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Žydų - arabų derybose atsiradusi prošvaiste vėl dingo
Kaip greit saulė pasirodė, 

taip greit ir dingo Egipto-Izrae- 
lio taikos besiekiant — prieš 
kelias dienas paleisti gandai 
apie įvykusį lūžį gerojon pu
sėn dabar vėl temdomi nau
jais neigiamais gandais, lydidi- 
miai priekaištavimų ir įtarinėji
mų.

Naują derybų studiją pradė
jo JT tarpininkas Jarrin- 
gas, vasario 8 įteikęs Egipto ir 
Izraelio atstovams ilgą sąrašą 
klausimų, prašydamas atsaky
mų. Kadangi dabar jau visi 
vykdo susitarimą neduoti spau

Kaitalioja ambasadorius kaip pirštines
Jungi. Tautos. — Savo am

basadorius prie J. Tautų JAV 
vyriausybė pastaraisiais laikais 
kaitalioja kaip pirštines — ne
spėjo vienas sušilti, vėl ateina 
kitas. Ir tai labai' kenkia Ame
rikos vardui šioje institucijoje, 
kur patyręs diplomatas ir rim
tas asmuo turėtų ir galėtų čia 
daug ką gero padaryti. Dabar 
Amerikos balsas čia labai silp
nas.

Po Henry Cabot Lodge ir Ad- 
lai Stevenson viskas slinko že
myn. Vienas iš labiausiai nevy
kusių buvo A. Goldbergas, išsi
nešęs komedijhhto vardą. Jam 

{ pakeisti (prez. .įNįęonas, paskyrė 
Charles Yost,* demokratą, bet 
36 metus diplomatinėje tarny
boje išbuvusį ramų, taktišką ir 
patyn^į asmenį- Jis turėjęs bū
ti tol, kol bus surastas tai pa
reigai tinkamas respublikonas.

Dabar toks surastas George 
Bush asmenyje. Tik ne todėl, 
kad tinkamas, bet kad reikia 
apmokėti politinę skolą. Amba
sadoriaus vieta prie J. Tautų 
yra svarbi ir atsakinga, bet nau

Pradėjo darbą klaidingais ginklais
Saigcnas. — Jei atsimenam, 

kad pietų vietnamiečiai nuėjo 
į Laosą ne plotų užimti, bet už
blokuoti priešo tiekimo kelių, 
kurie jam taip labai reikalingi 
karinei pergalei, tai po savai
tės atsiradęs stiprus priešo pa
sipriešinimas neturėtų būti nei 
naujiena, nei staigmena- Juk 
čia yra vienintelė vieta, kur 
bus kovojama nieko nesigai
lint.

Betgi naujiena yra tai, kad 
ikšiol pietų vietnamiečius glo
boję ir karo meno mokę ame
rikiečiai išleido juos ten kovo
ti ne tais ginklais, kurių rei
kia. Čia priešas pirmą kartą 
per visą karą pavartojo artileri
ją ir tankus, palikęs užpakaly
je raketoms šaudyti prietaisus. 
Maskva nors kartą gali pasi
džiaugti, kad jos suteiktas 
ginklas galėjo būti panaudotas. 
Amerikiečiai gi šį kartą prašo
vė pro šalį — išleido pietų 
vietnamiečius be tankų, gi pa
tys maišėsi su šovinio lengvai 
pasiekiamu helikopteriu. Ir da
bar dejuoja, kad priešas tiek 
daug jų sudaužė. Ant kalvų į- 
sitvirtinę p. vietnamiečiai tu
rėjo trauktis atgal, nes ten jie 
buvo geras taikinys priešo tan
kų ir artilerijos šoviniams.

Visai be reikalo netekta 
daug karių, sugaišta laiko, nes 
reikia taisyti klaidas ir pradėti 
darbą iš naujo. Dabar jau nau
jus karių papildymus lydi ir tan 
kai. Nejaugi kas nors buvo su
interesuotas tokiu žinių būdu 
parodyti, kad vietnamiečiai

Arabai organizuoja spaudimą, kad viską gautų be derybų
dai žinių, tai tie klausimai ne
žinomi. Žinoma tik, kad jų 
daug ir apima viską, kas reika
linga taikos sutarčiai sureda
guoti- Trūkę tik formalaus pa
siūlymo sutarčiai pasirašyti. To
dėl Izraelis ilgai neatsiuntė at
sakymų ir tuojau pareiškė, kad 
Jarringas pats bando savo su
tarties projektą suredaguoti.

Spėliojama, kad jis turėjo 
galvoje išaiškinti Izraelio suti
kimą pasitraukti iš Sinajaus pu

George Bush

jai paskirtasis Bush reikalingų 
kvalifikacijų neturi. Jo stipriau
si kredencialai yra tik šie: jis 
geras sportininkas ar priklauso. ..■ - .s _.; j. ~ 

Gregorianume 
marksizmo centras

naftos pramonės milijonierių 
grupei. Bet prezidentas buvo 
jam skolingas, nes pereitą ru
denį paragino jį kandidatuoti į 
senatą Texas valstijoj, kur spė- 
liota buvę šansų demokratą į- 
veikti. Į senatą išrinktas nebu
vo ir kartu prarado vietą at
stovų rūmuose, kur jau buvo 
išbuvęs dvi kadencijas. Dėl iš
kritimo iš kongreso buvo kom
pensuotas ambasadoryste J. 
Tautose.

be amerikiečių dar negali ka
riauti? Bet dabar jau labai po
puliarėja nuomonė, kad Saigo- 
no kariai žymiai geriau su prie
šu susidorotų, negu tai benori 
daryti ten dar užsilikę ameri
kiečiai.

Lichtenšteino 
vyrai silpni

Ženeva. — Mažos Lichtenštei
no valstybėlės vyrai, nusižiūrė
ję į Šveicarijos vokiečių vyrų 
papročius laikyti savo moteris 
arti namų, pabalsavo referendu
me prieš parlamento nutarimą 
suteikti moterims balsavimo tei
sę Taigi tarp Šveicarijos ir 
Austrijos įsiterpusi maža valsty
bėlė Europoje liko vienintele yra išcenzūruota, kadangi seno- 
vieta, kurs moterys dar neturi sios nuomonės 
teisės balsuoti. Kaimynai švei- naujesnių laikų vadovų 
carai tą gėdą prieš tris savai
tės nusiplovė.

Už teisių suteikimą balsavo 
1,817 vyrų, prieš 1,897 — tik 
80 balsų skirtumas tarp taip ir 
ne. Valstybėlėje yra 19,000 gy
ventojų.

Duomenis paskelbus, mote
rys išėjo protestuoti. Vienas 
plakatas skelbė tokią tiesą: 
Mes labai abejojam jūsų vy
riškumu!

Po pirmojo pasaulinio karo 
Lichtenšteinas nutraukė ryšius 
su Austrija ir suartėjo su Švei
carija, sudarydamas piniginės
sistemos ir muitų uniją. Švei
carija aptarnauja ir Lichten
šteino santykius su kitomis vals
tybėmis.

siasalio; kad tarptautinis dali
nys įkurdintinas Sharm ei 
Sheik aukštumoje prieš Tiranos 
sąsiaurį Izraelio praplaukime 
teisei užtikrinti; kad turi bū
ti formali Izraelio-Egipto taikos 
sutartis, baigtas karo stovis, 
pripažintas Izraelio suverenu
mas ir sienos; kad sutartą tai
ką garantuotų kai kurios vals
tybes.
Bylai neutralūs diplomatiniai 

šaltiniai neoficialiai teigia, kad 
Egiptas visus punktus priėmė, 
tik reikalauja Izraelio pasitrau-
kimo iš užimtu arabu žemiu. 
Gavęs Egipto atsakymą, Izrae
lis tuoj paskelbė, kad iš tų že
mių galės pasitraukti tik tai- _ Alžyras laisvinąs, 
kos sutartį sutarus, bet jokiu J 
būdu ne prieš tai. Iš to daryti
na išvada, kad Egiptas su savo 
atsakymais didelės nuolaidos 
nepadarė. Jokia nuolaida, kad 
jis sutiko pasirašyti sutartį, nes 
jo pirmasis nusistatymas jos 
nepasirašyti jokios kritikos ne
atlaiko. Todėl ir pradėtos kal
bos apie Egipto padarytas nuo
laidas neturi didelio pagrindo. 
Kaip ir neturi daug svorio Iz- 
realiui taikomas, raginimas, 
kad dabar eilė jam nuolaidas 
pradėti daryti.

Pontifikaliniame Gregorianu- 
mo universitete Romoje atida
rytas marksistinių studijų cent
ras. Jis pradėjo veikti akademi
nių metų pradžioje, jo vado
vai — gerai rusiškai kalbą jė
zuitai.

Jo tikslas — ideologinių 
krypčių sekimas ir studijavi
mas dabartiniame komunistų 
pasaulyje. Jo direktorius Rev. 
Gustav Wetter pareiškė, kad jie 
nesidomi politika, tik idėjomis, 
filosofija, sociologija ir litera
tūra. Jo paties plunksnai pri
klauso šios Amerikoje atspaus
dintos labai geros knygos: Dia
lektinis materializmas ir Sovie
tų ideologija šiandien. Labai 
naudingos ir praktiškos, nes so
vietinė gyvenimo praktika’ gre
tinama su marksizmo “dogmo
mis”.

Institucija daugiausiai tar
nauja klierikams studentams ir 
kunigams: yra paskaitų ciklai 
ir daugybė literatūros studi
joms bei tyrinėjimams. Ten ga
lima rasti svarbiausią Sovietų 
periodiką ir daugybę dokumen
tų bei knygų, kurių Rusijoje 
viešai neberodoma, nes per 50 
metų visa eilė pirmųjų laidų

nebepatogios 
tiks

lams. Tokios cenzūros, tarp kit
ko, nėra išvengę nė paties Le
nino kai kurie raštai- Išcenzū
ruotoji Lenino raštų laida yra 
kaip tik šiame studijų centre 
priglausta.

— Coca-Cola Co. nori prisi
dėti prie šiukšlynų sumažini
mo štai kokiu būdu: pradedant 
kovo 20 d. jų produktų pirkė
jai raginami sunešti į nurody
tas vietas tuščius Coca-Cola 
stiklo butelius ir aliuminines 
skardines ir už kiekviena vie
netą pasiimti po pusę cento.
New Yorko mieste bus 17 su
rinkimo punktų. Grąžinami bu
teliai, kaip ikšiol, sunešami į 
krautuves.

Izraelio atsakymo reikėjo il
gai laukti, bet dabar jis gau
tas ir Egiptui jau žinoma. Egip
tas tuojau užaliarmavo, kad Iz
raelio atsakymas apviliantis, 
kad Egipto nuolaidos neįvertin
tos, kad Izraelis turi būti pri
verstas Egiptui ir kitiems už
kariautas žemes grąžinti. Būta 
gandų, kad kąrtu su atsakymais 
įteiktas ir Izraelio žemėlapis su 
sienų ištaisymais, bet tai, atro
do, dar netikra žinia.

Izraelis tebespaudžia už tie
siogines derybas ar per tarpi
ninką, kuriu metu atsiras tada

Paryžius pyksta
Alžyras. — Alžyro naftos tur

tus ikšiol išimtinai tvarkė pran
cūzų bendrovė, bet šiomis die
nomis Alžyro vyriausybė pa
ėmė 51 proc. tos bendrovės ak
cijų, už kurias bus apmokėta. 
Turėdama akcijų daugumą, vy
riausybė turės ir bendrovės 
veiklos kontrolę. Paryžius pa
prašė, kad viskas būtų nusa
vinta, bet Alžyras nesutiko, nes 
būtų sulaužyti senieji susitari
mai. Bet visai nusavinta natū
ralines dujas ^įirkiusi bendro
vė, 'pažadant pradėti derybas 
dėl atlyginimo.

Derybos dėl mokesčių pakė
limo už parduodamą naftą se
niai vyko tarp Alžyro ir Pary
žiaus, bet prancūzai tebesielgė 
taip, lyg Alžyrą jie valdytų. Po 
to, kai Vakarų naftos bendro
vės sudarė naujas sutartis su 
naftos turtų turinčiomis arabų 
valstybėmis, žymiai pakeldamos 
atlyginimus už užsienyje par
duodamą naftą, prancūzai nega
lėjo tikėtis pasilikti su senomis 
kainomis,, kurios buvo labai že
mos, likusios nuo protektorato 
laiku

Paryžius labai piktas, bet jau 
pasakyta, kad politinę nepri
klausomybę turi papildyti ūki
nė nepriklausomybė — pats Al
žyras nori administruoti savo 
žemės turtus.

Ieško pagalbos 
boikotui įveikti

Prez- Nixonas pradėjo 
lankytis provincijoje, reklamuo
damas savo kongresui įteiktą 
1971 įstatymų programą: wel
fare reformą, sveikatos apdrau- 
dos sumoderninimą ir teisinges
nį naštų paskirstymą, federaci
nių pajamų padalinimą, federa
cinio aparato pertvarkymą ir 
k.

Pirmasis išvažiavimas buvo 
į Des Moines, Iowa Ten pa
sitarimuose dalyvavo keturių 
valstijų gubernatoriai, savi
valdybių bei ūkinių organizaci
jų vadovai. Visi keturi dalyva- 
vą gubernatoriai pasisakė už 
prezidento siūlomą pajamomis 
pasidalinimo programą.

Sekantis panašus išvažiavi
mas bus į Rochester, N. Y. Kon
gresą valdą demokratai prezi
dento programai nepalankūs, 
todėl jis ieško gyventojų para
mos jai pravesti.

— JAV kongreso rūmuose, 
senato sparne, pirmadienio nak
tį sprogo piktadarių padėta stip-
ri bomba. Žmonių aukų nebu
vo. Nuostolių už 300,000. Kong
reso posėdžiai gali vykti, nes 
salės nepaliestos* 

ir Izraelio pasiūlymai dėl sienų, 
bet jokiu būdu nesutiksiąs pasi
traukti prieš taikos sutarties 
pasirašymą-

Dabar spaudžiamas Washing- 
tonas, kad šis spaustų Izraelį 
daryti nuolaidų dėl sienų. Tuo 
tarpu tokios Izraelio nuolaidos 
nelaukta, bet nuolaidų dėl, sie
nų bus padaryta derybų metu. 
Premjerė Goldą Meir visą rei
kalą su jautrino šitokiu pareiški
mu:

— Amerika, ačiū tau už ūki
nę ir karinę pagalbą, bet ne
spausk mus sugrąžinti arabams 
žemes be taikos sutarties!

Dabar vėl viskas sustojo, nes 
Egiptas tebeieško naujų prie
monių atgauti žemes iš anksto 
prieš sutarties sudarymą. Ketu
ri didieji (JAV, Anglija, Pran
cūzija ir Rusija) vėl pradėjo po
sėdžiauti ir ieškoti kelio iš akli- 
gatvio. Net toks Izraelio šali
ninkas kaip New York Times 
spaudžia Izraelį iš anksto pasa
kyti, ką tai reiškia “saugios sie
nos”, kurių jis reikalauja. Ir 
ta proga ragina Izraelį nereika
lauti didelių arabų žemės plo
tų, nes tai priešinga ir JT re
zoliucijai ir J.’ Tautų kuriamai 
tarptautinei teisei: karu terito
rijų įsigyti negalima.

■ '■ ........ . • T" '
/ ' ■ t
t \ ■ .• • - . " 7

Sen. Fulbright pyksta ir kerštą ruošia
Washingtonas. — Sen. Ful

bright vėl labai įpykęs ant pre
zidentūros, kad Vietnamo rei
kalu visai nutrūkęs dialogas 
tarp kongreso ir administraci
jos. Jis prašęs valstybės sekre
torių Rogers, prezidento pata
rėją Kissinger ir kitus ateiti į 
jo vadovaujamą komitetą ir pa
aiškinti, kas darosi Vietname, 
Laose ir Kambodijoje, ko ten 
siekiama ir ko pasiekta, bet vi
si atsisakę-

Jis manąs, kad neturėtų taip 
būti, todėl jis bandysiąs pra
vesti per kongresą juos liudyti 
įpareigojantį įstatymą.

Jis taipgi prikaišiojo admi
nistracijai, kad ji turinti suda
riusi veiksmingą programą Viet 
namo politikos kritikams dis
kredituoti. Tos programos vyk
dytojai, pavyzdžiui, tvirtiną, 
kad sen. Fulbright negalima pa
tikėti viešai neskelbtinos me
džiagos, nes jis nemėgstąs iš
laikyti paslapties. Fulbright no
rėtu ta reikalą išsiaiškinti, bet 
niekas nesutinka su juo kalbė
tis.

— 4,400 JAV karių ištraukta 
iš Vietnamo pereitą savaitę. Da
bar beliko Vietname tik 326, 
200 karių- Mažiausias skaičius 
nuo 1966 m.

— Pakistano parlamento su
sirinkimas atidėtas neribotam 
laikui, nes pagrindinės dvi par
tijos negalėjo susitarti dėl bū
simos valstybės struktūros.

— Indijos parlamento rinki
mai jau prasidėjo. Vyks 10 die
nų dalimis. Didėja smurto 
veiksmai. *

— New Yorko Blue Cross 
gavo leidimą pakelti apdraudos 
mokestį vidutiniškai 17.8 proc. 
Medicare klientų tas pakėlimas 
nepalietė.

—Sovietų Sam raketos, to
kios pat, kokios išdėstytos 
prie Suezo kanalo Egipte, jau 
duotos Hanojaus kariuomenei 
ir šią savaitę pradėtos vartoti 
prieš JAV aviaciją P. Vietna
me. Pirmosios paleistos j taiki
nius nepataikė.

Prez. Nįxono kongresui pa
siųstas pranešimas apie Ameri
kos santykiavimą su pasauliu šį 
kartą yra labai ilgas kūrinys, 
bet ten daug daugiau dekla
macijos, negu santūriai nusaky-
tos realios politikos. Ameriko
je spauda tuo dokumentu ma
žai tesidomėjo, dar mažiau Eu-
ropoję. Tik Vietkongo atstovė 
Paryžiaus taikos derybose spe
cialiu komunikatu nurodė ir pa
aiškino tame pranešime pa
skelbtus tris prez. Nixono ‘“me-
lūs”

Tas raštas toks išėjo todėl, 
kad jį redagavo ne patyręs dip
lomatinės tarnybos specialistas, 
bet žodžių tvaną mėgstąs uni
versiteto profesorius (Kissin
ger).

Žemiau eina iš to rašto pa
imtos ištraukos. » *
Vietnamas

Daugiausia vietos skirta Viet
namu! ir jo kaimynams.

Amerikos tikslas Indokinijo
je tebėra sutarta taika ne vien 
tik Vietnamui, bet ir Kambo
džai su Laosu: visų sienų sta
bilizavimas derybomis pasiektu 
susitarimu ir jų neutralizavi
mas, jeigu jos pačios to nori. 
Taikos deryboms nepasiekus 
susitarimo, ieškota naujo būdo 
P. Vietnamo saugumui ir lais
vei užtikrinti. Taip atsirado 
vietnamizacija. Šitos politikos 
tikslas yra JAV įsipareigoji
mus mažinti ir parengti P. Viet
namą savo laisvei ginti. Bet 
vietnamizacija negali staiga ka
ro užbaigti, jeigu antroji pusė 
nenori karo nutraukti kitaip, 
kaip tik iš anksto garantuotu 
P. Vietnamo užvaldymu-
Kinija

“Yra sena nuvalkiota tiesa, 
kad tarptautinė taika nėra sau
gi. jeigu viena iš didžiųjų vals-

Jis taipgi labai piktas, kad 
Baltieji Rūmai išsiuntinėjo viso 
krašto laikraščių leidėjams Jo
seph Alsop straipsnį, kuriame 
tvirtinama, kad sen. Fulbright 
ir kiti Vietnamo politikos kri
tikai trokšte trokšta Ameri
kos pralaimėjimo Vietname, 
nes tai būtų vienintelis įrody
mas, kad jų kritika buvusi tei
singa.

Vyr. Teisino teisėjas H. Black, 
pereitą šeštadienį sulaukęs 85 me
tų. Nemano trauktis iš teismo, ne
sijaudina dėl jo sprendimus kriti
kuojančių laiškų, nes tie rašytojai 
visai nieko nesuprantą apie tai, 
kas yra Bill of Rights.

Galop jau gaudo
Paskutinę savaitę New Yor

ke, Chicagoje, New Orleans, 
Hartforde ir kitur areštuotas 
nemažas būrys narkotikų pirk
lių. Visi areštuotieji yra stam
būs narkotikų pirkliai. Paskuti
niu laiku pradėta skelbti, kad 
i narkotikų mažmenų preky
bą pradeda įsijungti studentai 
uždarbio sumetimais. Jų tarpe 
nemaža tokių, kurie patys yra 
buvę narkotikų vartotojai ir ge
rai pažįsta rinkos sąlygas.

tybių pasilieka už tos tvarkos 
ribų ir yra jai nedraugiška. To
dėl šiame dešimtmetyje nėra 
nieko svarbesnio, kaip įjungti 
kom. Kiniją į konstruktyvų san
tykiavimą su pasaulio bendruo-
mene, ypač su likusia Azijos 
dalimi”.

“Mes pasirengę užmegzti su 
Pekinu dialogą, bet mes nega
lime priimti jo ideologinio nu
sistatymo, kad kom. Kinija tu
ri dominuoti Azijoje. Mes taip 
pat nenorime primesti jai to
kių sąlygų, kurios būtų žalin
gos jos teisėtiems tautiniams 
interesams”.

