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Atidarius diplomatinį frontą, Laose rastas Vietnamas
Po stipraus ir netikėto kari

nio pralaimėjimo Laose, prez. 
Nixono administracija atidarė 
diplomatinį frontą. Prezidentas 
pasiuntė Sovietų Kosyginui ir 
Anglijos Wilsonui paraginimą 
imtis žygių stabilizuoti padė
tį Laose. Tai galima padaryti 
tik sugrįžus prie 1962 m. Gene- 
vos susitarimų, kurie numatė 
Laoso neutralumą, nepriklauso
mybę ir pradėjo taikos periodą. 
Veik tuo pat laiku prez. Nixo- 
nas paskelbė, kad Laose yra tik 
truputis daugiau kaip vienas 
tūkstantis amerikiečių karių ir 
civilių, kad Laose bombarduoja
ma tik ten, per kur vyksta Š. 
Vietnamo infiltracija į P. Viet
namą, kad Amerikos armijos 
kovos daliniai į Laosą nebus 
siunčiami.

— JAV ambasadorium Pary
žiuje paskirtas A. K. Watson, 
I.B.M. užsienio prekybos vado
vas. Gerai kalbąs prancūziškai, 
dar geriau nusimanąs apie tarp
tautinės prekybos reikalus.

— Djilas negavo iš Tito leidi
mo išvykti kuriam laikui į Ame
rika. Pasas buvęs atimtas kelio
nės išvakarėse, nors jau buvo 
jame ir JAV viza. Milovan Dji
las, buv. artimas Tito bend
radarbis, pateko nemalonėn už 
Rusijoj užveistos komunistinės 
sistemos kritiką. Jis buvo Ame
rikon atvykęs 1968 m. rudenį 
ir skaitė paskaitas Yale ir Prin
ceton universitetuose.

— j Europos taikinius nu
kreiptos Sovietų raketos dabar 
esančios pakeistos naujomis, ne 
tik galingesnėmis, bet ir toliau 
siekiančiomis. Jų lizdai yra piet
vakarių Rusijoj, bet Nato šta
bams tos vietos yra žinomos.

— Abiejų Vokietijų vyriau
sybių galvos susitarė susitikti 
Ulbrichto valdomoj Berlyno da
ly pasitarti dėl santykiavimo. 
Sakoma, kad susitars dėl diplo
matinių santykių užmezgimo be 
formalaus R. Vokietijos pripaži
nimo.

ŠYPTELK...

Mokytojams uždėta 
akušeriu pareigos
1968 m. New Yorko miesto 

mokyklose nuo 7 iki 12 sky
riaus buvo pastebėta 2,487 nėš
čios paauglės merginos. Neskai
čiuota, kiek jų tikrai buvo šių 
mokslo metų pirmame semest
re, bet spėjama iš akies, kad 
jų skaičius nebus žymiai suma
žėjęs.

Tos kūdikių laukiančios 
merginos dabar nešalinamos iš 
mokyklos, nes pašalintos jos ga
linčios daugiau į mokyklą nebe
sugrįžti. Taigi rizikuojama, kad 
ir pats gimdymas gali įvykti 
pačioje mokykloje...

Kadangi tuo atveju mokyk
los vadovybė gali pagalbos ne
prisišaukti iš šalies, tai visą pa
galbą motinai ir vaikui gimdy
mo atveju dabar įpareigoti su
teikti mokytojai. Ir tam tikslui 
mokykloms ką tik išdalintos in
strukcijos apie tai, kaip padėti 
gimdyvei. Mokytojai panikoje, 
nes niekas nėra tai misijai at
likti pasiruošęs. Mokyklos taip 
perpildytos, kad net tinkamo 
kampo tam reikalui nebus gali
ma surasti.

New Yorko miesto tėvai turi 
daug problemų, bet šitos tik
riausiai nebuvo reikalo pasiim
ti...

Komunistai tuoj prisistatė su Vietnamo taikos planu
Laiškai Kosyginui ir Wilsonui 

pasiųsti todėl, kad tų kraštų at
stovai 1962 m. pirmininkavo 
minėtai konferencijai ir jiems 
uždėta pareiga vėl konferenci
ją sukviesti, jei grės pavojus 
Laoso nepriklausomybei ir neu
tralumui. Panašius laiškus pa
siuntė ir Laoso premjeras.

Maskvos reakcija
Maskvos spaudoj jau buvo 

trumpa reakcija: dėl tos bėdos 
kalta Amerika, kuri jos gali at
sikratyti tą pačią valandą, kada 
pasitrauks iš Laoso ir nutrauks 
jo bombardavimą. Atsitiko taip, 
ko reikėjo laukti.

Bet atsitiko ir dar blogiau— 
taip, kaip pradėjus politinius 
pasitarimus su Š. Vietnamu dėl 
karo sustabdymo P. Vietname 
atsirado komunistinė P. Viet
namo vyriausybė ir pareikalavo 
vietos Paryžiuje prie derybų 
stalo. Ir tokia padėtis buvo 
suorganizuota ne paskubomis, 
bet seniai pramatyta. Kaip Viet- 
kongas su karinėmis pajėgomis 
ir politiniu komitetu laukė savo 
dienos Vietname, taip Pathet 
Lao kariniai daliniai jam 
seniai įkurdinti šiauriniame La
ose, gi politinis komitetas sąjū
džio, kurio vardas Neo Lao Hak 
Xat, laukė savo dienos Hanoju
je. Jis yra fštikimų komu
nistų rankose.

Maskvos ir Washingtono psichologinis 
pasirengimas prieš derybų atnaujinimą

Maskva. — JAV krašto ap
saugos sekretorius M. Laird ne
seniai vienai senato komisijai 
pasakojo, kad Sovietų S-ga pa
greitintu tempu bando, gamina 
ir išdėsto raketas, nukreiptas 
prieš Ameriką. Jei Amerika ne
sustiprinsianti dabar savo anti- 
raketinės apsaugos, Sov. S-ga 
galėsianti sunaikinti Amerikos 
apsigynimui skirtus raketų židi
nius. Jo samprotavimų tiks
las buvo įtikinti kongresą, kad 
reikia toliau plėsti Safeguard 
raketų sistemą.

Dabar tuo reikalu atsiliepė 
Maskva, autoritetingai pareikš
dama, kad ji nesiekianti atomi
nio apsiginklavimo persvaros 
prieš Ameriką, ir kad atominio 
ginklavimosi lenktynės nieko 
neduos nė Amerikai nė Sov. 
S-gai. Sovietų S-gos vyriausybė

Lawrence P. O’Brien

— Lawrence F. O'Brien galop 
išrinktas demokratų partijos 
pirmininku, bet kairysis parti
jos sparnas pareiškė protestą, 
kad kandidatas buvęs parinktas 
slaptai mažos grupės. Partijos 
pirmininką renkant parodytas 
nesutarimas ir susiskaldymas 
liudija, kad partija šiuo metu 
yra tokiame stovyje, jog krašto 
valdyti rimtai negalėtų.

Hanojaus programa
Maždaug tuo pat laiku, kai 

pasirodė prez. Nixono pareiški
mas apie santykius su Laosu, 
per Hanojaus radiją buvo pa
skelbta to Neo Lao Hak Xat 
taikos programa, lašas į lašą 
panaši į tą, kurią įteikė taikos 
pasitarimuose Paryžiuje Viet- 
kongo politinis komitetas: pil
nas ir besąlyginis amerikiečių 
pasitraukimas iš Laoso, sustab
dymas Laoso bombardavimo, 
sudarymas koalicinės vyriausy
bės, kuri praves rinkimus nau
jai vyriausybei sudaryti. Priede 
pridėtas atsišaukimas į visą pa
saulį, kad gerbtų Laoso suvere
numą, nepriklausomybę, neu
tralumą ir teritorinę neliečia
mybę — kaip numato 1962 m. 
sutartis. Bet nė žodžio apie tai, 
kas bus su Š. Vietnamo 67,000 
kariu, dabar esančiu Laose ir 
kartu su Pathet Lao daliniais 
besirengiančių nublokšti dabar
tinę Laoso vyriausybę ir užimti 
kraštą.

Jie dirba planingai__
Taigi reikalai susipainiojo 

greičiau, nei buvo galima lauk
ti. Bet kai dalis plano buvo Ha
nojuje atidengta, tai vėl išryš
kėjo sena tiesa, kad komunistai 
visur planuoja ilgomis distanci
jomis ir pagal tuos planus ir 
siekius bando išprovokuoti 

norinti, kad pradėtos derybos 
dėl strateginių atominių gink
lų apribojimo pasibaigtų sėk
mingai. Bet, anot straipsnio au
toriaus, reikią abejoti, ar to 
norinti ir Amerika.

Straipsnio autorius pasirašo 
pseudonimu Stebėtojas, kas 
reiškia, jog po tuo pseudonimu 
slepiasi atsakingas sovietinio a- 
parato pareigūnas. Maskvos te
zei paremti teigiama, kad po 
daugelio metų vykusių apsigink
lavimo varžybų tarp Sovietų Są
jungos ir JAV yra maždaug pa
siekta apsiginklavimo lygybė, 
kurią Sovietų S-ga norinti pri
pažinti ir toje vietoje sustoti. 
Bet, anot Stebėtojo, JAV va
dai vis norį turėti visko dau
giau už Sovietų Sąjungą.

Sis pareiškimas yra skirtas 
ne Rusijos žmonėms, bet JAV 
kongreso nariams, kuriems pri
klauso paskutinis žodis dėl Sa
feguard raketų sistemos vysty
mo ir išdėstymo. Iš JAV vy
riausybės pusės kongresui sako
ma, kad tuo siekiama ne Rusiją 
pralenkti, bet su ja lygiomis 
būti ir tuo būdu palengvinti de
rybas dėl strateginio ginklo ap
ribojimo. Tuo pačiu motyvu re
miasi ir Stebėtojas, teisindamas 
Tarybų S-gos raketinio ginklo 
tobulinimą ir išdėstymą. Tik 
skirtumas tas, kad Stebėtojas 
nenori pripažinti, jog Maskva 
nori pralenkti Ameriką — ji 
tik Ameriką vejasi ir nenori 
būti jos pralenkta. Ir čia yra ne 
kas kita, kaip bandymas pasaky
ti Amerikai, jog derybų pasise
kimo Maskva nori tik tiek, 
kiek to pageidauja ir Washing- 
tonas.

Taip prasideda psichologinis 
pasirengimas antrajam derybų 
ratui, kuris turėtų prasidėti 
Austrijos sostinėje balandžio 
mėn. antroje pusėje.

jiems palankius įvykius. Toks 
įvykis dabar Laose buvo užlei
dimas Plaine des Jarres plokš
tumos, o paskui jos atsiėmimas 
ir ta proga stiprių karinių dali
nių sutraukimas į Laosą pagrin
dinio tikslo siekti — užimti Lao
są ir vėl grasinti P. Vietnamui 
tuo laiku, kada JAV susitvar
kiusios iš ten pasitraukti, kada 
kongresas gali neduoti prezi
dentui sutikimo suteikti dabarti
nei Laoso vyriausybei karinę 
pagalbą.

Žemes reforma 
Piety Vietname
Saigonas. — P. Vietnamo se

natas priėmė1 žemės reformos 
įstatymą, įpareigojantį preziden
tą duoti nuosavybėn nemoka
mai žemės kariams ir karių 
našlėms iki 15 akrų.

Atstovų rūmuose yra Įstrigęs 
įstatymas, pagal kurį turėtų 
gauti nuosavybėn žemės apie 
50 proc. žemės nuomininkų. Že
mės savininkai yra išvystę di
deli spaudimą, kad tas vyriau
sybės Įstatymo projektas būtų 
atmestas. Jei žemė nusavinama 
iš dabartinių savininkų, jiems 
turėtų būti apmokėta, bet kaip 
ir kada, niekas aiškiai nežino. 
Greičiausiartatp,- kaip buvo Lie
tuvoje Steigiamajam’ seimui į- 
statymiškai organizuojant že
mės reformą. P. Vietnamo re
forma neliečia žemiu, skirtu 
pramonės reikalams, priklausan 
čių religinėms sektoms, galvijų 
augintojams ir kalniečių gen
tims.

— Italijos koalicinės vyriau
sybės sudarymas vyksta labai 
sunkiai. Bandė ją sudaryti ką 
tik pasitraukusios vyriausybės 
premjeras Rumor, bet jam ne
pavyko. Dabar prez. Saragat pa
prašė to darbo imtis buv. prem
jerą Aldo Moro. Jam pavesta 
surasti formulę, kaip sudaryti 
vyriausybę, kad nereiktų paleis
ti parlamento ir skelbti naujus 
rinkimus. Parlamentas rinktas 
pereitą pavasarį. Aldo Moro 
priklauso krik, demokratų par
tijai ir yra pradininkas Italijos 
koalicinių vyriausybių — deši
niųjų socialistų ir krikščionių 
demokratų.

Mr». Lenora Romney

— Mr*. Lenore Romney, buv. 
Michigano gubernatoriaus Geor
ge Romney žmona, respubliko
nų valstijos komiteto parinkta 
partijos kandidate senatoriaus 
vietai. Yra dar ir kitas kandi
datas, todėl turės dar būti pir
miniai rinkimai. Demokratų pu
sėj bus sen. Hart, kurį, sakoma, 
nebūsią lengva įveikti. Bet ka
dangi kitoj tvoros pusėj yra mo
teris, tai netikėtumai lauktini.

Taigi Hanojus yra pasirengęs 
Laose ir kariniai ir politiniai: 
spausti Ameriką nusileisti Pary
žiuje ir Genevoje (jei konferen
cija būtų sušaukta), bandyti dar 
įveikti ir P. Vietnamą palan
kioms aplinkybėms susidėjus.

— Hanojus jau pranešęs, 
kad jo žinioje esančių JAV ka
ro belaisvių sąrašas greitai pa
sieksiąs Washingtona. Sąraše 
būsią 320 pavardžių, nes tik 
tiek karo belaisvių tesą Š. Viet
namo vyriausybės žinioje. Jie 
veik visi yra lakūnai ir kitokį 
aviacijos specialistai.
— Gvatamaloj buvo pagrobtas 

JAV ambasados pareigūnas, už 
kurio paleidimą teroristai buvo 
pareikalavę paleisti jų kalina
mus keturis narius. Buvo pa
leisti tik trys, nes ketvirtojo vy
riausybė negalėjusi surasti. Te
roristai paleido amerikietį ir to 
ketvirtojo negavę.

— Kipro prezidentą Maka
rios, graikų ortodoksų bažny
čios arkivyskupą, pereitą sek
madieni anksti rytą mėginta 
nužudyti. Jis vyko Į netolimą 
vienuolyną pamaldų laikyti he
likopteriu, kurs buvo apšaudy
tas vos pakilęs nuo žemės. Pi
lotas sužeistas, bet dar pajėgė 
helikopterį nutupdyti. Piktada
riai šaudė nuo stogo ir spėjo 
pasprukti.

— George Wallace, 1968 m. 
kandidatas į prezidentus, buv. 
Alabamos gubernatorius, vėl 
siekia gubernatūros per demo
kratų partiją. Pirminiuose rin
kimuose dar bus 4 kandidatai, 
bet jis mano laimėti nuo pra
džios iki galo.

— Sovietu kariniai pratimai 
numatyti vakarinėje imperijos 
dalyje kovo mėnesį. Į tą zoną 
įeina Lietuva, Latvija ir Estija.

Vienas kandidatas 
iškrito iš balno

Sen. McGovern, demokratas, 
jau buvo pasirengęs neilgtrukus 
paskelbti, kad sieksiąs demo
kratų partijos nominacijos pre
zidento pareigom, bet dabar pa
leido tam reikalui patelktus 
tarnautojus bei patarėjus ir 
pranešė grupei parinktų kores
pondentų, kad tuo reikalu esąs 
pakeitęs nuomonę.

To nusivylimo kaltininku 
esąs sen. E. Kennedy, kuris, 
McGovern nuomone, galįs 
bandyti siekti prezidentūros 
1972 m. Bet reikalą žiną vyres
nieji demokratų vadai tvirtina, 
kad priežastis yra ne šen. Ken
nedy, bet neradimas pritarimo 
demokratų partijoje.

Jis bandė laimėti nominaciją 
ir 1968 m. bet gavo tik kelis 
balsus, nors ir tada pas visus 
landžiojo šnibždėdamas į ausį, 
kad esąs nužudytojo sen. R. 
Kennedy įpėdinis ir buv. pati
kėtinis.

Sen. McGovern visą laiką vai
dino didelį liberalą, žiauriai pul
dinėjo prez. Johnsoną dėl Viet
namo karo ir vis maišėsi tarpe 
tų, kurie organizavo demonstra
cijas prieš Vietnamo karą. Jis 
buvo ir su tais, kurie organiza
vo paskutinę didžiąją demon
straciją, kažin kodėl moratoriu
mu pavadintą, kad išgautų iš 
prez. Nixono pažadą tuojau 
trauktis iš Vietnamo. Prez. R. 
Nixonas tada atsakė — gatvė 
negali diktuoti Amerikos užsie
nio politikos.

Londonas. — Ūkinių proble
mų spaudžiami, britai 1968 iš
traukė iš V. Vokietijos 4,500 
karių. Dabar krašto apsaugos 
ministeris Healy pranešė par
lamentui, kad toks pat skaičius 
grąžinamas atgal į Vokietiją, 
tik ne į tą pačią vietą. Tai tu
rėtų būti ženklas, kad Europa 
turėtų būti nusiteikusi rimtai 
žiūrėti į savo apsaugą. Ypač, 
anot jo, tuo reikėtų susirūpinti 
dabar, kada JAV tikrai dalį sa
vo kariuomenės iš Europos už 
metu kitu ištrauks, te 4,

Brigados išlaikymo išlaidas 
padės dengti Bonnos vyriausy
bė. Susitarimas tuo reikalu pa
darytas su kancleriu Brandtu , 
kurs ką tik lankėsi Londone su 
oficialiu vizitu. V. Vokietija 
sutikusi pirkti iš anglų karinių 
reikmenų tiek, kad toji suma 
padengs 80 proc. brigados iš
laikymo išlaidų. Bonna padė
sianti padengti ir tas- išlaidas, 
kurios reikalingos įkurdinti bri
gadai naujoje vietoje.

Britai dabar turi Vokietijo
je 53,000 karių. Ir jų išlaikymo 
išlaidas padeda dengti V. Vokie
tija pagal specialų susitarimą.

Norima atgaivinti Jarringo misiją, 
nes keturi buvo labai šališki

Jungt. Tautos. — J. Tautų 
gen. sekretorius U Thant iškvie
tė iš Maskvos Švedijos ambasa
dorių Jarringą pasitarimams dėl 
tolimesnės jo misijos tęsimo. 
Jis buvo JT Saugumo Tarybos 
patelktas suvesti žydus ir .ara
bus prie derybų stalo. Jis dirbo 
tą darbą ištisus metus, bet nie
ko nepasiekė. {

Jo surinkta medžiaga buvo 
perduota JAV, Anglijos, Pran
cūzijos ir Sovietų Sąjungos am
basadoriams prie J. Tautų, ku
rie ir šiuo metu tebeposėdžiau- 
ja New Yorke ieškodami taikos 
formulės.

Jiems beposėdžiaujant, atsi
rado JAV planai, ta proga pla
čiau atsidengė ir Maskvos vy
riausybė, kuri bandė tuos pla
nus taisyti. Prez. Pompidou 
dabar lankantis Amerikoje, la
biau išryškėjo ir Prancūzijos vy
riausybės pažiūra, kuri, atrodo,

P. G. Grigorenko

— Buv. Sovietų generolas P. 
G. Grigorenko esąs teis
mo paskelbtas protiniai nesvei
ku ir uždarytas Kazanėje į kri
minalinių bepročių ligoninę. Jis 
jau vieną kartą buvo bepročiu 
apšauktas, bet vėliau rastas svei
ku. Grigorenko prieš kurį laiką 
buvo areštuotas ir įkalintas Taš
kente, kur buvo nuvykęs Kry
mo totorių, kovojančių už savo 
teises, bylos ginti. Jis persekio
jamas kaip kovotojas už žmo
gaus pagrindines teises.

— Kom. Kinija ir S. Korėja 
vėl atšildžiusios santykius, ku
rie buvo pairę per paskutinius 
ketverius metus. Suartėjimo 
priežastis — Japonijos atsigink- 
lavimas ryšium su prez. Nixo
no doktrina Azijoje. Pagal 
tuos planus, Japonija turėtų 
perimti žymią dalį Amerikos ka
rinių įsipareigojimų.

