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Kongresas gavo sveikatos draudimo programą • * . II

Keičiama Medicare, darbininkai
Prez. Nixonas jau įteikė 

kongresui savo sveikatos drau
dimo programą, kuri jau vadi
nama sveikatos draudimo part
neryste. Tai, anot prezidento, 
nėra nauja programa, tik nau
jas priėjimas prie labai sudėtin
ga pasidariusios problemos, su
telkiant vienam tikslui visus to
je srityje jau dalyvaujančius 
elementus: valstybę, privačius 
kapitalus ir privatų asmenį.

Didžiausia draudimo išlaidų 
dalis numatyta samdomojo dar
bo darbdaviams — pradedant 
didžiausiu ūkiniu milžinu, bai
giant šeima ar asmeniu, besi
naudojančiu ' samdomu darbu. 
Darbdaviai pradžioje apmokės 
35 proc. draudimo premijos, gi 
po 1976 metų tik 25 proc. Pro
gramos įsigaliojimas numato
mas 1974 metais, žinoma, jei-

Pakistane susirėmė 
darbo nepradėjus

Pakistano konstituanta greit 
renkasi posėdžių naujosios 
konstitucijcs rašyti.

Vakarinėj Pakistano daly, 
kurią skiria nuo rytinės 1000 
mylių pločio Indijos teritorija, 
laimėjo daugumą viena parti
ja, rytinėj — kita. Vakarinėj 
Liaudies partija (jos vadas ko- 
mun. Kinijos draugas) laimė
jo 86 atstovus, rytinėj šei
cho Rahmano Avami Lyga turi 
167 atstovus- Likusieji 60 at
stovų maišosi per vidurį mažo
mis grupelėmis be lemiančios 
įtakos.

Kova tarp jų prasidėjo dar 
darbui neprasidėjus: vakarie
čiai pareiškė nė į posėdžius ne
vyksta, jei šeichas iš anksto ne
duos pažado, kad rytiniam Pa
kistani nereikalaus autonomi
jos. Šis gi atsakė, kad nė su 
ginklu niekas neprivers jo par
tijos priimti konstituciją be 
šitos programos, kurią veik su
tartinai gyventojai parėmė rin
kimų metu.

Jeigu taip ir pasiliks, tai kon
stituanta bus paleista, kraštą 
ir toliau valdys karinių pajėgų 
štabo viršininkas.

NAUJAUSIA STATYBA

šis namas pastatytas V. Vo
kietijoje be krano pagalbos 
per vienuolika valandų. Visos 
statybinės medžiagos sintetinės, 
nerūdijančios, nepraleidžia nė 
karščio, nė šalčio, nė garso. 
Nėra nė gabaliuko medžio, plie
no ar cemento, tik langų stik
lai normalūs ir rėmai aliumini
niai. Jis susideda iš 39 dalių, 
kurios sujungiamos varžtais ir 
prie pamatų pritvirtinamos. Ja
me yra 1,750 kv. pėdų gyve
namo ploto, spintos ir spinte

gu kongresas taip nutartų- 
Darbdaviai tai programai finan
suoti pradžioj turėtų išleisti 
2.5 bil. dol., kiti šaltiniai 1.4 
bil. dol.

Sveikatos draudimas vyktų 
per privačias draudimo bendro
ves, įskaitant Blue Cross, Blue 
Shield ir kitas panašias jau 
esančias programas.

Štai hipotezinis pavyzdys, 
kaip tokio plano veikimas at
rodytų. Sakykim, išbūta ligoni
nėje 10 dienų ir daryta opera
cija. Sudarykim hipotezinę iš
laidų sąskaitą ir pažiūrėkim, 
kiek turės mokėti pacientas, ir 
kiek draudimo bendrovė.
Ligoninės sąskaita

Sakykim, kad gydytojas ir 
operacija kaštavo 707 dol. Pa
cientas užmoka pirmą 100 dol- 
Likusios 607 dol. sąskaitos jis 
apmoka tik 25 proc., tai yra 
151 dol. 75 et. Taigi gydyto
jas ir operacija pačiam pacien
tui kaštuoja 251 dol. 75 et.

