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JIE TEKALBĖJO TIK AKIS Į AKĮ 
IR TAI — PAŠNIBŽDOM ...

Savaitės įvykiai 
Kovo 26-Balandžio 2

Kissingeriui grįžus iš 
derybų Maskvoje

Valst. sekr. Kissingeris grįžo 
kovo 28. Neparvežė susitarimo 
nei dėl vidurinių rytų, nei dėl 
strateginių ginklų apribojimo, 
nei dėl Europos saugumo kon
ferencijos baigimo. Bendras 
komunikatas tekartojo viltis aiš
kintis ir išsiaiškinti. Prezidentas 
Nixonas tebelaukiamas Mask
voje, birželio mėn. O gegužės 
dar vyks Kissingeris.

Jei iš derybų su Maskva Kis
singeris ir nieko nelaimėjo, tai 
laimėjo Amerika, nes nepadary
ta naujų nuolaidų Sovietų gin
kluotų jėgų persvarai. J. Resto- 
nas aiškina, kad ir prez. Nixo- 
nas atgavo kiek pasitikėjimo 
konservatorių, kurie jį kaltino 
nuolaidom Maskvai.

Prieš kelionę į Maskvą Time 
žurnalas įdėjo karikatūrą, ku
rioje Kissingeris, politikos magi- 
kas, žiūrovų minią nustebino iš
traukdamas iš kepurės — taikos 
balandį. Po kelionės jis nustebi
no, ištraukdamas iš kepurės . . . 
Nancy Maginnes, ją vesdamas.

Viduriniai rytai tebėra 
dėmesio centre

Po konferencijos Maskvoje 
padėtis viduriniuose rytuose 
nepagerėjo.

Izraelis ir Syrija jau 3 savai
tės tebesišaudo. Iš Izraelio mi- 
nisterio Dayan lankymosi Wash- 
ingtone aiškėjo, kad Izraelis su
tiktų pasitraukti iš pereitais me
tais užimtos 12 mylių gilumo 
teritorijos, bet ne iki 1967 metų 
sienos. Reikalauja taip pat prieš 
derybas paleisti belaisvius. Syri
ja, remiama Maskvos, reikalauja 
1967 sienų. Jos galima nuolai
da, kad atsitraukimas į 1967 
galėtų būti laipsniškas — pra
džioje iš Quinietra miesto. Syri- 
jos atstovas atvyks į Washingto- 
ną balandžio 11.

Arabų pasauly paaštrėjo nesu
tarimas. Syrija ir Libija prie
kaištauja Egiptui, kad aliejaus 
embargo atšauktas per anksti — 
reikėjo išlaukti, iki Ameri
ka privers Izraelį trauktis iš 
Golan aukštumų. Egiptas su
silaukė priekaištų ir iš Sovietų 
— kam jie krypsta iš socializ
mo kelio į kapitalizmą, t.y. pasi
tiki Amerikos politika. Egiptas 
grasina paskelbti faktus, kaip 
Sovietų atstovas Vinogradovas 
Egiptą apgaudinėjo karo pra
džioje su Izraeliu.

Sovietai nuo įtakos Egipte ne
atsisakė — atsiuntė savo ekipą 
Sueso kanalui valyti nuo minų, 
nors nekviesti, nors tam reikalui 
Egiptas pakvietė tik Ameriką ir 
Angliją.

Izraelio vyriausybė tebesilai
ko griežtos politikos, bet visuo
menėje nuotaikos prislėgtos. Iš
leista knyga su žuvusių pavar
dėm rodo žuvus 2,500, dusyk 
tiek sužeistų ir 7 bil. karo išlai
dų. Karinio amžiaus jaunimas 
nori emigruoti iš Izraelio — iš 
penkių vienas. Užsienio pasų 
paprašė per du mėnesius 25 
proc. daugiau nei pernai; pratęs
ti užsienio pasus paprašė 50 
proc. Izraelio spaudoje pradėta 
kalbėti apie reikalą palestinie
čiam duoti galimybę savo val
stybę sukurti Jordano dešiniame 
krante, nors Mrs. Meir griež
tai tam priešinga. Nusivylimas 
reiškiamas ir Vakarais, kad jie 

kapituliavę prieš arabų naftą.
Prez. Nixonas numatė Izrae

liui papildomai 700 mil. karinės 
paramos.

Amerikoje:
Prezidento Nixono padėtis, 

nepaisant jo kelionių po įvai
rius miestus ir pasikalbėjimų.

KALINIAI ATŠVENTĖ LAGERIŲ METINES
Tolimame Sibire, Permos ob- 

lasty, Vsesviatskoje koncentra
cijos stovyklos kaliniai pradėjo 
minėti priverčiamojo darbo sto
vyklose žuvusius. Ta minėjimo 
diena Rusijoj yra rugsėjo penk
toji, nes 1919 rugsėjo 5 pats 
Leninas, kaip sovnarkomo pir
mininkas, pasirašė dekretą kon
centracijos stovyklom steigti. Jų, 
kaip pataisos-darbo kolonijų, pa
skirtis — vesti kovą su klasi
niu priešu.

Ir štai 1972 ir 1973 rugsėjo 
5 dieną 36-je stovykloje buvo 
paskelbtas tylus, bet reikšmin
gas protestas prieš pasibaisėti
nas piktadarystes, įvykdytas So
vietų priverčiamojo darbo sto
vyklose. Susirinkę kaliniai su
pylė simbolinį kapą, aptvėrė jį 
spygliuota viela ir uždegė žva
kes. Po nimutės gilios tylos ir 
susikaupimo kaliniai, pagal 
savo tautybę ir tradicijas, per
skaitė maldas prisiminti savo ar
timiesiem ir kitiem žuvusiem 
koncentracijos stovyklose.
Krikščionys įtaisė stalą-altorių. 
Vulf Zalmanson ir Mendelevič 
perskaitė “kadiš” (Visa tai buvo 
daroma slapta). Kiekviena grupė 
perskaitė maldą savo kalba. Ten 

pasitikėjimo negrąžino. Jis kri
tęs iki 25 proc. Teismas atsisto
jo kongresinės teisinės komisi
jos ir Javorskio pusėje, išreika
laudamas naujus įrašus ir doku
mentus iš Baltųjų Rūmų. Teisi
nė komisija, svarstanti nepasiti
kėjimo klausimą, darbą baig
sianti iki birželio vidurio.

Respublikonų vadų konfe
rencija Chicagoje kovo 30 atsi
ribojo nuo “Komiteto už prezi
dento perrinkimą“ veiklos. Vi
ceprezidentas Fordas išvadino 
ją “arogantišku politinių nesu
brendėlių elitu“. Percy pavar
dėm papildė: tai Mitchell, Hal- 
deman ir Ehrlichman. Su entu
ziazmu buvo sutiktas Fordo pa
reiškimas, kad rinkimų akcija 
turi eiti per partijos aparatą. For
das įspėjo apie galimą pralaimė
jimą iki 100 atstovų.

Respublikonų populiariausi 
kandidatai šiuo metu į prezi
dentus Reaganas, Fordas, 
Rockefelleris, Percy, Richard- 
sonas.

Demokratų kandidatai: Ken- 
nedy 44 proc. Wallace 17, Jack- 
son 8, Muskie ir McGovern po 
7. Šen. Mansfieldaš pareiškė, 
kad Kennedy neturėtų būti kan
didatas. Tokiu atveju du stip
riausi veržovai: Wallace 26 
proc., McGovern 20 proc.

Ameriką pradžiugino šiuo 
metu Mariner 10 kelionė į Mer
kurijų. Pradėta pereitų metų 
vasario mėn. Pereitą penkta
dienį Mariner apskrido apie 
Merkurijų per 460 mylių. Iš te
levizijos vaizdų daro išvadas, 
kad Merkurijus turi savo mė
nulį: kad jo paviršius yra vulka
ninis kaip Mėnulio ir Marso. 
Labiausiai nustebino Merkuri
jaus magnetiniai laukai, kurių 
daugiau nei Mėnuly ir Marse, 
nors tik 1 proc. to, kiek turi že
mė. Merkurijus tik trečdaliu di
desnis už Mėnulį.

Kongresas priėmė minimum 
atlyginimą 2.20 valandai. Prezi
dentas nevetuosiąs.

Kainų kontrolė nuo balandžio 
pasibaigė.

Amerika susilaukė iš Maskvos 
spaudimo, kad neduotų karinės 
paramos P. Vietnamui. Tai pada
rė jau po Kissingerio kelionės. 
Nixono vyriausybė numatė para
mos 2.4 bil. prieš š. Vietnamo 
stiprinamą invaziją.

Kongreso komitetuose, kurie 
svarsto nepasitikėjimą prezi
dentui VVatergate ir kt., pasam
dyta 150 advokatų. 

buvo rusų, žydų, ukrainiečių, ar
mėnų ir lietuvių.

1972 metais dalyvavo trys lie
tuviai: Šilinskas, Kudirka, My- 
kolauskas. Kiti buvo: 4 rusai, 3 
ukrainiečiai, 6 žydai, 1 armėnas, 
1 dagestanietis, 1 asirietis.

Kaip ir reikėjo laukti, stovyk
los administracija, patyrusi apie 
konclagerių aukų minėjimą, dė

NUTEISĖ ŽMONES, NUTEISĖ IR REŽIMĄ
Toks įspūdis, paskaičius Tiesoje aprašymą apie 
penkis nuteistuosius už “lapelio” platinimą Lietuvoje

Tiesos kovo 17 “iš teismo 
salės“ aprašymas ypatingas: ja-, 
me stengiamasi užuominom ap
eiti pačios bylos eigą, o tei
sinti sovietinę sistemą ūkio ir 
pilietinių laisvių srity. Iš ap
rašymo pašėkam bylos eilgą:

Kada byla buvo? — Atsaky
mas: “neseniai“.

Kas buvo teisiamieji? — At
sakymas: “buvo teisiami Alo
yzas Mackevičius, Vidmantas 
Povilonis, Izidorius Rudaitis, 
Antanas Gintautas Sakalauskas, 
Šarūnas Žukauskas.

Kas jie tokie? — Atsakymas: 
“Buvęs gydytojas rentgenologas 
Izidorius Rudaitis . . . išėjęs į 
pensiją”. Kiti: “išskyrus Rudai
tį, teisiamieji jauni žmonės“. 
“Š. Žukauskas — Kauno Me
dicinos instituto 6-ojo kurso stu
dentas, netgi komjaunuolis”.

Kuo jie kaltinami? — Rudai
tis “reguliariai klausėsi ‘Bi-Bi- 
Si’, Romos, Amerikos Balso ir 
visokių “laisvių” radijo laidas, 
jas užsirašinėjo, skleidė pažįs
tamų ir artimųjų tarpe. Apie 
šias radijo laidas jis kalbėda
vosi su Sakalausku“. Jis tvir
tinęs, kad Švedijoje “žemės ūkio 
kooperatyvai tvarkosi geriau, 
negu kolūkiai Lietuvoje.

Taip pat: “I. Rudaitis kaupė 
užsienio valiutą. Kratos metu 
pas jį rasta dolerių ir svarų 
sterlingų. Dalį valiutos I. Ru
daitis sakėsi gavęs iš JAV į 
Tarybų Sąjungą atvykusio Balio 
Matulionio”.

Ir vėl nutylėta, kiek tos va
liutos: doleris, šimtas, tūkstan
tis? Čia pat pakaltinimas dr. 
B. Matulioniui, kad jis “pasi
kalbėti su Rudaičiu Tas link 
Lietuvos išvadavimo’ nepa
miršo“.

Kiti kaltinamieji: “Sakalaus
kas ir Š. Žukauskas pavogė iš 
Kauno IV vidurinės mokyklos 
4 rašomąsias mašinėles“. Š. Žu
kauskas, prisikalbinęs mažeikie
tį A. Mackevičių, plėšęs kop
lytstulpių ir kapinių liaudies 
meno dirbinius. A. Mackevičius 
išplėšęs Tirkšlių bažnyčią, ku
rios bažnytinius indus perdavęs 

Atidarant dail. Romo Viesulo grafikos kūrinių parodą kovo 30 Kultūros Židinyje, kalba dail. 
Albinas Elskus. Nuotr. L. Tamošaičio

jo visas pastangas surasti inicia
torius, bet nesurado.

1973 rugsėjo 5 buvo taip pat 
atitinkamai pademonstruota. 
Tačiau atpasakojimo autoriui šio 
minėjimo pasekmės nežinomos. 
(Žinia paimta iš rusų žurnalo 
“Posev” Nr. 2, 1974, leidžiamo 
Frankfrut a. Main, V. Vokietijo
je). (Elta)

Žukauskui, o tas Paberžės kle
bonui M. Dobrovolskiui. Kai 
Žukauskas buvęs suimtas, Do
brovolskis tuos indus nuvežęs 
kurijai.

Visos šios detalės skirtos kal
tinamųjų charakteristikai, bet 
teisiami jie buvo už tai, kad 
išleido “antitarybinio pobūdžio 
lapelį, kurį nelegaliu būdu jie 
platino“. Ir laikraštis išrašo čia 
pat už tokį “nusikaltimą” bau
džiamojo kodekso 68 straipsnį: 
“Agitacija ar propaganda, kuria 
siekiama pakirsti ar susilpninti 
Tarybų valdžią, arba padalyti 
atskirus itin pavojingus valsty
binius nusikaltimus. Skleidimas 
tarybinę ir visuomeninę santvar
ką žeminančių šmeižikiškų pra
simanymų tais pačiais tikslais, 
tai'p pat platinimas arba gami
nimas ar laikymas tokio pat 
turinio literatūros tais pačiais 
tikslais“.

Sprendimas? Bausmė pritai
kyta, vadinas, ne už “vogimą”, 
ne už “plėšimą“, bet už “la
pelį“, už sakymą, kad Švedi
jos žemės ūkio kooperatyvai 
tvarkosi geriau negu kolūkiai 
Lietuvoje“, už pasikalbėjimą 
“kas link išvadavimo Lietuvos”.

Aprašyme pasiguosta, kad kal
tinamųjų veikla nerado prita
rimo, nes “liudininkai” (grei
čiausiai KGB agentai) ... tokie 
kaip A. Urbonavičius, A. Juš
ka, J. Trinkūnas, stengėsi at
siriboti nuo teisiamųjų veiklos”.

Aprašyme ir čia nutylėta, ko
kiom bausmėm teisiamieji buvo 
nubausti. Visas aprašymas yra 
daugiau sovietinės sistemos tei
sinimas, kiek ji pranašesnė prieš 
“kapitalistinę“ — lyg reiktų Lie
tuvos žmones tuo dar įtikinė
ti; lyg sistema pasijuto silpna 
prieš tą lapelį ar kritikos žodį.

— o —
Taip suprastas Tiesos apra

šymas ir išeivijos spaudoje. “Čia 
sužinom — rašo Keleivis, — 
kad piliečiui draudžiama turėti 
netgi seną neregistruotą rašo
mąją mašinėlę, draudžiama ja 
rašyti ir reikšti savo asmeniš
ką nuomonę, draudžiama klau

Tik Kudirkos išdavimas gau
siau buvo aprašomas amerikie
čių spaudoje kaip dabar Lietu
vos tautinis ir religinis gyveni
mas. Keliolika balsų tegalėjom 
paskelbti iš tos gausos. Pri
dedame šiuo tarpu dar vieną, 
pasakantį kai kurių naujų smulk
menų.

Lietuvis, pasivadinęs Rim-
vydas Giedraitis, pro Europą, 
pro Varšuvą vyko aplankyti savo 
tėvų gyventų vietų, savo sene
lių kapų. Savo įspūdžius, vardu 
“Lithuania: The Tragedy and 
the Triumph of the Church of 
Silence”, paskelbė konserva
tyvesnių katalikų žurnale 
“Triumph“ 1974 kovo nr. (gau
tas V.V. ir L.V. dėka). Šis straips
nis yra viso nr. “nugarkaulis“.

sytis užsienio radijo ir pasida
linti su kitais nugirstomis ži
niomis, draudžiama turėti gerą 
nuomonę apie kitų kraštų eko
nominį ar politinį gyve
nimą . . .“

Draugas vedamajame infor
mavo, kad ir dr. B. Matulio
nį, jau grįžusį, terorizavo įvai
riais būdais, kad “jis palankiai 
atsilieptų ir rašytų apie .oku
pantus“. “Visa tai rodo, kad 
apie bet kurias laisves sovie
tuose nėra ko ir kalbėti“.

Teko taip pat patirti, kad kai 
kas, organizavęs šiai vasarai 
ekskursijas į Lietuvą, po visų 
šių įvykių, tuos pasirengimus 
sustabdė.

MIRĖ TĖV. A. 
JANUŠAITIS

Iš okupuotos Lietuvos gauta 
žinia, kad kovo 21 mirė Tėv. 
Aloyzas Janušaitis, OFM, sulau
kęs 73 m. amžiaus. Tėvas Ja
nušaitis buvo vienas iš pirmų
jų pranciškonų, kurie po I pa
saulinio karo atgaivino Lietuvos 
pranciškonų Šv. Kazimiero pro
vinciją. Jis buvo Kretingos vie
nuolyno gvardijonu, parapijos 
klebonu, Vytauto bažnyčios rek
torium Kaune, ilgus metus re
dagavo Šv. Pranciškaus Varpelį, 
sėkmingai parapijose vedė misi
jas ir rekolekcijas. Atlikęs ilgą 
Sibiro bausmę, jis vėl klebona
vo įvairiose parapijose. Mirė Po
ciūnėliuose. Palaidotas Mari
jampolėje.

— Kolumbijos universitetas 
turi sovietinių tautybių progra
mą. Jos tikslas paskatinti tiks
lesnį šiandieninės sovietinės 
tikrovės supratimą. Pranešime 
paskelbti sovietinių tautybių sri
tyje besidarbuojančių vardai; 
tarp jų minimi šie lietuviai: 11- 
sa Cirtautas (U. of VVashington), 
B. Kasias (Wilkes College), A. 
Landsbergis (Fairleigh Dickin- 
son U.), B. Mačiuika (U. of Con- 
necticut), P. Mažeika, G. Procu- 
ta (U. of Ottawa), R. Šilbajoris 
(Ohio Statė U.), V. Vaitiekūnas, 
V. S. Vardys (U. of Oklahoma) 
ir P. Zunde. (E)

Apie jį užsimena viršelio pus
lapy; užsimena antrame pus
lapy, apie jį ir vedamasis para
šytas, o pats Giedraičio rašinys 
yra 11 skilčių.

Giedraičio rašinys yra pa
remtas keliautojo įspūdžiais, pri-
siminimais, samprotavimais, pro 
kuriuos iškyla visa Lietuva 
nuo gintaro laikų, Vytauto kovų 
su kryžiuočiais. Pro šias istori
nes reminiscencijas pamažu 
skleidžiasi dabarties faktai. Į 
juos ir nukreipiame dėmesį.

-6-
Pro Varšuvą traukiniu jis ke

liavo į Vilnių. Pasijuto peiver- 
tinęs socialistinių traukinių pa
slaugumą keleiviam, nepasiim- 
damas su savim maisto. Tik 
bendrakeleivės moterys paste
bėjo tai ir dalinosi su juo, ką 
turėjo.

Prie Lietuvos-Lenkijos sienos 
teko atlikti ilgą muitinės proce
dūrą. Matė, kaip vienas gydyto
jas buvo beveik visai išrengtas 
bekontroliuojant. Atidarytas ir 
patikrintas net jo plunksnakotis. 
Senyva moteris turėjo su savim 
lotynišką brevijorių, išleistą po 
Vatikano II susirinkimo. Dėl to 
brevijoriaus buvo sulaikyta tris 
valandas. Pagaliau ji neiškentė. 
Pakilo ir ramiai pasakė, kad jai 
grąžintų brevijorių, nes jai jau 
laikas melstis. Nustebinti polici
ninkai atidavė ir paliko ją ra
mybėje. O Giedraitis turėjo su 
savim ketvertą lagaminų, kurie 
buvo prikimšti visokių dovanų: 
kramtomos gumos, plastikinių 
kortų, perukų, amerikinių 
plokštelių, “blue jeans”, cigare
čių, šveicariško šokolado, megz
tukų, drabužių. Rūpestingai vi
sa tai patikrino, bet nebuvo dėl 
to jokio vargo. Tik tos knygos kė
lė nerimą. Turėjo lietuvišką kul
tūros istoriją, katalikiško turinio, 
turėjo kelias maldaknyges. Visa 
ši spauda buvo sukrauta į vieną 
vietą ir svarstoma. Laimė, nė 
vienas iš tikrintojų nemokėjo 
nei lietuviškai nei angliškai. 
Viską sugrąžino.

Kai dėmesys buvo nukreiptas 
į amerikono lagaminus, apygrai- 
bom buvo patikrintas vagono 
kaimyno lagaminėlis. Tik kai 
kontrolė pasitraukė, nušvitusiu 
veidu prancūziškai pasisakė to 
lagaminėlio savininkas kunigas, 
kad jame buvo naujas Biblijos 
vertimas rusų kalba.

-o-
Mano giminės — sakos Gied

raitis — nevienodai mane suti
ko. Kai kurie tuojau tapo mano 
gerais draugais. Bet jie vengė 
ką nors kalbėti apie politiką, 
apie religiją. Ką gali žinoti, ko
kį asmenį praleido per sieną. Ki
ti atsivėrė labiau tik tada, kai 
pamatė, kad esu praktikuojantis 
katalikas. Bet ir tada jie tekal
bėjo akis į akį ir tai pašnibždom.

Jaunesnieji broliavaikiai atėjo 
smalsumo vedami — tiesiog 
pasižiūrėti amerikono. Kiek
vienas lenktyniavo savo vai
šingumu ir paslaugumu. Už
daros restoranų, muziejų durys 
tuojau atsidarydavo, kai pasaky
davo, jog tai svečias iš Ameri
kos. Kiekvienas norėjo, kad jo 
tautietis iš Amerikos pamatytų, 
ką jie turi geriausio, gražiausio.

-o-
Turėjo Giedraitis tenkintis 

Vilnium. Viso krašto grožio ne
teko pamatyti. Baltijos pajūris 
esąs nusodintas kariniais įrengi
mais. Net vasarvietės nakčiai už
daromos ir patruliuojamos. Kau
nas uždaras lankytojam nuo kru
vinų riaušių prieš dvejus metus. 
Mane — sako Giedraitis — su
pykino, kai pastebėjau, jog ma
no lagaminai viešbuty yra ištik
rinti. O kainą už kambarį ir kit
ką mokėjau, kaip man sakė, 
trečdalį visos mokytojo metinės 
algos.

Vilniuje labiausiai nukrypsta 
akys į bažnyčias. Guidas pabrė
žė, kad Sovietų Sąjungoje esan
ti visiška tikėjimo laisvė. Bet ne
suminėjo, kad Vilniuje tikinčių
jų reikalam belikę 7 bažnyčios, 
nors katalikų yra per 200,000. 
Nesuminėjo, kad tie katalikai, 
kurie drįsta dalyvauti mišiose, 
rizikuoja. Aš pats mačiau pas- 

(nukelta į 2 psl.)
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JAV L. BENDRUOMENĖS ŽINIOS

i

(

Valstybės departamento pa
kviesti, JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkai Rimas Cesonis, 
Algimanttas Gečys, dr. Antanas 
Novasitis ir Aušra Mačiulaitytė- 
Zerr kovo 19 dalyvavo Philadel- 
phijoje įvykusioje Valstybės de
partamento rajoninėje konfe
rencijoje. Vienu iš pagrindi
nių pranešėjų buvo Valstybės 
sekretoriaus padėjėjas John Ri- 
chardson, Jr., buvęs Laisvos Eu
ropos (Radio Free Europe) pre
zidentas. Jis yra puikiai susipa
žinęs su Lietuvos pavergimo ap
linkybėmis ir šiandienine jos 
žmonių vykdoma rezistencija 
prieš okupantą.

-o-
JAV LB Visuomeninių Reika

lų Tarybos duomenimis, Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
proga ligi kovo 12 JAV Kong
rese pareiškimus padarė 21 se
natorius ir 62 Atstovų Rūmų 
nariai. Senate intervenavo 14 
respublikonų ir 7 demokratai. 
Atstovų Rūmuose pasidalinta ly
giomis, po 31 iš kiekvienos par
tijos.

dar neturima informacijų dėl 
sėkmės gauti transliacijom laiko. 
Įrekordavimo darbe nuoširdžiai 
talkino šia sritimi besidomįs 
LB krašto valdybos pirm. Juozas 
Gaila.

Vi- 
na- 
rū-

L t

-o-
Vasario 16-sios sukakties pro

ga, JAV LB krašto valdyba pa
rūpino dvi pusvalandžio ilgumo 
radijo programas anglų kalba. 
Programas paruošė veiklūs jau
nesniosios kartos LB veikėjai 
Rima ir Gabrielius Mironai ir 
Teresė Gečienė, Philadclphijos 
LB apylinkės Talkos Lietuvai 
komisijos narė. LB krašto val
dybą pasiekusiom žiniomis, mi
nėtomis į juosteles įrašyto
mis programomis pasinaudoję 
Brocktono LB apylinkė (perduo
ta per dvi amerikiečių stotis), 
Philadelphija (dvi stotys), Bal- 
timorė (viena stotis), 'Seto n Hali 
universiteto South Orange, N.J., 
stotis, prof. 'dr. J. S t u k u i 
tarp i n i n k a uja n t. P rog ra mos
buvo pasiųstos East St. Louis, 
Bėve'rly Sho'reš ir dar keliom 
LB apylinkėm, tačiau kol kas

-o-
JAV LB krašto valdybos vice

pirmininkas dr. Antanas Novasi- 
tis vasario 19 dalyvavo NVashing- 
tone įvykusioje respublikonų 
partijos veikloje besireiškiančių 
tautinių mažumų vadovų konfe
rencijoje. Vakare, drauge su ki
tais 175 veikėjais, dr. Novasitis 
dalyvavo prez. Nixono suruoš
tame priėmime Baltuose Rū
muose. Iš viso šioje konferenci
joje dalyvavo aštuoni lietuviai.

-o-
Daiva Kezienė, JAV LB 

suomeninių reikalų tarybos 
rė, su dideliu atsidėjimu
pinasi Simo Kudirkos reikalu. 
Ji palaiko artimus ryšius su Kon
greso nariais, BATUNu, JAV 
Imigracijos tarnyba, Amnesty 
luternational ir lietuvių organi
zacijomis. Pri eš kurį laiką jos po
kalbis su Kudirkos klausimu 
besirūpinančiu kongr. R. Hanra- 
han buvo pertransliuotas per vi
są eilę lietuviškų radijo progra
mų. Ši Kudirkai pagelbėti akci
ja yra atkreipusi neįprastą Kong
reso narių ir Valstybės depar
tamento pareigūnų dėmesį. Po 
trejų metų tylos Kudirkos klau
simas vėl atsidūrė dėmesio 
centre.

-o-
Marytė Vizgirdienė, Aurora 

LB apylinkės pirmininkė, yra 
viena iš sėkmingiausių LB In
formacijos tarnybos talkininkių. 
Jos pastangų dėka Auroros ame
rikietiškieji dienraščiai kasmet 
Nepriklausomybės ir Tragiškojo 
Biržulio sukakčių progomis pa
skelbia straipsnius Lietuvos 
reikalu. Ir šiais metais Lietuvos 
teisė būti laisvai nebuvo pamirš- 

ietos “Aurora Beacon-

News” vasario 14 išspausdino 
išsamų straipsnį tuo reikalu.

-o-
S. m. sausio mėnesio pabaigo

je pas šeimą iš Lietuvos atvy
kusio Sibiro tremtinio Jono 
Kreivėno tragizmo kupiną odi
sėją ilgais straipsniais aprašė 
Philadelphijos milijoninio tiražo 
dienraščiai “The Philadelphia 
Inųuirer” ir “The Sunday Bulle
tin” vasario 17. Amerikiečių 
spaudos dėmesys buvo išgautas 
Teresei Gečienei, Philadelphi
jos LB Talkos Lietuvai komisi
jos narei, laiškais kontaktuojant 
laikraščių redakcijas ir jose as
meniškai apsilankant. Naudo
jantis “Inąuirer” straipsniu, Jo
nas Kreivėnas buvo aprašytas 
New Yorko “Daily News” ir 
viename Cincinnati dienraštyje.

-o-
JAV LB Informacijos tar

nybos vadovė Aušra Mačiulaity- 
tė-Zerr LB krašto valdybos var
du kreipėsi į Senato ir Atstovų 
Rūmų užsienio reikalų komisijų 
narius su prašymu duoti eigą 
šen. C. Percy ir kongr. R. Han- 
rahan rezoliucijom Kudirkos 
reikalu.

Sovietų Sąjunga?” paskelbė 
“The Philadelphia Evening 
Bulletin” vasario 16 ir 23. Laiš
kų redakcijai autoriai vykusiai 
iškėlė komunizmo imperialisti
nius siekimus ir pristatė Sov.. Są
jungos sulaužytas sutartis paver
giant Lietuvą.

