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BREŽNEVO KALBA NIXONO

LIETUVOS KATALIKŲ SKUNDAS SU 17.000 PARAŠŲ
Tokia žinia pereitą savaitę, 

kovo 28-29, apibėgo pasaulio 
spaudą kaip dienos sensacija.

Tai pirmas toks atsitikimas 
— sakoma laikraščiuose —,kad 
būtų surinktas tokis skaičius 
parašų, nepaisant saugumo truk
dymų.

Pirmas taip pat atsitikimas, 
kad Lietuvos gyventojų skun
das pasiekė ir Jungt. Tautų ge
neralinį sekretorių.

Iš redakciją pasiekusios 
spaudos pakartojame Los An
geles Times korespondento iš 
Maskvos Murray Seeger kovo 
28 pranešimą apie to skundo 
turinį.

-o-
Lietuvos Romos katalikai 

pasiuntė Jungtinių Tautų gene
raliniam sekretoriui Kurt Wald- 
heimui savo naujausius ir pla
čiausius nusiskundimus dėl re
ligijos persekiojimo, vykdomo 
Sovietų Sąjungos.

Colio storumo pluoštas peti
cijų su daugiau kaip 17,000 
“tikinčiųjų” parašų buvo pa
siųstas Jungtinėm Tautom 
pereitą mėnesį ( t. y. vasario 
mėn. Red.) po to, kai Sovie
tų pareigūnai Maskvoje ignora
vo jų ankstesnius protestus, 
kaip tai informavo šaltiniai ru
sų disidendų, kurie kopijas 
parūpino Vakarų spaudos atsto
vam.

Lietuva, maža respublika 
prie Baltijos jūrų, Sovietų Są
jungos prisijungta 1940, 
pažymėtina kaip sritis, kurioje 
tradicinis tikėjimas laikosi, ne
paisant vyriausybės ir komu
nistų partijos oficialaus truk
dymo. Raštas Jungtinėm Tau
tom yra aštriausias iš eilės 
skundų, kuriuos religinio po
būdžio disidentai pareiškė per 
paskutinius šešis mėnesius.

Nors Sovietų konstitucija 
garantuoja religijos laisvę, Lie
tuvos katalikai ir kitos religi
nės grupės dažnai nusiskun
džia valdžios kišimusi į bažny
čios gyvenimą. Trys ankstes
nės peticijos viso su 5,000 pa
rašų buvo pasiųstos pereitą ru
denį komunistų partijos sekre
toriui Leonid L Brežnevui. Bet 
policija, “vartodama.- grasini
mus, areštus, surakindama ran
kas, kliudė masinį parašų rin
kimą”’, sakė raštas Waldhei- 
mui.

Tikslo siekiant
“Tokia valdžios akacija su

tvirtino įsitikinimą, kad dabar
tinis memorandumas nepa
sieks savo tikslo, jeigu jis bus 
siunčiamas tuo pačiu keliu kaip 
ankstesni pareiškimai”, sakė 
raštas.

Katalikai pateikė savo skun
dus Jungtinėm Tautom — sa-

Aklas šališkumas
Kovo 18 Kinija susprogdino 

atmosferoje stiprų atominį už
taisą atominių ginklų bandy
mų vietovėje prie Lob Nor, ne
toli Kazachijos sienos. Visame 
plote už Uralo Sovietų kompar
tija organizavo mitingus pasi
piktinimui pareikšti ir reikalau
ti, kad Kinija būtų priversta su
stabdyti atominius sprogdini
mus atmosferoje. Tokie ban
dymai jau draudžiami tarptau
tine sutartimi, kurią vykdo 
JAV, Rusija ir Anglija, bet ne
vykdo nė Prancūzija, nė Kini
ja. Rusija teisingai kelią balsą 
prieš Kiniją, bet tas jos pikti
nimasis pakvimpa veidmainys
te, kai ji pamiršta tokį pat mas
tą pritaikinti ir Prancūzijai.

— Kelionę Maskvon prez. 
Nixonas pradeda gegužės 22 die
ną. Manoma, kad ji truks vieną 
savaitę. Data su Maskva jau su
tarta.

DR. VLADAS 
RAMANAUSKAS

Clevelande š. m. balandžio 
4 dienos rytą mirė.

Colio storumo dokumentas iš 123 
atskirų peticijų kaltina Sovietų 
Sąjungą religijos persekiojimu ir 
įstatymų nevykdymu

kė raštas,— nes “tikintieji mū
sų eks-respublikoje negali nau
dotis teisėm nustatytom Žmo
gaus teisių visuotinės deklara
cijos 18 straipsny”. Deklaracija, 
priimta Jungtinėse Tautose, 
susilaikant Sovietų delegacijai, 
pasisako už religinės laisvės 
pripažinimą.

Savo peticijoje lietuviai 
skundėsi, kad Sovietij pareigū
nai apriboja naujai ruošiamų 
kunigų skaičių ir kontroliuoja 
kunigų skyrimą į parapijas. Jie 
sako, kad per metus į seminari
ją tegali įstoti ne daugiau kaip 
10 jaunuolių.

Lietuvoje tiek nedaug kuni
gų — sako raštas, — kad vie
nas dažnai turi aptarnauti dvi 
ar tris parapijas ir kad “turi 
dirbti net invalidai ir susenę 
kunigai”.

Naujas skrydis Mėnulin numatytas pradėti bal. 16 d. 
Tai bus Apollo 16 misija. Čia matoma įgula su skridimo 
priemonių modeliais. Įgulą sudaro kap. loung, Įeit. kom. 
Thomas Mattingly ir pulk. įeit. Charles Duke.

POMPIDU SU 
GAULIZMO 
PRIEMAIŠOM

Prancūzijos prez. Pompidou 
ir britų premjero Heath dvi 
dienas trukęs neoficialus pasi
tarimas sušildęs Anglijos-Pran
cūzijos santykius, pasiektas 
nuomonių suderinimas ūki
niais reikalais Bendrosios Rin
kos rėmuose, bet dviem klau
simais nesutarta — jie palikti 
sutvarkyti vyriausybių galvom 
kada nors ateinantį rudenį.

Pirmasis yra sumanymas 
steigti politinį sekretariatą 
Bendrosios Rinkos narių užsie
nio politikai derinti. Principe 
klausimas senokai sutartas, tik 
neišspręsta sekretariato darbo 
buveinė. Prancūzija užsimanė, 
kad ji būtų Paryžiuje, praktiš-

Tik 30 dienų
Vyr. Teismas rado priešta

raujančiu konstitucijai Ten
nessee valstijos įstatymą, reika
laujantį būti išgyvenus valstijo
je tris mėnesius, kad galėtų 
registruotis balsavimui ren
kant valstijos ir savivąldybių 
organus. Pidėta orientacijai, 
kad galėtų pilnai užtekti 30 
dienų. Dabar jau veikia įstaty
mas, kad prezidento rinkimuose 
gali registruotis ir balsuoti iš
gyvenęs naujoje vietoje 30 die
nų.

Įstatymo nevykdo
Lietuvos valdžia nevykdo į- 

statyino, kuris turėtų bausti 
tuos, kas persekioja lankančius 
bažnyčią — skundėsi peticija.

Be to, katalikam neleidžia
ma atstatyti bažnyčių, sugriau
tų antrojo pasaulinio karo me
tu; jie turi sunkumų gauti lei
dimus laikyti pamaldas priva
čiuose butuose.

“Tuo pačiu metu betgi buvo 
leista atstatyti šokių salę And- 
riejave, kur stovėjo parapijos 
bažnyčia”, sakė peticija.

Raštas pakartojo kaltinimus 
iš pereito lapkričio mėnesio, 
kad du parapijų kunigai buvo 
pasiųsti į darbo stovyklas už 
vaikų mokymą religijos.

Du vyskupai buvo taip pat 
ištremti be teismo — tvirtino 
raštas.

ki anglai mano, kad geriausiai 
telkti viską vienoje . vietoje. 
Bendrosios Rinkos vykdomasis 
organas yra Briusely, ten pat 
siūloma įkurdinti ir politinį sek
retariatą.

Antras klausimas buvo Euro
pos parlamento galių sustiprini
mas. Tuo reikalu prancūzai la
ba J. 't.-ūs, bet sutarta, kad ir 
tas klausimas reikėtų svarsty
ti tada, kada visas narių dešim
tukas jau bus įsipilietinęs Bend
rojoj Rinkoj. Tai įvyks 1973 
m. sausio 1 d. Britai pasisakė 
už Strasburgo parlamento ga
lių sustiprinimą, prancūzai gal 
nenorėtų skubėti, bet kai bus 
visas dešimtukas susibūręs, 
prancūzai gali visko ir nelaimė
ti. Ypač tuo atveju, jei atsiras
tų norinčių toliau pastumti Eu
ropos susivienijimu_______
NUOSTOLIAI

Kare prieš Pakistaną Indi
jos nuostoliai štai kokie pa
skelbti: žuvo 3,471 karys, su
žeisti 8,648 vyrai, 325 dingę be 
žinios. Indija neteko 73 tankų, 
45 karo lėktuvų ir vieno karo' 
laivo.

Altos pirmininkui dr. K. Bo
beliui senatorius Charles Per
cy pažadėjo padaryti senate pa
reiškimą dėl Lietuvos peticijos 
Jungtinėm Tautom.

— Bal. 13-15 prez. Nixonas 
vizituoja Kanadą pasitarimams 
su Kanados vyriausybe. Abu
du kraštai pradėjo nervuotis 
dėl ūkio ir prekybos santykių.

Būtų buvę daugiau parašų 
123 atskirose to paties pobūdžio 
peticijose, jei Sovietų policija 
nebūtų taip griežtai reagavusi 
prieš disidentus — sakė raštas.

Tačiau sąrašas pavardžių yra 
vienas iš didžiausių disidenti
nių grupių, kurios pasireiškė 
viešai paskutiniais metais.

“Jei ateity valstybės orga
nai taip elgsis su tikinčiųjų 
skundais, kaip jie elgiasi iki 
šiol, mes būsim verčiami pa
tys kreiptis į tarptautines ins
titucijas, popiežių arzJungtines 
Tautas, kaip autoritetingą in
stituciją žmogaus teisėm ginti.

Raštas priminė tebetrunkan
čius Lietuvoje tautinius jaus
mus ir po to, kai prieš 30 me
tų su viršum Stalinas nutraukė 
jos nepriklausomybės periodą 
tarp dviejų pasaulinių karų.

Religijai slopinti — sakė ka
talikai memorandumo priede 
— vartojamas “prievartinis 
ateistinis auklėjimas”, kuris 
turi sukurti sovietinę visuome
nę, turėjo taip pat tą vaisių, 
kad padidino jaunimo nusikalti
mus, alkoholizmą, divorsus, a- 
bortus ir savižudybes.

-o-
Redakciją ligi šiol pasiekė su 

ta ilgiau ar trumpiau atpasako
ta žinia šie laikraščiai: N. Y. 
Times, Chr. Sc. Monitor, Wa
shington Post, Chicago Tribune, 
Chicago Sun-Times, El Tiem- 
po, Paryžiaus Le Monde. Pagal 
Le Monde korespondento A. 
Jacobe informaciją memoran
dumas datuotas gruodžio-sau
si mėnesiu.

The Chr. Sc. Monitor balan
džio 1 įdėjo savo koresponden
tės iš Maskvos Charlotte Sai- 
kowski ilgą pranešimą “Latvi
ja, Estija, Lietuva: Tautinis 
sąjūdis Baltijos valstybėse”. 
Pranešimas jungia visų trijų 
valstybių paskutinius įvykius: 
Lietuvos katalikų memoran
dumą, Estijos kompartijos ko
vo mėn. atsišaukimą prieš es
tų protestus dėl rusų infiltraci
jos, Latvijos 17 komunistų pa
reiškimą dėl rusifikacijos. Esą 
Maskva susirūpinusi “naciona
lizmo reiškiniais”, o dėl Lietu
vos tautinio ryšio su religija 
kaltinanti katalikybę, kad ji 
palaikanti “antirusišką nacio
nalizmą Lietuvoje”.

Kompiuteriai — 
karštas biznis
Sovietų rinkos atidarymo be

lauktą Amerikos biznieriai esą 
išgavę iš maskvinių prekybinių 
žvalgų prisipažinimą, kad cent
riniai olanuojamas sovietinis 
ūkis be tam tikslui pritaikytų 
kompiuterių negalėsiąs sėkmin
gai dirbti. Todėl šiandien tuo 
reikalu besirūpiną rusai dažni 
svečiai Amerikoje, gi Maskvoje 
amerikiečiai dažni svečiai su tos 
prekės pavyzdžių ar planų pa
siūlymais.

Sovietuose yra gaminami ke
li, rodos, ne daugiau kaip trys, 
kompiuterių pavyzdžiai, bet jų 
pritaikymo laukas labai siau
ras (erdvė, karinė sritis, moks
liniai tyrinėjimai). Kasdieni
nio gyvenimo reiškiniams 
“Studijuoti” ir “organizuoti” 
kompiuterių neturima. Todėl 
šitoje spragoje ir kaip tik šiuo 
metu bando su savo kompiute
riais įsitvirtinti amerikiečiai. 
Kokia forma ir kada, dar ne
išaiškinta, bet kontaktai jau 
giliai nuėję. Manoma, kad kuri 
nors amerikiečių firma gaus už
sakymą kokį nors uždavinį at
likti.

Bet yra dar viena. kliūtis — 
tebeveikia Washingtone drau
dimas parduoti Maskvai kom
piuterių technologiją. Biznie
riai tikisi, kad po Nixono ke
lionės draudimas bus atšauk
tas.

Paskutinė Brežnevo kalba bu
vo skirta prez. Nixono sutiktu
vėm. Progą jai pasakyti davė 
vadinamų profesinių sąjungų su
važiavimas, nes jame dalyvavo 
partinis elitas, kuris globoja ir 
seka visus Rusijos dirbančiuo
sius. Iš tos kalbos paaiškėjo, kad 
kai kurie naujausieji įvykiai pa
saulyje Kremliui labai nepatin
ka.

Pirma, jis labai piktai atsi
liepė apie V. Vokietijoje pasi
reiškusią opoziciją Maskvos- 
Bonnos sutarčiai ratifikuoti. Jis 
drįso net priminti, kad, besi- 
rinkdama ką tuo reikalu daryti, 
Bonna “renkasi arba karo, arba 
taikos politiką”. Tai yra toks 
stiprus grasinimas, kad Mask
va gali sulaukti priešingų re
zultatų — vokiečiai gali su
tarties ratifikavimą atidėti ne
ribotam laikui.

Antra, kalbėdamas apie Mas- 
kvos-Pekino santykius, Brež
nevas stipriai jaudindamasis pra
nešė, kad į geriausius ir nuo- 
laidžiausius taikos pasiūlymus 
Pekinas nieko daugiau nepasiū
lęs, kaip tik pažadą gyventi tai
kiai šalia vienas kito. Tai antau
sis, kurio Kremliuje nelaukta. 
Jei ir laukta, tai nesitikėta. Pe
kinas neatšaukė savo reikalavi
mų dėl sienų ištaisymo, jis nenu-

— Bedarbių skaičiaus mažė
jimą pradėjo rodyti vasario 
mėn. darbo statistikos duome
nys, bet kiek toji linkmė yra 
stipri, reikės laukti dar poros 
mėnesių statistikos duomenų. 
Bet maisto kainų kilimas susto
jo ir mėsos kainos pradėjo kris
ti.

— Vietnamo komunistai dide
lėm jėgom perėjo demarkaci
jos zoną ir pradėjo spausti į 
P. Vietnamo šiaurines provinci
jas. Dėl blogo oro Amerikos a- 
viacija negali veikti. Amerikos 
sausumos kariuomenė karo 
veiksmuose ten nebedalyvauja. r- - - ■ -______________
Padėtis beviltiška

Aplankęs Indiją, Pakistaną ir 
Bangladešą, britų užs. reikalų 
ministeris grįžo namo sujaukto
mis nuotaikomis — jis net ne
pajėgė sužinoti, kada tos trys 
valstybės galės susėsti prie tai
kos derybų stalo. Atsargumas 
diktuojąs manyti, kad derybų 
reiks ilgai laukti ir jos bus sun
kios. Nebent atsitiks kas ne
paprasto Bangladeše — prana
šaujamas visuotinis badas, eks
tremistinės kairės sukilimas ar
ba abi nelaimės kartu.

Chiang Kai-shekas, 84 metų, penktą kartą išrinktas Ki
nijos respublikos prezidentu šešeriems metams. Jį rinko par
lamentas, kuris buvo išrinktas kontinente prieš karo pralai
mėjimą komunistams.

SUTIKTUVĖSE
silenkė ir nepaprašė atgailos dėl 
santykių suardymo ir vadinamo
jo socialistinio pasaulio vieny
bės šabo ta vi mo, jis net, išsky
rus taikų sambūvį, daugiau nie
ko ateityje nenori. Kitaip sa
kant, nenori sugrįžti į Maskvos 
diriguojamą “socialistinį blo
ką”. Ir tai jau labai didelis 
skausmas.

Trečia, neiškentė nemetęs 
įtarimo ant Washingtono-Pe- 
kino viršūnių pasitarimų: girdi, 
Nixonas-Chou galėję padaryti ir 
prieš Rusiją nukreiptų slaptų 
pasitarimų. Tvirtinti jis nedrį
so, nes dar reikią laukti, gal 
kas ir pasirodys.

