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Per 12 men. ištrauks iš Vietnamo dar 150,000 karių
Prez. Nixonas padarė tautai 

naują pranešimą apie Vietna
mo karo padėtį ir ta proga pra
nešė, kad per 12 mėnesių nu
matyta ištraukti iš Vietnamo 
150,000 vyrų iš kovos dalinių.

Vienam mėnesiui vidutiniš - 
kai tenka maždaug tiek pat, 
kiek buvo išvežama pagal se
nuosius jau įvykdytus planus 
(po 12,500 vyrų per mėnesį). 
Skirtumas tik toks, kad dabar 
numatytas išvežti skaičius neiš- 
dėstytas mėnesiais, todėl, jei 
bus reikalo, vieną mėnesį bus 
galima išvežti daugiau, o kitais 
mėnesiais išvežimas galės būti 
sustabdytas.

šitoji formulė nepažeidžia 
laipsniško traukimosi iš Vietna
mo principo, bet ji duoda daug 
laisvės prezidentui ir karo va
dams pasirinkti vienokį ar kito-

Apsikaltino 
Lenino vardu
Maskva ir Pekinas atšventė 

Lenino 100-jį gimtadienį, kal
tindami vienas kitą Lenino 
“mokslo” iškraipymu. Pekino 
balsas ragino rusus savo pakly
dusią valdžią nuversti, tą patį, 
tik mažiau suprantama kalba, 
darė ir rusai, pakrikštiję kinų 
vadus pavojingais renegatais, 
trukdančiais socializmui užval
dyti pasaulį.

Nė viena nė kita pusė nedrį
so prisipažinti, kad abi eina 
klaidingu keliu ir be jokio rei
kalo kankina tokią daugybę 
milijonų žmonių. Lenino 100-sis 
gimtadienis buvo labai gera pro
ga paklausti pačių kankinamų
jų, ar jiems tokia tvarka patin
ka. Vietoj to Brežnevas dar 
prašė patikėti, kad rusiškojo su
kirpimo socializmas dar būsiąs 
įgyvendintas ne tik Rusijoj, 
bet ir už jos sienų.

Respublikonų 
planai laimėti 
Floridoje
Miami. — Apeliacinio teismo 

teisėjas H. Carswell, kurį prez. 
Nixonas buvo nominavęs Vyr. 
Teismo teisėju, bet senatas ne
patvirtino, pasitraukė iš teismo 
ir bandys būti išrinktas JAV 
senatoriumi Floridos valstijoje. 
Jei jam pasisektų, abudu Flo
ridos senatoriai būtų respubli
konai

Ikšiol vienas buvo respubli
konas, kurio kadencija dar ne
pasibaigė, o kitas demokratas, 
kurio kadencija šiemet baigsis, 
bet daugiau nebekandidatuos. 
Floridos gub. Kirk irgi respu
blikonas. Kai teisėjas Carswell 
buvo draskomas senate Wash
ingtone, visi atsakingieji Flori
dos demokratų vadai pasisakė 
už jo patvirtinimą. Tvirtina
ma, kad Carswell dabar esąs 
garsiausias žmogus Floridoje, 
todėl respublikonai sumanė tuo 
pasinaudoti: visi manę kandi
datuoti respublikonai atšaukė 
savo kandidatūras ir užleido vie
tą senato patvirtinimo negavu
siam teisėjui. Liberalais besiva
diną demokratai tuojau suriko, 
kad čia paties prez. Nixono rin
kiminių planų dalis. Jau seniai 
eina gandas per laukus, kad šio 
rudens rinkimų kampanijos pla
nus sudarinėja prez. Nixo
no vadovaujamas būrys, nes no
rima viską padaryti, kad respu
blikonai bent senate turėtų 
nors maža daugumą.

Operacija bus tvarkoma atsižvelgiant į priešo karinę veiklą
kį karių išvežimo tempą. Toks 
kompromisas patenkino karius, 
kurie rekomendavo karių iš
traukimą bent tris mėnesius su
stabdyti, kad per tą laiką būtų 
galima susivokti, ką darys to
liau priešas, sustiprinęs karinę 
veiklą Laose, Kambodijoje ir P. 
Vietname. Dabar bus galima tai 
padaryti, nes prezidentas savo 
pranešime aiškiai pažymėjo, 
kad ištraukiamų karių kiekį ir 
laiką lems priešo veiklos apim
tis ir kiti veiksniai karo lau
ke. Tik nebus keičiamas pats

tikslas — per 12 mėnesių iš 
Vietnamo turi būti išvežta 150, 
000 karių.

Planą įvykdžius, tarp šio ba
landžio vidurio ir 1971 balan
džio vidurio Vietname leistas 
laikyti karių skaičius turėtų su
mažėti iki 284,000 vyrų.

Tai yra jau ketvirtas prez. 
Nixono pranešimas apie karių 
ištraukimą iš Vietnamo. Pir
mieji trys pranešimai palietė 
115,000 karių. Visi buvo pada
ryti pereitais metais ir įvykdy
ti numatytu laiku. Paskutinės

grupės ištraukimas baigtas 
prieš savaitę, kaip ir buvo pla
nuose numatyta.

Hanojus apkaltintas dėl tai
kos sutarimo trukdymo ir įspė
tas nepadaryti klaidos — ne
bandyti sustiprinti karinę veik
lą išsiaiškinant, kad pradėtas 
Amerikos atsitraukimas iš Viet
namo reiškia jos silpnybę ir pa
sidavimą. Jis pagrasino atsily
ginsiąs dideliu smūgiu, jeigu 
Hanojus pabandytų Amerikos 
kariuomenę iš Vietnamo jėga 
išmesti.

Prez. Nixonas

— Hanojus yra karą pra
laimėjęs, todėl taip ir turės pa
silikti, — pareiškė prezidentas.

Pradėdamas pranešimą prezi
dentas paliudijo, kad P. Viet
namo karinių pajėgų paruoši
mas ir ginklavimas vyksta sėk
mingai (geriau, negu manyta), 
krašto valymas nuo besimas- 
kuojančio priešo (pacifikacija) 
patenkinamas, bet derybų fron
te Paryžiuje nieko nelaimėta, 
nes negalima priimti Hanojaus 
ultimatumo vienašališkai pasi
traukti be jokių sąlygų, paša
linti dabartinę Saigono vyriau
sybę ir sudaryti tokias politi
nes sąlygas, kad Hanojus galė
tų užkrauti P. Vietnamo gyven
tojams - ' be . jokių
kliūčių.

— Tai būtų Amerikos paže
minimas ir jos pralaimėjimas. 
Su tuo mes negalim sutikti ir 
niekad nesutiksim, — tvirtino

reikia bandyti daryti spaudimą 
per viešąją pasaulio opiniją. O 
gal reikalinga pėdas pamėtyti 
ir tuo tikslu, kad būtų galima 
padėti Hanojui išsilaisvinti iš 
Paryžiuje taikos derybose įteik
to ultimatumo, kurio vardas 
“viskas arba niekas”.

Maskva prez. Nixono prane
šimą palydėjo su “nieko nau
jo, karas vis bus tęsiamas”, 
bet dar nieko daugiau iš Mas
kvos negalima laukti. Ypač 
atsiminus ambasadoriaus Mali- 
ko “diplomatinę antį”.

Demokratai kongrese gal no
rėtų panašiai pasakyti, bet kri
tikuoti dabartinę Vietnamo po
litiką pasidarė nebepatogu, to
dėl ir komentatoriai padarė iš
vadą, kad prez. Nixonui tuo 
tarpu sekasi: viskas vyksta 
taip, kaip jis planavo, šiuo me
tu jį begalėtų draskyti tik tie, 
kurie perša pabėgimą iš Viet
namo tuojau ir be jokių sąlygų. 
Toks klausimo sprendimas 
šiandien krašte nebepopulia
rus.

Maskva. Izvestijose jau pa
skelbti pirmieji Sovietų imperi
joj neseniai pravesto gyvento
jų surašymo duomenys.

Rasta, kad 1970 sausio 15 vi
same krašte buvo 241,748,000 
gyventojų. Per 11 metų stip
riausias gyventojų didėjimas 
vyko miestuose (nežiūrint dau
gelio kliūčių ten apsigyventi) ir 
pas Azijos ir Kaukazo regiono 
neslaviškas tautas. Gyventojų 
prieauglis žymiai mažesnis eu
ropinėj Rusijos daly ir Baltijos 
kraštuose.

Vidutinis gyventojų prieaug
lis rastas buvęs 15.8 proc., bet 
Rusijos federacijoj tik 11 proc., 
tai pačiai rusų respublikai pri
klausančiame vakariniame Sibi
re dar mažesnis. Taigi klimato 
žiaurumas trukdo ten žmones 
nuvilioti. Ukrainos prieauglis 
13 proc., Bielorusijos 12 proc., 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj dar 
mažesnis.

Visai kitas vaizdas Azijos Ru
sijoje. Per 11 metų Uzbekista
no gyventojų skaičius pakilo 
45 proc., Kazachstano — 40

proc., Kirgizijos — 42 proc., 
Tadžikistano — 46 proc., Turk
mėnijos — 42 proc., Armėnijos 
— 41 proc., Azerbeidžano —38 
proc., Gruzijos — 16 proc.

Tebedominuoja slaviškos 
“respublikos” — Rusijoj, Uk
rainoj ir Bielorusijoj gyvena 
70 proc. visų gyventojų. Rastos 
didelės rusų grupės visose ne- 
slaviškose respublikose ar ki
taip vadinamuose administraci
niuose vienetuose, kas liudija, 
kad rusinimas neslaviškų sričių 
vyksta planingai.

1959 m. pravestas gyvento
jų surašymas rodė, kad tik Mas
kvoje, Leningrade ir Kijeve bu
vo daugiau kaip milijonas gy
ventojų, dabar jau milijoną per
šokę rasti šie septyni miestai: 
Taškentas, Baku, Charkovas, 
Gorkis, Novosibirskas, Kuibiše- 
vas ir Sverdlovskas.

Prieš 11 metų dauguma gy
ventojų gyveno kaimuose, da
bar jau rasta, kad 136 mil. (56 
proc.) gyvena miestuose, o 
105.7 mil. (44 proc.) kaimo vie
tovėse.

Mokesčiu reforma bus gilinama

prez. Nixonas.

Ne Chiang, ne Mao, 
tik formoziečiai

^Senųjų Fęrmozos gyventojų 
-virdū grupė kinų, daugiausiai 
universitetuose esą studentai 
ir kolegijose dirbą mokytojai 
(bent tokiais jie prisistatė), iš
ėjo viešai reikalauti, kad Ame
rika neberemtų Formozoje įsi
kūrusios Chiang Kai-sheko vy-

Wilbur Mills, demokratas iš Ar
kansas, vienas rimčiausių ir darbš
čiausių kongreso narių.

Sovietai padidinę 
rakcty sandelį
New Yorke kalbėjęs krašto 

apsaugos sekretorius Laird tvir
tino, kad per paskutinius pen
kis metus Sovietai keturis kar
tus padidino savo puolamųjų 
strateginių ginklų (atominių 
raketų) megatonažą, tuo tarpu 
kai Amerika per tą laiką jį su
mažino daugiau kaip 40 proc. 
Jei tas Sovietų tempas nebūsiąs 
nutrauktas, tai panašiu keliu 
būsianti priversta pasukti ir A- 
merika. Atnaujinus pasitari - 
mus Vienoje dėl tos rūšies 
ginklų apribojimo, Amerikos 
delegacijai esą pavesta tuo rei
kalu paprašyti Sovietų paaiški
nimu.

Dabar veik kasdien kalbąs 
Brežnevas kiekvienoj kalboj 
tvirtina, kad Sovietų karinės 
pajėgos, nežiūrint pastarųjų 
metų ūkinių nepasisekimų, bu
siančios aprūpintos visais mo
derniausiais ginklais ir taip bū
sią daroma tol, kol Amerika ne
atsisakysianti savo planų būti 
kariniai pranašesne už Sovietų 
S-gą.

Pirmu smuiku gavęs groti Brežne
vas per tris dienas pradėjo sakyti 
po keturias kalbas. Manytina, kad 
tai ne politinės krizės ženklas, bet 
bandymas pakelti žmonių ūpą ry
šium su Lenino pagarbinimu.

— Vietkongo revoliucinė vy
riausybė atmetė Prancūzijos pa
siūlymą sukviesti naują konfe
renciją Indokinijos klausimam 
sutvarkyti.

— Vietnamo komunistai pa
slinko į Kambodijos gilumą ir 
pradėjo užiminėti vietoves vi
sai arti sostinės. Vietname ko
munistų naudojamą taktiką pa- 
žįstantieji teigia, kad tas pats 
kariavimo būdas matomas jau 
ir Kambodijoje. Ir tai esąs la
bai blogas ženklas.

— Nebesulaukęs pritarimo 
savo misijai, nutraukė veiklą va
dinamasis Moratoriumo komi
tetas, kurs pereitą rudenį orga
nizavo demonstracijas, kad pri
verstų prez. Nixona tuojau pa
sitraukti iš Vietnamo.

— Sen. Mansfield vėl pradė
jo ginti savo rezoliuciją, ku
ria prez. Nixonas raginamas su
mažinti Europoje esančias JV 
karines pajėgas. Ta proga jis 
kritikavo V. Vokietijos kancle
rį Brandtą, kurs čia viešėdamas 
Įspėjo Ameriką tos klaidos ne
daryti, nes už ją reikėsią labai 
brangiai apmokėti.

— New Yorko miesto 4 laik
raščiai vis dar neturi sutarties 
su juos aptarnaujančių unijų 
darbininkais. Derybos vyksta la
bai sunkiai. Kalbama apie gali
mą streiką bent prieš vieną 
laikraštį.

— New Yorko valstijos sei
melis priėmė-visą glėbi įstaty
mų, pagal kuriuos New Yor
ko miestas ir apylinkės gaus 
469 mil. dol. ateinančių me
tų biudžeto skylei sumažinti. Į- 
vesti nauji mokesčiai, organi
zuojamos naujos loterijos, ark
lių lenktynių bilietai leisti par
davinėti už lenktynių laukų ri
bų.

Taigi patvirtinta, kad ikšioli
nė politinė linija Vietnamo rei
kalu lieka nepakeista. Čia lai
kas pasakyti, kad prezidentas 
užsiminė apie paskutinius ko
munistų pasivaikščiojimus Lao
se ir Kambodijoje, bet tik tiek, 
kad galėtų prieiti prie Sovietų 
ambasadoriaus Maliko aną die
ną padaryto mažo pareiškimo, 
kad Indokinijos problemoms ap- 
švelninti reikėtų naujos Žene
vos konferencijos, ši proga bu
vo panaudota pasakyti Ameri
kos gyventojams, Maskvai ir ki
tiems, kam tai įdomu, kad toks 
Maskvos nusiteikimas sveikinti
nas ir Amerikai priimtinas, ir 
kad jau daromos pastangos 
apie Maskvos planus daugiau 
ką nors sužinoti.

Tiesa, Malikas jau pradėjo 
aiškintis, kad buvęs blogai su
prastas, bet niekas neabejoja, 
kad tai yra vienas iš Maskvos 
būdų tą klausimą populiarinti. 
Juk ir Maskva negali Hanojui 
primesti to pasiūlymo prieš jo 
vyriausybės nusistatymą, todėl

riausybės, bet padėtų seniems 
Formozos gyventojams įsteigti 
saloje naują valstybę. Tvirtina
ma, kad nenorima nė Mao, nė 
Chiango, bet kai kas įtaria, 
kad jie galėtų būti Pekino tar
nyboje. Arba bent jau dideli 
vaikai, kurie nemato jokio pa
vojaus, kad Pekinas galėtų juos 
tuojau sulamdyti. Jie mano, 
kad tarp Formozos salos ir Ki
nijos žemyno esanti vandens 
juosta būsianti pakankama 
kliūtis Pekino komunistams ke
lią į Formozą užtvenkti. Toks 
jų argumentas ir sukėlė įtari
mą dėl jų misijos autentišku
mo. Jie pademonstravo Wash
ingtone prie Baltųjų Rūmų ry
šium su Kinijos respublikos vi
cepremjero atvykimu Amerikon 
pasitarimams su prez. Nixonu 
ir kitais administracijos nariais. 
Gi tas vicepremjeras yra ne 
kas kitas, kaip prezidento 
Chiang Kai-sheko sūnus, res
publikos karinių pajėgų reorga- 
nizatorius ir karinės technikos 
modernintojas.

Washingtonas. — Atstovų 
Rūmų finansų komiteto (Ways 
and Means) pirmininkas Wil
bur D. Mills skelbia, kad perei
tais metais kongreso priimta 
mokesčių reforma yra tik pra
džia to darbo, kurs reikalingas 
visai šio krašto mokesčių sis
temai pertvarkyti. Viso to dar
bo rezultatas turėtų būti ne 
mokesčių padidinimas (turint 
galvoj atskirą mokesčių mokė
toją), bet jų sumažinimas. Ži
noma, su viena sąlyga, kad kon
gresas apsispręstų susilaikyti 
nuo beatodairiško išlaidų didi
nimo.

Antroji dalis reformos jau ty
liai rengiama, bet šiemet į kon
greso dienotvarkę ji greičiau
siai nepateks. Ji paliesianti di
delę grupę turto, kuris dabar 
mokesčių nepaliečiamas. Viena

JAV planai jau esą
Viena. — Rytų Europos ko

munistinių valstybių Vienoje 
dirbą šaltiniai tvirtina, kad pir
majame JAV-Rusijos atnaujin
tų derybų posėdyje dėl atomi
nių raketų apribojimo Ameri
kos delegacija įteikusi smulkų 
pasiūlymą dėl visų rūšių puo
lamųjų ir apsiginamųjų strategi
nių ginklų apribojimo. Bet su 
sąlyga, kad sutartis bus pasira
šyta tik tuo atveju, jei Rusija 
sutiks leisti patikrinimą vieto
je.