Pacientas išbuvo ligoninėje 
10 dienų ir už kambarį bei iš
laikymą reikėjo mokėti 500 
dol. Pacientas pats apmoka už 
dvi dienas, sakykim, 100 dol. 
Dar lieka 400 dol. Pacientas pa
dengia tos sumos dar 25 proc., 
kas sudaro 100 dol. Viso pa
cientas tai sąskaitai padengti - 
turi duoti 200 dol-

Sudėjus gydytojo, operacijos 
ir ligoninės sąskaitas susidaro 
1,207 dol. Pacientas padengia 
451.75 dol., likusius 754 dol.

Long Island 
geležinkelį 
tvarko nemokšos

Long Island geležinkelio ope
racijas tikrino New Yorko vals
tijos revizoriai ir rado labai 
daug netvarkos. Visos bėdos 
priežastis — didžiulė netvarka, 
apsileidimas ir nenusimany- 
mas, kaip to geležinkelio opera
cijas tvarkyti.

Štai keli pavyzdžiai iš rapor
to. Nepanaudoti algų čekiai su 
gatavai išspausdintais parašais 
mėtosi po spintas be jokios ap- 

lės suleistos į sienas, todėl 
durys nereikalingos- Lovos, vo
nios ir kiti baldai taipgi iš sin
tetinių medžiagų. šildomas 
elektra. Ant vienos lentelės su
rikiuota 30 guzikų, kuriuos 
spaudant kontroliuojama tem- 
teratūra, drėgmė, atidaromi-už- 
daromi langai, užtraukiamos už
uolaidos ir t.t. Prototipo auto
rius yra 35 metų inžinierius, 
išmokęs apvaldyti sintetines 
medžiagas lėktuvų gamybos 
pramonėje.

bus draudžiami per
25 et. apmoka draudimo bend
rovė.

Jei tas planas praeitų, medi
care A ir B dalys būtų sujung
tos į vieną. Praktiškai dabar 
medicare padengia tik 47 proc., 
likusias išlaidas dengia pačių 
apdraustųjų mažos premijos 
(dabar 5.30 dol- per mėn. Mo
kestis už B dalį būtų panai
kintas, todėl pas dabartinius 
medicare klijentus liktų per 
metus 1.4 bil. dol.
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saugos; net negalima nustatyti, 
kiek iš tikro jų buvo panau
dota vienam atsitiktinai parink
tam mokėjimo periodui. Veik 
niekad nesutiko pervežtų ke
leivių skaičius su parduotų bi
lietų skaičiumi (kai kuriais mė
nesiais keleivių užrašyta 670. 
000 daugiau, negu ' parduota 
per tą patį laiką bilietu).

Kai kur nors atskaitomybėje 
surandama netvarka, tai daž
niausiai yra ženklas, kad ten 
vyksta organizuota vagystė. 
Valstijos kontrolierius, revizo
rių raportu pasirėmęs, pavedė 
valstijos prokurorui su juo susi
pažinti ir nuspręsti, ar esama 
pagrindo bylai teisme kelti. 
Administracinės tvarkos įvedi
mas pavestas kitoms įstaigoms.

Šioje byloje šešėlis krenta 
ant gub. Rockefellerio, kurio 
draugas yra geležinkelio vado
vas. daug kartų viešai peiktas 
kaip netinkamas administrato
rius, bet gubernatoriaus gina
mas ir palaikomas.

Europa lengvina 
Amerikos naštą

Londonas. — Nato organi
zacijos Europos nariai pernai 
sutarė, kad reikia patobulinti 
kai kurias bendrąsias karines 
tarnybas vien tik europiečių pi
nigais, ir tuo būdu palengvinti 
Amerikos duodamą dalį Euro
pos gynybai. Sudarytas tam 
reikalui reikalingas biudžetas 
420 mil- dol., išdėstant išlaidas 
penkiems metams.

Tarp kitko įvykdytini šie pro
jektai: įvesti integruotą komu
nikacijos sistemą ir aprūpinti 
aerodromus naujais įrengimais 
lėktuvams žemėje apsaugoti.

Britai tada atsisakė prie tos 
programos prisidėti, nes jiems 
labai trūksta užsienio valiutos. 
Prie programos jie buvo pra
šomi prisidėti su 78 mil. dol. 
Dabar jau surasta išeitis —su
sitarta su V. Vokietija, kad ji 
pirks iš Anglijos kai kurias ma-

darbovietes
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Dabar už ligoninę medicare 
pacientas pats turi mokėti 50 
dol., naujas planas numato tą 
atskaitymą nuo sąskaitos padi
dinti, bet dar nenustatyta kiek. 
Jei reikės būti ligoninėj dau
giau kaip 12^ dienų, tai pacien
to mokestis už ligoninę numa
tytas 15 dol- dienai. Dabar 
mokėjimas prasideda tik po 60 
dienų.