Ketvirta, be jokio saiko gy
rė Maskvos santykius su ara
bais, bet nė žodeliu neužsimi
nė nė apie Sudane demonstruo
jamą atvirą antisovietizmą, nė 
apie Libijoje davatkiškai neken
čiamą komunizmą, nė apie Egip
te rodomą neapykantą svetim
šaliams, kurių didžiausią dalį 
sudaro Maskvos kariai. »

Žodžiu, įdomus buvo Brežne
vas šį kartą abejaip: ir tuo, ką 
pasakė, bet daugiau tuo, ko ne
pasakė ir kad ta proga nemokė
jo pykčio suvaldyti. Užsienio 
politikos srityje tai buvo įdo
miausia Brežnevo kalba.

Karas baigiasi, 
mažina bazes

Mažiau kaip 100,000 Ameri
kos karių bėra likę P. Vietna
me, todėl bus lengvai įvykdytas 
prez. Nixono patvarkymas, kad 
iki gegužės 1 d. ten liktu tik 
apie 59,000 karių. Ryšium su 
tuo mažinamos bazės trans
portinės aviacijos, kuri aptar
navo Vietnamo karą. Viena to
kių bazių likviduojama ir Tai
wane, tik ne šiandien ir ne ryt, 
bet pusantrų metų bėgy.

Pentagone užsiminta, kad ry
šium su pasitraukimu iš Viet
namo senieji aviacijos bazių pla
nai pietryčių Azijoje iš naujo 
pertvarkomi, nes eilė bazių 
greit nebebus reikalingos. Pa
aiškinta, kad vienos Taiwano ba
zės likvidavimas neturi nieko 
bendro su Pekinui duotu paža
du kada nors iš Taiwano iš
traukti Amerikos karius ir ka
rinius įrengimus. Amerikos 
pagalbą Taiwanui apsprendžia- 
tebegaliojantis įsipareigojimas 
teikti jam pagalbą grėsmės at
veju.
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LIETUVIO RAŠTAS IŠ KALĖJIMO TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 (2 blokai nuo 
Woodhaven Blvd.).

Liudvikas, Adomo s. Simutis, gimęs 1935, už dalyvavimą Lie
tuvos Laisvės Kovos Sąjūdyje 1955 Pabaltijo karinio sovietų tri
bunolo nubaustas mirtimi, SSSR Aukščiausiojo sovieto pre- 
zidiuui mirties bausmę pakeitus 25 m. griežto režimo pa
taisos darbų kalėjimu, po 15 kalinimo metų, 1970.VU220, ap
lenkdamas kalėjimo administraciją, kuri jo pareiškimus sulai
kydavo, savais kanalais pasiuntė SSSR Aukščiausiojo sovie
to prezidiumui šiokį savo pareiškimą, kuris čia išverstas iš rusų 
kalbos ir kuriam redakcija pridėjo antraštėles.

AUKŠČIAUSIAI 
SOVIETŲ 
VALDŽIAI

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, Jv. biznio mašinos — pigiausfad. 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.

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8H ALI N8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ayo. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

SSSR Aukščiausiojo Sovieto 
Prezidiumui

Simučio Liudviko, Adomo s., 
g. 1935

Adresas: Mardvių ASSR (Mor- 
dovskaja ASSR)
p/o Javas, p/ja ŽX 385/10 
PAREIŠKIMAS
(BUVAU TADA 5 METŲ):

Buvau penkerių metų am
žiaus, kai man parodė mano tė
vo, lavoną. Pusė veido sutinus, 
pamėlynavus. Antroji pusė 
kruvina. Akys išdurtos. Rankų 
ir kojų oda balta, atšokus nuo 
kūno, apvirinta. Liežuvis iš
trauktas ir virvele ištemptas. 
Lyties organai sutraiškyti. (Apie 
tai aš sužinojau vėliau). Greto
mis daug tokių pat sumaitotų 
lavonų. Mano motinos ir dauge
lio man nepažįstamų žmonių 
raudojimas. Prakeikimai bolše
vikų adresu.

Ligi tol aš nebuvau girdėjęs 
žodžio “bolševikai”^ Pirmąją in
formaciją apie bolševikus gy
venimas man netikėtai pateikė 
jų sumaitotų lavonų pavidalu ir 
jų adresu siunčiamų prakeiki
mų: žmogėdros, pabaisos, niek
šai, žmonijos padugnės, — pavi
dalu.

Tuos prakeikimus siuntė ne 
propagandistai, o iš siaubo ir 
skausmo sąmonę prarandančios 
motinos, žmonos, dargi vyriš
kiai.

Tai buvo 1941 metų birželio 
mėnesį, raudonajai armijai trau
kiantis. Man tada buvo penkeri 
metai amžiaus.

(Liudviko Simučio tėvas A- 
domas Simutis, kilęs iš Vėgerių 
vai. Mažeikių apskrities, nuo
lat gyveno savo namely Kauna
tavoj, Luokės vals., Telšių aps. 
Dirbo padieniu darbininku. Bu
vo vedęs. Turėjo du sūnus. Ne
priklausomybės laikais politi
nėm organizacijom nepriklausė. 
Apie jo kokį reiškimąsi, Lietu
vą sovietam okupavus, trūksta 
žinių. 1941.VI.8, tik dvi savai
tes prieš Vokiečių-Rusų karo 
pradžią, jis buvo NKVD suim
tas ir laikomas Telšių ka
lėjime. Jo lavonas buvo ras
tas Rainių miškely drauge su 
72 kitų Telšių kalėjime 
kalintųjų ir, rusam besi
traukiant, 1941.VI .24 naktį Rai
nių miškely nukankintųjų lavo
nais. Tarp tų lavonų buvo dar 
keturi kaunataviškiai: Adolfas 
Butkus, Karolis Kizevičius, Pet
ras Maskolenka ir Kazys Pau
lauskas, NKVD suimti tą pat 
dieną kaaip ir Simutis. Kaunata
voj niekas neabejojo, kad visus 
juos bus įskundę po 1863 suki
limo Kaunatavos dvaro žemėse 
įkurdinti rusai kolonistai. — 
Vertėjas.)

j (PARTIZANUOSE):
Po antisovietine pogrindžio 

LLKS (Lietuvos Laisvės Kovos 
Sąjūdžio) vėliava aš atsidū
riau ne todėl, kad man socializ
mo idėjos nepatiko, — tada aš 
dar buvau per jaunas, kad ga
nėtinai susivokčiau teorijoje,— 
o todėl, kad raudonosios armi
jos į Lietuvą atneštoji sovietų 
valdžia dorojosi su nesupranta
mos naujosios tvarkos nepri
imančiais žmonėmis su besaike 
ir nusikalstama žiaurybe. LL 
KS sudarė Lietuvoje visiems ži
nomą ir pakankamai įspūdingą 
jėgą, išėjusią prieš sovietų ar
mijos okupaciją Lietuvoje, 
prieš jos užkartą sovietinę san
tvarką.

Ėjo nelygi kova, todėl nuož
mi. Kova žūtbūtinė. Lietuvos 
istorijoje tai ne naujiena. Jei 
nūdien Vietnamo partizanam 
didelė pagalba eina ne tik iš 
Sov. Sąjungos, bet ir iš dauge
lio kitų šalių kompartijų, tai 
ginantiem savo mažąją gimti
nę nuo galingojo agresoriaus 
Lietuvos partizanam iš šalies

niekas iš esmės nepadėjo. Be
veik visi padorūs pasaulio žmo
nės (jei po visa to galima juos 
padoriais laikyti) tylėdami žiū
rėjo į sovietinių karių vykdo- 
maas lietuvių žudynes. Penke
rius pokario metus Lietuvoj ne
siliovė šaudynės, liejosi žmo
nių kraujas, žmonės vaitojo 
tiek dėl sovietinės valdžios, 
tiek dėl LLKS rankos.

Bet aš žinojau, kad Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdyje yra 
lietuviai, saviškiai, o sovietų 
armijos kariai kalbėjo man ne
suprantama, svetima rusų kal
ba. Aš žinojau, kad Lietu
voje revoliucijos nebuvo, kad 
raudonoji armija atėjo į mūsų 
šalį ir nekviesta pradėjo joje 
daryti savo tvarką ir kad tai va
dinasi okupacija. Aš žinojau, 
tikrai žinojau, kad ne LLKS

savo gimtinei, savo tautai ir vi
sai žmonijai. Ta aplinkybė, kad 
antisovietinis sąjūdis Lietuvoje, 
pirmaisiais pokario metais jun
gęs dešimtis tūkstančių žmonių, 
per 10 kovos metų pasidarė la
bai negausus, manęs nejaudino, 
o, atvirkščiai, mane įkvėpė žy
giam. Aš radau reikalinga ko
voti ne tik už save patį, bet ir 
už tuos, kurie pakliuvo į čekistų 
rankas ir su numeriu nugaroje, 
mirdami badu, kasė anglis Vor- 
kuutoje,~taip pat už tuos, kurie, 
nematydami pergalės, iš baimės 
pakėlė arba nuleido rankas.

(MANE SUĖMĖ 1955):
Aš buvau suimtas ne 1952 

metais, kai valstybės saugumo 
organai gavo pakankamai duo
menų apie mano ryšius su an- 
tisovietiniu pogrindžiu.

ku. Bet aš tylėjau, nors tokio 
valdžios nusistatymo kalina
mųjų atžvilgiu, ypatingai politi
nių kalinių atžvilgiu, negaliu 
pripažinti teisingu. Beveik toly
džiai čia mums duoda tokią že
mos kokybės duoną, kad netgi 
pe raikę žmonės neįstengia savo 
davinio suvalgyti. Tokia pat 
duona tiekiama ir netoliese ap
gyventų vietovių gyventojam. 
Bet jei tyli pilnateisiai piliečiai, 
tyliu ir aš, kalinys, nors tokio 
tylėjimo negaliu laikyti norma
liu.

Tai neatitinka “komunizmo 
statybos moralinio kodekso dva
sios”, juo labiau, kad dabar ša
lyje jau ne pokariniai badme
čio laikai. Sprendžiant iš laik
raščių, dabar yra iš ko gamin
ti normalią duoną.

Lietuviai partizanai miške. Piešinys paimtas iš vokiškos knygelės — “Šauksmas iš Lietuvos 
girių.” Prieš 25 metus iš Lietuvos buvo atneštas tikinčiųjų laiškas popiežiui. Jis taip pat buvo 
išverstas ir į vokiečių kalbą ir dailininko pailiustrutas piešiniais.

kova privedė iki tokio įniršio, 
nesgi LLKS dar neegzistavo, 
kai čekistai jau virino mano gy
vam tėvui rankas, traiškė jo ly
ties organus.

Aš norėjau gyventi, mokytis 
ir žaisti. Betgi koks gyvenimas, 
kai trečia diena gatvėje ty:o nu
žudytas kaimynas, ir ni ’kam 
nevalia jo palaidoti . . . Ko. s gi 
mokymasis, kai čia vienas, čia 
kitas moksladraugis liaujasi ro
dęsis mokykloje — juos drau
ge su šeimomis užkaltuose pre
kiniuose vagonuose išvežė į Si
birą ... Koks gi žaidimas, kai 
suaugusieji rauda.
(KALBA SKAIČIAI APIE ŽU
VUSIUS):

O kad aš netirštinu spalvų 
ir apkalbom neužsiimu, liudija 
skaičiai, štai, kai kurie jų:

“Nuo 1944 liepos iki 1945 
gruodžio likviduotos 1067 anti- 
sovietinės pogrindinės organiza
cijos ir grupuotės, 839 banditų 
ginkluotos grupuotės (mūsų 
partizanai pravardžiuojami ban
ditais), 11870 kontrrevoliucinin
kų” (Lietuvos KP CK Partijos 
archyvas, 1771. fondas, op. 1771. 
od. sb 89, 88 pslp.).

Palyginkite: “Didžiojo tėvy
nės karo metais antifašistinia
me pogrindyje ir partizanų są
jūdyje dalyvavo 9187 žmonės, 
kurių 1422 žmonės žuvo.” (Šta
ras, “Partizanų judėjimas Lie
tuvoje Didžiojo Tėvynės karo 
metais”, mokslų kandidato di
sertacija, 1965 m. 243 pslp.).

(KODĖL AŠ KOVOJAU):
Mano krūtinėje plakė gyva, ne 

akmeninė širdis. Likti nuošaly
je aš negalėjau. Negalėjau! Ma
no antisovietinė veikla buvo 
garbinga ir nesavanaudiška. Aš 
dariau vien tai, ką nuoširdžiai 
laikiau būtina ir naudinga ko
vos reikalui su lietuvių tautai 
svetima sovietų valdžia. Nieko 
nedariau dėl asmeninės naudos 
ar garbės. Buvau įsitikinęs, kad 
kovoju su neteisingumu, kad 
vykdau savo pilietinę pareigą

apie tai, kad turiu ginklą, kad 
platinu nelegaliai leidžiamus 
LLKS laikraščius, brošiūras ir 
lapelius. Mane suėmė 1955 m. po 
trejų metų mano aktyvios anti- 
sovietinės veiklos, suėmė tada, 
kai stuburo džiovos parblokš
tas pagal gydytojų prognozę bu
vau trejiem metam paguldytas 
į ligoninę, gulėjau gipse, negalė
jau vaikščioti.

Tatai nepadėjo man persiim
ti pagarba čekistų atžvilgiu, ne
skatino keisti nusistatymų so
vietų valdžios atžvilgiu.

Tik Sovietų Sąjungos KP vie
šas Stalino asmenybės kulto pa
smerkimas ir pripažinimas, kad 
šalyje buvo eilė nenormalių 
reiškinių, kaip nekaltų piliečių 
represavimas, nuožmumas, akių 
dūmimas ir pn. ir kad “tatai ne
turi pasikartoti” (Chruščevas), 
pastatė man klausimą: nejaugi 
Kremlius taip pakeistų savo 
politiką, kad kova prieš sovieti
nę valdžią taptų nebereikalin
ga?

(AŠ SUPRATAU, KAD POLI
TIKOS KELIAS NE MAN):

Be to, apie tą patį laiką aš 
jau aiškiai supratau, kad politi
ne veikla aš verčiausi ne iš pa
šaukimo, o iš reikalo, kad aš ne
galiu būti politiniu veikėju, nes 
neturiu tam nei reikalingų ga
bumų, nei noro, nei pakanka
mo išsilavinimo.

Todėl aš įstojau į taikaus, ra
maus, darbinio gyvenimo kelią. 
Pradėjau kelti savo išsilavini
mo lygį. Įsigijau porą darbo 
specialybių. Pradėjau dirbti, 
nors dėl nesveikatos buvau nuo 
darbo atleistas. Įtempiau visas 
jėgas, kad išvengčiau pažeisti 
suimtiesiem nustatytą režimą, 
nors ir negalėjau pripažinti jo 
visiškai teisingu.

(AŠTUONERIS METUS TO
LYDŽIO ALKANAS):

Paskutinių aštuonerių metų 
būvyje (iki 1970) aš tolydžiai 
buvau alkanas. Buvo labai sun-

(KODĖL NEGALIU KOMU
NIZMO PRISIIMTI):

Sovietų valdžios atstovai daž
nai mane apšaukia nusikaltėliu, 
banditu. Aš tyliu, nors tokį 
nusistatymą mano atžvilgiu lai
kau neteisingą. Neteisingas jis 
ne tik todėl, kad aš ne bandi
tas, bet ir todėl, kad sovietų 
valstybės oficialioji politika 
deklaruoja pakantą kitaip ma- 
nantiem.

Ligi šiol nei sovietų valdžiai, 
nei komunizmo idėjai aš neper- 
siėmiau pasitikėjimu bei pagar
ba. Tikriausiai tai dėl to, kad 
mano buvimas kalėjime tam ne 
padėjo, o, atvirkščiai, kliudė. 
Čia sovietų valdžios atstovai, 
kovotojai už komunizmą (bent 
pagal savo užimamą postą) daž
nai man pataria: “Keisk pa
žiūras. Kito kelio į laisvę nė
ra”. Tuo pačiu jie atima iš ma
nęs galimybę pagarbiai nusi
teikti jų ir jų atstovaujamos val
džios bei partijos atžvilgiu. 
Kam jau kam, jei ne jiem pri
valu žinoti ir suprasti Markso 
mokymą, kad žmogaus pažiūrų 
formavimasis priklausso nuo 
daugelio, daugelio veiksnių, bet 
tik jau ne nuo nuosavo noro vie
nokias ar kitokias pažiūras turė
ti-

Auklėjamojo užsiėmimo darbi
nė pusė čia, ypatingo režimo 
pataisos darbų kolonijoje, kurio
je esu laikomas, taip pat yra to
kia, kad be pasibiaurėjimo dar
bu ir to darbo administrato
riais daugiau nieko man negali 
duoti. Aš mėgstu darbuotis iš 
širdies, veido prakaite, kūry
bingai. Tai liudija mano as
mens byloje padėkos už gerą 
darbą ir pavyzdingą elgesį. Bet 
kai čia iš manęs reikalauja dar
bo, kuriam atlikti man neduoda 
nei žaliavos, nei reika
lingų įrankių, tai esu priverstas 
blogai dirbti; be to, kai pirmą

ją mėnesio pusę apskritai darbo 
nėra, o antrąją pusę tenka dir b-

( nukelta į 3 psl.)

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Bal ton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, N.J. 07105; teL 344-5172. Paruošiamos garbingos 
laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas

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

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas j Lietuvą.. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
* automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil

dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie? 
namą kaina. '*

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daka ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 80C Jamaica Ave. Brooklyn. N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N-Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i namus lietuviškus skilandžius, Sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

v MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
■šalikai.—^.gejęiausios rūšies pigiausiomis .kainomis.. Specialus patarnavimas 
.paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite! Ii..

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į. kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fote 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop 
107-O4 Jamaica A.ve. Richmond Hill, N. Y.