Minėti Vienos šaltiniai tvir
tina, kad žinios apie Amerikos 
pasiūlymus gautos iš Washing- 
tono, bet oficialaus patvirtini
mo ar paneigimo iš ten nelauk- 
tina tol, kol nebus žinoma Mas
kvos reakcija. Išleidžiant dele
gaciją į Vieną buvo intensyviai

Vienos posėdžiuose 
leidžiami gandai, kad delegaci
ja neveža jokių konkrečių pa
siūlymų, tik instrukcijas, kuria 
kryptimi klausimą aiškintis. Iš 
to seka, kad tokį svarbų reika
lą nenorėta pradėti turgaus 
aikštėje diskutuoti ir po
lemikoms medžiagos suteikti.

Nuo seniai žinoma, kad Ru
sija atsisako pripažinti susitari
mo vykdymo patikrinimo vieto
je principą, ir tai yra didžioji 
priežastis, trukdanti pradėti or
ganizuoti visuotinį nusiginklavi
mą Jungt. Tautų rėmuose ir 
panaudojant visą jų turimą 
prestižą bei organizaciją. Tie 
patys komunistiniai šaltiniai te
bemano, kad ir dabar to prin
cipo sovietų delegacija nepri
ims.

— Geologijos mokslininkų 
būrys viduryje Sacharos dyku
mos (Alžyro pietryčių kampe) 
surado vietą, kur prieš 450 mili
jonų metų yra buvęs senasis že
mės pietinis ašigalis. Žemės plu
tos slinkimu stumiamas, mažy
čiais tarpeliais slinkdamas, iki 
dabartinės vietos jis nukeliavo 
5,500 mylių. Dabar jau nebe
są abejonės, kad amžių bėgyje 
judėjo ištisi kontinentai ir am
žių sutemose mūsų planeta Že
mė atrodė visai kitaip, negu 
šiandien yra susiklosčiusi.

ŽEMES DIENA
Žmogus labai apšiukšlino ge

radarės Žemės veidą ir su- fe
teršė ją supantį orą. Kad tas 
vandalizmas būtų sustabdytas, 
vakar Amerikoje pradėta orga
nizuoti Žemės Diena. Kalbomis, 
demonstracijomis, vaidinimais, 
gyvaisiais paveikslais ir Svari
nimo darbais norėta atkreipti 
dėmesys į tai, kaip liautis 
šiukšlinus ir kaip išvalyti tai, 
kas jau prišiukšlinta.

tokią grupę sudaro turto prie
auglis jo savininkui gyvam 
esant, bet jis lieka neapmokes
tinamas savininkui mirus, nes 
paveldėtojas jokių mokesčių ne
moka paveldėjimo metu. Mano
ma, kad tam turtui mokesčius 
uždėjus iždas gautų keliolika bi
lijonų dol. per metus. Tokį tur
tą apmokestinus, būtų pasitar
nauta ir socialiniam teisingu
mui.

Viso krašto metinis ūkinis 
uždarbis yra tarp 5 ir 10 bil. 
dol., žiūrint kiek kuriais metais. 
Ir tik tas prieauglis yra mokes
čių didėjimo ar mažėjimo pa
grindas. Problema ikšiol yra ta, 
kad vis buvo susigundomą dau
giau išleisti, negu mokesčiais 
gaunamos pajamos padidėja. 
Jeigu nebūtų laužoma šitoji ge
ro ūkininkavimo taisyklė, tai 
mokesčius būtų galima suma
žinti. Ir dar, jeigu būtų apmo
kestinamas ir tas turtas, kurs 
ikšiol nuo mokesčių laisvas.

Anot Wilbur Mills, prie šios 
taisyklės saugojimo arčiausiai 
buvo priartėjęs prez. Truma- 
nas, visi kiti pokariniai prezi
dentai ta taisvkle be atodai
ros laužę, nors per rinkimines 
kampanijas žadėję to nedaryti.
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Parlamente įsitaisė 
katalikų priešas
Londonas. — S. Airijos ka

talikams ateina vėl sunkios 
dienos, nes pateko į Ulsterio 
parlamentą tas ekstremistų 
protestantų dvasininkas lan 
Paisly, kurs pasiryžęs viską pa
daryti, kad airiai katalikai ne
gautų lygių teisių su Ulsterio 
protestantais. Jo idealas — iš
laikyti Ulsterio katalikus pri
spaustos mažumos padėtyje. Jis 
laimėjo rinkimus apygardoje, 
kurios atstovas mirė termino 
nebaigęs.

Politinėse kovose jo didžiau
sias ginklas yra aistringos kal
bos, kuriose svarbiausius vaid
menis vaidina popiežius ir Die
vas — popiežius sunaikintinas, 
kad tokiu būdu būtų pagarbin
tas Dievas. Tai velnio darbas, 
bet, deja, toks yra to Paisley 
darbas. Dabar jis perkels jį ir 
į parlamentą, kur už tokias ar 
panašias kalbas jo niekas ne
galės traukti atsakomybėn.

Jis jau paskelbė, kad orga
nizuos sustabdymą reformų, ku
rios buvo pradėtos katalikams 
reikalaujant Anglijos vyriausy
bės įsakymu. Kadangi airių ma
žuma yra apsisprendusi kovoti 
iki pergalės, tai to Paisley veik
la gali sukelti kruvinas kovas 
ir daug nemalonumų Londonui, 
kurio žinioje yra Ulsteris kaip 
autonominė provincija.
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Ir kilo toks nenugalimas noras gyventi
PIRMAS BOMB ARD AVI MAS—
VIENOS IŠ MŪSIŠKIŲ
NUOJAUTA

Kiek lietuvių dingo Drezdeno pragare (5)

Aliarmas — ir dešimttūks
tantinė minia ęmė veržtis iš pe
rono į slėptuves po stotim. 
Spūstis išskyrė mūsų būrelio 
žmones vienus nuo kitų.

Kaip A. Varnas pasakoja, čia 
puolimas panikos slėptuvėje ne
padarė. Šviesa nedingo. Tvarka 
buvo išlaikyta. Kai po pusva
landžio bombų švilpimai ir 
sprogimai nutilo, iš slėptuvės 
išlipom. Mūsų traukinys degė. 
Mūsų draugo Balsio lagaminai, 
kurių jis nespėjo nusinešti į 
slėptuvę, degė. Technikos mo
kykla artumoje degė. Visas 
Drezdenas buvo liepsnose.

Varnienė. Čia slėptuvėje bu
vau sutikusi savo jaunystės 
draugę Vizbaraitę su jos vyru 
vengru. Buvo staigmena, nes 
jos seniai seniai nebuvau ma
čiusi. Bet tai buvo ir paskutinis 
pasimatymas. Po šio bombarda
vimo ji liko su dauguma žuvu
siu.
Varnas. Iš slėptuvės išėję, dai

rėmės nežinodami ką daryti. 
Prapuolenienė isteriškai buvo 
susijaudinusi. Siūlėm eiti vi
siem į Prapuolenių butą, kuris 
buvo netoli stoties. Ji nesutiko 
ir nesitraukė iš vietos. Lyg bū
tų nujautusi, kad čia jai lemta 
pasilikti... Jos daugiau ir ne- 
bematėm, kai prasidėjo netikė
tai antras aliarmas. Spūstis į 
slėptuvę iš naujo mūsų sumažė
jusį būrelį išsklaidė.
ANTRAS BOMBARDAVIMAS
— UGNIS IR AKYS, AKYS

Antro bombardavimo eigą 
tenka pasekti skyrium pagal 
•Giedrikių ir Varnų pasakoji-’ 
mus. Skyrium vienų ir kitų per-- 
gyvenimus.

Giedrikis. Mudu su Irena ne
buvom nė išlipę iš slėptuvės po 
pirmo bombardavimo. Aliar
mas nebuvo atšauktas. Per pir
mą bėgimą į slėptuvę vienas 
nuo antro buvom atskirti. Tik 
slėptuvėje susiradom po pirmo 
bombardavimo. Su antrojo 
bombardavimo pirmais sprogi
mais elektra užgeso. Darės vis 
karščiau. Nosį ir gerklę ėmė 
ėsti dulkės. Prasidėjo panika. 
Ėmė šaukti apie atsarginį išėji
mą (Notausgang). Kažkur prasi
vėrė atsarginio išėjimo durys. 
Masė pajudėjo jo link. Su srove 
judėjom ir mudu su Irena. Jau 
buvo kiek išėję pro angą. Tik 
staiga angoje prieš akis siūbte
lėjo liepsnų jūra. Joje dingo 
tie, kurie buvo išbėgę. Sugrie
biau prieš mane stovėjusią Ire
ną ir suspėjau atgal į slėptuvę, 
prieš užtrenkiant angos 
duris. Masė judėjo, desperatiš
kai ieškodama naujo atsarginio 
išėjimo. Mes prisiglaudėm kam
puty, ir, kiek pagaudamas, sė
miau iš statinės. vandenį, py
liau ant galvos Irenai, pyliau 
sau. Paskui...

Dr. Giedrikienė. Kai vandens 
nebebuvo, protarpiais braukėm 
pirštais per sušlapusią, purviną 
žemę. Tuo purvu drėkinom kak
tą, veidą. Pradėjo imti miegas. 
Jaučiau, jei pasiduosiu, jei su- 
krisiu nuo deguonies stokos, ne
atsigausiu. Mėginau Įtempt min
tis ir galvoti apie ką nors... 
Tuo tarpu visus ištikusi panika 
ir blaškymasis, pargriuvusių 
mindžiojimas ėmė aprimti — 
lyg prieš agoniją. Žmonės pra
džioje šaukė, vėliau meldėsi ir 
atsiprašinėjo vienas kitą, atsi- 
sveikinėjo. Bet žodžiai “Auf 
Wiedersehen da oben” karto-

josi vis rečiau ir tyliau, kol ga
lų gale viską ėmė gaubti mirti
na tyla .. .Staiga pro kokią 
sprogusios sienos dalį ar plyšį 
prasiveržusioje gaisro prošvais
tėje pamačiau sienoje lyg kokį 
juodą šešėlį. Išgirdau tariant ty
lius žodžius: “Kurie galite, se
kite paskui mane; einam”. Su
šnibždėjau vyrui: “Stasy, ei
nam”. Tyliai pakilom mes ir 
dar keletas ir nuslinkom paskui 
tarusį anuos žodžius. Tas juo
das šešėlis buvo anga į urvą ar 
tunelį. Balsas paskatino: “Ei
nam, išvesiu; jei bus ugnies, ne
bijokit — ji bus sukritus”. Ėjo
me, tikriau šliaužėm tuneliu, 
kuris išvedė už stoties.. .Kai iš
lindom, ore buvo didelė aud
ra. Ore sukosi lentos, rastai; 
lijo, nors toliau dangus buvo 
giedras. Nuo karščio degė ran
kos, veidas. Neapsakomai skau
dėjo akys. Skaudėjo vis labiau. 
Tur būt, nuo to purvo. Jau
čiau, kad imu vis labiau nema
tyti. Stasys — taip pat. Kur ei
ti — nebegalėjom ir nežino
jom. Grįžti atgal Į urvą — ne- 
beradom angos. Susigūžėm kaž
kokiame užkampy. O akys degė, 
skaudėjo.

Giedrikis. Bet vėl laimingas 
atsitiktinumas ...
STAIGA MANE PAKLAUSĖ, 
AR TURIU PAŠA... 

v

Varnas. Antro bombardavi
mo spūstis nuo likimo draugų 
mus atskyrė. Laikėmės tik su 
Marija susikibę rankom. Kai 
šviesa užgeso, skaičiavau atei
nančius ir nueinančius sprogi
mus, kurie kartojosi šešetukais

— toli, arčiau, dar arčiau, ir su 
palengvėjimu sekiau, kai nau
jas sprogimas jau yra tave ap
lenkęs, nuo tavęs tolsta. Iki 
naujo pasikartojimo ...

Dulkės, dūmai ėmė dusinti. 
Tyla sustiprėjo. Tik minia paju
da kaip upė 4 koridoriaus galą
— j atsargini išėjimą. Kai at
sarginiame išėjime supasi vien 
ugnies liežuviai, vėl upė teka 
atgal, ieškodama naujo išėjimo. 
Jautėm, kad banguoti su žmo
nių upe ilgiau negalėsim. Atims 
paskutines jėgas. Išsprūdom ir 
atsigulėm po suolais ant žemės. 
Čia tikėjomės daugiau oro, ti
kėjomės, kad žemė vėsins. O 
aplinkui siubuojančoije srovėje 
tylą nutraukdavo tik atskiri gar
sūs desperacijos šūktelėjimai. 
Tyloje dar paskiau siaubu 
aplinkui siūbuojančioje srovėje 
skambėjo tūkstančio dantų ka
lenimas.

Varnienė. Tebeatsimenu tam
soje šalia mūsų ant žemės po 
suolais gulėjusių mergaitės ir 
jos motinos žodžius: “Mutti, 
Mutti — Kristei, Kristei”, žo
džiai retėjo. Paskiau mergaitės 
balso nebegirdėti. Tik paskuti
nis motinos: “Kristei, Kristei— 
ar tu negyva?”. Ir tie balsai nu
tilo. Tamsu. Daros kažkaip sal
du. Staigi mintis: ar Antanas 
jau mirė? Ir aš jį kalbinu, ju
dinu. Jis atgavo sąmonę. Atsi
liepė. Ir vėl jaučiu: kaip gera, 
kad abudu dar gyvi. Vienas ki
tą protarpiais pajudinam, kad 
Įsitikintume, jog tikrai dar gy
vi. Staiga Antanas mane pa
klausė, ar turiu pasą, ir liepė iš 
rankinuko Įsidėti ji Į kišenių.

Supratau kam: jei ras negy
vus, kad žinotų, kas mes. Ži
nau, kad aplinkui mus jau mi
rę. Ar jau eilė ir mum? Ir ki
lo toks nenugalimas noras gy
venti.

Varnas su lengva ironija: No
ras dar pagyventi ir pamatyti, 
kas bus po viso to.

Varnienė. Išbuvom visą nak
tį. Iki ryto. Netoliese sudejavo 
moters balsas. Staiga elektros 
lemputės šviesa ir balsas: “Ei
kit šen”. Balsas buvo, matyt, 
kreipiamas į tą moters balsą, 
kuris kartojosi lyg toldamas ir 
tildamas. Aš noriu jam šaukti, 
bet negaliu žodžio ištarti. Pa
galiau davėm gyvybės ženklų. 
Vokietis išgirdo, pašvietė, pama
tė. “Ateikit”. Paeiti nebuvo jė
gų. Rėpliojau. Užkliudžiau suo
lą, ant kurio buvo sugulę už
dusę vaikai, ir suolas su trenks
mu nuvirto. Tas trenksmas lyg 
ir dabar sprogdina mano au
sis. Vokietis pradėjo mane 
traukti. Pritempė prie skylės 
sienoje. “Mano vyras gyvas, jį 
gelbėkit”. Vokietis liepė man 
prie skylės laukti. Sakė, čia gau
sianti oro. Jis grįžo vyro gel
bėti. Aš nuvirtau ant lavonų 
krūvos, ir tas laikas, iki jie grį
žo, man rodės amžinybė. Kai ur
vu paskui prilipau angą — prie
šais ugnis. “Nieko, lipk, suk po 
dešinei ir vėl po dešinei”, drą
sino vokietis. Išlipau, paskui 
ir vyras. Degė geležinkelio til
tas, degė gatvė. Ima degti koja, 
jei pastovėsi ant siera aplietos 
žemės.

Buvo 6 vai. ryto. Staiga iš už 
kampo išgirdom lietuviškai kal
bantis. Pamatėm —Giedrikiai. 
Laimingas atsitiktinumas.

(Bus daugiau)

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8H ALI NS-ŠALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta. 1. Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tu ves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernio* 
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; ST 2-5043.

KĄ SVARSTĖ VLIKO TARYBA
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto tarybos posėdis 
įvyko balandžio 11 New Yor
ke.

Vyt. Vaitiekūnas, tarybos 
pirmininkas, ją plačiai painfor
mavo apie pastarųjų dviejų mė
nesių Vlikd valdybos veiklą. 
Vaitiekūnas, tarybos pirminin
kas, dalyvavo ir Vliko valdybos 
posėdžiuose. Jo pranešimą pa
pildė Vliko vicepirmininkas J. 
Audėnas.

Pranešimuose paliesti klausi
mai: Vliko vedamos Madrido 
radijo valandėlės, busimieji 
Steigiamojo Seimo 50 m. su
kakties minėjimai, Tarptautinės 
Tarpparlamentarinės Sąjungos 
konferencija Monako, Lietuvos 
kunigų laiškas sovietų vyriau
sybei, JAV — Sovietų Sąjungos 
pasitarimai strateginių ginklų 
apribojimo reikalu, jau prasi
dėję Vienoje (numatoma, kad 
tuose pasitarimuose gali būti 
paliesti ir Europos saugumo, 
taigi, ir Lietuvos
Dar apsvarstytas protestas ry
šium su UNESCO rengiamu Le
nino 100-sios gimimo sukakties 
minėjimu ir kt. klausimai.

klausimai).

Tarybos narys dr. B. Radzi- 
vanas painformavo tarybą apie 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos 
laiškus, kurie buvo pasiųsti JV 
gubernatoriams, Kongreso na
riam, senatoriam bei Atstovų 
Rūmų nariams ir apie gautus 
atsakymus bei atsiliepimus.

Dr. B. Nemickas, Vliko vice
pirmininkas, Vliko statuto kei
timo komisijos vardu kalbėjo 
apie komisijos (jo, V. Vaitiekū
no ir B. Bieliuko) paruoštą kai 
kurių straipsnių pakeitimo bei 
naujų straipsnių Į statutą įvedi
mo projektą. Taryba nutarė jį 
pasiųsti Vliką sudarančioms or
ganizacijoms pasisakyti ir savo 
pasiūlymus dėl šio projekto pri
siųsti Vlikui.