Jei pasiūlymas praeitų, 21 mi
lijoną žmonių padengtų medi

— Brazilijos teroristai, ku
riems buvo leista išvykti į ki
tus kraštus už pagrobtų diplo
matų paleidimą, jau vėl paste
bėti sugrįžę Brazilijon teroristi
nio darbo dirbti.

Manoma keisti 
Airijos 
konstituciją

. Dublinas. — Airijos vyriausy
bė planuoja pakeisti kai ku
riuos konstitucijos paragrafus, 
kurie diskriminuoja protestan
tus, nes suteikia specialių tei
sių ir privilegijų tik Kat. Bažny
čiai. Nemanoma, kad pirmas 
bandymas pasiseks, bet prem
jeras mano, kad bandyti rei
kia, nes gal tai padėtų pagerin
ti santykius su š. Airijos (Ul- 
sterio) protestantais ir paleng
vintų dabar suskaldytos Airijos 
sujungimą.

Konstitucijos pakeitimo rei
kia ir tuo atveju, jei Airija bū
tų priimta į Bendrąją Rinką. 
Pasitarimai tuo reikalu jau 
vyksta; manoma, kad Airijai 
nebus kliūčių ten patekti.

Kalbėdamas apie šiuos daly-, 
kus, premjeras pasmerkė visus 
ekstremistus, kurie siekia Ul- 
sterio sujungimo su Airija 
smurto priemonėmis. Tik pozi
tyvi programa, Anglijai pade
dant, galėtų prie to tikslo pri
vesti.

Jeigu taip ir pasiliks, tai 
konstituanta bus paleista, kraš
tą ir toliau valdys karinių pa
jėgų štabo viršininkas.

šinas ir jų vertė markėmis bus 
panaudota britų kariuomenei 
V. Vokietijoje išlaikyti. Apie 
tai pranešta dabar parlamentui, 
pristatant krašto apsaugos biu
džetą.

Britai laiko V. Vokietijoj 
62,000 armijos ir aviacijos per
sonalo, kuriam išlaikyti per 
metus reikia 330 mil. dol- sve
timos valiutos, kurios visada 
trūksta.

care, 150 milijonų darbinin
kų ir jų šeimų narių padengtų 
naujoji programa, liktų už tų 
dviejų programų dar apie 20 
mil. asmenų. Jų daugumą su
daro valstybės ir savivaldybių 
tarnautojai, kurie turi jau sa
vo draudimo programas, ir pri
vatūs verslininkai bei biznie - 
riai, kuriems numatyta kita 
draudimo grupė.

Kaip prie tos naujos partne
rystės prisidės valstybės iždas, 
parašysim kitoje “Darbininko” 
laidoje.

Vokietijos atstovai 
vis tebesitaria

Berlynas- — Abiejų Vokieti
jų atstovai periodiškai (kas 
dvi savaitės) renkasi pasitari
mams dėl santykių pagerinimo 
tarp abiejų Vokietijų. Pasitari
mus veda viceministerio rango 
pareigūnai. Vieną kartą posė
džiaujama V. Berlyne, kitą kar
tą Bonnoje. Viskas vyksta be 
reklamos. Vienas jau matomas 
rezultatas yra keturių telefono 
kabelių sujungimas tarp ryti
nio ir vakarinio Berlyno. La
bai dar ilgas ir komplikuotas 
tas telefoninių pasikalbėjimų 
procesas, bet per vieną Berly
no centrinę jau galima susisiek
ti ir su kitų R. Vokietijos mies
tų telefonų abonentais.

Tai jau šiokia tokia pažan
ga. V. Vokietijos derybininkas 
Bahr (jis sutarė Maskvoje ir ne
puolimo sutartį) po paskutinio 
posėdžio pasakė, kad “pasitari
mai pereina į. labiau įdomų pe
riodą”.

Šitie pasitarimai tiesioginiai 
nesiriša su JAV, Prancūzi
jos, Anglijos ir Rusijos veda
mais pasitarimais dėl V- Berly
no statuso ir jo ryšio su V. 
Vokietija. Nesitikima, kad tie 
pasitarimai būtų greitai užbaig
ti — kurlink visas reikalas pa
kryps, paaiškėsią tik po Sovie
tų kompartijos suvažiavimo, tu
rinčio įvykti balandžio mėn.