Grįžtantieji britai užims tas vie
tas, iš kurių šį rudenį pasi
trauks kanadiečiai.

Ministeris Healy padarė tuos 
pranešimus, pradėdamas disku
sijas parlamente dėl britų ap
saugos politikos. Jis priminė ta 
proga parlamentui, kad britų 
brigados sugrąžinimas į Vokie
tiją nesumažins Varšuvos pak
to karinių pajėgų turimos per
svaros Europoj. Jei tos pajė
gos pradėtų puolimą, Atlanto 
pakto valstybės negalėtų jų su
laikyti nepavartojus taktinių a- 
tominių ginklų, gal net tuojau 
prireiktų ir didžiųjų atomi
nių smūgių į priešo užnugarį.

— Tai nėra politinė europie
čių linija, bet nuoga karinė arit
metika, — pareiškė Healy.
Tos aritmetikos kritikam Hea

ly atsakė, kad europinės Nato 
valstybės turėtų žymiai padi
dinti karines išlaidas, gi britai 
ir kitos valstybės turėtų Įsives
ti privalomą karinę tarnybą 
dviejų ar trejų metų ilgumo 
(kaip tai yra Rusijoj), jei no
rima sulaikyti Varšuvos pakto 
puolančias pajėgas be atominių 
ginklų panaudojimo pirmąją ka
ro diena, v 

yra ši: Keturi didieji neturi 
rūpintis taikos sutarčių surašy
mu, bet turi pasiūlyti abiem 
pusėm tik pagrindinius princi
pus, kurių neturėtų pažeisti 
šalys taikos sutartis rašydamos. 
To, deja, ikšiol trūko. Šitoji pa
žiūra yra priimtina ir JAV vy
riausybei, todėl galima sakyti, 
kad JT gen. sekretorius buvo 
paprašytas vėl suaktyvinti am
basadoriaus Jarringo misiją.

Kita priežastis yra ir trečiojo 
fronto prieš Izraelį atidarymas. 
Ta frontą atidarė arabu teroris
tinės grupės rš Libano, kurio 
vyriausybė buvo priversta leisti 
jiems puldinėti Izraelį iš Liba
no teritorijos. Libanas gavo Iz
raelio įspėjimą, kad jo pietinis 
galas bus paverstas dykuma, 
jei teroristinė veikla iš jo te
ritorijos nebus sustabdyta. Šį 
karta Izraelis savo Libanui duo
tą įspėjimą perdavė ir Ketu
riem didiesiem, prašydamas rei
kalą tuojau sutvarkyti. Spėti
na, kad su šituo reikalu Jarrin- 
gas galėtų atnaujinti savo tarpi
ninkavimo misiją.

Vėl išaiškino 
kaip Stalinas

Belgradas. — Jugoslavai ra
do, kad ką tik parodyta naujo
ji Sovietų kompartijos istorija 
klaidingai nušviečia Jugoslavi- 
jos-Rusijos konfliktą, 1948 m. 
privedusi prie Jugoslavijos -Ru
sijos santykių nutraukimo. Sta
linas tada apkaltino Jugoslavi
ją erezija ir ją išmetė iš komu
nistų “šeimos”.

1955 ir 1956 metais pasirašy
tomis Maskvos ir Belgrado dek
laracijomis tas Stalino kaltini
mas buvo atšauktas ir dar pri
dėta, kad Jugoslavijos-Rusijos 
santykiai turi būti remiami su
verenumo, pilnos nepriklauso
mybės, teritorinės neliečiamy
bės. lygybės ir nesikišimo į vi
daus reikalus pripažinimu. Da
bar gi naujoji partijos istorija 
vėl sugrįžo prie Stalino versi
jos — kad kalta buvo Jugosla
vija.

Jugoslavijos vyriausybės at
stovas tą suklastojimą dabar 
viešai iškėlė ir paaiškino visas 
įvykio aplinkybes, bet užsienio 
korespondentams dar negalėjo 
pasakyti, ar Belgradas nusitei
kęs pasiųsti Maskvai protestą. 
Greičiausiai bus tuo ir pasiten
kinta, nes Belgrado santykiai 
su Maskva po Čekoslovakijos o- 
kupacijos yra stipriai įsitempę.



2 DARBININKAS 1970 m., kovo 10 d., no. 18

Amerikiečių spauda tebekalba apie Lietuvą
PASISAKYMAI NUKREIPTI | ŠIUOS TAIKINIUS: 1. KIEK AME- 
RIKA REALIAI YRA PARĖMUSI IR GALI PAREMTI SOVIETŲ 
UŽPULTUOSIUS; 2. KAIP LIETUVOJE VYKDOMAS TIKĖJIMO 
PERSEKIOJIMAS IR RUSIFIKACIJA; 3. KAIP REIKALAVIMAS 
IZRAELUI IS OKUPUOTOS SRITIES PASITRAUKTI TURI BŪTI 
GRETINAMAS SU REIKALAVIMU SOVIETŲ SĄJUNGAI PASI
TRAUKTI IŠ PAVERGTŲ KRAŠTŲ.

AR KALBOS nesuvedžioja pa
vergtu iv?

The Daily Pantagraph, Bloo
mington, Ill., (gautas V. M. dė
ka) vasario 19 kritiškai atsilie
pė dėl senatoriaus Ralph Ty
ler Smith kalbos Chicagoje Va
sario 16 minėjime. Senatorius 
kalbėjo, kad reikia sustiprinti 
JV informacijos agentūros pra
nešimus “vasalinėm valsty
bėm” Sovietų Sąjungoje; reikia 
tom tautom duoti “laisvojo pa
saulio užtikrinimus”.

Kokius užtikrinimus? — klau
sia laikraštis vedamajame. Nu
rodo faktinę padėti: esą ar ne 
dėl mūsų užtikrinimų tūkstan
čiai vengrų virto pavergėjo au
kom? Ar Jungtinės Valstybės 
pasiuntė kariuomenę sukilė
liam rytų Vokietijoje paremti? 
Ar mes paskelbėm karą Rusi
jai, kada ji užpuolė Čekoslova
kiją? Lietuva, Latvija ir Estija 
buvo okupuotos ir Įjungtos Į 
Sovietus. Tačiau Amerikos už
sienių politika Trumano, Eisen- 
howerio, Kennedy, Johnsono ir 
Nixono laikais nedavė jokios 
paramos Baltijos valstybėm. Nė 
Nixono vyriausybė nieko dau
giau nepadarė dėl Čekoslovaki
jos kaip tik pareiškė protestą. 
Dėl to pavojinga iš tikrųjų, ka
da senatorius klaidina piliečius 
sovietinės zonos valstybėse. 
“Yra grynas faktas, kad Jung
tinės Valstybės nepavartos jė
gos demokratiniam siekimam 
sustiprinti tose valstybėse. To
kios sen. Smith siūlytos pastan
gos nuvils, apkartins tuos , ku
rie žiūrėjo Į Dėdę Šamą kaip Į 
gelbėtoją”.
PREZIDENTŲ vienas matas Al
banijai, kitas rytu Europai?

Chicago Tribune (gautas V. 
M. dėka) antrašte “Lietuva ma
to laisvę mirštant” mini, kad 
Lietuvos , Latvijos ir Estijos pa
vergimas nesujaudino sąžinių.
Ir dėl to laikraščio priekaištai 
nukreipti Į prezidentą Roose- 
veltą. Esą kai 1939 Italija už
ėmė Albaniją, prezidentas Roo- 
seveltas sakė, jog su mažų vals
tybių dingimu silpsta Amerikos 
saugumas ir gerovė. Bet tokių 
žodžių jis nepasakęs, kai Rusi
ja 1939 ir 1940 okupavo ir Įsi
jungė Lietuvą. Latviją, Estiją. 
Nepasisakė nė dėl Lenkijos, Če
koslovakijos. Vengrijos, Rumu
nijos ir Bulgarijos užėmimo, 
bet padėjo jas išduoti Į vergi
ją Jaltoje. Toki likimą antspau
davo jo Įpėdinis Trumanas 
Potsdame. Rytų Vokietija išduo
ta taip pat raudonųjų nelais
vėn.

“Beveik vienas iš 10 ameri
kiečių yra iš pavergtų tautų, i- 
skaitant tuos, kurie pabėgo iš 
Rusijos carų laikais. Per eilę 
rrietų tūkstančiai išvietintų lie
tuvių kaltina Sovietus genocido 
vykdymu ir Šaukiasi Į Ameri
kos prezidentus, pradedant nuo 
Trumano. reikalaudami, kad 
per Jungtines Tautas būtų pra
dėta tirti padėtis Baltijos vals
tybėse. šauksmai veltui”. To
liau laikraštis kalba apie rusi
fikaciją Lietuvoje.
ARDO TYLĄ apie tikėjimo per
sekiojimą

Catholic-News-Register, Jo
liet. Ill., vasario 13 davė gausiai 
informacijos apie tikėjimo per-

— Buv. prezidentą Johnsoną 
kankina krūtinės ir kairės ran
kos skausmai, todėl paguldytas 
tyrimams į karo ligoninę Texas 
valstijoje. Prieš kelis metus jis 
yra turėjęs stiproką širdies 
smūgi, todėl dabar viskas da
roma. kad naujo širdies smūgio 
būtų galima išvengti. Konsta
tuotas arterijų sukalkėjimas, 
trukdąs pakankamam kraujo 
kiekiui patekti Į širdį. 

sekiojimą Lietuvoje ištraukom 
ar santraukom iš Vilniaus arki
vyskupijos kunigų rašto Kosy
ginui.
DEMASKUOJA Sovietų 
vaidmainiavimą

The Tablet, Brooklyn, N. Y., 
vasario 26 paskelbė kun. Fran
cis A. Ruggles (iš Ridgewoodo) 
laišką, kuriame sugretina Sovie
tų reikalavimą, kad Izraelis pa
sitrauktų iš okupuotos srities, 
su Sovietų Sąjungos nesitrauki- 
mu iš pavergtų kraštų. Ragina

Mineolos apskrities valdytojas Eugene H. Nickerson (k.) įteikia proklamaciją: Danutei Alilionienei, Lietuvos 
gen. konsului A. Simučiui ir K. Miklui. Proklamacija skelbia Lietuvos nepriklausomybės savaitę.

VASARIO ŠEŠIOLIKTA PAMINĖTA KONGRESE
Lietuvos nepriklausomybės 

atstatymo paskelbimo sukaktis 
šiais metais plačiai prisiminta 
bei iškelta JAV Kongreso, Se-
nato ir Atstovų Rūmų narių pa
sakytose kalbose bei pareiški
muose. Galima tarti, kad nuo J. S. Monagan (Conn.) ir H.D.
vasario mėn. pradžios Kongre
so nariai apie Lietuvą, jos is
torijos bruožus, likimą, okupa
cijos varžtus, kalbėjo beveik 
kiekvieną dieną, gi kai kurio
mis dienomis, ypač vasario 16 
ir 19, išimtinai plačiai, Įspūdin
gai, nes apie Lietuvą pareiški
mus tomis dienomis padarė 
net 44 senatoriai bei Atst. Rū
mų nariai.

Be pareiškimų, padarytų nuo 
vasario 4 ligi vasario 17, Lietu
vos klausimą JAV parlamento 
rūmuose dar kėlė: vasario 18 d. 
senatorius G. Allott (Colorado 
valst.) ir du A. Rūmų nariai: 
H. C. Schadeberg (Wisconsin) ir 
J. J. Rhodes (Arizona). Vasario 
19, po vasario 16-sios. “lietuviš
kiausią dieną Kongrese”, apie 
Lietuvą, reikalą atstatyti jos 
laisvę kalbėjo net 25 A. Rūmų 
nariai (skelbiama pagal kalbėji
mo eilę):

Daniel J. Flood (iš Pennsyl
vania valst., pateikęs ir Lietu
vos 40 kunigų memorandumo 
tekstą). J. W. McCormack (Mas
sachusetts), G. R. Ford (Mich
igan), G. M. Fallon (Maryland), 
T. P. O'Neill Jr. (Mass ), J. A. 
Byrne (Pa ), E. J. Patten (New 
Jersey). H. A. Smith (Califor
nia). atstovė Charlotte T. Reid 
(Illinois), R. J. Madden (India
na). F. J. St. Germain (Rhode Is
land), G. Yatron (Pa.), H. P. 
Smith (New York), atstovė Flo
rence P. Dwyer (N. J.). Ch. W. 
Whalen, Jr. (Ohio), B. B. Conab

demaskuoti Rusijos veidmainia
vimą. “Rusijos pamokymai Iz
raeliui būtų nuoširdūs, jei būtų 
paremti jų pavyzdžiu imtis ini
ciatyvos ir atstatyti laisvę 15 
respublikų, kurias lig šios die
nos ji laiko pavergtas nuo ant
rojo pasaulinio karo. Lietuva, 
viena iš 15 respublikų Rusijos 
vergijoje, minėjo 52 nepriklau
somybės paskelbimo sukaktis 
vasario 16. Laisvės viltis tebe
dega visų jos tautiečių širdyse. 
Dabar yra tinkamiausias laikas 
parodyti Rusijos politikos juo
kingą nenuoseklumą. Gal būt, 
pasaulio opinija, kuriai Rusija 
yra jautri, galėtų būti pradinė 
jėga atstatyti nepriklausomybę 
ne tik Lietuvai, bet ir visom 
tautom, esančiom Rusijos prie
spaudoje”.

le Jr. (N. Y.), F. V. Hicks (Wa
shington), J. P. Addabbo (N.Y.), 
H. Helstoski (N.J.), M. A. Fei
ghan (Ohio),’W. B. Widnall (N. 
J.), atstovė Martha W. Griffiths 
(Michigan), J. M. Gaydos (Pa.),

Donohue (Mass.).
Vasario 20 d. Kongrese bu

vo pateiktas A. Rūmų nario Cl. 
J. Zablockio (Wisconsin) pareiš
kimas apie Lietuvą, vasario 23 
apie Lietuvą kalbėjo senato
rius C. T. Curtis (Nebraska), va
sario 24 — du A. Rūmu nariai: 
J. C. Cleveland (N. Hampshi
re) ir S. Halpern (N. Y.), vasa
rio 25 taip pat du: A. J. Mikva 
(III.) ir R. C. Pucinski (III.), pri

Lietuvių Fondo metinis suvažiavimas vasario 28 Chicagoje. Atstovų registracija. Iš K. Dabulevičius, J. Rap- 
šys, M. Naujokas ir kt. Nuotr. V. Noreikos

TIKĖJIMAS yra tautos viltis
Elta vis tebegauna iš Įvairių 

JAV sričių, Kanados ir užjūrio 
kraštų laikraščių iškarpas, su 
straipsniais apie Lietuvą, vasa
rio 16-sios sukakties proga. Los 
Angeles mieste, Kalifornijoje, 
leidžiamas katalikų savaitraštis 
The Tidings, vedamųjų puslapy, 
pačioje pirmoje vietoje paskel
bė straipsnį “žuvusi nepriklau
somybė”. Pažymėta, kad Lie
tuva —viena iš 22 tautų, komu
nistų tiesioginės ar netiesiogi
nės agresijos aukų. Straipsnyje 
nurodyta Į Lietuvos gyventojų 
išvežimus, persekiojimus, gy
ventojų ir ypač katalikų skai
čių, Bažnyčios- persekiojimą ir 
baigiama žodžiais: “Komunis
tam, su jų spaudimu, nepavy
ko palaužti Lietuvos religinio ti- 

jungęs ir “Chicago Tribune” 
dienrašty vasario 16 paskelbtą 
W. Trohan straipsni apie Lie
tuva.

Tuo būdu, ligi vasario 25 d. 
Lietuvos, jos laisvės klausimu 
JAV Kongrese pasisakė 73 na
riai, senatoriai ir A. Rūmų na
riai. Iš ligšiol pasisakiusių di
džiausia nuošimti sudaro New 
Yorko valst. parlamentarai (11), 
toliau seka New Jersey atsto
vai — sen. H. A. Williams ir 
8 A. Rūmų nariai (jie uoliai 
pateikė N. Jersey valst. lietuvių 
surengtuose minėjimuose pri
imtas rezoliucijas), gerai atsto
vauta ir Pennsylvanijos valst. 
(sen. Scott ir 6 A. Rūmų atsto

kėjimo ir laisvės meilės ... Kol 
Lietuva išlaiko tvirtą tikėjimą, 
kol laisvasis pasaulis tai palai
ko, tebėra viltis ...” (Elja)

Kun. S. Morkūno laiškas
Kai kuriose JAV valstijose iš

einą dienraščiai paskelbė pa
čių lietuvių laiškus, kuriuose at
kreiptas dėmesys Į Lietuvos li
kimą, skatinta kreiptis į JAV 
vyriausybę Lietuvos laisvės rei
kalais. Vienas tokių laiškų, pa
sirašytas kun. S. Morkūno, pa
vadintas “Kreipimasis laisvės 
Lietuvai reikalu”, Įdėtas vasa
rio 10, vedamųjų puslapy, dien
raštyje The Sioux City Jour
nal Iowa valst. To paties kun. 
S. Morkūno straipsnis, “The Li
thuanian Scene”, paskelbtas va
sario 12, Sioux City išeinančia
me katalikų savaitraštyje The 
Globe. (Elta)
DIEFENBAKERIS prieš kolo
nializmą £

Toronto mieste, Kanadoje, i- 
vykęs Vasario 16-sios minėji
mas plačiai paminėtas Toronto 
spaudoje. “The Telegram” dien
raštis vasario 16 d. laidoje pa
skelbė buv. Kanados min. pir
mininko John Diefenbakerio 
pasakytos kalbos plačias ištrau
kas, ypač aštrų politiko pasisa
kymą prieš sovietų kolonializ
mą. Pažymėta, kad kalbėtojui 
buvo įteiktas Lietuvos laisvės 
medalis bei J. B a k i o dar
bo skulptūra. (Elta)
B. Nainio laiškas

The Christian Science Moni
tor, plačiai skaitomas, vienas 
rimčiausių dienraščių JAV-se, 
leidžiamas Bostone, vasario 25 
laidoje Įdėjo JAV Liet. Bend
ruomenės c. valdybos pirm. B. 
Nainio laiška. Nurodyta, kad 
“lietuviai, drauge su jų drau
gais (amerikiečiais); vasario mė
nesy mini dvi labai svarbias su
kaktis: viena jų 719 metų su
kaktis, Mindaugui 1251 m. i- 
kūrus karaliją bei sujungus Lie
tuvą, antroji—1918 vasario 16 
d. Aktu prieš 52 metus atkūrus 
Lietuvos respubliką. (Elta) 

vai), Illinois, Massachusetts ir 
kt. valstijos.

Lietuvių draugų tarpe minėti
ni vidurio JAV sričių senato
riai, Colorado valst. senatorius 
(G. Allott) bei Kalifornijos ats
tovai JAV Kongrese. Verta pri
durti, kad apie Lietuvą nuošir
džius pareiškimus padarė ir pie
tinės valstijos, Louisianos, ku
rioje lietuvių beveik nėra, atsto
vas (J. R. Rarick) ir vienas Ala- 
bamos parlamentaras (J. Bucha
nan). Visiems priklauso nuošir
di lietuvių padėka.

Pageidautina, kad lietuviai 
savo gyvenamų valstijų, JAV- 
se, senatoriams bei Atst. Rū
mų, Washingtone, nariams gau
siai pasiųstų nuoširdžius padė
kos laiškus. (Elta)

ANTANAS J. 6AVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava.. 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
J. B. SH ALI NS-SALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava.
(prie Forest P’way S ta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Virginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, B ALSAM UOTO JAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.
MATTHEW p. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201-289-6878.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.
BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

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

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. Virginia 6-1800.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St./Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-S550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

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

Introduction to Modern Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.
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Prašo neužmiršti balandžio 1 dienos

Sostine ir vienkiemiai sutinka Encyclopedia Lituanica

Balandžio pirmąją bus Jung
tinių Valstybių gyventojų sura
šymas. Nors tai balandžio pir
moji, bet tai ne apgaulė —su
rašymas tikrai bus. Ir prašoma 
jo neužmiršti!

Surašymai rengiami kas de
šimt metų. Dabartinis jau devy
nioliktas. Jis bus kiek kitaip 
vykdomas.

Per butus vaikščios surašinė
tojai tik išimtiniais atvejais. 
Šiaip jau kiekviena šeima an - 
ketas gaus paštu, gal kovo 28. 
Atsakymus turi surašyti šeimos 
galva ir vėl paštu grąžinti ba
landžio 1. Jei grąžinti atsaky
mai nebus pilni ar neaiškūs 
(anot Reader’s Digest, jei mo
tina bus pažymėta 35 metų, o 
sūnus 33 metų!), tai surašinėto
jai atsilankys namuose ar pasi
teiraus telefonu.

