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Maskva vėl nuskriaudė čekus-slovakus 
Įtariama, kad skriaudy maišas nepilnas

Kompartija posėdžiauja: kitų pranašystės ir planai
Hong Kongas. — Kinijos 

kompartijos 9-sis kongresas 
vyksta durims esant uždary
toms. Nepaskelbtas nė Mao pa
vaduotojo ir kartu krašto ap
saugos ministerio Lin Piao ati
darymo dieną padarytas ilgas

Durys uždaros,—nesant daugumos vienai linijai paremti

— Pragoję jau pasirodė po
grindžio spaudos pirmieji pa
vyzdžiai. Paskleistuose lapeliuo
se sakoma, kad Grečko ir Se- 
mionovas reikalavę įvesti kraš
te karo stovį, bet čekai nesu
tikę. Antroji žinia sako, kad 
esąs rengiamas čekę karininkę 
perversmas Svobodai ir Dubče- 
kui nušalinti. Tik dabar jau 
mįslė, katra pusė tokias žinias 
skleidžia — čekai patriotai, 
siekdami žadinti tautos budru
mą, ar rusę interesams tarnau
ją provokatoriai?

— De Gaude nepasitiksiąs 
prezidentu nė vienos minutės, 
jei tauta per balandžio 27 d. 
vykstantį referendumą atmes
tu jo planą pertvarkyti sena
tą ir visą savivaldybių struk
tūrą — skelbia Paris Match.

Šis kongresas turėtų atstaty
ti “kultūrinės revoliucijos” vi
same krašte sugriautą adminis
traciją, pramonę, apleistą že
mės ūkį, atidaryti jau dvejus 
metus neveikiančias mokyklas 
ir universitetus ir išrinkti cent
ro komitetą, kuris pagal komu
nistų papročius yra vyriausias 
valdžios šaltinis, šiandien sena
jame komitete nebėra nė pu
sės tų narių, kuriuos išrinko 
8-sis kongresas, nes daug jau 
yra žuvusių, kalinamų 
marštim apdengtų.

Kadangi pasitarimai 
duris aklinai uždarius
“broliškųjų” partijų atstovams 
nestebint, Kinijos įvykius vi
duje artimai seką šaltiniai lin
kę manyti, kad Mao grupei nė
ra pasisekę pripildyti kongre
są vien tik savo šalininkais, 
todėl ginčai dėl centro komite
to sudėties ir dėl politinės li
nijos gali būti labai ilgi.

Užsieniai ypač laukia Kini
jos užsienio politikos aparato

atstatymo, nes jau seniai už
sienio reikalų ministeris nebe
silanko savo tarnybos vietoje, 
nors tebėra tuo titulu pažymė
tas asmuo. Visose atstovybėse 
užsieniuose yra likę tik jokių 
santykių su išoriniu pasauliu 
nepalaiką trečios eilės pareigū
nai. Gi čia Italija, Švedija ir 
Kanada stovi prie vartų, lauk
damos progos pradėti pasitari
mus dėl diplomatinių santykių

užmezgimo. Washingtone, ka
žin kokių jėgų -vairuojamas, se
natorius Kennedy populiarina 
JAV -Kinijos būsimų santykių 
planus.

Tie jo planai dabartinėse ap
linkybėse yra tokie radikalūs, 
kad nenoromis lenda mintis, 
jog visa tai šiuo momentu yra 
masalas toms Kinijoje esan
čioms jėgoms, kurios galėtų ją 
išlaisvinti nuo paskutiniųjų trė

ar už-

vyksta 
ir net

Sutartis sprogdinimams nutraukti
Ženeva. — Dabar čia posė- 

Nusi- 
sdija į- 

teikė projektą konvencijos po
žeminiams atominiams sprogdi
nimams uždrausti. Tik tokie ir 
bėra likę, nes sprogdinimai ore, 

jau

džiaunančiam J.
masis klaosfanas esąs daug svar
besnis ir skubesnis už antrąjį.

JAV ir Sovietų atstovai

po vandeniu ir erdvėse

švedijos atstovė Aiva Myr- 
dal pareiškė, kad laikas ištirti, 
ar JAV ir Rusija jau pasiren
gusios tokią sutartį pasirašyti. 
Kad jos turėtų progos tuo rei
kalu pasisakyti, Švedija ir ki
tos atominių ginklų neturin
čios valstybės tą projektą ir į- 
teikė. Tai esąs taip pat būdas 
parodyti nepasitenkinimą, kad 
Rusija ir JAV šios sesijos pa
grindiniu svarstomu dalyku pa
sirinko ne atominių sprogdini
mų visišką uždraudimą, ko 
prašė dauguma J. Tautų narių, 
bet atominių ginklų išdėstymo 
uždraudimą jūros dugne. Pir-

tai tos sutarties nori, bet dar 
esą sunkumų su sprogdinimų 
sukontroliavimu. švedė atsakė, 
kad jokia atominė sutartis ne
gali būti “šimtaprocentiniai sau
gi”, bet seismologiniai instru
mentai esą tiek patobulinti, kad 
jau gali atskirti žemės drebėji
mą nuo atominių sprogdinimų.

švedę labai stipriai parėmė 
Čekoslovakijos atstovas, pažy
mėjęs, kad sutarties pasirašy
mą trukdo ne technologiniai 
trūkumai, bet politiniai moty
vai ir noras dar patobulinti tu
rimus atominius ginklus.

Švedijos įteikti pasiūlymai 
tyli apie tarptautinę kontrolę 
atominių valstybių teritorijo
se, bet numato patikrinimą vie
toje tada, kada atsiranda įtari
mas, jog sutartis laužoma.

Rumunijos ministeris išvyko Maskvon 
Tai Neklusniausias Maskvos satelitas.
Bukareštas. — Rumunijos 

užs. reik, ministras išvyko 
Maskvon tariamai tarptautinių 
reikalų aptarti. Tai reiškia, 
kad Rumunijos vadovybė vėl 
bus spaudžiama atsisakyti savo mun. Kiniją ryšium su įvykiais 
nepriklausomos užsienio politi- prie Ussuri upės, pareikala- 
kos ir sugrįžti klusniu nariu į vimas visiems lygių teisių Var- 
Varšuvos pakto bloką. šuvos pakto reikalų tvarkyme,

Jau kokie trys metai, kaip labai draugiški santykiai su 
Rumunija pradėjo laisvintis iš 
Maskvos globos užsienio ir 
ūkio politikos srityse, bet ne
padarė tos klaidos, kurią pa
darė čekai-slovakai, savo refor
mas pirmiausia pradėję nuo vi
daus gyvenimo demokratini
mo. Tai baisiai išgąsdino Mas
kvą, nes ten toji “naujoji kla
sė” labai gerai žilio, kad lais
vė yra užkrečiama bacila.

Viešai Žinomi Rumunijos ne
siderinimo su Maskva faktai 
yra šie: diplomatiniai santy
kiai šu V. Vokietija ir Izrae
liu, kai kitiems buvo įsakyta 
juos nutraukti arba visai neuž-

joję Varšuvos pakto priedango
je; Čekoslovakijos okupacijos 
smerkimas, riboto suverenumo 
doktrinos atmetimas, atsisaky
mas be ištyrimo pasmerkti ko-

eretike Jugoslavija.
Paskutinis viešas Rumuni

jos žodis ta pačia kryptim bu

Praga. — Džiūgaujančios če
kų - slovakų demonstracijos 
prieš rusų okupaciją Maskvo
je buvo ne tik pastebėtos, bet 
ir priešveiksmiai greit supla
nuoti. Maskvos atsakymą į Pra- 
gą atvežė ne kas kitas, kaip 
Rusijos krašto apsaugos minis
tras maršalas Grečko. Kad ka
riškoji misijos pusė nebūtų 
tokia ryški, jo portfeliui su 
kompartijos politbiuro griaus
minga nota nešti buvo paskir
tas užsienio reikalų ministeri
jos pareigūnas Sėmionovas, vie
nas iš Gromyka antraeilių pa
vaduotojų. Dekoracijai buvo 
prijungta karininkų palyda. 
Prisistatė ‘juodu labai greit — 
vos parai nuo demonstracijų 
pabaigos praėjus.

Atsiminus, kad Čekoslovaki
joj yra bent 70,000 sovietų ka
rių, kad demonstracijos vyko 
ir tose vietose, kur sovietų ka- pažiūras, 
riomenė apgyvendinta, kad 
okupacinė kariuomenė buvo už- 
kabinėjama ne tik žodžiu, bet 
ir veiksmu, Grečkos atsiunti
mas į Pragą nėra jokia naujie
na. Keista tik tai, kad delega
cija atvyko ne tik nekviesta, 
bet ir Pragos leidimo iš anksto 
nepaprašiusi. Tai jau ženklas, 
kad labai skubėta turėti Prago
ję aukščiausio rango karinį 
pareigūną.

Iš Maskvos atvežtoji nota 
esanti pikta, užgauli ir 
sinanti.

Pagrindinis priekaištas: 
koslovakijos vyriausybė ir 
tija nenori ar negali sutramdy
ti antisovietinių elementų vei
kimo. --- - - . - _ — - —7- - ~ 

Pagrindinis grasinimas: jei 
dar kartą pasireikš antisovieti- 
nis išsiveržimas ir vyriausybė

Griežta cenzūra
Dubčekas parsinešė notą Į 

kompartijos prezidiumo posė
dį, kuriame po visą naktį tru
kusių diskusijų padaryti šie 
nutarimai: iš anksto cenzūruo
ti visą per spaudą, radiją ir te
leviziją skelbiamą medžiagą, 
sustabdyti kompartijos savait
raštį Politiką, pakaltinti kom
partijos dienraščio Rude Pra- 
vo vadovybę už nepakankamą 
rėmimą “normalizacijos” rezo
liucijų ir visišką nesidomėjimą 
“socializmui svetimomis” plin
tančiomis pažiūromis, papeikti 
partijos narius, Smrkovskį iš
skirtinai, už “normalizacijos” 
rezoliucijų klaidingą aiškini
mą, pasirūpinti geresne sovie
tinių įstaigų apsauga, susido
mėti tais žurnalistais, kurie per 
spaudą, radiją ir televiziją reiš
kia partijos politikai priešingas

jų metų bepročiavimo ir pa
stumti normalėjimo keliu. Ne
reikia abejoti, kad tokių jėgų 
ten yra, tik senos decentralizuo
tos valdžios tradicijos, kultū
rinis bei ūkinis atsilikimas, di
deli nuotoliai ir primityvi ko
munikacija yra tos kliū
tys, kurios trukdo toms jėgoms 
susitelkti rimtesniam darbui.

Maskva dabar vykstantį kon
gresą pavadino marksizmo lik
vidatoriumi, nes visas Kinijos 
gyvenimas Mao vadovybėje 
einąs nacionalistinio šoviniz
mo keliu. Chiang Kai-shekas iš 
Taiwano, pranašo mantija apsi
supęs, apsimeta žinąs, kad šis 
kongresas padarysiąs galą Mao 
gadynei. Abidvi pranašystės 
priimtinos, jeigu jų išsipildy
mas atneštų Kinijos žmogui ra
mesnį ir lengvesnį gyvenimą, 
gi nuo kaimynų sienų pašalintų 
komunistinio imperializ
mo grėsmę.

Kokių nors atmainų turėtų 
būti, nes tokioje suirutėje atsi
dūręs kraštas vargiai ar šiais 
laikais galėtų ilgiau pasilikti. 
Bet kadangi tas kraštas yra Ki
nija, galima dar visko sulauk
ti. Gal bus kąs aiškiau, kon-

W. ROGERS GEROS ŽINIOS
Antra, galima tikėtis, kad 

jau šiemet bus galima pradėti 
abipusišką svetimų kariuome
nių ištraukimą iš P. Vietnamo. 
Vienašąliškas, tai yra, tik vie
nos Amerikos pasitraukimas tik
rai nenumatomas.

Trečia, gegužės mėn. jis nu
mato keliauti į Saigoną ir ta 
pačia proga pasimatyti su Sea- 
to (South East Asia Treaty Or- 
ganization) sutarties valstybių 
atstovais. Tai, jau ženklas, kad 
pradedama rengtis tam laikui, 
kada atsiras* naujos proble
mos ryšium su Vietnamo karo gresui savo darbo rezultatus 
likvidavimu. parodžius.

Prez. Nixono valstybės sek
retorius W. Rogers turėjo pir
mą spaudos konferenciją, ku
rios metu buvo išgirsta ir nau
jesnių žinię.
' Pirma, atidedamas sankciję 
pritaikymas Peru valstybei, ku
ri nusavino Amerikos naftos 
bendrovės turtą, bet ikšiol dar 
nepasisekė susitarti dėl atly
ginimo ir išaiškinti labai susi
painiojusių reikalų. Einant į- 
statymū, JAV jau dabar turėtų 
nutraukti Peru valstybei teikia
mą ūkinę pagalbą ir panaikin
ti privilegijas jos į Amerikos 
rinką įvežamam cukrui. Apsr*. 
spręsta su sankciję taikymu pa
laukti, nes toks mostas gali

ir kituose Lotynę Amerikos 
kraštuose.

— Rusę laivę armada, ilgo
kai pasikraipiusi šiaurės Atlan
te tarp Škotijos ir Islandijos, 
atsisuko atgal ir pradėjo plauk
ti namų link. Buvo manyta, kad 
ji plauks į Vladivostoką kinų 
pagąsdinti, bet vyko tik prati
mai kovos būdams su povande
niniais laivais tobulinti. Grupėj 
buvo 20 laivų.

— Per marinę korpo komen
danto pavaduotoją sklinda ži
nia, kad Vietnamo kare ame
rikiečiai ir jų sąjungininkai 
esą prie pat karo laimėjimo — 
tik dar kiek kantrybės, ir visa 
tiesa greit pasirodysianti.

4 DIDIEJI SLAPTAI POSĖDŽIAUJA
Jungi. Tautos. — Keturi Di

dieji balandžio 3 turėjo pirmą 
posėdį Vid. Rytų taikos klausi
mais. Visi sutarę, kad padėtis 
ten rimta ir reikia ką nors da
ryti, kad vėl nesprogtų. Taip 
informavo spaudą Prancūzijos 
atstovas, kurio rezidencijoje 
vyko pirmasis posėdis.

Po bendrų diskusijų bus ei
nama prie atskirų problemų. 
Antras posėdis įvyko balan
džio 8 Sovietų misijos patalpo-

sė. Manoma, kad pasitarimai 
bus ilgi, nes problemos painios 
ir jautrios, gi arabai tebėra už- 
sikirtę Į derybas su žydais nei
ti. Jie tik nori atgauti praras-

gra-

Če- 
par-

“Normalizacijos” rezoliuci
jomis vadinami visi nutarimai, 
kuriuos Maskva išspaudė iš če
kų pereitą rudenį po sovietų į- 
vykdytos okupacijos. Ir ten bu
vo nutarimas dėl susižinojimo 
priemonių kontrolės, bet cen
zoriai niekur nebuvo pasiųsti, 
tik su tų priemonių vadovybė
mis buvo susitarta, jog jos pa
čios dabos, kad nepraeitų daug 
Maskvą erzinančios medžia
gos. Dabar jau visur pasodinti 
cenzoriai, nes toks yra Mas
kvos ultimatumas. Dabar vis
kas iš anksto cenzūruojama. 
Bet ir šį kartą čekas kakta že
mės nepasiekė: Spaudos ir In
formacijos komiteto pirm. Ja- 
roslav Gavelka pareiškė, kad 
ir šioje srityje nebus sugrįžta 
į Novotnio gadynę.

Cenzoriai turi daboti, kad 
nepraeitų medžiaga, kuri nepa
lanki Rusijai, kitiems Varšu-

kontroliuoti, sovietų karinome- vos pakto _ nariams, sovietų 
nė įsikiš su čekų leidimu ao-bc okupacinei kariuomenei, kuri 
jo. Jei dar kartą išsiveržimas skirtingai bandytų aiškinti pa- 
pasieks tokio laipsnio, kokio grindinius partijos ir valstybės 
buvo dabar pasiekta, sovie- politikos principus.*
tų tankai traiškys demonstran- Kada ryklys bus sotus?

tas žemes, o visa°kita palikti tų koIonas- Kompartijos prezidiumo pa-
kaip buvo.

Jordano karalius atvyko į 
Washingtoną pasimatyti su 
prez. Nixonu. Jis labai nori, 
kad didžiosios valstybės padė
tų taiką sutarti, nes sprogimas 
vėl būsiąs, jei ten reikalai ne
bus sutvarkyti.

BRITAI ŠIAURĖS AŠIGALY
Londonas. — Keturių britų 

ekspedicija Didįjį šeštadienį 
pasiekė šiaurės ašigalį ir ten į- 
tvirtino Anglijos vėliavą.

Jie keliavo pėsti, tik jų Į ro
ges sudėtą maistą bei kitus 
reikmenis traukė tie gerieji 
žmogaus geradariai — šiaurės 
šunys. Pradėjo keliauti iš Point 
Barrow, labiausiai į šiaurę nu
sikišusiu taško Aliaskoje, atvy- 

reigas einąs aparatas sveriąs tik ko į šiaurės ašigalį po 407 die- 
8 uncijas ir padarytas iš plas- nų, nuėję 1,300 mylių. Kelio 
tiko ir dakrono. širdis su vi
su ją kontroliuojančiu aparatu 
kaštuoja apie 25,000 dol.

Tas aparatas širdies pareigas 
galįs saugiai eiti tik apie 10 
dienų, šiuo atveju jis buvo 
panaudotas todėl, kad rei
kiamu laiku nebuvo donoro 
žmogaus širdžiai. Vėliau atsira
do moteris iš Lawrence, Mass., 
kurios širdį balandžio 7 tas 
pats chirurgas perkėlė į Carp 
krūtinės ląstą. Ligonis mirė ba

Plastikine širdis
Houston, Texas. Balandžio 

šio miesto šv. Luko ligoninėj 
dr. D. A. Cooley įdėjo dirbti
nę širdį Į 47 metų Haskel Carp 
krūtinės ląstą. Tas širdies pa-
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skelbtas komunikatas tonu ir 
terminologija primena visą tva
ną straipsnių, pareiškimų ir 
kitokių dokumentų, kurie ėjo 
iš Maskvos pereitą vasarą prieš 
ir po okupacijos, kas reiškia, 
jog buvo nutarta su Maskva 
nesiginčyti, bet greit tą reika
lą užbaigti, parodant daugiau 
nuolankumo.