“Mes ieškosim diskusijų su 
kom. Kinija, bet tuo pat me
tu vykdysime savo Kinijos res
publikai duotus įsipareigoji
mus”.
Europa

“Mes ir mūsų sąjungininkai 
siekiame įtampos sumažinimo. 
Bet mes žinome, kad to nega
lime pasiekti susilpninant mū
sų draugystę ir pagrindines jos 
sąlygas. Tai įpareigoja mus ir 
mūsų sąjungininkus veikti iš
vien ir derinti visus diploma
tinius žygius, nes be tos są
lygos savo tikslo negalėsime 
pasiekti- Todėl Nato yra pa
grindinis mūsų politikos įran
kis Europoje. Todėl aš nuta
riau, nežiūrint spaudimo ūki
niais sumetimais, palikti JAV 
karines pajėgas Europoje”.
Lotynų Amerika.

“Mes neieškome susidūrimų 
su jokia ten esančia valstybe, 
tačiau tos. kurios aiškiai mums 
nedraugiškos, mūsų pagalbos 
negali tikėtis”.
Vid. rytai

“Ne Amerikos uždavinys nu
rodinėti vid. rytų taikos sąly
gas. Tai turi padaryti pačios į 
konfliktą įsivėlusios šalys, be- 
siderėdamos viena su kita. Bet 
arabų valstybės nepriims} tokios 
taikos, kuri negrąžins jiems 
1967 m. kare prarastų žemių. 
Gi Izraelis nesutiks iš tų terito
rijų pasitraukti, jeigu negaus 
saugumo garantijų, jei nebus 
pilno susitarimo dėl pastovios 
taikos”.
Pasitarimai su rusais

Susitarimas su Rusija dėl 
strateginių atominių ginklų ap
ribojimo galimas, jeigu ji ro
dytų daugiau lankstumo. Ikšiol 
labai tvirtai apie tai sakyti ne
galima •.. buvo atsiradę gerų 
ženklų, bet jie vėl dingo. Kai 
JAV pereitais metais savo stra
teginių ginklų nepadidino, Ru
sijoje atsitiko kitaip. Sakysim, 
tarpkontinentinių raketų JAV 
1969 m. gale turėjo 1,054, ly
giai tiek pat ir 1970 m. gale. 
Bet su Rusija kitaip: 1969 m. 
gale ji tų raketų turėjo 1,109, 
gi 1970 gale jau 1,440.

Čilės parlamentas 
ir nacionalizacija
Santiago. — Čilės senatas 

priėmė konstitucijos pakeitimą, 
suteikiantį prezidentui teisę na
cionalizuoti Amerikos bendro
vių kapitalus Čilės vario ir ki
tų žemės turtų kasyklose. Už 
pakeitimą balsavo ir krikščio
nys demokratai, atstovais di
džiausia grupė parlamente. Pro
jektas parlamente buvo perre
daguotas ta prasme, kad pre
zidentui uždėta atsakomybė ves
ti derybas dėl kompensacijos.

Amerikiečių investavimai Či
lės vario pramonėje siekia iki 
700 mil. dol. Į šią sumą įei
na ir visai neseniai išleisti pi
nigai kasyklų eksploatacijai iš
plėsti. Tai padaryta ką tik ka
denciją baigusios vyriausybės 
prašymu ir su JAV vyriausybės 
garantija, kad nusavinimo at
veju pinigai bendrovėms nepra
žus.

Konstitucijos pakeitimui dar 
turi pritarti atstovų rūmai, ku
rie , tikriausiai taip ir pada
rys, nes jų sudėtis atitinka se
nato sudėčiai. Jiems ką nors 
pakeitus, projektas turi sugrįž
ti į senatą-



2 DARBININKAS 1971 m., kovo 5 d., no. 17

Nėra, kas daugiau už jį darbavosi Lietuvos garsui SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Pereitame nr. buvo žvelgta, 
kaip prof- J. Ereto brošiūroje 
apeliuojama į skaitytojo euro
piečių giminystės sentimentą, 
apeliuojama į humanistinę są
žinę, pateikiant baltiečių ryšio 
su europiečiais faktus, patei
kiant baltiečių išlikusias huma
nistines vertybes — kalbą, kū
rybą, patį charakterį “iš tolo” 
gretinant su kaimynais.

Atverčiame kitą vaizdavimo 
priemonę.

"KĄ ČIA VEIKIA TIE GRAI
KAI?": žvilgsnis iš arti, žvilgs
nis judėjime

Jei istorinė baltiečių pusė bu
vo rodoma “iš tolo”, iš panora
mos, bendrame europiniame ju
dėjime, tai vaizdą ima rodyti vi
sai "iš arti", konkrečiai, ryš
kiom spalvom, kai jame kyla 
autoriui svarbiausias reikalas— 
baltiečių humanistinės verty
bės. Tada lietuvių, latvių, estų 
.vaizdus ima individualizuoti; 
ima rodyti etinį pačių lietuvių 
margumą — žemaičio, aukštai
čio, dzūko.

(Čia lyg prabyla J. Eretas 
mokslininkas, kuris drauge su 
savo mokytoju J. Nadleriu 
ypatingai kreipė dėmesį į etni
nius savitumus!).

Ima rodyti vaizdą judėjime 
— “keliaujančio žmogaus” Įspū
džiuose. Antai, piešiamas perėji
mas į žemę, kurioj vartojama 
dar indoeuropiečių giminės išli
kusi kalba: “Norėdami patekti 
į padange, kurioj gyvena kal
bos vartotojai, turim pasirūpin-. 
ti Baselio — Berlyno — Kara
liaučiaus bilietą. Kai paskiau 
prie Marienburgo nudundame 
per didžiulį Vislos tiltą, tiesiai 
įvažiuojam Į baltiečių žemę, ku
ri priklauso lietuviam. . Jau 
žvilgsnis i pralekiančias sto
tis sako,' kad atvykom i sveti
mą (žemę: Schlobitten, ‘Schlo- 
dien, Tolkemit, Baiga, Basien, 
Wormditt. Bežiūrint Į šiuos pa
vadinimus naujai į traukini Įsė
dančių kalba tavo ausiai pra - 
šneka, kad čia vokiečių kalba 
yra patekusi i svetima gomuri” 
(U P )-

Arba rašinį apie “Lietuvą” 
pradeda: “Kai atsisveikini su 
Kanto karstu Karaliaučiuje ir 
greitu traukiniu leidiesi Kau
no link į plačią rytų lygumą, 
tariesi iš pradžių Europą pali
kęs. Bet koks nustebimas prie 
Lietuvos sienos — kalba, kurią 
ten išgirsti, yra tokia euro
pietiška, kad su džiaugsmu Įsi
tikini patekęs iš vienos Euro
pos i kitą. Tai man pasidarė 
itin aišku, kai Kaune vienas .pi
lietis, paskaitęs iškabose Vailo
kaitis, Staugaitis, mane paklau
sė, ką čia veikia tie graikai. Bet 
tai nėra joki graikai, tik seno
vę išlaikę lietuviai, kurių 
kalba siekia taip giliai Į euro
pinės pirmaprades, kad ji ro
dosi kaip vyresnioji graikų kal
bos sesuo” (23 p.).

Arba vėl rašydamas apie Ry
gos ryši su Vakarais: “Iš čia 
kilo . Hamannas (1730-1778), 
tas “šiaurės išminčius”; čia dar
bavosi 1764 ir 1769 Herderis, 
kurdamas idealų paveikslą sla
vų. tarp kurių jis niekad ne
buvo gyvenęs — gal kaip tik 
dėl to ir jų idealą kurdamas. 
Čia dirigavo 1837 iki 1839 Wag- 
neris, ir iš Rygos jis leidosi į 
tą audringą kelionę, kuri jam 
Įkvėpė ‘Skraidanti olandą’ ”(31 
p.).

Toks dinamiškas ir iš arti 
priėjimas intriguojantis, pa
trauklus, įtikinantis, įtaigojan
tis.

•

Pagaliau trečios rūšies pro
pagandinio meno priemonė, 
gausiai čia vartojama.

"TAI KAINO ŽENKLAS": sen
timento padažas

Jei mokslinio veikalo stilius, 
sakoma, esti objektyvus — ne
rodo nei autoriaus simpatijos 
nei antipatijos, tai informaci
nis propagandinis prašneka 
protu, kad pataikytų Į skaityto
jo protą, prašneka taip pat šir-

Informacijos menas, kaip jis reiškiasi
leidiny “Baltisches Schicksal

naujame prof. J. Ereto 
(2)

Ona Jakaitytė-Eretienė (1898-1954)

dimi, kad pataikytų Į širdį- “Bal- 
tisches Schicksal” autorius šio 
sentimento neslepia. Šiltom, i- 
tin šildom spalvon piešia lie
tuvio, latvio, esto paveikslus, 
nors kiekvienas jų individuali
zuotas. Su pasipiktinimu ir iro
nija šneka apie kryžiuočių ordi
ną, kuris sunaikino prūsus. 
“Tik keletas dokumentų kalba 
mum apie šią tiek nelaimingą, 
kiek ir narsią tautą, per kurios 
kapą mus neša traukinys nuo 
Marienburgo per Elbingą Į Ka
raliaučių. Bet dar ir mirdami 
jie atsikeršijo savo pavergėjui, 
nes retu atsitikimu žudikas ga
vo nužudytojo vardą: ordino ri
teriai buvo pavadinti prūsais 
(t.y. Pruzzen) ir jų valstybė, ku
rią jie sudarė, susijungdami su 
Brandenburgu, gavo tą pati var
dą, kuris — istoriškai žiūrint— 
yra ne kas kita kaip Kaino 
ženklas” (11 p.).

Siekdamas skaitytojo supra
timo bei simpatijos, autorius 
nėra optimistas dėl dabarties. 
Tai vėl nuskamba graudžia iro
nija baigiant str- “Apie lietu
vių tautas ir kalbas”: “Viskam 
homo sapiens turi širdį — au
galam ir gyvuliam sukuria jis 
apsaugos zonas, net plėšriem 
žvėrim jis duoda saugios erd
vės. Tačiau baltiečiai yra tik 
žmonės, ir dėl to — jokios vil
ties “Indoeuropiečiu Adomui” 
(22 p.).

Arba: kai i Rygą veržėsi vo
kietis, švedas, rusas, “baltie- 
tis visada buvo silpnesnis ir dėl 
to neteisus”.

Sentimentas išvirsta pakilia 
refleksija, išreikšta paradoksi
nėm sentencijom: “Visų pirma 
lietuvis yra religingas, nes tos 
beveik begalinės platumos žmo
gų padaro maža, o Dieva dide
lį” (24).

Apie lietuviui būdin - 
gus. kryžių ir dainą: “Neatrody

tų. kad kryžius veda Į dainą, 
liaudies dainą, ir betgi abudu 
skelbia tą pačią dvasią, nes kas 
svetimųjų priespaudoje nuėjo 
toki erškėčiuota kelia, nieka
dos nerasdamas teisingo teisė
jo, tas išsilaisvina per dainą. 
Daina šiandien gyvesnė nei bet 
kada, nes kur ašaros teka, ir ji 
teka drauge kaip guodėja” (25 
P-)-

“Jei žmonijos sąžinę gali pa
žadinti ištisų tautų skausmo 
skundas, tai baltiečių kančia tu
ri prasmę. To suvokimas pa
lengvina jų vargą, nors ir ka
žin kaip šiandien jis yra dide
lis” (14 p ).

•
Atidesnis t žvilgsnis Į “Balti- 

sches Schicksal1 ’įodo netils au
toriaus erudiciją.— Rodo irifor- 
macinio-propagandinio meno są
moningą supratimą: ko auto
rius savo raštu siekia, Į ką pra
byla ir kokiom priemonėm turi 
i ji prabilti. Rodo sąmoningą 
pagarbą žodžiui, dėl to rūpes
tingą jo parinkimą, taisymą, šli
favimą. iki jis virsta skambia, 
žaisminga, kiek barokiško po
mėgio priemone.

Pagarba žodžiui kilo ne dėl 
to, kad prof. J. Eretas moksli-, 
ninko orumą būtų iškeitęs i 
nedėkingą propagandisto bau
džiavą- Priešingai — tik dėl to 
jis taip rūpestingai puoselėja 
žodi, tiek informaciniuose — 
propagandiniuose, tiek ir moks
liniuose raštuose, kad išmoko jį 
branginti ilgos, ilgos prakti
kos dėka.

Tikriausiai nėra nė vieno 
tarp gyvųjų, kurie tiek metų 
būtų dirbę informatoriaus pro
pagandisto darbe Lietuvos gar
sui.

Nuo studentavimo laikų, nuo 
1916 metų (taigi prieš 55 me
tus!), kada Šveicarijoje esan
tiem lietuviam padėjo redaguo

ti informacinius biuletenius. 
Paskui tas darbas tęsėsi ir tę
sėsi: 1919 Berne lietuvių spau
dos biuro redaktorius; 1919 
Kaune užsienių reikalų minis
terijoje spaudos biuro, informa
cijų departamento organizato
rius ir direktorius prie departa
mento Lietuvos telegramų agen 
tūros Eltos organizatorius ir 
1-mas direktorius; 1920 Žene
voj ir 1921 Briusely derybose 
su lenkais lietuvių delegaci
jos narys spaudos reikalam; 
1922 suorganizavo Blaivybės 
d-jaj organą “Sargybą”; vai
kų angelaičių “Angelą sargą”; 
1922 redagavo “Sportą”; padė
jo įsteigti “Jėgą ir grožį”; 1922 
įsteigė “Pavasarininkų vadą”, 
paskui virtusi “Jaunimo vadu”; 
nuo 1936 garsėjo Hispanus sla
pyvardžiu Ispanijos karo apžval
gom “XX amžiuje”. Kai Sovie
tam Lietuvą okupavus turėjo 
grįžti i savo gimtąją Šveicari
ją, Lietuvos vardą garsino ir 
tebegarsina vienu leidiniu po 
kito. Niekas po karo tiek nėra 
bylojęs apie Lietuvą vokiškai 
suprantančiai Europai kaip 
prof. J. Eretas.

Jei jis ištikimas Lietuvai 
tada, kai ji nelaimėje, tai dėl

to, kad tam kraštui turi daug 
meilės, tos humanistinės mei
lės, į kurią apeliuoja ir savo 
raštuose.

Jei kas padėjo jam lietuvį su
prasti, tai jo žmona Ona Ja- 
kaitytė, kuriai skiria ir patį šį 
leidinį ir apie kurią pratartyje 
atsiliepia: ji “man Lietuvoje bu
vo baltiečių dvasios mokytoja. 
Savo likimu ji išgyveno tų tau
tų visą tragiką: kai visas sa
vo jėgas buvo atidavusi savo 
prisikėlusiai tėvynei, jai pačiai 
pasiliko tik tremtis, kuri jai nie
ko kito negalėjo duoti kaip tik 
kapą laisvoje žemėje”.

Jei kas pat pradžioje padėjo 
jam susidomėti lietuviais ir sa
ve Lietuvai angažuoti, tai moks
lo draugas M- Lietuvos patrio
tas M. Ašmys, kuriam mirštan
čiam J. Eretas Įsipareigojo tęs
ti jo lietuviška darba.

Jaudinanti yra ta draugui ir 
Lietuvai ištikimybė visą amžių. 
Dėl to prieš penkeris metus šio
je vietoje prof. J. Eretas buvo 
pavadintas “Apvaizdos duotu 
lietuvių tautai žmogum”.

Belieka su padėka nusilenkti 
Apvaizdai už tą duotą žmogų, 
kuris tebėra pajėgus, tebedirba 
Lietuvos garsui ir dabar, kada 
šiais metais žengia per 75 sa
vo amžiaus metus.

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

J. B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava. 
(prie Forest P'way Sta.). Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

Spauda

Ką padarėme su kun. A. Šeškevičiaus 
apsigynimo kalba

Tėviškės Žiburiai vas. 25 at- 
siliepė Į Darbininke paskelbtą 
kum Antano Šeškevičiaus apsi
gynimo kalbą vedamuoju ir sa
va informacija- iš Švedijos. Ve
damajame:

“Daug kuri^ perėjo per so
vietinius teismus, kentėjo bru
talias bausmes, būdami absoliu
čiai nekalti, bet nedaug buvo 
tokių, kurie išdrįso teismo aki
vaizdoje pasirodyti su drąsiu, 
logišku, nuginkluojančiu žo
džiu. Tai padarė kun. A. Šeške
vičius. Jis pasakė teisme klasiš
ką gynybos kalbą, vertą pla
čiausio dėmesio. Jo kalba yra 
paskelbta “Darbininko” 1971 
m. vasario 9 d. numeryje. To
kios kalbos pasakyti, juoba pa
ruošti, negalėtų joks sovietinis 
advokatas. Kun. A. Šeškevičius,

Anglijoje praėjusią vasarą 
tarptautiniame liaudies kury - 
bos konkurse dalyvavo iš Lie
tuvos atvykęs “Rasos” liaudies 
ansamblis. Jis laimėjo antrą 
vietą už liaudies dainų atliki
mą ir trečia vieta už atlikimo 
liaudies muzikos instrumentais 
meistriškumą. Kiti konkurso 
dalyviai: Lenkija, Vengrija, 
Čekoslovakija, J u goslavija, 
Anglija, JAV, Prancūzija, Ispa
nija, Italija ir kiti kraštai. (E.)

Patersone, N.J., Lietuvos nepriklausomybės šventės proga pakeliama Lietuvos vėliava prie miesto valdybos.

būdamas neeilinio išsilavinimo, 
labai nuosekliai atrėmė visus 
kaltinimus, Įrodydamas pačių 
komunistų šaltiniais, kad ne
nusikalto nei konstitucijai, nei 
Įstatymui' ne£ taisyklėih, nei Le 
nino mokymu^nei bažnytinėm 
taisyklėm.” x 1

Vedamąjį baigia: “Taip, šis 
teismas buvo kankinio ir bude
lio susitikimas. Jų vieta istori
joje seniai numatyta”.
APIE KUN. A. ŠEŠKEVIČIŲ 
— KAIP APIE JĮ RAŠĖ 
L. ENCIKLOPEDIJA

•Tas pats laikraštis korespon
dencijoje iš Švedijos pakartojo 
žinias apie kun. Šeškevičių iš 
L. Enciklopedijos. Jos tikrai 
skaitytojo dėmesio vertos:

Jis “gimęs 1914 m-, 1934 
Įstojo i jėzuitų ordiną ir, bai
gęs užsienyje aukštuosius teo
logijos mokslus, 1944 m. gri
žo Lietuvon, dirbo sielovadinį 
darbą Šiauliuose. 1949 m. jis 
buvo apkaltintas suorganizavęs 
jaunuolių Jėzaus Širdies garbin
tojų būrelį ir ištremtas i Si
biro koncetracijos stovyklą. 
1956 m. buvo amnestuotas ir 
rūpinosi Altajaus krašte lietu
vių dvasios reikalais. Vengda
mas persekiojimo, kun. Šeške
vičius persikėlė į Kirgiziją, kur 
dirbo fabrike ir toliau, kiek pa
jėgdamas, vykdė savo kunigiš
kojo pašaukimo pareigas. Už tai 
jam buvo surengtas parodoma
sis teismas 1961. Turėjo išsikel
ti į Ošos sritį. Pagaliau Sibiro 
apaštalas vietos bolševikam 
tiek įgriso, kad jie jį suėmė ir 
“ištrėmė” atgal į Lietuvą, čia 
jam netrukus buvo sudaryta 
nauja byla už “spekuliaciją” de- 
vocionalijomis- Tais pačiais 
1963 metais, kai Lietuvių En
ciklopedijoje pasirodė kanki
nio biografija, jis vėl buvo nu
teistas ilgalaike bausme Sibiro 
priverčiamųjų darbų stovyklo
je. Po 20 metų priverstinio gy
venimo Rusijos gilumoje jis su
grįžo tėvų žemėn tik tam, kad 
vėl atsidurtų už kalėjimo gro
tu”. i.

Ką turėtų padaryti ir ar padarė 
laisvojo pasaulio lietuviai?

Tas raštas, kun. Šeškevičiaus 
apsgynimo kalba. — sako ko
respondentas — “būtinai turė
tų pasiekti ne tik mūsų spau
dą. bet turėtų būti padarytas 
prieinamu ir kitomis kalbomis 
kaip pavergtosios Lietuvos ku-
nigų laiškai*”.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.__________________________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus lieL skilandžius, sūrius. We take all orders special prie* 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AT, 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—^importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumam a, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite’.
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092'; tel. (201) 232-5565
New Jersey — "Music of Lithuania” — pirmadieniais^ 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, pen. Seton ĘalL Univ, radijo stotį. 
Iftr.. prof. dr. ■ Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 0707^. t t
NEW .YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379,______________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, teL 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty teL 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Mlnkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779.

| Lietuviškam rajone —
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

| Alice’s Florist Shop
6 107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

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

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Ine.
specializuojasi nekilnojamo 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 prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114(h Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — TeL 212 - 441-6799 
2422 West Marquette Rd. Chicago, Hl. 60629 — Tel. 312 - 476-2242
Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis | 

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris MOnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėL LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiška! veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines Iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y. 11421 — TeL 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Du keliai ?
Veikėjų dėl Lietuvos laisvės 

ryškėja labiau nei bet kada du 
sparnai. Jie lygiai siekia Lietu
vai laisvės, bet nevienaip su
pranta kelius į ją.

Tą skirtumą ypatingai išryš
kina pokalbis taip keturių į- 
žymių veikėjų, dviejų susiju
sių su Alto vadovybe, dviejų 
labiau su L. Bendruomenės.

Prieš akis yra pro memoria, 
atpasakojanti tą pokalbį, įvyku
sį Washingtone vasario 16-

★

Vienų kelias. — Pro memo- 
rijoj teigiama, jog Alto pirmi
ninkas ir buvęs pirmininkas sa
kė kreipęsi į valstybės departa
mentą, kad nebūtų duodama ei
gos Kongreso rezoliucijai 416, 
kurį skatino prezidentą Baltijos 
valstybių bylą kelti Jungtinė
se Tautose.

