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Grupe studentų bando kitą būdą JAV iš karo ištraukti
1968 m. kažkas buvo metęs 

šūkį, kad studentai protestuotų 
prieš karą ne bergždžiomis 
riaušėmis bei demonstracijo
mis, bet jungtųsi į partijų veik
lą ir savo tikslų siektų keisda
mi jų politiką iš vidaus. Prak
tikoje tai pasireiškė tik pre
zidento rinkimuose, kai keli 
šimtai studentų buvo įsijungę į 
senatorių McCarthy ir R. Ken
nedy rinkimines kampanijas. 
Vienas jų kandidatas, kaip ži
nom, pusiaukeleje sustojo išsi
kvėpęs, o kitą piktadario kulka 
pakirto, todėl tas jaunimas iš
siskirstė giliai apsivylęs. Jų tar
pe nė valkataujančių nė riau
šininkų nebuvo, bet jie išėjo į mandagiai ir gavo gerų patari-

Partijų vilkai
tą veiklos lauką įsitikinę, kad 
tas Vietnamo karas yra didelė 
Amerikos nelaimė, todėl jį rei
kia kuo greičiausiai baigti.

Panašus sąjūdis yra prasidė
jęs ir dabar. Paskata atėjo iš 
dviejų vietų ryšium su karo iš
plėtimu į Kambodiją ir ta pro
ga vykusiomis demonstracijo
mis bei riaušėmis.

Pirmoji paskata buvo kelioli
kos studentų grupių susitiki
mas su kongreso nariais demon
stracijai Washingtone pasibai
gus. Dauguma buvo priimta

mano, kad bandymas gali nepavykti
mų, bet buvo ir tokių kongre
so narių, kurie atsilankiusius 
išvarė. Nežiūrint ir tokių fak
tų, studentai ramiais pasikalbė
jimais buvo patenkinti ir grįžę 
namo pradėjo planuoti veiklą. 
Sakysim, Dartmouth kolegijos 
studentas Peter Fogg nusikirpo 
savo ilgus plaukus, apsirengė 
savo priešhipiškų laikų drabu
žiais ir išėjo pas New Hamp
shire ūkininkus parašų ant tai
kos peticijos rinkti. Iš kongre
so narių dauguma gavo patari
mą nežaisti demonstracijomis, 
bet kaip nors rimčiau prieš tą 
karą kovoti.

Vilko pirmininkas dr. J. K. Valiūnas, lankydamasis Filipinuose, dalyvavo ir 
Olandijos ambasadoriaus priėmime karalienės Julianos gimtadienio proga. 
Iš k.: R. G. Vildžius, Filipinų užsienio reikalų viceministeris J. D. Ingles 
ir dr. K. J. Valiūnas.

Antroji paskata buvo Prince
ton universiteto profesūros pra
dėtas organizuoti fondas taikos 
kandidatam rudenį rinkimuose 
paremti. Jie turėtų iš kongreso 
tribūnos ir kitais būdais spaus
ti prezidentą tuojau pasitraukti 
iš Indokinijos karo.

Kaip paprastai, pradžia visa
da chaotiška. Bet jau yra susi
dariusios kelios rimtos grupės 
įsijungti į kongreso narių rin
kimines kampanijas. Daug kur 
universitetų vadovybės pažadė
jo nutraukti mokslą dvi savai
tes prieš lapkričio mėn. vyksian
čius rinkimus, kad studentai ga
lėtų į rinkimus įsijungti.

Tokie .pradžios planai, norai 
ir užsidegimai. Bet kokie bus 
rezultatai? Partijų profesionalai 
yra skeptiški. Pirmiausia, dau
guma universitetų jau užsidarė 
ar greit užsidarys, todėl studen-

tai išsibarstys ir rudenį juos 
bus sunku prie rinkiminių kam
panijų darbų besurinkti. Ant
ra, jei viskas vyks pagal prez. 
Nixono tvarkaraštį, amerikie
čiai jau bus sugrįžę iš Kambo
dijos į P. Vietnamą mokyklas 
rudenį atidarius, ir tai prisidės 
prie jaunimo užsidegimo dirbti 
sumažėjimo. Trečia, rinkiminių 
kampanijų darbai yra labai ne
įdomūs ir labai mechaniški, to
dėl rudenį tų savanorių gali 
jau daug nebeatsirasti. Ketvir
ta, pirminiams rinkimams jau 
visi kandidatai suregistruoti ir 
daug kur registracijos terminai 
pasibaigė, todėl nebėra progos 
ieškoti vadinamų taikos kandi
datų nepageidaujamiems “va
nagams” pakeisti. Todėl partijų 
profesionalų skeptiškumas turi 
rimtą pagrindą. Bet daug jau
nųjų, jei ištesės, turės progos 
sužinoti, kad šūkauti ir 
tauti daug lengviau kaip 
ir nuobodu darba dirbti. 
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bus vargo verta pamoka.

mars- 
rimtą 
Ir tai

Waterburio miestą valde p. Balandiene
Waterbury Republican (gau

tas P. B. dėka) gegužės 16 į- 
sidėjo nuotrauką ir informaciją 
apie Elvirą Balandiene (Mrs. Al
vera Balanda) kaip einančią 
miesto majoro pareigas.

Laikraštis rašė, kad miesto 
majoras Bergin tą dieną buvo 
išvykęs. Pagal tvarką jo parei
gas turėjo perimti miesto ta
rybos pirmininkas Victor Mam-

Mr*. Alvera Balanda

bruno, bet ir jis turėjo išvyk
ti. Tada majoro pareigas perė
mė Mrs. Alvera Balanda, mies
to tarybos narys, ėjusi tarybos 
pirmininko pareigas.

“Mrs. Mayor” tą dieną pasira
šė vieną proklamaciją, pasiun
tė porą policininkų tarnybos 
reikalais į New Yorką, dalyva
vo kaip miesto galva priėmime. 
Susilaukė daug sveikinimų.

Mūsų korespondentas rašo, 
kad p. Balandienė visą gyveni
mą dirbo su lietuviais, yra §v. 
Juozapo parapijos narys ir abu
du su sūnum, kuris yra val
džios tarnyboje, lankosi lietu
viškose pamaldose. Jos vyras, 
advokatas, dar jaunas mirė. 
Kaip tarybos narys p. Balandie
nė yra populiari.

— Maskvos satelitu šaltiniai 
informuoja, kad po giliu tyri
nėjimų Sovietų žvalgyba Įsitiki
nusi, jog prie Kambodijos prin
co Sihanouko nuvertimo Ame
rikos ČIA nėra rankos pridėju
si. Tuo ir paaiškintina Maskvos 
labai silpna reakcija dėl JAV ir 
P. Vietnamo karinės veiklos 
Kambodijoj.

Edvardo Kukučio kūnas ge
gužės 20 parvežtas laidoti į 
New London, Conn. Kukutis žu
vo Maskvoje, Rusijoje gegužės 
13, iššokęs ar iškritęs iš vieš
bučio ketvirto aukšto. Kaip pa
skelbė Norwich, Conn., lai
kraštis, — jis laidojamas penk
tadienį, gegužės 22 d.

— Tūkstančiai vietnamiečių 
dar Įėjo Kambodijon Į naują 
vietą, kur rastos naujos komu
nistų stovyklos ir slėptuvės. 
Prieš tai aviacija tas vietoves 
stipriai subombardavo. Tai yra 
trylikta grupė, kurios veikia pa
gal iš anksto sudarytą planą. 
Kitoje vietoje bandoma apsup
ti pastebėtą dideli komunistų 
karinį dalini, bebandantį pa
bėgti Į Laosą.

Pekinas bandęs 
palikti po senovei 
Tokijas. — Buvęs Kambodi

jos premjeras Var skelbia, kad 
kom. Kinija jau buvo pasiūliu
si pripažinti naująją Kambodi
jos vyriausybę, bet pasiūlymą 
atšaukė, kai toji vyriausybė ne
galėjo priimti Pekino sąlygos— 
Pekinas reikalwo.kad galėtų ir 
toliau naudotis Kambodijos te
ritorija pagalbai Vietkongui ir 
šiaurės vietnamiečiams Pietų 
Vietname teikti. Tada Pekinas 
susižvejojo nuo valdžios 
lintąjį princą Sihanouką 
pasikinkė savo tarnybai.

Buv. premjeras Var
yra Japonijoj kaip naujosios vy
riausybės specialus pasiuntinys 
ypatingiems reikalams tvarky
ti. Svarbiausias jo uždavinys, 
atrodo, yra organizuoti pagal
bos gavimą iš Azijos antikomu
nistinių valstybių.

Buv. premjeras Var dabar 
yra Japonijoj kaip naujosios 
vyriausybės specialus pasiunti
nys ypatingiems reikalams tvar
kyti. Svarbiausias jo uždavinys, 
atrodo, yra organizuoti pagal
bos gavimą iš Azijos antikomu
nistinių valstybių.
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Paskutiniųjų studentų de
monstracijų metu New Yorko 
miesto finansinių įstaigų rajo
ne (Manhattan© salos pietinia
me smaigaly) įvyko daug ką nu
stebinęs statybos darbininkų 
išsiveržimas prieš juos užkabin
ti bandžiusius ir antiamerikie- 
tiškai besireiškiančius jaunik
lius studentus. Per pirmą susi
tikimą jie demoonstrantus gero
kai aplamdė (meras Lindsay ta
da išbarė miesto policijos virši
ninką, kad policija neapsaugo
jo demonstrantų), o sekančią 
dieną ir po tos dar kitą dieną 
suorganizavo savo eisenas prie 
mero įstaigos rūmų, kad jam 
praneštų, jog jis elgiasi nepat
riotiškai tas turtą naikinančias 
studentų demonstracijas girda
mas ir globodamas.

Time žurnalo koresponden
tas pakalbino tuo reikalu vie
ną prieš studentų demonstraciją 
išėjusį statybos darbininką ir 
štai iš jo išgirdo: “Aš ir vėl 
prieš juos išeisiu, nes manau, 
kad darau gera savo kraštui. 
Žiūrėk, juk Nixonas yra mūsų 
prezidentas, ir mes turim pa
rodyti, kad jį remiame. Gal ir
ne visada su juo sutinkame, bet . radavo su Vietkongo vėliavo- 
mes turim jį remti.

Aš nesu prieš studentus. Jie 
turi teisę turėti ir skirtingą nuo
monę. Girdėjau, kad žada vyk
ti į Washingtona tą savo nuo
monę pasakyti. Aš manau, kad

Wallace Butenhoff

tai gerai, kad tai geras kelias. 
Bet mes negalim jiem leisti de
ginti namų, daužyti ir gadinti 
turtą, uždarinėti universitetus 
ir kolegijas. Kaip tada su tais, 
kurie nori mokytis? Mes turim 
juos sutramdyti pirmiau, negu 
jie viską sugriaus.

Taip, aš dalyvavau susirėmi
me su tais studentais. Bet nė 
vienas iš mūsų tuo nesididžiuo- 
jam. Juk mes negalėjom stovė
ti ir žiūrėti ką jie daro. Jie pa-

Taip atrodė meras J. Lindsay ir policijos komisionierius 
Howard Leary po kieto pasikalbėjimo po pirmojo staty
bos darbininku išėjimo prieš nepatriotiškai besireiškian
čius studentus. Meras išbarė policijos vadą, kad policija 
studentu nesaugojo. Policijos viršininkas merui priminė, 
kad jo nurodymai buvo vienas kitam priešingi.

mis. Kai kurie spiaudė ant mū
sų vėliavų. Mes spontaniškai iš
ėjom pasipriešinti, nes kitaip ir 
būti negalėjo. Juk mūsų tarpe 
buvo daugybė II pasaulinio ir 
Korėjos karo veteranų. Ko gi 
daugiau tie valkatos galėjo iš 
mūsų tikėtis?

Nesuprask manęs blogai. Ne
manykit, kad mes norim karo. 
Niekas jo nenori. Ir aš neno
riu. Bet mes išrinkom Nixona, 
todėl turim jį paremti. Kitaip 
Amerika taps antros rūšies vals
tybe. Jei mes dabar pasitrauk- 
sim iš Vietnamo, niekas mūsų 
ne begerbs

Tas darbininkas vadinasi Wal
lace Butenhoff, 43 metų, II pa
saulinio karo veteranas, uždir
bąs per valandą 8 dol. Darbo 
drabužiais apsivilkęs nešė prie 
miesto savivaldybės rūmų di
džiulę Amerikos vėliavą, kurią 
lydėjo plakatas su paraginimu, 
kad New Yorko miesto šeimi
ninkas geriau susidėtų su Ame
rikos vėliavos gerbėjais, bet ne 
jos niekintojais.

New Yorke gegužės 20 vidurdienį apie 150,000 statybos ir kitokių unijų darbininkų demonstravo prie burmistro rūmų ir visame finansinia
me rajone už prez. Nlxono nusistatymu dėl JAV laikysenos Indokinij oj. Nuotr. V. Maželio

Vieni pavaišino, 
kiti pavaidino
Viena. — JAV ir Rusijos at

stovų pasitarimai dėl atominių 
raketų ir kitokių tos rūšies prie
dų apribojimo vyksta ne tik da
lykiškai rimtai, bet ir gana 
draugiškai. Indokinijos karas 
tuose pasitarimuose nesimaišo. 
šį antradienį rusai padarė ame
rikiečiams staigmeną — nusive
dė į ambasados svečių priėmi
mo. salę ir pavaišino gerais 
priešpiečiais. Dabar jau teks a- 
merikiečiams tuo pačiu atsily
ginti.

Bet kom. Kinija atidėjo šią 
savaitę turėjusį įvykti kom. Ki
nijos ir JAV ambasadorių pasi
tarimą Varšuvoje. Tai jau būtų 
buvęs 137-tas tos serijos posė
dis. Oficialiai paaiškinta, kad 
JAV atstovui apie tai pranešta 
ir kad dėl kito posėdžio laiko 
bus susitarta įprastu keliu. Reiš
kia, kad pasitarimai nenutrauk
ti, tik tas vienas posėdis atidė
tas kitam kartui. Ir tai padary
ta todėl, kad surimtėjo padėtis 
ryšium su Amerikos kariuome
nės įvedimu į Kambodiją. To
kio Pekino mosto reikėjo lauk
ti, nes reikėjo kaip nors pa
rodyti, kad Kinija suinteresuo
ta Ho Chi Minh testamento 
įvykdymu — kad komunistų 
valdžioj atsidurtų visas Vietna
mas, Laosas ir Kambodija. Ne
abejotina, kad bent tokio mos
to reikalavo Hanojaus vyriausy
bė. Reikėjo ką nors duoti Ir 
princui Sihanoukui, kurs laukia 
iš Pekino pagalbos namo į val-
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Knyga skaitoma lengvai, pa
traukliai —- kaip ir kiti šios rū
šies prisiminimai, nenustoję ak
tualumo ir nevirtę istorijos ne
gyvais faktais.

SIMPATINGI IR 
NESIMPATINGI VEIDAI

Eileje prisiminimu iš nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 
paskiausia knyga yra “Prisiminimu fragmentai”, parašyta 
Kazio Musteikio, generolo, buvusio krašto apsaugos minis- 
terio paskutinėje prez. A. Smetonos skirtoje vyriausybėje

K. Musteikio Prisiminimų 
fragmentuose (Nidos leid. Nr. 
77, kaina 2 dol.) vieni nepri
klausomos Lietuvos veikėjai 
prisimenami su simpatija, ki
ti be simpatijos. Su simpatija 
minimas gen. Kubiliūnas, gen. 
Šniukšta. Be simpatijos — ini- 
nisteris. Giedraitis, ministeris 
Rusteika, gener. Jackus. Dau
giausia simpatijos parodyta pre
zidentui Smetonai. Mažiausia—

I • $ « •
gen. Raštikiui.