Surašomi ne tik Amerikoje 
gyvenantieji, bet ir užsieniuose 
esą ar keliaujantieji Amerikos 
piliečiai. Moteliuose, viešbučiuo
se apsistojusiem kovo 31 bus 
pateiktos anketos atsakyti.

Numatoma 100 dol. pabau
dos, kas vengs atsakymo. Nu
matoma betgi, kad nepaisant 
visų atsargumo priemonių ne 
visus pasiseks surašyti. Pvz. 
1960 surašyme pro tinklo akis, 
spėjama, praslydę apie 5,7 mi
lijonai asmenų.

Apeliuojama Į visus piliečius, 
kad pareigą atliktų. Užtikrina
ma, kad žinios nebus duodamos 
jokiom įstaigom, netlFBI ar mo
kesčių inspekcijai. | 

★ ♦
♦

Kiekvienas surašymas turi sa
vo politiką. Surašytno klausi
mais norima išryškinti gyvento
jų padėtį tose srityse, kurios 
ypatingai domina surašymo pla
nuotojus, ir apeiti tylom tuos 
klausimus, kurie planuotojam 
neįdomūs ar nepageidaujami.

1970 surašymo politiką duo
da pažinti pats vardas “The 

Census of Population and Hous
ing”. Duoda pažinti planuo
tojų pareiškimai, kad sudėję to
kius klausimus, kurie turi “vals
tybinės reikšmės”. Anot preky
bos sekretoriaus, tai bus klau
simai, į kuriuos surinkti atsaky
mai padės “planuoti mūsų kraš
to problemų sprendimą ir pa
žangą”. Informaciniuose lape
liuose sakoma, kad surašymo 
duomenys “bus vartojami mies
to, apskrities ar gyvenamosios 
vietos reikalam pažinti.”

Tokiais tikslais parinkti klau
simai. Reader’s Digest sako, 
kad kiekvienam bus po 22 to
kius klausimus. Kas penkta šei
ma gaus dar specialias anke
tas.

Dalis klausimų liečia asme
nis — amžių, vedybinį gyveni
mą, gimimo vietą, išsimokslini
mą, spalvą arba rasę. Kita dalis 
jo gyvenamąją aplinką — tai, 
ką surašymo vardas vadina 
“Housing”: ar gyvena savame 
name ar nuomotame, kokia 
nuoma, kokius darbus per 
paskutinius metus dirbo ir 1.1.; 
ar turi antrą namą, televiziją, 
skalbiamąją mašiną, džiovintu
vą, indų plautuvą, maisto šal
dytuvą ir 1.1.

Ko anketoje nėra — spėja
me iš to paties šaltinio: iš 
Reader’s Digest plataus straips
nio, iš laikraščiui atsiųstų infor
macinių lapelių. Nėra klausimų 
apie tautybę, nėra klausimų 
apie priklausymą tai ar kitai 
religinei bendruomenei.

Gal tuos klausimus surašvmo 
planuotojai laiko neturinčiais 
“valstybinės reikšmės”, netu
rinčiais reikšmės “pažangai”. O 
gal nori apeiti ir sudaryti įspū
dį ne pluralistinės, bet monoli
tinės Amerikos, gyvenančios 
materialinės pažangos sieki
mais?

Tai būtų vienašališkas ir A- 
merikos ir pažangos suprati
mas.

Encyclopedia Lituanica pasi
rodymas yra tikrai epochinis į- 
vykis. Nuo Martyno Mažvydo 
katekizmo 1547 m. pasirodymo 
tokio įvykio dar nebuvo. Kaip 
Mažvydas prašneko į lietuvius 
pirmąja knyga lietuvių kalba, 
taip prof. Simas Sužiedėlis su 
leidėju Juozu Kapočium, o per 
juos ir lietuvių tauta prašneka 
į visą pasaulį su Encyclopedia 
Lituanica, pirmąja tokia encik
lopedija anglų kalba: tąia kal
ba. kuria kalba keli šimtai mi
lijonų pasaulio žmonių: kuri 
yra pagrindinė svetimoji kalba, 
mokoma Europos ir Pietų Ame
rikos mokvklose; kuri plačiau
siai yra naudojama tarntauti- 
nėję prekvboje: kuri pirmauja 
tarptautinėje diplomatijoje bei 
politikoje: kuria yra parašyta ir 
rašoma milijonai pasaulio kny
gų.

Jei lietuviškosios enciklopedi
jos išleidimas buvo milžiniškas 
darbas, kuris suteikė mum, lie
tuviam. ir nedaugeliui lietuviš
kai kalbančiųjų kitataučiu neį
kainojamu žinių anie Lietuvą ir 
lietuvius, tai enciklonediia ang
lu kalba eina su tokiu pat tiks
lu informuoti pasauli. Ji eina 
su uždaviniu atitaisvti klaidas, 
kurias pasėto pasaulio literatū
roje tendencingi istorikai ir gal 
be blogos valios pasaulio enci- 
klopedininkai.

Encvclonedia Lituanica pasi
rodė Vasario 16-osios išvakarė

Rochesterio lietuvių delegacija pas miesto burmistrą vasario 16 d. Iš k.: J. Jurkus, burm. Steven May, kleb. kun. P. Valiukas, Aldona 
Kiršteinienė, P. Norkeliūnas (Alto garbės pirm.), Z. Laukaitienė.

se ir turėjo būti sutikta su di - 
džiausiu džiaugsmu bei pasidi
džiavimu. Tačiau būta ir kitaip.

•
Chicaga laikoma pasaulio lie

tuvių sostine. Tat nenuostabu, 
kad į ten pirmiausia nuskubė
jo dar su šiltais Encyclopedia 
Lituanica pirmojo temo egzem
plioriais enciklopedijos leidėjas 
Juozas Kapočius. Ir pataikė tie
siog į Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 52-osios sukak
ties minėjimą. Atsivežtuosius 
egzempliorius jis “paklojo ant 
stalo didžiojo minėjimo salės 
vestibiulyje. Parodė tomą ir mi
nėjimo vadovams. Įteikė eg
zempliorių pagrindiniam kalbė
tojui, net paprašydamas, kad 
bent vienu kitu žodžiu užsimin
tu kalboje. Bet ar tikėsit —iš
kilmėje nė puse žodžio šiuo 
tiesiog paminkliniu mūsų kultū
ros laimėjimu nieks nepasi
džiaugė, neparodė jam jokio dė
mesio.” (Draugas, vasario 21, 
Kertinė Paraštė, k. brd).

Tiesiog nepatikima, kad taip 
yra atsitikę pasaulio lietuvių 
sostinėje. Patikimiau atrodvtų, 
jei Draugo Kertinės Paraštės 
autorius poetas Kazys Bradūnas 
būtu parašęs, kad enciklopedi
jos leidėjas Juozas Kaoočius, at
vykęs iš Bostono, taigi iš toli
mosios provincijos, sostinėje 
pasiklvdo ir pateko ne į pačias 
didžiąsias lietuviu iškilmes, bet 
į šv. Kazimiero kapines.

JONAS JASYS 
New London, Conn.

Vasario 16-osios minėjimas 
vyko ir tokiame, sakytume, A- 
merikos vienkiemyje — Volun- 
town, Conn. Susirinko saujelė 
lietuvių? nes tik saujelė jų čia, 
išsiskirsčiusių plačiosiose apy
linkėse, ir gyvena. Paskaitinin
kas, paėmęs į rankas enciklope
dijos tomą, pagarbiai jį pristatė 
minėjimo dalyviam. Jis pats ir 
dar antras kalbėtojas džiaugėsi 
redaktoriaus prof. Simo Sužie
dėlio ir leidėjo Juozo Kapočiaus 
nepaprasto pasiryžimo ir pasi
šventimo vaisiumi ir reiškė min
ti, kad ši enciklopedija turėtų 
būti ir kiekvienoje lietuviškoje 
šeimoje. Ir ar tikėsite — visos 
dalyvavusios šeimos šimtu pro
centų enciklopediją užsiprenu
meravo.

Tuscon, Arizonoj, nors mies
tas ir nemažas, bet lietuvių gy
vena taip pat tik saujelė; taigi 
ir vėl lietuviškasis vienkiemis. 
Bet ten Vasario 16-osios minė
jime paskaitininkas J. Žukas 
“išsikalbėjo su vietos universi
teto profesorium, kuris pažadė
jo užsakyti universiteto biblio
tekai lietuvių enciklopediją” 
(Darbininkas, vasario 27). Gal 
čia bus užsakyta ne angliškoji, 
bet lietuviškoji enciklopedija, 
bet vis tiek malonu apie tai iš
girsti.

Šiuo straipsniu aš nerašau 
kaltinamojo akto Chicagai. Jo 
neparašė ir poetas K. Bradūnas. 
Chicagos lietuvių darbai lietuvy
bei ir Lietuvai yra perdideli, 
kad juos būtų galima sugriauti 
vienu ar pora straipsnių. Jei ne 
Chicaga, toji didžiausioji laisvų
jų lietuvių tvirtovė pasaulyje, 
tai kažin ar lietuvių enciklope
dijos bei daugelis knygų galėtų 
pasirodyti iš viso. Aš giliai ti
kiu, kad Chicaga su lietuviškų
jų organizacijų centrais, lietu
viškaisiais bankais, su didžiau
siais lietuviškaisiais kultūriniais 
pasireiškimais, . su lietuviškai
siais dienraščiais ir kitais pir
maujančiais lietuviškaisiais pra
siveržimais ir čia bus pirmau
janti ir pateiks didžiausią šios 
enciklopedijos prenumeratorių 
skaičių, šiuo straipsniu aš, toli
mo lietuviškojo vienkiemio gy
ventojas, noriu tik parodyti, 
kad provincijos akys stebi mū
sų sostinę, džiaugiasi jos laimė
jimais, ir liūsta, kai pasiskaito 
apie tokius viešus akibrokštus, 
gal tiksliau — paprastus neapsi
žiūrėjimus ar nesusipratimus.

Šis straipsnis turi kitą tiks
lą. Iš dalies jis paminėtas 
straipsnio pradžioje. Tai nepa
prasta Encyclopedia Lituanica 
reikšmė ne tik Lietuvos istori
jai, bet ir lietuvių tautos atei
čiai. Aš jau Darbininke rašiau 
(1967 m. 34 ir 35 nr.) apie klai
das naujausiose enciklopedijo

se anglų kalba; jose ne tik iš
kraipomi mūsų istorijos faktai, 
bet ir duodama mum nepalan
ki informacija su iliustracijom, 
imtom iš mūsų krašto okupantų 
šaltinių. Encyclopedia Lituanica 
ateina tų iškraipymų ir klaidų 
atitaisyti. Bet ar jai tai pavyks 
ir ar išeis jos visi šeši tomai, 
priklausys nuo mūsų pačių. Jei 
mes pasirūpinsime, kad ji atei
tų į kiekvieną lietuviškai ar 
nors ir angliškai kalbančią lie
tuvių šeimą, jei pasistengsime, 
kad ji būtų miestų, mokyklų, o 
ypač kolegijų ir universitetų 
bibliotekose, tai jos išeis visi 
šeši, o gal ir septintas (leidėjų 
visai nenumatytas) tomas. Bib
liotekos, ypač kolegijų, yra 
ypatingai svarbios, nes ten bręs
ta busimieji pasaulio politikos 
lėmėjai, kuriem dabar mes tu
rime pateikti teisingą informa
ciją apie Lietuvą.

Iš spaudos (Darb. sausio 30) 
matyti, kad “Atėjusi talka pre
numeratomis toli gražu nepa
dengia I-jo tomo leidimo išlai
dų (o mecenatų ar paramos iš 
šalies neturime) ir neužtikrina 
kito tomo išleidimo”. Kiek pre
numeratorių turima, leidėjas ne
pareiškė, bet iš ten pat maty
ti, kad Lietuvių Enciklopedijos 
paskutiniojo tomo išsiuntinėta 
tik apie 4200 egzempliorių. Per
šasi mintis, kad “Encyclopedia 
Lituanica” prenumeratorių yra 
žymiai mažiau. Bet čia reikia ir 
užklausti, ar laisvajame pasau
lyje jau beliko tik 4200 pajė
giančių tokius epochinius vei
kalus užsiprenumeruoti lietu
vių. O juk jo kaina — 15 dol. 
Už taip gražiai išleistą 608 psl. 
tomą tai tikrai nėra brangu.

Iš a.a. Antano Bendoriaus, 
vieno Lietuvių Enciklopedijos 
redaktorių, laiškų sužinome, ko
kiose sunkiose sąlygose dirbo 
ir kiek pasiaukojimo bei nemie
gotų naktų įdėjo jis, aišku, ir ki
ti redaktoriai. Ar a.a. A. Ben
doriaus pasiaukojimas ir nemie
gotos naktys nesutrumpino jo 
gyvenimo?

Su nemažesniu pasiaukojimu 
dirba dabar E. L. redaktorius 
Simas Sužiedėlis. Apie jo dar
bo sunkumus šiek tiek buvo už
siminta Darbininko sausio 30 
numeryje. Apie tai jis išsitaria 
ir laiške, man rašytame sausio

(nukelta į 4 psl.)
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Pranciškonas brolis Emanue
lis ruošėsi atsisveikinti su bro
liais vienuoliais ir išeiti gyven
ti į tyrus. Planuoti naują gyve
nimą visada lengviau negu jį 
gyventi. Todėl brolis Emanue
lis meldėsi, meditavo ir atgai
lavo savo celėje prieš Išgany
tojo paveikslą, maldaudamas 
apšviesti jo protą ir suteikti 
jam jėgų. Kas dieną matydamas 
žmonių klaidas ir nusižengimus, 
baisėjosi. Buvo nusivylęs žmo
nėmis dėl jų silpnybių. Nema
toma jėga traukte jį traukė ap
sigyventi tyruose, toliau nuo 
žmonių. Sunku jam buvo su
prasti gyvenimą šioje žemėje. 
Ieškodamas paguodos maldoje 
ir stengdamasis matyti ne vien 
tik blogį, raminosi ir šypsojo
si. O už vienuolyno sienų vis 
tie patys žmonės, tas pats nuo
dėmingas gyvenimas: apkalbi
nėjimai, šmeižtai, ginčai dėl 
nieko, pyktis, kerštas... Tos 
kasdienybės aidas jaudino bro
lį Emanuelį, ir jis troško vie
numos.

“Jeigu vienuolyno mūruose,

o o
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mažytėje savo celėje negali ras
ti Dievo, tai turi ieškoti Jo ty
ruose, nes Jis yra visur. Ateis 
laikas, ir visi ieškos Dievo ty
ruose, ten, kur Jis vaikščiojo. 
Eik tuo keliu, kuris tave trau
kia, kantriai nešk savo kryžių, 
ir rasi Dievą”, — sakė jam vie
nuolyno viršininkas atsisveikin
damas. Brolis Emanuelis, pasi
ėmęs Atpirkėjo kančios simbo
lį — kryžių, įrankių, sėklų ir 
visa tai sudėjęs kuprinėn, o 
mažą varpelį užsikišęs užantin, 
kad tyruose, saulei leidžiantis, 
turėtų kuo skambinti, užsidė
jęs savo našulį ant pečių ir at
sisveikinęs su broliais vienuo
liais, paliko vienuolyną.

f
Nelengvas tai buvo atsisvei

kinimas, nors ir suprato, jog 
gyvenime nuolat vyksta atsi - 
sveikinimas: ryto atsisveikini - 
mas su naktimi, vakaro su die
na, kad po nakties ramybės ir 
poilsio būtume pasiruošę atei
nančios dienos darbui. Nuolati
nis atsisveikinimas vyksta su 
žmonėmis, vaizdais, gyvuliais, 
gėlėmis, medžiais ir augalais, 

kad vėl juos kada susitiktume. 
Ir taip šioje ašarų pakalnėje 
viskas nuolat sukasi, keičia
si... O žmogus tėra nuolatinis 
keleivis, teturįs vienintelę pa
guodą, jog keliaująs į pastovią, 
geresnę, ramesnę buitį, be var
gų, apgaulės, pagiežos ir ne
apykantos bei keršto.

Tokių minčių lydimas, kelia
vo brolis Emanuelis ir jau tiek 
nuo vienuolyno buvo nutolęs, 
kad vos tik bažnyčios bokštai, 
apšviesti besileidžiančios sau
lės spindulių, tesimatė horizon
te. Pagaliau dingo ir bokštų si
luetai, ir brolis Emanuelis pa
skendo jį supančioje vienumo
je. Tačiau jis buvo ramus, nes 
tikėjo keliaująs tikruoju vie
natvės, ramybės keliu, arčiau į 
Dievą. O tai buvo paskutinės 
Didžiosios Savaitės dienos. Pie
vose iš po minkšto žiemos pa
talo jau žvalgėsi pirmosios pa
vasario gėlės, iš tolumos skli
do Didžiojo Penktadienio var
pų aidai. Kaitrios pavasario 
saulutės spindulių atgaivintos 
bitelės, musės ir įvairūs maša
lai, ūždami ir zirzdami, būriais 
besisukdami, skraidė apie ką 
tik pražydusias gėles. Maloniai 
kvepėjo pavasario oras. Visa 
gamta iš po žiemos miego kė
lėsi gyvenimui, visur sklido 
Velykų stebuklai, kuriuos, de
ja, nedaug kas tesuprato, ka
dangi ne visi stengėsi juos su
prasti. Ir taip visa, kas gyva, 
juda, sukasi, slenka, ateina ir 

praeina, nes Aukščiausiojo taip 
yra sutvarkyta, nes visa tai yra 
šventa, viską gaubia šventoji 
paslaptis, stichija, meilė, kurią 
suprasti tesugeba tik Kūrėjo 
tam įkvėpti žmonės.

Šioje stichinėje Velykų me
to aplinkoje brolį Emanuelį ap
lankė mintys, kurios vienuoly
ne jo nelankydavo. Sieloje su
sikūrė nauja ramaus, švento 
gyvenimo viltis. Jis pajuto kaž
kokį palengvėjimą, suprato, kad 
iki šiol, žmonių tarpe, aplinka 
varžė jo mintis, stelbė kilnes
nius sielos polėkius — siekti 
viso, kas gražu, skaistu ir šven
ta. Nauja aplinka lyg sušvito 
malonia, jaukia šviesa, tarytum 
jis suprato joje mokytojo iš La- 
vernijos žodžių prasmę. Uolotą 
kalną, į kurį jis kopė, su čiur
lenančiais upokšniais, lielfio- 
mis, tamsiomis eglėmis, jis vaiz
davosi Lavernija, kur jis rasiąs 
ramybę ir Dievą, kurių, gyven
damas vienuolyne, tarp žmonių, 
taip dažnai pasigesdavo. Taip 
svajojo brolis Emanuelis, tą su
dvasintą šventąjį Velykų rytą 
žengdamas be kelio tiesiog 
prieš save pirmyn, į tą išdidų 
kalną, į žaliuojantį mišką. Nors 
jo kuprinė slėgė jam pečius, 
bet jis nejautė nuovargio ir 
lengvai žygiavo žaliu, minkštu 
samanų kilimu. Aplinkui čiulbė
jo paukšteliai, tarytum viliote 
viliojo gilyn į žmonių nesu
drumstą žaliuojančio miško ra
mybę. Tai buvo Įsivaizduoja

moji, svajotoji ramybė, nes čia 
gyveną visi sutvėrimai — stir
nos, elniai, zuikiai, ežiukai, pe
lės — bėgo nuo jo ir slėpėsi, 
— kas medžių tankmėje, kas 
urve, kadangi ir čia viešpata- 
to stipresniojo galia ir teisė. 
Meškos ir vilkai žudė elnius, 
stirnas, zuikelius. Todėl ir jis 
čia buvo sutiktas su baime ir 
nepasitikėjimu. Veltui; brolis 
Emanuelis žvėrelius šaukė var
dais ir viliojo juos į save. Toji 
gyvenimo realybė slėgė jo 
dvasią ir gramzdino ją liūdesin, 
nesgi jis suprato, jog visi gyvi 
Dievo sutvėrimai bėga ir sle
piasi nuo žmogaus, nors jis yra 
sutvertas pagal paties Dievo 
paveikslą. Skaudu tad buvo 
broliui Emanueliui, kad kiti 
Dievo tvariniai nepasitiki žmo
gumi ir visai pagrįstai jo bijo, 
nesgi ir žmogus žudo ir ne tik 
miško žvėrelius ir paukščius, 
bet ir kitus taip pat Dievo pa
vyzdžiu sutvertus žmones.