------ — Gėlės įvairiom progom ---------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527,- va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Lietuviško stiliaus paminklai 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
„ Gausi parodų salė
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Tylinčioji
ir šaukiančioji Bažnyčia
Lietuvos katalikų skundas J. 

Tautom su 17,000 parašų tu
rės būti spaudos svarstomas ir 
persvarstomas ne vieną sykį. 
Jis duoda vėl šviesos apie sovie
tinę politiką Lietuvoje, apie 
lietuvių nusistatymus; duoda 
progą stebėti ir Vakarų reakci
jas į tą skundą.

Šiuo kartu tebus pastebėtas 
pirmasis įspūdis — skundas duo
da akstiną pervertinti Vakaruo
se susidariusią pažiūrą apie 
Bažnyčią rusų valdomoje Lie
tuvoje. Ją Vakaruose mėgstama 
vadinti “Tylinčiąja Bažnyčia”. 
Skundo šviesoje toks apibū
dinimas aiškiai neteisingas.

Neteisingas, nes Lietuvoje 
yra Bažnyčia tikėjimą išpažįs
tanti, dėl tikėjimo kovojanti, 
dėl tikėjimo šaukianti, dėl tikė
jimo einanti į kalėjimus. Dėl su
prantamų priežasčių tokia Lie
tuvos Bažnyčia reiškiasi ne dig
nitorių, bet tikinčiųjų masės 
šauksmu. Šauksmu už žmogaus 
teises, šauksmu į Vakarus — pa
galbos.

Nebe pirmas tai šauksmas. 
Šiemet sueis 25 metai, kada 
Lietuvos katalikai savo pirmą
jį šauksmą pasiuntė į Vakarus 
per partizanų delegaciją — pa
siuntė Tikinčių laišką popiežiui 
Pijui XII.

Tylinčioji Bažnyčia yra čia, 
Vakaruose. 'Tylinčioji, ~ kada į 
anuos šauksmus neparodė at
garsio. Tildančioji, kada dip
lomatiniais sumetimais tildė bal
sus bažnytiniuose forumuose.

Tylinčioji ir tildančioji 
politika

Ar Lietuvos katalikų skun
das ras atgarsio J. Tautose — 
nežinia. Tik žinia, kad ligšio
linė J. T. politika yra linkusi ty
lėti apie tai, kas gali pykinti 
Sovietus. Tylai yra ir biuro
kratinio pagrindo: reikia, kad 
skundą pateiktų J. Tautų narys. 
O ar tokių atsiras, kada ir J.

Valstybių vyriausybės politika 
rodosi vis labiau tilstanti?

Netyli spauda. Netyli Kong
resas. Bet vyriausybei jų balsas 
neprivalomas, ir ji nesiima vyk
dyti Kongreso skatinimo kelti 
Baltijos valstybių reikalą J. Tau
tose. Vyriausybėje nuo prez. 
Eisenhowerio laikų pradėta til
dyti šaukiančias institucijas, už
darant Amerikos Balsą Muen- 
chene. Tildymas sustiprintas 
prez. Nixono laikais, nutrau
kiant paramas egzilų laisvės ko
mitetam bei Pavergtos Europos 
Seimui.

Tildymo politika persimeta 
ir į Kongresą. Jame tokios poli
tikos čempionas yra sen. Ful- 
brightas, užsienių reikalų ko
misijos pirmininkas, nors dau
gelis senatorių protestuoja. Jo 
užmojis — nutildyti abu ra
dijo siųstuvus Muenchene (Free 
Europe ir Liberty), nes tai esąs 
šaltojo karo palikimas, kenkiąs 
sugyvenimui su Sovietais.

Kai Kongresas betgi nutarė 
iki birželio mėnesio pratęsti ra
dijam mokėjimus, Lenkijos 
komunistų spauda sušuko be
veik sen. Fulbrighto žodžiais: 
tai esąs anachronizmas iš šal
tojo karo laikų tuo metu, kada 

- vyriausybė sakosi norinti bend
radarbiavimo.

Tylėjimo ir tildyrųo .npp ko
munistai. Tylėjimo ir tildymo 
politika tarnauja ne Vakarų ir 
ne laisvės reikalui. Bet toki da
bar keisti laikai: Vakaruose 
yra žodžio laisvė, bet nėra vy
riausybės žodžio už laisvę, ku
rią yra pavergę sovietai. So
vietuose nėra žodžio laisvės, 
bet iš ten išsprūdęs į laisvę žo
dis apskrenda visą pasaulį.

Dėmesys krypsta į lietuviš
kas institucijas, kurio laiko sa
vo privilegija kalbėti už nega
linčius kalbėti: kiek ir kaip jos 
virs garsiakalbiais anam šauks
mui iš Lietuvos?

PALEISTI IŠ KALĖJIMO SOVIETAI
(atkelta iš 2 psl.) ATSISAKĖ

ti už du, kai bet kurį mėgini
mą pasigaminti trūkstamą ar 
pritaikyti turimą darbui įran
kį lydi prižiūrėtojų įtariami 
žvilgsniai, arba net ir tikri tar
dymai, o dažnai tatai kvalifikuo
jama ir tvarkos pažeidimu, — 
tai toks darbas manęs netauri
na.

(KALĖJIME MAN PRAĖJO 
15 METŲ):

Kalėjime praėjo 15 mano gy
venimo metų. Suprantu, kad 
tiek laiko yra labai mažai, kad 
nuo mano rankos kritusio 
Osipovo artimųjų širdyse ap
rimtų skausmas. Betgi ir mano 
širdyje lig šiol skausmas neat
lyžo dėl čekistų žvėriškai nu
kankinto mano tėvo, kuris bu
vo suimtas tik kaip įtariamas 
ir kurio kaltė (dargi sovietinės 
valdžios mastu) nebuvo įrody
ta. Netgi jo reabilitavimo nega
liu tikėtis, nes jis buvo nukan
kintas' prieš teismą, tikriau — 
be jokio teismo. O visi jį paži
nojusieji man kalbėjo, kad jis 
buvo geras žmogus.

Aš prieš, kategoriškai prieš 
kerštą. Mano buvimas kalėji
me liudija, kad aš sugebu gy
venti darbingą, taikų gyveni
mą, sugebu būti lojalus sovie
tų valdžiai, jei ji rimtai imasi 
savo klaidas taisyti.

Suprantu, kad šioks liudiji
mas nebūtinai turi būti priim
tas įrodymu. Argi mažai žmo
nių, kurie ne 15 metų, bet visą 
gyvenimą veidmainiauja. Vis 
dėlto man dabar ne 15-19 me
tų, kai aš bandžiau kakta sieną 
laužti. Dabar aš linkęs atskai
tomybei ir žinau, kad valstybės 
saugumo organai, padedami so
vietų armijos, LLKS seniai lik-

Religijos persekiojimas Lietuvoje. Taip jį vaizdavo dailininkas, pailiustruodamas Lietuvos 
tikinčiųjų laišką popiežiui. Laiškas j Vakarus buvo atneštas prieš 25 metus. Jo vertimą 
buvo išleidęs vokiečių komitetas krikščioniškajai kultūrai ginti.

vidavo. Sovietinės Lietuvos laik
raščiai ir žurnalai, kuriuos tu
riu galimybę kalėjime skaityti, 
tvirtina: lietuvių tauta supra-
to, kad komunizmas ne tik ne
išvengiamas, bet ir puikus, kad 
Lietuvos sąjunga su Rusija ne 
tik tvirta, bet ir naudinga, to
dėl antisovietinei veiklai Lie
tuvoje dabar nebėra dirvos. Nuo
sekliai nebėra pagrindo prielai
dai, kad aš atnaujinčiau anti- 
sovietinę veiklą, jeigu mane pa
leistų.

(VEIDMAINIAUTI NEGA
LIU):

Būdamas antisovietiniu, iki 
savo suėmimo aš sugebėjau ir 
komjaunuoliu būti, dargi kom
jaunimo aktyvistu. Sugebėčiau 
aš dabar taip pat suvaidinti at
gailojantį nusikaltėlį, kokiu ma
ne čia norėjo padaryti. Mokė
čiau prirašyti visą drobulę pa
gyrų ir būrio viršininkui, ir vi
sai sovietinės valstybės patai
sos darbų sistemai, ir apskritai 
sovietų valdžiai. Mokėčiau pri
kalbėti krūvą malonių pažadų. 
Tuo užsitarnaučiau kolonijos 
administracijos tarpininkavimą 
malonei gauti. Bet aš to neda
rau ir nedarysiu, nes tai nebūtų 
iš širdies. Jei nėra reikalo kal
bėti, jei neprivalu, aš moku ir 
galiu dėl daug ko patylėti. Bet 
meluoti, juoba savo asmens 
naudai meluoti — labai jau 
nesinori.
(TIKIU TEISINGUMO
TRIUMFU):

Aš tikiu teisingumo triumfu.
K — -

.J t . — —- *

Tai nereiškia, kad aš nieko ge
ra nematyčiau sovietinėje san
tvarkoje. Ne apie tai čia kalba. 
Čia aš tik pabrėžiu, kad negalė
jau prieš sovietinę valdžią ne
kovoti; kad nebuvau ir netapau 
nusikaltėliu; kad mano gyveni
mas kalėjime nepadėjo išspręs
ti mano priešiškumo sovietinės 
valstybės valdžiai. Ir nėra pa
grindo laukti, kad greitu laiku 
padėtis pasikeistų, nes plyšys 
tarp sovietų valstybės oficialio
sios linijos ir dalykų čionykš
tės konkrečios padėties yra la
bai gilus. Ogi už tvoros vyks
tančius pasikeitimus negaliu pa
kankamai stebėti, nes nuo jų 
eus patikimai izoliuotas. (Ar 
kas pasaulyje gali patikėti;-kad 
lig šiol nesu matęs nei televizo
riaus, nei tranzistoriaus? Bet tai 
tiesa).

(AR PRASMINGA MANE KA
LĖJIME LAIKYTI?):

Suprantu, kad manęs, su gink
lu rankose išėjusio prieš sovie
tų valdžią, čekistai negalėjo ne
suimti ir nelaikyti nustatytą 
laiką kalėjime, bet nesuprantu, 
kam kalėjime mane badu mari
no ir visaip manimi tyčiojosi. 
Be to, šiuo metu, kai kova jau 
baigta, kai mes nugalėti, mano 
buvimas kalėjime darosi nenau
dingas. Juo labiau, kai mano 
sveikata paskutiniu metu ėmė 
pastebimai blogėti. Jei dabar aš 
dar darbui tinkamas ir savo 
gyvenimui užsidirbu, tai kalėji
mo sąlygomis artimiausiu laiku 
galiu tapti nedarbingas. Tada

išlaisvinimas man būtų kartes
nis nei mirtis kalėjime.

Iš to, kas aukščiau pasakyta, 
eina išvada, kad tolimesnis ma
no buvimas kalėjime negali ug
dyti manyje pagarbos sovietų 
valstybės valdžiai, o, atvirkš
čiai, man tai rodys, kad, ne
paisant garsių pažadų, vis tiek
kartojasi tai, kas “neturi kar
totis”, ir patvirtins jau kilusią 
mano mintį, kad tąsyk, 1956 m., 
Sovietų Sąjungos Aukščiausio
jo Sovieto Prezidiumas pakeitė 
Pabaltijo Karinio Tribunolo 
sprendimą mane sušaudyti tik 
dėl to, kad, užuot mane papras
tai sušaudę, kalėjime užkankin
tų nepakeliamomis gyvenimo 
sąlygomis.

Prašau mane paleisti.
(Parašas) L. Simutis 

1970.VII.20

PAAIŠKINIMAS
Savo pareiškimą Sovietų Są

jungos Aukščiausiojo Sovieto 
Prezidiumui siunčiu neoficia
liu keliu, t. y., ne per koloni
jos specdalį, kaip man, kali
niui, privaloma, o man nelegaliu 
keliu, aplenkdamas kolonijos 
cenzūrą. Tuo būdu sąmoningai 
pažeidžiu kolonijos režimą, bet 
man kitos išeities nėra. Šio po
būdžio pareiškimus kolonijos ad
ministracija laiko piktybine an-
tisovietika ir už tai baudžia, juo
ba, kad savo pareiškime kliu
džiau ir administracijos inte
resus.

L. Simutis 
ELTOS PRIERAŠAS:

“Paskutinių įvykių kronikos” 
Nr. 18, 1971 m. kovo 5 d., kur 
aprašomas Simučio nuteisimas, 
pažymėta: “Vyriausia SSSR 
prokuratūra pranešusi Simučiui, 
kad nesą pagrindo jo bylai per-^ 
žiūrėti.“ :

— Nijolė Kukanauzaitė vado
vauja Venecuelos LB jaunimo 
sekcijai, kuri rūpinasi II Pa
saulio lietuvių jaunimo kon
greso ruoša šiame krašte. Jau 
renkamos lėšos ir daromi žy
giai numatytu laiku pasiųsti sa
vo atstovus į JAV.

— XIX lietuviškųjų studijų 
savaitė Vokietijoj įvyks š. m. 
liepos 17-24 Katalikų akademi
jos namuose Hohenheime, prie 
Stųttgarto, ten pat, kur ji buvo 
užpernai ir pernai. Norintieji 
dalyvauti registruojasi pas Ali
ną Grinienę, 8 Muenchen 50, 
Diamanstr. 7.

JUOZAS
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Ateitininkų organizacijai tai buvo pirmoji didžioji 

paskata ir praktiška pamoka, kaip reikia pradėti eiti 
“į liaudį”. Tokią idėją ateitininkai buvo persivežę, grįž
dami iš Rusijos į nepriklausomą Lietuvą, bet tik po pa
vasarininkų Šiaulių sąskrydžio jau buvo galima apie kon
kretesnius ir modernesnius planus bei metodus pradėti 
galvoti.

Juozui Eretui Šiaulių sąskrydis parodė, kad ir Lie
tuvos kaimietis gali būti judrus ir paslankus burtis krū
von ir organizuotai veikti. Šitos patirties padrąsintas, jis 
daugiau nieko nebebijojo — ne metais, betmėnesiais gi
mė jo galvoje nauji sumanymai, darbo programos, orga
nizacinės technikos tobulinimo planai.

KAUNO SĄSKRYDIS: 1927
. Lyginant su Šiauliais. — Pirmasis Kauno sąskrydis 

įvyko Kaune 1927 liepos 2-4. Jo gal nebūtų dar reikė
ję, bet jį rengti ragino pats jaunimas, nes 15-kos metų 
veiklos sukaktį panorėjo atšvęsti sostinėj ir viskuo pra
lenkti Šiaulių sąskrydį.

Palyginti su Šiauliais, sąskrydis buvo gausiausias 
(apie 10,000); jau galėjo įvykti pirmoji didesnė pavasa
rininkų dainų šventė (3,000 choristų), universiteto rū
muose buvo išstatyta gal pirmą kartą Lietuvoje tokia 
turtinga (apie 2,000 eksponatų) tautodailės paroda, spor
to aikštėje rungtyniavo 220 pavasarininkų lengvosios 
atletikos dalyvių, pasiekti du nauji tos šakos Lie
tuvos rekordai. Tarp sąskrydžio svečių dalyvavo iš Ame
rikos vyčių delegacija, iš Rygos “Šviesos” draugija, lat
vių jaunimo atstovai, vokiečių katalikų sportininkų gru
pė.

Šį kartą prisidėjo ir kita naujiena — į eiseną tarp 
Rotušės aikštės ir Įgulos bažnyčios buvo įjungti “gyvieji 
paveikslai”, ant sunkvežimių ir arkliais traukiamų veži
mų platformų sumontuoti, vaizduoją Lietuvos ir pava
sarininkų istorijos įvykius. Ne tik Kaunas to dar nebuvo 
matęs, bet tai buvo iš viso pirmą kartą didesniu mastu 
parodyta naujiena. Kai prie visų tų gražiai eisenoje susi
rikiavusių jaunimo gretų prisidėjo dar mergaičių tau
tiškų drabužių margumas ir spalvų žaidimas, patriotas 
lietuvis pasijuto išdidžiai. Ant šaligatvių susitelkusių 
minių plojimai kuteno ir demonstruojančio jaunimo šir
dis.

. šitos demonstracijos sukeltas nuotaikas, pats susi
jaudinęs, gražbyliškai aprašė “Lietuvos žinių” redakto
rius, ta proga dėkodamas pavasarininkų organizacijai už 
Lietuvos kaimo potencialo pademonstravimą visiem, ku
rie dar galėjo abejoti Lietuvos tautiniu gajumu. Anot jo, 
visus turėjo nustebinti faktas, kad buvo galima kaimo 
jaunimą taip tvarkingai suorganizuoti, ir kad jis galėjo 
taip išradingai kultūringai pasirodyti.

Kaip Šiauliuose, taip dabar Kaune, vyriausias re
žisierius buvo prof. Eretas; visi reikalingi darbininkai 
buvo studentai ateitininkai. Paskutinę savaitę vienintelė 
ryšio priemonė buvo telefonas (telefonų stotis vien tik 
mūsų telefonui aptarnauti paskyrė kelias telefonistes), 
gi vienintele tos priemonės vartotoja teko man būti. 
Vėliau mes padarėm išvadą, kad pirmasis Kauno sąskry
dis buvo suorganizuotas ir išlaikytas nepabiręs tik te
lefonu.