Dr. A. Skėrys iškėlė Vasario 
16 minėjimų įvertinimo klausi
mą. Skėrys drauge su dr. B. 
Radzivanu sutiko kitam tary
bos posėdžiui pateikti jų verti
nimus.

Posėdžiui pirmininkavo V. 
Vaitiekūnas, Lietuvių krikščio
nių darbininkų sąjungos atsto
vas, sekretoriavo J. Pakalka, 
Liet, socialdemokratų partijos 
užsienio delegatūros atstovas.

(Elta)

JAV LB centro valdybos nariai su spaudos atstovais aptaria techniškus jaunimo simpoziumo 
reikalus. Simpoziumas bus gegužės 2-3 Chicag oje. Iš k. į d. Stasys Džiugas, Kostas Dočkus, 
Jurgis Janušaitis, Juozas Šlajus ir Bronius Nainys. Nuotr. A. Gulbinsko

LIETUVOJE ELEKTROS IR PER DAUG IR PER MAŽA
dar negalima pasakyti, kad 
elektros energija čia būtų nau
dojama labai racionaliai. Jeigu 
ją normuojant ir limituojant, 
dar nesusiduriame su didesniais 
sunkumais, tai dvi visuotinės 
poilsio dienos plaka mus skau
džia rykšte. Ir žinot kodėl?.... 
Pažvelkit į savaitės pareikalavi
mo grafiką. Ketvirtadienį, 
penktadienį elektros galingu
mas sudaro 800 tūkstančių kilo-

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i į 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 skola už___

Švytury 1969 lapkričio mėn. 
buvo pasikalbėjimas su energe
tikos ir elektrifikavimo valdy
bos viršininku J. Nekrašu. Pas
tarasis sakė, kad prieš 10 me
tų Lietuva gamino 855 milijo
nus kilovatvalandžių energijos, 
o įmonėm ir gyventojam reikė
jo 870 milijonų. Pastačius 
prieš 10 metų Elektrėnų stotį, 
gamyba per metus pakilo iki 5 
milijardų 875 mil. Vadinas, gy
ventojai ir komunalinis ūkis su- vatų. O čia kreivė ryškiai kren- 
vartoja tik 10 proc. energijos.

Bet Nekrašas sumini du 
keistus reiškinius, iš kurių at
rodo, kad tos energijos vis tiek 
per mažai. Vienas — pereitų 
metų “spalio pradžioje netikė
tai išėjo iš rikiuotės 300 tūks
tančių kilovatų galingumo Elek
trėnų blokas, staigiai pritrūko 
energijos”. Tada buvo šauktasi
į kaimynus, ir “kaimynai tuo- operacija dažnai susijusi su ge- 
jau pasiuntė trūkstamą kiekį 
maždaug tiek, kiek jos reikėtų 
Panevėžiui”.

Antras — gyventojai buvo 
paraginti taupyti elektrą ir 
elektros kiekis apribojamas (li
mituojamas). Kodėl? —klausė 
korespondentas. Nekrašas aiš
kino: “Kalbėdami apie taupy
mą, mes pirmiausia turime gal
voje pramonę, nes šiandien

ta žemyn — tai šeštadienis ir 
sekmadienis. Dauguma gamyk
lų nedirba, energijos reikia tik 
apie 400 tūkstančių kilovatų. 
Turim sustabdyti galingus įren
gimus. Ar žinot, ką reiškia su
stabdyti ir paleisti kad ir vieną 
galingą Elektrėnų bloką? Vals
tybei tas malonumas kainuoja 
apie 200 tonų mazuto! Be to,

temos rajonuose būtų dirbama 
ir šeštadieniais ir sekmadie
niais, energetikams nereiktų su
stabdyti mašinų ir daryti di
džiulių nuostolių”.

Padėti dramatina dar nurody
mu į mazuto reikalus. Esą “pa
grindinis elektros energijos ga
mintojas — Elektrėnai — per 
parą sudegina apie 6-7 tūks
tančius tonų mazuto. Tai trys 
dideli ešelonai. O kelias juk to
limas ... Ateityje elektros ener
gijos pareikalavimas taip išaugs, 
kad kuro nebepristatysi jokiais 
traukiniais, tad vienintelis išsi
gelbėjimas — atominės elektri
nės”.

dimais, kurie irgi matuojami di
džiulėmis sumomis.

“Kad viso to išvengtume, 
mes ruošiame pasiūlymą vy
riausybei Siaurės Vakarų ener
getikos sistemoje diferencijuo
ti poilsio dienas. Sakysim, le
ningradiečiai ilsisi trečiadie
nį ir ketvirtadienį, latviai pir
madienį ir antradienį ar pana
šiai. Vadinasi, kažkuriuose sis-

— Prof. Viktorui Ruokiui ko
vo mėn. suėjo 85 metai. Ruo
kis dėstė Dotnuvos akademijo
je chemiją, geologiją, dirvože
mio mokslą. Docento laipsnį 
buvo gavęs 1924, profesoriaus 
1927. Sovietiniais laikais aka
demijoje ilgą laiką buvo dirvo
žemio katedros vedėjas.

— Vilniuje paskelbta, kad 
Kaunas “tampa tarptautinio tu
rizmo miestu’’. Žinia reikštų, 
kad turistai galės lankytis ne 
tik Vilniuje, bet ir Kaune.

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. 42d 
Lafayette St., Newark, N.J. 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 ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

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 l 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1467 Force Dr., Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

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. 1Ž03 Green SL; Philadelphia, Pa.-19123; 
PO 5-0932.

PHILADELPHIA, PA. — Lithuanian World Review Radio, sekmadieniais 
4 vai. popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wick
ham Lane, Heighstown, N.J. 08520. Tel. (609) 448-4475

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

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų 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. 537-5550.

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 sekmądieniais 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

Vasaros atostogos prie Atlanto
KENNEBUNKPORT, MAINE, garsiajame atostogų krašte, kviečia 
vėl visus poilsiui sveikame, atgaivinančiame ore. Priimame pavie
nius asmenis ir šeimas labai palankiomis kainomis, šiemet turėsime 
ir moderniai įrengtų kambarių, su privačiomis voniomis, dušais ir tt. 
Sezonas: birželio 26 - rugpiūčio 7 d. Dėl rezervacijų bei informacijų 
kreiptis: Franciscan Monastery, Kennebunkport, Maine 04046 (Tel. 
207-967-2011).

Berniuku stovykla atostogų krašte
KENNEBUNKPORT, MAINE — Tikras poilsis, atgaiva geroje prie
žiūroje berniukams nuo 8 iki 15 metų. Stovykla prasideda birželio 
26 d., baigiasi rugpiūčio 21 d. (galima rezervuotis bet kokiam laikui 
to sezono laikotarpiu). Stovyklautojų skaičius ribotas, todėl prašo
me registruotis iš anksto. Berniukai iš New York apylinkės bus at
vežami mūsų parūpintomis priemonėmis. Kreiptis dėl smulkesnių 
informacijų bei registracijos: Franciscan Monastery, Kennebunk
port, Maine 04046 (Tel. 207-967-2011).

NEW YORK CHICAGO

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

LITAS INVESTING CO.. INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. lf418 — Tel. 212-441-6799 
2422 West Marquette Rd. Chicago, Ill. 60629 — Tel. 312 - 476-2242

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

04-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

Chicago Rome Paris Mūnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Senice yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėL LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN?... Nepamirškit

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

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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THE WORKER by Franciscan fathers
Eina nuo 1915 metų.

1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS 
Socond-CiaM postage paid at Brooklyn Poet Office

Puolisbed eefni-weekly except holiday weeks and July and Flrat week In August 
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Laikraštį tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA.
Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožlOra. Nenaudoti straipsniai 
saugomi Ir gražinami autoriams prašant. Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai 
Išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimu turini Ir kalba redakcija neatsako.

Kokių nori Kremlius
Su Lenino 100 metų gimi

mo sukakties iškilmėm Maskvo
je sutapo Rusijos ortodoksų 
bažnytinės galvos Maskvos pa
triarcho Aleksiejaus staigi mir
tis — balandžio 18.

Iš jo veiklos aprašymo spau
doje atrodo, kad išgyvenęs 92 
metus, išbuvęs patriarchu nuo 
1945, jis buvo tekis, kokio Ru
sijos komunistinės valdžios in
teresam reikėjo. Jis vykdė val
džios uždavinius: pagarbino Sta
liną kaip “Dievo duotą vadą”; 
1950 pasigarsino protestu prieš 
JAV “kišimąsi Į Korėjos vi
daus reikalus”; po 4 metų vėl 
pasigarsino atsišaukimu į pa
saulio bažnytines bendruome
nes prieš Vokietijos apginklavi
mą; 1962 rašė prezidentui Ken
nedy protestą prieš atominių 
bandymų atnaujinimą; organi
zavo “taikos konferencijas” 
Maskvos propagandai ir t.t.

Patriarcho Aleksiejaus nuo
pelnai buvo Kremliaus Įvertin
ti trim jam suteiktais ordinais.

*

Tokio tipo ganytojų Krem
lius norėtų ir okupuotoje Lie
tuvoje. Tokių, kurie aktyviai 
vykdytų militarinę bei ideologi
nę Sovietų Sąjungos ekspansi
ją; vykdytų rusifikaciją; vykdy
tų akciją prieš tikėjimą. Taip, 
ir prieš tikėjimą.

Lietuvoje vyskupas Julijonas 
Steponavičius tokiu, kokio 
Kremlius nori, būti negalėjo ir 
saugumo agentus šventinti į ku
nigus atsisakė. Jis tada buvo 
nušalintas iš pareigų ir ištrem
tas į užkampi. Tokie Kremliaus 
interesam netinka.

Bet Kremlius nepraranda vil
ties sau tinkamų susirasti.

Ar dėl to, kad trijų Lietuvos 
vyskupijų kunigai kolektyvi
niais raštais kreipėsi į Kosygi
ną; ar dėl to, kad Vatikano at
stovai iš sekretariato ryšiam 

su kitais tikėjimais lankėsi Mas
kvoje, ar dėl kitų priežasčių 
Kremlius sutiko ne nušalintuo
sius vyskupus grąžinti, bet leis
ti naujus vyskupus paskirti.

Tai nereiškia, kad Kremlius 
atsisakė kovos prieš tikėjimą. 
Tai reiškia du dalykus: norą 
sudaryti užsieniuose įspūdį, kad 
kalbos apie tikėjimo persekio
jimą esančios neteisingos; vil
tį, kad nauji vyskupai galį bū
ti tokie, kokių Kremlius nori.

Kiek Kremliaus viltis pasitei
sins — parodys gyvenimas.

Gyvenimas jau parodė, kad 
Kremlius neatsisako noro i baž
nyčią Įvesti Trojos arklius: to
kius kunigus, kurie būtų nau
dingi Kremliaus linijai. Vardan 
šios užmačios leidžiama išvykti 
kai kuriem kunigam į užsienį 
— studijuoti, gauti mokslo 
laipsnius, sudaryti asmenines 
pažintis ir paskui užimti atsa
kingas vietas Lietuvos bažnyti
nėje administracijoje ar semi
narijoje.

Kremliui nėra svarbu, kad 
kandidatai būtų prasinešė pro 
kitus moksliniu ir moraliniu 
aukščiu. Plačiai kalbama pvz., 
kad vienas iš dabar atsiųstų į 
Romą studijuoti ne pats rašąs 
savo disertacijos darbą, bet jį 
rašąs jam kitas kunigas Lietu
voje.

Nuslopinti kalbas apie pa
ties Kremliaus pritartų asme
nų tokią mokslinę apgaulę ar 
kitų moralini atbukimą Krem
liaus valdžia nėra suinteresuo
ta. Priešingai: kai informaci
jos apie dvasininko kompromi
tuojantį lygį paplis, jos palauš 
jo autoritetą tarp tikinčiųjų. 
Antra, kai tikintieji ims nuo to
kio šalintis, jis bus priverstas 
ieškoti didesnės atramos Krem
liaus Įstaigoje.

Tokiais Trojos arkliais Krem
lius nori skaldyti Bažnyčios vie
nybę iš vidaus.

(Tęsinys iš pereito nr.)

šiurpus vaizdas
Užkopus tokią platformą, pa

matai šiurpų vaizdą. Už tos sie
nos yra tuoj vielų tvora, tokio 
pat aukščio, kaip ir mūras. Tik
riausiai į šias vielas yra įjung
ta elektros srovė.

Už tos vielų tvoros eina že
mės ruožas kokių 10-15 pėdų. 
Viskas ten išlyginta, nuakėta, 
kad lengvai matytųsi bet kokia 
pėdelė. Toliau ir vėl vielų tvo
ra, gi už jų — kapinės.

Vienam kapinių kampe prie 
paskutinės vielų tvoros betoni
nis aukštas bokštas. Ten stovi 
rytų policininkas ir seka kiek
vieną judesį, kas dedasi vaka
ruose. Iš bokšto laipteliais lei
džiasi du vokiečių policininkai, 
apsižvalgo ir nueina, atkišę už
taisytus šautuvus. Jie patruliuo
ja kapinėse.

Šiurpus tas suakėtas išlygin
tas žemės ruožas. Kas čia anks
čiau buvo, viskas sugriauta. Li
ko tik žemė. Lengva ten bėg
lius pagauti. Tą pačią diena 
sargybiniai pagavo vieną, kuris

Prie Berlyno sienos spygliuotos vielos mūrai, policija.

Mieste, kur užmūryti langai ir durys, kad žmones nebėgtų į 
laisvę. Pamojuokite jiem, sunkų okupanto jungę nešantiem

bandė įveikti sieną. Nereikėjo 
nei pašauti, pagavo ir primušė.

Nešaudome...
Vakarų pusėje yra pakabin

tos lentos ir nukreiptos į rytus 
visiem sargybiniam ir polici
ninkam. Ant tų lentų didelėm 
raidėm vokiškai parašyta 
“1970 metų pasižadėjimas —Į 
beginklius nešaudome’'.

Rytų sargybiniai visada tas 
lentas mato. Net ir norėdami 
negali jų išvengti, jei tik žvel
gia į vakarus.

Kitoje vietoje nuo tokios 
platformos matai gyvenamus 
kvartalus. Ir jie prasideda tik 
anapus žemės ruožo. Stovi vie
nas automobilis, keletas suau
gusių nuskuba gatve, gi viena
me kampe žaidžia vaikai.

Tiem vaikam siena savaime 
suprantamas dalykas. Ji senes
nė už juos. Be jos jie kitaip ne
įsivaizduoja savo žaidimo vie
tos.

J. GAILĖNAS

Už dviejų kilometrų beveik 
visai panašus vaizdas. ŠĮ kartą 
vaikai žaidžia vakarų pusėje. 
Vienas pribėga prie sienos, at
sispiria ir šoka kitų gaudyti.

To paties amžiaus vaikai, o 
kokie skirtingi pasauliai.

Žmonių anoj pusėje nedaug 
matyti. Ir jie visai nekreipia dė
mesio, kas dedasi vakaruose. 
Tai tolima jiem, nepasiekiama.

Užmūryti langai ir durys
Pats žiauriausias vaizdas yra 

Bernauer gatvėje. Kai prieš de
vynerius metus statė sieną, tai 
reikėjo užmūryti vienos pusės 
langus ir duris. Riba tarp vaka
rų ir rytų eina šia gatve. Vaka
rinė gatvės pusė priklauso va
karam, gi rytinė — rytam. Ne
galėjo pastatyti sienos, tai ėmė 
ir užmūrijo visus langus ir du
ris. Taip visa gatvė yra akla.

Už pusės metų, kai buvo pa

statyta siena, teko keliauti 
per Europą ir sustoti Berlyne. 
Vaizdas buvo nepaprastai šiur
pus. Langai ir durys buvo ne 
tik užmūryti, bet antrame aukš
te buvo paliktos nedidelės vie
nos plytos skylės, kad policija 
galėtų stebėti, kas dedasi vaka
ruose.

Antrame aukšte buvo pra
kirstas takas per visus namus. 
Ten nuolat vaikščiojo patruliai. 
Saugojo, kad niekas nebandytų 
patekti Į vakarus.

Žmonės šoko nuo stogų
Drąsuolių gi būta. Užlipę ant 

stogo, jie šokdavo į Bernauer 
gatvę, į laisvus vakarus. Ne vie
nas jų užsimušė. Tos žuvimo 
vietos paženklintos dabar, kry
žiais ir papuoštos gėlėmis. Žu
vo ten jaunas studentas ir 60 
metų moteris ir eilė kitų žmo
nių, kurie buvo prie pat laisvės.

Nugriovė namus
Šiandien komunistai tuos 

penkerių aukštų namus ėmė ir 
nugriovė. Paliko tik priekinę 
sieną maždaug pusantro aukšto 
aukščio. Nugriautą vietą išardė, 
žemę išpureno ir padarė tą pa
čią juostą, kaip ir kitur.

Anksčiau čia nebuvo jokių 
platformų, negalėjai matyti, 
kas dedasi anapus namų, bet 
kai namus nugriovė, tai vakarie
čiai pastatė stebėjimo platfor
mas. Ten užlipęs, matai visai 
kitą pasaulį.

Bornholmer gatvėje vėl per
ėjimo punktas. Vakarų pusėje 
stovi autobusas. Kadaise jis va-

Vysk. A. Deksnio paskyrimo metines
Europos lietuviams vysku

pas Ant. L. Deksnys popiežiaus 
Pauliaus VI buvo paskirtas 
1969 balandžio 12 dienos bule- 
Lygiai po metų, išvakarėse, 
DBLS surengė Londone Lietu
vių Namuose priėmimą. Dalyva
vo nemažas skaičius lietuvių 
veikėjų ir “Europos Lietuvio” 
leidėjų.

