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Per Europą keliauja Hi
pasi-

SVETLANOS LIKIMAS

U Thant ir Rusk

parlamento narių.

mokesčių 2,768 dol. mu.

propagandiniu kėliu silpninti 
Amerikos karines jėgas ir jų 
Veiklumą. Propagandos taiki
nys šiuo metu visiem propa
gandos veikėjam tas pats: su
stabdyti pirmiausia bombarda-

tungo žmona, dabar labai ga 
linga.

rų ir sovietinio bloko. Tai So
vietų praktinis atsakymas į 
LBJ raginimą statyti ekonomi
nius tiltus.

Šios didžiosios politikos vai
siai krinta Vietname, krinta ir 
New Yorke. Seržantas Michael

tarė U Thant ^eftalavimui, kad 
Amerika pirmoji paskelbtų pa
liaubas.

kad už 
surinks

Romney—viltis ir nusivylimas

lą demokratų^ pertįjai;labiau
siai dėl to kšiįbs esąs valsty
bės sekretorių Rusk; pasisa
kė už bomlMU&mtno sustabdy
mą vienašališkai; gyrė LBJ san
tykius su Sovietais. Šen. J.

-- Prancūzijos mm. pirm. 
Georgės Pompidou balandžio 1 
atsistatydino. Manoma, kad

Po visos propagandos prieš 
ČIA prezidentas LBJ įsakė ČIA 
sustabdyti paramas visom pri
vatinėm organizacijom. Būsian
ti sudaryta atskira institucija,

leidėjai nesiryžta suvaržyti gin
klų pristatymo.

Už tas gyvybes ir aukas at
sakomybę pirmiausia turėtų pa
jausti tos galvos, kurios suda
ro klimatą laisvei ne piliečių 
daugumos, bet gangsterių lais
vei.

prasme...
Tai vis iš didelio asmens

Apsaugos sekr. McNamara 
balandžio 3 atmetė Kongrese 
kylantį reikalavimą bombar
duoti š. Vietname sovietinių Mi- 
gų bazes.

gino žuvusius Vietname ir A- 
merikoje: esą per tą patį lai
ką,' kai Vietname žuvo apie 
8,500 amerikiečių, pačioje A- 
merikoje žuvo apie 50,0 0 0 
nuo žmogžudžių rankos.

balandžio 3 pareiškė susirūpi
nimą, kad amerikiečiai š. Viet
namo nelaisvėje turį pereiti 
smegenų plovimo procedūrą ir 
pasisakyti prieš Ameriką.

Respublikonų 14 gubernato
rių, kurie save* laiko “nuosai-

— Amerika numato, 
1967 metus mokesčių 
200 bilijonų-dvigubai daugiau 
nei 1957. Vidutiniška šeima su
mokės 3,300 dol, už 1966 me-

Viceprezidentas H. H. Hum- sinjoras Paul Marcinkus. H. 
phrey balandžio 1 lankėsi pas H. H. dovanojo popiežiui auk- 
popiežių Vertėju buvo mon- sinį stalo laikrodį, popiežius 

dovanojo Rafaelio freskų spal- 
reprodukcijų rinkinį ir sa- 

_ B, vo paskutinės' enciklikos auto- 
grafuota egzempliorių. Floren- 

- B cijoje viceprezidentą pasveiki- 
' E no kiaušiniais — vienas per au-

tomobilio langą atsimušė į A- 
menkos konsulą. Balandžio 2 
jau buvo Londone.

_ B- Iriaisiais”, pagal WJT, turėjo
ČIA ^rektoriam Richard Heim. slaP^ pasitarimą dėl jų kandi- 
vaMžia siaurinama dato busimojoj konvencijoj. Jų

Luther Kinų:
Dr. Martin Luther King ko

vo 30 dėl Vietnamo pasisakė: 
jei vyriausybė tęs karą, tai vi
suomenės protestas galės 
reikštis “atsisakymu nuo pilie-

dėmesio centre buvo Romney. 
Tačiau po pasitarimo nuomo
nės suskilo — kai kuriem at
rodė, kad Romney trūksta pla
tesnio politinio galvojimo.

Tame pasitarime buvo gub. 
Rockefelleris. Jis nepasakęs 
nei taip nei ne. Bet jis numa- 
tąs, jei partija nepasisakys už 
Romney, jei kandidatai bus R. 
Nbconas ar gub. Reagan, tai 
daugiau vilties atsirastų ir pa
ties Rockefellerio kandidatūrai.

Šen. Percy kelia majoro Lind- 
say vardą. Komentatoriai sa - 
ko, kad tą vardą keldamas, Per-

— Sovietai sutiko pastatyti cy siekiąs pristatyti ir save pir- 
Pakistanui elektros jėgainę, ku- m°i eilėj, b Lindsay tik į vice- 
ri atsieis 26 milijonus; iš jų prez^entus.
12 mil. duos Sovietai. Jie gali 
tai daryti, nes iš Amerikos gau
na 30 mil. italų statomam au
tomobilių fabrikui Sovietuose.

gas “Naujoji klasė” ir “Pasi
kalbėjimai su Stalinu”.. Paleis
tas iš kalėjimo išsinešė du nau
jus romanus, parašytus ant tua
letinio popierio skiautelių, sako-

— Vokietijoje ėmė skilti 
laisvųjų demokratų partija; da
lis jos vadų pasisakė už rytų 
Vokietijos ir Oderio Neissės 
sienos pripažinimą. Partijos 
pirmininkas Mende ir vadovy
bės daugumas tebesilaiko ben
dros vokiečių politikos. Partija 
turi 50 atstovų parlamente.

fronte - Gromyko, Nasseris,
Amerika sustiprino karinį spaudimą. Sovietinis blokas sustiprino pa 
namui, o propagandoje reiškiasi bendras frontas — J. Tautą, komunistą, liberalą

miausi patarėjau yra Arthur — Kinijoje eilė dienų eina 
Schlesinger, Jr. (dabar ADA vi- jau demonstracijos prieš valsty- 
cepirmininkas) ir Theodore So- bės galvą Liu Shao-chi. Reika- 
rensen. Pirmasis karštai prita- lauja jį pašalinti. Jis kitados 
re senatoriaus kalbai, kuria jis turėjo konfliktų su Mao Tse- 
kritikavo prezidento , politiką. 
Antrasis jai nepritarė. Tarp ki
tų partijos narių ta kalba šen. 
padare nepopuliarų.

prezidentas vėl jam paves su
daryti vyriausybę. Parlamente 
po kovo 12 rinkimų de gaullis- 
tai turi 245 atstojus iŠ 486

Newsweek teigimu, pats pre
zidentas LBJ nusprendęs Stali
no dukters Svetlanos neįsi
leisti į Ameriką, kad nesuga
dintų jo statomų tiltų. Dabar 
prezidentas manąs savo nusis
tatymą pakeisti. Sovietai apsi
pranta su mintimi, kad Svetla- buvo nušauti trys detektyvai 
na keliaus į Ameriką. Esą jie to pogrindžio, kuriam įstatymų 
suinteresuoti, kad Svetlana ne
kalbėtų nieko blogo apie da
bartinius Sovietų vadus. Ir tai 
jiem būsią ištesėta.

— Kongrese balandžio 3 
kongresmanas R. L. Roude- 
bush, Indianos d., kalbėjo, kad 
iš 400 prekių, kurias leista iš
vežti į komunistinius kraštus, 
daugelis galės būti persiųstos 
į š. Vietnamą ir panaudotos 
karo reikalam.

laisvės kulto ir iš tauraus pa
siryžimo ginti asmens laisves 
nuo valstybės pasikėsinimo...

Prezidentas LBJ kitą antra- tūlio viršūnių konferenciją, teismai yra priversti toleruoti 
dieni vyks į Punta dėl Este, Dėl šios konferencijos pagilę- nusikaltimus, nes įstatymai aiš- 
Urugvajuje, į vakarinio pusnį- jo įtampa, tarp prezidento ir kinami kriminalistam palankia 

politinės komisijos pirmininko, 
kada komisija nepriėmė nutari
mo, kuris aiškiai paremtų pre
zidento politiką lotynų Ame
rikoje. Nutarimas tuščiaviduris, 
o šen. Fulbrightas nepagailėjo 
prezidento politikai kritikos.

Ambasadorius C oi db argas 
paskelbė, kad jis '.nesutiksiąs 

— Prancūzijos naujo paria- kandidatu į senatorius vie- 
mento pirmininku balandžio 3 toj Javits jį uikėsi siūlyti de- 
išrinktas de gaullistas Jacųues mokratai.
Chaban-Delmas, 261:214 balsų.
Patys de gaullistai turi 245 at- — Kubos atstovas Jungtinė* 
stovus. Laikoma tas pirmas se Tautose balandžio 3 sužeis

tus šeimai tenka vidutiniškai balsavimas de Gaulle laimėj*- tas, kai atidarant sprogo siun
tinukas, gautas paštu.

Prezidento LBJ padėtis opini
joje pagerėjo po Guam konfe
rencijos ir po š. Vietnamo at
sisakymo priimti gen. sekreto
riaus Ų Thant siūlymą sustab
dyti karinius veiksmus ir derė
tis. Kongrese iniciatyva pėrė- vbną Mauros Afietname. Siame 
jo į rankas tų, kurie reikalauja 
sustiprinti karinį spaudimą.

Vietname iš tikrųjų kariniai 
veiksmai daros vis didesnio 
masto. Ne tik dėl to, kad A- 
merikos vyriausybė ima duoti 
daugiau laisvės savo kariuome
nei, bet ir dėl to, kad sovieti
nis blokas siunčia daugiau ir 
geresnių ginklų į šiaurės Viet
namą.

Komunistai nepraranda kari
nio agresyvumo, bet mato, kad 
laikas vis labiau juos artina Į 
karinį pralaimėjimą. Tad su
prantamos naujos pastangos

nyse nubaustas 10,000. Iki su
mokės, kovo 27 laivo kapitonas 
L.M. Kušenko nugabentas į ka
lėjimą. Bet tą pat dieną Sovie
tų atstovybė sumokėjo. Sauso 
mėn. toks laivas buvo nubaus
tas 5,000 dol.

(Sakoma, tai kultūringas bū
das atsiimti dolerius, kuriuos 
Sovietai paėmė iš Amerikos tu
risto, pakeisdami jam kalėji
mą, dolerine bausme).

Kroli, prieš dvi savaites grįžo 
iš Vietnamo į New Yorką. Grį
žo garbės ženklais apdovano
tas. Bet grįžo tam, kad Manhat- 
tane būtų nušautas tų, kurie 
kovoja “už taiką Vietname”, ar 
gal “už pilietines laisves” na- 
mieje. Kelios dienos prieš tai

UThant? >
J. Tautų gen. sekr. U Thant 

balandžio 1 paskelbė, kad. A- 
merika pirmoji turi paskelbti 
paliaubas, sustabdydama bom
bardavimą ir kitokią ofenzyvą, 
tikintis, kad komunistai tą pat Clark 
padarys.

ADA:
Americans for Democratic 

Action (kuriem vadovauja libe
ralai ekstremistai) konvencijoje 
balandžio 2, priimdamas pirmi
ninko pareigas, John Kenneth 
Galbraith kritikavo prezidento 
LBJ politiką: esą toliau tęsia
mas Vietnamo karas reikš ga-

TEGUL NUSIGINKLUOJA POLICIJA.., 
Neit Yorke asmens laisvės ir taikos kultas paverčiamas 
Amerikos niekinimo ir anarchizmo židiniu

f Stoję vietoje pereitą kartą 
buvo primihias vaizdas, kokių 
dirsių atsiranda tarp kviečių 
akademiniuose laukuose 

kaip Ohio 17 profesorių su
vaidino Judo Iskarijoto rolę A- 
merikai. Būtų keista, jei toki 
mokytojai pasiliktų be moki
nių, profesoriai be studentų..

Apie tokius studentus pasa
kojo N. Y. Post kovo 24. Esą 
New Yorko pilicijai anonimas 
paskambino apie “pogrindinį 
teatrą” Manhattane, kuris ko
vo 23 vaidins trečią ir pasku
tinį kartą savo spektaklį. Po
ra policininkų nuvyko į tą 
spektaklį ir išsivedė tris akto
rius — Peter Prentiss, 25 m. 
Joseph Capone, 24 metų — 
abudu iš Nėw Haven, Roger Si- 
mon, 24 metų, iš Scarsdale, 
o taip pat ir teatro direktorių 
Richard Place, 23 metų — 
taip pat iš New Haveno. Visi 
keturi pasisakė esą studentai.. 
Tie studentai buvo pakviesti į 
teismą, kad atsakytų už Ame
rikos vėliavos demonstratyvų 
išniekinimą — jos nuplėšimą,

Politikos nekeis ■ - ■

tinto klusnumo”. Tai jau nau
ja priemonė kovai - prieš val
džios potitiką. (A. f. D. A. kon
vencijoje kalbėta apie kitą prie
monę: pasisakė už atleidimą 
nuo karinės prievolės tiem, ku
rie “moralės pagrindu” atsisa
ko vykti į Vietnamo karą.).,.

Kas užnugary:

Kongresinis komitetas prieš- 
amerikinei veiklai tirti davė 
spaudai informaciją, kad “ko
munistai yra pagrindinė orga
nizacinė jėga, stovinti už de
monstracijų”, kurios organizuo
jamos balandžio 8-15 New Yor
ke ir San Francisco Vietnamo 
karui pasmerkti.

BALANDŽIO PIRMOJI
Indijoje, sostinėje, buvo ren

giamas labdaros koncertas. Pro
gramoj skelbiamas Presley ir 
Armstrong. Bilietų buvo toks 
pareikalavimas, kad greitai ne
beliko. Skambino dėl bilietų 
rengėjam iš min. pirmininko įs
taigos, iš Amerikos atstovybės. 
Pastaroji rengė svečiam artis
tam priėmimą. Išpopuliarino 
koncertą ne tik amerikiečiai 
artistai Ir patys rengėjai buvo 
autoritetingi: rengė “Tarptauti
nė žmogaus gerovės sąjunga”, 
kurios vardu veikė generalinis 
sekretorius dr. J. N. Tagore; 
sąjungos pirmininkas —t dr. 
Martin Luther King. Buveinė 
Ženevoje. Kaip matyt iš sąjun
gos blankų, globėjais buvo ka
talikų įžymus pedagogas Bom
bėjuje, japonų taip pat įžymus 
pedagt^as.

Koncertas turėjo būti pereitą — Mltovan Djllas, buvęs Ju- 
savaitę. Staiga rengėjas dr. Ta- goslavijos Tito artimiausias po- 
gora susirgo ir dingo. Salės sa- draugas, iš paskutinių sa
vininkas kreipėsi į policiją, ku- vo dešimties metų, praleido de
ri išaiškino, kad abudu artistai vyneris metus kalėjime už kny-

bendrame pnų>agandos fronte 
atsiduria šiuo metu veiksniai, 
esą už Amerikos ir pačioje A- 
merikoje:

Gromyko ir Nasseris:
Sovietų užsienių r. ministe- 

ris Gromyko po trijų dienų pa
sitarimo Kaire su Nasseriu ir 
kitais jo vyriausybės nariais 
balandfio 1 bendrame komuni
kate paskelbė reikalavimą, kad 
Amerika “tučtuojau ir be sąly
gų sustabdytų bombardavimą 
šiaurės Vietname” ir kad visos 
svetimos kariuomenės 
trauktų iš Vietnamo.

KULTŪRINIAI MAINAI
Prie Alaskos 6 mylios nuo 

kranto kovo 22 suimtas Sovie
tų žvejų laivas. Už žvejojimą 
Amerikos teritoriniuose vande-

valkiojimą ant žemės ir pan. 
sąyo vaidybinių sugebėjimų 
demonstravimą.

Tokių studentų, niekinančių 
Amerikos vėliavą, nebūtų, jei 
neimtų profesorių, kurie A- 
meriką niekina; jei nebūtų dva
sininkų, kurie kursto deginti 
mobilizacijos kvietimus ir ro
dyti “pilietinį neklusnumą”; jei 
nebūtų ‘išmintingų galvų, ku
rios iš didėlio kulto asmens 
laisvei nueina į valstybės nie
kinimą ir anarchizmo kultą.

New Yorke susirado pase
kėjų ir tarptautinės politikos 
mokytojai ... J. Tautų gen. 
sekr. U Thant, iš kažin kokio 
rytų šaltinio pasisėmęs politi
nės išminties, mokė, kad nuo 
Amerikos priklauso Vietnamo 
taika; tegul tik Amerika ’nusto
ja bombardavusi, paskelbia 
paliaubas, ir šiaurės Vietnamo 
komunistai paseks tuo gražiu 
pavyzdžiu. Net gi gražu ir mo
ralu, jei galingasis pirmasis nu
sileis .. .Ir tam pritarė taikos 
mylėtojai — Gromyko, Nasse- 
ris, Luther Kingas, Galbraith- 
as ir Schlesingeris.

Panašiu būdu norima taiką 
įvesti ir New Yorke — polici
jos šefas, vyriausias karo su 
nusikaltimais vadas, paskelbė: 
policija nusiginkluos, nenešios 
ginklų. Sakytum: koks bus gra
žus taikos pavyzdys! Gal juo 
paseks ir New Yorko gangste
riai — taip pat sudės ginklus?

Suvaržyti plėšikam, gangste
riam ginklų pristatymą, ypa
čiai pristatymą paštu, nebus 
demokratiška... Ir tikrai: kiek 
pastangų dedama Kongrese, to
kio suvaržymo negali * paversti 
įstatymu. Visai taip, kaip ne
gali suvaržyti sovietinių gink- 

Į h| pristatymo Vietnamo kmnu- 
> matom' p r e Hmphonge uostą. 

. Uždrausti ginklų prisftiymą 
įĮJį gangsteriam, gali sugriūti ita-

j ■ !■»■■■■ i nio tiltai su gangsterių nemato
mąja valdžia... s

Keliamas aliarmas, kad nu-

ir nesirengia vykti į Indiją, į- 
žymieji pedagogai visai nežino
mi, o buveinės nurodytas ad
resas Ženevoje taip pat nepa
žįstamas. Koncertas neįvyko, 
bet labdaros tikslas buvo pa- ®» kitokio popierio jam ne
siektas — rengėjas Tagore su- duoU. Jis prašėsi dabar vyriau- 
sišelpė 800 dol. kleisti jį kelionei į Angli-

McariMe balandžio .1 ra- leisti paskelbti tuos naujus 
dijo programa staiga buvo nu- romanus užsieny. Liepta pa
traukta ir paskelbta sensacija laukti.
— Amerikos astronautai pasie- "Aš niekad natlbaiminau pa- 
kė laimingai mėnulį. Grįždami sakyti savo nuomonę", kalbė- 
atgal, jie sustosią Šveicarijoje; jo jis Newsweek korėsponden- 
suinteresoti juos pagerbti te- tui. "Ir aš nesibaiminu uM grįž* 
gul išeina į kalnus jų sutikti, ti Į kalėjkną. Aš nesu įsltild- 
Ir tolstančiai išėjo, per vėlai nęs, kad .aš laimėsiu. Bot aš —- Sovietai leido žydam pa- 
supratę, kad tai balandžio pir- esu {aitikinęo, kad aš pasakysiu tikėpti Velykom macų, žydų 
mostas apgaulė.' alvk«L ką aš gaivalu". Velykos prasidės balandžio 23.

veikti europiečius, kad pritartų 
sutar^^ kurią padarė Ameri- 

- rB ka ir Sovietai dėl atominių gin- 
L,-y -> klų nedavimo tom valstybėm,

kurios jų neturi.