Autorius turi teisę savo vei- 
' kėjus vaizduoti taip, kaip juos

duoti tuos pačius įvykius. Bent 
porą įvykių, kuriuos vaizduoja 
kalbamosios knygos autorius K. 
Musteikis, buvęs apaugos mi
nisteris, ir truputį anksčiau pa
sirodžiusios knygos “Paskuti
nio posėdžio” autorius Juozas 
Audėnas, tos pačios vyriausy
bės buvęs žemės ūkio ministe
ris.
DIPLOMATIJOS ŠEFO 
PASKYRIMAS

K. Musteikis Prisiminimuose 
rašo: “Sumanymas vieną iš mū
sų diplomatų paskirti vyresniuo-

Juozas Audėnassupranta. Skaitytojas betgi tu
ri teisę suabejoti, ar autorius 
savo veikėjus (tiek Smetoną, 
tiek Raštikį) yra teisingai supra
tęs. Jei dabar kritiškai savo pa
sakojimus persvarstytų, gal 
būt, ir autorius suabejotų savo 
sudaryto vaizdo - bei Įspūdžio 
teisingumu. Pvz. autorius suda
ro įspūdį, kad Raštikis išdidus, 
puikybės apsėstas, valdžios 
trokštąs, gal net norįs būti Lie
tuvos Rydz-Smigly. Bet auto - 
rius kalba taip pat keliais atve
jais apie Raštikio populiarumą 
visuomenėje. Tokį įspūdi suda
rydamas, autorius nuvertina pa
čią lietuviu visuomenę/ nes ar
gi jau ta visuomenė būtų turė
jusi tiek maža sveikos nuovo
kos, kad joje laimėtų populia
rumą išpuikėlis, net savinau- 
dis? Tur būt, arčiau tiesos bus 
tarus, kad visuomenė turėjo 
sveiką nuojautą: ji matė gen. 
Raštikio asmenyje išreikštą ne
pasitenkinimą esamos ^sistemos 
praktika, nepasitenkinfrbą pr&> 
zidento Smetonos "patriarchali
ne" sistema (keliais atvejais au-

Kazys Musteikis "

burmistro atlyginimą — išpūs
tą ne pagal Lietuvos mastus. 
Skaitytojas čia gavo įspūdį, kad 
Raštikis pakėlė balsą prieš ne
proporcingus ir socialiniu at
žvilgiu nepateisinamus atlygi
nimus. Merkys, buvęs burmist
ras, tai labai gerai suprato, jei 
isteriškai jaudinosi ir berniš
kais žodžiais svaidėsi, kai Raš
tikis apie save pasakęs neturįs 
nei pinigų, nei dvaro, nei na
mo. To nenorėjo suprasti nei 
Prisiminimų autorius nei prezi
dentas Smetona. Recenzentui 
dėl to rodos, kad juodu tikrai 
nesuprato ir pačios ano meto 
padėties. •

Nelaikąs dabar priekaištauti 
praeičiai. Ir šios recenzento pa
stabos apie knygą nebūtų čia 
sakomos, jei praeities žmogus, 
buvęs ministeris, generolas, ne
būtų dabar ėmęs rodyti tokio, 

-Rėklaus supratimo kito žmo- 
gaus, savo kolegos^ veikimų mo
tyvam. ..

ju kilo iš Respublikos Prezi
dento. Tas buvo gegužės mėne
sį, kai rusai mums pradėjo da
ryti provokacinius priekaištus” 
(97 p.). Ministeriui Musteikiui 
tekę klausytis- prezidento pasi
kalbėjimo su užsienių r. minis- 
teriu Urbšiu. Urbšys siūlęs tom 
pareigom atstovą Prancūzijoje 
P. Klimą. Prezidentas neprita
ręs. Urbšys siūlęs tada atstovą 
Šveicarijoje J. Šaulį. Preziden
tas nepritaręs. Galutinai pats 
prezidentas pasiūlęs atstovą Ita
lijoje S. Lozoraitį.

J. Audėnas: “Apie šį pasky
rimą vyriausybės nariai nebuvo 
painformuoti. Aš apie jį suži
nojau tik po karo, gyvendamas 
Vokietijoje. Labai gaila, kad 
Urbšys tokio klausimo neįnešė 
į jokį vyriausybės posėdį, nors 
apie tai ne kartą kai kurių mi- 
nisterių buvo užsiminta” (205 
P-).

Vadinas, vieni vyriausybės na- 
'*riai žinojo; kiti.ne. Vieniem ro

dosi, * kadĮ prezi
dento, kitiem — kad i'dėja anks
čiau kitų buvo keliama.

torius randa Smetoną labai 
“tėvišką”); išreikštą visuome
nės siekimą demokratiškiau 
tvarkytis. Dėl to visuomenei

Recenzentą labiau domino 
klausimas, kaip tos pačios vy
riausybės du nariai ima vaiz-

ULTIMATUMO PRIĖMIMAS
Vyriausybės posėdį, kuria

me buvo svarstomas sovietų ul-

timatumas, abudu autoriai vaiz
duoja maždaug vienodai: kad 
prezidentas buvo prieš ultima
tumo priėmimą, už gynimąsi 
ginklu; Musteikis, Jokantas ir 
kontrolierius Šakenis taip pat; 
už priėmimą min. pirm, pava
duotojas Bizauskas, pats min. 
pirm. Merkys, Audėnas, o susi
siekimo ministeris Masiliūnas 
siūlė, kad protesto ženklui pre
zidentas ir vyriausybė pasi
trauktu i užsieni. Tamošaitis sa
vo nuomonės nepasakė. Audė
no ir Musteikio liudijimuose 
skiriasi tik kalbėjusių eilė ir lai
kas.

Labai betgi skiriasi svarstymo 
išvados.

K. Musteikis: “To posėdžio 
metu išryškėjo:

1. Respublikos prezidentas 
naują vyriausybę paveda su
daryti Raštikiui,

2. Su daugurųos Ministrų tary
bos narių,’t^jai, parinkto Mi
nistro pirmininko (Raštikio. 
Darb.) ir Kariuomenės vado 
(Vitkausko. Darb.) siūlymu ul
timatumą priimti ir nesipriešin
ti Prezidentą^ nesutinka.

Raštikis buvo priimtinas, o ne-
buvo priimtinas “tėviškajam” 
prezidentui ir juo labiau aplink 
prezidentą susitelkusiem nuo
lankiai jam pataikaujantiem.

K. Musteikis mini Raštikio 
straipsnį Karde, kuris cenzūros 
buvo sukonfiskuotas. Tame 
straipsny tarp kitko buvo sugre
tintas. miesto burmistro ir ka
riuomenės vado atlyginimas — 
burmistro didesnis. Ministeris 
Musteikis ir prezidentas Sme
tona pasidarė išvadą, kad Raš
tikis nepatenkintas savo atlygi
nimu ir nori didesnio. Galima, 
anot Smetonos, jam pridėti, 
tik tegul jis nesikiša į politiką. 
(Vadinas, galima padidintu at
lyginimu nutildyti!)... Skaity-

Daugiau balsuos VI tarybos rinkimuose, daugiau atstovų

Drauge gegužės 14 ir 15 V. 
Vaitiekūnas “Bendruomenės ta
rybos rinkimų proga” iškelia 
kliūtis, kuriu bendruomenė su
silaukė praeityje iš kitų organi
zacijų vadovų, dabartyje iš pa
čios bendruomenės tarybos, ir 
aiškina, kuo šie rinkimai skirsis 
nuo buvusių.
Praeityje:

JAV bendruomenės tarybos 
pirmi demokratiniai rinkimai 
buvo 1955. JAV esančių kitų 
organizacijų vadovų buvo žiū
rima į bendruomenę su įtari-

tures VII taryboje
SPAUDA

LB antrosios tarybos rinkimuo
se (1958) tas antibendruomeniš- 
kumas jau buvo gavęs aktyvaus 
boikoto ir neigimo apraiškų, at
virai įstaigoj ant JAV lietuvius, 
kad bendruomenės organizacija 
nereikalinga, netinkama, nepa
jėgi, partiška ir kitokių negero
vių apsėsta... Ir tik nuostabus 
JAV lietuvių bendruomenės or
ganizacijos pradininkų idealiz
mas, jų nesvyruojantis tikėji
mas bendruomenės būtinumu,

jų nepalaužiama ištverme ... 
padarė JAV lietuvių bendruo
menės organizaciją nepaneigia
mu ir svariu JAV lietuvių veiks
niu. Šiuo atžvilgiu, rinkdami 
JAV LB šeštąją tarybą, tikrai 
pagrįstai gali pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti visi JAV lietuviai, o 
pirmiausia prel. Jonas Balkūnas 
ir Stasys Barzdukas”.
Dabartyje:

Kalbėdamas apie dabar vei
kiančią penktąją tarybą, auto
rius randa kliūčių bendruome
nės veiklai pačioje taryboje—

3. Prezidentas pagal konsti
tuciją savo pareigas paveda ei
ti Ministrui pirmininkui ir iš
vyksta užsienin...

Prezidentas nesutinka. Tai 
kaip gi — ultimatumas priim
tas ar ne? Tokio klausimo iki 
šiol dar nesprendė mūsų tei
sininkai” (109 p.).

J. Audėnas visai nemini pre
zidento pareiškimo, kad jis 
perduodąs pareigas ir išvykstąs; 
bet sumini, kad Masiliūno pa
siūlymą išvykti prezidentui ir 
vyriausybei prezidentas pralei
dęs negirdom, ir niekas jo ne
svarstęs. O dėl išvados rašo: 
“Jei kas iš tame posėdyje sė
dėjusių dalyvių, o dar ypač pre
zidentas, po viso to (svarstymo) 
būtų ir toliau pasilikęs kitokios 
nuomonės, kad reikia ginklu 
priešintis, tai jis būtų ne tik pa
sisakęs prieš gen. Raštikio kan
didatūrą į min. pirmininkus,, 
bet turėdamas savo konstituci- 
nę galią, nebūtų skyręs Rašti
kio toms pareigoms. Nebūtų pa
vedęs sudaryti tokią vyriausy
bę, kurios pirmininkas tokiu 
svarbiu klausimu yra prie
šingos nuomonės, kaip pats pre
zidentas.

“Iš viso to prašosi viena visai 
logiška ir aiški išvada:

Tame istoriniame birželio 14- 
15 nakties vyriausybės posėdy
je, nežiūrint ankstesnių pasisa
kymų diskusijų eigoje, visi to 
posėdžio dalyviai paliko tos nuo
monės, kad pasipriešinti sovie
tų kariuomenei ginklu neįma
noma — reikia pasiųsti protes
tą" (220 p.).

J. Audėnas cituoja ir gen. 
Pundzevičiaus, štabo viršininko, 
dalyvavusio posėdy, liudijimą; 
“Įvertinusi susidariusią situaci
ją, vyriausybė nutarė ultimatu
mą priimti” (214).

K. . Musteikio JPrisiminimai 
yra paskiau pasirodę. Juos ra
šydamas ‘jis bus žinojęs J. Au
dėno teigimus. Galima manyti, 
kad bus sąmoningai norėjęs pa
brėžti, kad ne “visi”, bet tik 
“dauguma” buvo už ultimatu
mo priėmimą; sąmoningai bus 
norėjęs išskirti prezidentą; są
moningai bus norėjęs suabejo
ti, ar ultimatumas buvo priim
tas.

Rodos, toki iš atminties ne- 
dingstantieji įvykiai, o tų įvy
kių dviejų, trijų dalyvių liudi
jimai bei išvados nesutampa.

J. B. SKALI NS-ŠALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way StaJ, Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokmai visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

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

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama 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 prie® 
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—geriausio* 
rūšies pigiausiomis karnomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
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. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932._________________________________________ ______________ __

PHILADELPHIA, PA — Voice of the Amber Coast — sekmadieniais 4 vai. 
popiet. WIBF—103.9 FM. Veda G. Mironas ir A. Mažeika, 11 Wickham 
Lane, Heighstown, NJ, 08520. Tel. (609)-448-4475 _____

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

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

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brocktori, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

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

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

LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p. Vedėjas S. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, tel. 662-0244

to jas betgi aname straipsnyje 
rado paskatą kreipti savo dėme-’ 
sį ne į kariuomenėš vado, bet į

mu, tačiau pirmosios tarybos 
rinkimų metu “tatai reiškėsi 
daugiau pasyviu būdu. Bet JAV

Dr. Balys Matulionis, uolus Lietuvių Bendruomenės veikėjas, 
š.m. gegužės 21 susilaukė 75 metų.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

VARGAS DEL DVIEJŲ MARŠKINIŲ
Dveji balti sunešioti marški

niai ... Aš nemoku išsiskalbti, 
o žmona ligoninėje. Žingsniuo
ju į skalbyklos priėmimo punk
tą Kęstučio gatvėje. Stoju į ei
lutę, laukiu...

Praėjo gal penkiolika minu
čių.

— Koks jūsų numeris? — 
klausia geltonplaukė.

— Keturiasdešimt antras, — 
atsakau.

— Negali būti!?
— Kaipgi negali būti? Argi 

aš nežinau, kokius marškinius 
nešioju.

— Ne jūsų numerio aš klau
siu, o mūsų; eilės numerio, su
prantate?

— Ne, nesusigaudau, kokio 
numerio rš manęs norite?

— Pilieti! — pasigirsta bal- 
sas už mano nugaros. — Jūs 
trukdote ir priėmėją ir mus. Jai 
reikia žinoti, kokiu numeriu jūs 
čia užregistruotas, kad tuo pa
čiu numeriu jis priimtų ir grą
žintų jūsų daiktus.

— Kad aš pirmą kartą šioje 
malonioje aplinkoje. Žmona su
sirgo, o man greit reikia iš
skalbti marškinius, tai ir atė
jau.

— Prie marškinių turi būti 
prisiūtas numeris, — čiauška 
ta pati priėmėja.

— Prašom, prisiūkite, aš nie
ko prieš...
— Mes nesiuvam. Mes parduo

dame numerius, o prisisiūti tu
rite patys.

— Ar čia, mieloji, niekas ne
gali prisiūti? Juk tik dveji marš- 
kiniai.

— Ne. Neškitės numerius į 
namus, prisisiūkite. Tik tada 
mes priimsime.

— Pilieti, greičiau, namuose 
mažas vaikas, — vėl balsas už 
mano nugaros.

Su nešvariais marškiniais 
grįžau į namus, galvodamas 
apie “Gerų paslaugų kombina
tą” (švyturys Nr. 5).

tai jos narių tarpe “destrukty- 
vinė įtampa” ...

“Nuo pat šios tarybos ka
dencijos pradžios, kai tarybos 
mažumai nepavyko dirbtiniu bū
du (pasitelkus buv. centro val
dybos balsus) tapti tarybos dau
guma, toji mažuma .. .stojo į 
grynai obstrukcinę prieštaros ir 
trukdymo .poziciją ...

“Nenuostabu todėl, kad, pa
lyginus su buvusiomis JAV LB 
tarybomis, penktoji taryba be
ne bus buvus mažiausiai vaisin
ga ...

“Dėl tos destruktyvios įtam
pos penktojoj taryboj jos spe
cialios komisijos paruoštas 
bendruomenės organizacijos į- 
statų pakeitimo projektas ra
miai sau dūli tarybos prezidiu
mo saugiame stalčiuje. Dėl tos 
nelemtos įtampos šeštosios ta
rybos rinkimai pergyvena tam 
tikras konvulsijas”.
Nauja šiuose rinkimuose:

“Kaip žinome, 1-sios ir 2-sios 
LB tarybos rinkimai vyko iš 
vieno bendro kandidatų sąrašo 
visai Amerikai. Šioks rinkimų 
būdas palankus didžiosioms ko
lonijoms, bet visiškai užkerta 
kelią patekti į bendruomenės 
tarybą mažesniųjų kolonijų at
stovams. Kad bendruomenės ta
ryboje būtų atstovaujamos ir 
mažesniosios kolonijos, buvo 
nustatyti tarybos rinkimai apy
gardomis. Visa Amerika buvo 
paskirstyta į penkias rinkimi
nes apygardas. Tačiau ir šiose 
penkiose apygardose atstovus

(nukelta 4 psl.)