Maršalas Grečko ir Semio- 
novas buvo nuvykę ir Bratisla- 
von pas slovakų kompartijos 
vadovybę. Ir ten, žinoma, su 
tuo pačiu reikalu.

čekai įpykę, bet nenusimi
nę. Vadovybės veiksmai pa
teisinami, nes kaip gi ji kitaip 
galėjo pasielgti. “Kai ryklys 
plaukioja aplinkui, jam reikia 
numesti mėsos gabalą” — pa
reiškęs vakariečio gatvėje už
kabintas čekas. Tik ateitis pa
rodys, kiek tų gabalų dar jam 
reikės mėtyti. Antisovietiniuo- 
se sluoksniuose baiminamasi, 
kad Pragos padarytos nuolai
dos Maskvos gali nepatenkinti. 
Ypač jiems įtartinas atrodo so
vietinių pasiuntinių ilgas už
trukimas Čekoslovakijoje.

Po neįprastai griežto komu
nikato paskelbimo Dubčekas 
pasirodė televizijos ekranuo
se prašydamas susidrausminti, 
rusams į akis nesikabinti. Ir 
su pažadu neatsižadėti supla
nuotų reformų, nors jų gyven
dinimas tegali eiti tik vėžlio 
žingsniu, o kitų nė pradėti ne
bus galima. Galingos ir nepri
klausomomis pasidariusios dar
bininkų unijos buvo pakilusios 
streiku parodyti savo nepasi
tenkinimą rasų įsikišimu į 
krašto vidaus reikalus, tačiau 
paklausė patarimo to nedaryti. 
Bet liberalai skleidžia gandą, 
kad niekas negalės sulaikyti 
tautos nuo protesto veiksmų, 
jeigu Maskva panorės nušalin
ti ar kitaip nuskriausti Smr- 

Lėktuvai Indijoje sustoja kuro kovskį, tapusį antisovietinio są- 
Kadangi žinia išėjo iš Buda- pasiimti. jūdžio vėliava.

siekė amerikietis adm. R. E. 
Peary 1909 balandžio 6. šie 
britai, tokiu pat būdu keliavę, 
čia atsidūrė po 60 metų. Tik 
Peary buvo pradėjęs kelionę iš 
priešingos pusės.

Iš šiaurės ašigalio jie vyks
ta toliau į rytus, į Špicbergeną, 
kurį mano pasiekti birželio 24. 
Špicbergenas yra Arktikos 
vandenyno pakrašty ir priklau
so Norvegijai. Jei kelionė iki 
galo pasiseks, keturi britai 
bus pirmieji, perėję visą Ark
tikos vandenyną pėsti iš va
karų į rytus. Jie vadinasi: Wal- 
ly Herbert, Allan Gili, majo
ras Kenneth Hedges ir dr. Roy

krypti spėliojo iš Įvairių ženk
lų. Kelionėje ilgesių laiką bu
vo sustoję du kartus. Lėktu
vas kartais jiems numesdavo 
maisto, laiškų ir medicinos reik
menų.

Pirmas per Arktikos vande- Koerner. Du 34 metų, vienas 
nyno ledą šiaurės ašigalį pa- 36, kitas 38.

Indija bus sulaužiusi savo neutralumą

Kiti priekaištai: antisovieti- 
nes demonstracijas organizavu
sios antirevoliucinės jėgos, nė 
vyriausybė nė partija neban
džiusi jų tramdyti, kai kurie va
dovybės nariai, jų tarpe ‘Smr- 
kovsky, dalyvavę net demon
stracijose (čekai tą priekaiš
tą paneigė). Ypač Maskva susi
jaudinusi, kad čekai nenori 
kontroliuoti masinio susižinoji
mo priemonių: spaudos, radijo, 

-televizijos. Ir kad partijos va
dovybė nesidominti partijos na
rių disciplina (turima galvoj 
penki su puse milijono prof
sąjungų narių, kurių vadovybė 
atvirai priešrusiška ir už Dub- 
čeko reformų Įgyvendinimą).

Grečko ir Sėmionovas Mas
kvos notą Įteikė prez. Svobo- 
dai, su kuriuo kartu buvo ir 
Dubčekas. Nota buvo pagriež- 
tinta jų žodiniais pabrauki
mais. Prez. Svoboda pareiškęs 
protestą, kad delegacija atvy
ko be pakvietimo, kas neprakti
kuojama nė pagal komunistų 
protokolą. Abudu bandę Mas
kvos Įsibrovėliams paaiškinti 
demonstrantų entuziazmo prie
žastis, tik, žinoma, negalėjo ir 
nebandė teisinti prieš sovietų 
Įstaigas ir turtą nukreiptų 
smurto veiksmų.

Delhi. — Neseniai iš Būda
vo pasakytas balandžio 3 d. J. landžio 8 d. 3:20 v. p. p. Dirb- pešto buvo paleistas gandas, 
Tautų Nusiginklavimo komite- tinės širdies perkėlimas į fano- kad ne taip senai Indiją lankęs 
te Ženevoje. Jos atstovas ten gų buvo tik pirmas bandy- Sovietų maršalas Grečko išga- 
pasakė labai ilgą, bet nieko 
bendro su svarstomu klausimu 
neturinčią kalbą. Tai buvo 
šauksmas prieš kitų valstybių 
suverenumo pažeidinėjimą, ne
žiūrint kaip tos “doktrinos” va
dinamos ir kokiomis sutarti
mis ramstomas! jas kitiem pri- tokių operacijų visam pasauly klausimas iškeltas, prašant pa
metant Dabar jau aišku, kad jau padaryta 124, bet tik keli aiškinti, ar Indijos vyriausybė
kalba buvo parašyta ir pasaky- operuotieji pasiliko gyvųjų tar- pasiliko sau teisę kontroliuo
ta tada, kada rumunai sužino- pe. Kitus įveikė ta proga pasi-

Vyriausybės atstovo atsaky
mas patvirtino tik iš Budapeš
to pasklidusį gandą, bet nieko 
aiškaus nepasakė apie lėktuvais 
vežamus krovinius. Visas atsa
kymas pasižymėjo tuo, kad ne
norėta visko pasakyti. Buda
pešto žinia betgi skelbė, kad 
tuo keliu bus vežami į Hanojų 
smulkūs, bet brangūs kariniai 
dalykai, kaip antai dalys lėktu
vams, elektroniniai, optiniai ir 
kiti prietaisai. Rusijai tas ke
lias dabar labai reikalingas su- 

ti, kad rusai tais lėktuvais ne- sisiekti su Hanojum, nes kelias rituojamam Indijos neutralumui, 
reiškusios kitos fizinės nega- vežtų į Hanojų karinių daly- per Kiniją uždarytas. ’ *-----

vęs iš Indijos vyriausybės leidi- 
šįrdfaų perkėlimo pionierius mą rusų lėktuvams nusileisti In- 

P. Afrikos dr. Barnard tą pa- dijoje, skrendant iŠ Taškento 
čia dieną padarė ketvirtą Šir- į Hanojų. Perskridimo teisė 
dies perkėlimą toje pat ligoni
nėj, kur daryti ir trys pirmie
ji. Apskaičiuojama, kad ikšiol

mas.

gauta ir iš Pakistano, bet ten 
nesustojama.

Indijos parlamente tas

megzti; atsisakymas leisti da- jo, jog vėl reikia vykti Mask- 
ryti karinius pratimus Rumuni- von už savo laisvę kovoti. lės. kų.

— New Yorice ir Chicagoje 
Didįjį šeštadienį vyko didelės 
demonstracijos prieš Vietnamo 
karą. Didelė demonstrantų da
lis buvo karo veteranai. New 
York e praėjo tvarkingai. Chica- 
goje bandyta pasistumdyti.

pešto, ir tai ne per spaudą, bet 
privačiai, tai prileistina, jog 
tais lėktuvais vežami kroviniai 
tikrai yra tokie, kad visas rei
kalas meta dėmę taip rėkia-
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Ne kultūros kongresas, bet suvažiavimas
Rai LB ryžtas1 Kultūrosskon- Kultūriniai »la navimai Lietuvoje “nes samdklą dažui krei-

gresui, pneš jj ir po jo esti kai- * > pinte ae ta linkui, taaštada-
bų, pasitaisymų, kedenimosi. 1 ' ' ; T. BURtiMAS ■"* 1 ’1 ją panrfĮiifinti prnfninm
Manome, kad kultūrininkai su- 
durstys idealius planus, pagal 
kuriuos visa pažanga ir 
kūryba vyks sklandžiai, leng
vai. Tad kiekvienas skverbiasi 
patarti, o tuo pačiu ir į vaini
kuotųjų klubą įsibrauti. Pažan
ga gal ir eitų sklandžiai, bet 
jai planų kongresai kol kas ne
sudėliojo. Sunku.

Sovietijoje planavimas yra 
lengvesnis, nes jj atlieka par
tija. Ten daugiau rūpesčio su
kelia vykdymas. Kiekviename 
kolūkyje siekiama knygyno ir 
skaityklos, šokių ir vaidybos 
saviveiklininkų ratelių, orkest
ro ir choro, sportininkų ir me
delių sodintojų. Todėl jau dau
gelyje kolūkių neseniai Įvesti 
pirmininko pavaduotojo kultū
ros reikalam etatai. Tie žmo
nės paprastai būna ir 
partinės organizacijos 
riai.

Ši mėnesi Vilniuje 
pirmasis 
ros darbuotojų suvažiavimas”. 
Okupuotos Lietuvos kultūros 
ministras L. šepetys pasakoja: 
“Suvažiavime — natūralu —da
lyvaus ne tik skirtingų kūry
binių profesijų, bet ir skirtin
go, pasakyčiau, pasirengimo kul 
tūros darbo atstovai. Numato
mos 5 sekcijos, kuriose bazuo
sis tokios kardinalinės mū
sų kultūros problemos, kaip kny
ga ir visuomenė, menas ir vi
suomenė. jaunimas ir kultūra, 
kultūros paminklų apsauga ir 
muziejininkystė. materialiniai - 

.ekonominiai kultūros darbo as
pektai.” (Kultūros barai, 1969 
m. Nr. 1.)

Temos, kaip matome, daugu
moje tokios pačios, kurios ir 
mus išeivijoje domina. Tapau

rai auginti.” “Jaunimas bėga 
iš tų ūkių, kuriuose nesuranda 
aktyvaus poilsio, kur užmirštas 
visuomeninis ir kultūrinis gy
venimas.” “Vasarą šioms parei
goms (kultūrinio vadovo —T. 
B.) buvo pašiurta Vilniaus kul
tūros mokyklos diplomantė Mil
da Viršilaitė, tačiau, išbuvusi 
porą mėnesių, pabėgo.” “Beje, 
bibliotekoje (Piliakalnio kolū
kio — T. B.) per šiuos metus 
pasikeitė net trys vedėjos.” 
(Citatos iš Kultūros barų, 1969 
m. Nr. 1)

Plati sritis
Į kultūrinį gyvenimą oku

puotoje Lietuvoje Įrašoma la
bai daug dalykų: kolūkio ir so-

dybų išorinė išvaizda, medelių 
sodinamas, valgyklų padavėjų 
mokymas, saviveiklos rateliai ir, 
žinoma, profesinis kūrybinis 
darbas. Nenuostabu, kad ir 
problemų susidaro apsčiai. Kar
tais Į šią sritį žiūrima labai rim
tai, bandoma rūpestingai dirb
ti, tačiau daugeliu atvejų visas 
judėjimas laikomas tik kažko
kia užvėja, kur galima laikinai 
pasislėpti nuo bedarbės, iki 
atsiras geresnė tarnyba. Padė
ti iliustruoja ištraukos iš Kul
tūros barų (1969 m. Nr. 2), kur 
kalbama apie Mariampolės — 
dabartinio Kapsuko — rajono 
kultūrini gyvenimą:

“Kaip ir daugeĮvje respubli
kos rajonu, pati didžiausia bė

da, trukdanti keta atsiliekm- 
čių kultūros namų autoritetą ir 
stabdanti jųveiHą, — kadrai 
Jie dažnai keičiasi, nekvalifi
kuoti, be patirtiees. Beje, mū
sų rajone aštuoniolikos žmonių 
trūksta laisviems kultūros-švie
timo darbuotojų etatams užim
ti. Neturime iki šiol režisie
riaus liaudies teatrui ir choreo
grafo rajono kultūros namams. 
O materialinės buitinės sąlygos 
nėra blogos: priemokos prie al
gų nemažos, žadama dar padi
dinti, duoti butus. Ieškome dar
buotojų visais Būdais, bet jų 
vis tiek trūksta. Kapsuke da
bar veikia Kultūras mokykla. 
Gal ji šiek tiek padės išspręsti 
kadrų problemą.”

m

kolūkio 
sekreto-

Įvyks
“Respublikinis kultū-

lengvai susidoroja profesiona
lai. Tuo būdu sukompromituo
jame saviveiklininką ir atstu
miame žiūrovą.”

“Ners buities kultūrai skiria 
ma gana daug dėmesio, nemaža 
lieka ir spragų, ypač kasdie
niniuose žmonių santykiuose. 
Pavyzdžiui, pardavėjos, padavė
jos dažnai nesusivokia net pa
prasčiausiuose etikos dalykuo
se. Dėstau estetiką kulinarijos 
mokykloje ir matau, kokio dar 
menko lygio mokinių, stojančių 
Į praktikinio pobūdžio mokyk
las, etinis ir estetinis išsilavini
mas. Tai turi didelės įtakos ap
tarnavimo kultūrai.”

Visiem šiem gausiem klausi
mam spręsti šaukiamas kultūros 
darbuotojų suvažiavimas. Maty
sime, kiek ten reikšis provinci
jos kolūkių kultūros namų dar
buotojai h- partijos žmonės, kas 
kalbės, kas spręs, kas klausy
sis ir paklus. Bet kol kas, ži
nant egzistuojančias proble
mas, sunku patikėti, kad atsi
rastų tiek daug menkos esteti
kos padavėjų, jei gyvenimas ei
tų taip šviesiai, kaip apie Ig
liauką rašoma: “šiandien pro 
Igliauką nepravažiuoja nė vie
nas teatras, nė vienas ansamb
lis, nė vienas profesionalų or
kestras. Kada nuo laukų darbų 
laisvesnės darosi dienos, igliau- 

. kiečiai sėda į mašinas ir va-

AtalAMMt ĮiMUKM — T*litftai dtrrktstaM 86-48 Jamaica Avė. 
fptas taatat Ftaįv Sta^ ItaBdhs n hk K.1.114ZL Suteikia garbinga* laldo- 
tuvMkįyyata ftai riaoae Into dalyse. TteL VIrgiMa 7-4490.

VAITKŲ* HIMtail NMML Notai? FuMte. 197 Webster Avė. Cambridge 
\ Mtafc ItaM* Vtatitafc Mletavių dktadtnrius fa* hniaanmntojaa. Moderniška 

iMĮtatafa RPPtajiiP Rptao—ta CMtaridge ir Bostoną. TR 6-6434.

BMEPN KARTOTA - GRABOKHJS, BALSAlfUOTOJAS. 2 moderniu 
koptyOo*. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNKRAI. HOME — Moderni koplyčia, Air-con- 
ditinned. A. J. Baltan-BtttzOnas, Ucenaed Manager and Notary Public. 660 
Grand St, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

8TEPHEN AROM IŠKIŠ (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. llžll, EV7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME* Mario Tebeeita, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Laląyette SU, Neuark, N J.07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vytinamas

N. F. VVALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street Woodhaven, N. Y. 11421, (212) M1 2-4343 ir 
2V» Merrick Avė. Mernck, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntimus ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave^ Brooklyn, N.Y. Tekt. EV 4-4952_________________________ _______

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reilralafs kreipkitės į mūsų įstaigą, Pildomi miesto, vaIsty- 
bės ir federalinės valdžias mokesčių (Incame Tax) parėjėkimai. — 110-04 
Jamaica Ava, Richmond HU1, N. Y. 11418; teL Vizginta 6-1800.

ANDRIUS ARMONA8, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų aroa pirkėjo žemes, statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamų kainų. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės; spalvota ir jūooa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno daroų nuotraukos ir kili toto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgevrood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgevvood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai poetus. Pirmos rusies betuviSkas maistas priei- 
narna Icaina

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. LietuviSka ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Slagg Su Broomyn, N.Y. 112U6; 
ST 2-5938.
JUOZO ANDRULIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Incume Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; Šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-08 Jamaica Ave^ Woodbaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVE — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinė* 
ir vyno. 103-55 Lefferta Blvd. Ricbmond Hib, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

naoironrim/v - «dm«H rengti komitetas iš k. į d. i-je-eilėje -L' ktn. dr. kiksas eSiiffiįffi^n. Ansas
SKiruilgo pasireiiguiHl Dalia Bobelienė, Aitrinąs Dzirvonas—pirm, kun. • tranas: Garšva; Itjtf eilėje — KmJtnkS Giotnerts,

atstovai” reiškia, dailininkus, - Jurgis Janušaitis, Algirdas Pužauskas, Adolfas Baliūnas, Vytautas Kasniūnas. Nuotr. V. Noreikos

ti naujų dramos veikalų, klau
sytis koncertų ir operos, vežasi 
net vaikučius pasižiūrėti naujos 
lėlių programos.” (Kultūros ba
rai, 1969 m. Jfr. 2).

aktorius. režisierius, kolūkių

S AG MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. VVe take all orders apecial pnce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. — VI9-5077.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medingos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir; suknelėms. Taip pat Silkinės, 
maigytos, spalvotos, Jovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir Salikai—geriausio* 
rfafiies pigiausiomis kainomis. Specialus patan&vtinas paruostam pakrėtus j 
Europą. Užeikite ir įsitikėsite!•

pastatų planuotojus, technikus, 
sodininkus^ kino aparatūros 0- 
peratorius, ir t.t. Tai jau kitaip, 
kaip mūsų Kultūros kngresuo- 
se. kur aktyviais dalyviais lai
komi tik labai išskirtini asme
nys. Nežinia, kuris kelias yra 
geresnis.

Priežastys
Spaudoje buvo pranešta, 

kad, kovo mėnuo okupuotoje 
Lietuvoje yra laikomas kultūros 
mėnesiu. Paskirose vietovėse 
vyko dailininkų parodos, pro
fesionalų koncertai, saviveikli
ninkų spektakliai, visuomenės 
susitikimai su rašytojais, šiais 
Įvykiais norėta sužadinti dėme
sį suvažiavimui ir paryškinti 
priežastis, kurios paskatino su
važiavimo šaukimą. Jų — kaip 
visur, visais laikais ir visais at
vejais — yra daug. Bet. atro
do, kad pagrindinė problema 
— žmonių prilaikymas kolū
kiuose. Apie tai galima spręsti 
štai iš kokių pasakymų: “Nau
jasis kaimas nebesitenkina vien 
duona, kurią jau išmokome ge-

BALSUOTOJU STATISTIKA OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Kovo 16 dieną, drauge su vi

sais kitais Maskvos valdomais 
kraštais, Lietuvos žmonės turė
jo balsuoti už komunistų parti
jos kanceliarijose numatytus 
kandidatus į vietines tarybas— 
sovietus.