Deja, taip jau yra, kad tą 
šventą žemę žmogus aplaisto 
nekaltų kitų Dievo tvarinių 
krauju, ir dėl to visur žemėje 
viešpatauja baimė ir nepasiti
kėjimas. Tokios liūdnos mintys 
apie netobulą žmogaus prigim
tį drumstė brolio Emanuelio 
vaizduotų, sunkindamos ir taip 
jau nelengvą kelią į kalno vir
šūnę. Tik aukštai vėjo siūbuo
jamos ošė lieknų eglių viršū
nės, lyg guosdamos, raminda
mos ir besistengdamos jį pra

džiuginti. Tačiau toji vėjo ir 
eglių simfonija brolio Emanue
lio nedžiugino. Jis jautėsi, kaip 
ir buvęs, vienišas ir liūdėjo, 
kaip niekada iki šiol. Žmonės 
jo nesuprato, ir jis nuo jų pa
sišalino, o žvėreliai, kuriuos jis 
svajojo prisijaukinti, kaip savo 
jaunesniuosius brolius, dar jo 
nepažino, juo nepasitikėjo ir 
nuo jo bėgo, slėpėsi. Susijau
dinęs ir nuliūdęs brolis Ema
nuelis susmuko prie savo skur
džios nuosavybės naštos ir gai
liai pravirko.

“Ak, broli Emanueli, visi 
šiuo keliu keliavę taip verkė, 
ir visi verks, kuriems dar teks 
šiuo keliu keliauti. Tavo nuoty
kiai — laiko nuotykiai, ir tik 
jų išorė laiko tėkmėje tepa- 
sikeis, esmėje gi — viskas pa
siliks kaip yra! Visi keliavę ta
vo keliu taip pat jautė ir mąs
tė, ir busimieji šio kelio kelei
viai taip pat mąstys ir taip pat 
jaus”, — galvojo sau brolis 
Emanuelis. Taip begalvodamas 
suprato, kaip nelengva yra siek
ti idealo, nes ne viskas yra 
žmogaus galioje. Kilnūs idealai, 
tobulybė yra už ribų laiko, ku
rio raidoje irgi ne viskas pa
stebimai keičiasi. Žmogaus am
žius laiko perspektyvoje tėra 
tik dulkė prieš kalną.

PIRMASIS JAUNESNYSIS 
BROLIS

Brolis Emanuelis apsigyveno 
tyruose. Dideliu pasiryžimu, pa

stangomis, sunkiu darbu ir var
gu jis pasistatė sau lūšnelę nuo 
vėjo ir šalčio apsisaugoti. Atsi
neštąjį maišą prikišęs miško sa
manų, pasidarė sau pagalvį. 
Ant sienos, ties savo guo
liu, saulės spondulių ato- 
švaistoje, pakabino dangaus ir 
žemės Kūrėjo paveikslą. Aukš
tai pakabino varpelį, kuriuo 
iki šiol, nė pats nežinojo ko
dėl, nė karto dar neskambino. 
Atrodo, laukė kokios nors įžy
mesnės progos, iškilmingo, sie
lą pagaunančio momento. Ta
čiau, čia betriūsiant ir bevargs
tant prie įsikūrimo, tokia paki
li, šventiška nuotaika vis dar 
nebuvo jo aplankiusi. Nuo to 
meto — Didžiojo Penktadienio, 
kai jis pamatė įsibaiminusius, 
nuo jo bebėgančius ir besisle
piančius žvėrelius, jis lyg ir pa
juto savo kaktoje Kaino — 
brolžudžio ženklą. Apgailestau
damas ir prisimindamas savo 
brolius vienuolius, klaikios vie
numos šešėlių supamas, Prisikė
limo rytą jis valgė paskutinį at
sineštą sausos duonos kąsnį, o 
po to mito tik miško augalų 
šaknelėmis ir tyru kalno šalti
nėlio vandeniu. Daržovės, ku
rių sėklų jis atsinešė ir čia pa
rengtoje dirvoje buvo pasėjęs, 
dar nebuvo net pradėjusios 
dygti, bet vaizduotėje jis matė 
jų gležnus daigelius. Tai stip
rino jo viltį. Busimasis derlius 
džiugino jo sielą.

(Bus daugiau)
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Žingsnis
Tęsiame naujus vardus pa

rodoje, kuri buvo surengta N. 
Y. Kultūros Židiny vasario 14- 
22. Praeitame numeryje pa
minėjome Neddą Nijolę Mace- 
lytę, Antaną Montvydą, Eugeni
ją Bernotienę, Eugeniją Rasto- 
nienę. Prie tų naujų vardų pri
klauso ir Gražina Raugienė, Ire
na D. Treinienė ir Irena Ne- 
mickienė.

Gražina Raugienė (Raubertai- 
tė), gyvena Elizabeth, N. J., vie
noje bendrovėje dirba kaip pri
taikomojo meno dailininkė. Me
ną studijavo Philadelphijoje. 
Parodoje buvo išstatyti du jcs 
darbai — piešinys ir naturmor- 
tas. Piešinys pasižymėjo drą
sia linija ir kompoziciniu balan
su. Naturmortas, aliejinė tapy
ba, traktuotas laužytom lini-

SOSTINĖ IR VIENKIEMIAI 
SUTINKA 

ENCYCLOPEDIA L1TUANICA
(atkelta iš 3 psl.)

24. Jo paties žodžiais: “Darbas 
žymiai sunkesnis, negu buvo 
redakcijoje. Atima beveik visą 
laiką nuo ryto iki vidurnakčio. 
Pasilsėsiu tik tada, kai nebe
reikės keltis”.

Ar redaktoriaus žodžiai, o 
ypač paskutinis sakinys, nieko 
mum nesako?

•

Nors jau daugiau kaip savai
tė šį E. L. tomą skaitinėju ir 
juo gėriuosi, bet aš čia nesiimu 
jo recenzuoti. Tegul tai pada
rys mūsų enciklopedininkai, is
torikai. Prof. S. Sužiedėlis apie 
šį pirmąjį E.L. tomą rašo: “Kaip 
jis atrodys ir kokia bus reakci
ja, paaiškės iš atsiliepimų. Lau
kiu ir gero ir pikto”.

Aš nemanau, kad reiktų lauk
ti pikto, nes piktuosius atsilie
pimus svaido tik piktos valios; 
žmonės, o geravaliai piktai atsi
liepia tik apie piktos valios dar
bus. Gerieji atsiliepimai jau pa
sigirdo. Rašytojo ir redakto
riaus K. Bradūno žodžiais ta
riant, Encyclopedia Lituanica 
yra neaprėpiamos reikšmės kū
rinys, paminklinis mūsų kultū
ros laimėjimas.

Tokių entuziastiškai gerų at
siliepimų bus ir daugiau.

Lietuvių Bendruomenė bei ki
ti centrai turėtų ne tik paskelb
ti oficialius pareiškimus, pa
brėžiančius tą neaprėpiamą en
ciklopedijos reikšmę, bet ir im
tis iniciatyvos ją ko plačiausiai 
paskleisti laisvajame pasaulyje, 
o reikalui esant, organizuoti jai 
ir piniginę paramą.

Aldona šaduikytė, 5 klasės mokinė, įteikia juostą Vokietijos Bund 
estago nariui prof. dr. Schachtschel.

į parodos sales
Dailės parodoje New Yorke nauji 

vardai ir nauji kūriniai (2)

jom, pabrėžiant kompozicijos 
dinamiką.

Kiek teko girdėti, dailininkė 
daug dirba prie plakatų, net 
yra laimėjusi premijų. Gera, 
kad ji neužmeta ir tikrojo me
no ir kad šioje parodoje daly
vavo. Tai bus paskatinimas jai 
labiau susitelkti ir ieškoti sa
vitų meno formų.

Iš Bostono savo darbus pri
statė Irena D. Treinienė (Jurge
le vičiūtė). Ji meno mokosi pas 
dali. V. K. Jonyną, dirba net 
vitražus, skulptūrą ir tapo. Šio
je parodoje buvo išstatyti du 
aliejiniai tapybos darbai ir vie
na aluminijaus skulptūra —pa
daryta mokytojo d v a s i o- 
je ir net toje pačioje medžia
goje. Tapybiniai darbai įdomes
ni. Ji yra užsimojusi pavaizduo
ti pasaulio sutvėrimo ciklą. Pa
veikslai didelio formato. Paro
doje buvo išstatyti du '— Tre
čioji diena ir Tebūnie šviesa. 
Tema traktuojama abstrakčiai, 
mėgstamas tamsus koloritas. 
Per tamsias judančias mases 
prasiveržia šviesos pluoštai, kar
tais fantastiniai kūnai. Paveiks
luose sukurta ir išlaikyta vidinė 
nuotaika, išlaikytas ir kompo
zicinis balansas. Abu jos tapy
bos kūriniai rodo, kad dailinin
kė sugeba apvaldyti sudėtingą 
medžiagą ir moka savo tapybi
nes mintis parodyti drobėje.

Irena Nemickienė (Vaksely- 
tė) yra iš New Yorko. čia ji mo
kėsi pritaikomojo (komercinio) 
meno, čia toje srityje ir dirbo.

NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS 
VASARIO 16 GIMNAZIJOJE

Romuvos LB apylinkė Lietu
vos nepriklausomybės atkūrimo 
52-tąją sukaktį paminėjo vasa
rio 21, kartu su Vasario 16 gim
nazija. Minėjimą atidarė gimna
zijos direktorius Vincas Natke
vičius, vokiškai ir lietuviškai pa
sveikindamas susirinkusiuosius 
ir trumpai aptardamas šventės 
prasmę. Iš New Yorko atvykęs 
Vliko pirmininkas dr. Juozas K. 
Valiūnas pranešė, kad jis vasa
rio 6 buvęs JAV valstybės de
partamente ir ten gavęs užtik
rinimą, kad JAV vyriausybė ir 
toliau nepripažįstanti teisėta 
Lietuvos okupacijos. Kreipda
masis į Vasario 16 gimnaziją 
garbusis svečas kalbėjo: “Mes 
pastatėm jum naujuosius klasių 

Ištekėjus, susidarė galimybės 
tapybai. Naudoja plastikos da
žus (akrylika), savo pasirinktas 
temas traktuoja pusiau abstrak
čiai, taip jos paveiksluose gali
ma atpažinti tam tikrus atribu
tus ar daiktų užuominas. Tema 
sukoncentruojama į kelius spal
vinius brūkšnius, išryškinamas 
bendras judesys. Taip ji palie
ka gana daug balto ploto, ne
sistengdama jį pridengti spalva. 
Visi trys išstatyti jos kūriniai 
buvo patrauklūs ir gyvastingi.

•
Ženkime dar žingsnį į paro

dos gilumą. Štai vardai, kurie 
vienur ar kitur girdėti, kurie 
jau dalyvavę parodose, bet dar 
nėra plačiau pasireiškę. Jiem 
menas yra lyg kokia šventadie
nio pramoga ar poilsis. į tokių 
grupę galima priskirti Juozą 
Sodaitį, Valentiną Ūselienę, Ze
noną Ūselį. Mariją Žukauskie
nę.

Juozas Sodaitis menu domis 
senokai. Yra dalyvavęs ir ame
rikiečių ir lietuvių parodose. 
Anksčiau jis dar ieškojo savęs, 
bet šioje parodoje, išstatęs še
šis paveikslus, pasirodė su sa
vitu veidu. Jo paveikslai pava
dinti dainų vardais (vai pūtė, 
pūtė), bet su daina nedaug ką 
bendro turi.

Daina tik davė mintį jam sa
vitai sudėstyti spalvų lopus. O 
dėsto jis abstrakčiai. Jo alieji
nė tapyba primena lyg kokius 
dekoratyvius grafikos darbus ar 
plakatus, kur naudojamos la- 

namus, pastatysime ir bendra
butį!“ Perėjęs į vokiečių kal
bą, viso pasaulio lietuvių vardu 
dėkojo Vokietijos vyriausybei 
už didžiulę paramą. Padėką be
tarpiai adresavo salėje esary 
čiam Federalinės Vokietijos par
lamento nariui profesoriui dr. 
Schachtschabeliui. Šis moksli
ninkas ir parlamentaras buvo 
pakviestas skaityti pagrindinę 
minėjimo paskaitą. Savo ilguo
se išvedžiojimuose atpasakojo 
Lietuvos istoriją nuo priešmin- 
dauginių laikų iki šios dienos. 
Baigdamas trumpai palietė da
bartinės Vokietijos vyriausybės 
ir socialistų partijos (kuriai pats 
priklauso) politiką su Rytų kai
mynais. Skatino neprarasti tikė
jimo savimi pačiais ir ieškoti 
būdų palengvint pavergtiesiem.

Paskaitininkui padėkojo Ro
muvos LB apylinkės pirminin
kas vyr. mokyt. Saliamonas An
tanaitis. Moksleivės perdavė 
rengėjų dovanas: tautinę juos
tą ir grafikos kūrinių rinkinį.

Meninėje programoje reiškė
si styginis kvartetas, du daini
ninkų ansambliai ir šokėjų gru
pė. Styginis kvartetas buvo pa
samdytas iš Mannheimo muzi
kos mokyklos. Išpildė J. Nau
jalio, I. Haydn, K. Motgabio ir 
M. K. Čiurlionio kūrinius. Va
sario 16 gimnazijos mišrus cho
ras sudainavo 4, o Bonn-Koelno 
apylinkės vyrų kvintetas 6 dai
nas. Pirmajam, diriguodamas, 
vadovavo mokyt. Kazys Motga- 
bis, o antrajam Vilius Lemkis, 
grodamas akordeonu. Elizos 
Tamošaitienės paruošti gimna
zijos šokėjai sušoko 4 tautinius 
šokius ir vieną sukurta pačios 
vadovės.

Dalyvavo gan gausiai sve
čių, taip kad gimnazistai į mi
nėjimo salę nebuvo įleisti. Sun
koka buvo alsuoti mažoje salė
je sugrūstiems svečiams, o uo
lūs rengėjai smulkmeniškai da
bojo tvarką, nepabodami daly
vių patogumo. Minėjimas baig
tas Tautos himnu. ELI 

bai ryškios degančios spalvos, 
kur spalvų lopai dažnai įtvir
tinami juodu apvedimu. Jeigu 
padidintume sienos tapetą, ku
ris turi spalvotų gėlių piešinius, 
gautume panašų įspūdį 
— triukšmingą spalvų derinį ir 
dinamiką.

Valentina Ūselienė išstatė 
tris akvareles — tai gėlės, pei- 
sažas, ruduo New Yorke. Akva
relės technika valdoma, išsau
gojamas tonų minkštumas. Sa
vo temas traktuoja realistiškai.

Jos vyras, Zenonas Ūselis, 
dirba pastele ir yra surrealiz- 
mo atstovas. Pastelė gana sod
ri, ir jo traktavimas gana įdo
mus — ypač įdomus buvo Že
mė ir žmogus paveikslas.

Marija Žukauskienė, dalyva
vusi amerikiečių ir lietuvių pa
rodose, pati rengusi parodas, iš
statė keturis aliejinius paveiks
lus. Ji dirba su peiliu, ne su 
teptuku. Taip sodrus brūkšnis 
duoda jos paveikslam dinami
kos. Mėgsta neaiškius tolius, 
tirpstančias linijas, daiktų kon
tūrus. Mėgsta pasiimti kurią 
spalvą ir toje spalvoje išvystyti 
visa savo užsimota tema, štai ir 
jos gėlės nėra tokios jau spal
vingos, nes visa paskandina 
rudame, rausvame tone.

Čia pridėkime ir Joną Rūte- 
nj, kuris yra parodęs labai daug 
veržlumo, surengęs eilę paro
dų. Jis mėgsta literatūrines mu
zikines temas, ir tose temose 
ieško simbolikos. Štai lapkričio 
sonatoje, pavyzdžiui, dominuoja 
ruda spalva, o pačiame pa- 
veikale pusiau abstrakčiai iš
reiškiami rudens vėjų ir lapų 
judesiai. Trys jo paveikslai bu
vo pagrįsti judesiu, gi Grainio 
liepa — ramybe. Gelsvame jos 
kolorite iškalbingai iškyla lie
pos viršūnė. p.j.

(Bus daugiau)

Gimnazijos mokiniai šoka rugučius (Romana Zutautaitė, 7 klasės, 
ir Algis Valiūnas, 6 klasės)

NEW BRITAIN, CONN.
Nepriklausomybės minėjimas

Lietuvos nepriklausomybės 
šventė buvo paminėta vasario 
15.

Sv. Andriejaus bažnyčioje mi
šias aukojo ir pamokslą pasa
kė parapijos klebonas kun. A. 
Edvardas Gradeckas. Skautai 
dalyvavo su vėliavomis. Mišių 
metu giedojo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. J. Beinorio.

Popietinį minėjimą lietuvių 
salėje pradėjo Alto skyriaus pir
mininkas Matas Grimaila. Pro
gramą pravedė skautininkas 
Juozas Raškys. Skautai įnešė 
vėliavas. Sugiedota Amerikos ir 
Lietuvos himnai ir malda “Ap
saugok, Aukščiausias”, sukalbė
ta invokacija. Sveikinimo žo
džius tarė miesto majoras Paul 
J. Manafort, aldermanas Samu
el H. Spalter ir kleb. kun. E.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

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

AR ADVOKATAS 
YRA KALTAS?

Klausimas
Neseniai mirė mūsų dėdė ir 

globėjas. Jis paliko testamentą. 
Pagal tą testamentą mum buvo 
palikti jo namai ir “bonds”. Na
mai ir “bonds” buvo jo vieno 
vardu. Jis buvo našlys ir netu
rėjo vaikų. Lietuvoj pasiliko du 
jo broliai, bet iš jų jis neturėjo 
žinių nuo pat antrojo pasauli
nio karo.

Mes su dėde sugyvenom ypa
tingai gerai. Jis mus ir atvežė 
ir pirmą paramą mum suteikė.

Testamentas buvo advokato 
surašytas. Taigi nebuvo nami
niu būdu sudarytas. Be namų ir 
“bonds”, dėdė dar turėjo kiek 
pinigų banke. Testamente buvo 
nurodyta, kad tai, kas lieka, bū
tų atiduodama jo draugui, su 
kuriuo bendravo virš 50 metų.

Dėdė mirė, mes jį palaido
jom. Kadangi jo sudarytas tes
tamentas buvo pas mus palik
tas, mes tuoj nunešėm jį pas 
advokatą, kuris jį buvo surašęs. 
Iš karto advokatas peržiūrėjo 
testamentą ir sakė, kad viskas 
tvarkoj, kad jis tuoj imsis prie
monių tam testamentui patvir
tinti. Bet kita diena advokatas 
mum skambina ir prašo pas jį 
užeiti.

Tą patį vakarą aš ir žmona

Gradeckas. Connecticut guber
natoriaus John Dempsey prokla
maciją perskaitė Juozas Balčiū
nas. Pagrindinis kalbėtojas bu
vo Hartfordo Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo vicepirminin
kas Lionginas Kapeckas.

Pertraukos metu buvo renka
mos aukos.

Meninę programos dalį atli
ko jaunimo orkestras, moterų 
sekstetas ir muz. J. Beinorio 
vadovaujamas mišrus choras.

Minėjimas buvo baigtas 
Lietuvos himnu.

Miesto majoras Paul J. Ma- 
nafort ir šiais metais davė lei
dimą iškelti miesto aikštėje Lie
tuvos vėliavą (vasario 14-15).

Salėje aukų buvo surinkta 
413.65 dol. Iš viso aukų gauta 
ir pasiųsta į Alto Centrą 529.25 
dol. Nina Stasaitienė 

nuėjome pas jį. Jis mus vėl 
klausia: kokia mūsų pavardė ir 
vardai; mes jam vėl pasakom. 
Jis išima testamentą ir vėl į jį 
žiūri. Paskui klausia mane, ar 
aš tą testamentą tikrai buvau 
pasirašęs; sakau, taip, žinoma, 
tai mano parašas. Tada jis lin
guoja galvą ir sako: prastai. Na
mai jum neliks, viskas liks se
nam jo draugui: jūs neturėjot 
teisės pasirašyti testamento. Da
bar, girdi, jau pervėlu.

Mes buvom kaip perkūno pri
trenkti. Kokia čia nesąmonė? 
Kodėl jis, tas advokatas, nepa
sakė dėdei, kad aš neturiu tei
sės testamento pasirašyti? Juk 
jo paties kaltė, kad neįspėjo.