V. Vokietijos vyriausybė vis 
dar tikisi, kad iki šių metų ga
lo Rusija padarys nuolaidų 
maždaug tiek, kiek iš jos tiki
masi. Gi pradėtas per Mask
vos spaudą karščiavimasis, kad 
Bonna sabotuoja nepuolimo su
tarties pasirašymą, esąs tik rei
kalingas nervų karas ryšium su 
derybomis dėl Berlyno statuso.-

Taip maždaug informavo Wa- 
shingtoną V. Vokietijos užsie
nio reikalų niinisteris, atvykęs 
periodiškam pasitarimui su pre
zidentu Nixonu ir valstybės 
departamentu.

Maskva. — Sovietuos Litera- 
turnaja Gazeta (rusų rašytojų 
s-gos organas) dabar patvirtino 
tai, apie ką užsienyje jau buvo 
pasakyta naują penkmečio pla
ną paskaičius, būtent, kad iš 
to plano matyti, jog žmonių gy
venimo standartas ir per šitą 
penkmetį nedaug tepagerės.

Pats planas nebuvo kritikuo
tas, bet pasikalbėjime su Pla
navimo komiteto vicepirminin
ku vartojimo prekių reikalams 
statomi klausimai ir gauti at
sakymai išryškino aukščiau pa
sakytą išvadą.

Kai Mirotvorcevas pradėjo 
operuoti statistika, kalbančia 
apie padėties gerėjimą, repor
teris Levikovas įlindo su klau
simu:

— Skaičiai įspūdingi, bet aš 
kaip vartotojas esu suinteresuo
tas žinoti, ar penkmečio pla
nui baigiantis visi žmonių po
reikiai bus pilnai patenkinti?

Pareigūnas iš planavimo vir
tuvės pradėjo deklamuoti, kad 
1975 m. televizijos aparatais, 
skalbimo mašinomis, radijais, 
šaldytuvais, rekorderiais, dul
kių siurbliais, laikrodžiais, foto 
kameromis ir kitais ilgiau tve
riančiais gaminiais žmonės jau 
bus aprūpinti. Ir 1975 m. pirkė
jams jau būsią pasiūlyta 800, 
000 keleivinių automobilių, tuo 
tarpu kai 1970 tegalėjo būti pa
siūlyta tik 124.000.

Reporteris:
— Tai ir 1975 m. nebus dar 

galima atsisakyti automobilių 
laukiančių pirkėjų sąrašų?

— Ne. bet visgi automobiliu 
jau bus daugiau, — atsakė apa
račikas.

Reporteris:
— Gera turėti ir automobilį, 

bet žmonėms labiau rūpi mais
tas, drabužiai, avalynė, namų 
apyvokos reikmenys- Juk /nes 
turime vadinamas “tūkstančio 
prekių” krautuves, bet norimų 
prekių ten niekad negalima 
gauti.

— Tai tiesa, — atsakė apara- 
čikas, — bet todėl mes kas

Anglijoje apie Chruščevo “atsiminimus”
Londonas. — Kai jau “Chruš- 

čevas atsimena” knygą dabar 
galima nuo pradžios iki galo 
visą perskaityti, atsiranda ir 
daugiau nuomonių dėl jos au
tentiškumo. Čia sureferuosim 
Anglijos laikraščiuose tuo rei
kalu tilpusias nuomones.

— Neturi jokios vertės nau
jausio laikotarpio istorijai, — 
tvirtina per Sunday Times L. 
Shapiro, Londono School of 
Economics profesorius. Jis ten 
neradęs jokios naujos ar dar 
nežinotos medžiagos. Jo nuo
mone, šituos tariamai Chrušče
vo atsiminimus pagamino So
vietų slaptoji policija ir išsiun-

— Už paskolas namams 
pirkti dabar reikės mokėti tik 
7 proc. tuo atveju, jeigu jas ga
rantuos Federal Housing Ad
ministration ar Veterans Ad
ministration. Tai jau trečias 
procentų sumažinimas vienų 
metų bėgyje. Namų statytojai 
tvirtina, kad tai padidins šių 
metų statybą maždaug 75,000 
namu.

