšti ne
pasitikėjimą centro valdybai ir 
garbės teismui ir kokia balsų 
dauguma?

4. Kuriam laikui renkama 
centro valdyba? Kada ji save 
kadenciją pradeda ir baigia?

5. Kokia apygardų užduotis? 
Kas dalyvauja apygardų suva
žiavimuose? Ar iš viso reika
lingos apygardos?

6. Ar apylinkės struktūra pa
silieka kaip dabar, ar ją rei
kia pakeisti, Įvedant apylinkės 
tarybas, į kurias Įeitų visi apy
linkių valdybų nariai, toje vie
toje gyveną JAV LB tarybos 
nariai, lietuviškų parapijų kle
bonai, lietuviškų mokyklų vedė
jai, tautinių šokių grupių cho
rų, vaidintojų ratelių ir sporte 
klubų vadovai, jaunimo orga
nizacijų vadovai (skautų, ateiti
ninkų ir pnš.) ir visi vietos or
ganizacijų pirmininkai?

tos mišios turi būti pasirašytos 
slapyvardžiu. Tas pats slapy
vardis užrašomas ant atskirc 
užklijuoto pridedamo voko, ; 
kuri Įdedamas raštelis su auto
riaus tikrąja pavarde, adresu ir 
telefono numeriu-

Konkursui parašytos mišios 
turi būti atsiųstos Muzikos Ži
nių adresu — 209 Clark PI., 
Elizabeth, N. J. 07206, iki š.m. 
rugsėjo 8.

Premijuotos mišios lieka Mu
zikos Žinių nuosavybe. •

Konkurso mecenatai —Kle
mensas ir Ona Bagdonavičiai-

7. Apylinkės valdybos kaden
cija ir metinio susirinkimo da
ta. Kas turi rinkimuose balsa
vimo teisę? Apylinkės valdybos 
dydis ir sudėtis. Apylinkės su 
sirinkimo teisėtumo klausimas. 
Ar apylinkės valdyba atstovau
ja apylinkės lietuviam vietos a- 
merikiečių visuomenėje? Ai 
apylinkės valdybos organizuoja 
ir rūpinasi Lietuvos laisvinimo 
ir lietuviškų reikalų propagavi
mu amerikiečių visuomenėje? 
Ar reikalingos seniūnijos?

8- JA VLB atstovavimo bū
das PLB seime-

9. Solidarumo įnašo dydis 
ir jo paskirstymas.

10. Ką galvojate apie bend
ro fondo įsteigimą (kartu su 
Altą ir Vliku) Lietuvos laisvini
mo reikalam?

Į šiuos anketose iškeltus ir 
kitus JAV LB įstatus liečian
čius klausimus įstatų komisija 
kviečia pasisakyti visus lietu
vius. Laiškus rašyti Įstatų ko
misijos pirmininkui adresu: dr.
Kęstutis Keblys, 16349 Addi
son, Soughfield, Michigan 48C 
75. Taip pat kviečiame pasisaky.
ti spaudoje.

Buvo svarstyta, kad, gal būt. 
komisija, ruošdama JAV LB Įs
tatų keitimo projektą, vasaros 
metu sušauks visų suinteresuo
tų pasitarimą, kur gyvu žodžiu 
būtų diskutuojami minėti klau
simai.

Paruoštas preliminarinis Įsta
tų keitimo projektas bus iš
siuntinėtas visiem JAV LB ta
rybos nariam ir apygardų bei 
apylinkių pirmininkam, kad jie 
turėtų pakankamai laiko patys 
arba drauge su savo valdybo
mis ji išstudijuoti ir raštu pa
reikšti savo nuomones.

Po to Įstatų keitimo komisi
ja, turėdama visų nuomones, pa
ruoš galutini Įstatų keitime 
projektą ir pateiks jį tarybos 
suvažiavimui tvirtinti.

Jokiu būdu visi tarybos na
riai bus gerai susipažinę su į- 
statų keitimo projektu, pareiš
kę raštu savo nuomones, ir ne
reikės jiem tuo reikalu gaišti 
suvažiavimo metu.

JAV LB Vl-sios tarybos įsta
tų komisija:

Kęstutis Keblys, Algis Ru
gienius, Nijolė šlapelytė, Povi

las Žumbakis, Vytautas Kutkus

PROVIDENCE, R. I.
šeštadieninė mokykla čia nu

stojo veikusi. Ji buvo Įsteigta 
1968 metų rudeni. Dvejus me
tus (1969-70) joje dirbo seselės 
iš Putnamo ir Aldona Kairie
nė. Mokytojom atlyginimas ir 
kitos išlaidos buvo mokama iš 
parapijos kasos. Ne visi šią mo
kyklą galį lankyti vaikai ją lan
kė. Praeitą rudenį kai kuriom 
šeimom apsisprendus vaikus 
vežti į Bostoną, mokykla užsi
darė

Balfo vakarienė sausio 24 da
vė pelno 460 dol. Dalyvių skai
čium ji nebuvo gausi, bet ta 
proga prisiuntė aukų visa eilė 
po dešimtį dolerių net iš miš
rių šeimų, o viena čia gimusi 
lietuvaitė, paaukodama 50 
dol., pareiškė, jog ji tikinti, 
kad kur nors vargstąs lietu
vis esąs labiau reikalingas šios 
sumos, o ji galinti ir be jos ap
sieiti.

Lietuvių Bendruomenės sky
rius, čia įsteigtas praeitą pava
sari, iki šiol dar jokios veik
los neparodė.

Nepriklausomybės paskelbi
mo minėjime, įvykusiame para-’ 
pijos salėj vasario 14, airių 
kilmės solistas Michael Gal - 
lagher ir sol. McKenzie daina
vo lietuviškas dainas pavieniui 
ir duetais- Minėjime buvo pasi
žadėjęs kalbėti prof. A. Kučas, 
bet jam susirgus, jį pavadavo 
ir turiningą žodį tarė sesuo Au
gusta Sereikytė. Tą dieną šia 
intencija mišias aukojo ir pri
taikytą pamokslą pasakė klebo
nas kun. V. Martinkus.

PARtlNINftAZ

Lietuvos pasiuntinybėje Vasario 16 priėmime iš k. atstovas J. Kajeckas, dr. E. Armanienė, O. Kajeckienė, dr. 
H. Armanas.

VYSK. A. DEKSNYS PAS PARYŽIAUS LIETUVIUS
Į Paryžių Šv. Kazimiero švęs

ti kovo 7 atvyko vysk. A. Deks- 
nys. Vyskupas atlaikė iškilmin
gas mišias ir pasakė pamokslą. 
Čia pat parapijos salėj Įvyko ir 
šv. Kazimiero šventės minėji
mas-

Pradėjo kun. J. Petrošius. 
Paryžiaus lietuvių katalikiškos 
misijos vadovas bei parapijos 
klebonas. Jis yra taip pat ir Pr. 
L. Bendruomenės pirmininkas. 
Klebono žodis buvo vyskupo pa
sveikinimas ir padėka, kad ap
lankė Paryžiaus lietuvius, kurių 
susirinkime buvo apie 60 as
menų.

Prancūzijos Lietuvių Bend
ruomenės vardu kalbėjo tary
bos pirmininkas R. Bačkis. Jis 
paryškino, kaip Paryžiuje atsi
rado lietuvių katalikų misija-Ji 
buvo Įsteigta prieš Lietuvių 
Bendruomenę. Gi pati Bendruo
menė buvo suorganizuota po di
džiosios emigracijos i kitus 
kraštus.

Jaunimo vardu kalbėjo Jo
nas Vaiciekauskas. Jis kalbėjc 
prancūziškai ir pažymėjo faktą, 
kad yra žmonių, kurie nebemo
ka lietuviškai, bet kurie mielai 
nori būti lietuviais. Jie daly-

Šv. Kazimiero parapija praei
tais metais iždu “paaugo” 
5,000 dol., bet mirimų buvo 19, 
parapiečių vaikų krikštų 3, ve
dybų 5, Pirmos Komunijos pri
ėjo tik 2. Išmirštant tėvam, pa
kalbinus, i parapiją Įsijungė tre
jetas iš čia gimusiųjų šeimų.

Aukų minėjime surinkta 261 
dol. Stambesnes sumas aukojo: 
50 dol. — dr. B. Matulionis;, 
po 25 dol- — kun. V. Martin
kus ir Edv. EI. čiočiai; 20 
dol. — St. O Marcinkevičiai; po 
10 dol. —-Šv. Onos Draugija, 
B. Antanavičiaus šeima, Kaz. 
Z. Kriaučiūnai, Matas Aid. Kai
riai, Vyt. Eug. Rastoniai; po 5 
dol. — O. Cybulskienė, Vyt. Ir. 
Ancikai, Julija Aid- Kirlienė, 
J. Kwetkauskas, E. Deltuvienė, 
dr. De Cesare, J. Morkas, P. 
Paškauskas, J. Venckus, P. Tri- 
buišis, Vyt. Šakalys, Kaz. Gari- 
sonas. 21 asmuo aukojo po ma
žiau. Minėjimai Čia užsitęsia 
apie pusantros valandos ir da
lyviam palieka gerus įspūdžius.