N. Y. Times vertina, kad H. 
B H. Humphrey nėra tokiai misi- 

_ jai tinkamas, bet esą gera bent
^^Ž'B tai, kad ■ rodoma noro kalbėtis 

x — B 511 Europa. Nižonas pasisakė,
H. H. Humphrey W turėtų vykti pats preziden- 

misijose po Europą tas.

Sovietai pasiūlė Amerikai ga- tų politikai, skelbiančiai “libe- 
riam, kad taikos pastangas nie-. linguosius generatorius Grand ralizaciją” prekybai tarp Vaka- 
kais pavertęs valstybės sekr. Coulee hidroelektrinei jėgainei 
Rusk, 1964 ir 1965 metais apie praplėsti.
tas pastangas net nepainfor- N. Y. Times aiškina tą pa
migdamas prezidento. siūlymą kaip egzaminą LBJ til-

kuri viešai rems tokią privati
nių organizacijų veiklą. Tai in
stitucijai pinigus duos daugiau
sia vyriausybė. Jos administra
cija bus sudaryta iš privatinių 
asmenų, departamen
to, apsaugos departamento. To- 

Amerikos prekes kią instituciją organizuoti pre
zidentas pavedė valst sekr. D. 
Rusk.
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HAVER REALTY

VYTAUTAS BELECKAS

VYT. MAŽELIS

Korespondentas bandė tei - 
rautis, ką Lietuva toj parodoj

reikalų. Autoriaus sudarytą įs- JJ* 
pūdį iš viso prieš partiją rolę “ 
pasaulinis mastu atitaisiBėjo m 1 
tame pat laikraštyje v.m. (įsi
jungė ir Naujienos vasario 3. -
P. Venclova prieš autorių), ir njų

Daug sutaupysi pirkdamas per SPARTĄ radiją, radio* 
consoles, color ir kt. TV, tapė recorderiai, patefonai, fono
grafai, įv. skaBavtaio mašinos, cash registeriai, rašomos 
mašinėlės visomis kalbomis. VM gaminiai Tetefunken, 
GrancHg, Zenith, Bunougha, Otympia, Royal, etc. Kata
logus ir infornMtfjas gausite tik pranešę savo adresą — 
XLeCMAfflS, 10fary Dr,E.Nortf>porf,N. Y.I1731

sirinkime už dyką gauna po 2 
stiklus alaus, metiniame dvi 
bumikes “kietųjų” gėrimų ir 
metiniame bankete gerti ir val
gyti tai soties. Jų valdybos ir 

i * v apmoka
mos; nariams jokių pareigų, 
nes visus juodus darbus atlie
ka samdiniai”.

KenSįUųgtePrinceGardens -'-~- 
tie buvo perdaug dide&

Salia RriuSo tėra Vineas Ba- 
liekas, patarėjas, kuriam rodos, 
kėd užtenkamai yra darbe fr 
tame malame name. Gyvena—

Keleivyje kovo fž ir 29 po
lemika visai kitu klausimu — 
dėt bėMfreomėnės. J. Vlks,

Visa kita — sako korespon
dentas — .tai privataus buto at-

teaujĮ Ydrto fttieste — parduodami Ir taisomi 
GRUNDIŠ - TELERJNKEN ■ BLAUPUNKT - NORDMENDE 

Net. radijai, kdmb. radijai, Hi -Fl (stereo), įrekordavimo aparatai, 
nešiojami stereo fonografai

GERMAN ELECTRONIC SERVICE CORP.
Specialistai patarnavimui ir visos dalys įvairiems Europos gamybos 
aparatams. — -' • - - --- _. - ----- _______________ <
"f- Lengvai pariedama traukiniais šrba automobiliais — 

61-05 m AVt, WOOD5IDE, NL Yr 
Paskambinkite: TW 9-3900 ir nurodys, kaip lengva pasiekti jų vietą.

nesvarstytas kompetentingai. 
Tačiau toki teisinai užrimirštan- 
fiem primena, kad Maskvos če
kistai (KGB) tebeturi Lietuvoj 
ir dantis ir nagus. (Elta)

tatge- klausimo prasmė, matyt, iš vi
so nesuprantama, ir jis atsakė 

(Ėtta) taip, kaip rusas tegali savu su
pratimu atsakyti, būtent: “Mū
sų paviljone Lietuvos ekspona
tai bus kone kiekvienoje salė^ 
je... Ypač gausiai atstovauja
ma Lietuvai kultūros skyriuje. 
Tarybiniame keturių šimtų 
Žmonių meno saviveiklos an
samblyje dalyvaus taip pat Lie
tuvos atstovai”.

Dėmesį patraukia klausimai, 
dėl kurių buvo mažiau polemi
kos tarp laikraščių, daugiau to 
paties laikraščio viduje.

Drauga vasario 16 ir kovo 
25 polemika dėl lietuvių liav- 

kuri Kali- 
fornijas universitete, Lbs An
geles, buvo surengta profeso
rės dr. M. Gimbutienės pastan
gom 1966X1.20-1967.11.5. Visi 
sutinka, kad paroda rado dėme
sio. tarp amerikiečių; jųspau
doje ji buvo palankiai vertina
ma. Bet nuomonės išsikorė 
dėl parodos turinio tiek, kad 
parapijos choras net atsisakė 
tos parodos uždaryme dalyvau
ti. Drauge vasario 16 teišanin- 
kas H. Tumas, kritikavo toje pa
rodoje išstatytą Europos žemė
lapį, kuriame Rytprūsiai priskir-

žudį ir jį nuginklavo”.
Nė pačiame Vilniuje gyve

nantieji nesužino, kiek tokių 
didmiestiškų įvykių atsitinka jų 
mieste, jei nepasitaiko apie tai 
išgirsti iš nukentėjusių ar ma- rbdoje tikslas esąs 
čiusių. Laikraščiai, radijas, te- monstruoti mūsų šalies laimė- 
tevmja tokių dalykų nepasako- jimus per 50 tarybų valdžios 
ja tačtitoįoit &te $ Tto metų”.

xtabar 40 
metų amžiaus, pastaruoju me
tu buvęs Naradavos sovchoze 
(ties Pasvaliu) buhalteris, ir 
Stanislovas šarkanas, dabar 46 
metų amžiaus, pastaruoju me
tu buvęs paprastas darbinin
kas Sodeliškių kolchoze (ties 
Panevėžiu), buvo nusmelkti po 
10 metų kalėti “pataisos dar
bų kolonijoj”..

Nusmerkimas, kaip ir papras- Toliau teigia, kad jie “žudė 
tai bolševikinėj santvarkoj to- tarybinius žmones”, ir kad “Pir
ktais atvejais, buvo linčiškas: 
atliktas remiantis surežisuo
tais “įrodymais”., ir be galimy
bės teisiamiesiems nei gintis, 
nei skųstis. “Nuosprendis galu
tinis ir kasacine. tvarka ne-

skuūdfiamas”, — sako oficia- 
kmprauešiųps apię “teismą”.

Tamulionis ir Šarfranas buvo 
apkaltinti, esą, jie, “Išvadavus 
Lietuvą -jį.-.- vokiškųjų okupan
tu .. .išdavė Tėvynę, vengė ka
rinės tarnybos ir, įsijungę į 
buržuazinių nacionalistų gaują, 
žudė tarybinius žmones”.

Kaltintojai teigia, kad Tarnu- 
liohis ir šarkanas (tada būda
mi vienas tik 18-kos, kitas 24-ių 
mėtų mažiaus) “įsijungė į bur
žuazinių nacionalistų gaują”. 
Tai, be abejo, buvo veiksmas, 
priešiškas rusiškiems okupan
tams, bet nepriešingas lietuvių 
tėvynės teisei ir ištikimybei

iš to, ką priduria iš Amerikos.

čia atgabenta kai kasjš se
nosios pasiuntinybės: Kęstutis, 
Vytautas if Mindaugas, senieji 
Liettivos karaliai, pasipuošę 
šarvais ir su aiikštai pakeliais 
šalmais portretuose ant sienos. 
Stovi ir mediniai kryžiai su 
Aušros Vartų madona 
tu va (pastebi korespondentas) 
yra vienintelis iš trijų katalikiš
kas kraštas...

tie parodos klausimai tebeke
lia kontraversą tarp Los Ange
les lietuvių. Toje atmosferoje 
primenamas ir ankstesnis Do
nelaičio minėjimas universite
te, kur paskaitininkas lietuvių 
kalbą pristatęs kaip kilusią iš 
slavų kalbų šakos. Lietuvių kai- revizijos komisijos 
ba dėstoma Kalftornijos imi- 
versitete, bet ji buvusi slavų 
kalbų programoje. Tik garbės 
konsulo J.. Bielskio pastangom 
ji buvo išimta iš tos slavų 
kalbų programos..

Tins announcement is ncither an offer to sėli nor a soMcitation of an 
offer to buy these securities.

New Issue Naujos akcijos
LITAS Investing Co., Ine.

8,321 Units
One Unit consists of share of Common Stock no par value, and onc 
$5.00 Debenture. Price — $124)0 per Unit The offer is made only by 
the Offering Circular. Copies of the Offering Circular may be ob- 
taihed from the undersigned and from such other dealers as may 
lawfully offer these securities in tliis State, i

LITAS Investing Co^ Ine.
86-01 114th Street, Ricbmond Hill,<14. Y. • - Tel, HI 1-6799

mokslinio pagrindo krikščio
niškosios religijos pavidaluose 
(Marijos kulte, šv/ Jurgio Statu
loje, stoginiuose medimttose 
stulpuose...) įžiūrėti pagoniš
kosios religijos atspindžius, 
prieš sudarinėjamą įspūdį, kad 
dabartinės sovietų okupacijos 
rolė religiniam liaudies menui 
esanti net palanki.

Pagal “Lietuvių Amerikos 
Vakaruose” 2-3 nr. informaciją

Namų pirkimo, pardavimo, apdnudos ir visais reikalais kreipkitės j 

Insurance-Real Estą te 
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income 
Tax) pareižkimat — TeL Vlrginia 6-1800.
110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. 

TėL Vlrginia 6-1800
r- į ru.-i ■ i■ i >■ -i i ■ . .............................

< JOSffH ANPRUSIS
toMą autsunoUUų, baldų ir k. Namų par- 

iMk "MatnHHtiai u^ildymaa. Mutual Fuuds — Pi

lnieji nuo šių banditų rankos 
krito Vabalninko valsčiaus Na- 
tiškių apylinkės sekretorius 
Stanislovas šausiukas, Panevė
žio Lomatų kaimo valstietis An
tanas Striuki, to pOtiėš rajo
no Tf^į ir Beržinės kaimo gy
ventojai Jonas Lazdynas ir Ka
ze Jatufienė”.

Lietuvos įstatymų veikimas 
Lietuvėj dabar yra ' svetimos 
VOlštybės smurto sustabdytas. 
*tačiat! td iieįtėfcind nei to 

’LiefitvAi^ ^pridieštų ’'ko* 
dėksų, nei teismų su jų savo- 
tiŠka teiseha. Iš Vilniaus į Pa- 
UėvėŽį ntisiųštasis “Respublikos 
AtdcŠčiąUsio Teismo, teisėjas” 
Joms, Burheikis su Panevėžio 
autobusų kontoros tarnautoja 
Genovaite Lipskiene ir spirito 
ganyklos direktorium Eduardu 
Jasineyičimn nebuvo teisėtas 
teismas tokiai bylai spręsti. Tai 
toks pat teismas, kaip hitleri
nės okupacijas meto “Sonder- 
gericht”.

Paliestų asmenų kaltumas ar 
nekaltumas tokiuose “teismuo
se” lieka neišaiškintas ir net

kurios jis pakfla 9 vaL ryto ir vflt 
į kttrią gr^ta 7 vaL vakaro. tas 
jfca informuotas apie die- ’ 
nės jvjdius it yra tikras hero
jus ne & Seteriam tiėnafi- 
niam, bet galioms diadas > 
tiem, kurie yta namie. TM Vie
nas tų žymiųjų vyrų, kurie ko
vė jė dėl nepradauėdrtybės, Ml- 
vo Lietuvos atstovas Ameriko
je fr 1^ tiek teehrW*l- 
nfrilnri reikia išrišo, kai neša 
laiškūs ir kertelės mirtistėrio 
guntiafienio proga.

Lietuvos pasiuntinybės šta-

LAISVES ŽIBURYS 
Rafle pniflrMii ttetuvUf Ir anfllų kalbomis 

•okmadieniais, 9 - 10 vai. ryto 
WHBI 1053 FM banąa 

maUrana Beturiu nuSo klubo narių mokesčiais, 
aukouds ir; skelbimaiB.

•e-15 adm K MHMo Villaąe, N.Y. 11379 
V<i dėjai

Kaip lietuviški 
eksponatai Ims 
rodomi Montrealy 
Montreriio parodoj Sovietų 

Sąjungos paviljonas bus vienas 
iš didžiausių. Jo direktorius P. 
Červiakovas Trasos korespon
dentui pareiškė (vas. 28), kad 
Sov. S-gos dalyvavimo Šioje pa

rade-

Liettiviška ir eunjūetfifta duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvtoou bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADOONAS, ssr.
9838-40 8TAOO 8TREET > . MOOKLYN, N. V. 11208 

Telofouu UTątf 2-5838

Dirvoje taip pat polemika— 
dėl 'partijų rolė* laisvinimo ak
cijoje. A Butkus (sausio 23) pa
rėmė jaunimo kongreso rezoSu- 
cijaš prieš partija —• kad jos, 
sudarytos Lietuvoje, uestitinka 

rašydamas apie bendruomenės kto meto jaimimo nuotaikos nei 
ti Sovietų Sąjungai. Tame^.pat rinkimus, linkęs prikišti bend- 
laikraštyje kovo 25 J. Tinanto ruomenės rinkimam nedemok- 
tos rūšies priekaištus atmetė, ratiškumą (kam ji nevartoja 
Ten pat Juozas Kojelis paisė- proporcinių rinkimų!); linkęs 
kė prieš katalogo aiškinimuose siaurinti bendruomenės ; 
dr. M. Gimbutienės pastangą be reikšmę, nes esą Bostone, , _

Waterbury ir daug kur kitur A. Butkus kovo 20 vėl ryškino mftrtn pssk^bčme kmufidėtų 
LB rinkimuose driyvauja ma- - savo nuosaikesnį sprendimą: sąrate šių metų literatūros, mė
žiau negu vietiniai klubai tari 
narių.

S. Griežė į tai kovo 29 at
sako: “Šventa tiesa! Bet tai 
ne LB kaitė, imsit Bostone ir 
Watertmty ir visur kitur šaita
nų yra dešimteriopai tirščiau 
negu mokyklų- R natūra
lu: khibas pelną, mokyk- ..___ _ -
los —- fluostotitts; klubuose ma- dabar joti fiktyviais* vardais’

LIUDOS M1KULSKYJES 
įvairią moteriškę drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių padrin- 
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, mėgstukai, a^stinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra-

menesio
■ metif vi
■ «oj yra toks papasakojimas:

v. ■ “Praėjusių metų lapkričio 7 d.
® - B vėlų vakarą V. Ivanovskis nu-

B žudė Vilniaus gyventoją T. Ko- 
i ■ |g| rotkovą ir jos šešiametę dukre-
, ! Vj lę Alą. Nusikaltėlis, grasinda-
x ~ B; mas sutrumpintu medžiokliniu

B1 šautuvu, pagriebė iš taksi vai- 
; B motojo mašiną, ir bandė pa-

'. ~ ■ K sprukti. Tačiau^’ milicijos dar-
- B buotojai, laiku sužinoję apie į-

vyM. ėmėsi gaudyti nusikaltėli. 
Matydam^. kad pabėgu nepa- 
vyks, V. Ivanovskis paliko ma
šiną ir pasislėpė. Vingio parko 
rajone. Čiurlionio gatvėje jį pir
mutinis pastebėjo milicininkas

.. . . .. P- Lisauskas. Pats netarėda-
tonmnai, nH^tee ir 1^ - gū,.
Uk pareigos. Kubuose už 120 Haoto nusikaltėlio ir bandė « 
doL metano nano mokesčio suia^yė. v. Ivanovskis spru- 
kiekviename mėnesiniame su- kę | pasjtaj^ botą, Šū

viu sužeidė duris atidarius} vai- 
kmą. Atskubėjęs P. I Asauskui į 
{ragafiių, vyresnysis seržantas 
A. Sargelis ir kiti milicijos dar
buotojai veikė ryžtingai ir su-

bužtai, pritaikinti įvairioms progoms ir ^ydžtai.
9SMN JAMAICA AVL WoodhavM. N.Y. 11421

— Td. 849-7240 —

rifiHe- Atseit Kremliaus valdovai ro- 
rvti. dys ir didžiuos^, kiek ir lietu- 
Mątių vfų darbo bet kūrybos vaisių 
d&Mte jiems pavyko iki šių metų su- 
(Bta) rikrauti į savo katilą... (Elta)



THE WORKf R
O4ŪMMH1HKĄ ir u et. žinia* taiurao atgimimo pu*-

~ i. — om- /į***' iMtori&o
«MMvt wMfcB 4My Fln* waak ■» a**m* JaikndČlO AUŠO ; Steigėjas, 

Vasario 16 d. akto parmaris 
signataras ir šventu Vilniaus 
teisią saugotojas, šventė 75 jn.

Mūsą tiltai
Planuojame ir kalbame vis ėmė' Baltijos reikalu lesefiū- 

apie didelius dalykus. O gyve- ciją. Tai gražus senato gestas.

žinoję Lietuvos sostinėje jam 
pagerbti tavo btai iškilminga 
akademija. Kaune, laikinoj sos
tinėje, o taip pat ir kituose

mai dalyįnį. TU mažųjų ne
norime pastebėti, lyg juos vyk
dyti priklausytų tiktai kam 
menkesniam už mus. O mažųjų 
nevykdymas padaro tai, kad 
posėdžiaujame, kalbame, suka
mės apie ašį, bet nepajudame 
iš vietas; kalbama apie patrio
tinę _ vienybę, o nepratiesiame

kontorerijos notariniuose ra
dome padėką Kongresui už tą______ _______ _____________
gestą. (Neteko patirti, ar ta pa- *. j. Basanavičiaus dar 
dėka tavo pasiųsta).

Bet nutarimuose neradom
kto dėkingumo tiem, kurie su- niu* pšakė Kauno karo ligoninę 
galvojo tos rezoliucijos akciją pavadinti dr. Jono Basanavi- 
totąakciją atkakliai vykdė, iki 
įvykdė.
.-A Buvo tos rezoliucijos pradi
ninkui k, Valiukui surengtas 
Los Angeles pageriamas. Savo 
simpatijas jam pareiškė daug 
kas iš lietuvių, latvių, estų, a- 
merikiečių. Tarp koresponden-

ninko anketą rašė: “Man iš vie- cijos minimų vardų nepastebė- 
no kongresmano asmeniškai ži- jom nei Alto nei Vliko, kurie 
noma, kad jie tiesiog nustebę, 
kad taip mažai gauna (iš lietu
vių Red.) padėkos laikų. Su
praskime amerikiečių “way of 
life”. Padėkos atvirutė ar laiš
kas yra lygiai taip pat reikalin
gas kaip žodinis ačiū (ar dar 
daugiau!)”.