Pavasarininkai, kariuomenė ir prezidentas. — Kau
no ribose stovėjusių Lietuvos kariuomenės dalinių vadai 
buvo labai nuoširdūs suvažiavusių pavasarininkų globė
jai. Buvo užleistos nakvynėm reikalingos kareivinės, ka
rininkų vadovybėje išstatytos sargybos, kad būtų saugu 
ir tvarkinga. Buvo net tokių karininkų, kurie jų globoje 
buvusius nakvynininkus rytą vaišino kava, o vakare gar
džia sriuba iš kariškų virtuvių. Tai buvo pirmas toks 
kariuomenės susitikimas su pavasarininkais, — su ta 
organizacija, kuri nepriklausomybės kovom pasiuntė 
didelį savo narių savanorių būrį. Ir pirmasis laisvės kovo
se žuvęs karys savanoris buvo Surviliškio pavasarininkas 
Povilas Lukšys, prisistatęs į savanorių priėmimo vietą su 
visais savo kuopos vyrais. Lietuvos kariuomenė šio są
skrydžio proga buvo simboliškai pagerbta, įteikiant ka
riuomenės vadui gen. S. Žukauskui Amerikos Vyčių at
vežtą aukso kardą.

Sąskrydžio pamaldose Rotušės aikštėje dalyvavo ir 
prez. A. Smetona. Jis pasakė parvasarininkam paginantį 
žodį: “Pavasarininkų pasisekimu šiandien gali pasidžiaug
ti ne vien jos kūrėjai, bet ir Bažnyčia su Valstybe. Tai 
buvo rimtas lietuvių kultūros darbas. Lietuvių daina, 
sportas, doras bendravimas jaunimo tarpe atgyja, tuo 
pačiu atgyja ir lietuvių idealinga sąmonė” (Pasakyta 
parašyta, 123 psl.).

Tas pagyrimo-įvertinimo žodis buvo pasakytas pačioje 
prez. A. Smetonos režimo pradžioje. Bet giliau režimui 
šaknis leidžiant, prasidėjo pavasarininkų veiklos trukdy- 
mas-varžymas: reikėjo susirinkimam ir kitokiem kultū
riniam parengimam gauti leidimus, policija buvo siun
čiama ne tik į didesnių vienetų suvažiavimus, bet ir į 
kuopų susirinkimus, neduota leidimų visai eilei konfe
rencijų. sušaukti, prof. Eretas dėl veiklos su pavasari
ninkais buvo pašalintas kuriam laikui iš universiteto, o 
1932 areštuotas Marijampolėje ir ten pat kalintas kartu 
su dr. Juozu Leimonu, “Pavasario” S-gos pirmininku, ir 
prof. Pranu Dovydaičiu už skatinimą jaunimui nepabūgti 
kliūčių ir neatsižadėti savo organizacijos. Būta ir kito
kių kliūčių, kurias darė savo misiją blogai supratę žmo* 
nės

(Bus daugiau)
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Indianapolyje prie gubematūros rūmų iškeliama Lietuvos vė
liava Vasario 16 proga. Nuotr. V. Noreikos

TIKINTIEJI
LIETUVOJE
LAUKIA
PAGALBOS

Komunizmas Lietuvoje žiau
riausiai persekioja tikėjimą ir 
tikinčiuosius. Daug bažnyčių 
uždaryta, o už likusias reikia 
mokėti labai didelius mokes
čius.

L. K. Religinė Šalpa stengia
si persekiojamiems tikintie
siems pagelbėti. Organizuojami 
LKRŠ rėmėjai, kurie turės sky
rius ir vyriausiąją valdybą, 
veiks savarankiškai, rūpinda
miesi pagelbėti persekiojamiem 
tikintiesiem Lietuvoje.

Nariais gali būti visi, kurie au
koja nemažiau 5 dol. metams, 
amžinieji nariai — 100 dol. ir 
mecenatai — 1000 dol.

Sudarytas LKRŠ Rėmėjų Or
ganizacinis Komitetas kviečia 
rėmėjų steigiamąjį suvažiavi- 
mė — susirinkimą š. m. balan
džio 8 d. 1 vai. Jaunimo Cent
ro salėje, 5620 So. Claremont 
Ave., Chicagoje. Ten bus pri
imti įstatai ir išrinkta vyriau
sioji valdyba.

7:30 vai. vakare toje pačioje 
salėje rengiamas koncertas, ku
rio programą išpildys solistė 
Audronė Simonaitytė, solistas 
ir smuikininkas kun. Vincas 
Valkavičius. t

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

KAIP IŠVENGTI KIVIRČŲ 
DĖL PALIKTO TURTO

Klausimas

Esu našlė, 81 metų. Vaikų ne
turiu. Turiu dvi seseris ir tris 
brolius. Banke turiu kiek san
taupų. Turiu dviejų šeimų na
mus. Pragyvenu iš valdžios man 
siunčiamų čekių.

Visą gyvenimą mėgau gražius 
daiktus. Jų turiu surinkusi ne
mažą kiekį. Turiu puikių stal
tiesių, išsiuvinėtų užvalkalų, 
antklodžių ir kitų daiktų. Dau
gumas jų yra ranka daryti ir 
man labai brangūs.

Testamento nesu surašiusi, 
nes maniau, kad, man mirus,

Iš Lietuvos 
vyčių veiklos

EAST CHICAGO, INDIANA
Vėliavų iškėlimas ir pamaldos

Iš trijų miestų bunriistm 
(East Chicago, Hammond, Ga
ry) buyo gautos proklamacijos, 
skelbiančios Vasario 16-tąją lie
tuvių diena, raginančios gyven
tojus atkreipti dėmesį į paverg
tos Lietuvos pastangas atgau
ti laisvę.

Eilę metų East Chicagoj, prie 
miesto valdybos rūmų, iškelia
ma Lietuvos vėliava. Ir šiais 
metais miesto burmistras Ro
bert Pastrick mielai sutiko to
kį leidimą duoti. Į vėliavos iš
kėlimo iškilmes susirinko daug 
lietuvių. Į juos prabilo pats bur
mistras. Iškilmėm pasibaigus, 
burmistras rado laiko kartu su 
lietuviais papusryčiauti ir pla
čiau išsikalbėti.

Al. Degutis išrūpino žodinį 
leidimą iškelti Lietuvos vėliavą 
prie gubematūros rūmų, India
napolyje. Į iškėlimo iškilmes iš 
East Chicagos nuvyko 19 atsto
vų, vadovaujant P. Indreikai. In
dianapolyje prie jų prisijungė iš 
Chicagos, III., atvykęs LB Vidu
rio vakarų apygardos pirm. J.

dijo pusvalandį kalbėti Lietuvos 
laisvinimo klausimais.

Kazimieras Oksas, respubliko
nų partijos komiteto paskirtas 
atstovu East Chicagos Vasario 
16 minėjime, abiem kalbom per
davė respublikonų linkėjimus, 
kartu pasidžiaugdamas lietuviš
ku veiklumu, siekiant tėvynei 
laisvės.

-Meninę dalį atliko solistė Na
talija Aukštuolienė, palydint 
pianinu A. Giedraičiui, ir K. Peč- 
kaitienės vadovaujama Gary 
lituanistinės mokyklos mokinių 
tautinių šokių grupė, grojant a- 
kordeonu Ed. Ruzgai.

Šio minėjimo pagrindinė a- 
šis yra Altos vietinio skyriaus 
valdyba, kurios pirmininku yra 
Albertas G. Vinick (jau 29 me
tus) ir sekretorium P. Indreika 
(jau 10 metų).

Aukų surinkta apie 700 do
lerių.

J. Ervydis

Kviečiame visus lietuvius įsi
rašyti į rėmėjus, dalyvauti su
važiavime ir koncerte.

Aukas siųsti: LKRŠ Rėmėjų 
Organizaciniam Komitetui, 68 
25 So. Talman Ave., Chicago, 
Ill. 60629. Tuo vardu rašyti ir 
čekius.

Visi aukotojai gauna kvitus 
ir jų aukos atleidžiamos nuo fe- 
deralinių mokesčių.

L. K. Religinės Šalpos
Rėmėjų Organizacinis 
Komitetas

N. Y. — N. J. apskrities 
susirinkimas

Kovo 12 Philadelphijoj įvyko 
N. Y. ir N. J. Lietuvos vyčių 
apskrities suvažiavimas. Daugu
ma atvyko auttobusu, kurį pa
rūpino Dorothy Dutkus.

MIELI LIETUVIAI,

dar 100,000 protesto peticijos 
parašų nesame surinkę, — 
trūksta apie 15,000. Amerikos 
Lietuvių Taryba prašo visus, 
kurie dar nesugrąžino peticijų, 
kuo greičiau prisiųsti jas ALT- 
tai, 2606 West 63rd Street, 
Chicago, III. 60629, kad galėtu
me pilną 100,000 skaičių įteik
ti prezidentui Nixonui.

A. A. VYTAUTAS BUDRAITIS

tė ir šv. Kazimiero šventę. Pa
maldos buvo Šv. Alfonso bažny
čioj. Pamaldų komunijos pusry- 

. čiai buvo queens Village užei
goj. Pusryčiais rūpinosi Dianne 
Drumstas. Visus pasveikino vie
tos 3 kuopos pirm. Irene Ozalis. 
Pusryčių metu į antrą vyčių 
laipsnį pakeltas vietos kuopos 
vicepirm. Joseph Petkūnas.

Susirinkime dalyvavo 8 kuo
pos: vietos — 3 kuopa, New 
Yorko 12 kuopa, Newarko 29, 
Brooklyn© 41 ir Brooklyno sen
jorų, Elizabeth© 52 kuopa, Pa- 
tersono 61 ir Bayonnes 67.

Pirmininkas Larry Janonis 
atidarė susirinkimą Šv. Kazi
miero mokyklos salėj. Valdybos 
nariai padarė pranešimus apie 
savo veiklą. Atsiuntą praneši
mus apie Lietuvos reikalų ko
misijos veiklą, informacijos ir

tyta testamente. Paliekant to
kius dalykus nesutvarkytus, 
Tamsta, užuot pasitarnavusi sa
vo giminėm ir artimiesiem, su
darysi jiem pagrindo nesantai
kai.

Dėl pinigų banke. Patariu iš
imt juos iš bendros su seserim 
sąskaitos ir laikyti banke savo 
vienos vardu. Gali taip atsitikti, 
kad, Tamstai mirus, seseriai bus 
gaila su visais kitais dalintis jos 
vienos vardu laikomus pinigus. 
Tai yra didelė pagunda. Patar
čiau tokių sąlygų nesudaryti ir 
savo sesers į tokią padėtį nesta-

Jasaitis ir fotografas V. Norei
ka. Buvo paskirti du gubema
tūros valdininkai, kurie dalyva
vo prie vėliavos pakėlimo ir to
liau rūpinosi delegacija: aprodė 
gubematūros istorinius pasta
tus ir supažindino su pamink
lais bei meniškais paveikslais.

Pamaldos Lietuvos intenci
ja buvo laikomos net keturio
se bažnyčiose. Dalyvavo legio
nieriai ir tautiniais drabužiais 
pasipuošusios mergaitės. Buvo 
giedamas tautos himnas.

Banketas
Vasario 16-tosios minėjimas 

baigtas vasario 20 banketu, ku
ris įvyko lietuvių parapijos pa
talpose, E. Chicagoj. Dalyvavo 
apie 250 svečių, iš kurių virš 
dvidešimt buvo prie garbės sta
lo.

Pagrindinę kalbą pasakė Jo
nas - P e č k a i t i s, pabrėž
damas lietuvio meilę tėvynei, 
jam esant svetimuose kraštuse. 
Kongresmanas Ray J. Mad
den pasidžiaugė lietuvių atsida
vimu kovai prieš komunizmą. 
Jis savo akimis matęs Katyno 
aukas ir gerai žinąs komunistų 
užmačias. Žodį dar tarė E. Chi
cagos burmistras R. Pastrick, 
Hammond burmistras J. Klein ir 
buvęs E. Chicagos burmistras 
dr. John Nicosia. Gary lituanisti
nės mokyklos mokinės Rūta Ta- 
varaitė ir Linda Ruzgaitė pa
deklamavo.

Pirmininkaująs kun. dr. Ig. 
Urbonas Altos valdybos vardu 
įteikė žinomam lietuvių draugui 
Irvin Lewinui dovaną — Ame
rikos Lietuvių Tarybos istori
ją. I. Lewinas kiekviena proga 
nemokamai leidžia per savo ra-

Netikėtai ir nelauktai kovo 
12 iš gyvųjų tarpo išsiskyrė 
Vytautas Budraitis. Velionis bu
vo 51 m. amžiaus. Prieš tris 
metus turėjo širdies priepuolį. 
Rūpestingų daktarų priežiūroj 
buvo beveik pasveikęs. Būda
mas labai darbštus ir rūpes
tingas, nevengė lengvesnių dar
bų apie namus.

Velionis Vytautas gimė 1920 
liepos 2 Brooklyn, N. Y. Jo tė
vai prieš pirmąjį pasaulinį karą 
emigravo iš Lietuvos į Ameri
ką. Pastoviai įsikūrė New Yorke 
ir čia visą laiką gyveno. Turė
jo drabužių siuvyklą.

Vytautas, sesuo Eleną ir mo
tina Ona 1931 lankėsi Lietuvo
je. Praleidęs apie 6 mėnesius sa
vo tėvų žemėj, ją labai buvo 
pamilęs.

Būdamas dar jaunuolis, nete
ko mylimo tėvo, kuris taip pat 
per anksti išsiskyrė iš gyvųjų 
tarpo. Tada jaunam Vytautui te
ko dalis šeimos ir įmonės dar
bų, kuriuos atlikdavo su pasigė
rėtinu rūpestingumu ir atsidė
jimu.

Velionis Vytautas apie 30 
metų dirbo Sperry Gyroscope 
Co., L.I., N.Y. kaip logistikos 
inžinierius. Studijavo W. C. Post 
kolegijoj, L. L, N. Y., kur įsigi
jo šią protesiją.

Prieš 20 metų velionis Vy
tautas su jauna šeima pastoviai 
apsigyveno Glen Cove, L.I. Čia 
rūpestingai augino Šeimą, tvar
kė namus. O kas svarbiausia, su
gebėjo pritapti prie vietinių gy
ventojų aplinkos. Abu su žmo
na Florence buvo aktyvūs šal
pos, jaunimo ir religinių orga
nizacijų nariai. Vyresnysis sū-

A. a. Vytautas Budraitis

nūs Jonas tarnauja Šv. Povilo 
bažnyčioj mišiom, paslaugus į- 
vairiem labdaros darbam. Visa 
šeima įsijungė į skautų darbą. 
Velionis Vytas labai daug savo 
gyvenimo valandų paaukojo šiai 
jaunimo organizacijai.

Velionis buvo pašarvotas 
Dodge Thomas laidojimo koply
čioj, Glen Cove. Paskutinį atsi
sveikinimo vakarą kovo 15, 7- 
10 v.v. velionį aplankė, liūdin
čiai žmonai Florence, vaikam, 
motinai ir visiem artimiesiem 
užuojautą pareiškė jo bendra
darbiai iš Sperry, §v. Povilo 
bažnyčios parapijos žmonės, gi
minės, draugai, kaimynai ir pa
žįstami. Jų buvo ilga eilė. Tri
jų valandų laikotarpy nenu- 
trū ;stama eilė žmonių slinko 
pro jo karstą. Ėjo vyresnieji, 
ėjo senutės moterys, jaunimas 
ir net invalidai, sėdėdami veža
moj kėdėj. Velionio karstas 
skendo gėlėse.

Pranešimus padarė ir kuopų 
atstovai. Iš jų atžymėtina, kaip 
vyčiai sistemingai mokosi lietu
vių kalbos, sukaktys, kaip įsi
taisė kuopos emblemą, Simo Ku
dirkos peticija, kaip vyčiai 
dalyvavo Lietuvos nepriklauso
mybės minėjime ir t.t.

Philadelphijos vyčiai nori at
skira lenta atžymėti pirmąją 
lietuvių bendruomenę Pennsyl- 
vanijoj, gi New Yorko vyčiai 
rūpinasi, kaip atžymėti pirmąjį 
New Yorko mokytoją lietuvį.

Kalbėta apie ritualo ir egza
minų reikalus. Ritualo klausi
mais daugiausia kalbėta, nes 
praktiškai kiekvienas turėjo ką 
nors pasakyti. Diskusijos nebaig
tos. Jos bus tęsiamos ir toliau.

Kitas apskrities susirinkimas 
bus birželio 4. Gal bus padaryti 
konkretūs pasiūlymai vyčių sei
mui, kuris bus rugpjūčio mėne
sį.

M.R.Y.

Trečiadienį, kovo 16, 2 v. po
piet, Vytauto palaikai buvo per
kelti į Šv. Povilo bažnyčią. Nuo
stabus jausmas mane sukrėtė, 
kai pamačiau didelę pilnutėlę 
bažnyčią žmonių. Po iškilmin
gų mišių ir pritaikyto pamoks
lo velionio karstą į amžino po
ilsio vietą lydėjo apie 70 auto
mobilių. Locust Valley kapinė
se pavėsy dogwood medžio iš
dygo naujas gero žmogaus ka
pas. Nuliūdime pasiliko gyventi 
žmona Florence, sūnūs Jonas 19 
metų, Petras 11 metų, motina, 
sesuo Elena Ambrose ir kiti ar
timieji.

J. S i rusas

visas mano turtas, kiek jo yra, 
paliks mano seserim ir broliam 
lygiomis dalimis. To ir noriu. 
Visi broliai ir seserys gyvi ir 
gyvena čia pat.

Mano amžiną atilsį vyras tu
rėjo surašęs testamentą, palik
damas viską, ką turi, man. Jam 
mirus prieš 21 metus, turėjau 
samdyti advokatą, ir viskas'tu
rėjo pereiti per teismą. Taigi 
nutariau, kad aš testamento ne
rašysiu, tai nereikės nei to ad
vokato, nei to teismo.