Dabartinė Lietuvai Maskvos 
pripažintoji teritorija yra pa
dalinta rajonais, kurie mažesni 
už buvusius apskričius: vietoj 
buvusių 26 apskričių — 44 ra
jonai, kurie savo keliu pada
linti apylinkėmis, šių yra 656. 
Jų dydis — maždaug pusė bu
vusio valsčiaus. Seniūnijų ne
bėra. Jas atstoja kolchozai-sov- 
chozai, kurių apylinkėj yra 2- 
3. šalia apylinkių rajonuose 
yra mažų miestelių (vadinamų 
miesto tipo gyvenvietėmis). To
kių yra iš viso 22. Toliau — 
yra 83 rajoninio pavaldumo 
miestai (anksčiau — II eilės 
miestai) ir 9 respublikinio pa
valdumo miestai (I eilės). Tiks

liau tai 5 didieji miestai ir 4 
kurortai: Palanga, Neringa 
(Nerija), Druskininkai, Biršto
nas. Šie miestai nepriklauso ra
jonams ir turi savo atskiras ta
rybas. Vilnius; be to, dar pa
dalytas į 4 rajonus, o Kaunas j 
tris, todėl Vilniuj 5 tarybos, o 
Kaune 4. Iš viso tų tarybų susi
daro 821, o deputatų jose — 
29.558. Kiek deputatų, tiek ir 
rinkiminių apygardų tiksliau 
apygardėlių ar apylinkių, nes 
vidutiniškai vienai tokiai “apy
gardai” tenka vos apie 70 bal- 
suotjų (todėl lengva sukontro
liuoti, kad visi ar beveik visi 
balsuotų).

Kiekvienas gyventojas, jei 
yra bent 18 ar daugiau metų 
amžiaus, turi teisę balsuoti^— 
teisę kuri praktikoje yra pa
versta'Sinkiai išvengiama prie
vole. Visi balsuotojai turi bal
suoti už 2 asmenis: už vieną Į 
apylinkę ar savo miestelį, kitą

Į rajoną. Vilniją ir Kaime — 
Į miesto dalies-’ff Į viso miesto 
tarybas. Tik Klaipėdoj, Šiau
liuose, Panevėžy ir kurortuose 
balsuojama už vieną. Pasirinki
mo nėra: koks kandidatas kie
no apylinkėj yra balsavimo kor- 
telėn Įrašytas, tai tik už tą 
ir galima balsuot. Arba galima 
kaip nors perbraukt kandidato 
pavardę ir tuo parodyt, kad bal
suoji prieš. Tik 2234 priešin
gi bakai buvę paduoti praėju
sią kovo 16 dieną visoj Lietu
voj. Kadangi tai galėjo dau
giausia būti toki balsuotojai, 
kurie turėjo balsuoti už du kan
didatus. tai yra pagrindo many
ti, kad tokių nemandagių bal
suotojų buvo apie 11 šimtų iš 
beveik dviejų milijonų. Žino
ma, jeigu tie duomenys nėra 
pateikti “iš akies”, faktiškai pa
duotųjų balsų gal nei netikri
nus ...

ligos ar kitos rimtos prie
žasties sukliudytų. Todėl ir so
vietinių komisijų pranešimai, 
kad balsavo 99.7 ar net 99.99 
proc., nesukelia pasitikėjimo. 
Bet, jeigu pastarasis praneši
mas apie balsavimą Lietuvoj 
bent propreingai laikėsi fakti
nių skaičių, tai tas rodytų, kad 
ir neatėjusių balsuoti, ir bal
savusių “prieš” miestuose bu
vo keleriopai daugiau, negu kai
muose. (Elta)

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackaou 
Heigfat*, N. Y. NE 9-6620.

ANTANAS J. SAVELSKIS— lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnio mestis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 doL, 
8 uncijų 5 dol. Persiuntimui pridedama 50£. Kreiptis; Royal Products, North 
StA, P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104, arba į Darbininko administraciją, 
910 Wiltougbby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.■
PARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais
tai bei mostis nuo reumatiano. Labai pelninga įmonė. Rašyti: P. Deken, 
North Sta., P.O. Box 9112, Newark, NJ. 07104.

Vienintelė reikšminga infor-

Velykų kiftkufiaf

macija iš pranešimo apie tą bal
savimą yra balsuotojų sąrašuo
se Įrašytųjų skaičius: 1,9 9 6, 
794. Tai reiškia, kad šiuo metu 
Lietuvoj yra toks skaičius 
sprendžiamąjį balsą pripažintų 
gyventojų. Iš jų komunistų par
tijoj—tik kas dvidešimtas, apie 
5 nuošimčiai. Milijonas ir 23 
tūkstančiai balsuojančių gyve
na kaimuose, 972 tūkstmičiai 
miestuose ir miesteliuose, iš jų 
418 tūkstančių Vilniuj ir Kau
ne, 202 tūkstančiai Klaipėdoj, 
Šiauliuos, Panevėžy’ ir kuror
tuose. 352 tūkstančiai rajoni
niuose miestuose ir miesteliuo-

lš pranešimo apie tuos bal
savimus išeitų, kad tik šeši tūks
tančiai iš beveik dviejų milijo
nų (3 iš 10.000) neatėjo balsuo
ti. Toks nebalsuojančių nuo
šimtis esti skelbiamas visuose 
sovietiniuose balsavimuose iš
tisus dešimtmečius. Kur nors 
kitur tai būtų fiziškai neįmano- 

Nwo«r. r. Kisicii.itLs ma: visada atsiranda daugiau

VANDUO VIS NETEKA...
“Jau kelinta savaitė Verkių 

gatvės daugiaaukščių namų gy
ventojai neturi butuose van
dens. Nei šilto, nei šalto,”— 
rašė Tiesa Vilniuje, kovo 2. 
“Daug kartų kreipėsi į namų 
valdybą, gavo nemaža paža
dų, tik vandens kaip nėra, taip 
nėra. Pagaliau pasirodė meist
rai, visai atjungė tuos namus 
nuo vandentiekio linijos, priža
dėjo greit prijungti naują Uni
ją. Prabėgo savaitė. Vėl atėjo 
meistrai. Prijungė. Gyventojai 
puolė prie čiaupų. Bet... van
duo netekėjo, fr dsfltar pasiro
do tik apie vidurnaktį”.

Galima įsivaizduoti padėtį 
daugiaaukščiame name be van
dens ... Tiesa stengiasi dėtis 
nuolaidi. Esą, “Gali būti sutri
kimų vandentiekyje. Gali būti 
kitų nesklandumų. Galima pa
galiau kokią savaitę pagyventi 
ir be vandens. Bet ne visą žie
mą . (Elta)

ELEKTRONIKOS RŪMAI
Vasario 28 Kaune buvo ati

daryti nauji ElektronScos rū
mai prie Politechnikos institu
to. Tai esąs didžiausias mo
komasis pastatas Lietuvoj. Jo 
(Motas — 20 tūkstančių kvadra
tinių metrų. Pastate įrengti 
156 kabinetai ir laboratorijos, 
keturios amfiteatrinės auditori
jos po 260 vietų, 660 vietų ak
tų salė. Tuose rūmuose būsią 
vietos stadijuosti 2000 studen
tų. Mokslinio personalo bosią 
apie 400. (Elta)

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS 

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Chanu Beaaty Shoppe 
REGINA ŪSELIENB — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimą*. 
Plaukų dažymas

267 St. Niehoias Avė., Ridgevvood, N.Y.

SDEXTER PARK 
PHARMACY

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

(Cor. 77th Street) 
W*odbaven, N.Y. 1M21

WE DELIVER
Mldrigan 2-4130

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly
WILLIAM R. BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N.Y. 11421

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Ine.
specializuojasi ncldlnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar- 
ba paskolų reikalais praiome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richnond Hill. N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799 
2422 West Marųuette Rd. Chicago, Ui. 60629 — Tci. 312 - 476-2242

Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis | 
UTAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Avė. Woodhaven. N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

Chicago Rome Paris Mūnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keiiautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas resemcijas. patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina Hkvfečiant gimines iš Metu vos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RL’OšIATkS KEUONŽN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Avė. Voodhaven. N. T. 11421 — Tel. 212 - 847-5523

SRKMIKGOS
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Kam paskirtas Liet. Fondo pelnas?
Lietuvių Fondas jau veikia 

septynerius metus. 1962 m. 
Fondas lietuviškiem reikalam 
paskyrė 1,200 dol. Tai buvo 
pradžia. Už 1968 m. jau paskir
ta 28,000 dol. Kai bus Fonde 
milijonas, lietuviškiem reikalam 
kasmet atiteks apie 70,000 dol.
Kam paskirtas LF pelnas?

Lietuvių -Fondo tikslas yra 
remti lietuvišką švietimą, moks
lą, kultūrą. Daugiausia skiria
ma švietimui, nes tik iš jauni
mo tarpo ateis nauji visuomenės 
veikėjai, kultūrininkai, rašyto
jai-

Šiemet 28,0 0 0 suma buvo 
taip paskirstyta: stipendijos li
tuanistinėm studijom — 5,800 
dol., grožinei literatūrai — 
2,200 dol., švietimui ir lituanis
tinėm mokyklom — 10,150 dol., 
muzikinės kultūros ir meno 
puoselėjimui 1,800 dol., perio
dinei ir neperiodinei spaudai— 
3,050 dol., mokslo veikalų pa
ruošimui ir leidimui — 6.800 
dol.

Lietuvių Fondo taryba yra 
nutarusi kasmet iš savo paja
mų bent 25 procentus skirti 
mokslo veikalų leidimui.

Skirstymo komisija
šiemet Lietuvių Fondo pa

jamom skirstyti komisiją suda
rė: Lietuvių Fondo atstovai— 
dr. J. Valaitis — komisijos pir
mininkas, dr. K. Ambrozaitis,

inž. V. Kutkus ir JAV LB at
stovai — kun. J. Borevičius, 
J. Kavaliūnas ir A. Šantanras 
—sekretorius.

Kaip paprastai — prašymų 
buvo gana daug. Jei reikėtų 
juos visus pilnai patenkinti, 
reikėtų išleisti apie 70,000 dol. 
Tai rodo, kad Lietuvių Fondo 
reikšmė didėja. Tik jis Įgalins

kai kurias meno, mokslo sri
tis išsilaikyti tinkamoje aukš
tumoje.

Kad būtų galima dar plačiau 
išvystyti šią kultūrinę veiklą, 
reikia kuo greičiau sudėti Į Lie
tuvių Fondą vieną milijoną do
lerių. Visi kviečiami jungtis Į 
pavasario vajų ir atskubėti su 
savo auka. (T.)

Lietuvių Fondo narių nutarimai
Lietuvių Fondo narių meti

nis susirinkimas, Įvykęs 1969 
— Švietimo ir Šeimos — metų 
kovo 29 dieną Jaunimo Centre 
Chicagoje, išklausęs LF tarybos, 
valdybos, investavimo, pelno 
skirstymo ir kontrolės komisijų 
pranešimų bei susirinkimo da
lyvių diskusijų, priėmė šiuos 
nutsarimu:

1. Susirinkimas tvirtina ir 
užgiria LF vadovybės veiklą, 
jai reiškia pilną pasitikėjimą 
finansinių reikalų tvarkyme 
ir nuoširdžiai dėkoja už atlik
tus darbus.

2. Susirinkimas skatina LF 
vadovybę bei narius ir toliau 
intensyviai telkti lėšas, panau
dojant ir naujus būdus, kaip, 
pvz.. vakarienių rengimo, meni
nių koncertų su premijų įteiki
mu įnešimu ir kt.. kad šiais. 
Lietuvių švietimo ir šeimos, 
metais greičiau priartėtume

prie užsibrėžto vieno milijono 
dolerių fondo.

3. Susirinkimas prašo ir ska
tina visą lietuvių visuomenę 
stoti į LF narių eiles ir visur 
kelti LF istoriškai reikšmingą 
idėją, nes LF ne tik ateityje 
duos, bet jau ir dabar duoda di
delę paramą lietuviškam švie
timui ir visai plačiajai lietu
vių kultūrinei veiklai.

4. Susirinkimas sveikina Lie
tuvos dplomatinę tarnybą lais
vajame pasaulyje, Vliką, PLB 
valdybą. Altą. Balfą, visų kraš
tų Lietuvių Bendruomenes ir 
JAV LB apygardų bei apylin
kių valdybas, spaudą, radiją 
ir visas lietuvių institucijas bei 
organizacijas.

LF metinio susirinkimo nu
tarimų komisija:

Vytautas Kutkus 
Stasys Rudys 

Jonas Kavaliūnas

Lietuvių Fondo narių metiniame suvažiavime narių registracija. Suvažiavimas buvo Jaunimo 
centre Chicagoje kovo 29 d. Nuotr. M. Nagio

Mūsų užduotis priešmokyklinio vaiko auklėjime
Paskaita skaityta mokytojų su važiavime N. Yorke kovo 15 (2)

Taizės broliai
(atkelta iš 3 psl.) 

nok jis yra vienintelis žmogus, 
kuriuo tiesiogiai buvo remtasi 
išleidžiant Taizes brošiūrą, kur 
sakoma: “Nūdięn neturto dva
sia reikalauja 
nuo didžiadvasiškumo 
skyrimo — m 
Ryšys su pasaulio beturčiais 
yra pirmoje v 
dalyvauti pasai 
prieš skurdą” 
Liturgija

Broliai ir lankytojai 
čiai renkasi Į 
gas, paprastas 
lias pamaldas, 
vakaro maldds 
psalmių rinkinių 
tymų, himnų 
Giedama prarcūziškai

kažko skirtingo 
ir atsi- 

lepriklausoniumo.

'tetoje, ir reikia 
mlio grumtynėse

laižės nesudėtin- 
ir labai patrauk- 
Ryto, pietų ir 

susideda iš 
biblinių skai-

ir tylių maldų, 
ir mo-

dernia melodija.
Drauge visi 

se pamaldose, 
per katalikų 
protestantai, o

dalyvauja abejo- 
bet eucharistijos 
mišias nepriima 
katalikai irpran-

Operetės choras 1949-1950 m. Viduryje sėdi chore vadovas prof. K. V. Banaitis. Operetės choras šiemet mini 
savo veiklos 50 metu sukaktį. Sukaktuvinis koncertas bus balandžio 19 St. Mathias salėje, Ridgevvoode. Bus 

atlikta komp. Broniaus Budr.ūno kanta.a.

Vaikas yra apdovanotas ypa
tingomis galiomis, kurių pade
damas jis kuria savo asmenybę. 
Jis iš pat mažens pasižymi dide
liu pajėgumu mokytis, gyvu 
smalsumu. Jis nuolat eksperi
mentuoja ir užsispyręs laikosi 
savo reikalavimų.

šiandien mokslininkai teigia, 
kad mažas vaikas ne tik sugeba 
išmokti skaityti ir rašyti, bet 
kad to vaiko pergyvenimų ko
kybė nulemia jo mokslinę pa
žangą. Jie sako, kad moki
niai nustoja lankyti mokyklą, 
nepajėgdami jos baigti ne dėl 
protinių trūkumų, bet dėl mažo 
paskato kūdikystėje.

Nėra dviejų vaikų vienodų, 
bet kiekvienas turi pagrindi
nius paskatus. akstinus, kurie 
yra bendri visiems vaikams.

Kalbos vystymosi periodai 
vyksta tuo pačiu laiku viso pa
saulio vaikuose, nežiūrint rasės. 
Nesvarbu, ar toji kalba yra pri
mityvi, ar labai sudėtinga. Ja 
vaikas su džiaugsmu įsisavina 
jautrinių laikotarpių metu. Tai 
pasilieka neišdildoma nuosavy
be visam gyvenimui. Bet rei
kia taip pat nepamiršti, kad 
šis jautrumas kalbai, kaip ir ki
tiems dalykams, yra praeina
mas. Kartą praėjęs niekuomet 
daugiau nesugrįžta. Štai kodėl 
vėlesniame amžiuje kalbos iš- 
mokymas yra toks sunkus daly
kas. Suaugęs žino, koks tai 
sunkus uždavinys, nors jis ir 
gyventų tame krašte, kurio kal
bos jis mokosi. Nežiūrint ir ge-

JANINA JUKNEVIČIENĖ

riaušių mokytojų pastangų, ne
gali išmokti svetimos kalbos 
taip, kad jos tarsena neišduotų 
jį esant svetimšaliu. Todėl vai
kas per trejus metus pasiekia 
tiek, kiek suaugęs pasiektų per 
gal 60 metų. Tai toks šių die
nų psichologų tvirtinimas. Kad 
būtų aiškiau, prisiminkime vai
kų kalbės vystymąsi.

Kūdikis — ką tik gimęs, at
rodo, nekreipia dėmesio į kal
bą.

3 mėnesių -— pasuka galvą į 
kalbančiojo pusę.

4 mėnesių — su dėmesiu se
ka kalbančiojo lūpas.

6 mėnesių -— bando pats iš
duoti pirmuosius garsus.

6-12 mėnesių — absorbuoja 
kalbą ir pradeda ją išreikšti 
skiemenimis, lėbavimu.

10 mėnesių — supranta, kad 
kalba turi prasmę.

12 mėnesių — pirmieji žo
džiai.

15 mėnesių — vaikiška sa
vita kalba.

18 mėnesių — pradeda var
toti daiktavardžius, supindamas 
kelis žodžius į vieną.

1 metų ir 9 mėnesių — ke
lių žodžių frazės.

2 metų — pradeda viską kal
bėti.

Tolimesniame laikotarpyje 
vaikas domisi naujais žodžiais, 
juos lengvai išmoksta, tobulina 
sakinių konstrukciją.

Pas Rochesterio lietuvius (7)

JIE TAIP TOLI IR TAIP ARTI
PAULIUS JURKUS

Namas, kuriame gyvena pro
fesorius A. Klimas su šeima.— 
didokas, pakvipęs "‘senuoju 
kontinentu”. Visi tokie namai 
primena vokiečių ar olandų sta
tybas. Apaugę vijokliais. Tai na
mai. kuriuose gyvena profe
soriai. kokie bendrovių dalinin
kai. Žmonės su svoriu.