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 — rugsėjo 7 d. Dėl rezervarijų 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 rugpjūčio 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, Mainė 04046 (Tel. 207-967-2011).
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Chaosas ir
Amerikos piliečiai lietuviai 

skaičium yra nereikšmingi Ame
rikos gyvenime. Kaip tik dėl 
to mažo skaičiaus reikia, kad 
lietuviai būtų sąmoningesni pi
liečiai už daugumos narius — 
labiau sektų ir blaiviau vertin
tų gyvenimo raidą, ypač spau
dos, televizijos, demonstracijų 
šauksmus.

Buvęs vyr. teismo pirminin
kas Warren dabar paleido pe
simistišką šauksmą — “Ameri
kos bendruomenė dezintegruo- 
jasi” (skyla, eižėja). Su panašia 
mintim rodėsi ir buvęs prezi
dento Johnsono vyriausybės na
rys Gardner. Jų pareiškimus pa
gavo spauda, televizija kaip liu
dijimus apie Amerikos “chao
są”.

Neginčytinas tvirtinimas, kad 
chaosas ir dezintegracija yra 
stipresni nei bet kada. Nepri
imtinas betgi tvirtinimas, kad 
dėl to tesanti kalta tik vyriau
sybė ir “santvarka”.

Vienas iš kalbamo chaoso 
ženklu esąs — demokratinės 
teises nykimas ir jos vietoj 
džiunglių teisės — smurto — 
įsigalėjimas.

Taip prašnekta ryšium su po
licijos pavartotu ginklu prieš 
demonstrantus, ryšium su sta
tybos darbininkų ir demonstran
tų apsidaužymu. Pažymėtina, 
anksčiau, kol demonstrantai 
degino pastatus, sąmokslininkai 
kišo bombas, apie smurtą ma
žiau kalbėta.

Jei pagaliau smurtas įsipi- 
lietina, tai kas jam suteikia 
pilietines teises? Ar ne vyriau
sio teismo narys Douglas patei
sino smurto vartojimą? Savo 
brošiūroj “Points of Rebellion” 
skelbė, kad smurtas tesanti vie
nintelė efektyvi priemonė prieš 
policinę valstybę; jis paliko įs
pūdį, kad JAV su savo FBI, 
ČIA ir Pentagonu tokia ir yra.

★
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Šeimininkė, išleisdama ban

dą į lauką, įsako vaikams dabo
ti karves; jei kuri išvirstų ir 
negalėtų atsikelti, tuojaūs bėg
ti namo pasakyti. Pavasarį gy
vuliai kitais metais būdavo la
bai blogi: šoksta per griovį, iš
virsta, galvą įkiša į vandenį ar 
pagula — ir galas; o jei ir ne 
galas,tai atsikelti negali. Būda
vo nuomonė, ekonominiu žvilgs
niu anais laikais pateisinama, 
kad per žiemą reikia išmaitinti 
ko daugiausia gyvulių; tegul 
sau ir blogi išeitų, o tie pava
sarį atsigauna, vasarą atsiėda, 
karvės duoda pieno, jaučiai tin
ka pardavimui ir darbui, o jau
ni gyvuliai paauga. Ganyklų ir 
miškų buvo plačiai, reikėjo 
juos gyvuliams išnaudoti. Ne
peiktinas buvo net tas ūkinin
kas, kuris “blovieščiuose iš
vilktų ant luobo kiaulę į ganyk
lą”, kurio “karvė vėjo pučia
ma”, arklys “pavasaringas”; ne 
ūkininkas tuom kaltas, bet per
nykštė vasara, kad pašaro ma
ža teužaugo arba kad pašaras 

kas už jo?
Kitas chaoso ženklas esąs — 

demokratinių laisvių dingimas 
ir sąžinės prievartavimas. Taip 
kalbama ryšium su karinės prie
volės atlikimu, ypačiai ryšium 
su tos prievolės atlikimu Viet
name. Vengiančius tos prievo
lės laikė herojais ne tik politi
kieriai kaip Lindsay. Ar nepa
skatina į tai ir tokios idėjos, 
kurias skelbė katalikų intelek
tualų organizacija Pax Roma
ną tardama: “Asmuo nėra lais
vas, jei jis negali pasirinkti bū
dų, kuriais jis atlieka savo pa
reigą kraštui ir žmonijai” (cit. 
iš The Tablet). Jis turįs teisę 
atsisakyti nuo karinės tarny
bos, jei tai prieš jo sąžinę .. .

Vienam prieš sąžinę gal bus 
tik karinė tarnyba, o kitam gal 
ir mokesčių mokėjimas?

Ar ne šie intelektualai tokiais 
pareiškimais tiesia kelius asme
niui į konfliktą su valstybės į- 
statymais, o valstybei kelius į 
anarchiją, chaosą?

Jei yra chaosas, smurtas, prie
vartavimas, dezintegracija, tai 
jie išaugo ne savaime. Chaosas 
pirmiausia atsirado galvose tų, 
kurie yra Amerikos "smege - 
nys" — kai kurių profesorių, 
kai kurių teisėjų, kai kurių teo
logų.

Amerikoje jie labiau nei ki
tur turėjo ir turi įtakos vyriau
sybėm. Kai jų planai atveda į 
katastrofą jie pasislepia po 
Fordo ar kitokio fondo valdyto
jo titulu, atsakomybę palikda
mi prezidentui.

Kai vyriausybė nesiduoda jų 
diriguojama, kyla destruktyvinė 
kritika.

Turint prieš akis tokią šios 
“intelektualų” dalies destrukty- 
vinę rolę, tenka pozityviai ver
tinti ir lietuvių siunčiamus 
prezidentui Nixonui pritarimo 
pareiškimus kaip “tylinčios dau
gumos” kylantį balsą.

išlytas; ūkininkui tereikia iš
maitinti gyvuliai per žiemą ir 
išleisti jie gyvi ant pavasario 
žolės.

3. IŠĖJIMAS ARTI
Jaučiai į pavasarį turi išeiti 

diktesni už karves: jiems su žie
mos pajėga reikia suarti lau
kus. štaj kokį rytą ir pamato
me gatve beeinančiu du jaučiu, 
jungą ant sprando nešinu, pa
skui juos eina artojas, viena 
ranka pritūrėdamas žuobrį ant 
pečių, antroje rankoje laiky
damas trikampį geležinį. Ir žmo
gus, ir jaučiai, rodosi patenkin
ti prasidedančiais darbais. Ro
dosi, kad jaučiai sąmoningai ei
na savo pareigą: nei jie nubė
ga nuo artojo, nei į šalį nenu
krypsta: žengia sau gatve ir 
keliu, pakol artojas užbėga iš 
vienos pusės ir tuom parodo, 
kad reikia pasukti į dirvą. Jau
čiai pasuko į dirvą, artojas su
čiulpė — jaučiai sustojo ir ra
miai laukia tolesnio nurodymo. 
Artojas nuleido žuobrį ant že
mės, užmovė geležinį ant išaros, 
pavartė žuobrį, apžiūrėjo ir už

Čia bus kalbama apie praei
tį — tuos laikus, kada 16 am
žiuje kilusi reformacija buvo 
užliejusi ir Lietuvą. Naujo tikė
jimo platintojai norėta paruoš
ti reformacijos lopšyje — Vo
kietijoje. Į jos universitetus im
ta traukti teologijos studentus 
iš Lietuvos. Populiarus lietu
viam teologam ruošti lietuvių 
seminaras buvo įsteigtas 1723 
prie Karaliaučiaus universiteto 
su stipendijom studentam, ku
rie mokėsi lietuviškai. Buvo į- 
steigtas taip pat tokis semina
ras Halėje ir veikė nuo 1727 iki 
1765. Mažiau reikšmės ir ma
žiau garso turėjo stipendijos 
Frankfurto (prie Oderio) univer
sitete ir Berlyno lietuvių bažny
čios stipendija studijuojančiam 
Joachimstaler gimnazijoje.

Kad tokios stipendiios buvo 
įsteigtos Marburgo universitete 
— apie tai patirtam iš Marbur
go universiteto leidinio “Alma 
mater philippina” 1790, kuris 
mus pasiekė prof. V.Vr.dėka.

•
Minėtame leidiny yra Hans 

Bemd Harder rašinys “Marbur
go stipendijos studentam iš Lie
tuvos”. Stipendiios čia buvo i- 
steietos ne protestantizmo žy
dėjimo metu, bet tada, kai Lie
tuvoje katalikai perėmė inicia- 
twa i savo rankas. Dveiona ini
ciatyvą: teismo keliu mėgino at

Lituanistikos studijas Chicagos universitete įvesdinant. Iš k.: LB pirm. Br. Nainys, Lietuvių Fondo pirm. dr. 
A. Razma, dr. J. Kaunas, prof. dr. P. Jonikas, LF Tarybos pirm. dr. G. Batukas, Chicagos universiteto rekto
rius mokslo reikalams J. Wilson ir Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis. Nuotr. V. Noreikos
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kabino galą ielaksties už velkės 
jungo.

Arimas sąstatoje, jaučiai 
greitai suprato, nuo kur pradė
ti vagą. Vaga varoma, artojas 
mato, kad vaga ne kaip rei
kiant — vėl sustojo, atleido vir
ves, akmeniu pakalinėjo pleito- 
ką ir virves iš naujo užsuko. 
Dabar aria be sustojimo.

Žuobriu ariant, reikia turėti 
daugiau sveikatos ir nuomonės, 
negu ariant plūgu, žuobrį nega
li paleisti į žemę, jį reikia nešti 
ant rankų, kad per giliai nepis
tų, arba spausti į žemę, kad nei
tų paviršium, žuobris reikia nu
statyti gulsčiai ir stačiai, kad 
eitų lygiai ir kad būtų padori 
vaga; reikia nustatyti išara, kad 
lygiai verstų į abi pusi. Vieną 
vasarą ištisai paaręs jaunas ar
tojas sužino didžiumą užmačių 
šio nesudėtingo ūkės įrankio; 
o nesužinojęs gyvulį kankina, 
savo sveikatą be reikalo deda 
ir dirvą gadina. Dabar aria be 
sustojimo, ragindamas jaučius: 
“Juodi, žali!...”

Po dviejų trijų dienų jau pil
nas laukas artojų; iš vienos du
bos po du žuobriu, iš pusės du
bos — vienas žuobris. Nepratęs 
žmogus, sakysim, miestietis, at
siradęs tuom sykiu lauke, ma
nytų, kad rėkavimas tiem žmo
nėms yra tiesioginis darbas, 
nes jų kiekvienas kiek turėda
mi nasro ir be paliovos rėkia: 
“žali, juodi, balni, margi, palši, 
šėmi, laukši, dvyliau!.

Marburgo universitete buvo duodamos stipendijos 
studentam iš Lietuvos

gauti bažnyčias ir žemes, kurias 
protestantai buvo pasisavinę. 
Antra, atkviesti į Lietuvą jėzui
tai Vilniuje įsteigė akademiją, 
o kituose miestuose taip pat 
plėtė švietimo tinklą.

Tada protestantų, arba re
formuotai Bažnyčiai Lietuvo
je Marburgo universitete land- 
grafas Karlas (Carl) įsteigė po
rą stipendijų — gelbėti, anot 
jo, labai prislėgtai reformuotai 
Bažnyčiai Lietuvoje.

•
Marburgo universitete pir

mieji iš Lietuvos įsimatrikulia- 
vo 1682 rugpjūčio 25 Johan
nes Paterson, vadinamas “Lith
uanus Cajodunensis” (vadinas, 
iš Kėdainių), Florianus Swida, 
vadinamas “Lithuanus Sluccen- 
sis” (iš Slucko) ir Johannes 
Swięciski, “Lithuanus Sreszo- 
lis” (iš Hresko prie Slucko?).

Pavardės rodo, kad stipendi
jos buvo skirtos nebūtinai lietu
viam, bet Lietuvos sinodo re- 
komenduotiem studentam iš di
džiosios Lietuvos kunigaikštys
tės, kurioje buvo ir lietuvių, ir 
lenku, ir gudų, o miestuose ir 
vokiečių, čia buvo suminėtos 
geografinės vietos, iš kurių tie

Prie progos pasakysime, kad: 
1) šėmis tas, kurio plaukai juo
di ir balti iš daikto susimaišę, 
spalva jo mėlyna; toks arklys 
vadinasi širmas, tokia ožka ir 
kiaulė vadinasi žila, žemaičiuo
se juodą jautį vadina šėmiu; 2) 
laukas jautis, laukšis tas, kuri j 
galva juoda ar raudona, bet išil
gai kaktos eina balta juosta; že
maičiai ant tokio sako — bli- 
sas; 3) dvylas — tai toks, 
kurio plaukas vienodas, bet 
galva ir kaklas tamsesni, negu 
visas kūnas, ir perėjimas į tam
sumą nestaigus; 4) žalis — tai 
rudas; 5) palšis —tai pilkas; 6 
baltnugaris —tai per nugarą 
su baltu ruožu.

Visi aria jaučiais, tik su tam 
tikru žuobriu arkliu bulves va
goja. Jautis pigiau buvo užlai
kyti: jis ganėdinosi menkesniu 
pašaru ir nereikėdavo ganyti 
skyrium.

štai vidurdieny mergaitės ne
ša artojams valgyti: per petį pa
kabinta tarba su duona ir 
šaukštais; vienoje rankoje lai
ko ąsotį su viralu, antra ran
ka prilaiko per petį virvę nuo 
rezginių. Rezginėse įdėtas pla
katas kratinio, vasarojienių 
šiaudų ir šieno; kratinys —tai 
jaučiams pietūs. Tuo menku 
nieku gaivinami jaučiai ars 
žemę ligi vakarui, visas aštuo- 
nias valandas. Arklys nedirbs 
nei kratiniu, nei šienu: jam rei
kia abrako. Artojai sakydavo: 
“Smagu dirbti, jei gyvulys so

studentai buvo atkeliavę — iš 
Kėdainių ir Slucko. (Pagal St. 
Ylos naują knygą “Šiluva Že
maičių istorijoje” Kėdainiuose 
ir Slucke veikė svarbiausios re
formatų mokyklos — Kėdai
niuose nuo 1625, Slucke nuo 
1626).

Stipendijas išrūpinti iniciaty
va priklausė Lietuvos refor
muotos Bažnyčios superinten
dentui Mykolui Minvydui (Nico
laus Minvid). Jis buvo nuvykęs 
į Kasselį, susitiko su landgrafu 
Karlu ir 1680 gavo iš jo stipen
dijų pažadą. Pažadas pradėtas 
vykdyti nuo 1682. Paversti pa
žadą nuolatinėm stipendijom 
Minvydas jau nespėjo. Jis 1688 
mirė. Tik naujas superintenden
tas Thomas Ramsay 1698 išga
vo, kad trys stipendijos būtų 
nuolatinės, ne atsitiktinės pa
gal landgrafo ateinančią ar pra
einančią nuotaiką. 0 kad sti
pendijos nebūtų nutrauktos po 
landgrafo mirties, užsitikrinti 
pavyko tik 1729. Tada landgra- 
fas oficialiu raštu patvirtino, 
kad stipendijos būtų skiriamos 
šimtui metų. Ir po vienerių me
tų jis pats mirė.

Pirmos stipendijos dviem iš

tus.” Iš to pasakymo reikia ma
nyti, kad dirbdavo ir su alka
nais gyvuliais.