Bažnytinis koncertas Šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj į- 
vyks Atvelykio dieną, 3 vai. po
piet. Jį atliks 55 asmenų So. 
Bostono Šv. Petro parapijos 
ir Allington Philharmonic jung
tinis choras, vadovaujamas 
komp. Jer. Kačinsko. Vargonais 
gros Vytenis Vasyliūnas. Sole 
giedos Marg Babixan ir Ben. 
Povilavičius. Bus atliekami A. 
Dvoržako “Te Deum lauda- 
mus” ir kiti kūriniai. Kviečiami 
dalyviai ir iš aplinkinių vieto
vių. kvm. 

vauja tautinių šokių grupėje, 
lanko susirinkimus. Tų lietuvių 
vardu jis ir pasveikino svečią 
vyskupą.

Pirmininkaujantis kun. J. 
Petrošius pakvietė kalbėti gen. 
štabo pulkininką J- Lanskorons- 
ki, vieną iš Lietuvių Šalpos 
draugijos steigėjų. Jis prisiminė 
Lietuvos kelią i nepriklauso
mybę.

Po kalbų du vaikai vyskupui 
Įteikė dovaną — knygą apie 
Prancūzijos vitražus.

KOVO MENESIO AIDAI
Straipsniai: Bronis J. Kasias 

—Lietuva- tarptautinių santy
kių sūkuriuose; Albertas Zub- 
ras — Pulgis Andriušis; Pra
nas Skardžius — Vidurkinė dr. 
P. Joniko sukaktis; Pranas Vis
vydas—J. Degutytės ir J. Vai
čiūnaitės kūryba; Feliksas Pa
lubinskas — Sovietinė rekla
ma.

Iš grožinės literatūros: Pul
gis Andriušis — Du feljetonai; 
Kazys Bradūnas — Eilėraščiai: 
Judita Vaičiūnaitė — Eilėraš
čiai; Kazys Almenas — žvaigž
dės (iš “Vieverių kronikų”).

Apžvalgoje: Juozas Girnius 
—Patriotinio ekstremizmo rei

kalu; Alė Rūta ir Alaušius — 
Marija Gimbutienė; S- M. — 
Mardvoje kalinami lietuviai par
tizanai; Mikalojus Ivanauskus 
— Zitos Sodeikienės kūryba; 
Rimvydas Šliažas—Vilkai ir avė 
lės (F. Duerrenmatt); Dr. Vy
tas V. Gaigalas — Prancūzų li
teratūros premijos; Mūsų buity
je.

Recenzijos: Vytautas A. Jo
nynas — Atnaša lietuviškajam 
genijui (K. Bradūno poezija); 
Žlt. — Sovietinės tikrovės atsi
minimai (L- Dovydėno ir S. Rū- 
kienės knygos); Antanas Mažiu
lis — Vilnius tautos dainose.

Viršelio 1 psl. — P. Alek
sandravičius: Daina (1969, kali
nėtas varis), 4 psl. — Z. So- 
deikienė: Gyvenimo sintezė (ra-

Susirūpinę, kad...
(atkelta iš 2 pslJ 

vardžių neminėdamas, puolė ta
riamai “gėdingą” lietuvių išei
vių Vakaruose vaidmenį. Snieč
kus taip pat pripažino, kad Va
karų ideologai, esą, dabar vei
kia rafinuočiau, kitais žodžiais, 
komunistai pripažįsta, kad iš
eivių politinė veikla esanti pa
veikesnė, tobulesnė. Pagal 
Sniečkų, tie išeivių ideologai 
“deda viltis į vis dar esamus 
nacionalistinių elementų liku
čius ir labiausiai atsilikusius 
gyventojų sluoksnius, kartais 
net skatindami juos daryti vals
tybinius nusikaltimus”.

(Elta;

Kalbėjo ir vyskupas, išryški
no šv. Kazimiero prasmę lietu
vių tautai, palietė parapijos ak
tualius reikalus.

Po vyskupo kalbos buvo tar
tasi parapijos reikalais ir buve 
sudaryta parapijos taryba. Pran- 
cūzijos Bendrijos nariu į V. 
Europos lietuvių sielovados ta
rybą išrinktas R. Bačkis, pava
duotoja — B. Soriano -Mons- 
tavičiūtė.

Susirinkimas baigtas vaišė
mis---- J. L.

šąląs). Šis numeris iliustruotas 
Z. Sodeikienės, Lietuvos dabar
tiniu dailininku ir R- Arbaitės 
darbų nuotraukomis.

Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston. 
Mass. 02122: leidžia T. Pranciš
konai: leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM; 
administruoja T. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM, 680 Bush
wick Avenue, Brooklyn, New 
York 11221.

Demonstracijos 
Pittsburghe

Kovo 30 Pittsburgh, Pa., gas
troliavo iš Sibiro dainų ir šo
kių ansamblis, kuris šiuo metu 
važinėja po Amerikos didžiuo
sius miestus. Ansamblio atsi
lankymas i Pittsburghą buve 
sutiktas masinėm demonstraci
jom, kurias prie koncertu sa
lės surengė žydai ir lietuviai 
drauge.

Buvo nešama daugybę pla
katų, nukreiptų prieš sovietų te
rorą. prieš ju smurtą, tautų nai 
kinimą. žmogaus kankinimą. 
Plakatai šaukė: leiskite lietu
viam gyventi, — Sibiras —tau
tų kapinės ir t.t.

Buvo parūpinta progagandinė 
literatūra, ir ji buvo dalijama 
gatvės praeiviam.

Demonstracijas plačiai apra
šė Pittsburgh© spauda, paskel
bė radijas, o televizija parodė 
per visus kanalus-

Džiugu, kad į demonstracijų 
organizavimą Įsijungė lietuviš 
kas jaunimas, o jis čia buve 
jau antros ir trečios kartos.

— Tautinių šokių institutas 
liepos 5-17 rengia kursus nau
jiem tautinių šokių mokyto
jam paruošti. Kursai įvyks V. 
Jonyno vasarvietėj, Chesterton 
Indiana. Kursantai bus aprū
pinti visu išlaikymu, bet kelio
nių išlaidas turės apsimokėti 
patys. Suinteresuoti kreipiasi 
adresu: Tautinių šokių institu
tas, c/o Irena Šilingas, 7222 
So. Whipple St., Chicago, DI. 
60629.
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IS V
— Philadelphi joį pobūvis — 

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

— Lietuviai Britanijos Encik 
lopedijos dešimties tomų leidi
ny “Makers of America” mini
mi Įvairiuose tomuose. Pavaiz
duota lietuvių imigrantų Įsikūri
mas ir gyvenimas faktais ir 
foto nuotraukomis. Pažymėta, 
kad dalis medžiagos buvo gau
ta iš Balzeko Lietuvių, Kultū
ros muziejaus.

— Grandinėlė“ su naujai per
tvarkyta programa ir eile nau
jų narių pirmą kartą pasirodys 
Clevelande balandžio 17, o po 
to pradės keliones po Amerika. 
Pirmas sustojimas — gegužės 
8 Waterbury, Conn. Rengia Wa- 
terburio LB apylinkės valdyba.

— “Tėvynės prisiminimai“, 
lietuviška radijo programa To
ronte, savo dvidešimtmeti pami
nės balandžio 17 Prisikėlime 
parapijos salėj. Iš Chicagos pa
kviestas orkestras “Neolitua- 
nia”.

— Philadelphijos ateitininkai 
rengia dainos ir muzikos kon
certą balandžio 17, šeštadieni. 
7:30 vai. vak. Šv. Andriejaus 
parapijos salėj, 1913 Wallace 
St. Programą atliks smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnas, bari
tonas ir smuikininkas kun. V 
Volkovičius ir pianistas Vyte
nis M. Vasyliūnas. Po prog
ramos šokiai ir vaišės. Pelnas 
skiriamas lietuviškam jaunimui 
paremti.

— L. V. Sąjungos Ramovės 
centro valdyba atsistatydinę 
dėl kilusių nesusipratimų Lie
tuvos nepriklausomybės kovų 
aprašymų išleidimo klausimu. 
Naujos valdybos rinkimai nu
matyti balandžio mėnesi kores- 
pondenciniu būdu-

— Tarptautinė Žmogaus Tei
sių Lyga, kaip patariamoji in
stitucija prie Jungtinių Tautų, 
savo kovo 1 d. biuleteny pa 
žymėjo savo kreipimąsi i Sovie
tų Sąjungos prie JT ambasadą, 
prašant, kad Vytautui Simokai- 
čiui, mėginusiam nukreipti lėk 
tuvą i Švediją, nebūtų taikoma 
mirties bausmė; ji taip pat ati
džiai sekanti JAV pakraščių sar
gybos sovietam išduoto Sime 
Kudirkos bylą. (E)

— Lietuviškų Studijų savai
tė Vokietijoj Įvyks liepos 18- 
25 Stuttgarte. Studijų temos 
rvškins 1941 m. lietuviu suki
limo 30-ąsias metines ir Lietu
vos rusinimą bei sovietinimą.