Viduje erdvu. Labai didelis 
svečių kambarys — salionas, 
kur gali svečiuotis kokia 50 
žmonių. Švaru ir gražu aplink. 
Sienose dominuoja dailininkc- 
grafiko Alfonso Dargio paveiks
lai. Ištaigiai pastatytas didelis 
forte pienas. Kažin, kaip prie jo 
sekasi jauniesiem Klimam, kai 
pradeda muzikini lavinimą?

Už pianino ir — biblioteka. 
Čia, Amerikoje, dažnai turi nu
stebti tokiu daiktu kaip biblio
teka. Senieji vyrai, kurie statė 
ir kūrė ši kraštą ir išaugino i 
galybę, turėjo dideles bibliote
kas ir daug garsiu paveikslų 
Dabar, ak dabar - turi dide
lius barus ir sienas apklijuotas 
nuogų moterų nuotraukom' 
Tad sutikęs kur knygų spintą, 
didžiai nustebi ir susijaudini

Ir pas prof. Klimą buvo bib
lioteka Truputi nustebau 
mažoka. Tik viena siena nusta
tyta knygom. Tokioje Lietuvo
je ar Vokietijoje profesoriaus

butas buvo kaip biblioteka iš
tisa. Ten gyveno tik knygos, 
o profesorius kampininkavo 
kur kambarėlyje, čia praktiški 
amerikiečiai kitaip išsprendė. 
Knygų telkinys yra sudėtas pro
fesoriaus darbo kambary, uni
versitete. Namuose yra taip 
sau — daugiau pramoginė lite-, 
ratūra.

Įsikūriau šioje bibliotekoje, 
net miegojau prieš knygų len
tyną. Turėjau progos ir didelį 
malonumą apžiūrėti knygas 
bent iš tolo, skaityt nugarėlių 
pavadinimus, nustebti reta vie
na ar kita lietuviška knyga. 
Už jų vokiškos, angliškos. Kny
gos! Visada gera i jas žiūrėti, 
vartyti, skaitinėti ir svajoti, kol 
užklumpa miegas.

Bet mes atvažiavę pirmiausia 
sustojome valgomajame . Iš 
ten pradėjom susipažinti su na
mais. O tas valgomasis — di
delis, su kristaliniu sietynu, ka
bančiu viršum stalo Kai susi
renka šeima pietum, visai pri
mena kaip kokiam filme, kur 
daug kristalo, tauriu, stiklu.

Užsikėlęs viišun. rasi gra
žius erdvius kambarius jau pri
taikytus vaikam. Ten ju mie
gamieji. žaidimo kambariai ir— 
erdvu, erdvu.

Ponia Danguolė nuolat šyp

sosi. Yra tokių moterų, kurios 
savo veide įšaldo šypseną. To
kios moterys, sako, nesensta. 
Ji atsidavusi namam ir vaikam. 
O tų vaikų — keturi. Vyriau
sias Tadas, kuris ir mišiom tar
nauja ir viešai per tas mišias 
skaito lietuviškas maldas. Po 
pamaldų prie durų Darbininką 
pardavinėja. Taigi, vaikinas tik
rai savas, jei pardavinėja lie
tuvišką spaudą. Už Tado ri
kiuojasi Rūta, Paulius ir Lina. 
(Taip atrodo, kad Linutė jau
niausia, bet galiu ir klysti). O 
ta jauniausia gražiai sėdėjo ant 
laiptų ir rūpestingai avėsi ba
tus. Namuose yra šuo Tuti vi
sų didžiai numylėtas. O tas šuo 
toks juodas, net ir akys juodos.

Kai namuose keturi vaikai ir 
šuo. tai tėtei, garbingam pro
fesoriui, ir mielai šeimininkei 
tenka kalbėti “dėl tvarkos“. O 
kur čia tvarką sugaudysi, kai 
gali paglemžti šokolado, nu
sukti duonos kampą. Paskui 
prie stalo — nesivalgo, payra 
šeimos drausmė. Bet vaikai vi
sada tokie — jiem gardesnį 
duonos plutelė ir šokoladas, nei 
ištaigūs vyresniųjų pietūs.

Tuo metu namuose buvo p. 
Liormanienė. vadinama “babū- 
nė". Ji tuoj manęs paklausė: 
"Ar gražūs mano anūkėliai?“

Gražūs, kur nebus gražūs! 
Jau taip yra — anūkėliai gra
žūs. Jie visus pradžiugina, kad 
štai nesibaigia žemėje jaunys
tė.

Kalbam apie pažįstamus. Pri
simena Klaipėdą, Žemaitiją,

kun. Joną Pakalniškį. Sako “Pa
žįstam jį nuo maro metų”. Tai 
tikrai seni laikai.

Kalbam, žinoma, netvarkin
gai, įbrisdami į gilią naktį. O 
kas mum? Profesoriaus gi esa
ma labai tvarkingo — jis ryte 
lyg koks žadintuvas visus pri
kelia. Išragino važiuoti ir pa
rengti parodą. Pasiėmė ir sūnų 
Tadą ir jį net parodos užvaiz
dą padarė.

Nors ir skubėjom ir traškė- 
jom, bet štai — sekmadienio 
vakaras. Nieko kito nebelieka, 
kaip rengtis kelionei. Vėl An
tanas užkūrė mašiną, ir aš at
sisveikinau su mielais namais. 
Išvažiavcm į aerodromą. Nak
tis. Lėktuvai begėdiškai vėli
na.

— Nelauk. — sakau mielam 
Antanui. — Pačiam išsimiegoti 
reikia, man. žinai, naktis ir 
taip sušaudyta.

Dar kartą padėkoju jam ir 
visiem Rochesterio lietuviam. 
Jei ne Antanas, ne Br. Kinkys, 
tikrai vargiai čia būčiau atke
liavęs. Jie pasigavo ir išragino.

Lėktuvas vėlino. Pagaliau ir 
jis atskrido kaip koks vaiduok
lis nakties paukštis iš persų pa
sakų knygos. Paėmė mane, už
sidėjo ant savo nugaros ir nu
slydo į tamsumą. Jis moka ir 
naktį skristi. Surado ir Nevv 
Yorke savo lizdą — La Guar- 
dios aerodromą. Ir kaip keista 
— išlipu iš lėktuvo — pūga, 
šėlsta vėjas, šalta. Aerodrome 
tuščia. Jokio taksi.

Bet — kantrybės, kantrybės!

Sulaukiau ir taksi, ir šis atve
žė namo.

Įžengęs vidun, pajutau kelio
nės nuovargį ir paskui —grįž
ta kažkas, ko negali suvokti. 
Džiaugies kelione. džiaugies 
sutiktais žmonėmis. Kiek min
čių. kiek jausmų parsinešei.

Ir nūnai, rašydamas šias eilu
tes, prisimenu mielus Roches - 
teric lietuvius. Jie taip toli ir 
kartu taip arti. Su jais pasi
kalbu ir padėkoju už visa. Taip 
— padėkoju už bičiulystę.

Bendra išvada:
1 — tyla, 2 — pakartojami 

garsai, 3 — skiemenys, 4 — žo
džiai, 5 — sakiniai ir 6 — tai
syklinga kalba.

Pati Marija Montessori pa
naudojo savo metode Kūrėjo 
įdiegtas savybes.

Vaikas savo aplinkoje girdi 
įvairiausius garsus. Jį žavi ir 
traukia tik žmogaus kalbos gar
sai. Žinomi atsitikimai, kad ras
ti vaikai, užaugę tarp laukinių 
gyvulių, buvo nebyliai. Jie ne
pasisavino jų maurojimo ar 
bliovimo. Gi katinėlis ar šu
nelis, nuo motinos atskirtas, vis- 
tiek kniauks ar los.

Vaiko ausys pradeda atskirti 
garsus, o liežuvis ima judėti, 
bandydamas prisiliesti tai prie 
lūpų, tai prie skuostų, tai prie 
gomurio. Šitose pratybose vai
kas randa nepaprasto džiaugs
mo. Nuo kūdikystės iki 2 su pu
se metų' vaikas per garsus ir 
bendradarbiavimą sukuria žody
ną. Visiškai nesimokydamas, 
lengvai pasisavina gimtąją kal
bą. Tai rodo, kad jis turi didelį 
intelektualinį pajėgumą. Dvie
jų metų vaikas kalba savo tė
vų kalba.

Priešmokyklinio amžiaus vai
kų auklėjimo pagrindinis tiks
las ir yra kalbos vystymasis.

Kaip tai praktiškai pritaikyti 
mūsų gyvenime, mūsų sąlygo
se, mūsų mokyklose?

Klasėje šnekamosios ir rašto 
kalbos ugdymas vyksta pagre
čiui. Patarčiau pasiskaityti Švie
timo Tarybos programą. Ten 
yra viskas nuosekliai sura
šyta. Be to, praeitų metų mo
kytojų studijų savaitėje Daina
voje buvo tas plačiau išnagrinė
ta. Atrodo, dar yra šių paskai
tų nuorašų Švietimo Taryboje.

Norėčiau užbaigti kažkieno 
labai prasmingu palyginimu: 
“Vaiko siela — tai nuostabus 
indas. Viskas, kas į jį patenka, 
virsta sveika, kūrybinga arba 
liguista griaunančia energija. 
Tai priklauso, kaip ir kuo mes 
tą indą pripildome.”

ciškonai nepriima protestantų 
eucharistijos. ' 
dieną bendra.
viorius.

Eucharistija 
ant to paties i 
valandėlę naudojo protestan
tai, su ta pačia taure, popie
žiaus Pauliau: 
priorui.

Eucharistija, 
vienybės ženklas 
yra tik vienintelė funkcija, 
skirai celebrui 
protestantų, 
skausmingas 
kių atšalimo priminimas.

Tris kartus per 
kalbamas bre-

yra atnašaujama 
stalo, kurį prieš

s VI padovanota

kuri yra tikras 
Bažnyčioje, 

at- 
lojama katalikų ir 
Tai svarbus ir 
praeities santy -

Benvenutas
Ramanauskas, O.F.M.

asario 16 dienos

Lietuvos pasiuntinybės 
žinios

Congressional Record iki ko
vo 20 d. apie Lietuvą yra at
spausdinta \
proga padarytos intervencijos 
16 senatorių 
vo 20 laidoje 
Dodd rūpesčii 
ta Lietuvos atstovo J. Kajecko 
kalbos, pasakytos Vasario 16 
minėjime W.ishingtone, ištrau
kos.

Mirus 
nisteriui 
atstovas 
Washingtone 
tą ir pasirašė1 į užuojautų kny
ga.

J. Rajeckas su žmona kovo 
12 dalyvavo 
toriaus AlexĮis U. Johnson su
tiktuvėse, 
rengtame

Šiomis 
dalyvaus 
riuos rengi; 
komitetas. Bus pagerbti Antiko
munistinės 
Laisvės Cen

Lietuvos, 
diplomatų e 
vyko kovo 
sitarimą sucvietė Latvijo. 
stovas. Aptarti 
kalai, pasileista 
ryšium su m i 
ferencija.

ir 57 atstovų. Ko- 
senatoriaus T. 

u yra atspaus din-

Izrai 
pin 
Izraelio

lelio valstybės mi- 
mininkui, Lietuvos 

ambasadoje 
pareiškė užuojau-

valstybės pasekre-

K 
“T 
die 
pr

ovo 21 dalyvavo 
alpių priėmime”.
nornis J. Rajeckas
ešpiečiuose, ku- 

pavergtų tautų

Lygos ir Korėjos 
ro Azijos atstovai. 
Latvijos ir Estijos 
linis pasitarimas į- 
7 New Yorke. Pa- 

at- 
einamieji rei- 

nuomonėmis 
inima viršūnių kon-

Mokytoju suvažiavime iš k. į d. pirmoje eilėje matyti kun. A. Aleksiūnas — ApreiSkirio parapijos klebonas, 
mokyklos vedėjas A. Samušis. dr. O. Labanauskaitė, svcėias iš Toronto — mokytojas Ant. Rinktinas.
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PENKERI METAI BE PROF. S.
šiemet sukanka penkeri me

tai, kai netekame savo darbš
taus profesoriaus Stepono Ko
lupailos. Jį man teko sutikti Vy
tauto Didžiojo universitete, gy
venime ir kelionėse Lietuvos 
vandenimis. Prisiminimai dar 
vis ryškūs apie ji, kaip žmogų 
su savita galvosena, parodžiu
sį gilų tautinį susipratimą ir 
ypatingą atsidavimą mokslo dar
bam. Daug galima apie jį rašy
ti, bet paliesiu tik vieną jo gy
venimo sritį. Ir tebūnie man 
leista pasinaudoti amerikiečio 
inžinieriaus A. H. Frazier žo
džiais, rašytais 1965 metais.

“Prof. Kolupailą prisimenu 
kaip žmogų, atsidavusį tai ša
liai, Lietuvai, iš kurios jis buvo 
kilęs, ir prisirišusi prie savo 
šeimos. Ir dar prisimenu jo 
kitą prisirišimą, kuriam kar
tais buvo sunku ribas nustaty
ti. Tai buvo jo nuolatinis do
mėjimasis savo specialybės — 
hidraulikos — knygomis. Viso 
pasaulio bibliotekos traukė jį

ST. PETERSBURG, FLA.

Buvo čia rekolekcijos, kurias 
vedė vysk. V. Brizgys. Rekolek
cijos vyko Holy Name bažny
čioje.

Po rekolekcijų kovo 16 d. 
12 v. lietuvių klube Liet. 
Kat. Susivienijimo 44 kuopa su
rengė pietus, kuriuose dalyva
vo ir vysk. V. Brizgys. Vys
kupas pasakė gražią kalbą. Pro
gramai vadovavo pats klu
bo pirmininkas A. Karnius. 
Nors bažnyčioje žmonių buvo 
mažokai, bet svetainė prisirin
ko pilna žmonių. Buvo ir me
ninė programa, kuria išpildė 
klubo choras, vadovaujamas M. 
Stanio — Stanionio. Akompona- 
vo J. Tamulaitis. Mišrus choras 
sudainavo šias daineles: Kai aš 
grėbiau lankoj šieną. Ačiū Die
vui už dosnumą. Kelkis, lietu
vi, Lietuva, šalis gražioji. Pa
baigoje dainavo vieni vyrai. 
Jie atliko šias dainas: Jau pra
žydo sode vyšnios. Ei, jaunyste. 
Teka saulė, Plaukia Nemunėlis. 
Juodbėriai, galvas aukštyn. Vi
są programą choras atliko labai 
gerai. M.S.S.

Kultūros židinio pradinio plano modelis, darytas archit. Adolfo Tyliaus. Planuojama salė, lituanistinės mokyklos 
patalpos, organizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, 
koplyčia, vienuolynai. Sis planų modelis bus toliau vystomas ir tobulinamas, tiek viduj, tiek išorėj.

Nuotr. R. Kisieliaus

Mielas Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
V

Pranciškonų Kultūros Židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BR.OOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką................statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) j:
□ Garliės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui --- ------- ---- - --- ----------------------------------

ADRESAS ........—..... ............. ........................................................ .....-......------ ---------------------
.......................            Zip Code_  ___

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (7 ax Deductible)

Prof. S. Kolupaila

kaip magnetas traukia geležį. 
Vokietijoje, karo metu, buvo 
tik labai menkos susisiekimo 
priemonės arba nebuvo jokių; 
bibliotekos beveik niekuomet 
nebuvo kūrenamos. Nežiūrint 
tų visų sunkumų, profesorius, 
nepaisydamas šaltųjų Bavarijos 
žiemų, eidavo pėsčias Miunche
ne tolimą kelią per sniegus ligi 
Deutsches Museum bibliotekos 
ir studijuodavo jos turtus 
mokslinių knygų srityje, nes, 
laimei, tos knygos nebuvo karo 
sunaikintos.

“Prieš pasaulinį karą ir jam 
pasibaigus, kai tik kur būdavo 
rajono ar pasaulinė konferen
cija, liečianti hidraulikos sritį, 
prof. Kolupaila beveik niekuo
met jų nepraleisdavo. Pasibai
gus dienos posėdžiam, jis ty
liai pasitraukdavo iš susirinki
mų salės ir skubėdavo į arti
miausią mokslinę biblioteką. 
Ten ieškodavo medžiagos apie 
hidrauliką. Bandė surasti viską, 
ką tik tenai laikydavo. Dirbda
vo tol, kol reikėdavo bibliote
ką apleisti, nes jau ji būdavo 
uždaroma. Su savim jis visuo
met turėdavo bloknotą popie
riaus (kartais brėžiniam ar už
rašam apie mokslines pasta
bas bei naujienas). Taip pat tu
rėdavo didoką kiekį tuščių kar
totekos kortelių. Radęs knygo
je ar žurnalo straipsnyje įdo
mios medžiagos iš savo sri
ties. viską užsirašydavo ant spe
cialios kortelės.

“Tas rinkinys, kurį jis pradė
jo rinkti 1915 metais, padėjo 
jam ruošiant pirmąjį hidromet- 
rijos vadovėlį, kuris buvo iš
leistas Rusijoje, kur jis tuo 
metu studijavo ir dėstė. Vėliau

NEW YORKE

KOLUPAILOS
pasirodė jo išleista nedidelė 
bibliografija apie hidraulikos 
medžiagą. Ir šis leidinys rėmė
si jo greit augančiu kortelių 
rinkiniu. Tuo metu tas rinki
nys turėjo bene 592 korteles 
su žiniomis. 1948. kai atvyko į 
Ameriką dėstyti University of 
Notre Dame, jo kortelių rinki
nys jau siekė beveik 8,000. 
Muitinės tarnautojai labai ste
bėjosi tai pamatę. Ir toji kar
toteka vis augo. Kai jis mirė, 
jo paliktas darbas siekė beveik 
neįtikėtino skaičiaus — 25,000 
kortelių! Jos puikiai atvaizduo
ja visus raštus, straipsnius ar 
šiaip medžiagą hidraulikos sri
tyje (daugelyje pasaulio kalbų), 
ir taip pat nuo seniausių laikų 
iki paskutiniųjų mokslo išradi
mų. Hidraulikos specialistai vi
same pasaulyje žavėjosi jo at
liktu darbu ir vis ragino tą rin
kini išspausdinti.