Prieš keletą mėnesių mirė 
mano sena ir artima draugė. 
Kaip ir aš, ji buvo našlė ir vai
kų neturėjo. Jai vos mirus, dar 
kūnas nebuvo atšalęs, suskrido 
jos visi giminės ir pradėjo šei
mininkauti. Pradėjo narpliotis 
po jos stalčius ir ginčytis bei 
plūstis. Po laidotuvių mano mi
rusios draugės namai pasidarė 
kaip “mark etas” (rinka). Visi 
šaukė, tąsėsi, vienas iš kito 
griebdami taip jos brangintus 
daiktus. Aš verkiau visą savai
tę. Kai ji dar buvo gyva, retas 
kuris iš jos giminių ateidavo 
jos aplankyti. Po jos mirties vi
si pradėjo vienas kito neapkęsti.

Po tokio nematyto įvykio pra
dėjau ir aš galvoti, kad man rei
kia ką nors daryti; kitaip, man 
mirus, ir man taip atsitiks, kaip 
atsitiko mano draugei. Kai pa
galvoju, kaip mano brolienės ir 
seserys kartais galėtų tąsytis 
ir pyktis dėl mano daiktų, ne
galiu naktimis miegoti. Gal taip 
ir nebūtu- Bet kas jas žino?

Nutariau, kad gal ir nėra taip 
.prasta sudaryti testamentą, nors 
ir būtų kiek išlaidų. Nežinau, 
kaip tokį testamentą reikėtų 
sudaryti. Ar reikėtų įrašyti, ku
ris daiktas kuriam turi -tekti? 
Aš pati dar nežinau, kuris daik
tas kuriam geriau patiktų. Ma
niau, leisiu jom pačiom pasi- . 
rinkti, kai ateis laikas. Bet da
bar nebežinau, kaip tai reikėtų 
padaryti. Jei turėčiau kiekvie
ną smulkiausią daiktą paskirsty
ti iš anksto, tai man sudarytų 
per daug galvosūkio.

Ar yra koks nors kitas bū
das tai padaryti? Be to, norė
čiau Tamstą paklausti, ar nesu
darys sunkumų, kad aš savo 
banko knygutėj turiu prirašiu- 

—si vieną iš savo seserų. Ji man 
žada pinigus išskirstyti visiem 
lygiai, tai yra, iš to, kas liks po 
mano mirties.

Iš anksto dėkoju už patarimą.
Sena Skaitytoja, Illinois

Atsakymas
Tamstai mirus be tęstame n-■ 

to, tarp Tamstos giminių galėtų 
kilti pirmas ginčas: kas turėtų 
tvarkyti su Tamstos mirtimi su
sijusius reikalus? Mirdamas be 
testamento, žmogus nežino, kam 
jis palieka tvarkyti savo pomir
tinius reikalus. Leiskim, kad 
vienas iš Tamstos brolių arba 
viena iš seserų yra tvarkinges
nis asmuo, negu kiti. Tačiau, 
Tamstai mirus, administrato
rium galėtų būti paskiriamas 
kaip tik pats netvarkingiausias 
ir gal neteisingiausias iš Tams
tos giminių. Tai yra tik pirmas

- iš daugelio galimų kivirčų.
Paskyrus vieną administrato

rium, visi kiti gali būti juo ar
ba ja nepatenkinti ir jam arba . 
jai pavydėti.

Reikia žinoti, kad, paliekant 
turtą, su juo surišti reikalai tu
ri pereiti per teismą (probate) 
ir tuo atveju, jei nėra testamen
to.

Dėl Tamstos daiktų paskirsty
mo. Patartina nurodyti, kas | 
kam turi tekti. Žinoma, Tamsta 
gali išvardyti tik brangesnius 
daiktus. Dėl nesvarbių mažmo
žių gali pasakyti, kad giminės 
trauktų burtus (distribution by 
lot), jei negalėtų skubiai susi
tarti. Visa tai gali būti numa- .j

tyti. Jei Tamsta, susirgusi, ne
galėtum pati išsiimti reikiamų 
pinigų iš banko, visuomet gali 
įgalioti seserį tam tikrą aiškiai 
nurodytą sumą išimti. Toks į- 
galiojimas yra savaime (auto
matiškai) atšaukiamas tuoj pat, 
asmeniui mirus. Tokiu būdu 
galėsi būti tikra, kad, Tamstai 
mirus, Tamstos sąskaitoj palikta 
suma bus Tamstos palikimo (es
tate) dalim.

Patariu pasitarti su vietiniu 
advokatu. Pasipasakok jam vi
sas savo aplinkybes ir rūpes
čius ir pasakyk, ką Tamsta no
rėtum padaryti su savo kilnoja
muoju ir nekilnojamuoju turtu. 
Surašęs teatamentą, jis Tamstai 
jį perskaitys. Jei kas nepatiks, 
galės būti pakeista. Jeigu jis ne
kalba lietuviškai, o Tamsta silp
nai kalbi angliškai, nusivesk pa
tikimą asmenį, kuris kalba 
abiem kalbom, kaip vertėją. Ge
riausiai, kad toks asmuo nebū
tų vienas Tamstos giminių.

Specialus 
siuntiniai į

Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka. 
Greitas pristatymas. 
Populiarūs siuntiniai

Vertingiausia dovana 
Jūsų giminėm —

10 SKARELIŲ — $54.90 
5 vilnonės skarelės su 
didelėm ar mažom gėlėm 
turkiškais piešiniais ir 5 
šilkinės skarelės, visų 
spalvų. (250 rublių vertės) 
Oro paštu — $63.40

ar

5 DIDELĖS VILNONĖS 
SKAROS — $96.00
54 inč. pločio ir 54 inč. ilgio, 
kutai aplinkui, gražiai gėlėtos 
(500 rublių vertės)
Oro paštu — $113.00

KAILIŲ IMITACIJA
Didelė vertė —

ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas 
— pilna kaina tik S 108.00.

>500 - 600 rublių vertės)

SPECIALI KOMBINACIJA 
Didelė vertė — $169.00 
3 jardai vyriškam žieminiam 
paltui medžiagos, 100: vilna, 
3 jardai moteriškam 
žieminiam paltui medžiagos, 
100% vilna, 3 ir pusė jardai 
vyruškam kostiumui 
medžiagos, 100% vilna, 3 
jardai moteriškam žieminiam 
drabužiui medžiagos, 100% 
vilna, 2 paklodės, (dvigubo 
dydžio), 2 pagalvių įvalkai, 
6 turkiški rankšluoščiai

(1500 rublių vertės)

Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.
REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Penktas aukštas)
New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

JŪSŲ PAČIŲ SIUNTINIAI
Jei norit prekes nupirkti jūs 
patys, siųskite savo siunti
nius pre mus. Mes suteikia
me patikimą, greitą ir ga
rantuotą patarnavimą.
Naudoti rūbai
Specializuojamės sutvarkyti 
be muito vartotų rūbų ir as
meninių reikmenų siuntinius 
svečiam iš USSR. Prašykite 
mūsų specialių biuletenių.

šioje prekyboje mes turime 
23 metų patirtį ir daug 
tūkstančių patenkintų 
klijentų!



šieji po 100 dol. Komiteto pirm. 
J. Evans visus kviečia dalyvau
ti. Bilietai įsigyjami 6845 So. 
Western, Chicago, Ill. 60636.

40 metų sukaktis
Prieš 40 metų, 1932 balan

džio 11, Chicagos apylinkėj pa
sklido pirmieji Margučio radijo 
programos garsai. Tai buvo ta
da didelė žinia, kaip kad buvo 
pirmoji lietuvių televizijos pro
grama. Margučio radijas atliko 
didžiulį tautinį darbą. Todėl į 
jo sukakties minėjimą balan
džio 15 Bėverly Country Club, 
tikimasi, atsilankys daugumas 
klausytojų. Bus Margučio vete
ranų pagerbimas, gintarinio kon
kurso premijų įteikimas, vaišės 
ir šokiai. Muzikinę dalį atliks 
sol. Vida Vaitkutė iš Izraelio. Ry
tojaus dieną, balandžio 16, Jau
nimo centre bus jos koncertas.

Dabar Margutis tvarkomas jo 
tarybos, kurios pirmininku yra 
V. Adamkus, programos vedė
jas — P. Petrutis; yra ir atskiri 
talkininkai su Pelkių Žiburėliu

Solistė Vida Vaitkutė, gy
venanti Izraelyje, atvyksta į 
Chicagąirbalandžio 15-16 at-, 
liks programą Margučio radi
jo 40 metų sukaktuviniuose 
renginiuose. 

Vysk. Antanas Deksnys teikia sutvirtinimo sakramentą Elizabeth© lietuvių bažnyčioje, 
kairėje prel. J. Schamus, dešinėje kun. kleb. V. Dabušis.

dyba nutarė paremti jaunimo 
informacijos centro leidžiamą 
žurnalą — Lietuvių Jaunimas. 
Paskyrė jam 2000 dol. Redaguo
ja Gintaras Karosas.

Chicagoj veikianti Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopa yra vie
na iš didžiausių kuopų sąjungoj. 
Jai pirmininkauja VI. Išga- 
naitis. Paskutiniu laiku ji su
rengė Vasario 16 minėjimą, Vla
do Putvio pagerbimą, pastatė 
vaidinimą. Vasarą turės gegu
žinę ir dalyvaus stovykloj. Dau
gumas narių yra uniformuoti. 
Scenoj daug dirba Alf. Brinką, 
I. Petrauskas. Spaudoj su straips
niais ir eilėmis pasirodo A. Bud- 
reckas.

Naujos organizacijos šventė
Jaunimo centre balandžio 8 

vyks L. K. Religinės Šalpos 
rėmėjų suvažiavimas. Pirmą 
valandą — oficialioji dalis. Da
lyvaujant organizacijom su vė
liavom, prie paminklo bus pa
dėtas vainikas. 7:30 vai. — kon
certas, kurio programą atliks 
sol. A. Simonaitytė ir sol. smui
kininkas kun. A. Valkavičius iš 
Brocktono. Suvažiavime bus pri
imti įstatai ir išrinkta centro 
valdyba. Visi nariai rėmėjai, 
įmokėję 5 dol -dės dalyvauti 
su visom teisėm valdybos rinki
muose.

Organizacinis k-, ..n i te t? s ’au- 
kia iš lietuviškos visuon..-'S.« 
susi domėjimo.

Naudingos paskaitos
Šv. Kryžiaus ligoninėj kovo 

28 buvo skaitoma svarbi pa
skaita apie cukrinę ligą.

Tikimasi, kad čia bus sureng
ta paskaitų ir apie širdies ligas. 
Chicagoj yra gerų šių ligų spe
cialistų, ypač čia pasižymi dr. 
R. Nemickas.

Lietuvių Radijo Forumas ko
vo 25 pas save turėjo valstybės 
mokesčių mokėtojų atstovą J. 
Jarmul, kuris aiškino įvairius 
mokesčių reikalus.

Senelių namai Lemonte
Senelių prieglauda liepos 4 

minės savo 25 metų gyvavimo 
sukaktį. Tuos namus įkūrė lietu
vių labdarių sąjunga. Prieglau
dai vadovauja kun.S. Adominas • 
ir administruoja seselė kazi- 
mierietė M. Clemencia, sveika
tingumą prižiūri dr. S. Palutsis. 
Ilgus metus ten būdavo lietuviš
kos gegužinės. Dabar jos pra
nyko. Kažin dėl ko?

Senelių prieglauda yra la
bai gražioj vietoj, ir puikūs 
jos pastatai.

Chicagoje Vytauto Didžiojo šaulių kuopa surengė Lietuvos nepriklausomybės minėjimą. 
Prezidiume sėdi iš k. S. Balzekas, gen. K. Musteikis, Z. Juškevičienė, R. Skipitis, J. Jasai
tis, K. Petrauskas, L Sakalas, P. Tomkus ir S. Radzvickas. Šaulių kuopai vadovauja pirm. 
Vladas Išganaitis.

Velykinis stalas
Lietuvių Moterų Klubų Fede

racijos Chicagos skyrius balan
džio 9 Lietuvių Tautiniuose Na
muose 2 vai. ruošia tradicinį 
velykinį stalą, primenantį ge
ruosius Lietuvos laikus. Klubo 
pirmininkė Leonaitienė ir visa 
valdyba kviečia visuomenę pa
matyti šį stalą ir pasivaišinti 
jo patiekalais.

Keletas pataisymų
Chicagos Pirmyn choras 

Linksmąją našlę pastatė ne Jau
nimo centre, o Marijos mokyk-

Buvau parašęs, kad p. Žukaus
kas likvidavo siuntinių preky
bą. Tačiau tuo pačiu bizniu ver
čiasi du Žukauskai. Tai patai
sau, kad Vyt. Žukauskas ir M. 
Noreikienė tebėra savo krautu
vėj ir siunčia siuntinius.

Kalbant apie prekybas, pra
nešama, kad p. Miliūnas parduo
da tautinius drabužius už 150 
uol.; tel. 436-5559.

Darbininko laikraštį, be mi- 

ir Marginiuose, 2511 W. 69 St., 
kur parduodami Jūratės Jr Kas
tyčio operos ir kitų parengimų 
bilietai.

Pirminiai rinkimai
Kovo 21 čia įvyko pirminiai 

rinkimai. Dalyvavo didelis skai
čius balsuotojų. Iš lietuvių kan
didatų 27 distrikte buvo Frank 
Savickas, 49 distr. — A. Ber
tulis, Cicero mieste — J. Kim- 
barkas.

Padeda atvykstantiem
Anglijos lietuvių klubo val

dyba posėdy nutarė prašyti 
visus savo narius, kad jie 
priimtų jaunimo kongreso ir 
tautinių šokių šventės atstovus 
iš Anglijos, kaip savo svečius.

Klubas gegužės 6 rengia jau
nųjų menininkų pasirodymą 
Pakšto salėj. Parengimo pelnas 
skiriamas padėti atvykstantiem 
iš Anglijos.

Bal. Brazdžionis

Baltimorės žinios
Velykos ir Didžiosios savai

tės apeigos Šv. Alfonso bažnyčio
je praėjo gražiai. Altoriai buvo 
skoningai papuošti. Giedojo Šv. 
Alfonso mokyklos vaikų ir pa
rapijos didysis choras. Klebo
nas prel. L. Mendelis šeštadie
nio vakare per didįjį budėjimą 
padėkojo visiem, kurie prisidė
jo prie švenčių paruošimo, ir 
visus pasveikino su Velykų 
šventėm.

Pavasario koncertą rengia A. 
L. Tautinės Sąjungos Baltimorės 
skyrius balandžio 8, šeštadienį, 

džia 7 v.v. Pirmą kartą teks iš
girsti solistę Giną Čapkauskie- 
nę, Aušros Vartų vyrų oktetą 
ir okteto solistą Antaną Keblį. 
Diriguoja Madeleine Roch. Jie 
visi iš Montrealio, Kanados. Po 
koncerto veiks bufetas, bus šo
kiai. Groja italų Monaldi ka
pela. Visi kviečiami atsilankyti.

svetainėje.

Lietuvių posto 154 padėjėjos 
savo metinį šokių vakarą ren
gia balandžio 15, šeštadienį, lie
tuvių svetainės didžiojoje salė
je. Pradžia 7:30 v.v. Šokiams 
gros Walter Otremba orkestras. 
Bus ir vakarienė. Bilietai iš 
anksto platinami. Visi kviečia
mi.

Sutvirtinimo sakramentas 
Šv. Alfonso bažnyčioje bus tei
kiamas balandžio 23, sekmadie
nį, 3 v. popiet. Parapiją lankys 
vysk. Juozas Gossman. Parapi
jos kunigai kviečia žmones gau
siai dalyvauti tose iškilmėse.

“Lietuvių poezija” 
lietuvių klube

St. Petersburgo Lietuvių klu
be kovo 26 buvo pristatyta K. 
Bradūno redaguota “Lietuvių

a I u • poezija” III dalis. Iniciatorė bu-N6w Haven, Conn.vo k. Keblinskienė, čia išpla-

Jadvygos Kronkaitienės mo
tina mirė Lietuvoj. Palaidota 
vasario 7. Jadvyga, anksčiau 
lankiusi saviškius Lietuvoj, no
rėjo dar šiais metais aplanky
ti savo motiną, bet nebespė
jo... .

Vasario 16 gimnazijai per Z. 
Merkevičių pasiųstoji 100 dol. 
auka buvo ne S LA 142 kuopos, 
kaip anksčiau buvo rašyta, bet 
SLA IV-tos apskrities. Gi 142 
kuopa per iždininką Juozą Ja
ko vecką taip pat pasiuntė 50 
dol. auką tai pačiai gimnazijai.

Eglė Pauliukonytė, Vasario 
16 gimnazijos mokytoja ir tau
tinių šokių vadovė, atsiuntė pa
dėkos laišką už aukas, gautas iš 
New Haveno. Šios padėkos di
delė dalis priklauso Algiman
tui Dragūnevičiui, LB Connec
ticut apygardos pirmininkui, lie
tuvių radijo programos Tėvy
nės Garsų vedėjui. Jis vadovau
ja gimnazijos rėmėjų Hart
fordo rateliui, kuris yra labai 
sumažėjęs, bet sąžiningai susi
moka savo mokestį ir regulia
riai remia gimnaziją. Per savo 
vedamą programą jis pravedė 
pasikalbėjimą su Vasario 16 
gimnazijos mokiniu. Buvo kal
bama apie tos gimnazijos moks
lą, drausmę, tautinių šokių gru
pę ir dalyvavimą PLJ kongre
se.

Vaiva Vėbraitė išrinkta at
stovauti mūsų kolonijos jau
nimui PLJ kongrese.