-o-
Omahos LB apylinkės sekre

toriaus Juozo Navako pastango
mis Omahos arkivyskupijos sa
vaitraštis “The Catholic Voice” 
vasario 22 išspausdino vedamąjį 
“Liūdnos Vasario mėnesio su
kaktys persekiojamiem Lietuvos 
katalikam”. Pasinaudojant J. Na
vako paruošta medžiaga, išsa
miai pristatytas Lietuvos katali
kų persekiojimas ir jų rezisten
cija prieš okupantą. Prieš išeida
mas į pensiją, J. Navakas yra dir
bęs vieno amerikiečių laikraš
čio įstaigoje, ir jo pažinčių dėka 
jau visa eilė straipsnių apie Lie
tuvą buvo Omahos laikraš
čiuose.

SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai.įv.biznio mašinos —pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės irfir- 
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas lai
dotuves. 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.

MATTHEVV P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Alr- 
conditioned, A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary 
Public. 660 Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ŠT 2-5043.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

-o-
Philadelphijos EB darbuotojų 

dr. Jono Stikloriaus ir Teresės 
Gečienės pasisakymus į užklau
simą “Ar mes galime pasitikėti

-o-
Omahos LB apylinkės suruoš

tame Lietuvos nepriklausomy
bės minėjime kalbėjo kongr. 
John Y. McCollister. Apylinkės 
valdybos pastangomis buvo iš
siuntinėti laiškai visiem Nebras- 
ka valstybės kongresmanam bei 
senatoriam. Abu Nebraska se
natoriai Carl T. Curtis ir Ro
man L. Hruska Senate padarė 
pareiškimus Lietuvos laisvės 
klausimu.

Jie tekalbėjo tik akis į akį.
(atkelta iš 1 psl.)

kiau, kaip jauni studentai, ei
dami skersai gatvę į bažnyčią 
ar iš bažnyčios, atsargiai apsidai
ro — apsidairo ne prisibijodami 
automobilių, kurių čia retoka, 
bet milicininkų ar agentų, kurių 
čia neretoka. Dvidešimt aš- 
tuonios bažnyčios uždarytos.

-o-
Žvilgsnis plinta nuo Vilniaus į 

visą Lietuvos katalikų padėtį . . . 
Bažnyčias aptarnauja 65 proc. 
kunigų, kurių buvo 1945 m. Iš 
tų 810 kunigų apie 300 yra jau 
per 60 metų. 1972 m. tik šešis 
leista įšventinti, nors tais metais 
mirė dvigubai tiek. Seminarijos 
klierikų skaičius apribotas 33.

Kitos konkrečios medžiagos 
apie Bažnyčios padėtį autorius 
duoda iš LKB Kronikos Nr. 6.

-o-
Šio rašinio proga Triumph 

redakcija vedamajame “The 
Sounds of the Silent” paprie
kaištauja Amerikos liberalų 
atžvilgiu. Esą jiem piktintis ka
talikų persekiojimu nesąs mados 
reikalas. Bet katalikybė yra ne
atskiriama nuo lietuviško gyve
nimo. Sovietai, naikindami Lie
tuvoje katalikybę, sykiu naikina 
lietuvių tautą.

Tačiau — ir persekiojama — 
katalikybė Lietuvoje gyva . . .

Kronika išplitusi, maldaknygės 
sląpta spausdinamos, disidentų 
grupės gyvos . . .

O ką mes šioje pusėje daro
me? — klausia laikraštis. — Jei 
žiūrime rimtai į doktriną apie 
Bažnyčią kaip Mistinį Kūną, tai 
žinome, jog kenčiant vienam na
riui, kenčia visas kūnas. Jei li
beralam sekuliaristam katalikų 
kančios Lietuvoje ir bet kur 
kitur nerūpi, tai kaip tik dėl to 
degantis tas klausimas yra mum.

Tačiau piktintis ir pasipiktini
mą paversti darbais yra ne tas 
pat. Protestai ir politinis spaudi
mas Sovietų žydų reikalą šiek 
tiek palengvino. Bet Sovietai 
nėra pasiryžę sunaikinti žydus 
kaip tautą; žydų tauta nėra So
vietų Sąjungos ribose. Lie
tuvos katalikai — yra, ir Sovie
tai norėtų juos pilna žodžio pras
me nušluoti.

Kissingerio amžiuje tėra mum 
įmanomas vienintelis veiksmas 
už brolius ir seseris Lietuvos 
katalikus — malda. . . Mel
džiamės, kad Dievas sustiprintų 
lietuvių tikėjimo jėgą, kuri duos 
begales kankinių ir šventųjų 
dangui. Ir tegul broliai Lietuvo
je meldžiasi už mus, kad mės 
taip pat būtume stiprūs bandy
mui, kuris bet kuria forma gali 
mus aplankyti.

PRANEŠIMAS APIE PASITARIMA 
LAISVINIMO KONFERENCIJAI

Kovo 23 New Yorke įvyko 
Lietuvos laisvinimo darbo kon
ferencijos prauošiamasis pasita
rimas.

Pasitarimą kvietė VLIKas. Da
lyvavo pirmininkai ir atstovai 
šių organizacijų: ALTos — T. 
Blinstrubas ir dr. J. Genys, Dip
lomatinės tarnybos — generali
nis konsulas A. Simutis, JAV 
Lietuvių Bendruomenės — J. 
Gaila ir A. Gečys, Lietuvių Lais
vės Komiteto — V. Vaitiekūnas 
ir dr. B. Nemickas, PL Bend
ruomenės — B. Nainys ir J. Ka
valiūnas, VLIKo — dr. J. K. Va
liūnas ir J. Valaitis. Kanados L. 
Bendruomenės pirmininkas E. 
Čiuplinskas ir ALTos pirmi
ninkas dr. K. Bobelis dėl asme
ninių aplinkybių atvykti negalė
jo- \

Pasitarimo tikslas buvo aptarti 
Lietuvos laisvinimo darbo kon
ferencijos apimtį, turinį, daly
vius, vietą ir laiką. Konkrečius 
numatytos konferencijos darbo 
projektus buvo paruošę VLIKas 
ir PLB valdyba.

Po išsamių diskusijų, išlygi-' taP° viena didžiausių medicinos 
nūs kai kuriuos nuomonių skir- problemų. B. Vasiliausko di- 
tumus, buvo susitarta konferen- sertacija prisidėsianti prie tos 
cijos darbotvarkės ir visais kitais Problemos sprendimo. (E)

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir baisamuotojas. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 
TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N. Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsaky
mus vestuvėms ir pobūviams. Pristatom į namus lietuviškus skilandžius, 
sūrius. We take ali orders special price for VVeddings and Parties. 
Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — Im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

ALICE’S FLORIST SHOP, Lietuviškam rajone — Lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. Maloniai kviečiame kaimynystėje gy
venančius tautiečius atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 
9527; vakare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. 
107-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

AMERICAN FABRICS. Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina, 
ypač siuntiniam Į Lietuvą. (Polyester-Knits jardas $2.50, Arnel Jersey 
jardas 89 c.) Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus. Monika Ma- 
cežinskaitė, sav. 55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas), Ridgewood, N.Y. 
11227. Tel. 456-5046. (Traukinio stotis VVyckoff, autobusas Putnam.)

J JUOZAS !■'
< I900 t 1972

Lietuviško stiliaus paminkle 
sukuriami ir veltui pristato
mi j visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

klausimais. Konferencijos pa
grindiniam pranešimam paruoš
ti numatytos penkios komisijos. 
Komisijom į talką bus kvie
čiami atskirų sričių žinovai iš vi
sos lietuvių išeivijos. Paruošia
mieji - darbai pradedami tuoj 
pat. Pati Lietuvos laisvinimo 
konferencija įvyks š. m. spalio 
mėnesio gale. Sutarta sudaryti 
bendrą fondą konferencijos dar
bam finansuoti. (Elta)

B. Vasiliauskas, Kauno Medi
cinos Instituto fakulteto terapi
jos docentas, vas. 22 sėkmingai 
apgynė daktaro laipsniui diser
taciją tema “Alergijų vaistams 
klinikinis apibūdinimas”. Kas
met daugėjąs naujų vaistų skai
čius. Iš vienos pusės, tai pratur
tina medicinos praktiką, iš kitos 
— didėja alergijų vaistam atve
jai. Todėl šios ligos klinikinių 
reiškinių studijavimas bei jos 
diagnostikos, gydymo ir profi
laktikos metodų tobulinimas

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezvs, Pres.

2129 Knapp St., Brooklyn, N. Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Rašykite apie mus daugiau . .
P. M. Litvinovas, chemijos in

žinierius, Stalino užsienių rei
kalų komisaro ir ambasadoriaus 
JAV sūnėnas, demonstravo 
Maskvoje prieš invaziją į Če
koslovakiją. Už tai ketve- 
ris metus išbuvo koncentracijos 
lagery. Demonstravo tas sovieti
niame režime išaugęs vaikinas, 
kuriam dabar dar tik 33 metai. 
Jam, kaip žydui, buvo leista 
šiais metais emigruoti. Pasiekęs 
Italiją žurnalistam kalbėjo:

“Šiandien man įmanoma pa
sakyti savo nuomonę be rizikos 
pakliūti į kalėjimą, koncentraci
jos stovyklą ar psichiatrinius na
mus, kaip paprastai nutinka 
žmonėm mūsų krašte.”

“Aš norėčiau, kad kiekvienas 
iš jūsų suprastų, jog mes išli
kome tiktai dėl to, kad yra Vaka
rai ir juose yra spauda.

“Rašykite apie mus daugiau, 
galvokite apie mus ir prisimin
kite, kad mes kenčiame už idea
lus, kurie jum ir mum yra bend
ri — už laisvės ir pilietinių 
teisių idealus.”

Esą: jei Sacharovas dar ne ka
lėjime; jei Solženitsynas ištrem
tas į Vakarus, ne į Rytus, tai dėl 
to, kad yra Vakarai ir juose yra 
spauda, kaip opinijos reiškėją.

Esą Sovietų Sąjungoje di
sidentų ne tik tarp intelektualų, 
bet ir tarp darbininkų, “bet mū
sų informacijos tinklas nekalba 
apie tai, kas darosi krašte. Jis 
nekalba nė apie tai, kas dedasi 
laisvame pasauly.”

Iš Lietuvos eina toks pat troš
kimas, kad Vakarai rašytų. O kad 
Vakarai rašytų, kitados partiza
nai savo gyvybes aukojo nešda
mi žinias į Vakarus. Kad Vaka
rai rašytų, S. Kudirka bėgo į 
Amerikos laivą. Kad Vakarai ra
šytų, Kalanta ir kiti save ugny
je paaukojo.

Rašymo apie tikrą padėtį Lie
tuvoje kaip ir Rusijoje sovieti
niai valdovai nekenčia, erzinąs. 
Religijų reikalų įgaliotinis Ru
gienis į klaipėdiškių prašymą 
grąžinti bažnyčią atkirto: “Jums 

ne tiek bažnyčios reikia, kiek rū
pi žinias perduoti užsieniui”.
— “Nors tamsta, katekizuocia- 
mas vaikus, nusikaltai, bet ka
dangi esate vyskupas ir jumis 
domisi visi, pradedant nuo N. 
Radviliškio iki Vatikano, tai 
laikysime reikalą užbaigtą,” pri
sipažino Biržų rajono pirminin
ko pavaduotojas, kalbėdamas 
vysk. Sladkevičiui.

Tamsūs darbai bijo šviesos, 
bijo opinijos pasauly, bijo, kad 
domisi Vakarai. Negelbėjo pačių 
sovietų antipropaganda. Negel
bėjo priverstų vyskupo Labuko, 
valdytojo Krivaičio ir eilės ku
nigų pareiškimai, kad Lietuvoje 
tikėjimas turįs laisvę. Tiesos 
šviesa dideliais pluoštais pra
siveržė į Vakarus su LKB Kro
nika. Ji rado ir teberanda dide
lio atgarsio Vakarų spaudoje. 
Randa, nes joje yra kova už tuos 
pačius idealus, anot Litvinovo, 
kaip ir Vakaruose. Žinios iš ten 
pasitarnauja ir Vakaram išsisau
goti, nors ten, Lietuvoje, ar Ru
sijoje, tai traukia naujas represi
jas.

Biurokratija ir 
opinija

Pavergtieji turi perdaug pasi
tikėjimo Vakarais. Ne visi į jų 
šauksmą atsiliepia. “Atoslūgių” 
ir “dialogų” atmosferoje biuro
kratinės institucijos, tiek valsty
binės, tiek bažnytinės, stengiasi 
tylėti. Tai kelia sovietinio reži
mo drąsą stipriau veržti.

Tačiau biurokratinės įstaigos 
žino taip pat, kad pasitikėjimas 
jom ir jų likimas žymia dalim 
priklauso nuo opinijos, nuo rin
kikų valios. Biurokratinių insti
tucijų tylėjimas ar veidmainiavi
mas gresia praraja tarp jų ir opi
nijos. To ir jos prisibijo.

O šiuo metu opinija gyviau 
veikia Tiesos naudai — Vakarai 
ima rašyti.

(Tąsa iš praeito nr.) ARTIMŲJŲ RYTŲ PROBLEMA
Esant tokiai padėčiai, yra 

atėjęs momentas pasaulinei 
politikai lošti atviromis kortomis 
ir aiškiai pastatyti arabams klau
simą: “Ar jūs manot, kad 130 mi
lijonų arabų likimas priklauso 
nuo pustrečio milijono žydų su
naikinimo? Pasakykit aiškiai: jūs 
neva reikalaujat grąžinti 1967 
metų okupuotas teritorijas, o iš 
tikrųjų galvojat ir toliau, kaip su
naikinti Izraelio valstybę. Juk 
ne kam kitam pradėjot ir vedėt 
1973 metų karą ...”

- Izraeliui būti ar nebūti klausi
mas, kaip koks Damoklo kardas, 
kybo ant galvos jau 25 metai. 
Arabų siekimas per tuos 25 me
tus buvo aiškus: išpiauti tą Arti
mųjų Rytų skaudulį. Kol arabai 
nuo šio siekimo neatsisakys, jo
kia galybė, jokie politiniai ma
nevrai klausimo neišspręs. Vi
siškai nenuostabu, kad žydai ka
riniame sektoriuje, turėdami ge
resnes pozicijas, laikosi kietai. 
Jie nuolat pabrėžia, kad norį ne 
teritorijos, bet savo turimų sie
nų garantijos. O tai reiš
kia, kad pasaulis dar kar
tą pripažintų (ir ne tik žadė
tų), jog Izraelis turi teisę 
egzistuoti ir jog jo egzistencijai 
negrės nuolatinis pavojus, kaip 
buvo iki šiol. Tą turi aiškiai pa
sakyti ir arabai bei radikaliai 
pakeisti savo planus — sunai
kinti Izraelio valstybę.

Gali kam nors kilti klausimas: 
iš kur toji arabų neapykanta žy
dam. Tiek arabai, tiek žydai yra 
tos pačios semitų rasės — Abrao
mo sūnų Izaoko ir Izmaelio pa
likuonys. Gal čia nulėmė tas fak
tas, kad Dievas pažadėjo Kanaa
no žemės sklypą išrinktajai tau

Skautės sesės iškilmėse, k. — Regina Galinytė ir Dalia Jasaitytė. Nuotr. G. Peniko

tai (Izaoko palikuonim) prie Vi
duržemio jūros, o Izmaelio pali
kuonim paliko didelius Arabijos 
žemės plotus — tyrus? Juk ir 
šiandien arabai turi daug ne
apgyvendintų žemės plotų, ku
rie laukia sukultūrinami, ap
gyvendinami. Bet Izaoko ir Iz
maelio palikuonių išsiskyrimas 
ypač išryškėjo mūsų dienomis. 
Žydam apsigyvenus Palestinoj, 
susidūrė dvi religijos, dvi kultū
ros. Arabai yra Mahometo se
kėjai, žydai — Mozės religijos. 
Arabai yra tingūs, linkę į klajok
lių gyvenimą, o žydai — tikri va
kariečiai, Vakarų veržlios, pa
žangios kultūros atstovai. Nors ir 
būdami Azijos žemyno pakraš
ty, jie tampriai susirišę su Vaka
rais Europoj, su toli civilizacijoj 
pažengusiais Amerikos kraštais. 
Inde ira — tam tikras pavydas, 
kurį arabai skaito sau iššūkiu. 
Kaip? Ateiviai, čia susirinkę iš 
visų pasaulio kampų, ima mus 
viršyti? Tik prisiminkim karin
gas Nasserio kalbas prieš Izrae
lį, kada dar nebuvo okupuotų 
teritorijų klausimo. Ko jis tada 
reikalavo, ir kam aistrino savo 
pavaldinius? Sugrūsti žydus į 
jūrą.

Taigi visi karo vadai, politi
kai, žurnalistai, neutralūs ir vie
nos ar antros pusės simpatikai 
turi baigti žaidę žodžiais ir žmo
nių gyvybėmis. Turi baigtis 
dirbtinai sudaryta nuomonė, kad 
žydų-arabų konflikte stovi tik 
okupuotos teritorijos. Juk Egip
to Nasseris grasino sunaikin
siąs Izraelį dar tada, kai Sina

jaus pusiasalis nebuvo žydų 
okupuotas. Galima ir šiaip ir taip 
galvoti — Izraelis turi teisę eg
zistuoti, ar ne. Bet reikia supras
ti, kad patiem žydam kito pasi
rinkimo nėra: gintis, ar žūti.

-o-
Antroji tiesa, kurios daugelis 

nenori matyti ir suprasti — tai 
vadinamų palestiniečių proble
ma. Egipto Sadatas nuolat kar
toja, kad arabai kovoja ir už pa
lestiniečius, kurie, apgyvendinti 
palapinėse netoli Izraelio sienų, 
laukia valandos, kada galės 
“grįžti į savo namus”. Nuosta
bus dalykas, kad tų palestinie
čių arabų 1949 buvo apie 
600,000, o šiandien jau priskai- 
toma pustrečio milijono — taigi 
tiek pat, kaip Izraelio gyventojų. 
Viena aišku: jų skaičius dirbti
nai padidintas. Vargšai, kurie 
norėjo po 1967 grįžti atgal į savo 
gyvenamas vietas, kur juos žydai 
kvietė ir įsileido, arabų vadų 
buvo verčiami pasilikti palapi
nėse. Netgi tie, kurie bandė iš 
ten ištrūkti ir rasti darbo Vakarų 
valstybėse, ypač Vokietijoj, bu
vo neleidžiami. Jie turėjo likti 
kraujuota žaizda, kurią būtų ga
lima rodyti pasauliui ir šaukti 
prieš žydų padarytą neteisybę, 
prašyti pagalbos jiem maitinti iš 
visų pasaulio kraštų, ypač iš 
Jungtinių Tautų, bet jokiu būdu 
nebandyti juos kur nors įkurdin
ti. Nasserio vedamoj politikoj, 
jei palestiniečių iš tikrųjų būtų 
nebuvę, jis juos. būtų “išra
dęs”, nes tai yrą koziris, korta 
siekiamam tikslui — Izraelio su
naikinimui.

Žydai, įsikūrę Palestinoj, ne
sirengė arabų išpiauti, dargi 
bandė tiesti jiem sugyvenimo 
ranką. Izraelio valstybės paskel
bimo chartoj skaitom: “Kvie
čiam — nors ir kruvinos prieš 
mus vedamos agresijos metu — 
arabų tautos vaikus, esan - 
čius Izraelio valstybėj, 
laikytis taikos ir dalyvauti vals
tybės kūrime, stovint ant pilie
čių teisių bazės, kuri užtikrina 
visų pilną ir lygų atstovavimą 
visose valstybinėse institucijo
se, tiek laikinėse, tiek galuti
nėse. Siūlom taiką ir ramią kai
mynystę visom kaimyninėm 
valstybėm ir jų gyventojam; 
kviečiam bendradarbiauti su 
žydų tauta ir vieni kitiem pa
dėti. Izraelio valstybė yra pasi
ruošusi dalyvauti bendrose 
pastangose, kurios siekia Arti
mųjų Rytų pažangos ir gerovės.” 
Bet arabai į tokį kvietimą atsa
kė šūviais.

O tačiau atrodo, kad žydai ir 
arabai, jei būtų buvus geros va
lios ir arabam atsisakius vienin
telio tikslo — “suvaryti žydus į 
jūrą”, būtų galėję sugyventi. Kas 
to nenorėjo? Tik kaimyninės 
arabų valstybės, ypač Egiptas, 
kuris visoj toj akcijoj prieš Izrae
lio valstybę ėmėsi vadovaujan
čios rolės. Jei būtų turėta geros 
valios, tai ir tą opų palestinie
čių klausimą būtų buvę galima 
išspręsti. Tą pustrečio milijono 
palestiniečių, jei būtų norėta, 
galėjo arabų valstybės įkurdinti 
pas save. Jos palestiniečius va
dina broliais, bet tik žodžiais, 
ypač oficialiose kalbose, o tikro- 
rovėj laiko juos priemone kitiem 
tikslam. Yra tiek tuščių plotų 
Artimuosiuose Rytuose. Jei tie 
plotai šiandien yra dykuma, tai 
Izraelis parodė, ką galima pada
ryti iš dykumų — derlingiau
sią žemę. Iš antros pusės, jei tos 
milijardinės sumos, kurias ara
bai sumokėjo už ginklus, tankus 
ir karinius lėktuvus, skirtus 
Izraelio nušlavimui nuo žemės 
paviršiaus, būtų buvę mestos 
palestiniečių įkurdinimui,šian
dien toji problema jau būtų 
užmiršta.

Pastebėtam ir tą aplinkybę: 
arabų valstybės ne tik nedarė 
pastangų kur nors įkurdinti pa
lestiniečius, bet netgi nenorėjo 
tų savo “brolių” maitinti. Tai tu
rėjo padaryti Jungtinės Tautos, 
ypač Amerika. O tuo tarpu ara
bų valstybės gaunamas milijoni
nes ir milijardines sumas dėjo 
į Vakarti bankus arba pirko gink
lus Izraelio sunaikinimui. Šian
dien palestiniečiai jau yra irgi

(nukelta į 11 psl.)
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SUVOŽTINIAI
Suvožtiniai dažniausiai gaminami iš paprastų bandelių arba 

riestainių. Bandeles ar riestainius perpjauti pusiau, aptepti sviestu, 
apdėti sūrio, dešros, rūkyto kumpio ar kitų produktų grieži
nėliais ir abi puses suvožti. Galima pagaminti iš duonos riekelių. 
Jie patogūs vartoti kelionėje.

PAKEPINTOS DUONOS SUMUŠTINIAI
Baltą duoną supiaustyti 1/3 colio storio riekelėmis ir forme

lėmis ar peiliu išpiaustyti nedidelius įvairaus pavidalo gabalėlius, 
kuriuos iš abiejų pusių paspirginti svieste iki gelsvumo. Kai atvės, 
aptepti sviestu ir apdėti įvairiais sumuštiniams vartojamais pro
duktais.

SLUOKSNIUOTI SUMUŠTINIAI
Sluoksniuoti sumuštiniai sudaromi iš 2-3 sluoksnių juodos ir 

baltos duonos su įvairiais sumuštiniams vartojamais produktais.

1. Duoną supiaustyti plonomis riekelėmis, nupjauti plutas. 
Pirmą sluoksnį sudaryti norimo didumo iš baltos duonos rie
kelių, kurias sudėti greta viena kitos kvadrato pavidalu ir užtepti to
kio pat storumo, kaip duona, bet kuria užkandžių mase. Ant jo už
dėti juodos duonos sluoksnį ir užtepti kita mase. Trečiąjį sluoksnį 
dėti vėl baltos duonos ir paslėgti keletui valandų. Po to viršų 
aptepti silkių ar žuvies sviestu, apibarstyti kietai išvirto kiau
šinio smulkiai sukapotu tryniu, baltymu, smulkiai sukapotu rūkytu 
kumpiu, svogūnų laiškais taip, kad kiekvienas produktas sudalytų 
juosteles. Taip paruoštą gabalą supiaustyti mažais 1,5 iki 2 col. dy
džio įžambiais ar kitokio pavidalo gabaliukais ir gražiai sudėti 
viena eile lėkštėje.

2. Sumuštinius pagaminti anksčiau paminėtu būdu, tik pakeisti 
mases.

3. Panašiai, kaip sluoksniuoti sumuštiniai gaminamas užkan
džių tortas. Jis paruošiamas apvalios ar kvadrato formos ir duo
damas į stalą nepiaustytas arba tik dalis jo supiaustoma, nesuga
dinant bendros išvaizdos. Užkandžių torto viršų papuošti šviežio
mis daržovėmis, marinuotais grybais, vėžių kakleliais, ikrais ir 
kitais produktais.

UŽKANDŽIŲ TORTAS
1 1/3 stiklinės miltų,
2/3 stiklinės bulvinių miltų,

2 šaukšteliai kepimo miltelių,
1 šaukštelis druskos,
1 kiaušinis,
2 šaukštai pieno,
6 uncijos sviesto.

Miltus, kepimo miltelius ir krakmolą sumaišyti ir persijoti 
kartu ant kočiojimui lentos. Miltų vidury padaryti duobutę, įmušti 
kiaušinį, supilti druską ir pieną. Sakute viską sumaišyti. Supiausty
ti šaltą sviestą gabalėliais, sumaišyti su miltų koše ir viską kapoti 
peiliu, iki pasidaiys trupinėliai. Suspausti į vieną kamuolį ir padėti 
šaltai. Po to tešlą perskirti į 3 dalis ir iš kiekvienos dalies iško
čioti po skritulį. Įkloti į išardomos formos dugną, subadyti šakute 
ir kepti 15 minučių karštoje krosnyje, iki lengvai paruduos.

I pertepimas
0,5 sv. virtos jautienos,
0,5 stiklinės giretinėlės,
1 svogūnas,
1 šaukštas sviesto,
1 šaukštas bulvių miltų,

pipirų, druskos pagalskonį.
Smulkiai supjaustytą svogūną pakepinti su sviestu. Kartu su 

mėsa dukart permalti .mašinėle, supilti grietinėlę, pridėti maltų 
pipirų, druskos ir patušinti. Pabaigoje pridėti išleistą krakmolą dar 
kartą užvirti ir gerai išsukti.

II pertepimas
6 uncijos sūrio (cream cheese)
6 uncijos sviesto,
3 šaukštai grietinėlės.

Sūrį sumaišyti su grietinėle ir gerai išsukti, iki bus leng
vai tepama masė. Atskirai išsukti sviestą. Sudėjus visą sūrio masę, 
gerai išsukti kremą.

Ant vieno plokštainio užtepti visą mėsos masę, uždėti ant vir
šaus antrą plokštainį, užtepti sūrio kremu ir uždėti likusį plokš
tainį. Viršų ir šonus aptepti sūrio kremu ir apibarstyti juodos 
duonos trupinėliais. Papuošti sūrio kremu arba daržovėmės.

SALOTOS IR DARŽOVIŲ UŽKANDŽIAI
Salotos gaminamos iš įvairių daržovių: žalių, virtų arba jų miši

nio. Jos sutaisomos su grietine, acto (vaisių actas) ir alyvos padažu 
arba majonezu. Be daržovių salotų, dar gaminamos vaisių ir uogų 
salotos.

1. Žaliosios gaminamos iš žalių daržovių, t.y. salotų lapų, 
agurkų, pomidorų, ridikų ir kitų daržovių.

2. Įvairių daržovių, salotos gaminamos iš žalių ir virtų dar
žovių mišinio, dažnai su silkės ir kiaušinių priedu.

3. Saldžiosios salotos — iš vaisių ir uogų. Salotos patiekia
mos atskiru patiekalu užkandžiam arba duodamos priedu prie 
mėsos ir žuvies patiekalų.

Salotoms produktai turi būti gerai paruošti.
Žali salotų, petražolių, krapų lapai ir svogūnų laiškai per

renkami, 20-30 minučių pamirkomi šaltame vandenyje, kad at
sigautų; po to, keičiant vandenį, gerai išplaunami ir sudedami 
ant' sietelio, kad nuvarvėtų vanduo. Dideli salotų lapai stam
biai suplėšomi, pašalinant kietąją lapkočio dalį, į 2-3 dalis. Maži 
salotų lapeliai visiškai 'nesmulki narni. Svogūnų laiškai, petražo
lių ir krapų lapeliai supiaustomi smulkiai. Gražūs smulkūs lape
liai paliekami papuošimui.

Švieži agurkai nuplaunami ir nulupami. Jaunus mažus agur
kėlius vartojame salotų papuošimui.

Rauginti agurkai nuplaunami, nulupami ir pašalinamos per
augusios sėklos.

Pomidorai turi būti raudoni, kieti. Pašalinus taurėlapius, 
pomidorai nuplaunami ir supiaustomi griežinėliais.

Ridikėliai, lapus nupjovus, gerai nuplaunami šaltame van
denyje ir supiaustomi griežinėliais. Ridikėliai galim? panaudoti 
salotų papuošimui. j

(L. daugiau)
1
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FAUSTAS KIRŠA PO DEŠIMTMEČIO

STASYS SANTVARAS

2 (Tąsa iš praeito nr.)

Redakcijos pastaba. Praeitame 
Darbininko numeryje (kovo 29, 
nr. 13), belaužant laikraštį, buvo 
sumaišyta šio straipsnio pradžia, 
— gera skiltis pateko ne į savo 
vietą. Dabar, atitaisydami šią 
klaidą, pakartojame visą straip
snio antrą tęsinį ir drauge at
siprašome autorių Stasį Santva
rą.