“Toks medžiagos rinkimas ir 
metodiškas surašymas kortelė
se buvo atliktas su giliu įsi
tikinimu ir pamėgimu. Bet ir čia 
neapsieita be skaudžių nusivy
limų. Du kartus, karo sąlygose, 
jis prarado ar iš jo buvo atim
tos visos surinktos kortelės. 
Taip pat, antrojo pasaulinio ka
ro metu, jis neteko visos sa
vo privačios bibliotekos, savo 
namų ir gimtosios šalies. Bet 
kantriai ir nepasiduodamas ne
pasisekimam (ir pasinaudoda
mas savo anksčiau spausdin
ta medžiaga), jis iš naujo su
rašė daugumą žuvusiųjų korte
lių ir sistemingai tęsė tolimes
nį rinkimo darbą.

“1959 balandžio mėnesį pa
galiau atsirado galimybė iš
spausdinti didumą to rinkinio 
medžiagos. Notre Dame univer
siteto statybos fakultetas krei
pėsi į Amerikos National Scien
ce Foundation, parama buvo 
gauta ir knygos pavadinimas 
buvo parinktas “Bibliography 
of Hydrometry” (Hidrometri- 
jos biliografija). 1961 metais 
1000 puslapių didumo vadovė- 
lis-knyga buvo išspausdinta Uni
versity of Notre Dame Press. 
Ir viename iš pirmųjų tos di
džiosios knygos puslapių yra į- 
rašas dviem kalbom: “šis vei-

Balfo jubiliejiniam seimui rengti pirmininkas Albinas Dzirvonas atidaro banketą. Iš k. j d. kun. S. šantaras, 
Mr. Joseph Meegan, kun. A. Trakis, E. Bartkus, prel. J. Končius, A. Rudis, kongresmanas John C. Kluczyn- 
ski, kun. E. Abromaitis, kard. Cody, dr. K. Bobelis— vakaro vedėjas. Liet. gen. konsulas dr. P. Daužvardis, 
kun. V. Martinkus, prel. Joseph Holbrook, teis. Alfons as Wells, J. Daužvardienė, Clifford E. Dahlin, F. Sa
vickas ir L. šimutis. Nuotr. V. Noreikos

ŽINIOS IŠ NAŠIU A, N. H.
Juozapinės

Kovo 16 Šv. Juozapo draugi
ja iškilmingai paminėjo savo 
globėjo šventojo Juozapo šven
tę. Tą dieną draugija užprašė 
mišias, kurias lietuviškai auko
jo klebonas kun. Juozas Buce- 
vičius. Kun. A. Vainauskas pa
sakė atitinkama pamokslą, taip 
pat pasveikino kleboną kunigą 
Juozą ir kitus Juozus ir Juzės. 
Choras, vadovaujamas muz. Jo
no Tamulionio. lietuviškai gie
dojo mišias ir giesmes.

Po pamaldų parapijos salėje 
draugijos valdyba surengė pie
tus. Dalyvavo veik visi nariai 
ir svečiai. Vicepirmininkui An
tanui F. Kneižiui pakvietus, kle
bonas kun. J. Bucevičius sukal
bėjo maldą ir draugijos dva
sios vadas kun. A. Vainauskas 
tarė žodį.

kalas skiriamas Tėvų žemei Lie
tuvai” ir “To my old Country 
— Lithuania, this vvork is de- 
dicated.”

Inž. Bronius Masiokas

VVorcester, Mass.
Jaunimo koncertas

Vietos ir apylinkės lietuviai 
maloniai kviečiami atsilanky
ti i Tėvų Pranciškonų Rėmėjų 
pirmo skyriaus rengiama pava
sarinį jaunimo koncertą.

Koncertas įvyks balandžio 
20, sekmadieni. 2 vai. popiet 
Maironio Parko didžiojoj salėj. 
Shrewsbury. Mass.

Programą atliks šv. Antano 
gimnazijos. Kennebunkport. 
Maine, moksleiviai ir Putnam. 
Conn., seselių auklėtinės. Va
dovaus komp. J. Gaidelis iš 
Bostono. Mass.

Įvertinkime studijuojančio 
mūsų jaunimo pasiaukojimą lie
tuviškai dainai ir lietuviškiem 
šokiam, kuriais jie žavi ir kita
taučius. Paskirkime ir mes tą 
popietę savo žemės vaikam. Sa
vo atsilankymu padėkosime jau
nimui už io triūsą, besiruo
šiant lietuviškai programai.

J.M.

<1. <1.

ALGIRDAS MAŽI K> t

Ieva Mažuknienė aukojo Aušros Vartų 
Koplyčiai — Kultūros Židiniui 2065 
dolerius, Įrašydama memorial savo sū
nus a.a. Algirdą, kunigą Antaną ir vyrą 
Petrą.

Visagalis gausiai teatlygina!

Dėkingi Pranciškonai

Išklausyta valdybos praneši
mų iš pereitų metų veikimo. Į 
naują valdybą pirmininku iš
rinktas Antanas F. Kneižys. vi
cepirmininku — Vytautas Sir
vydas, raštininku — J. Boblis, 
finansų raštininke—Teklė Mit- 
chell. iždininke — Ona Wallent.

Pietus pagamino ir prie sta
lų patarnavo Julė Rasimavi
čienė, Ona Wallent, Veronika 
Bartuškienė ir Teklė Mitchell.

Į draugiją įstojo keturi nau
ji nariai.

★

Balfo skyriaus v-ba parapi
jos biuleteny paskelbė finansi
ne apyskaitą iš Vasario 16-sios 
minėjimo. Aukų surinkta baž
nyčioje ir svetainėje 308 dol. 
Išlaidų buvo 67 dol. Paskirta 
Altui 120.50 ir Baltui 120.50.

Pas Jeną TamulionĮ, lietuvių 
parapijos vargonininką, yra at
vykęs iš Vilniaus jo giminaitis 
Pranas Tamulevičius. Buvo 
atvykęs ir kitas giminaitis — 
Jonas Miškinis iš Rochesterio.

John W. King, buvęs New 
Hampshire valstijos gubernato
rius, lydimas teisėjo Leonardo 
G. Velishkos. aplankė kleboną 
kun. J. Bucevičių ir turėjo ma
lonų pasikalbėjimą. John W. 
King parapijos bažnyčios at
naujinimo fondui paaukojo 
500 dol.

Šv. Kazimiero lietuvių para
pijos biuleteny yra įdomus pra
nešimas. Pranešama, kad N'a- 
shua yra apie 450 lietuvių šei
mų. Parapijos sąraše yra apie 
350 šeimų. Apskaičiuojama, 
kad iš to skaičiaus 250 šei
mų sekmadieniais ateina į baž
nyčią. Tačiau taip nėra, nes 
ateina tik 450 suaugusiųjų, pri- 
skaitant ir neparapiečius. Tai 
kur kiti?

Mirė Bronė Hendrick
Pereitų metų pabaigoje ir 

šiais metais mirė nemaža lietu
vių. Visi buvo pašarvoti Kazio 
Kazlausko laidotuvių name, 8 
E. Pearl Street. Palaidoti iš Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
bažnyčios.

Kovo 14 po ilgos ligos mirė 
Bronė A. Hendrick (Andrikytė), 
53 metų amžiaus, gyvenusi su 
savo motina, 7'2 Howard St. 
Po gedulo mišių, kurias aukojo 
kun. Francis Spencer Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos baž
nyčioje, palaidota parapijos ka
pinėse kovo 17.

Bronė Hendrick buvo baigu
si vietines mokyklas. Priklausė 
prie ALRK Moterų Sąjungos 
ir prie Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos. Paliko liūdesy ma
mytę Juzę Hendrickienę, brolį 
Povilą ir daug giminių.

Daug žmonių dalyvavo šerme
nyse ir laidotuvėse. Bažnyčioje 
ir kapinėse maldas atkalbėjo 
kun. Spencer, dalyvaujant kle
bonui kun. J. Bucevičiui ir ku
nigui A. Vainauskui, kurie an
gliškai ir lietuviškai šeimos var
du pareiškė padėką.

Tegu ilsisi ramybėje! ■
A.

Hartford, Conn.
Gražūs parengimai

Balandžio 13, sekmadienį, 1 
vai. popiet, L.A.P. klubo patal
pose įvyksta Hartfordo Našlių 
Ratelio susirinkimas, o paskui 
— 2 vai. po p. — Margučių 
stalas — pietūs.

Tą pačią dieną, sekmadienį,
3 vai. popiet L. A. P. klubo di
džiojoje salėje Hartfordo Lie
tuvių Moterų Klubas rengia Ve
lykų Stalą. Tai pirmas toks po
būvis šio Moterų klubo gyveni
me, nes jis įsisteigęs tik prieš
4 mėnesius. Jame yra jau per 
30 narių. Tai šaka Lietuvių 
Moterų Klubo Federacijos.

Šiuo Hartfordo Lietuvių Mo
terų Klubo parengimu —Vely
kų Stalu — lietuviškoji visuo
menė yra labai susidomėjusi.

Balandžio 19, šeštadienį. 7 
vai. vak.. L.A.P. klubo didžiojo
je salėje Hartfordo Ramoyėnai 
rengia Pavasario Balių. Dai
nuos vyrų balsų oktetas: bus 
skani vakarienė. Vakarienės me
tu ir šokiam gros Edvardo Ra- 
dionovo orkestras.

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi šiuose pobū
viuose gausiai dalyvauti.

J. Bernotas

Į IŠ VISUR
— Dr. J. K. Valiūnas, Vilko 

pirmininkas, paskutinį kovo 
mėnesio savaitgalį lankėsi Hart
forde ir padarė vietos lietu
vių visuomenei pranešimą apie 
Lietuvos klausimo padėtį tarp
tautinėj politikoj ir apie Vliko 
darbą. Vliko vicepirmininkas 
Juozas Audėnas tuo pačiu metu 
lankėsi Chicagoj, Lietuvos Vals- 
tiečių Liaudininkų Sąjungos su
važiavime, ir ten drauge su 
Lietuvos generaliniu konsulu 
dr. P. Daužvardžiu bei dr. K. 
•Šidlausku dalyvavo sudėtinėje 
paskaitoje (simpoziume), skir
toje samprotavimams apie \ li
ko veiklos planus. (E)

— Senatorius Thcmas Dodd 
(D., Conn.), vasario 9 dalyvavęs 
Washingtone Lietuvos nepri
klausomybės dienos minėjime 
ir vėliau įsigilinęs į ten pasaky
tos Lietuvos atstovo J. Kajecko 
kalbos turinį (vertimą į anglų 
kalbą), kovo 20 kreipėsi į sena
to posėdyje pirmininkaujantį, 
sakydamas: — Tai padarė man 
tokį įspūdį, kad prašau visų 
sutikimo atspausdinti tos kal
bos turinį Kongreso Užrašuo
se. Ypač prašau atkreipti į p. 
Kajecko baigiamąjį pareiškimą: 
“Šiandien visi lietuviai jungia
si su draugais laisvėje, atnau
jindami savo ryžtą: mes niekad 
nepasiduosime! Laisvė visada 
laimės prieš vergija! Mes laimė
sim — We shall overcome!” 
Pareiškimas ir pateiktasis teks
tas kovo 20 dienos Kongreso 
Užrašuose atspausdintas. (E)

— “Rūtos" ansamblio kon
certas Worcester, Mass., įvyks
ta balandžio 12 d. 7:30 v. v. 
Holy Name High School salė
je. Rengia Lietuvos vyčių 26 
kp. Parengimo vyriausias va
dovas — Kazys Grigaitis. Kon
certo programa įvairi ir įdomi.

— JAV LB centro valdyba 
rūpinasi Lietuvos istorijos išlei
dimu. Ją jau yra pradėjęs ra
šyti prof. Zenonas Ivinskis. Šiuo 
metu ieškomas leidėjas.

— Lietuvių Fondo Įnašai 
1968 metais padidėjo 116,000 
dol. Kultūriniam tikslam išda
linta 28,300 dol., o per šeše
rius metus jau 68,000 dol.
—M. J. Šileikio tapybos pa

roda Chicagoje rengiama Bal- 
zeko Lietuvių kultūros muzieju
je balandžio 12 — gegužės 3. 
M. Šileikis yra vyresniosios mū
sų dailininkų kartos atstovas, 
Chicagos Meno institutą baigęs 
1923. Realistiniai impresionisti
nio pobūdžio jo portretai ir pei
zažai pasižymi giedriu spalvin
gumu ir subtilia nuotaika. Paro
doje bus išstatyta 30 jo darbų, 
daugumoj peizažai.

— Balio Sruogos, dramatur
go ir poeto, kūrybingai parašyti 
atsiminimai iš vokiško kaccto 
“Dievų miške” yra išversti 
prancūzų kalbon ir išleisti Pa
ryžiuje Diderot knygų klubo. 
Rašytojas iš vokiško kaceto. pa
siekus jį rusų armijom karui 
baigiantis, buvo grąžintas oku- 
puoton Lietuvon ir ten mirė 
1947.

— "Krikščionis gyvenime" 
III-sis tomas, kuris netrukus pa
sieks skaitytojus, yra trečioji 
Vatikano II susirinkimo doku
mentų dalis. Be popiežiaus Jo
no XXIII ir Pauliaus VI kalbu 
ir raštų, jame yra stropiai pa
ruošta kun. Vytauto Zakaro stu
dija “Bažnyčia susirinkimuo
se”. pluoštas būdingiausių susi
rinkimo kronikos žinių ir labai 
naudingas, kun. dr. Tito Nar
buto sudarytas, platus dalyki 
nis turinys, užimąs 70 puslapiu 
Juo pasinaudojant, greit bus ga
lima sužinoti, ka susirinkimas 
vienu ar kitu klausiniu yra pa 
sakęs.

— L.K.S. 265 kuopos labai 
svarbus .susirinkimas Detroite 
įvyks balandžio 13 tuoj po 
10 30 mišių parapinės mokvklos 
salei L K S. mokesčiai bus pri 
imami nuo 9 vai ryto Turime 
išrinkti seimo delegatus Sei
mas vyks birželio 30. 1 ir lie
pos 1 ir 2 \\aterbiirv. Conn.

J
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I miestą atvažiavo laikrodžių daktaras
Stasys Gtvaras—i tas ir laikrodininkas

Nuotr. R. Kisieliaus

bet 
nu-

ten

Adv. M. ŠVEIKAUSKIEN6 sutiko Ša
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L. Šveikauskas — 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaia, 1864 Centre St., West Rozbury, 
Mass. 02132.

1

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Keliaudamas Jamaica Avė., 
Woodhavene, sutiksi tikrai 
daug lietuvių. Ateina jie čia ap
sipirkti. Šioje gatvėje atsira
do ir lietuviškų krautuvių, įs
taigų, amatininkų. Yra ir lietu
viškų iškabų, žodžiu, jauties 
beveik kaip ir lietuviškoje Chi- 
cagoje.

Perėjęs Woodhaveno bulva
rą, viename lange pamatai lietu
viškų knygų. Aha — čia Jono 
Pašukonio knygynas. Antroje 
vitrinoje — radijo aparatai, te
levizija. čia Aidas —čia Jur
gis Bublaitis taiso televizijos 
aparatus. Įėjęs vidun, būsi ma
loniai nustebintas, suradęs lie
tuvi laikrodininką. Dirba jis 
nuošaliai, Įsikniaubęs prie savo 
stalo. Maloniai nusišypso ir pa
sisveikina.

Tai Stasys Citvaras. Aha— 
pavardė girdėta. Jis juk so
listas. Ir nustembi, kaip štai tas 
žmogus, kuris moka dainuot, ir 
gražiai dainuoti, dabar žiūri per 
didinamuosius stiklus Į laikro
duką. Taip yra — jis yra ge
ras laikrodininkas.

Štai atnešiau savo Tankinu- Stasys Citvaras, laikrodininkas ir solistas, prie savo darbo stalo, 

ką. Ėmė ir sustojo netikėtai.
Bijau pats taisyti. Vienas ma- Yra toks aparatas, kur Įstato 
no bičiulis pamėgino pasitaisy- laikroduką. Jį paskui vartalioja 
ti ir, kai sudėjo visus “vidų- žemyn aukštyn. Aparatas pa- 
rius”, liko vienas ratelis. gauna jo takšėjimą ir užrašo

Belieka tokiu atveju šauktis taškais Į juostą. Lš tų taškų jis 
pagalbos — nunešti laikroduką išskaito, ar laikrodukas vėlinąs, 
pas laikrodžių daktarą. Ir labai ir kiek vėlinąs. Taip pat nusta- 
apsidžiaugi, kad štai tas dakta- to ir skubėjimą. Paskui jau su
ras — lietuvis. styguoja spyruoklę.

Jis tuoj atvėrė mano laikro- Taip — laikrodukas atsiga- 
džiui krūtinę ir pareiškė —pri- vo. Jis gražiai nuvalytas ir 
dulkėjęs, ir dulkė sulaikė jo tvarkingai ritmiškai taksi ant 
plonus ratelius.

S Išvalė, ištepė ir vėl laikrodu- sutvarkė.
... kas ciksi. Dabar patikrino, kaip žiūrinėdamas sudėtingus įran- 

jis ciksi — ar jis nesivėlina. kius, stebėdamas darbą, pradė

Jis gyvena 108 gatvėje, 
Vlado Baltrušaičio na- 
Richmond Hill. Gyvena 
ir skoningai susitvar-

ir net savo daržovių užsiaugina. 
Turi dar du šunis, kuriem irgi 
patinka tokie lauko darbai.

Mes gi sėdom prie stalo ir at- 
sivertėm albumus, klausėmės 
plokštelių. Mes klausėmės 
solisto Citvaro dainavimo.

ti Radviliškio į Braziliją
Jo tėviškė Radviliškis. Ten, 

jaunas berniukas būdamas, jau 
susipažino su laikrodžio mecha
nizmu, dirbo pas laikrodininką.

Bet atėjo mada emigruoti, ki
tur laimės paieškoti. Ir jis su 
broliu 1927 išvyko į Braziliją. 
Metų dar nedaug turėjo, 
turėjo daug drąsos ir noro 
galėti vargą, prasimušti.

Pradžioje teko ir šen ir
dirbti, kol atsirado galimybė to
bulintis laikrodininko specia
lybėje. šiam darbui atsidėjo vi
su nueširdumu. Vienos didelės 
bendrovės buvo išsiųstas Į Švei
cariją, kur bene du metus t> 
bulinosi. Viso Įdėjo 8 metus 
mokslo, kol pasidarė laikrodžių 
‘‘daktaras”. Su tokiu pasirengi
mu, žinoma, kiekvienas laikro
dis jam yra aiškus ir supran
tamas.