— “Kartą pavasari" — abi
turientu balius — ivvks balan
džio 17 Lietuvių Namuose, De
troite.

— LB Chicagos apygardos v- 
ba nutarė siųsti su gerai pa
ruoštu raštu delegaciją pas kar
dinolą Codv išsiaiškinti arki 
vyskupijos nusistatymą dėl tau
tinių grupių pamaldų savomis 
kalbomis. Raštą apsiėmė sure
daguoti Algis Regis ir inž Pr. 
Pilypas Narutis.

— Amerikos Lietuvių Tary
bos naujas adresas: 2606 
West 63rd Street, Chicago, III- 
60629. Telef. 778-6900 arba 
778-6901.

—Lietuviška parapija ieško 
šeimininkės. Kreiptis: kun. B. 
Ivanauskas. 6527 Superior Av., 
Cleveland, Ohio 44103. Telef. 
(216) 413-5794-
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Route H 52 
CARMEL N.Y. 

Where Good Friends Meet 
914-225-9853

LAKE VIEW 
AUTO SALES INC.

Exclusive Mercedes Benz Dealer 
468 Lake View7 Ave 

Rockville Center L.I. N.Y.
• 516 —RO 6-6900

Est. 1932
All Makes Used Cars

CENTRAL PARK 
ESSO SERVICE CENTER

Complete automotive repairs 
brakes - front ends - clutches 

tune ups — Open 7 AM - 10 PM 
Esso - Mastercharge 

Bank Americard 
245 Central Ave - 
914-761-9512

POP’S BODY and 
FENDERWORKS

Reliable dependable 
workmanship

Foreign Car Specialists 
Cars picked up and delivered 

“Habla Espanol”
38 Horton Ave New7 Rochelle NY 

914 —NE 6-9354

V. I. P.
BAKERS

For the Finest of Bakery 
Products 

80 Route 303 
TAPPEN. N. Y. 

Call 914 EL 9-2000
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SWINGING SINGLES 
Every Nite is Party Nite 

at the Golden Pub 
No : mln. No cover 

Luncheons served daily 
291 Polifly Road 

Hackensack, New Jersey 
For reservations call: 

201—489-7232

Happy Easter 
to all our friends, 

neighbors, and customers

FRANKS PIZZERIA
791 East Tremont Avenue 

Bronx, New York
CY 9-1777

Happy Easter

CORNER CAR 
SERVICE

4417 18th Avenue 
Brooklyn, N.Y.
212 SH 8-8800

GOURMET 
FOOD CRAFT INC.

19 Sylvana Ave 
Englewood Cliffs 

Serving industry with complete 
Food Service

Full line vending 
Office Coffee Service 

Call 201-944-1200

FAIRMOUNT DINER

Open 7 days a week 
Good food and excellent 

service 
641 Main Street 
Hackensack N.J. 

201-489-9009
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Easter Greetings to all our 
Friends and Customers 

ADAMS MAHONEY 
& CO INC 

429 East 74th Street- 
New York City, N. Y.' 

Austin & M. G. Service 
Tele — 737-2690

Easter Greetings to All 
J. PERRY 

OPTICIANS 
Open 7 days a week 

Modell’s Shoppers World 
Route 17 & Essex St 

LODI, N. J. 
201-845-8152
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LEE SANFORD
a_a a i VENUTO’S

ORGAN and PIANO a Texaco Service Station
INSTRUCTIONS a Open 7 days a week♦ 1 We do general auto repairs

Beginners and Advanced ♦ 1 Road and towing service
Students a tires, batteries and accessories

1418 Hooper Ave. ♦ Box 327 Englishtown Road
Toms River N. J. 1 ♦ Old Bridge. New Jersey

201-349-1259 a a 201-251-9808• aaa a BLUEBELL AUTO PARTS
LARISON’S a a Used Car Parts

TURKEY FARM INN a i Towing Service
a We buy late model wreckers

Chester Route 206 & 24 a located in Williamstown N.J.
201-879-5521 1 • Blue Bell Road1 ♦ South of Malaga Roada a

♦ —
609-629-4018

ai
a DIP-N-DO INC

AMERICAN •
HANDLING

• ♦ Open 6 Days a Week
EQUIPMENT a a PAINTS

Inc. 1 1 Wall Coverings - Supplies
127-04 Northern Blvd. ♦ 1 3132 Highway No 27

Corona N. Y. a Kendall Park N.J.
a Call 201-297-1103

• aa a —
. Happy Easter to All

HARBORSIDE 
TERMINAL CO.

Harborside Plaza 
Jersey City N.J. 
201-434-6000

Easter greetings to all

PIERCE COACH 
LINE INC.

» i i »

i

School Buses for Charter 
Mineola Ave. 
Roslyn, L.I.

(516 > MA 1-2210
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SUPERIOR COACH 
BODY SHOP

60 Highrock Avenue 
Saratoga Springs. N.Y. 

Call 518-587-0868 
Prop. Doug Dowd 

& Tom Kelley

EMPIRE 
IRON WORKS 

Manufacturers of 
Structural and Ornamental 

Iron Work. 
325 Centre Ave 
Secaucus N.J. 
201-865-4243

»

Virginia 6-9683 — Road Service 
THREE JOES 

Service Station Inc. 
(J. Povalitis* 

Complete automotive repairs 
State Inspection 

85-42 Woodhaven Blvd. 
Woodhaven. N.Y. 11421

< Corner 86th Avenue)
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SETAUKET FOREIGN 
MOTOR SALES 

Authorized dealer Volvo, 
Saab. Fiat — Sales service parts 

Always a good selection 
guaranteed used cars. 
Main St & Route 25A 

East Setauket L.I. 
516-941-4540

WERNER’S
REPAIR SHOP

.94-05 168th Street
Jamaica N.Y.
212 JA 6-9001 

Specializing in Volkswagen 
and Body Works

TUDY’S BEAUTY 
SUPPLIES

Wiglets—falls loose or women 
hair other hair pieces afro wigs 

Mail orders accepted 
196 Rogers Ave 
Brooklyn. N.Y.

Tel: 756-0172 or 773-4915

Easter greetings to all 
our friends and customers

CIT ROT SERVICE 
CENTER, INC. 

Complete Automotive Service 
155 St. Nicholas Pl. 

New York City 
283-9551

VINCE JORDAN’S 
AFRICA FABRIC CO

303 West 42 St Suite 904 
NYC N.Y. Phone 582-2930 

Ad can be seen in McCall’s 
Magazine in Feb. 

also Essence Magazine 
in April

TRI RITE AUTO INC.
TRI RITE AUTO 

Coney Island Avenue
Expert collision and painting 

Towing available 
American Foreign Sport 

Insurance work estimates 
2447 Coney Island Ave 

a 645-7070 — Vic & John props. 
« a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 
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flappy and Joyous Easter^
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833 Rahway Ave. Woodbridge, N.J. j 
" Call 201-636-9445 ♦
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WAKEFERN 
FOOD CORP

HEADQUARTERS 
MOD FASHIONS

Open 6 days a week 
Open 10 AM to 9 PM

229 Bellevve Avenue 
Upper Montclair N.J. 

Call 201—783-9614

600 York St. 
Elizabeth, N.J.

COMMONWEALTH 
LAND TITLE INSURANCE 

CO.
110 Market Street 

Paterson. NJ.
Call (201) 279-7600

CENTRAL JERSEY 
DISPOSAL SERVICE

Old Market Road and River Road 
Bound Brook, N.J.

Call: 
201-356-8623

RIVERSIDE i

♦
CLOVER LEAF a a

GARDENS • 1 ALWAYS THE BEST
272A Roanoke St a IN BAKED GOODS
Woodbridge. N.J. 

Call 201 636-2980

i a a i KIELB'S QUALITY BAKERY
a __ a & SWEET SHOPPE

- a a 919 Franklin Avenue
CULLIGAN • 1 Near City Subway

C. W. C. INC. a Newark N.J. 07107
219 Throckmorton St.

a a Ice Cream Birthday Cakes
FREEHOLD. N.J. 07728 a Our Specialty

(201) 462-2202
• a a __ i _

Call (201) 482-0585
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Happy and joyous 
Easter

BELMAR SPRING 
WATER CO. 