Deja, žmogaus gyvenimas be 
atvangos yra blaškomas netikė
tumų, atsitiktinumų, paradoksų 
ir kitokių to pobūdžio “linksmy
bių” mariose! Ar visa tai galėjo 
aplenkti Dainiaus ir Vaidilutės 
šventovę?

Buvo toks metas, kada darnus 
ir bičiulystės šiluma nutviekstas 
kvintetas ilgėlesnį laiką rinkda
vomės pietų valgyti į Pažangą; 
ten mes turėjom net savo atski
rą stalą prie lango. Pažangoj ne
stigo jaukumo, prabangos, na, ir 
ne batsiuviai tos valgyklos virtu
vėj dirbo. Tai, va, ten, F. Kiršai 
to visai nelaukiant ir nesitikint, 
Mariona įsižiūrėjo ir tiesiog 
motiniška meile įsimylėjo dail. 
Liudą Truikį (po kurio laiko už 

Truikio jinai ištekėjo). Tuomet 
man teko išgyventi būdingą ir 
nepamirštamą įvykį: Faustas 
Kirša, skaudžios dramos ištik
tas, gal pusmečiui iš Kauno 
dingo, užsidarė savo Senadvario 
vienatvėj.

Rodos, jau rudenop mudu su 
L. Truikiu, išėję iš teatro po kaž
kokių darbelių, nutarėm užsukti 
į Konrado kavinę. Kai priėjom 
prie kavinės durų, beveik su 
triukšmu iš jų išniro Faustas 
Kirša, įdegęs ir įkaitęs, su pypke 
dantyse, apžėlęs ūsais ir tiršta 
barzda. Aš puoliau sveikintis, 
smulkutis ir nusigandęs Truikys 
liko mano užnugary, ir neju
čiom ištariau:

— Na gi čia dabar, kam ta 
barzda, Faustai?

Jis kreivai ir beveik su panie
ka žvilgterėjo į Truikį; nepada
vęs jam rankos, man atšovė:

— Kad piemenys nespiaudytų 
į veidą! . .

Ir gana išdidus nuėjo savo ke
liu, nemenkam sąmyšy palikęs 
mudu prie užsivėrusių Konrado 
kavinės durų. Deja, “piemuo” 
tuo atveju buvo nugalėtojas, o 
Faustas, matyt, kitos tokios mo
ters neradęs, išliko vienišas, il
gus metus nešiodamasis skaudų 
peršulį širdy . . .

Atsimenu, tai jau teko išgy
venti Bostone, kai pasklido ži
nia, kad Mariona R. Sibiro trem
ty mirė ( o ten ji kentėjo ar tik ne 
dešimt metu), Faustas atėjo siel
varto prislėgtas, nusiminęs, tarsi 
buvimo džiaugsmą ir laimę pra
radęs. Kurį laiką jis taip gedėjo, 
kol atkilo kita žinia, kad Rakaus
kaitė tebėra gyva, kad ji iš Si
biro grįžo į Lietuvą. Tada 
Faustas pasirodė toks, lyg nuo jo 
pečių būtų dvidešimt metų nu
kritę.

Ak, vis dėlto, kokių būna ne
palaužiamų, ištikimų ir neišse
miamų žmogaus jausmų! . .

-o-

Keliom nuotrupom paban
džiau apibūdinti Faustą Kiršą 
kaip žmogų. Žinoma, ir tai dar 
nėra išbaigtas jo paveikslas, o tik 
keli brūkšneliai, keli plėmai jo 
siluetui. Ką čia ir besakyt, labai 
norėčiau, jog tai būtų “gy
vas žodelis iš senųjų laikų”.

-o-
Faustas Kirša priklauso itin 

reikšmingai ir stipriai lietuvių 
rašytojų kartai. Iškiliausi tos kar
tos vyrai —jis pats. Vincas . 
kolaitis-Putinas, Balys Sruoga, 
Kazys Binkis, Petras Vaičiūnas. 
Visi jie buvo beveik bendra
amžiai. Visi išgyveno nepriklau
somos Lietuvos dvidešimtmetį 
ir, jei taip galima sakyti, tuo pa
laimos metu įaštrino savo kala
vijus ir raguotines, visi dras- 
komom širdim pajuto Europos 
žemėlapio sudraskymą, nemen
ko tautų būrio paskandinimą į 
XX amžiaus despotizmu permir

kusią nelaisvę. Jie sudarė stam
bią dalį tos pionierių grupės, 
kuri mūsų dailųjį žodį išvedė į 
erdvesnius barus, iki tol nepa
siekiamus sunkių sąlygų pri
slėgtiem pavergtos tautos talen
tam.

Kai kiti velionio Fausto Kir- 
šos draugai savo kūrybines jė
gas bandė lyrikoj, dramoj, bele
tristikoj, literatūros moksle ir 
kritikoj, jis visą amžių liko iš
tikimas Poezijai (teisybė, ne
menką duoklę jis atidavė kultū
rinei publicistikai ir gausiem 
užrašam, kurių tik maža dalis tė
ra išspausdinta). Pats Kirša tą 
ištikimybę šitaip paliudijo: “Aš 
buvau pastovus savo literatūros 
žanre. Niekuomet nešūkavau 
laikinomis srovėmis . . . Laiki
numo žibėjimas, literatūrinės 
mados manęs niekuomet nevi
liojo. Išviršinis apdaras man sve
timas. Net kostiumą mėgstu 
melsvą ar pilkų/’ (Palikimas, 227, 
230 pusi.).

Galimas dalykas, kai kas už 
tokį tikėjimą Faustą Kiršą gali 
išplūsti konservatorium, kuris 
nepripažįsta kūrybinio nerimo ir 
ieškojimų. Tačiau savo pasisaky
mo gilumoj Poetas yra teisus, 
nes, deja, anaiptol ne visos 
mados, dažnu atveju į gyveni
mą besiveržiančios su triukšmu, 
arogancija ir dvasiniu storžieviš
kumu, drauge yra ir dailiojo žo
džio laimėjimai. Kai kada būna 
atvirkščiai —jos tik sukelia cha
osą, suardo kartų ryšius, iš kur 
pats tiesiausias kelias į nesusi
gaudymą ir nuosmukį.

Poetas Faustas Kirša, kando- 
kai ironizuodamas, savo buvimą 
literatūroj taip išsakė: “Aš ne
mėgstu daug kalbėti, aš ne žur
nalistas. Mat, žurnalistas prie 
dešimties nuplaktų sakinių pri
deda tik vieną naują. Aš mėgstu 
visus naujus sakinius” 
(Palikimas, 2*'? pusi.).

Tie žodžiai yra itin būdingi 
Kiršos tikėjimui ir jo kūrybi
niams ieškojimams, bet ar iš tik
ro taip yra, kaip jo pasakyta, 
aš nežinau . . . Žinau tik faktą, 
kad Faustas Kirša lietuvių gro- 
žinėn literatūron įžengė dvily
piu pavidalu, jo žodžiais tariant, 
drauge su Brolveidžiu: jis buvo 
lyrikas, kontempliacijos, asketi
nės minties poetas, kartu jis bu
vo rūstus, kandus, skaudžia 
rykšte žmones ir jų silpnybes 
plakantis satyrikas. Kaip lyrikas 
jis išleisdino aštuonis poezijos 
rinkinius (Palikimas į tą skaičių 
neįeina, nes jis išleistas Poetui 
mirus), o kaip satyrikas pra
džioj bylojo Ed. Bukelskio (Bu- 
kelskytė —jo motinos mergauti
nė pavardė) slapyvardžiu rašo
mom eilėm bei Šepšeriada, il
gainiui stipriai ir galingai pra
bildamas satyrinės poemos Pe
lenai keturiom knygom.

Poetinėj kūryboj, savo lyrikoj, 
Faustas Kirša tramdė emocijas, 
vengė intymesnio žmogiško at
sivėrimo, populiarumo nesiekė 
pigiom priemonėm, gilinosi į 
mintį ir žodžių bei vaizdų sim
boliką, be atvangos ieškojo tų 
“naujų sakinių”, skraidė aukš
tom padangėm. Satyrinėj kūry
boj, tarsi pasekdamas Kristijonu 
Donelaičiu, atsirėmė į gyve
nimo tikrovę, į apgaulingą ir 
prieštaravimų pilną kasdienybę, 
vanojo savų ir svetimų žmonių 
nusikaltimus, sumiesčionėjimą 
ir suniekšėjimą. Kuris Faustas 
Kirša — lyrikas ar jo Brolvei- 
dis satyrikas — bus didesnis mū
sų rašto istorijoj, atsakymą para
šys ateities dienų grožinės li
teratūros tyrinėtojai.

-o-
Prof. Juozas Brazaitis 1940, 

dar Lietuvoj, Židinyje (Nr. 5- 
6) taręs, kad Kirša rašė ir gam
tinės, ir patriotinės, ir ypačiai 
erotinės poezijos, bet kad niekas 
jam nesą taip charakteringa kaip 
retleKsija apie didžius daly
kus — metafizinius, toliau savo 
studijoj taip kalba: “Praleidžiant 
Verpetus, Kiršos poezijos raidai 
susekti įsižiūrėtina į Aidų aidu
žius. Juose svarbiausia filosofi
nė kosminė poezija. Gyvenimą 
ir kosmą Kirša pergyvena beveik 
platoniškai: jaučia idealinį ir 
realinį pasaulį, idealiniam pa
saulyje glūdi gėris, grožis, tiesa. 
Jo idėjos yra realizuojamos ir

Poeto Fausto Kiršos 10 metų mirties sukakties minėjime 
sausio 20 Kultūros Židinyje buvo išstatytas šis dail. V. K. 
Jonyno pieštas portretas. Minėjimą surengė Vaižganto Kul
tūros Klubas.

MINTYS “MEDINĮ 
PERSKAIČIUS

PETRAS MELNIKAS

Žurnalistika rašančiam yra ge
ras patyrimas įsigilinti į įvai
rių aprašomų dalykų, įvykių ir 
problemų esencijas, atsidaryti, 
atverti save nuolat tam, kas yra 
ypatinga, ir rūpintis, kad ir skai
tytojui tai galėtų būti įdomu ir 
svarbu. Nevienas žurnalistas 
turi ir didesnių siekių, ambici
jų, ir todėl nemaža jų parašo 
ir informacinių knygų, kiti apsa
kymų, pamėgina net romanų. 
Žanrų ribos tokiu būdu susi
kryžiuoja, jos pasidaro nereika
lingos, net nepageidautinos.

Vladas Mingėla, šias žanrų 
ribas pereidamas, parašė ir in
formacinių ir kartu lengvai skai
tomų straipsniu, studiiu. apysa
kų, monogratiją Kun. Amanas 
Milukas”, o šiemet, surinkęs, 
išleido vienuolika įvairių formų 
apsakymų — “Medinis Dievas’ 
(spausdinta Nina rress, 1974).

Dauguma parinktų apsakymų 
yra išvystyti iš girdėtų ar kur 
nors skaitytų įvykių, kurie turėjo 
ką nors ypatingo, bet jie atpa
sakojami savaip, mėginant įsigi
linti, su tam tikru įvykio išplė
timu (kaip atsitiko?), su auto
riaus asmeniškų motyvacijų ieš
kojimu (kodėl?), kaikune apsa
kymai yra gal asmeniškai pergy
venti, vienas yra straipsnis — 
faktų pateikimas. Gal todėl ir 
apsakymų geografija įvairuo
ja: Lietuva, Ukraina, Kinija, In
dija, Amerika. Atsitinka nepa
prasti įvykiai: ukrainiečio bėgi
mas iš tėvynės; nusivylusios 
moters savižudybė, darbininko 
nelaimė fabrike — tai baigiasi 

žemėje. Bet tik kaip svečias, 
kaip aidų aidužis ano tikrojo 
idealinio pasaulio. Gulbių, sau
lių . . . simboliais išreiškiamas 
idealinio pasaulio susilietimas 
su realiniu. Šitoks pasaulio su
vokimas jau beveik nurodo ir 
žr. ogaus santykius su gyveni
mu: nuolatinį ilgėjimąsi, kilimą, 
veržimąsi į tas saules” . . .

Prof. Stasys Yla, ieškodamas 
žmogaus piligrimų keliuos, 
Fausto Kiršos lyrinį herojų taip 
aptaria: “Kiršos žmogus — jau 
apsisprendęs piligrimas. Jis jau 
keliauja į savo idealą, ir jam 
netrūksta nei ryžto, nei drąsos. 
Jis, sakytum, jau išsilaisvinęs 
iš blaškymosi, nors sykiu nesve
timas jam kartais nei negalios 
jutimas, nei kančios išgyveni
mas” (Židinys, 1940 Nr. 5-6).

(Bus daugiau)

DIEVĄ“

jų atgijimu; jaunuoliai patenka į 
girtų kareivių rankas; stribų ir 
rusų kaimo niokojimas; kinės 
kerštas japonų štabui; jogų ste
buklai; yra ir išeivio gyvenimas 
Amerikoj ir kitos temos.
? Iš žurnalistinio kuijozo išplės

tų ir daugiau ar mažiau pasise
kusių įsigilinti ir yra didesnė 
dalis apsakymų. Kad žmonės 
knygą skaitytų, čia pilnai neati
dengiant jų turinio, maždaug to
kia būtų jų charakteristika pa
vieniui. Vartodamas mišrią, trijų 
rūšių formą—pasakotojo apibū
dinimą, pasakojimą ir savo ko
mentarus, apsakyme “Tarp trau
kinio ratų” autorius išgauna ne
pretenzingą ir gan žaismingą uk
rainiečio portretą, laiku atleisda
mas įtampą ir pereidamas į savo 
komentarus. Ir “Pasiaukojime” 
atpasakojamas kinų-japonų karo 
įvykis turi įdomoką intrigą, kuri 
nenuvingiuoja į šonus. “Iš ana
pus” vėl, gan taupiais štrichais, 
aprašomas nepaprastas įvykis 
Osaga Beach, kuris kažkodėl 
primena Allan Poe mėgstamą 
temą: žmogus tarp gyvenimo ir 
mirties ribos ir kaip jis tuo metu 
jaučiasi. Šie trys apsakymai iš 
“žurnalistinio išplėtimo” taško, 
su menkesniais trūkumais, yra 
geriausi.

Kritiškai galvojant, apsakyme 
“Staigiai skleidės tamsa”, kuris 
turi staigią greitą ir netikėtą už
baigą (teigiamas bruožas), atro
do, kad įvadas kiek perilgas 
prieš pačią nelaimę prie Pane
munės. Gal tai padaryta dėl kon
trasto pabaigos žiaurumui paro
dyti, bet tokiu būdu du jaunuo
liai, pradžioje autoriaus tiek 
suidealizuoti, kažkaip pasidaro 
lyg neįtikimi, pakenkdami gerai 
rašinio pabaigai. Entuziastingas 
religingo S.S. puskarininkio pil- 
grimažas Italijon atpasakotas 
gan lengva ranka, bet be ypa
tingo įtaigumo — “Šešiuose 
domininkonuose”. Šių apsaky
mų teigiamas bruožas: jie nenu
krypsta į šonus.

Apsakyme “Beveik stebuk
las” randame lyg du dalykus: 
įdomi fikcinė įžanga ir jogų 
istorijėlė. Pradžioje skaitytojas, 
atrodo, gaus įdomią emigracinio 
gyvenimo panoramą, mūsų čia 
gerai įsitaisiusių šalinimąsi nuo 
įmonėse dirbančių, bet antroj 
daly tie gerai įsitaisę papasakoja 
įdomią jogų istorijėlę. Abidvi 
dalys vertingos, bet apsakymas 
be direkcijos. Grynai žurnalisti
nis gabalas, bet jau tik įdomus 
straipsnis pažintine prasme yra 
legenda apie didžiuosius dei-

RAŠYTOJAI
_IR KNYGOS__

— Birutė Pūkelevičiūtė, 
Draugo šių metų premijos lai
mėtoja, balandžio 28 atliks pro
gramą literatūrinėj popietėj Det
roite. Popietę Lietuvių Namuo
se rengia Lietuvių Kultūros klu
bas.

— Dr. Vincas Maciūnas, lite
ratūros istorikas, parašė plačią 
studiją “Lietuvos himno istori
jos bruožai”. Autorius remiasi 
gausiais šaltiniais, spaudos iš
traukomis, įvairių žmonių pa
sisakymais.

— Petras Maldeikis, pedago
gas, gyv. Phoenix, Arizonoj, 
baigė rašyti knygą apie prel. 
Mykolą Krupavičių ir dabar ją 
ruošia spaudai. Knyga turės apie 
500 puslapių. Autorius yra 
“Švietimo Gairių”, JAV LB švie
timo tarybos Chicagoj leidžiamo 
žurnalo, redaktorius.

— Vytauto Alanto 3 veiksmų 
komediją “Šiapus uždangos” ba
landžio 7 Toronte suvaidins Ha
miltono “Aukuras”. Popietę ruo
šia Lietuvių Namų Moterų bū
relis.

— Ilona Gražytė-Maziliaus- 
kienė, žinoma literatė, College 
Ahuntsic, Chairperson, pakvies
ta dalyvauti ketvirtoje Pabaltie- 
čių studijų konferencijoje, kuri 
įvyks gegužės 16-19 Chicagoj. 
Drauge su kitais ji dalyvaus sim
poziume ir kalbės prozos verti
nimo reikalu.

mantus “Legendoj apie mėlyną
jį deimantą”.

Geriausias, ilgiausias ir nieko 
neturįs bendro su žurnalistika 
apsakymas yra “Nirvanos ir 
nebūties skrydžiuose”, beveik 
novelė. Joje matyti, kiek lyriš
kai autorius gali galvoti, svars
tyti, būdamas prirakintas vienoj 
vietoj, vienoj nuotaikoj. Iš to pri
rakinto taško (lovos) ir labai į- 
domios situacijos atsiranda 58 
įdomiausi puslapiai, su įtampa, 
jos netikėtu išsprendimu, ver
tingom detalėm, įdomiu žvilgs
niu į žmogaus būtį ir buitį. 
Aplink šitą gabalą, pridedant tai, 
kas įvyko prieš ir pratęsiant ga
lą, juk išeitų jau beveik roma
nas?

“Medinio Dievo” apsakyme 
buvo mėginama vėl kontrastas: 
švelnumas su žiaurumu ir. . . 
stebuklas. Yra ten pora gerų vie
tų, bet daug autoriaus “kišimo
si”, komandos kompozicijai, 
idealizavimo (kaip “Skleidės 
tamsa” apsakyme) ir stebuklas, 
kuris atrodo forsuotas. Stebuk
las galėjo būti pavartotas, bet gal 
kieno nors sapne, t.y. irraciona- 
liai, gi dabar jis yra autoriaus 
gerų norų ir vilčių padarinys, 
lyg legenda, kurioje tačiau švys
teli ir realistiška detalė, neside
rindama su legendų pasakiš- 
kumu. Jau daug gyvenimiškes- 
nis, nuoširdus mūsų gyvenimo 
čia Amerikoj aprašymas yra 
“Mūsų namelis”, kuris vietomis 
galėtų būti net išplėstas, paro
dant mūsų džiaugsmus, atmieš
tus su dvasine dykuma dėl tė
vynės praradimo. Gerai, kad 
duodamas ir vienas felietonas, 

"Pragaro katiluos ', kurio geras 
požymis, kad pasijuokta ne tik iš 
visų, ten yra gera dozė autoiro- 
nijos, kuri dažnai feljetonuose 
pamirštama.

Kaikuriuose apsakymuose jau
čiama lyg tendencija teigiamą 
charakterį girti. Jei žmogus yra 
geras iš įsitikinimo, ne dėl to, 
kad jam būtinai reikia “gero 
žmogaus” etiketės, atrodo, ne
reikėtų tai autoriui pabrėžti. Gal 
geriau rodyti, ką jis gero dabar 
daro? Nieko blogo rašiny neda
rantis žmogus, juk galima su
prasti, yra geras. Ir neigiamas 
charakteris turėtų turėt moty
vacijų, ar klaidingų įsitikinimų, 
kurias geriau yra parodyti, kaip 
atpasakoti. Aišku, tai nėra leng
va, bet kaikur autorius, matyti, 
tai supranta. Vengtini ir sutapi
mai, atsitiktinumai, forsuoti ste
buklai, aukštai skambą žodžiai 
(plačiaprasmiai: būtis, meilė, 
viltis ir kt.), nesklandumai ir 
dvejojimai knygos pačioj pra
džioj, kurių geresniuose apsa
kymuose išvengta. Tai tik pasta
bos, nenuneigiant įdomių įvy-

— Poeto Antano Gustaičio 
pagerbimas—akademija Chica
goj, Jaunimo centre, įvyks gegu
žės 11. Poeto kelią aptars rašy
tojas Antanas Baronas. Vakarą su 
A. Gustaičiu rengia Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos centro val
dyba.

— Anatolijaus Kairio 3 veiks
mų dramą “Palikimas” gegu
žės 4 Montrealyje, Aušros Vartų 
parapijos salėj, suvaidins Ro- 
chesterio studentų ir mokslei
vių dramos sambūris. Vakarą 
rengia Montrealio ateitininkai.

Liet. Rašytojų Draugija kas
met skiria premiją už geriausią 
metų literatūrinį kūrinį. New 
Yorke sudaryta jury komisija da
bar skaito 1973 metais išleistas 
grožinės literatūros knygas. 
Premija bus paskirta birželio 
mėnesio gale. Į jury komisiją 
įeina: J. Brazaitis, P. Jurkus, 
N. Mazalaitė, P. Naujokaitis ir 
L. Žitkevičius. Jury komisiją 
sudarė draugijos valdyba, kuriai 
dabar pirmininkauja Leonardas 
Andriekus, OFM.

Kazys Bradūnas kovo 30 iš 
Chicagos buvo nuvykęs į Balti- 
morę, kur anksčiau jis gyveno, 
ir ten skaitė eiles literatūros va
kare, kurį surengė vietos ateiti
ninkai. Dar jo eiles deklamavo 
aktorius Juozas Palubinskas.

Popietė su Antanu Vaičiulai
čių rengiama gegužės 19 New 
Yorke. Rengia Vaižganto Kultū
ros Klubas. Bus plačiau pakalbė
ta apie jo kūrybą. Jo kūrinius 
skaitys dramos aktorius Henri
kas Kačinskas.

Nuo vysk. Motiejaus Valan
čiaus mirties kitais metais suei
na 100 metų. Jis buvo pats di
džiausias 19 amžiaus vidurio 
.žmogus, tautai vadovavęs jos 
sunkiausiais ir tamsiausiais 
laikais. Kilęs iš liaudies, iš muzi
kų, tapęs vyskupu, labai gerai 
suprato paprastų žmonių 
reikalus ir stojo juos ginti. Pir
miausia jis švietė žmones — 
steigė parapines mokyklas ir iš
mokė rašto. Visame krašte labai 
sėkmingai platino Blaivybės 
draugiją, žmones skatino negerti 
degtinės. Uždraudus spaudą, 
jis pats pirmasis savo lėšomis at
spausdino brošiūras Prūsuose, 
jas slapta gabeno į Lietuvą ir jas 
paskleidė žmonių tarpe. Brošiū
rose jis skatina kovoti dėl lietu
viško žodžio ir drąsina išlaikyti 
savo religiją. Jis buvo ir nema
žo talento rašytojas, parašęs Pa
langos Juzę, Vaikų knygelę, Pa
augusių žmonių knygelę, An
tano tretininko pasakojimus, 
visą eilę religinio turinių raštų. 
Jo knygos buvo žmonių mėgsta
mos ir skaitomos dėl savo leng
vo stiliaus ir dėl humoro. Net 
ir jo šventųjų gyvenimai parašyti 
su lengvu šypsniu. Valančius 
tautą nublaivino, išmokė ją raš
to, davė jai kovos šūkius ir įkvė
pė drąsą ilgai kovai už savo tei
ses. Todėl jis ir vertas pagar
bos, verta prisiminti jo sukaktis. 
Ir tai sukakčiai verta jau dabar 
rengtis.

kių, o knygon įsitraukusiam 
skaitytojui gal visa tai ir nekris 
į akį, jei jis to neieškos. Rei
kia suprasti, beletristika nėra 
lengva, apsakymuose geriau, sa
koma, turėt mažiau charakterių, 
žiūrėt iš vieno žmogaus taško, 
daug pasakyti pirmuoju sakiniu, 
sverti dialogo žodžius, keliais 
štrichais nupiešti žmogų, kuris 
imamas iš gyvenimo, bet neko
pijuojant, įkvepiant jam emoci
jos: geros ir blogos, kaip pata
ria fikcijos vadovėliai. “Medinio 
Dievo” autoriui, mėginusiam į- 
vairias apsakymo formas, dabar 
būtų patartina eiti ir toliau tų 
gerųjų "žurnalistinio išplėti
mo” apsakymų linkme ir tokių, 
pririštų vietos, laiko ar emocijos 
vientisumo atžvilgiu. “Nirvanos 
ir nebūties skrydžiuose” ap
sakymas galėtų būti autoriui 
kaip pakopa ir kaip kelrodis atei
čiai, jei tai jį tikrai jaudina.

(Vladas Mingėla. MEDINIS 
DIEVAS. Aplankas dailininko 
V. Aleksandravičiaus. “Nida 
Press”, 1 Ladbroke Gardens, 
London, W 11 2PU, Great Bri
tam. Gaunama pas autorių: 
33546 Clifton Dr., Sterling Hts., 
Michigan 48077, USA, knygų 
platintojus ir Darbininko admi
nistracijoje. Kaina 5 dol.)



JONUI KRUKONIUI AMŽINYBĖN IŠVYKUS
JONAS JASYS, 

New London, Conn.

Didžiausias Lietuvių Fondo 
mecenatas, šio fondo garbės ko
miteto pirmasis narys, testamen
tu palikęs šiam fondui beveik 
visą savo didelį turtą, Jonas Kru
konis kovo 18, pirmadienį, poli
cijos rastas miręs savo namuose 
Paterson, N. J. Penktadienį ar 
ketvirtadienį jį dar matė vaikš
čiojantį mieste. Mirė, spėjama, 
šeštadienį, kovo 16.

Kilęs Dzūkijoje
Velionis, Juozapinos Vidūnai- 

tės ir Simono Krukonio sūnus, 
atėjo į si pasaulį 1894 birželio 
5 Kibyšių km., Merkinės vis., 
Alytaus apskr., ir labai tragiš
kai: jo motina jį gimdydama 
mirė. Jį paėmė auginti svetima 
moteris, kurios kūdikis buvo 
miręs. Ir taip Jonas pradėjo savo 
gyvenimą maitinamas svetimos 
krūtinės, globojamas svetimų 
rankų. Paaugus jam nebuvo lem
ta eiti mokyklon, nes turėjo pel
nytis duoną, ganydamas svetimą 
kaimenę. Taigi, kai jis 19 metų 
jaunuolis 1913 atvyko į Ameriką, 
nemokėjo nei skaityti nei rašyti. 
Pradžia gyvenimo šiame krašte 
jam buvo ir tamsi ir sunki. Ta
čiau šis Dainavos krašto jaunuo
lis nesidavė palaužiamas: dirbo 
ir pats mokėsi. Ir išmoko kal
bėti angliškai, skaityti angliškai 
ir lietuviškai, pramoko ir rašyti.

Atvyksta į Patersoną
Pradžioje gyvenęs Massa- 

chusetts, dirbęs įvairius darbus 
ir kėlęsis iš miesto į miestą, 
1935 jis atvyko į Paterson, N. J. 
Čia jis dirbo mėsinėje. Juoda
darbio gyvenimas jo nepatenki
no, ir jis veržėsi į biznį — ėmė 
pirkti akcijas. Pradžia buvo ne
sėkminga — net tris kartus visiš
kai subankrotavo. Tačiau ši sritis 
jį traukė kaip magnetas. 1941 jis 
bandė laimę jau ketvirtą kartą — 
nusipirko akcijų už 500 dol. Ir 
jam ėmė sektis, o sėkmė vis trau
kė į tą biznį tolyn ir gilyn. Ak
cijų vertė pasiekė ketvirtį mili
jono, pusę milijono, ir vis augo. 
Jonas jau krautuvėje mėsos ne
kapojo, bet dienas leido akcijų 
biržos įstaigoje, sekdamas ir 
studijuodamas jų kursą. Bank
roto jis jau nebijojo, nes, anot jo, 
už mokslą akcijų biznyje su tri
mis bankrotais jis ir taip brangiai 
užsimokėjo.

Susipažįstu su turtingiausiu 
Patersono lietuviu

Su Jonu susipažinau apie 
1954-5 Patersono Lietuvių klu
be. Kažkas iš ankstesnės emigra
cijos lietuvių pristatė jį man, 
kaip turtingiausią Patersono lie
tuvį, besiverčiantį akcijomis. 
Susidomėjau, išsikalbėjome, ir 
užsimezgė artima ir nuoširdi bi
čiulystė. Organizacijose tada jis 
nedalyvavo, nuo parapijos, kaip 
ir dauguma jo draugų, laikėsi 
atokiai, tačiau nesivėlė į jokius 
politinius ar religinius ginčus.