Balandžio 12, paskyrimo me
tinėse, vyskupas laikė iškilmin
gas mišias šv. Kazimiero bažny
čioje, koncelebruojant tėv. ma
rijonui dr. kun. K. A. Matu
laičiui ir vyskupo palydovui (ke
lionėse lankant lietuviškas pa

žinodavo daug toliau. Dabar— 
čia jo paskutinė stotis.

Čia kaip tik sustojęs turisti
nis autobusas. Žmonės kalba Į- 
vairiom kalbom. Užlipa į stebė
jimo platformą ir staiga nuty
la. Tik aparatai kliksi, kad nuo
trauka galėtų parodyti, kad taip 
pasauly gali būti.

Laikas keliauti į kitą aerodro
mą. Palieku sieną, tą šiurpią 
mūrų sieną, ir priešais matau 
lentą. Ten vokiškai įrašyta, kad 
į vakarus perbėgo per 2000 pa
sienio policininkų. Sienos per
bėgimo metu sušaudytų skai
čius būtų dešimteriopai dides
nis, jei sargybiniai tikrai taiky
tų į aukas. “Pažvelkite' į jų uni
formas”, — toliau rašoma len
toje.—“Tose uniformose yra 
gyva vokiečio siela, kuri ilgisi 
vieningos ir laisvos Vokietijos. 
Pamojuokite jam, sunkų okupa
cijos jungą nešančiam”.

Prie pat manęs į tokią ste
bėjimo platformą įkopia jauna 
vokiečių pora ir bando mojuo
ti. Ar sargybinis rytų pusėje 
juos suprato?

Už valandos sprausminis lėk
tuvas jau neša Paryžiun. Berly
nas pasiliko toli, bet apie jį 
mąstai. Tai buvo gera proga 
pamatyti, kaip komunistai bi
jo vieno daikto — kad 
žmonės netrokštų laisvės. O 
laisvės troškimas jau yra baisi 
jėga-

•

Paryžiuje saulėta diena. Orly 
aerodromas pilnas skubančių 
žmonių. Koks tolimas jiem Ber
lynas ...

rapijas) tėv. pranciškonui dr. 
Klem. Žalaliui. Klebonas kun. 
dr. J. Sakevičius, MIC, pasvei
kino vyskupą, prašydamas lai
kyti šv. Kazimiero bažnyčią 
Londone vyskupijos katedra, 
nes ji yra vienintelė lietuvių 
bažnyčia Europoje. — Po Evan
gelijos ir pamokslo buvo su
tvirtinti 12 berniukų ir 4 mer
gaitės.

Pagerbimo pietūs buvo para
pijos (šia proga permažoje) sa
lėje. Sveikino Britanijos lietu
vių vardu Lietuvos atstovas 
Vincas Balickas. Meninę, stro-

(nukelta į 4 psl.)

J. SAKALAS
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Kunigaikštis

Mes tie, kurie tą žemę valdėme, 
Vis gindami nuo krašto ligi krašto. 
Tiktai įsižiūrėkite,
Ar mes jum ne tie patys būsime, 
Kurių paveikslai jūsų būstus puošia? 
Ar jūs ne manąjį dar neseniai 
Su pagarba visoj šaly nešiojote, 
šventai minėdami pasiryžimą didįjį 
Karaliaus vainiku įamžinti 
Valstybės garbę ir didybę
Ir ją kartų kartom palikti saugoti 
Per amžių amžius?

šeimininkas
N

Kas jūs bebūtumėt: stebuklas... 
Ar mūs slaptų troškimų iššaukta 
Ir gyvu reginiu mum atsivėrusi 
Tautos didinga praeitis, 
Jum lenkiamės, jus sveikinam, 
Didieji kunigaikščiai, atsilankiusius 
Į mūsų pobūvį, kur mes 
Ribotu poilsiu kukliai atlyginam 
Kiekvienas savo pareigingą dieną. 
Tik mes nemokame

Ir, drąsinuosi tvirtinti,
Jūs didžiadvasiam rūpesčiui, 
Neturim pagrindo pritarti 
Kad gresia tėviškei pavojus, 
Kuriam atremt reikėtų imtis ginklo.

Kunigaikštis

Pakelkit galvas ir išvysite 
šarvais apkaustytas voras. 
Jos kaip vidurnakčio vaiduokliai 
Grėsmingai atslenka į .jus. 
Taip pat išgirsite, kaip žvanga 
Jum nešami piktai užnert 
Ant rankų geležiniai pančiai. 
Ar juos ramiai priimsite, 
Kaip laisvės nepažinę?

f

šeimininkas

Mūs būtų baustinai nusikalsta, 
Tyla priėmus jūs teigimą, 
Kad gresia mum skaudus pavojus. 
Mes jį griežčiausiai atmetam. 
Eiliniam uždaviniui vykdyti 
Kaimyno daliniai kiek pajudėjo, 
Bet jie pasuks aplinkiniais keliais 
Ir mūsų tėviškės nelies.

Kunigaikštis

O mūsų amžiaus priešas, 
Paėmęs kryptį mūsų pusėn, 
Pigiai nesukdavo į šalį 
Ir degančios audros debesimi 
Jis braudavos į pačią širdį. 
Vienintelė tikra pagalba 
Mum buvo kalavijas rankoje.

Šeimininkas

Juk šiandien nebėra mum tokio priešo. 
Mūs su visais kaimynais santykiai 
Nuoširdūs ir geri.
Artojo darbščios rankos 
Ramiai purena savo žemę. 
Mūs jaunos jėgos gilią vagą verčia 
Prekybos, pramonės, švietimo 
Ir mokslo baruose.
Žmonių gerovė skleidžiasi kaip žiedas. 
Baudžiauninkų vaikaičiai rados 
Pasigėrėtinais atnaujintos valstybės 
Kūrėjais ir vairuotojais.
Mes svetimo netrokštame,
Tėvų gi palikimą saugojam
Kaip savo akį.
Mes pasiryžę nesikišti
Į jokius svetimus ginčus,
Nė būti kam nors pašinas 
Ar nedora, pikta pagunda

Neatsakingai kitą pulti.

Kunigaikštis

Jūs nelaiku užmiršot, kas ir koks 
Tas buvo mūsų priešas ir kiek mes 
Jam esam davę pagrindo mus pulti. 
O puolė, plėšė, niokojo mūsų šalį, 
Nepagailėdamas nei moterų, 
Senelių, nei vaikų.
Ir belaisvius sukaustęs varėsi 
Į amžiną vergiją.
Tas priešas buvo toks gausus
Ir toks galingas,
Kaip devyngalvis slibinas, 
Kad žūtbūtinėje kovoj 
Atšipę kalavijai sprūdo mum 
Iš rankų ir bejėgė žemė 
Skausmuos mum trūkčiojo po kojom.

Šeimininkas

Tai buvo sutemų praeityje. 
Kaip po nakties diena, 
Kaip po tižaus pavasario 
Dabar mum darbo vasara, 
Alsuojanti gausa ir dosnumu. 
Gaivina mūsų krūtines viltis, 
Kad šiandien ir karščiausiai galvai 
Nebedrąsu pažeisti pagrindų, 
Kuriais ir jos likimas laikos.

Kunigaikštis

Jūs norai, viltys ir laimėjimai, 
Kuriais jūs mum didžiuojatės, 
Neapsauga nuo grobuonies, 
Kuris medžioti eina gūdžią naktį 
Ir renkasi aukas, 
Sapnuojančias nenuovokos sapnus.

Šeimininkas

Netvirtiname, kad negali 
Įvykti vietinių susirėmimų — 
Visuotinė taika išliks nepažeista.

Kunigaikštis

Neatsargi viltis, 
Padangėj plazdanti svajonė. 
Nebrandus praeities tikrovėje, 
Ji bus likimo sūkuriuos 
Kaip medis, persodintas be šaknų, 
Nebegalįs prigyt naujojoj žemėj. 
Žmonijai praeitis 
Kaip motina vaikeliui 
Skubi ir savo širdį atiduoti.
Jos neatstumkite!

%

(Bus daugiau)



darbininkas l$70 m., balandžio 24 d., no. 30

Metai be Konstantino Avižonio
(tęsinys iš pereito nr.)

Be dėstomojo darbo, K. Avi
žonis gyvai reiškėsi lietuviško
se ir amerikinėse mokslo orga- 
nizacjiose, dalyvaudamas ruo
šiamuose suvažiavimuose. K. A- 
vižonis priklausė šioms moksli
nėms organizacijoms: Baltų Ty
rimo Institutui Bonnoje, Litua
nistikos Institutui JAV, Lietu
vos Istorijos Draugijai, Ameri
can Historical Association, 
Southern Historical Association, 
American Association for Ad
vancement of Slavic Studies 
National Social Science Honor 
Society Pi Gamma Mu, Inter
national Platform Association

JONAS PUZINAS

Elon kolegijoje, kurioje dir
bo trečdalį savo gyvenimo, K. 
Avižonis buvo labai aukštai ver
tinamas tiek savo kolegų profe
sorių tiek ir studentų, kaip pa
vyzdingas, darbštus ir pareigin
gas profesorius. Kokią didelę 
pagarbą ir meilę skyrė jam Ši 
mokslo įstaiga, rodo nepapn.s- 
tas rūpestingumas K. Avižonio 
ligos metu (sirgo 4 mėnesius 
kraujo vėžiu), kada net 36 kole
gijos profesoriai bei studentai 
dovanojo savo kraują, reikalin
ga transfūzijom.

K. Avižoniui mirus, kolegija 
suruošė iškilmingas laidotuves. 
1969 balandžio 23 pamaldos bu
vo laikomos kolegijos bažnyčio-

Vysk. A. Deksnys
f atkelta iŠ 3 psl.;

piai parengtą, programą atliko 
šeštadieninės mokyklos moki
niai, dainininkė Birutė Vaite - 
rienė ir jaunimas.

Vysk. A. Deksnys kalbėjo net 
du kartu, pasidžiaugdamas da
lyvių gausumu tiek bažnyčioje, 
tiek salėje, nors lietus nebuvo 
gailestingas per visą dieną. Ra
gino visus išsilaikyti vienybėje, 
puoselėti lietuvybę ir toliau, 

. ypač jaunime (jau yra net 4 
kartos), palaikant lietuviškus 
papročius.

Po pietų vyskupas perėjo 
(kaip jau įprasta) visus stalus, 
pasisveikino su kikevienu ir su
rado kiekvienam ką nors ypa
tingesnio pasakyti.

Aplankęs vietinį vyskupą, ža
da aplankyti dar ir kardinolą, 
Lietuvių Sodybą ir kitas lietu
vių kolonijas iki gegužės 4 im
tinai. T. K.

je (Elon College Community 
Church), kur studentų choras, 
pagerbdamas savo mirusį lietu
vį profesorių, net lietuviškai pa
giedojo vieną posmą giesmės 
“Dieve, Tėve danguje, atiduoda
me Tau šlovę”. Gausus būrys 
kolegų ir studentų paly
dėjo į Magnolijų kapines, kur 
nuoširdų atsisveikinimo žodį ta
rė pats Elon kolegijos preziden
tas dr. J. E. Danieley. Prezi
dentas pageidavo, kad lietuvių 
atstovai atsisveikintų su savo 
tautiečiu lietuviškai. Man teko 
atsisveikinti su velioniu Litua-’ 
nistikos Instituto ir Lietuvių En
ciklopedijos vardu (mano eulo- 
gija išvertsta anglų kalbon, iš
spausdinta ir išplatinta kolegi
jos profesorių ir studentų tar
pe). “Aušros” gimnazijos drau
gų vardu kalbėjo Povilas Laba
nauskas, perdavęs svarbesnius 
laidotuvių momentus į Lietuvą 
per Amerikos Balsą. Vietos 
spauda šiltai paminėjo K. Avi- 
rnį, iškeldama jo nuopelnus ne 
tik Elon kolegijai, bet ir Lietu
vos istorijos mokslui. Ne gana 
to. Kolegija nutarė kasmet pa
gerbti K. Avižonį, surengdama 
paskaitą ar simpoziumą savo il
gamečiam profesoriui prisimin
ti. Mirusiojo brolis dr. Vytau
tas Avižonis su šeima ir arti
mieji įamžino Konstantino at
minimą Lietuvių Fonde. Pagal 
lietuvišką paprotį, šeima tuoj 
po laidotuvių suruošė pietus.

MOKSLO DARBAI
Nepriklausomoje Lietuvoje 

turėjome tris iškilius istorikus, 
besidomėjusius bajorų vaidme
niu senosios Lietuvos valstybi- 
niame gyvenime: Adolfą Šapo
ką, Konstantiną Jablonskį ir 
Konstantiną Avižonį. A. Šapoka, 
kruopščiai benagrinėdamas Lie
tuvos istorijos poliublinines 
problemas, plačiai nušviesda
vo ir bajorų vaidmenį. Ir K. 
Jablonskis, bestudijuodamas 
teisinių ir visuomeninių santy
kių Lietuvoje istoriją, nuolat 
susidurdavo su bajoriškojo gy
venimo apraiškomis. Tačiau K. 
Avižonio pagrindinis dėmesys 
buvo nukreiptas specialiai į 
Lietuvos bajorus: jų atsiradi
mą. bajorų luomo vystymąsi ir 
lemiamą bajorijos vaidmenį se
nosios Lietuvos bei Lietuvos - 
Lenkijos Respublikos socialinia
me, politiniame ir valstybinia
me gyvenime. Štai pagrindinės 
šio pobūdžio studijos.

Pirmasis K. Avižonio moks
linis darbas — kruopščiai pa
ruošta ir Berlyno universitete 
apginta daktarinė disertacija 
“Die Entstehung und Entwick
lung des litauischen Adels bis 
zur litauisch-polnischen Union 
1385” (Berlin, 1932, VI+ 174 
psl.).

Šitame darbe K. Avižonis, 
apžvelgęs ankstyvosios istorijos 
šaltinius, istorinę literatūrą, bal
tų tautas ir kiltis, Lietuvos vals
tybės užuomazgos problemą, et
ninius gyventojų santykius, pla
čiai nagrinėja Lietuvos ekono
minės ir socialinės raidos vyks
mą, visuomenėje aiškiai pastebi
mą socialinę nelygybę. Vi
suomeninėje sandaroje išryškė
ja mažaturčiai ir turtuoliai, kil
mingieji ir nekilmingieji. Išky
la atskirų sričių valdovai. Jau 
XII a. viduryje vyksta atskirų 
sričių konsolidacija, kurios liu
dininku laikomi dažni, organi
zuoti lietuvių kariniai žygiai į 
kaimynų žemės. Mingaugas tęs
damas savo tėvo valstybės kon- 
sclidacini darba, nusmelkė ma
žesniuosius sritinius kunigaikš
čius ir tapo Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu, o 1251 m. Lietu
vos karaliumi.

Atskirais laikotarpiais didikų 
reikšmė krašto politiniame, 
ekonominiame ir socialiniame 
gyvenime nebuvo vienoda. Nau
ji Lietuvos vieny toj ai —Vyte
nis ir Gediminas — vėl palau
žė sritinių kunigaikščių ir didi
kų galią, bet Gediminas, tapęs 
absoliučiu krašto valdovu, svar
besniems valstybės reikalams 
aptarti buvo sudaręs Didžiojo 
kunigaikščio tarybą. Algirdo ir 
Kęstučio valdymo metu bajorų 
politinė reikšmė susilpnėjo, nes 
Algirdas rinkosi bendradar
biais sau ištikimus giminaičius. 
Kilus konfliktui dėl valdžios 
tarp Jogailos ir Kęstučio bei 
Vytauto, didikų reikšmė sustip
rėjo. Lietuvos bajorai stojo Vy
tauto pusėn. Vytautas tardavo
si su savo bajorais, bajorai da
lyvaudavo ir sprendžiant užsie
nio politikos klausimus.

XV-XVI a. Lietuvos bajorų 
patriotinės nuotaikos atsklei
džiamos studijoje “Lietuvių ki
limo iš romėnų teorija XV-XVI 
a.” (Praeitis, t. III, Kaunas, 
1939, psl. 1-30; studijos tepasi
rodė atspaudas, nes dėl karo 
tas “Praeities” tomas nebeiš
ėjo). čia autorius išvedžioja, 
kad lietuviu kilimo iš romėnu v v
teorija galėjusi būti sukurta

.įrįžž?;.

< - •

Skulptorius V. Dragūnevičius — žmonos biustas Nuotr. V. Maželio

NAUJAI GAUTOS KNYGOS
Kritusieji už laisvę, V. Ramo

jaus knygos apie partizanus II 
tomas. Iliustracijos P. Lapės. 
Kaina 4 dol.

šaunus penketukas, J. Švais
to. Penki milžinai ir jų nuoty
kiai. Kietais viršeliais, gražiai 
iliustruota, didelio formato. 3 
dol.

Pasaga iš vyšnios, A. 
ranausko eilėraščiai. 2 dol.

Tiltai ir tuneliai, jaunųjų poe
zijos rinkinys. R. Bičiūnas, J. 
Bradūnas, I. Dainušytė, K. Gai- 
džiūnas, M. Kvietkauskaitė, M. 
Pakalniškytė, T. Pautieniūtė, R. 
Sakalaitė, L. švėgždaitė, 
Zailskaitė. Kaina 2 dol.

Ba-

A.

XV a. pirmojoje pusėje užsie
nyje mokslus ėjusių lietuvių, 
kurie, susipažinę su lotynų kal-

stebėti tam’ tikrų panašumų 
tarp senovės lietuvių ir romė
nų papročių, ypač tarp abiejų 
kalbu. XVI 'a. lietuviu kildina
mas iš romėnų dar labiau su
stiprėjo, ir ta teorija kėlė lie
tuvių bajoru ambiciją.