Antrų kelias. — Kelti Balti
jos valstybių klausimą, kur tik 
galima, kad jis nebūtų palaido
tas tyloje, nes laikas veikia Lie
tuvos nenaudai, jei nebus laiko 
veikla neutralizuojama nau
jais šauksmais už laisvę prieš 
pavergimą.

Antrasis kelias buvo pasi
rinktas vadinamo Rezoliucijai 
remt komiteto, pirmininkauja
mo L. Valiuko ir sudaryto ne 
tik iš lietuvių, estų, latvių; bet 
ir iš amerikiečio kito tautinio 
kilimo- Rezoliucijos iniciatoriai 
siūlė tada, kad iniciatyvą per
imtų Altas. Aitas stojo--prieš. 
Ir tik tada, kąi Kongresas re
zoliuciją priėmė, Alto sekreto
riaus laikraštis ėmė aiškinti, 
jog tai ne vieno Rezoliucijai 
remti komiteto nuopelnas.

Dabartinė Alto vadovybė 
žingsnį padarė toliau už savo 
pirmatakus: jei tada Altas ro
dė rezoliucijai opoziciją spau
doje, tai dabar aktyviai inter- 
venavo patį departamentą, kad 
rezoliucija būtų nuslopinta.

Šioj vietoj tuo tarpu susilai
koma nuo pastarojo veiksmo

IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

(7)
Maža tokių bu

vo, kurie savo ištekliumi galė
jo gyventi, kuriems pragyveni
mas nerūpėjo; daugelis, ga
vęs nuo tėvų kruviną šimtelį, 
tikisi: gal iš čia, gal iš kitur 
gausiąs sųšelpimą, gal pamoko
mis versiąsis, antraisiais me
tais — gal stipendija... Vis 
“gal”, o duonos ir buto reikia 
ne “gal”, bet tikrai, o namai 
ir duona už šimtų mylių, kad 
parvažiuotum, reikia atidėti vi
so mėnesio išlaidas. Didžiuma 
viso matę, viso patyrę, išeina 
iš' mokslų sveiki (kas bebūtų, 
kad antraip būtų), o mažuma, 
išėjusi mokslą ar beeinant, iš 
vargo miršta.

Taigi jaunuolis mirčiop ieš
ko mokslo — ar žūsiu, ar bū
siu, bet mokysiuos. Ir mes pet- 
rovcai, buvome tokio troški
mo apimti, štai profesorius lai
ko paskaitą, aš klausau su visa 
dėmesio jėga; vienoje vietoje 
nesupratau, profesoriaus nesu
stabdysi, minties siūlas nutrū
ko, ir aš toliau nesuprantu pro
fesoriaus dėstymo. Gerai, jeigu 

vertinimo, ir tik klausiama: ar 
toks politinis Alto aktas buvo 
sutartas su Vliku, su kuriuo į- 
sipareigota derinti politinius 
ėjimus?

★

Antrų , kelias — tas antrasis 
sparnas yra radikalesnių sieki
mų- Reikalauja ofenzyvos, ak
tyvių politinių veiksmų iš JAV 
vyriausybės už Baltijos valsty
bių laisvę. Jis taria, kad valsty
bės departamento politika, 
siekdama nuolaidom laimėti So
vietų palankumą, nėra palanki 
Lietuvos laisvės reikalui. Dėl 
to šio sparno žmonės aštriau ar 
švelniau šią politiką kritikuoja. 
Vadinama “nepripažinimo po
litika” praktiškai esą laužoma, 
kaip tai parodė Kudirkos atve
jis.

Pirmųjų kelias — išlaukime 
ir susiderinimo su valstybės de
partamento linija. Altas pa
sisakysiąs visados prieš tokią 
politiką, kuri nesutaptų su A- 
merikos politika. Kas prašymu 
nepasiekiama (kaip nuolatinis 
komitetas Kongrese pavergtų 
tautų reikalam, lietuviškos pro
gramos Laisvosios Europos ra
dijo siuntose, sumų atblokavi- 
mas Lietuvos atstovybei prie 
Švento Sosto ir kt.), tenka ati
dėti ir tenkintis departamento 
deklaracijom, kad Amerika lai
kosi “nepripažinimo politikos”.

Antrųjų kelias yra veiksmo 
kelias, veiksmo ir tai dabar. 
Jei nepasiekiama prašymu, rei
kia veikti opiniją demonstraci
jom, manifestacijom — kad bū
tų paveiktas departamentas, 
kaip .buvo paveiktas ir senato 
politinės komisijos pirmininkas 
Fulbrightas rezoliucijos atveju.

★

Tai aiškus kristalizavimasis 
dviem sparnais. Kad tie spar
nai susiglaustų, realių pastan
gų tam nematyti- Jų svoris bei 
įtaka priklausys nuo atramos 
lietuviškoje masėje.

yra dėstomojo dalyko pernykš
čiai arba senesni litografuoti 
užrašai ir jeigu jie atitinka 
šiųmetines lekcijas. O ką, jei 
nėra? Tokia padėtis kartojasi 
dien į dieną. Noriu mokytis, 
negaliu, gale metų reikės visą 
tą mokėti ir atsakinėti. Psichi
nė padėtis tiek sunki buvo, 
tiek giliai yra ji įsirėžusi į sie
lą, kad per visą amžių per mie
gą jos atvaizdai atvejais man 
atsikartoja-

Gabesnieji iš lekcijų išeina 
patenkinti, beklausydami sura
šo ją konspekto pavidalu, ir 
prireikus gali visą lekciją at
statyti. Gerai, jei tokių vienas 
ar susikaupę keliese išleidžia li
tografuotus užrašus. Jei to nė
ra, prieš egzaminus prašome 
profesoriaus duoti dėstyto da
lyko smulkią programą; tada 
susieiname keliolika į daiktą, 
kviečiame gabesniuosius ir į 
kiekvieną programos klausimą 
pateikiame atsakymą. Su tuo 
menku turteliu einame į egza
miną ir džiaugiamės, gavę tre- 
jutę.

Eltos pranešimu, Romos dva
sininkų ekskursija š.m- sausio 
19-26 lankėsi Sovietų Sąjungo
je. Ekskursijoje dalyvavo apie 
šimtas kunigų, eilė vyskupų 
ir keli kardinolai, apsitaisę taip, 
kad neišsiskirtų iš kunigų. Kiek
vienas susimokėjo po 182,000 
lirų, ir buvo gabenami sovietų 
aeroflotu.

Ekskursiją rengė Romoje 
veikianti įstaiga “Opera Ro
maną Pellegrinaggi”, kurios pir
mininkas yra kardinolas Angelo 
Dell’Acųua, delegatas — prel. 
David Bianchi. Tikrieji organi
zatoriai buvo minėtas prel. Da
vid Bianchi, jau tris kartus lan
kęsis Maskvoje, ir Edvardas 
Juuzėnas, Sovietų agentas, lie
tuvių kilmės, laikomas “Vatika
no klausimų žinovu” ir oficia
liai einąs Maskvos radijo ir te
levizijos korespondento parei
gas Romoje.

Minėtos įstaigos tikslas yra 
organizuoti išimtinai religinio 
pobūdžio ekskursijas. Romos 
diecezijos metiniame žinyne 
(1970,475 p.) nurodyta, kad ji 
rengia ekskursijas ar jas skati
na į Liurdą, Šventąją žemę bei 
kitas religinės reikšmės vietas 
Italijoje bei užsieny- šioje eks
kursijoje į Sovietų Sąjungą ryš
kus ne tiek religinis, o labiau 
politinis tikslas. Tai matyti iš 
lankytinų vietų programos. Jo
je buvo nurodyta: Romos eks
kursantai Maskvoje turėjo lan

Hartfordo, Conn., L.V.S. ramovėnu skyriaus valdyba. Iš k. — A. Maslauskas, J. Šimanskis, V. Juralis, pirm. 
P. Simanauskas, A. Mockus, revizijos komisija — J. Petkaitis ir J. Guntulis. Nuotr. A. Jaro

Tai toks mokslas, tokia prak
tika mokslu pavadinti negali
ma. Promociją į aukštesnį kur
są su trejute gauni, bet,jeigu 
ji gauta iš pirmaeilio dalyko, 
nustoji teisės gauti kandidato 
laipsnį. Privalomas metinis eg
zaminas iš viso dėstyto kurso 
praktikuotas visose aukštose ru
sų mokyklose ir smelkė tiesio
ginį mokslą. Kad ne tas egza
minas, keblesnius dalykus ati
dėtame kitiems metams, ant
rais metais galėtume antrąsyk 
klausyti tą patį dalyką ir ge
riau jį pasisavintume.

Keistas dalykas. Atrodė, kad 
profesoriai nesuprato šios ža
lingos studentų padėties; atro
dė, kad profesoriai visą nenuti
kusį mokslą manė esant iš stu
dentų kaltės. Štai chemijos pro
fesorius, priėjęs prie vieno iš 
nedaugelio laboratorijoje besi
darbuojančių, taip gailinosi: 
“Kodėl jūsų tiek nedaug domi
si chemija; kiekvienam paskir
tas staliukas su reaktyvais ir ki
tomis reikalingomis priemonė
mis; štai ant sienos nubrėžta 
schema analizui, kaip suradus 
vienus elementus, eiti prie ki
tų, o jums to nereikia, prietai
sai stovi dyki, jūs nenorite mo
kytis.”

Arba vėl agronomijos profe
sorius akina rašyti disertaciją 
aukso medaliui gauti, nurodo, 
kad tema nesunki, didelės gud
rybės nereikia: priegtam davė 
suprasti, kad ir jis padėsiąs.

Nors buvo numatytas programoj ir Vilnius, bet ten ‘neįsileido’

kyti Raudonąją aikštę, Krem
lių, Spalio revoliucijos aikštę, 
dvi dienas turėjo praleisti Mas
kvoje ir trečią jau Zagorske.

Ketvirta diena buvo skirta 
Vilniui. Paskutinę dieną Romos 
kunigai turėjo lankytis Lenin
grade ir ten apžiūrėti katedrą, 
bolševikų paverstą antireligi
niu muziejum, Petro ir Povi
lo tvirtovę ir kitas “religinės 
reikšmės vietas”.

•

Vilniaus aplankyti betgi ne
teko. Iš Maskvos sausio 23 tu
rėjo vykti į Vilnių, bet ekskursi
ja tą dieną buvo nukreipta į 
Leningradą. Leningrade po 24 
valandų ekskursijos dalyviam 
buvo paaiškinta: “Vilniaus vys
kupas griežtai priešinasi”. Ki
taip sakant, Maskva nutarė į 
Vilnių neleisti.

Elta sako, kad šiuo metu sun
ku pasakyti, kokios tikros Ro
mos “piligrimų” neįleidimo i 
okupuotos Lietuvos sostinę 
priežastys (Gal būt, nenoras pa
rodyti, kaip apleistos, griūvan
čios yra Vilniaus bažnyčios, pa
lyginti su Maskvos ir Lenin
grado atremontuotom ir pa
puoštom! Red.).

Kiek apdairumo ir kiek nai
vumo parodė ekskursijos rengė
jai — atskiras klausimas- Bet

Mums beklausant galvoje kilo 
mintis: “Klupsi per egzaminą, 
tai ir bus tau aukso medalis ” 
Prisiėjo dėtis kaltais, negi pra
dėsi ilgą ginčą. Spaudoje kal
tinami petrovcai: jie nieko ne
simoką, tik politika prasimaną. 
Per dešimt metų gyvavimo A- 
kademija išdavusi tik vieną 
kandidatą, valdžia į metus duo
danti 150 tūkstančių rublių 
Akademijos išlaikymui, tai 
kiek tas kandidatas atsiėjęs val
džiai!

Sunku buvo pakelti tuos kal
tinimus ir tyliai kęsti. Kieno 
galioje buvo palaikymas ar pa
keitimas esamos tvarkos, tas 
nematė ar nenorėjo matyti mo
kymo tvarkos netikslumo, ne
norėjo matyti, kad užsieny ki
tas mokymo metodas, kad ten 
studentai patys pasirenka, ka
da ir kokio dalyko egzaminuo
tos ir kokioje eilėje visą tą at
likti.

Kas gi buvo teigiama Akade
mijoje? Ogi va. Egzaminai, 
nors su trejutėmis, pirmais me
tais laimingai praėjo; antrame 
kurse darėsi drąsiau su lekci
jų klausimu. Tiesioginiu moks
lu visas laikas nėr užimtas; čia 
į aikštę išeina: Tolstoj, Mill, 
Darvin, Bookl, Spenser... Aš 
skaitau vieną, kitas kitą, seka 
pasidalijimas naujai įgytų min
čių, pašnekos, ginčai. Puikioje 
Akademijos skaitykloje randa
me laikraščių ir žurnalų; 

ekskursiją smerkė visa Italijos 
spauda, išskyrus komunistų, 
net ir oficialusis Vatikano or
ganas “L ’Osservatore Roma
no” (nors Vatikano valstybės 
sekretoriatas sutiko, kad eks
kursijoje dalyvautų kunigai).

Kiek liečia Lietuvą, tai eks
kursijos organizatoriai bent sa-

Valstija, kuri mirtim nebaudžia nusikaltėlių, bet žudo 
nenusikaltusius 

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:Tokia valstija yra New Yor- 
ko, ir tokią tvarką pasirašė jos 
gubernatorius N. Rockefelleris.

Nuo tada, kai gubernatorius 
pasirašė abortų legalizavimą, 
New Yorko valstijos sveikatos 
departamento pranešimu, per 
keturis mėnesius, t.y. nuo lie
pos 1 iki spalio 31," abortų už
registruota 34,175. Tame skai
čiuje yra 12,607 iš kitur atvyku
sių moterų, nes čia abortai da
romi palankiausiom sąlygom. 
Toks skaičius užregistruotas 
sveikatos departamente. Bet ki
ti šaltiniai teigia, kad su neuž
registruotais viso New Yorke 
per tą laiką buvo 50,000 abor
tų-

New Yorke abortus daryti 
leidžiama iki 24 savaičių nuo 

skaitykloje tyla, vaikščiojame 
ant pirštų galų- Protas nedy
kauja, gimnastikuojasi, tai ir 
malonu.

Berods, mes žemės ūkio 
mokslo mokėmės nepatogiose 
išlygose ir nedaug, bet jei ga
le XIX-to šimtmečio Rusijoj 
žemės kultūra pakilo, tai, aiš
ku, pakilo dėl agronomų dar
bo. Nors iš mokyklos agrono
mas išsinešė nedaug teoretinių 
žinių, bet jų užtenka kelti 
ūkiui, tobulinantis praktikoje. 
Akademinis mokslas taip san
tykiauja su vedamu ūkiu, kaip 
mokėjimas padauginimo lente
lės su mokėjimu aritmetikos. 
Klaidingai manytų abiturientas, 
sakydamas: “Viską išmokau, 
nieko dar neužmiršau.” Atsime
nu paskutinių metų buvimo 
Akademijoje įspūdį, kaip kny
gų žinios klojosi ant kita kitos, 
kaip paskesnės žinios prideng
davo pirmesnes, kaip ilgėjaus 
praktikos. Mokykla padaro iš 
auklėtinio tuščią lytį, gyveni
mas ir praktika pripildo lytį tu
rinio.

Petrovska Akademija turė
jo savo profesoriais vyrų, pasi
žymėjusių ne tik Rusijoje, bet 
ir visame moksliškame sviete. 
Vidaus reikalų ministeris grū
mojo prof. Timiriazevui atsta
tymu nuo profesūros už jo 
kairumą.

— Ar žinai, kas tamstos lau
kia? — paklausė ministeris Ti- 
miriazevo.

vo programos sudaryme pasi
rodė arba prolenkiški ar pro- 
sovietiški; programoje žymėjo 
Lietuvą kaip “socialistinę res
publiką”; Rusijos miestais va
dino Maskvą, Leningradą ir ... 
Vilnių. Vilnių rašė Vilno, Auš
ros Vartus vadino Ostra Bra
ma.

Parodė ir pigaus nesusivoki
mo: žadėjo Vilniuje rodyti eks- 

neštumo pradžios. Twin Circle 
(sausio 17) rašė, kad 26 abor- 
tuoti kūdikiai turėjo gyvybės 
ženklus: kvėpavo, muskulai ju
dėjo. Kai kurie išgyveno dvi 
dienas po aborto, o vienas svė
rė 2 su puse svaro, išliko gy
vas ir dabar esąs adoptuotas.

Ir žurnalas Look, populiarus, 
mėgstantis sensacijas, vasario 
8 kreipė dėmesį į pergyveni
mus slaugių, kurios turi asis
tuoti abortuose. Žurnalas pasa
koja, kaip po vaistų Įšvirkštimo 
24 savaičių nėštumo motinai 
kūdikis pasirodė gyvas, kvėpa
vo. Normaliai, sako laikraštis, 
tai būtų palaikyta paankstintu 
gimdymu, ir kūdikis būtų ga
bentas Į inkubatorių. Bet šiuo 
atveju gydytojas nusprendė nie
ko nedaryti, nes kūdikis vis 
tiek bus sugadintais nuo vais
tų smegenim. Slaugė, kuri turė
jo dalyvauti prie šio nepapras
to gimdymo, atsisakė iš tarny
bos. Ir daugelis kitų slaugių pa
reiškė savo psichinį sukrėtimą: 
esą protu jos sutinkančios, kad 
gyventojų esą perdaug; kad a- 
bortai tam tikrais atvejais leis
tini, bet “mes esam paruoštos 
gyvybei gelbėti, ne jai naikin
ti.” Kas kita esą politikieriam, 
įstatymų, leidėjam, kurie daž
nai nė nežino, kokių padarinių 
turės jų išleisti įstatymai.

Žurnalas taip pat skelbia vie
no New Yorko universiteto gi
nekologo nuomonę, kad po 12 
savaičių nėštumo abortai turė
tų būti uždrausti-
Ar žmonija yra tikinti?
. Oss. Romano paskelbė, kad 
sekretariatas netikinčiųjų reika
lam išleido instrukciją, kurioj 
pažymi ateizmo plitimą. Įskai
tant raudonąją Kiniją ateistų

— Katedra užsienyje, —at
sakė Timiriazevas ir potam pa
davė prašymą atleisti jį iš ru
sų tarnybos- Ministeris turėjo 
atsiprašyti, kad nebūtų kaltina
mas išvijimu geriausio profeso
riaus iš Rusijos. Mat, ne tą 
ėmėsi bauginti. Kiti profeso
riai: agronomas Stebutas, che
mikas Iljenkovas, politekono- 
mas Ivaniukovas, agronomas 
Liudogovskis — tai rusų 
mokslo vyrai, pasižymėjusieji li- 
terariškais darbais.

Gyvenimas nedavė man gali
mumo sekti žemės ūkio moks
lų, tolimesnių jo laimėjimų ne
žinau, negaliu išpasakoti, ką 
mokslas turi dabar, pirmai ne
turėjęs. Pasakysiu, kiek žinau.

1) Apie laukų tręšimą fos
foro rūgštimi moksle ėjo tok 
gandai, buvo žinoma, kad ge
rai yra tręšti kaulamilčiais, 
Akademijoje buvo laukelis, pa
skirtas bandymams su fosfori
tais. Superfosfato prekyboje 
nebuvo, niekas netręšė juo lau
kų, kaip dabar kad aplamai trę
šiama.

2) Centrifūgų pieno skyri
mui nebuvo.

3. Nežinota apie bakterijų 
veikimą ariamoje žemėje; 
nežinota, kad jos yra agentai 
azotui suimti iš oro ir paduoti 
augalams.

4) Nežinota apie vitaminus* 

(Bus daugiau) 

kursantam Šv. Martyno bažny
čią ir kitą dieną Šv. Petro ir 
Povilo pilį. Eltos redaktorius 
Romoje prel. V- Mincevičius at
kreipė svetimųjų dėmesį, kad 
Vilniuje šv. Martyno bažny
čios nėra, nėra ir Šv. Petro pi
lies, bet yra Šv. Petro ir Povi
lo bažnyčia. Už viešą kritiką 
rengėjai reiškė didelį nepasiten
kinimą prel. V. Mincevičium, o 
ekskursantam vadovavęs Edv. 
Juozėnas skundęs Mincevičių 
valstybės sekretoriate.

esą bilijonas arba dukart tiek 
kaip katalikų. Rytų pasauly — 
sako instrukcija — ateizmas 
maitinamas ir palaikomas poli
tine bei socialine ideologija, ir 
jis laimi vis daugiau. Vakaruo
se ateizmas palaikomas ir re
miamas neopozityvizmu bei 
pragmatizmu.

(čia verta patikslinti, kad tas 
bilijonas nereiškia ateizmo, o 
tik ateistinio režimo valdomus 
žmones, nors jie gali būti toli 
gražu neateistai).
Katalikiškas marksizmas?

Airijos kovotoja Bernadeta 
Devlin yra katalikė ir sykiu sa
kosi esanti marksiste. Iš kalėji
mo išėjusi atvyksianti antru 
kartu į Ameriką pinigų. Kai 
pirmąsyk atvyko, New Yorko 
majoras Lindsay įteikė jai mies
to raktus. Twin Circle rašo, kad 
tuos raktus ji padovanojusi 
“Black Panther” partijai kaip 
ženklą, kad ji solidarizuoja su 
jų kova.