1970 gegužės 9 VValdorf Astoria viešbutyje buvo surengtas pagerbimas Jonui Krukoniui, 
kuris tuo metu savo turtą užrašė Lietuvių Fondui. Iš k. dr. J. Kazickas — L. F. vajaus 
pirmininkas ir testamento vykdytojas, Jonas Krukonis, Antanas Rugys kalba ir dėkoja už J. 
Krukonį. Nuotr. V. Maželio

Dažniau susitinkant, išsikal
bėjome apie Lietuvą, jos okupa
ciją, trėmimus į Sibirą, lietuvių 
žudymą, turto atėmimą, grįžusių 
į Lietuvą Amerikos lietuvių tra
gišką likimą, tremtinių vargus. 
Pakviestas ateiti į Vasario 16 
minėjimą, Jonas atėjo ir išrašė 
didesnį čekį Amerikos Lietuvių 
Tarybai. Aukodamas prašė para
šyti ir į “Keleivį”, kurį vienin
telį tada jis prenumeravo. Ir nuo 
tada jis nelenkė nė vienos Va
sario 16-tosios ir ateidavo su di
džiausia auka — iki 100 dol. 
Susidomėjo ir lietuviškomis 
organizacijomis, įstojo į Liet. 
Bendruomenę, ėmė prenu
meruoti ir kitus lietuviškus laik
raščius.

Suprato Lietuvos vargą
Savo jaunatvę praleidęs pa

vergtoje Lietuvoje, jis gerai su
prato ir patikėjo, kad naujoji ko
munistų okupacija jo tėvų ir jo 
gimtajam kraštui buvo baisi tra
gedija ir grėsmė, todėl jis ėmė 
remti ne tik Lietuvos laisvini
mo, bet ir kitus lietuviškuosius 
reikalus. Prašomas aukos ar pa
ramos, jis niekad neatsakė. Ir 
taip jis nupirko Lietuvių klubui 
didžiules Amerikos ir Lietuvos 
vėliavas (už apie 400 dol.), su
pirko indus, šakutes, peilius, 
duonai ir mėsai piaustyti maši
nas (už kelis šimtus dol.), už
prenumeravo lietuviškus laik
raščius, 1961 Patersono miesto 
bibliotekai nupirko 12 anglų 
kalba apie Lietuvą knygų, o 
1962 — 17 lietuviškų knygų, 
lietuviškam kryžiui pasaulinėje 
parodoje New Yorke statyti pa
aukojo 110 dol., aukomis dar pa
rėmė “Rūtos” ansamblį, Madri
do lietuviškąją radijo valandą, 
Tautos Fondą, Putnamo lietuves 
seseles, Balfą, L.B. Newarko 
apyg. studentų stipendijų fondą 
ir eilę kitų organizacijų, institu
cijų ir asmenų. Įstojo į Lietuvių 
Fondą nariu, buvo išrinktas Lie
tuvių klubo Patersone garbės 
nariu. Gyveno jis labai kukliai, 
pinigų be reikalo nemetė, o jis 
su savim jų perdaug ir neturė
jo, nes viską investuodavo į akci
jas.

Pokalbis apie bažnyčios langą
Kai buvo statoma naujoji Šv. 

Kazimiero bažnyčia, užsiminiau 
jam kartą, ar jis negalėtų paau
koti bažnyčios statybai. Atsaky
mas buvo abejingas —jis pažiū
rėsiąs. Kai vėl po kiek laiko jis 
atlankė mane, užkandžiaujant 
jam vėl užsiminiau, ar jis neį
taisytų bažnyčiai spalvotą lan- 
gą-vitražą.

Jis nusišypsojo ir pareiškė, 
kad jo draugai žino, kad jis 
nėra “bažnytinis” ir apie tai su
žinoję neduos ramybės ir iš jo 
juoksis. Tada aš jo paklausiau, 
ar jis iš tikro netiki ir mano, 
kad Dievo ir pomirtinio gyveni
mo nėra. Jis man atsakė, kad jis 
nėra netikintis ir aiškino savo 
supratimą Dievo.

Aš jo paklausiau, ar jo tėvai 
buvo religingi. Jis man atsakė, 

kad tėvai buvo labai religingi, o 
ypač jo motina.

Tada aš jo paklausiau: “Na, 
Jonai, ar nebūtų labai gražu, 
kad tu savo tėvų, o ypač moti
nos, kurios gyvybės auka tu 
atėjai į šį pasaulį ir praturtėjai, 
vardu paaukotum šio miesto, kur 
jau senokai gyveni, lietuviškai 
bažnyčiai langą? Tai bus jiem il
ga atmintis. Liksi prisimintinas 
ir tu padaręs šią auką ir pager
bęs savo tėvų gilų tikėjimą.”

Jis susimąstė, patylėjo, bet 
tuoj pat atsakė: “Gerai”. Ir aš jį 
palydėjau į kleboniją. Jonas iš
rašė 600 dol. čekį. Ir Šv. Kazi
miero gražioj bažnyčioj atsirado 
puikus vitražas su Šv. Jono 
Krikštytojo paveikslu ir įrašu, 
liudijančiu, kad jį savo tėvų Juo
zapinos ir Simono atminimui 
paaukojo Jonas Krukonis.

Su tuo Jonas suartėjo su šia 
bažnyčia, atrodo, lyg laikė sava. 
Kasmet švenčių proga skyrė jai 
aukas — net iki 400 dol. Ar kas 
iš jo draugų kada nors iš jo šyp
sojosi, nežinau, bet žinau, kad 
ne vienas jų prieš mirtį pasikvie
tė kunigą ir buvo laidojamas iš 
Šv. Kazimiero bažnyčios, iš ku
rios lango žvelgė J. Krukonio pa
aukotasis Šv. Jonas Krikštytojas.

Pokalbis apie testamentą
Arčiau su Jonu susipažinęs, 

apsisprendžiau teirautis apie jo 
testamentą. Tai buvo nemalo
niausias reikalas. Toks pasikal
bėjimas sako, kad mirsi, neteksi 
visko, ką turi, paskirk savo turtą 
kam nors dabar, nes nežinai nė 
dienos, nė valandos.

Labai atsargiai man pasiteira
vus, jis atsakė, kad jis testamen
tą padaręs ir užrašęs savo pali
kimą trim miesto ligoninėm 
(viena iš jų žydų ligoninė)'. Li
goninės būsią įpareigotos jo at
minimui pakabinti atitinkamas 
lentas.

Prasidėjo mudviejų tikrai 
nuoširdūs pasikalbėjimai. Aš 
jam' pareiškiau, kad nors auka 
ligoninėm yra gražus dalykas, 
bet aš jo vietoj to nedaryčiau. 
Tos ligoninės turi daug stiprių 
mecenatų iš labai turtingų žmo
nių, ir jo auka jom bus tik 
vienas iš eilės dažnai besikarto
jančių įvykių. Jo atminčiai len
tas pakabins, bet jos turės ma
žiau reikšmės, negu paminklė
lis kapuose. Prie jų vargiai stap- 
tels beskubąs ligonio lankyti ki
tatautis ar labai retai praeinąs 
artimojo sveikata susirūpinęs 
lietuvis, o prie kapuose pamink
lo daugiau lietuvių sustos ir gal 
net pasimels, lankydami savųjų 
kapus ar laidodami artimuosius. 
O kas prižiūrės, kad lentas dėl 
remonto ar pastatų pertvarkymo 
(jie gali būti ir nugriauti dėl 
plečiamų statybų) kas nors “ne
pamirš” pakabinti?

Aš jam sakiau, kad tokį sun
kiai sukauptą turtą, neturint tie
sioginių įpėdinių, geriausia bū
tų paskirti tik lietuviškiem rei
kalam, kad lietuviai jį atmins vi
sada.

Jonas Krukonis jo pagerbime 1970 gegužės 9 VValdorf Astoria viešbutyje. Rankose laiko Liet.
Fondo garbės diplomą, kairėje — dr. J. Kazickas, vajaus komiteto pirmininkas, d. dr. A. Raz
ma, Liet. Fondo pirmininkas. Nuotr. V. Maželio

Jonas su ta mintimi greitai su
tiko. Reikėjo tik surasti, kokiam 
lietuviškam reikalui palikimas 
būtų pavestas. Lietuvių Fondo 
tada dar nebuvo. Todėl jam bu
vo keliama visa eilė kitų tikslų 
— Lietuvos laisvinimas (paliki
mas ALTai), Lietuvių archyvo 
pastatymas, jo vardo mokykla jo 
gimtajame kaime, jo vardo sti
pendijų fondas ir kt..

Mintis apie stipendijų fondą
Tie pasikalbėjimai tęsėsi ke

lerius metus. Jam labiausiai 
patiko stipendijų f o n - 
das. Stipendijų fondo mintį 
rėmė ir kiti vietos lietuviai vei
kėjai. Tačiau testamento sudary
ti jis nesiskubino, manė spė- 
siąs, nes gydytojų tvirtinimu 
esąs stiprios sveikatos ir širdies.

Subankrotavus mano darbo
vietei, 1961 liepos 4 palikau 
mieląjį Patersoną, kuriame gy
venau apie 12 metų, palikau 
eilę artimųjų, atsisveikinau ir su 
J. Krukoniu. Jis vėl pažadėjo, 
kad testamentą padarysiąs. Jis 
buvo jau apsisprendęs, bet vis 
dar delsė, neprisirengė, buvo 
užimtas.

Man išvažiavus į Connecticut, 
visai akcijai dėl testamento su
darymo vadovauti ėmėsi vietos 
L.B. ilgametis pirmininkas ir 
aktyvus veikėjas Antanas Rugys, 
kuris jau ir anksčiau, kaip ir 
Ant. Gudonis, kun. Vikt. Dabu- 
šis ir kiti, J. Krukonį ragindavo 
paskubėti. Mano bičiulis iš 
Long Island Juozas Giedraitis 
taip pat įsijungė į šį darbą.

Pagerbimas klube
1962 lapkričio 3 Patersono 

Lietuvių klube buvo surengta 
J. Krukoniui pagerbti iškilminga 
vakarienė, Rengėjų (daugumoj, 
manau, A. Rugio) iniciatyva bu
vo sukviesta pilna didžiulė salė 
žmonių. Dalyvavo Lietuvos ge
neralinis konsulas, lietuviai vei
kėjai iš viso New Jersey ir kitur. 
Raštu sveikino PLB pirm. J. Ba
čiūnus, buvo daug kalbų.

Susijaudinęs Krukonis savo 
žodyje tik tiek tepasakė: “Aš lie
tuviškų reikalų niekad neuž
miršiu ir visada juos 
remsiu. Ką pažadėjau dėl sti
pendijų — ištesėsiu.”

Dalyviai žinojo, ką tai reiškia, 
ir atsistoję ilgai, ilgai plojo.

Sudaro testamentą
Nuo to praėjo dar septyneri 

metai, kol J. Krukonis sudarė 
testamentą. Daug buvo tartasi, 
diskutuota, į vieną pasitarimą 
buvau ir aš iškviestas. Visa ini
ciatyva buvo A. Rugio rankose, 
kuris ir tvarkė visus Krukonio 
reikalus. Tačiau Rugys telkė ir 
kitų pagelbą ir daug kartų skam
bino man, prašydamas rašyti 
Krukoniui, raginti jį atitinkamo
mis progomis (pav., kai jis buvo 
apiplėštas gatvėje). Mano ryšiai 
su Krukoniu nenutrūko. Atvy
kęs Patersonan, visada su juo 

susitikdavau ar pasikalbėdavau 
telefonu, Kalėdų proga pasikeis- 
davom laiškais-atvirutėmis.

Užt;at labai nudžiugau, kai 
1970 sausio T7; A. Rugys man 
paskambino ir pranešė, kad 
gruodžio 18J. Krukonis pasirašė 
testamentą. Tuoj išsiunčiau 
Krukoniui šiltą sveikinimą ir 
greitai gavau iš A. Rugio testa
mento nuorašą su prašymu 
rengti informaciją spaudai.

Pagerbiamas VValdorf Astoria 
viešbutyje

1970 gegužės 9 Lietuvių Fon
do pavasario baliuje Waldorf As
toria viešbutyje J. Krukonis 
buvo labai iškilmingai pagerb
tas. Dr. Juozas Kazickas, testa
mento vykdytojas , pasakė ilgą 
kalbą, iškeldamas Krukonio 
nuopelnus lietuvybei, ir įteikė 
jam gražiai įrėmintą aktą, kuriuo 
J. Krukonis pakeltas į Lietuvių 
Fondo garbės komiteto narius, o 
Fondo pirm. dr. Antanas Razrmr 
įteikė fondo išleistą nepriklau
somybės medalį, jaunimas at
skubėjo su gražiomis gėlėmis. J. 
Krukonis tiek buvo sujaudintas, 
kad negalėjo tarti žodžio. Už jį 
kalbėjo Rugys. Buvo jaudinąs 
momentas. Publika kėlė di
džiausias ovacijas. Lietuviški 
laikraščiai apie tai plačiai rašė, 
džiaugėsi tokiu gražiu J. Kruko
nio testamentiniu pasitvarkymu, 
dėjo J. Krukonio fotografijas.

J. KRUKONIO LAIDOTUVĖS

Paterson, N. J., ir apylinkių 
lietuviai kovo 22 vakarą atsi
sveikino su prieš keletą dienų 
savo bute mirusiu Jonu Kruko
niu, kuris, neturėdamas arti
mesnių giminių, savo turtą tes
tamentu paliko Lietuvių Fondui 
administruoti.

Pagerbdami velionio atmini
mą ir jo dosnumą lietuviškiem 
reikalam, vietos ir apylinkių 
lietuviai gausiai jį lankė šer
meninėje ir nemažu būriu paly
dėjo į vietines kapines. Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas kun. 
V. Dabušis sukalbėjo rožančių 
ir kitas maldas, o su velioniu 
Lietuvių Fondo vardu atsisvei
kino Fondo tarybos narys inž. 
Antanas Sabalis, pažymėdamas, 
kad velionis ilgam liks gyvąs lie
tuvių taipe, nes jo paliktais pi
nigais daugelis lietuvių jaunimo 
galės pasinaudoti, siekdamas 
mokslo ir ryždamasis savo gyve
nimu tarnauti lietuviškiem rei
kalam.

Velionio biografinius davi
nius trumpai nupasakojo vietos 
Lietuvių Fondo įgaliotinis Anta
nas Rugys, o telefonines užuo
jautas Patersono lietuviam per
davė dėl tarnybinių įsiparei
gojimų atsisveikinime negalėję 
dalyvauti Lietuvos gen. kon
sulas Ne\v Yorke Anicetas Simu
tis ir Lietuvos Laisvės Komiteto 

“Darbininkas” dėjo antraš
tes: “Į Lietuvių Fondą ateina 
milijoninis palikimas”. “Jis turtą 
atidavė savo tautai”. Tai buvo 
Jono Krukonio triumfas.

-o-
Kiek to palikimo bus, niekas 

nežino, nes akcijos yra žymiai 
kritusios, tačiau jis vistiek bus 
nemažas. Testamento vykdyto
jas yra dr. Juozas Kazickas. Tes
tamente palikta laidotuvėm, kas
metiniam prisiminimui bažny
čioje, kapų priežiūrai. Prisimin
tos ir kai kurios visuomeninės 
institucijos.

Visa kita paliekama Lietuvių 
Fondui, kad būtų įsteigtas Jo
no Krukonio stipendijų fondas. 
Stipendijos teikiamos lietuviam 
krikščionim, berniukam ir mer
gaitėm, besimokantiem aukš
tosiose mokyklose.

Kad jaunimas dirbtų Lietuvai
Tai tikrai gražus testamentas. 

J. Krukonis, pats patyręs, kad be 
mokslo sunku gyventi, ir gerai 
suprasdamas, kad kovai dėl Lie
tuvos išlaisvinimo ir dėl tautos 
gyvybės bei kultūros išlaikymo 
yra reikalingi mokslu apsišarva
vę ir susipratę tautos vaikai, be
veik visą savo turtą ir paskyrė 
remti bestudijuojantį jaunimą.

Jonas Krukonis gražiai pa
laidotas Patersone, N. J., Kalva
rijos kapinėse. Amžiną jam 
atilsį. Teilsisi ramybėje.

pirmininkas Vytautas Vaitie
kūnas.

Kovo 23, parapijos klebonui 
kun. V. Dabušiui paaukojus mi
šias už velionio sielą, Jono Kru
konio palaikai buvo didelio bū
rio tautiečių palydėti į Paterso
no kapines ir palikti ilsėtis šalia 
čia jau anksčiau amžinąją ramy
bę atradusios velionio žmonos.

Velionio pageidavimu laido
tuvių dalyviai buvo pakviesti 
pusryčių, kuriuos labai ištaigin
gai paruošė vietinės lietuvės — 
Marija Šaulienė, Jonė Sabaliaus
kienė, Ona Rekešienė ir Lina 
Naujokaitienė.

Laidotuvėmis rūpinosi Lietu
vių Fondo įgaliotinis Antanas 
Rugys irkun. V. Dabušis. K.J.

— Trečias Pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas ruošiamas 
1975 gale ir 1976 pradžioj Bra
zilijoj. Kai kurios kongreso dalys 
gali būti pravestos Urugvajuj 
ir Argentinoj. Kongresą ruošia 
PLB vadovybė su PLJS-ga. Pa
ruošiamieji darbai jau atliekami. 
Iš JAV ir Kanados bus organi
zuojamos ekskursijos į Braziliją, 
Urugvajų ir Argentiną.

— Jaunučio Puodžiūno baleto 
studijos vakaras įvyks birželio 1 
Chicagoj, Jaunimo Centre.
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ALABAMA IR BOSTONAS IRGI UŽ 
KUDIRKĄ

Romas Algirdas Šatas iš 
Huntsville, Alabama, rodo pa
vyzdį kaip ypatingai svarbu 
šiuo metu įtaigoti JAV kongre
so narius dėl S. Kudirkos iš
laisvinimo. Jo iniciatyva Alaba- 
mos senatoriam John Sparkman 
ir James B. Allen ir kongres- 
manui Robert E. Jonės buvo 
išsiųsti laiškai raginant juos pri
sidėti prie Kudirkos rezoliuci
jos kaip kosponsoriais. Šiuos 
laiškus pasirašė 100 asmenų. 
Taip pat savo vardu jis pasiun
tė padėkos laiškus įvairiem kon- 
gresmanam ir senatoriam, ku-

rie jau yra sutikę tapti rezo
liucijos rėmėjais.

Kudirkos rezoliucijos (H. Con. 
Res. 420, S. Con. Res. 66) šiuo 
metu dar laukia patvirtinimo 
Atstovų rūmų ir Senato užsie
nio reikalų komitetuose. Kad jos 
būtų kuo greičiausiai pristaty
tos balsavimui visiem kongreso 
nariam, šių komitetų nariai turi 
susilaukti iš visuomenės para
ginimų.

JAV LB krašto valdyba prašo 
visus lietuvius,kurie dar nepa
rašė savo kongreso atstovam ra
ginimo laiškų, nedelsiant tai 
padaryti. Taip pat lietuviškos 
organizacijos yra prašomos pa-

siųsti visiem užsienio komisi
jos nariam po raginimo laišką.

Paskutiniu metu į laiškų ra
šymo ir raginimo akciją veik
liai įsijungė ir JAV LB Bosto
no apylinkės valdyba.

Pakartotinai skelbiame laiškų 
pavyzdžius ir komitetų narių, 
kuriem rašytini laiškai, sąrašus.

AUKA
PRANCIŠKONAM

Hon. (senatoriaus pavardė)
United Statės Senate 
Washington, D.C.

Please support Senate Concurrent Resolution No. 66 and 
allow it to be brought before the Senate for consideration as soon 
as possible.

Very Truly Yours, 
(Parašas ir adresas)

Senato komiteto nariai:
J. W. Fulbright (chairman), John Sparkmais^ Mike Mansfield, 
Frank Church, Charles H. Percy, Stuart Symmgton, Jacob K. 
Javits, Hugh Scott, Hubert Humphrey, Clairborne Pell, Gale 
McGee, Edmund S. JVIuskie, George McGovern,. George D. Aiken, 
Clifford P. Case, James B. Pearson, Robert Pr ūriffin.

Marija Tumasonis, gyvenanti 
Texas valstybėje, pranciškonam 
atsiuntė auką 1000 dol. ir tuo 
įamžino savo mirusį vyrą ir mi
rusį sūnų.

Miręs vyras Jurgis Tumasonis 
atvyko į Ameriką 1906, priklau
sė lietuviškom organizacijom, 
buvo R. K. Susivienijimo sekre
toriumi. Mirė turėdamas tik 43 
metus.

Sūnus Eduardas buvo išau
gintas lietuviškoje dvasioje, pri
klausė Lietuvos vyčių organiza
cijai, mirė turėdamas tik 23 me
tus. ■ •

Eduardas Tumasonis

ELIZABETH, N.J.
Šventėm 

nepriklausomybės dieną

Hon. (atstovo pavardė)
U.S. Ilouse of Itepresentatives 
Washington D.C.

Please support House Concurrent Resolution No. 420 and 
allow it to be brought before the House for consideration as soon 
as possible.

Abu palaidoti Šv. Jono kapi
nėse Brooklyne.

Pranciškonai dosniai Marijai 
Tumasonie.nei-Scharf nuošir
džiai dėkoja. , . Jurgis Tumasonis

BALTIMORĖS ŽINIOS
Sincerely Yours, 

(Parašas ir adresas)

Atstovu rūmų komiteto nariai:
Thomas E. Morgan (chairman) William S. Mailliard, Leo J. Ryan, 
Wayne L. Hays, Robert B. Mathias, Charles Wilson, Peter II. B. 
Frelinghuysen, Robert H. Steele, J. Herbert Burke, Vernon W. 
Thomson, Dante B. Fascell, John W. Davis, Edward J. Derwinski, 
John Euchanan, Lee H. Hamilton, John C. Culver, Larry Winn Jr., 
Donald W. Riegle, H. R. Gross, Michael Harrington (Mass.), 
Charles D. Diggs Jr., William S. Broomfield, Paul Findley, Do
nald M. Frazer, Roy Taylor, Pierre S. Du Pont, Lester L. Wolff, 
Benjamin S Rosenthal, Jonathan B. Bingham, L. H. Fountain, 
Charles W. Whalen, Jr., Tennyson Guyer, Robert R. Nix, Gus 
Yatron, Abraham Kazen, Jr., Clement J. Zablocki, Guy Vander 
Jagt, Edward G. G. Biester, Ogden R Reid, Benjamin A. Gilman.
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I COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by V N ESHPOSYLTORG

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

DOVANAS - SIUNTINIUS
i LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir 11.
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI. 
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS 
PRISTATYMAS.

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

Cosmos Parcels Express Corp.
aįfiliated with PODlAROGJFT, Ine.

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran
zistoriams, magnetofonams (tapė 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.

KREIPKITE DftMEST I NAUJĄ ADRESĄ:
488 MADISON AVENUE (tarp 51 ir 52 g-vės)

FLOOR 2 Ist New Yorlc. N.Y. 10022
Tek: (212) 758-1150/1

SKYRIAI:
New York, N.Y. iuuo3 — 45 Second Avenue 
New York, N.Y. 10011 — 135 W. 14 Street 
Boeton, Mass. 02118 — 271 Shavvmut Avenue 
Boston, Mass. 02127 — 389 West Broadway 
Buffalo, N.Y. 14206 — 332 Flllmore Avenue 
Chlcatfo, III. 60622 — 2222 West Chlcago Avenue 
Chicago, III. 60608 —* 3333 South Halstead Street 
Cleveland, Ohlo 44134 — 5879 Statė Road 
Irvlngton, N.J. 07111 — 762 Sprlngfleld Avenue 
Irvlngton, N.J. 07111 — 1082 Sprlngfleld Avė. 
Grand Raplds, Mich. 49504 — 636 38 Brldge St. N.W. 
Hamtramck, Mich. 48212 — 11333 Jos. Campau Avenue 
Hartford, Con. 06106 518 Park St.
Lakewood, N.J. 08701 — 241 Fourth Street 
Lot Angeles, Callf. 90022 — 960 S. Atlantlc Blvd. 
New Haven, Conn. 06511 — 1329 Boulevard 
Newark, N.J. 07106 — 698 Sanford Avenue 
Passalc, N.J. — 176 Market Street
Paterson, N.J. 07505 — 60 Broadway 
Philadelphia, Pa. 19122 — 1214 N. 5th. St. 
Philaaeipnia, Pa. 19141 — 4925 Old York Rd. 
Ptttsburoh. Pa. 15203 — 1307 E. Carson Street 
San Francisco, uai. 94115 — 1826 Divisadero St.

p

! San Francisco, ual. 94115 — 1G2G D!
• Į W8terbury, Conn, — 905 Bank Street

Tel.: AL 4-5456
CH 3-2583

Ll 2-1767 
268-0068

TU 6-2674 
BR 8-6966

WA 5-2737 
884-1738

ES 2-4685 
374-6446

G L 8-2256 
365-5255
246-9473

FO 3-udu?
A N 1-2994
LO 2-1446 

373-8783
GR 2-6387 

345-2028
PO 3-4818
GL 5-9586
H U 1-2750 

Fl 6-1571
PL 6-6766

Tel.:

i Woodhaven, N.Y. 11421 — 94-08 Jamaica AveT 
VVorcester, Mass. 01610 — 144 Millbury Street 
Youngstovvn, Ohio 44503 — 309 W. Federal Street

441-4712 
SW 8-2868 
Rl 3-0440

ii
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ai, N. ir O. Karašai, M. Kase
lis, P. Kupinskas, A. ir M. Kve
darai, Lietuvių Laisvės Salė, J. 
Liubinskas, V. ir O. Mamaičiai, 
J. Miežaitis, P. ir A. Normantai, 
P. Pečengis, J. Švedas, K. Va- 
lužis.

Po 15 dol. — P. ir J. Ivaškai, 
A. ir A. Ragauskai, J. ir I. Veb- 
laičiai, A. ir O. Žindžiai, Šokė
jų grupė “Liepsna”.

Po 12 dol. — Alg. Bitėnas.
Po 10 dol. — dr. J. ir G. Amb

razaičiai, A. Andziulis, P. Dami
jonaitis, R. ir D. Didžbaliai, T. 
Dūda, J. ir J. Grigaliūnai, P. ir 
A. Gurskiai, V. Janavičienė, F.
Jankūnienė, M. Juškienė, K. ir 

E. Kasperiūnai, V. ir J. Kavo
lius, V. Kligys, G. ir L. Kliuč-( 
nikai, P. ir S. Kuduliai, V. Kvet
kus, B. Lokis, P. Lukas, S. Lu
koševičius, K. ir G. Matomai, K. 
Ožalas, J. ir M. Ramanauskai,
A. Rudzitas, Dr. D. ir G. Sla
vinskai, A. ir V. Stakniai, J. ir 
E. Stankūnai, P. Vaitiekūnas, J. 
Valaitienė.

Po mažiau kaip 10 dol. auko
jo: V. ir P. Budriai; D. Degu
tis; K. Jankūnas, L. ir E. Jure
vičiai, A. Kasperiūnas, B. Lauč- 
ka, A. ir M. Monkevičiai, dail. T. 
ir V. Petraičiai, J. Prapuolenis,
B. Ščiukienė, P. Šlepetys, D. 
Vizgirdienė, M. Žebarauskienė, 
A. Poderienė.

Atskaičius išlaidas, aukotojų 
pageidavimu aukos paskirstytos: 
Lietuvių Bendruomenei
$499.50; Altai 185.50 dol., Vil
kui — 159 dol., Balfui — 25 
dol., dr-jai Viltis — 10 dol.

Valdyba

Elizabeth, N. J. apylinkės lie
tuviai vasario 17 paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės paskel
bimo 56-tą sukaktį. Šv. Petro ir 
Povilo lietuvių parapijos bažny
čioje pamaldas atlaikė ir pritai
kytą pamokslą pasakė kun. J. 
Pragulbickas. Pamaldų metu 
giedojo varg. V. Mamaičio vado
vaujamas choras ir solistė O. Zu- 
bavičienė.

Po pamaldų Lietuvių Laisvės 
salėje buvo iškilmingas minėji
mas, kurį pravedė Lietuvių 
Bendruomenės Elizabeth apy
linkės valdybos pirmininkas Ju
lius Veblaitis. Šventei pritaikytą 
ilgą ir turiningą kalbą pasakė 
A. Masionis. Meninę dalį atli
ko Šeštadieninė mokykla, Biru
tės Vaičiūnaitės vadovaujama 
lietuvių jaunimo šokėjų grupė 
“Liepsna” ir solistė Irena Stan- 
kūnaitė-Silva, akomponuojant 
muzikui Juozui Stankūnui. Eilė
raščius deklamavo Šeštadieni
nės mokyklos mokiniai Asta 
Kvedaraitė ir Giedrius Ambra
zaitis. Giedrius pasireiškė kaip 
labai talentingas deklamatorius. 
“Liepsnos” šokėjai grakščiai at
liktais šokiais labai paįvairino 
programą. Be to, jie suaukojo 15 
dol. Lietuvos laisvinimo reika
lui. G. Matonienės ir A. Lio- 
bio vadovaujami skautės ir skau
tai organizuotai dalyvavo ir asis
tavo vėliavom.

Susirinkusieji atjaučiančiai ir 
dosniai suaukojo Lietuvos lais
vinimo reikalam:

Po 50 dol. — A. ir B. Pociai, 
“RŪTA” Stairs Co., kurią suda
ro Barbora Stukas, K. Ožalas ir 
V. Zoštautas.