Pats stambiausias K. Avižo
nio darbas — “Bajorai valsty
biniame Lietuvos gyvenime Va
zų laikais” (Kaunas, 1940, 592 
psl., Lituanistikos Instituto Is
torijos skyriaus leidinys). 
Kaip žinia, Lietuvą ir Lenkiją 
1588-1668 m. valdė švedų ka
ralių dinastijos, vad. Vazų dinas
tija, valdovai: Zigmantas Vaza, 
Vladislovas IV ir Jonas 
mieras. Tai laikotarpis, 
krašto valdymas faktinai 
patekęs į bajorų rankas,
metu įstatymų leidimas, jų vyk
dymas, teismai buvo visiškoje 
bajorų kompetencijoje. Deja, 
bajorai ne tiek rūpinosi valsty-

bės reikalais, kiek savo luomo 
teisių didinimu. Dėl tokio bajo
rų įsigalėjimo valstybė ėmė 
smukti ir irti valstybės vidaus 
tvarka. Vazų laikais klestėjo ba
jorų “aukso laisvės”, o liberum 
veto teisė kėlė anarchiją valsty
bėje. Ši didžiulė monografija 
turi labai daug faktinės medžia
gos, surinktos 
vuose.

Ruošėsi K. 
atskira knyga 
mentu rinkini
a. įvairiu rūšių Lietuvos-Lenki
jos Respublikos seimelius (in
strukcijos , aktai, nutarimai 

. kt.), bet tą darbą nutraukė 
pasaulinis karas. Rankraštis 
ko Lietuvoje.
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Lenkijos archy-

išleisti 
doku-

Avižonis 
didžiulį 

apie XVI-XVIII

ir 
II 
li-

Kazi- 
kada 
buvo 
Tuo

Rulos Lee lietn-

Po Dievo antspaudais — 
Vytauto Didžiojo godos, Leo
nardo Andriekaus eilėraščiai. 
Iliustruota dail. T. Valiaus, 106 
psl., didelio formato, kaina 3 
dol.

Broliai balti aitvarai, H. Na- 
gio eilės, kietais viršeliais, di
delio formato. Iliustracijos P. 
Gailiaus, išleido Alg. Mackaus 
knygų fondas, kaina 5 dol.

Moderni mergaitė. Stasio 
Ylos, 352 psl. Veikalas, atsklei
džiąs mergaitės problemas, kai
na 4 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui, kietais viršeliais 5 dol., 
minkštais 4 dol.

Kultūrinės gelmės pasakose, 
Vyt. J. Bagdanavičius II-ji kny
ga, kaina 5 dol. Galima gauti to 
pačio autoriaus ir I-mą knygą, 
kaina 3 dol.

Gimtinės takais. Pr. Narvy
do pasakojimai, kuriuos parin
ko J. Valakas, viršelis dail. J. 
Juodžio, kaina 3 dol.

Šventadienio žodis, Kun. A. 
Valiuškos sekmadieniam pritai
kyti Evangelijos aiškinimai, 
kaina 3 dol.

Rezistencija, R. Spalio roma
nas, 429 psl. kietais viršeliais, 
kaina 6 dol.

Lietuviai legionieriai Vietna
me, Br. Vrublevičiaus išgyven
tos dienos, kaina 2 dol.

Vysk. Pranas Brazys, jo žo
džiai bei mintys ir gyvenimo 
dienos, kaina 2 dol.

Tau Sesute, Pr. Lemberto gy
venimas, kūryba ir prisimini
mai, kietais viršeliais 5 dol. 
minkštais 4 dol.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
NEMARIOJI ŽEME, — Lie

tuva pasaulinės poezijos pos
muose, antologija, sudarė Al
fonsas Tyruolis. Išleido Lietu
vių Enciklopedijos leidykla Bos
tone. Knyga skiriama Lietuvos 
valstybės Įkūrimo 700 metų ir 
nepriklausomybės atstatymo 
50 metų sukaktim paminėti. 
176 psl. Kaina nepažymėta. 
Knygos įvadą parašė pats A. 
Tyruolis, toliau duodami atsilie
pimai iš X1U-XV amžiaus, iš hu
manistinio amžiaus • (XVI- 
XVII), romantizmo metai (XVII- 
XIX), naujieji laikai. Viso yra su
telkta keliasdešimt įvairių tau
tų autorių. Vertėjai įvairūs, ne
mažą dalį išvertė pats A. Tyruo
lis.

Andrius Norimas — BE NA- 
M Ų,premijuota istorinė apysa
ka jaunimui, išleido JAV LB' 
Kultūros Fondas, 1970 m. Chi- 
cagoje. Viršelį piešė autorius, 
200 psl., kaina nepažymėta.

Jcnoas Jaškauskas — LEM
TINGOS DIENOS, apysaka. Vir
šelį piešė P. Jurkus, 187 psl. 
kaina 2.50 dol. Ši apysaka buvo 
spausdinama Darbininko atkar
poje, ji vaizduoja Lietuvos kai
mą besibaigiant pirmajam pa
sauliniam karui ir besikuriant 
Lietuvai. Tuos laikus pergyve
no pats autorius, aktyviai daly
vavęs Lietuvos nepriklausoma
me gyvenime. Su meile ir rū
pestingumu jis aprašo bundan
tį lietuvišką kaimą, žmonių pa
triotines nuotaikas. Nuotr. iš Los Angeles TimesRūta Lee-Kilmonytė su savo motina prie svečiam parengto stalo.

Rūtos virtuvė Los Angeles Ti
mes (gautas V. Pr. dėka) bal. 9 
šeimininkavimo skyriuje rašo 
apie Rūtos Kilmonytės vaišes 
svečiam.

Ji su motina apkrauja stalą 
taip, kad “vaišės būtų menkos, 
jei ant stalo nebūtų bent 40 
patiekalų; būtų dar menkesnės, 
jei tarp jų nebūtų 15 lietuviš
kų”, sako R. Kilmonytė.

Tokiam stalui parengti ir 
trim namam valdyti reikia ener
gijos. Iš kur jos tiek turi — 
klausia korespondentas. “O tai 
dėl to, kad manyje yra lietu
vė”, atsako Rūta ...

Toliau laikraštis aprašinėja 
Rūtos stalo lietuviškus patieka
lus: rauginti kopūstai, dešros, 
kugelis, babka ir t.t.

Laikraštis įsidėjo Rūtos ir 
motinos vaizdą prie valgių ga
mybos.

Visi mes broliai, Louis Evely, 
N. P. Seserų leidinys, kaina 
2.50 dol.

Nepriklausomos Lietuvos pi
nigai, J. K. Kario istorija ir nu
mizmatika, kaina 5 dol.

Trapus vakaras K. Grigai- 
tytės lyrika, kaina 3 dol.

Tik tau ir man, O. B. Aud
ronės eilės, kaina 3.25 dol.

“Awakening Lithuania". Pro
fesorius J. Stukas anglų kalba 
aprašo lietuvių tautinį atgimi
mą. Kaina 3 dol. Kietais virše
liais 4 dol.

Encyclopedia Lituanica, ang
lų kalba, I tomas, redaguotas 
prof. S. Sužiedėlio. 608 psl. di
delio formato, kietais viršeliais. 
Kaina 15 dol.

Meilė dvidešimtajame amžiu
je, P. Maldeikio. 5 dol.

Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, 
premijuotas J. Gliaudos roma
nas. 4 dol.

Be namu, premijuota A. No
rimo apysaka. 3.50 dol. Taip 
pat galima gauti anksčiau išleis
tą A. Norimo novelių rinkinį 
Naujas veidas. 2.50 dol.

Rugsėjo šeštadienis, Birutės 
Pūkelevičiūtės premijuotas ro
manas. 236 psl. Išleido Lietu
viškos knygos klubas. Kaina 5 
dol.

Poezijos pilnatis, B. Braz
džionio rinktinė, sudaryta iš 
12 to paties autoriaus eilėraš
čių rinkinių. Dail. A. Dociaus i- 
liustruota, kietais viršeliais, di
delio formato, 592 pusi., kaina 
10 dol.

Dialogas su lietuviais, Br. 
Railos akimirksnių kronikos 2- 
roji knyga, 560 psl., kietais vir
šeliais, kaina 7 dol.

Lietuviu švietimas Vokietijo
je, redagavo V. Liulevičius. Kie
tais viršeliais, didelio formato, 
639 pusi., kaina 12 dol.

Nemarioji žemė, Lietuva pa
saulinės poezijos posmuose. An
tologija sudaryta ‘A. Tyruolio, 
176 pusi, kaina 5 dol.

Lituanistikos darbai, redaga- 
vo J. Balys, kaina 2.50 dol.

Nutolusios dienos, Žemaičių 
Antano, kaina 1 dol.

Rezistencija, R. Spalio, kie
tais viršeliais, 429 pusi, kaina 
6 dol.

Tūboto gaidžio metai, K. Ba- 
rėno. 3 dol.

Prisiminimę fragmentai, K. 
Musteikio. 2.50 dol.

Lemtingos dienos, J. Jaškaus- 
ko apysaka. 2.50 dol.

Dainų Sūkuryje, populiarios 
bei šokių dainos, 1 dol.

Su Daina, dainorėlis. 392 po
puliarios lietuviškos dainos, 2 
dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

NEW YORK

Lietuvos atsiminimų
radio valanda

šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. 
WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM.

Direktorius:
DR. JOKŪBAS J. STUKAS

1467 Force Dr., 
Mountainside. N.J. 07092

telef. (201) 232-5575

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

DEXTER PARK
PHARMACY (Id 

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

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

Virginia 9-44S6
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

---------Allen R. Shipley ----------

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Millside Ave. — 343-6116 
E. Northport* L.L: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq, L.I.: 981 Hempstead TpKe. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th- Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St — 914-454-9070
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LB NEW YORKO APYGARDA aptarė savo reikalus

Balandžio 12 įvyko Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos metinis darbo suvažia
vimas. Posėdžiai vyko Kultūros 
Židinio patalpose, 361 Highland 
Blvd., Brooklyne.

Apygardos pirmininkas Alek
sas Vakselis suvažiavimui pra
vesti pakvietė Kazį Vainių pir
mininku, Vytautą Gintautą sek
retorium.

Atskirų apylinkių atstovai da
rė pranešimus apie savo veiklą 
ir savų apylinkių padėtį. Apy
gardos pirmininkas A. Vakselis 
pranešė apie apygardos pra
ėjusių metų veikimą. Padėkojo 
“Darbininkui” už atkreiptą dė
mesį į Lietuvių Bendruomenės 
veiklą ir už simbolinę dovaną.

šeštadieninės Maironio vardo 
mokyklos vedėjas A. Samušis 
pranešė lietuviško švietimo rei

A. Vakselis, LB apygardos pirmininkas, įteikia čekį t ėv. P. Giedgaudui, O.F.M. Pinigai yra gautas pelnas iš 
surengtos parodos. Jis skiriamas Kultūros židinio sta tybai.

ŽINIOS IŠ NASHUA, N. H.
Šv. Juozapo dr-jos tradici

niai komunijos pusryčiai šie
met buvo gausūs dalyviais. Pus
ryčius paruošė T. Mitęhelienė, 
B. Bernotienė, J. Grauslienė ir 
Ona Širvydienė. Prieš pusry
čius buvo aukojamos mišios 
mirusiųjų ir gyvųjų narių inten
cija. Po pusryčių įvyko metinis 
susirinkimas, kuriame paaiškė
jo, kad draugija turi arti 50 na
rių ir 300 dol. kasoje. Išrinkta 
nauja valdyba: pirm. K. Graus- 
lys, ižd. B. Bernotienė, fin. raš- 
tin. T. Mitchelienė, sekr. V. 
Sirvydas.

Juozas Žiedelis, trejus me
tus ištarnavęs Amerikos kariuo
menėj, apsigyveno San Diego, 
Kalifornijoj. Birželio 6 jis ten 
susituoks su p-le Ridenour iš 
Oregono. Juozas baigė Nashua 
aukštesniąją mokyklą 1961.

Vedusių porų klubas mėnesi
niame susirinkime svarstė su
manymus narių ir klubo gero
vei pakelti. Nutarė pasiųsti už
uojautos laišką adv. A. Raudo
niui dėl jo motinos mirties ir 
pareikšti geriausius linkėjimus 
K. Grausliui, perėmusiam Dai
ry Queen biznį, 119 Ferry St., 
Hudsone. Po susirinkimo na
riai buvo pavaišinti itališku už
kandžiu, kurį paruošė - F. 
Quinn ir jo žmona. Atsilankė 
La Sallette seminaristai, tą šeš
tadienio vakarą atvykę parūpin
ti gitarų muzikos “liaudies” 
mišiom Sv. Kazimiero bažnyčio
je.

kalus. Daugelį metų gvildentas 
klausimas padaryti šeštadieni
nę mokyklą formaliu New Yor
ko apygardos daliniu eina vi
siškai prie galo. A. Samušis nu
siskundė dabartinėmis mokyk
los sąlygomis ir pareiškė vilties 
į skaidresnę ateitį, gal būt Kul
tūros Židinio prieglobstyje.

Toliau buvo trys išsamesni 
pranešimai. A. Vakselis kalbėjo 
apie besiartinančius L. B. Tary
bos rinkimus. Ragino apylinkių 
atstovus taip pravesti rinki
mus, kad žmonės kuo daugiau 
balsuotų. Siūlė įvairius būdus 
išjudinti apatiškus L. Bendruo
menės narius.

Toliau kalbėjo A. Reventas 
apie apygardos organizacinius 
reikalus ir V. Radzivanas pra
nešė apie apygardos kultūrinės 
veiklos gaires. Darbotvarkėje 
pramatyto A. Sabalio praneši

Elks draugijos vietos sky
riaus valdybon globėju išrink
tas Vincas J. Raudonis, kuris 
skyriui kasmet su draugais su
ruošia lietuviškų vaišių “Hun- 
Yock” vakarą. Draugiją įsikūrė 
Amerikoje 1868 metais. Turi 
apie pusantro milijono narių. 
Aštuntasis seniausiai skyriun į- 
sirašęs narys yra Jonas Bartis. 
Pirmasis yra Twitchell, ameri
kietis. Dėl negalavimų jis ne
galėjo valdybos įvesdinime da
lyvauti, bet dalyvavo vienas bu
vusių sekretorių — Jonas J. 
Juknevičius. Prie skyriaus pri
klauso 12 vietinių lietuvių.

Kolumbo vyčių vietos sky
rius kasmet Verbų sekmadienį 
pasiunčia savo 4-to laipsnio vy
čius į kurią nors Nashuos baž
nyčią. šiemet jie lankė Šv. 
Kazimiero bažnyčią — per lie
tuviškas. mišias, kurias klebo
nas kun. J. Bucevičius aukojo 
Šv. Juozapo dr-jos narių inten
cija. Vyčiai buvo apsirengę sa
vo spalvotomis uniformomis. 
Jų buvo 14. Paskui visi nuvy
ko į savo būstinę komunijos 
pusryčiam, kur dalyvavo ir kle
bonas kun. J. Bucevičius, bei 
kiti lietuviai nariai.

Korporalas Edvardas S. Juo
zaitis, trejus metus ištarnavęs 
aviacijos marinu Vietname, bai
gė tarnybą, bet vėl grįžo į Viet
namą — šį kartą dirbti civiliu 
techniku Dynaelectron korpora
cijoj, Da Nango apylinkėse. Ed
vardas yra gavęs šešetą įvairių 
medalių ir atžymėjimų. 

mo apie santykius su kitomis 
organizacijomis nebuvo.

Baigiant A. Vakselis tarė žo
dį apie neseniai Lietuvių Bend
ruomenės suorganizuotą meno 
parodą Kultūros Židinyje. Bu
vo įdėta daug darbo ir pinigų. 
Galimas pelnas buvo pažadėtas 
atiduoti Kultūros Židinio staty
bai. Pelno liko 300 dol.

A. Vakselis perdavė pelno 
čekį Tėvų Pranciškonų atsto
vui T. Pranciškui Giedgaudui. 
Taip pat N. Y. apygarda per
davė Kultūros Židiniui ir visas 
parodoj paveikslams kabinti 
lentas, kurios įsigyjant kaina
vo 450 dol.

Suvažiavimas užsibaigė ska
nia vakariene, kurią paruošė 
apygardos valdybos narė M. 
Bulvičienė. A. Vakselis vakarie
nės metu tarė poniai Bulvičie- 
nei padėkos žodį.

¥ —M. *
Stasio Latvio sūnus Bruce S. 

tarnauja Amerikos pajūrio ap
saugos laive Clover, kuris pa
dėjo nelaimėn patekusiam In
trepid laivui ties Aliaska.

Tamulioniai yra labai veik
lūs teatro mėgėjų Actorsingers 
grupėj. Al Tamulionis atliks Up- 
sono rolę gegužės 14-16 stato- 
moj komedijoj Mame, o įvai
rius komitetus tam parengimui 
organizavo “Penny” Tamulio- 
nytė.

Pensininkų dr-jos skyrius tu
rėjo progą pamatyti įdomų ar
cheologinį filmą apie Anglijos 
Stonehenge. Po filmo buvo vai
šės, kurių paruošimo komitetan 
įėjo Veronika Degasytė ir So
fija Narkytė.

Aleksandras Beltis, 81 metų, 
gimęs Daugų apylinkėj ir Ame
rikon atvykęs prieš pirmąjį pa
saulinį karą, mirė Concordo 
prieglaudoj. Paliko ištekėjusią 
dukterį Sough Bostone ir sūnų 
Nashuoj.