Svajonė apie smuiką
Iš pat mažens Stasys Citvaras 

mėgo muziką. Atsidūręs Bra
zilijoje, ir padainavo, pritarda
mas kokiu styginiu instrumen
tu. Tos stygos ir užgavo jo am
biciją — panoro būti smuiki
ninku virtuozu.

Smuiku groti mokėšf net ke
letą metu, bet paskui pamatė, 
kad smuikas atima labai daug Per tris mėnesius. Sutikom. Sa- 
laiko. Reikia net 6 “valandas ,kom> neskubam. Taigi po ke- 

-per dieną groti. O kada betai
sysi laikrodukus? Iš darbo juk 
gyveni. (Bus daugiau)

rankos. Laikrodžių daktaras ji

jau kalbėtis. Ir taip nukalbė
jom, kad štai vieną dieną su jo 
bičiuliu Jonu Pašukoniu aplan
kėm tą laikrodžių daktarą na
muose, 
muziko 
muose, 
gražiai
kęs. Žmona — berlynietė —rū
pestingai prižiūri namus. Abu 
mėgsta lauko darbus, o dar
žas nemažas — tai yra kur pa
sigimnastikuoti, kol iškasa ly
ses ir prisodina daugybę gėlių

PRANEŠIMAS

BALTINOSE. MD.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
12 dol. A. Puzinauskas, Sil- 

ver Spring, Md.
11 dol. — M. Fiore, Rich.

Hill, N. Y.
10 dol. J. Brogis, Winsted, 

Conn.
Po 7 dol. A. Martinėnas,

šv. Alfonso suaugusių klu- iškilmingu banketu šv. Alfon- 
bas veiklos 10 metų sukakti st> mokyklos salėje, šis klubas 

• minės balandžio 12, šeštadieni, kiekvieną mėnesį suruošia ko- 
fcį parengimą. Rengimo komite-

RADIJO PROGRAMOS tas ragina bilietus Įsigyti iš 
anksto.

Gilaus skausmo prislėgti pra
nešame giminėm ir pažįsta- Wallingford, Conn., J. Žųkaus- 
miem, kad mūsų brangi ir my- kas. Union City, Conn., 
Įima motina, uošvė, močiutė ir gvinys, Great Neck, N. Y. 
prosenelė Kazimiera Lemkienė- Zabitienė, B’klyn, N. Y., B.
Kančiauskaitė, mirė Šiaulių Kirstis, Eliz., N. J., V. Arnas- 
miesto ligoninėj Lietuvoje, ko- tauskaitė, Cleveland, Ohio. 
vo 29, šeštadienį, po sunkaus 

Lietuvos 'Atsiminimu Radio Valanda gripo ir plaučių uždegimo, SU-
l_ietwi¥ Tautinės Sąjungos ir laukusį §y k^^ dienojeNEW YORKE

šeštadieniais nuo 5 iki 6 vaL WEVD Studentu Sąjungos Baltimorės 
1330 KiL 97.9 Mg.Fm. Direktorius . . . halandžio 19 įe.;ta_
Dr. Jokūbas J. Štokas, 1016 Schlei- sKyriai DaiandZlO iy, se^ta

■ fer Rd. HiUside, NJ. 07205; teL 201- dieni, 7 vai. vak. Lietuvių sve- 
289-6878. tainės didžiojoj salėj rengia

r r r r koncertą. Programa atliks
uSSs^^iTkaS^I^tanT. “Grandinėlė” - jaunimo šokių 
dieniais 2-3 vai. popiet whbi 105,9 ansamblis iš Clevelando. An- 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, sair.bly dalyvauja 50 asmenų. 
TW 4-1288. 62-15 69th PL, Middle _ . . , / . ‘

Groja du orkestrai. Bilietus bus 
galima gauti prie durų, šiame 
mieste ansamblis pasirodys pir
mą kartą. Bus proga šiais jau
nuoliais pasidžiaugti ir Wash- 
ingtono bei Philadelphijos lie- 

Sckmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p^. tuviam.

Viliame. N.Y. 11379.

BOSTON. MASS 
Vedėjas

WLYN — 1360 kilocyclee 
it FM 101.7 bange

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, - 
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Artbur SL, Brockton 18, Mass. 
TeL JU 6-7209

FM bangomis 107.9 MC 
WHIL - 1430 kiL MedfortL Mass

80 metų amžiaus.
Velionė a.a. Kazimiera Lem- 

kienė gimė žemaitijoj-šaukė- 
nuose, Šiaulių apskr. Nuo jau
nystės visą laiką gyveno Šiau
liuose, išskyrus 3 metus Rygo
je, rusų okupacijos metu. Ji 
priklausė Tretininkų draugijai.

Aprūpinta šv. sakramentais, 
su bažnytinėm apeigom palaido
ta balandžio 1 d. Šiaulių m. ka
pinėse.

Didžiam sielvarte liko duktė 
Klaudija Vencienė — chemikė, 
žentas inžinierius, anūkė Regi
na ir kiti giminės Lietuvoje.

Duktė Marijona ir žentas Ste
ponas Petrauskai — Hartford, 
Conn. Vyriausia anūkė Dan
guolė Mikalauski, jos vyras, 
duktė-velionės proanūkė Onutė

Lietuviu posto 154 padėjėjos 
iškilmingus pietus rengia ba
landžio 13, sekmadienį, Lietu
vių svetainės klevų kambary
je. Prieš pietus prie svetainės 
t>us pasodinti keturi klevai, šo
kiam gros orkestras. Vyks lo- Lisa, Los Angeles Calif.

Vaikaitė Praurimė Petraus
kaitė — mokytoja Tėvų Jėzui
tų katalik. misijų išlaikomoj 
mokykloj, Nulato, Alaska.

Anūkė Akvelina Petrauskai
tė, gyvenanti Seattle, Washing- 
ton. Ir jauniausia anūkė Jūra
tė Petrauskaitė — Marietta, 
Ohio Kolegijos studentė.

Mūsų brangi motina ruošėsi 
greitu laiku atvažiuoti apsilan- 
mui Į Hartford, Conn., po 25 
metų nesimatymo, bet Aukš
čiausias ją pasišaukė pas save 
į amžinybę.

šv. Mišios, užprašytos už a. 
a. velionės Kazimieros Lemkie- 
nės sielą, bus aukojamos gegu
žės 1 d. 7:30 v. ir gegužės 24 
d. — 8 vai. Švč. Trejybės 
lietuvių bažnyčioj; Šiluvos švč. 
Mergelės Marijos bažnyčioje, 

1.30 » N.»ik« d-rty ktavrim.. Maizevilte Pa., Tėvų PrancBko-
------------------------- — Daktare, - skundžiasi pa- "M vienuolyne, Brooklyn, N.Y.

Nuolankiai prašome giminių 
ir pažįstamų mūsų brangią mo
tiną a.a. Kazimierą Lemkienę 
prisiminti savo maldose.

Nuliūdę:

DETROIT, MIC H.
Lietuviikg Melotfijų Radio Valanda 

WJLB stotis— banga 1400 
šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p.p. 
Patricia Bandža tel. 278-3265 

Algis Zaparackas tel. 549-1982 
Vedėjas — Ralph X Valatka 

15756 Lesure Detroit, Mich. 48227 
telef. 273-2224

HARTFORD, CONN.
Ved ALG. DRAGŪNĄ  VIČIU3

WBMI-FM 95.7
273 Vtetoria Rd.. Hartford 14. Com 

TeL: 249-4502
Sekmadieni — nuo 12 Iki 1 oa>

prrrsBURGH, pa. 
WZUM. 1590 banga

vedėjas VYT. A. YUCIUS
62 Sbady St W. Pgh.. Ferma. 15228 

TeL 563-2754
Sekmadieniai* 12:00 Iki 12:30 v. 04

PHILADELPMIA. PA.
WTEU 860 kilocyclet 

BENDRUOMKNBS BALSAS 
1203 Green SL. Pbil*. Pa. 19123 

PO 5-0932

LOS ANGELES, CALIF.
L. Bendruomenės Radijo Valandai 
įkurta 1969.11.16, stotis KTYM. ban
ga 1460. Sekmadieniais 5-5:30 v.pp. 
Liet. Radijo valandėlės klubo pirm. 
S. Pautienienė, sekr. J. Gedminu* 
ižd. T. Sereikienė, vedėjas S. Paltu* 
3786 Griffitb View. Los Angelą, 
Calif. Telef. 662-0244.

tcrija.

šv. Vardo draugijos vyrai 
dalyvaus metiniame seime, ku
ris šiemet Įvyks balandžio 20, 
sekmadienį, Lord Bąltimore 
viešbuty. Seimo sesijos prasi
dės 1 vai. popiet Iškilminga 
vakarienė 7 vai. vak. Bilietus 
galima Įsigyti klebonijoje.

Šv. Kazimiero pageibininkės 
balandžio 18-20 rengia ekskur
siją į New Yorką. Autobusai 
išvyks balandžio 18, penktadie
nį, 1 vai. popiet ir grįš į Bal- 
timorę sekmadienio vakarą. 
Kas norėtų ekskursijoje daly
vauti, prašomas kreiptis pas 
Anna Lockwich-Lekevičienę.

Jonas Obelinis

cientas, —praeitą naktį visiš
kai negalėjau miegoti. Taip man 
buvo šalta, taip krėtė šaltis, 
kad tiesog nežmoniškai.

— O ar taukšėjo dantys?
— Iš kur gi aš žinau! Nak

čiai buvau išsiėmęs dantis.

ven, Conn., V. Ramanauskas, 
W. Willington, Conn., B. Stri
maitis, Mt. Carmei, Conn., P. 
Rastas, Fairfield, Conn., V. 
Mockus, Niantic, Conn., S. Zda- 
nis, Oakville, Conn., K. Adic- 
kas, Putnam, Conn., J. Šaulys, „ 
Branford, Conn., P. Davidonis, 
Milford, Conn,, J. Leonaitis, E.

Z. Hartford, Conn., I. Ruseckienė, 
Hartford, Conn., .M. Kasper, 
Hudson, N. H., V. Rastenis, J. 
Perminąs, Prov. R.I., W. Lukas- 

Po S dol. - M. Manomaitis, Me,h“en’ Mass., E. Sroga, 
So. Boston, Mass., J. Korkutis, ?ranSe’ ’ S'

x , t m. Lawrence, Mass., B. Jakutis, Dorchester, Mass., I. Okunis, T KT u v™ i.- m r u- Medford. Mass., J. Naikelis,Flushmg, N.Y., T. Janukenas, u_.„, __ A ’®. Millbury, Mass., A. Vaškelis,Dorchester, Mass., A. Anužis, _ . ’ ’ 'x „ . Frammgham, Mass., P. Radse-Worcester, Mass., B. Macį- .. TT .... „ T’ ’ szewski, Haverhill, Mass. J. Ma

NESĖKMĖS DĖL GAISRO 
Klausimas

Nutarėm parduoti savo na
mus ir apsigyventi Floridoj. 
Esam senyvo amžiaus, ne- 
pergeros sveikatos. Namai pui
kūs, gražioj vietoj.

Pradžioje stengėmės susiras
ti pirkėją patys. Bet mum nesi
sekė: vienam namai perbran- 
gūs, kitas neturi pinigų, o pa
skolą (mortgage) gauti šiais lai
kais nelengva, ir procentai 
aukšti. Taigi nutarėm kreiptis Į 
agentą (brokerį).

Atėjo moteris, labai gražiai 
išsipuošusi, gražiai kalbanti, 
mandagi. Sako, mes sugebėsim nustebom. Sakom, gerai, 
rasti pirkėją, tik jūs turit pasi
rašyti sutartį (agreement), kad draudimo pinigus ir parduosim 
su kitais agentais nesusirišit namus už tiek, kiek gausim.

Po savaitės gaunam iš agen
tės registruotą laišką, kuria
me ji mum praneša, kad mes 
esam jai skolingi virš 2000 do
lerių. Ar Tamsta gali įsivaiz
duoti mūsų pasipiktinimą? Be 
mūsų kaltės atsitinka tokia ne
laimė, ir ji dar drįsta mus 
varginti tokiais negirdėtais rei
kalavimais.

Nuėjom pas advokatą. Pą- 
pasakojom jam visą savo bėdą. 
Ką, Tamsta manai, jis mum pa
sako? Jis mum pasako, kad 
agentė yra teisi. Jei ji kreipsis r 
teismą, ji greičiausiai gaus kiek
vieną centą. Todėl jis patarė 
derėtis dėl jai priklausomos su
mos ir tartis geruoju.

Mes negalim tikėti, kad šio 
krašto įstatymai būtų tokie ne
žmoniški. Mes manom, kad

Kiek apsiraminę, skambinam 
savo agentei. Ji apie tai jau 
žino. Sakom, esam pasiruošę tai 
naujienai, kad dabar jos pir
kėjai namų nebepirks, nors mes 
ir sutiktume jiem atiduoti savo 
“insurance” pinigus. Namai bu
vo parduoti už 35,000, o drau
dimo turėjom 20,000. Ji sako 
nežinanti, gal jie ir sutiksią 
pirkti. Mes žinojom, kad jie ne
pirks (kam jiem reikalingas vi
sas tas vargas).

Po kelių savaičių agentė 
mum pranešė kad pirkėjai nu
tarė nepirkti. Jų advokatas 
jiems taip esąs pataręs. Mes ne- 

nie- 
ko nepadarysi. Gausim savo

jauskienė, PtPleasant Beach, 
N. J., E. Skcbeika, Rich. Hill, 
N. Y., V. Palutlis, Frackvil- 
le, Pa.

Po 4 dol. — Kun. F. Kirei- 
lis, Cgo., III., E. Libus, Cgo., 
III, P. Liauba. So. Boston, 
Mass., J. Yucis, Gallitzin, Pa.

J. Kontautas,
J. Liaukus, J.

Po 3 dol. — 
Clifton, N. J., 
Galiūnas, Woodhaven, N. Y.

Po 2. dol. — S. Valkavičius, 
J. Orentas, J. Trimakas, M. Na
vickienė, B’klyn, N. Y., J. Brie
dis, B. Sutkus, S. Rūkštelė, A. 
Radzivanas, J. Gružauskas. K. 
Matuzas, T. Slapšys, V. Vaičiu
lis, Rich. Hill, N.Y., 0. Bručas, 
P. Kaladis, M. Jasinskas, J. Bla
ževičius, J. Lipnickas, Wood- 
haven, N. Y., P. Jankauskas, 
Ozone Pk., N. Y., J. Pažemė- 
nas, Queens Village, N. Y., M. 
Sleder, Forest Hills, N. Y., A. 
Jonynas, Rego Pk., N. Y., H. 
Zitikas, Maspeth, N. Y., J. 
Krauch, Great Neck. N. Y., A. 
Laukagalis, Franklin Sq., N.Y., 
R. Gibowich, Bronx, N. Y., Dr. 
N. Bražėnas, Sparkill, N. Y., V. 
Karutis, E. Rogers. Amsterdam, 
N.Y., J. Valiukas, P. Bakūnas, 
Rochester, N. Y., V. Laugalis, 
Towaco, N. J., L. Bagdonie
nė, Eliz., N. J. A. Diskėnas, 
Maywood, N. J.. P. Leveckie- 
nė, Edison, N. J.. V. Grajaus
kas, Cliffside, Pk.. 
Ceras, Jarrresburg, N. J.. 
Redesus, Paterson,

siekis, Stoughton, Mass., K. Si- Įvyko, niekas nežino nuo ko.
Visą naktį nemiegoję, par- 

skridom namo. Namai buvo bai
siame stovyje. Sienos liko, o vi
dus — kaip tikras pragaras._Vj- 
si mūsų daiktai sušlapę, daugu
mas jų išnešiota. Kaip mes ne 
gavom širdies priepuolio, nie
kuomet nesuprasim. Prisiglau-

manavičius, K. Bačanskas, Dor- 
chester, Mass., P. Kurlianskas, 
K. Vaičekauskas, P. Mikšys, 
Worcester, Mass., S. Marišaus- 
kas, Brighton, Mass., A. Kul- 
panas, P. Jakutis, G. Stukas, S. 
Boston, Mass., ‘ P. Balsavickie- 
nė, V. Tamulis, _____________.....................
Brockton, ^Mass^, J^ Sadusky, pas kaimynus. Tą pačią 

dieną skambinom savo drau
dimo (insurance) bendrovei. Tie 
jau žinojo. Sako, nesirūpinkit, 
turit gerą draudimą namam ir 
daiktam.

Nenoriu Tamstos apsunkinti 
su baisių dalykų aprašymu. Mes 
gyvenom tuose namuose virš 
20 metų, ir niekuomet nepa
sitaikė gaisras toje gatvėje; o 
dabar mūsų pačių namai sude
gė. Sunku net patikėti.

C. Bielskis,

Mahanoy City, Pa., L. Katilius, 
Nunhall, Pa., J. Waitkus, A. 
Mack, Phila, Pa., A. Urbikas, 
Cicero, m., Vaišnys, Cham - 
paign, m., Kun. V. Memenąs, 
Gibson City, III., E. Petraus
kas, J. Bertulis, B. Kizauskas, 
V. Kazlauskas, J. Jankauskas, 
V. Stankus, Chicago, HL Dr. J. 
Balčiūnas, Strasburg, Ohio, S. 
Bučmys, Dayton, Ohio, P. Ta- 
mulionis, V. Brazaitis, Cleve- 
land. Ohio, K. Dima. St. Pe- 
tersburg. Fla., E. Kripaitis, 
Ontario, Can., I. Bandžiulis, 
Los Angeles, Calif., S. Damulis, 
Indio, Calif.

Po 1 dol. M. Pohlmann, M. 
Matušaitis, J. Audėnas, V. šven- 
toraitis, J. Putinas. B’klyn, N. 
Y., J. Chapukas, Middle Villa
ge, N.Y., M. Dirmantas, Glen 
Cove, N. Y., W. Labutis, Yon- 
kers, N. Y.. A. Kazickas, New 
Rochelle, N. Y., J. Znutas, Or- 
ange, N. J., T. Grybowski, Kear- 
ny. N. J., . Zubavičius, Clark, 
N. J., M. Schwed, Elizabeth. 
N. J.. J. Bartkus, M. Mark-

N. J., G. 
O.

.N. J., A. r šen, V. Gargal, Rich, Hill, N. 
Lindsinaitis, Linden, N. J., Ku- Y.. . Strazdas, Woodhaven, 
nigas A. Gradeck, T. Tacionis. N. Y.. A. Gaidės, Nashua, N.H., 
New Britam, Conn., L. Radz- C. Krizevičius. Nevv Britain, 
vilias, J. Butkus, Bridgeport. Conn., J. Valys. Naugatuck, 
Conn., A. Dailidis, J. Zdanys, Conn.. V. Biknaitis. E. Haven. 
W. Hartford. Conn., E. Velio- Conn., M. Kronkaitis, C. Krizė
ms, P. Povilaitis. E. Seiens. vičius. New Haven. Conn.. M.

duktė, žentas, anūkės ir pro- Waterbury, Conn., A. Vokietai- Siemonaitis. B. Kukles, Bridge- 
vaikaitė tis, Z. Markevičius. New Ha- port, Conn., A. Petraukas,

liu savaičių atsivedė vieną ne
bejauną porą. Tie apžiūrėjo 
namus, pasiderėjo ir nutarė 
pirkti. Iš karto matėm, kad 
jiem namai labai patiko.