408-418 Grove St. 
Glen Rock N.J. 
201-444-1010

Easter greetings to all our
a ----aaa

*^-*****************-***«

B & S AUTO BODY
Friends and Customers a a Complete Auto Body

CAMERON PLACE a a ai
Service

SERVICE STATION Fender repairs welding
2150 Jerome Ave Bronx N.Y. • i body and refinishing

Telephone: 364-8650 a 492 Lexington Ave
Tires - Batteries • • Clifton N.J.
Brakes - Ignition a a — a Dial 201-478-9868

A happy Easter from
COMMUTERS ESSO SERVICE 

CENTER
Open 7 days a week 

General auto repairs 
Road and Towing Service 

Tires, batteries, accessories 
47 Shrewsbury Avenue 

Redbank. N.J. 201-747-9869

Easter greetings to all

PLONSKI AGENCY
REALTORS

593 Jersey Avenue 
Jersey City, N.J.

Call 201—653-3100

MOTHER’S BAKE SHOP
Everything for Easter 

Pies - Novelties - Cookies 
Holiday cakes - Cupcakes 
Plus our usual assortment 

of treats
548 West 235th Street 

in RIVERDALE
KI 8-5676

Easter greetings to all our 
Friends and Customers
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CYRANO
Personalized by Peter Dellapina 

Lunch - Dinner - a la Carte 
all credit cards honored

CO 5-8733
llWest 56th Street off 5th Ave.

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦

GLENWILD ESSO 
Open 7 days a week 
General auto repairs 

Road service 
Tires and batteries 

172 Glemvild Avenue 
Bloomingdale N.J. 

We give Plaid Stamps
Call 201-838-9752

GLOVER 
REPAIR SHOP

Complete automotive repairing 
All work guaranteed 

247 Presidential Blvd. 
Paterson N.J.

Call — 
201-278-5375

TERMINAL GARAGE
U.S. Highway No. 1 

EDISON 
moving within the area soon 

Complete diesel and gas 
truck repairs

Round the clock 
wrecker service

Call 201-985-9628

JEFF’S 
MOBILE

TUNE UP UNIT 
Open 6 Days a Week 

400 Union Avenue 
HASKELL N. J. 
201-835-6533
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ACME RIVET 
and 

MACHINE CORP

1116 Edgewater Avenue 
Ridgefield, N.J. 
201-941-1050

FINE PICTURE FRAMING 
Julius KRAMER—Framer 

Original etchings 
Lithographs Drawings 
52 W. Palisade Avenue 

Englewood. N.J. 201-568-2005

COSTELLO 
REALTY

27 Legion Drive 
Bergenfield, N.J. 

Phone 201-384-6565

YONKE AUTO 
BODY WORKS

3607 Bud Place 
Flushing 

Collision Experts 
Call FL 8-5508

AVIS 
RENT A CAR

Route 1 South 
2423 East Edgar Road 

LINDEN N.J.
‘ Call 201-925-1700

V.I.P. REALTY
Real Estate — Mortgages 

Insurance
409 New Brunswick Avenue 

Perth Amboy. N.J. 
Dial 201-826-5555

ANN & LUCILLE’S 
LUNCHEONETTE

k Open 6 days a week 
Good Food at reasonable prices. 
We serve the best cup of coffee 

in town.
296 22nd Ave. Paterson N.J.

DRY ICE 
INC.

39 McClellan Street 
NEWARK. N. J.

201-242-8500

LOCKS FROCKS & 
BARREL BOUTIQUE 
Wigs and Hairpieces 

Sold and Serviced

I

Easter Greetings from
1 
• 
1 MERRICK POOCH PAD

SUMMIT DELICATESSEN I 
1 Afghan Puppies

“Home of Fine Foods" • 1 AKC and other Breeds
Delivery service Complete • I professional grooming & styling

catering — dial 201—568-0550 ♦ all breeds
Open daily, Sundays, Holidays 1 

• 2272 Babylon Turnpike
8 AM to 10 PM. V 1 Merrick. New York

16 Engle St. ♦
Call 516 FR 8-9716

Englewood, N.J. » i.
» 
tASTORIAN MANOR 

25-22 Astoria Blvd. Astoria ♦ 
(At the foot of the 
Triboro Bridge) 

Weddings - Dinners - Showers 
Confirmations - Social functions 

Beautiful Banquet Rooms 
Private Wedding Chapęls 

Tele AS 8-7066

JOHNNY’S 
AUTO PARTS

8014 Foster Avenue 
Brooklyn, New York 
Top Dollar Paid for 
Late Model Wreck 

Call: 444-9536

Easter greetings to all our good 
friends and patrons 
HILLSIDE HOUSE 

CATERERS 
206-10 Hillside Avenue 

Hollis L.I. N.Y.
For catering at its best 

at a budget price 
call HO 5-7788

CASA DI PEZZA 
32 Bloomfield Avenue 

Bloomfield N J. 
Specializing in hot style 
Hot Dogs and Sausage 

Sub sandwiches and other 
Italian dishes — We wholesale 

to Rest — We deliver. 
201-743-9705

GROVE STREET 
GIFT MART 

A Family Store
Open 6 days a week

309 Grove St. Jersey City, N.J. 
Call 201—432-2980
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The New Villa Borghese 
formerly Chateau D’Alfredo 

The finest Italian and American 
cuisine with continental touch 
Cocktails, luncheons, dinners, 

catering to weddings, banquets 
and special occasions.

Call (914) 297-8207 
Widmer Rd. Wappinger Falls
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ROBERT P. CARTER
INSURANCE

Personal, Auto, Business, Home ♦
l a a a a a « • a a a •
i • a a a a ♦ ♦ ♦

Your independent 
insurance agent. 

For complete insurance 
protection 

21 Davis Ave., Po’k, 471-5730

BRUNO
HAUTE COIFFURE

Hair Problems?
Wigs, too.

50 Raymond Ave., Po’k 
Tues. - Wed. - Sat.

Thursday, Friday 9 to 9
914-452-3140

♦
I • o I

CHARLIE’S GULF 
SERVICE STATION 
Open 7 days a week 
Expert auto repairs 

Road and towing service 
tires, batteries, accessories 
Madison and 12th Avenue 

Paterson, N.J. 
Dial 201-684-9889
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L & M
ESSO SERVICE STATION

153 Springdale Ave.
East Orange. New Jersey 

Mr. Hollis — < 201) 673-9785

CERTIFIED 
AUTO BODY

253 - First Street 
Palisades Park, N.J.

201-944-9735

STEVE’S
SHEET METAL CO. INC.

Air conditioning duct works and 
sheet metal specialties 
92-03 Roosevelt Ave. 

Jackson Heights. N.Y.
(212) 651-7996

FAZIO & SONS

26 Lawton Street 
Brooklyn. N.Y.

INWOOD SHELL 
SERVICE STATION

4469 Broadway
569-9896

24 Hr. Towing Service

PALERMO CLEANERS

122 Central Avenue 
Brooklyn 

EM 6-6985

GERBER & PANCANI 
ARCHITECTS

99 Morris Avenue 
SPRINGFIELD. N.J. 

201-467-1710
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MOUNT VERNON 
TRAVEL CORPORATION

16 Gramatan Avenue 
Mount Vernon. New York 10550 

914 MO 8-8888

WIEMERWALD 
97-11 Queens Blvd. 

Rego Park, N.Y. 
Good Food and Excellent service 

A Family Place 
Call RUDY — 897-3035

GREAT KILLS 
SERVICE STATION 

ESSO — General Repairs 
N.Y. State Inspection 

24 Nelson Avenue 
(opposite Great Kills Train Sta.) 

YU 4-0600

Atlantic Service Station
Open 6 days a week, general auto | 
repairs domestic and foreign cars. • _ 
tires, batteries and accessories — | 
824 Riverside Ave Lyndhurst, N.J. • 

(201» 939-9577
a a a a a a a a a a a » a a a a i a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

AA Auto Body Collision Service I 
Infra red dura, bake oven painting { 
all repairs under 1 roof guaranteed • 
to meet all inspection requirements i 
Show room service only 5 min. from • 
Tri-Boro bridge 24-29 45 St. Astoria i 
Queens, L.I. RA 8-3104 — Mr. Eric } 
Kostner. Mr. Rudolf Tornitz, owners II • a i a a a a a a a a »— a i ♦ a a a a a a a i i a a a a a a a a i a a i - a a a • a a a a i a a i a a a a a a a a a a a a- a a a a a a a a a a
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a 
THE MURRAY CO.

INTERNATIONAL TRADERS ( 
Import and Export

90 Koyen Street Ford N.J. a. 
Phone 201-442-7743

a a a a a a a a a a a a a a a a ♦ .i a a
i

N. J. CAVAGNARO AND SONS 
MACHINE CORPORATION

156 6th Street 
Brooklyn, New York 11215 

- 625-0928 ------

FIVE BROTHERS 
CARTING CO.

84 William Street

943-3811

LENOX CHALET 
CATERERS

254 East 2nd Street 
New York. New York 
Call: (212) OR 3-1890

Happy Easter

TAKE OVER PAYMENTS 
NO MONEY DOWN 

COLISEUM MOTORS

SUNSET LANES
Open 7 days a week 
From 9 AM to 2 PM 

Call (201) MU 6-1400 
399 U.S. Hwy. No. 22 

Hillside. N.J.