Nežinia, kiek tie žodžiai bu
vo pastebėti skaitančių ir pri
taikyti sau. Nežinia, kiek lietu
vių individualiai padėkojo, sa
kysim, už naujausią amerikie- 
kių gestą — New Yorko a- 
samblejos priimtą rezoliuciją 
Baltijos valstybių reikalu, žinia 
tik, kad Lietuvos vyčių seime
lis New Yorke tokią padėką ko-

Po tokio “įvado” teeina tų 
mažųjų dalykų iliustracijos — 
dienos faktai

Vienas iš atsakiusių į Darbi-

yra prisiėmę pareigą kovoti dėl 
Lietuvos laisvės, ir kuriem L. 
Valiuko organizuota akcija leng
vino darbą, nes ji ■. atliko tai, 
ką būtų turėję tie veiksniai at
likti.

Gal darbo eigoje buvo ne
pasitenkinimo,- buvo neprita
rimo, bet darbo vieną tarpą 
baigus visų buvo pripažinta, 
kad vaisius naudiingas. Kodėl 
nepabūti džentelmenu ir nepa
rodyti gesto už atliktą darbą, 
jei ne iš asmeninės simpatijos. 
O tokis gestas būtų buvęs til
tas tarp lietuvių, kovojančių 
dėl to paties siekimo. Tuo tiltu 
vienybė būtų natūraliau vyk- 

lektyviai pareiškė, žinia, kad doma negu pareiškimais: čia

čiaus vardu. . >
Dr.! J. Basanavičius tuomet 

buvo sveikas, pilnas energijos, ..... 
žvalus ir niekuo nesiskundė. At- » 
rodė, jog jis dar ilgesnį laiką 
bus mūsų tarpe.

1927 vasario 5 dr. J. Basana
vičius, stovėdamas ant kėdės, 
ieškojo kažkurios knygos len
tynoje, slystelėjo ir krito ant 
grindų, skaudžiai sutrenkdamas 
šoną: keli šonkauliai įlinko ir 
atsirado skausmas inkstuose.

Vasario 7 dr. J. Basanavičius 
paguldytas Į Lietuvių ligoninę 
gydytis. Visą laiką ligonis jau
tėsi gerai ir atrodė, kad paleng
va pasveiks.

Vasario 16, po vienuolikos 
dienų, dr. J. Basanavičius ėmė 
silpnėti ir skųstis skausmais šo
ne. Tuoj buvo sušauktas gydy
tojų pasitarimas. Būdamas pil
noj sąmonėj, ligonis pareiškė 
paskutinę savo valią. Kartu pa
sidžiaugė, kad Lietuva kitais 
metais švęsianti 10 nepriklau
somybės metų ir jis labai no
rėtų sulaukti tos sukakties. Ku-

min., ištaręs “man silpna”, mi
rė.

t-l..,- - hM1~ įtaisomos Lietuvos nuo vyrian-
ttoto atgimimo pranašas. Pa- sybės ir mokslo įstaigų, 5 nuo 
maktasą dalyvavo prezidentas,. Amerikos lietuviškų organizaci- 
mmisteHai, sęirpn nariai, ankš- ių-hr kL

IŠKILMINGOS AKADEMIJOS
Vasario 21 vakare “Apdilo” 

salėje akademiją suruošė lietu
vių Mokslo Draugija, kurią ve
lionis įsteigė ir kuriai per visą 
gyvenimą vadovavo. Kalbėtojai 
kėlė dr. J. Basanavičiaus dide
lius nuopelnus lietuvių tautai. 
Poetai ir rašytojai skaitė tam 
skirtą savo kūrybą. Kauno ope
ros solistai VL Grigaitienė ir 
A^ Sodeika sudainavo kelias dai
nas. Mokytojo A Krutulio cho
ras, sudainavęs kelias dainas, 
ėmė giedoti giesmę “Lietuviais 
esame mes gimę”. Visa salė

ti karininkai, diplomatai ir vi
suomene. Po pamaldų tavo iš- 
kilmtoga eisena: visi vyko i Ka-
ro Muziejų, čia trumpą žodį ta
rė karo kapelionas kun. A sa- 
baKauskas. Respublikos prezi
dentas padėjo, vainiką prie 
dr. J. Basanavičiaus paminklo

Seimas tą dieną turėjo iškil
mingą posėdį dr. J. Basanavi
čiui pagerbti. Kalbėjo seimo pir
mininkas Al- Stulginskis. To
liau seimo nariai įsijungė į pa
maldas, | eiseną ir į iškilmes 
prie karo Muziejaus.

Visa nepriklausoma Lietuva
skendo po gedulo ženklu —-vy- suktojo ir karfaigiėrinjotągies- 
ko dr. J. Basanavičiaus minėji- ' — - . - - - . *
mai.

Visos iškilmės Kaune buvo 
radio bangomis perduotos vi
sai Lietuvai.

Vasarin 19 dr. J. Basanavi- LAIDOTUVIŲ EISENA į • 
čiaus kūnas buvo balsamuotas. 
Vasario 20 1 vai. Vilniaus lie
tuvių ligtolinės salėje karstas 
su palaikais buvo išstatytas vi
suomenės pagerbimui. Dr. J. 
Basanavičiaus kūnas karste bu
vo perjuostas plačiu trispalviu 
kaspinu. Prie karsto stovėjo 
skautų sargyba su vėliava, per
rišta gedulo kaspinu.

Vasario 20 apie 5 vai. iš

mę. Vos ją baigus, visa salė 
griausmingai sugiedojo lietu
vių tautos himną!
* Kauno valstybės teatre vaka
re buvo iškilminga akademi
ja kurios metu kalbėjo

Krupavičius apie dr. J. Basana
vičiaus asmenį ir jo nuveiktus 
įdėlius darbus. Be to, visur 
salėse ir mokyklose buvo tam 
skirti minėjimai su paskaito
mis.

Pašto Valdyba išleido pašto 
ženklus, skirtus dr. J. Basana
vičiaus mirčiai prisiminti. Paš
to ženklai turėjo gedulo rėme
lius.* Juos nupiešė daiL A Var
nas, dabar gyvenąs Chicagoje.

1929* vasario 16 Rasų kapi
nėse ant dr. J. Basanavičiaus 
kapo tavo pastatytas pamink
las. Po ‘šventinimo apeigų visų 
dalyvių buvo sugiedotas tautos 
himnas. Lenkų okupacinė val
džia už himno giedojimą gra
sino nubausti K. Stašį, Laikino
jo yilniaus lietuvių komiteto 

ininka. - "•

Vasario 21 d- 12 vai. laido
tuvių eisena pajudėjo iš Kated
ros Rasų kapinių link. Prieky 
kryžius su vėliavomis, per 70 
vainikų, orchestras, choras, ku
nigai ir mokyklos. Keturi kau
niečiai ir keturi vilniečiai pa
mainomis nešė karstą. Iš abie
jų pusių skautų sargyba su ži
bintais. Paskui karstą giminės 
ir tūkstantinė minia. Gatvėje 
eisena nusitęsė per 1 klm. Be 
to, gatvėse ant šaligatvių, iš 
abiejų pusių, stovėjo minios 
žmonių.

Dalyviai iš Rygos turėjo su 
savim filmavimo aparatą ir vi
sas laidotuvių iškilmes nufilma
vo. Filmas buvo rodomas Lie
tuvoj vėliau visuose miestuose.

ŽINIA APIE M1RT|
Tuo pat motu Vilniau* lietu

viai, susirinkę į pirklię įdubą, 
minėdami davynarię metę ne
priklausomybės šventę, sustoję 
giedojo tautos himną! Tik bai
gus himną giedoti, turėjo pra
sidėti meninė dalis. Staiga į sce
ną išėjo dr. D. Alseika, Laikino- _________ _r__ _ ____ _
jo Vilniaus lietuvių komiteto Kauno traukiniu atvyko lietu- 
pirmininkas, ir pranešė liūdną 
žinią: mirė dr. J. Basanavičius. 
Tuoj visa salė sustojo pagerb
ti tautos patriarchą. Ir tyliai vi
si išsiskirstė. Minėjimas buvo 
nutrauktas.

Vasario 17 per Daugpilį ži
nia apie dr. J. Basanavičiaus 
tarų tavo pmduota į Kauną, r^^ Turausl^ studentu 
Mimstenų kabinetas susinn- atatovybes^pihn. stud. I. čito- . 
ko nepaprastam posėdžiui. Bu- ras, dr. J. Basanavičiaus brolio gįelt^ taurės vėliavos per- Dr. J. Basanavičius, lietuvių 
vo nutarta paskelbti lietuvių duktė I. Sereikionė, Kauno ope- juodu kaspinū Visį tautos patriarchas, mirė ir pa-

a. <^.i, v™. -- -------- - vi 5. ny^ 'varpa. laidotas Vilniuje, amfinoje He
mu lydėjo dr. J. Basanavičiaus tuvos sostinėje, kūną jis ne
palaikąs į amžiną poilsio vietą, paprastai mylėjo. Mirė devin- 
Visas judėjimas gatvėse buvo taisiais nepriklausomybės me- 
sustabdytas vienai minutei. tais, vasario 16, tuo visai susi-

Prie duobės Rasų kapinėse Uedamas ** ^tuvių tauta.
15 asmenų tarė atsisveikini- 
mo žodį: 11 lietuvių, 2 lenkai "" 
gudas ir žydas. Labai jautrų žo-

vių tautos delegacija į laidotu
ves. Ją sudarė Lietuvos Univer
siteto rektorius prof. M. Biržiš
ka, Kauno miesto burmistras 
Jonas Vileišis, kan. J. Tumas- 
Vaižgantas, prof. A Janulai
tis, prof. Z. Žemaitis, seimo at
stovai dr. K. Jokantas, S. Kai-tuo pat metu New Yorke tavo mes esame vyriausia valdžia ir nig35 Viskanta išklausė

ir rytinio pakraščio bendruo- mus vienus tepripažinkite, au- žinti^. ir suteikė paskutinius 
patepimus. Apie 6 vai. vaka
ro ligonis ėmė silpnėti ir po 50

siminė padėkoti už aną dienos Ateina Amerikos bendruome- tatftai 5 dienų gedulą. Karinto- ros solistai VI. Grigaitienė ir
įvykį? Ar prisiminė Altas, o nės tarybos rinkimai. Artėja ruošti galėjo nuolatine infor- kai, valdininkai, jų šeimos ir Ant. Sodeika.
gal ir Vlikas — neteko pašte- kažkaip staiga, lyg netikėtai macija, pasikartojančiu primi- studentai užsidėjo gedulo ženk- Vasario 20 18 vai. karstas su 
bėti Taį pajuto ir pati bendruome-, nimu per spaudą, per radijo lūs. Dr. Jono Basanavičiaus Ii- dr. J. Basanavičiaus palaikais

O padėkos pareiškimas nu- nės centro valdyba, kandidatų tinklą. Tokia intensyvi infor- goninė pasiskelbė visam mėnė- iškilmingai palydėtas į katedrą,
tiestų tiltą tarp lietuviškos ben- siūlymo terminą nuo kovo 30 macija yra tiltas tarp bendruo- siui gedulą. Kan. J. Tumas- Prieky nešė vainikus, ėjo cho-
druomenės ir tų amerikiečių, nukeldama dar vieną savaitę menės viršūnių ir apačių. Vaižgantas per radiją kalbėjoras, skautų sargyba su gedulo
kurie pakelia balsą Lietuvos vėliau. O tai reiškia, kad at- šitokio tilto reikšmę gerai apie dr. J. Basanavičiaus dide- vėliava, kunigai, giminės ir lie- 
reikalui. mosfera rinkimam .nebūta pa- buvo supratę lapkričio 13 žy- liūs nuopelnus atgaunant Lietu- tuvių tautos delegacija su vil-

★ ruošta. Ją paruošti tegalėjo tie, gio organizatoriai; suprato jau- vai nepriklausomybę. Pranešė niečių lietuvių atstovais, gausi
Pereitais metais senatas pri- kurie organizuoja rinkimus. Pa- nimo kongreso komitetas. apie mirtį. ' vilniečių totoia. Skautai, pirmą .

kartą viešai pasirodę, unifor- J° Vilniaus lietuvių komiteto 
muoti, su žibintais rankose,
tvarkė eiseną. Karstas kated-

menės suvažiavimas. Jame ta- kas aukokite, 
vo gražių kalbų. Bet ar jis pri-

vas karštai išbučiuoja, išmyluo-

(4>

Generolas
Motiejus Pečiulionis

Mato A Miluko prisiminimai

& maitijoje. Apie tolimesnę Pe-
& dulionių šeimos tragediją ži-
X nių’surinkau, tik Amerikon at-
» keliavęs. Tiesa, dar prie ViŠty-
» čio gyvendamas, kur išbuvau
X iki .1944 m. spalio 17 dienos,
t girdėjau gandų, jog Pečiulionio tuščia kišene, kaip atėjo, nes
S šeima kažkieno rūpesčiu pasie- paties tėvo kišenėse, be gink-

ja savo sūnų paskutinį kartą, i roję skendėjo vainikuose, 
bet namo jį paleidžia vieną,

J. Vileišis ir kt. Poetas Ksava-

kęs iš Varšuvos, skaitė savo ei-

Vokįošiy okupacijoje

davo prasivežti savo šeimai 
lauktuvių...

1943 m. balandžio 5 d. Pe-
Po poro. metų, kai Lietuva auĮtonj susitikau Kaune Zubriu 

bute, čia jis buvo atvykęs iš 
Vilniaus į lietuvių veikėjų 

ėwUo^>,"77dėuT“paškeitė. įvykus Karo Mu-
Kur jis bure ir ka veikė per ru- nejaus patalpose. Tį suvažia- 
sų okupaciją tikrų žinių aš ne- 
turiu,'bet prie vokiečių ji, per- d?ln1’ kad susinnkę lietuviai 
sikėlė Vilniun ir buvo vieno užgirių vokiečių sumanymų n><^ 
aliejaus fabrikėlio direktorium. buizuoti Uetuvos jaiminų. Su- 
Vokiečių okupacijos laikai* prantama, tokiam vokiečių* no- 
Lietuvos gyventojus daugiau
sia vargino maisto trūkumas/

pakliuvo į okupanto rankas, 
visų gyventojų, sykiu ir Pe-

tas ant tautos aukuro.. To ne
gana. Paleidžia jį atgal eiti su

sigyveno, o jis pats “bičiuliau- ros granatų, nieko nėra.... Jis 
ja” su miško broliais... tik gali sūnaus įprašyti, kad,

Generolas legendose Ūkimą berisielojančias savo
Rusų armijai artėjant prie motiną ir seserį ir joms pasa- 

žemaitijos, ten gyvenantiems kytų» J°S R ateitimi pasirū-

bėgusiem ir ten apcistojusiem k® s®vo galvą padėjęs...
tavo visai pavojinga. Taigi vi- tikrųjų, Tomui namo su
si, kas tik galėjo, be jokio ap- grpo*, kieno nežinoma ranka 
sisprendimo, be iš anksto ap- parūpino jiems visiems užrie- 
galvoto plano pradėjo į vaka- nio pasus, į rankas įspaudė po 
rus traukti, kaip rudenį paukš- mažą pluoštelį vokiškų markių 
čiai, priartėjus jų ižtiatduno m patarė skubiai iškeliauti ne-

GEDULO PAMALDOS
Vasario 21 tavo šalta diena

; Vilniuje: 23 laispniai C. šalčio.
Tą dieną 10 vai. katedroje

; tavo atlaikytos iškilmingos ge-
; dalingos šv. mišios, kurių me- tų vadas škaut Pr. ŽHmaras Lietuvos ~ir net visos sovietinės 
tu giedojo solistai VL Grigai- apie garbės skauto dr. J. Basa- imperijos “čempionai” yra Mar- 
tienė ir Ant Sodeika. Kartu navičiaus asmenį. Vilniaus stu- celinas šikšnys (šiaulėniškis 
tarpais giedojo Vilniaus moki- denių vardu kalbėjo stud. Rap. Senelė), 93 metų amžiaus, ir

Seniausia* ir jauniausi**
Kovo mėnesį išleistas Sovie

tų Sąjungos rašytojų informa
cinis biuletenis pažymėjo, kad 
sovietinėj rašytojų sąjungoj 
esą 6560 narių, rašančių 72 kal
bomis. Jų tarpe vyriausias ir

lėraščius, skirtus velioniui pa- jauniausias amžiumi — abu lie- 
gerbti. Dar kalbėjo seimo atsto
vas dr. K. Jokantas ir stud. L tojų sąjunga irgi laikoma tik 
Čibiras. Labai jautrų atsisvei- sovietinės, daugiausia rusų, ra
kinimo žodį tarė Vilniaus skau-

tuviai (Lietuvoje veikianti rašy-

šytojų sąjungos padaliniu). Tie

rui niekas nepritarė, gal išsky- šeima, palikusi be savo ^obė-. Jmmas Tomas su dar jau
nis kelis vokiečių pataikūnus, jo — vyro ir tėvo. Kol dar ne- nesne»seseria Jone per sieną

Nemažiau ta trūkumą iautė ir nedrįsdami viešai savo vėlu, ir jie norėjo paktati Vo- ptaaukė pirmieji, o vėliau mo-
Pečiulionių šeima, n^ p2tali£ nuomonę pareikšti, kiekvienas kietijon ir ten sau. Užuovėjos tina susirado juos Vokietijoje,
nis tavo “ta pelė, kuri gali * dalyvių bandė išsis 
badauti net antpdno aruodo” atėi° eilė M P
Pavyzdžiui jis £vo namuose nuomon* P

niekuomet neturėdavo valgo- 1. . , .
mojo aliejaus, nors jo valdi- 
niai prisinešdavo iš to fabrikė- . “ T^riu g,alvą
lio užtektinai aliejaus ne tik P*dė®^u- ’ ■
sau, bet ir savo draugams, iš Dar kartą M. PeiSuhonj su . .
kurtų kitokių maisto produk- k»“ tn>n^ S? ° *■ Uet°T”. ” y

reikšti, jis tam sumanymui pa- nutį sūnų Tomą ieškoti tėvo ir toriją, tar “i & prigyi 
................................................. : iš jo, jei ne medžiaginę pcra- no.

tų gaudavo. O Pečiulionis {au prre, V.T17 sų giuaum«». ™ Z. Z
7. , . „ . ... ... Kulionis, paskutiių traukinį bonėje daug jam ■ prigeltati tiem ton, ta t,

džiaugdavosi, kad jam atsilan- atžingsniavo “miško brolių” Mėtotai, karte įtek pūtaa, dengiasi pavergA
kius Kaune, Anttals Zubrys Kaunan. Jo gi šeima kelias die- šias apylinkes geni žino ir su j«ns sukliudyti ir dsngiM

(Eta)



DARBININKAS 1967 m., balandžio 4 <L, rtr. 23
■ - - -

s<. .uiy.s, ua>i. v. Huuuriaiuio s^uipiura, Kuri quvO is>sia>.y ua reiig.ruo meno 
parodoje Maspetho liet, parapijos salėje. Skulptūrą nupirko inž. A. Sabalis.