Jaycee draugijos vietos sky
rius pernai buvo parinkęs mo
kytoją Stasį Stončių geriausiu 
mokytoju, o šiemet — žymiau
siu jaunu vyru. Dabar visos 
New Hampshire valstijos Jay
cee organizacija jį parinko žy
miausiu visos valstijos jaunu 
vyru. Atžymėjimas buvo įteik
tas banketo metu Thunderbird 
įstaigoj. Sykiu buvo atžymėti 
teisėjas Raiche iš Manchesterio 
ir episkopatų kunigas iš Con
cordo.

Geriausių studentų sąraše N. 
H. valstijos universitete yra į- 
rašyti M. K. Zelonis iš Hudsono 
ir James ir William Narkūnai 
bei Barry M. Markaverich iš 
Nashuos. Technikos kolegija 
Manchesteryj geriausių studen
tų tarpan įrašė Gerardą Grigą, 
o vietinis aeronautikos institu
tas — Geraldą G. Gwazdauska 
iš Hartfordo, Conn.

Ričardas Grauslys suredaga
vo sporto skyrių Hudson Me
morial mokyklos mokinių išleis
tame įdomiame laikraštėlyje 
Memorial Times.
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Atstovai pietų pertraukos metu

Nashuos prekybos buto meti
nis banketas šiemet įvyks ge
gužės 5 Bishop Guertin mokyk
los auditorijoj, kurioj prieš po
ra metu ivvko Vasario 16-to- 
sios minėjimas. Buto pirmi
ninku dabar yra aldermanas 
Jonas V. česiūnas. Jo pastan
gomis bankete kalbėti sutiko 
buvęs respublikonų partijos 
kandidatas į prezidentus Bar
ry Goldwater. Pernai metinia
me bankete kalbėjo demokra
tų vadas senatorius Muskie. len
kų kilmės, pažįstamas kai ku
riem Rumfordo, Maine, lietu
viam, nes ten jis gimė ir moks
lus ėjo.

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė. Lituanistinės mokyklos patalpos, orga 
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie 
nuoiynas, muziejus.

Mielas Lietuvi, JAU T.ATKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ

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

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
Siunčiu auką . .........  statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui

ADRESAS________________ _________________

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai {Tax Deductible)

* Alkoholis Lietuvoje 
labai paplitęs

Tiesoje kovo 24 Žemės ūkio 
akademijos bendradarbis V. Do
vydaitis rašo, kad alkoholizmas 
labai paplitęs. Pavyzdžiu ima 
Kėdainių rajono kolchozus. Juo
se esanti mada degtine vaišinti 
atvykusius i ataskaitinį' susirin
kimą. Vaikai važiuoja į tėviš
kę aplankyti artimųjų ir veža 
po kelis butelius degtinės, “kad

Pauline Walent gegužės 16 
susituoks su David George Ha
mel iš Manchesterio.

Kor.

NEW YORKE 

tėvai galėtų prisiprašyti pagal
bos, nuimant sodybinių skly
pų derlių”. Be alkoholio neapsi
eina ir lydint į kapines ir iš jų 
sugrįžus. Kai autorius siūlęs už 
patarnavimus atsilyginti ne deg
tine. jam buvę atsakyta —jis 
nesuprantąs “lietuviškų papro
čių”.

— Vilniaus universitete ko
vo 18 paminėta geofiziko ir me
teorologo prof. Kazio Sleževi
čiaus 80 metų sukaktis.

— Vilniuje kovo 26 staiga 
mirė Albertas Knyva, buvęs so
vietų valst. banko “respubliki
nės kontoros” valdytojas.

IŠ VISUR
— Amerikos Lietuvių Inži • 

nierių ir Architektų Sąjungos 
Philadelphijos skyrius balan - 
džio 25 d. 7 vai. vak. lietuvių 
banke ruošia simpoziumą su 
diskusijomis tema: “Išeiti ar pa
silikti: pažiūros už ir prieš pa
silikimą tautinėse grupėse A- 
merikoje”. Simpoziumą pra
ves dr. Vytautas Černius, Temp
le Universiteto psichologijos 
profesorius. Rengėjai kviečia 
visus Philadelphijos ir apylin
kės lietuvius seminare dalyvau
ti. ALIAS Philadelphijos sky
riaus naująją valdybą sudaro V. 
Klemas — pirmininkas, J. Ar
dys — sekretorius, ir L. Jurs- 
kis — iždininkas.

— Aleksandras Stulginskis 
paminėtas ką tik išėjusiame 
Encyclopedia Americana 1970 
m. metraštyje “The American 
Annual” mirusiųjų 1969 m. 
skyriuje. Įrašas toks: “Stulgins
kis. Aleksandras (84), Lithuani
an political figure: signed the 
Lithuanian Declaration of In
dependence (1918) and served 
as president of the republic 
(1922-26); d. Kaunas, Lithuania, 
Sept. 22.” Tame pat metrašty
je paminėtas ir duota biografi
ja su fotografija ir Kaune 1898 
m. rugsėjo 12 d. gimusio ir per
nai kovo 14 d. New Yorke mi
rusio Įžymaus dailininko Ben 
Shahn. Apie jį rašyta ir Lietu
vių Enciklopedijoje.

— Kun. Petras Kariūnas mi
rė kovo 18. Palaidotas kovo 21 
New Britain. Conn. Buvo gimęs 
1906 gegužės 4 New Britaine. 
Baigęs St. Mary mokykla, lan
kė Šv. Tomo seminariją Hart
forde ir Šv. Bernardo seminari
ją Rochesteryje. Kunigu Įšven
tintas 1932 gegužės 5. Buvo 
vikaru Šv. Andriejaus ir Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Susirgęs nuo 
1942 metų nebėjo jokių parei
gų. savaitgaliais padėdavo Šv. 
Pranciškaus bažnyčioje.

— Anna Zatewski, Viliaus ir 
Magdalenos Petokų Lietuvoj gi
musi dukra, sulaukusi 100 me
tų amžiaus, balandžio 9 mirė 
Forest City, Pa., savo duktres 
Bernetos Rakauskienės namuo
se. Po pamaldų Šv. Antano baž
nyčioje velionė palaidota para
pijos kapinėse.

— JAV ir Kanados Šaulių 
Sąjungos atstovų visuotinis su
važiavimas įvyks balandžio 
25-26 Detroite, Mich., Lietuvių 
namuose.

— Ateitininkų organizacijos 
60 metų sukakčiai paminėti šį 
rudenį Chicagoje rengiamas 
kongresas. Programoje prama
tyta ir iškili meninė — kon
certinė dalis Orchestra Hali pa
talpose. Pirmą kartą šiame 
krašte rengiamasi tame koncer
te atlikti Čiurlionio stambų vei
kalą “Jūra” su simfoniniu or
kestru.

— Algis Rajeckas yra Mont- 
ville. Conn., šv. Bernardo ber
niukų gimnazijos žurnalo “Sab
re” (Kardas) vyriausias redakto
rius. Jo redaguojamas žurnalas 
Columbia Scholastinės Spau
dos Draugijos Šių metų visos 
JAV tos rūšies žurnalų ver
tinime buvo priskirtas prie ge
riausiai redaguojamų žurnalų ir 
gavo aukščiausiojo laipsnio pa
žymėjimą.

•— Tautos Fondui — atsiun
tė aukų ir tapo ypatingaisiais 
rėmėjais šie asmenys: P. Sakas, 
Norwack, Calif., — 50 dol., P. 
A. Raulinaitis, Burbank. Calif, 
ir dr. J. Kuodys, Arlington, 
Mass. — po 25 dol. Jiem pra
dėtas siuntinėti “Eltos Infor
macijų” biuletenis. Nuo seniau 
tapę ypatingaisiais rėmėjais sa
vo įnašus papildė Mrs. Anna 
Kovachersky — 40 dol., J. Gied
raitis, East Northport, L.I.N.Y., 
ir J. Andrius, Santa Monica, 
Calif. — po 25 dol. (E.)
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MADŲ PARODA NEW YORKE
Parodyti 97 nauji drabužiai

šeštoji madų paroda šiemet 
buvo balandžio 19 Le Cordon 
Bleu salėje Woodhavene. Susi
rinko apie 300 žmonių. Paroda 
prasidėjo 1.30 v. popiet ir bai
gėsi prieš keturias.

’ Parodą rengė specialus ponių 
komitetas, kuriam pirmininkau
ja A. Kazickienė. Ji pradžioje ir 
tarė žodį, visus pasveikindama, 
išryškindama parodos tikslą. 
Komentuoti parodomus drabu
žius pakvietė Salviniją Gedvi- 
laitę-Kernaghan.

Parodyti drabužiai
Pradėjo vaikai, parodydami 

jų mamyčių pasiūtus drabužius, 
kurie pritaikyti įvairiom pro
gom, panaudota Įvairiausia me
džiaga. Toliau į parodos taką 
kopė visa eilė modelių ir paro
dė visokiausių drabužių. Reikia 
stebėtis neišsenkama fantazija, 
išradingumu, panaudojant me
džiagas, papuošalus. Buvo čia ir 
trumpi mini, ir pusilgiai, ir il

gi drabužiai. Buvo ir su kel
nėm, kurios dabar forsuojamos 
kuo plačiau įvesti.

Ir kam publika daugiausia 
plojo? Keista, bet taip buvo— 
daugiausia plojimo susilaukė il
gos suknelės. Iš jų viena buvo 
primenanti 19 amžiaus vidurio 
drabužį, tamsi, ilga su klostė
mis. Ir jai daugiausia plojo.

Viso buvo pademonstruoti 
97 drabužiai. Vieni jų buvo 
brangūs, o kiti pigesni — pa
prastesnių medžiagų, bet visi 

' buvo skoningai ir įdomiai su
kurti.

Modeliai
Drabužis pats savaime ne

ateina į rampos šviesą. Reikia 
jį dar užvilkti ant ko nors. Ga
lėtų tai būtų manekenai, bet— 
to neužtenka. Drabužis pristato
mas judesyje, įvairiose sąlygo
se ir apšvietimuose. Čia ir rei
kia gyvo žmogaus — gražių 
modeliuotojų.

šitoje parodoje buvo net 17 
modelių, įskaitant ir vaikus. Iš 
jų profesionalės buvo šios: Au
dronė Butvydaitė, Gražina Tiš- 
kutė, Loreta Juodytė — visos 
iš New Yorko, iš Chicagos spe
cialiai šiai parodai buvo atvy
kusi Nijolė Voketaitienė, kuri 
vadinama vienu vardu — Nijo
lė.

Antrą grupę sudarė proginės 
modeliuotojos: Audronė Barty- 
tė, parodžiusi gana daug savo 
mamytės gamintų drabužių, Lo
reta Vainienė, Jūratė Kazickai- 
tė, V. Steponavičiūtė, D. Ogde- 
naitė.

Vaikų grupėje buvo: A. Bu
lotaitė, E. ir V. Gleizerytės, L. 
Ridikaitė, D. ir R. Bobelytės ir 
V. Vaikutytė.

Vieną drabužį pademonstra
vo ir pati komentatorė Salvini
ja Gedvilaitė — Kernaghan.
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iš k. į d. Gražina Tiškutė, Nijolė, Audronė Butvydaitė

is k. j a. juraie nazicKaite, Loreta Vainiene ir V. Steponavičiūtė

Kaip pranešėja komentatorė sa
vo darbą atliko gerai — kalbė
jo aiškiai, gražia kalba, panau
dodama gausius specifinius ma
dų išsireiškimus.

Pabaigoje visos modeliuoto
jos buvo išvestos į taką ir ap
dovanotos — kiekviena gavo 
po raudoną rožę.

Laimėjimai
Parodų proga surengiama ir 

loterija. Paprastai leidžia daili
ninkų paveikslus ir Įvairius 
rankdarbius.

Šiemet laimėjimam buvo 
trys paveikslai: V. Igno —gra
fika ir P. Jurkaus ir J. Okunio 
— tapyba. Paveikslus laimėjo 
M. šalinskienė, p. Babarskaitė, 
O. Endriukaitienė.

Komitetas buvo dovanom ga
vęs sofos pagalvėlių, kuriuos 
taip pat išleido laimėjimam.

G. Tiškutės pastangom iš 
Saks Fifth Ave Revillon kailių 
salono gauta minko apykaklė, 
kurią loterijoje laimėjo viena 
Putnamo seselė. G. Tiškutė pa
rūpino ir akordeonistą, kuris 
parodą palydėjo muzika. (Salės 
administratoriai nesurado pia
nino, nors pianistė ir buvo 
atėjusi su gaidų pluoštu.)

Žmonės sėdėjo prie staliukų 
ir gėrė kavą su pyragaičiais. 
Žmonių galėjo būti ir daugiau, 
dar liko keletas stalų tuščių.

Pradžioje buvo blogas apšvie
timas, paskui salės administra
toriai šiaip taip Įjungė prožekto-

Labdaros tikslai
Madų parodos turi grynai 

labdaros tikslus. Vieną kartą 
tokios parodos pelnas buvo pa
skirtas Dainavos stovyklai, pra
eitoje parodoje — Kultūros Ži
diniui. Šių metų parodęs pel
nas skiriamas Neringos mergai
čių stovyklai, kurią įrengia Put
namo seselės. Labdaros tikslas 
visada yra gražus ir taurus, tuo 
pačiu ir pačią parodą padaro 
vertingesnę.

Rengėjos tikrai įdėjo daug 
darbo, daug turėjo sunkumų 
su salės savininkais, kurie ne
norėjo respektuoti jų teisių. Bet 
taip yra, — tik tokiu triūsu pa
daromas mūsų gyvenimas ir 
gražesnis ir šviesesnis, (p.j.)

Visos nuotraukos ROMUALDO KISIELIAUS

Gražina Tiškutė (k.) ir Loreta Juodytė (d.).

Parodo* egzotiniai drabužiai, ii k. į d. Gražina Tiikutė, Audro nė Butvydaitė

Vaikų grupelė H k- i u Rk»ikaitė, O. ir B. Bobelytė*, A. Bu lotaitė.
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SPORTAS
LIŪDNO SEZONO 
LIŪDNA PABAIGA

Užpereitą sekmadienį, pra
laimėjus paskutines šio sezono 
pirmenybių rungties, Lietu
vių Atletų klubo pirmoji ko
manda užėmė lentelėje pasku
tinę vietą. Mūsiškiai — vienin
telė komanda, nesugebėjusi lai
mėti nei vienų rungtynių ir pel
nyti vos dvejų lygiom. Be tre
niruočių komandai kitaip atsi
tikti ir negalėjo. LAK prieš 
West NY žaidė šios sudėties:' 
Šileikis; Bileckis, Kreicas; Vai
nius II, Bagdžiūnas, Cantor; Bi- 
leris, Barella, Market, Vainius 
IV, Riauba. Priešininkas, vos 
sugaudęs komandą ir skolinęs 
penkis žaidikus, jau žaidusius 
rezervinėje, laimėti visai nesiti
kėjo. Prieš silpnus mūsiškius 
betgi pelnė 1:0 pergalę. Ge
riau atrodė vartuose. Jankaus
ką pavadavęs Šileikis ir šalia jo 
Bagdžiūnas. Kiti, deja, baigė se
zoną apgailėtinai.

Jaunieji mūsų futbolininkai 
tuo tarpu sezono dar nebaigė.
šeštadienį mažučiai 3 vai. žai
džia prieš Greek-Americans 
Kissena parke 1:15 vai.

Tarptautinio futbolo sezonas 
prasideda gegužės 6 d. rungty
nėmis Manchester Unite su Ba
ri Randalls Island stadione. 
Manchester United Anglijos ly
goje šiuo metu stovi 8 vietoje, 
o Bari Italijos 16, reiškia, pas
kutinėje.

Atletas

Lietuvių Katalikų Religinė 
Šalpa prašo padėti lietuviam, 
atsidūrusiem Lenkijoj. Vienas 
iš daugelio laiškų: “Kad nereikė
tų ilgai spėlioti kas rašo ir ko 
prašo, tuojau parašysiu, kad 
jau keletas šeimų gavo iš Jūsų 
maldaknygę “D. Ramybės Šal
tinis”. Kadangi pas mus tokių 
nėra, tai su prašymu kreipiuo
si — prisiųskite man ir kitam 
mano draugui minėtą malda
knygę. Už tai būsiu labai dėkin
gas”. Maldaknygių Darbininko 
administracijoje yra daug ir to
dėl labai papigintai galima pa
siųsti j Lenkiją. Siųskite au
ką: Darbininkas, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira

RAUDONKEPURAITE 
Elizabetli’e, N. J.

gegužes 3, sekmadienį
5 vai. v.

BROOKLYNO ŠEŠTADIENINĖ MOKYKLA 
vaidina

RAUDONKEPURAITE
LIETUVIŲ LAISVĖS SALĖJE

269 SECOND STREET 
ELIZABETH, N.J. 

BILIETAI:
vaikams 1 dol. — suaugusiems 1.50 dol.

Kviečiame visus atsilankyti !
VINCO KUDIRKOS

- scotadieninč mokykla
Elizabethe

iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin
PIRMOJI GRUPINĖ GRAFIKOS DARBŲ PARODA 

Lietuviškoji GRAFIKA
1970 m. gegužės 2-3 — The Columbian Lounge salėse 

86-22 85th Street (prie Jamaica Ave.) Woodhaven, N.Y.
Grafikos kūrinius (apie 70 darbų) išstato šie dailininkai: 

VYTAUTAS IGNAS (JAV) 
VYTAUTAS K. JONYNAS (JAV) 
ALFONSAS KRIVICKAS (Vokietija) 
2IBUNTAS MIKŠYS (Prancūzija) 
VACLOVAS RATAS (Australija) 
ALGIRDAS ŠIMKŪNAS (Australija) 
TELESFORAS VALIUS (Kanada) 
ROMAS VIESULAS (Italija)

Paroda atidaryta abidvi dienas 1 - 9 vai. v.
Oficialus parodos pristatymas gegužės 3, sekmadienį 1 vai. p.p. 