SKYLINE 
CATERERS

30 Burma Road 
Jersey City. New Jersey 

201-432-6800
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I Greater New York Driving School J 
} Authorized to conduct required 31 
J hour class. Appointment made for • 

written test free of charge. Begin- { 
ners, advanced, refresher courses. | 
All cars dual controlled for your i 
safety. Same car and instructor * 
throughout. Reduced rates for lie-1 
ensed drivers. Cars for road test— | 
private lessons only. Free door to» 
door pick-up service — OR 4-57501

I

CUTRONE 
RESTAURANT

712 W. 125th Street 
Good food and family place 

Call MO 3-5708

THE ORIGINAL RUDY’S
RESTAURANT

219-01 Northern Blvd. 
BAYSIDE. N.Y. 

BA 4-5154

RAINEY’S 
REPAIR CENTER 

Major and minor repairs 
Open 7 AM to 8 PM 

79 -87 Georges Road 
New Brunswick. New Jersey 

Call 201-846-4220

JIM'S 
BODY SHOP 

COLLISION EXPERTS 
566 Pennsylvania Avenue 

Elizabeth, N.J. 
201-352-5990
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THE HOUSE
NAME BRANDS 

AT WHOLESALE PRICES 
Open 6 Days a Week

700 Anderson Avenue 
Cliffside Park, N.J.
Call (201) 941-3864

DECORATING
Open 6 Days a Week 

Everything for the Home 
to make it beautiful

U.S. Highway No. 9 
ENGLISHTOWN, 

New Jersey 
Call 201-536-3322

THE MANDINGO 
GIFT SHOP

Open 6 Days a Week 
A FAMILY PLACE

318 Jackson Avenue 
Jersey City, N.J. 
201-332-9863

ARTIE'S
Auio Body and Repairs

All Makes and Models 
Pick up and delivery, towing service 
Collision experts—Body and paint

Foreign and American
. Insurance estimates gladly given

1851 Richmond Terrace 
(Foot of Clove Rd.) 

Staten Island 
273-4969

SANDWICH SHOP 
and LUNCHEONETTE

695 Georges Road 
North Brunswick N.J. 

and U.S. Highway No. 1 
N. Brunswick 

Open 6 days a week 
Good Food 

Wc serve the best cup of coffee
in town

BIG

REALTY
CORP

114 Old Bergen Road 
Jersey City N.J.

MODERN

EXPRESS
Inc

3445 Paterson Plank Road

NORTH BERGEN.

New Jersey

MR. LLOYD JOHNSON

CALL 201—843-9333

I
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INWOOD SHELL 
SERVICE CENTER

Blessed and Joyous Easter ®®®®®®@® S®
SERVICEA 4 F MOTORS

USED CARS 
Wholesale and Retail

ĮOIOIOIOIOMC SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wed Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

ALFRED W. ARCHIBALD, President
šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets 
virš $213,000.000.

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

-------- AU Accounts Compounded Daily---------
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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

< MANHATTAN
REFUSE REMOVAL 

SERVICE
411 West 55th Street 

New York City 
Call 765-7453

4469 Broadway Cor. of 192nd Stw oiuduway vur. oi oc i
§ 569-9896 or 569-5150
® Official N.Y. State Inspections } 
® Station open 24 hours.

[O]

®

®
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®

® 
® 
® 
®

®

®®

CHARLIES SUBS

Open 7 days a week — We deliver 
A Family Place

564 Grove Street Irvington, N.J.
201-372-9144

FREIGHTS TRAFFIC 
SERVICES Inc.

P.O. Box 221 
Gladstone N.J. 

Call 201-234-2200
Pres. Richard T. Tobey
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PERRY'S !
PROFESSIONAL CLEANERS I 

i 
» į 
I 
I

Pickup and Delivery Service
498 12th Avenue 

Paterson, N.J.
Call 201-742-3988

GRANNY’S
CAROLINA CHICKEN 

Dining Room Service 
or Take Out

Call us for Parties - Clubs 
or any occasion when you care 

enough to service the best.
Dial 201-427-9294 

344 Lincoln Ave. 
Hawthorne N.J.
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WEST MOUNT
SERVICE CENTER 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repair 

Road Service
Tires Batteries and Accessories

44 Washington Street 
West Orange, N.J. 

201-325-9813
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ROTH'S 
DELICATESSEN

Open 6 days a week, Closed Mon. 
. Free delivery— Expert catering 

Salads our specialty 
No job to small 

633 Franklin Avenue 
Nutley, N.J.

201-667-7541

CLOVER LEAF 
GARDENS

272-A Roanoke Street 
Woodbridge, New Jersey 

201-636-2980 *

447 Van Houten Avenue 
' PASSAIC N.J.
Dial 201—472-1135

DANKO & DE VITO

82-06 Astoria Blvd. 
Jackson Hights, N.Y. 

-----— 651-5252-------

RICHMOND TAILORS 
For the Finest in Tailoring

496 Henderson Avenue 
West Brighton, Staten Island 

Call 447-6500

CASA FELICIA 
RESTAURANT

288 Larkfield Road 
East North port, L.I.

JOE’S HUDSON.
ESSO

200 Hudson Street 
HACKENSACK, N.J.

201-343-9808

Easter Greetings
To All

HONG LUCK 
RESTAURANT

360 West Route 59 
NANUET, N. Y. 
914 — NA 3-3964
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AL’S CUSTOM 
PAINTING

& CHOPPER PARTS 
Custom Built Cycles 

Black Horse Pike 
Crosskeys N.J.

Dial 609-629-4920
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TETRO AND SONS
DISPOSAL

Container Service 
1 to 10 Yards Service 

Industrial and Residential 
902 Spruce St. Union Beach, N.J.

201-264-7465

HOWARD 
JOHNSON’S

Open 7 Days a Week 
290 Tarrytown Road 
Elmsford, New York 

914-592-9673
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TENAFLY MOWER SERVICE
Authorized Dealer for Jacobsen, 
Sensation and Yardman Mowers 

Roto-tiller and leash blower
44 W. Railroad Ave Tenafly, N.J. 

201-567-1250
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METRO SEWING
MACHINES INC.

Necchi Sewing Centers new Neechi- } 
Alco Zig-Zags, regularly >129 now I 
$59. 1374 First Ave. nr. 73rd — 988- } 
0088; or 106 Lex. Ave. nr. 27 St.} 
N.Y. N.Y. 212-686-1180

, —-------- ------------------
♦ Boating and Accessories Peconic—} 

Noyac fishing weekend cottage —» 
boat & motor $25. per person, mini- } 
mum 2 people. Come Friday night, I 
stay ’til Sunday. The best fishing on} 
L.I. Flounders, weaks, blues, bass, I 
mackerel, etc. Reserve your week- } 
end now — Mill Creek Marina Sag • 
Harbor, L.I. (516) 725-1351
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I 240 Godwin Ave Midland Park N.J. I

Call 201-447-3121 }
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ISLAND BAKERY
Rolls and Heros 

Italian and Frenla
Bread of Distinction

42-17 BROADWAY, L. I. C.
AS 8-1958
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H RUBIN OPTICIANS
A Family Place 

while you wait service 
(in most cases)
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Open Mon thru Thurs 11-11:30 }
♦

DELIO
PIZZA & HERO SHOP 

Orders to go 
Dial 20Į—721-9440

Fri - Sat — 11 to 12:30 
Sun 3 to 11 

120 North Broadway 
South Amboy N.J.

®
®
®

g Easter Greetings to all our
® Friends and Subscribers
| PHILLIPS
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JOHNNY’S AUTO PARTS

8014 Foster Ave 
Brooklyn N.Y.
Tele: 444-9536

Top Dollar Paid for 
Late Model Wrecks

® 
® 
® 
® 
® 
®

FUNERAL HOME

79-22 Metropolitan Ave 
Middle Village LI N.I.

TW 4-8389

®-------------------------------------
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Parengimai New Yorke
Balandžio 18, sekmadieni — Tra

dicinis lietuviškų Velykų stalas Ap
reiškimo parapijos salėje.
Rengia Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa.

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

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

Gegužės 1, šeštadienį — Pianistės 
Aldonos Kepalaitės koncertas 5:30 
v. Town Hall salėje.

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

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

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

Birželio 6, sekmadienį — Tarmių 
popietė 4 v. popiet Kultūros Židinio 
patalpose. Rengia Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija.

Rugsėjo 25-26, šeštadienį - sekma
dienį — Dailininko Česlovo Janušo 
kūrinių paroda Kultūros židinio pa
talpose. Rengia Liet. Moterų Klubų 
Federacija.

. Spalio 24, sekmadienį — Rytinio 
pakraščio mažoji dainų šventė įvyks 
4 vai. popiet Lietuvių Laisvės salėje. 
Elizabeth. N.J. šventėj dalyvauja 
Connecticut. New Jersey. New Yor
ko ir Philadelphijos chorai.