Alto pranešimai
Alto delegacija — buvęs pir

mininkas inž. E- Bartkus, inž. 
St. Bačkaitis, dr. J. Genys — 
vasario 23 dalyvavo Vasario 16 
minėjime senate. Dalyvąyo taip 
pat Lietuvos atstovybės patarė
jas dr. S.A. Bačkis. Minėjimą 
organizavo ir jam- vadovavo se
natorius Charles H. Percy. Po- 
minėjimo delegacija turėjo pa
sikalbėjimą su sen- Ch. Percy. 
Vasario 18 Alto delegacija — 

Alto pirmininkas dr. K. Bobe
lis, vysk. A. Deksnys, buv. Al
to pirm. inž. E. Bartkus ir 
ALT Clevelando skyriaus pir
mininkas A. Pautienis — da
lyvavo JAV atstovų rūmuose į- 
vykusiame Vasario 16 d. minė
jime, kuriam vadovavo kongres- 
manas Daniel Flood.

Vyskupas A- Deksnys skaitė 
invokaciją.

Tą pačią dieną delegacija tu
rėjo pasikalbėjimą su speake- 
riu Albert ir kongresmanais 
Daniel Flood ir David Price.

Vasario 16 d. delegacija da
lyvavo Lietuvos pasiuntinybėje 
suruoštame priėmime, kur tu
rėjo progą susitikti apaštališką
jį delegatą Raimondi ir padė
koti už popiežiaus intervenciją 
dėl Vytauto Simokaičio baus
mės pakeitimo.

Vasario 17 delegacija lankė
si Baltuosiuose Rūmuose, kur 
turėjo pasitarimą su George 
Bell ir taipogi dalyvavo bend
rame baltų komiteto posėdyje. 
To komiteto pirmininkas yra 
dr. K. Bobelis.

Edith Kermit Roosevelt, žino
ma Washington© koresponden
tė, kreipėsi į Alto pirmininką 
dr. K. Bobelį, prašydama dau
giau informacijos apie Simo 
Kudirkos bėgimą į laisvę- Jai 
buvo įdomu sužinoti, kas da
bar dedasi už geležinės uždan
gos Lietuvoje, kodėl Simas Ku
dirka bėgo, koks buvo Ameri
kos lietuvių susidomėjimas jo 
bandymu pabėgt ir kokia pagal
ba jam buvo teikiama. Taipogi 
prašė daugiau ir tikslesnės in
formacijos apie Sovietų Są
jungos nelegalią Lietuvos oku
paciją.

(E. K. Roosevelt daugiau nei 
kas kitas yra rašiusi sindikuo
tų straipsnių ryšium su Kudir

kos bėgimu. Red.).
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LIET. KAT. MOKSLO AKADEMIJOS NEW YORKO ŽIDINIO VEIKLA
Vos šiek tiek susikristaliza

vus nepriklausomam Lietuvos 
gyvenimui, tuoj kilo mintis į- 
kurti Lietuvių Katalikų Mokslo 
Akademiją (LKMA). Ji jau 
1922 rugpiūčio 12 Kaune ofi-
daliai buvo įregistruota, nors 
steigiamasis susirinkimas įvyko 
tik spalio 22. šiame susirinki
me iš iniciatorių buvo išrink
ta pirmoji LKMA valdyba: pir- 
min. — vysk. J. Skvireckas, vi- 
cepirm. — prof. Pr. Dovydaitis 
ir prof. St. Šalkauskis, sekr- — 
kun. dr. M. Reinys, iždin. — 
adv. L. Noreika ir knygininku 
— dr. A. Sennas Nuo 1926 iki 
1938 akademijai vadovavo prel. 
Ad. Jakštas-Dambrauskas. Pas
kui, Dambrauskui mirus, prof. 
St Šalkauskis kol bolševikai 
1940 akademiją likvidavo.

Anuomet LKMA siekė ap
jungti lietuvius katalikus moks
lininkus, sudaryti palankesnes 
sąlygas moksliniam darbui, pa
ruošti didesnį mokslininkų prie
auglį, kelti tautoje mokslinį ly
gį krikščioniškos kultūros švie
soje. Iš tikro LKMA Lietuvo
je atliko dideli darbą tiek kata
likų mokslininkų jėgų sutelki
me, tiek jaunųjų mokslininkų 
paruošime. Akademijos darbus 
labai parėmė JAV LRK Fede-

Skambina pianistas Antanas Smetona vasario 22 Alice Tully salėje New 
Yorke. Ten buvo surengtas jo koncertas. Nuotr. V. Maželio

Darbininko spaudos kioskas Lietuvos nepriklausomybės minėjime vasario 14 Franklin K. Lane mokyklos sa
lėje. Kairėje Tėv. Petras Baniūnas, Darbininko administratorius. Nuotr. V. Maželio

racija, suteikusi 42,000 dol. pa
šalpą, kurios dėka per 18 metų 
ji galėjo duoti ištisą eilę sti
pendijų siekiantiems aukštojo 
mokslo studentams.

Prof. dr. J. Ereto pastango-
mis Kaune 1933, 1936 ir 1939 
buvo sušaukti LKMA suvažiavi
mai, kuriuose dalyvavo 30 0- 
550 asmenų. Suvažiavimuose 
būdavo perskaitoma apie 30 pa
skaitų, kurias vėliau išleisdavo 
“Suvažiavimo Darbuose”. Lie
tuvoje jų išėjo trys tomai, ku
rie kartu paimti sudarė 1518 
psl. LKMA pirmoji pradėjo rū- 
pintis ir “Lietuvos Enciklope-
jos” leidimu. Iniciatyvą per
ėmus Spaudos Fondo leidyklai, 
akademijos nariai nuo pat pra
džios joje bendradarbiavo- Aka
demija turėjo ir vertingą bib
lioteką, kurios dalį padovanojo 
prel. A. Jakštas, o kitą dalį pir
ko iš prof. dr. Brenderio.

Išeivijoje LKMA atgaivinimo 
mintį 1952 iškėlė dr. St. Bačkis. 
Tos minties skatinami iniciato
riai, vysk. V. Padolskiui vado
vaujant, 1954 Romoje sudarė 
reorganizacinį komitetą, kuris 
naujoms išeivijos sąlygoms pri
taikė LKMA įstatus ir 1956 ko- 
respondenciniu būdu prave
dė centro valdybos rinkimus-

Tada pirmininku buvo išrinktas 
vysk. V. Padolskis, vicepirmi
ninku — prof. dr. Z. Ivinskis, 
nariais: dr. J. Vaišnora, M I.C., 
prof. dr. A Liuima, S. J., prel. 
L. Tulaba ir kun. dr. V. Bal
čiūnas. Nuo tada iki šiol centro 
valdyba pasiliko Romoje, nors 
buvo siūlyta ją perkelti į JAV. 
Po vysk. V- Padolskio iki šiol 
pirmininkauja perrenkamas 
prof. dr. A. Liuima, S. J. Kiti 
centro valdybos nariai šiuo me
tu yra: vicepirmininkai —prof, 
dr. Z. Ivinskis ir prel. dr. L- Tu- 
laba, sekretorius — kun. lie. R.
Krasauskas, kasininkas— msgr.
dr. P. Jatulis ir archyvaras— 
dr. J- Vaišnora, M.I.C. ’

Laisvame pasaulyje atsikūru
si LKMA stengiasi apjungti vi
so pasaulio įvairių mokslo sri
čių lietuvius mokslininkus. 
Taip pat šaukia suvažiavimus, 
kurių du jau buvo JAV, du Eu
ropoje ir vienas Kanadoje. Gra
žiai išleidžia “Suvažiavimų Dar
bus” ir nuo 1965 kasmet lei
džia “LKMA Metraštį”, kuria
me talpinamos įvairių sričių 
lietuvių mokslininkų studijos.. 
Tokių metraščių jau išleisti še
ši tomai. Šalia šių dar yra išleis
ta keturios vertingos akademi
jos narių parašytos monografi
jos.

Akademijos nariams esant iš
blaškytiems po visą pasaulį, į- 
statai pramato, kad, kur yra 
5 nariai. ten galima suorga
nizuoti židinį. Židiniai, kaip ir 
pavieniai nariai, rūpinasi stu
dijuoti mokslo aktualijas ir su- 
jomis supažindinti platesnę vi
suomenę. LKMA nariais gali bū
ti visi kvalifikuoti savo srity
je mokslininkai lietuviai. Jos 
nariai yra kelių rūšių: nariai 
mokslininkai, nariai garbės na
riai ir nariai rėmėjai. Jų kva
lifikacijas nustato LKMA kon
stitucija-

JAV veikia keli LKMA židi
niai. Anksčiausiai yra įsikūręs 
Chicagos židinys.' New Yorko ži
dinys įsikūrė 1962.

Šį kartą neliesdami kitų ži
dinių nuveiktų darbų trumpai 
paminėsime New Yorko židinio 
veiklą. Pirmąją židinio valdybą 
sudarė; pirm. — prof. dr. V. 
Jaškevičius, S. J., vicepirm. —

VASARIO MEN. AIDAI
Straipsniai: Žlt. — “Kad tu, 

gude, nesulauktum”; Vyt. Vai
tiekūnas — 1970 metai mūsų 
ir tarptautinėj politikoj; Juozas 
Jakštas — Prie Lietuvos kara
lių bylos; Stanislaw Mackie- 
wicz-Aniuta (apie Dostojevskį), 
vertė J. Kėkštas.

Iš grožinės literatūros: Iš A. 
Baranausko draudžiamų eilėraš
čių; Janina Degutytė — Eilė
raščiai; Pr Visvydas — J. De
gutytės ir J. Vaičiūnaitės kūry
ba; Pr. Dom. Girdžius — Šiau
diniai protagonistai.

Apžvalgoje: Stasys Barzdu- 
kas — Bendruomenėss ir orga

DARBTNiNKAS

dr- V. Gidžiūnas, O.F.M., ir 
sekr. — prof. dr. A. Vasys. Jai 
teko nemažas uždavinys, suor
ganizuoti Vl-jį LKMA suvažia
vimą, kuris įvyko 1964 Ford- 
hamo universitete. Šio židinio 
pastangomis 1966 buvo suorga
nizuota ir LKMA konferencija 
su dviem paskaitom Lie
tuvių Katalikų kongreso metu 
Šiluvos koplyčios Washingtone 
pašventinimo proga. Sekančiais 
metais tas pats židinys surengė 
viešą Vilniaus Jėzuitų akademi
jos minėjimą, kuriame paskaitą 
skaitė iš Romos atvykęs prof.
dr. P. Rabikauskas, S. J-

1969 pavasarį pasikeitė židi
nio valdyba. Pirmininku buvo 
išrinktas dr. D. Jasaitis, vice
pirmininku — dr. A. šlepetytė- 
Janačienė ir sekretorium dr. V. 
Vygantas. Ši valdyba be papras
tų narių susirinkimų 1970 su
rengė viešą poeto Oskaro Mila
šiaus minėjimą- Sekretoriui per
ėjus dirbti į LKMA fondo valdy
bą, jo vieton buvo išrinktas dr. 
V. Gidžiūnas, O.F.M.

ši valdyba vasario 9, susirin
kusi posėdžiui dr. A. Šlepety- 
tės-Janačienės namuose, svarstė 
1971 m. veiklos planą. Jame 
buvo nutarta artimoje ateityje 
sušaukti du narių susirinkimus 
ir suruošti vieną minėjimą. Na
rių pageidavimu susirinkimai 
ir minėjimas bus ruošiama 
Brooklyn© Pranciškonų Kultū
ros Židinio patalpose.

Pirmasis nariu susirinkimas 
šaukiamas kovo 14, sekmadie
nį, 3:30 vai- p.p., kuriame dr. 
V. Škerys skaitys paskaitą apie 
Lietuvos mišku ūki. Antrasis 
susirinkimas šaukiamas gegu
žės 16, kuriame paskaitą skai
tys dr. D. Jasaitis. Rudenį, spa
lio 17, nutarta suruošti tėv. 
Ambroziejaus Pabrėžos, garsio
jo Kretingos pranciškono, bo
taniko ir liaudies gydytojo, 200 
m. nuo jo gimimo sukakčiai at
žymėti minėjimą. Į šį minė
jimą bus kviečiama platesnė vi
suomenė. Programoje prama- 
toma paskaita tėv. Ambrozie
jaus Pabrėžos asmenybei nu
šviesti, jo raštų skaitymas ir pa
rodėlė. r,

V- Gidžiūnas, O.F.M.

nizacijų klausimu; A. Zubras 
—Australijos Lietuvių dienos; 
Baltas — Baltijos studijų II 
konferencija; Jurgis Gimbu
tas — Lietuviškos architektūros 
klausimu: Mūsų buityje.

Recenzijos: dr. J. Grinius 
— R. Spalio rezistencinis ro
manas; Al. — Balio Sruogos 
“Radvila Perkūnas”; Jonas Pu
zinas—J.K. Kario “Numizma
tikai” pasirodžius.

Viršelio 1 psl. 1710 metų rai
žinys, vaizduojąs šv. Jurgį kaip 
Didžiosios Lietuvos kunigaikš
tijos patroną; 4 psl. — A. Mon
eys: Išsiskleidimas (medis), šis 
numeris iliustruotas A. Šimkū-
no lino raižiniu, A. Mončio 
skulptūromis, Australijos Lie
tuvių dienų ir Baltų studijų II 
konferencijos nuotraukomis.

Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St, Boston, 
Mass. 02122; leidžia T. Pran
ciškonai: leidėjų atstovas žur
nalo reikalam — T. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM; admi
nistruoja T. Benvenutas Rama
nauskas, OFM, 680 Bushwick 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Paterson, N. I.
Ii Šv. Kazimiero parapijos 

bažnyčios palaidoti mirusie
ji — Salvatore Melillo, Juozas 
Saulėnas, Feliksas Tamašaus- 
kas-Thomas, Geromus Williams, 
Jr., Charles Wood, Anthony Bo
res, Vincas Kričėna, Pijus Gi
lius ir Juozas Aleksa.

Domininkas Gacevičius, 80 me
tų, po ilgos ir sunkios ligos, mi
rė vasario 11. Palaidotas iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
vasario 15 Kalvarijos kapinėse.

1971 m., kovo 5 d., no. 17

Nedda Nijolė Macelytė prie savo tapybos darbų parodoje. Nuotr. V. Maželio

Apie idilišką ramybę, žaismą ir virpančius taškus 
Dailės parodą aplankius

Kultūros Židinio dešinėje pu
sėje apžiūrėjome pirmą kamba
rį. Ten radome V. Vizgirdos, 
A. Elskaus, P. Lapės, D. Ra
manauskaitės darbus.

Eidami toje pačioje pusėje, 
patenkame į antrą kambarį. 
Dominuoja čia vandenys — jū
ra šiurpina bangas, spindi ra
mūs tvenkiniai.

Tuoj atpažįsti Česlovą Janu
są. Dešinėje pusėje iškabinti 
keturi jo paveikslai. Tai Peisa- 
žas (upelis bėga per skynimą), 
Jūra, Nidos žvejai, Vakaras pa
jūryje, Visi aliejus.

Č- Janušas gamtoje ieško 
idilės ir taikios ramybės. Štai- 
upelis bėga per skynimą, šia
me paveiksle sugretinta šviesa 
ir tamsa duoda dramatinį ak
centą, bet dramatinė įtampa 
tuoj atleidžiama viso paveikslo 
idilės nuotaikos. Janušas mėgs
ta tapyti jūros paveikslus, bet 
ir čia jūra nėra audringa. Va
karinė ramybė gaubia vandenis, 
besiritančias bangas, grįž
tančią namo burę.

Ta idiliška ramybė nulemia 
ir dailininko koloritą. Jis ne
mėgsta taškytis aštriom kon
trastinėm spalvom, nemėgsta 
spalvingų pasažų, spalvų spalve- 
lių prigirdytų tonų. Paveiksle 
dominuoja ruda, rudai pilka 
spalva, kitos spalvos įvedamos 
nuosaikiai, kad nesudrumstų 
idiliškos ramybės.

Kai buvo atidaroma paroda, 
Česlovas Janušas gulėjo ligo
ninėj, pagautas širdies priepuo
lio. Ir iš ten jis pasirūpino, kad 
paveikslai būtų gerai įrėminti 
ir laiku pristatyti į parodą. .

—o—
Šalia jo kaimynystėje bu

vo įsikūrusi Birutė Vilkutaity- 
tė Gedvilienė. Ji buvo išstačiu- 
si tris paveikslus — Užkeiktas 
miestas, Prie ežero, Tėviškę 
sapnuoju.

B. Gedvilienė turi savotišką 
traktavimo būda ir technika. Ji 
dirba ant maisoneto. Tamsiame 
fone deda dažus, sumaišo bent 
kelias spalvas ir paskui su pei
liu labai drąsiai pasuka ir nu
braukia. Taip ji gauna drąsų ju-

Gimimai
Pereitais metais Šv. Kazimie

ro parapijoje gimė ar buvo pa
krikštyti: — John-William Ta- 
faro; Jason-Michael Azzarone,
Christine Sicco, Robert -Geor
ge Laugalis, Christopher Vin
cent Weiss, Theresa-Jane Au
gulis, Catherine Ywaski, Pau- 
lius-Antanas Šaulys.

Pirmąją komuniją priėmė 5 
vaikučiai. Kiekvieną sekmadie
nį po sumos yra katekizmo pa
mokos parapijos vaikučiam pir
mai komunijai paruošti.

Sutuokta John-Williams Tafa- 
ro su Judith -Ann Ritter; Scott 
W. Findlayac su Vijoleta Slepa- 
kovaite; Kęstutis V. Čižiūnas su 
Milda M. Grušaite; Richard Tu- 
rano su Irena Bakanauskaite; 
James-Williams Venturello su 
Brenda-Elizabeth Sakevičiūte.

dvk 

desį, pačios spalvos susimaišo 
ir ištirpsta, išsitaško įvairiais 
pustoniais. Kartu ištirpsta ir 
realių daiktų apybraižos. Visas 
paveikslas nukelia į tolimas 
fantazijų sritis, kartais prime
na romantinę tapybą, kartais 
dabarties surrealizmą.

Noris atkreipti dėmesį į jos 
įremavimą. Aplinkui paveikslą 
uždedamas platus laukas — pa- 
sparta, padaryta iš maisoneto ir 
nuspalvinta. Nudažomas šis 
laukas kiek per stipriai, ir jis 
konkuruoja su pačiu paveikslu-

—o—

Taip pat šiame kambaryje 
buvo įkurdinta Ona Paškevičie- 
nė su keturiais darbais — Port
retas, Pamiškė, Naturmortas, 
Prūdas. Visi aliejus.

Jos tapyba, išaugusi iš im
presionistinės mokyklos, yra la
bai žaisminga ir atrodo lyg 
koks spalvinis škicas. Ji turi 
gerą piešinį ir eleganciją. Štai 
jos naturmortas — gėlės ant 
stalo. Nutapyta taip lengvai, 
lyg dailininkė būtų žaidusi 
spalvom, lengvais teptuko nu- 
bėgimais. Kartais ji palieka vi
sai baltą drobę, kad paveiks
las būtų dar atviresnis ir lais
vesnis.

Prūde (pačiame didžiausiame 
jos paveiksle) kompozicija iš vi
sų kampų surakinta, bet ji vi
są dėmesį sutelkia į vandens at
spindžius ir juos priveda iki 
šviesiai pilkos spalvos, ar net 
baltos spalvos. Taip jos pa
veikslas pasidaro lengvas ir 
grakštus.

—o—

Patenkame į šio sparno gali
nį kambarį. Čia iškabinti kūri
niai: Lijolės Židonytės, Neddos 
Nijolės Macelytės ir Antano 
Montvydo.

—o—

Dešinės - kampe prisiglaudę 
keturi nedidelio formato Anta
no Montvydo grafikos darbai 
Tai Vorksla 1399, Nostrada
mus, Lao-Tse, Pranašas. Visi 
darbai ofortas.

Ji gana gerai valdo piešinį, 
puikiai atbaigia figūras, veidus, 
bet nepasilieka grynam realiz
me. Labiau jam rūpi išreikšti 
vedamąją mintį. Toji mintis pa
diktuoja ir kompoziciją ir inter
pretacinę techniką.

K. ALIŠAUSKO 
stambus veikalas

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

(2)
Dailininkas nors gyvena pa

čiam. Manhattane, bet laikosi la
bai nuošaliai ir labai kukliai, 
lyg privengdamas didesnių už
simojimų savo mene. Pirmiau
sia, labai norėtųsi, kad jo už
manymai būtų sukurti dides
niame formate.

—o—

Lijolė Židonytė, gyvenanti 
New Havene, 'Conn., dėsto me
ną bene aukštesniojoj mokyk
loje. Jau kuris laikas ji daly
vauja bendrinėse lietuvių ir 
amerikiečių parodose, šioje pa
rodoje buvo keturi jos darbai 
— Vasara (tušas), Paparčio žie
das, Saulėleidis, Bangpūtis. Vi
si šie trys darbai — akrilika.

jos Vasara, atlikta tušu, tik
rai puikus darbas, skoningai iš
laikytas. Spalvingieji paveiks
lai ar nėra per daug triukšmin
gi- Ji deda spalvą prie spalvos 
lyg kokias liepsnas, ir tos spal
vos žiūrovą nuvargina savo in
tensyvumu ir kietumu. Gi vasa
ra turi labai jautrų subtilumą 
ir balansą.

Nedda Nijolė Macelytė pra
eitais metais įžengė į lietuvių 
dailininkų tarpą. Tai nauja pa
jėga, nes su savim nešasi ir už
manymą ir darbo kantrybę.
Jos kūriniai sukurti gana sun

kia technika. Dedama spalva 
prie spalvos mažais langeliais, 
atrodo, lyg kad būtų tinklas už
dėtas ir paskui per tinklą nuda
žyta. Tie spalvoti taškeliai už
dėti labai kruopščiai ir švariai.