Pasiekiama Jamaica Line traukintu “QJ" — Forest Parkway stotis.
Leidykla GABIJA

Latvių tautinis ansamblis balandžio 26 koncertuoja Theresa L. Kaufman koncertų salėje New Yorke. Koncer
to pradžia 2:30 v. popiet. Y

BUBLIUS IR DUNDULIS BUS VAIDINAMAS BOSTONE
Antano Rūko linksmas 3-jų 

veiksmu nutikimas, autoriaus 
pavadintas Bubuliu ir Dundu
liu, bus vaidinamas gegužės 3 
d. 3 v. popiet Thomas Parko 
aukštesniosios mokyklos salėje, 
So. Bostone. Chicagos Lietuviai 
Scenos Darbuotojai, kurie tą 
veikalą scenoj pastatė, po vai
dinimo grįžta namo, tad spek
taklis bus pradėtas punktualiai.

A. Rūko Bubulis ir Dundu
lis, eilėmis parašyta smagi pje
sė iš lietuviško kaimo buities, 
savo idėja atskamba Vaižganto 
Rimus ir Nerimus. Tai dviejų 
kaimynų kivirčas dėl bičių, Įsi
liepsnojęs iki susipykimo, bet 
baigiamas susitaikymu, links- 

.ma ir laiminga veikalo atomaz
ga.

Bubulio ir Dundulio statymu 
scenoj. pasirūpino Chicagos Lie
tuviai Scenos Darbuotojai, ku
rių ilgametė pirmininkė yra bu
vusi operos solistė S. Adomai
tienė. Veikalo režisierius—akto
rius Algimantas Dikinis, daili
ninkas — Jurgis Daugvila, kos
tiumu eskizus darė dail. Bro- v
nė Jameikienė. Scenos techni

ka ir administraciniais reika - 
lais rūpinasi Česlovas Rukuiža.

Bubulis ir Dundulis su pasi
sekimu buvo vaidinamas Chica- 
goje, jo išvyka buvo surengta į 
Clevelandą, gegužės 2 vakarą 
veikalas bus vaidinamas New 
Yorke, o kaip minėta, gegužės 
3 d. 3 v. popiet So. Bostone.

A. Rūko linksma nutikima 
vaidina šie Chicagos lietuviai 
scenos darbuotojai: Jonas Kele- 
čius — Bubulį, Stasė Kielaitė- 
Kelečienė — Rožę, Laima Pet
ravičiūtė — Radastą, Bubulio 
dukterį, Leonas Barauskas — 
Dundulį, Arvydas Dikinis —Do
bilą, jo sūnų, Juozas Valenti
nas ■— viengungį Girdžių, Algi- 
mentas Dikiniš—viengungį šal
tekšnį, Julius Balutis — pirš
lį Tarulį, Elena Petrokaitė-Ru- 
kuižienė — našlę Agutę. Kaip 
regim, vaidintojų tarpe mato
mi ir mum gerai pažįstami ak
toriai.

Bubulio ir Dundulio atkvieti-

PADĖKA
Reiškiu nuoširdžiausią padė

ką suruošusiems man taip ma
lonią staigmeną — priešvestu- 
vinį pobūvį (shower party). Sa- 

' vo brangiems tėveliams už vi
są rūpestingumą ir taip dide
lę dovaną. Ponams Stasiui ir Te
resei Šilkams už leidimą nau
dotis taip gražiomis patalpomis, 
gausiai prisidėjusiems prie vai
šių, ir už tokią gražią ir bran
gią dovaną, ir nepaprastai daug 
pridėto darbo visoje ruošoje. 
Taip pat jų sūnui Eugenijui ir 
marčiai Teresei už visokią pa
galbą ir labai gražią dovaną. 
Poniai Onai Kubilienei už to
kį puikų ir skanų raguolį ir už 
tokias gražias ir brangias do
vanas. Sesutei Angelei Puodžiū
nienei už taip kruopščiai pa
ruoštą mano gyvenimo albumą, 
taip pat labai daug padėjusiai 
ruošoje ir už taip brangią ir 
naudingą dovaną. Švogeriui Jo
nui taip skaniai paruošusiam 
gėrimus ir vaišinusiam vieš- 

'nias ir svečius. Ir mano krikš
to sūnui Jonukui taip gražiai 
pagrojusiam. Brangiai tetai Te
resei Barušauskaitei už taip di
deles dovanas, ir mano mie
loms būsimoms pamergėms se
sutei Angelei ir jos dukrelei Li
lijanai, poniai Laimai Lileikie
nei, panelei Patricia Hunziker 
poniai Gail Lane už visokią pa
galbą ruošoje ir už brangias 
dovanas. Ponioms, atsilankiu
sioms net iš Philadelphijos, švo- 
gerio mamytei Anelei Puodžiū: 
nienei, Onai Puodžiūnienei ir 
Romutei Krušinskienei. Vienu 
žodžiu, visiems, bet kokiu būdu 
prisidėjusiems prie ruošos, ir 
visoms ponioms už atsilanky
mą ir tokias puikias dovanas. 
Niekuomet nepamiršiu šio ma
lonaus įspūdžio. Didžiai dėkin
ga,

Elvira Ragažinskaitė 

mas iš Chicagos į Bostoną, nors 
rizika dalinantis su New Yorku. 
nėra pigus dalykas. To įsiparei
gojimo ėmėsi Kultūrinių Subat- 
vakarių rengėjai, tikėdamiesi, 
kad Bostono ir jo plačių apy
linkių lietuviai savo vaidinimo 
yra pasiilgę, kad jie rengėjų pa
stangas parems, gegužės 3 at
vykdami į So. Bostoną susitikti 
su Chicagos Bubuliu ir Dun
duliu.

Bilietų į vaidinimą galima 
gauti Keleivio redakcijoje, 636 
E. Broadway, ir Vyt. Stelmoko 
draudimo įstaigoj, 389 W. 
Broadway, So. Bostone. Rengė
jai maloniai prašo visus į vaidi
nimą nesivėlinti.

fe:* . v

Parengimai New Yorke
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.

Balandžio 26, sekmadienį — Pa
baltijo Moterų Tarybos metinis pa
rengimas Estų namuose, 243 East 
34th Street. fJ-.Y.C.

Balandžio 26, sekmadienį — Liet. 
Fronto Bičiulių rytų apygardos su
važiavimas. Dalyvauja mišiose 11 
vai. Maspetho liet. parap. bažnyčio
je: tuoj po mišių parapijos salėje 
valdybos ir atstovų posėdžiai: 5 v. 
popiet knygos “Kritusieji už laisvę’’ 
pristatymas, meninė dalis. Rengia 
LF Bičiulių rytų apygarda.

Gegužės 2, šeštadienį — Vaidini
mas Bumbulis ir Dundulis Franklin 
Lane mokyklos salėje. Jamaica Ave. 
ir Dexter Court. Brooklyn, N. Y. 
Rengia Liet. Moterų Klubų Federa
cija.

Gegužės 2-3^. šeštadienį ir sekma
dienį — grupinė lietuvių dailininkų 
grafikos darbų paroda The Colum
bian Lounge Salėje, S6-22 85th St- 
Woodhaven. N. Y. Parodų organi
zuoja leidykla Gabija.

Gegužės 9, šeštadienį — Lietuvių 
Fondo pavasarinis banketas Wal
dorf-Astoria viešbuty.

Gegužės 16, šeštadienį — New 
Yorko Tautinių šokių grupės dvi
dešimties metų gyvavimo sukakties 
minėjimas—koncertas 6 vai. 30 min. 
buvusioje Schwaben Hall salėje, 474 
Knickerbocker Ave., Brooklyn. NY.

Gegužės 17, sekmadienį — Prezi
dento Aleksandro Stulginskio minė
jimas. Pamaldos 11 val.*Viešpaties 
Atsimainymo bažnyčioje, Maspethe, 
N.Y.; tuoj po-.’ pamaldų salėje pas
kaita, meninė dalis. Rengia New 
Yorko specialus komitetas.

Gegužės 23-24, šeštadienį ir sek
madienį — Dail. A. Rūkštelės meno 
kūrinių paroda. Rengia Liet. Mote
rų Klubų Fedėracija.

Gegužės 243 sekmadienį — New 
Yorko Lietuviu vyrų choro koncer
tas Franklin K. Lane mokyklos sa
lėje. Jamaica & Dexter gatvių kam
pas Brooklyn-Woodhaven, N.Y.

Gegužės 30, Šeštadienį — Pavasario 
balius Maspetho liet, parapijos sa
lėje, 64-08 56th Rd., Maspeth, N.Y. 
Rengia New Yorko skautų Tėvų 
komitetas. • ,

Birželio 14, sekmadienį — Viešpa
ties Atsimainymo lietuvių bažnyčios 
vargonų šventinimas ir religinis 
koncertas 3:30 p.p. Maspeth. N.Y.

Birželio 21-24 — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje seimas Com
modore viešbutyje, 42 St. Manhat- 
tane. Banketas — antradienį, bir
želio 23.

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.

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

o Illinois Chess Bulletin, balandžio 
nr. skelbia apie Povilo Tautvaišo lai
mėtą kovo mėn. Wamsley Cup tur
nyrą, Chicagoje, kurį jis šluote nu
šlavė. surinkęs 5-0 taškų. Buvo 113 
dalyvių.
• Massachusetts Amateur p-bes, pra
eitą savaitgalį Bostone, laimėjo Bos
tono čempionas Dan Harrington, R. 
Corwin ir J. Peters, surinkę po 5 taš
kus iš 6 galimų. Puikiai sužaidė Lie
tuvių komandos žaidėjas Juris Ozols, 
surinkęs 4% tš. Algirdas Leonavičius 
baigė su 4 taškais, šiose p-bėse da
lyvavo 16-metis Joe Stanlūnas iš Hud
son, Mass. Pasisakė, jog tėvai kalba 
lietuviškai, jis gi nemokąs. Staniūnas 
žaidžia Hudsono High mokyklos ko
mandoje.
• Lietuvos šachmatų pirmenybėse 
pirmauja kaunietis A. Butnorius, — 
jo sąskaitoje 4% tš. iš 5 galimų. Vil
nietis D. Lapienis 4% iš 6, Tamošiū
nas ir Normantas po 3%, Rubinas ir 
Lietuvos veteranas Vladas Mikėnas 
su Ciukajevu po 3 iš 5.
• Trumpa partija iš Lietuvos p-bių. 
Ją efektingai laimėjo vilnietis D. 
Lapienis, žaidęs baltais prieš meist
rą M. Ostrauską (juodieji)

1 P-Q4 — P-Q4
2 P-QB4 — P-K3
3 N-QB3 — N-KB3
4 B-N5 —B-K2
5 P-K3 —P-KR3
6 B-R4 — 0-0
7 N-KB3 — P-QN3
8 QB2 — B-N2
9 BxN — BxB

10 PxQP —KPXP
11 0-0-0 —N-QB3
12 P-QR3 — N-QR4
13 P-KR4 — B-Bl
14 B-Q3 — B-K3
15 QR-N1 — P-KR4
16 N-N5 — BxN
17 PxB —QxP
18 P-N4 — BxP
19 P-KB4 — Q-K2
20 NxQP — Q-K3
21 RxB — QxR
22 N-K74----- K-R
23 B-K2 — juodieji pasidavė

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records
Aidutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ......... Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ............   Stereo 5.G0
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ................. Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko. Stereo 6&00

* / Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo _^-00 __
-DainaL^; Budriūno oktetas (45 EP.j‘ mažo formato ........... 2.00*"' ■'
Lauksiu' tavęs, 12 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos kūrinėlių 5.00
Vytauto Bacevičiaus piano kūriniai 5.00
Dainos ir arijos, sol. E. Kardelienės ......................................... 6.00
Vaclovo Daunoros operų arijos ir liet, dainos 5.00
Laužų aidai, 4 oktetų skautiškos dainos 4.00
žirginėliai, B. Pūkelevičiūtės vaikams pasakos' 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos 5.00
Pilėnai, opera iš 3 plokštelių, V. Klova 8.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai _____ 6.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys..................... „ . 5.00
D. Dolskio; 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ..........    5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ................... 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai.... ....................... 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 2.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.00
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota.......  5.00
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ........... 3.50
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ___  5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 5.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ...............  Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 2.00
Dainos Lietuvai, S. Čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 3.50
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .........  5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos.................Stereo $7.00 6.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos.........  3.50
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 4.50 2.00
Dainuojame su Rūta, N r. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 2.00
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 4.50 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dūk. 15 liet, dainų. (Stereo) 4.50 
Lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .—................... 4.50
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šokių. Stereo 4.50
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 2.00
Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ....... 5.00
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) .......  2.00
Lietuvos atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose (Stereo) 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ....... 6.50
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 6.00 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių ___  6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ........... 2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 1, V. Noreika ........... 5.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika------------- 6.00
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos -------------------------- 5.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras.......... ........ ...........— 5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo. Stereo $6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 lieL dainų. St. $6 5.00
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų —.....   3.50
Suk, suk ratelį, Vilniaus choro 14 lietuviškų d., Stereo 4.50 3.50
Varpas, Toronto choro 8 lieL dainos ir 6 liet, operos (Stereo) 6.00 
7 Kristaus žodžiai,, šv. Kazimiero parapijos choras ............. 4.00
40 liet, dainų muzika, Tautinio orkestro leid......Stereo $4.50 2.00
Baltic Countries National Anthems (33% RPM) ---------------- 1.00
žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 2.00
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių----------------------- 5.00
Operų arijos, J. Liustikaitės 12 kūrinių............. ...........  6.00
New Yorko Liet. Vyrų choro 16 Het. dainų------ Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ..... 2.00
Grojame Jums, Neo Lituanų 6 šokių dainų rinkinys ............. 7.00
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 šokių ................... 2.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės.......  2.00
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 2.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ............... 5.00
Iš Rūtų šalelės. A. Stephens choro giesmės ir dainos ...... „... 5.00
Premiere performance, A. Stephens choro dainos ...........   5.00
Vakaruškininkės dainuoja, S. Barkus, giesmės, dainos ........ 5.00
Dainos ir arijos, K. Petrausko ------- -----—..........    7.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos ....... —.........................  10.00
Operų Arijos, Sol. St. Baro.......... ............ Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 lieL dainų-------------Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių.--------------- . Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės.  Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA

910 Willoughby A ve., Brooklyn, N. Y. 11221 
(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50<; į Kanadą $1.00)

Primenam Darbininko skaity
tojam, kurie nėra apsimokėję 
prenumeratos už 1969 metus, 
kad pagal pašto reikalavimus 
jiem sulaikomas tolimesnis laik
raščio siuntinėjimas. Taip pat 
laukiama iš skaitytojų prenu
meratos atnaujinimo už 1970 
metus, kad nereikėtų paskirai 
raginti. Tuo sutaupomas laikas 
ir išlaidos. Reikia pastebėti, kad 
kai kurie skaitytojai neatsilie
pia į 2-3 laiškus, ir kai sulaiko
ma laikraštis, susidaro nemalo
numai. Taip pat yra skaitytojų, 
kurie laikraščiui lieka skolingi 
už ilgesnį laiką. Tai administra
cijai apsunkina laikraščio leidi
mą. Visi skaitytojai kviečiami 
laiku apsimokėti ir kiek galima 
pridėti auką spaudos išlaikymui. 
Nuolatiniam rėmėjam maloni 
padėka, kad jie padeda laikraš
čiui savo aukomis.

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

SERVICE

EDWARDS HOME 
IMPROVEMENTS

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

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

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANG*
Tel.: GL2 2923

H. W. MALE

ELECTRICIANS’ 
HELPERS

Must have NYC experience 
in factories at least 3 years. 
A-l opportunity. Union shop. 
Den t call unless you qualify.

Must speak, read, write English.
Box I - 130

Rm 915
350 5th Avenue 
New York 10001

An equal opportunity employer i

WELDERS — A-l Steel Assembly 
Shop in Carteret, N. J. area. For 
night shift $4.60 hourly. Call (201) 
969-1700

F & D Sprayer for Glass — steady 
work nice working 40 hours plus 
overtime Superglass 1487 Schenec
tady Ave. Brooklyn. Cail 469-9300

Dispatcher—Dock Foreman, knowl
edge of Hartford Springfield area 
preferred. Salay open. Excellent Co. 
benefits. Must be willing to wo., 
days or nights. Call Mr. Conner, 2G 
— 522-5227 — Consolidated Freight 
Ways, Warehouse Point. We wel
come applications from all races.

DRIVERS WANTED must be ac
quainted with N.Y. Metro, area: full 
& part time day and evening shift, 
fringe benefits included. Apply AIR
PORT LIMOUSINE CORP. Build
ing i?57 Newark-Airport, Newark, 
N.J. Cali 201-643-0060

■>hf?VICF

G & R PAINTING
’ **•" * INSIDE and OUTSIDE’

All work done at reasonable rates
All Work Guaranteed 
------  Call OL 5-9186 ------

JIMMY SKINNER

FURNITURE POLISHER 
Burn and Touch Ups

AU work guaranteed. Free estimates
CALL 855-2466

EDDIES OF RINGWOOD
Serving all New Jersey 

Towing - Road Service - 24 Hours 
— Round the clock radio dispatched

Call 201-962-7111
19 Carleton Dale Rd. Ringwood, N.J.

DISPLAY

Continental Translators if you have 
language difficulties getting a N.Y. 
drivers license or changing out of 
state, call us. All service done in 
native language. Tel. 212—982-9844

Now under New Management —- 
GROVELAND GARDENS, 345, St. 
Nicholas Ave., Ridgewood. Qns, Tel. 
EM 6-5096. Make your affair—wed
ding, reunion, meeting—a complete 
success. Sensible prices, delicious 
food. Your new propr. Fred Capone.