Po 40 dol. — dr. Stasys ir 
Julija Petrauskai, A. ir B. Stukai.

Po 25 dol. — K. ir A. Bar- 
čiai; H. ir G. Bitėnai, V. ir O. 
Budnikai; P. ir O. Laniai; V. 
Misiūnas, J. ir O. Strimaičiai.

Po 20 dol. — kun. J. Pra
gulbickas, kun. kleb. P. Žemėi- 
kis, A. ir M. Bražėnai, V. Bud- 
reckienė, dr. J. ir L. Jankaus-

svetainės didžiojoje salėje. Pra
džia 7:30 v. Bilietų bus galima 
gauti prie įėjimo. Po koncerto 

, šokiai. Veiks bufetas. Visi malo
niai kviečiami dalyvauti kon
certe ir tuo paremti vyrų choro 
darbą.

Marijona Bubinienė, anks
tesnės kartos lietuvė, po ilgos li
gos mirė kovo 23 savo namuose. 
Velionė buvo ištikimą lietuviš
kų pamaldų ir parengimų lanky
toja. Gedulingos mišios už jos 

j sielą aukotos kovo 26 Šv. Alfon
so bažnyčioje. Palaidota Holy 

j*Redeemer kapinėse. Nuliūdime 
liko augintinė Ona Harris ir eilė 

nas, atvykęs iš Chicagos. Taip giminaičių.
• ii! i i*.- Jonas Obelimspat deklamavo jo eiles aktorius ________________

Juozas Palubinskas..
Pavasario šokius ir vakarienę NEW JERSEY SKAUČIŲ IR SKAUTŲ PADĖKA 

rpnerin liptiiviii vptprnnu nnętn

Verbų sekmadienį, kaip ir 
kiekvienais metais, pamaldos 
prasidės verbų šventinimu lau
ke prie bažnyčios. Verbos bus 
išdalinamos. Tada bus procesija 
į bažnyčią. Procesijoje dalyvaus 
Šv. Alfonso mokyklos vaikai ir 
giedos drauge su didžiuoju para
pijos choru. Parapijos kunigai 
kviečia visus gausiai dalyvauti. 
Didžiosios savaitės pamaldose.

Ateitininkai sendraugiai dė
koja visiem, kurie kovo 30 buvo 
atsilankę į jų surengtą kultū
ros vakarą Lietuvių svetainės ’ 
ant rante. .aukšte. Savų eilėraš- A. 
čius skaitė poetas Kazys 'Bradū-

STAMFORD, CONN
Nepriklausomybės 

šventė

•b

rengia lietuvių veteranų posto 
154 padėjėjos. Šokiai bus balan
džio 6 Lietuvių svetainės di
džiojoj salėj. Pradžia 8 v. Šo
kiam gros Baltimorės jaunimo 
orkestras Aidai. Bus loterija. Visi 
kviečiami. Bilietų galima gauti 
prie įėjimo.

Registracija į Šv. Alfonso mo
kyklą ateinantiem mokslo me
tam vyksta dabar. Visi kviečiami 
ir raginami savo vaikus leisti į 
lietuvių Šv. Alfonso parapijos 
mokyklą. Tokiu būdu išsilaikys 
pati mokykla, o jaunimui bus 
suteiktas geras katalikiškas auk
lėjimas.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, savo koncertą rengia balan
džio 20, per Atvelyki, Lietuvių

WATERBURY, CONN.

VVaterburiečiai dar nepailso 
kovoje su vargu. Jie visada buvo 
ir yra jautrūs ir dosnūs šalpos 
darbe. Per trisdešimt metų bal- 
finės veiklos jie yra jau suauko
ję virš 35-ių tūkstančių dolerių, 
kad ištiestų pagalbos ranką bro
liui, sesei, patekusiem vargau, 
prispaustiem ligos ar metų naš
tos.

Waterburio Balfo skyriaus val
dyba, kurią sudaro J. Brazaus
kas, D. Venclauskaitė, G. Valiu
lienė, V. Skladaitis ir A. Bra
zauskienė, padrąsinti vvater- 
buriečių geraširdiškumu, pasi
šovė ir šiemet pravesti piniginį 
Balfo vajų, kad tuo ne tik suteik
tų lėšų kilniam šalpos darbui, 
bet sykiu atžymėtų ir baltinės 
veiklos 30 metų sukaktį. Vajus 
vykdomas visą gavėnios laiko
tarpį. Valdybai talkina: E. Bazė
mis, K. Čanipienė, A. Gylienė, 
St. Išlinskienė, J. Kicsel, L. Kuz
mickas, M. Marūnienė, K. Urb- 
šaitis, V. Vaitkus, J. Valkauskas 
ir P. Valūnas.

Kovo 10 įvykusi tradicinė N.J. 
skautų-čių “Kaziuko Mugė” pra
ėjo su dideliu pasisekimu dėka 
tėvelių ir rėmėjų, kurie prisi
dėjo savo darbu bei aukomis.

Nuoširdus ačiū skautų-čių ma
mytėm ir bičiulėm, prisidėju
siom prie pietų suruošimo: p. 
Bartienei, p. Dovydauskienei, 
p. Karulevičienei, p. Bražėnie
nei, p. Rogers, p. K. Didžbalie- 
nei, p. Mamaitienei, p. Lanie- 
nei, p. Normantienei, p. Budrie
nei, p. Mėlinienėi, p. Audėnie- 
nei, p. Pocienei, p. Rubonienei, 

'P- Karašienei, ir kavinę tvarkiu- 
siom p. Kvedarienei ir p. D. 
Didžbalienei.

Dėkui sunkesnius darbus atli- 
kusiem p. R. Didžbaliui, p. V. 
Didžbaliui, p. A. Bražinskui, p. 
V. Kavoliui ir p. M. Kavoliui. 
Xčiū E. Jurevičiūtei už bilietų 
ir atsiskaitymo tvarkymą, ir lote
rijas tvarkiusiem ir pravedusiem

p. Eitmanienei, p. Audėnui, p. 
p. V. ir A. Didžbaliam.

Dėkui Šv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonui kun. P. Že- 
rneikiui už žaidimam stalų pa
skolinimą ir leidimą pasinau
doti parapijos virtuve.

Dėkojame už loterijai aukotas 
dovanas p. Dovydauskienei, p. 
Bartienei, p. Liobienei, p. Stan
kūnienei, p. p. A. ir A. Masio- 
niam, p. p. A. ir B. Stankaičiam, 
p.p. G. IR A. Spranaičiam, p. p. 
M. ir A. Ruboniam, p. p. A. ir 
M. Bražėnam ir p. p. I. ir A. Eit
ai anam.

Dar kartą nuoširdus ačiū vi
siem tėveliam ir bičiuliam, pri- 
sidėjusiem darbu ir aukomis bei 
visiem atsilankiusiem, nes tik su 
jūsų pagalba galime surengti to
kia sėkmingą mugę.
Palangos Vietininkiuos Skautės 

DLK Šarūno D—vės Skautai

Stamfordo ir apylinkės lietu
viai ir jų svečiai Vasario 16-tą 
paminėjo iškilmingais bendrais 
pietumis Fieldcrest svetainėj, 
Norvvalk, Conn. Svečias iš Hart
fordo Z. Strazdas ta proga lietu
vių ir anglų kalbomis trumpai 
nušvietė šios dienos reikšmę 
ir darbus Lietuvos laisvinimo 
siekiant. Bendruomenės pirmi
ninkas Žemaitaitis perskaitė 
Stamfordo miesto mero prokla
maciją, kuria vasario 16 pa
skelbta Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo švente, ir 
Stamfordo gyventojai raginami 
remti šventas lietuvių pastangas 
savo kraštui laisvės siekiant. 
Vietos radijo stotis WSIC tos 
dienos programoj irgi minėjo 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventę, o lietuvių kovą ir lais
vės siekimus vaizdžiai nušvietė 
radijo bangomis pasikalbėjime 
su stoties komentatore Kves- 
kin mūsų ponios Hus-Jurgelai- 
tytė, Aušra Vaitužienė ir panelė 
Vaitužytė. Vietos dienraštyje 
“Stamford Advocate” šventės 
proga buvo straipsnis Lietuvos 
reikalu.

Kelių pasišventėlių pastango
mis maža, negausi kolonija Va
sario 16-tąją paminėjo kultūrin
gai ir prasmingai.

PLANUODAMI ATOSTOGAS,

Ad.

J. B-kas
I Nors mūsų, broliai, nedaugei yra 1 

Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė. į 
Į darbą stokim vyrs į vyrą,

. Sujungtos rankos suteiks stiprybę.
!L.______ ____________  Maironis

VIEŠA PADĖKA
Didžiai gerbiamas prelatas 

Juozas A. Karalius, įvertindamas 
Encyclopedia Lituanica svarbą 
ir jos reikšmę Lietuvai, taip pat 
žinodamas jos sunkią leidimo 
padėtį, paaukojo 10,000 dol. pa
remti jos leidimą. Ši parama su
mažina leidimo skolą, kuri buvo 
reikalinga apmokėjimo.

Tad viešai reiškiu padėką 
mielam prelatui, kad su tokia 
didele parama atėjo padėti iš
leisti Encyclopedia Lituanica 
III tomą.

J. Kapočius
Encyclopedia Lituanica 

leidėjas

— Europoj yra 10 nepriklau
somų valstybių, kurios yr* ma
žesnės už Estiją savo plotu, o vi
same pasauly yra 34 kraštai, ma
žesni už Estiją savo gyventojų 
skaičium ir vis dėlto nariai Jung
tinėse Tautose.

NEPAMIRŠKITE PRANCIŠKONŲ VASARVIETĖS

KENNEBUNKPORT, MAINE

Vasarvietė — prie pat Atlanto, 
Labai gražus parkas, 
Maudymosi baseinas,
Teniso aikštė.

Maistas geras, kambariai patogūs, 
Kainos prieinamos.

Lietuviška nuotaika,
Kultūriniai renginiai: koncertai, 

literatūros vakarai, šokiai.

Vasarvietė yra garsiame Amerikos kurorte.

Svečių nuotaiką kelia lietuviškos šventovės ir 
meno kūriniai.

INFORMACIJAI ADRESAS:

Paskaitęs Darbininką, duok ir 
kitam paskaityti!

Rev. Superior
Franciscan Monastery 
Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. (207) 967-2011
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ROCHESTER, N. Y.
Moksleivių ateitininkų šventėj 
suvaidintas A. Kairio Palikimas

Moksleiviai ateitininkai Šv. 
Jurgio parapijos salėj savo meti
nės šventės proga sausio 19 
suvaidino Anatolijaus Kairio 
dramą Palikimas. Drama trijų 
veiksmų, alegorinė, veiksmas 
lėtokas, bet moksleivių pasi
ryžėlių pastangomis buvo su
vaidintas visai gerai.

Pagrindinį pono M. vaidmenį 
atliko stud. Tadas Klimas, jo 
prieštaraujanti sąžinė ponas N. 
buvo Juozas Laukaitis, laiški
ninkė — Vilija Dėdinaitė, dak
taras A. — Bronius Petrauskas, 
daktaras B. — Paulius Laukai
tis, Vilija — Danutė Krokytė, 
tarnaitė — Birutė Butrimaitė, 
Anielė — Rūta Stankutė, Gabi
ja — Jūratė Krokytė, Tauras — 
Petras Matiukas, Auksinukas — 
Vyt. Butrimas, sufleris — Ramu
nė Krokytė, šviesas tvarkė P. 
Laukaitis, sceną dekoravo L. 
Laukaitienė. Visi savo vaidme
nis atliko pasigėrėtinai. Lietu
vių kalba — be priekaištų. Ypač 
gerai buvo įsigyvenę į savo vaid
menis Tadas Klimas ir Petras 
Matiukas. Jie buvo išradingi sa
vo mostuose ir judesiuose.

Veikalą režisavo Andrius Cie- 
minis, daugelio Rochestery sta
tomų veikalų režisorius. Jis yra 
vienos valdinės vidurinės mo
kyklos mokytojas, nuoširdžiai 
dalyvaująs ir lietuvių kultūrinėj 
veikloj. Režisuoti, jo pasisaky
mu, jam nebuvę sunku, nes visi 
jaunieji aktoriai labai noriai lan
kę repeticijas ir savo roles iš
mokę puikiai, nors, kol scenoj 
pasirodė, praėję 4 mėnesiai, su
sirenkant repeticijom kas savai
tę po 2-3 kartus.

Būtina pažymėti, kad prie vai
dinimo pasisekimo, matyti, daug 
prisidėjo prof. A. Klimas ir rašy
tojas Jurgis Jankus, nes vakaro 
programoj buvo įrašytos ir jų pa
vardės, pažymint — kalbos pata
rėjai. Grimas — Stasio Ilgūno, 
gerai pažįstamo tremties teatrų 
aktoriam. Viso šio puikaus darbo 
širdis ir akys buvo dr. Jonas Dė
dinas, moksleivių ateitininkų 
globėjas.

Vaidinimo metu ir scenos už
dangai nusileidžiant, jaunieji 
vaidintojai susilaukdavo šiltų 
plojimų. O publikos buvo susi
rinkę gana gausiai.

Rytojaus dieną su savo vėlia
vomis dalyvavo pamaldose vie
tos Hamiltono ir Montrealio 
moksleivių ateitininkų atstovai. 
Šventei pritaikytą pamokslą pa
sakė klebonas tėvas Jonas Dy- 
burys, OFM, aukojęs mišias už 
mirusius ateitininkus. Mišių 
metu giedojo Bendruomenės 
choras, vadovaujamas Jono Ado
maičio, vargonavo R. Obalis. Pa
maldos buvo baigtos ateitininkų 
himnu.

Tuoj po mišių viršutinėj sa
lėj įvyko metinės šventės mi
nėjimas. Jam vadovavo mokslei
vių ateitininkų Miško brolių 
kuopos pirmininkė D. Krokytė. 
Sveikino svečiai iš Montrealio, 
Hamiltono, vietos skautai, o dr. 
VI. Lelis, pasidžiaugęs vaidini
mu, veikliausiam ateitininkui 
įteikė per dr. Joną Dėdiną 20 
dol. dovaną, kuri atiteko D. Kro- 
kytei. Tėv. J. Dyburys ateiti
ninkų įžodį priėmė iš šių jaun. 

Paskutinis A. Kairio dramos veiksmas. Scenoj iš k.: Tauras — P. Matiukas, Gabija — Jūrati 
Krokytė, Auksinukas — Vyt. Butrimas, p. M. Šeimininkė Anelė — Rūta Stankutė, p. M. — Ta 
das Klimas. Nuotr. Jurgio Jankaus

ateitininkų: Rūtos Stankutės, 
Rasos Krokytės, Pauliaus Klimo 
ir Vilijos Dėdinaitės. Paulius 
Laukaitis pristatė stud. Kęst. 
Šeštoką, svečią iš Toronto, 
moksleivių ateitininkų centro 
valdybos pirmininką, kuris savo 
paskaitoj “kodėl” visiem buvo 
suprantamas ir aktualus.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
himnu. Po minėjimo kiek už
trukta prie kavutės, kurią pa
ruošė moksleivių ateitininkų 
mamvtės.

sb.-

LIETUVIAI AMERIKOS 
AMBASADORIAUS 

IŠLEISTUVĖSE

Buenos Aires, Argentinoje, iš
vykstant JAV ambasadoriui John 
D. Lodge, paskutinis vakaras 
buvo paskirtas atsisveikinimui 
su jo patarėju dr. Vytautu Dam- 
brava ir Argentinos lietuviais.

Atsisveikinime dalyvavo lat
vių, ukrainiečių, lenkų, vengrų 
ir kitų tautų atstovai. Atsisvei
kinimo kalbas pasakė Aleksand
ras A. Mičiudas, latvis V. Gusts, 
lenkas J. Zawicza, ukrainietis B. 
Ivanicki ir lietuvis Z. Juknevi
čius.

Kalbėjo ir ambasadorius John 
D. Lodge. Jis ragino priimti iš
eiviją kaip garbingą misiją dar
bui ir kūrybai, skatino visus lai
kytis vienybės ir triūsti laisvės 
idealam. Jis užtikrino savo toli
mesnę paramą lietuviam.

Ambasadorius John D. Lodge 
yra Amerikos prezidento Nixono 
ir viceprezidento Fordo drau
gas.

Atsisveikinime gražiai pasi
rodė Argentinos lietuvių jauni
mo tautinių šokių ansamblis. 
Šventės metu lietuviai įteikė po
niai Francesca Lodge lietuvišką 
lėlę.

Australijos Lietuvių Dienos 
Adelaidėj

Australijos lietuviai kas antri 
metai ruošia Lietuvių Dienas. 
Šiais metais jos ruošiamos gruo
džio 26—31 Pietų Australijos 
sostinėj Adelaidėj.

Lietuvių Dienų metu vyksta 
šie parengimai: dailės paroda, 
foto paroda, literatūros vakaras, 
teatro spektaklis, tautinių šokių 
koncertas, jaunimo koncertas, 
dainų šventė, sporto šventė ir 
Naujųjų Metų sutikimo balius. 
Taip pat vyksta ir Australijos 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
atstovų, studentų ir kitų orga
nizacijų suvažiavimai.

Tai yra viena iš didžiausių 
Australijos lietuvių švenčių. Ji 
suteikia jėgų ne tik išlikti iš
tikimais savai tautai, bet ir tęs
ti kovą dėl Lietuvos laisvės.

Lietuvių Dienos sutraukia lie
tuvius ne tik iš Australijos vie
tovių; sulaukiama svečių ir iš 
kitų kraštų. Jie visi yra bran
gūs ir mieli, ir jų laukiam atei
nančiose Lietuvių Dienose. 
Adelaidės lietuviai yra pasiruo
šę visus priimti ir parūpinti 
jiem apsigyvenimą.

JAV ambasadorių John D. Lodge išleidžiant iš Buenos Aires. Iš k. A. A. Mičiudas, Fran
cesca Lodge, Aldona Dambravienė, ambasadorius John D. Lodge, Lilė S. Mičiudienė, 
JAV pasiuntinybės patarėjas dr. Vytautas Dambrava.

KALIFORNIJOJE VYKO KETVIRTASIS 
POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS

Politinių studijų savaitgaliai 
Kalifornijoj yra tapę jau tradici
ja. Ketvirtajame savaitgalyje, 
suruoštame sausio 26 ir 27 Los 
Angeles mieste, buvo paliesti ir 
nagrinėti aktualieji ir opieji iš
eivijos ir Lietuvos laisvinimo 
klausimai.
Svečiai ir publika

Politinių studijų savaitgalius 
Kalifornijoj organizuoja ir veda 
Lietuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles sambūris, talkinamas 
Rezoliucijom Remti Komiteto. 
Į jų programas įtraukiamos visos 
galimos vietinės pajėgos. Pasi
kviečiamą iškilesnių lietuvių 
darbuotojų ir iš rytinių valsti
jų. Šių metų politinių studijų 
savaitgalio programoj labai akty
viai dalyvavo dr. Antanas Raz
ma (iš Joliet, 111.), JAV LB ta
rybos narys ir LFB vyr. tarybos 
narys, Lietuvių Fondo vienas iš 
realizatorių, ir Juozas Gaila (iš 
Cherry Hill, N. J.), JAV LB 
centro valdybos pirmininkas.

Pirmoji programos dalis (šeš
tadienio programa) vyko Los 
Angeles Hilton viešbuty, antroji 
dalis (sekmadienio programa) — 
Šv. Kazimiero lietuvių parapijos 
salėj. “Ir šeštadienį, ir sek
madienį turėjote tikrai daug 
publikos. Sunku tiek žmonių su
traukti į panašias programas 
Chicagoj”, akcentavo dr. A. Raz
ma. Į šeštadienio priešpietinę 
publiką buvo įsijungę Šv. Ka
zimiero parapijos lituanistinės 
mokyklos vyresniųjų skyrių 
mokiniai. Dalis jų dalyvavo ir 
dr. A. Razmos pagerbimo pie
tuose. Klausytojų skaičius vieš-' 
buty svyravo tarp 60 ir 100, 
gi Šv. Kazimiero parapijos salėj 
(sekmadienį) dalyvavo apie 200 
asmenų.

Los Angeles, Calif., politinių studijų savaitgalio organizato
riai ir svečiai. I-je eilėje iš k.: L. Valiukas, dr. A. Razma, 
J. Gaila ir dr. Z. Brinkis; Il-je eilėje: dr. F. Palubinskas, E. 
Arbas, Bem. Brazdžionis, J. Kojelis ir P. A. Raulinaitis. Nuotr. 
L. Kanto

Programa
Politinių studijų savaitgalio 

aktualią ir kartu įdomią progra
mą sudarė trys paskaitos ir trys 
simpoziumai.

Pirmoji paskaita buvo Juozo 
Kojelio: “Laisvojo pasaulio lie
tuviai Lietuvos laisvinimo darbe 
1973 metais” -(to darbo įvertini
mas). Po to buvo simpoziumas: 
“Jaunimo paruošimas ir jo įtrau
kimas į Lietuvos laisvinimo dar
bą”. Pagrindiniai to simpoziumo 
dalyviai: Elena Bradūnaitė,
Jūratė Pažėraitė, Arimantas Ar
bas ir Linas Kojelis. Simpoziu
mą moderavo Juozas Gaila.

Rezoliucijom Remti Komitetas 
suruošė bendrus pietus, kurių 
metu buvo pagerbtas dr. Anta
nas Razma. Pietų metu trumpus 
sveikinimo žodžius tarė: dr. Z. 
Brinkis (frontininkų vardu), A. 
A. Mažeika (LB vardu), A. Tu
mas (Lietuvių Fondo darbuoto
jų vardu) ir Bern. Brazdžionis 
(kultūrininkų vardu) Rezoliuci
jom Remti Komiteto vicepirm. 
Žibutė Brinkienė įteikė dr. A. 
Razmai specialų žymenį su ati
tinkamu įrašu. Pietų programą 
vedė Rezoliucijom Remti Komi
teto pirm. L. Valiukas.

Popietinėj šeštadienio pro
gramoj buvo Juozo Gailos disku
sinė paskaita: “Kas pastovu ir 
kas kintama išeivijos misijoj”. 
Diskusijas moderavo I. Medžiu
kas. Paskui buvo simpoziumas: 
“Lietuvių aktyvus dalyvavimas 
JAV-bių politiniame ir visuome
niniame gyvenime ir nauda Lie
tuvos bylos reikalui”. Pagrindi
niai simpoziumo dalyviai: J. 
Gaila, dr. A. Razma, dr. F. Pa
lubinskas ir dr. J. Žmuidzinas. 
Moderatorius — L. Valiukas.

Sekmadienio programa Šv. 
Kazimiero parapijos salėj pradė
ta J. Gailos žodžiu. Po jo — sim
poziumas: “Vliko reorganizavi-

mas”. Pagrindiniai šio simpo
ziumo dalyviai: dr. A. Razma, 
dr. V. Juodeika, prof. J. Kuprio- 
nis, dr. P. Pamataitis ir P. A. Rau- 
linaitis. Moderatorius — J. Ko
jelis. Buvo atsiuntęs sveikinimą 
Vliko pirm. dr. K. J. Valiūnas, 
duodamas savo sugestijų Vliko 
reorganizavimo ir stiprinimo 
reikalu. ,

Politinių studijų savaitgalis 
buvo baigtas dr. A. Razmos 
paskaita, kurioj jis palietė išeivi
joj atliktus didžiuosius darbus ir 
pasisakė už pilnesnį lietuvių į- 
sijungimą į Lietuvos laisvinimo 
darbą.

Visai savaitgalio programai 
vadovavo dr. Zigmas Brinkis, 
LFB Los Angeles sambūrio pir
mininkas ir kartu LFB vyr. tary
bos narys.

Išvados
Šio politinių studijų savaitga

lio paskaitos ir simpoziumų pa
grindinių dalyvių įžanginiai 
žodžiai bus paskelbti Į Laisvę 
žurnalo šių metų pirmame nu
meryje, kuris išeis balandžio 
mėnesį. Studijų išvados bus pa
skelbtos atskirai. Jas redaguoja 
J. Kojelis, talkinant eilei Los 
Angeles lietuvių darbuotojų. 
Čia paminiu tik pačius svarbiuo
sius jų punktus.

L Į jaunimo paruošimą Lietu
vos laisvinimo darbui iki šiol 
nebuvo kreipiama beveik jokio 
dėmesio. Reikalas pavėluotas, 
bet nėra beviltiškas. Pagrindi
nės lietuvių organizacijos ir 
jaunimo organizacijos kviečia
mos pilna sparta šioj srity paju
dėti, organizuojant tuo klausimu 
specialius politinių studijų sa
vaitgalius jaunimui didesnėse 
lietuvių bendruomenėse, ruo
šiant rinktiniam jaunimui spe
cialias studijų savaites, skiriant

(nukelta į 11 pat.)

— JAV ir Kanados VHI-ji mo
kytojų ir jaunimo studijų savaitė 
bus rugpiūčio 11-18 Dainavoj. 
Studijų savaitės programą su
darys ir jai vadovaus mokytojos 
Valentina Černiauskienė, 20901 
Duns Scotus Rd., Southfield, 
MI., 48075 ir Aldona Kuolienė, 
102 Beresford Avė., Toronto 3, 
Ont. Canada.

— Lilė Tumosaitė-Gražulie- 
nė, žinoma Detroit, Mich., lietu
vių visuomenės bei organizacijų 
veikėja, pakviesta dėstyti lietu
vių kalbos dalykus Michigano 
valstijos valstybiniame uuniver- 
sitete Ann Arbore. Paskaitos 
vyksta du kartus savaitėje. Jos 
klausytojai — daugiausia ling
vistikos dalykų studentai, kurių 
nemažas procentas yra lietuvių 
kilmės.

— Romos lietuviai Vasario 16- 
tąją paminėjo kardinolo A. Sa- 
more Vilią Lituania koplyčioj 
aukotomis mišiomis ir pamoks
lu. Po pamaldų žodį apie Vasa
rio 16-tosios reikšmę bei jos 
aktualumą dabartiniu laiku tarė 
Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto 
Stasys Lozoraitis, Jr.

— Per Tautos Fondą Lietuvos 
laisvinimo reikalam vasario 
mėn. aukojo: 30 dol. Auna Ko- 
vachevsky, Bronx, N. Y., po 25 
dol.: Martynas Brakas, Sioux 
Falls, K. ir A. Špakauskai, Phi- 
ladelphia, Pa., V. Čečetienė, 
New York, N. Y. Kas paauko
ja Tautos Fondui 25 dol. ar dau
giau, jei pageidauja, gauna Eltos 
informacijas per ištisus metus. 
(E)
— “Išeivių Draugas”, Škotijos 
lietuvių laikraštis, su 1974 m. 1 
nr. atšventė 60 metų sukaktį. 
Laikraštį 1914 sausio 1 data pra
dėjo leisti jo sumanytojas ir pir
masis redaktorius kun. Juozas 
Norbutas, o leidėju oficialiai 
pasiskelbė Lietuvių Rymo Kata
likų Sąjunga. Nuo 1934 “Išeivių 
Draugą” redaguoja prel. Juozas 
Gutauskas, kuriam šiemet 
sueina redakcinio darbo ke
turiasdešimtmetis.

— Kun. dr. Kazys Gečys, 
istorikas, neseniai sulaukė 70 
metų amžiaus. Jis gimė 1904 
vasario 22 Miškiškėje, Utenos 
apskr. Baigęs Vilniaus kunigų 
seminariją, teisės mokslus ėjo 
Liublino universitete. Baigęs 
Vilniaus universiteto teologijos 
fakultetą ir parašęs disertaciją 
apie blaivybės draugiją žemai
čių vyskupijoj, gavo teologijos 
daktaro laipsnį. Amerikoj Ford- 
hamo universitete baigė politi
nius mokslus, gaudamas filosofi
jos daktaro laipsnį. Eilę metų 
tame universitete profesoriavo. 
Yra parašęs Katalikiškoji Lie
tuva, Seven Centuries of Lith- 
uanian Resistance to Teutonic 
Aggression. Yra parašęs ir eilę 
studijų apie Sovietų Sąjungą.

— Dr. Vytautas Vardys, Okla- 
homos universiteto politinių 
mokslų profesorius, yra pakvies
tas vadovauti IV Pabaltijo studi
jų konferencijos programos ko
mitetui. Konferencija ruošiama 
gegužės 16-19 Illinois universi
tete, Chicago Girele.

— Studentės, norinčios per 
vasaros atostogas padirbėti lie
tuvių senelių namuose, gali 
kreiptis adresu: Matulaitis Nur- 
sing Home, Thurber Rd., Put
liam, Conn. 06260.