Nuotr. V. Maželio

Okupantai tiesia rankas į musų prakaitą
Dėl Įvairių tarptautinių kom

plikacijų JAV nebenori šalto 
karo su sovietais ir žūt būt ieš
ko bendradarbiavimo. Tai pa
drąsina sovietus atkakliau brau
tis Į JAV lietuvių reikalus. So
vietinis kišimasis Į mūsų tarpą 
reiškiasi įvairiais būdais: oku
puotų lietuvių migracija pas A- 
merikos lietuvius, jų siunčiama 
literatūra, viliojimas lankyti Lie
tuvą ir pan.

Paskutiniu laiku sovietai ta
po labai atkaklūs ir Amerikos 
teismuose, kur sprendžiamos 
palikimų bylos. Tom bylom ves
ti jie turi Maskvoje neva priva- 
tišką advokatų centralę (sun
ku Amerikos teismui Įrodyti, 
kad Lietuvoj negali būti ne tik 
laisvos advokatų tarybos, bet 
neleidžiama veikti net rožan
čiaus brolijai). Maskvoj vei
kianti advokatų kolegija turi 
gana stiprų JAV advokatų cent
rą New Yorke, o šis veda by
las visoj Amerikoj per savo ad
vokatų skyrius Įvairiose vieto
vėse, pvz., San Francisco, Chi- 
cagoj ir pan.

Mūsų mirusieji savo teisių 
apginti nebegali. Jų testamen
tų reikalus mažai kas ir gina, 
todėl rusai dažnai pasiima ga

na dideles pinigų sumas. Pini
gus jie sugeba pasidalinti. Dide
lė dalis atitenka JAV ir Mask
vos advokatam, likusius paima 
sovietinė valdžia ir duoda tik 
90 kapeikų už dolerį, kai prak
tiška dolerio vertė yra bent 5 
rubliai.

^Naivūs Amerikos teismai pri
ima sovietų pristatomus įpėdi
nių įgaliojimus ir daro išmokė
jimus doleriais, nepaisydami, 
kad už dolerius sovietai perka 
ginklus Vietnamui ir kviečius 
Kubai, o Įpėdiniam atmoka 
kapeikomis. Jei susidaro dides
nė suma, tada įpėdinį atleidžia 
iš darbo ir moka jam iš paliki
mo “senatvės” pensiją (apie 
30 rub. mėnesiui). Dirbti nelei
džia.

Mūsų veiksniai nėra taip tur
tingi kaip sovietai, kad galėtų 
bylom lietuvių labui ginti pa
samdyti stiprius advokatus. Be 
labai gabaus advokato nėra ko 
ir pradėti, kai rusai samdo pa
čius geriausius, gudriausius.

Todėl visi lietuviai turi labai 
susirūpinti ir apgalvotai elgtis, 
kad jų palikimai giminėm į Lie
tuvą nepatektų į okupantų ran
kas.

Balfo Reikalu Vedėjas

Naujas indėlis Vilniaus klausimu tarptautinėse studijose
Apie prof. A. F. Seimo knygą “The Great Powers, 

Lithuania and Vilna Question 1920 -1928”
(Tąsa iš praėjusio nr.)_

Trečioje dalyje — “Vilna 
and Locamo” — autorius kiek 
plačiau sustoja ties Tautų S- 
gos Tarybos 1927 m. gruodžio 
10 d. rezoliucijos ir diplomati
nio Voldemaro Pilsudskio dile
lio preliminarijomis, apžvelgia 
1928 m. Karaliaučiaus derybas, 
tų pačių metų gruodžio mėn. 
Tautų Sąjungos Tarybos nutari
mą Lietuvos-Lenkijos ginčą ati
duoti jos Patariamajam Susisie
kimo ir Tranzito Komisijai 
Kalbėdamas apie vėlesnius po 
1928 metų Vilniaus bylą liečian
čius Įvykius, autorius tik pra
bėgomis sumini Tautų Sąjun
gos Komisijos pasiūlymą atida
ryti susisiekimą Lentvario-Kai
šiadorių geležinkelio linija, Lie
tuvos pasiūlymo atmetimą, by
los perkėlimą Į nuolatinį tarp
tautinio teisingumo teismą Ha
goje ir to teismo Lietuvai pa
lankų sprendimą 1931 metų. 
Taip pat tik keliais sakiniais 
sumini Lenkijos 1938 m. kovo 
18 d. ultimatumą, 1939 m. spa
lio 10 d. vadinamą “abišalės pa
galbos” sutartį su Sovietų Są
junga ir to mėnesio gale Lie
tuvos kariuomenės įžygiavimą į 
Vilnių.

Paralelė su Izraeliu
Knygos epiloge prof. Sennas 

pabrėžia specifinį Lietuvos-Len
kijos teritorinio ginčo pobūdį, 
palygindamas jį su Izraelio-Ara- 
bų ir Indijos -Pakistano terito
riniais ginčais ir pažymėdamas, 
kad Lietuvos -Lenkijos gin
čas buvo vienintelis tos rūšies, 
nes ginčijamoji sritis apėmusi 
Lietuvos sostinę. Antrasis pa
saulinis karas, rašo autorius, ra
dikaliai pakeitė Vilniaus charak
terį, ir Vilniaus klausimas jau 
niekad negalės turėti to pobū
džio, kokį jis turėjo šio šimt
mečio treciojoj dekadoj. “Dvi
dešimt metų išbuvęs Sovieti
nės Lietuvos sotine”, teigia au
torius, “Vilnius turi daugiau lie
tuviškai kalbančių gyventojų, 
nei kada nors savo istorijoj.”

Bešališkumo reikalas
Knygoje pateikiami faktai 

yra tikri, pagrįsti dokumentais. 
Ir šį prof. A. Senno kūrinį, kaip 
ir pirmesnįjį, žymi autoriaus 
pastanga būti moksliškai beša
liškam. Kartais tą savo be
šališkumą autorius net kiek per
tempia. Pav., nutylėdamas Ha
gos teismo sprendimo reikšmę 
Vilniaus bylai arba tvirtinda
mas, kad “Devyniem mėnesiam 
praėjus (po vad. “abišalės pa
galbos” sutarties pasirašymo. 
V. S.), Lietuvos Seimas, sovie
tų pajėgoms akyliai stebint, 
prašė priimti Lietuvą, kaip 
sąjunginę sovietinę socialistinę 
respubliką, į Sovietų Sąjungą”.

Domininkonų bažnyčia Vilniuje

Čia prašyte prašosi tikslesnis to 
epizodo aptarimas.

Tylomis praeiii dar du ban
dymai išspręsti Vilniaus ginčą, 
būtent: Lenkijos ministerio Ber
lyne R. Knoll man padarytas 
pasiūlymas ir to pasėkoje Vil
niuje 1930 m. Įvykęs Lietuvos 
Banko Valdytojo V. Stašinsko 
pasimatymas su Pilsudskiu Vil
niuje ir keletą mej:ų vėliau gra
fo Vladimiro Zubovo misija pas 
tą patį Pilsudskį Varšuvoje. Ta
čiau tai jau yra Įvykiai po 1928 
metų. Galima linkėti, kad 
prof. Sennas apžvelgtų ir 1929- 
1940 metų Vilniaus bylos laiko
tarpį.

Kadangi Lietuvos byla su 
Lenkija dėl Vilniaus apspren
dė ne tik nepriklausomos Lie
tuvos užsienio politiką, bet žy
mia dalimi ir jos vidaus politi
ką ir turėjo didelės įtakos Klai
pėdos krašto likimo išsprendi
mui, tai visai natūralu, kad ir 
tie klausimai yra gana išsamiai 
prof. Senno knygoje aptarti.

Knygos aktualumas
Apskritai knygos pasirody

mas yra sveikintinas, šiais lai
kais, kai sovietinis okupantas 
stengiasi išjungti Lietuvių iš 

tarptautinių santykių ir, klas
todamas istorjią, mažina ir iš
kreipia vaidmenį, kurį nepri
klausoma Lietuva vaidino euro
pinėje 'politikoje tarp dviejų 
pasaulinių karų, prof. Senno 
veikalas yra reikšminga atsva
ra tai sovietų propagandai. Kad 
ir tik trumpą — 1920-1928 lai
kotarpį apimančios Lietuvos 
diplomatinės istorijos fragmen
tas, kaip jis prof. Senno kny
goje surašytas, paryškina kon
trastą tarp anų laikų -nepriklau
somos ir šių laikų’ priklauso
mos Lietuvos. Nepriklausoma 
Lietuva buvo reikšmingas lais
vųjų valstybių bendruomenės 
narys ir tarptautinių santykių 
subjektas, kai šiandien ji tėra 
kolonialinės sovietinės imperi
jos nebylė dalis. Knyga įdomi 
kiekvienam lietuviui. Ypač ji tu
rėtų patraukti mūsų jaunųjų in
telektualų dėmesį.

Per visą prof. A. Senno kny
gą raudona gija eina kieta, be- 
kompromisinė Lietuvos laikyse
na savo sostinės Vilniaus at
žvilgiu ir didelis Lietuvos jau
nos diplomatijos sugebėjimas. 
Reikia sutikti su autorium; kad 
Vilniaus anų laikų problema bu

vo ne tiek teisinė, kiek politi
nė, sąlygojanti pačią atsikūru
sios Lietuvos egzistenciją ir 
jos ateitį. Lietuvių tautai ji bu
vo gyvybinės reikšmės. Ir jei 
autorius savo knygą baigia me
lancholišku sakiniu, kad “laiko 
tėkmėje Vilniaus klausimo iš
sprendimas nebuvo nei lenkų 
nei lietuvių rankose”, Vilniaus 
likimą, kad ir tokį, koks jis 
šiandien yra, galutinėje išvado
je lėmė kaip tik ta kieta ir be- 
kompromisinė, kai kam tada 
atrodžiusi neišmintinga ir ne
realistinė, nepriklausomos Lie
tuvos laikysena. Kas būtų atsi
tikę 1939 metais, jei Lietuva, 
besivadovaudama anų laikų ‘re
alistinėmis’ nuotaikomis, būtų 
1923 m. kapituliavusi ir priėmu
si Ambasadorių Konferencijos 
nutarimą, legalizuojantį Želi
govskio smurtą? Panašus ir šių 
dienų mūsų tautos kategoriš
kas imperatyvas, kai dalykas ei
na jau ne apie Lietuvos žemių 
dalį, bet apie visą Lietuvą.

Pora korektūrų! Dr. J. Stau
gaitis nebuvo nušalintas (de- 
posed), o Seimo frakcijų sutari
mu buvo išrinktas kitas Seimo 
pirmininkas (psl. 114); gegu- 

o Steigiamojo Seimo šventė 
(p. 214); Bielinio vardas Kip
ras, ne Kazys (p. 140); Petru
lio — Vytautas, ne Vladas; (p. 
140); Zaikausko — Karolis, ne 
Kazys (p. 132); Daukanto — 
Teodoras, ne Tadas (p. 222).

Prancūzija priima 
politinius bėglius
Po ilgų labdaros organizaci

jų pastangų pagaliau Prancūzi
jos vyriausybė sudarė specialią 
komisiją politiniam bėgliam glo
boti. Jeigu atvykėlis negali pa
sinaudoti savo krašto konsulo 
globa ir nenori į savo kraštą 
grįžti, jis gali kreiptis Į pabė
gėlių komisiją, kuri gali leisti 
dirbti, pasilikti krašte ar emi
gruoti. Užsienių reikalų minis
terijos valdininkas pirminin
kauja tai pabėgėlių komisijai, 
kurią sudaro šešių didžiųjų šal
pos organizacijų atstovai.

Prancūzijoj dabar dar yra ke
li tūkstančiai politinių tremti
nių, jų tarpe kelios dešimtys 
lietuvių.

JAV priima tik Kubos politi
nius pabėgėlius be ypatingų 
laisvąjį pasaulį ir kreipiasi į A- 
merikos ambasadą, jam sutei
kiama visokia parama ir be
veik atviros durys atvykti į 
JAV. Panašiai nutiko pernai 
dviem lietuviam jūrininkam, 
kurie nuo rusų atsiskyrė Afri
koje, amerikiečiai negaišdami 
nugabeno į Italiją ir iš ten at
gabeno į Ameriką. Balfui su 
tais pabėgėliais beveik jokio 
vafgo nebuvo, nors apie .tų jū
rininkų žygį Balfo centras bu
vo laiku painformuotas. Rei
kia net pabrėžti, kad jei lietu
viui pavyksta iš okupacijos pa
bėgti, apie tai Balfo centras 
gana greit sužino, nesvarbu ar 
tai įvyktų Afrikoj ar Formo- 
zoj. Ištirti, kaip JAV padeda 
Rusijos pabėgėliam, okupantai 
jau kelis kartus Į Suomiją ar 
Švediją yra paleidę netikrus 
paukščius iš Lietuvos. Ir tais 
atvejais Amerikos pareigūnai 
padeda atskirti pelenus nuo 
grūdų. K.L.J.

Juos išlaiko Šekspyras

Didžiosios Britanijos “Šeks
pyro globėjų” draugija apskai
čiavo, kad apie 800,000 žmo
nių visame pasaulyje gyvena 
Šekspyro sąskaita.

Jų tarpe — rašytojai, vertė
jai, leidyklų ir knygynų savinin
kai, aktoriai, dailininkai, turis
tų biurų tarnautojai ir daugelis

“Į Laisvę”
naujas numeris
“Į Laisvę” politikos žurnalo 

naujas numeris pasirodo spau
dos rinkoje šiomis dienomis. “Į 
Laisvę” žurnalas išeis ateityje 
tris kartus metuose; jį leidžia 
Lietuvių Fronto Bičiulių vyriau
sioji taryba. Siame numeryje 
pasisakoma aktualiomis Lietu
vos ir lietuvių politinėmis te
momis; duodama plati apžvalga 
apie laisvųjų lietuvių pastan
gas, darbus ir žygius kovoje 
dėl Lietuvos laisvės. “Į Laisvę” 
žurnalo naujame numeryje ra
šo: dr. A. Damušis, kun. K. Pu- 
gevičius, dr. P. Pamataitis, J. 
Gliaudą, J. Kojelis ir kit. Ki
tas “į Laisvę” žurnalo nume
ris išeis birželio mėnesį. Žur
nalą šiuo metu redaguoja Leo
nardas Valiukas. Visais “Į Lais
vę” reikalais rašyti: “į Laisvę”, 
Post Office Box 77048, Los An
geles, Califomia 90007. Prenu
merata (JAV-se ir Kanadoje) 5 
dol. metam; kituose kraštuose 
— 3 dol. metam; atskiro nu
merio kaina — 2 dol. Prenu
meratos mokestis siųstinas žur
nalo administratoriui: Aleksas 
Kulnys, 1510 East Merced Av., 
West Covina, California 91790. Waterbury, Conn., vasario 19, minint Lietuvos nepriklausomybes Šventę. Ii k. j d. Adolfas Campė, Alto pirmininkas, Julius Smetona — 

svečias kalbėtojas, Fr. Palomba — miesto burmistras ir Lyvija Bražėnaitė-Garaienė — jaunimo atstovė, kalbėtoja.

žės 15-ji buvo ne kariuomenės, kitų.

A. a.

Prof. Stepono Kolupailos
■trejų metų mirties sukaktį minint, šv. Mišios bus atnašau
jamos šeštadienį, balandžio 8 d., South Bend’e — Indianoj, 
ir Seattle — Washingtone. Gimines ir pažįstamus prašome 
prisiminti jį savo maldose.

Šeima

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1967 metams.

Vardas ir pavardė .................................................................

Adresas ................................................................................

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00

Siunčiu už prenumeratą S..............., aukų S........... — Vi»o |------------
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HARTFORD, CONN.
KAZIUKO MUGĖ

Balandžio 9, sekmadieni, 
Švč. Trejybės lietuvių parapi
jos salėje (po bažnyčia) skau
tės ir skautai rengia įdomią Ka
ziuko mugę.

Mugė bus atidaryta 9:30 vai. 
rytą (po rytinių 8:30 mišių). 
Nuo tada veiks saldumynų— 
kepinių stalas. Nuo 12 vai. pra
sidės pietūs: bus šviežios deš
relės su kopūstais, balandėliai, 
kugelis, kava ... Virtuvei vado
vaus Bronė Zdanienė.

3 vai. popiet bus meninė pro
grama, kurią atliks Waterburio 
skautės. Jos atveš ir turtingą 
parodos dalį — gražių rankdar
bių. Aišku, ir Hartfordo skau
tės išstatys įdomių savo rank- 
darbėlių. Mugėje bus ir prof. J. 
Končiaus . drožinių parodėlė ; 
lankytojai galės kaiką ir įsigyti. 
Taip pat veiks turtinga loteri
ja, kuriai vadovaus Gražina A- 
leksandravičienė.

Jaunosios mamytės turės la
bai turtingą skanumynų stalą; 
jam vadovaus Lionė Simonai- 
tienė. Salę puoš Aldona Saimi-

Hartfordo (su apylinkėmis) ko
lonija jau yra įnešusi LF 7000 
dol., tai belieka surinkti 5,000 
dol.

Tuo *reikalu buvo sušauktas 
LF Hartfordo kolonijos narių 
susirinkimas, kuriame aptarti 
vajaus tęsimo reikalai. Nusista
tyta prašyti vėl tuos pačius as
menis, kurie anksčiau taip sėk
mingai pasidarbavo. Reiktų su
rasti dar 50 LF narių, ir kvo
ta būtų’ išpildyta.

Dabar Hartfordo ir apylin
kių lietuvių kolonijoje yra 58 
LF nariai, o 10 asmenų yra pa
sižadėję ir moka dalimis (kiti, 
gaila, yra sustoję mokėti). Daug 
asmenų yra įmokėjusių po 
mažiau. Kai kurie mano (kaikas 
yra jau taip ir padaręs) prie 
tos sumos pridėti likusią iki 
šimto ir pasidaryti LF nariais.

Kovo 12 per ‘Tėvynės Gar
sų” lietuvių radijo valandą kal
bėjo Hartfordo LF vajaus ko
miteto pirm. prof. Valerijonas 
Balčiūnas. Jis pasakė, kad prieš 
kelerius metus kuriantis Lietu
vių Fondui, dr. A. Razma rašė,

ko į užmiestį, kiti pasiryžo dirb
ti Lietuvos išlaisvinimo ir lietu
vybės išlaikymo darbą, šis ke
lias yra sunkus, bet garbingas. 
Ragino stoti LF nariais ir ne
leisti lietuvių kultūrai išblėsti.

J. Bernotas

DEMOKRATŲ ŠVENTĖJE
John M. Bailey, Demokratų 

vyriausio komiteto pirmininkas, 
šv. Patriko dieną pakvietė pie
tų lietuvius demokratus. Ta pro
ga vyriausio demokratų komi
teto koordinatorius lietuvių rei
kalam, Antanas Ustjanauskas j- 
teikė John M. Bailey portretą, 
kurį padarė lietuvis dailininkas 
skulptorius Vitalis Dragūnevi- 
čius. John M. Bailey portretu 
buvo labai sužavėtas, nes tai 
esąs vienas iš geriausių portre
tų kokį iki šiol yra turėjęs. Por
treto Įteikimo proga Antanas 
Ustjanauskas pasakė trumpą 
kalbą, kurioje pažymėjo, jog lie
tuviai ir airiai turi daug bend
ro kovoje už savo kraštų lais
vę ir tokiu būdu turėtų vieni 
kitus gerai suprasti.