Be laukų dirbimo, žemei at
šilus, reikėjo dar taisyti tvoras. 
Tvorų buvo daug: kluonas, ver
šininkas, daržas, daržiukas ir 
sodas — vis aptvarstyti tvoro
mis. Dar buvo bendros visos 
kaimos tvoros, užvarais vadina
mos, skiriančios laukus (palie
tus) nuo vienas kito. Mūsų kai- 
moje užvarų buvo du, kiekvie
nas po kilometrą ilgumo. Nuo 
kitų kaimų ir nuo dvaro už
varų nebuvo; buvo taip sutaiky
ta, kad, kai mūsų pūdymas ta
me lauke, tai ir Lenčių pūdy
mas sueinamajame lauke; taip 
pat ir su dvarais. Užvarų tver
ti prisiėjo kiekvienam gyveni
mui bent po šimtą metrų. Be 
to, kiekvienas gyvenimas turė
jo taisyti vieną tiltą lauke, ir 
visi iš eilės privalėjo dėti ket
verius vartus gatvėje. Visus mi
nimus darbus reikėjo dirbti pa
vasarį. Jei dvieju išėjo prie ari
mo, tai prie tvorų ir kitų dar
bų turi būti trečias darbinin
kas.

Du žuobriu per savaitę suar
davo rugienas vieno pilno gy
venimo, nuo dvidešimties hek
tarų. Suarę rugienas, turėjo eiti 
pūdymo arti, pusbernis gi ėjo 
akėti suartų rugienų ir rengti 
lauko vasarojaus sėjimui Jau 
žydi ievos — laikas avižos ir 
žirniai sėti, savaime ateina lai
kas bulbes sodinti, sėti miežius 

Lietuvos buvo nedidelės — ne
mokamas maistas (“stalas”) ir 
20 talerių metam.' To nepaka
ko pragyventi. Studentam pra
šant 1683 stipendijas pakė
lė iki 40 talerių. O nuo 1686 
pridėjo dar kelionpinigius.

Lietuvišką stipendiją tame 
universitete įsteigė ir landgra
fo Karlo sesuo Danijos karalie
nė Charlotte Amalia. Iniciaty
vos ir šiai stipendijai buvo 
ėmęsis 1680 Mikalojus Minvy
das, o formalus stipendijos įs
teigimo aktas datuotas 1701. 
Stipendija buvo 100 talerių. Ji 
buvo mokama iš procentų su
mos, tam reikalui skirtos — 
1213 talerių.

e
Laikotarpy nuo 1682 iki 1824 

Marburgo lietuviškom stipendi
jom pasinaudojo 83 studentai. 
Tik dviem protarpiais universi
tete nebuvo studentų iš Lietu
vos: 1796-1803 ir 1807-1818.

Šiaip į čia studijuoti atvykda
vo daugiausia iš Frankfurto ir 
Karaliaučiaus universitetų, re
čiau iš Berlyno. Apie 80 procen
tu studijavo teologiją. Grįžę į 
Lietuvą dalis buvo mokytojai 
Slucko ir Kėdainių gimnazijose. 
Kiti 20 proc. buvo daugiausia 
teisininkai. Nuo 18 šimtmečio 
antros pusės kai kurie studija
vo ir gamtos mokslus.

Lietuvių kalba Cliicagos universitete
Lietuvių kalbos studijų pro

gramoje pirmiausia numatomi 
3 kalbotyros dalykai: 1) struk
tūrinė lietuvių kalbos sistema; 
2) lietuvių kalbos istorija ir 3) 
įvadas į baltų ir slavų kalbų su
dėtį. Lietuvių kalbos dėstymo 
programoje numatomas palaips- 
ninis darbas: 1) elementarinis 
lietuvių kalbos kursas; 2) 'aukš
tesnysis kursas ir 3) lyginama- 

kursas.
Kalbotyros dalykų dėstytoju 
a pakviestas prof. dr. Petras 

r rnikas. lietuvių kalbos prog- 
ws lektorius — ieškomas.
Kadangi lietuvių kalbos ir 

kalbotyros mokslai Chicagos ų- 
niversitete yra tik pradedami, 
tai yra galimi jų papildymai ir 
pritaikymai, atsižvelgiant į dės
tomuosius dalykus, profesūrą ir 
studentus.

ir linus. Sutraukę visus vasaro
jaus sėjimo darbus į daiktą ir 
atsiminę, kad kiekvieną javą 
pasėjus pridengdavo ne akėji
mu, bet arimu, kad miežiams, 
bulbėms ir linams dirva buvo 
kartojama, vadinasi, antrą sykį 
ariama, ir kad po kiekvieno ari
mo eina akėjimas, — atsiminę 
visa tai, suprasime, kad dirva 
vasarojui būdavo per daug su
smulkinta ir nepatikdavo auga
lams, ypač miežiams. Patys ūki
ninkai, suprasdami tą, sakyda
vo: “Mes žemę per daug išpliau- 
piame.”

4. KAIMOS NEMALONUMAI
Su pavasariu prasideda ne

malonumai kaimynų tarpe; vai
dų priežastis — gyvuliai arba, 
einant dar arčiau — pašaro sto
ka. Kiekvienoje daržinėje pava
sarį šieno tiek, kiek kad būtų 
kertelėje krosnis, vadinasi, ve
žimo metas. Reikalas gi dide
lis: šieno turi užtekti arkliams 
ir jaučiams per visą ilgą pava
sario darbų laiką, žolės laukuo
se nėra, reikia net dykūnus šer
ti: karves, avis, kumelius. Tuom 
tarpu pernykščiai želmenys ru
gių lauke kaip ir žaliuoja; kaip 
čia susiturėti avelių neišleidus, 
juk mažas gyvuliukas ne ką te- 
išklampos. Ir išleidžia į kluoną, 
o iš kluono avys pačios į ru
gių lauką išeina. Vaikščioja a- 
velės po rugius, kaimynai žiū
ri ir mato, bet nė vienas ne
nori prasidėti, užsiimti ir suži
noti, kieno tos avys, , o . sužino

Tarp tų Marburgo studentų 
iš Lietuvos autorius suminėjo 
šias pavardes: Bernacki, Byth- 
ner (vokietis, St. Yla teigia, kad 
jis išvertė Sen. Testamentą, ku
ris buvo išleistas 1701), Borzy- 
mowski, Ceraski, Dyiakiewicz, 
Gordon, Krainski, Metycki, Rę- 
oxynski, Rekuč, Rimvyd, Swida, 
Swięcicki.

•

Stipendijos buvo nutrauktos 
nuo 1824. Tam buvo dvi prie
žastys. Religinė kova Lietuvoje 
jau buvo išblėsus. Karštis rem
ti .reformatų Bažnyčią ir turė
ti vokiškos įtakos per reforma
tus — praėjo. Dar svarbiau— 
pakito Lietuvos politinis gyve
nimas. Lietuva buvo padalyta 
1795, ir nuo caro Mikalojaus I 
laikę buvo uždrausta Rusijos 
valdomos teritorijos piliečiam 
mokytis užsieny.

Padėtį mėgino gelbėti “Lie
tuvos didžiosios kunigaikštijos 
provincinio sinodo” pirminin
kas grafas Grabowski. Jis 1838 
kreipėsi į Marburgo universite
tą, ar jis nesutiktų daniškosios 
stipendijos procentus perkelti 
studentui, kuris teologiją studi
juos Dorpato, taigi Rusijos teri
torijos, universitete. Atsaky
mas buvo neigiamas.

Taip ir baigėsi tas lietuviš
kų stipendijų Marburgo univer
sitete laikotarpis, trukęs nuo 
1682 iki 1824.

Kadangi šis kalbotyros orga
nizavimo darbas taip yra pra
dėtas (tai yra, susirišta su uni
versitetu finansiškai, pakviesti 
lietuviai dėstytojai, sudarytos 
programos), tai sustoti ir eiti ki
tur jau nebegalima. Bereikia da
bar dėti visas pastangas ir verž- 

pirmyn.
Jei at :b. cnt keičias .it 

\ minėtą pr 
a:-- _ maksi'. iaips- 

ano Klimo pa- 
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j aomenei.
Siud.ntam . čika ingos stipen

dijos. Moksle gerai pasirodžiu
sius vėliau imtų finansuoti pats 
universitetas, bet pirmaisiais 
metais stipendijos turi eiti iš 
lietuvių. Lituanistikai puoselėti 

(nukelta į 4 pslj 

ję eiti bartis. “Tegu kitas tą vi
sa padaro: ne man vienam, bet 
visiems čia pragaištis”.

Diena praslinko ramiai, avys 
paėdė. Ant rytojaus avių savi
ninkas vėl jas paleidžia ir dar 
prideda pernykštį veršį. Dabar 
jau ir kiti pamatę leidžia avis ir 
veršius, kol vienas kuris pra
trūksta pykčiu:

— Kam leidžiate avis ant ru
gių? Ar iš galvos išėjote? Juk 
klampoja, mina, ar nematote!

— Žinoma, kad klampoja; 
kas jas leis tyčia, pačios ištrū
ko iš tvarto ir išėjo. Antai Gim
butas netveria kluono, per jo 
spragas ir išeina, — teisinasi 
kaltininkas įprastu būdu.

Ir taip visi pyksta ant kits 
kito ir visi leidžia, besarmačiai 
pirma, drovingesnieji paskiau, 
kolaik bet kur atsiranda žolės 
ir pradeda ganyti skerdžius.

Karves ir avis gano sker
džius, bet kumeliai — dvei
giai ir treigiai — tiekti nega
nomi. Išsiveda juos vaikas, jo
damas akėti; jo rūpesčiui ir pa
liekami tie kumeliai lauke. Vai
ko rūpesčio dėka kumeliai mi
na išdygusias avižas ir žirnius, 
išverčia maišus su sėkla, užriš
tus ir nerištus, drigančiukai už 
puldami gaišina dirbančius ark
lius — jų negali nuvyti. Nėr 
pagelbos. Tikra mokykla kant
rybei prasilavinti ir pykčiui pri
bukti.

(Bus daugiau)
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BIRŽ. 13 ATIDAROMA TAUTOS GENOCIDO PARODA
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pastangomis, specialus komite
tas, ilgai ir intensyviai dirbęs, 
paruošė lietuvių tautos genoci
dą vaizduojančią parodą. Ją su
daro 29 didelio formato rėmai, 
talpiną 628 dokumentines nuo
traukas.

Meninį parodos apipavidalini
mą atliko dait Z. Kolba. Jis į- 
gyvendino savo mintį, puoselė
tą 10 metų, kad turime pasau
liui parodyti savo tautos didžią
ją tragediją gerai paruošta do
kumentacija. Jis ir jo komiteto 
nariai tą darbą atliko pasigėrėti
nai. Paroda iškalbingai byloja 
apie mūsų tautos genocidą.

Lietuvos genocido parodos rengėjai ir spaudos atstovai. Iš k.: V. Šimkus, J. Jasaitis, dr. L. Kriaučeliūnas, R. 
Staniūnas, dail. Z. Kolba — parodos paruošėjas, J. Vaidelys; stovi: L. Prapuolenis, J. Jurevičius, A. Pužaus
kas, V. Kasniūnas, J. Janušaitis ir J. Gaidelis. Nuotr. V. Noreikos

Daugiau balsuos VI 
(atkelta iš 2 psl.) 

dominuodavo atitinkamos apy
gardos didžiosios kolonijos”.

Autorius nurodo pavyzdžiu 
rytų ap-dą, kurioje New Yor- 
kas naudojosi New Jersey, 
Pennsylvanijos, Washin gtono 
balsais, palikdamas tom sritim 
po vieną atstovą, o sau paim
damas 4-5 atstovus. Autoriaus 
išvada: “Bendruomenės organi-

LietuviŲ kalba. . .
(atkelta iŠ 3 psl.)

komitetas, — dr. G. Balukas, 
dr. A. Razma, dr. E. Ringus, 
kun. dr. J. Prunskis, A. Rėklai
tis, C. G. Oksas, Irena Žibienė, 
Elena Bradūnaitė, K. A. Girvi- 
las, — kviečia lietuvių visuome
nę dabar sudaryti bent dvi pir
mąsias stipendijas. Įnašus pra
šoma siųsti stipendijų sąskai- 
ton, Lithuanian Scholarship 
Funds, Lietuvių Fondas, 6643 
So. Maplewood Ave., Chicago, 
Ill. 60629, arba tiesiog Chica- 
go Savings and Loan Assn., 
6245 So. Western Ave., Chi
cago, Ill. 60636, Acc. Nr. 59760 
-9.

Vienas kandidatas nori studi
juoti ir gyventi universiteto pa
talpose. Susidaro didesni mo
kesčiai: mokslas, knygos, pragy
venimas. Jam reikia stipendi
jos.

Chicagoje vykstančiais uni
versitetiniais kalbotyros darbais 
šiuo metu yra susidomėję šie 
lituanistai: dr. A. Klimas, Juo
zas Tininis, Asta Veličkaitė, Ele
na Bradūnaitė, Antanas ir Dzi
dorius Giedraičiai ir kt.; šios 
įstaigos: Pedagoginis Lituanisti
kos Institutas ir Švietimo Tary
ba. Tuo reikalu yra teiravęsi 
šie studentai: Rimas Černius, 
Audrius Plioplys, Juozas Paulio- 
nis, Vytautas Ramonis, Ramutė 
Plioplytė ir Aleksandras Pakal
niškis. Reikia daugiau.

Laukiama veiklos visų lie
tuvių, kurie brangina savo seną
ją kalbą. Kreiptis: K. A. Gir- 
vilas, 6138 So. Artesian Ave., 
Chicago, DI. 60629.

Chicagoje amerikiečiam pa
rodą pristatyti pakviestas ener
gingas visuomenininkas dr. Leo
nas Kriaučeliūnas. Jis rūpinsis 
visais parodos pristatymo rei
kalais, pasikviesdamas sau rei
kiamus atskirų sričių talkinin
kus.

Paroda Chicagoje bus atida
ryta miesto centre, Sheraton 
viešbutyje, birželio 13, su pri- 
deramom iškilmėm, kuriose da
lyvaus ir pagrindinę kalbą pa
sakys kongresmanas Fordas. 
Numatoma, kad ir kitomis die
nomis bus. susilaukta aukštų 
Chicagos miesto bei valdžios į- 
takingų politikų, kurie bus su

Tarybos rinkimuose 
zacijai juo bus sveikiau, juo 
daugiau bendruomenės koloni
jų bus atstovaujamos taryboje. 
Sveikintinas tad centro valdy
bos žingsnis vietoj buvusių 5 
rinkiminių apygardų padaryti 
bent 9 apygardas”.

Nauja 'šiuose rinkimuose ir 
tai, kad garbės teismas išaiški
no kitaip suprastiną “rinkimą 
apygardom”, nei tai buvo prak
tikuota per paskutinius dvejus 
rinkimus. Anot autoriaus, “Rin
kimų apygarda tai toks sava
rankiškas rinkimų vienetas, ku
ris ne tik kandidatus savaran
kiškai stato ir balsuoja, bet taip 
pat turi ir savo kitų rinkimų 
apygardų nepriklausančius man
datus .. .Per kažkokį nesusi
pratimą bendruomenės centro 
valdyba, vykdydama trečiosios 
tarybos rinkimus (1961) apy
gardomis, klaidingai pasirinko 
apygardomis vykdyti tik kandi
datų statymą ir balsavimą, o 
balsavimo rezultatus... dėjo 
į bendrą katilą ir paskum iš to 
bendro katilo jau seikėjo atsto

V. Dragūnevičiaus skulptūros kūriniu parodoje, kuri buvo surengta balandžio 25-26 Kultūros židinio patalpo
se Brooklyne. Rengė skautam remti komitetas. Vidury dail. V. Igno biustas. Nuotr. V. Maželio

pažindinti su paroda ir kalbės 
parodos lankytojam. Atidary
mo dieną tame pačiame viešbu
tyje įvyks specialus banketas 
su gera menine programa. Ja
me taip pat dalyvaus amerikie
čių iškilieji politikai, spaudos 
žmonės bei įtakingi valdančių
jų partijų žmonės.

Iš Chicagos, manoma, ši pa
roda bus perkeliama į dides
niuosius Amerikos miestus.