Dėdama taškus prie tašku, 
ji sukuria didelius spalvinius 
raibuliavimus, oro virpėjimus. 
Atidaro lyg kažkokias fantasti
nes sritis — debesis, pilis, kal
nus.

Parodoje buvo išstatyti: Mels
vas šilelis, Aušros ramybė, 
Audringos dienos, Gintarinė pi
lis- Visi aliejus. Visi abstraktūs, 
sukurti jos savitu pointelizmu.

Nedda Macelytė jau yra išau
gusi šiame krašte. Gimusi ji 
1945 Vokietijoje, meną studija
vo Parsons School of Design 
New Yorke. Baigė 1967 m. ir 
dabar mokosi toliau, siekdama 
magistrės laipsnio. Lanko New 
School for Soc. Research, N.Y. 
Gyvena Long Islande ir ten 
dirba savo studijoje, (p.j.)
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WORCESTER. MASS.
Vasario 16-toji 

parapijos mokykloj
Šv. Kazimiero parapijos mo

kykla mūsų kolonijoj pirmoji 
paminėjo Vasario 16-tąją.

Visi mokiniai, vadovaujami 
seselių mokytojų, vasario 11 
susirinko į parapijos svetainę.

Sugiedoti Amerikos ir Lietu
vos himnai.

Aštunto skyriaus mokinys R. 
Volent pravedė programą, ku
rią, pradedant darželiu, kiek
vienas skyrius atliko atskirai. 
Aukštesnių skyrių mergaitės 
gražiai pašoko Kepurinę; vėliau 
priėmė ir vieną berniuką, su 
kuriuo pašoko Lenciūgėlį. 
Skambėjo ir dainos: "Grįšim, 
grįšim”, ‘“Du broliukai kuni
gai”, “Linksmumas eina per 
girias” ir kitos. Pirmas ir ant
ras skyrius padeklamavo “Yra 
šalis”

Pabaigoje žodį tarė mokyk
los vedėja seselė Charlene, o 
po to mokiniai grįžo atgal į 
klases tęsti pamokų.

Rytojaus dieną visa mokyk
la dalyvavo mišiose, kurias au-

Vysk. Carroll McCormick, Scran- 
tono vyskupas, Vasario 16 proga 
išleido specialų atsišaukimą, ku
riame lietuviai klebonai raginami 
savo parapijose surengti specialias 
rinkliavas Lietuvių Religinei šal
pai. Laiške ^dėstyta sunki oku-' 
puotos Lietuvos padėtis.

HAMILTONO MERGAITES DAINUOJA
Hamiltono mergaičių choras 

sparčiai ruošiasi savo pirmam 
koncertui — krikštynoms, ku
rios įvyks kovo 14 d., sekma
dienį, 3 vai. p.p. Scott Park 
gimnazijos salėje. Chorui ener
gingai vadovauja sol. V. Veri- 
kaitis.

V. Verikaitis šiuo metu dir
ba Toronte Harbord kolegijos 
institute kaip muzikos mokyto
jas, kur mokosi per tūkstantį 
mokinių. Jis ten turi suorgani
zavęs mokiniu chorą ir veda or
kestrą. Jis su dideliu užsidegi
mu ir energija vadovauja Ha
miltono mergaičių chorui, ku
riam šiuo laiku jau priklauso 
60 mergaičių, lankančių gimna
zijas- Kitos jau studijuoja Mc 
Master universitete ar lanko ki
tas aukštesnes mokyklas.

šis dar jaunas choras spėjo 
gražiai lietuviškai visuomenei 
prisistatyti kaip stiprus meno 
vienetas. Choras jau du kartu 
pasirodė Toronte, kelis kartus 
dainavo hamiltoniečiams, kur 
visuomet šiltai buvo publikos 
sutiktas. Kartą po vieno pasi
rodymo Hamiltone spaudoje ra

Hamiltono Mergautu choras su vadovu solistu V. Verikaiėiu. Choro pirmas koncertas bus kovo 14 d. Nuotr. A. JuraKio

kojo ir pamokslą apie Lietuvą 
pasakė klebonas kun. J. Jutke
vičius.

šeštadieninėj mokykloj
Šeštadieninė mokykla Vasa

rio 16-tąją paminėjo vasario 13.
Viena klasė paruošė vaidini

mėlį — “Vilniaus įkūrimas”. 
Paskutinioji suvaidino “Išluptą 
vaiduoklį” ir pašoko Lenciūgė
lį. Kurie nedalyvavo vaidini
muose, deklamavo eilėraščius. 
Mokinius programai paruošė 
mokytojai

Po programos buvo tęsiamos 
pamokos.

Pagrindinis minėjimas
Pagrindinis Vasario 16-to- 

sios minėjimas įvyko vasario 
14.

Aušros Vartų parapijos baž
nyčioj mišias už Lietuvą auko
jo kun- J. Bakanas. Jis pasakė 
ir patriotinį pamokslą. Buvo 
prisiminta Lietuva ir per visas 
kitas mišias. Pasimelsta už ken
čiančius lietuvius.

Šv. Kazimiero bažnyčioj mi
šias už Lietuvą aukojo kun. J. 
Steponaitis. Pamokslą pasakė 
klebonas kun. J. Jutkevičius. 
Jis priminė tos dienos evan
gelijoj minimus Kristaus palai
minimus, prie kurių dar pridė
jo, kad palaiminti ir tie, ku
rie dirba ir aukojasi Lietu
vai, nes, jei Dievas sukūrė Lie
tuvą, jis nori, kad mes ja rū- 
pintumės. O koks gyvenimas da
bar Lietuvoje, aiškiai parodė 
praėjusių metų paskutinių mė
nesių įvykiai: žmonės stengia
si prasiveržti pro geležinę už
dangą ir pasiekti laisvę-

Per mišias giedojo parapijos 
choras, vadovaujamas muz. A. 
Mateikos. V. Roževičius pagie
dojo solo “O Dieve geriausias”. 
Mišiose dalyvavo lietuviai ka
ro veteranai, organizacijos su 
vėliavomis, miesto valdžios at
stovai. Bažnyčia buvo pripil
dyta. Po mišių sugiedota Ame
rikos ir -Lietuvos himnai ir 
giesmė Marija, Marija.

Lietuvių Piliečių Klubo salė

šė apie mergaičių chorą: “Ben
dru darbu ir sutarimu čia bu
vo įkurtas dar vienas kultūri
nis meno vienetas, šį meno vie
netą turėjome progos pamatyti 
ir girdėti Hamiltono žūki, ir 
medžiotojų “Giedraičio” klu-n 
bo parengime sausio 23 d. va
karą. Pasipuošusios baltomis 
maksi suknelėmis, eilute, viena 
paskui kitą jos žygiavo tvirtu 
žingsniu ir pilnu pasitikėjimu į 
joms paruoštas pakopas, ir čia 
išsirikiavo per 60 tik ką pražy
dusių baltų lelijų. Jų amžiaus 
vidurkis apie 17 metų. Dirigen
tui davus ženklą, jos išdaina
vo tuziną gražiai skambančių 
lietuviškų dainų be atsikvėpi
mo. Reikia stebėtis, kad tokiu 
trumpu laiku išmokta tiek daug 
dainų- O juk nevisos buvo išdai
nuotos.”

Mergaičių choras kviečia vi
sus hamiltoniečius ir kitų apy
linkių lietuvius gausiai dalyvau
ti jų pirmame koncerte. Tėvų 
komitetas, vadovaujamas V. Sa
ko, šiam didžiam įvykiui smar
kiai ruošiasi, nori visus atvyku
sius gražiai priimti.

je vyko tolimesnė Vasario 16- 
tosios minėjimo programa. Į ją 
atsilankė abiejų parapijų kuni
gai, adv. Mileris, dr B. Matu
lionis, kongresmanas H. Dono
hue, senatorius D. Foley, 
miesto majoras M. Tinslėy ir ki
ti.

Rengimo komiteto pirm. P. 
Stanelis pasveikino visus susi
rinkusius. Įnešus vėliavas, susi
kaupimo minute pagerbti žuvu
sieji. Invokaciją perskaitė kun- 
J. Bakanas.

Programai vesti pakviestas A. 
Minikauskas perskaitė miesto 
majoro M. Tinsley proklamaci
ją Vasario 16-tosios proga.

Pirmasis kalbėjo kongresma
nas H. Donohue, primindamas, 
kad pusė pasaulio kenčia komu
nistinę vergiją ir kad ameri
kiečiai dalinasi skausmu su lie
tuviais, tikėdami laisvę prisi- 
kelsiant. Senatorius D. Foley 
išreiškė linkėjimus, kad neto
limoje ateity visi kartu galė
tume džiaugtis laisva Lietuva- 
Buvo ir daugiau kalbėtojų.

Pagrindinę kalbą pasakė Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
kun. J. Jutkevičius. Jis pabrėžė, 
kad Lietuvos byla yra teisinga 
ir kad mes turime kovoti, kol 
Lietuva vėl atgaus laisvę. Kal
ba kelis kartus buvo pertrauk
ta plojimais.

Veteranų skyriaus pirm. Kva- 
raciejus perskaitė paruoštą re
zoliuciją, kurią minėjimo daly
viai sutartinai priėmė.

LB tautinių šokių grupė pa
šoko Sadutę, Kalvelį ir Ru
gučius. Grupei vadovauja stu
dentė R. Padolskytė, akordeo
nu groja moksleivė A- Dabri- 
laitė.

šeštadieninė mokykla padai
navo šias dainas: Tėvelių kraš
tas, Su mokslu į rytojų ir Par
tizano mirtis.

Meno Mėgėjų Ratelio penke
tukas padainavo: Aš verkiau 
parimus, Verkiantis smuikas ir 
Nežinomam kareiviui. Publikai 
nenustojant ploti, pridėjo: 
Jauną sesė ant grėblio pari
mus.

Komitetas taip pat ruošia po 
koncerto Jaunimo Centre kuk
lias vaišes. Šių vaišių tikslas pa
gerbti dainuojančias mergai
tes ir jų vadovą sol. V. Verikai- 
tį, švenčiantį šiais metais savo 
muzikinio darbo 25 metų su
kakti.

Be mergaičių choro ir sol. V. 
Verikaičio šio koncerto progra
moje dar dalyvaus Toronto tau
tinių šokių grupė “Gintaras”, 
vad. R- J. Karasiejų ir D. Balsy
tės. Ši tautinių šokių grupė yra 
naujai persiorganizavusi, api
manti visą Toronto šokantį jau
nimą. Ji dažnai pasirodo ne 
vien savųjų, bet ir kitataučių 
tarpe, kur visada publikos yra 
sutinkama šiltai ir dažniausiai į- 
vairiuose festivaliuose laimi pir
mąsias vietas. Šios grupės atvy
kimas į Hamiltoną yra pirmas 
ir visų mielai laukiamas.

Tad visi, dideli — maži, seni 
— jauni, skirkime šią, kovo 14 
dienos, sekmadienio, popietę 
šiam didžiam įvykiui. Bilietus 
galėsite įsigyti prie įėjimo. Pa
remkime dainuojantį šokantį 
jaunimą. J- P.

A. Minikauskas padėkojo vi
siem, ypatingai skautam ir jų 
organizatoriui Glodui, padėju- 
siem rinkti aukas. Surinkta apie 
1300 dol.
Minėjimas baigtas giesme Ma

rija, Marija.
Rengimo komitetą sudarė or

ganizacijų atstovai: pirm. P. 
Stanelis, kuris yra Organizacijų 
Tarybos ir LB apylinkės pirmi
ninkas, P. židžiūnas, LB sekre
torius, K Adomavičius, kurio 
vadovaujama Labdaringa Drau
gija paaukojo 100 dol., T. Tri- 
bandis, Svikla, Glodas, A. Mini
kauskas, Adomaitienė ir Kva- 
raciejus.

Minėjime dalyvavo vietos te
levizijos ir laikraščių reporte
riai. Pirmadienio rytą Worces- 
terio Telegram visa tai apra
šė ir įdėjo nuotrauką.

Vasario 16 kongresmanas H. 
Donohue ir advokatas M. A. Mi
leris vakare kalbėjo apie Lietu
vą per radijo stotį WNEB.

J .M-

STAMFORD, CONN.
Atžymėta Nepriklausomybės

šventė
Stamfordo ir apylinkės Lie

tuvių Bendruomenė, kaip kiek
vienais, taip ir šiais metais su
ruošė Vasario 16-tosios minėji
mą; jis įvyko vasario 21 Glen- 
brook Community Center 
Stamforde. Susirinko gražus 
būrys lietuvių.

Minėjimą pravedė Gintas 
Žemaitaitis, Bendruomenės pir
mininkas. Invokaciją sukalbėjo 
tėvas Paulius Baltakis, OFM, iš 
New Yorko- Jis buvo ir prele
gentas.

Meninę dalį atliko vietinės 
jėgos. Programoje numatyta 
Irena Veblaitienė, iš New Jer
sey, susirgo ir negalėjo atvyk
ti. Felicijus Prekeris, iš Stam
fordo, padeklamavo trejetą gra
žių eilėraščių. Irena Žemaitai
tienė angliškai paskaitė keletą 
ištraukų iš Vytauto Mačernio 
“Vizijų”.’"

Minėjimo pradžioje buvo su
giedoti Amerikos ir Lietuvos 
himnai, pabaigoje — giesmė 
“Marija, Marija”.

Vaišių metu buvo šeimyniš
kai sudaintiota visa pynė liau
dies dainelių, Prekeriui prita
riant mandolina. Ta pačia pro
ga buvo platinamos lietuviškos 
knygos, plokštelės ir gražiai 
austos juostelės.

BROCKTONO VEIKLA
Brocktono moksleivių ateiti

ninkų Vytauto Endziulaičio 
kuopa yra gyva! Mūsų gausus 
septynių moksleivių būrys jau 
du kartus susirinko. Pirmame 
susirinkime išsirinkome pirmi
ninką — visiem pažįstamą Ra- 
faelį Beržinską- Jo visus auksi
nius žodžius rašo sekretorė Do
vilė Eivaitė. Nariai yra Vida 
Čepkauskaitė, Jūratė Dam
brauskaitė, Saulius Eiva, Genė 
Plonytė ir Roma Šukytė.

Šiemet mes nerimaujame. Į 
Worcesterio studijų dienas nu
važiavome šeši. Žadame, kai ga
lėsime, apsilankyti pas kitas 
kuopas. Bandysime išleisti kuo
pos laikraštėlį, d i r bs i - 
me su jaunučiais, vykdysime 
naujus sumanymus. Dovilė

Stamford, Conn., paminėta Lietuvos nepriklausomybės šventė. Nuotraukoje 
programos dalyviai iš k. — Liuda Gudelienė, prelegentas Tėv. Paulius Bal
takis, OFM, Felicijus Prekeris, Irena žemaitaitienė, Gintas Žemaitaitis — 
Lietuvių Bendruomenės pirmininkas.

Minėjimo dalyviai pasirašė 
rezoliuciją, kuri buvo pasiųsta 
prezidentui Nixonui ir kitiem 
pareigūnam Washingtone.

Po minėjimo Liuda ir Drąsu- 
tis Gudeliai savo namuose Cos 
Cob, Conn., suruošė vaišes pre
legentui tėvui P. Baltakiui-

—•—
Vasario 16 proga buvo išsi

rūpintas laikas lietuvių progra
mai anglų kalba per Stamfordo 
radijo stotį. Norwalk, Conn., 
radijo stotis ir programos In
ternational Hour vedėjas Ni
no Bellassai jau antri metai da
lį savo programos skirs lietu
viam ir Lietuvai. Glorija Biliū
nienė ir Irena Žemaitaitienė bu
vo pakviestos pravesti lietuviš
ką dalį programos anglų kalba. 
Programa bus girdima sekma
dienį, kovo 7, tarp 4-5 v. p.p., 
iš Norwalk, Conn, stoties (ban
gos: 13.50 AM; 95.9 FM).

Taip pat amerikiečių dėme
sys į Lietuvą, - praeities ir da
barties padėtį buvo atkreiptas

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

Po 1000 dol.: Magdė Janke
vičiūtė, Ona Jankevičiūtė, New 
York City, N. Y., ypatingos gar
bės fundatorės.

600 dol.: Petronėlė Kirslis, 
Elizabeth, N. J., garbės funda- 
torė, įrašo sūnų Joną ir tėvus 
R. P. Kiršlius-

500 doL: Dr. B. Jankaus
kas, W. Brantwood, N. Y., gar
bės fundatorius.

200 dol.: A. Baronienė, Eli
zabeth, N- J., fundatorė.

125 dol.: J. Sleder, Forest 
Hills, N. Y., fundatorius.

Po 100 dol.: A. Mažeika, Ozo
ne Park, N. Y., kun. J. Pragul- 
bickas, L- Staborytė, V. Radze
vičiūtė, įrašo tėvus a.a. Kazį 
ir Apoloniją, J. Leikauskas, Eli
zabeth, N. J., Margaret Joseph, 
Hartford, Conn., įrašo savo a.a. 
vyrą, anūką ir šeimą, B. Semaš
ka, New Britain, Conn., visi 
fundatoriai.

Po 50 dol-: J. Petrulis, New 
York, N. Y., N. N., Windsor, 
Conn., J. Blaževičius, Woodha
ven, N. Y., A. Valaitis, A. Ku- 
pinskas, Elizabeth, N. J-, B. Vi- 
Čienė, Paterson, N. J., V. Gays, 
Long Island City, N. Y.

35 dol.: H. Sadloska, Eliza
beth, N. J.

30 dok E- Staknys, Jamaica, 
N. Y.

Po 25 dol: A. Gilley, A. Mu- 
rofsky, Elizabeth, N. J., H. Ka- 

per spaudą, kurioje pasi
rodė du straipsniai ir Janinos 
Valiušaitienės laiškas redakto
riui (letter to the editor)-

Lietuvių Moterų Federacijos 
Stamfordo ir apylinkės klubas, 
kaip ir praeitais metais, pado
vanojo plokštelę ir keletą kny
gų miesto ir katalikų bibliote
kom. Šiemet į šį darbą įsijun
gė ir vietinė Lietuvių Bendruo
menė.

— Pranciškonai veda rekolek 
ei jas šiose vietose:

St. Catharines, Ont., Kanado
je, Angelų Karalienės koply - 
čioje, kovo 12-14 — Tėv. Vikto
ras Gidžiūnas, O.F.M.

Hamiltone, Ont-, Kanadoje, 
Aušros Vartų parapijoje, kovo 
21-28 — Tėv. Viktoras Gidžiū
nas, O.F.M.

Delhi, Ont., Kanadoj, Šv. Ka
zimiero parapijoje, kovo 28 — 
balandžio 4 — Tėv. Viktoras 
Gidžiūnas, O.F.M.

— Brooklyne, N. ¥-• —-Šv: -Jur
gio parapijoj, kovo 26-28—Tėv. 
Barnabas Mikalauskas, O.F.M.

činskas, Washington, D. C., A- 
Chaplick, Brooklyn, N. Y., G. 
Matusevičius, Maspeth, N. Y., 
M. Šlegaitis, Hot Springs, Ar
kansas, kun. L. Musteikis, 
Omaha, Nebraska.

Po 20 dol.: A. Gabrys, Belle
rose. N. Y., S. Liogys, Z.-Jurys, 
Woodhaven, N. Y., A. Kačanaus- 
kas, Jakaitienė, Brooklyn, N.Y-, 
A. Balcunas, Albertson, N. Y.

Po 15 dol.: Matecus Family, 
Elizabeth, N. J., J. Jasaitis, N. 
Y., N. Y-, J. Jankauskas.

Po 10 dol.: Dr. P. Mačiulis, 
Sunnyvale, Calif-, B. Delasey, 
J. Norbutienė, J. Michalko, E. 
Mickus; M. Wycocky, N. Wy- 
cocky, V. Kirvelevičius, M. Lei- 
kauskaitė, S. Bučinskas, P. Jan
kūnas, J. Serafinas, T- Yagal- 
la, Elizabeth, N. J., C. Swedish, 
Hempstead, N. Y., J. Johnson, 
Brooklyn, N. Y., A. Budreckis, 
U: Yanush, Richmond Hill, N
Y., F. Žukauskas, Naugatuck, 
Conn., J. Macukas, Bellmore, 
N. Y., M. Pietz, Bronx, N. Y., 
A. Miknius, New York, N.Y-

Po 5 dol.: J. Allen, J. Griga
liūnienė, Vaskas, G. Urban, J. 
Simaitis, P. Juškienė, J. Asevi- 
čienė, J. Ramanauskas, A. Bre- 
zenas-

Po 3 dol.: T. Walker, L. La
zauskas, O. Baranauskienė.

Po 2 dol.: M. Radziewicz, A. 
Bialy, J. Puzin.

— Jonas Jasaitis, JAV LB 
Chicagos apygardos pirminin
kas, įeina į Chicagoje kovo 27- 
28 įvykstančio Baltų Informa
cinio Kongreso programos ko
misiją. Vienas iš pagrindinių 
kongreso tikslų yra išdiskutuo
ti galimybes trijų Pabaltijo tau
tų vardu bei jungtinėmis jėgo
mis atlikti amerikiečių komu
nikacinių šaltinių informavimo 
darbą.

— “Pirmyn", Chicagos lietu
vių choras kovo 27-28 rengia
J. Strauss 3 veiksmų operetės 
“Šikšnosparnis” pastatymą Chi- 
cagoj, Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėj. Režisorius 
ir dirigentas — muz. K. Stepo
navičius. Dalyvauja: Al. Brazis,
K. Bartulienė, P. Ragienė, A. 
Snarskis, A. Giedraitienė, J. 
Laurušonis, J. Aleksiūnas, R. 
Sabonis, E. Zapolis, E. Radvi
las.