Mickey’s Little Garden — delicious 
food 12-1 AM; Special businessmens 
lunch served to 2 PM; finest mixed 
drinks—German wines, Lowenbrau 
beer (Sauerbraten-days). 56-26 Myr
tle Ave. (opp. Ridgewood' Theatre), 
Ridgewood, Queens; Tel. 382-9128

H. W. FEMALE

EXPERIENCED SECRETARY
Salary open. Nice working condi
tions with Import and Export ex
perience—will train if necessary— 
INDUSTRIAL COMPONENTS, 328 
SL Marks Avenue. Brooklyn, N.Y.

Call 212-638-4726

EXPERIENCED BOOKKEEPER
Salary open. Nice working condi
tions with Import and Export ex
perience. Will train if necessary — 
INDUSTRIAL COMPONENTS, 328 
SL Marks Avenue. Brooklyn, N.Y.

Call 638-4726

Prenumeratorl«L pakeisdami 
savo adresą, praiomi administ
racijai pranelti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto xip 
code numerio.
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DARBININKAS
NEV/ mWDjltiS
nadjienosGsE^

Dr. K. Valiūnas, Vliko pirmi
ninkas, išvyko Į tolimuosius Ry
tus, lankysis Filipinuose ir Au
stralijoje.

Vytautas Volertas, iš Phila- 
delphijos, atvyksta į New Yor- 
ką ir balandžio 26 kalbės par
tizanų pagerbime bei knygos 
“Kritusieji už laisvę” pristaty
me, kuris bus Maspetho lietu
vių parapijos salėje. Pradžia 5 
vai.

Edvardas Stankus su žmona 
Mildreda iš Swoyersville, Pa., 
balandžio .19 išskrido į Vokie
tiją iš Kennedy aerodromo. Pa
lydėjo ilgametis draugas brolis 
Jurgis Petkevičius, OFM, iš 
Brooklyn© vienuolyno. Stankai 
Vokietijoj išbus visą mėnesi. 
Edvardas buvo išsiųstas tarny
bos reikalais dėl Tobyhanna Ar
my Depot, Tobyhanna, Pa. Jų 
sūnus Edvardas Jr. dabar tar
nauja JAV kariuomenėje Viet
name.

Prel. I. Aibavičiaus laidotuvė
se Chicagoje iš New Yorko da
lyvavo prel. J. Balkonas, kun. 
J. Scharnus (Newark lietuvių 
parapijos klebonas) ir tėv. Ju
venalis Liauba, OFM, Brookly- 
no pranciškonų vienuolyno vir
šininkas. Jis laidotuvėse atsto
vavo lietuviam pranciškonam. 
Taip pat buvo nuvykusi velio- 
nies pusseserė S. Skučienė su 
savo dukra B. Sidzikauskie- 
ne.

Rožę Kundrotienę praeitą sa
vaitę. grįžtant iš darbo. 11 v.v. 
prie Hendrix St. ir Pitkin Ave. 
užpuolė juodukas, sumušė, į- 
laužė šonkauli ir atėmė ranki
nuką, kuriame buvo tik 1 dol. v'

i I
I zuvusiyjy laisves kovotoju-partizano t 
I PAGERBIMAS ! 
§ ’ Jbalandžio 26, sekmadienį Š
| II vai. rvto
x &g VIEŠPATIES ATSIMAINYMO BAŽNYČIOJE 0
& 64-25 Perry Ave. (56th Dr.). Maspeth, N.Y. ę

v 5 vai. vak. parapijos salėje. 64-08 56th Rd. $
| MENINĖ DAUS: $
ę • VI. Ramojaus knygos “Kritusieji už Laisvę” pristaty- X 
$ mas— Vytautas Volertas.

• Ištrauką iš knygos skaito — Tadas Alinskas. $0 • “Dainuojančios Rūtos” — Irena Šiugždaitė ir Diana
$ Melninkaitė.

• Deklamuoja — Irena Veblaitienė. $
0 • Solo dainuoja — Ona Pliuškonienė; akomponuoja — $ 
$ Agita Abends. 0
£ ĮĖJIMAS — AUKA $
V 0
k- Visus maloniai kviečia atsilankyti $
| LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ £

RYTŲ APYGARDA |g tV o

► Kviečiame atsilankyti Į

►

►

►

MOTERŲ VIENYBES
PAVASARIO ŠOKIUS 

-BALIŲ
balandžio 25, šeštadienį

7 vai. vakaro
Maspetho Piliečių klubo salėje — 69-68 Grand Avenue, 
Maspeth, N.Y. • Šokių varžybos, laimėjimai, įėjimo pre
mija, gausūs skaniai pagaminti valgiai; 10-čiai žmonių 
stalas su gėrimų buteliu. Gros geras orkestras • Prašom 
stalus užsisakyti iš anksto pas pirmininkę EI. Andriulienę 
(tel. VI 7-4477), 87-09 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 
ar pas visas Moterų Vienybės nares • Įėjimo auka 8.50 
dol. asmeniui • Šio parengimo visas pelnas skiriamas 
Lietuvių Jaunimo Centro statybos fondui, todėl visų lau
kiam, kad prisidėtumėt TT. Pranciškonų ruošiamam sta
tybų projektui įgyvendinti.

Vienuolynas ............  GL 5-7068
Spaustuvė _..............  GL 2-6916
Redakcija ...............  GL 5-7281
Administracija ........ GL 2-2923

Newark, N. J. Šv. Jurgio pa- 
šalpinė draugija savo globėjo 
šventę minės balandžio 26. 
11:30 vai. nariai renkasi drau
gijos būstinėje, o iš ten vyks 
organizuotai į Švč. Trejybės lie
tuvių bažnyčią, kur bus aukoja
mos mišios už mirusius narius. 
Po mišių pietūs draugijos būs
tinėje.

KMS-gos 29 kuopos mėnesi
nis susirinkimas šaukiamas ba
landžio 26, sekmadienį, 1 vai. 
p.p., Apreiškimo parapijos salė
je. Visos narės prašomos daly
vauti ir atsivesti viešnių. — 
Valdyba.

Ona Pliuškonienė, solistė iš 
Philadelphijcs, dainuoja parti
zanų pagerbime ir knygos “Kri
tusieji už laisvę” pristatyme. Vi
sa tai bus ši sekmadienį, balan
džio 26, 5 v. popiet Maspetho 
lietuvių parapijos salėje.

Dr. B. Nemickas, išvykus Vli
ko pirmininkui, dabar eina Vli
ko pirmininko pareigas.

Skulp. V. Dragūnevičiaus kū
rinių paroda vyksta šį savaitga
lį Kultūros Židiny, 361 High
land Blvd., Brooklyne. Parodą 
rengia ir globoja skautų tėvų 
komitetas.

Laiškas iš Lenkijos yra Dar
bininko redakcijoje. Jis r adre
suotas J. Gegučiui. gyvenan
čiam Brooklyne. Gatvė neįskai
toma.

Bilietu i N. Y. tautiniu šokiu 
šventę galima gauti Lito kelio
nių biure, 94-10 Jamaica Ave., 
J. .Andriušio draudimo įstaigo
je,- 87-09 Jamaica Ave. Šokių 
šventė bus gegužės 16.

<

Pabaltijo' Moterų Tarybos 
tradicinis metinis pobūvis bus 
balandžio 26, sekmadienį, 4 v. 
popiet estų namuose, 243 E. 35 
St. Manhattane. Pagrindiniu kal
bėtoju bus estų konsulas. Tary
bos pirmininkė Moli Jurma, es
tė, perduos savo pareigas lie
tuvių delegacijos pirmininkei 
Galiai Žilionienei.

Baltimorės vyrų choras Dai
na šį savaitgalį, balandžio 25, 
atvyksta ir koncertuoja Eli- 
zabethe Laisvės salėje. Koncer
to pradžia 7 v.v. Chorui vado
vauja L. Bekerskienė. Muzikas 
V. Strolia skaitys paskaitą — 
Mūsų liaudies dainos instru- 
mentalinėje muzikoje. Paskaita 
bus pailiustruota pavyzdžiais. 
Programoj taip pat dalyvauja ir 
dailiojo žodžio menininkė Ire
na Veblaitienė. Po koncerto — 
šokiai. Rengia “Muzikos žinių” 
žurnalas.

Nepamirškite šį šeštadienį ei
dami gulti laikrodžius pasukti 
1 vai. pirmyn.

JERSEY CITY, NJ.
Dirbama ir aukojama

Savo paskutiniajame posėdy
je Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdyba nutarė iš sėk
mingo naujų metų sutikimo 
banketo pelno šimtą dolerių pa
skirti Lietuvių Fondui ir dvide
šimt penkis dolerius lituanisti
nei mokyklai Elizabethe. Be to, 
apylinkė su dvidešimt penkių 
dolerių įnašu įstojo į “Lietuvos 
Atsiminimų” radijo valandos, 
vadovaujamos prof. dr. Jokūbo 
Stuko, rėmėjų eiles.

Negausi nariais, bet darbšti 
apylinkė visuomet gali didžiuo
tis savo iždu, iš kurio nuolat 
plaukia aukos ten, kur jos rei
kalingos lietuvybės išlaikymui 
ir kovai dėl Lietuvos laisvės.

Paskirtos stipendijos
Šiais metais, kaip ir praėju

siais, apylinkė paskyrė dvi 
šimto dolerių stipendijas stu
dijuojančiam apylinkės jauni
mui. Šiais metais stipendijos 
buvo įteiktos Vilijai Bakšytei, 
studijuojančiai prancūzų kalbą 
Bostono universitete, ir Skir
mantui Skruodžiui, studijuojan
čiam verslo administraciją Šv. 
Petro kolegijoj Jersey City, N. 
J. Apylinkės pirmininkas Albi
nas Žukauskas dėkoja nariam 
už piniginę paramą stipendijų 
fondui, ypatingai Vaclovui Žos
tautui ir p. p. šimkam. jau ant
rus metus fondą parėmusiem 
stambesnėmis aukomis.

.as .as

Padėka
Mirus mano mamytei a.a. Ci

nai Liepinaitienei, noriu padė
koti visiem, prisidėjusiem prie 
jos palydėjimo į amžinybę: kle- 
bon. kun. J. Aleksiūnui, kun. 
A. Račkauskui ir kun. L. Bud- 
reckui už paaukotas gedulingas 
mišias, kun. J. Aleksiūnui už 
palydėjimą į kapines, kun. A. 
Račkauskui už rožančiaus atkal
bėjimą koplyčioje, kun. F. 
Ruggles už paskelbimą žinios 
St. Mathias bažnyčioj ir apsi
lankymą koplyčioj, kun. P. Ba- 
niūnui, OFM, už apsilankymą, 
vargoninkui muz. A. Kačanaus- 
kui už giedojimą, ypatinga pa
dėka M. šalinskienei už laidotu
vių sutvarkymą, V. Beleckui už 
vaišes, organizacijų atstovėm 
poniom Kubilienei, Kašetienei 
ir Rinkevičienei už užprašytas 
mišias ir lankymą koplyčioje, 
poniai Kezienei už parūpinimą 
nakvynės atvykusiem gimi
nėm, visiem draugam ir pažįs
tamiem, lankiusiem velionę, da- 
lyvavusiem laidotuvėse, palydė- 
jusiem į kapines, vienu ar kitu 
būdu išreiškusiem užuojautą, 
užprašiusiem mišias bei pirku- 
siem gėles. Visiem dėkoja liū
dinti duktė Aldona.

Vasarvietei ieškomi tarnauto
jai. Cape Cod lietuvių vasarvie
tei vasaros sezonui ieškoma: 2 
mergaitės padavinėti į stalą ir 
tvarkyti kambarius ir 2 mote
rys virtuvės darbam. Dėl sąly
gų kreiptis raštu: Marija Janso
nas, 15 Rosedale St., Boston, 
Mass., 02124.

Baltimorės vyry choras “Daina” koncertuoja balandžio 25 Laisvės salėje, 
Elizabethe. Chorui vadovauja Lilija Bekerskienė.

Vytautas K. Jonynas, žymus 
savo meistriškais medžio rai
žiniais K. Donelaičio “Metam” 
ir kitoms knygoms, išgarsėjęs 
meniškais darbais Vatikano pa
viljone pasaulinėje parodoje, 
lietuviškoje koplyčioje Šv. Pet
ro bazilikoje Romoje ir gausiais 
vitražais įvairiose bažnyčiose, 
dalyvauja su medžio, raižiniais 
ir litografijomis grafikes paro
doje gegužės 2-3 The Columbi
an Lounge, 86-22 85 St., Wood
haven, N. Y. Šalia V. K. Jony
no savo darbus išstato ir kiti 
7 lietuviai dailininkai.

Dainuojančios rūtos iš Waterburio—Diana Melnikaitė (k.) ir Irena šiugž
daitė (d.). Jos abi dainuoja partizanu pagerbime ir knygos “Kritusieji už 
Lietuvos laisvę” pristatyme balandžii 26 d. Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje. Pradžia 5 v. popiet.

NEW YORKO SKAUTAMS REMTI KOMITETAS J
balandžio 25 ir 26 d. j

rengia ; I
skulptoriaus >

VITOLIO DRAGŪNEVIČIAUS ■!
PARODĄ ?

KULTŪROS ŽIDINIO PATALPOSE
361 Highland Blvd.; Brooklyn, N.Y. *!

Lankymo valandos: >
šeštadienį, balandžio 25 4 vai. - 10 vai. vak. ;!
sekmadienį, balandžio 26 12 vai. - 9 vai. vak. J

Visus maloniai kviečiame atsilankyti!
Rengėjai i Į

Z~~---  - ■ - 1 --- =

LIETUVIŲ FONDO PAVASARIO BALIUS 
gegužės 9, 7:30 v. vakare Waldorf Astoria

KVIEČIAMI VISI

Bilietus užsisakyti pas LB New Y orlto apygardos pirm. Aleksandrą 

Vekseli: 84-20 112 St. Richmond Hill. N.Y. 11418; (212) 846-3246

Latviu tautinis ansamblis N. 
Y. duos liaudies dainų koncer
tą, palydint kanklių muzika, ba
landžio 26, sekmadienį, 2:30 v. 
popiet Theresa L. Kaufman 
koncertų salėje, Lexington A- 
ve. prie 92nd St. Manhattane.

Liet. Filatelistų susirinkimas 
ir pietūs bus ‘šį sekmadienį, ba
landžio 26, 1 v. popiet Bručo 
svetainėje, 85-16 Jamaica Ave. 
Woodhavene. Paskaitą skaito 
Norton, rodomi spalvoti filmai. 
Užsiregistruoti pas J. Mulevich, 
VI 7-1698.

Pianistės Julijos šušienės-Pet- 
rauskienės koncertas, rengia
mas Naujosios Anglijos Baltų 
Draugijos, įvyks balandžio 24, 
penktadienį, 8:30 vai. vak. Jor
dan Hall. Po koncerto visi 
kviečiami į priėmimą, kuris į- 
vyks Tautinės Sąjungos namuo
se, 484 E. 4th St., So. Bostone. 
Julijos šušienės Petrauskienės 
pianino koncertas nėra eilinis 
įvykis Bostono kultūriniam gy
venime, ir tikimasi, kad lietu
viškoji visuomenė tai atitinka
mai įvertins. Julija šušienė-Pet- 
rauskienė, mums plačiai žino
ma kaip Julija Rajauskaitė, yra 
gimusi Amerikoje, mokslinosi 
Lietuvoje ir vėliau užsienyje. Ji 
plačiai koncertavo Lietuvoje, 
Latvijoje, Austrijoje, Vokieti
joje, Kanadoje ir JAV. Ji yra 
muzikos kritikų įvertinta kaip 
puiki virtuoze, gili interpretato-

Rašomosios mašinėlės iki 13 
inčių voleliu — geriausios vo
kiečių firmos “Olympia” — tuč 
tuojau gaunamos iš Spartos. 
Spalvotoje TV vėl nauji page
rinimai. Pirkite geriausią — 
“Zenith”. Pataisymai Jūsų bute 
fabriko mechanikų. Pasirinkti 
galite 666 5th Avė. Sąžiningai 
ir pigiau pirksite per Spartą: J. 
L. Giedraitis, 10 Barry Dr., E. 
Northport, N. Y. 11731. Tel. 
(516) 757-0055. 

rė ir didelės jėgos pianistė. Sa
vo koncertui Bostone Julija Šu- 
šienė-Petrauskienė pasirinko 
Liszto muziką.

Balfo Bostono skyrius šau
kia platų susirinkimą balandžio 
30 d. 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Piliečių draugijoj, So. Bosto
ne. Susirinkimas šaukiamas pa
sitarti dėl Bostone šiais metais 
vyksiančio Balfo seimo, kurio 
suvažiavimu rūpinasi Bostono 
skyrius.

Jėzaus Nukryžiuotojo seselių 
rėmėjai rengė šimto dolerių šal
pos pietus Brocktone balandžio 
5. Pietūs puikiai pasisekė. Ge
radariai suaukojo apie dvide
šimt penkis tūkstančius dole
rių. O jiem už tai buvo skanūs 
pietūs ir graži meninė progra
ma, kurią atliko solistė Lillian 
Mernik-Miskevičiūtė.

Ados ir Petro Ausiejų iš So. 
Bostono sūnus Linas, kuris at
lieka karinę prievolę Vietna
me, buvo sužeistas, gulėjo ligo
ninėje ten, vėliau Japonijoj, 
buvo pervežtas į Ameriką, gu
lėjo Washingtone ligoninėje, o 
dabar yra Bostono priemiesty 
Chelsea karo ligoninėj. Duktė 
Rita, kuri studijuoja Paryžiuje, 
Velykų atostogas praleido Afri
koj, Maroke, M. Hamide prie 
pat Sacharos dykumos.

Šv. Vardo draugija ir soda- 
lietės gegužės 10 po 9 valan
dos mišių ruošia bendrus me
tinius pusryčius. Pusryčiai bus 
salėje po bažnyčia. Bilietus rei
kia įsigyti iš anksto pas valdy
bos narius.