Albina Lipčienė

Dainos choras balandžio 9 
giedos velykines giesmes bažny
čioje. Šiaip jie visada kiekvieno 
mėnesio antrą sekmadienį gieda 
lietuviškas giesmes Šv. Alfon
so bažnyčioje. Šiuo metu cho
ras rengiasi dalyvauti Amerikos 
legionierių padėjėjų dainų va
kare, kuris bus gegužės 2 War 
Memorial salėje Baltimorėje. 
Choras tokiam koncerte daly
vavo ir praeitais metais ir susi
laukė iš klausytojų didelio dė
mesio.

Šv. Alfonso suaugusiųjų klu
bas balandžio 28 Overlea salėje

džia 6 v.v. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Šokiams gros orkest
ras, bus ir valgių ir gėrimų. Bi
lietai platinami iš anksto.

Ona Nageliūtė, pirmos kar
tos lietuvė, mirė senelių prie
glaudoj kovo 25. Velionė buvo 
ištikima Šv. Alfonso parapijos 
narė ir susipratusi lietuvė. Kai 
sveikata leido, ji uoliai lankė 
lietuvišką bažnyčią ir dalyvavo 
lietuviškuoseparengimuose. Ge
dulingas mišias aukojo trys ku
nigai Šv. Alfonso bažnyčioje 
kovo 29. Palaidota Holy Re
deemer kapinėse. Liko nuliūdęs 

. giminaitis Leonardas Narbutas 
ir jo šeima.

Jonas Obelinis

Cf Dafnrehlirri PI j baigė meno akademiją Paryžiuj. 
OI. reierbuury, ri. Amerikoj išgyveno 21 metus.

tinusi minėtos knygos apie 20 
egz.

Tą dieną klube vietos Liet. 
R. K. Susivienijimo kuopa šven
tė metinę šventę ir mielai pri
ėmė į savo programą poezijos lei
dinio “krikštynas”.

Programai vadovavęs buv. il
gametis klubo pirm. Albinas 
Kamius pabrėžė kultūrinės kū
rybos reikšmę tautos gyvenime 
ir visą programą pravedė nuo
taikingai. Galėjai jausti, kad A. 
Kamius, klubui vadovaudamas 
7 metus, gerokai jį praprusino 
kultūros dalykuose.

Apie “Lietuvių poeziją 
kalbėjo V. Kulbokas, pradėda
mas nuo liaudies dainos, pa
aiškindamas poeto prigimtį ir 
didžiulę poezijos reikšmę. Iš di
džiojo lyrikos aruodo Kulbokas 
dėl laiko stokos tegalėjo sustoti 
tik prie J. Baltrušaičio, F. Kir- 
šos, St. Santvara, J. Aisčio, B. 
Brazdžionio, H. Radausko, A. 
Gustaičio, K. Bradūno, A. Ny
kos-Niliūno, H. Nagio ir VI. Šlai
to bei jaunųjų atstovės V. Bo- 
gutaitės. Knygos aptarimą bai
gė, kviesdamas nepalikti “rašy
tojo be skaitytojo”.

Eilėraščių iš minimos knygos 
deklamavo Laima Jakušovienė, 
Jonas Račinskas, Angelė Kar- 
nienė, A. Kamius. Visos dėklą- ‘ 
macijos nuskambėjo labai pa
gaunančiai, su giliu įsijautimu 
ir dramatizmu. Jautei deklama- 
bumus. — Inf.

žiūra bei tvarkymas, vienaveiks
mių operų kūrimas, šeštadie
ninių mokyklų prieauglis ir lė
šos, vadovėlių bei mokslo prie
monių paruošimas, lituanistinės 
studijos Amerikos universitetuo
se ir kiti lietuvių bendruome
nės reikalai. Šis posėdis tęsėsi 
7 valandas. - o ’ > -------- ” - * * “

— Amerikos Lietuvių Tary
bos valdyba balandžio 7, penk
tadienį, 7:30 vai. vak., Altos 
biuro patalpose, 2606 West 63 
Street, Chicago, Ill., kviečia 
lietuvių spaudos darbuotojų 
informacinį pasitarimą — kon
ferencija.

— JAV LB tarybos sesijos 
posėdžiai vyks 1972 balandžio 
28-30 Chicagos miesto centre 
esančiam She rato n-Chicago Ho
tel, 505 North Michigan Ave., 
Chicago, Ill. 60611, tel. (312) 
944-4100. Sesija vyks tą pa
tį savaitgalį, kada Chicagoj bus 
K. V. Banaičio operos “Jūratė 
ir Kastytis” premjera. Iš kitų 
miestų atvykę svečiai gali ap
sistoti tame pačiame viešbuty 
su tarybos nariais, pasinaudo
dami papiginimais. Kambarius 
iš anksto rezervuoti Lithuanian- 
American Community vardu.

— A. a. dail. Zenonas Kol
ba buvo pradininkas ir pagrin- 

i dinis genocido parodos įvykdy- 
» tojas. Mirusio dailininko atmini- 
: mą pagerbant, vietoje gėlių šei- 
į ma prašo aukoti tos parodos rei- 
I kalams. Aukas sięsti Altui — 
! Genocido Paroda, 2606 West 

63rd Street, Chicago, Illinois, 
; 60629. ALT Informacija

— Dail. Zenonas Kolba kovo 
26 mirė Chicagoj, sulaukęs 62 
m. amžiaus. Buvo gimęs 1909 
spalio 4 Širvintuose, Ukmer
gės apskr. Dailės mokyklą bai
gė Kaune, o 1936-39 lankė ir

— Sol. Dalios Kučėnienės kon
certas bBuenos Aires, Argenti
noj, įvyks balandžio 23 Lietu
vių salėj. Organizuoja “Laikas”. 
Su jaunimu solistė specialiai su
sitiks balandžio 22.

— Dr. Edmundas Lenkauskas 
' ir dr. Stepas Matas, JAV LB 

tarybos vicepirmininkai, buvo 
atvykę iš Clevelando į Chicagą 

\ ir kovo 19 dalyvavo JAV LB 
; tarybos prezidiumo posėdžiuo-
* se, kuriuose buvo nutarta tary- 
i bos sesijos darbotvarkė (sesija 
; vyks balandžio 28-30 Chicagoj), 
; diskutuotas naujų JAV LB įsta- 
■ tų projektas ir aptarti kiti LB
• tarybos reikalai. Chicagoj gyve

na kiti trys LB tarybos prezidiu-
; mo nariai, tai pirm. Vytautas 

Kamantas, sekretorius Vaclovas 
Kleiza ir vicepirm. dr. Antanas 
Razma.

I ■ *
— LB centro valdyba, perė- 

. mus Lituanus Fondacijos direk- 
torijato sudarymo pareigas 
(Algiui Lukui dėl susidėjusių 
aplinkybių negalint eiti Litua
nus Fondacijos prezidento pa
reigų), pakvietė šiuos direkto
rius į Lituanus Fondacijos val
dybą: Joną Račkauską — pre
zidentu, Regimantą Vedegį — 
sekretorium ir Joną Kučėną— 
iždininku.
— Išvežimų j Sibirą metinių 

proga Brazilijos parlamento de
putatas Manoel de Sousa Santos 
buvo pasakęs Lietuvai pa
lankią kalbą. Brazilijos parla
mentas tą kalbą buvo išleidęs 
atskiru leidiniu. Minėtas Brazi
lijos parlamento atstovas yra 
pažadėjęs ateinančioj parlamen
to sesijoj S. m. balandžio mėn. 
vėl kalbėti apie religijos perse-

♦ kiojimą okup. Lietuvoje. (E)
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(įfr SPORTAS
RYTŲ APYGARDOS 

PIRMENYBĖS
Balandžio 8, šeštadienį, N.Y. 

įvyksta 1972 metų Rytų apygar
dos žiemos pirmenybės. Krep
šinis, tinklinis, stalo tenisas, 
šachmatai pravedami šiose kla
sėse — vyrų (V), jaunių A 
(16-18 metų), jaunių B (14-16), 
jaunių C (iki 14), moterų, mer
gaičių A ir B. Rungtynių tvar
karaštis Franklin K. Lane mo
kyklos salėse toks:

Salė II krepšinis — 8:30 vai. 
vyrai Philadelphija — Washing- 
tonas, 10 vai. vyrai Waterbury 
— New Yorkas, 11:30 jau
nių A New Yorkas — Phila
delphija, 12:30 jaunių B New 
Yorkas — Bostonas, 1:30 vyrai 
Bostonas — Philadelphijos — 
Washington© rungtynių laimė
tojas, 3 vai. jaunių B Hartfor
das — Philadelphija, 4:30 jau
nių B baigmė.

Salė I — 2 vai. jaunių A 
New Yorkas — Philadelphija 
(baigmė), 4 vai. rytų baigminės 
rungtynės.

Salė III — jaunių C. varžybos 
— 10 vai. Hartfordas — Phila
delphia, 11 vai. New Yorkas — 
Washingtonas. Baigminių 
rungtynių laikas paaiškės vėliau.

Tinklinio pirmenybės vyks sa
lėj numeris 1. Dvejose aikštėse 
bus žaidžiamos rungtynės nuo 
8:30 vai.

Pirmoj aikštėj — jaunių A 
Bostonas — New Yorkas, mote- 

. rų — Nw Yorkas — Washing
tonas, vyrų — Washingtonas — 
Baltimore, mergaičių A Hart
fordas — Bostonas, mergaičių

B Hartfordas — Bostono, Wor
cester laimėtojas, vyrų New 
Yorkas — Philadelphija, vyrų 
Bostonas — New Yorko, Phila
delphijos laimėtojas, vyrų baig
mė.

Antroj aikštėj — mergaičių 
B Bostonas — Worcesteris, mo
terų Philadelphija — Hartfor
das, mergaičių A New Yorkas 
— Worcesteris, mergaičių B N. 
Y. — Bostono, Washington© lai
mėtojas. Po to bus baigminės 
rungtynės moterų, mergaičių 
A, B ir C klasėse. Tinklinio var
žybas numatoma baigti apie 
1:30 vai.

Kitose salėse tuo pačiu metu 
vyks stalo teniso ir .achmatų 

varžybos. Tvarkaraštis numato 
pirmenybes baigti per vieną die
ną. Laikas — brangus dalykas. 
Kad minėtas tvarkaraštis ne
būtų pažeistas, rengėjai, Rytų 
apygardos varžybinis komitetas, 
pranešė, kad pavėlavimų neto
leruos. Po 10 minučių laukimo 
nepasirodžiusiai komandai už
skaitomas pralaimėjimas. Vieno 
minuso sistema pravedamose 
varžybose tai reiškia automatiš
ką iškritimą.

Nauja knyga anglų kalba iš
ėjo iš spaudos. Tai “History of 
Lithuania’”. Knygoj konden
suotai aprašyta lietuvių tautos 
istorija nuo seniausių amžių iki 
mūsų laikų; turi 142 psl., 38

Autorius — prel. dr. J. B. Kon
čius, išleido JAV Lietuvių Ben
druomenė. Kaina 2 dol. Gau
nama ir Darbininko administra
cijoje.

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

ŠACHMATAI
»

Veda Kazys Merkis

Iš Jugoslavijos pranešama, 
kad Belgrado organizatoriai tu
rės nukelti pasaulio pirmenybių 
matčą tarp Spaskio ir Fische- 
rio tolesniam laikui, nes ame
rikietis nesutinka priimti Bel
grado pasiūlytas pinigines sąly
gas. Matčas turėjo prasidėti bir
želio 22 d.

FIDE (Tarptautinė šachmatų 
federacija) pareikalavo iš US 
CF (JAV šachmatų federaci
jos) garantijos, kad Bobby Fis
cher stos į paskirtas rungtynes 
su B. Spaskiu. Duotas terminas 
pranešti iki balandžio 4 d.

Sovietai siūlo, jei Bobby Fis
cher nestotų į paskirtas birže
lio 22 d. rungtynes, tai matčą 
vykdyti suporavus Spaskį su 
buv. pasaulio čempionu Petro- 
sianu, kurį amerikietis nugalėjo 
praeitais metais.

Rytų sporto apygardos Lie
tuvių šachmatų pirmenybės į- 
vyksta šį šeštadienį, balan
džio 8 d., Brooklyne, N. Y., 
draug su krepšinio ir tinklinio 
pirmenybėmis. Varžybos vyks 
A ir B klasėse. Jos bus 4 ratų, 
30/30 (30 ėjimų į 30 min.). 
Dalyvių laukiama iš Baltimo- 
rės, Bostono, Philadelphijos ir 
New Yorko.

Bostono tarpklubinėse. ketvir
tadienį, balandžio 6 d. So. Bos
tono Lietuvių pil. draugijos 
šachmatininkai rungsis su Bos
tono universitetu, Lietuviai te
bėra ketvirti Bostone. Pirmauja 
Harvardo universitetas.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas, 1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. 201—232-5565 yo

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį 
Dir. pref. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai* 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th FL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel JU6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIT 
1430 ML Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
--------- ------------------------------------- ' -L___________________

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M Inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
T.01.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

ROCHESTER, N. Y
Nauja parapijos vadovybė

Mirus klebonui kun. Pranui 
Valiukevičiui, šv. Jurgio lietu
vių katalikų parapiją perėmė 
lietuviai pranciškonai, šiai pa
rapijai dabar vadovauja tė
vas dr. Bernardinas Grauslys, 
jo padėjėju yra tėvas Augusti
nas Simanavičius.

Kovo 19 tėvas B. Grauslys 
mišių metu pranešė, kad lietu
vių pranciškonų vadovybės esąs 
paskirtas klebono pareigom. Pir
mas jo įspūdis čia esąs labai 
geras. Jaučiąs, kad tarp jo ir pa- 
rapiečių mezgasi labai malonūs 
ryšiai. Jo ir jo padėjėjo pirma
sis žygis būsiąs artimesnis susi
pažinimas su parapiečiais ir 
bendrai su visais vietos lietu
viais. Dėl to jie aplankysią vi
sus lietuvius: priklausančius ir 
nepriklausančius prie parapijos. ' ruoti lietuviškus šokius. 
Kaip teko girdėti, naujo kle
bono pažadas yra radęs gražaus 
atsiliepimo ir pritarimo tikin
čiųjų ir netikinčiųjų tarpe.

Tautinių šokių vakaras — 
balandžio 29

Lietuvių tautinių šokių gru
pės rengiamas vakaras įvyks ba
landžio 29 Šv. Jurgio parapi
jos salėse. Grupės vadovė Jad
vyga Reginienė praneša, kad 
grupė yra išmokusi 14 visai nau
jų šokių, kurie ir bus pašokti 
vakaro metu. Po meninės prog
ramos bus šokiai, veiks geras 
bufetas. Vakaro tikslas — su
telkti kiek lėšų šią vasarą Chi- 
cagoj įvykstančios tautinių šo
kių šventės reikalam. Vietos ir 
apylinkės lietuviai maloniai 
kviečiami atsilankyti ir tuo 
būdu paremti pačius didžiausius 
Rochesterio lietuvių reprezen
tantus; nėra savaitės, kad jie ne
būtų pakviesti į kurį nors ameri
kiečių parengimą pademonst-
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Po mišių prie bažnyčios durų 
tėvas B. Grauslys rankos pa
spaudimu maloniai visus pa
sveikino. Vėliau, choro repetici
jose susipažinęs su choristais, 
pakvietė juos Velykų rytą gie
doti bažnyčioj. Choristai en
tuziastingai sutiko.

rinkime jis pareiškė, kad arti
miausiu laiku būsią atlikti salių 
remonto darbai. Kai kurie bu
vę susirinkime pasisiūlė re
monto darbus atlikti talkos bū
du, o Juozas Jurkus, Altos 
skyriaus pirmininkas, pažadėjo 
vadovauti salių dažymo dar
bam.

Waterbury, Conn.
Tradicinė Lietuvos vyčių šv. 

Kazimiero šventė atžymėta ko- 
mišiomis, komunija ir

bendrais pusryčiais. Dalyvavo 
vyčiai, Šv. Juozapo parapijos 
įvairių organizacijų atstovai ir 
kiti svečiai. Mišias aukojo kun. 
R. Juškauskas, pamokslą sakė 
kun. H. Balčiūnas. Šventės iš
kilmingumui mielai talkino pa
rapijos choras, vadovaujamas 
vyčių garbės nario kompo
zitoriaus Aleksandro Aleksio. 
Išskirtinai gilų įspūdį darė Gies
mė į šventą Kazimierą ir Vyčių 
himnas; tai paties dirigento kū
riniai.

Pusryčių programą sumaniai 
pravedė advokatas Vincas Matu
sevičius. Amerikos, Lietuvos ir 
Vyčių himnai sugiedoti vedant 
solistėm Marcelei Andrikytei ir 
Bronei Ortlieb. Kalbas pasakė 
klebonas kun. Jurgis Vilčiaus- 
kas, komp. A. Aleksis, minėjimo 
pirm. Jonas Alenskas ir svečias 
Charles Delaney, Connecticut 
valstijos Department of Cor
rection pareigūnas.

Baigiant iškilmes, prieš mal
dą, vyčių Lietuvos reikalų ko
misijos pirm. M. Andrikytė per- 
skatė rezoliuciją ryšium su veik
la Lietuvai išlaisvinti. Rezo
liucija sutartinai priimta. Ji pa
siųsta prezidentui Nixonui, vals
tybės sekretoriui Rogers, senato
riam Fulbright, Ribicoff ir 
Weicker, kongresmanui Mona- 
gan ir JAV ambasadoriui Jung
tinėse Tautose Bush.

Atgarsis
Kas norely įsigyti lietuviškų 

plokštelių ar lietuviškų knygų, 
prašomi kreiptis į Darbininko 
administraciją, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. „Y. 
11221.