— Traviata, viena iš lietuvių
mėgstamiausių operų, Chicagos 
Lietuvių Operos yra statoma 
naujame pastatyme. Bus įvesta 
visa eilė naujų jėgų, su nau
jomis dekoracijomis, nauja re
žisūra ir kai kuriais kitais nau
jumais. Lietuvių Opera galvojo 
statyti kitą operą, bet kadan
gi šiais metais yra minima 50 
metų nuo Lietuvos valstybinės 
operos įsikūrimo, tai Lietuvos 
operai paminėti ir buvo pasi
rinkta Traviata, kuri ir buvo 
pirmoji opera pastatyta Lietu
voje ir kurios spektaklis buvo 
statomas sutinkant kiekvienus 
naujus metus. Šiais metais Chi
cagos Lietuvių Operai sueina 
15 metų.

— Detroito lietuviu naujai 
bažnyčiai ir kultūros centrui 
statyti prie 9 mylios ir Beach 
gatvės iš Southfieldo miesto 
Zonning Board of Appeals leidi
mas gautas. Statybos projekto 
drenažo planai taip pat patvir
tinti. Naujai užangažųotas ofi- 

--eialus- archr A. -Kereliu iš- Chica
gos. Jis pasamdytas visam pro
jektui — bažnyčiai, klebonijai 
ir kultūros centrui.

— Ringaudas Povilaitis, JV 
aviacijos kapitonas, jau 
antri metai Madride eina Vi
duržemio jūros regijono ryšių 
štabo adjutanto pareigas, šiam 
kariniam regijonui priklauso 
Turkija, Italija^ Graikija ir Is
panija. R. Povilaitis savo štabe 
neseniai susilaukė kito lietuvio 
— elektroinžinieriaus Vytau
to Pačkausko, kuris kaip civi
linis tarnautojas perkeltas iš 
Ankaros, Turkijos-

— Viktoras Laniauskas, bai
gęs žurnalizmą Ohio Valst. uni
versitete ir nuo 1969 savano
riškai, kaip Taikos korpo narys, 
motytojaująs Filipinuose, šią 
vasarą grįžta namo į Clevelan- 
dą. Rudenį išvyks į Turkiją, 
kur Istambule, amerikiečių 
universitete dėstys anglų kalbą 
ir žurnalistiką.

— Dail. Rimas Laniauskas, 
ilgametis Jaunimo žygio už ti
kėjimo laisvę komiteto pirmi
ninkas, pasitraukė iš pareigų. 
Komiteto pirmininko pareigas 
vienerių metų kadencijai per
ėmė Algirdas P. Muliolis.

— Antanas Razgaitis iš Cle
veland© kalbėjo vasario 14 Ma-

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 1122L

rijos aukštesniosios mokyklos 
salėj, Chicagoj, minint Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
sukaktį.

— Dr. Antanas Kučas, ku
ris šiuo metu gyvena Putname, 
Conn., baigia Amerikos lietu
vių istoriją. Knyga jau spaus
dinama, ir jiš sudaro jos var
dyną.

— Jau pradedama registraci
ja Į lietuvaičių bendrabuti 
Putnam, Conn. Priimamos mer
gaitės, norinčios 1971 metų ru
denį lankyti katalikišką gimna
ziją (High School) arba kolegi
ją ir tuo pačiu gilintis į litua
nistinius dalykus pačiame bend- 
rabutyj. Suinteresuoti prašomi 
rašyti: Bendrabutis, Immacula
te Conception Convent, Put
nam, Conn. 06260.
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Daiva Botyriutė ir inž. Osvaldas Kulys susituokė vasario 27 Maspetho liet, 
bažnyčioje. Vaišės buvo pas inž . V. Pauliu New Jersey. Jaunieji gyvens 
prie Chicagos, Oaklawn, III. Nuotr. V. Maželio

Laiškas redakcijai
Š. m. vasario mėn. 26 d. 

“Darb.” nr. 15 išspausdintame 
Elv. Ošlapienės laiške buvau ir 
aš paliesta.

Kaip 'pati redakcija sakėj 
“Kad neviešai skleidžiamas ne
pasitenkinimas būtų viešai iš
aiškintas’’ — turiu laišku spau
doje atsakyti, kodėl esu nepa
tenkinta ir įžeista.

Visu pirma keista, kad re
dakcija, paskambinus telefonu, 
taip atsakinėjo: “Nu. tai, taip, 
nu. tai, taip” Pasekmėja to, 
nesuprato ką aš norėjau pasa
kyti. Pirmiausiai paklausiau ar 
red. žino skirtumą tarp žodžiu: 
“daugiausia ir ilgiausiai”. Š. m. 
vasario mėn. 12 d. “Darb.” nr. 
12 buvo parašyta: “Šiuo metu 
ji yra Maironio Mokykloje dau
giausia dirbusi. — ji baigia dvi
dešimtuosius metus”.

Atsakymas buvo, kad skirtu
mas tarp tų žodžių yra. Tada 
klausiau ar ne teisingiau bū
tų mokyklos vedėjai įteikti me
dalį ir jos asmenyje pagerbti 
visus mokytojus? Tada gavau 
atsakyma: “Kad . vedėjos mums 
niekas nesiūlė “Pasirodo, kad 
komisija ne pati nusprendė kas 
gerbtinas, bet buvo vadovauta
si kažkieno pasiūlymais.”

Tai rodo kaip komisija “gi
liai” įžvelgia i darbuotojų eiles, 
ir, kaip red; “nenori kištis į 
mokyklos vidaus reikalus”. Jei 
gerbė ilgiausiai dirbusius, tada 
reikėjo imti visuose srityse il
giausiai dirbusius. Skelbta bu
vo. kad gerbiami 1970 m. la
biausiai pasidarbavę asmenys.

Esu nepatenkinta ir jaučiuo- 
. si Įžeista, nes viešą pagerbimą 

priimsiu tik per mokyklos sim
bolį — vedėją, bet ne per man 
lygią švietimo darbuotoją.

Dar kyla klausimas — kodėl 
red. yra taip garsiai skamban
ti būstinė? Paskaičius pagerbi
mų straipsnį, kilo noras trum- 

. pai parašyti spaudon, bet pagal
vojau, kad geriau telefonu pa- 

• sikalbėti. Tuo viskas, atrodė ir 
pasibaigė. Bet red. kritikos ne
priėmė ir panoro save teisinti 

•• ir kitus, kaip sako; “Patraukti 
per dantį”

Gaila, kad red. ir straipsni 
atstovavęs asmuo, (kurio var- 
dės neminiu) nepajėgė manęs 

suprasti, todėl iškilo šio straips
nio reikalingumas.

Jei aš būčiau nepatenkinta ir 
įžeista medalio negavimu, tad 
prieš 17 m., pradedama mokyk
loje dirbti, ir, pries 3 m. pra
dedama rašyti elementorių, (ta 
pačia proga noriu paaiškinti 
kas yra elementorius, nes dau
geliui neaišku. Tai pati pradi
nė — elementarinė knygutė 
iš kurios vaikas pradeda moky
tis skaityti. Jei nebūtų elemen
toriaus. tai veltui rašytojai ir 
poetai rašytų, nes jų knygų nie
kas nebemokės skaityti) bučiau 
iš red. išsiderėjusi, kad 1970 
m. jie mano darba turės įver
tinti medaliu. To nepadariau, 
nes švietimo darbą dirbantieji 
žmones niekada nelaukia nei 
įvertinimo, nei atpildo, nei 
garbės.

Atpildas už mūsų darbą yra 
subtyliai gaunamas iš pačių bu
vusiu mokinių, kai po eiles me
tų jie pasako: “Tai mano mo
kytoja".

Medalis — tai buvusių mo
kinių vaikai šeštadieninėje mo
kykloje

Su pagarba
E. Ruzgienė 

—o—

Red. prierašas. 1. Pagerbda
ma laiško autentiškumą, redak
cija laiško kalbos, rašybos, sky
rybos netaisė.

2. Redakcija apgailestauja, 
kad laiško autorė nežiūrėjo į 
oficialų redakcijos “Nutari
mą” (Darb. vasario 2), kur pa
rinkimas buvo motyvuotas: "il
giausiai, 19 metų, sėkmingai 
tebedirbanti mokytoja ...”

3- Redakcija aname “Nutari
me” rašė: "Surinkusi sugesti
jas asmenų, kurie buvo pripa
žinti iškiliausi savo veiklia 1969 
m. eigoje, Darbininko redakcija 
nutarė ...” Tie asmenys buvo 
— Tėv. J. Liauba, B. Novickie- 
nė, E. čekienė, J. Matulaitienė, 
V. Radzivanas, V. Vaitiekū
nas, A. Vakselis. Redakcija at
siprašo juos, kad jų sugestijos 
šiame laiške vadinamos "kažkie
no pasiūlymais”.

Dėl šio tariamo “incidento” 
iš esmės teks pasisakyti sky
rium.

KEARNY, NEW JERSEY
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventė
Kukliai ir sukauptai paminė

ta Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo sukaktis vasario 14, 
sekmadienį. Nebuvo, platesne 
prasme imant, didelio susibū
rimo su visais priedais: paskai
tom, vakarienėm, šokiais. Pa
sitenkinta šį kartą daugiau dva
siniu susikaupimu ir pasiryži
mu laisvės kovą tęsti ligi per
galės.

Didžiausias įspūdis buvo pa
rapijos bažnyčioje. Klebonas 
kun. D. Pocius 10 vai. ryto tą
ja intencija aukojo mišias, cho
rui giedant mūsų gražiąsias tau
tines giesmes.

Dėmesio ir susikaupimo bu- 
’vo vertas kleb. D. Pociaus pa
mokslas. Jautėsi patriotinė dva
sia, didelis laisvės troškimas, 
imant pavyzdžiu S. Kudirką, 
Bražinskus ir kt., ir ryžtas ma
tyti tėvynę laisvą ir nepriklau
somą, su giliu tikėjimu žmonių 
širdyse.

Po pamaldų sugiedotas Lie
tuvos ir Amerikos himnai- Prie 
tautinio kryžiaus, esančio, šven
toriuje, padėtas vainikas žuvu
sioms dėl Lietuvos laisvės pa
gerbti.

Paminėjimas baigtas prie 
miesto rūmu aikštės, kur 11:30 
priešpiet suplevėsavo Lietuvos 
trispalvė vėliava, primindama 

• miesto gyventojam, jog čia esa
ma lietuvių, kovojančių dėl sa
vo tautinių interesų. Ta proga 
miesto meras Anthony Kava- 
lier . išleido proklamaciją, kuri 
čia viešai aikštėje, iškėlus tau
tinę vėliavą, tarybininko (coun
cilman) advokato J. Salvest bu
vo perskaityta susirinkusiems. 
Nuotrauka su trumpu aprašy
mu įdėta vietiniuose ameriko
niškuose laikraščiuose.

Parodėlė miesto bibliotekos 
patalpose

, Miesto valdybos iniciatyva 
rengiamos tautinės parodėlės 
bibliotekos patalpose. Kiekvie
nas mėnuo skiriamas kitai tau
tybei. Ir kaip tik vasario mė
nuo, kada įpuola didžioji mū
sų tautinė šventė — nepri
klausomybės atkūrimo minėji
mas, skirtas lietuviam. Iš pra
džių buvo lyg ir suabejota, ar 
Kearny lietuviai pajėgs surasti 
reikiamus eksponatus parodė
lei sudaryti. Gal teks prašyti ki
tų kolonijų ar institucijų, kad 
pagelbėtų ir jų turimus tauti
nius dirbinius paskolintų. Bet 
klebonui kun. D. Pociui para
ginus, parapiečiai sunešė daug 
labai vertingų tautinių dalykų- 
Todėl parodėlė sudaryta sa
vos kolonijos daiktais ir rūpes
čiu, kitų talka nebebuvo reika
linga. Parodėlę tvarkė ir me
niškai daiktus išdėliojo ponia 
E. Gelinaitienė- Ji daug širdies 
ir darbo įdėjo iki visa sutvar
kė.

Akį traukia tautiniai ekspo
natai: kryžiai, koplytėlės, lėlės, 
rankų darbo įvairaus rašto iš
marginti kiaušiniai, tautiniai 
Kalėdų eglučių papuošalai ir kt. 
Įspūdingai atrodo lietuvaitė, 
aprengta tautiniais drabužiais, 
kraičio skrvnia su senovišku 
raktu ir ratelis, kuris mūsų ma
myčių ilgais vakarais prie 
menkutės šviesos kaimo sody
bose buvo sukamas. Jis ir da
bar parengtas verpimui, kuris 
buvo parodytas visuomenei va
sario 21. Parodėlė plačiai buvo 

LIETUVIŲ PROFESORIŲ DRAUGIJA 
spausdina knygą

LIETUVOS UNIVERSITETAS 
1579-1944 M.
kuri kainuos 15 dol.

Profesorių draugija prašo knygos išleidimą paremti ją 
prenumeruojant įsirašant mecenatais—500 dolerių auka, 

garbės prenumeratoriais — 100 dol., ar rėmėjais — bet 
kuria suma.

Prenumerata ir pinigai siunčiami vardu: 

“LIETUVOS UNIVERSITETAS” 
6015 South Francisco Ave.

Chicago, Ill. 60629

aprašyta vietiniame ameriko
niškame “Observer” laikrašty
je-

Pažymėtini parengimai
Kearny-Harrison Balfo sky

rius jau bebaigiąs savo 1970 
metų pinigų ir drabužių vajų. 
Drabužiai — 4000 svarų —jau 
nusiųsti į Balfo centrą. Pinigų 
vajus baigsis kovo mėn. ir už- 
baigtuvėms bus suruoštas kor
tų lošimo vakaras kovo 21, sek
madienį. Apie tai skelbiama iš 
anksto, kad visi, kurie remia 
Balfą ir užjaučia vargstančius 
tautiečius, tą sekmadienį galė
tų skirti kukliam susibūrimui; 
išblaškyti kasdieninius rūpes
čius ir tuo pačiu savo aukomis 
padidinti Balfo skyriaus vyk
domą vajų-

Lietuvių Katalikų Bendruo
menės Centro narių tradicinė 
bendra komunija ir iškilmingi 
pusryčiai bus kovo 28, Kan
čios sekmadieni. Iš vakaro išpa
žintis, o sekmadienį 9 vai. ry
to draugijos intencija mišios ir 
bendra komunija. Vėliau visi 
dalyvauja iškilminguose pusry
čiuose. Registracija jau vyksta.

J. Mėl.

Broliai Remėzos. Iš k. — Saulius Remėza, Ringau
das Remėza I, Evaldas Remėza II- Galime drąsiai 
tvirtinti, kad be šių broliu neturėtume lietuviško 
futbolo New Yorke, ypač sekretorius Saulius eilę 
metų beveik vienas už tai buvo atsakingas. Ringau- * 
das dabar komandos vadovas ir Evaldas, komandos 
veteranas, pradėjo žaisti pas savuosius. Ištikimi liko 
iki dabar.

BALTIMORE, MD.
Vytas Bačanskas vasario 28 

Lietuviu svetainės klevu kam
baryje rodė filAią apie komu
nistų žiaurius darbus, kaip jie 
nori pavergti visą pasaulį. Ko
munistai kalti, kad Amerikos 
miestuose vyksta riaušės, nes 
tokiu būdu silpnina pačią Ame
riką.

Lietuvių svetainės šėrininkai 
kovo 7 savo svetainės patalpo
se rengia įvairių kepsnių balių. 
Be jautienos ir austrių bus ir ki
tų įvairių valgių. Pradžia 1 vai-, 
tęsis iki 6 v.v. Bilietus prašo
mi įsigyti iš anksto, šokiams 
gros orkestras. Bus ir loterija, 
kur bus galima laimėti gražių 
premijų. Visas pelnas skiria
mas svetainės atnaujinimui. Vi
si kviečiami dalyvauti.

Povilas Kriaučiūnas, senos 
kartos lietuvis1, mirė Bon Se- 
cours ligoninėje vasario 25 d. 
Velionis buvo ištikimas Šv. Al
fonso parapijos narys. Kai lei
do sveikata, dirbo įvairius dar
bus parapijos parengimuose. 
Buvo vienas iš pirmųjų šv. Var
do draugijos steigėjų Šv. 
Alfonso bažnyčioje kovo 1 d. 
Palaidotas Holy Redeemer ka
pinėse. Liko nuliūdę sūnus 
Vladas, dukros Frances, Louise 
ir eilė anūkų-

SPORTAS
Futbolininkai i aikštę

Sį savaitgalį po žiemos per
traukos futbolo pirmenybių tęs
ti aikštėn išeina visos keturios 
Lietuvių Atletų Klubo koman
dos. Pirmoji komanda po sėk
mingo pasirodymo salės var
žybose sekmadienį žaidžia na
mie, t y. Kissena Corridor Flu
shing, L.I. Priešininku yra 
Shamrock, prieš kurį šį sezoną 
dar neteko žaisti. Pirmosios ko
mandos pradeda 3:30 vai., o re
zervinės 2 vai.

Ten pat 12:45 vai. mūsų jau
niai .žaidžia prieš Schvyaben 
SC. Mažučiai žaidžia šeštadienį 
1:30 vai. prieš College Point 
SC jų aikštėje-

Kitos pirmenybių rungtynės 
pirmajai ir rezervinei bus kovo 
14 d. Central Parke, Manhat- 
tane, prieš čekoslovakus. Pir
mosios komandos pradeda 
2:30 vai., o rezervinės —12:30.

Prieš 20 metų ...
Tokiu pavadinimu vietos vo

kiečių dienraštyje įvestas statis
tinis atsiminimų skyrius. Perei
tą savaitę paminėtos rungty-

Kalvelio tautinių šokių gru
pė vasario 28 surengė balan
dėlių pietus Lietuvių svetainės 
rūsyje. Visas pelnas paskirtas 
grupės išlaidoms padengti. Tė
vų komitetas dėkoja visiems, 
kurie dalyvavo šiuose pietuose 
ir tuo parėmė šokių grupę.

Mykolas Karpavičius-Karpers, 
sūnus gerai žinomo Bernardo 
ir Frances Karpers, gavo links
ma žinia, kad Amerikos vaistu 
administracija jį siunčia Itali
jon, kur aplankys Milaną ir 
Neapolį ir ten susipažins su 
vaistų dirbtuvėmis. Italijoje iš
bus visą mėnesį.

Šv. Vardo draugijos vyrai sa
vo metinius pusryčius ruošia 
kovo 14 d. po 8:30 v mišių 
Šv. Alfonso mokyklos kamba
riuose. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Pusryčius pagamins pa
rapijos sodalietės. Svečias kal
bėtojas bus kongresmanas Ed
vardas Garmatz. Jis ne kartą 
dalyvavo lietuviškuose paren
gimuose, Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimuose.

Lietuvių postas 154 kovo 21 
The Eastern Center salėje ren
gia jautienos kepsnio pietus. 
Pradžia 1 vai., baigiasi 6 v.v. 
Be jautienos bus ir kitų val
gių Bus bent kelios loterijos, 
kur bus galima laimėti visokių 
premijų, šokiams gros or
kestras. Bilietus iš anksto gali
ma įsigyti pas legiono narius.

Pranas Mačiulis po sunkios 
ligos mirė šv. Agnietės ligoni
nėje vasario 22. Velionis prieš 
dešimtį metų į Baltimorę atvy
ko iš New Jersey. Jis buvo vers
lininkas. Dalyvavo lietuviškuo
se parengimuose. Trys kunigai 
aukojo gedulingas mišias už jo 
sielą šv. Alfonso bažnyčioje va
sario 25 d Palaidotas Loudon 
Park kapinėse. Liko nuliūdusi 
žmona Cecilija, dukra Elena, 
podukra lAicy bei keli anū
kai. *

Jonas Obelinis 

nės tarp German American ir 
National lygų rungtynių. Pirmo
joje rinktinėje puolime mato
mos pavardės: Kalasinskas, Gra
žys — abu Lithuanians.

Šią savaitę duodamos rungty
nių pasekmės prieš dvidešimt
metį. N Y. State taurės var
žybose matome pasekmė — 
Lithuanians:Morning Star 6:2.

Apygardinės žaidynės
Pagaliau ir vėl (po kiek me

tų?) Rytų apygardos sporto žai
dynės. Kovo 27 mums pažįsta
ma Franklin K. Lane mokykla 
bus užimta lietuviškomis spor
to varžybomis stalo tenise, 
krepšinyje, šachmatuose. Tiki
masi susilaukti dalyvių iš Bos
tono, Worcesterio, Hartfordo. 
Seniai pasigestas, lauktas ir 
reikalingas įvykis.

Atžymėtas Saulius Remėza
Su pasitenkinimu matome 

Lietuvių Atletų Klubo sekreto-

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Australijos tarpt, turnyre Adelai
de dalyvavo 155 žaidėjai, jų tarpe 
du lietuviai: Arlauskas ir Baltutis. 
Pirmas penkias vietas iškovojo did
meistriai r vengras Portisch 11 tš.. 
vokietis L. Schmidt, rumunas Ghe- 
orgiu ir australas Browne — po 10. 
jugoslavas Matanovič 9’a tš. Olan
dijos tarpt, meistras Prins, draug su 
Romanu Arlausku, latvių K. Ozols 
ir kitais po 8’2 tš. Baltutis iš Hal- 
burno baigė 7’,į tš. grupėje ir gavo 
specialų prizą už geriausią pasek
mę pagal savo '•rating”. Arlauskas 
sulošė lygiomis su Jugoslavijos did
meistriu Matanovič.
• Bostono tarpklubinėse Lietuvių 
komanda įveikė Northeastern uni
versitetą 4-1. Taškus laimėjo: Algis 
Makaitis 1. Kazys Merkis 1. Jurgis 
Zoza 1, Kęstutis Makaitis, Bronius 
Skrabulis 1. Beliko vienerios rung
tynės kovo 5 d. prieš MIT.
• Massachusetts moksleivių pirme
nybėse dalyvavo pirmą kartą Tomas 
Girnius ir Nijolė Ivaškaitė. Baigė 
kukliai: Tomas surinko l’a tš. ir 
Nijolė — tš.
• Chess Life vasario nr., įtalpino 
“Postal Chess Ratings”, kuris įvar
dina arti 6000 žaidėjų. Iš jų garbės 
sąrašan įkelti 76 dalyviai, įskaitant 
6 baltiečius: estas Sildmets, mūsų 
Ignas Žalys, K. Merkis, ir trys lat
viai: Petersons, Ėrkmanis ir J. Ozols. 