— Statybos pramonė yra 
labai stipriai infliacijos palies
ta. Darbo sekretoriui pavesta 
kalbėtis su tos šakos’ darbinin
kų unijomis, kad jos laikinai 
susilaikytų nuo atlyginimų kė
limo. Jei nesutiks geruoju, 
lauktina laikinio atlyginimų ir 
namų kainų įšaldymo. Statybi
ninkai jaudinasi, kad tik juos 
vienus norima tramdyti.

— Demilitarizuotos zonos 
Korėjoje apsaugą nuo liepos 
1 perima P. Korėjos kariuome
nė Ikšiol ją saugoję JAV ka
riai pasitraukia į užnugarį. Iki 
to paties laiko išvyks iš Korė
jos 20,000 Amerikos karių. Pa
keitimas vyks laipsniškai. 

penki metai ir sudarinėjame 
naujus planus, kad tų prekių 
daugiau atsirastų.

— Tai aš galiu skelbti, kad 
šeimininkės 1975 m. jau ga
lės kiek tik norės nusipirkti 
lėkščių, peilių, šakučių, šaukš
tų, virtuvės puodų ir elektrinių 
virtuvės prietaisų, —vis kni
sosi gilyn reporteris.

(Ikšiol Sovietų rinkoje šitie 
dalykai tebėra retas paukštis).

Po šito klausimo aparačikas 
vėl pradėjo deklamuoti statis
tiką, kad galėtų pasakyti, jog 
vidutinis pilietis (o kiek gi Ru
sijoj tų nevidutinių yra?) da
bar du su puse karto daugiau 
prekių nuperka, negu prieš 10 
metų.

Levikovas pyktelėjęs jį per
traukė:

— Man atrodo, kad dabarti
nio prekių kiekio su praeitimi 
lyginti nėra prasmės, nes praei
tyje žmonės negaudavo nė ava
lynės nė drabužių pirkti.

Kitaip sakant, reporteris pri
minė, kad dabartinio šio to ne
galima lyginti su praeities nie
ku.

Reporteris pasuko kalbą prie 
kitos problemos. Jis žinąs, kad 
gaminamos ir tokios prekės, ku
rių niekas neperka, nes jos ar
ba nepraktiškos, arba be jų 
daug kas gali lengvai apseiti. 
Gi tokių prekių esą pilni san
dėliai-

— Kodėl tokios prekės vis 
dar gaminamos? Kodėl vartoto
jų pareikalavimais niekas nesi
domi? — teiraujasi reporteris.

Aparačikas atsako, kad, de
ja, vis dar didelės klaidos daro
mos pareikalavimus apskaičiuo
jant. Buvę bandyta organizuo
ti institutą pirkėjų pareikalavi
mams tyrinėti, bet ikšiol iš to 
nieko neišėję. Atrodo, kad ne
žinota, kaip tą darbą dirbti, gi 
užsieniuose pasiteirauti buvo 
gėda'

Štai tau, boba, ragaišis: rake
tas į Mėnulį laidyti mokam pa
daryti, bet gamybos paskirsty
mo per 50 metų neišmokom 
tvarkyti.

tė į Vakarus, kad juos paban
dytų suklaidinti ir Maskvai šio
kių tokių laimėjimų parinktų. 
Bet Sunday Times šalia to pa
skelbė ištisai ir H. Salisbury 
rašinį iš NYT, kuriame jis tei
gia, kad per knygą kalba auten
tiškas Chruščevas.

Daily Telegraph komunis
tinių reikalų žinovas D. Floyd 
padarė išvadą, kad tai nėra 
Chruščevo rašytas ar jo diktuo
tas raštas. Ir jis mano, kad kny
goj telpanti medžiaga buvo su
tvarkyta Vakaruose, nes tokiai 
operacijai čia esą labai daug 
ir geros medžiagos. Tik jis ste
bisi, kad darbas nebuvo geriau 
atliktas. Jis nelinkęs spėlioti, 
kas tą darbą bus atlikęs.

Net penkis straipsnius tuo 
reikalu paskelbė Victor Zorza 
per The Guardian. Jis tvirtina, 
kad čia ČIA produktas, sudary
tas žirklėmis ir klijais. Toje į- 
staigoje pamanyta, kad tas kra
tinys padarys tokią pat sensaci
ją, kokią jiems pasisekė pada
ryti paskelbiant 1956 metais 
pasakytą Chruščevo slaptą kal
bą prieš Stalino režimą. Deja, 
“Chruščevas atsimena” nėra 
tas pats, todėl ir įspūdis nebu
vęs tas pats.