— “Šilainės”, tautinių šokių 
ansamblio, 25-čio sukakties mi
nėjimas artėja. Ieškomi visų bu
vusių šokėjų adresai. Skubiai 
praneškit adresu: Galina Go- 
bienė, 6849 Vernon, Dearborn 
Hts., MI. 48127. Tel. (313) 
563-8260.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. B. Butrimas, Kensington, 
Conn., K. Vaitys, St. Petersburg 
Beach, Fla., Jur. Ludonis, 
Brockton, Mass., E. R. Dagys, 
Ogdenburg, N. J. Užsakė ki
tiem: O. Stankaitis, Paterson, 
N. J. — A. Tahinos, Fair Lawn, 
N. J. Sveikinam naujus skaity
tojus ir dėkojam užsakytojam. 
Darbininko prenumerata pir
miem metam naujiem skaity
tojam tik 8 dol. Prenumeratos at
naujinimas 10 dol. metam.
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PAVASARIS
RAŠO III SKYRIUS

Jau ateina pavasaris. Medžiai 
pradeda žaliuoti ir gėlės žydėti. 
Paukščiai grįžta iš šiltų kraštų. 
Vaikai stato inkilėlius paukšte
liam gyventi. Visur šilta ir gra
žu. Tuoj ateis Velykos. Aš Vely
kų labai laukiu, nes tada dažom 
margučius.

Algis Jurgėla
-o-

Pavasarį parskrenda paukš
čiai. Mes jiem pastatom inkilė
lius, kuriuose jie apsigyvena. 
Ten jie padeda kiaušinius ir iš
peri paukščiukus. Pavasarį dygs
ta gėlės. Pavasarį būna Velykos, 
ir mes dažom kiaušinius.

Laura Gudelytė
-o-

Pavasaris yra metų laikas, 
kada išdygsta visokie augalai. 
Man patinka pavasaris, nes tai 
šiltas ir gražus metų laikas.

Paukščiai išskrenda į šiltus 
kraštus, kai jiem per šalta, ir 
jie negali rasti gero maisto. Pa
vasarį jie sugrįžta. Kai kurie 
žmonės turi paukščiukams na
mus. Jie vadinasi inkilėliai.

Monika Vygantaitė
X -o-

Man labai patinka pavasaris. 
Man patinka žiūrėti, kaip paukš
čiai grįžta, kaip gėlės žydi. Ap
link mūsų namus gyvena labai 
daug paukščių, nes mes pa
dedam jiem maisto. Kai jie pa
baigia valgyti, jie labai garsiai 
čiulba.

Auksė Jankauskaitė 
-o-

Aš galvoju, kad pavasaris yra 
gražiausias metų laikas. Medžiai 
ir gėlės pradeda žaliuoti. Oras 
atšyla, ir aš praleidžiu daugiau 
laiko lauke. Aš mėgstu žaisti 
krepšinį ir beisbolą.

Juozukas Milukas 
-o-

Viskas atsigauna pavasario 
metu. Pavasarį pradeda augti 
gėlės, žolė ir medžiai. Man pa
tinka gėles rinkti ir per žolę 
bėgti. Yra šilta, ir galim ilgiau 
žaisti lauke. Dėl to man patinka 
pavasaris.

Per žiemą paukščiai skrenda, 
kur šilta. Kada ateina pavasa
ris, tada ir paukščiukai grįžta.

Karalaitė gulbė
Lietuvių pasaka

Seniai seniai didelės girios 
pakraštyje gyveno miško sargas 
su savo motina. Netoli trobelės 
buvo kūdra, kur vis atskrisdavo 
trys gulbės. Kai tik jos nusileis
davo, tuoj padėdavo savo 
plunksnas ir virsdavo gražiomis 
mergaitėmis.

Miško sargas, eidamas iš gi
rios, pamatė tas mergaites ir sa
kė motinai, kad jis norėtų vest 
jauniausią. Motina liepė jam iš
kasti duobę prie kūdros, ap
dengti velėnomis ir viduje pa
čiam atsisėsti. Kai jis pagavo 
mergaitę, parsivedė namo. Jis 
padavė motinai plunksnas užra
kinti į skrynią. Sargas Vedė tą 
mergaitę.

Praėjo metai, gimė sūnus, ku
ris labai gražiai augo. Marti pra
šė senelės atiduoti jai plunks
nas. Senutė galvojo, kad turėda
ma sūnų marti niekur neskris, 
bet apsiriko. Vos tik paėmusi 
plunksnas, marti pavirto gulbe ir 
nuskrido. Kai sargas grįžo namo, 
nieko neberado, nei žmonos, nei 
dvaro, nei sodų, — su ja viskas 
prapuolė.

Tada jis pasiėmė sūnų ir išėjo 
ieškoti žmonos. Pakeliui jis su
tiko liūtą, sktuzdėlę, gripą ir 
kurtą. Jie pažadėjo jam padėti. 
Ilgai dar jie keliavo, kol priėjo 
stiklo kalną, kuriame gyveno jo 
žmona — karalaitė gulbė.

Norėdami padėti paukščiukam, 
mes statom inkilus, kad jie turė
tų namukus.

Pavasaris yra gražus ir įdomus 
laikas.

Rima Budreckaitė
-o-

Atėjo pavasaris, 
Šilta ir gražu. 
Parlekia paukščiai 
Pamažu pamažu.

Tai kelkim inkilėlius, 
Vaikučiai, į medžius. 
Duokim jiem palesti, 
Atskridus i namus.

Ramunė Jasaitytė

INKILĖLIS
Kovo mėnesio 21 diena yra 

pirma pavasario diena. Pavasarį 
visi paukščiai grįžta iš šiltų kraš
tų. Jie susuka lizdus ir per va
sarą augina savo šeimas.

Vieną kartą mes turėjom savo 
kieme inkilėlį, kurį mano tėtis 
sukalė. Kelis pavasarius ten gy
veno špokų šeima. Vieną pava
sarį jie daugiau nebegrįžo. Tė
tis nuėmė inkilėlį pažiūrėti ko
dėl,, ir rado negyvą paukščiuką. 
Tėvelis išvalė, nuvežė į mūsų 
vasarvietę, pakabino į mūsų me
dį, ir dabar vėl apsigyveno špo
kų šeima.
Danutė Senkutė, 3 sk.

Jei aš bučiau medis
Ketvirtokam buvo duo

tas rašinėlis “Jei aš bū
čiau medis”. Štai įdo
mesni atsakymai.

Jei aš bučiau medis 
vasarą

Pirmą vasaros dieną aš atsi
bundu. Saulelė gražiai šviečia, 
paukšteliai grįžta iš šiltųjų kraš
tų ir smagiai čiulba. Bitelės 
skraido tarp gėlių ir medžių.

Antrą vasaros dieną aš sklei
džiu pumpurus ir žalsvus lape
lius. Dabar aš būsiu gražus me
dis!

Trečią dieną paukšteliai suka 
lizdelius mano šakelėse. Jie 
smagiai čiulba man. Paukšteliai 
neša į lizdelius pūkelių, šiukš- 
lyčių ir švelnios žolelės.

Žvėrių padedamas, jis nuga
lėjo devyngalvį slibiną ir įėjo į 
kalną. Ten jis surado savo žmo
ną. Ji labai apsidžiaugė. Kai pa
sakė tėvui, kas nutiko, jis mielai 
priėmė. Taip miško sargas apsi
gyveno pas savo uošvį ir vėliau 
pats liko karaliumi.

Birutė Bivainytė, Aukšt. M. m.

MAIRONIO MOKYKLA
MINĖJO VASARIO 16

Vasario 16 nebuvo painokų. 
Jų vietoje mokiniai susirinko į 
Kultūros židinį minėjimui. Visi 
susėdo, ir prasidėjo mišios. Mi
šias laikė vyskupas Brizgys iš 
Chicagos ir mūsų kapelionas tė
vas Paulius Baltakis. Vyskupas 
pasakė gražų pamokslą moki
niam. Dvi mokinės, tautiniais 
drabužiais apsivilkusius, atnešė 
aukas. Seselė Ulbanti padėjo 
mokiniam atsakinėti. Visi labai 
garsiai dalyvavo, nors kai kurių 
žinios leido jiem tik garsiai su
šukti “Amen”.

Po mišių įvyko trumpas mi
nėjimas. Mokiniai gražiai dekla
mavo ir šoko. Po minėjimo buvo 
rodomas filmas apie lietuviškus 
pašto ženklus. Filmą pagamino 
p. Motuzas.

Tuo laiku Kultūros Židinyje 
vyko meno paroda. P. Jurkus ir 
C. Janušas vedžiojo mokinius 
būreliais, aiškindami ir nurody
dami paveikslų skirtumus. Vi
siem geriau patiko toks šeštadie
nis, negu nuobodžios pamokos. 
Po to visi išsiskirstė į namus, 
o saulutė šiltai tebešvietė Vasa
rio 16 dieną.

Danutė Norvilaitė, aukšt. kl.

Toliau aš skleidžiu savo žie
dus. Bitelės anksti rytą jau dūz
gia ir renka medų iš mano 
žiedelių.

Po kiek laiko aš jau auginu 
vaisius. Vaikučiai ateina ir skina 
mano vaisius. Dažnai lietutis 
mane sušlapina, vėjelis išdžiovi
na, saulelė sušildo.

Dabar vasara baigiasi. Visi 
paukšteliai išskrenda į šiltuosius 
kraštus. Vaikučiai eina į mo
kyklą. Lapeliai krenta, nes jau 
ruduo. Aš geriau migsiu ir sap
nuosiu apie kitą vasarą . . .

Elenutė Baltrulionytė

Medis rudenį
Jei aš būčiau rudens medis, 

aš būčiau labai gražus, mano 
labai būtų raudoni, geltoni, rudi 
ir apelsininiai. Lauke būtų šal
ta. Vaikai eitų į mokyklą.

Ramunė Rygelytė

Jeigu aš bučiau medis 
pavasarį

Pavasaris yra gražiausias metų 
laikotarpis. Tada žydi gėlės, ža
liuoja žolė ir sprogsta medžių 
lapai. Todėl jeigu aš būčiau 
medis, aš norėčiau žydėti pava
sarį. Kiekvienas medis žydi 
kitaip ir turi kitų spalvų žiedus. 
Aš norėčiau būti magnolija, nes 
to medžio žiedai yra labai gra-

Iš Maironio mokyklos 
gyvenimo

(veda Rasa Bobelytė)
Vasario 9 — Pamokų neturė- » 

jom, nes siautė sniego pūga.
Vasario 16 —Turėjom Vasario J 

16 minėjimą Kultūros Židinyje. į 
Vysk. Brizgys aukojo mišias.

Kovo 2 — Atgal į mokyklą! j
Kovo 3 — Kaziuko mugė Kul

tūros Židinyje. Buvo daug gra- i| 
žiu dalykų. Mugę aplankė daug ] 
newyorkiečių, o taip pat ir mūsų , 
mokyklos mokinių.

Kovo 9 — II skyriuje palei- ! 
do mažą pelę iš narvo. Chao- ;į 
sas! Kol mokiniai bandė ją pa- į 
gauti, mergaitės stovėjo ant šuo- ) 
lų!

Vieną dieną — Mokytoja bara 
nenuoramą Vytuką. — Kodėl tu : 
tai padarei? — klausia ji. — Ne- Į 
žinau, mažu pikta dvasia į mane | 
įlindo! — pasiguodė Vytukas. 1L

1:

Ar prisimenate mus Maironio mokyklos vaidinime? Tai vabaliukai iš k. Rūta Kidolytė, Livija 
Klivečkaitė, Elenutė Baltrulionytė ir Kristina Česnavičiūtė. Nuotr.-G. Peniko

žus: balti arba ružavi. Mes savo 
kieme taip pat turim gražią mag
noliją.

Aš nenorėčiau būti medžiu 
rudenį, nes tada medžiai meta 
savo lapus ir labai liūdnai at
rodo. Aš nenorėčiau būti me
džiu žiemos metu, nes medžiai 
šąla, ir man būtų šalta. Taip 
pat aš nenorėčiau būti medžiu 
vasarą, nes tada karšta ir 
drėgna, dažnai lyja, aš sušlap
čiau. Todėl aš esu medis pa
vasarį, nes dabar gražu, smagu, 
ir vėjelis pučia. Man patinka pa
vasaris, bet netrukus atkeliauja 
vasara ir karščiai. Tada man 
reikės laukti kitų metų, kol pa
vasaris vėl atkeliaus.

Kai aš atmerkiu akis, pamatau, 
kad aš ne medis ir kad tai bu
vo sapnas. Aš patenkinta, kad aš 
ne medis. Jei aš būčiau medžiu, 
negalėčiau bėgioti, žaisti su 
draugėm ir važinėti dviračiu.

Kristina Kirkylaitė

Jeigu aš būčiau medis 
žiemą

Jei aš būčiau medis žiemą, 
man būtų šalta. Mano šakos 
neturėtų lapų. Kartais žiemą jos 
yra apsnigtos baltu sniegu. Tada 
aš atrodau gražiai. Daug žmonių 
mane fotografuoja ir piešia. Kai 
lietus lyja ir yra labai šalta, tada 
mano šakos atrodo kaip stikli
nės. Nuo didelio svorio kai ku
rios šakos nulūžta. Man jų labai 
gaila. Šakos trunka labai ilgai 
užauginti.

Ričardas Kezys

Jei aš bučiau medis 
pavasarį

Jeigu aš būčiau medis, aš no
rėčiau būti liepa. Liepa yra la
bai gražus ir naudingas medis. 
Jos žiedai labai kvepia. Juos var
tojam vaistam ir arbatai. Bitės iš 
jų neša medų. Man patinka lie
pa. Jos vardu pavadintas liepos 
mėnuo. Lietuviai labai mėgsta 
liepas ir jas dainose apdainuo
ja. Pavasarį liepos šakose čiulba 
paukščiai ir suka savo lizdus. 
Liepas sodina sodybose, kadan-

GALVOSŪKIS NR. 4 
(vertinamas 5 taškais)
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gi saulei tekant paukščiai liepų 
šakose čiulba, ir žiedų kvapas 
sklinda ore. Todėl žmonės 
džiaugiasi liepomis ir jas sodina 
prie savo namų. Jeigu aš bū
čiau medis, tikrai norėčiau būti 
liepa pavasarį.

Adrija Nemickaitė

Medis žiemos metu
Labas! Aš esu medis, ir dabar 

yra žiema. Mano namai yra miš
ke. Vakar snigo, ir vėjas nulau
žė mano šaką. Dabar ateina vai
kai su rogėm. Ko jie nori, aš 
nežinau. Oi! Jie muša sniego ka
muoliukais, blogi mbupock! — 
atsiprašau, bet sniego gniūžtė 
pateko tiesiai man į bumą!

Ką tie vaikai dabar daro? O, 
jie stato sniego senį! O o! Jie ne
mato, kad po medžiu tupi vil
kas. Jis ateina! “Bėkit, vaikai,. .. 
bėkit!” Ai, kaip gerai, —jie nu
bėgo.

— Vaikai!
Kas ten? Tai tų vaikų mama jų 

ieško! Mama nueina, nes saulė 
jau leidžiasi. Dabar ir aš eisiu 
miegoti.

Rytą atsikeliu labai anksti, nes 
tai paskutinė žiemos diena. Vi
sur tirpsta sniegas. Žiūrėkit, jau 
parlėkė pirmas paukštelis! Tad 
sudiev, mano laikas baigėsi.

Rūta Bobelytė

FOREST HILLS
Aš gyvenu Forest Hills, New 

York. Tai labai graži vieta. Ta 
apylinkė, kur aš gyvenu, vadina
ma Forest Hills Gardelis. Mano 
namas yra Summer gatvėje, nu
meris 54.

Čia visose gatvėse auga daug 
medžių. Namai yra gražūs, apso
dinti gėlėmis, krūmais ir me
džiais. Gruodžio mėnesį, kai 
siautė ledo audra, čia buvo ne
apsakomai gražu. Visi medžiai ir 
krūmai atrodė kaip apdengti 
deimantais.

Mano mokykla yra už dviejų 
blokų nuo mūsų namų. Ji turi 
didelę aikštę. Mokykla užima vi
są bloką.

Indrė Žadeikytė, 7 sk.

Kiek mergaičių vardų galite 
surasti šiame keturkampyje? 
Ieškokit stačiai, gulsčiai, pra- 
žambiai ir net iš atbulo galo!AE E L VI E ZAu N R IEA

NT AUR
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Sudarė Audronė Katiriaitė, 7 sk.
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Jei aš bučiau medis

Pas mane gyvena žvirbliai, 
Ir išdykauja vaikai.
Tie maži žvirbliai 
Čirškia labai meiliai.

Jei aš būčiau medis, 
Prie manęs ateitų senis 
Ir, paėmęs šaką, 
Nusišluotų taką.

Aš bijau užaugti,
Nes mane norės nuplauti. 
Kai mane nukirs,
Viskas su manim numirs.

Tadas Birutis

ŠVENTAS KAZIMIERAS

Šventas Kazimieras yra lietu
vių tautos globėjas. Jis gimė 
1458 ir mirė 1484. 1636 popie
žius Urbonas VIII paskelbė 
šventą Kazimierą vyriausiu Lie
tuvos globėju.

Vėliau popiežius Pijus XII 
1948 paskelbė jį ypatingu Lietu
vos jaunimo globėju. Jau ir prieš 
tai lietuvių jaunimo organizaci
jos — ateitininkai, skautai ir 
Amerikos lietuviai vyčiai šv. Ka
zimierą buvo pasirinkę savo glo
bėju.

Bill Kumet, aukšt. kl.

UŽDAVINIAI
Pereito “Vilnelės” numerio 

galvosūkių atsakymai

Galvosūkis Nr. 1
Gulsčiai: Kūčios, Riešutai, 

Rogės, Varpai, Betliejus, Saldai
niai, Sniegas, Vainikas, Nauji 
Metai (Metai — stačiai) Stačiai: 
Sniego senis, Jaunimas, Žvaigž

dės
Pražambiai: Kalėdų senis, 

Dovanos, Eglutė, Saulė 
Galvosūkis Nr. 2

alus ir s u l a
Mįslės

L Žaibas ir perkūnas, 2. dū
mai, 3. burokas, 4. savaitės die
nos.

GALVOSŪKIS NR. 3
(vertinamas 5 taškais)

Jonukas mokosi skaityti. Iš po
pierinių raidžių sudėjo 10 žo
džių ir nubėgo atsigerti. Atėjęs 
katinėlis Raini ūkas pradėjo žais
ti su raidėmis. Štai ką rado su
grįžęs Jonukas.

3. A AY RG P S
4. EIUABRNKS
5. UAPLNKSN
6. U I A M L S
7. I E A P N S
8. AAISLZN
9. E A M L P

10. E E O A T L F N S
Padėkite Jonukui atitaisyti iš

draikytas raides ir sudaryti kas
dieninio vartojimo žodžius.
S ’darė Dalia Treinytė, aukšt. kl.

GALVOSŪKIS NR. 5 
(vertinamas 3 taškais)

Kiek naujų žodžių galite sudary
ti iš šio žodžio?

APELSINAS
Sudarė Dalia Treinytė, aukšt. kl
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? ATEITIES AUŠRA
Straipsnius, korespondencijas, laikraštėlius bei kitas įdomybes siųskit: 

“Ateities Aušra’’, 214 Elderts Lane, VVoodhaven, N. Y. 11421 
Redaauoja: Rasa Navickaitė — Tel. (212) 647-6294

Pasikalbėjimas su MAS cv-bos 
pirmininku Kęstučiu Šeštoku

1. Kas Jus privedė prie spren
dimo perimti MAS CV-bą?

Pats esu užaugęs ateitininkų 
organizacijoje, tad ji man yra ar
timiausia prie širdies. Manau, 
kad ateitininkuose yra tas pa
grindas, kuriuo galima auklėti 
krikščioniškumu ir lietuvišku
mu susidomėjusį jaunimą. Šiuo 
kartu kaip tik pasitaikė proga ir 
reikalas įsijungti į jaunimo va
dovavimą.

Centro valdybom dažnai buvo 
sunku dirbti, nes visi darbai, ne
sulaukus paramos, buvo pa
grindinai vykdomi vieno žmo
gaus. Nenorėjome matyti šios 
padėties pakartotos ir stengsi
mės prižiūrėti, kad tai neatsitik
tų-

Jautėme trūkumus, pav. jau
nučiai neturėjo komisijos, jiem 
trūko pagalbos. Mes turėjome 
idėjų ir projektų, kurie turėjo 
potencialo padėti sąjungai. No
rėjome savo patyrimą veikloje 
pritaikyti sąjungai.

2. Kaip Jūsų valdyba susior
ganizavo?

Gavome prašymą per žiemos 
kursus iš senosios MAC CV- 
bos perimti jų darbą. Dviejų 
ar trijų mėnesių bėgyje ta min
tis buvo pergalvota ir sąstatas 
sudarytas iš žmonių, gyvenančių 
Hamiltone ir Toronte (pats Kęs
tutis, Renata Slapšytė, Ramūnas 
Underys, Kristina Gedrimaitė, 
Marius Gudinskas, Laima Gus- 
tainytė ir Gabija Juozapavičiū
tė).

Bene didžiausia ir svarbiausia 
problema buvo jaunučių komisi
jos sudarymas, nes tuo metu 
nieks nežinojo, kas su jais darė
si. Komisijai sutiko vadovauti 
Viktoras Nakas (su Linu Miku- 
lioniu, Gegina Garliauskaite, 
Paulium Kuru).

Taip susiorganizavome, ap
tarėme metinę temą, sustatėme

MAS CV pirmininkas Kęstutis Šeštokas kalba rytinio pa
kraščio kursuose Putname. Nuotr. Antano Razgaičio

Vilnelė
(atkelta iš 8 psl.)

MANO NAMAI
Aš turiu dvi papūgas savo 

namuose. Aš turiu penkis bro
lius. Mes miegam vienam kam
baryje. Mūsų butas yra penkių 
kambarių. Mūsų namas turi du 
aukštus. Mes turim skiepą.

Vytis Kezys, 2 sk.

JUOKAI
Vieną kartą skrido iš New Yor

ko į Bostoną lėktuvas. Pakilus 
nuo žemės, pasigirdo per garsia
kalbį kapitono balsas:

— Labas rytas! Kalba jūsų ka
pitonas. Mes ką tik pametėm pu
sę dešinio sparno. Prašau nesi
rūpinti, tai skridimui nepa
kenks. Ačiū!

Po 15 minučių jis vėl kalbėjo:
— Mes tik ką pametėm moto

rą! Tie, kurie mokat plaukti, pra

bendrus veiklos bruožus ir pra
džioj vasaros buvome suvažiavi
me išrinkti. Vasaros metu dar 
turėjome tris oficialius posė
džius ir visą eilę kartų susiti
kome neoficialiai aptarti atei
nančių metų veiklą.

3. Ko Jūs asmeniškai lauk- 
tumėt ar tikėtumėt iš valdybos 
veiklos?

Savo vadovavimo rolės ne- 
atskirsiu nuo asmeniško brendi
mo. Į tai žiūriu kaip į vieną pro
cesą. Tikiuosi, kad visi išmoksi
me daug ką apie save, savo ga
limybes. Sužinosime trūkumus 
ir problemas, kurių be patirties 
tikrai nesupranti.

4 Ar gaunate iš kur paramos, 
patarimų?

Kol kas dirbame savarankiš
kai, naudodamiesi savo nuo
monėmis. Visi palaikome asme
niškus kontaktus su žymesniais 
ateitininkų veikėjais, kurių žo
dis turi asmenišką svorį ir, ži
noma, mus paveikia.

Taip pat ypač laukiame ir 
pasinaudosime Tarybos patari
mais. Mes esame atviri visiem 
pasiūlymam, betgi tų pasiūlymų 
nepakankamai gauname. Tuo
met ant Centro Valdybos pe
čių lieka visa veiklos našta.

5. Kokią Jūs įsivaizduojate 
jaunučių komisijos paskirtį?

Pateikti medžiagą, įrankius 
jaunučių ateitininkiškam auklė
jimui ir reikšmingai veiklai. Jau
nius ir jaunučius bandome pa
siekti, ypač per jų globėjus, va
dovus. Redaguojame specialiai 
jiem paskirtus leidinius su pro
gramos pasiūlymais.

6. Kokiu pagrindu suprojek
tavote šių metų planą mokslei
vių veiklai?

Manau, kad viena iš esminių 
problemų pas ateitininkus yra 
sustingimas savyje: ieškome bū
dų nukreipti žvilgsnį nuo savęs 

šau į kairę, kurie nemokat — į 
dešinę. Tie, kurie esat kairėje, 
šokit lauk, tiem, kurie dešinėje, 
— ačiū, kad skridot Pan Ameri- 
can.

Dalia Treinytė, aukšt. kl.

— Sakykit, ar ši bliuzelė man 
tiks?

— Taip! Tai paskutinis mados 
šūkis!

— Kažin, ar ji neblunka?
— Ką jūs! Treji metai kabo 

vitrinoj ir dar nepakeitė spalvos!
Bill Kumet, aukšt. kl.

Vienas žmogus turėjo du ark
lius ir nežinojo, kaip atskirti vie
ną nuo kito. Jis nukirpo vienam 
uodegą, bet po kurio laiko uode
ga ataugo. Tada jis nukirpo ki
to arklio karčius, bet ir tie at
augo. Tada jis klausia savo 
draugo:

— Pasakyk, ką man daryti, 
kaip atskirti mano baltą arklį 
nuo juodojo?

Tomas Garunkštis, 7 sk. 

į kitus. Tad ir pasirinkome temą: 
Ne man, o mano broliui.

Savęs atradimas yra nuolatinis 
vyksmas, kuris ateina per atra
dimą kitų ir tuo būdu per Kristų.

Pirmiem metam planas taiko
mas daugiau savęs ir kitų paži
nimui. Antrų metų programa tu
rėtų tęsti tą mintį. Panaudoja- 
me savęs pažinimą veiklos geri
nimui ir praplėtimui į kitus.

Abi mintys yra svarbios. Ne
galim jų atskirti tiek, kad tuo 
pačiu metu jos nesiderintų veik
loje. Vis vien be pirmos antroji 
nebus nei prasminga, nei efek
tinga.

Red.

SENDRAUGIŲ 
STOVYKLOS

Sendraugių vasaros stovyklos 
šiemet ruošiamos liepos 28 — 
rugpiūčio 4 Dainavoj ir rugpjū
čio 18-25 Kennebunkporte. Ren
gėjai (CV) kviečia sendraugius, 
jų šeimas ir taip pat vyresniuo
sius ateitininkus studentus jose 
kiek galima gausiau dalyvauti ir 
jau nebedelsiant registruotis.

Kennebunkporte pas tėvus 
pranciškonus stovyklos daly
viam yra rezervuoti visi šiuo 
metu laisvi kambariai. Vasarvie
tės administracija labai pagei
dauja, kad stovyklautojai užsire
gistruotų ne vėliau kaip iki ba
landžio pabaigos. Registraciją 
tvarko vasarvietės administra
cija—

Rev. Superior
Franciscan Fathers
Kennebunkport, Maine 04046 
Tel. 207-967-2011

Informacija dėl kambarių,

GLOBĖJŲ

MAS CV-ba ruošia globėjų 
kursus, kurie vyksta šį pavasa
rį. Į juos atsilankyti kviečiame 
visus moksleivių bei jaunučių 
globėjus, vadovus, kuopų valdy
bų atstovus ir taip pat pramaty
tus būsimus vadovus-globėjus. 
Dalyvavimas šiuose kursuose 
yra nepaprastai svarbus.

Numatyti kursai įvyks: Rytuo
se — New Yorko Kultūros Ži
dinyje, 361 Highland Boule- 
vard, Brooklyn, N.Y., gegu— 
žės 18-19. Vakaruose — Detroi
to Naujoje Parapijoje, birželio 
1-2.

Kursų technine ruoša vaka
ruose rūpinasi Viktoras Nakas, 
1668 Bowers Avė., Birmingham, 
Mich., 48008. Tel. 313-645-5926. 
Rytuose: Rasa Navickaitė, 214 
Elderts Lane, Woodhaven, N. Y. 
11421. Tel. 212-647-6294.

Pramatyta kursų dienotvarkė 
yra tokia:

Šeštadienį: 9:30 — registraci
ja ir kursų atidarymas, 10:00 —

Dalis kaukių N. Y. Užgavėnių kaukių baliuje. Iš k. — R. Navickaitė ir A. Razgaitis — Jūratė ir 
Kastytis, E. Vainienė — Naktis, L. Vainienė — Musmerė, M. Juodienė — Barbora Radvilaitė, 
D. Norvilaitė — 14 šimtmečio dama, A. Bernier — Čigonė, D. Jurkutė — Katė kepurėje, D. 
Vebeliūnaitė — Miss Lithuania 1954. Nuotr. Rimo Ignaičio

N. Y. ateitininkai sendraugiai vasario 11 surengė pasikalbėjimą su vysk. V. Brizgiu ir jo 
pagerbimą ryšium su jo 70 metų sukaktimi. Dr. Vytautas Vygantas (d.) supažindina su vysk. 
V. Brizgiu ir jo darbais. Prezidiume iš k. dr. A. Skėrys, A. Vakselis, vysk. V. Brizgys, prel. J. 
Balkūnas. Nuotr. Algio Norvilus

maisto ir t.t. bus mielai prisiųs
ta ten kreipiantis.

Dainavos stovyklavietėj visos 
patalpos yra rezervuotos sen
draugių stovyklos dalyviam. Iš 
anksto registruotis Dainavoj nė
ra būtina, tačiau patartimi no- 
rintiem užsitikrinti atskirą kam
barį. Registraciją tvarko:

Valius Gražulis
2446 Treadwell
Westland, Mi 48184
Tel. 313 729-1953
Dr. Kęstutis Keblys ir dr. 

Arūnas Liulevičius sutiko rūpin
tis Dainavos stovyklos paskai
tom ir vakarinėm programom.