John M. Bailey taip pat bu
vo palinkėta, kad jis ir toliau

DARBININKAS

HarTrord, Conn. Iš k. į d. pulk. Antanas Šukys, adv. Vincas Giedraitis, Antanas Ustijanauskas, John M. Bailey ir 
adv. Killian.

1

ninkienė. Visur talkininkaus 
Skautų Ramovė ir skautų tė
vai.

J. Bernotas

NORI BAIGTI L.F. KVOTĄ 
„ Lietuvių Fondo centro valdy
ba pasiuntė visom lietuvių ko
lonijom apskaičiuotas L. F. įna
šų kvotas, kad susidarytų mi
lijonas. Hartfordo LF vajaus 
komitetas taip pat yra gavęs to
kią kvotą: 12,000 dol. Kadangi

kad Hartfordas ir Rochesteris 
yra pralaužę Lietuvių Fondui 
ledus. Tad ir dabar, pasak jo, 
šios kolonijos savo kvotas tu
rėtų pirmosios išpildyti. Be to, 
pirmininkas pažymėjo, kad da
bar Lietuva pergyvena sun
kiausias savo gyvenimo valan
das. Per 25-rius metus okupan
tas rusas padarė didelę kultūri
nę spragą. Išeivijoje vieni pasu-

sėkmingai vadovautų demokra
tų partijai.

Iš lietuvių demokratų šiuose 
pietuose dalyvavo Antanas Ust
janauskas, pulk. Antanas Šu
kys, adv. Vincas Giedraitis.

Kartu su John M. Bailey bu
vo Hartfordo demokratų komi
teto pirm. adv. Robert Killian. 
John M. Bailey ir Robert Kil
lian yra airių kilmės. Cik.

ŽINIOS Iš NASHUA, N. H.
Šv. Juozapo šventė šv. Ka

zimiero lietuvių parapijoje iš
kilmingai paminėta kovo 19. 
Šv. Juozapo draugija užprašė 
mišias, kurias aukojo kleb. ku
nigas Juozas Bucevičius, M. S. 
pritaikytą pamokslą pasakė 
kun. Adolfas Vainauskas. Muz. 
Jono Tamulionio vadovaujamas
choras gražiai giedojo lietuviš-

žinias per radiją. Legijonas 
jam įteikė specialų pažymėji
mą. Sveikiname Lt. Monius.

A.
Velykų šventėse teko aplan

kyti savo sūnų Praną, marčią 
Birutę ir anūkus Ramunę, Pau
lių ir Leoną, gyvenančius Nas- 
hua, N.H. Velykų rytą visi nu-

pamokslą pasakė lietuviškai ir 
angliškai klebonas kun. J. Bu
cevičius, M.S.

Procesijoj ir per mišias gie
dojo vargonininko Tamulionio 
vadovaujamas choras. Giedojo 
puikiai — tikrai lietuviškoje 
dvasioje.

Šioje lietuvių bažnyčioje lie
tuviškos pamaldos įvestos tik 
nuo naujų metų. Jos būna kas

Irena Bradunaitė

TĖVŲ IR SŪNŲ ŠVENTE
KEARNY, N.J.

kas giesmes.
Po pamaldų šv. Juozapo lie

tuvių katalikų sąjungos valdy
ba parapijos salėje surengė pie-

WATERBURY, CONN.
Irena Bradunaitė sausio mė

nesį įsigijo bakalauro laipsnį iš 
istorijos Connecticuto Univer
sitete, Storrs, pasilikdama ten 
pat ir toliau studijuoti magist
ro laipsniui.

Irena, Vinco ir Uršulės Bra- 
dūnų vienturtė dukra, gimė 
1945 Vokietijoje, baigė Water- 
burio lietuvių parapijos pra
džios mokyklą, Croft aukštes
niąją mokyklą, visą laiką pri
klausydama ateitininkų ir skau
tų organizacijom, taipgi ir “Sū
duvos” tautinių šokių grupei, 
dalyvaudama Chicagos šokių 
šventėje, o su ateitininkais — 
Toronte, Kanadoje, ateitininkų 
suvažiavime.

Linkėtina Irenai sėkmingai 
atsiekti mokslo aukštumas ir 
ateityje išlikti miela lietuvaite 
ir puoselėti tėvelių įkvėptą lie
tuvybės meilę. —kč

Siemet Kančios sekmadienis 
— kovo 12 — švento Vardo d- 
jos vyram buvo didelė šventė. 
Iš ryto organizuotai visi daly
vavo šv. mišiose, bendrai pri
ėmė šv. Komuniją ir po to Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės 
Centro salėn susirinko iškilmin
gų pusryčių.

Šį kartą be žiliagalvių daly
vavo ir apsčiai jaunimo. Gal 
juos bus paveikęs naujas šven
tės pavadinimas: “Tėvų ir sū
nų bendros komunijos šven
tė”, bet daugiausia čia buvo 
tėvų įtaka — paraginimas ben
drai dalyvauti tradicinėje Šv. 
Vardo draugijos šventėje.

Pats šventės įspūdis buvo di
delis. Sopulingosios Dievo Moti
nos klebonas kun. J. Scharnus 
pamoksle ir pusryčių metu pa
sakytoje kalboje nuoširdžiai a- 
pibūdino draugijos vyrų kilnu
mą, turimą tvirtą tikėjimą ir 
gerai sucementuotą katalikų vy
rų vienetą, kuris savo darbais 
draugiją yra apvainikavęs gra
žiais neišdildomais darbais.

Niekada ši šventė neapseina 
be garbingų svečių: ‘ Kearny 
miesto burmistro Joseph Hea- 
ley ir jo pagelbininkų (council- 
men) Fr. Vincent ir P.W. Ve- 
levas. J. Healey labai glaudžiai 
susirišęs su lietuviais ir savo 
kalbose visada iškelia lietuvių 
vedamą kovą dėl laisvės sa
vam kraštui.

Ir jaunimui šį kartą buvo 
duota progos pasiklausyti spe
cialiai pakviesto paskaitininko, 
kuris gana įspūdingai su hu
moru pasakojo įvykius ir lai

mėjimus iš sportinio pasaulio. 
Kearny-Harrison Balfo pirm.

J. Melynis, kalbėdamas apie 
ankstesnės kartos laimėjimus, 
palietė ir Balfo svarbų šalpos 
darbą. Pranešė, jog Balfo va
jui jau yra surinkta per 500 
dol. ir į Balfo centrą išvežta 
gausiai drabužių. Aukos dar 
renkamos. Padėkojo aukoto
jam ir paragino visus, dar savo 
auka^ neprisidėjusius.

Šventės organizavimo rei
kalus tvarkė draugijos pirm. 
Vincas Grinevičius, talkinant 
Katalikų akcijos komisijai (J. 
McShulskis, E. McBride, ir k)., o 
ją sklandžiai pravedė drau
gijos vicepirm. ir teisių patarė
jas J. Salvest. J. Mėl.

VOLUNTOWN, CONN.
Kovo 12 amerikiečių šv. To

mo parapijos klebonas kun. dr. 
Valdemaras M. Cukuras, New 
Londono ir apylinkės lietuviu 
moterų prašomas, atlaikė joms 
rekolekcijas. Buvo trys konfe
rencijos, apeita Kryžiaus keliai, 
o pokalbio metu diskutuota i- 
vairūs klausimai, į kuriuos mie
lai atsakinėjo gerb. klebonas 
Cukuras. Norinčios atliko lietu
viškai išpažintį. Užbaigta jau
kiomis sudėtinėmis vaišėmis: 
šeimininko kavute ir moterų at
sivežtais kepiniais. Išsiskirstyta 
pakilioje nuotaikoje su dideliu 
dėkingumu mielajam kun. Cu- 
kurui, kuris mažam savo tautie
čių būreliui pašventė tiek lai
ko ir parodė tiek daug nuo
širdumo. N.L.

tas. Dalyvavo veik visi nariai. 
Pasveikinti kleb. kun. Juozas 
Bucevičius ir Juozas Skirkevi
čius.

Po pietų -pirm. Jonas Tamu- 
lionis pradėjo susirinkimą ir 
perdavė jį vesti O. Valentuke- 
vičienei. Valdybos nariai pa
darė pranešimus apie veiklą 
ir finansinę padėtį. Valdyboje 
liko veik visi tie patys: pirm. 
Jonas Tamulionis; nesant vice
pirm., išrinktas Antanas F. 
Kneižys; protokolų rašt. atsisa
kius, išrinktas J. Boblis; fin. 
rašt. Teklė Mitchell; ižd. Ona 
Valentukevičienė; dvasios va
das kun. Adolfas Vainauskas.

Pietus pagamino Marija Na- 
dzeikienė ir Teklė Mitchell. 
Jom pagelbėjo prie stalų pa
tarnauti P. Atkinienė, J. Rasi
mavičienė ir S. Augunienė. Da
li maisto aukojo: A. Baublienė, 
J. Bižienė, P. Atkinienė, J. Ra
simavičienė, J. Kasparienė, A. 
Sabaliauskienė, M. Nadzeikie- 
nė ir T. Mitchellienė.

Pažymėtina, kad susirinku
sius nuoširdžiai pasveikino kle
bonas kun. Juozas Bucevičius, 
M.S. ir kun. Adolfas Vainaus
kas.

Kazys ir Julija (Virbalaitė) 
©rausliai, gyv. Hudson, N. H., 
Nashua priemiesty, susilaukė 
sūnaus. Sveikiname.

Amerikos legijonas pagerbė 
lietuvį AJ. Monius. Amerikos 
Legijono James E. Coffey pos
tas kovo 18 minėjo 48 m. 
veiklos sukaktį, šia proga pa
gerbė Nashua policijos leite
nantą Aleksandra J. Monius, ku-

vykome į lietuvių bažnyčią.
Bažnyčia jau daug metų 

“pagyvenusi”, o suolai taip pat 
ne vieną parapietį ar svečią 
“karšinę”. Tik įėjus, jauti čia 
lietuvišką dvasią. Klebonas čia 
yra kun. Juozas Bucevičius, M. 
S.. Jis gimęs, augęs ir moks
lus išėjęs šioje šaly, bet kalba 
gražiai lietuviškai. Vikaras — 
kun. Adolfas Vainauskas —nau
jųjų ateivių lietuvis kunigas, 
gana energingas ir veiklus.

Po prisikėlimo apeigų, šv. mi
šias aukojo vien lietuviškai ir

sekmadienį, 10 vai. ryto. Sako, 
kad įvedus lietuviškas pamal
das, žmonių tose pamaldose 
padaugėjo.

Linkėtina abiem kunigam ir 
vargonininkui kuo geriausios 
sveikatos, kad jie galėtų ir to
liau su tokia energija teikti 
žmonėm religinę ir lietuvišką 
dvasią! Ir parapijiečiam reikia 
palinkėti sveikatos, kad jie ga
lėtų kuo gausiau lankyti lietu
vių bažnyčią ir semtis ten tei
kiamo dvasios peno. ..

J. Bernotas

Iš k. į d. Roland Caron, buvęs posto vadas ir programos vedė
jas, Mrs. Josephina Simpson — pagelbininkiu pirmininkė, Bene- 
dict Hargreaves — posto vadas ir garbės svečias Lt. Aleksand
ras J. Monius.

— Lietuvių Tautinių šokių 
institutas intensyviai ruošia J- 
AV ir Kanados lietuvių III tau
tinių šokių šventės repertuarą. 
Įtraukti šokiai, kurie bus at
likti palydint choram.

— Dr. J. Girnius, Ateitinin
kų federacijos vadas, balandžio 
9 Toronte dalyvaus ateitininkų 
šventėje ir skaitys paskaitą.

— Dail. Viktoras Andriušis 
po ilgos ir sunkios vėžio ligos 
mirė kovo 27 Bostone, Carney 
ligoninėje. Velionis buvo gimęs 
1908 sausio 10, 1931 baigė 
Kauno Meno mokyklą ir pasi
žymėjo kaip gabus dailininkas 
— teatro dekoratorius. Kauno 
Valstybiniame teatre pastoviai 
darbavosi šioje srityje iki 
1944. Pasireiškė meno veiklo
je ir Vokietijoje bei Bostone.

— Dr. Bronius Skadas su 
žmona ir sūnumi Renatu atvy
ko iš, Brazilijos ir apsigyveno 
Los Angeles, Calif.

— Dail. Petro Luko meno kū
rinių paroda rengiama balan
džio 9 Lietuvių Bendruomenės 
namuose, Los Angeles, Calif. 
Parodoje bus išstatyti ir indų 
dail. Krishna Singh kūriniai. Po 
šios parodos P. Lukas išvyks
ta į Indiją, kur yra pakviestas 
dėstyti Meno institute.

— Putnamo Matulaičio na
mų statybai baigti dar reikalin-. 
ga gauti kelias dešimtis tūks
tančių paskolos. Labai prašomi 
asmenys, kurie galėtų vienuoli
jai paskolinti už tuos pačius 
nuošimčius, kaip moka bankai. 
Tuo kongregacijai būtų suteik
ta didelė pagalba. Kongregaci
jos vadovybė garantuoja pini
gus grąžinti kiekvienu pareika
lavimu.

— Dalia Tallat-Kelpšaitė Pie
tų Amerikos lietuvių kongrese 
atstovavo JAV LB centro valdy
bą. Kovo 13 cv posėdyje išsa
miai pranešė apie Pietų Ameri- 
'koje gyvenančių lietuvių tauti
nę veiklą ir iškėlė gražių min
čių artimesnių ryšių su P. A- 
merikos lietuviais palaikymo 
reikalu.

VARGO BALA OKUP. LIETUVOJE
Tam tikros aplinkybės pri

vertė Balfą suregistruoti vienos 
parapijos neturtinguosius oku
puoto  j Lietuvoj.

Žinia, informacijos apie to
kius nebuvo galima laukti iš o- 
kupantų, kurie nuolat tvirtina, 
kad Lietuvoj visur tik gėlės žy
di, nauji namai dygsta kaip gry
bai ir pan. Todėl surinktos ži
nios nėra pilnos. Tačiau per

bėra Sibire. Laisvės laikais pa
rapijoj dirbo keturi kunigai, da
bar tik vienas.

Tai tipiškas Lietuvos kampe
lis. Jei jo vargelį išplėsti į visą 
Lietuvą, tai/ tie skaičiai tūks
tantį kartų padidės ir čia pa
matome į kokį rojų yra pateku
si mūsų Lietuva. K.L.J.

JONO L1AUDANSKIO 
ĮPĖDINIAM

1939 Newark, N.J., mirė Jo
nas Liaudanskis, nepalikdamas 
testamento. Velionis buvo ne
vedęs, tad jo nedidelis paliki
mas turėjo tekti trims sese
rims Lietuvoje: Veronikai Bart
kienei, Juzefai šreiberienei ir 
Uršulei Liaudanskytei. Turimo
mis žiniomis visos seserys yra 
mirusios. Juzefos Sreiberienės 
du sūnūs, Antanas Liaudanskis 
ir Povilas Šreiberis prieš Lie
tuvos okupaciją gyveno Tau
ragės apskrityje. Uršulės Liau- 
danskytės sūnus, Jonas Liau
danskis,. gyveno Skuode, Kre
tingos apskrityje.

Patys įpėdiniai arba apie 
juos žinantieji malonėkite rašy
ti Lietuvos Generaliniam Kon
sulatui New Yorke: Consulate 
General of Lithuania, 41 West 
82nd Street, New York, N. Y. 
10024.

Matulaičio Namu statybai paremti

LABDAROS PIETŪS BOSTONE
š.m. balandžio 16 dieną

5 valandą susipažinimo valandėlė, 6 valandą pietūs

SHERATON BOSTON HOTEL 
Prudential Center

Visus lietuvius kviečiame dalyvauti ir savo auka paremti 
senelių namų statybą. Auka S50.00. Galima mokėti dali
mis. Aukas siųsti: MATULAITIS NURSING HOME Put- 
nam, Connecticut. Užsiregistruoti iki balandžio 10 dienos.

Maloniai laukiame

Nek. Pr. Marijos Seserys 
ir Rengimo Komitetas

— LB Prancūzijos krašto ta
rybos ir garbės teismo rinki
mai įvyks gegužės mėnesį. Jie 
bus vykdomi korespondentiniu 
būdu.

ris policijoje tarnauja nuo 
1955 kovo L‘Jis yra pasižymė
jęs ne tik policijos, bet ir vi
suomeninėj veikloje. Kas sa
vaitę jis taip pat pranešinėja

Arkivysk. J. Matulaičio namų statyba Putname, Conn.

metus laiko pažįstami ir drau
gai Balfo centrui pristatė tik iš 
vienos parapijos 58 šeimas, ku
riom sovietinis rojus yra tik
rai raudonas. Tos 58 šeimos 
turi 186 asmenis, iš jų: 24 naš
liai ar našlės, 95 vaikučiai, 23 
seneliai (virš 75 metų), 33 ligo
niai, 12 šeimų grįžo iš Sibiro, 
5 asmenys žuvo nuo okupantų* 
rankos ir kelios šeimos dar te-

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS i
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PASIRYŽO M E — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

VVORCESTER, MASŠ

Nek. Pr. Seserų, \Vorcesterio 
Rėmėjų skyrius rengia vakarie
nę balandžio 9 d., 5 vai. vak. 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
,Worcester, Mass. Jaunimas at
liks įdomią programą. Visuo
menė maloniai kviečiama šioje 
vakarienėje dalyvauti. Pelnas 
skiriamas Nek. Pr. Seserų sta
tybos fondui.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
680 BUSHVVICK AVĖ., BR^OKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ........... statybų fondui ir prašau j rąžyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:
□ Garbės fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
Q. Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (magesnė auka)

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

ADRESAS ..............................................-.............................................Z

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax dcductible) |
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Pelagija Sandanavičicnė Nuotr. R. Kisieliaus

90 METŲ JUBILIEJUS
Pelagija Dubinskaitė — San- 

danavičienė, kovo 10 atšventė 
savo 90 metų gimimo dienos 
sukaktį. Gimus 1877 Jančiakiuo- 
se, Vilkijos parapijoj, atvyko Į 
Ameriką 1951. Išaugino du sū
nus: Mečislovą, ir Stanislovą, ir 
abiejų neteko per du metus. 
Kun. Kan. Mečislovas visų ge
rai žinomas Kauno Kunigų Se
minarijos profesorius, ilsisi ra
mybėje San Francisco kapinė
se; Stanislovas, buvęs Apreiš
kimo parapijos, Brooklyne, za
kristijonas, amžiais ilsis St. 
Charles kapinėse. Viena pasili

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
18 dol. Kun. J. Pragulbickas, 

Elizabeth, N.J.
15 dol. S. Kamaitis, Brook- 

lyn, N.Y.
Po 10 dol.: Vysk. J. Ran- 

cans, Grand Rapids, Mich. ir S. 
Jurskytė, Phila, Pa.
. Po 8 dol.: C. Gabranas, E. 
Millinocket. Me., J. Savukynas, 
Nevvburyport, Masš., A Urbikas, 
Cicero, III., Z. Zabitiene, Brook- 
lyn, N.Y.