Paroda atidaroma kaip tik 
tuo laiku, kada sukanka 30 me
tų nuo lietuvių tautos genoci
do pradžios.

Jurgis Janušaitis

vus atskiroms apygardoms. Tuo 
būdu bendruomenės tarybos 
nustatyti rinkimai apygardomis 
buvo centro valdybos taisyklių 
iškreipiami ir žalojami”.

Autorius nurodo, kaip 1964 
ir 1967 į tuos žalojimus buvo 
kreipiamas dėmesys spaudoje, 
bet to nebuvo paisoma. Dėl to 
teko šauktis garbės teismo.

“Kai kurie bendruomenės 
veikėjai nusiminė dėl garbės 
teismo korektūros, nes įtarė, 
kad ji pašalins iš bendruome
nės tarybos rinkimų savitarpio 
lenktyniavimą ... Toks Įtari
mas faktiškai betgi neturi pa
grindo ... Kaip buvo, taip ir pa
siliko apygardos atstovų skai
čius priklausomas nuo balsuoto
ju skaičiaus, tik su tuo skirtu
mu, kad dabar tas skaičius ap
spręs apygardos atstovų skai
čių ne renkamai tarybai, o se
kančiai. Todėl pvz. mūsų, New 
Jersey, lietuviai šių metų rin
kimuose yra pasiryžę savo bal
suotojų skaičių kiek galint pa
didinti, kad septintosios tary
bos rinkimuose gautų daugiau 
atstovų”.

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

KEBLI TEISINĖ PADĖTIS 
Klausimas

1968 nusipirkau naują auto
mobilį ir jį apdraudžiau pas vie
tinį man gerai pažįstamą drau
dimo agentą (insurance broker). 
Jis man patarė apsirūpinti vi
sokiais draudimais, tarp jų ir 
“collision”. Klausiau jį, ar pil
nai esu apsidraudęs. Jis mane 
užtikrino, kad kito draudimo 
nereikia, kad galiu vairuoti sa
vo naują automobilį be rizikos. 
Apmokėjau man prisiųstą sąs
kaitą ir nebesirūpinau.

1969, žmonai atbulai važiuo
jant (backing) iš iš mūsų gara
žo, mašinos užpakalis pataikė į 
gatvėj esantį stulpą. Gerokai 
apdaužytą mašiną kitą dieną 
nuvežiau į taisymo garažą ir 
prašiau, kad apskaičiuotų nuo
stolius (estimate). Jie surašė vi
sokius reikalingus pataisymus, 
pvz. bagažinės (trunk) sutaisy- 
mą, užpakalio išlyginimą ir nu- 
dažymą ir pan. Susidarė net 
550 dolerių. Su ‘šiuo lapu (esti
mate) nuėjau pas savo draudi
mo agentą, ir jis man pažadė
jo viską sutvarkyti. Po kelių 
dienų taisymo garažo savinin
kas man paskambino ir pasa
kė, kad pati draudimo bendro
vė jam paskambino ir davė lei
dimą pataisyti mano mašiną.
Taigi rodosi viskas tvarkoje. 
Po poros dienų gavau pataisy
tą mašiną ir pasirašiau, kad ji 
buvo pataisyta. Apie šį nelem
tą įvykį užmiršau, ir baigta.

Po kelių mėnesių gaunu pra
nešimą iš tos automobilių taisy- 
tuvės. Reikalaujama iš manęs 
jiem sumokėti 558 dolerius. Aš 
jiem tuoj paskambinau ir pa
sakiau, kad jie, tur būt, yra pa
darę klaidą, kad mano draudi
mo bendrovė seniai jiem tą są
skaitą yra apmokėjusi. Kalbė
jau su pačiu “manager”, ir jis 
man, mum pasiginčijus, liepė 
kalbėtis su mano draudimo 
bendrove ir su ja ginčytis, o ne 
su juo.

Bėgte nubėgau pas savo a- 
gentą ir jam išdėsčiau visą rei-
kalą. Jis man tada praneša, kad, 
girdi, ta draudimo, bendrovė, 
kurioje jis mane buvo apdrau- 
dęs, bankrotavo, ir todėl mano 
sąskaita automobilių taisytuvei 
likusi neapmokėta. Sakau, aš 
toj bendrovėj nesidraudžiau, 
draudžiausi pas tave. Kas man 
rūpi, kad bankrotavo. Tu pri
valai apmokėti mano sąskaitą, 
nes aš tau sumokėjau draudi

mo premiją (premium). Jis atsi
sako ir iki šios dienos nesutin
ka sumokėti taisytuvei už ma
no mašinos pataisymą. Taisy- 
tuvė man pranešė, kad jie ma
ne traukia teisman ir išreika
laus iš manęs tą sąskaitą apmo
kėti.

Labai prašau man pasakyti, 
ar Tamsta supranti, kas čia da
rosi. Apdraudą sumokėjau pil
nai; turėjau reikalą vien su 
draudimo agentu — brokeriu; 
draudimo bendrovės nepažįs
tu ir nesu turėjęs su ja rei
kalų. Ar gali toks agentas at
sisakyti sumokėti už mašinos 
pataisymą? Kam susiriša su to
kia bendrove, kuri bankrotuo- 
ja? Ar trūksta gerų bendrovių?

Atsakymas
Teisinė padėtis Tamstos ap

rašomomis aplinkybėmis yra 
kebli.

Žinoma, draudimo agentas 
(insurance broker) turi pareigą 
tvarkyti savo klientų reikalus 
sąžiningai ir atsargiai. Jei Tams
ta galėtum įrodyti, kad Tams
tos agentas žinojo arba bent 
turėjo nuovokos, kad ta drau
dimo bendrovė, kurioje jis ap
draudė Tamstos mašiną, yra 
finansiškai nepajėgi arba turi 
kokiu nors finansiniu sunku
mu, — tada Tamsta turėtum 
gerą pagrindą priversti agentą 
apmokėti Tamstos mašinos tai
symo sąskaitą.

Iš kitos pusės — jei teisme 
paaiškėtų, kad Tamstos agen
tas nežinojo apie draudimo 
bendrovės finansinį nepastovu
mą, mano nuomone, teismas pa
sisakytų agento naudai. Agen
tas yra tarpininkas, jis nėra 
draudimo bendrovės “pareigū
nas” arba agentas teisine pras
me. Jei jis Tamstos atžvilgiu pa
sielgė padoriai ir sąžiningai, jis, 
kaip “brokeris”, “negarantuo
ja”, kad draudimo bendrovė ne- 
bankrotucs. Jei jis neturėjo pa
grindo numatyti, kad bendrovė 
gali bankrotuoti, jis vargiai bus 
pripažintas atsakingu.

Patarčiau Tamstai pasikalbė
ti su savo draudimo agentu ge
ruoju, nesiginčijant. Jis grei
čiausiai buvo savo advokato pa
informuotas, kad jo teisinė pa
dėtis šiomis aplinkybėmis nė
ra prasta. Tačiau esu tikra, kad 
jis turi moralinės atsakomybės 
jausmą Tamstos atžvilgiu ir ga
li sutikti Tamstai apmokėti 
bent pusę turėtų nuostolių 
“good will” tikslu.

—o—
Skaitytojai, Pa.

Pod — reiškia “pay on 
death”. Jei ant “bond” yra du 
vardai, tai, vienam mirus, jis 
“išmokamas” gyvajam. Tamstos 
atveju komplikacija yra ta, kad 
“gyvasis” gyvena už geležinės 
sienos. Jei ta moteris norėtų 
kam nors duoti įgaliojimą pini
gam gauti, ji turėtų tą įgalioji
mą notarizuoti, ir bematant pri
sistatytų sovietų įstaigos ir jų 
advokatai, kurie domisi visais 
palikimais, dideliais ir mažais. 
Kai kas parizikuoja ir nusiun
čia dokumentą į Lietuvą pasi
rašyti. Tačiau, jei tai ir pasi
sektų, su tokiu parašu būtų sun
ku pinigus gauti. Deja, negaliu 
Tamstai duoti konkretaus pata
rimo. Kas nori palikti kokį 
nors turtą Lietuvoj gyvenan
tiem žmonėm, tas turi pasirū
pinti sutvarkyti reikalą, kol gy
vas, kad išvengtų tokios padė
ties, kokią Tamsta aprašai ir iš 
kurios nėra išeities.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records
Aldutės dainuoja, A. Stephens mergaičių choras ......... Stereo 4.50
Montrealio Aušros Vartų choras, 11 dainų ......   Stereo 5.00
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
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) 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 55.00 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. Cerienės komp. įdairuota 12 liet, dainų 3.50 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ..........    5.00
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos................. Stereo 57.00 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 (įyi 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 S6.00 5.00
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 šokių muzika solo .... 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo 56.00 5.00
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio. 14 liet, 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 liet, 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 liet, 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
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ................... 5.00
Operų Arijos, Sol. St. Baro......................   Stereo $7.00
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ................ Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių.................  Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės........... .......Stereo 5.00
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1970 m., gegužio 22 d., na. 37 DARBININKAS

Technikos ateities problemos
Inžinieriy ir architektų suvažiavimas Toronte

IŠ VISUR I
Gegužės 30-31 Toronte bus 

lietuuvių inžinierių ir architektų 
suvažiavimas. Bus rengiamos 
įvairios parodos ir skaitomos 
paskaitos.

Vieną tokią paskaitą skaitys 
dr. Vilius Fidleris — technikos 
ateities problemos metalurgo a- 
kimis.

Baltimores žinios
Šeimų komunijos diena šv. 

Alfonso bažnyčioje įvyko gegu
žės 10. Šeimos bendrai komuni
ją priėmė per 8:30 vai. mišias. 
Kai Amerika tą dieną gerbė 
motinas, šioj parapijoj pagerb
tos ne tik motinos, bet ir tė
vai. Mišių metu giedojo para
pijos didysis choras. Tą pačią 
dieną 4 vai. popiet parapijos 
organizacijų nariai ir kiti para- 
piečiai dalyvavo Marijos garbei 
procesijoj, kuri baigta palaimi
nimu Švč. Sakramentu.

Šv. Alfonso suaugusių klu
bas gegužės 17 buvo suruošęs 
gegužinę gražiame Patapsco Sta
te parke. Klubo nariai- su šei
momis ir draugais maloniai pra
leido laika.

C.Y.O. parapijos jaunimas iš
vyką į Patapsco State parką 
rengia gegužės 24. Gegužinėje 
dalyvauti kviečiamas visas pa
rapijos jaunimas.

Kun. M. Jarašūnas, buvęs Šv. 
Alfonso parapijos vikaras, iš 
šios parapijos išvyko į Kanadą. 
Linkime sėkmės ateities dar
buose.

Prel. L. Mendel is, energingas 
šv. Alfonso parapijos klebonas, 
klebonijoje sveiksta po akių o- 
peracijos. Visi parapiečiai linki 
jam greit pasveikti.

Daina, Baltimores vyrų cho
ras, repetuoja ir ruošiasi tragiš
kųjų birželio įvykių minėjimui. 
Jie giedos Šv. Alfonso bažny
čioje per 8:30 vai. mišias.

Kazimieras Jonča mirė gegu
žės 10 Šv. Agnietės ligoninėj. 
Prieš 15 metų jis atvyko į Bal
timore ir naujoj šaly pradėjo 
gražiai gyventi. Kazys buvo su
sipratęs lietuvis. Kiek tik svei
kata leido, veikliai dalyvaudavo 
lietuviškuose parengimuose. Už 
jo vėlę gegužės 14 gedulingas 
mišias šv. Alfonso bažnyčioje 
aukojo 3 kunigai. Palaidotas 
New Cathedral kapinėse. Nuliū
dime liko žmona Juzė, brolis 
Jonas ir daug giminaičių.
Veronika Pabedinskienė, anks

tesnės kartos lietuvė, po ilgos 
sunkios ligos mirė gegužės 12. 
Buvo susipratusi lietuvė ir uo
li šv. Alfonso parapijos narė. 
Už jos vėlę trys kunigai gedu
lingas pamaldas Šv. Alfonso 
bažnyčioje aukojo gegužės 15. 
Palaidota New Cathedral kapi
nėse. Nuliūdime liko sergąs vy
ras Jurgis.

Jonas Obelinis

KOLUMBIJOS LIETUVIAI 
LAUKIA CLEVELANDO

ŠOKĖJŲ
Liudas Sagys, Grandinėlės va

dovas informuoja:
Kun. M. Tamošiūnas, Gran

dinėlės iškvietė j as, praneša, 
kad dideliu susidomėjimu visi 
Kolumbijos lietuviai laukia ne
įprastų svečių — Cleveland© 
šokėjų ir muzikantų. . šiaurės 
Amerikoje plačiai koncertavu
sio sceninio vieneto pasiryži
mas pasiekti Kolumbijos žemę 
davė naujo noro visiem dirbti, 
siekiant Grandinėlės viešnagę
padaryti atmintinu įvykiu tiek 
patiem jauniem svečiam, tiek 
vietos lietuviam, tiek Kolumbi
jos visuomenei. “Jūs būsite Lie
tuvos ir jos bylos reprezentan
tai ir mes visi Jūsų laukiame”, 
rašo kun. M. Tamošiūnas.

Grandinėlė Kolumbijos erd- 
vėn pakyla birželio 14. Tos pa
čios dienos vakarą visas kolek
tyvas (56 jauni žmonės) nusi
leidžia Medellin, kur įvyksta 
pirmieji grupės koncertai

Tema atrodo nereikalinga, 
bet,' prasidėjus raketų amžiui, 
statant atominius reaktorius, 
reikalaujama, kad metalai išlai
kytų aukštus įtempimus, dide
lį slėgimą, temperatūrą ir k. 
Nauji laikai atskleidė visą eilę 
naujų problemų, surištų su me
talu. apie jas ir bus kalbama 
šioje paskaitoje.

Dr. Vilius Fidleris gimnazi-

Dr. Vilius Fidleris

HARTFORD, CONN.
Pusryčius pradėjo kuopos pir
mininkė Marija Petrauskie
nė. Maldą sukalbėjo klebonas 
kun. Juozas Matutis. Pusryčius 
jauniesiem paruošė jų mamy
tės, o sąjungietėm ir jų sve
čiam — šios gerosios šeiminin
kės: Stefanija Karr, Marcelė 
Kurtinaitienė, Apolonija Kadie- 
nė ir špakauskienė.

Po pusryčių buvo Motinos die
nos minėjimas. Minėjimą atida
rė Marija Petrauskienė. Paskai
tą apie motinos reikšmę kūdi
kiui, šeimai ir visuomenei skai
tė Marija Maslauskienė. Laima 
šimanskytė padeklamavo moti
nai skirta eilėraštuką, Daiva 
Šimanskytė paskambino gitara, 
ir abi sesutės padainavo porą 
dainelių.

Motinos diena buvo atšvęsta 
pagal lietuviškas tradicijas — 
pirmąjį gegužės sekmadienį. 
Šiame krašte ji švenčiama ant
rąjį gegužės sekmadienį.

Jonas Bernotas

Dviguba šventė
Gegužės 3 Hartforde atšvęs

ta dviguba šventė: šešių lietu
viukų pirmoji komunija ir Mo
tinos diena. Šia proga L.K.M.S- 
gos 17 kuopa atšventė savo 55 
metų sukaktį.

Per lietuviškas mišias, kurios 
buvo 8:30 vai. (jos būna sekma
dieniais visada tuo pačiu lai
ku), ‘šeši jaunuoliai-lės priėmė 
pirmąją komuniją. Prie komu
nijos juos lietuviškai paruošė 
Hartfordo Švč. Trejybės lietu
vių parapijos vikaras kun. Jo
nas Rikteraitis. Komuniją pri
ėmė taip pat ir sąjungietės ir 
daugiau žmonių.