Yra dedamos pastangos pa
siekti ir mūsų stovyklom sudo
minti kiek galima daugiau jau
nesniųjų sendraugių. Rengėjai 
taip pat prašo visus narius, turin
čius artimesnį kontaktą su jau
naisiais, juos į sendraugių sto
vyklas paraginti.

Rengėjai

KURSAI

I sesija — “Jaunuolio psicholo
gija”, 11:00 — pertrauka, 11:15 
— II sesija, 12:30 — pietų per
trauka, 2:00 — III sesija — 
“Grupinė dinamika”, 3:30 — 
pertrauka, 4:00 — IV sesija — 
“Disciplina ir intereso palaiky
mas” (jaun. glob.), “Problemos ir 
klausimai” (moks, glob.), 5:30 — 
V sesija — “Susirinkimų rūšys”, 
7:00 — vakarienė.

Sekmadienį: 10:00 — šv. mi
šios, 11:30 — VI sesija — “Me
džiaga susirinkimam”, 1:00 — 
pietūs it užbaigimas.

Paskaitos bus skaitomos at
skirai jaun. ir moks, globėjam. 
Registracijos mokestis kursam 
yra $5.00. Nakvynės bus parūpi
namos. Prašome registracijos 
anketas grąžinti kuo greičiau
siai: MAS CV-bai, 286 East 17th 
St., Hamilton, Ontario, Canada 
L9A 4M7. Tel. num. 416 383- 
8248. Iki pasimatymo!

MAS CV-ba

PADĖKA

Norime išreikšti savo gilią pa
dėką visiem, kurie prisidėjo prie 
New Yorko Užgavėnių kaukių 
baliaus pasisekimo. Be jų būtų 
buvę neįmanoma'tokį balių su
ruošti ar pravesti.

Tad tariame nuoširdų lietuviš
ką ačiū šiem mūsų darbdaviam, 
darbi įlinkam i r bendradarbiam.

Baliaus Komiteto “galvom” — 
Loretai Vainienei ir dr. F. Ig- 
naitienei, kurios nenuilsdamos 
dirbo baliaus labui. Visiem 
komiteto nariam, vadovauja- 
miem NY sendraugių pirm. Pet
ro Ąžuolo, ir paskiriem sen
draugiam, kurie prisidėjo prie 
baliaus parengimo, tvarkymo ar 
techninės ruošos. Šie asmenys 
yra: p. p. Norvilai, Bobeliai, p. 
Ąžuolienė, p. Tutinienė, K. Vai- 
niai, Alinskai, dr. A. Radziva- 
nienė, Birutė Radzivanienė, Da
lia Torchia, R. Kudžmienė, E. 
Vaišnoraitė.

Dėkojame p. Simutienei, kuri 
kaukių premijų laimėtojam įtei
kė premijas.

Dėkojame kaukių vertinimo 
komisijai — Kotrynai Grigaitytei 
Graudienei, Vytautui Augustinui 
ir Pauliui Jurkui, kurie sąžinin
gai atliko teisėjų pareigas.

Ypatinga padėka tenka po
niom, kurios suaukojo premijas: 
Giedrei Kulpiėnei, kuri įdavė 
savomis rankomis su sidabru 
papuoštą gintarinį medalijoną; 
Eugenijai Vainienei ir A. Zika- 
rienei už lietuviškus takelius ir 
audinius.

Dėkojame Donatui Aleksand
ravičiui, be kurip pagalbos ne
būtumėme turėję pripūstų ba
lionų.

Didelis ačiū Danutei Nor- 
vilaitei, kuri nepraleido nei vie
no vakaro darbo. Ačiū ir pa
skiriem moksleiviam, kurie atli
ko vieną ar kitą darbą: Daivai 
Vebeliūnaitei, Daliai Vaiče
kauskaitei, Eglutei Zikaraitei, 

Vytui Kulpai, Pauliui Švitrai ir 
Tomui Vainiui.

Dėkojame Elenai Mickeliū- 
nienei su ^šeimininkėms už jos 
skaniai ir gražiai paruoštus lie
tuviškus valgius. Dėkojame 
Tėvam Pranciškonam už leidimą 
patalpomis pasinaudoti, “Dar
bininko” administracijai už pa
aukotą medžiagą salės papuoši
mui ir visiem kitiem, kurie savo 
patarimais ar pasiūlymais prisi
dėjo prie šio vakaro.

Džiaugiamės, kad Užgavėnių 
kaukių balius praėjo su tokiu ge
ru pasisekimu ir laukiame kitų 
metų, kai vėl galėsime bendro
mis pastangomis, ir darbu su
ruošti panašų parengimą.

N.Y. studentų ateitininkų 
draugovė

Mačiau, 
girdėjau ...

— Mūsų nuoširdžiausi linkė
jimai greitai pasveikti kun. Pra
nui Geisčiūnui. Jis, ilgesnį laiką 
buvęs Memorial ligoninėje New 
Yorke, kovo 26 vėl grįžo į Put- 
namą.

— NY studentų susirinkimas 
įvyks balandžio 5 Kultūros Ži
dinyje. Susirinkimo prelegen
tas: Manhattano kolegijos profe
sorius kun. Antanas Rubšys, ku
ris kalbės tema “Dievo sampra
ta išreikšta religinėje architek
tūroje”. Pokalbis bus pailiust
ruojamas skaidrėmis. Po susirin
kimo visi kartu dalyvausime mi
šiose.

— Studentų at-kų kandidatų 
kursai vyksta šį savaitgalį, balan
džio 5-7 Dainavoje. Kursų tema: 
“Šiandienos problemos ir stu
dentai ateitininkai”. Kursų pa
skaitininkai: kun. V. Bagdanavi- 
čius, L. Gražulienė, A. Liulevi
čius ir P. Žumbakis. Linkime 
kursantam sėkmės šio savaitga
lio darbuose.

— Stud. at-kų pavasario kur
sai įvyks Dainavoje gegužės 25- 
27. Iš anksto registruojamasi 
per SAS CV-bą.

— Tradicinis jaunimo vakaras, 
rengiamas moksleivių ir studen
tų at-kų, įvyks Philadelphijoje 
balandžio 20. Vakaro programa: 
talentų pasirodymai, programa 
ir linksmi šokiai. Visi kviečiami 
į vakarą atsilankyti.

— Jaunučių komisija laukia 
jaunučių narių sąrašų. Reikalin
ga informacija: vardas, pavardė, 
adresas ir amžius. Norima suor
ganizuoti plunksnų draugų (pen 
pals) klubelius tarp visų jaunes
niųjų ateitininkų Amerikoje, Ka
nadoje., Pietų Amerikoje ir kitur.

— Rūta Čepaitytė, “Ateities” 
žurnalo jaunučių ir jaunių sky
riaus redaktorė, laukia straips
nių iš jaunų ateitininkų žurna
listų ir rašytojų. Siųskite kores
pondencijas ir bet ką kitą “Atei
čiai”. Rūtos adresas:. 436 Ren- 
forth Avenue, Etobicoke, Onta
rio Canada M9C 2M8.

— Jaunučių baltas ant juodo 
emblemas, kurios yra dalis jau
nučių uniformos, galima įsigyti 
per jaunučių komisiją, prisiun- 
čiant po $1 už kiekvieną.
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Geriausia dovana — metinė 
Darbininko prenumerata. Jei 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
kas nors dar neskaito Darbinin
ko, tai kaip dovaną jį užsaky
kite. Naujiem skaitytojam pir
mų metų prenumerata tik 8 dt/f.

^ŠACHMATAI
' -Veda Kazys. Merkis—__

History of Lithuania. Tai ang
lų kalba prel. dr. J. B. Končiaus 
parašyta lietuvių tautos istorija. 
Kaina 2 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoj.

Didelės vertės 
SPECIALŪS 
SIUNTINIAI
J LIETUVĄ

Pilnai čia užmokama
Pilnai garantuota

10 ŠILTŲ SKARELIŲ
SU AUKSO SIŪLAIS
5 VILNONĖS SKARELĖS
32”x32” su aukso siūlais
IR 5 AKRYLIKO SKARELĖS
32”x32” su aukso siūlais
Pilna kaina .................. $77.00
oro paštu ..................... $91.00

5 VILNONĖS SKARELĖS
32”x32” be kutu ir
1 ITALIŠKA PLIUŠO LOVOS 
ANTKLODĖ DVIGUBO DY
DŽIO 190x230, gražios spalvos
Pilna kaina ................. $123.00

KAILIŲ IMITACIJA 
didžiausia vertė 
gražiausia dovana
Pilna kaina ..................$115.00
SPECIALI KOMBINACIJA
Ypatinga vertė
3 jardai vyriškos žieminio palto 
medžiagos 100% vilna, 3 jardai 
moter. žiem. palto medžiagos 
100% vilna, 3 1/2 jardųvyr. kos
tiumui medžiagos 100% vilna 
2 paklodės dvigubo dydžio, 2 
priegalvio užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai 
Pilna kaina

FIDEs prezidentas M. Euwe 
dėl pretendentų dvikovų pasisa
ko, kad Spaskis įveiksiąs Karpo
vą, o Petrosianas — Korčnojų. 
Jei Spaskiui pavyktų dasiristi iki 
Fischerio, tai jis dabar būtų 
daug stipresnis, negu Rejkja- 
vike. Pažymėtina, kad Lietuvos 
šachmatų veteranas Vladas Mi
kėnas, tarptautinis arbitras, pa
skirtas vyriausiuoju teisėju 
Spaskio-Karpovo dvikovai, Le
ningrade.

Didmeistris W. Lombardy pa
reiškė UP korespondentui, kad 
Bobby Fischer nesirengia daly
vauti JAV komandoje, kuri nu
matyta į jubiliejinę olimpiadą, 
Nicoje, kol nepaaiškės “extra” 
atlyginimas jam.

“Žalgirio” šachmatų pirmeny
bėse Vilniuje dalyvauja 16 vyrų 
ir 7 moterys. Šiuo metu pirmau
ja R. Žemaitis ir A. Mikėnas.

Chicagos “Opėn” pirmeny
bėse, kurias laimėjo senior- 
meistras Chellstorp 5-0, dalyva-, 
vo keli lietuviai. Ramas pelnė 
3 1/2, Fabijonas 2, Jankauskas 
ir Karpuška po 1 1/2 taško. Ki
toje grupėje Kizlaitis baigė su 
2 1/2 ir Gramsas su 2 taškais.

Chicagos lietuvių komanda 
tarpklubinėse sudorojo Blue Is- 
land 8-6. Žaidė Jankauskas, 
Jakštas, Šalkauskas, Fabijonas, 
Karpuška ir kiti.

Bostono tarpklubinėse mūsų i 
vyrai smunka žemyn. Jie suklu-i 

. po prieš Bostono universitetą 
I 2-3, leisdami B.U. atsirevan-

paskutinės 
rungtynės, 
su South

TAXI CAB BUSINESS—AMSTERDAM, 
N. Y. PLŪS HOUSE FOR SALE

EŠTABLISHEDBUSINESS,GROSS$100,000YEARLYY 
CAN DO BETTER. 5 NEW 1974 CARS EOUIPPED 
WITH 2 WAY MOBILE UNITS. NO COMPETITION. 
PLŪS 7 ROOM HOUSE, 3 BEDROOM, LIVINGROOM, 
DiNING ROOM, KITCHEN, KITCHENETTE, 2 CAR 
GARAGE CORNER PROPERTY OVERLOOKING 
BEAUTIFUL PARK 190x100 EXCELLENT OPPOR—

TUNITY. SACRIFICE — $75,000 — (518) 843-4900

$203.00 NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

SPECIALUS I
10 sv. kiaulės taukų
10 sv. kvietinių miltų
10 sv. ryžių
10 sv. cukraus

$91.00

Dar ir daugiau ypatingų 
specialių siuntinių 
Reikalaukite mūsų iliustruoto 
katalogo

UŽSISAKYKITE
DABAR 
UŽSISAKYKITE TIK 
PER INTERTRADE 
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street 
Penktas aukštas
Fifth Floor
New York, N. Y. 10010
Tel. 982-1530

LABAI SVARBU 
NAUDOTI RŪBAI

Lankytojam iš USSR 
Reikalaukite mūsų 
specialių biuletenių 
Šioje prekyboje mes turime 
25 metų patirtį ir daug 
tūkstančių patenkintų 
klijentų!

šuoti už pirmo rato pralaimė
jimą prieš mūsiškius 4-1. Penk
tadienio rungtynėse žaidė 
Aleksis Klinovas 1, Algirdas

“Leonavičius 1, Jurgis Zoza, To
mas Girnius, Leonas Navickas. 
Balandžio 19 įvyks 
šio sezono 
Mūsiškiai susitiks 
Shore komanda.

Pasaulio čempionė N. Gaprin- 
dašvili laimėjo Belgrado tarp
tautinį moterių šachmatų tur
nyrą, surinkusi 11 taškų iš 13 
galimų. Vengrė Z. Veroci 9 1/2. 
Žymėtina, kad maskvietė N. 
Medianikova su jugoslave K. 
Jovanovič pasidalijo aštuntą vie
tų-

Chess Life & Review kovo 
nr. skelbia, kad G. Vasiliauskas 
laimėjo Postai Class turnyrą 
4 1/2 — 1 1/2.

i

BRAINTREE ST. COLETTA
DAY CAMP — For Children with special 

needs — June 17 th to Aug. 9 
Member ACA

Activities included: Red Cross swimming 
instruction, Creative Dramatics, Music & 
Dance, Arts & Crafts, Adaptive Sports 
& Gymnastics, Tutoring & Speech Ther- 
apy. For more information call: Camp 
Director Diek Crisafulli, area code 617, 
848-6250 or write 85 VVashington St.,_ 

Braintree, Mass. 02184.

SPORTSMAN’S INN

Open 7 Days A Week

Good Food & Entertainment

We Feature Go-Go-Girls

Route 33 Farmingdale, N. J.

Call 201 938-5201

NEW ENGLAND BOYS 6-16 
Hockey Camp

ONE HOUR FROM BOSTON NEAR CONCORD, N.H. 
Choose one or more of eight weekly sessions 
starting June 30. $135. Three hours daily Ice T’me. 
Brand new professional area. Finest accommo- 
dations, professional Staff, plūs Water Sk iing, 
Canoeing, Sailing, Soccer, Baseball, Basketball. 
Write: N. E. Hockey Camp, Dept P. Contoocook, 
N. H. 03229. Also inquire about our girls figure 

skating camp.

SIBERIAN HUSKY PUPS
A.K.C. Beautiful markings, Blue Eyes 

Home Bred. Good with Children 
$125. CALL 914 664-5656

PANTOGRAPH
WORK CLOSE TO HOME, SĖT UP AND OPERATE 
TW0 DIMENSION PANTOGRAPH SHORT RUN. UNI- 
QUE JOBS. GOOD VVORK1NG CONDITIONS. COM- 
PLETELY AIR-CONDITIONED SHOP, LIBERAL 
BENEFITS

DURAMIC PRODUCTS INC.
426 COMMERCIAL AVENUE 

PALISADES PARK, N.J.
(201) 947-8313

THRIFTY HENRY LEWIS

TRUCKING, MOVING & STORAGE

2332 TILDEN AVĖ. BKLYN.

24 HOUR SERVICE CALL 772-4520

OR 469-0701 OUT OF TOWN

FOR BOYS AND GIRLS AGE 8-16
festival of the 

M V▼MUvra performingarts
ON A PRIVATE LAKE IN HANCOCK, N.Y.

Wlth a speclalty program In MUSIC, ART, DRAMA, DANCE 
Sports Clinics: Water-slding, fermi*, basketball, etc. 

Choose one, two or all of our 3-week sessions ai $375 each, $325 third.
MIKE FLAMHAFT, 3544 Ladonla St., Seaford, Lsflg Island 11783 (516) 785-5531
ROK SCHAEFER, 121 Franklln An., Staten Island, New York 10301 (212) 720-6694

■*1

Tėviškės namai, Br. Budriūno 
kūriniai ir kantata. Įdainuota 
Los Angeles, Calif. Šv. Kazimie
ro parapijos choro. Stereo 6 dol.

Clevelando vyrų okteto Nr. 2 
Stereo 6 dol.

Dieve priegloba mūs . . . To
ronto Šv. Jono parapijos religi
nės mišių, kalėdines ir Velykų 
giesmės kaina 6 dol.

Jūratė ir Kastytis, Banaičio 
opera iš 3 plokštelių. Kaina 16 
dol.

Lietuva, Tėvynė mūsų, To
ronto vyrų kvarteto įdainuota 3' 
Baltijos tautų himnai, lietuviš
kos dainos ir operų ištraukos. 
Stereo 6 dol.

Arijos ir dainos, Sol. B. Povi- 
lavičiaus 5 dol.

Norėdami įsigyti knygą, 
plokštelę prašom kreiptis: Dar
bininkas, 341 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y. 11207. Persiun
timui pridedama 50 c.

i

Skelbkitės Darbininke! Skam
binkite 827-1351.

MOKADr. Jokūbas Stukas, 
President

l<
«

DIAMOND ORANCH
An adventure camp since 1945^%^^ 2 wks $295 6 wks $ 775

In White Mts. of New Hampshire 3 wks $395 9 wks $1125
ENGLISH or KESTEK.N RIDING Jt SADDLERY FROGRAM

Expert rliiR & field Instruction • Trall riding • Horse shows • Tripping 
Secluded lake *AI1 land/water sports • Waterskiing • Boys & Girls 8-16
New York Office; 18 Hampton Avė., Yonkers, N.Y. 10710 
........... 1 'T----------------- *....... . ............. .........

TIIVII n adirondack I IIVIL.LJ SAIUNGCAMP 
World Champion Ski Instructor-Roland Hillier

Unparalled sailing opportunily. Fleet of 26 sailboats (Comets, Stars, Prams)'/L 
pauy saihng. Regattąs with c.mps 41 yacht cfubs. Overnight sailing 

tnps. Post-season clinic. Daily competitive swimming training. Meets. 
Tentus empnasized. Ali sports; scuba, riding, riflery. Tutoring.

100 boys 6-16. 40th yr. Trout lake near Lake George. <'♦'? ... 
Pine Log, sister camp. Catalog; give boy’s age, interests. r.-1

Mr. Mrs. Barr D Morris — ~
Diamond Point, N. Y. 12824 Tel. 518-668-5026

■ ■ ...............~ m. f..— -----

CAMP DON BOSCO 
E. Barrington, New Hampshire 
Catholic Camp for Boys 7-15 

June 30 — August 17
$60 wk. — Ali Activitles

7 Wks. for Price of 6

FOR BROCHURE CALL

CAMP DIRECTOR
(617) 567-2710

CLIFFORD BECKFORD 
RUBBISH REMOVED 

Inside Demolition 24 Hour Service 
Reasonable Rates

Call 212 536-4190 or 538-2638

SCHUYLER SAVINGS
AND

Loan Association of 
Kearny, New Jersey

24 Davis Avė., Kearny, N. J. 07032
Phone: 991-0001; 991-7260

Savings Regular
Certificate Savings

2 years Accounts
Minimum 5V4.
$10,000

6¥2

Nuo įdėjimo dienos kas ketvirtis metų priskaitomi nuošimčiai. Taupymo indėliai 
apdrausti ligi $20,000.00

The FEDERAL SAVINGS and LOAN INSURANCE CORP., 
VVASHINGTON, D.C.

DARBO VALANDOS: Pirmadienis-ketvirtadienis nuo 9 v. ryto ligi 3 v. p.p. 
.Penktadienis — 9 vai. ryto ligi 7 vai. vak. 
Šeštadienis — 9 vai. ryto iki 12 vai. pietų

TURTAS (ASSETS) 8,000,000.00 Į
■! I I II I I ..... ■ II „I, ..... ...... . . | I — III.! .J

Draugija lietuvių įkurta ir veikia nuo 1924 metų. Jos vadovybė ir dabar lietuvių rankose. 
Su tarnautojais galima susikalbėti ir kitomis kalbomis

Direktoriai: Joseph M. Belza, Edmund Bennett, John A. Condon, George Katilus, 
Jr., Frank Gelenitis, Esq., Stephen A. Mickevvich, M.D., John D. Nakrosis, A.I.A., Walter 
Plikaitis, John J. Salvest, Esq.

SAVI, PAS SAVUOSIUS

DEXTER PARK 
[M PHARMACY KjJ 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUg

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

WE DELTVER
Mlchigan 2-4I30

- 1

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351

i SERVICE

J. MONDEL ROOFING

SPECIALIZING IN ROOFING. DRIVEWAYS & 
PARKING AREAS. 1 HAVE A LOT OF MATERIAL 
LEFT OVER FROM SUMMER, YOURS AT COST 

PRICE. FREE ESTIMATES. 201 865-9172

CASAL’S 
FOREIGN 

CAR SERVICE 
Cornplete Auto-Motor 

Repairs on ALL Foreign Cars 
Call 212-331-4676

STEVE ZADARLA 
DAMAGED TREE CUTTING 

Reasonable Rates Expert Work 
150-50 Tenth Avė., VVhitestone, N. Y. 

Call 212 — 767-5710 After 7 PM. EVES.

WALLPAPER HANGING
FLEX. HOURS, REASONABLE RATES, 
EXCELLENT VVORK, EXP’D ALL BOROS 

COMMERCIAL OR RESIDENTIAL
CALL 756-6768

TRUCKING COMPANY
HAS (2) 20 FT. TRUCKS ALSO (1) 16 FT 

TRUCK BOTH WITH DRIVERS SEEKS 
CONTRACT VVORK

CALL 516 486-3345 212 VI 7-9720

NOW TODAY’S LEADING EVANGELICAL STUDY 
BIBLE IS AVAILABLE IN AN EDITION THAT 
FEATURES A RED LETTER NEW TESTAMENT AND 
INCLUDES ALL THE FAMOUS NEW SCOFIELD 
STUDY HELPS. SPECIAL INTRODUCTION PRICE
$19.95 ($22.50 AFTER MAY 31, 1974) IDEAL FOR 

GIFTS, HAWTHORNE BIBLE HOUSE, ROUTE 208.
NO. OF GOFFLE RD. HAWTHORNE, N.J.

201 427-6961

FALLETTA 
CONTRACTING 

Specializing in
Brick & Block & Concrete Work 

Also Industrial Sites 
Call 201 256-9289

CLOVERDALE R1DING CAMP. INC/^'

Small private girls camp. Ages 6-15. Com- 
plete English Riding Program, Arts & Crafts, 

j Archery. Girls may bring their own horse.
VVrite for camp booklet. Cloverdale Riding 
Camp, Ine., Director, Louis Gangl, RFD 1, 
Contoocook, N. H. 03229. 603-746-3234 after 
5, weekdays, anytime weekends.

PEOPLES TV REPAIRS
|F YOU ARE UPSET BECAUSE OF TODAY’S HIGH
PRICES CALL US. SERVICE CALLS. COLOR $4

B & W 2. (201) 332-6625 9 am to 9 pm

OUTFIT CONSTRUCTION COMPANY 
New Work & Repair Work All Work 

Guaranteed Ouality Workmanship 
1548 Summit Avenue 

Hlllside, N. J. Call 201 923-0938

MARINO ROOFING
ALL VVORK GUARANTEED. ALL W0RK DONE 
IMMEDIATELY. 24 HR. EMERGENCY SERVICE. 
NO JOB TOO BIG OR TOO SMALL. LOW PRICES 
ARE BORN HERE AND RAISED ELSEWHERE. CALL 

ANYTIME (201) 348-4020

DENNIS MANESSIS
PROFESSIONAL 

PAINTING COMPANY 
406 W 25th St. N.Y.C. Ali Types of Work 

- Free Estimates Call 212-989-1815 •

8 1/2 x 11 60 Ib. Opaque Stock Printed 2 sides 
First 1,000 — $24. Each Add’l 1,000 — $10.

OCEAN ENVELOPE CO.
P. O. BOX 854 

Lakevvood, N. J. 08701 
Tel.: 201 363-8865

ALL BORO 
MOVING & STORAGE

Insured Movers Serving the 5 BOROS 
Direct Runs to Florida & Californla 

2120 Newton Avenue, Astoria, N.Y. 
Call 212 -626-2102-3

WE REPOLISH BRASS BEDS WHY NOT GIVE 
YOUR HEADBOARD THAT NEW LOOK?

IRON & STEEL POLISHING ARE NOWOUR 
SPECIALTY. PICK UP & DELIVERY.

Call 212 860-2360 Days 516 TA 6-0242 Eves.

A.R.C. AIR CONDITIONING
450 HUDSON ST., N.Y.C. WE SELL AIR 

CONDITIONERS WE REPAIR COMMERCIAL & 
INDUSTRIAL AND CENTRAL AIR CONDITIONERS 
ŪSE OUR YEARLY SERVICE PLAN CALL 796-9138

B AND B SPRAYING
4007 HARPER AVĖ., BRONX, 
AIRLESS PAINT SPRAYING 

COMMERCIAL & INDUSTRIAL, LOFTS 
GARAGES. FULLYINSURED

CALL 212 882-8676

&

EXTERMINATOR
N.J. INDOORS, OUTDOORS, FACTORIES, OFFICES, 
HOMES, PESTS, INSECTS, BUGS, RODENTS. 
NEVVEST EOUIPMENT, QUICK, FAST. ALL WORK 
GUARANTEED. LICENSED, INSURED. FREE

ESTIMATES. CALL ANYTIME (201) 923-9732

RONALD MOVERS
Any Time Any Place Low Rates 

Hour Service Crating
CALL 212 595-7027 OR 212 595-6976

24

Darbininko spaudos kioske 
gausi nusipirkti lietuviškų kny
gų, plokštelių, atvirukų, įvairių 
lietuviškų papuošalų ir dovanų.

CANADA’S FAMOUS
RIDING CAMP

FOR BOYS b GIRLS

INSTRUCTION in riding and horseman- 
ship, certificate after every course. 
Musical riding, camping with horses, 
riding outfits, games, svvimming pool. 
Excellent food and proper supervision. 
Indoor riding arena.

LIER’S RIDING ACADEMY LTD.

R.R. 1, Chute A. Blondeau. Ont. 
Canada

Exit Carllion Pk. Rd. South
TEL. ST. EUGENE (613) 674-2845

LIGHT MOVING & STORAGE 
Local and Long Distance & 

Delivery Service Call: 345-5392 Office 
or 459-4291 Home Eves.

S & H AUTO REPAIRS
also

Truck Repalrs 
Ouality VVorkmanship

220 N. Y. AVĖ. Jersey City, N.J. 
Call 201 656-9314 Askfor Mr. Mario Sierra

EXP. OPERATORS ON SVVEATERS 
on Singer & Merrovv Machines 

Near Ali Subvvays 
J & A KNITTING MILLS

505 CARROLL ST. BKLYN.
APPLY IN PERSON

ANGELO 
CARPENTRY 
MASONRY 
PAINTING 

VIOLATIONS REMOVED
CALL 201 224-7791

G & G WIND0W & 
FLOOR SERVICE 

SERVES ALL BOROS 
REASONABLE

CALL: 865 - 0039

CARPET INSTALLATION 
CLEANING & REMOVAL 

24 HOUR SERVICE 
FREE ESTI MATĖS 
Call: 212 331-5400

:NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda/eštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Forče 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

Jersey —- “Muelo of Llthuenla" — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak 
.'IV8OU-FM, 89.5 meg. -t- anglų kalba, per Seton Hali Unlv. radijo stot* 
Dir. prof. dr. Joklibas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

NBW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai?
8-10 vaL ryto WHBI 105,8 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
tt-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379. -

BOBTON, WORČESTER, BROČKTON, Mass. — Vedėjas P. Vllčlnis, 178 
Artbur St., Brockton, Mass., teL JU6-7Ž09; FM bangomis 107.9 mc. wnrr 
1480 klL Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vĮd.

BO6TON, MASS. — Vedėjas Stop. Mlnkus, WDYN 1360 kilocycles ir FM 
VMLT banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadvvay, South 
*>eton. Mass. 02127 Tel. 268-0489.  

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Ine.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service
187-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

=1

j
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XXIV-tos Žaidynės 
New. Yorke

Šiaurės Amerikos lietuvių me
tinės krepšinio, tinklinio, stalo 
teniso ir šachmatų pirmenybės 
įyyks balandžio 27-28 New Yor
ke. Pirmenybes vykdo ŠALFAS 
.Sąjungos Rytų Sporto apygardos 
komitetas, vadovaujamas Prano 
Gvildžio. Žaidynių šeimininkai 
— New Yorko Lietuvių Atletų 
Klubas.

Krepšinio šakoje dalyvaus 
vyrų A ir B, jaunių A, B ir C 
ir moterų bei mergaičių A klasės 
komandos.

Tinklinis bus vykdomas mote

rų, vyrų, jaunių A ir mergaičių 
A ir B klasėse.

Stalo tenisas — vyrų, moterų, 
jaunių A ir B, mergaičių A ir 
B individualinės ir vyrų 
bei moterų komandinės rungty
nės.

Šachmatai — tik komandinės 
varžybos (5 lentos komandoje).

Prieauglio amžiaus kvalifi
kacijos: A klasė — gimę 1955 
ir jaunesni, B klasė — gimę 1958 
ir jaunesni, C klasė — gimę 1960 
ir jaunesni.