Tada mes paklausėm tą mo
terį, kas dabar Įvyks, ar mum 
reikalingas advokatas. Sako, 
ne, žinoma, nereikia; mes sura- 
šysim reikalingus popierius. 
Taip ir padarė. Atnešė sutartį 
(agreement), visi pasirašėm. 
Tuose popieriuose buvo para
šyta, kad galutinius popierius 
sutvarkysime per tris mėnesius 
laiko.

Nutarėm nuvažiuoti į Flori
dą pasižiūrėti sau gyvenamos 
vietos. Apsistojom pas drau
gus ir žiūrėjom namų, bet tin
kamų vis neradom. agentė ir advokatas yra susita-

Vieną vakarą apie 10 vai, ir nusistatę mus «foreigne. 
skambina mum kaimyne, kuria. (svetimša]ius) durniais
mes visuomet paliekam namų laik^ Mūsų miestas neper- 
raktą. Sako, vazraokit namo, visi vjsus Ne.
greitai. Sudegė jūsų namai. a ka da ti M;Maujam 
Kaip tai sudegė? Sako, gaisras neatidėliojant mum .patarti.

Esam seni Darbininko skai
tytojai ir uolūs visų lietuviškų 
reikalų rėmėjai. Tik prašom pa
skubėti su atsakymu. Esam bai
sioje bėdoje.

Skaitytojai, Michigan valstija

Prospect, Conn., E. Kireilis, 
Hartford, Conn., A. Šatkauskas, 
Oakville, Conn., I . Smolskis, 
Waterbury, Conn., P. Jonikas, 
Danvers, Mass., R. Axtin, Met- 
huen, Mass., A. Kovai, Lynn- 
field, Mass., E. Balsavich. S. 
Staras,' F. Jurelionis. Worces- 
ter, Mass., S. Jančauskienė, R. 
Dulskis. Ą. Mackevicz, Brock- 
ton, Mass., A. Dubinskas. Balt. 
Md., Z. Smilga. A. Juodka. S. 
Džiugas. M. Bajorūnas, V. Ra
čiūnas, Chicago, m., Kun. A. 
Senkus, Lake Worth, Fla., A. 
Mažeikienė, Phila., Pa., Dr. L 
Alssen. Bouling Green, Ohio. 
M. Lembertas. Santa Monica, 
Calif., G. Napjus, Hermosa 
Beach. Calif., F. Švilpa, S. Bar
bara, Calif.
Visiems. prie kalendoriaus ISl.ntdų 

padengimo prtstdėjustems. nuoAirdžmi 
dėkojame. lankiame rpattdai para
mos ir tt neatsiliepusių

Dėkinga DARBININKO 
AdmhtMracIla

Atsakymas
Manau, kad vietinis advoka

tas yra Tamstas teisingai pain
formavęs. Be reikalo jį Įtari
nėjat sąmokslais (conspiracy). 
Pagal įstatymus agentas “uždir
ba” savo komisiją (commis- 
sion), pristatęs pardavėjui toki 
pirkėją, kuris sutinka pirkti ne
kilnojamąjį turtą pardavėjo nu
statytomis sąlygomis. Jei par
davimas neįvyksta dėl ne nuo 
agento priklausančių priežas
čių, tai nėra agento kaltė. Jis 
savo darbą yra atlikęs.

Yra būdų tokiai situacijai iš
vengti. Jei Tamstos būtumėt tu
rėję savo advokatą, jis būtų Į- 
rašęs atitinkamą klauzulę Tams
tų interesam apsaugoti. Tačiau 
tai nebuvo padaryta. Sunku 
suprasti, kodėl žmonės pasira
šo sutartis, nepasitarę su savo 
advokatų, o paskui skundžiasi, 
kai advokatas jiem “išdėsto” 
jų pačių padarytų klaidų teisi
nes pasekmes.

Antra vertus, “prospekty- 
vūs" pirkėjai, matyti, buvo ap
dairesni negu Tamstos. Jie »u- 
rėjo savo advokatą, kuris ma
tyti, įrašė klauzulę jų intere
sam apsaugoti tokiu atveju, jei 
pasitaikytų gaisras. Matyti, jis 
taip suredagavo sutartį, kad 
gaisro atveju jie turėjo pasirin
kimą: pirkti arba nepirkti.

Patarčiau paklausyti saro 
advokato ir tartis su agente 
dėl kompromiso, kaip jis yra 
Tamstom nurodęs.
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Nr. 3 
tas, Pasakykite mergelei 
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų (Mi
na — tango, Mano svajonė —

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

SERVICE .

go, Kai smuiku groji — tango,

riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta (Be
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Ganius alutis val-

miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 doL

Daubaro akordeonu įgrota 16
Mono, kaina 5 dol

REPAJR SERVICE
1 Cortytu Road 
Brooklyn N. Y.

f ringe beneOts paid vacation 
Mtaneęla area 

Call 516-742-5404

A & L PAIMT & SPRAY CO.

sprayed ta the bome.
111-54 144th Street. Oaone Park 

CMI 656-7131 - 7340

RIVERSIDE FLOORS

attve eoter*. We take pride ta our

926-7578 — ask for Mr. Hovard

Sofa or 2 chairs upholstered $99.95,

$38.95. WaU to wall drapes $21.95. 
Ali eredit cards. QuaKty work. Ali 
Botos. Call Ben 536-8890. 17 E. 167 
Street We also ha ve the finest ta

sakalėlis, Ant kaino karklai siū-

tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 doL

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, J 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brdis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 doL

bes soties metų paminėjimui) 
prisiminti: Pulkūn ant kelių; 
Marija, Marija; šventas, šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos preL Kemėšio, vysk. V. 
Brizgio, SL Ba&io, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kiL Steneo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 doL Išleido Dr. J. Što
kas per Eurotone Int Ltd.

. LietvvSkos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būrian, Tėve mūsų, šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiaurio-

Lietuviškos Vestuvės. Ku- ji Mariją, Kad srdį tau škaus- 
piškėnų vyresniosios kartos me- mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš- 
no kol^tyvo etnografinis vaidi- pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
nimas, piršlybos, mergvakaris, su Žibuoklių moterų oktetu,

MEMORIAL — eSENHOWER H. W. MALĖ
RESPIRATORS REPAIRED btrd 
ben nett etc inatructions & treat- 
ment call for appoiatnaent 435-1618

sodo pirkimas ir pačios vestu
vės, atliekamos dainom, dek
lamacijomis ir pašnekesiais. Iš-
leido Montrealio Mažosios Lie
tuvos Bičiulių draugija. Kaina
5 dol.

kuL Sb&ceo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 doL Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int Ltd.

. Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys.

Nr. 1. Sol. V. Noreikos idai- Tėvynė Lietuva, Auksinis ru- 
nuotos dainos ir arijos: Plovė duo> Sningant, Rudens pasaka, 
lankoj, Vai ir prijojo, Kad aš Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
ėjau ulytėlėn. Koks ten leng- vyšnios bals, Užuomarša, Ueto- 
vas poilseiis, Ralio karvytės ma- viskas letkis, Suk, suk rate}, 
no, Generalia aš išginiau; Sau- Vilniaus stogai, Trio baloje, 
lute motinute, užtekėk, Kai aš ”” 
mažas buvau, šiū namo, Lop
šinė, žvaigždutė, Stasys, Devin
toji banga, Agnus Dei, Avė Ma
ria ir Funiculi funkula. Kleista 
Mcmtrealio “Krivūlės”, mono.
Kaina 5 doL

Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo sol. V. Noreika, D. Ma-

ti, orkestrui palydint Išleido 
Montrealio liet radijo vaL ve
dėjas J* Stankevičius. Kaina 5 
doL

tuviškos dainos ir operų ari- Z™*"®®* .ugo
jos: Kur bakūžė samanota, Ug- Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
nelė, arija iš “Meilės eliksyro”; profesionalai aktoriai žemaičių 
L’Arlesiana — Frederiko ro- tarme. RCA gamybos. Įvadas 
mansas, Nemunėlis, Arlekino 
serenada iš “Pajacų”, arija iš 
“Rigoletto,” Tris dienas, tris 
naktis, arija iš Toskos, Surdata 
N'Namuratto (A. Canio), Dici- 
tenctilo Vute — (F. Faivo), Ber
nužėli, nesvohok, Pradaigėlis 
Išleista Toronte, stereo. Kama 
6 doleriai.

navo operų arijas ir dainas:

Cilea; Mefistofeše — A. Beito, 
Bertų ieškotojai — G. Bizet, La

In memory of Dwight D. Eisen- 
hower — a great president, general 
and man — (1896-1969)

RESINA AUTOMATIC MACHINE 
CO 572 Smith Street Brooklyn, New 
York 212 TR 5-6020

PARTS -STOCK CLERK
Experienced ta Truck Parts

Union Shop 
Call (212) Kl 2-1290 8 AM - 4:30 

or call 914 - WH 9-5500

RESORTS PRDDUCT1GN WCRKERS 
Second Shift — $2.10 per Hour 

4 PM to 12:39 AM. Steady Job —

COLEMAN VANS
3 Men 1 Van $18 per Hour 

Local and Out of Town
24 hour service — Lic & Bonded

Call 496-7915

Pleasant View Lodge for vacation 
or honeymeon: tadeor potd, Sauna,

meals, winter sports. Send for color 
bklet or call today. Make your re- 
servation now. Tel. 548-634-7734

HELP WANTED

UNIBRAZE CORPORATION 
Manufacturers of welding, brazing, 

soldering aHoys and accessories 
NEEDS

SH1PPERS
Apply m Person

(201)035-1800

F0REMAN—PARTS

Laigė Interstate Carrier,

JOHN WESTER 
WiNOOW CLEANING 

For Commercial and Homes
Sapert Work 

Call anytime until 9 PM 
CaR 669-5812

ANCHOR MOTOR FRB3GHT 
Tarryt<wn, N.Y. (914)631-4501 

Ask tar Mr. Pratte

MA1NTENANCE HELPERS

Steady work — $2.00 Hour 
CaUMr. Hayes (212) 255-8677

GUILDEREKP HANO CARYER, GUILDER 
ANO FTTTER dfteNĮy atoe working 
ccndttacm gori facį — RSGENCE 
FSCTORE FRA3EE CO 47-45 Ver-

112.
25.

Subway 
Home.

dinti: 1.
2. Bert

Murphy 1826, 3. Atex Siklos 1806; 
25. K. Merkis 1692,27.1. Žalys 1638, 
37. J. Ozols 1654. Toliau Brigmanis, 
Erkmanis, Stonkus, Sildmets, Gri-

cations. Work near borte JUMB0S 
AUTO COLUSION 8161 14ew Ut- 
recbt Avė Brooklyn Call 259-1462

Prieš metus Amerikos viršūnėje 
buvo 1. H. Berliner 2016, 2. estas DISPLAY
kis 1870. 

Bent Larsen. .Danijos didmeistris, 
kuris pr. metais laimėjo JAV ir Ka
nados atviras p-bes, įveikt buv. pa- 

tėvelio'dvaro, Aš pasėjau line- liai — J. Trišat KeĮgšor, Ty- šaulio meistrą m. Taą, s’A-2% *r
liūs, Kur tas šaltinėlis, Ramo kiai, tytm, dai- pasau“° pre*

ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė-

abi Ft. Oopin; Kur praporiė 
tas kelelis ir Abejonės —- AL

venų maršas, Trijų seselių, Pa- na, Ih 
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi a® — 
putinėli, Gieda gmdetiai, Lietu- na<< 
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka-

sukovojo 7 ratus (turėjo 
%-lli) vos pustaškiu atsilikęs 

nuo pirmūnų. Paskutinėj partijoj su. 
ekspertu Panzneriu, Tfeutvaišacs jau

LOUIS RODRIGUEZ 
PHOTOGRAPHY

Frum 1 Photo to 1000 for weddings 
conrmunions, confirmations, family 
pietums. Also artist’s models photu- 
grąphs — 2265 Ist Avė N.Y.C. Mt 
H8th Street CaU 427-1880

BuceMent moteriais and reasonabte 
prices — Look at these outstanding

Kam šėrei žirgelį, lytas 
as, Ei, Lietuvos kareivė- 
ietuvos himnas, Per tam-

vakaras, 
liai, Lietuvos himnas, Per 
šią naktelę, Pasėjau dobilą

taiką pelni)o jo varžovas.
it; 032 gauge 5OC ft White 

ahnhtaurn, no leaks, all parts te

SPORTAS
marių, Ant kalno, Du
0 čia, čia, Oi tekia, takto, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa
žaisto. Tris dzteaas, šią nakte- . ., _
lę, Jai nerūpėjo, Vai ta žirge, ribos plokštelės gaunamos Dar- Parke, Manhattane.
Salia girelė, žalia liepelė, Gar- bininko Spaudos kioske, 910 Bahmdfio 13, sekmadieni, 
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais Wilkmghby Avė., Brooklyn, K. 2:30 vai. popiet jauniai žais su

lį StiklhikėU. Mono 2 dol. Ste-
vai. popiet mažučiai turės tau-

Stereo 4.50 doL 50 Kanadoje 1 doL). ke, Flushing. — Atl

TIRES & ACCE8SORIE6 
CLOSEOUT: Auto Tops $25. Seat 
Covers $18; Csrpets 38; Toimeam

and STP 35c; transu and mocor dl 
22f; bateries, etc. RYCO — 2334 
Ist Avenoe H.Y.C. (M2) 722-9613

were the sensatton of N.Y. Wortf« 
Fair! Not available ta local stora! 
100% pure, economical, tong-iaaUi<. 

Seftd $1 for 5 exctting Perfumes to

460 We$t Broa&vay, South Boston Mas$Bchus»tt$

"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALFRED W. ARCHIBALD 

Presidaai
ftto banko direktorių taryboje yra Uetuvos garbės kanaulaa adv. A.

Current dividend 5Į4% on all accounts.
Dabar moka 5^/4% už visų rūšių taupomus pinigus.

■m iii n r ■nuari mm m m i i ų
E 

Savininkas—Helmut Vollmer i

(taip 2 ir 3 Avė.) 
New York, K. Y.

’ KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai pp. 
Užkandžiai U nuosavo® virtuvės 

Puikiausia vokiška virtuve: pietūa-vakarisnė

PAGERBKIME TUOS, KURIE GYVENO IR MIRĖ 
DIEVUI IR TĖVYNEI.

Lietuvos Kankinių koplyčia Šv. Petro bazilikoje Romoje 
laukia kiekvieno lietuvio atsiliepiant savo auka. Laiko jau 
nedaug — atsiliepkite adresu:

Lithuanian Martyrs’ 
f Chapcl Fund

2701 W. 68th Street Chicago, M. 60629 
t Vysk. V. Brizgys, Komiteto vardu

SIUNTINĮ - DOVANAS į LIETUVĄ
ir įvairius USSR kraštus

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

(Licensed byVnešposyltorg)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA
Tel. (212) 581-6890

(212) 581-7729

1776 Broadway, New York, N. Y. 10019
Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas, 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAU
ALLENTOWN, PA. — 126 TUghman Street -----------
BALTI MORE, MD. — 1900 Fleet Street___ _______
BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue _______
BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue 
CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue  
CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue __
DETROIT, MtCH. — 11601 Jo* Campau Avenue___
FARMINGDALE, NJ. — Freewood Acres 
HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jus Campau Avenue 
HARTFORD, CONN. — 122-126 Hiltohfe Avė.____
JERSEY CITY, NJ. — 219 Montgomery Street .........
LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue _

• WEWARK, N J. — 378 Market Street ____________
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue __________
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Gtrard Avenue ____
• RAHWAY, N J. — 717 W. Grand Avenue _________
• ROCHESTER, N.Y. — 558 Hudson Avenue________
• 80. nOSTON, 6BAS8. — 396 W. Broadway
o SOUTH RIVER, N J. — 41 Whitehead Avenue ......
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Mamelių* Street ___
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue
• toJV. — 963 Bleecker Street ___ s______

HE 5-1654
.. Dl 2-4240
. IN 7-6465
. TX 5-0700
HU 6-2818

. PR 1-0696

. 365-6780
363-0494

„ 385-6740

HE 5-6369 
DU 5-6550 
Ml 2-2652 
OR 4-1540 
PO 9-4507 

. 381-8997

AN 8-1120
CL 7-6320

EX 2-0306
RE 2-7476

SCH ALLER&WEBER

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

Hl 6-2563



L ateitininkų

_ GL 24916
GL 5-7281

Yorko ir New Jersey apskrities 
seimelis Įvyksta ŠĮ sekmadienį, 
balandžio 13, Viešpaties Atsi
mainymo lietuvių parapijoje, 
64-14 56th Road, Maspeth. 11 
vai. mišios parapijos bažnyčio
je, 12 vai. priešpiečiai parapi
jos salėje, po to — seimelio 
posėdis, paskaita, diskusijos, 
organizacijų bei draugijų pra- 

• nešimai, nauji pasiūlymai bei 
pageidavimai. Pagrindiniu kal
bėtoju pakviestas A. Masionis 
iš Paterson, N. J. Savo kalbo
je jis palies lietuviškų parapi
jų tarybų sudarymą, jų reikš
mę ir tikslą mūsų parapijose. 
Seimelyje kviečiama dalyvauti 
visa lietuvių visuomenė, ypač 
jaunesnioji karta. Įėjimas vi
siem laisvas.

Kun. Vytautas Zakaras, Ma
tulaičio namų kapelionas Put- 
name, Velykų antrą dieną šven
tė savo kunigystės 25 metų su
kaktį. Iš New Yorko į šias iš- vę ir dabar esą Operetės cho- 
kilmes buvo išvykę keletas ku
nigų.

Laisvės Žiburio radijo kon
certas rengiamas gegužės 24 
Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje.