Jaunėjanti bendruomenė ;
Vietos Lietuvių Bendruome

nės metinis susirinkimas, suma
niai vadovaujamas prof. dr. A. 
Klimo, praėjo per daug ne
gaištant. Buvo išklausyti seno
sios valdybos pirm. B. Krokio. 
ižd. R. Tamošiūno, jaunimo at
stovės stud. D. Kojelytės ir kon
trolės komisijos pranešimai. 
Naujon valdybon buvo išrinkti 
(slaptu balsavimu!): dr. Ro
mas Sedlickas, Aleks. Gečas, 
stud. D. Kojelytė, Br. Krokys ir 
Kostas Petrauskas.

B r. Krokys buvo klausinėja
mas apie lietuvių namų statymo 
idėjos likimą, nes jis buvo di
džiausias šio reikalo sumanyto
jas. Jis trumpai pareiškė, kad 
statybos klausimas yra pakibęs 
ore, nes greitai paaiškėję, kad 
namam įsigyti nerandama pa
kankamo pritarimo. Iš kitų bu
vusios valdybos narių patirta, 
kad šis sumanymas buvęs ne
konkretus. Gal visai teisingai 
Juozas Jurkus, veiklus visuo
menininkas, susirinkime pareiš
kė, kad geriau padarytume, jei 
savo sumanumą ir energiją pa
naudotume konkrečiam darbui, 
t.y. turimos lietuviškos parapi
jos aplinkos praplėtimui ir t.t. 
Esą, kol mes remsim savo para
piją, tai ir vyskupo nereikės bi
joti. Ir, iš tikrųjų, mirus buvu
siam klebonui kun. Pranui Va
liukevičiui ir iškilus šios para
pijos likimo klausimui, vysku
pas, užuot ją panaikinęs ar nu
savinęs, perdavė valdyti patiem 
lietuviam — tėvam pranciško
nam, kurie yra puikūs lietuviai 
ir gabūs organizatoriai.

VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 9

Jaunimo pietūs visiem
Balandžio 30, sekmadienį, 

apie 11:30 vai. šv. Jurgio lie
tuvių- parapijos žemutinėj sa
lėj yra rengiami skanūs pietūs 
visiem lietuviam. Pietų metu 
gros jaunimo orkestras, vado
vaujamas inž. Kęst. Lapino. Ren
gia vietos jaunimas, kad su
telktų lėšų jaunimo kongreso 
reikalam.

9 DIDŽIULES
New Yorke: 1854 2nd Ave. (85-86 IL) — TR 9*3047 
RIdgewoode: 56*54 Myrtle Avenue — VA 1*7068 
Astenijoje: 28*28 Steinway Street — AS 4*3210 
Floral Park, L.I.: 259*1? HHWde Ave. — 343-6116 
K. Northport, L.I.: 2S0-A Lark Field Rd. 516*757*0601

Franklin 8q^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437*7677 

Fluehinge: 41*06 Main Street — HI 5-2552 
Jackson Heights: 82*10 37th Avenue —- DE 5-1154 
Poughkeepsie, N.Y.t 450 Main St. ** 914*454*9071*

i

Veronikai Zlotkienei 75 metai
Veronika Zlotkienė kovo 19 

savo artimųjų tarpe iškilmingai 
atšventė 75 metų sukaktuves. 
Tai susipratusi, veikli daugelio 
lietuvių organizacijų narė. Il
giausių ir sveikatingiaūsių me
tų Veronikai!

— Vytautas Žmuidzinas, litua
nistinės mokyklos vedėjas, nuo 
1972 šias pareigas yra perėmęs 
iš ilgamečio mokyklos vedėjo 
Br. Krokio.

— Lietuvių spaudos kioske 
yra gautos naujos knygos: dr. 
L. Sabaliūno “Lithuania in Cri
ses”, J. Gliaudos romanas 
“Brėkšmės našta,”, K. Bradūno 
red. “Lietuvių poezija 1945- 
1971” ir kt. Plokštelės: ‘Jūrei
vių keliai”, “Tėviškės vėjas”, 
“Grįšim, grįšim” ir kt. Knygy
nas veikia sekmadieniais, Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos žemu
tinėj salėj, nuo 10 iki 12:30 v. 
p.p.

Grand Opening
House of TERRIERS 

Pre-Easter Sale on AKC Puppies 
Expert Grooming — All Breeds 

Dog & Cat Accessories 
Free Gift with Puppy Purchase 

115-18 Queens Blvd., Forest Hills 
(77 Ave.) 261-1980

ESSEX GUEST HOUSE 
Lovely Grounds 

24 Hour Supervision 
3 Excellent Meals Daily 

45 min. from N.Y.C. 
Catholic Church in the Area 

271 Claremont Ave. Montclair, N.J. 
Call 201 746-5308
J & E CARPET 

211-01 75th Avenue 
Bayside, N.Y.

Carpet Installation, We Pick up & 
Relay, Also Expert Cleaning. Call 

212 740-2440

SERVICE
Remodel your Bathroom. 3 piece 

Bathroom replacement on your pre
sent plumbing. Plumbing repairs. 
Electrical Work also. 24 Hour Service. 
Call 212 331-2364

CHILDRENS and ADULT 
PSYCHIATRIST

Private Consultation Office Hours 
1-8 P.M.

69-20 Groton St. 
Forest Hills, N. Y. 

(212) 896-4771
.u—

sb.-

ELIZ ABETH, N. J.

RALPH’S
Limousine Service, Late Model Air 
Conditioned Cadillacs — AD 4-1244 
695-6647 — 24 Hour Ser. Mobile 684 

174 W. 137 St.
Proms, Weddings, Funerals, Depots. 

Airports, Theatres or Night on the 
Town

Our Service Speaks for Itself

Vinco Kudirkos lituanistinės 
mokyklos tėvų komiteto rengia
mas pavasario balius įvyks šeš
tadienį, balandžio 15 d., 7 v. Lie
tuvių laisvės salėj, 269 Second 
St., Elizabeth, N. J.

Programą atliks solistė Irena 
Stankūnaitė-Silva, žodžio meni
ninkė Irena Veblaitienė, muzi
kas Juozas Stankūnas ir akto
rius Vitalis Žukauskas.

Vakarienę paruoš Konstanci
ja Didžbalienė, kuri yra plačiai 
žinoma savo kulinariniais gabu
mais.

Šokiam gros Gutauskij or
kestras..

Mokyklos tėvų komitetas ma
loniai kviečia visus lietuvius į 
balių atsilankyti. Pelnas skiria
mas mokyklos išlaikymui. Bilie
tus platina tėvų komitetas, mo
kyklos mokytojai ir N. J. Lietu
vių Bendruomenės valdybų na
riai.

KLAUS WEDLER THE PAINTER
Painting insiae & outside 

Painting & Decorating 
Paper hanging & plastering 

Free estimates given
78-05 83rd Street, Glendale 

Call 366-1215

RITE—WAY 
Painting and Decorating 

Also Wallpapering 
Reasonable Rates 

Fullv Insured 
All Work Guaranteed 

Call 212-931-1748

GARAGES & STORAGE 
TRUCK PARKING 

Secure Parking for 1 to 100 tks 
Watchman on Duty 7 Days 
24 Hours. Clarin UL 5-4800

GEORGE COLES
356 Atlantic Ave. Bklyn. 

Home Owners, & Real Estate Co. 
We Clean Cellar*:, Backyards 
Haul Rubbish, Whitewash 

Painting 
Call 625-0274

DR. LUIS FERNANDEZ 
MEDICAL INTERNIST 

ALLERGY
320-30th Str. (Near New York Ave.) 

Union City, N. J. 
By Appt. Only 

Call 201 866-3339

— Jūratė Krokytė ir Ko meil
ijus Cieminis išrinkti atstovais ~ 
'pasaulio lietuvių jaunimo kong- 
■ resan.

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

PAINTED PONY RANCH
LAKE LUZERNE, N. Y., 12846 
The East Most Western Ranch 
Fun for all Seasons A Family.

Place, Ideal for Children 
Write for Brochure or Call 

518-696-2421

SERVICE

DISPLAY

CORNWALL HOUSE 
HOME FOR THE AGED 

Elegant Home Opened Recently 
Very Scenic Area, Excellent Care 
Licensed by State of Connecticut 

Call (203) 672-6224 or write 
Box 31

Cornwall Bridge, Conn. 06754

Mario’s Auto Inspection & Repair 
service headlights adjustment, wheel 

■ alignment, motor tune-up and brake 
service. All minor adjustments and 
repairs done while you wait. Shell 
Bay Ave. Mayville, N.J. Cape May 

. Court House, opp. State Inspection
Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM 
to 5PM. Owned & operated by Mario 
DeSantis "If you really want your 
car to go see Mario*’, 609—465-5607

JOSEPHS

REST HOME FOR THE AGED 
230 East Linden Ave. 

Linden. N. J.
Call 201-925-9897

STAR LITHO INC.
COM M ERČIA L—BOOKS 
Advertising & Engraving

Why Not Deal Direct & Save 
Purchaser on your Next Printing 
Order, Free pen with your request 
for estimate. Why not send your copy 

for free estimate
627 Greenwich St. N. Y. 10014 

243-5499

H. W. FEMALE

SUNNYSIDE BRAUHALL
f

41-06 Queens Blvd. 
Sunnyside, N. Y. 
A Family Place
Call 786-9992

Exp. Operators, on Dresses, min. of 
$2. an Hour, Section or Piece work, 
Steady, C&J. Dresses, 1348 Southern 
Blvd. Near Jennings in the Bronx. 
Tele. 842-9794, Mr. Jose Albino

SEBRING

' AUTO BODY 
COLLISION EXPERTS

1426 Willow Ave.
Hoboken, N. I.

Call 201 659-9670 
Ask for Aldo or Tom

0 DEXTER PARK 
PHARMACY HES

Wm. Anaatasi, B. 8. 
77-01 JAMAICA AYBNUB 

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

WE DELIVER
Michigan 2*4130

i

f
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Algirdas Kačanauskas diriguoja Apreiškimo parapijos chorui, 
atliekant Du Bois oratoriją “Septynis Kristaus paskutiniuosius 
žodžius”. Vargonais groja Albinas Prižgintas. Nuotr. V. Ma
želio

BROCKTONO APYLINKĖ
šv. Kazimiero parapijos cho
ras reiškiasi Naujojoj Anglijoj
“Šiandien mūsų bažnyčioj į- 

vyks nepaprastas religinis kon
certas. Ateikit visi ir atsiveskit 
savo draugus. Jei neateisit, vi
są gyvenimą gailėsitės.” — 
Šiais žodžiais Šv. Kazimiero pa
rapijos klebonas kun. Petras 
Šakalys kvietė broektoniečius 
į koncertą, įvykusį kovo 19.

Koncerto klausytis susirinko 
daug broektoniečių. Juos ma
loniai nustebino savo atsilanky
mu gausus būrys bostoniškių. 
Buvo matyti žmonių ir iš toli
mesnių vietovių.

Šv. Kazimiero parapijos cho
rui vadovauja kompozitorius 
Julius Gaidelis. Šiam kon
certui savo galingu balsu tal
kino solistas Stasys Liepas. Var
gonais chorą ir solistą palydėjo 
konservatorijos studentas Sau
lius Cibas. Choras su solistu 
atliko Perosi “Jėzau, mano 
Viešpatie”, Dobici “Kristaus 
kūnas”, “Jėzau, malonus Tu 
esi”, Palestrinos “O geras Jė
zau”, J. Gaidelio “O didis 
Viešpatie”. Solo — “Ketvirtas 
žodis” iš Th. Dubois oratorijos 
“Septyni Kristaus paskutiniai 
žodžiai”. Vėl choras: J. Gai
delio “Viešpatie, pasigailėk”, 
“Garbė Dievui”, “Tikiu”, “Šven
tas”, “Tėve mūsų” ir “Dievo 
Avinėli”. Choras su solistu — 
C. Franck “Panis Angelicus”. 
Užbaigai choras — Vlado Ja- 
kubėno “Prisikėlimo kantata”.

Nors kompozitorius Julius 
Gaidelis Brocktono chorą per
ėmė palyginti labai neseniai, 
tačiau šis choras jau spėjo pasi
rodyti ne vien tik Brocktone, 
bet ir beveik visoj Naujojoj 
Anglijoj. Pereitą vasarą kon
certavo Kennebunkporte, Pro
vidence ir Bostone.

Balandžio 9, sekmadienį, 10 
vai. ryto choras giedos Bosto
ne mišiose, kurios bus transliuo
jamos per televizijos 7 ir 38 
kanalą Bostone ir 8 kanalą N. 
Y. valstijoj.

Gegužės mėn. choras važiuos 
į Hartfordą, Conn., dalyvauti 
Katalikių Moterų Sąjungos 
šventėje.

Choristai, įvertindami kompo
zitoriaus Juliaus Gaidelio pasi
šventimą, uoliai lanko repe
ticijas, nors kai kuriem reikia 
ir iš toliau atvažiuoti. Kad vi
sa choro veikla vyktų sklan
džiai, pasirūpina choro valdy
bos pirmininkas Viktoras 
Brandtneris, jam artimai talki
na Stasys Eiva.

Būtų malonu, kad choras ga
lėtų didėti. Todėl būtų gerai, 
kad broektoniečiai dainos mė
gėjai stotų į choro eiles.

Choristas

Roma Mastienė, mezzo sop
ranas

DIDYSIS APREIŠKIMO KONCERTAS
Pradėdamasįspūdingas Didžio

sios savaitės iškilmes. Apreiški
mo parapijos choras kovo 26, 
Verbų sekmadienį, 5 v. popiet 
savo bažnyčioj surengė religinį 
koncertą. Žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia.

Koncertą pradėjo Albinas
. - •.£ x . « i‘ ? v : r t • t r • t •. • 4Pnžgintąj^. sugrodamas vargo- 

nais solo C.'Franck Grande Pie
ce Symphonique. Jis palydėjo 
vargonais visą oratoriją ir gale 
taip pat solo sugrojo S. J. Bacho 
— Tocatta ir fuga d minor.

Albinas Prižgintas yra jau
nas ir gabus muzikas, šiuo me
tu vargonininkauja Angelų Ka
ralienės . parapijos bažnyčioj ir 
studijuoja, siekdamas doktorato 
laipsnio. Jis yra naujas maest
ro; muzikas — vargonų virtuo
zas su puikia technika, jautriu 
skoniu. Sunkią vargonų techniką 
jis apvaldė ir ją pilnumoje pa
demonstravo Bacho kūrinyje.

Įspūdinga oratorija
Du Bois oratoriją “Septyni 

paskutinieji Kristaus žodžiai 
yra pasaulinio masto kūrinys, 
dažnai giedamas Didžiosios sa
vaitės proga. Kūrinys nėra sudė
tingas, paremtas ekspresyviom 
linijom, nuotaika. Visas orato
rijos svoris sudėtas ant solistų

pečių, gi choro vaidmuo čia 
nėra didelis.

Apreiškimo parapijos choras, 
diriguojamas Algirdo Kačanaus- 
ko, buvo pajėgus ir sodrus per 
visą’oratoriją. Čia jis šaukė už 
žydus — nukryžiuoti, čia ręfre- 
nii kartojo solistų žodžius, o ga
le plaukte išplaukė į maldą, ku
ri. pagaudama klausytojus, nu
teikė didžiai rimčiai. Šią maldą 
giedodamas, choras parodė, kaip 
jis jautriai seka dirigentą, kaip 
moka praskleisti tekstą ir visą 
giesmę išTelti į skoningą meni
nę aukštumą.

Solistais buvo: sopranas Loui
se Senken, tenoras Liudas Stu- 
kas, baritonas — Fred Lučka. 
Louise Senken ir Fred Lučka 
yra šio choro nariai, gi solistas 
Liudas Stukas atvyko iš New 
Jersey pagelbėti.

Oratorija pradedama graudžia 
soprano rauda. Tokia nuotaika ir 
perdavė Louise Senken. Toliau 
jau pakaitom pinasi ir tenoras 
ir baritonas, įsijungia ir sopra
nas.

Solistai savo partijas atgiedo
jo su deramu rimtumu, kruopš
tumu, su nuotaika ir užsidegi
mu. Tai ir pagavo klausytojus. 
Tik kartais jie buvo per garsūs.

Po oratorijos klebonas kun. 
P. Raugalas pasakė trumpą pa
mokslą iškeldamas muzikos ir 
giedojimo prasmę ir pakviesda
mas susirinkusius net paploti 
chorui. Paskui sugiedojo Marija, 
Marija, ir buvo palaiminimas 
Švč. Sakramentu. Pabaigai vir
tuozas Prižgintas grojo Bacho 
tokatą. Gaila, kad publika pra
dėjo eiti laukan, manydami, kad 
tai šiaip sau maršas. Išėjo kokie 
du trečdaliai. Ir tas likutis buvo 
muzikos entuziastai, ir "baigus 
tokatą, spontaniškai pradėjo plo
ti jaunajam muzikui.

Paskui aptainėj parapijos sa
lėj klebonas surengė vaišes cho
ristam, svečiam. Ten susiėjo vi
si apylinkės muzikai pasidžiaug
ti koncertu.O džiaugtis buvo ko.

JONO LIPSKIO ĮPĖDINIAM
Prieš antrąjį pasaulinį karą 

Amerikoj mirusio Jonoo Lips- 
kio palikimas atiteko 
Lietuvoj gyvenančiai seseriai 
Joanai Jankauskienei-Domeikie
nei. Dėl karo dalis palikimo, 
keli tūkstančiai dolerių, yra už
silikę Amerikoje. Į paliktą su
mą turi teisių pati Joana Do
meikienė arba jos vaikai: Ka
rolis Jankauskas, Kristina Jan
kauskaitė ir Ričardas-Albinas 
Domeika. Spėjama, kad pas
tarieji gyvena JAV-bėse ar Ka
nadoj.