Spalio 30-31, šeštadienį-sekmadie- 
nį — Dail. Onos Paškevičlenės kū
rinių paroda Kultūros židinio pa
talpose. Rengia Liet. Moterų klubų 
federacija.

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

WEST HAMPTON 
NURSING HOME

7 Seafield Lane 
Westhampton, Long Island 

‘ (516) 288-1122

PEOPLES 
AUTO BODY

Open 5 days a week 
Collision Experts 

292 Getty Ave. Clifton, N.J.
Call (201) 772-4933
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LE-HI CARPET
All work guaranteed 

Carpet cleaning — installation 
Boonton Ave & Taylor Town Rd.

Montville N.J.
(201) LO 1-334-1560
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i BAKEMASTER BAKERY
{ Home of the King of Cheese cakes. { 

Darbininko skaitytojai labai } We are famous for our cream cheese } 
prašomi prisiųsti prenumerata' bS,7?‘e,.°!r S v • pastry bread and rolls. 307 Pascack J
8 dol. UŽ 1971 m. Šiomis die-| Road Washington Township N. J. ♦ 
nomis neapsimokėjusiem skai-} 
tytojam buvo pasiųsti paragini-}’ 
mai, į kuriuos prašoma at-{ 
kreipti dėmesį, kad administra-} 
cijai nereikėtų siųsti antrojo.} 
Tai sudaro bereikalingas išlai-i 
das- Visi skaitytojai prašomi*^ 
pridėti auką spaudai už kalen-J 
dorių, nes viskam pabrangus be’ 
paramos reikėtų kelti prenume-i 
ratos mokesti. Laukiam laisvos! 
aukos spaudos reikalam. Ta* 
pačia proga primenam, kad kai ’ 
kurie skaitytojai yra dar neat-1“ 
silyginę už 1970 m. Laiku apsi-» 
mokėjęs skaitytojas daro dide-» 
lį patarnavimą administracijai,!
už ką dėkojam. —Darbininko} 
administracija. }.

pastry bread and rolls. 307 Pascack ♦

201-664-5034

C & P AUTOMOTIVE 
DIAGNOSTIC CENTER

High Performance Auto Clinic 
Electrical Specialists 

Route 130 Highstown 08520 
609-448-7105

TOWN & COUNTRY 
COIFFURES

Latest in creative Hair Styling 
Late Nites—Monday-Wed-Friday 

101 Quens Anne Road 
Bogota, N.J. 

201-342-1594

MARIO’S AUTO INSPECTION 
STATION

Shell Bay Ave. Mayville
Court House

CAPE MAY, N. J.
(609) 465-5607

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome iį 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 prenumeratų S.

Spaudai paremti

Siunčiu skolų už___ m,

NIP-N-NIBBLE LIQUOR-DELI
Call us first to please your thirst 

Gift baskets of cheer 
Party platters

Free Delivery (201)372-8279 
1158 Stuyvesant Ave.

Irvington 07111

JAMES ROCHELLE
PIANO LESSONS 

AND THEORY
893 Knickerbocker Avenue 

Broklyn, New York 
Call 821-9548

CAROUSEL 
Hairstylists, Inc.

The New Carousel Beauty Salon
in Flushing 

Complete beauty treatments by 
Mr. Bernard and Staff.

Open 5 days — 'Call TU 6-1777
169-02 35th Ave. Flushing

FREDDY'S 
Chevron Station

550 Ringwood Ave. Midvale N.J. 
Auto Body Repairs 

Specializing on. Corvettes 
and Foreign Cars 

201-835-9753

CHARLIE BROWN'S

North Restaurant
A Family Place
87 County Road
TENAFLY N. J.

201—569-5558

CORONET 
PLANNING CORP.
State Highway No. 34 

Strathmore 
PROFESSIONAL BUILDING 

Matawah, New Jersey

TRADE WINDS
■ - Motor Lodge

Open all year
Your Home away from Home
Route 30 White Horse Pike 

Ab^ecom. N.J. 08201 
Phone 609-646-5133-4

TRIANGLE ESSO 
SERVICE

‘Stop in for complete auto repairs” 
or call (201) 945-9725

1175 Pallisades Avenue 
PALISADES, 
New Jersey

Why pay rent! When you can quali
fy to own your own home! We have: 
I. Computerized service for fast 
listing; U. 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.

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.

b
Q

HANS WERNER

740 Clarkson Ave. Brooklyn
Painting and general maintenance 

> Lowest rates Guaranted work 
) Call 778-2324 anytime

LANDSCAPING 
CONTRACTOR

LAWN MAINTENANCE
®

®

®

®

Cement and Brick Work 
Call 699-5023 

MR. JOHN D’AMELLIO

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

& Sons
MOVING and HAULING

Attic - Basement - Yard 
CLEANING

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

336 Peshine Avenue 
Newark, N.J.

» 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 
' dances — Call Bill Curtis 
i or stop by—187-32 Linden 
1 Albans, New YorkT1412

specialty 
525-8829 
Blvd. St.

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

PAPER HANGER 
Guaranteed Work 

Call — 
914-237-4716 or 212-547-4882

MALE - FEMALE.
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VITTORIO QUIROLO 
and SONS, Inc.

VARIETY KNIT
FUNERAL HOME

327 E 109th Street. N.Y.
A superior service minimum cost 

personalized service.
Air conditioned chapels in all 
locations — 24 hour service 

LE 4-3472

See the beautiful all new, exciting

ASTORIAN MANOR
The gateway to happiness 

(fully air-conditioned) 
Weddings, dinners, confirmations 

banquets, showers, social functions, 
industrial parties 

Private wedding chapels 
AStoria 8-7066 

25-22 Astoria Blvd. Astoria 
(at foot of Triboro Bridge)

One of America’s largest installers 
rebuilt engines 6 cyl short block+ 
rebuildable engine, >145 installation 
extra, and transmissions, quality 
work done on premises 1 day service, 
free pick-up, finance available, fac
tory guarantee. New and near-new 
engines in stock—50% off also for
eign engines in stock. Master charge, 
Americafd, Diners Club — 624-4217

RIDGE-DELKO ENGINES
270 4th Ave. cor. Caroll St. Brook
lyn — MA 4-4033

FILATELISTAI! |
Siunčiame Lietuvos pašto | 

| ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra-f 
{ šyti: Baltic Stamps, P. O. Box| 
} 127, Toronto, 19, Ont., Canada.^

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

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

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

2600 71st STREET
NORTH BERGEN, N.J.

(East "of Tonnelie Ave in new in
dustrial park area)

An Equal Opportunity Employer

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

DEXTER PARK ft 
IK PHARMACY 
^9? Wm. Anastasi, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER

Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors 

Jalousie Windows
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

--------Allen R. Shipley---------

svarbiausias tarp rinktinių valgių 
ant jūsų Velykų stalo

VELYKOM
gausiai apsirūpinkite 

palengva paruoštu lenkišku kumpiu 
su garsiu senojo krašto skoniu.

LENKIŠKAS KUMPIS
Gaunamas trijose lygiai skoningose 

ir patraukliose rūšyse:
KRAKUS, ATALANTA ir TALA.

H. W. MALE
TO PLACE

YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 

Tel.: GL2-2923

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

DRIVERS
Bus and Truck 

Mechanics
Diesel exp.

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

Apply in person
9 AM to 4 PM

SUBURBAN
TRANSIT

’ CORP.
750 Somerset Street 

New Brunswick, N.J.
M/F

DISPLAY

FULTON STORAGE 
WAREHOUSE CO.

1 nc.
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 ”

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.

TONY DA CANECA 
Tavern and Restaurant

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

201-589-0376 - 201-344-9771

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'
716-837-1100
Buffalo, N.Y.

H. W. MALE

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

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

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

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 Bush wick Ave., Brook
lyn, N- Y. 11221.

Kas norėtu skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923



t

darbininkas

DARBININKAS
5-7066 
2-6916 
5-7281 
2-2923

Vienuolynas----------  GL
Spaustuvė________ GL
Redakcija-------------- GL
Administracija-------GL
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Woodhaveno LB apylinkės 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 17, šeštadienį, 5 v. popiet 
Kultūros Židinio patalpose. Bus 
kalbama apie paramą Kultūros 
Židiniui, apie LB apygardos 
suvažiavimą, bus svarstomi ir 
kiti aktualūs reikalai. Po susi
rinkimo — kokteiliai, vaišės, ka
va. Viskas nemokamai. Prašomi 
visi Woodhaveno lietuviai atsi
lankyti.

Atitaisome. Praeitame Darbi
ninko numeryje, rašydami apie 
Vytauto’ Žuko mirtį, parašėm, 
kad jis tarnavo Pan American 
bendrovėje. Jis toje bendrovė
je netarnavo. Kaip inžinierius 
dirbo įvairiose bendrovėse. Už 
klaidą atsiprašome.