5.50 dol. E. Ciočys, Provi- 
dence, R.I.

Po 5 dol.: M. ^Dumblis, P. 
Plaktoms, S. Ruginis, Brcoklyn, 
N.Y., J. Raščius, Richmond 
Ili.I, N. Y., J. Pažemėnas, 
Queens Village, N.Y., P. Ado
maitis, Rego Park, N.Y., J. 
Bliznikas, Elizabeth, N. J., A. 
Znotinas. Kearny, N.J., J. Duo
ba, Norwood, Mass., Kun. J. J. 
Matutis, Hartford, Conn.

Po 3 do|.: A. Apalianskas. V. 
česnavičius, S. Česnauskas, O. 
Danisevičius. U. Yanush, C. 
Jchnson. S. Kačinskas, K. Ka
rosas, M. Kormilev, N. Kuli
kauskas, A. Laukagalienė, K. 
Montvila, U. Šarkis, A. Micke
vičius. V. Povilauskas, Brock- 
lyn, N.Y, M. Balčiūnas, G. Ka- 
tilis. E. Mickeliūnas, S. Slaguo, 
Richmond H:I1, N.Y., J. Blaževi
čius, J. Dailyda, M. Kemzūra, 
A. Laurys, J. Liogys, S. Švedas, 
V. Savukynas, J. Vytuvis, M. 
Pūkas, VVoodhaven, N.Y., A. 
Biela, O. Jankevičiūtė, New 
York. N.Y., J. Kiaunė, K. Ka- 
rečka, Jamaica, N.Y.. Kun. A. 
Rubš”s, B>"onx. N.Y., J. Tama
šauskas, Mt. Verncn, N. Y., V. 
Kn-uiis. Amsterdam, N.Y., P. 
Gobužas, J. Kivyta, Maspeth, 
N. Y., G. Matulis, B. Venckie
nė. Newark. N.J., A. Diškėnas, 
Mayv/ood. N.J., V. J. Grajaus
kas, Cliffside Park, N.J., V. Lio- 
l-is. Fla nfield. N J., J. Tumas. 
Harrison, N. J.. J. Žvirblis, Vi- 
neland, N. J., A. Dailidis, W. 

kus senatvėje, yra globojama 
marčios Emilijos ir anūkų — 
Petro, Marytės ir Irenos.

Jubiliatei, Pelagijai Sandana- 
vičienei, marčia ir anūkai, linki 
Gerojo Dievo palaimos ir stip
rybės saulėlydžio dienose.

Arfa ir fleita

Senovės Egipto arfa ir fleita 
yra tie muzikiniai instrumentai, 
kurie išliko iki mūsų dienų.

Vadinas, jiems beveik šeši 
tūkstančiai metų.

Hartford, Conn., I. Simanaus- 
kas, Hartford, Conn., A. Marti- 
nėnas, Wallingford, Conn., W. 
Tonkūnas, Manchester, Conn., 
S. Juodaitis, Norwalk, Conn., J. 
Žukauskas, Union City, Conn. 
A. J. Aleksis, Waterbury, Conn. 
R. Klimas, A. Kulpanas, A. 
Majauskaitė, So. Boston, Mass., 
A. Anužis, A. Molis, Z. Snars- 
kis, Woręester, Mass., E. Sruo
ga, Orange, Mass., A. Barulis, 
Brockton. Mass., A. Maticška, 
Dorchester, Mass., W. Brazaus
kas, Norwood, Mass., J. Bels
kis, Haverhill, Mass. J. Stepa- 
novich, Lowell, Mass., L. Ro
man, Allentown, Pa., B. Gai- 
liūnas, Drexell Hill, Pa., F. Maz- 
nik, Dalias, Pa., Kun. E. Paukš
ta, Chester, Pa., A. Dainius, 
J. Radas, Detrcit. Mich., E. Če- 
pelevičius, K. Radvila, B. Vit
kus, J. Žadeikis. Chicago, III., J. 
Mačys, A. Masilionis, J. Naujo
kaitis, P. Pauli, Cleveland, O- 
h ?, A. Baltrukėnas, Akrcn, O- 
hio, A. Mikėnas, Omaha, Neb., 
A. Prasauskas, Torrance, Calif., 
E. Kemfert. Baltimoie, Md., A. 
Jankauskaitė, Chicago, EI., K. 
Grajauskas, Don Mills, Ont. 
Canada, T. Gaižauskienė, Va- 
lencia, Venesuela.

Po 2 dol.: J. Orentas, B. 
Valužis, Brooklyn, N.Y., Ž. Ju- 
rys, T. Slapšvs, Richmond Hill, 
N.Y., V. Balsvs, Wooč’haven, 
N.Y., A. Zabarauskas. Jamaica, 
N.Y., C. Vrirketis, Uniondale, 
N.Y., A. Bilaitis. F. Butkus. 
Kearnv. N J , Dr. A. Vileita. Ri- 
ver Edge, N.J., L. Bagdonas, 
Fli-abeth. N.J., L. Amante, 
Highland Park, N.J., V. Juozai
tis, Vincentcwn, N.J., J. Žilius, 
No, Haledon. N.J.. A Am- 
shey, Haverhill, Mass., K. Dū
da, So. Boston. Mass., B. 
Trumpjonas, Pittsburgh, Pa., 
M. Gedra-tis. Scranton. Pa., J. 
Lazdauskas, Bridgeport, Conn., 
E. Jurgaitienė, Clarendon Hills,

DIABETAS - CUKRAUS LIGA
DR. A. GRIGAITIS

Anglų gydytojas Willis (1621- 
75), pastebėjęs pas vieną ligo
nį, jog jo šlapimas ant baili
ntų palieka baltas dėmes ir ant 
dėmių sėdosi musės, nutarė dė
mes ištirti. Dėmės pasirodė sal
džios, pagal skonį panašios cuk
rui su medum. Taip buvo atras
ta cukrinė liga. Tai įvyko veik 
pri-š 300 metų. Nuo to laiko 
prasidėjo šios ligos tyrimas.

Cukrinė liga yra chroninis 
susirgimas, kuris įvyksta dėl 
sutrikimo cukraus pakitimo

III., I. Serapinas, Chicago, III.,
J. Biekša, Lake Worth, Fla,

Po 1.50 dok: J. Klant, Brook
lyn, N.Y., J. Levinas, Brighton, 
iviass.

Po 1 dok: S. Barakauskas, 
B. Draugelis, V. Jonikas, M. 
Matusaitis, J. Milius, P. Narvy
das, K. Petrikas, M. Ručinskas, 
A. Sirutis, A. Sniečkienė, R. 
Valinskas, S. Valkavičius, J. Vil- 
pišauskas, G. Žarnauskas, Broo
klyn, N.Y., M. Žirlys, Roches- 
ter, N.Y., J. Gerutis, Amster
dam, N.Y., J. Skobeika, Kew 
Gardens, N.Y., V. Gamziukas, 
Buffalo, N.Y., A. Šimutis, Lau- 
renton, N.Y., P. Ivaškevičius, 
So. Ozone Park, N.Y., A. Nad- 
zeika, Glen Oaks, N.Y., A. Ra
manauskas, Richmond Hill, N. 
Y., F. Pažūsis, M. Tamašauskas,
K. Vainius, Maspeth, N.Y., E. 
Karmazinas, S. Kreivėnas, G. 
Marinas, P. Rožėnas, O. Vasi
liauskas, Woodhaven, N.Y., M. 
Pavalkis, Elizabeth, N.J., A. 
Arminas, Kearny, N.J., M. Gry
baitė, Kearny, N.J., S. Kontri
mas, Irvington, N.J., V. Kviet- 
kauskas, Linden, N.J., M. Var- 
neckas, Clark, N.J., V. Skladai- 
tis, J. Sluoksnaitis, Waterbury, 
Conn., A. Empakeris, New 
B r i t a i n , Conn., P. Grigas, 
Trumbull, Conn., J. Niaura, V. 
Vaičėnas, Waterbury, Conn., G. 
Rutkauskas, S.L. Srupšas, A. 
Vitkus, Hartford, Conn., R. Da- 
langauskas, B. Tamošaitis, New 
Britain, Conn., M. Martin, 
Bridgeport, Conn., K. Jakutis, 
Stamford, Conn., O. Linartas, 
Elizabeth, N.J., E. Raudys, Lin
den, N.J., W. Barkauskas, Hill- 
side, N.J., A. Skučas, Plain- 
field, N.J., S. Valikonis, Cliff
side, N.J., J. Marčis, Parlin,
N. J., J. Mėlynis, Kearny, N. J.,
O. Samulienė, Metuchen, N. J., 
E. Chemaško, Lakewood, N. J., 
S. Matyckas, Plainfield, N.J., 
A. Babulis, P. Balsavich, A. 
Hinterdorf, L. Rudokas, 0. Shiu- 
rila, Brockton, Mass., E. Kalvy- 
das, E. C. Tamalavage, Wor- 
cester, Mass., R. Petronis, U. 
Saduikis, So. Boston, Mass., K. 
Bacanskas, K. Vasiliauskas, V. 
Vizgirda, Dorchester, Mass., P. 
Kudirka, J. Ridikas, Norwood, 
Mass., J. Balsys, Boston, Mass., 
W. Simonavičius. Westfield, 
Mass.. K. Gedrim, Arlington, 
Mass., R. Axtin, Methuen, 
Mass., K. Barzdukas, J. Kava
liauskas, A. Mūrelis, J. Tričys, 
Chicago, III., A. Nagys, Lemont, 
III. P. Deltuva, Rockford, III., 
I. Ivanauskas, Lakevvood, Ohio, 
M. Tumascnis, Monroeville, 0- 
hio, P. Butkus, G. Kuzas, A. Ve- 
degys, Cleveland, Ohio, M. Jan
kauskienė, P. Surma, Phila, Pa., 
L. Budginas, Pittsburgh, Pa., 
C. Prapuolenis. Kingston, Pa.,
A. Vaičulis, W. Mofflin, Pa., R. 
Serapinas. L^s Angeles, Calif., 
P. Butkvs, Monlerey Park, Ca
lif., P. Lembertas. Santa M?ni-

C’lif., R Svainauskas, Stu- 
dio City, Calif., B. Girnius, J. 
W. Salinis, Detroit, Mich., A. 
Misiūnas. Hollywood, Fla., M. 
Norkevich. Lake Worth, Fla.,
B. Mariokas, Seattle, Wash., J. 
Smailys, So. Cmaha, Nebr., M. 
■ -U ’ ”” "al ’more. Md., V. 
Grud”inskas, Beverlv Shores,

J Olkovikas, Manchester, 
N H., A. Rutkauskas, Nashua, 
N H.. E. Abromaitis, E. Davido- 
nis. Tot into, Ont. Canada, I. 
Muliolis, Cleveland, Ohio.
V,<«(''ms nr)r- !''q’<’nr’nr)nns 

padengimo priBidžjusiems. r.uoširdiiai 
dėkcia e. . .nu'-i-" ■ spai^’a: n r” 
mos ir i. neat<’i, rpi'- ■’

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

žmogaus organizme: padidėja 
cunraus nuosimas kraujuje, at
siranda cukraus šlapime. Pas 
sveiką žnugų cukraus kiekis 
kraujuje 80-lz0 mg proc. Cuk
rų organizme normuoja kasoj 
(panereas) gaminamas hormo
nas — insulinas.1 Cukrine liga 
dažniausia susergama tarp 45- 
50 m. Vyrai serga dažniau nei 
moterys. Kartais šia liga su
serga ir vaikai. Amerikoj dia
betu serga 1-2 nuošimčiai gy
ventojų. Prie cukrinės ligos ve-, 
da nutukimas, persivalgymas, 
nervuotumas, psichiniai pergy
venimai, gaivos sužalojimai, iš 
tėvų paveldėtas palinkimas šiai 
ligai. Kai kuriose šeimose cuk: 
rinė liga kartojasi keliose kar
tose. Visi diabetu sergančios 
šeimos nariai privalo laikas 
nuo laiko tikrintis ar neturi ak
tyvaus ar paslėpto diabeto.

Kuomet kasa (panereas) nu
stoja išskirti insuliną, organiz
me sukrinka angliavandenių a- 
pykaita ir tuomet cukraus virš 
normos atsiranda kraujuje ir 
šlapime. Tai svarbiausis cukri
nės ligos reiškinys. Kartais pri
puolamai tikrinant šlapimą su
žinoma apie susirgimą diabetu.

Cukrinė liga gan dažnai pa
liečia organizmo organus. Prie 
diabeto kraujo indai ir širdis 
turi palinkimą prie arterijų 
sklerozės, prie aukšto kraujo 
spaudimo. Pablogėja regėjimas 
dėl kataraktos atsiradimo (akies 
lęšiuko sudrumžlėjimo). Atsi
randa odos niežulys, odą išbe
ria skauduliukais, ekzema. Ser
gą cukrine liga turi palinkimą 
susirgti plaučių džiova.

Didžiausia cukrinės ligos 
komplikacija yra vadinama dia
betinė koma — mieguistas sto
vis, kurį iššaukia sutrikusios 
maisto apykaitos nuodingos 
medžiagos, ypač acetonas ir kai 
kurios rūkštys. Tai atsitinka jei 
diabetikas nesilaiko dietos arba 
gauna nepakankamai insulino. 
Diabetinė koma pasireiškia di
deliu nervuotumu — neramu
mu. Ligonis pradeda dusti, krin
ta kūno temperatūra ir apima 
sunkus mieguistumas, kuris 
prieš insulino atradimą daž
niausiai baigdavosi mirtimi.

Gydymas
Gydyti cukrinę ligą vartoja

mas insulinas — dirbtinas ka
sos hormonas. Insulinas varto
jamas injekcijų formoj arba 
tabletėse — Arinazo, DBJ ir k: 
Tabletės labai patogus gydy
mo būdas, tik gaila jos tinka 
tik lengvuose diabeto atsitik- 
muose, žmonėm vidutinio ir se
nesnio amžiaus, bet ne vaikam.

Pirmosios pavasario tulpės Nuotr. R. Kisieliaus

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko ii* 
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkę. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At- 
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

KAI VAIKAI SKOLŲ 
NEMOKA

Klausimas
Prieš ketverius metus mūsų 

sūnus, grįžus iš kariuomenės, 
nutarė vestis. Vedė lietuvaitę, 
ir mes buvome už tai dėkingi. 
Apsivedę nutarė namus pirkti. 
Sako, kam čia išmesti pinigus 
nuomai.
Nuėjus į banką paskolos, ban

kas pareikalavo žirantų. Vaikai 
jauni, neturį “kredito”, taigi 
bankas nutarė neduoti jiem pa
skolos be tėvų garantijos. Mu
du su vyru sutikome pasirašyti, 
bet sakėme: jei mes pasirašy
sime, tegul ir jos tėvai pasira
šo vekselį. Tai bent nebus mū
sų vienų atsakomybė. Jos tė
vai, kurie gyveno tada Chica- 
goje, nenorėjo pasirašyti, bet

Dėka insulino žmogus vėl tam
pa darbingu ir sveiku, koks bu
vo prieš ligą. Insulinas ligos ne
išgydo, bet insulino dėka žmo
gus gali tęsti savo gyvenimą 
kaip ir sveikas. Kad išlaikyti 
sveikatą normoj diabetikas tu
ri laikytis gydytojo nurodytos 
dietos ir vartoti insuliną.

Diabetikas turi išmokti pats 
patikrinti cukrų šlapime. 0 tai 
labai lengva išmokti.

Jei ligoniui duodama per di
delė insulino dozė, o maiste bus 
permaža angliavandenių^ tuo
met po 2-3 vai. įleidus insuliną, 
dėl cukraus sumažėjimo krau
juje gali išsivystyti sunkaus 
susirgimo reiškiniai. Toks cuk
raus sumažėjimas kraujuje va
dinasi hipoglinemija. Hipogli- 
nemijos reiškiniai: alkis, bend
ras silpnumas, prakaitavimas, 
širdies plakimas, neramumas, 
gali atsirasti tampymai, sąmo
nės netekimas. Net gali įvyk
ti mirtis. Pradžioj hipoglinemi- 
ją lengva likviduoti. Užtenka su
valgyti vieną -du gabaliukus 
cukraus, šaukštelį saldžios uo
gienės, išgerti saldžios arbatos. 
Sunkiuose atsitikimuose reikia 
leist specialų cukraus skiedinį į 
veną.

Pas vaikus ir jaunuolius cuk
rinė liga pasireiškia sunkesnėj 
formoj nei pas suaugusius. 

galų gale sutiko. Taigi mes visi 
turėjome nueiti. į- banką ir pasi
rašyti vekselius.

Iš pradžių viskas ėjo sklan
džiai. Vaikai abu dirbo ir mo
kėjo už namus. Paskutiniu lai
ku vaikai, kurie neturi savo vai
kų, pradėjo nesugyventi. Ji sa
ko, kad mūsų sūnus geria ir 
prageria savo algą, kad jis ne
grįžta namo iki.vėlaus vakaro 
ir su ja nekalba. Mūsų vaikas 
sako, kad jis išgeria, bet ne
nusigeria, kad jis, atėjęs namo, 
žmonos niekuomet neranda, 
nes ji dirba iki 6-tos, o ne 5-tos 
valandos, kaip kiti. Jis mumi 
sako, kad jis visuomet turi pa
sigaminti savo vakarienę, kad 
namai nesutvarkyti ir t.t. Ji 
deda savo pinigus į banką sa
vo vardu ir nori, kad jis ap
mokėtų visas sąskaitas. Jis nu
tarė, kad ji turi prisidėti sa
vo pinigais, o ji nesutinka. Taip 
jie nemokėjo bankui “mortga- 
ge” tris mėnesius, ir bankas, 
kuris jau buvo juos anksčiau į- 
sėjęs, jiem pranešė, kad par
duos jų namus iš varžytinių.

Mes nežinome, kas mums da
ryti. Jei vaikam trūktų to pini
go, mes jiem paskolintume. Bet 
jie turi savų, abu dirba. Sako
me, jei mes jiem vieną kartą 
duosime, lauks jie ir kitą kar
tą pinigų iš mūsų. Gal jie ne
moka todėl, nes žino, kad jų 
tėvai pasirašė vekselius, ir tė
vam teks sumokėti, jei jie pa
tys nemokės.