Jei nustosim namų, mes no
rim tą advokatą patraukti teis
man ir iš jo išreikalauti tiek, 
kiek mūsų bus nustota. Ar ga
lim taip padaryti? Ar reikia tuo
jau pasiimti advokatą? Ar no
rės kitas advokatas traukti tą 
advokatą teisman? Jei ir pasi
imtų mūsų bylą, ar galima juo 
pasitikėti, kad jis gins mūsų 
reikalus, o ne kito advokato? 
Ką mum daryti?

Nukentėję, Massachusetts

Atsakymas
Tamstų advokatas Tamstas 

teisingai painformavo. Deja, 
taip yra, kaip jis sako. Pats te- 
tamentas galioja, bet Tamstom 
palikti namai ir “bonds” ne

KNYGOS ANGLŲ KALBA
Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos .gramatika, aiškinama 

anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg. Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

Lithuanian Reader for Self-Instruction, by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern Lithuanian. $1.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50. 
Lithuania 700 Years, parašė A. Budreckis, J. Jakštas, J. Puzinas, S. Lozo

raitis, redagavo A. Gerutis. Knyga didelio formato, kietais viršeliais, 
474 psl., kaina $12.00.

Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 
300 psl., kietais viršeliais. $7.00.

Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00, 
kietais $3.00.

The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast, by K. V. Tauras. $3.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee, by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, Ly V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Quartet. Barono, Katiliškio,' Landsbergio ir šeiniaus kūriniai. 

$5.00.
Lithuanian Folk Tales. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand, by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha, by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods, by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation, by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore, by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes, by J. Daužvardis. $2.50 
Lithuanian Self-Taught, by M. Variakojytė. $1.25. 
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, $5.00. 
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00. 
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50č.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 500.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30,000 žodžių). $6.00. 
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00. 
Lithuanian-English, V. Peteraitis, 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00. 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $3.00. kietais $4.00. 
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe, a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.’
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. $3.00.
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo'fermatas. $6.00. 
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūnė, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Tales, Nola M. Zobarskas.ed. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.
The Lithuanian National Revolt of 1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
Lithuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys, J. Kardelis, J. Puzinas, A. 

Rinkūnas, J. Sungaila. Kietais viršeliais, 370 psl., kaina 8 dol.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. Kaina 

1.75 dol.
The Green Oak, by Algirdas Landsbergis, Selected Lithuanian poetry, $5.00 
The Green Linden, by A. Landsbergis, Selected Lithuanian Folksongs, $6.00 
Marian Shrines of Americas, by Titas Narbutas, illustrated $3.50

Lithuania 700 Years, red. A. Geručio
The Lithuanian Woman, red. B. Novickienės
Spheric and Linear Laws of Geometry, by A. Stelingis

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

bus Tamstų. Pagal įstatymus, 
jei asmuo, kuriam, arba kurio 
žmonai, paliekamas turtas, pa
sirašo kaip vienas iš trijų Įsta
tymų reikalaujamų liudininkų, 
tada palikimas negalioja. Žino
ma, jei testamentą būtų pasira
šę keturi liudininkai vietoj rei
kalaujamų trijų, tada Tamstos 
parašas “nesiskaitytų” ir paliki
mas nežūtų, nes būtų įstatymo 
reikalaujamų parašų skaičius, 
neskaitant Tamstos parašo. Ta
čiau atrodo, kad buvo tik trys 
parašai iš viso.

Be reikalo kaltinat savo ad- 
vokata. Tamsta nesakai savo 
laiške, kad testamentas buvo 
pasirašytas advokato kontoroj, 
jo akivaizdoj. Žmonės dažnai pa
sako, kad advokatas surašytų 
jiem testamentą, o kad jie jau 
patys gaus tam testamentui pa
liudyti reikalingų parašų. Visuo
met yra saugiausia testamentą 
ne tik surašyti, bet ir pasirašy
ti ir parašą paliudyti advokato 
kontoroje ir jo priežiūroje. Ta
da nebus klaidų ir širdgėlos.

Man suprantama, koks tai 
yra skaudus smūgis. Deja, da
bar nieko Tamstos nepadarysit. 
Matyti, testamentas yra taip su
rašytas, kad -Tamstų dėdės 
draugas yra vadinamasis “resi
duary legatee”, atsieit, kas pasi
lieka neišdalinta istatvmu reika
laujamu būdu, pasilieka jam.

Dėl ieškinio iškėlimo advoka
tui: niekas nedraudžia ieškinį 
kelti. Tačiau būtu beveik ne
įmanoma įrodyti Tamstų apra
šomomis aplinkybėmis, kad klai
da įvyko dėl advokato “apsilei
dimo” (negligence).

Man atrodo, kad būtų pravar
tu Tamstom pasikalbėti su dė
dės draugu. Jei jis išbuvo Tams
tų dėdės draugu pusę šimtme
čio, tai jis, tur būt, yra pasiti
kėjimo vertas asmuo. Pasitaiko 
malonių siurprizų. Dėdės drau
gas gali kartais tokį siurprizą 
Tamstom suteikti.

12.00
3.00
2.00
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PREL. J. BALKONAS KALBĖJO DAYTONE
Daytono ir apylinkių lietu* - 

viai vasario 22 minėdami Lie
tuvos nepriklausomybės šventę 
turėjo žymų Amerikos lietuvių 
veikėją ir energingą kalbėtoją 
prel. Joną Balkūną.

Mišiose už Lietuvą Daytono 
lietuvių gražioje Sv. Kryžiaus 
bažnyčioje prel. Balkūnas kal
bėjo apie Bažnyčios persekioji
mą Lietuvoje, nurodydamas to 
persekiojimo ryškesnius pavyz
džius. Išryškino liet, kunigų raš
to Maskvai turinį, prašė mels
tis už persekiojamus ir remti 
Lietuvos Bažnyčią per Religinę 
Šalpą.

Po mišių visi dalyviai nuėjo 
prie Trijų Kryžių šventovės, 
padėjo gėlių prie Lietuvos kan
kiniam skirtos lentos. Kun. Ti
tas Narbutas sukalbėjo maldą j 
Lietuvos kankinius.

Minėjime parapijos salėje 
prelatas labai energingai kalbė
jo apie klastingą Hitlerio-Stali- 
no, Molotovo-Ribbentropo su
tarti, kuria Lietuva buvo par
duota ir sovietų okupuota. Na
ciai yra nubausti, o sovietai dar 
turi būti nubausti už mažųjų 
tautų skriaudimą, persekiojimą, 
žudymą. Priminė taip pat Vil
ko veiklą, informaciją apie Lie
tuvos vargus ir Alto rėmimą.

Prel. Balkūno kalba visiem la 
bai patiko ir buvo nuoširdžiai 
giriama.

Pranas Gudelis, uolus lietu
vybės puoselėtojas Daytone, pa
skaitė suredaguotas rezoliuci
jas JAV prezidentui, vyriausy
bei, senatoriam, kongresmanam, 
Jungtinėm Tautom.

Jaunesnieji vyčiai, vadovau
jami Elinoros Služienės ir Ka
trės Prašmantienės, padainavo 
ir padeklamavo, bei paskaitė 
savo mintis apie Lietuvą. Pa
prastais, bet labai nuoširdžiais 
žodžiais jie pasakė, kad Lietu
va tai jų tėvų, senelių mielas 
kraštas, kryžių žemė, kenčian
čiųjų tauta, laukianti mūsų pa- 
gelbos jos išvadavime.

Morkus Vaitkus skordeonu 
nuotaikingai pagrojo lietuviškų 
dainų.

Jaunesniųjų programa buvo 
labai vykusiai pritaikyta minė
jimo nuotaikai, kurią tęsė vy
resnieji. Antanas Preidis su 
dukrele Rose Marie smuiku pa
grojo Vanagaičio “Vėjužėlis” . 
Marija Lukienė supažindino su 
lietuviškųjų dainų grožiu ir 
reikšme. Paskui ji su Aldona 
Ryan skambiai sudainavo due
tą “Lietuva Brangi” ir “Daug 
daug dainelių”. Pagaliau jos į- 
traukė visus dalyvius į bendrą 
dainavimą.

Marijos Lukienės rūpesčiu
STAMFORD, CONhL

Stamfordo Liet. Bendruome
nė Vasario 16 d. minėjimą su
rengė vasario 21 d. 7 vai. v. 
Prelegentu buvo Vilius Bražė
nas iš Watertown. Jis įdomiai 
nušvietė mūsų kovos kelius dėl 
Lietuvos nepriklausomybės da
bartinėse gyvenimo sąlygose.

Meninę dalį atliko “Dainuo
jančios Rūtos” iš Waterburio: 
Irena Šiųgždaitė ir Diana Mel- 
nikaitė. Publika buvo sužavėta 
puikiu dainelių atlikimu. Po 
programos jos įtraukė į daina- 
vima visus.

Stamfordo L. B. vadovauja 
jaunas ir energingas Gintas Že
maitaitis. Jam daug padeda jo 
žmona Irena. Irenos Žemaitai- 
tienės ir Suzettes Valiušaitie- 
nės rūpesčiu buvo gauta per 
Stamfordo ir Norwalko radijo 
lietuviu valandėlės. Per Stam
fordo radiją buvo transliuoja
ma iš Romo Kezio gauta juos
telė, o per Norwalko radiją 
prasmingai kalbėjo Irena Žemai- 
taitienė. Savo kalbą apie Lietu
vą ir jos kovą dėl laisvės paį
vairino lietuviškų dainų plokšte
lėm.

Ta pat proga buvo įdėtas iš
samus straipsnis apie Lietuvą 
ir vietiniame laikraštyje.

M.K.F. Stamfordo Moterų 
Klubas savo lėšomis nupirko ir 
padovanojo vietinėm bibliote
kom tris knygas apie Lietuvą 
anglų kalboje. —V.J.

buvo suorganizuota lietuviškų 
išdirbinių ir rankdarbių paro
dėlė, kuria daug kas, ypatingai 
nelietuviai, labai domėjosi.

Gera programos pranešėja 
buvo Birutė Masilionytė.

Vertos pagyrimo programos 
pranešėja, Marija Lukienė, Al
dona Ryan, svečius pasitikusios 
Salė Milaskevičiūtė ir Pranė Mi
kalauskienė už gražius tauti
nius drabužius. Jos visos labai 
šauniai atrodė.

Visus dalyvius skaniai pavai
šino minėjimo šeimininkės: 
Adelė Kvietienė, Hilda černevi- 
čienė ir Adelė Mikalienė. Aukas 
Altui surinko Jonas Kvietys.

Į minėjimą buvo atvykę fil
muoti dviejų Daytono televizi

Argentinoje vasario 15, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės šventę, lietuviu organizacijos 
uždeda vainiką prie laisvės paminklo.

NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIMAS BUENOS AIRES
Lietuvos nepriklausomybės 

šventė paminėta vasario 14 lie
tuvių susivienijimo salėje. Iš vi
sų Buenos Aires apylinkių žmo
nių prisirinko pilna salė. Minė
jimą rengė visos kolonijos iš
rinkta organizacijų ir spaudos 
taryba.

Programoje dalyvavo du 
jungtiniai chorai, vadovaujami 
V. Rymavičiaus. Kalbas pasakė 
ALOS tarybos pirm. Art. Mičiu- 
das, Liet. Susivienijimo pirmi
ninkas R. Stalioraitis, Lietuvai 
Išlaisvinti Centro Argentinoje 
pirm. Z Juknevičius, latvių ko
lonijos vardu sveikino Visvaldis 
Gusts ir kiti. Perskaityti St. 
Lozoraičio, Vliko laiškai.

Lillian Mernik, Mickevičiūtė, lietuvaitė iš Worcesterio, Mass., dainininkė, 
dainuos Nukryžiuotojo Jėzaus seserų rengiamuose pietuose. Ji debiutavo 
su Philadelphijos simfoniniu orkestru, diriguojant Eugene Ormandy. Ji yra 
daug kur dainavusi ir lietuviškuose koncertuose.

jos stočių — antros ir septin
tos — korespondentai. Vakare 
abiejose laidose dienos įvykių 
apžvalgoje abi stotys parodė 
Daytono lietuvių nepriklauso
mybės minėjimą, duodamos ge
rus trumpus paaiškinimus apie 
minėjimo prasmę. Daytono lie
tuviai yra laimingi, kad turi to
kias palankias televizijos sto
čių vadovybes. Žinoma, tai ne
įvyksta ir be Daytono lietuvių 
pastangų.

Paminėtinas taip pat ir Cin
cinnati arkivyskupijos visada 
lietuviam labai palankus laik
raštis Catholic Telegraph. Ir šį 
kartą davė gerą straipsnį apie 
minėjimą, Lietuvos vargus ir 
kalbėtoją prel. Balkūną. T.A.

Sekmadienį, vasario 15, lOv. 
didžiojoje Buenos Aires kated
roje buvo iškilmingos mišios, 
kurias aukojo pats Buenos Ai
res vyskupas, asistuojant lietu
viam kunigam. Per mišias prie 
vėliavų ir vainiko stovėjo lie
tuvių jaunimas, pasipuošęs tau
tiniais drabužiais. Giedojo du 

rezoliucijos, šiom iškilmėm va
dovavo J. Gilvydis, kuris jas ir 
nufilmavo.

Tos pačios dienos vakarą ir 
kitą dieną plačiai minėjimą ap
rašė Argentinos spauda, taip 
pat buvo rodoma ir televizijoje.

Korespondentas

jungtiniai chorai, vadovaujami 
muz.' V. Rymavičiaus.’ Pamokslą 
ispaniškai pasakė kun. V. Pa
lubinskas, lietuviškai — Laiko 
redaktorius kun. A. Steigvila. 
Didžiulė katedra buvo pilna 
žmonių.

Po pamaldų padėtas vainikas 
prie Laisvės paminklo, pasaky
tos kalbos ir išdalinta publikai

Pennsylvanijos valstybės gub. Raymond P. Shafer pasirašo proklamaciją. Sėdi iš k. Pranas 
J. Katilius, gub. Shafer, Vytautas Paulauskas; stovi Adolfas Norvaiša, Leonardas Paltis, 
Juozas Sakalauskas, Matas Zujus. (klišė Garso)

WILKES-BARRE, PA.
Iškilmingai paminėta 

Vasario 16

Apie Vasąrio 16 minėjimą 
buvo skelbiama iš anksto žo
džiu ir švč. Trejybės parapijos 
biuletenyje. Užtat vasario 15 i 
pamaldas tai sukakčiai paminė
ti prisirinko daug žmonių; pri
sipildė visa erdvi švč. Trejybės 
parapijos bažnyčia.

Mišias Vasario 16 intencija 
aukojo klebonas prel. J. F. Bal- 
tusevičius. Savo įspūdingame 
lietuviškame ir angliškame pa
moksle jis nusakė lietuvių tau
tos išgyventas ir tebesitęsian
čias kančias. Pamokslininkas ra
gino, kad laisvėje gyveną lietu
viai nepamirštų savo tėvų seno
sios tėvynės, kad savo malda 
bei auka jungtųsi prieš žmogaus 
teisių laužytojus, prieš šių lai
kų brutaliausią raudonąjį tva
ną.

Pažymėtina, kad prel. Baltu- 
sevičius to sekmadienio parapi
jos biuletenio pirmąjį puslapį 

| BIČIULIŲ PIETUS
| NUKRYŽIUOTOJO JĖZAUS SESELIŲ
J DARBŲ NAUDAI
| 1970 M. BALANDŽIO 5 D.
= 4:00 vai. susipažinimas
EE 5:00 vai. pietūs

EE ' motiniškame name, Brockton, Mass.

~ Mielas Bičiuli,
= Trejiem metam praslinkus. Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys maloniai
= kreipėsi į komisiją, prašydamos vėl suruošti Bičiulių pietus. Kaip žinoma,
HE jau du tokie pobūviai įvyko — 1956 ir 1966 metais. Jie buvo didele Se-
HE serims parama jų gailestingiem darbam. Šiais metais du dalykai skatina
== mus tokį pobūvį pakartoti.
HE Viena, šiemet sueina 25 metai, kaip Nukryžiuotojo Jėzaus Seserys

iš Elmhurst, Pennsylvania, atsikėlė į Brockton, Massachusetts. Manome, 
jog tai buvo didžiai reikšminga Naujosios Anglijos lietuviam. Nenorėtume 
tos sukakties praleisti nepaminėję; ji teikia gerą progą Seserim padėkoti 
ir jas toliau paremti. • ...

Antra. Seserų darbas ne lengvėja, bet kaskart sunkėja ir reikalauja 
vis didesnių išlaidų. Ruošdami trečiuosius Bičiulių pietus, kurių auka 
100 dolerių, norėtume joms tą naštą palengvinti. Tikimės, kad ir Jūs 
teiksitės, kaip ir praeityje, prisidėti -prie šio kilnaus žygio.

Komisija, siųsdama Jums šį kvietimą ir tikėdamasi palankaus Jū- 
= su sutikimo dalyvauti sukakties pobūvyje, labai prašytų apie tai pranešti
HE iš anksto. Tai labai padėtų mums užsakant valgius. Prašome auką siųsti
EE 100 dolerių čekiu arba pažadą vėliau prisiųsti.
EH Iš anksto nuoširdžiai dėkodami reiškiame gilią pagarbą.

Rengimo Komitetas

OUR LADY OF SORROWS CONVENT
EH 261 Thatcher St., Brockton, Mass. 02402

HE Seselės: Prašau siųsti man.......bilietų. Rasite įdėtą mano $..................čekį.

Jei norima, galima prižadėti atsiųsti pinigus pagal išgales dalimis. Pažymėkite žemiau:

Tuo tarpu siunčiu auką pietums. Čia rasite $.................... Prašau siųsti ............bilietų.

Pavardė ........ ...................................................................................................

Adresas ..................................................................... .........................................
Čekį rašykite: OUR LADY OF SORROWS CONVENT

užpildė straipsniu (anglų 
kalba) Vasario šešioliktosios 
proga, su paveikslu, vaizduojan
čiu pjautuvą, apglėbusį Krem
liaus pavergtuosius milijonus 
krikščionių.

Pamaldų metu bažnytinis 
choras ir parapinės mokyklos 
mokiniai sugiedojo Lietuvos 
himną, Marija, Marija, Apsau
gok, Aukščiausias (harm. Sas
nausko) ir Maldą už Lietuvą 
(harm. V. Romano).

Vietos lietuvių V. R-no, S. 
Deimonto ir lietuviškų organi
zacijų nenuilstančios veikėjos 
Mrs. T. N. Bayoras iniciatyva 
Vasario. 16-ji buvo paminėta va-
sario 16 dienos rytą ir vakarą 
per vietos FM radijo stotį 
WYZZ. Šios stoties savininkas 
Evans be jokio atlyginimo a- 
biem atvejais pasakė Vasario 
16 skirtą kalbą angliškai, po 
kalbos perduodamas oro bango
mis gražiai įgrotą Lietuvos 
himną. V. 2.

— Darbininko paaiškinimas. 
Du paskutiniai Darbininko nu
meriai (kovo 3 ir 6 d.) buvo 
suvėlinti, ir įų atspaudimo tech
nika nebuvo patenkinama dėl 
to, kad Darbininko spausdini
mo mašina staiga sugedo, ir 
spausdinimo darbą teko per
kelti kitur. Skaitytojų dėl to at
siprašydami, pranešame, kad 
su šiuo nr. Darbininkas spaus
dinamas vėl savoj spaustuvėj.

— Tėv. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, kovo 13 išvyko i 
Phoenix, Ariz., vadovauti lietu
vių rekolekcijom. Iš ten vyks į 
Los Angeles, Calif., vadovauti 
Šv. Kazimiero parapijos lietu
vių rekolekcijom. Iš Kaliforni
jos grįš tuoj po Velykų.

— Chicagos lietuvių opera 
ruošia naują Verdi operos “Li
kimo galia” pastatymą balan
džio 18, 19. 25 ir 26 Marijos 
aukštesniosios mokyklos audito
rijoje.

— Anatolijaus Kairio parašy
tą operetę scenoje pastatyti 
ruošiasi Dainavos ansamblis. 
Muzikinę dali paruošė komp.< 
Bronius Budriūnas.

— Vokietijos ateitininkų sen
draugių naujai išrinkta valdy
ba pasiskirstė pareigomis: pirm, 
dr. J. Grinius, ižd. — Irena Nat
kevičienė, sekr. kun. Br. Liubi- 
nas.

— Sydnėjaus Dainos chorui, 
dirigentui K. Kavaliauskui mi
rus, pradėjo vadovauti muzikas 
Bronius Kiveris, kuris 1953 sėk
mingai vadovavo dvigubam Syd
nėjaus vyrų kvartetui.