Sportinėse varžybose, kurios 
bus balandžio 17, dalyvauja 32 
komandos. Iš Bostono atvyksta 
net du autobusai. Varžybos bus 
Franklin K- Lane mokyklos vi
sose sporto salėse. Vakare ren
giamas sportininkų pagerbimas 
ir šokiai Maspetho lietuvių pa
rapijos salėje.

Donatas Banaitis sausio mėn. 
baigė Long Island universitetą 
pažymiu “eum Įaudė”. Studijų 
pagrinde turėjo psichologiją. 
Šalutiniai dalykai — sociologi
ja ir antropologija. Naudojosi 
Regents, Veterans stipendijo 
mis ir G. I. Bill. Donatas yra 
Vietnamo karo veteranas. Tar
navo Green Berets dalinyje, pa
rašiutininkas, medikas- Iš fron
to grįžo 1967, atžymėtas: Sil
ver Star, dviem Bronze Stars, 
Air Medal, Parachute Wings. 
Studijas tęs toliau.

Marytė Šalinskienė, Wood
haven, N. Y., įamžino savo tė
vą a.a. Joną Antanaitį, Phila
delphia, Pa., ir paaukojo 1000 
dol- Kultūros Židinio statybos 
fondui.

Organizacijų atstovų susirin
kimą Kultūros Židiny nauju sta
tybų reikalu kovo 28 į garsi
nį filmą užrašė p. Bivainis su 
sūnum ir dukra.

L- K, Moterų Sąjungos 29 
kuopa rengia lietuvišką Velykų 
stalą balandžio 18, sekmadienį, 
1 vai. popiet Apreiškimo -parapi
jos salėj. Įėjimas 4.50. dol. Bi
lietus galima įsigyti iš anksto. 
Pelnas skiriamas Apreiškimo 
parapijos reikalam.

Angelų Karalienės parapijo
je Švč. Sakramento garbei bu
vo pašvęsta kovo 28. Švč. Sak
ramentas buvo išstatytas po 
paskutinių mišių 12:15 popiet- 
Iškilmės baigtos 4 vai. iškil
mingais mišparais ir palaimini
mu. Pamokslus sakė kun. Pra
nas Geisčiūnas. Dalyvavo para- 
piečiai ir 26 svečiai kunigai. Bu
vo preL Jonas šernas, Newar- 
ko parapijos klebonas, kun. Va
lančius iš Chicagos ir visi apy
linkės lietuviai kunigai. Per 
mišias giedojo parapijos cho
ras iškilmėm specialiai išmok
tas mišias. Mišparai buvo gie
dami lotyniškai. Palaiminime 
apeigos atliktos lietuvių kalba 
Buvo malonu dalyvauti pamal
dose, kur naujai atnaujinta baž
nyčia, choras gražiai gieda, di
delis būrys lietuvių kunigų ir 
parapiečių dalyvauja pamaldo
se.

Prof. Vytautas Marijošius at
vyksta Į LMK Federacijos New 
Yorko klubo rengiamą Atvely
kio popietę ir kalbės apie Lie
tuvos operos 50 metų sukaktį- 
Popietė bus balandžio 18 d. 5 
vai. v. Kultūros Židinyje.

Lietuvos atsiminimų radijo 
valandėlės programai sueina 
30 metų- Ta proga balandžio 24 • 
d. 7 v.v. Lietuvių salėje Eliza
bethe rengiamas didelis kon
certas. Programą atliks solistai: 
Prudencija Bičkienė iš Chica
gos, Ona Pliuškonienė iš Phila- 
delphijos, tenoras Liudas Stu- 
kas iš Hillside, Robertas Jaku
tis iš Worcesterio. Po koncerto 
šokiai ir bufetas. Kitą dieną, 
sekmadienį, ^pamaldos bus New
ark© lietuvių parapijos bažny
čioje. Mišias aukos prel. J. 
Scharnus, pamokslą pasakys 
Tėv. dr- T. Žiūraitis. Iškilmin
gas banketas bus tuoj po pa
maldų pirmą valandą parapijos 
salėje. Bus sveikinimo kalbos. 
Žibuoklių sekstetas, vadovauja
mas Liudo Stuko, ir Linksmie
ji broliai.

Kap- Kęstutis Gedmintas, ati
tarnavęs JAV kariuomenėj dve
jus su puse metų tolimuose ry
tuose ir Vietname, grįžo vie
nam mėnesiui atostogų, kurias 
praleido savo šeimoj. Fort Be- 
ning, Georgijoj, atlikęs specia
lius kursus, vėl išvyko viene- 
riem metam į P. Vietnamą.

MEZZOSOPRANAS 
ONA PLIUŠKONIENĖ — 

ŠEŠTOKAITĖ
Gimė Lietuvoje, Pa

jevony, Vilkaviškio apskri
tyje. Nuo ankstyvų vai
kystės dienų joje pradėjo reikš
tis dainos meno pomėgiai ir do
mėjimasis muzika. Išaugusiai 
dainininkės svajonės virto tik
rove. šiuo metu ji yra subren
dusi solistė.

Dainavimo meną ilgesnį lai
ką studijuoja pas bu v. Lietuvos 
valstybinės operos solistę Juzę 
Augaitytę, Philadelphijoje.

Solistės karjeros pirmuosius 
žingsnius pradėjo Philadelphijo
je. Vėliau sėkmingai koncerta
vo Baltimorėje, Elizabethe, Hart 
forde, Bostone, New Yorke, De
troite (Dainavoje) ir Monrealy
je.

Solistė Ona Pliuškonienė dai
nuoja Jokūbo Stuko Lietuvos 
Atsiminimų radijo programos 
30 metų sukakties minėjimo di
džiajame koncerte balandžio 
24, šeštadienį, 7 vai- vak., Lie
tuvių Laisvės salėje, 269 Se
cond Street, Elizabeth, N. J.

Solistė Ona Pliuškonienė, kuri dai
nuoja Lietuvos atsiminimų radijo 
valandėlės sukaktuviniame koncer
te balandžio 24 Elizabethe, Laisvės 
salėje. Nuotr. A. Cepulio

1971 m., balandžio 6 d., no. 25

A. KEZIO PARODA IR FILMAS
(atkelta iš 4 psl.)

Šiaip nuotraukos technikiniu 
atžvilgiu padarytos be priekaiš
tų-

kolas Vaitkus, Leonardas Šimu* mwn. 

tis, Mykolas Krupavičius, Vac- ŪMOS

“SIMO” KNYGOS PRISTATYMAS
(atkelta iš 4 psl.)

E. čekienė palietė emigraci
nę lietuvių visuomenę, jos apa
tiją ir nuovargį. Ir štai tą gy
venimą sukrėtė Simo Kudirkos 
tragedija. Tragedija visus su
jungė bendrai kovai dėl išduo
tojo gyvybės ir tuo pačiu rei
kalauti laisvės Lietuvai. Demon
stracijose, protesto mitinguose 

! dalyvavo jauni ir seni, ypač 
daug jaunimo- Simas taip pasi
darė laisvės trokštančio krašte 
simboliu.

Toliau prelegentė nagrinėjo 
aplinkybes, kas gi kaltas dėl 
šito išdavimo. Jos mintys susto
jo ties valstybės departamentu, 
iš kurio ir dabar išėjo nedrau
giškos instrukcijos pabėgėliam.

Toliau kalbėjo rašytojas ir li
teratūros kritikas Pranas Nau
jokaitis. Jo kalba spausdinama 
čia atskirai.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
paskaitė dvi ištraukas iš “Si
mo” knygos. Viena buvo kaip 
jis nušoko nuo sovietinio laivo: 
antroji — kaip pabėgėlį nusi
tempė sovietai, savo auką muš
dami ir spardydami.

Tada Dalia Mackevičiūtė-Ba- 
ker paskaitė autoriaus Jurgio 
Gliaudos ilgoką laišką, kuriame

jis aiškina, kas paskatino jį šią 
knygą parašyti- Simo Kudirkos 
epizodas praturtinęs mūsų gy
venimo kaseienybę, ir kad jis 
nedingtų užmarštyje, jis ir ap
rašęs jo išdavimo tragediją. 
Laiško gale išdėstė mintis, kad 
knyga būtų išleista angliškai.

Tada pirmininkaujantis J. Si- 
rusas prisiminė New Yorke 
vykusias demonstracijas, jų or
ganizatorius. Viena iš tokių pa
grindinių organizatorių buve 
Daiva Kezienė. Ji buvo pakvies
ta, ir jai buvo įtęįkta gėlė ir de
dikuota išleistoji knyga.

Savo žodyje D- Kezienė pa
brėžė, kad ji darė tai, kas rei
kėjo daryti. Reikėjo protestuoti 
prieš žmogaus išdavimą. Pir
mųjų demonstracijų metu jie 
prisiekė, kad nenurims tol, kol 
nebus garantuota, jog to
kie įvykiai nepasikartos.