Prašau patarti, ką mums da
bar reiktų daryti. Jei bankas 
norėtų namus atimti iš vaikų, 
ar mūsų atsakomybė būtų 
baigta? Marčios tėvai dabar gy
vena Indianoj. Taigi ar mum 
vieniem reikėtų mokėti už ga
rantiją? Ar bankas, pardavęs 

PAPIGINTOS
ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS*

Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ............. 5.00
Ar žinai tą šalį. R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ........ 5.00

šabaniausko. po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00
Aurelia, Paukštelicnės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00 
Clevelando vyrų oktetas, 12 muzikos šokių ........  Stereo $6.00 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 dainų. St. $4 3.50
Dainos Lietuvai, S. čerienės komp. įdainuota 12 liet, daintj 3.50
Dainų ir ari iu rečitalis, sol. J. Vaznelio ................................  5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos   Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos . 3.50
Dainuojame su Lione, 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 4.00 
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo $4 3.50
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. dainų. St. $4 3.50
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. $4 3.50
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5 00
Kur banguoja Nemunėlis, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės ........ 3.50 (
Laužų aidai. 4 oktetų įdainuotų 16 skautiškų dainų ............  4.00
Lietuvos prisiminimai, L. Juddis, 14 liet, dainų akomp. gitara 4.00
Lietuvių tautiniai šokiai. J. Stuko leid. 14 tautinių šokių .... 3 50

etuviški šokiai, K. Daubaro akordeonu 18 šokių (Nr. 1) .... 3.00
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo $4 3.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. $4.00 3.50
Lietuviški maršai, Br. Jonušo įgrota 12 1. patrijotinių maršų .7.00 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, žukausko-Vasiliausko juokai 3.50 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ......... . 5 00
Linksmieji broliai. 12 liaudies kūrinėlių ........................................ 5.00 |
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis. "10 plokštelių .... po 5.00 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ........ 5.00
Lione Jodls contrafto, Tovvn Hali 14 kūrini’, rečitalio plokšt. 4 00 
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) .. . 3 00

j Lithuanian 2-speed reoord course ....  ............................................... 3 00
Lietuviškos dainos ir šok:ai. Monitor C~> . 16 1. dainų ir šokių 3.50 
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos. 4 valsai ir dainos. St. $4 3.50

Į Lietuviškų šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dainų ............. 3 50
Lietuvos Atsiminimu 25 m. jubiliejus dainose ... ......................... 4 00

! Mes padainuosim. Čiurlionio ansamblio 16 1 dainų. St. $7 50 6 50 j
Mes žengiame su daina. N.Y. vyrų okteto 17 dainų. Stereo $4 3.50
Operų Arijos, Sol. St. Baro ....... ............................. Stereo $7 00 6 00
O ramunėle, pasakyk. P,imtA Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6 00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1. 12 liet, dainų ................... 3 00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2. 12 liet, dain’j-šoki’t ....... 3 00
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) . 8 00
Poezija. A. Gustaitis ir Stasvs Santvaras ....................... 5 00 i
Ar pameni. V. Stankus. 10 šokių muzika solo .. Stereo 86 5 OP
Rožės ir tylūs vakarai. V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 5 00
Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokių — Stereo $6 00 5 00
S. Barkaus radijo vak. dainuoia. 10 kpl-Mi-i-i ir 10 liet, dainų 4 OO
Suk. suk ratelį. Vilniaus choro 14 lietuvišku dainų. Stereo $4 3 *0
Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 liet darnu 3 00
-■ ,, Hemu S’ <6 5 00
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaikų dainos 3 00

; i.«*.s ..tci.. nei..«ri. a i_«amb: ausb ■ 1 1>'t djiin : 3'0
Wor-/s'«.-;o Mėgėjų rate':o. 14 lietuviš'-u dainų 3 50
Varpas. Toronto choro 8 liet, dairos ir 6 1iAt operos, st $6 00 5 00
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero pp-ario- ehnrrs 4 00
40 liet. 4:>'Ti m'i-'kT Tpi.Hnin t • <1(1 3.50
Lietti'n'1 Tautiniai *okiai. Štutgarto simfonija, dirig Lapins

kas. 15 lietuviškų šokių S’.ereo $5 (K) * *')
Lietuvos-Latvijos - Estijos Himnai 2 00
Lietuvos Himnas ir simfonija 2 00
Baltic Countries National ėnthcms itt't’.RPM) 1OO

• National Anthem of the U.S. <33’v RDM» 1.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 VVilloughby Avė.. Brooklyn. N.Y. 11221

XPersiuntimo išlaidom prašom pridėti 5O<; į Kanadą $1.50)

namus, pasitenkintų gautais pi
nigais ar vis iš mūsų ieškotų?

x Tėvai, Illinois 
Atsakymas

Sunku konkrečiai atsakyti į 
Tamstos klausimą, neturint vi
sų smulkių davinių. Jei ban
kas parduotų namus (foreclose) 
ir negautų iš pardavimo kai
nos jam (bankui) priklausančiiĮ 
pinigų, bankas turėtų teisę ieš
koti likutį (deficiency) iš “no- 
te” (vekselį) pasirašiusių asme
nų.

Vekselį pasirašantieji asme
nys yra atsakingi už nesumo
kėtą sumą “kartu ir atskirai” 
(jointly and severally). Tokiu 
atveju, bankas gali ieškoti jam 
priklausančią sumą iš visų, ar
ba iš vieno. Tai yra banko pri
vilegija — jis gali pasirinkti iš 
katro vekselį pasirašiusiųjų as
menų jis nori “ieškoti” jam 
priklausančią sumą. Tačiau, jei 
bankas nutartų ieškoti vadina
mąją “deficiency” vien iš Tms- 
tų, Tamstos, sumokėję daugiau 
negu “savo dalį”, galėtumėt 
ieškoti tai, kas viršija Tamstų 
dalį atsakomybės, iš kitų pa
sirašiusiųjų asmenų, kaip, pav., 
marčios tėvų. Tai teisiškai va
dinasi “contribution” ir mano 
žiniomis visos valstijos turi to
kį dalyką vienoj ar kitoj for
moj. Faktas, kad marčios tėvai 
dabar gyvena Indianoj, o ne Il
linois, išieškojimo reikalą kiek 
apsunkintų, bet jo nepadarytų 
negalimu.

Bendrai kalbant, aš labai pa
tapčiau rimtai pasikalbėti su 
vaikais. Būtų gerai, jei ir mar
čios tėvai dalyvautų šitame 
rimtame pasitarime. Vaikai to
kiu atveju, kaip Tamstos apra
šote, nustotų savo iki šiol įdė
tų pinigų (eųuity), jei namai 
parsiduotų už mažesnę sumą, 
negu paskolos likusioji suma. 
Be to, čia -man atrodo gresia 
pavojus ne tik pinigų nustoti, 
bet visas Tamstų vaikų gyveni
mas gali suirti. Vedę žmonės 
privalo žinoti, kad kiekvienas 
iš jų turi daryti “kompromisų”; 
nė vienas negali užsispyręs 
viską pastatyti “ant savo”, ne
siskaitydamas su kitos pusės 
nuomonėmis ir nusistatymais.
P.A.D., Rockford, III.

Tie pinigai dabar priklauso 
tėvui, jei jis yra gyvas.



RADIJO PROGRAMOS

WORK NEAR HOME

SUGAR BOILĖRS

HELP WANTED 197 Webster Avenue
COMMERCIAL CONSTftUCTION

WANTE0 EXP CUTTERS

V. REMISIEWICZ

DISPLAY

RAMONS RESTAURANT
PHlU&LMtf A' ė*.

KAKLONA9
FUNHLALHOMf

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Kur tūkstančiai taupo milijonus

A 4. J JACKSON PRINTING CO. 
SpeelaHatng — Lettežpress, Offad

COFFEEA COIFFEUR8 
ByCosyjBesnt£ flufcu 

Special —Lanobn $5.95 
Haircut for Children 31.00 
Late Night Thurs and Fri 

510 Cypress Avė near G^eene Avė. 
A Bleecker St Ridgewood EV 2-8483

VVANTED EXP OPERATORS
Section work and piece work <

'AURANT 
.Avenue 

ErobklyiLNew York
WATERBURY, CONN. 
wweo - AM - 1*0 

Ved. ANT. PALftrtJS.

Fanįotu f ar • 
Spanish-American. Food 

and d įoOndėrful 
atirttephere

JUNIOR ACCOUNTANT 
For U4. Import Organization

VVorking knovriedge of German pre- 
ferred. Flushing Queens area 

Piene CaR 899-4000 Ext 5*

Gegužės 0 — Moterų Vienybės ba
ltus Knights of Columbus salėje — 
616 Jamafca Avė., Brooklyne.

Gegužės 20 — Pavasario pobūvis 
Forest HiBs Inn, Forest Hm* N.Y. 
Rengia New Yorko Akad. Skautai.

USSB 
^ŪnĮančču klijentų patenkinti 
Ks^s pristatymas. Visi siuntiniai

WANTED ĘXP WAITRESSES
Day or Night Steady work Nice 
vorking conffitions work near home 
NOWARD JOHNSONS 6281 North 
Hempstead Tumpike East Norwich 

. 516 - 922-9850 LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
8442 JAMAfCA AVĖ. 

(prie Forest F*way Statkų) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai vfedeė 
miesto dalyse; veikia ventffiactj* 

Tel. Vlrginia 7-4499

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air condttkmed 

A. J. BALTON-BALTRONA8

VALCO SScitiNE CO 4f6 Č6 
Grove Road Bloomfield Conn.

ir balsaumotojas 
Cambridgė, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas Meną ir naktj. M»* 
demHka koplyčia termeožme dy
kai. AfUanaiijK. CetuMUge V

SANFRANC48CO, CaH/. — 2079 Sutter Street 
WATER8URY, Ccten. — 905 Bdrik St-------------
WORCEStKR,Masu. — 109 MRfbury Street — 
YOUNG8TOWN 3, Ohfo — 21 FHth Avenue__

Wanted Exp MACHINISTS steady 
work nice working conditions 40 
hour week plūs overtime — wcrk 
where you hve and many (ringe be- 
nefits Pyrate Mfg. Co. 222-17 North
ern Blvd. Bayside LJ. Call for ap- 
pointment 357-7200

Wanted EXP LAUNDRY SHIRT 
PRESSER steady work nice work- 

conditions work where you live 
J A J LAUND&Y 245 Broad Avė. 
Pafišades. Bark N J.

Call 201 - 944-9891

TRACTOR OWNERS — To puti 
company trailers for northeastern 
statės. Good future and good oppor- 
tunity. Hospitahzation & Insurance 
benefits. Call

201 - 462-6835 or 691-7000.

GENERAL CONTRACTOR 
Ali Quahfied Men 

Cement and BHck Work 
Also Roofing and Phimbing 

MINTZ & GREEN 
658 Wat]dns St Broddyn 

Call 385-2128

Call .
732-7690 or 271-9659

Gegužės 9 — Pavasario Balius 
Lietuvių Piliečių klubo salėje Mas- 
petbe. Rengi* New Yorko vyrų ok-

vttations and anoouncėments. Pfck 
up aUu ouifcry stfbb^oo.

473-4310 .

WJ. 1ŽR - 4tt> 8Įtreėt . FO S-8599 
B,vtL 'ViU. — 429 SpringfMla Avenue —------ — Bt 34797.

» Ccim*. -į--. SOf Con0rees Avė. —;-------- LG 2-1446
N.Y. 10011 —r10d West 14th Street — CH 3-3005 
, H.Y. —'3B ^2nd?A*aa«------------------ 4-MM

. - -- MU ŽŽS 

ifAį -PM-IPUEY-— 1214 N. 5th St,------  PO 3-4919
HU 1-2750 

. Fl 6-1571 
PL 6-6768 
8W 8-2868 

. Rl 3-0440

0ICK LYNCH PU lt LINZ 
T« FREDĖRICKSON 

BGB AftDERSON
Tom Costeilo’s Sporte Camp Boys 
8-16 July 1-Aug 30. Phone (212) 
BO 3-3266 - (516) PY 9-5642 Write: 
136-24 71 Rd., Ffustdiig, N.Y. WORK WHERE YOU LIVE 

Maclnnist on Lathes Bridgeport 
machine steady work nice woridng 
conditions day shift overtime DY
NAMICS CONTĘOL CORP. 8 Nut- 
meg Road South Windsor Conn call 
203 - 289-6808 ask for Mr. Tevald.

PITTSSURGH, pa. 
WZUM, 1599 banga 

vedčjas VYT. A. YUCTOM 
52 Shady St W. pglu Pėnoa. J522S 

Tel 553-2754 •
Sėltmadleniūis 12« iW Ui# ♦. Fp.

DARBININKAS 
910 W»k>u9hby Av^ 
Brooklyn, N. Y. 11221

Phone 774-1805, 778-7522.
1160 St Jobus fl, B’klyn Wm. Potts Balandžio 15' — New Yorko Ope- 

retės choro metinis koncertas Lietu- 
' vių Piliečių klubo salėje Maspethe.

BOSTON, MA83.
Vedėjas 

PETRAS VISGINIS, 
173 Arthur St.

Brockton, Mass. 02402 
Tel. 586-7209

WHIL - 1430 kil. Medford, Masė. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vi«L

VVAfcTED EXP MERROW 
OPERATORS '

Steady work nice woriong conditions 
Work near home .

Portofino Sportšwear fnc 
715 Broadway N. Y.

VAITKUS
FUNERAL HOME

COLORi.MĄTCHER
Steady work nice working conditions

Kirkėr Chertrical Cbrp.
1 East llth Stfėet, Paterson N. j.

Call 201 - 742-7769

dressės — work near home steady 
work nice working conditions. Best 
Dress 397 Kings Hi"hway Brook- 
lyn N.Y. Call 376-9591

KEY PUNCH OPER 
(026)

. iTith sonie ekp. 35 hr. week
CERILLO BROS PETROLEUM

TA 4-5000-Ext 240
Mr. Chiaro

Spring Lake ITmch, N. J. Verdnda 
Gąesthouad Spring .Lake, N J. May 
26 to Šepč 5 Double A triple rooms. 
Prtvate and semiprtvate bsths. Gon- 
veaieot to bėaeb, cžraėrtfite, restau- 
rants and transportation. Paridng 
facilities on the property (201) 449- 
8870. ...Z — M AN —

With some mechanical background, 
to be trained to run spray opera- 
tion, for second shift. Good starting 
rate, call for appointment 201 - 271- 
6600 MODERN DECORATING CO. 
155 Oxford St. Paterson, NJ.

thuMMML Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamoku 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš- 
kirtimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ar nedaug mokantiėm 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti Parengė L. Dambriuflarf, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doi Galima už
sisakyti:

Experienced — for year-round em- 
ployment in new factory located in 
Northern Maine: Call or write

REPUBLIC Lūįuor Store, Ine.
322 Union Avenue, Bi 

TeMofUtt EV

, HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNAVK5IUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd^ Hartford 14, Conn.

Remis Monument Company
Paminklai ir antkapiai pagaminami visose 

kapinėse.
G9-3I Mdtfopdrtam Avenue

Mlddte VHIdge, Maapeth, N.Y;W TeL D A 6-0909'

Balandžio 16 — “Lietuvės teis
mas” Aprėiėkimo parapijos salėje, 
Brooklyne. Rengia Liet. Katalikių 
Moterų Organizacijų Komitetas. — 
Pradžia 4 vai.

Balandžio 22 — Laisvės žiburio 
vakaras Maspetho partijos salėje.

CLĖRKS 
HIGH ScrioOL GRADS

Good at Math 
For Statistical Dept 

No experience necessary 
Call MA 4-7400 Mr. Rosen

SU PER KNITTING MILL 
39 York St Brooklyn, N.Y. 

Experiėnced SINGER Operators 
wdnted on ladSes’ sweatere. 

. .8754702 • -.;-

FOR MACHINES
Multiple spindle Work near home 

Steady work nice workmg contfitfons 
Part time orTnU time — 46-13 llth 
Street L. L C. Gali 786-4065

Dl 5-8808 
TL 6-2674 
BR 8-8&B 

WA 5-2737 
TO 1-106S 

________________ VI 1-5369 
Brldge St, N.W. GL 8r2256 
lin Ay, teL 233-8030,246-0215

Balandžio 30 — Madų paroda Le 
Cordon Bleu salėje, 96-01-013 Ja- 
matea Ave^ Woodhaven. Rengia pa
rodai rengti komitetas — Dainavos 
jaunimo stovyklos naudai.

Balandžio 30 — Pabaltijo Moterų 
Tarybos 20 metų sukakties minėji
mas Estų namuose, 243 E. 34 St, 
Manhattane. Pratftfa 3:30 vaL p.p.

Vedėjas RALPH J. VALATKA 
WJLB, 1400 banga 

15756 Lesure, betroit 27, Mich. 
BRoadway 3-^34 

žežtadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

Josepli Garszva
GHABORIUS 
balsamuotojas 

231 2BEDFOR0 AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

. E. JOSEPH ž&mow«Ki 
LaStoturių dtfektdrfus i 
Modemiška koplyčia M 

Atr Conffltion
123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

Maine Sugar Industries, Ine. 
Easten, Maine 
207 - 488-2061

Balandžio 29 — New Yorko Lie
tuvių Teatro premjeros spektaklis 
Van Wyck mokyklos salėje, 85-05 
144 St, Jamaica, N.Y. Statoma K. 
Ostrausko “Pypkė” ir A. Landsber
gio “Banda”. Pradžia 8 vai. vak.

6io banko direktorių taryboje yra Uetavoa garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigam* Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuvfžkai. • Turtas CAasets) vtel |D5906/MX)i

Jobs handled from ineeption to com- 
plėtion thruout Metropolitan area. 
Whether it be a conunercial or in- 
dustrial building, a restaurant spe- 
cialty shop, store.etc., we are fully 
eųuipped and ezperienced to solve 
your individual problema
Write or call for free consultation

BOPOD

Gegužės 27-28 — Lietuvių Fronto 
Bičiulių Rytų apygardos suvažiavi
mas. Geg. 27 — Aprettidmo para
pijos salėje Brooklyne, o geg. 2S —

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,
Vedėjas P. VIŠČINIS .

173 Arthur St, Brockton 18, Mas*

84-09 JeltMNce Ava., Woodhevan 2l, N. Y 
940 Granrf Sfraef. BrooHyn I I, N. Y

ĮMplgtntoCTte kainomis priimame užšok vp>»”

DeVlTA< l»RO 8H0P 
274 E. 3rd Street Mt Vemon 

Ccnnptete Line of Bosrfiug Bau* 
Trophie* Bowfing SMrt* Sboe* Hte- 
pert drillings wMle-u-walt Loerest 
price* Open daRy tiU 8PM 

(914) MO 94971

BOSTON. MASS 
Vedėjas 

STEP. M1NKUS

Over 30 yre exp. Bids upon reguest. 
245 E. E. 80th Street, N. Y. C.

NY: YU 8-6546 — tl: 516-666-3599

PETER JAREMA 
UKRAINIETIS MIDOTOJAS

Laidoja Brome, Nevr Yorke, 
Brooklyne ir apylinkėse. Mo
dernios kofdyčioS nemokamaL 
Kontndhaojama teniMntfifa.

PETER JAREMA 
129 East 7tt Street

New York, N.Y. 16009 
ORegon 4-2599
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DARBININKAS ŽINIOS—
Vienuolynas ............
Spaustuve ................
Administracija .......
Redakcija ................

Maironio šeštadieninė mo
kykla prašo visuomenės paau
koti prekybinių ženklų (trading 
stamps). Ženklai bus panaudoti 
mokslo priemonių pirkimui. Pri
imami visokių rūšių ženklai, su
klijuoti ir nesuklijuoti. Jeigu 
kas turėtų atliekamų ženklų, 
prašome juos siųsti mokyklos 
tėvų komiteto sekretoriui šiuo 
adresu: Petras Bartkus, 503 Eu- 
clid Avė., Brooklyn, N. Y. 
11208.