Po mišių Švč. Trejybės lie
tuvių parapijos salėje buvo pus
ryčiai. Prie vieno stalo susėdo 
mažieji su savo tėveliais, ma
mytėm ir močiutėm bei tė
tukais, kurių keletas buvo atvy
kę net iš New Yorko, o prie ki
to — sąjungietės ir jų svečiai.

Liet. Studentų sąjungos centro valdyba
Neseniai spaudoje buvo pa

skelbta, kad išrinkta nauja Šiau
rės Amerikos Lietuvių Studen
tų Sąjungos centro valdyba. 
Naujoji valdyba pasiskirstė pa
reigom.: pirm. Antanas Kalvai
tis, 17617 Harland Ave., Cleve
land, Ohio 44119, tel. 692-17 
66; vicepirm. Teresė Neimanai- 
tė, sekretorė Teresė Idzelytė, iž
dininkas Giedrius Lazdinis, na
riai — Vytenis Gatautis ir Al
gis Rimas-. Visi iš Clevelando, 
gi A. Rimas iš Chicagos.

Savo pirmam pranešime vi
suomenei centro valdyba pripa
žįsta, kad Studentų Sąjungos 
veikla yra sušlubavusi. Patys sa
ko, kad labiausiai prie susilpnė
jimo prisidėjo du paskutinieji 
studentų sąjungos suvažiavimai.

šią koncertinę P. Amerikos 
kelionę Grandinėlės šokėjai ir 
muzikantai vykdo su pagalba 
visų Š. Amerikos lietuvių, kurie 
supranta jaunimo darbo sunku
mus ir pinigine auka nuošir
džiai remia jaunų žmonių užsi
mojimus. Didesnes ir mažes
nes aukas siųskite: Grandinė
lė, c/o Mr. V. Staškus, 110 
E. 226 St, Cleveland, Ohio 
44123.

ją pradėjo lankyti Kaune, bet 
ją baigė Danijoje, Kopenhagoje. 
1948 emigravo Anglijon, kur 
pirmiausia atliko darbo sutar
tį tekstilės fabrike. Vakarais 
pradėjo universitetines studijas. 
Londone (1953) ir Nottinghame 
(1955) įsigijo fizikos, chemijos 
ir matematikos diplomus. Dak
taro laipsnį gavo 1958 Notting
ham universitete kalnų inžineri
jos departamente, rheologijos 
srityje. Vėliau dar gilino geolo
giją ir geofiziką.

Būdamas Europoje, daug ke
liavo, dažniausiai dviračiu. Taip 
jis 1950 metais dviračiu nuva
žiavo iš Anglijos į Romą.

Jo profesinė karjera surišta 
su atominės energijos panaudo
jimo darbais. Anglijoje dirbo 
YU.K. Atomic Energy Authori
ty, o nuo 1961 Kanadoje — 
Atomic Energy of Canada Ltd., 
Chald River, Ont. Čia speciali
zavosi fizinės metalurgijos sri
tyje.

Daug dirba kaip tyrimų 
mokslinis bendradarbis ir eilė 
jo išradimų bei patobulinimų 
yra naudojami Atomic Energy 
of Canada, Ltd., kuri laikoma 
viena iš pažangiausių atominė
je srityje.

Dr. V. Fidleris parašė ir at
spausdino keliolika mokslinių 
darbų, kurių keletas buvo skai
tyta tarptautinėse mokslo kon
ferencijose įvairiuose kraštuo
se. (J.V.D.)

Valdyba mano, kad studentai 
turi daug entuziazmo ir pilnai 
gali suorganizuoti didesnius 
darbus. Centro valdyba jau pra
dėjo organizuoti Clevelande Są
jungos suvažiavimą ir tos są
jungos 20 metų veiklos minėji
mą, nes toks suvažiavimas ga
li atgaivinti ir pačią sąjungą. 
Todėl ir kviečia visus prisidėti 
prie šio suvažiavimo surengimo. 
Jei po 20 veiklos metų dingtų 
Lietuvių Studentų Sąjunga, tai 
būtų didelis smūgis lietuvių 
bendruomenei.

— Kun. Vincentas Puidokas,
Wesftield, Mass., lietuvių para
pijos klebonas, dosnus lietuviš- auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO, 
kosios knygos mylėtojas ir me
cenatas, paaukojo 4000 dol. L.
K. Mokslo Akademijos Metraš
čio V-tam tomui išleisti. Veika
las jau baigiamas spausdinti. 
Tarp kitų mokslinių straips
nių yra stambi prof. dr. Jono 
Griniaus studija apie Lietuvos 
kryžius. Tomas bus virš 50 0 
puslapių. L. K. Mokslo Akade
mijos centro valdyba reiškia 
mecenatui kun. Vincentui Pui
dokui didžią padėką ir džiaugia
si, kad jo dėka veikalas galės 
netrukus pasirodyti.

Chicagos Lietuvių Sporto Klubo Neries B. klasės laimėtojai XX-se š. Amerikos žaidynėse. Iš dešinės klūpo: 
A. Mikužis, A. Liškūnas, R. Butkus; stovi R. Miečius, V. Lukas, S. Puidokas, J. Juozevičius ir T. Vaitkus.

\ Nuotr. Z. Degučio

ROCHESTER
Pavasario dainų ir 

šokių vakaras
' LB-nės choras, vedamas J. A- 
domaičio, rengiasi sukaktuvi
niam 20 metu koncertui, kuris 
įvyks gegužės 23, šeštadienį, 
7 vai. vak. Choras pirmą kartą 
atliks Br. Budriūno naują kan
tata “Lietuvos šviesos keliu”. 
Žodžiai B. Brazdžionio. Solo par
tiją atliks B. čypienė ir A. Cie- 
minis. Akomponuos K. Sala- 
džius. Po programos bus šo
kiai, grojant puikiam orkestrui. 
Veiks baras ir bufetas.

Tikimasi atsilankysiant į šį 
šaunų vakarą daug vietos lietu
vių. Laukiama svečių ir iš toli
mesnių vietovių, 
be kantatos, bus 
dainų.

Šis choras yra
lietuvių pasididžiavimas. Jis ne 
kartą yra gražiai mus reprezen
tavęs tolimesnėse lietuvių ko
lonijose ir..-kitataučių tarpe. Į ■ vyko jų paroda Kanados amba- 
chorą yra Įsijungusių daug jau
nų jėgų.

Dabartinę, naujai išrinktą, 
Valdybą sudaro: K. Mačiulis 
— pirmininkas, Z. Arlauskas— 
vicepirm., R. Krokytė, N. Ma
čiulytė ir Z. šipaila.

Repertuare, 
daug naujų

Rochesterio

— Dr. Ilona Gražytė supa
žindins JAV ir Kanados mo
kytojų studijų savaitės daly
vius su dabartiniais lietuvių ra
šytojų kūriniais, kuriuos turė
tų skaityti moksleiviai. Studijų 
savaitė įvyks rugpiūčio 16-23 
Dainavoje, Manchester, Mich.

*i

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
nuolynas, muziejus.

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne

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 _________________________________________________________________ ______ _...........

....................................     Zip Code.......... .........
Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

Kun. J. Bakšio 50 m. 
kunigystės jubiliejus

Birželio 7 Šv. Jurgio parapi
ja iškilmingai švęs buvusio kle
bono kun. J. Bakšio kunigystės 
auksini jubiliejų.

11 vai. bus mišios, kurias au
kos kun. J. Bakšys. Pamokslą 
sakys prel. J. Balkūnas, žino
mas visuomenininkas, svečias iš 
New Yorko. Mišių metu giedos 
vietos LB-nės choras, veda
mas J. Adomaičio, ir sol. VI. Sa
balienė. Vargonais gros R. O- 
balis. 5 vai. “Alfredo” ręsto- 

Lietuvos pasiuntinybės Washingtone žinios
Lietuvos atstovas J. Rajec

kas su žmona balandžio 25 su
rengė priėmimą dailininkam 
Antanui Tamošaičiui ir Anasta
zijai Tamošaitienei. Tuo metu

sadoje. Priėmime dalyvavo ir 
tos ambasados patarėjas kultū
riniam reikalam bei Washingto- 
no lietuvių kolonijos atstovai. 
Abu dailininkai padovanojo po 
viena savo kūrini Lietuvos at
stovui ir jo žmonai.

Lietuvos atstovas su žmona 
balandžio 27 dalyvavo Sierra 
Leone ambasadoriaus priėmime 
jų nepriklausomybės dienai pa
minėti.

Ambasadų lankymas buvo 
surengtas gegužės 2. Buvo lan
komos Lietuvos, Italijos, Ispani
jos, Indonezijos, Kuwaito bei

i mini 
MI III 
MISI

ia 

rane (4370 Dewey Ave.) bus 
banketas, kurio meninę prog
ramą atliks minėtas choras, sol. 
VI. Sabalienė, Iz. žmuidzinie- 
nė, Pr. Puidokas ir kiti.

Jubiliato pagerbime dalyvaus 
daug svečių net iš tolimesnių 
lietuvių kolonijų.

Jubiliejiniam komitetui vado
vauja Jonas Sliks-Sedlickas ir 
prof. dr. A. Klimas. Sekreto
rius — A. Sabalis. Į komitetą 
įeina vietos organizacijų pirmi
ninkai, P. Dirsė — iždininkas, 
P. Pikūnas, P. Sherkus, A. Kas- 
le ir kiti.

J. Jurkus

porą kitų ambasadų. Aplankė 
2600 žmonių. Prieš tai pasiun
tinybių lankymas buvo garsi
namas spaudoje ir televizijoje, 
taip p. Kajeckienė televizijai 
suteikė visas informacijas apie 
lietuvius.

Toks lankymas rengiamas 
labdaros tikslam ir vadinasi 
The Goodwill Industries Embas
sy Tour. Garbės pirmininke bu
vo Mrs. Patricia Nixon.

Gegužės 7 Ona Kajeckienė 
dalyvavo Congressional klubo 
priėmime, kuris buvo rengia
mas diplomatinių misijų šefų 
žmonom pagerbti.

Gegužės 20 dalyvavo Valsty
bės sekretoriaus pagerbime, ku
rį rengė diplomatinių misijų še
fai.

— Inž. E. Bartkus, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pirmininkas, 
gegužės 7 pasiuntė JAV prezi
dentui Richard M. Nixonui te
legramą, pritardamas Amerikos 
Lietuvių Tarybos vardu prezi
dento patvarkymui priešintis 
bolševikų agresijai Kambodijo- 
je ir pasmerkdamas Sovietų 
Sąjungos premjero Aleksėj Ko
sygino protestą prieš JV pre
zidento žygį. Ta proga ALT 
pirmininkas priminė, kad nėra 
didesnių agresorių kaip Sovie
tų Sąjunga, kuri pagrobė Lie
tuvą, Latviją ir Estiją.

— Vytautas Marijošius, Hart
fordo universiteto profesorius 
ir Hartt College of Music tai
komojo muzikos meno departa
mento vadovas, buvęs Lietuvos 
valstybinės operos vyriausias 
dirigentas, plačiai besireiškiąs 
ne tik universiteto akademinė
je plotmėje, bet ir už jo, diriguo
damas amerikiečių simfoninius 
orkestrus įvairiuose koncertuo
se, diriguos simfoniniam kon
certui Orchestra Hali Chicagoje 
rugsėjo 5. Šis reto pobūdžio 
koncertas, su lietuvių kompozi
torių kūriniais, yra rengiamas 
Ateitininkų Federacijos aštun
tojo kongreso proga ir į jį kvie
čiami visi lietuviai.

— Tautos Fondo Išlaisvini
mo Fondui, jau anksčiau parė
mę aukomis neseniai vėl auko
jo šie asmenys: Pranas A. Rau- 
linaitis, gyv. Burbank, Calif.. 
50 dol., dr. Jonas Jusionis, gyv. 
Los Angeles, Calif., ir inž. An
tanas Tumosa, gyv. Chicagoje 
po 25 dol. (E.)

— Salezietiškieji Vytėnai ge
gužės 13 pirmą kartą naujam 
centre atšventė Mėlynosios Ar
mijos skatinamą Lietuvos pa
siaukojimo dieną. Perskaitęs 
vysk. Antano Deksnio laišką ir 
trumpai nušvietęs akto pras
mę, direktorius kun. Pr. Gavė
nas pravedė bendruomenės pa 

. siaukojimą Nekalč. Marijos Šir 
džiai ir malda už Lietuvos lais
ve.

— Ateitininkų tarybos rinki 
mų komisiją sudaro šie asme
nys: Nijolė Balčiūnienė, Vytau
tas Kliorys ir Kazys Ralys. In
formacijos reikalais kreiptis į 
V. Kliorį adresu: 1543 Holm- 
den Road, South Euclid, Ohio 
44121.

— Kolektyvinė dailės paroda 
Balzeko Lietuvių kultūros mu
ziejuje Chicagoje atidaryta ge
gužės 10-31. Savo kūrybos dar
bus išstatė 80 Marijos aukštes
niosios mokyklos mokinių, va
dovaujamų sesers M. Rozanos 
Paroda atidara kasdien nuo 1- 
iki 4:30 vai. popiet.

— LB naujoji Chicagos apy
gardos valdyba pasiskirstė pa
reigomis: J. Jasaitis — pirmi
ninkas, A. Juškevičius — vice
pirmininkas švietimo reikalam, 
J. Vaičiūnas — vicepirmininkas 
spaudos — informacijos reika
lam, K. Januška — sekreto
rius, A. Būga — iždininkas, K. 
Radvila — organizaciniam rei
kalam, K. Rožanskas — pa
rengimam, M. Pėteraitienė — 
švietimo organizaciniam reika
lam ir Z. Žiupsnys — sporto rei
kalam. Nutarta kviesti kandida
tą J. Bertašių telkti lėšas lietu
viškajam švietimui.

— J. K. Kario "Numizmati
ka", paskutinė iš trijų šios sri
ties žinovo parašytoji knyga, iš
ėjo iš spaudos ir jau platina
ma. Joje išspausdintas enciklo
pedinis numizmatikos žodynas 
ir rinktinės autoriaus studijos, 
liečiančios Lietuvos ir kt. šalių 
pinigus. Veikalas gausiai iilius- 
truotas, dailiai įrištas, form. 
6”x9”, 340 psl., atspausdinta 
kreidiniame popieriuje; kair.. 
15 dol. JAV Kongreso Bibliote
kos katalogo Nr. 72-10842 x 
Platintojam už tris parduotum 
egz. duodamas ketvirtasis 
komiso. Adresas: J. K. Karys, 
60 Sims St., Bridgeport, Conr.. 
06604.



DARBININKAS 1970 m., gegužio 22 d., no. 3?

Taip prasideda šokis...

New Yorko tautinių šokių grupės šventė

New Yorko tautiniu šokiy 
grupė gegužės 16 Marion Ma
nor (buvusioje švaby) salėje iš
kilmingu šokiy koncertu atžy
mėjo savo veiklos 20 mėty su
kaktį. Šio gražaus šokiy spek
taklio pasižiūrėti buvo prisirin
kę apie 500 žmoniy. Be šokiy 
grupės dar dalyvavo ir Žibuok- 
liy sekstetas, kuriam vadovau
ja Liudas Stukas.

šokėjai pašoko trylika šokiy, 
palydėti Gutausky orkestro ir 
Žibuokliy dainy. Ir kiek ten 
buvo grakščiy judesiy, džiaugs
mo jaunatviško skriejimo, kiek 

meilės savam lietuviškam šo

kiui! Tai daugelio valandy dar

bas, tai nuoširdus pasišventi

mas savai grupei.

Užbaigus šckiy koncertą, į 
scena buvo sukviesti visi šokė
jai ir apdovanoti. Grupės šo
kiy mokytoja — Jadvyga Ma
tulaitienė, kuri visą dvidešimt
metį vadovauja grupei, — bu
vo sutikta audringais plojimais, 
apdovanota daugybe gėliy ir 
kitom dovanom. Tai buvo visy 
padėka už jos didelį auklėjimo 
ir mokymo darbą.