— Australijos Lietuvių Die
nos 1970 m. programoje liko 
visi tradiciniai tokių dienų pa
rengimai: Dainų šventė, litera- 
tūros ir meno vakaras, tauti
niai šokiai, jaunimo koncertas, 
teatro spektaklis. Vietoj bend
rinės meno parodos šį kartą nu
matyta jaunosios kartos tapy
bos paroda. Tuo pat laiku (1970 
gruodžio 26-31) ir ten pat (Mel
bourne) vyks metinė sporto 
šventė ir Australijos LB Kraš
to tarybos suvažiavimas.

— A. Trečiokas, visuomeni
ninkas iš New Jersey, per dr. 
S. Biežį Liet, muzikologijos ar
chyvui prisiuntė didžiulę dėžę 
eksponatų, tarp kurių rasta Ka- 
zaniaus universiteto išleistos 
Juškevičiaus dainos.

— Dvi ateitininkų kultūrines 
premijas po 1500 dol., būtent, 
Šalkauskio ir Korp! Šatrijos. 
1969 m. sudėjo šie asmenys: 
dr. K. Ambrozaitis. dr. K. Bo
belis, dr. J. Kazickas, dr. P. Ki
sielius. dr. J. Kižys (500 dol.), 
dr. A. Lipskis, dr. A. Razma, dr. 
V. Šaulys, dr. A. Šmulkštys, dr. 
B. Valatka ir dr. P. Žemaitis.

— Kun. Antanas Norkūnas, 
Šv. Marijos parapijos klebonas. 
Kingston. Pa., paminėjo kuni
gystės 25 m. sukaktį.

— Tėvas L. Vėželis, OFM, 12 
metų dirbąs Korėjoj kaip mi- 
sijonierius, atvyko pusmečiui 
atostogų į Rochesterį. kur jis 
yra gimęs. Per tą laiką lankys 
parapijas su pamokslais ir rinks 
aukas naujai bažnyčiai.

— Mrs. Harriet Weaver, dir
banti Chas. Pfizer laboratorijo
se, Groton, Conn., parašė Mit
chell kolegijai New London. 
Conn., darbą (iš sociologijos) 
apie Ortodoksų Bažnyčios prie
spaudą Sovietų Sąjungoje. Ja
me užsiminė ir apie Bažnyčios 
persekiojimą pavergt. Lietuvo
je. Tekste ir naudotoje literatū
roje ji mini dr. J. Savasis kny
gą “The War Against God in 
Lithuania”. Mrs. H. Weaver 
yra juodos rasės moteris, bap
tistų parapijos klebono duktė. 
Šis faktas turėtų priminti mū
siesiems studentams, kad ir jie 
savo akademiniams darbams im
tųsi daugiau lietuviškųjų temų 
arba bent įpintų į juos ką nors 
susieto su Lietuva.
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Septintoji Kaziuko mugė New Yorke
Jau kuris laikas, galima drą

siai sakyti nuo žiemos pradžios, 
New Yorko broliai ir sesės su 
rūpesčio raukšlele veide dirbo, 
dirbo.... Ateinant pavasariui 
ir Sv. Kazimiero šventei, reikė
jo visomis jėgomis ir skautiš
ku sumanumu ruoštis Kaziuko 
mugei. Sueigų metu Kultūros 
židinyje matei tiek seses, tiek 
brolius beveik kiekviename lais
vame kampelyje drožiant, piaus- 
tant, deginant, siuvant, mez
gant.

Besirengiant
Dirbo visi, net ir patys ma

žiausieji pagal savo išgales. To
dėl atėjus mugės dienai, visi 
galėjo pasididžiuoti savo darbo 
vaisiais.

Mugės diena, kovo 1-ji, buvo 
graži ir saulėta. Jau nuo 9 vai. 
ryto Viešp. Atsimainymo para
pijos salėn Maspethe pradėjo 
rinktis skautai, skautės, tėve
liai, židinietės ir vienas kitas 
ankstyvesnis mugės svečias.

Greitai pačioje salėje pra
dėjo dygti paviljonai. Pro du
ris vis {skubėdavo broliai ar se
sės, nešdami dėžes, krepšius, 
kurie buvo prikrauti visokių 
gražumynų. Dėžės savo tūriu pa 
pildė ir paįvairino draugovių 
paviljonus. Betriūsiant, besiruo
šiant, niekas net nepastebėjo, 
kad jau beveik 11 vai., ir lai
kas rikiuotis eiti bažnyčion pa
maldoms.

Kovo 1 Maspetho lietuviu parapijos salėje atidaroma skautu mugė. Kalba c*r. Br. Nemickas.

4v. Kazimiero šventėje New Yorko skautai dalyvavo su vėliavomis Maspetho lietuvių bažnyčioje

Į pamaldas
Ir išsirikiavo gražūs, unifor

muoti būriai! Nešdami tuntines 
ir draugovių vėliavas, broliai ir 
sesės nužygiavo bažnyčion, kur 
mišias aukojo ir progai pritai
kytą pamokslą pasakė Tėv. V. 
Gidžiūnas, O.F.M.

Pristatomi vadovai
Po pamaldų visi skubėjo sa

lėn laukti mugės atidarymo. 
Tuntams išsirikiavus, prista
tyti svečiai-vadovai: Elizabeths 
vietininkijos vadovės s. R. Lora 
ir ps. A. Bartytė, naujai išrinkti 
LSS pareigūnai — s. A. Bobe
lis ir s. A. Gudaitis, naujoji 
vyr. Skautininke s. Lilė Milukie- 
nė, naujoji Atlanto Rajono Va- 
deivė s. Danutė Siemaškienė ir 
kiti.

Mugė atidaroma
Neringos tunto t-kė ps. I. 

Jankauskienė pasveikino susi
rinkusius svečius, o Tauro tun
to t-kas s. Vyt. Kidolis pakvie
tė Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininko pareigas 
einanti vicepirmininką prof, 
dr. Bronių Nemicką atidaryti 
mugę. Dr. Nemickas šiltais žo
džiais sveikino skautus-es ir lin
kėjo jiems ir toliau taip gražiai 
dirbti ir budėti Dievo. Tėvy
nės ir Artimo sargyboje. Jam 
perkirpus kaspiną ir visiem su
giedojus Lietuvos himną, mugė 
buvo oficialiai atidarvta.

Prasidėjo prekyba
Na, ir prasidėjo prekymetė! 

Svečiai skubėjo prie vieno ar 
kito paviljono, tirštai juos ap
stodami, žiūrėjo, rinkosi išdė
liotus pirkinius ar bandė laimę 
loterijoje. O ir pirkti buvo kas! 
Štai prie pat Įėjimo prisiglau
dė skautišku-reikmenų kioskas, 
čia rasi ir reikalingų ženklų ir 
uniformai ir skautiškos literatū
ros. Vos už poros žingsnių — 
skaučių “Birutės” d-vės pavili- 
jonas. Ir ko čia nebūta! Prie- 
galvėlės, žaislai, tautinės lėlės, 
meniškos keramikos lėkštės, 
vazos ir kitokios gėrybės. Jau
nosios pardavėjos, savo vado
vių prižiūrimos, vikriai sukos 
tarp stalų, stangdamos visus 
aptarnauti.

Židinio paviljonas
Toliau visu akis i save trau

kė savo puošnumu New Yor
ko vyr. skaučių židinio paviljo
nas. Ir čia didžiausias pasirin
kimas — puikūs lietuviški audi
niai, ant tamsaus aksomo žvil
gantys gintaro išdirbiniai, ke
ramika, Įvairiausi medžio dro
žiniai, apstu išdegintų medinių 
papuošalų, paveikslų ir visokių 
namams pagražinimų, margos 
juostos, juostuotos pagalvėlės ir 
puošnios džiovintų gėlių puokš
tės, meniškai pagamintos Nijo
lės Valaitienės.

Prie šio paviljono daugumas 
kiek ilgiau sustojo, nes per 
trumpesni laiką nebuvo galima 
ne tik pirkinio išsirinkti, bet 
ir visų gražumynų apžiūrėti,— 
tiek jų buvo daug ir Įvairių.

"Laimės šulinys"
Šalia židinio mažosios paukš

tytės darbavosi savo pavilijone. 
Ir čia buvo pilna gražių droži
niu. tautiniu lėliu, žaislu ir ki- 
tokių prekių. Mažieji susibūrė 
aplink paukštyčių “Laimės šu
lini’’, kiekvienas norėjo pritai
kyti progą patraukti iš šulinio 
kibirą, kuriame slypėjo koks 
nors žaislas ar kas nors pana
šaus.

Pas brolius
Apžiūrėjęs paukštyčių pre

kes, ŠĮ tą nusipirkęs ar paban

dęs laimę “šulinyje”, prieini 
prie brolių paviljonų. ŠĮ kartą 
visos trys brolių draugovės iš
sirikiavo lygiagrečiai; galima sa
kyti, kad jie tikrai broliškai pre
kiavo, net ir pirkėjais pasida
lindami!

Broliai taip pat parodė, kad 
skauto rankos sugeba gražių 
dalykų pagaminti. Čia radai ir 
medžio drožiniu, ir dailiu kak- 
laraikščiams žiedų, Įvairiausių 
paveikslų, žaislų, knygų ir kito
kių dalykų. Ir čia žmonės pirko 
ir bandė laimę.

"Geri vyrai"
Prie atskiro stalo viena bro

lių skiltis turėjo užrašą: “Geri 
vyrai geria gerą skautų girą”. 
Pasirodo, šios skilties broliai 
prigamino skanios lietuviškos 
giros mugės svečiams. Prie jų 
stalo beveik kiekvienas sustojo 
giros paragauti, na, ir brolius 
pagirti, kad taip skaniai suge
bėjo pagaminti.

Kavinėje
Čia pat buvo ir vyr. skaučių 

kavinė, su aki viliojančiais ska-
niais tortais, gražiai išmargin
tomis “Kaziuko širdimis” ir ga
ruojančia kava. Ir vėl prisiėjo 
svečiams sustoti ir skanumynų 
paragauti. Dar toliau — Tėvų 
Komiteto bufetas. Daugumas 
jautė alki, bežiūrinėjant skautu 
pagamintus pirkinius ir besiste
bint jų sumanumu, tad visi sku
bėjo, prie bufeto kur laukė ska
niai pagaminti pietūs. Ir taip 
salėje virė prekyba iki gan vė
lyvos popietės, kada svečiai ap
sižiūrėjo, kad jau ant stalų pre
kės ima retėti. Tada dar pasi
skubino nužiūrėtą daiktą nusi
pirkti, tuo ištuštindami brolių 
ir sesių paviljonus ir papildyda
mi jų draugovių kasą. Prisiglė- 
bę pirkinių pilnas rankas, pra
dėjo nors ir nenoromis skirsty
tis.

Išeinantiems ir broliai ir se
sės dar šūktelėjo: “Nepamirški
te ir kitais metais atsilankyti!”

B. K.

POSĖDŽIAVO LSS-GOS 
SESERIJOS VADIJA

Vasario 22 d. LSS-jos Vyr. 
Skautininkės s. L. Milukienės 
namuose, Plainview, L. L, dau
guma Seserijos vadijos narių 
susirinko posėdžiui, kad susipa
žintų ir aptartų veiklos gaires 
ateinančiai kadencijai.

Šiame posėdyje dalyvavo: s. 
D. Banevičienė — socialinio s- 
riaus ved., ps. A. Bačkaitienė— 
vyr. skaučių skyriaus ved., ps.
A. Cekienė—Seserijos garbės 
gynėja, s. R. Lora — tautinio 
lavinimo skyriaus ved., ps. L. 
Kilulienė — vadovių lavinimo 
skyriaus ved., ps. S. Šatienė— 
skautininkių skyriaus ved., ps.
B. Kidolienė — Skautų Aido ry
šininkė, s. D. Siemaškienė —At
lanto rajono vadeivė, vyr. sk. 
v. si. R. Gudaitienė — Gabijos 
redaktorė, s. S. Subatienė — 
Vyr. Skautininkės pavaduotoja 
ir, žinoma, pati vyriausioji skau
tininke s. L. Milukienė. Taip pat 
buvo malonu savo tarpe matyti 
ir s. K. Nenortienę — Pirmijos 
narę. Dėl didelių nuotolių trū
ko dar keletos vadijos narių ir 
tolimesnių rajonų vedeivių.

S. Milukienė pasveikino su
sirinkusias ir taip pat perda
vė v. s. P. Jurgėlos sveikini
mus, gautus raštu.

Diskutuota visa eilė būtinų 
reikalų. Pramatyta atgaivinti 
‘Gintaro’ m-klą vadovėms, taip 
pat numatoma pravesti vadovių 
ir vadovų lavinimo stovyklą. Pa
sigendama konkrečios literatū- 
ros-konspekto vyr. skautėms, 
kas yra būtina ugdant jaunas 
vadoves. Nutarta rinkti medžia
gą ir išleisti konspekto formoje 
vadovės žinyną, kur šalia kitos 
būtiniausios medžiagos būtų tal
pinama ir tokie dalykai, kaip i 
vairios ceremonijos apeigos, 
planai ir t.t.

Greitai turėtų išeiti iš spau
dos ir bendras visos sąjungos 
informacinis biuletenis, kuris 
apimtų visas skautavimo šakas.
Sis leidinys — “Mūsų Skauty-

Neringos tunto vyr. skaučių židinio stalas Kaziuko mugėje kovo 1 Maspetho parapijos salėje. Iš k.: Irena 
Alksninienė, Marija Noreikienė, Gražina šimukonienė, Danutė Sirutienė, Živilė Jurienė, Aldona Gerulaitienė, 
Donata Samušienė. Nuotraukos R. Kisieliaus

ŠATRIJOS
Lietuvoje išaugusių sesių ir 

atsidūrusių šiame krašte 1949- 
50-tais metais buvo Įkurta I-ji 
skiltis “Vaidilutės” Hartforde. 
Su tėvynės ilgesiu ir karšta mei
le įžiebta liepsnelė keliavo be
sikeičiančiu sesių rankom, kol 
pagaliau pateko Į steigėjų duk
terų rankas, kurios šiuo metu, 
švenčiant 20 metų sukakti, su
daro daugumą. Per visą tą lai
kotarpi'budėdama “Šatrijoj”, gi
liai džiaugdamos, galiu paliu
dyti didelį sesių rūpestingumą 
išsaugoti tą liepsnelę, kuri štai 
ir šiandien visu savo skaidru
mu tebešvyti, vis patraukda
ma naujų ‘vaidilučių’ į savo ži
dinį.

Jubiliejinius metus pradėjo
me rudenį šūkiu — “Sese, stro
piau budėk, tėvynei ir skauty- 

bė” jungs anksčiau ėjusius pa
vienius: Gabiją, Krivulę, Ad Me- 
liorem ir Pirmijos informaci
jų biuletenį. Kiekvienos šakos 
medžiagą šiam leidiniui paruoš 
tos šakos redaktorius.

Dar buvo diskutuota tarptau
tiniai ir Skautų Aido reikalai, 
pasikeista mintimis.

Kalbos nenutrūko ir pietau
jant. Ir pietų metu buvo taria
masi. planuojama. Posėdyje, ku
ris užtruko iki pavakario, buvo 
tikrai daug pasidalinta mintim 
ir sumanymais, paliesta visa 
eilė šių dienų aktualių rūpes
čių. B.K.

NAUJA ATLANTO RAJONO 
SESERIJOS VADOVYBĖ

Pasikeitus rajono vadeivėm, 
pasikeitė ir rajono vadijos. 
Naująją Liet. Skaučių Seseri - 
jos Atlanto rajono vadiją suda
ro: s. Danutė Siemaškienė —A.

Hartfordo Šatrijos vietininkijos sesės

VIETININKIJAI 20 METŲ
HARTFORD, CONN.

bei paskirdama daugiau savo 
laisvalaikio” ir antru — “Sese, 
pažink save ir susirask sau ke
lią dviejų kultūrų sankryžoje”.

Kad būtų tai įgyvendinta, pri
imta šiems metams įtempto dar
bo programa, kuri iki šiol bu
vo labai sėkmingai vykdoma.

Trys sesės — Laima Dapku
tė, Rūta Jurkevičiūtė ir Birutė 
Zdanytė įsijungė į šeštadieni
nės mokyklos darbą. Regina A- 
leksandravičiūtė pasiėmė paukš
tytes paruošti įžodžiui. Liucija 
Zdanytė, motinoms pritarus, 
susirinko berniukus iki 6 m. 
amž. ir linksmomis sueigomis 
ruošia kandidatus vilkiukams. 
Virginijos Aleksandravičių - 
tės rūpesčiu sudarytas skaučių 
chorelis, kuris kas antras sek
madienis gieda per lietuviškas 
pamaldas F. Strolios giesmes. 
Rūta Jurkevičiūtė pasirūpi
no su šokėjų grupe aplankyti li
goninėse sergančius, jiems pa
šokant ir lietuviškai padainuo
jant. Sesės Virginija Aleksand
ravičiūtė, Vida Kovaitė ir Kar
ia Liutermozaitė lankė rankdar
bių kursus Bostone, o dabar 
sėkmingai moko kitas.

Sesės pasirūpino išpildyti 
programą Naujosios Anglijos 
amerikiečiu skaučių suvažiavi
me. Jos supažindino šia proga 
su lietuvaite skaute, jos progra
ma, padainavo ir pašoko. Iki 
pavasario numatoma ir daugiau 
pasirodymų svetimtaučiams.

R. vadeivė, ps. Gilanda Mato- 
nienė — vyr. skaučių skyriaus 
ved., ps. Danutė Surdėnienė— 
skaučių skyriaus ved., ps. Al
dona Katinienė — tautinio la
vinimo skyr. ved., vyr. sk. v. 
si. Ramutė Zdanytė —paukš
tyčių skyr. ved., vyr. sk. v. si. 
Giedrė Kulpienė — iždininkė, 
ps. Irena Jankauskienė — ad
ministratorė.

Vyr. skautės kandidatės kas 
šeštadienį po 4-ias praveda pa
vyzdines sueigas su paukštytėm 
ir skautėm, o du kartus savai
tėje vakarais renkasi tauti
niams šokiams ir subrendimo 
programai. Visuose sesių reika
luose budi ir padeda vadovės: 
ps. Gražina Aleksandravičienė, 
s. Danguolė Banevičienė, ps. 
Bronė Zdanienė ir ps. Aldona 
Saimininkienė.

Savęs pažinimo - subrendimo 
programai vadov. v. s. K. Ma- 
rijošienė. Sesės pasirenka išstu
dijuoti kokią nors temą ar per
skaityti knygą. Pasiruošus re
feruoja skautėm, šios išklausiu
sios reiškia savo nuomones, ke
lia klausimus ir tuo būdu giliau 
susipažįsta su perskaityta tema. 
Su dideliu susidomėjimu nagri
nėtos knygos: S. Rūkienės — 
Vergijos kryžkeliuose, Armo- 
nienės — Palik ašaras Maskvo
je, Daubaro — Uždangai nusi
leidus ir Duonos beieškant, B. 
Pūkelevičiūtės — Aštuoni la
pai.

Ne tik knygas skaičiusiom, 
bet ir klausytojom išryškėjo 
tas liūdnas laikotarpis, kai tiek 
daug lietuvių atskilo nuo tėvy
nės ir pasklido plačiame pasau
lyje, kaip atsirado partizanai, 
ką reiškia “geležinė uždanga”.

Toliau numatoma pereiti į 
klausimus, liečiančius pačią 
skautę-lietuvaitę. Be diskusijų 
tarp savęs, numatome vieną ki
tą prelegentą iš toliau. Vasario 
mėn. kun. St. Yla atvykęs 
svarstė — Kaip surasti save 
dviejų kultūrų Įtakoje.

Taip švenčiame 20-sius me
tus. Iškilmingas jubiliejaus mi
nėjimas numatomas balandžio 
4-5 d.d., šaukiant sesių ir bro
liu suvažiavima Hartforde.

Būtų labai malonu, kad at
vyktų visos ir visi čia skautavę, 
iš kuriu paėmė tą žėrinčią lieps
nelę taip rūpestingai saugome.

v.s. K. Marijošienė
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PLOKŠTELIŲ IŠPARDAVIMAS
40 Lietuvišku Meliodijy įgro

ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
venų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

KNYGOS VAIKAM
Kaip Algiukas Vėjo Ieškojo, 

N. Jankutė, — 2.50 dol.
Labas Rytas, Vovere, J. Mi- 

nelga, — 2.50 dol.
Bitės, L. Germanienė, — 

3.50 dol.
Lietuvos Laukai, S. Jonynie- 

nė — - 3 dol.
Tėviškės Sodyba, J. Plačas,

— 3 dol.
Meškiukas Rudnosiukas, V.