Paminėtieji, arba apie juos 
žinantieji, malonėkite rašyti Lie
tuvos Generaliniam Konsulatui 
New Yoike: Consulate General 
of Lithuania, 41 West 82nd St., 
New York, N. Y. 10024.

JAUNIMO KONGRESO 
MECENATAI IR RĖMĖJAI 
Jaunimo kongreso finansų ko

misija New Yorke dėkoja už 
įplaukas pagal vasario-kovo 
mėn. Chicagoj ir apylinkėje iš
siuntinėtus aukų lapus.

Garbės mecenatais tapo J. ir 
V. Stankai, paaukoję 1000 dol.

Garbės rėmėjai (atsiuntė po 
500 dol.): dr. V. Dubinskas, dr. 
V. Labokas, dr. A. Laucius, dr. 
Pr. Mažeika, dr. A. Rugienė, dr. 
Z. Rudaitis, dr. Pr. Sutkus.

Vieni garbės rėmėjai atsilie
pė į aukų lapą Connecticute— 
Antanas ir Bronė Jucėnai.

Be to, stambesnę auką iš Chi
cagos atsiuntė: dr. O. Mironai- 
tė 200 dol., dr. J. Bartkus 100 
dol., ir dr. S. Biežis 100 dol.

imu
ZLVI0S__

Tikrai tai buvo didysis Ap
reiškimo choro koncertas. Palin
kėti reikia, kad choras rengtųsi 
kitam koncertui — šį kartą už
liptų ne į viškas, bet į salės sce
ną ir klausytojam padovanotų 
gražų lietuviškų dainų koncer
tą. Choras yra pajėgus, iš pajė
gaus tad ir reikalaujama, (p.j.)

PATIKSLINAME
Liuda Mikulskytė nusiskundė 

redakcijai, kad atsakymas į jos 
laišką prezidentui Nixonui ne
tiksliai buvo sutrumpintas. Čia 
dedame atsakymą ištisai. (Red.) 
Dear Miss Mikulskis:

President Nixon has asked 
that I reply to your letter of 
February 8, regarding his trip 
to China and to thank you for 
your expression of good wishes.

I should like to assure you 
that the questions you raised in 
your letter have been given 
serious consideration and that 
any opportunity which might 
present itself will be taken to 
promote standing United States 
policies in relation to Lithua
nia and the other Baltic States..

Sincerely yours,
R. T. Davies, 

Deputy Assistant Secretary 
for European Affairs.

Bostono žinios
Laisvės Varpo, lietuviškos 

radijo valandos, koncertas bus 
šį sekmadienį, balandžio 9 d. 
Liet, piliečių draugijos salėje. 
Programą atlieka solistė Roma 
Mastienė iš Chicagos. Ji dai
nuos ištraukas iš J. Gaidelio o- 
peros Dana ir iš V. K. Banai
čio operos Jūratė ir Kastytis. 
Bostone ji koncertuoja pirmą 
kartą. Koncertas rengiamas ra
dijo valandai paremt. Visi kvie
čiami. Pradžia 3 v. popiet.

Jonas Monkus, broektoniškis, 
guli Camey ligoninėje, kur jam 
dr. Stanley Mikai padarė didelę 
operaciją. Sveikata gerėja ir 
greit grįš namo.

Stasė Jančiauskienė, dabar 
gyvenanti Brocktone, buvo o- 
peruota. Ji guli kardinolo Cu- 
shingo ligoninėje.

Steponas ir Valentina Minkai, 
seniausios N. Anglijoj lietuvių 
radijo valandėlės vedėjai, kovo 
12 So. Bostono Liet, piliečių klu
be surengė talentų popietę ir 
paminėjo valandėlės 38 metų 
sukaktuves. Rengėjai dėkoja 
Rasos studenčių kvartetui, kuris 
atvyko iš Londono, Ont., Kana
dos; dėkoja visom šeimininkėm 
už iškeptus pyragus, pinigines 
aukas, spaudai, kuri skelbė pa
rengimą, dėkoja vyriausiai šei
mininkei Monikai Plevokienei ir 
visiem parengimo talkininkam. 
Iškiliąja lietuvaite buvo išrink
ta Kristina Tautkus iš Brockto- 
no. Pinigines premijas laimėjo: 
akordeonistė Debbie Wollen iš 
Hudson, N. H., Ramunė Ado
mavičiūtė iš Bostono už eilėraš
tį, Nijolė Jankauskaitė iš Dor- 
chesterio už pasakojimą, Dana 
Ruseckaitė iš Dorchesterio už 
eilėraštį, smuikininkas Andrius 
Krisiukėnas iš Milton, pianistas 
Petras Bizinąuskas,. J r,. iš. Brock-*..

_ton, .Mass. -----

leškomas pagyvenęs vyras ar
ba pora lietuvių, norinčių ap
sigyventi Maple Shade, N. J., 
netoli Philadelphijos. Siūloma 
3 miegamų namas su baldais, 
židiniu, plovimo mašina, mau
dymosi baseinu, ketvirčio akro 
kiemu. Netoli bažnyčia, 2 blo
kai nuo autobuso stotelės. Že
ma nuoma
si ui. Tektų kaimynystėj palai
kyti kontaktą su vyresnio am
žiaus našle ir prižiūrėti kiemą 
ir baseiną. Rašyti: Mrs. T. Ja
mes. 3005 Glenridge Ave., Al
hambra, Calif. 91801.

125 dol. mėne-

Povilui Aleksandravičiui
mirus, jo dukrai Danutei Bobelienei su šeima ir kitiems 
artimiesiems užuojautą reiškia

MAIRONIO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
mokytojai, tėvai ir mokiniai

Ozone Park,N. Y., labai geroj 
apylinkėj, parduodamas dviejų 
šeimų mūrinis namas. Informa
cijai skambinti tel. 849-1209.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

PIRMĄ KARTĄ NEW YORKE! -------

Kitur sėkmingai pasirodę ir entuziastingai vertinti 
Chicagos Dramos Teatro aktoriai
LEONAS BARAUSKAS ir 

JONAS KELEČIUS
Į duos
<

! DRAMOS SPEKTAKLĮ
Programoje:

1. Vaičiulaičio "UODAS"
2. Marcinkevičiaus "MINDAUGO" fragmentai

» sekmadienį. 1972 m. balandžio 16 d.
6 vai. vakaro

Masonic Hall, 86-21 114 Street, Richmond Hill. N. Y.
Žiūrovai sėdės prie stalų ir hus vaiūinami kava ir pyra
gaičiais. Veiks haras. Po vaidinimo bus susipažinimas 

, su aktoriais, grojant šokių muzikai.
Kviečiame nepraleisti progos pasigėrėti vienu iš geriausių 
lietuviško teatro reiškinių — pasirodymu New Yorke.

, Bilietus įsigyti ir, pageidaujant, stalus (po 10) užsisa- 
j kyti maloniai prašome iš anksto telefonais ar asmeniškai 

pas:
Danutę šilbajorienę, VI 6-7636,
Aldoną Klivečkienę, VI 6- 7010, 
Reginą Ridikienę, VI 9-1379.

Kaina: 5 dol., studentams ir moksleiviams 2 dol.
Skautams Remti Komitetas

Geros naujienos 
pirkėjams

savo giminėms Lietuvoje ir U.S.S.R.
* •

Naujas ir populiarus modelis 
ZHIGULI-VAZ 2101 Kaina $3,214.00 

Mes irgi pasiūlome tučtuojau pardavimui 
ribotą skaičių sekančių: 

MOSKVICH 412 IZH Kaina $3,155.00 
MOSKVICH 408 IE Kaina $3,033.00 
ZAPOROZHETS-ZAZ 968 Kaina $2026.00

Kas pirmas ateina - bus pirmas patarnaujamas!
Skubinkite savo užsakymais 

į vienintelį įgaliotą VNESHPOSYLTORGO 
atstovą Amerikoje

PODAROGIFTS, INC
240 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10001

TEL.: (212) 685-4537

Globe Parcel Service, Ine., 723 Walnut St. 
Philadelphia, Pa. 19106

Package Express & Travel Agency, 1776 Broadway 
New York, N. Y. 10019

Cosmos Parcels Express Corp. 488 Madison Ave., 
New York, N. Y. 10022

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD, Ffesfdent

šio banko direktorių taryboje yra adv. Jo'nas J. Grigais. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai » Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

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

---------All AccOtirits Compounded Daily----------

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ.

— Vyksta: birželio 8, liepos 13, rugpiūčio 17 ir gruodčio 21. 
Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

— Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės aplankyti 
kitus jų pasirinktus Europos miestus.

— Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko ir Montrealio.
— Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėluokite!
— Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

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

Savininkė Aldona Adomonienė
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Kun. Pranas Geisčiūnas, Bal- 
fo reikalų vedėjas, iš ligoninės 
išėjo kovo 30 d.ir kovo 31 buvo 
pervežtas į Matulaičio namus 
Putname. Ten jis pabus ilgesnį 
laiką, kol sustiprės ir atgaus jė
gas. Ligoninėje jis išbuvo virš 
penkių mėnesių. Jam buvo pa
darytos trys didelės operacijos.

A. a. pulk. Vlado Grudzinsko 
5 mirties metines minint, gedu
lingos mišios bus aukojamos ba
landžio 9, sekmadienį, 11 v. r. 
pranciškonų vienuolyno koply
čioje Brooklyne.

Kat. Moterų S-gos 24 kuo
pos susirinkimas bus balandžio 
9 d. 12 v., tuojau po sumos, 
Angelų Karalienės parapijos sa
lėje Brooklyne.

Dail. V. K. Jonynas kalbės 
Liet. Moterų Klubų Federacijos 
New Yorko klubo rengiamoje 
Atvelykio popietėje balandžio 
9 d. Kultūros Židinyje. Jo pa
skaita bus apie lietuvio dailinin
ko problemą su savąja visuome
ne. Po paskaitos bus tradicinės 
vaišės — Velykų stalas. Pra
džia 5 v. popiet. Visi kviečiami.

Apreiškimo parapijos kunigai nuoširdžiai kviečia 
visus lietuvius dalyvauti

EUCHARISTINĖSE PAMALDOSE 
UŽ PAVERGTĄ LIETUVĄ

baandžio 16 d., 5 vai. p. p.

Apreiškimo parapijos bažnyčioje 

259 North 5th St., Brooklyn, New York 
z

— IŠKILMINGI MIŠPARAI — gieda žymus parapijos
choras, vadovaujant muz. Algirdui Kačanauskui.

— PRITAIKINTAS PAMOKSLAS - kun. St. Raila.

— IŠKILMINGAS PALAIMINIMAS.

Maldoje viltis!

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS 
Neto Yorko Klubas

Jonas Kelečius, dramos aktorius, atvyksta į New Yorką ir 
balandžio 16 vakare drauge su aktorium Leonu Barausku vai
dina A. Vaičiulaičio Uodą ir Marcinkevičiaus Mindaugo frag
mentus. Abu aktoriai yra sudarę įdomią ir spalvingą prog
ramą, su kuria pasirodė įvairiose vietoje. Į New Yorką 
atvyksta iš Bostono.

rengia

ATVELYKIO POPIETĘ
balandžio 9 d., 5 v. popiet
Kultūros Židinyje
361 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y.

Kalbės dail. V. K. JONYNAS 
tema —
Lietuvio dailininko problema su savąja visuomene.

Loterijon leidžiamas
dail. Onos Paškevičįenės paveikslas.

Auka 5 dol.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti

Jaunimo pamaldosKultūros 
Židinyje nukeliamos iš balan
džio 9 į balandžio 16.

Hamiltono mergaičių choras 
Aidas, vadovaujamas solisto 
Vaclovo Verikaičio, atvyksta į 
New Yorką ir balandžio 15, 
šeštadienio vakare, koncertuo
ja Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos salėje. Koncertą ren
gia New Yorko Liet. Bendruo
menės apygarda, talkinama vi
sų apylinkių. Išleidžiama didelė 
programa sų sveikinimais. Pel
nas skiriamas Maironio lituanis
tinei mokyklai paremti. Iš Ha
miltono atvažiuoja 60 mergai
čių. Po koncerto Kultūros Židi
nyje bus vaišės ir susipažini
mo vakaras. Mergaitės nakvoti 
sustoja privačiuose namuose. 
Kas galėtų nakvynei priimti, 
prašom apie tai pranešti nakvy
nių reikalus tvarkančiam Aloy
zui Balsiui, tel. TR 4-1538.

Darbininko šis numeris dėl 
Velykų švenčių išleidžiamas 8 
psl.

Prel. J. Balkonas balandžio 
11 išvyksta į Los Angeles, kur 
dalyvaus prel. Jono Kučingio 
klebonavimo jubiliejuje. Keliau
damas aplankys ir savo draugą 
prel. J. Wamat.

Kun. Stasys Raila balandžio 
8 išvyksta į LRKŠ rėmėjų su
važiavimą Jaunimo centre Chi- 
cagoj. Iš ten balandžio 9 vyks
ta į Clevelandą tartis su vietos 
veikėjais dėl Jaunimo žygio už 
tikėjimo laisvę.

Darbininko spaudos kioskas 
bus Hamiltono mergaičių choro 
Aido koncerte, balandžio 15 
Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos salėje.

A I 1^ A Q HAMILTONO
1 1 ’ ’ - MERGAIČIŲ

CHORAS,
atvyksta į New Yorką ir balandžio 15, šeštadienį, kon
certuoja Richmond Hill aukštesniosios mokyklos salėje, 
114 St., Richmond Hill, N. Y. (įėjimas iš 113 St.).

Chorui vadovauja solistas VACLOVAS VERIKAITIS, 
kuris koncerte dainuoja solo.

Bilietų galima gauti Woodhavene pas: J. Andriušį, M. Ša- 
linskienę, V. Gerulaiti, V. Padvarietj, pas Maironio mokyklos 
tėve komitetą, pas platintojus.

Susipažinimo vakaras ir vaišės
Kultūros Židinyje 10 v. v. Įėjimas 2.50 dol.

Pelnas skiriamas
MAIRONIO LITUANISTINEI MOKYKLAI.

Pradžia 7 v. v.
Įeinant aukojama 5, 4, 3, 

moksleiviams— 1 dol.
Koncertą rengia
ir visus maloniai kviečia atsilankyti

JAV LB New Yorko apygarda

L. K. M. SĄJUNGOS 29 KUOPA

rengia

ATVELYKIO STALĄ
(IŠKILMINGUS PIETUS) 

balandžio 9, sekmadienį, 1 v. popiet 
Apreiškimo parapijos salėje Brooklyne.

Programoje: 
Apreiškimo parapijos choras 

Janinos Mathews šokiai ir kit.

Auka 4.50 dol.
Pelnas skiriamas Apreiškimo parapijai. 
Bilietus prašom įsigyti iš anksto.

Kviečiami visi atsilankyti!

Balfo direktorių suvažiavi
mas šaukiamas balandžio 29 die
ną Chicagoje.

Balfo centro valdybos posė
dis šaukiamas balandžio 13 Bal
fo centro patalpose. Posėdyje 
dalyvaus ir kun.V. Martinkus, 
Balfo pirmininkas, iš Provi
dence, R. I. Okupuotoje Lietu
voje dabar vėl sustiprėjo ak
ciją prieš Ba’fą, Tiesoje puola
mas Balfo pirmininkas.

Dr. V. Maciūnas, iš Philadel- 
phijos, kalbės apie Vaižgantą 
Liet. Bendruomenės Vaižgan
to klubo atidaryme balandžio 
16, sekmadienį, 2 v. popiet.

Kun. Juozo Montvilos, nu
skendusio su Titaniko laivu 
prieš 60 metų, prisiminimas bus 
balandžio 9, sekmadienį, 12 v. 
Maspetho lietuvių bažnyčioje. 
Mišias aukoja prel. J. Balko
nas. Po mišių vaišės. Prisimi
nimą rengia velionies brolis Pet
ras Montvila.

1972 RYTŲ APYGARDOS

balandžio 8, šeštadienį:

Krepšinis, 
tinklinis, 

stalo tenisas 
šachmatai

Rungtynių pradžia 8:30 vai. ryto 
Franklin K. Lane High School salėse, 
Dexter Court ir Jamaica Ave., Woodhavene.

CHICAGOS LIETUVIU OPERA

id., 3-00 vai. p. 
8-*OO vai. vak. 

3:00 vai. P-P«

los auditorijoj* 
Illinois

Balandžio mėn. 29d., 8:00 vai.

II spekt. balandžio .
III " gegužės 6d. 

gegužės 7d.,

Marijos .
Chicago#

PASAULINĖ PRE
1 97 2 m.

K.V. BANAIČIO
3 v. opera

J/asįy&s

Vakare 8 vai.:
Taurių įteikimas ir Šokiai ' 
Masonic Temple, 86-21 114 Street, 
Richmond Hill.

Bilietai gaunami Marginiuose, 2511 W. 69th St.

Ten pat gaunamas ir operos libretas 
BILIETŲ KAINOS:

Premjerai — parteris: 10, 8, 7, 5 dol., balkonas: 10, 8, 5 dol.

Kitiems spektakliams — parteris: 9, 8, 6, 4 dol., balkonas: 9, 7, 4

P A § T U bilietus galima užsakyti, kartu siunčiant čekį ir P Y 

mint spektaklio datą, šiuo pavadinimu ir adresu:

Rytų Sporto Apygarda
LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO 

6905 South Artesian Avenue 
Chicago, Illinois 60629