Vyru grupė šoka pakeltkojj

žibuoklių sekstetas, dainavęs grupės sukaktuviniame koncerte. Iš k.: Loreta Stukienė, Bronė Venckienė, Ona 
Skurvydienė, Aldona Pitkunigienė, Edna Mackevičiūtė, Genovaitė Mazurienė. >

Visos nuotraukos
VYTAUTO MAŽELIO

Momentas ii malūnėlio

Merginų šokis Besisukant...

Suka malOnėlj Sadutės momentas
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Albina Uknevičiūtė ir Algimantas Gedminas, susituokę gegužės 2 Maspetho 
lietuvių bažnyčioje. Nuotr. G. Peniko

Lindeno lietuviai atsisveikino su a.a. Čeriene-Mulks
Lindeno lietuviai neteko di

delės visuomenininkės -kultūri
ninkės Salomėjos Mulks-Cerie- 
nės. Gegužės 6 staigi mirtis ne
gailestingai ją išplėšė iš mūsų 
tarpo. Kaip lietuvė patriotė, 
kaip muzikė-kompozitorė ir kaip 
veikli visuomenininke ji buvo 
žinoma visoje Amerikoje, bet y- 
patingai per beveik 20 metų 
ji pasidarbavo lindeniečių lie
tuvių tarpe. Galima drąsiai tvir
tinti, kad Lindeno ir jo apylin
kėje kultūrinėje veikloje ji bu
vo viena iš didžiausių, viena iš 
stipriausių šulų.

Lindene ji buvo Balfo ilga
metė pirmininkė, Alto valdy
bos ilgametė narė, moterų “Bi
rutės” ansamblio dirigentė ir 
jo organizatorė, buvusios lietu
vių šeštadieninės mokyklos mu
zikos mokytoja ir tos mokyklos 
vaikų choro vedėja, žodžiu, 
Lindene nebuvo lietuviškos or
ganizacijos, kurioje ji nedirbtų,

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Newark, N. J. — Lietuvos vy

čių centro valdyba posėdžiavo 
gegužės 3 Švč. Trejybės para
pijos salėje. Posėdį sukvietė pir
mininkas dr. Jokūbas Stukas, 
maldą sukalbėjo dvasios vadas 
kun. A. Kontautas iš Boston, 
Mass.

Perskaitytas ir priimtas pra
eito susirinkimo protokolas. 
Susirinkimas, numatytas balan
džio mėn. Detroite, neįvyko dėl 
tuometinio blogo susisiekimo.

Padaryti visi pranešimai ir 
perskaityti pranešimai raštu. 
Buvo ilgos diskusijos dėl sti
pendijų fondo. Kiekvieną metą 
šiuo laiku vyčiai skiria stipen
dijas. Dabar raginamos kuopos, 
kad jos surastų kandidatus ir 
kad jie kreiptųsi į vyčių fon
dą, iš ten gautų anketas ir jas 
užpildę sugrąžintų. Grąžinti rei
kia iki birželio 30. Anketos gau
namos pas vyčių pirm. dr. J. 
Stuką, 1467 Force Drive, Mon- 
tainside, N. J. 07092. Vyčių sti
pendijos bus paskelbtos per sei
mo banketą rugpiūčio 23 Chi- 
cagoje.

Kun. John Scharnus, parapi
jos klebonas, pasveikino vyčius. 
Dar buvo kun. Stasys Raila, ku
nigas Juozas Barkus, OSB, ir 
kun. Petras Totoraitis.

L. švelnis iš Bostono prane
šė apie seniorų veiklą Naujoje 
Anglijoje, apie pastangas atgai
vinti kuopas. Sudarytas komite
tas, kad studijuotų veiklos ga
limybes New Yorko ir New Jer
sey apskrityje. Į komitetą pa
kviesta: M. Stonis, D. Dutkus, 
Loreta Stukas.

Kun. S. Raila kalbėjo apie re
liginę šalpą ir jos dabarties rū
pesčius.

Be jau minėtų, susirinkime 
dalyvavo šie garbės nariai: Ann 
Mitchell, Juozas Boley, šių eilu
čių autorius, ir iš Worcester, 
Mass., — Ann Bender, Mary 
Jankowski, Rita Pinkus.

Daug kalbėta apie dviejų pa
ragrafų pakeitimą konstitucijo
je. Prisimintas ir Lietuvos vy
čių archyvas, kad būtų gera, 
jog kiekviena apskritis ten tu- 

-rėtų save vietą.- Nubalsuota 100 
dol. pasiųsti Lietuvos kankinių 
koplyčiai Romoje. Į jos pašven
tinimą vyksta didelė vyčių gru
pė. Grupė išskrenda birželio 
28 iš Kennedy aerodromo.

Daug laiko skirta būsimam 
57 seimui. Kitas centro valdy
bos posėdis bus rugpiūčio 20 
Chicagoje. Susirinkimas baigtas 
malda, kurią sukalbėjo kun. P. 
Totoraitis.

Centro valdyba šia proga nuo
širdžiai dėkoja Newarko vy
čiam už vaišingą priėmimą, taip 
pat dėkoja ir kun. J. Scharnui, 
parapijos klebonui, už visoke
riopą globą.

F.V.
—

GEGUŽĖS MĖNUO !;
Marijos gražusis mėnuo, pasi
puošęs pavasario gėlėmis, pa
puoš jūsų dvasią gaiviais min
ties žiedais, jeigu kasdien pa
skaitysite po skyrelį iš 
T. Kornelijaus Bučmio, O.F.M.

“GEGUŽES MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymą adresu: 910 Wil-

* loughby Ave., Brooklyn N.Y. I 
11221. 

------------------------- ——__________

Parengimai New Yorke
Gegužės 24, sekmadienį — New 

Yorko Lietuvių 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 7, sekmadienį — Maironio 
mokyklos abiturientų išleistuvės 3 
v. popiet. Maspetho lietuvių parapi
jos salėje, 64-08 56th St., Maspeth.

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 vaidybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill,, N.Y. 11418; telefo
nu ^441 -9720. ' V

nedalyvautų. O kiek dar ji dir
bo kitose, už Lindeno ribų esan
čiose organizacijose, tai sunku 
išvardyti.
Jos didelė erudicija, nepapras

ta inteligencija ir būdo švel
numas jai leido visur sėkmin
gai prieiti ir visuomet turėti no
rimą pasisekimą. Ji turėjo pla
čių pažinčių New Jersey kon- 
gresininkų, senatorių ir aukštų 
Lindeno miesto pareigūnų tar
pe. Todėl jai nebuvo jokia pro
blema Vasario 16 minėjimo 
proga gauti iš Lindeno miesto 
majoro pageidaujamą proklama
ciją ir ją paskelbti amerikiečių 
spaudoje. Su jos ir jos vyro 
žymaus teisininko Emerson 
Mulks, didelio lietuvių simpati- 
ko ir užtarėjo, pagalba buvo 
paruošiamos rezoliucijos, kurios 
kasmet buvo dedamos į Cong
ressional Records. Su jos pa
galba amerikiečių spaudoje bū
davo spausdinami straipsniai 
apie Lietuves'bylą. O kiek ji šie-, 
lojosi, kiek dirbo lietuviško jau
nimo tarpe!

Dar dvi savaitės prieš mirtį, 
susikvietus savo rezidencijon 
lietuvių visuomenininkus, ji 
svarstė, kaip pagyvinti kultūri-

Lietuvię Katalikę 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 į Lenkiją. Siųskite au
ką: Darbininkas, 910 Willough
by A vę.^ Brooklyn, N-. Y- 11221. 2

nę veiklą, kaip sutelkti daugiau 
lėšų labdaringiem reikalam, 
kaip užkirsti kelią lietuvių jau
nimo nutautėjimui, kaip lietu
vius vieningiau suburti, kad 
būtų išvengta trynimos! bei ne
santaikos. Tai štai kas prieš pat 
mirtį Salomėjai Mulks-Cerienei 
rūpėjo, kuo ji sielojosi, ir tai 
tik dalis jos darbų, kurie pa
kirto jos išvargintą perkrautą 
širdį.

•
Gegužės 7 d. vakarą į Lee 

laidojimo koplyčią Lindene susi
rinko beveik visi Lindeno ir a- 
pylinkės lietuviai atsisveikinti 
su velione, prieš išlydint ją į 
Chicagą. Po trumpų pamaldų, 
kurias atlaikė kunigai P. Žemei- 
kis ir J. Prabulbickas, atsisvei
kinimo žodžius tarė: A. Kača- 
nauskas (muzikų vardu), V. Tur
sa (Lietuvių B-nės ir Alto var
du), O. Klimienė (Birutės an
samblio vardu) ir J. Zubavi- 
čius (artimųjų ir pažįstamųjų 
vardu). Visi kalbėtojai iškėlė 
jos didelius nuopelnus lietuvy
bei.
Gegužės 8 dienos rytą šv. Pet

ro ir Povilo lietuvių bažnyčio
je Elizabete už velionės sielą 
kun. P. Žemeikis ir kun. J. Pra- 
gulbickas aukojo mišias. Per 
mišias giedojo solistė O. Zuba- 
vičienė. Po pamaldų kūnas lėk
tuvu išlydėtas Chicagon.

Ilsėkis ramybėje, Salomėja, 
svečioje Amerikos žemėje, o Ta
vo darbus' mes, Lindeno lietu
viai, tęsime toliau.

V.T.

Kas nori, nors trumpam, pa
bėgti iš didmiesčio ir surasti 
ramaus ir gaivinančio poilsio, 
tas nepravažiuos pro TOMKŲ 
VASARVIETĘ, kuri yra ant 
pat Atlanto vandenyno ir turi 
visas sąlygas, apie kurias 
kiekvienas didmiesčio žmogus 
per ilgus metus svajoja.

Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite:

V. Tomkus
700 Ocean Dr.

Juno Beach

North Palm. FLA. 33403

arba skambinkite 
(305) 844-3388

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

H. W. MALE

Maintenance man Amityville area 
painting outside work. General re
pairs etc. 40 hr week plus benefits 
Steady work — 516 AM 4-1662

TRUCK MECHANICS 
GRADE A

Top Wages — Union Shop 
Good Condition 
Call Mr. Febbo 
(201) 434-1600

LIETUVIŠKAS FILMAS ANGLIŠKAI

FILATELISTAI!
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui... Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

Experienced WOODWORKERS — 
thoroughly experienced Foreman & 
Supervisor to run and operate plant. 
Top salary. Good benefits. English 
required. (516) 277-3085 or (516) 
665-5452 (leave name and phone).

Dainuojam su Lione, įdainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

Production Trainees experience not 
necessary afternoon shift steady' job 
good fringe benefits paid holidays. 
Must speak English. Apply in per
son: Business Supplies of America. 
Route #1 Monmouth Junction, NJ.

SERVICE

RIVERDALE T.V. AND 
COLOR SPECIALIST 
$12.95 Sendee Charge 

including color adjustment and rad 
checked by machine 

Call: 914—237-0100 anytime

CHEZ CIRO 
BEAUTY SALON

The Newest Salon in Throggs Neck 
... The Comfort and Elegance of 
your Living Room... At Reason
able Prices. — 3814 E. Tremont 
Ave., Bronx, N.Y. — TY 2-1115

LA COURONNE
10 Riverside Ave. Lyndhurst, N.J. 
Open 6 days a week, closed on Tues. 
Hours: 11 AM to 2 AM — French 
Cuisine. Host Raymond Lambert.

Call 201-939-6674 or 939-9868

Balandžio 26 Bostone buvo 
rodomas filmas, pagamintas 
Kanadoj 1963. Tai rinkinys 
iš įvairių nufilmuotų gabalų, ku
riuose parodoma kai kurios Lie
tuvos vietovės: Neringa, kopos, 
Baltijos jūra, Klaipėda, Nemu
nas, Kaunas, Vilnius, lietuvis ū- 
kininkas laukuose prie dalgės, 
pjaunamos mašinos, linų rovė
jai, Trakai ir eilė kitų vietų 
ir vaizdelių. Vasario 16-sios mi
nėjime Lietuvos prezidentas, 
ministerial, diplomatinis korpu
sas. Lietuvos kariuomenės žy
gis į Vilnių, kaip nuplaunamas 
demarkacijos linijos barjeras, 
vilniečių pasitikimas kariuome
nės. Toliau — Molotovo-Ribben- 
tropo pakto pasirašymas, ku
riuo buvo pradėtas II-sis pasau
linis karas ir pasidalyta Euro
pa. Rusų okupacija, jų kariuo
menės įžygiavrmas į Lietuvą.

Toliau rodoma, kaip buvo su
laužytas jų pasirašytas paktas, 
ir prasidėjo rusų-vokiečių ka
ras. Vėliau, kai jau vokiečiai 
pradėjo išsisemti, jų traukima- 
sis atgal ir rusų nauja okupa
cija. Tada lietuviai partizanai 
rodomi bunkeriuose, kaip lenda 
slaptais išėjimais lauk. Taip pat 
parodomas baisus rusų darbas

Pravieniškėse ir kitur, kur jie 
žudė lietuvius.

Pats filmas yra tamsokos 
spalvos, bet gerai matomas. Jei 
muzika ir dainos nebūtų tokie 
garsūs, būtų dar geriau. Dabar 
nesigirdi net aiškintojo, kuris 
kalba angliškai.

Dar vienas trūkumas. To ang
liško paaiškinimo nepakanka. 
Jis per trumpas. Tik tas, ku
ris žino įvykius, asmenis, pažįs
ta vietoves, tai lengvai supran
ta, — kitiem tai pasidaro sun
kiai įkandama.

Filmą pristatė ir apibūdino 
Antanas Matjogka, specialaus 
komiteto šiam reikalui pirmi
ninkas. Savo patriotinėje kal
boje priminė, kad vergiją ir 
žudynes į Lietuvą atnešė rusai. 
Dabar pradeda tai pamiršti net 
ir tie, kurie pasitraukė iš tenai

Prieš pradedant filmą, Onos 
Ivaškienės Važesnieji šokėjai— 
mergaitės pavaizdavo gyvąjį pa
veikslą — prie partizano kapo.

žmonių buvo pilna salė. Dau
gumą sudarė senesnės kartos 
ateiviai. Vėliau jie kalbėjo: ko
kia buvusi graži Lietuvos ka
riuomenė, kurios jiem netekę 
matyti.

Waldorf Associates licensed electri
cal contractors industrial, commer
cial and residential. Free estimates. 
Emergency service. Specializing in 
all types of wiring and design. Call 
from 8-5 823-9515 2070 Cross Bronx 
Expressway Bronx, New York.

HELP WANTED

few#

Solistė Lionė Juodytė, išleidusi plokštelę “Dainuojame su Lione”.

OPERATORS earn $100 and up, or 
piece work plus benefits and op
portunity for advancements: with 
experience on pockets, zippers and 
hemmer work on childrens box 
shorts. Steady work — BARONCI, 
7th floor, 54 Bleecker St. (Comer 
Lafayette) New York City.

H. W. FEMALE

NURSE Operating room—day shift. 
Minimum of call. Liberal personnel 
policies. Salary based on experience. 
Apply Nursing Office — PHELPS 
MEMORIAL HOSPITAL N. Tarry
town. N.Y. (914 ) 631-5100 Ext. 265

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

• QUEEN CITY CATERERS 
Catering For All Occasions 

We Supply Everything 
1025 Greely Avenue 

UNION. N. J.
Call 201-964-1161 — Day; 
or 201—752-3254 — Nite

Hot Springs, Arkansas, parduodamas šis viešbutis — Southern Hotel Apt., 
333 Quachita Ave. Savininkai Bronė ir Hubert Martin parduoda už priei
namą kainą.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS 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 
Astenijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 25O-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

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

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main SL ** 914-454-9070
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New Yorko lietuviu vyry cho- 
•ro koncertas bus šį sekmadienį, 
gegužės 24, Franklin K. Lane 
mokyklos salėje Woodhavene. 
Pradžia 4 v. popiet Choras ma
loniai kviečia visus atsilankyti 
ir pasiklausyti, ką jie yra paren
gę šiam koncertui. Iš naujų da
lykų pažymėtinas J. Švedo har
monizuotas Dziedukas, kuris bus 
atliktas su solistais. Prisiminti
na ir efektinga R. Wagnerio 
malda iš operos “Tannhauser”. 
Koncerto pažiba bus solistė F. 
Railaitė-Riley, kuri pirmą kartą 
dainuos lietuviam. Šio choro vi
si koncertai prasideda punktua
liai. Visuomenė prašoma nesivė- 
linti.