Dail. Rom. Viesulas daro de
koracijas K. Ostrausko vien- 
veiksmiui “Pypkė”, kuris kar
tu su A. Landsbergio “Barzda” 
statomas New Yorke balandžio 
29 d., 8 v.v., Van Wyck Junior 
High School, 85-05 144th. St., 
“Barzdos” pastatymo dailinin
kas — Albinas Elskus. Techniš
kiem dekoracijų išpildymo dar
bam vadovauja ir talkina R. 
Vilkas.

Kryžiažodžiai, kuriuos Darbi
ninkui parengė Petras Bartkus, 
bus spausdinami penktadienio 
numeryje, 6 puslapyje. Kryžia
žodžio Nr. 1 atsakymas bus ki
tame (penktadienio) numery
je.

L.K.M. Sąjungos 29 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
balandžio 9, sekmadienį, 1 v. 
popiet Apreiškimo parapijos 
salėj Brooklyne. Narės prašo
mos dalyvauti.

Atitaisome. Darbininko ko
vo 29 paraše po dail. V. K. Jo
nyno sukakties nuotrauka pra
leista dail. Elenos Urbaitytės 
pavardė.

Kiekvieno mėnesio pirmą 
ir trečią penktadienį

POLKA
d

GOGO
• Šokiai
• Linksma orkestro 

muzika
• Meniniai pasirodymai
• -Dainos ir juokai

Apreiškimo 
parapijos salėje

No. 5th & Havemeyer 
gatvių kampas, 

BROOKLYN, N.Y.

Rengia —

LIET. VYČIŲ 41 KUOPA

Antanas Senikas iivyko gyventi į Monticello, kur bus dr. V. Slavinsko ligoninės administratorius, a.
yra Balto centro valdybos iždininkas ir įvairių tautinių organizacijų veikėjas. Kovo 11 jam surengtos iileistu- 
vės. Kalba Balfo reikalų vedėjas kun. L. Jankus, sėdi iš k. j d. A. Senikas, V. Abraitis, dr. V. Paprockas ir 
p. Mitalienė. Nuotr. L. Tamošaičio

GL 5-7068
GL 2-6916 
GL 2-2923 
G L 5-7281

Prel. Jonas Balkūnas apmo
kėjo visas “Laisvės žiburio” 
velykinės programos išlaidas. 
Radijo valdyba gerb. prelatui 
nuoširdžiai dėkoja. WHBI sto
ties vadovybė užpereitą sek
madienį sveikino visus lietu
vius klausytojus Velykų proga 
ir išreiškė savo pasitenkinimą 
ir pasididžiavimą “Laisvės ži
burio” programa.

N. Y. vyry oktetas šį savait
galį išvyksta koncertams, šeš
tadienį dainuos Chicagoje, o 
sekmadienį Toronte, Kanadoje. 
Oktetas dėkoja savo buvu
siam nariui Gediminui Rajec
kui už suteiktą paramą sąryšy
je su šiais koncertais.

Korp! Neo-Lithuania New 
Yorke sueiga įvyks šeštadienį, 
balandžio 8 d. 7:30 vai. vak. ko
legos Vyt. Jurgėlos namuose, 
1497 Putnam Avė., Ridgewood 
N.Y. Pašnekesį ir diskusijas 
praves kol. Gabrielius Mironas 
iš Delran N.J. Kviečiami korpo- 
rantai su svečiais.

Liet, vyčių 41 kuopa po ga
vėnios pertraukos vėl rengia 
penktadieninius šokius. Prade
dant šiuo penktadieniu, balan
džio 7, šokiai vyks kiekvieno 
mėnesio pirmą ir trečią penk
tadienį 8:30 vai. vak. Apreiški
mo parap. apatinėje salėje, No. 
5th. ir Havemeyer gatvių kmp. 
Šokių rengimo komitetas nuta
rė kviesti orkestrą, suorgani
zuoti įvairią meninę programą, 
paįvairinti vakarus dainomis, 
muzika ir kt. New~ Yorko jau
nimas kviečiamas atsilankyti į 
tuos parengimus, kur galės 
draugiškai praleisti penktadie
nių vakarus.

Padėka
L. K. Moterų Sąjungos 29 

kuopos surengtas tradicinis Ve
lykų stalo pobūvis įvyko At
velykio sekmadienį. Kuopos 
valdyba reiškia padėką Ap
reiškimo parapijos klebonui ku
nigui N. Pakalniui už globą bei 
tartą žodį, dvasios vadui kun. 
A. Račkauskui už programos 
pravedimą bei tėv. Petrui Ba- 
niūnui už dalyvavimą ir sese
lėm, Apolinarai ir Augustai, ku
ri plačiai savo žodyje apšvietė 
apie Matulaičio namų statybos 
reikalus ir padėkojo visiem su
sirinkusiem į pobūvį, kurio 
pelnas skiriamas tai statybai. 
Dėkojama A. Strimaitienei ir 
sūnui už meninę programą bei 
dainas ir muziką; šeiminin
kėm, kurios nenuilsdamos visa
da pagamina visokių skanėstų; 
visom sąjungietėm bei viešniom 
ir svečiam, kurie atsilankė į 
Velykų stalo pobūvį.

Valdyba

LMK Federacijos New Yorko klubo surengtose Atvelykio vaišėse balandžio 2 Kolumbo vyčių salėje Jamaicojc
Nuotr. V. Maželio

NEW YORKO LIETUVIŲ 
TARYBOS APYSKAITAATVELYKIO POPIETE

LMK Federacijos N. Y. klu
bo tradicinė Atvelykio po
pietė šiemet surengta Kolum
bo vyčių salėje, 616 Jamaica 
Avė., prie Hale St. Salė gana 
jauki ir patogi. Klubo narės 
gražiai gėlėm papuošė stalus, 
didįjį valgių stalą, tribūną. Pu
blikos prisirinko per šimtą.

Vaišes pradėjo kalba dr. M. 
Kregždienė, N. Y. klubo pir
mininkė. Gražią kalbą apie Ve
lykų papročius pasakė Vincė 
Jonuškaitė-Leskaitienė. Kartu 
palietė ir Užgavėnių, gavėnios 
lietuviškus papročius, plačiau 
sustojo ties Velykom ir savo 
kalba baigė lietuvių poetų pos
mais apie Velykas.

LF Bičiulių New Yorko sky
riaus susirinkimas bus balan
džio 7, šį penktadienį, 7 v.v. 
dr, L Skeivio namuose, 86-34 
105 St., Richmond Hill, N. Y. 
S. Gedvilaitė kalbės — P. A- 
merikos lietuviai ir jų veikla. 
R. Gadeika padarys praneši - 
mą, kaip Atlanto pakraščio lie
tuviškas jaunimas įsijungia į 
LB veiklą. Bus aptarti LFB 
rytų apygardos suvažiavimo 
klausim aų Suvažiavimas bus 
gegužės 27-28 New Yorke. Na
riai prašomi dalyvauti.

Karilė Baltrušaitytė bus 
“Laisvės žiburio” metinio kon
certo programos vedėja. Kon
certas įvyks balandžio 22 Mas- 
petho lietuvių parapijos salėje.

Profesionalės modeliuotojos 
K. ir L. Juodytės, G. Montvi
lienė. R. Rūta, ir V. Syrusienė 
sutiko dalyvauti madų parodo
je. Aktorė V. Vaičiūnaitė - 
Jatulienė taip pat demonst
ruos rūbus parodoje balandžio 
30, Le Cordon Bleu salėj e. Bi
lietus prašome iš anksto užsisa
kyti skambinant. J. Kiaunienei 
OL 7-0350.

Po jos kalbos buvo vaišės. 
Velykų stalas buvo skoningai 
papuoštas, buvo prinešta įvai
riausių valgių, pyragų. Vaišės 
užsitęsė iki 8 valandos. Bai
giant vaišes laimėjimam buvo 
išleistas tautinis lietuvaitės 
kostiumas. Bilietai buvo platina
mi iš anksto, dabar tik buvo 
pats traukimas. Burtų keliu 
kostiumas atiteko N. Y. tauti
nių šokių grupės šokėjai.

LIETUVĖS TEISMAS
Kas įskundė lietuvę? Kuo lie

tuvė nusikalto, kad traukiama 
į teismą? Tai klausimai, kurie 
ne vienam kils pamačius šią 
antraštę. Bet ar tik nusikaltė
liai pakliūva į teismą? Būna 
nekaltai įskųstų žmonių, ku
riem reikia teisme apginti sa
vo garbę bei teises. Teismas 
sprendžia kas kaltas, kas ne ir 
nustato Raitiesiem bausmes, o 
teisinguosius išteisina.

Lietuvės teisme moterys stos 
akis į akį prieš jom mestus tau
tinio susipratimo ir visuome
niškumo stokos kaltinimus. Iš 
kaltintojų ir gynėjų dialogo 
paaiškės ar lietuvė girtina ar 
smerktina. O teisėjų kolekty
vas, • padedant visai eilei liudi
ninkų, išnagrinėjęs bylą pa
skelbs sprendimą, kuris nuro
dys moterim teisingus kelius.

Iš ankstyvesnių dialogų su 
pirmykštėmis mūsų ateivėmis 
patirta, kad jos pačios save kal
tina už neįpratinimą savo vai
kų į lietuvių visuomeninę veik
lą. Taip jie daugumoj ištirpo 
amerikoniškame tautų katile.

O kaip su šių dienų moteriš
ku jaunimu? Ar jaunosios ver
žiasi į visuomeninę talką, kaip 
antai daro mūsų vyriškas jauni- 
as? Ar moterys pakankamai 
reiškiasi Lietuvos laisvinime, 
Liet. Bendruomenės veikloj ir 
kituose mūsų tautai svarbiuose 
darbuose? O gal jos kalnus nu
vertė socialiniame-labdaros dar- 

- be, kuris taip artimas moteriš
kai prigimčiai? Tai vis klausi
mai, kurie iškils į dienos švie
są “Lietuvės teisme” balan
džio 16 d. 4 v. p.p. Apreiški
mo parapijos salėje, Brookly
ne.

Lauksime visų, kaip moterų 
taip ir vyrų, gausaus atsilanky
mo. Rengėjos

Paieškoma Ona Skesonienė, 
gyvenusi Utenos apskrity, 
Mokilių kaime. Pranešti Jonui 
Gaižučiui, 84-07 96th. St.,
Woodhaven, N.Y. 11421.

New Yorko Lietuvių Taryba 
kovo 21 susirinkus Lietuvių 
Atletų Klube, aptarė Vasario 
16 minėjimą, padarydama 
konstruktyvias išvadas, kurios 
būtų naudingos kitų metų iškil
mėm. Iždininkas Ignas Gasiliū- 
nas pranešė, kad išmokėjus vi
sas sąskaitas, be tebeplaukian- 
čių pajamų laiškais, New Yor
ko Lietuvių Tarybos kasoje yra 
2,300 doL Pilna apyskaita bus 
patiekta metiniame susirinki
me metų gale.

Svarstant surinktų Lietuvos 
laisvinimui aukų paskirsty
mo klausimą, New Yorko Tary
ba laikėsi politinio darbo tiks
lingumo. Buvo nutarta (11 bal
sų už ir 4 balsai prieš) nusiųs
ti tiesiog į Alto centrą 700 dol.; 
paskirti Tautos Fondui 700 
dol.; paskirti- Laisvės Žiburio 
radijui 50 dol. simbolinę auką; 
paskirti Lietuvių Moterų Klu
bų Federacijai 50 dol., apmo
kėti delegatės kelionę į San 
Francisco Moterų Federacijos 
seimą; likusius pinigus palai
kyti New Yorko kasoje efektin- 
gesniam 1968 minėjimo organi
zavimui.

Buvo nutarta, siunčiant Al
to centrui auką, pridėti New 
Yorko Tarybos 1967 kovo 21 
pareiškimą, jog Taryba nėra 
patenkinta Alto laikysena veiks
nių konferencijoje ir Alto ne
silaikymu sutarimo su Vliku, 
būtent: Alto uždelsimu duoti 
pinigus Tautos Fondui. New 
Yorko Taryba laiko šiuos reiš
kinius nesuderinamus su Alto- 
Vliko sutarimu ir su vieningo 
laisvinimo darbo principu ir ti
kisi, jog Alto centras padarys 
konstruktyvias išvadas santy
kiam sunormalinti.

New Yorko Lietuvių Taryba

Woodhavene išnuomojami 
du butai: vienas butas iš 4 kam
barių antrame aukšte ir kitas 
butas su baldais iš 3 kambarių. 
Pageidaujama suaugusių pora 
arba moteris. Skambinti 846- 
4357.

Išnuomojamas kambarys. Ga
lima naudotis virtuve, valgo
muoju ir kitais kambariais. La
bai patogioje vietoje, prie ge
ro susisiekimo Woodhavene. 
Pageidaujamas vyras. Skambin
ti 846-7255.

švč. Trejybės parapijai, New- 
ark, N.J., reikalingas vargoni
ninkas, galįs truputį pagelbėti 
zakristijoje. Kreiptis į prel. I. 
Kelmelį, 207 Adams Št., New- 
ark, N. J. 07105.

Bostono arkivysk. kardino
las Cushing balandžio 15 pra
deda trijų metų aukų rinkimo 
vajų. Naujų parapijų įkūrimas, 
mokyklų bei prieglaudų ir ligo
ninių statyba arkivyskupijai su
darė 50 milijonų dol. skolos. 
Bostono arkivyskupijoje gyve
na virš 2,000,000 katalikų.

Patariamasis arkivyskupo se
natas Bostone jau sudarytas. Į 
šį senatą buvo išrinkta 40 ku
nigų, kurie atstovauja 1,429 
Bostono arkivyskupijos kuni
gus. Senatas nutarė, kad kuni
gai, sulaukę 65 m. amžiaus, į 
pensiją išeitų savanoriškai, o 
sulaukę 75 m. amžiaus —nuo 
pareigų būtų arkivyskupo atlei
džiami. Kardinolas Cushing šį 
nutarimą patvirtino ir paskel
bė, kad jis bus pradėtas vyk
dyti nuo 1968 sausio 1.

Šv. Petro parapijos metinė 
vakarienė — reunion įvyks ge
gužės 14 Lietuvių Piliečių dr- 
jos namų salėse. Visos vietos 
bus rezervuotos. Bilietai jau pla
tinami ir gaunami klebonijoje.

A. a. dr. Juozo Petronio mir
ties proga Lietuvių Fondui au
kojo: Rozalija Petronienė ir A. 
ir J. Lapšiai po 50 dol., V. ir J. 
Izbickai 30 dol., S. Galdikie
nė, O. ir M. Mockapetriai, S. 
A. Mantautai ir A. škudzins - 
kas po 5 dol. Viso surinkta 150 
dol. L. F. Bostono vajaus komi
tetas visiem aukotojam nuo
širdžiai dėkoja už dr. J. Petro
nio įamžinimą Lietuvių Fonde. 
Gaunami procentai už tuos pi
nigus eina lietuvių kultūros ir 
lietuvybės išlaikymo reikalam.

Pabaltiečių serijų šio sezo
no paskutinis koncertas Įvyks 
šį penktadienį balandžio 7, 8:30 
v.v. Jordan Hali Bostone. Pro
gramą atlieka jauna pianistė 
Vera Leinvebers (latvė). Ji yra 
koncertavusi Kanadoj ir Ameri
koje, net eilę kartų Town Hali 
ir Carnegie Recital Hali New 
Yorke. Jos muzikinis pasirengi
mas yra didelis. Yra išėjusi Eu
ropos ir Kanados geras mokyk
las.

Woodhavene išnuomojamas 
didelis kambarys su virtuve. Ga
lima su baldais ir be baldų. 
Pageidaujama dirbanti moteris. 
Skambinti vakarais 5-10 vai., 
šeštad. ir sekmad. visą dieną 
VI 6-1119.

Aktoriai Vytautas Valiukas Ir Dalia Juknevičiūtė repeticijos metu. Repe
tuojama K. Ostrausko “Pypkė”. N. Y. lietuvių teatras balandžio 29 Van 
Wyck Junior aukėt. mokyklos salėje stato K. Ostrausko “Pypkė" ir A. 
Landsbergio "Barzdą". Nuotr G. Naujokaičio

Steponas ir Valentina Min
kai, vadovaują seniausiai lietu
viškai radijo programai Naujo
je. Anglijoje, balandžio 9 ruo
šia 33 m. sukaktuvių metinę ta
lentų popietę ir balių. Ta pro
ga bus galima pirmą kartą Bos
tone išgirsti “žibuoklių” seks
tetą, kuriam vadovauja Liudas 
Stukas. Sekstetas dainuoja per 
prof. J. Stuko radijo programą 
New Yorke ir neseniai išleido 
lietuviškų dainų plokštelę. Pa
rengimas įvyks So. Bostono Lie
tuvių Piliečių klubo auditorijo
je III aukšte. Parengime daly
vaus įvairūs talentai ir bus ro
domas spalvotas filmas iš per
eitos vasaros radijo pikniko. 
Talentų atrinkimo komitete šie
met dalyvauja: Henrikas Čepas, 
Ona Ivaškienė, Jurgis Jašins - 
kas, Beatričė Kerbelienė, Alice 
Ruseckienė. Vakare bus šokių 
kontestas su dovanomis, gro
jant F. Smito orkestrui, šeimi
ninkės ruošia skanius lietuviš
kus valgius. Balandžio 9 neval
gykite namie, nes parengime 
valgiai bus duodami jau nuo 2 
v. p. p. Programa prasidės 4 v. 
popiet. Bus proga susitikti su 
draugais ir pažįstamais. Švęski
te seniausios radijo programos 
sukaktuves kartu su mumis.— 
Steponas ir Valentina Minkai.

MIRUSIEJI
Antanas Kastick (kovo 7) 

49 m. amžiaus, gyvenęs 394 
Medford, Somerville. Nuliūdime 
paliko žmoną. Palaidotas šv. 
Benedikto kapinėse.

Uršulė Jocienė (kovo 8) 74 
m., gyvenusi 7 Loring, So. Bos
ton. Nuliūdime paliko dukterį 
ir sūnų. Palaidota Naujos Kal
varijos kapinėse.

Juozas Petronis (kovo 8) 67 
m., gyvenęs 3 Webb Park, So. 
Boston. Nuliūdime paliko žmo
ną, dukterį ir sūnų. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Pranas Bernatonis (kovo 11) 
40 m., gyvenęs 481 Columbia 
Rd., Dorchester. Nuliūdime pa
liko žmoną ir dukterį. Palaido
tas Mt. Hope kapinėse.

Juozas Jeskevičius (kovo 14) 
87 m. amžiaus, gyvenęs 92 
Sawyer Avė., Dorchester. Nuliū
dime paliko žmoną, ir du sū
nus, kurių vienas yra kunigas 
jėzuitas. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse.

Charles Remeika (kovo 15) 
55 m. amžiaus, gyvenęs 65 
West Newton, Boston. Nuliūdi
me paliko žmoną. Palaidotas 
Mt. Hope kapinėse.

Parduodamas vienos šeimos 
namas So. Bostone, netoli plia
žo. Telef. AN 8-3386.
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Mielą Bičiulį

VYTAUTĄ GERULAITĮ

ir jo šeimą, mirus tėveliui, nuoširdžiai užjaučiame

Marina ir Zigmas RAULINAICIAI