Nemunėlis, 3 dol.
Algis ir Alytė, spalvinimo 

knygutė, 75 c.
Pupučio Skėtis, spalvinimo 

knygutė, — 1 dol.
Ukė-Wagūu, A. Golbacchini,

— 2.25 dol.
Pelytė Geležytė, S. Tomarie- 

nė. — 1.25 dol.
Tinginė ir Darbštutė, S. To- 

marienė, — 1.25 dol.
Paskendusi? Pilis, S. Tomarie- 

nė, — 1.25 dol.
Lapė Snape, S. Tomarienė,

— 1.25 dol.
Keturi Valdovai, S. Džiugas, 

2.25 dol.
Neklaužados, S. Džiugas, — 

2.25 dol.
Kregždutė, II dalis, A. Rin- 

kūnas, 3.50 dol.
Kregždutė, III dalis, A. Rin- 

kūnas, 4 dol.
Jaunojo Galiūno Keliu, Kun.

P. Gavėnas, 2 dol.
Visos knygelės gražiai spalvo

tai iliustruotos ir gaunamos 
“Darbininko” administracijoj.

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys — Po Dievo 
antspaudais — Vytauto Didžio
jo godos — jau atspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Broo- 
klyne. Iliustravo dail. T. Va
lius. Knyga turi 106 puslapius. 
Didelio formato. Kaina 3 dol. 
Gaunama Darbininko adminis
tracijoje.

KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 
BEVEIK UŽ PUSĘ KAINOS 
"Atsiminimai iš Baito veik

los". 404 psl., apie 150 įdomių 
nuotraukų iš Amerikos ir Eu
ropos lietuvių gyvenimo, čia 
rasite mokinių grupes, chorus, 
veikėjus ir t. t. Pamatysite 
kaip atrodėte prieš 20-25 me
tus.

"Vytautas the Great". 202 
psl. Anglų kalboje istorinis 
veikalas, nušviečiąs Lietuvos 
didingą ir garbingą praeitį 14 
ir 15 šimtmečiuose. Jaunimui 
ir kitataučiam ypač svarbu ją 
perskaityti.

Abiejų knygų autorius — 
prel. J. B. Končius.

Už abi knygas su minkš
tais viršeliais tik 5 dol., o už 
abi knygas su kietais viršeliais 
tik 7 dol.

Būtų naudinga kiekvienai 
lietuvių šeimai įsigyti abi šias 
knygas. Gaunama Darbininko 
administracijoje, 910 Willough
by Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prof. Vytauto Bacevičiaus, 
kosminės modernios muzikos 
plokštelė, kur pats autorius 
kompozitorius atlieka 11 savo 
kūrinių su pianinu. Mono, kai
na 5 dol.

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: Įdainuota solistų ir 
choro 11 liet, dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį Stikliukėli. Mono 2 dol. Ste
reo 4.50 dol.

Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 bet. 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Dai
na apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu, aunu baltas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų choras. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Pavergtos Tėvynės Muzika 
N r. 1 įdainuota: Sesuo žydrioji, 
Vilija, Žvaigždutė, Pasvarcyk 
anceia, Kaipgi gražus rūtelių 
darželis, Kūmute širdele, At
skrend sakalėlis, Oi nėra nie
kur, Šokių scena, Pasveikinimo 
choras, Udrio daina, Vaivados 
daina ir Vaivados ir Naglio due
tas. Mono 2 dol.

New Yorko Lietuviu vyru 
choras Įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Linksmu Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenėliams, 
Nakties tyloj, Gul šiandieną, 
Linksmą giesmę, Sveikas Jė
zau gimusis, Tylią naktį, Ateikit 
džiaugsmingai, Mes girdėjom 
angelus, Šventa naktis ir An
gelai gieda danguje. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės: Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba- 
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Salta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę,' Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė, Kas subatos 
vakarėlį, šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, šėriau šėriau sau žir
gelį, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2 dol. Stereo 
4.50 dol.

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 
tarme. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės. Kaina 5 doL

J. Miknius,

J. Duoba,
S. Kamaitis,

New

Nor-
Rid-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
25 dol.: Anna Vereck, Wood

haven, N. Y.
20 dol.: A. Sinusienė, Brook

lyn, N. Y. \
17 dol.: J. Salinis, Detroit, 

Michigan.
12 dol.: O. Jankevičiūtė, New 

York, N. Y.
10 dol.: A. 

York, N. Y.
Po 7 dol.: 

wood, Mass.; 
gewood, N. Y.

Po 5 dol.: P. Bartman, Qu 
Appelle, Sask, Kanada; D. Sla
vinskas, Convent Sta., N. J.; 
A. Bražinskas, So. Orange, N.J.; 
J. Geštautas, Hot Springs, Ark.; 
A. Martinėnas, Wellingford, 
Conn.; A. Vileniškis, Richmond 
Hill, N. Y.; P. Gudžiūnas, Chi
cago, Ill.; dr. A. Martus, Cleve
land, O.; S. Bairūnas, Hartford, 
Conn.; N. Rinkevicz, Brooklyn, 
N. Y.; Liudvika Koppienė, B- 
klyn, New York.

Po 4 dol.: W. Peseckis, Le
wiston, Me.; B. Jokutis, Chica
go, Ill.; J. Staškus, Brooklyn, 
N. Y.; K. Karcchka, Richmond 
Hill, N. Y.; A. Klashius, Mas- 
peth, N. Y.
‘ Po 3 dol.: S. Jūraitis, Fan
wood, N. J.; V. L. Mockus, Ni
antic, Conn.; E. Valionis, Water
bury, Conn.; A. Sirutis, East 
Chatham, N. Y.; G. Gudelis, 
Richmond Hill, N. Y.; S. Ruo- 
kienė, So. Ozone Park, N. Y.

2.50 dol.: S. Šalkauskas, Wil
lowdale, Ont., Kanada.

Po 2 dol.: Iš N.Y. valstybės: 
J. Adomaitis, B. Babušis, K. 
Montvila, J. Milius, R. Burna- 
vaitė, A. Šimonis, W. Yanke- 
wicz, L. Virbickas, F. Narvy
das, A. Kivyta, E. Sandanavi- 
čius, P. Dabulis. J. Juodis, S. Ba- 
rakauskas, J, V. Užbalis, M. An- 
drela, V. česnavičius, J. Your- 
shis, A. Ignajtis, J. Kulikaus
kas, Brooklyn; P. Vasiliauskas, 
J. Laucevičius, V. Birutis, J. 
Strazdas, S. Kreivėnas, O. Bru- 
čas, Woodhaven; J. Raščius, O. 
Veleikis, D. Tilvikas, T. Slap- 
šys. K. Račkauskas, A. Kauta- 
kevičius, A. Bagdonas, U. Ya- 
nush, A. Strazdas, V. Vaičiulis, 
Richmond Hill; M. Ručinskas, 
Maspeth; I. Kilius, Flushing; A. 
Rozniekas, L. I. City; V. Kuš
kis, Hollis; R. Remeza, Ozone 
Park; M. Urban, So. Ozone 
Park; J. Krauch, Great Neck, P. 
Bivainis, T. Alinskas, Ridge
wood; L. Daugirdas, Harbor 
Hills, Pt. Jeff.

Iš N. J. valst.: M. Pavalkis, 
M. Baronas, Elizabeth; I. Matu
lis, B. šarkenis, Newark; N. Ga
vėnas, Atlantic City; E. Chemas- 
ko, Lakewood; A. Skučas, Plain- 
field, G. Ceras, Jamesburg, J. 
Mikolaitis, Westwood, A. 
Skruodys, Jersey City, J. Sta
naitis, Sussex, J. Zubavičius, 
Clark, S. Matyckas, Warren, A. 
Bylaitienė, Kearny.

Iš Mass, valst.: K. Bačanskas. 
M. Warzinskas, Dorchester, V. 
Barulis, M. Golensas, Brock
ton; S. Karlavicus, Lawrence; 
A. Koval, Lynnfield, B. Budrei- 
ka, Wellesley Hills; S. V. Sta
ras, Worcester, K. Barunas, 
Hingham; E. Sruoga, Orange; 
D. Valeisa, So. Boston; V. Gil- 
dutienė, Athol, Mass.

Iš Conn, valst.: A. Naikelie- 
nė, T. Grybowski, Thompson; 
B. Grušaitis, Waterbury; E. 
Čiurlys, New Britain; K. Migli
nas, Enfield; M. Martin, Brid
geport; W. Winkis, Ansonia; A. 
šerkšnas, Bloomfield.

Mišrūs: S. Jurskytė, J. Wait- 
kus, K. Silvinskas, A. Davido- 
nis, Phila, Pa., A. Kučas, Scran
ton, Pa.; A. Oberaitis, Wilkes 
Barre, Pa.; J. Čėsna, J. Jan
kauskas, P. Spėtyla, Chicago, 
Ill.; M. Ambrose, Westville, Ill.; 
P. Stančius, Caseyville, Ill.; A. 
Nagys, Lemont, Ill.; J. Mikeliū- 
nas, V. Navickienė, East Chica
go, Ind.; A. Drazdys, M. Yucis, 
Baltimore, Md.; C. Majauskas, 
Berlin, Md.; R. Gruodis, Mt. 
Airy, Md.; J. Šiaučiūnas, I. Mu- 
liolis, V. Braziulis, Cleveland,
O. , S. Bučmys, Dayton, O., V. 
Rociunas, Independence, O., K. 
Jurgutis, J. Staugas, Detroit, 
Mich.; P. Vindašius, Racine, 
Wise.; B. Neverauskas, Sterling 
Hts. Mich.; A. Bertulis, Hot 
Springs, Ark.; S. Norbutienė, 
Lewiston, Me.; V. Dailidė, To
ronto, Kanada; M. Zakarevičius, 
Edmonton, Alta, Kanada.

1.50 dol.: J. Uldrikiš, Poquo- 
nock, Conn.

Po 1 dol.: Iš N. Y. valst.: 
V. Bertulis, O. Kanauka, A. Kra- 
jauskas, Richmond Hill, B. 
Draugelis, S. Steckis, R. Boza, 
Brooklyn, P. Švitra, K. Algenis, 
V. Oniūnas, A. Bortkevičienė, 
Woodhaven, P. Jurgėla, Union
dale, J. Hofman, Bronx, J. B. 
Chapukas, Middle Village, dr. J.
P. Kazickas, New Rochelle, J. 
Gerutis, A. Liuzėnas, Amster
dam.

Iš Mass, valst.: J. Petraus
kas, K. Tamošaitis, A. Baika, 
So. Boston, R. Smatona, Can
ton, Maironio Parkas, Shrews
bury, R. Bielkevičius, Brock

ton; A.iDedi^ąs^Greenfield.
Iš Pa. valst.: A. Mažeika, P. 

Jakaitis, T. Gečienė, M. Rumke- 
vičius, Phila., M. Gedraitis, 
Scranton, A. Maskelunas, Pitts
burgh.

Iš N. J. valst.: V. Čižiūnas, 
Paterson, A. Eitmanas, West 
Paterson, J. Kralikauskas, New
ark; M. Varneckas, Clark, E. 
Milunaitis, Watchung, J. Bulo
ta, Pompton Plains.

Iš Conn, valst.: J. Jasiulevi- 
čius, M. Mikailauskas, Waterbu
ry, A. Šatkauskas, Oakville, N. 
Vadišius, Manchester, B. Tama- 
saitis, New Britain, 
lauskas, Watertown.
Mišrus:

M. Shulin, Falls 
Va.; V. Kasniūnas,
Chicago, III., B. Paliulis, Cice
ro, III., P. Balinskas, V. Gricius, 
Los Angeles, Calif., R. Selkai- 
tis, Dallas, Texas, V. Lelis, Ster
ling Hts, Mich., A. Masidlaus- 
kas, Tacoma, Wash., L Malėnas, 
Cleveland, O., K. Yankevicius, 
Baltimore, Md., V. Sakas, Z. Or- 
vidas, Hamilton, Ont. Kanada, 
L. Balaisis, Lasalle, Que., Ka
nada.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MR. TUCKER
138-29 232 Street, Laurelton, L.I. 
PAINTING OUTSIDE & INSIDE 
Fully insured, 825 and up per room.

Call: 528-7649

EDWARDS HOME 
IMPROVEMENTS

Finished basements, kitchen, bath
rooms, remodelling all work. Guar
anteed New York City License — 
679257. Call 846-8025

DIAMONDS & GOLD 
JEWELRY

Purchased immediate cash! Open 
10a.m. to 6p.m. Saturday included. 

Registered Official Appraisers 
75 W. 47th Street New York City 

------  JU 6-2738 ------

PORTER SERVICE 
OFFICE CLEANING 

Floor waxing — Complete service 
Distinguished International Corp. 

507 Fifth Avenue, N.Y.C. 
Call OX 7-5895 — Mr. Jackson

Mario’s Auto Inspection & Repair 
Sta. headlight adjustment, wheel a- 
lignment, motor tune-up, brake ser
vice. Shell Bay, Mayville, N.J. Cape 
May Court House (8am-5pm closed 
Sun-Mon) 609—465-5607 Owned & 
operated by Mario De Santis.

MALE - FEMALE

GENERAL FACTORY HELP 
PACKAGING

Steady work — Chemical manufac
turer. Day shift. Must apply in per
son — SIKA CHEMICAL CO., 875 
Valley Brook Ave. Lyndhurst, N.J.

DISPLAY

SCHOOL BUSES

GOOD FOR CAMPERS 
Come take you pick.

We’ll take out the seats if you wish.
------ $1500 each.-------

(516) MO 9-0309 MR. SMITH

FINEST SPRAYING 
KITCHEN CABINETS 

AND APPLIANCES 
Sprayed on Premises 

21-29 24th Street Long Island City 
CALL: 626-7548

FEATURING 
ORIGINAL DESIGNS BY LILLY 

Dresses Sportswear 
THE LILLY PAD

60 Main Street Milltown, N.J. 
Open 6 days a week.

W. Wasi-

Church,
J. Tričys,

Visiems, prie kalendoriaus išlaidi) 
padengimo prisidėjusiems. nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir ’x neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
A ’-ninistracija

H. W. MALE

Service Station Men — exp’d also 
mechanics exp’d. 5 day week, top 
dollar for top men. Heathcote Ser
vice Inc., Heathcote & Weaver St.. 
Scarsdale, N.Y. — (914) SC 3-1573

SHORT ORDER COOKS
Must be experienced. 

Salary open, for all shifts.

TWIN MAPLES RESTAURANT
(914) LY 2-5126 or LY 2-6296

EXP. AUTO MECHANIC
Steady work nice working condi
tions work near home — BETO 
AUTO REPAIR 222 Jefferson St., 
Hoboken, S.J.

------- (201) 659-9570 ------

H. W. FEMALE

Only you can prevent forest fires. @

Bakery Sales Girl experienced, full 
time, steady. 6 day week — Good 
working cond., work near home — 
Parisenne Bakery, 77-20 21st Ave., 
Astoria, N.Y. Call; 728-5847

Girl Friday — answering telephone, 
typing & general office work. Steady 
work. New Craft Metal Products, 
Inc. 321 Clarkson Ave., Brooklyn, 
N.Y. Call BU 4-2253

EXPERIENCED OPERATORS 
on Better Dresses, most do complete 
garment. Steady work, nice work
ing conditions. BOLD FASHION 
INC. 126-11 Liberty AVe. Richmond 
Hill Queens. Call 843-9530

EXP. CARPENTER — inside work. 
Steady good salary VALEBI CON
STRUCTION, 30-07 35th Avenue, 
Long Island City, N.Y. Call 361-8235

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 

ALFRED W. ARCHIBALD 
President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend 5Vė% on all accounts.
Dabar moka 3^/2% už visų rūšių taupomus pinigus.

LIETUVOS KANKINIŲ KOPLYČIA 
ŠV. PETRO BAZILIKOJE ROMOJE, 
pasaulyje garsiausioje vietoje jau baigiama įruošti. Kiek
vienam lietuviui branginančiam savo tautos kankinių at
minimą dera būti šio paminklo kūrėjų tarpe.

Šių metų liepos 7 dieną 
koplyčia bus dedikuota.

Savo auką atsiųskite prieš 
koplyčios dedikaciją!

Rašykite:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND 

2701 E. 68th Street, Chicago, Ill. 60629

Nepraleiskite nepakartojamos progos 
dalyvauti Lietuvos kankinių koplyčios

Vykstantieji užsisakykite vietas Catin
tours Chicagoje ne vėliau kovo trisde
šimtos dienos.
Vėluojantiems gali tekti patiems pasi
rūpinti ne vien kelione, o Romoje ir 
kitur kambariu, transportacija ir kitais 
reikalais.

FIRE WITH
CAUTION

HIGHEST WAGES’!
That’s right! We pay the highest wages in town. We also 
offer excellent benefits, comfortable working conditions, 
paid vacations and a convenient location (on MBTA line). 
We are looking for full time persons experienced in the 
linen industry or we will TRAIN you in our business.

For information Write, Wire or Call Russ Johnson at

617-547-4430
GORDON LINEN SERVICE, INC.

60 Aberdeen Ave., Cambridge, Mass.
(Off Mt. Auburn St.)

Division of Work Wear Corp. • An Equal Opp’ty Employer

chbissww

MARCH <>'DIMES

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

Vardas ir pavardė

Adresas ---- ------------------------------------------------------
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių

Siunčiu už prenumeratą

Spaudai paremti

Siunčiu skolą už____m.
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DARBININKAS
O KmS 

NAUJIENOS-

Ar lietuvė moteris turėtų dau
giau įsijungti į bendrines orga
nizacijas? Ar ji turėtų žengti 
kartu su vyrais politikos, moks
lo bei meno ir net mėnulį sie
kiančiose technikos srityse? 
Kaip su jos šeima? Ko laukia 
iš jos Lietuvių Bendruomenė? 
Šiais ir kitais klausimais vyks 
diskusijos šį šeštadienį, kovo 
14, Lietuvių Kultūros židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y., 5 v. popiet. Įdomu išgirs
ti ne tik moterų, bet ir vyrų 
nuomones. Prašome dalyvau
ti. Diskusijas rengia Liet. Ka- 
tal. Moterų Organizacijų Pasau
linės Sąjungos valdyba.

Architektas Adolfas Tylius 
Kultūros Židinio statybos reika
lais praėjusį savaitgalį iš Wash
ington© buvo atvykęs į Brook- 
lyną. Posėdžiuose pranciško
nų vienuolyne kovo 7 dalyvavo 
provincioias, architektas ir vie
nuolyno vadovybė. Ryškinta 
Kultūros Židinio pastatų planai 
ir spręsta su statyba susijusios 
problemos.

Aldona Grinevičienė palaido
ta kovo 5 iš Maspetho lietuvių 
bažnyčios. Laidotuvių mišias 
koncelebravo 10 kunigų. Jos 
sūnus Robertas Grinevičius lan
ko kunigų seminarija ir dabar 
yra subdijakonas. Kunigu i- 
šventinamas šiais metais. Be 
sūnaus nuliūdime liko dar jos 
motina. Velionė buvo gimusi 
ir augusi Amerikoje.

Prez. A. Stulginskio minėji
mas rengiamas gegužės 17, 
sekmadienį. Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčioje bus pa
maldos 11 vai. ir tuoj po pa
maldų minėjimo akademija tos 
pačios parapijos salėje.

Komiteto, kuris rengia prez. 
A. - Stulginskio minėjimą, pasi
tarimas šaukiamas kovo 20 
penktadienį, 7:30 v.v. Maspetho 
lietuvių parapijos salėje. Atski
ri pakvietimai nebus siuntinė
jami. Kviečiami dalyvauti orga
nizacijų atstovai ir pavieniai as
menys.

Moterų Vienybė, sergančios 
narės Natalijos 'Kulbok pagei
davimu, siunčia 10 dol. auką 
Kultūros židinio statybos fon
dui. Linkime jai greit pasveik
ti ir grįžti į mūsų tarpą. Pran
ciškonai už auką širdingai dė
koja.

Ekskursija į Europą, rengia
ma Kankinių koplyčios šventi
nimo proga, tikrai įvyks. Iš N. 
Y. išvykstama birželio 23. Viso 
kelionėje užtruks 20 dienų. Ta 
pačia proga liepos 7 dalyvaus ir 
Kankinių koplyčios šventinimo 
iškilmėse Romoje.