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

DOV ANAS - SIUNTINIUS
į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir f. t.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINT.
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

Cosmos Parcels Express Corp.
affiliated with PODAROGIFT, Inc.

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

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

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

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

SKYRIAI:
New York, N.Y. 10003 — 39 Second Avenue
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Brooklyn, N.Y. 11211 — 370 Union Avenue 
Boston, Mass. 02118 — 271 Shawmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Fillmore Avenue 
Chicago, III. 60622 — 2222 West Chicago Avenue 
Chicago, III. 60608 — 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohio 44134 — 5879 State Road 
Irvington, N.J. 07111 — 762 Springfield Avenue 
Irvington, N.J. 07111 — 1082 Springfield Ave. 
Grand Rapids, Mich. 49504 — 636-38 Bridge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Conn. 06114 — 200 Franklin Avenue 
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Los Angeles, Calif. 90022 — 960 S. Atlantic Blvd. 
New Haven, Conn. 06519 — 509 Congress Avenue 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passaic, N.J. — 176 Market Street 
Paterson, N.J. — 99 Main Street 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th Street 
Pittsburgh, Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, Cal. 94115 — 2076 Sutter Street 
Waterbury, Conn. — 905 Bank Street 
Worcester, Mass. 01610 — 169 Millbury Street 
Youngstown, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

rių Saulių Darbininko Oskaru 
apdovanotą. Veik vienintele 
sporto šaka lietuvių New Yor
ke kultivuojama ir svetimšaliuo
se sėkmingai atstovaujama be
liko futbolas.. Jei ne Jonas Kli- 
večka, per kurio rankas perėjo 
visi dabartiniai mūsų žaidikai, 
kažin ar būtume turėję lietu
višką futbolo komandą. Jei ne
būtume turėję Sauliaus Remė
zos asmens, galime drąsiai ti
kinti, kad lietuviško futbolo N- 
Y. seniai jau nebūtume turėję. 
Kiek darbo ir vargo valandų šio 
kruopštaus. ir kuklaus veikėjo 
įdėta, tikrai neįmanoma suskai
čiuoti. Sauliaus Remėzos asme
nyje jaučiama pagerbta ir visa 
mūsų sporto — futbolo šeima.

Ačiū už tai Darbininkui, 
parodžiusiam šiuo atveju lietu
viškam sportui didesnę pagar
bą, negu Lietuviškosios Encik
lopedijos redaktoriai ir leidė
jai.

Atletas

DISPLAY

Chrysler Marine Engines new and 
rebuilt engines from 95 hp up. Base 
block. Assembly manifolds. Com
plete stock of marine engine parts 
and transmissions MARZEC 124 E. 
16th St. Lindenhurst, N.Y. 11757 — 
(516) 226-3485.

1 to 4 family houses all cash free 
appraisal within 2 hours APOLIX) 
776A Nostrand Ave. Brooklyn. Call 
IN 7-6955

Gaspar Construction Corp. 10-B E. 
Clarke Place, Bronx. Contratista ge
neral y reparaciones. decoraciones. 
Cualquier clase de trabajo de em- 
bellecimento de establecimiento u 
hogares. plomeria, electricidad, de- 
coracion paredes. extensiones. al- 
fombras. hasta construir su hogar,

Tony Daceneca Tavern & Restau
rant open 7 days a week good food 
and excellent service. For weddings 
parties, communions and confirma
tions — 72 Elm Road Newark N.J. 

201-589-0376 • 201-344-9771

Mario J. Rossi & Sons Inc. Real es
tate we specialize in 1, 2, 3, 4 fami
ly houses Yonkers, Upper Bronx & 
Westchester — New homes and re
sales mortgages and rentals mana
gement, appraisals 871 McLean Av, 
Yonkers 914 BE 7-0700

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583 
EV 4-4952 
LI 2-1767 
268-0068 

TL 6-2674 
BR 8-6966 

WA 5-2737 
884-1738 

ES 2-4685 
374-6446 

GL 8-2256 
365-5255 
246-9274 

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

373-8783 
GR 2-6387 

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

PL 6-6766 
SW 8-2868 
Rl 3-0440
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DARBININKAS

LABAI NUPIGINTOS 
KNYGOS

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

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

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

Naujas Testamentas, vers
ta arkivysk- J. Skvirecko, 1.50 
dol.

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

Didžioji Padėjėja (M a r i- 
jos gyvenimas), Dr. A. Macei
na, 234 pusi., 2 dol.

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

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

Šv.' Pranciškaus gyvenimas,
T. Damazas, 175 pusi., 1 dol.

Didysis Ramybės Šaltinis, 
maldaknygė, 2 dol.

Prie Vilties Kryžiaus, J.
Prunskis, 1 dol.

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

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

Algimantas, V. Pietaris, 1 
dol.

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

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

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

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

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

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

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

Kvieslys i laisvę, J. Kmitas 
: (eilėraščiai); 56? et. ' •

Ateitininky-ideologija, prof.
St. Šalkauskis, 2 dol.

Pavasario Balsai, Maironis, 
2 dol.

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

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

SERVICE

ALERT EXTERMINATORS 
340 Pennsylvania Ave Bklyn 
Get rid of Bugs and Termites 

For industrial, commercial, homes 
For fast prompt service call 
212-495-4478 or 949-2065

JOE MAURICE Rubbish Removal 
Specialist — covered by insurance 
home owners - attics basements and 
yards industrial, commercial, fac
tories and apartment houses. Low 
rates Call 665-2143 277 East 148th 
Street, Bronx, N.Y.

Kas norėtu skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

H. W. FEMALE

FLOOR GIRLS good working con
ditions Union shop. Rosemary Fa
shions 404 3rd Street Hoboken, N.J. 
(201) 798-5233

Sewing machine operators experi
enced on ladies coats. Complete gar
ment. Rosemary Fashions 404 3rd 
St. Hoboken, N.J. (201) 798-5233

Nurses Rockville, Conn RN & LPN’s 
7 to 3 & 3 to 11 shifts a better place
to work Rockville Memorial Nursing 
Home Mrs. Gustafson 203—875-0771

Exp Operators on dresses section or 
complete steady work nice working 
conditions David Sportswear 246 E 
118th Street N.Y. 1st fl — 860-4160

Experienced Operators on SINGER, 
machines piece work. Marcstrate 
Fashions 146 West 29th Street (9th 
Floor) Telephone 594-6989

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

Woman, light house clean
ing two mornings a week, re
ferences. Call: BU 2-4638.

DEXTER PARK
PHARMACY lįgj

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

HIGHLAND SERVICE CENTER
Open 7 days a week We do general 
auto repairs road service and towing 
and snow plowing. Tires batteries 
and accessories — 310 Lexington 
Ave Clifton N.J. Call 201-777-6306

COIFFURES BY ANTHONY 
Hair Stylist for the Woman 

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

914 — GR 2-1680

DISPLAY

EL FARO 72ND
40 West 72nd St., NYC 362-2050 - 
362-6100 closed Monday. Tues, thru 
Thurs. 4 PM to midnight; Fri and 
Sat. 4 PM to 1 AM; Sun 1 PM to 
midnite. Dinner entrees $4 to $6.

Bar intimate atmosphere

TONY DA CANECA 
Tavern and Restaurant

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

201-589-0376 - 201-344-9771

Amagansett-Napeague vic 4 bedrms 
2 baths Tech built house, all aplncs, 
100 yards to beach Avail long sea
son (212) 873-8282 or 516-267-6185

OPEN SUNDAYS 
and HOLIDAYS

BRIDAL PARTIES 
given individual atention 

Specialists in long hair

Coredson
Coiffures

Hairstylists
263-4181 -268-9333 

71-36 Main St., Flushing

H. W. MALE

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N. Y. 11208 

-------- Allen R. Shipley ---- -—

EXP CHEF
Hours 11 AM - 9 PM no Sunday 

Take full charge of kitchen 
Good salary and fringe benefits 

Apply Kings Court Rest 
Route 22 Springfield N.J.

Call 201-379-5382

Lietuvių pranciškonų kul
tūrinei veiklai tęsti reika
lingas jaunimas.
Pranciškonai nuoširdžiai 
kviečia lietuvius jaunuo
lius tapti šv. Pranciškaus 
yra teikiama proga siekti 
Asyžiečio sekėjais.
Dvasinės veiklos dirva la
bai plati.
Jaunuoliai priimami klie
rikais ir broliais. Visiems 
mokslo.
Norint informacijų, rašo
ma šiuo adresu:

Provincial Superior 
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 
04046 .

NEW CAR 
GET-READY MAN 

FIRST CLASS
GM experience only. Fringe benefits

Call Mr. Perone 
914 MO 6-6400

DAVRE’S RESTAURANTS 
INDIANA NATIONAL BANK TOWER

Applications now being accepted for late March opening 
...must be experienced in French classical cooking and 
production: Sauciers, Rotisseurs, Garde-Manger, Commis 
Patissier, Entremetiers

• Exceptional growth opportunity
• Career development program
• Fringe benefits

Contact or send complete resume and salary 
requirements to:

DAVRE’S RESTAURANTS
One Indiana Square, Suite 1530, Indianapolis, Ind. 46204 

Telephone (317) 639-4131

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-706'8 
A stori joje: 28-28 Steinway štreet — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpxe. — 437*7677 

Flushlnge: 41-06 Main Street — HI 5-2562 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-11M 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. ~~ 914*454-9070

DISPLAY SERVICE

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street

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

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

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

Call 516-627-6350

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

Open 6 days a week 
Shoes for the entire family 

330 Washington Street 
Hoboken, New Jersey 

Call 201-659-7707

JAMACO 
MOTOR

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

Call 201—435-5404 *

NOBLE’S HOUSE — “An unusual 
Grek Restaurant rated 3*** by The 
New York Times, dinners & enter
tainment. We also cater to parties, 
meeting & groups. Closed Mon. For 
res.: (516) 487-2767 ask for George. 
505 Middle Neck Rd. Gr. Neck, L.I. 
“Belly Dancing on Fridays”

Lucky Spot Inc. Dry Cleaner and 
Laundermat—ultra-modern & clean 
open 6 days a week 7:45 to 8:30 PM. 
268 Jackson Ave Jersey City N.J.

Call 201-333-9430 .
Quality and Honesty is our PolicyAntique Village Inn — Restaurant - 

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

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

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

Call 201-435-6501RODOS RESTAURANT 
“Greek-American cuisine comes to 
Jamaica.” Breakfasts, Luncheons & 
Dinners. Open 7 days. Catering and 
entertainment will be arriving very, 
very soon. Call for Res.: 526-8970 
148-43. Hillside Ave. Jamaica, N.Y.

J O N E’ S 
GARDEN STATE 

GAS & AUTO PARTS 
Open 7 days a week

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

Dial 609-758-7627DIC CLEANING CONTRACTORS, 
— 26 Court Street, Brooklyn, N.Y. 
Room 2402 — Office cleaning, floor 
waxing, porter service, carpet sham
pooing, floor scrubbing

Call: 237-0766

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

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

' . 4. * *"
Massachusetts 3123 acres unfinished 
home on wooded land in peaceful 
country surroundings, about 4 miles 
from shopping center in Greenfield, 
Mass. Electricity, telephone, many 
possibilities. Owner (413) 774-4525 .■ ■ t i-

JULIO DOTTAVIO 
CARPENTER 
Lie. No. 11784 

All work guaranteed 
95-70 112 Street Richmond Hill 

Call 849-6729

(

315

3ARL.BLASIG

Green House 
and Florist

FRANKLIN ST.
HIGHTSTOWN, 

New Jersey 
609*4448-0222 >K< s
- fwe .• *.

S. t>. Osborne Day Care Center now 
open 7 AM to 7 PM daily — daily 
rates $2.50 per day, $12 per week 
135-01 Rockaway Blvd. — 659-9621

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

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

4 ..

Overweight
GIRLS and BOYS 

7 to 17
Individual diets, resident nutrition
ist. grooming, social dancing, full 
sports program. Olympic-size swim
ming pool, winter follow-up, pollen 
free, transp’n to Catholic Church 
avail. CAMP SHANE — Ferndale, 
N.Y. Accredited APC & ACA. Sel
ma & Irv Ettenberg, 2026 E. 37 St., 
Bklyn, NY 11234 — Send for Bro
chure, Box 25 - — 212-645-9112

Typing services — envelopes labels, 
manuscripts billing, daily memos 

. letters, low rates, phone eves Mrs.
Egan 22-35 75th Street Jackson Hts.

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

Jimmy-proof & pick resistant locks 
installed call for prompt service li
censed locksmith. With this add $2 
discount on all work — 769-5253

IDEAL AUTO SPECIALIST, body 
and fender work. We take pride in 
our work. 178 Fairmont Ave., Jer
sey City, N.J.DUOMO Di MILANO open 7 days. 

Italian continental cuisine at its best 
Special family dinners $4.75 cater
ing for parties showers communions 
and confirmations. 5915 Riverdale 
Ave near 250th St. Bronx. KI 9-7960

MILOS Car & Limousine Service 21 
hour service, 7 days a week, air
ports, piers, theaters, very low rates 
— call 626-6958 or 626-6959 ask for 
Mr. Carey Milos. We go anywhere 
anytime.“TO-DAYS INVESTMENTS 

FOR TO-MORROWS SECURITY” 
NORTH BAYSIDE SECURITIES 

43-17 Bell Blvd., Bayside 
Stocks, Bonds, Mutual Funds 

" 212-423-2500

J & G BODY and FENDER SHOP 
262 Delano Place Fairview, N.J.

COLLISION EXPERTS 
We Take Pride in Our Work 

Call 201-941-2990
-t < ,

You are invited to enroll 
yourself or a loved one

The FRANCISCAN
MISSIONARY

UNION
Leatherette bound certificate 

mailed immediately 
Customary Offering: 

PERPETUAL INDIVIDUAL 
MEMBERSHIP — $5.00 

* fc
Write:- 

FRANCISCAN MISSIONARY 
UNION 

144 West 32nd Street 
New York, N. Y.

Phone: LOngacre 3-0077. 
If no answer, call PE 6-8500

Johnson Texaco Service Center—56 
Bridge St. Paterson N.J. Minor re
pairs brakes, mufflers, tune-ups We 
aim to please 201—684-9382

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

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

Mary Ventura 215 Mount Prospect 
Ave Newark N.J. Piano instruction 
children & adults beginners & ad
vanced Call 201—482-6853

N.Y. Auto Body & Repair Service 
Domestic and foreign repairs. Open 
6 days — for quick & efficient ser
vice call: MU 6-1597 day or nite ask 
for Joey or Jim — Remember the
name: “N.Y. AUTO BODY”

Ridgewood Hall 1880 Menehan St. 
Ridgewood Queens modern halls for 
weddings banquets & parties capa
city up to 380 people — HY 7-0660

E&F ABLE EXTERMINATOR & 
Fire-Extinguisher Sales and Service 
328 Graham Avenue Brooklyn, N.Y. 
212-388-5579

Watkins products, shop at home and 
save. Your personal store at your 
door since 1868 a family place 32 
Jackson Ave Jersey City 435-5573

Lie. private home for retarded chil
dren full time or while on vacation. 
$7 per day — Mrs. King. Bush Hills 
Bainbridge N.Y. 60?—967-8011

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

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

Neighborhood INCOME TAX Ser
vice Federal - State - City Tax $5 
and up. Joseph B. Crosby Inc. 190- 
09 Linden Blvd. St. Albans

WE DO HAULING and REMOVAL 
OF DEBRIS of all kinds along with 
basement whitewashing — all work 
guaranteed. 588-5645 - MO 6-6702

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

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

SISTER MARY Reader & Adviser, 
help you in all problems of life. All 
readings private and confidential. 
Open 9 AM to 9 PM daily and Sun
day. Tel. 345-9537

JOE RIVERA 
AUTO SERVICE

Open 6 Days a Week 
Transmission Work Our Specialty 

120 4th Street Lakewood N.J.
Call 201-363-9623

JOHNY’S Auto Parts serving t?.3 
Brooklyn area with all types of au
tomobile parts. Open 5% days a 
week. We also pay top dollar $$ for 
late model cars (wrecks) for ser
vice call Johnny or Joe: 444-9536 
8014 Foster Ave. Brooklyn, N.Y.

Candle Radios — well known brand 
transistor radios direct from im
porter for immediate delivery at the 
right price Hatzlachh Supply Inc.. 
928 Broadway, N.Y. Call 254-9012

LA JOYA GIFT SHOP
Open 6 days a week 

For the finest of Jewelry and Gifts 
Use our Lay-Away Plan 

4419 Bergenline Ave 
Union City N.J.
201—865-0725

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

SINGLETON 
TRUCKING & MOVING 
Local and Long Distance

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

Call 212-992-4884

COOL SPRING
CARPETS 

from $4.49
Per Sq. Yard up 

For Homes and Commercial Places
CUPATO ENTERPRISES, 

Inc.
1223 Fulton Street 
Near Bedford Ave. 

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

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

- Prompt and Efficient 
RUBBISH REMOVAL 

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

THERESA MARIA CREATION
Designers, dress making, restyling 
and alterations. Suits and gowns, 
bridal and brides maid. Quality to 
please you antique jewelry and furs 
500 Merrick Rd. Lynbrook Long Is
land (516) LY 9-9718 - LY 9-3308

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

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.

pirma jums pasakė — 
dabar jūsų giminės 
tai patvistina.

Užsakykite tiktai 

specialiu rublių 
certifikatus
Lietuvon
Jie yra geriausia dovana.
Specialūs rubliai turi keturgubą 
vertę negu eiliniai rubliai. Su 
Specialių Rublių Certifikatais 
jūsų giminės gali bet ką nusi
pirkti Vneshposyltorg užsienio 
valiutos kratuvėse už ketvirta
dalį kainos ar dar pigiau. Kai 
kurios prekės turi tokią žemą 
kainą, kad išeina 10 rublių už 
1 dolerį. Prašykite naujų kata
logų — jie siunčiami veltui — 
ir jūs įsitikinsite, kad Specialių 
Rublių Certifikatai yra geriau
sia dovana jūsų giminėm. Pri
statoma per 3-4 savaites. $2.13 
už vieną specialų rublį. Jokių 
kitų mokesčių. Pilnai garantuo
ta. Užsisakykite dabar — per
INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530

REIKALAUKITE 
NAUJŲ 

KATALOGŲ 
Svarbu —
Mes priimam automobilių 
ir butų užsakymus.

MALE - FEMALE.

CLERKS
FOR CLIFTON AREA 

NICE WORK
IF YOU CAN GET IT 

AND YOU CAN 
WITH US.

Especially if you are careful with 
figures, can file, type, and do all 
t?.o~e little bits of every thing that 
keep office running.
You’ll enjoy working in pleasant 
surroundings with a good salary 
and excellent benefits.

For more information 
give us a call: 
(201) 271-9928 

or
(201) 473-9928

N. J. Bell
TELEPHONE COMPANY

An Equal Opportunity Employer.
21548

Production Mechanic
Experienced on Coffee or Tea 

Packaging Machinery 
Secaucus, New Jersey 
Liberal fringe benefits 

Good working conditions 
Overtime

Call Mr. Reidy (201) 865-0200

VARIETY KNIT
An established djmamic Ladies 

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

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

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

2600 71st STREET
NORTH BERGEN, N.J.

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

An Equal Opportunity Employer

SVARBU!

AUTOMOBILIAI 
Į LIETUVĄ
Tik trumpam laikui

MOSKVlTCft 408 IE 
$2875.00
ZAPOROZHETS ZAZ %6 
$1895.00
Tik labai ribotas kiekis 
todėl NELAUKITE — 
užsakykit dabat!
Užsakykit tik per

Intertrade
Express Corp. 
125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 
New York, N.Y. 10010
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DARBININKAS 1971 m., kovo 5 d., no. 17

DARBININKAS
Hmm 
NAUJIENOS-

Brolis Antanas Trumpa, O.F. 
M., 64 metų, staiga mirė kovo 
3 d. 11:45 v. priešpiet, ištiktas 
širdies smūgio. Tuo metu jis 
dirbo prie adresografo pranciš
konų ' spaustuvėje. Pašarvotas 
M. šalinskienės koplyčioje, at
sisveikinimas penktadienio va
kare 8 v. Laidojamas kovo 6 
šeštadienį, 10 vai. iš Angelų 
Karalienės parapijos bažnyčios-

K. Moterų Sąjungos 29 kuo
pos susirinkimas bus kovo 14 
d. 12 vai., tuoj po sumos, Ap
reiškimo parapijos salėje. Kvie
čiamos visos narės dalyvauti.