Žaidynės bus vykdomos šeš
tadienį (balandžio 27) nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro ir 
sekmadienį (balandžio 28) nuo 
10 vai. ryto iki 4 vai. p. p. Iki

A.A.

Onai Jankauskienei

mirus, dukrą Ireną Petkaitienę, jos šeimą ir kitus 
artimuosius nuoširdžiai užjaučiame.

šiol numatytos salės: Kultūros 
Židinys (Highland Blvd.), 
YMCA patalpos(Jamaica Avė., 
prie Highland Blvd.), John 
Adams gimnazija (Rockavvay 
Blvd., tarp 103 ir 104 gatvės) 
ir St. Mary Gate of Heaven mo
kykla (101 Avė., tarp 104 ir 105 
gatvės). Abi paskutinės vietos 
yra Ozone Park, tuoj į pietus 
nuo NVoodhaven ir Richmond 
Hill kvartalų.

Šeštadienio vakarą naujajam 
Kultūros Židinyje įvyks vaišės 
ir šokiai. Gros visom amžiaus 
grupėm pritaikytas orkestras, 
bus šilta vakarienė ir veiks bu
fetas.

Žaidynių varžybinis komite
tas, kurį sudaro R. Vaičaitis, Alg. 
Šilbajoris, S. Birutis, A. Andru
lis, J. Ivašauskas ir E. Staknys, 
šiuo metu planuoja rungtynių 
tvarkaraštį, kuris bus paskelb
tas spaudoje vėliau.

Palengvėjus transportacijos 
sąlygom, tikimasi daug dalyvių 
iš Amerikos ir Kanados lietuviš
kų kolonijų. Visi keliai balan
džio 27 ir 28 tegul veda į New 
Yorką. Alg. Š.

ARTIMŲJŲ RYTŲ PROBLEMA
(atkelta iš 3 p si.)

ginkluoti, bet ne iš arabų, o iš 
sovietų malonės. Arabų valsty
bių vadai (ypač Libijos Gedaf- 
fi) dideles sumas skiria krimina
listam, kad jie Vakaruose žudy
tų žmones, grobtų ir naikintų 
lėktuvus, mėtytų visur bombas. 
Tam pinigo yra kaip šieno. Ir tai 
daroma vardu “palestiniečių”, 
neva įpuolusių į desperaciją ir 
keršijančių visiem, kad jie iki 
šiol negali grįžti “į savo namus”.

Po paskutinio karo daugely
je valstybių iškilo pabėgėlių 
emigrantų problema. Tačiau vis 
dėlto rastas būdas jai išspręsti. 
Pvz. Vakarų Vokietija priėmė 
virš 10 milijonų gyventojų, pa
bėgusių iš Rytų Vokietijos ir ki-

tų komunistų užvaldytų kraštų. 
Prancūzija integravo apie mi
lijoną prancūzų ir neprancūzų, 
pabėgusių iš šiaurinės Afrikos. 
Net ir Anglija priėmė juodosios 
rasės gyventojus, savo piliečius, 
kai tie bėgo iš Afrikos. Tačiau 
arabų valstybės, su savo 130 mi
lijonų gyventojų ir su dideliais 
tuščiais žemės plotais, nepajėgė. F“rfham</7nlvėreiteto profėTo-

ŽINIOS
Marijona Jaskevičienė mirė 

kovo 10, Iškilmingai palaidota 
kovo 13 iš Šv. Petro lietuvių 
bažnyčios. Velionės sūnus, kun. 
Vladas Jaskevičius, jėzuitas,

Edmundas Vaitkus
Elena ir Vytas Vaitkai
Ginta ir Klausutis Pudymaičiai

Med. D-rui

Leonardui Plechavičiui

mirus, jo žmonai Sofijai Plechavičienei, seseriai Elenai 
Legeckienei ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią už
uojautą.

Amerikos Lietuvių Gydytojų Draugijos 
New Yorko Skyrius

KALIFORNIJOJ
(atkelta iš 7 psl.)
pilną dėmesį Lietuvos laisvini
mo reikalui visose jaunimo sto
vyklose bei vadų paruošimo kur
suose.

2. Lietuvos laisvinimo žygiui 
nepaprastai daug padėti gali ki
tataučiai. Paruoštinas specialus 
planas jų įtraukimui į tą darbą. 
Pasidžiaugta, kad šioj srity gerą 
pradžią yra padaręs Rezoliu
cijom Remti Komitetas.

3. JAV-bių LB vadovybė kvie
čiama ir toliau tęsti savo pradė
tą darbą Lietuvos laisvinimo žy
gyje, tą darbą plečiant bei tobu
linant.

4. Lietuvos laisvinimo darbui 
reikia didesnės piniginės para
mos. Geros valios lietuviai kvie
čiami skirti tam reikalui bent laisvojo pasaulio lietuvių, o kita 
vienos dienos uždarbį ir savo 
aukas nukreipti į atitinkamus 
veiksnius bei organizacijas.

5. Vlikas turėtų ir toliau vado
vauti Lietuvos laisvinimo dar
bui, bet jam reikalingas atsijau- 
ninimas. Dr. A. Razma siūlė (ir 
jo siūlymas susilaukė didelio 
pritarimo), kad pusė Vliko va
dovybės narių būtų išrenkama

priglausti pustrečio milijonų 
savųjų “brolių” palestiniečių. O 
tai dėl to, kad to nenorėjo. Po
litiniais sumetimais palestinie
čiai turėjo likti palapinėse ir tap
ti panašūs į kitados garsius “bo- 
hemiens”, kurie žalodavo kūdi
kius, o paskui, juos rodydami, 
elgetaudavo. Už palestiniečių 
tikrai liūdną padėtį yra kalti pa
tys arabai: jie tokios padėties no
rėjo, tokią padėtį palaiko, nes tai 
patogus ginklas prieš Izraelį. 
Šiandien ir ginkluoti palestinie
čiai kalba apie paliaubas, bet su 
sąlyga — atgauti prarastas že
mes. O tos žemės yra Izraelis.

Taip dalykam stovint, turi pa
grindo tie, kurie sako, jog penk
tasis karas tarp arabų ir žydų 
yra neišvengiamas, nes tai yra 
ne okupuotų žemių atgavimas 
ar neokupuotų užkariavimas, o 
Izraelio valstybės likimas: būti 
ar nebūti . . .

A.A.

Dr. Leonardui Plechavičiui

mirus, jo žmonai, šeimos nariams ir giminėms 
reiškiame gilią užuojautą.

Pasaulio ir Amerikos Lietuvių
Gydytojų Sąjunga

rius, koncelebravo mišias. Jam 
asistavo keturiolika kunigų iš 
Bostono ir New Yorko. Jėzu
itų ordino vyskupas irgi daly
vavo sanktuarijoje. Pamokslą pa
sakė kun. Antanas BaltruŠūnas. 
Marijona paliko liūdinčius savo 
sūnus kunigą Vladą ir Silvest
rą su marčia bei kitus gimines. 
Palaidota Naujosios Kalvarijos 
kapinėse šalia mirusio vyro.

Misijos bus balandžio 3, 4, 
5 dienomis 7 v.v. Šv. Petro lie
tuvių parapijos koplyčioje, 492 
East Seventh St., So. Bostone. 
Misijas lietuvių kalba veda kun. 
Antanas Jurgelaitis, domi
ninkonas.

Liet, vyčių N. Anglijos ap
skrities suvažiavimas įvyks sek
madienį, balandžio 28, Šv. Pet
ro lietuvių parapijos bažnyčio
je. Mišios delegatam ir sve
čiam 11:30 v. Sesijos prasidės 
1:15 v. popiet salėje po baž
nyčia. 2 vai. kalbės svečias emi
grantas — prof. Yuri Glazov 
iš Bostono kolegijos. Jis kilęs 
iš Rusijos, gyvenęs Lietuvoje 
net septynias vasaras. Jis turi 
vėliausių žinių apie Lietuvą. 
Antras kalbėtojas — Bostono 
advokatas Antanas Young-Jan- 
kauskas, Lietuvos vyčių garbės 
narys. Jis savo kalboje prisimins 
vyčių steigėją Mykolą Norkūną 
ir anuos įsisteigimo metus. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Aloyzas Baronas, Draugo re
daktorius, rašytojas, buvęs rašy
tojų draugijos pirmininkas, daly
vavo Liet. Bendruomenės kul
tūros klubo kovo mėnesio susi
rinkime. Jis kalbėjo daugiausia * 
apie save, savo kūrybą ir pa
skaitė savo novelę iš rinkinio 
“Geras sūnus” ir savo humo
ristinių eilėraščių. Taip pat at
sakinėjo į klausimus apie lietu
viškų raštų kelionę į okupuo
tą Lietuvą ir k. Bostoniečiai 
svečią labai šiltai sutiko.

A. Matjoškos, Liet. Bendruo
menės Bostono apylinkės pirmi
ninko, laišką įsidėjo Sunday He- 
rald vasario 17 laidoje. Svar
biausia laiško mintis, kad kon
gresas paskirtų pinigų ir lietu
vių kalba radijo transliacijom 
per Radio I ibertv.

pusė — deleguojama politinių 
grupių.

Visi kviečiami rašyti laiškus 
Simo Kudirkos reikalu. Laiškų 
pavyzdžiai buvo atspausti spau
doje ir nurodyta, kam rašyti.

J. Verus

K. Rainys

Solistė Irena Stankūnaitė 
dalyvauja Apreiškimo para
pijos choro rengiamame re
liginės muzikos koncerte 
balandžio 7, Verbų sek
madienį, tos parapijos baž
nyčioje. Koncerto pradžia 
5 v.v.

-o-
Paskaitose, diskusijose 

simpoziumuose buvo išlaikyta 
akademinė nuotaika bei atmos
fera. Pasisakymų kartkartėmis 
buvo gana kietokų, bet jie buvo 
nuoširdūs.

vyksta:

15-kos dienų
EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ

iš Bostono ir New Yorko

gegužėsgegužės 15 
birželio 5 
liepos 3

rugpiūčio 7 
rugsėjo 4 
spalio 2

ir gruodžio 20

Albinas Prižgintas vargonais 
palydės Apreiškimo parapi
jos religinį koncertą ir taip 
pat gros solo. Koncertas bus 
balandžio 7 Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioje.

....... ............ .. ............... " .... ........ . " 1

Ekskursijos į Lietuvą 1974 metais 
GAUTOS 4 PAPILDOMOS GRUPĖS 

SKUBĖKITE REGISTRUOTIS
KAINA nuo $751.-

A.A.

Dr. Leonardui Plechavičiui

mirus, jo žmonai Sofijai, dukteriai Gražinai, sūnui Ignui, 
seserims Elenai ir Pranei ir jų visų šeimos nariams gilią 
užuojautą reiškiame ir kartu liūdime.

Halina ir Jurgis Montvilai

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

SCHRAGER’s
Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lemvos, matracai vieniški baldai.

S C H R A G E R’S
336 East 86tn St. (tarp 1 ir 2 Avės.} 

New York Gitų Tel.: tr 9-0400

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir šeštad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

Visos grupės lankysis Leningrade, Vilniuje, Rygoje, 
Helsinkyje; išskyrus birželio ir liepos grupes, kurios 
lankys Taliną, Vilnių, Helsinkį.

Vykstantiems iš Chicagos — 112.00
Detroito — 74.00 
Clevelando — 78.00 daugiau

GRUPĖSE DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOTAS — 
NESIVĖLUOKITE!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadvvay, P. O. Box 116 

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

Savininkė: Aldona Adomonienė

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadvvay, South Boston Massachusetts
"Kur-dūkstančiai taupo mnrjonus
ALFRED W. ARCHIBAED, Pręsident

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas-—Assets 
virš $213,000,000.

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

-------- Ali Accounts Compounded Daily,--------

I American Travel Service Biuras šiais metais yra suorganiza
vęs 10 grupinių kelionių į Lietuvą. Tai yra kelionių biuras, ku
ris pirmasis pradėjo organizuoti šias ekskursijas ir turi didelį 
patyrimą šioje srityje. KIEKVIENĄ GRUPĘ LYDĖS KELIO
NIŲ PALYDOVAS.

Visos grupis Lietuvoje praleis 5 dienas (1 diena Kaune). Datos 
yra šios:
Birželio mėn. 11 d. — Chicago — Užpildyta
Birželio mėn. 17 d. — Chicago-New York — Užpildyta
Birželio mėn. 27 d. — Chicago-New York — 15 dienų
Liepos mėn. 8 d. — Chicago-New York — Užpildyta

Liepos mėn. 23 d. — Chicago — 15 dienų — sustoja Romoje
Liepos mėn. 31 d. — Chicago-New Yor — 15 dienų, sustoja

Romoje
Rugpiūčio mėn. 4 d. — Chicago — New York — 15 dienų, 

sustoja Helsinki
Rugsėjo mėn. 1 d. — Chicago — New York — 15 dienų 

arba 20 dienų, sustoja Romoje
Spalio mėn. 2 d. — Chicago — New York — 15 dienų, 

sustoja Helsinki

/

KELIONIŲ KAINOS BUS PASKELBTOS ARTIMOJE 
ATEITYJE

Taipogi mūsų biuras organizuoja keliones į Havajus — vieną 
š. m. rugpiūčio mėnesį, kitą vasario mėnesį 1975 m. Patartina 
registruotis dabar.

DĖL INFORMACIJŲ SKAMBINKITE ARBA RAŠYKITE: 
AMERICAN TRAVEL SERVICE BUREAU 

9727 South Western Avenue
Chicago, Illinois 60643 tol. (312) 238-9787

Norintiem atsikviesti gimines iš Lietuvos sudarome reikalin
gus iškvietimo dokumentus. Taip pat teikiame informacijas 
kelionių reikalais po visą Ameriką ir kitus pasaulio kraš
tus, parduodame bilietus, parūpiname vizas — be jokio pa
pildomo mokesčio.
—------------~-..........   .. ----- . . _____ i-r--.--



12 © DARBININKAS • 1974 balandžio 5, nr. 14

AI K A. ■ ■ A. 19^ 99 Jan’na Kinkienė ir Irena Mit-SgB B BBBB I B B^f BL^kutė, dailininkės, iš Chica-
■ BJUB B^B 141 IBI B IBI B*A AbBAtR ^°s ')UV<) i New Yor-■ BjP B I Bl B I Bl M susipažinti čia

galerijomis. Išbuvo visą praeitą 
savaitę. Irena Mitkutė praeitais 
metais lietuvių vasario mėn. pa
rodoje Chicagoje laimėjo 1000 
dol. premiją. Su savo grafikos 
kūriniais dalyvavo ir penktojoje 
parodoje Kultūros židinyje.

Stefa Marcinkienė yra atvyku
si iš Australijos, iš Adelaidės, 
ir sustojusi pas Kazį Brazauską, 
(142-25 Pershing Crescent, Ja
maica, N. Y. 11435).Į Ameriką 
atvyko pasisvečiuoti, aplankyti 
pažįstamų. Jos vyras, jau miręs, 
buvo jūrininkas. Jinai aktyviai 
reiškiasi visuomeninėje veikloje.

Redakcija ........
Administracija 
Spaustuvė .......
Vienuolynas .... 
K. Židinio salė

.827-1352 

.827-1351 

.827-1350 

.235-5962 
827-9645

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Velykų švenčių proga 
pamokų nebus balandžio 13 ir 
20.

L. K. Moterų S-gos 29 kuopos 
susirinkimas šaukiamas balan
džio 7 Apreiškimo parapijos sa
lėje. Visos kviečiamos dalyvauti 
11 vai. mišiose ir rekolekcijose. 
Susirinkimas ir kavutė bus 12 
vai. Po to bus visom gera pro
ga dalyvauti religinės muzikos 
koncerte.

Priešvelykinė religinė va
landėlė bus balandžio 7, Ver
bų sekmadienį, Apreiškimo baž
nyčioje. Mišios 11 vai. Tėv. V. 
Gidžiūnas pasakys pamokslą ir 
užbaigs gavėnios rekolekcijas. 
Po pamaldų bendri užkandžiai 
parapijos žemutinėje salėje. 
Ateitininkų dvasios vadai kvie
čia dalyvauti visus ateitininkus 
ir pasikviesti savo draugus.

N. Y. vyr. skaučių židinio Vi
lijos sueiga bus pirmadienį, ba
landžio 8 d., 7:30 v.v. Aldonos 
Klivečkienės namuose, 94-24 85 
Rd., Woodhaven, N. Y. Visos se
sės kviečiamos dalyvauti.

Už a.a. Praną Padalį, mirusį 
prieš trejus metus, mišios bus 
aukojamos balandžio 6, šešta
dienį, 9 vai. ryto pranciškonų 
koplyčioj, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. Velionies drau
gai ir pažįstami prašomi už jį 
pasimelsti ir pagal galimybes 
dalyvauti pamaldose.

Darbininke kovo 29, nr. 13, 
psl. 2 atspausdinta nuotrauka — 
kadetas Arvydas Jarašius tarp 
New Yorko tautinių šokių šokėjų. 
Pirmoji iš kairės yra ne Angelika 
Markevičiūtė,
Menčiūnaitė. Už 
prašome.

bet Angelika 
klaidą atsi-

iš Long Is- 
savo sesutę

Anelė Zabelienė 
land City sveikina 
Mary Parzel iš Jersey City gim
tadienio proga. Kaip dovaną jai 
užsako Darbininką.

Dail. Adomo Galdiko mono
grafija Darbininko administraci
joje gauta tik balandžio 1. Kas 
ieškojo knygos anksčiau nusi
pirkti, prašomas kreiptis į Darbi
ninko administraciją. Knygos 
kaina su persiuntimu — 16 dol.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas balandžio 21 rengia At
velykio popietę. Paskaitą skaitys 
inž. dr. Jurgis Gimbutas, Litua
nistikos Instituto pirmininkas. 
Jis kalbės tema — Lietuvos baž
nytėlės, koplyčios ir jų steigė
jai. Loterijon bus leidžiamas Ro
mo Viesulo paveikslas. Bus 
gražios tradicinės Velykų vaišės. 
Pradžia 4 v. popiet.

Dail. Aleksandra Merker-Vit- 
kauskaitė su dviem skulptūro
mis dalyvauja grupinėje skulp
tūros parodoje Paramus Park, Rt. 
17, Paramus, N. J. Paroda ati
daryta kovo 25 ir tęsis iki balan
džio 6. Ji ten išstatė Running 
Feet ir Pelėdą — abi padary
tos iš geležies ir cemento.

A. a. Liucijai Goštautienei 
mirus, vietoj gėlių 10 dol. auko
ja Kultūros Židiniui K. Reme- 
zienė, Brooklyn, N. Y., ir reiškia 
sūnui Stasiui užuojautą.

A.L.R. Kat. Federacijos New 
Yorko apskrities seimelis šau
kiamas balandžio 21, per Atve
lykį, 12 vai. Apreiškimo parapi
jos salėje Brooklyne. Pirma apa
tinėje salėje bus kavutė seimo 
dalyviams ir svečiams. Posėdžio 
pradžia 12:30. Paskaita apie ak
tualius laiko klausimus. Praneši
mus padarys valdyba ir iždo 
globėjai. Bus renkama nauja val
dyba. Visos Federacijai priklau
sančios draugijos bei organizaci
jos prašomos išrinkti po du ar 
daugiau atstovų, aprūpinti juos 
įgaliojimais. Seimelio metu 
draugijos bei organizacijos pra
šomos sumokėti mokesčius 
Federacijai.

Ieškomas asmuo nuolatiniam 
apsigyvenimui. Gera proga pen
sininkui arba gaunančiam pašal
pą. Priimama ir suaugusių šei
ma. Namas arti jūros. Mieste yra 
galimybės surasti ir šiokį tokį 
darbą. Nuomos už butą nereikia 
mokėti, tik šiek tiek prižiūrėti. 
Dėl informacijos kreiptis: N. 
Raktis, 18 Montpelier Avė., At- 
lantic City, N. J. 08401.

/■ LT

Hallmark galerijoje, W. 56 St. ir 5 Avė. Manhattane, buvo išstatyti lietuviški margučiai ir de
monstruojama, kaip jie daromi. Iš k. į d. Brian and Shelby Decker, Anne Klem —Liet, vyčių 
atstovė, demonstravusi margučių dažymą, Regina Rūta Žymantaitė, Edward J. Decker, 
galerijos vedėjas ir tų vaikų tėvas, ir Basia Kulpa, iš Philadelphijos laiko lenkiškų margučių 
krepšiuką. Anne Klem margučiai galerijoje bus išstatyti iki balandžio 27. Lietuviškų margu
čių skyrių globoja Liet, vyčiai ir Liet. Moterų Klubų Federacijos New Yorko klubas, koordi
nuoja Helen Kulber. Nuotr. Charles Binkins . ________ ___________ ____

PREZ. ANTANO SMETONOS 
MINĖJIMAS NEW YORKE

VERBŲ SEKMADIENĮ,

BALANDŽIO 7, 5 VAL. POPIET

ĮVYKSTA

RELIGINIS KONCERTAS
APREIŠKIMO PAR. BAŽNYČIOJE,

259 NORTH 5th ST., BROOKLYN, N.Y.< - •

PROGRAMĄ ATLIKS

APREIŠKIMO PAR. CHORAS
vadovaujamas muziko ALGIRDO KAČANAUSKO

Koncerto solistai: IRENA STANKŪNAITĖ
ALBINAS PRIŽGINTAS

PARAPIJOS KUNIGAI IR CHORO VALDYBA 
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

t

PO KONCERTO KAVUTĖ

Kviečiame visą NY-o lietuvišką jaunimą
atsilankyti įšokiusVelykųdieną — bal. 14 d.

4
U

1

„MARGUČIO v
s
0

M Gros “rock” orkestras Kf
O Kultūros Židinyje 

7:30 vai. vak. 
Įėjimas: $2.50

/
4

RENGIA NY STUDENTAI ATEITININKAI /

Lietuvos respublikos pirmo
jo ir paskutiniojo prezidento 
Antano Smetonos 100 metų gi
mimo ir 30 metų mirties su
kakčių minėjimas įvyks gegu
žės 12 Kultūros Židinyje. Mi
nėjimas prasidės 11 vai. spe
cialiomis pamaldomis Apreiški
mo parapijos bažnyčioje. Už ve
lionies prezidento vėlę bus lai
komos koncelebruotos mišios. 
Organizacijos dalyvauja su vė
liavomis.

Akademija bus 4 vai. Kul
tūros Židinyje. Pagrindinis kal
bėtojas dr. Antanas Butkus iš 
Clevelando. Po iškilmingos aka
demijos koncertas, kuriame da
lyvauja pianistas Antanas Sme
tona (prezidento vaikaitis) ir 
solistė Daiva Mongirdaitė-Ri- 
chardson. Akomponuoja Albinas 
Prižgintas.

Garbės komitetas
Minėjimui ruošti sudarytas 

garbės komitetas ir rengimo ko
mitetas.

Garbės komitetą sudaro: Juo
zas Kajeckas, Lietuvos atstovas 
prie JAV vyriausybės; Anice
tas Simutis, Lietuvos gen. kon
sulas New Yorke; dr. Kęstutis 
Valiūnas, Vyr. Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pirmininkas; 
inž. Bronius Nainys, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkas; Juozas Gaila, JAV Lie
tuvių Bendruomenės krašto val
dybos pirmininkas; pulkininkas 
Jonas Švedas, Lietuvos Kariuo
menės Savanorių Kūrėjų Sąjun
gos centro valdybos pirminin
kas; v.s. Antanas Saulaitis, Lie
tuvių Skautų Sąjungos Tarybos 
pirmininkas; Vladas Šoliūnas, 
Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos centro valdybos 
pirmininkas, Vincas Tamošiū
nas, Lietuvių Šaulių Sąjungos 
Tremtyje centro valdybos pir
mininkas; Leonas Virbickas, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio Se
niūnų Tarybos pirmininkas; Ire
na Banaitienė, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos pirmininkė; 
J. Lendraitis, Korporacijos Neo 

• Lithuania vyr. valdybos pirmi
ninkas.

Rengimo komitetas
Rengimo komitetą sudaro: 

Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos valdyba ir New Yorko 
lietuvių organizacijos: JAV Lie-

tuvių Bendruomenės New Yor
ko apygarda, Liet. Krikščionių 
Demokratų S-gos New Yorko 
.skyrius, Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio New Yorko seniūnija, 
Lietuvos Kariuomenės Savano
rių Kūrėjų Sąjungos New Yorko 
skyrius, L.K.V. Ramovės New 
Yorko skyrius, LŠS Tremtyje 
Simo Kudirkos kuopa New Yor- 
ke, ASS Akademikių Skaučių 
Draugovės New Yorko skyrius, 
ASS Korporacijos Vytis New 
Yorko skyrius, N. Y. Nerin
gos tuntas, New Yorko Tauro 
tuntas, Vyr. skaučių židinys Vi
lija, L.M.K. Federacijos New 
Yorko klubas, Moterų Vienybė, 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 
draugija New Yorke, LST Kor
poracijos Neo Lithuania Filis
terių Sąjunga, LST Korp. Neo 
Lithuania New Yorko padalinys, 
Amerikos Lietuvių Tautinės Są
jungos Elizabetho skyrius ir 
ALTS-gos pirmas ir vienuolik
tas skyrius New Yorke.

Rengimo komitetui pirminin
kauja Jurgis Sirusas.

Cypress Hills rajone inuomo- 
jamas 6 kambarių butas. Gera 
vieta, netoli AP ir Bohack di
delės krautuvės. Ramioj vietoj, 
pageidaujama senesnio amžiaus 
žmonės be mažų vaikų. Nuoma 
nebrangi. Adresas: 3432 Fulton 
St., Cypress Hills, Brooklyn, 
N. Y. Onar F. Skwar.

Bronxe prie Fordham Rd. 
išnuomojamas iš 4 ir pusės kam
barių gražus butas 2-3 asmenim. 
Skambinti 298-5359.

Išnuomojamas kambarys su 
virtuvėle, maudykle, su baldais, 
atskiras įėjimas, Richmond Hill 
rajone. Tel. VI 7-3681.

Windsoro, Kanados, mergaičių kvartetas “Aušra” balandžio 
20 atvyksta į New Yorką ir dainuoja Laisvės Žiburio radijo 
pavasario baliuje Kultūros Židinyje. Iš k. Dana Kozulytė, 
Rūta Čerškutė, Aldona Tautkevičiūtė ir Nijolė Giedriūnaitė. 
Trūksta vadovės V; Tautkevičienės ir akordeonistės Kristinos 
Puidaitės.

LAISVĖS ŽIBURIO RADIJAS
KVIEČIA Į

METINĮ PAVASARIO

KONCERTĄ — BALIŲ
ŠEŠTADIENĮ, BALANDŽIO 20 D., KULTŪROS ŽIDINYJE

341 HIGHLAND BLVD. BROOKLYN, N. Y.
PRADŽIA 7 VAL. PUNKTUALIAI

ĮĖJIMO AUKA 5 DOL.

PROGRAMOJE:

Mergaičių kvartetas “AUŠRA”,
VAD. A. TAUTKEVIČIENĖS 
iš VVindsor, Kanados

Akt. HENRIKAS KAČINSKAS

Po programos šokiai iki 2 vai. grojant europietiškam Amur orkestrui. Solo Juozas 
Nakutavičius. Valgių ir gėrimų bufetai viršutinėje ir apatinėje salėse.

BILIETUS galima užsisakyti paštu prisiunčiant už kiekvienų bilietų po 5 dol. ir sau 
adresuotų su pašto ženklu vokų: Lithuanian Radio Club 62-15 69 Place, Middle Village, N.Y. 
11379.

Ozone Park sekcijoj išnuomo
jamas butas pirmame aukšte iš 5 
kambarių. Kaina labai prieina
ma. Kreiptis savaitgaliais ir va
karais. S. Gurklys, 494 Pine St., 
Brooklyn, N. Y.

Ozone Park, Queens, išnuo
mojamas gražus butas iš 5 jau
kių kambarių. Gali gyventi 4 as
menys. Patogus susisiekimas. 
Tel. 738-7280.

Bilietų platintojai:

NEVY YORKE NEW JERSEY

Išnuomojamas butas 4 kamba
rių prie gero susisiekimo. Skam
binti tel. 523-3641. i

VVoodhaven: M. Valinskienė 296-2244
H avė n Realty (J. Andriušis) VI 7-4477 
E. Kezienė 296-0798

Richmond Hill: Alice’s Florist 846-5454
B. Lahutienė VI 7-5550

VI. Vasikaųskas VI 7-1286 
Brooklyn: Apreiškimo par. klebonija EV 7-2111 

A. Diržys TA 7-8789
Kelionių agentūra “Vytis” 769-3300 

Jamaica: N. Baltrulionienė AX 7-0991 
Kew Gardens: Z.Jurys 441-7831 
Ozone Park: N. Kulikauskas 845-6722 
Flushing: I. Alksninienė TU 6-5695 
Middle Village: R. Kezys 894-1288

Paterson: A. Rugys 525-3344
Elizabeth,S
Kearny
Newark
Linden
Autobusai”'organizuojami iš Neic Jersey. 
Patersono apylinkėje kreiptis į A. Rugį; 
Elizabeth, Netvarko apylinkėse kreiptis į 
V. Namaitį.

B. Macijauskienė 892-6415
V. Namaitis 351-9057

KVIEČIAME VISUS GAUSIAI ATSILANKYTI
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