Velykų stalą rengia Katali
kių Moterų 29 kuopa balandžio 
13 per Atvelykį, — Iv. po
piet Apreiškimo parapijos sa
lėje. Visi kviečiami pietuose 
dalyvauti. Tai yra tradicinė 

A*- sąjungiečių- šventė, švenčiama 
nuo senesnių laikų. Velykų sta
lo parengimo dalis pelno bus 
skiriama kilniem lietuviškiem 
tikslam.

Apreiškimo parapijos salėje, 
sekmadienį — pamaldos, iškil
mingas posėdis, studentų ir 
moksleivių įžodis tos pačios pa
rapijos salėje.

Dail. V. K. Jonynas išdeko- 
ravo šv. Jurgio episkopatų baž
nyčią Washingtone. Po Velykų 
jis išvyko į Washingtoną, kur 
vietoje baigs vidaus dekoravi
mo darbus. Washingtone iš
bus apie porą savaičių.

Operetės choro jubiliejiniame 
50 metų sukakties koncerte da
lyvauja solistė Irena Stankū
naitė ir solistas Vaclovas Ve- 
rikaitis. Programą praves ak
torius Vitalis Žukauskas.

Už Operetės choro mirusius 
narius mišios bus balandžio 12, 
šeštadienį, 9 vx. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje. Visi bu-
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lefkomąą lietuvis buvęs ad
vokatas Michelsonas, gyvenęs 
Richmond Hill, N. Y., kur tu
rėjo ir savo įstaigą. Jis už ne
sąžiningumą buvo nubaustas: ei
damas advokato pareigas, buvo 
nuskriaudęs vieną asmenį, ku
ris dabar jo ir ieško. Kas žino
tų, prašom pranešti tel. 441- 
4512. Už pranešimą skiriamas 
atlyginimas.

Grefi ir vertinga dovana. Vy
riški šveicariški HY MOSER 
18 karatų aukso, 25 akmenų, 
automatiški, su kalendorium, 
incabloc laikrodžiai, naujausios 
gamybos ir mados, parduoda
mi labai žemomis kainomis su 
garantija. Dėl katalogų ir infor
macijų rašyti: S. V. Štaras — 
Importer, 23 Mendon St, Wor- 
cester, Mass. 01604.

— Spalvotos TV, skaičiavimo 
ir rašomos mašinos, puikiausi 
RADIO, pradedant mažais TR. 
PORTABLE iki didžiųjų STE
REO yokiečių ir vietos firmų , 
Pranešę kuo domitės, gausite 
autentiškus firmų katalogus iš: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N. Y. 11731, te- 
lef: (516) 757-0055.

Vyriškis ieško mažo buto ar
ba atskiro kambario su galimy
be išsivirti valgį. Pranas Du- 
bickas, 355 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y.

Williamsburge veltui duoda
mas butas iš 3 kambarių ir vir
tuvės su atskiru Įėjimu. Infor
macijai skambinti iš ryto tarp 
8 ir 9 vai., vakarais tarp 6 ir 
7 vai. Telef. EV 7-3647.

LB New Yorko apygardos suvažiavime kovo 29 Kolumbo vyčių salėje Woodhavene. Iš k. į d. l-je eilėje ma
tosi J. Klivečka, J. Šlepetys, Tėv. P. Giedgaudas, OFM, J. Pažemėnas, S. Lūšys, K. Miklas; II-je eilėje dr. P. 
Legeckas, M. Bulvičienė, V. Rastenis, V. Peni kas, dr. B. Radzivanas. Nuotr. R. Kisieliaus

TARĖSI LB NEW YORKO APYGARDOS ATSTOVAI

ro nariai prašomi dalyvauti šio
se mišiose.

Pianistės 
koncertas 
Town Hali 
Pradžia 5:30 v.v.

Lietuvių Fondo vajaus komi
teto posėdis bus šį penktadie
nį, hąlandžin 11, pas Henriką 
Miklą, 10 Church St., Great 
Neck^ N. Y., tel. (516) HU 2- 
0196. Komitetas pradeda šio 
pavasario vajų, norėdamas kiek 
galima daugiau surinkti Lietu
vių Fondui. Šiuo metu vajaus darni apie 3,500 dol.
komitetas išsiuntinėjo laiškus, Apiplėšimas Įvyko per 12:15 
prašydamas Įstoti nariu į Fon- v altoriaus mišias

Apreiškimo parapijoje 40 v. dą. 
atlaidai vyks balandžio 20-22.

Pirmoji šių metų ekskursija r}s. įį. sąvaitę atspausdintas ir altoriaus, mažam kambary- 
organizuojama Į Kennebunk- išsiuntinėtas skaitytojam.

Aldonos Kepalaitės 
bus gegužės 24 
salėje Manhattane.

Baigiantis L. B. New Yor
ko apygardos valdybos kaden
cijai, kovo 29 Kolumbo vyčių 
salėje, Woodhavene, susirinko 
apylinkių atstovai ir valdybos 
nariai peržiūrėti nuveiktų dar
bų, apsvarstyti ateities veik
lą ir išrinkti naują valdybą.

Po tėv. Pranciškaus Giedgau- 
do, O.F.M., invokacijos ir pirm. 
A. Vakselio atidarymo žodžio 
išklausyti Lietuvos ir JAV him
nai. Suvažiavimui pirmininkau-

Per Velykas apiplėšė Maspetho bažnyčią
Velykų vakare per radiją ir 

per televiziją pranešė, kad ban
ditai apiplėšė Maspetho lietu
vių parapijos bažnyčią, pasiim-

koncelebravo prel. J. Balkonas
Aidų žurnalo. trečias nume- su gavo vikaru. Tuc metu ne-

nyčią ir labai sunaikino jos vi
dų, išsvaidė velykinių gėlių 
puodus, sudaužė indus. Bažny
čia taip buvo vandalų nusiaub
ta, kad velykinės pamaldos tu
rėjo būti sporto salėje-rūsyje.

Trečioji apiplėšta . bažnyčia 
buvo šv. Onos bažnyčia Flush- 
inge.

ti pakviesti A. Reventas ir J. 
Vilpišauskas, o sekretoriauti A. 
RadziVanienė. Sudarytos manda
tų ir nutarimų komisijos.

Valdybos narių pranešimus 
pradėjo pirm. A. Vakselis. Jo 
išsamus pranešimas vėliau bu
vo įteiktas rastu visiem suva
žiavimo dalyviam. Organizaci
nėj veikloj vienas iš stambiau
sių valdybos darbų buvo Įsi
jungimas į PLB III seimo or
ganizavimą. Kartu su Alto sky
rium organizuotas lietuvių da- 
lyvavimas demonstraci
joje “Support our boys in Viet- 
nam”. Suorganizuotas Lietu
vių kryžiaus (koplytstulpio) glo
bos komitetas, kuriam vado
vauja P. Wytenus. Suredaguo
tas JAV LB įstatų pakeitimo 
projektas, kurį patvirtino ir 
kitos 4 LB apygardos. Įsijung
ta į JFK ir LF vajus, suorgani
zuotas JAV LB tarybos I sesi-

je kolektoriai skaitė pinigus, 
surinktus tą dieną per pamal- 

nuolyną gegužės 30, 31 ir bir- Du asmenys (motįna ir sū- das. Į kambarį Įėjo du vyrai su 
želio 1. Smulkesnės informaci- nūs) ieško mažo 2-3 kambarių saulės akiniais ir paklausė, ar 
jos Darbininke bus peskelb- ir virtuvės buto pirmame ar galį pakeisti jiem pinigų. Ko- 
tos kiek vėliau. Telef. GL 2-29 antrame aukšte, Brooklyne. Te- lektoriai, nieko neįtardami, su- 
23. lefonas GL 2-2923. tiko ir, kai pradėjo keitimą or

ganizuoti, du svečiai išsitraukė 
pistoletus, liepė pakelti rankas 
aukštyn. Pačius kolektorius su
guldė ant žemės, pasigriebė 
pinigus ir išėjo.

Prel. J. Balkūnas dar nebu
vo baigęs mišių, kaip jam ko
lektoriai pranešė šią ‘linksmą’ 
velykinę žinią. Buvo pašaukta 
tuoj policija. Apiplėšimą apra
šė visa didžioji New Yorko 
spauda — New York Times, 
Daily News, Long Island Press, 
ir k. Taip pat parodė ir per te
leviziją įvairiuose kanaluose.

lefonas GL 2*2923.

L. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 29 KUOPA

1969 balandžio 13—Atvelykyje
1 vai. popiet

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
BROOKLYN, N. Y.

rengia 
TRADICINĮ

LIETUVIŠKI VELYKŲ STALĄ
Bus Įvairi meninė programa, gausūs namie gaminti val
giai. Įėjimo auka 3.50 dol. Išlaikykime lietuviškas tradi
cijas. Atsilankykite į šį mūsų parengimą. Viri laukiami! Tą pačią dieną dar buvo api

plėštos dvi kitos bažnyčios
Prel. J. Balkūnas rodo tuščius krepšelius, kuriais renka pinigus 
bažnyčioje, ši nuotrauka buvo įdėta visoje New Yprko Spaudoje.

jos suvažiavimas New Yorke ir 
kt.

Politinėj veikloj Vasario 
16 proga stengtasi išnešti 
Lietuvos vardą į amerikiečių 
tarpą. Suorganizuotas lietuviš
kų kalėdinių papročių ,tautinių 
šokių, lietuvių liaudies meno 
dirbinių ir kalėdinių valgių 
vakaras amerikiečiam Woodha- 
vene. Apygardos valdybos pir- 
min. Waterbury pravedė sim- 
pozijumą “Kaip įsijungti į ame
rikiečių • politinę veiklą, pasi
naudojant rinkiminiais metais”.

Veikta ir kultūrinėj bei švie
timo srityse prisidedant prie 
koncertų bei parodų organizavi
mo, remiant lituanistinę Mairo
nio vardo mokyklą. Suteiktos 
3 stipendijos Fordhamo univer
sitete studijuojantiem lituanis
tiką. Paremti mokytojai, vyks
tą į kursus Dainavoje. Parem
tas lituanistinių mokyklų moky
tojų suvažiavimas New Yorke. 
Apygarda atstovauta eilėje po
litinių ir kultūrinių suvažiavi-

Poezijos, muzikos ir dainų 
vakarą balandžio 13, sekma
dienį, 5 vai. popiet rengia šv. 
Petro lietuvių parapijos cho
ras. Vakaras įvyks Lietuvių Pi
liečių D-jos namų trečio aukš
to auditorijoj. Programa pra
dedama Juliaus Juzeliūno stygų 
kvartetu Nr.l, kurį atliks Nau
josios Anglijos konservatori
jos aukštesniojo kurso studen
tai. Juzeliūnas gimė 1916. Jau
nystėje vargoninkavo Šiauliuo
se, kur vietos muzikos mokyk
loje pradėjo mokytis muzikos, 
o vėliau Vilniuje baigė kompo
ziciją pas A. Račiūną. J. Ju
zeliūno kvartetas Nr. 1 yra tri
jų dalių, kurių antroji dalis 
pagrįsta tema, primenančia mū
sų raliavimo dainas, ši tema 
vystoma per visą antrąją dalį 
su įspūdingai didėjančiu įtem
pimu. Trečioji dalis turi gana 
ryškių lietuviško šokio ele
mentų. Juzeliūno kūrybiniai as
pektai, galima sakyti, yra išau
gę iš lietuvių liaudies muzikos 
pradų, labai vykusiai įvilkti į 
santūriai modernų muzikos sti
lių. Po kvarteto aktorius Hen
rikas Kačinskas, iš Washingto- 
no, skaitys iš vėliausio Vinco 
Mykolaičio-Putino eilėraščių 
rinkinio “Langas”. Po to—Ra
dausko eilėraščiai. Iš choro pa
sirodymo pažymėtini Pokylio 
choras iš Šimkaus operos 
girėnai”, iškilmingos ir 
sios nuotaikos, ir Juliaus 
delio “Žaliojoj pievoj” iš
ros “Dana”, ši operos ištrau
ka yra lyrinio pobūdžio su sva
jų atspalviu. Abi parašytos 
poeto Stasio Santvaro. Cho
rui diriguos Jeronimas Kačins
kas. Po programos šokiai, gro
jant RM trio iš Worcesterio.

Tautinės Sąjungos namuose, 
So. Bostone, kovo 28-30 L. S.T. 
korp. Neo-Lithuania ir San
taros-Šviesos federacija suren
gė 3 dienų meno šventę. Nijo
lė Žygienė skaitė Liūnės Sute
mos poeziją, Laima Antanavi
čiūtė — Adomo Mickevičiaus ir 
Birutė Vaičjurgytė — Antano

“Pa- 
švie- 
Gai- 
ope-

gardės valdyba turėjo 16 val
dybos posėdžių, 2 apygardos v- 
bos ir apylinkių pirmininkų po škto« ' kū^ta"'Adomo 
sėdžios. Visa apygardos valdy
ba dalyvavo 15 PLB III seimo 
komiteto posėdžių.

Iždininkas V. Padvarietis pa
teikė detalią apyskaitą. Veikla 
nuostolių neatnešė, bet dar 
nauja valdybai perduodamas 
gražus likutis. Kontrolės komi
sijos pirm. A. Sabalis pranešė, 
kad visa atskaitomybė rasta pil
noj tvarkoj.

Lietuviško kryžiaus globos 
komiteto pirm. P. Wytenus pri
minė, kad lietuviai yra ga
vę 99 metam vietą buvusios pa
rodos aikštėje ir turėtų pasirū
pinti to tautinio ir religinio 
simbolio išlaikymu. Stengiama
si kryžiaus rajone padaryti iš 
grįstą aikštę, kurios vardas 
būtų Lithuanian Plaza.

Lituanistinės mokyklos ve
dėjas A. Samusis painformavo 
apie mokyklos stovį. Per 20 me
tų ji buvo išlaikoma tėvų, pri
siglaudusi prie Apreiškimo pa
rapijos. Kitose kolonijose to

kevičiaus “Vėlinių” II-ros da
lies fragmentą inscenizavo 
Gediminas Margaitis, Povilas 
Manomaitis, Birutė Vaičjurgy
tė ir Algis Antanavičius. Grafi
kos parodoje buvo R. Gibavi- 
čiaus, Kisarauskų ir Prano Gai
liaus grafikos darbai. Apie 
meną mintimis dalijosi S. Goš
tautas, P. Martinkus ir K. P. 
žygas.

kios mokyklos yra tiesioginėj 
L.B. žinioje. Sudaromas statu
tas, kad abipusiu susitarimu 
ir New Yorko lituanistinę mo
kyklą pilnai globotų L. B. apy
garda.

(Bus daugiau)

KONCERTĄ

Maloniai kviečiame atsilankyti į Ncw Yorko Operetės Choro ren
giamą —,50 metų sukakčiai paminėti

kongregacijos bažnyčia, 85 Rd. 
ir 91 St šioje bažnyčioje lie
tuviai evangelikai turi savo pa
maldas. Vandalai Įsiveržė i baž-

Vienų metų mirties 
sukaktis

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat

Antaniną Kivytienę 
bus aukojamos gedulingos šv. 
MMtao Hotuvią kataliką bažny-

coda numerio.

ALFONSAS APANAVIČIUS

nvtvUOtfM v\nrvw oetfiHi

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBŲ FEDERACIJOS
NEW YORKO KLUBAS

visus maloniai kviečia atsilankyti

ATVELYKIO POPIETEN
. sekmadienį, balandžio 13 d. 5 v. p.p<

KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE 
616 Jamaica Avė. & Hale Avė. kampas 

Brooklyn, N. Y.
(Važiuojant Jamaica BMT traukiniu išlipti Norwood St.)

Vienerią metą mirties sukakčiai 
prisiminti už mylimą žmoną ir 
motiną

PROGRAMA:
Rašytojas Juozas Petrėnas-Tarulis kalbės apie poetą Kazį Binkį 
ir jo kūrybą • Kazio Binkio poeziją skaitys Kauno dramos teatro 
artistai: Asė Dauguvietytė ir Vitalis Žukauskas • Dait. Marijos 
Žukauskienės paveikslo loterija • Velykų stalas su tradiciniais 
valgiais, pagamintais pačių klubo narių. Margučiai. CocktaiFis.

-----------Įėjimo auka $5.00...------------

Apie savo dalyvavimą malonėkite pranešti Iki balandžio 11 d.

Tel. VI 7-6475 arte 849-5MM

1969 m. balandžio 19 d.
šeštadienį. 7 vai. vakaro

ST. MATTHIAS SALĖJE 
58-15 Catalpa Avė. Ridgevood, N.Y.

(prie Myrtle Avė.)

PROGRAMOJE: Br. Budriūno kantata “Lietuvos šviesos keliu 
kurią išpildys Operetės Choras su solistais — Irena Stankūnaite ir 
Vadovu Verikaičiu iš Kanados. Diriguoja muz. Mykolas Cibas; 
akomponuoja kpmp. Aleksas Mrozinskas. Programą praves ak
torius Vitalis Žukauskas • Po programos, toj pačioj salėj, bus 

* šilta vakarienė. 10 asmeny stalui bus duodamas 1 butelis šampano 
ir butelis degtinės • Auka 10 dol. asmeniui. Tik į koncertą ir 
šokius įėjimo auka 3 dol. • Gros Gutauskų orkestras iš N. J.
Užsisakyti stalus arba pavieniai, prašom skambinti šiais telefonais: 
Birutė Labuttenė VI 7-5550; Angelika Rozevičiūtė AX 6-7896: Lucy 
Gudelienė SE 3-7639; arte pas visus pažįstamus choro narius.

Visi maloniai laukiami!

Jau suėjo vieni metai kai negailes
tinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo 
mylim? vyrą ir tėvą, kurio netekome 
1968 balandžio 13 dieną. Nors laikas 
tęsiasi, bet jo negalime užmiršti.

Tegu gailestingas Dievas suteikia 
jam amžiną ramybę.

Šią metą balandžio 12, šeštadienį, bus aukojamos šv. Mišios:
•v. Trejybės bažnyčioje. Newarke. 7:30 vai. ryto: 
šv. Petro ir Povilo bažnyčioje, Elizabethe. 8 vai. ryto: 
šv. Petro bažnyčioje, Point Pleasant, 11 vai. ryto.
12 vai. Greemvood kapuose paminklo Šventinimas. 

Maloniai prašome gimines, draugus ėr pažįstamus mišiose dalyvauti 
Ir prisiminti velionį savo maldose, o po paminklo šventinimo atvykti 
| Sea-AIre Motelį. 820 Ocean Road Point, Pleasant. NJ. pusryčių.

Nuliūdusios ŽMONĄ IR DUKROS