Elena Venis sėkmingai atosto
gauja Virgin Islands salyne ir 
siunčia Darbininkui sveikini
mus.

Ateitininku sendraugių susi
rinkimas bus šį penktadienį, 
gegužės 22 d., 7:30 v.v. Kultū
ros židiny, 361 Highland Blvd. 
Brooklyne. Susirinkime bus ap
žvelgta praeitų metų veikla ir 
kalbama, apie sukaktuvinį Fede
racijos kongresą, kuris bus Chi- 
cagoje. Įvadą tom diskusijom 
padarys St. Lūšys ir A. Sabalis.

Aktorius Vitalis Žukauskas skaito prez. A. Stulginskio laiškų ištraukas gegužės 17 Maspetho liet, parapijos 
salėje, kur buvo surengtas velionies prezidento minėjimas. Rengė specialus komitetas. Nuotr. P. Ąžuolo

New Yorko Lietuviy VyrŲ Choro 
METINIS KONCERTAS 

Gegužes men. 24 d.
4 vai. p. p. (punktualiai)

FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALĖJE 
Jamaica &. Dexter gatvių kampas, Woodhaven 

Programoje :
Choro dainos ir solistė F. Railaitė-Riley
ĮĖJIMAS — $.300 • MOKSLEIVIAMS — $1.00 

Bilietai gaunami pas choristus ir prie kasos. 

Visi maloniai kviečiami!

Choro valdyba

Vienuolynas______ GL 5-7068
Spaustuvė .......... ...... GL 2-6916
Redakcija_____ ___GL 5-7281
Administracija ........ GL 2-2923

Balfui aukojo. Pagerbdami a. 
a. Petro Gurecko prisiminimą, 
Balfui aukojo: Elena ir Rimas 
Vaišniai iš New Haveno, Conn., 
— 15 dot, Teresė ir Algiman
tas Landsbergiai — 10 dol. Vla
das Audėnas, pagerbdamas a. 
a. Anelės Zareckienės prisimini
mą, Balfui atsiuntė 10 dol.

Sigitas ir Daiva (Audėnaitė) 
Banaičiai, praleidę tris savaites 
Europoje, grįždami namo į Chi- 
cagą, dvi dienas svečiavosi pas 
tėvus, O. ir J. Audėnus, Brook
lyne. D. Banaitienė dėsto North
western universitete. Jo siųsta 
dalyvavo tarptautiniame fiziko- 
terapistų suvažiavime Amster
dame, Olandijoje. Tuo metu S. 
Banaitis savo bendrovės reika
lais buvo Hanovery, Vokietijoje. 
Bekeliaudami Banaičiai dar bu
vo sustoję Šveicarijoj ir Portu
galijoj.

"Lietuvos Atsiminimų" radi
jo didingi piknikai šiemet įvyks 
rugpiūčio 2, sekmadienį, Platt- 
deutsche Parke, Franklin Squa
re, L. L, N. Y., ir rugsėjo 13, 
sekmadienį, naujoje vietoje: šv. 
Mykolo liet, parap. parke ir gre
timame Ukrainiečių Taut. Par
ke, Bayonne, N. J.

Seton Hall Universiteto, So* 
Orange, N. J., radijo stoties va
dovybė, įvertindama lietuviškų 
muzikinių programų aukštą ko
kybę bei didelį klausytojų skai
čių, ir šiais metais nutarė išti
są vasarą pratęsti tų programų 
transliavimą, nors vasaros me
tu universiteto radijo stotis vei
kia tik vakarais. Lietuviškos 
muzikos programos transliuoja
mos kas pirmadienį, 5 minutės 
po 8 valandos, iki 9 valandos 
vakaro. FM bangom, 89.5 meg. 
Programai vadovauja tame uni
versitete profesoriaująs dr. Jo
kūbas Stukas.

Veronika Rajeckienė krisda
ma susižeidė ir jau ketvirta sa
vaitė kaip gydosi šv. Jono li
goninėj.
Jau 62 asmenys užsirašė daly

vauti Lietuvos Vyčių organiza
cijos ekskursijoj į Lietuvos 
Kankinių koplyčios šventinimą 
Romoje. Vyčiai ir svečiai iš N. 
Y. išskris Pan American 747 
lėktuvu birželio 28, sekmadie
nį, 7 v.v. Po trijų dienų Londo
ne nuskris į Milaną ir po to 
į Romą, kur liepos 7 koplyčią 
iškilmingai pašventins pats po
piežius Paulius VI. Aplankę į- 
vairius Italijos miestus, Vyčiai 
grįš New Yorką Alitalijos lėk
tuvu liepos 12, sekmadienį, 7 
v.v. Ekskursiją organizuoja 
centro valdybos pirm. dr. Jo
kūbas Stukas. Norį patekti į 
dalyvių tarpą iki gegužės mėn. 
pabaigos siunčia 587 dol. Trips 
N’ Tours Įstaigai, Rte. 35 and 
Sea Girt Ave., Sea Girt, N. J.

uiiniiiiiiuiiiiiiim^

New Yorko skautams remti komitetas

gegužės 30 dieną 
MASPETHO PARAPIJOS SALĖJE 

64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y.

rengia

PAVASARIO BALIŲ
Pradžia 7:30 v.v. • Namuose gamintų valgių bufetas • 
Šokiams gros Joe Thomas orkestras • Įėjimas asmeniui 
$10.00, studentams $5.00.
Stalai užsakomi ir bilietai gaunami pas komiteto narius: V. Baliū- 
nienė 516-731-0404; A. Bulotienė 201-839-4468: I. GarunkStienė 
516—WE8-7046; T. Jasaitis 516—482-1399. Paštu siųsti: Mrs. V.
Baliunas, 12 Berryhill L., Bethpage. N.Y. 11714.
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Assemblyman John T. Flack iš Glendale ir Peter C. Wytenus skaito rezoliuciją, priimtą New Yorko valstybėje 
ir pasirąžytą gubernatoriaus Rockefellerio. Rezoliucija skelbia birželio 14 trėmimų į Sibirą dieną. Ta proga 
prie lietuviško kryžiaus Flushing Meadows bus iškilmės 12:30 v. Nuotr. R. Kisieliaus

Rožė Mainelytė gegužės 2 2 
išskrenda dešimties dienų a- 
tostogų į Kaliforniją. Aplankys 
Los Angeles. San Francisco ir 
kitus miestus.

Cypress Hills sekcijoje par
duodamas 3 aukštų namas su 
4 miegamais kambariais ir tre
čiame aukšte įrengtais kamba
riais. Namas apšildomas gazu. 
Arti Arlington traukinėlio sto
ties. Informacijai tel. 827-4248.

Cypress Hills sekcijoj parduo
damas 3 šeimų mūrinis namas 
(attached). Netoli Jamaica trau
kinio stoties, prie katalikų baž
nyčios, mokyklos ir krautuvių, 
lietuvių kaimynystėj. Kaina la
bai prieinama, apie 20 tūkstan
čiu. Tel. skambinti (516) 536- 
4484.

Parduodamas laivas 14 pėdų 
ilgio su “Outbord” motoru Mer
cury 65 arklių jėgcs. Geram 
stovyje. Informacijai skambin
ti vakarais tel. (516) G R 5-5046.

Pigiai parduodu namus, nes 
persikeliu i poilsio namus. 293 
D. St. Scuth Boston, Mass.

Visi Telefunken produktai lai
kinai labai atpiginti! Radio 
Stereo, Tape recorderiai ir kt. 
Skubiai susižinokite betarpiai 
su Sparta sav.: J. L. Giedraitis, 
10 Barry Dr., E. Northport, N. 
Y., 11731 Tel.: (516) 757-0055.

JUOZĄ VALAKU ATSISVEIKINANT
Antradienio rytą New Yorko 

lietuvių tarpe pasklido žinia, 
kad mirė Juozas Valakas, žur
nalistas, dalyvavęs J. Ginkaus 
radijo valandėlėje. Mirė gegu
žės 18, pirmadienį, 8:05 v. va
karo.' Į Long Island City ligo
ninę buvo nuvežtas prieš kele
tą savaičių. Pradžioje buvo sun
kus ligonis, paskui jam buvo 
padaryta operacija. Paskutiniu 
laiku buvo tiek pagerėjęs, kad 
buvo numatomas greitai išleis
ti iš ligoninės.

Pašarvotas jis M. Šalinskie- 
nės laidojimo šermeninėje. At
sisveikinimas su velioniu —ge
gužės 22, penktadienį, 7:30 v.v. 
Laidojamas gegužės 23, šešta
dienį, iš Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčios, kur pamal
dos bus 10 vai. Laidojamas Cyp- 
ress Hills kapinėse.

Lietuvoje liko žmona Ona, sū
nus Algirdas, brolis Ignas, se
serys Liuda ir Janina. Ameri
koje liko dėdė Edvardas Pulo
kas ir kiti giminės. Laidotuvė
mis rūpinasi jo bičiulė Kazi
miera Genevičienė, kurios na
muose jis kurį laiką gyveno. 

%
Velionis Juozas Valakas bu

vo gimęs 1915 rugpiūčio 13 Ta
coma, Washington© valstybėje. 
Į Lietuvą su tėvais nuvyko 
1922. Baigęs Ukmergės gimna
ziją, Kaune studijavo gamtos 
mokslų fakultete ir kartu įsijun
gė į tautinių organizacijų veik
la, dirbo laikraščiuose.

Parduodamas namas High
land Park-Arlington sekcijoj, 
tik du blokai nuo būsimo Lie
tuvių Kultūros židinio —Jauni
mo centro. Namas vienos šei
mos, su dideliais 5 miegamais,, 
su modernia virtuve, 5 voniom. 
Svetainėj ugniavietė, užbaigtas 
rūsys, su privačiu keliu įvažiuo
ti į nuosavą garažą. Informaci
jai skambinti Chauncey Real 
Estate Co. Tel. 624-4300.

Išnuomojama I aukšte 3 kam
bariai su vonia, virtuve, pusant
ro bloko nuo Apreiškimo pa
rapijos bažnyčios. Pageidauja
ma dviejų asmenų suaugusių 
šeima arba vienas asmuo. 
Skambinti po 3 vai. E. San- 
danavičienei EV 8-1826.

Su tremtinių banga atsidūrė 
Vakarų Vokietijoje ir po karo 
greitai atvyko i JAV. Apsigy
veno Brooklyne, dirbo Vieny
bės redakcijoj 1947-49. Kai vei
kė J. Ginkaus radijo valandėlė, 
buvo jos nuolatinis bendradar
bis, priklausė Lietuvių Žurnalis
tų Sąjungai, buvo Neo Lithua
nia korporacijos narys, rašė 
tautinėje spaudoje.

Velionis buvo malonaus bū
do žmogus, visada gerai nusi
teikęs, linksmas, bičiuliškas ir 
visiem draugiškas.

PROF. VYTAUTAS 
MARIJOŠIUS LANKĖSI 

BOSTONE

Prof. Vytautas Marijošius, 
•šių metų Chicagcs Lietuvių O- 
peros meno vadovas, yra iškė
lęs tokį sumanymą: keturi lie
tuviai kompozitoriai sukuria ke
turias vienaveiksmes operas ku
rias Chicagos Lietuvių Opera 
statytų 1972-1973 m. Kompo
zitoriai patys pasirenka temas 
ir libretus.

Prof. V. Marijošiaus suma
nymas rado pritarimo JAV LB 
valdyboje, o taip pat ir Kultū
ros fondo valdyboje. Sumany
mui vykdyti jau yra paskirtos ir 
lėšos. Vienaveiksmes operas ra
šyti kviečiami šie mūsų kompo-

Prez. A. Stulginskio minėjime jaunimo atstovai 
Rytis Balčiūnas — paskaitę jaunimo žodį.

Bernadeta Tutinaitė ir
Nuotr. P. Ąžuolo

Mišios už Lietuvos laisvę ir 
teisingą taiką buvo laikomos 
gegužės 10 §v. Petro lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Komp. Juliaus Gaidelio sona
ta bus išpildoma gegužės 24 
Bostono liet, piliečių draugijos 
salėje. Koncerte dalyvauja 
smuikininkai: Izidorius Vasy- 
liūnas, V. Valkavičius ir forte
pijonu palydi Vytenis Vasyliū- 
nas.

Prie Harvardo universiteto 
esančios kirpyklos.vėl turi dar
bo, nes užsiauginę ilgus plau
kus studentai pradėjo juos kirp
ti. Kerpa gi norėdami vasarą 
gauti darbo ir kad galėtų priei
ti prie darbininkų ir juos suagi
tuoti prieš valdžią.

Į Bubulio ir Dundulio spek
taklį, kuris buvo gegužės 3 Tho
mas Park mokykloje, prisirinko 
apie 500 žmonių. Tai parodo, 
kad lietuviai mėgsta vaidini
mus. Veikalas nors ir linksmas 
ir juokingas, bet kai kur iš
tęstas. Yra ir pasikartojimo. 
Bet Chicagos scenos darbuoto
jų sąjunga jį suvaidino gražiai. 
Kiekvienas atidavė savo dalį su 
kaupu. Veikale vaidino: Bubu- 
lis — Jonas Kelečius, Rožė, jo 
šeimininkė, — Stasė Kielaitė- 
Kelečienė; Radasta, Bubulio 
dukra, — Laima Petravičiūtė; 
Dundulis — Leonas Barauskas; 
Dobilas, jo sūnus, Arvydas Di- 
kinis; Girdžius, pagyvenęs vien
gungis, — Juozas Valentinas; 
Šaltekšnis, miestelėnas,— Al
gimantas Deksnis, Turulis, pirš
lys, — Julius Balutis; Agulė, 
našlė, — Elena Petrokaitė-Ru- 
kuižienė. Veikalą gražiai sureži
savo Algimantas Dikinis.

zitoriai: VI. Jakubėnas, J. Gai
delis, J. Kačinskas ir A. šve
das.

Gegužės 15-17 prof. V. Mari
jošius tuo reikalu lankėsi Bos
tone, tarėsi su kompozitoriais 
J. Gaideliu ir J. Kačinsku. 
Abiem yra įteikti kvietimai ope
rom rašyti. Ta pačia proga V. 
Marijošius kalbėjosi ir su St. 
Santvarų dėl Gian-Carlo Menot- 
ti operos “The Old Maid and 
the Thief” vertimo į lietuvių 
kalbą. Chicagos Lietuvių Opera 
šį Menotti veikalą statys 1971 
metų pavasarį.

New Yorko valstijos seimas priėmė rezoliuciją 
ir kreipėsi į New Yorko valstijos gubernatoriv 
Rockefellerį prašydamas birželio 14 paskelbti 
ypatinga diena, pagerbiant iš Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos išvežtuosius į Sibirą. Rezoliucijai pra

vesti daug pasidarbavo assemblymanas John T. 
Flack iš Queens ir senatorius Edward S. Lentol 
iš Brooklyn.
Išvežtųjy minėjimas įvyks birželio 14, sekma
dienį, 12:30 vai. popiet prie lietuviško kryžiaus

Flushing Meadow Corona parke, buvusioj pa
saulinės parodos aikštėj.
Visi lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti. Dėl 
informacija skambinti: Peter C Wytenus — 
EV 6-3871