Prie prezidiumo stalo buvo 
pastatyta ant dailininko triko
jo didoka išduotojo Simo Ku
dirkos fotografija, kuri į susi
rinkusius bylojo visu savo rim
tumu — savo jaukia šypsena ir 
savo tragiką.

Po pristatymo visi buvo pa
vaišinti kava ir pyragaičiais. 
Knygų tą vakarą buvo parduota 
net 70. (p.j.)

lovas Sidzikauskas, Juozas Žile
vičius, Adomas Galdikas.

Kad žmonės būtų šiuo tuo 
sujungti, įvesta reporterė Ra
munė Kviklytė, kuri vienokiu 
ar kitokiu būdu užkalbina anuos 
žmones. Pas vienus nuvyksta 
asmeniškai, kitus pasiekia tele
fonu, laišku ir t.t. Toji kores
pondentė klausia svarius klau
simus, ir užklaustasis aiškina- 
Tuo aiškina ir visą savo gyve
nimą, nuveiktus darbus. Taip 
nejučia filme pasidaro 
teksto, daug 
iš pristatytų 
liukas apie 
Galdiką. Jis 
tas savo namuose, savo studi
joje ir gamtoje, parodyta visa 
eilė paveikslų.

Filmuotojas mėgsta savo 
žmonės išvesti į gamtą, į tą ap
linką, kuri juos supa. Ir tie mo
mentai gana gražūs, ir net poe
tiški.

Žiūrovo neįtikino toji repor
terė nei savo balso tonu, nei 

tas. Ypač rekomenduojama, klausimais, nei pačia vaidyba, 
tiem, kurie nori siųsti į Lietu
vą, nes tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Cit- 
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

FILMAI
Iš fotografijos jis atėjo prie 

filmo. Pastūmėjo tas būtinu
mas užfiksuoti praeičiai. Tie 
filmavimo bandymai ir buvo 
čia parodyti.

Pradžioje buvo kronikinis 
juodas baltas filmas apie de
monstracijas Chicagoj ryšium 
su S. Kudirkos išdavimu- Ant
ras filmas buvo apie Jaunimo 
centrą Chicagoj. Filmas spalvo
tas ir padarytas gana patrauk
liai. Čia jis turėjo daugiau lais
vės ir galėjo visokiais būdais 
“pasakoti” vaizdais.

“Dvylikos” filmas 
lis. Dabar parodyta 
tik šeši žmonės. Tie

daug 
žodžių. Geriausiai 
išėjo bene gaba- 

dailininka Adoma 
čia buvo parody-

bus dide- 
tik pusė, 

buvo: My-

šveicariškų laikrodėlių labai 
papigintomis kainomis galima 
gauti pas laikrodininką Stasį 
Citvarą. Laikrodžių gerumas vi
su 100 procentų ' garantuo-

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.

Tėv. A- Kezys, S. J. yra tik
rai nepaprastas entuziastas ir 
didžio darbštumo žmogus. Kiek 
reikėjo įdėti valandų į šį filma
vimą, kiek organizacinių sunku
mų, paskui visi montavimai, į- 
rašymai. O filmavimas yra vie
nas iš brangiausių menų. Čia 
reikia ir daug pinigų, kartu rei
kia ir pagalbos. Dokumenti
nio filmo prasmė ir vertė di
dės su laiku, štai iš tų parody
tų vyrų jau du mirė. Ir kaip 
vertinga, kad jie buvo užfiksuo
ti filmo juostoje.

Tegu tai paskatina ir kitus 
susidomėti šiuo dideliu ir 
sunkiu darbu. Tegu organizaci
jos, draugijos ir atskiri žmo
nės šį darbą paremia auka!

(pi-)

Skriskime visi kartu į 
Šiaurės Amerikos ir Kanados lietuvių

IV DAINŲ ŠVENTĘ 
kuri įvyks 

liepos 3-5,1971 m. 
CHICAGOJE

Ekskursijos rengėjai: N.Y. LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

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

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

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

• Vietas užsakyti: Siųskite $40.00 užstatą už asmenį šiuo 
adresu:
LITHUANIAN ATHLETIC CLUB
% Klemas Budreckas
91-03 1171h 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.

Didžiosios savaitės pamaldos 
N.Y. lietuvių bažnyčiose

Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje

Didįjį Ketvirtadienį mišios 9 
v.r., iškilmingos mišios ir pro
cesija — 7 v.v.

Didįjį Penktadienį — 3 v. po
piet — Kryžiaus Keliai, 7v.v. 
— Kristaus Kančios pamaldos, 
procesija-

Didįjį šeštadienį — Vigilijos 
pamaldos 11 vai. vakaro.

Prisikėlimas sekmadienį 6 v.
Išpažinčių klausoma: D. Tre

čiadienį nuo 4 iki 5 v., nuo 7 
iki 8 v.v., ketvirtadienį 4-5, D. 
šeštadienį 4-5 ir 8 v.v.

Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioje 
Ketvirtadienį mišios 8 
iškilmingos mišios —

Prisikėlimas — 6 v.r. sek
madienį. Kitos mišios — 8, 
9, 10, 11, 12:15 ir 5 v.v.

Išpažinčių klausoma D. Tre
čiadienį nuo 7:30 v.v. ir D. Ket
virtadienį nuo 7:30 v.v., šešta
dienį 3-6 v. ir 710 v-v.

Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje

D. Ketvirtadienį — mišios ir 
procesija 6 v.v.

D. Penktadienį — Kryžiaus 
pagarbinimo pamaldos 6 v.v.

D. šeštadienį — Vigilijos mi
šios — 8 v.v-

Prisikėlimas — sekmadienį 
6 v.r.

D.
r. ir 
v-v.

D.

v.
7

Penktadienį — 3 v. Kry
žiaus pagarbinimas ir procesija 
į Kristaus Grabą.

D. šeštadienį — pamaldos 
prasideda 7 v.v.

Prisikėlimas — sekmadienį 6 
v.r.

Išpažinčių klausoma per mi
šias.

V- Atsimainymo parapijos 
bažnyčioje Maspethe

D. Ketvirtadienį mišios 8 v. 
r. ir paskutinės Vakarienės mi
šios 7:30 v.v.

D. Penktadienį — 3 v. Kry
žiaus Keliai, mišios ir kitos pa
maldos 7:30 v.v.

DTŠeštadienį — Vigilijos mi- 
mišios 7 v.v.

Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje 
Ketvirtadienį: mišios 8v. 
5:15 — Iškilmingos Pas-

D. 
r. ir 
kutinės Vakarienės mišios.

D. Penktadienį — Kryžiaus 
pagarbinimo pamaldos 12 vai.

D. šeštadienį — Vigilijos 
mišios 7 v.v.

Prisikėlimas 6 v. sekmadie
nio r.

Išpažinčių klausoma D. Ket
virtadienį 12-1, 4-5 v., D- šešta, 
dienį 4-5 popiet

— 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.

Didžiosios savaitės pamaldos 
Sv- Petro parapijos bažnyčioje 
bus tokia tvarka: Didįjį Ket
virtadienį, Didįjį Penktadienį, 
Didįjį šeštadienį pamaldos pra
sidės 7:30 v.v. Išpažinties klau
soma nuo 7 v.v.

Velykų rytą prisikėlimo pa
maldos bus 6:30 v. Procesijoj 
dalyvaus mišių, patarnautojai ir 
mokyklos vaikai. Giedos parapi
jos choras. Kitos mišios bus 
kaip sekmadienį.

Juozas Markelionis padarė du 
staliukus ir padovanojo Šv. Pet
ro lietuvių bažnyčios koplyčiai, 
kuri yra 7 gatvėje-

Vysk. Thomas J. Riley, Bos
tono arkivyskupijos augziliaras. 
Sutvirtinimo sakramentą su
teiks balandžio 16 d., 2 vai. po
piet lietuvių šv- Petro bažny
čioje.

Šv. Petro parapijos aukų rin
kėjų klubas turi 22 narius. 
Klubas išsirinko valdybą: Vili
mas Zaremba—pirm., Alfonsas 
Šidlauskas — vicepirm-, Ed
mundas Gailius — sekretorius, 
Albertas Kleponis—ižd.; į di
rektorių tarybą įeina: Rober
tas Gendreau, Jurgis Aukštikal
nis — Hill ir Benediktas Yusca- 
vičius.

Laisvės Varpo koncertas bus 
balandžio 18 d., 3 vai. popiet 
Lietuvių .piliečių draugijos sa
lėje So. Bostone. Programą at
liks solistė Gina Butkutė- čap- 
kauskienė ir vyrų oktetas iš 
Montrealio.

Muz. Darius Lapinskas su žmo
na Laima lankėsi Bostone- Ta 
proga Dariaus tėveliai surengė 
vaišes, kuriose dalyvavo būrys 
bičiulių ir pažįstamų.