Apreiškimo parapijos choro valdyba. Iš k. j d. pirmoje eilėje: G. O’Brien—sekretorė, kleb. kun. J. Aleksiūnas, 
kun. L. Budreckas—choro dvasios vadas, A. Minstravich—bibliotekininkė; stovi: V. Senkevičius—vicepirm^ 
Algirdas Kačanauskas—choro vadovas, Vytautas Radzivanas—pirmininkas, J. Jankus—Iždininkas. Choras 
dabar rengiasi religinės muzikos koncertui, kuris bus kovo 22 Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Drauge da
lyvauja ir Elizabetho lietuvių 4v. Petro ir Povilo para pi jos choras. Nuotr. V. Maželio
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Vysk. V. Brizgys kovo 18 at
vyksta iš Chicagos į New Yor- 
ka ir čia kalbėsis su dail. V. K. 
Jonynu, kuris baigia Kankinių 
koplyčios dekoravimo darbus.

į Lietuvių Fondo suvažiavi- 
ma, kuris buvo vasario 28 Chi- 
cagoje iš New Yorko buvo nu
vykę dr. R. Šomkaitė, dr. J. Ka
zickas ir A. Sabalis.

Lietuvių Fondo vajaus komi
tetas kovo 8 posėdžiavo pas 
vajaus pirmininką dr. J. Kazic
ką. Aptarti su vajum susiję 
svarbieji reikalai. Komitetas 
dabar laiškais kreipėsi į New 
Yorko apylinkės lietuvius, pra
šydamas įsijungti į vajų. New 
Yorkui skirta kvota yra 120,000 
dol. Jau surinkta apie 80,000. 
Reikia surinkti ir likutį. Deja, 
niekas kitas to nepadarys, rei
kia mum patiem atiduoti savo 
dalį. Juo greičiau surinksime, 
juo daugiau bus skiriama lietu
vių kultūriniam reikalam. Va
jaus komitetas dar kalbėjo ir 
apie pavasario banketą, kuris 
rengiamas gegužės 9 Waldorf 
Astoria viešbutyje. Į banketą 
kviečiami visi ir tie, kurie dar 
nėra nariais. Kitas vajaus ko
miteto posėdis bus balandžio 
8 pas dr. J. Snieškienę.
Tėv. L. Andriekus, pranciško

nų provincijolas, praeitą savait
galį buvo sustojęs New Yorke 
ir posėdžiavo Kultūros Židinio 
reikalais.

Kun. Vaclovas Martinkus, 
Balfo pirmininkas, kovo 9 iš
skrido į Kaliforniją, kur išbus 
iki kovo 17.

Ateitininkų gavėnios religinė 
valandėlė bus kovo 22, sekma
dienį, 11 vai. Maspetho lietuvių 
bažnyčioje. Bus pamaldos ir 
bendra komunija.

Kun. Wiliiam Pinkaus 22 m. 
mirties metinių proga kovo 11 
bus aukojamos mišios pas T. 
Pranciškonus, Kennebunkporte, 
Maine.

Religinės muzikos koncertą 
rengia du jangtiniai chorai ir 
dviejose vietose. Kovo 21, šeš
tadieni, 5 v. koncertas bus 
Elizabetho lietuvių parapijos 
bažnyčioje, gi kovo 22, sekma
dienį, 5 v.v. Apreiškimo para
pijos bažnyčioje Brooklyne. 
Dalyvauja Šv. Petro ir Povilo 
parapijos choras iš Elizabetho, 
Apreiškimo parapijos choras iš 
Brooklyno, solistai L. Senken, 
EI. Marcis, S. Citvaras, vargo
nais solo groja kompozitorius 
Juozas Stankūnas. Elizabetho 
lietuvių parapija šiemet mini 
savo 75 metų jubiliejų. Tuo 
koncertu ir pradedamos jubilie
jaus iškilmės.

Marida Miškinienė iš Chica
gos per Feliksą Daukų, Sophie 
Barčus lietuvių radijo progra
mos direktorių, savo velionių 
vyro ir sūnaus Kazimiero Miš
kinio , Sr. ir Kazimiero Miški
nio, Jr. vardu lietuvių kryžiaus 
priežiūrai ir apsodinimui gėlė
mis New Yorke buv. pasaulinės 
parodos aikštėje, prisiuntė 100 
dol. M. Miškinienė jau treti 
metai iš eilės remia šio lietu
vių paminklo priežiūrą stam
biomis aukomis, ir už tai Kry
žiaus Globos komitetas jai nuo
širdžiai dėkoja. Būtų gera, kad 
ir daugiau mūsų tautiečių at
kreiptų į tai dėmesį ir paremtų 
tolimesnį to kryžiaus išlaikymą 
bei jo priežiūrą. Aukas siųski
te dabar, nes jį reikia atnaujin
ti, perdažyti ir aikštę papuošti, 
kad būtų galima gražiai repre
zentuoti mūsų šalies simbolį. 
Visos aukos siunčiamos ižd. 
Vincui Padvariečiui, 87-40 127 
Street, Richmond Hill, N. Y. 
11418.
. Kun. Pranas Geisčiūnas, Bal

fo reikalų vedėjas, Aleksandras 
Vakselis, New Yorko LB apy
gardos pirmininkas, ir Kęstutis 
Miklas, Batuno vykdomasis pir
mininkas, Lietuvos nepriklauso
mybės šventės proga vasario 20 
per Long Islando radiją WLIR, 
nuo 8 iki 9:05 ryto, anglų kal
ba kalbėjo apie Lietuvą, jos da
bartinę okupaciją, religinę bei 
kultūrinę priespaudą ir apie 
laisvame pasauly daromas pa
stangas bei vedamą kovą išlais
vinti Lietuvą ir atstatyti jos ne
priklausomybę. Radijo Stotis 
laika paskyrė nemokamai. Sto
tį kontaktavo ir laiką išrūpino 
K. Miklas.

Petras Wishnefsky-Vysniaus- 
kas, 20 m. amžiaus, žuvo Viet
name vasario 26. Parvežtas į 
gimtąjį miestą — Bronx, N.Y. 
Palaidotas kovo 7 iš Šv. Domi
ninko bažnyčios Šv. Raymondo 
kapinėse, Bronxe. Šermenim rū
pinosi Šalinskų įstaiga. Paliko 
liūdinčius tėvus ir seserį bei ki
tus gimines.

Skautų-skaučių sueigos įvyks 
kovo 21 ir banaldžio 11 d. 2 
vai. popiet Kultūros židinio pa
talpose.

Philadelphijos LB apylinkės 
valdyba, įvertindama Batuno 
darbą, iš surinktų Vasario 16- 
tos proga aukų paskyrė 100 do
leriu auka, už kuria Batunas 
reiškia viešą padėką. Batunas 
reikalingas paramos ir pagalbos 
iš visu tautiečiu. Parama Batu
mi! siųsti: United Baltic Ap
peal vardu, 2789 Schurz Ave., 
Bronx, N. Y. 10465.

Išnuomojamas butas. Dalį 
nuomos gali mokėti mažu pa
tarnavimu namui. Skambinti 
GL 2-9428.
Ieškomas vyras ar moteris lai

kinai paslaugai ligoniui. Geras 
atlyginimas. Kas galėtų padėti, 
prašomas skambinti vakarais 
tarp 6 ir 8 vai. tel. FL 9-1615.

DARBININKAS

Maironio mokykla repetuoja “Raudonąją Kepuraitę”. Dešinėje — mokytoja Jadvyga Matulaitienė, viduryje
— režisierius Tadas Alinskas. Mokyklos vaidinimas bus šj sekmadienj, kovo 15, Apreiškimo parapijos salėje.

. Nuotr. R . Kisieliaus

MAIRONIO MOKYKLA KVIEČIA Į “KEPURAITĘ”
Ši sekmadieni, kovo lo, Mai

ronio lituanistinė mokykla kvie
čia visus į Apreiškimo parapi
jos salę pamatyti jos didžiojo 
metinio vaidinimo — “Raudo
nosios Kepuraitės” — keturių 
veiksmų pasakos. Vaidinime šo
kiai, muzika, spalvingi kostiu - 
mai, dekoracijos ... Tai tikras 
vaikų teatras, kurį įdomu pa
matyti ir suaugusiem.

“Raudonoji Kepuraitė”, sena 
visiem žinoma pasaka, čia per 
nauja “persiūta”. Raudonoji 
Kepuraitė gyvena ne senais lai
kais, ne tolimam krašte, bet— 
mūsų gatvėje, mūsų mieste. 
Juk tokių kepuraičių pilna vi
sur. Mieste gyvena ir vilkai, ku
rie tyko pagauti vaikus, pada
ryti bloga žmonėm. Kadaise bu
vo tik vienas vilkas, dabar — 
kiti laikai, jau vilkų gaujos. 
Jie net savo klubą turi mieste, 
ten jie kortuoja, geria ir planuo
ja, kaip žmones pagauti.

Pačiam mieste ar visai prie

Padėka
Šv. Kazimierui pagerbti New 

Yorko skaučių-skautų ruošta 
šventė praėjo su pasisekimu. 
Už tai padėka tenka Viešpaties 
Atsimainymo parapijos klebo
nui gerbiamam prelatui J. Bal- 
kūnui už prieglaudą ir dr. B. 
Nemickui už žodį atidarant 
mugę; Skautų Tėvų 
Komitetui ir jų pagelbininkam 
už skoningą bufeto pravedimą; 
Vyr. skaučių Židiniui už nenu
ilstamą visokeriopą pagalbą ir 
visom mamytėm, praturtinu- 
siom vyr. skaučių kavinę pa
aukotais kepiniais; Antanui Ma
tulaičiui, kuris nesigailėdamas 
nei laiko, nei išlaidų mus vi
suomet remia: P. Ivaškauskie- 
nei, L. Siemaškai ir visiem ki
tiem skaučių-tų rėmėjam tėve
liam ir atsilankiusiem svečiam, 
prisidėjusiem prie mūsų šven
tės pasisekimo.

Dar kartą prašome priimti 
mūsų visu nuoširdų skautiška 
ačiū.

Neringos ir Tauro Tuntai 

miesto yra parkai, kur siaučia 
tie vilkai. Prie parko štai ir se
nelė gyvena su katinėliu ir gai
džiu. Katinėlis net per žiūro
nus stebi girios pakraštį ir lau
kia, kada ateis Kepuraitė, o ji 
vėlinasi. Ji girioj šoka su uo
gom, grybais, drugeliais. Ir ta
da vilkai prisistato ir visus pa
gauna, net ir pačią Kepuraitę. 
Būtų taip vilkai ir pabėgę su vi
su sunkvežimiu, jei ne policija, 
kuri tuos vilkus pagauna ir iš
vaduoja senelę, Kepuraitę. Gi 
senelė už tai visiem išverda ar
batos.

Šitoje tradicinėje pasakoje 
veikia išdaigios dvi varlės, ke
turi vilkai, kurie net su gitarom 
skambina parke, keturi polici
ninkai, grybai, uogos, drugelis,

“Neringos” popiete
Kovo 22 d. popiet apatinėje 

Apreiškimo parapijos salėje į- 
vyks Putnamo Seselių ruošia
mai jaunimo stovyklai “Nerin
ga” “kraičio” popietė.

Šios stovyklos reikalingumą 
jaunimui Atlanto pakraštyje 
mums aiškinti nereikia. Mes ti
kimės, kad stovykla “Neringa” 
pasidarys jaunimo bei visų lie
tuvių suvažiavimų”, sąskrydžių, 
bei jaunimo stovyklų centras, 
kaip “Dainava” yra vidurio A- 
merikoje. Šią stovyklą remti 
yra visų lietuvių reikalas, ir to
dėl nuoširdžiai kviečiame daly
vauti šioje popietėje su savo 
auka.

Stovykla yra kūrimosi stadi
joje ir todėl yra daug reikalin
gų dalykų. Seselės pageidavo: 
patalynės — paklodžių, užvalka
lų, dekių, indų, o labiausiai pi
niginės aukos.

Šios popietės programoje bus 
Putnamo Seselių pranešimas 
apie stovyklos planus, taip pat 
veiks Matulaičio senelių namų 
rankdarbių kioskas ir New Yor
ko jaunimo trumpa programėlė 
Įėjimas nemokamas. Visus kvie
čiame gausiai dalyvauti.

“Neringos" Stovyklai 
Remti Komitetas 

apuokas, katinėlis, gaidelis, na 
— ir Raudonoji Kepuraitė, jos 
mama ir senelė.

Vaidinimas pilnas šokių. Šo
kius gi parengė nenuilstanti šo
kių mokytoja Jadvyga Matulai
tienė. Ji mėgsta dirbti su vai
kais, mėgsta jiem nupiešti ir 
kostiumus, kaip jie turi apsi
rengti. šokiam panaudoja įvai
rias dainas, net iš matytų filmų 
jas paima. Šokti ji išmoko ir 
varles, ir grybus, ir uogas, ir 
policiją. Taigi — visas vaikų 
teatras šoka.

Vaidinimą surežisavo Tadas 
Alinskas, kuris kasmet paren
gia mokyklos pasirodymus. Vi
sada jis įdeda daug darbo ir 
meilės tiem vaikam, kad jie 
pasidarytu artistai.

Spalvingus kostiumus pasiu
vo mamytės. Ir tikrai — visuo
se mokyklos vaidinimuose tie 
kositumai žėrėte žėrėjo, pa
daryti iš geriausių medžiagų. 
Kostiumus palydės ir gražios 
kaukės. Jos bus taip pritaiky
tos, kad nenustelbs vaikų vei
dų, o tik paryškins jų vaidme
nį.

Muziką ir garso efektus tvar
ko inž. A. Prekeris. Apšvieti
mas — Vytauto Kidolio. Teks
tas ir dekoracijos — Pauliaus 
Jurkaus.

Į vaidinimą kviečiami visi li
tuanistinės mokyklos bičiuliai 
ir vaikų teatro mėgėjai. Tikrai 
visiem bus įdomu ir linksma. 
Tai lietuviškas “musical”.

Elizabetho lietuvių parapija 
rengia ekskursiją į
FLORIDĄ
• Elizabetho lietuviu Šv. Petro ir Povilo parapija rengia eks
kursiją į Miami. Florida.
• Ekskursija išvažiuoja iš Newarko geležinkelio stoties balandžio 
24. penktadienį; grįžta gegužės 2, šeštadienį. Atmetus kelionės 
laiką. Floridoje išbus 7 dienas ir 6 naktis.
• Vienam asmeniui kelionė ten ir atgal kainuos 222.50 dol.Šei- 
mai ar susidariusiai grupei daugiau nei du asmenys duodama 
10 dol. nuolaida vienam asmeniui. Tokia šeima ar grupė turės 
bendrą kambarį viešbutyje. Tie, kurie norėtu turėti atskirą pri
vatų kambarį, moka papildomą 10 dol. mokestį.
• Kiekvienas ekskursijos dalyvis, apsimokėjęs nustatytą mokestį, 
Floridoje gauna liuksusiniame viešbutyje kambarį (dviem asme
nim), maistą, nemokamai dalyvauja suruoštose vaišėse, naudojasi 
maudymosi baseinu ir paplūdimiu, taip pat nemokamai dalyvau
ja rengiamose pramogose.
• Kas nori šioje ekskursijoje dalyvauti, prašomas nedelsiant re
gistruotis, įmokant 50 dol., kuris bus įskaitytas į kelionės mokestį.
• Visais ekskursijos reikalais kreiptis adresu: kun. J. Pragulbic- 
kas, 211 Ripley PL. Elizabeth, N.J. 07206: (tel. EL 2-2271).
• Kviečiami visi, kuriem tik sąlygos leidžia, pasinaudoti šia proga 
ir linksmai bei kultūringai praleisti kelias dienas gražioje Flori
dos gamtoje.

1970 m., kovo 10 d., no. 18

Parengimai New Yorke
Kovo 14, šeštadienį — Lietuvių 

Katalikių Moterų Organizacijų Pa
saulinės S-gos Tarybos suvažiavi
mas 3 vai. popiet pranciškonų Kul
tūros židinio patalpose, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. Vakare 
paskaita, meninė dalis, vakarienė.

Kovo 15, sekmadienj — Maironio 
lituanistinės mokyklos metinis pa
rengimas — vaidinimas “Raudona 
Kepuraitė” Apreiškimo parapijos 
salėje. North 5th ir Havemeyer St., 
Brooklyn, N.Y., 4 vai. popiet.

Kovo 15, sekmadienį — Šv. Kazi
miero šventė. — 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje mišios. 12 vai. 
parapijos salėje bendri pusryčiai, šv. 
Kazimiero dienos proga agapė. 2:30 
vai. Kultūros židinyje (361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y.) posė
džiai. meninė dalis. Rengia N. Y. 
Lietuvos Vyčiai.

Kovo 22, sekmadienį — Putnamo 
seselių Neringos stovyklai remti ko
miteto parengimas — stovyklos va
jus, 12 vai. Apreiškimo parapijos 
salėje, Brooklyn. N.Y.

Kovo 22, sekmadienj — Apreiški
mo parapijos choro religinis kon
certas parapijos bažnyčioje 5 v. po
piet. Chorui vadovauja muz. Alg. 
Kačanauskas.

Balandžio 4, šeštadienį — Tauti
nių šokių ansamblio “Grandinėlės” 
koncertas Christ The King gimna
zijoje, Middle Village, N.Y. Vakare 
susipažinimo vakaras Maspetho lie
tuvių parapijos salėje, šokiai. Ren
gia Laisvės žiburio radijas.

Balandžio 5, sekmadienj — Lietu
višką Atvelykio popietė Apreiškimo 
parapijos salėje, 1 v. popiet. Velykų 
stalas, laimės traukimai ir kt. Ren
gia Kat. Moterų 29 kuopa.

Balandžio 5, sekmadienj — Vely
kų stalas Knights of Columbus sa
lėje. Rengia Lietuvių Moterų Fede
racijos Klubų New Yorko klubas.

Balandžio 11, šeštadienį —■ Ope
retės choro koncertas Piliečių Klu
bo salėje, 69-63 Grand Ave., Mas- 
peth, N.Y., 7 v.v. Rengia Operetės 
choras.

Balandžio 12 d., sekmadienj — 
Lietuvių Katalikų Federacijos New 
Yorko - New Jersey apskritis ren
gia metinį seimelį Angelų Karalie
nės lietuvių parapijos salėje 12 vai. 
Rengia apskrities valdyba.

Balandžio 18-19, šeštadienį ir sek
madienj — New Yorko ir New Jer
sey ateitininkų metinė šventė, šeš
tadienį jaunimo pasilinksminimas 
Viešpaties Atsimainymo parapijos 
salėje. Sekmadienį toje pat bažny
čioje mišios. 12 vai. salėje iškilmin
gas posėdis, studentų ir moksleivių 
įžodis.

Balandžio 19, sekmadienj — Ma
dų paroda Le Cordon Bleu salėje, 
96-01 Jamaica Ave., Woodhaven, 
N.Y.

Balandžio 19, sekmadienj — So
listės Onos Zubavičienės dainų re
čitalis 5:30 v. popiet Judson Hall, 
165 West 57th Street, New York.

Balandžio 25, šeštadienį — Pava
sario balius Piliečių Klubo salėje — 
69-63 Grand Ave.. Maspeth, N. Y. 
Rengia Moterų Vienybė.

Balandžio 25-26. šeštadienį - sek
madienį — skulpt. V. Dragunevi- 
čiaus paroda Kultūros židinio pa
talpose. 361 Highland Blvd., Brook- 
lyn. N.Y. Rengia New Yorko Skau
tų Tėvų komitetas.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

Elizabetli’o skautai ir skautes
ruošia tradicinę

KAZIUKO MUGĘ 
sekmadienį, kovo 15 d. 
Šv. Petro ir Povilo parapijos salėje

Ripley Place, Elizabeth, N.J. ' i

PROGRAMA: 11 vai. Mišios; 12 vai. Sueiga; 12:30 vai. J 
Mugės atidarymas; 1 vai. Pietūs; 3 vai. Meninė programa. ! 
• Namų darbo pyragų išpardavimas po kiekvienų mišių 
nuo 9 vai. ryto parapijos salėje. Į mugę įėjimas nemoka
mas. Pietūs: suaugusiems $3.00; vaikams nuo 6 iki 12 m. 
ir visiems skautams — $1.00. Pietums bilietus prašome 
įsigyti iš anksto pas platintojus, tel. 201—355-8265. Lau
kiam visų atsilankant!

Elizabeth’o Skautai ir Skautės
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FOR RESERVATIONS CALL OR WRITE:
Rev. Joseph Pragulbickas
St. Peter and Paul’s
211 Ripley St. Elizabeth, New Jersey

Name........ ......................... -.................. —............ Date —....... .................

Address ............... ...................... .—............. ......... . ......................................

Telephone No: —----------------------------- No. of Adultsf...........]

A $50 deposit must accompany reservation. Balance due April 1,1970
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