Jonas ir Marijona Žvirbliai, 
gyveną Woodhavene, Darbinin
ko ruošiamai laimėjimų 'šven - 
tei padovanojo per
300 dolerių vertės siuvamą 
mašiną, su kuria galima ne tik 
siūti, bet ir išsiuvinėti labai į- 
vairius siuvinius. Kas turėtų 
gražių atliekamų dalykėlių ar 
rankdarbių, prašom siųsti Dar
bininko administracijai ar 
skambinti telefonu. Gerada
riam Žvirbliam nuoširdžiai dė
koja Darbininko administraci
ja-
Violeta Gerdvilytė-Jancevičie- 

nė baigė City kolegiją, studija
vo biologiją, gavo BS laipsnį. 
Mokslo užbaigimo proga ir jos 
vestuvių vienerių metų proga 
motina vasario 27 buvo suren
gusi vaišes ir sukvietusi visą 
būri bičiuliu, v

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

Skulptoriaus Prano Baltuonio iš medžio šaknų padaryta skulptūra. Jo skulp
tūrų paroda rengiama kovo 13-14 Kultūros židinio patalpose. Rengia vyr. 
skaučių židinys. <

KAZIUKO MUGĖ
įvyksta sekmadienį, 
kovo 7 dieną
V. Atsimainymo parapijos salėje — 
64-14 56th Road, 
Maspeth, N. Y.

11 vai. pamaldos
V. Atsimainymo parapijos bažnyčioje

12 vai. — Mugės atidarymas.

Mugė, kaip ir visuomet, turės daug 
lietuviškų išdirbinių, rankdarbių, gintarų 
ir kitokių gėrybių.
Veiks bufetas ir kavinė.
Kviečiame visus atsilankyti.

NERINGOS 
ir 

TAURO 
tuntai

Vienuolynas______GL 5-7068
Spaustuvė________GL 2-6916
Redakcija________GL 5-7281
Administracija___ GL 2-2923
Kultūros Židinys .....  827-9865

— Liet. Kat. Mokslo Akade
mijos New Yorko židinys kovo 
14 d., sekmadienį, 3:30 p- p. 
Kultūros Židinio patalpose, 361 
Highland Blvd., Brooklyne, šau
kia narių susirinkimą. Progra
moje: dr. A. Skėrio paskaita— 
Lietuvos miškai ir einamieji ži
dinio reikalai. Kviečiami ir pa
skaita susidomėję svečiai.

N. Y. vyr. moksleivių ateiti
ninkų susirinkimas bus kovo 6, 
šeštadienį, 3:30 v- popiet atei
tininkų kambary Jaunimo Cent
re, 361 Highland Blvd., Kalbės 
Stud. Ateitininkų Sąjungos pir
mininkas Jurgis Oniūnas. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Jaunučių ateitininkų susirin
kimas bus kovo 6, šeštadienį, 
1:30 Jaunimo Centro ateitinin
kų kambaryje. Tėvai prašomi 
atsilankyti su vaikais nuo I sky
riaus iki V skyriaus.

Romuvos leidykla neseniai iš
leido L. Dovydėno knygą “Mes 
valdysime pasaulį”. Knyga vaiz
duoja pirmąją bolševikų okupa
ciją Lietuvoje ir eina su dide
liu pasisekimu. Knyga išversta 
į anglų kalbą ir jau surinkta, 
sulaužyta. Bereikia tik dėti Į 
mašinas ir spausdinti.

J. Gliaudos naujai parašytos 
knygos apie Simo Kudirkos tra
giškai pasibaigusį žygį į laisvę 
pristatymą ruošia ALT Sąjun
gos 11 skyrius kovo 21 Kolum
bo vyčių salėje 86-22 85 Street, 
Woodhavene.

Lietuviškų pinigų rinkėjam 
dėmesio. Gauta keletas su Vy
tautu ir Vyties ženklais 1936 
metų laidos sidabrinių pinigų 
—10 litų. Kas norėtų įsigyt, su 
kairios pasiūla kreiptis į Darbi
ninką, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N- Y. 11221, tel. 
GL 2-2923.

Ieškoma lietuvė moteris na
mų ruošai, vienai dienai savai
tėj. Informacijai skambinti va
karais po 8 vai- telef. 445-2189.

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖ MAIRONIO 

MOKYKLOJE
Šiais metais Lietuvos nepri

klausomybės šventės minėji
mas Maironio šeštadieninėje 
mokykloje New Yorke praėjo 
jaukioje, šeimyniškoje nuotai
koje.

Vasario 20 visi mokiniai su 
savo mokytojais susirinko salė
je, kur prie tautiniais simbo
liais papuošto stalo trumpą į- 
žangos žodį tarė mokyklos ve
dėja Elvyra Ošlapienė. Vieton 
gėlių puokštės ant garbės stalo 
ji pasiūlė vaikams padėti kito
kią puokštę —rankos pakėlimu 
pasižadėti šeštadieninės mokyk
los draugų tarpe kalbėti vien 
lietuviškai. Kelios dešimtys ma
žų rankučių pakilo į viršų .. •

Meninę programos dalį pra
dėjo mažieji darželio mokiniai, 
prižiūrimi mok. A. Kregždytės. 
Linksmai mojuodami pačių pa
sigamintomis trispalvėmis, jie 
padeklamavo “Grįšim, grįšim 
...” Po jauniausiųjų ėjo vy

riausieji septinto, aštunto ir pa
galbine skyriaus mokiniai, nuo
taikingai pašokdami kalvelį. Tai 
buvo pirmas ir labai sėkmin
gas šokėjų pasirodymas, vado
vaujant naujom mokytojom B. 
Radzivanienei ir A. Vaitužie- 
nei-

Pagrindinę programos dalį 
sudarė mok. D. Bobelienės su
režisuotas montažas Kelionė 
per Lietuvą. Ekrane buvo ro
domi spalvingi Lietuvos vaiz
dai iš prof. Kolupailos skaidrių 
rinkinio. Prie ekrano išsirikia
vęs visų aštuonių skyrių atsto
vų būrelis aiškia, gera tarsena 
palydėjo vaizdelius deklamaci
jomis. Montažui paįvairinti bu
vo įterptos dainos, kurias su 
entuziazmu dainavo visi moki
niai ir mokytojai, palydint mo
kytojui R. Kisieliui akordeo
nu. Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu.

Trumpas, bet įvairus šis ne
priklausomybės šventės minėji
mas pajėgė įjungti į programą 
visus dalyvius ir suburti trum
pam į bendrą, jaukią, lietuviš
ką šeimą. . Ig

Juozas Bandžiukas nuo kovo 
pirmos perėmė tvarkyti nupirk
ta restorana Theater Bar, 96- 
10 Jamaica Ave. Anksčiau jis 
turėjo restoraną Jamaica Ave. 
prie 111 St.

Reta paroda
New Yorko vyr- skaučių židi

nys, pasivadinęs Vilijos vardu, 
šiuo metu vadovaujamas Graži
nos Šimukonienės, kovo 13-14 
Kultūros Židinyje rengia paro
da. Ši karta iš Montrealio, Ka
nados, atgabenama Prano Bal
tuonio skulptūros.

Kuo gi įdomi ši paroda? Pir
ma, — skulptūros parodų bū
na kur kas rečiau, nei tapybos 
ar grafikos. Šiuo atveju ir ši 
skulptūra yra retai sutinkama. 
Pranas Baltuonis dirba iš me
džio šaknų, senų kelmų. Jis 
juos renka, trauko iš upės pa
kriaušių, ežero pakraščių, nu
plauna ir džiovina. Kartais ir 
taip nuverčia koki nudžiūvusį 
medelį laukuose, tame medely
je įžiūrėdamas kūrybinę mintį.

Paskui, kai medis išdžiūsta, 
jis ima jį sukinėti ir drožinėti, 
— iš jo padaro skulptūrą. Me
dyje jis įžiūri kokią nors for
mą ar mintį ir ją paskui atbai
gia. Taip jis sukuria visai nau
jus fantastinius pasaulius, kur 
lieka tik nedidelė dalis realy
bės.

Visokių visokiausių figūrų, 
gyvulių, augalų jis išdrožia iš 
surasto medžio šaknų. Jei rei
kia, dar ir padažo- Su tokiom 
parodom jis yra aplankęs vi
są eilę miestų Kanadoje ir Ame
rikoje ir visur turėjęs didelį pa
sisekimą. Patraukia jo skulptū
rų keistos formos.

Apie 70 kūrinių jis atveža į 
New Yorką. Jie bus išdėstyti 
ant stalų, sukabinti ant sienų. 
Paroda užims visą pirmą aukš
tą. Rengėjos ta proga visą lai
ką svečius, parodos lankytojus 
vaišins kava ir pyragaičiais.

Lietuvių delegacija pas Paterson, N.J., miesto burmistrą. Iš k. j d. B. Stankaitis, V. čižiūnas, kun. V. Dabu- 
šis, V. Matusaitienė, K. Stankaitytė, S. Augulienė, kun. kleb. J. Kinta, proklamaciją pasirašo burmistras Law
rence F. Kramer, A. Stankaitienė, A. Tahinas, J. Jackūnas.

Lietuvos nepriklausomybes minėjimas Patersone 
PATERSON, N. JLB Patersono apylinkės val: 

dyba vasario 21, sekmadienį, 
suruošė Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo 53-jų meti
nių minėjimą. Apylinkės lietu
viai gausiai susirinko į Šv. Ka
zimiero parap. bažnyčią iškil
mingom pamaldom. Mišias au
kojo ir pamokslą pasakė kun. 
V. Dabušis. Minėjimo progra
moj taip pat dalyvavo gausiau 
lietuvių, nei buvo galima tikė
tis; dalyvavo senų ateivių, čiagi- 
mių lietuvių ir kaip visuomet 
.didesnė dauguma naujųjų imi
grantų, dar tebevadinamų “dy- 
pukų”. i

Minėjimą pradėjo LB Pater
sono apylinkės pirmininkas A. 
Rugys. Invokaciją-sukalbėti pa
kvietė parapijos kleboną kun. 
J- Kintą. Amerikos ir Lietuvos 
himnams vadovavo muzikas A. 
Kačanauskas. Tolimesnei mi
nėjimo ■ programai pravesti 
pakvietė Danguolę Vizgirdienę- 
Masionytę. Ji, -perskaičiusi šia 
proga išleistą Patersono miesto 
majoro proklamaciją, pagrindi
nei kalbai įdomiai pristatė An
taną Diržį, svečią iš New Yor
ko.

Prelegentas įdomiai sugreti
no Mikalojaus Koperniko ir Mi
kalojaus Daukšos asmenybes. 
Cituodamas M. Daukšos ‘Posti
lę’, kalbėtojas išryškino, kaip 
svarbu yra šiandien jaunimui ir 
senimui gerai mokėti ir kas
dieniniame gyvenime vartoti 
gimtąją lietuvių kalbą; išlaiky
ti gyvai lietuvybei išeivijoje 
tai pats svarbiausias lietuviškos 
šeimos gyvenimo uždavinys.

Parengimai New Yorke
Kovo 13-14 — P. Baltuonio dro

žinių paroda Kultūros židinio patal
pose, 361 Highland Blvd. Rengia 
skaučių židinys.

Kovo 21, sekmadienį — Katalikų 
Federacijos New- Yorko - New Jer
sey apskrities seimelis 1 v. popiet 
Maspetho lietuvių parapijos salėje.

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

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

Balandžio 25, sekmadienį — Vely
kų stalas. Rengia LM Federacijos 
New Yorko klubas.

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

Gegužės 2 d., sekmadienį — Pa- 
baltlečlų Moterų metinis parengimas.

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

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

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

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

Į minėjimą atsilankė ir Pa
tersono miesto burmistras Law
rence F. Kramer ir pasakė la
bai turiningą sveikinimą, pri
mindamas, kad asmeniškai įtei
kė JV viceprezidentui prašymą 
Lietuvos laisvės bylos reikalu, 
kurį viceprezidentas pažadėjo 
perduoti prezidentui R. Nixo- 
nui. Rašte prezidentas prašo
mas Lietuvos laisvės reikalą 
kelti Jungtinėse Tautose- Vasa
rio 16 miesto burmistras pri
ėmė lietuvių delegaciją, pasira
šė proklamaciją, skelbiančią Va
sario 16 Lietuvių diena Pater
sone, ir prie miesto rotušės pa
kėlė lietuviška vėliava.

Meninę programos dalį iš-

VASARIO 16-TOJI ELIZABETHE
Šiais metais Lietuvos šven

tės minėjimas čia praėjo pa
kilioje nuotaikoje. Tai buvo va
sario 14 dieną. Nuotaika visų 
buvo gyva dėl neseniai visus 
lietuvius sukrėtusių įvykių, ku
rie mus visus dar daugiau su
glaudė vienybėn ir sucementa
vo darbui.

Minėjimas prasidėjo Šv. Pet
ro ir Povilo bažnyčioje 11 vai. 
pamaldomis, kurių metu pasi
rodė pirmą kartą New Yorko 
vyrų choras- Bažnyčios kieme 
plevėsavo Lietuvos trispalvė ir 
Amerikos vėliava.

Dvyliktą valandą visi pradė
jo rinktis Laisvės salėn. Bema
tant prisirinko per 200 asme
nų, kas čia dabar laikoma geru 
ženklu, nes pačiame Elizabethe 
veiklesnių lietuvių nedaug beli
ko. Minėjimą atidarė L. B. Eli
zabeth© apylinkės pirmininkas 
Julius Veblaitis. Skautams įne
šus vėliavas, maldą sukalbėjo 
kun. Juozas Pragulbickas, o 
himnus sugiedojo New Yorko 
vyrai. Tolimesnei minėjimo ei
gai vadovavo Irena Veblaitie- 
nė, kuri po kruopščiai paruoš
tų įvadinių žodžių pagrindinėm 
šios šventės mintim pasakyti 
pakvietė Antaną Mažeiką, vie
ną iš Lapkričio 13-tosios de
monstracijos pagrindinių vado
vų. Tas jaunas ir energingas 
vyras Elizabethe kalbėjo pirmą 
kartą. Jo mintys buvo gerai mo
tyvuotos. Kalbėjo konkrečiais 
pavyzdžiais ir buvo įdomu tai, 
kad pirmą kartą viešai buvo pa
sakyta tiesių ir kritiškų žodžių 
R- Nixono vyriausybės vedamai 
su sovietais bičiulystės politi
kai. Jo kalba buvo išklausyta 
su dėmesiu. Trumpai sveikino 
parapijos klebonas kun. Petras 
Žemeikis.

Toliau pasirodė Dr. Vinco 
Kudirkos vardo Elizabethe vei
kiančios lietuvių mokyklos vai
kai. čia mokiniai šoko, daina
vo ir deklamavo, šokius paruo
šė Milda Kvedarienė, eilėraš
čius Ona Karašienė ir dainas 
dr. Darius Slavinskas, kuris 
kas šeštadienį atvažiuoja per 
400 mylių lietuviškų dainų mo
kyti. Jam prie fortepijono tal
kino Julius Veblaitis. Eilėraš- 

pildė sol. St. ^Citvaras. Jam 
akomponavo muz. Alg. Kača
nauskas. Kl. Stankaitytė padek
lamavo patrijotinį eilėraštį. Mi
nėjimo dalyviai meninę prog
rama išklausė su dideliu dėme
siu ir palydėjo gausiais ploji
mais.

Nepergausi Patersono lietu
vių kolonija šia proga suaukojo 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
apie 1000 dol. Aukos bus per
siųstos LB Centro Valdybai, pa
žymint kuriai institucijai auko
tojai savo aukas skyrė-

Po minėjimo programos 
dalyviai ir svečiai persikėlė į ki
tą parapijos salę Užgavėnių 
blynų baliaus vaišėms, kurias 
ruošė Šv. Kazimiero parapijos 
taryba. Vimat.

čius sakė Petras Audėnas, Vi
ta Kvedaraitė ir Onytė Kara- 
šaitė- Malonu stebėti pačius ma
žiausius, kurie tėvelių ir moky
tojų pastangomis gana noriai 
parodo savo sugebėjimus. Šia 
proga L. B. New Jersey apy
gardos atstovas Antanas Pocius 
mokyklai paremti įteikė tėvų 
komiteto pirmininkui Gedimi
nui Alinskui 265 dol. čekį.

Po jaunųjų į sceną išsirikia
vo New Yorko vyrų choras, di
riguojamas Vytauto Strolios. 
Vyrai sudainavo šešias dainas, 
ir jų išpildymas greitai susilau
kė didelio klausytojų palanku
mo, išreikšto gausiomis katutė
mis. Vytautas Strolia sugeba 
efektingai valdyti savo daini
ninkus, ir jo tvirti dirigavimo 
mostai po kelių dainos taktų 
klausytoją greit įtikina. Chorui 
akomponavo Philip Skabeikis.

Scenos fone dunksėjo lietu
viškom spalvom apipintas Gele
žinis Vilkas, pagamintas Aud
ronės Bartytės, kurio iškelta 
galva tarytum rėkte rėkė Lie
tuvai laisvės. Aukų buvo su
rinkta 816 dol., ir jos, pagal au
kotojų pageidavimą, buvo pa
siųstos per L. B Centro Valdy
bos kasininku Bendruomenei, 
Vlikui ir Altui.

Elizabetho apylinkės pirm. J. 
Veblaitis, uždarydamas šį minė
jimą, padėkojo visiems meni
ninkams ir atsilankiusiems už 
dalyvavimą. Padėka priklauso 
ir Lithuanian Liberty Hali val
dytojams, kurie davė salę ne
mokamai. Kadangi šis minėji
mas prasidėjo gana punktua
liai, tai viskas buvo atlikta per 
dvi valandas. Tai įvyko turbūt 
dėl to, kad viskas vyko tuojau 
po pamaldų. (j.p.v.)

Mylimai dukrai
Af A

Ritai Šimenaitei - Dorrance
tragiškai žuvus, jos tėvams Paulinai ir Jonui Šimėnams 
reiškiame gilią užuojautą ir kartu liūdime.

ALTS-gos Richmond Hill
skyriaus valdyba ir nariai

Sveikatos priežiūra namuose 
— Home Health Aid — kur
sai vyksta Katalikų Darbo Cent
re, 371 West Fourth St-, So. 
Bostone. Kursai vyksta visą ko
vo mėnesį. Juos gali lankyti 
moterys nuo 18 iki 60 * me
tų amžiaus. Suinteresuoti pra
šomi kreiptis į centrą telefonu 
268-9670- Už kursus mokėti ne
reikia. Baigusios tokius kursus, 
moterys gali įsigyti specialybę 
kaip slaugių padėjėjos. Per šį 
Katalikų Darbo centrą galima 
pasikviesti profesionales slau
ges, kurios aptarnauja ligoni
nes So. Bostone.

Šv. Kazimiero šventės minė
jime kovo 7 dalyvaus Lietuvos 
vyčiai ir skautai. Pamaldos 
bus 10 vai. šv. Petro bažnyčio
je. Bendri pusryčiai su progra
ma bus salėje po bažnyčia.

Misijos Šv.'Petro lietuvių 
bažnyčioje bus kovo 22 iki 28- 
Jas ves Tėv. Juozas Vaškas, 
marijonas iš Chicagos.

Istorinius Įvykius vaizduose 
rodys kovo 13, šeštadienį, 7:30 
v.v. Lietuvių piliečių draugijos 
Il-rojo aukšto salėje So. Bosto
ne. Čia bus parodyti Lietuvos 
istoriniai įvykiai nuo 1860 me
tų iki 1918 metų vasario 16 ak
to — nepriklausomybės paskel
bimo. Šiuos vaizdus parengė 
jaunimas, jie buvo rodyti kul
tūriniame subatvakaryje, paly
dint juos specialiu tekstu. Da
bar jie bus pakartoti platesnei 
visuomenei. Tuo rūpinasi LB 
Bostono apylinkės pirm. A. Mat- 
joška-

Antanas ir Ona Bartašiūnai į- 
mokėjo 100 dol. į Lietuvių Fon
dą ir tuo pasidarė Fondo na
riais. A. Bartašiūnas gimė ir už
augo Rusijoje, 1919 grįžo į 
Lietuvą, įstojo savanoriu į besi
kuriančios Lietuvos kariuome
nę, vėliau aktyviai dalyvavo 
atsikūrusios Lietuvos darbuose. 
Į Ameriką atvyko 1949 metais 
ir apsigyveno Bostone: Pradžio
je dirbo cukraus fabrike, vėliau 
vargonų fabrike. Dabar yra 
pensininkas ir gyvena So. Bos
tone.

Šv. Petro parapijos choro 
religiniame koncerte, kuris į- 
vyks sekmadienį, kovo 28 d. 3 
vai., parapijos bažnyčioje So- 
Bostone, dalyvaus solistai: Dai
va Mongirdaitė ir Benediktas 
Povilavičius. Jie atliks solo par
tijas A. Dvoržako “Te Deum”. 
Veikalas bus atliktas jungtinio 
Šv. Petro parapijos ir Arlingto- 
no filharmonijos choro, Berk- 
lee kolegijos orkestrui paly
dint, J. Kačinskui diriguojant.

Dėl dalyvių didelio skaičiaus 
chorai, solistai ir orkestras bus 
išdėstyti presbiterijoj, taip, kad 
klausytojai galės išpildytojus 
ne tik girdėti, bet ir matyti. 
Pirmąją koncerto dalį atliks ži
nomas lietuvių vargonų solistas 
Zenonas Nomeika.

Pajamų mokesčių — income 
tax — mažiau mokėsi gerai su
skaičiavęs. Skaičiavimo, kalku
liacijas, rašomąsias mašinas, 
taip pat radijo ir televizijos 
aparatus geriausia pirktis iš lie
tuviškos įstaigos: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y. 11731.

Parduodamas gerai veikiąs 
16 vienetų motelis su 6 kam
barių gyv. namu prie judraus 
kelio Nr. 1 prie Trentono, N.J. 
Dabartiniai šeimininkai išeina 
į pensiją- Tairautis adresu: Mi- 
neika, Mounts Brick Motel, Rt. 
1, Trenton, N. J. 08648.