Bet anglų diplomatui W. 
Hayter, kuris buvo ambasado
riumi Maskvoje 1953-57, skai
tant susidarąs įspūdis, kad kal
bąs pats Chruščevas. Tik jį 
labai stebina du dalykai: kny
goj randamos keistos klaidos 
ir toks nepaprastas Chruščevo 
nesiorientavimas kitų kraštų 
realybėje-

Prieš tris savaites Washing
tone tą patį reikalą aptarinėjo 
30 sovietologų ir padarė išva
dą, kad memuarai priklauso 
Chruščevui ir buvo paleisti į 
Vakarus su Sovietų vadų žinia.
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Su gavėnios pradžia žvilgs
nis tebus nukreiptas į poezijos 
lobyną, kuris reikalingas dides
nio susitelkimo ir susimąsty- 
mo.. •

Darbininko popietėje sausio 
31 Pr. Naujokaitis informavo, 
kad 1970 metais poezijos kny
gų pasirodė mažiau kaip pro
zos. Ir tai tiesa. Poezijos tebu
vo ketvertas, penketas knygų. 
Pati didžiausioji — Bernardo 
Brazdžionio poezijos rinkinys 
— priklauso 1970 metam la
biau tik bibliografiškai ir visuo
meniškai, nes tai viso jo gyve
nimo iškiliosios poezijos pa
kartota atranka. Naujų rinki
nių pasirodė J. Augustaitytės- 
Vaičiūniehės “Rūpestis” —be
veik 100 eilėraščių rinkinys. 
Danguolės Sadūnaitės “Laiškai 
Dievui”, Kazio Bradūno “Done
laičio kapas” — prabanginis lei
dinys su 60 eilėraščių.

Pirmasis rinkinys pataikytas 
išleisti autorės 70 metų sukak
čiai — vadinas, priklauso anks
tyvajai generacijai. Šiai genera
cijai priklauso ir J- Sakalo (ra
šomąja mašinėle multiplikuo- 
t • rinkinys “Švyturiai ir 
ž; jgždės” — su 20 eilėraščių. 
.Antrasis — jaunesniajai gene
racijai, o Bradūno poeziją galė
tum skirti tarpinei — viduri
nei generacijai, kuri dabar jau 
ėmė lemiamai dominuoti 
ir visuomeniniame gyvenime.

Trijų generacijų poezija, su
prantama, yra skirtinga. Ir 
kiekviena jų bus artimesnė sa
vos generacijos skaitytojui, ku
ris suauga su tos dienos sko
niu ar mada.

Nauja Kazio Bradūno knyga—Donelaičio kapas

Poetas Kazys Bradūnas Nuotr. V. Maželio

Prie stebuklingojo medžio

Iš Kazio Bradūno knygos "Donelaičio kapas"

Šiam apžvalgininkui, saky
kim — jo skoniui, artimesnė K. 
Bradūno knyga. Daugumas jos 
eilėraščių neatsisako nuo tradi
cijos žodį kuo tobuliau vartoti 
kaip muzikos instrumentą — 
dažniausiai su klasinėm tos mu
zikos priemonėm — ritmu bei 
rimu, nors ir individualiai var
tojamais. Tai padeda išsilaiky
ti pergyvenimam nuo palaidu
mo, kuris gresia dabar vartoja
mam laisvam eiliavimui, tepa- 
sinaudojančiam žodžio retori- 
nėm priemonėm — pauzėm, 
knygoje išreiškiamom grafiniu 

• būdu, kas kelintam svarbiajam 
žodžiui skiriant atskirą eilutę.

Bradūno poezija originaliai 
išnaudoja ir žodžio vaizdini ele
mentą. Originaliai ta prasme, 
kad šios poezijos žodis buvo ir 
pasiliko bradūniškas — konk
retus, dažnai miniatiūriškas, 
paimtas iš kasdienio ūkinio gy
venimo ar lietuviškos gamtos 
reiškinių (šiuo atveju ne kartą 
suspindi — sužvilga ir visai iš 
Donelaičio!). Bradūno žodyje —

Visi čia esame iš grumsto ir iš dvasios, 
Visų vienoda pabaigos dalia, 
Bet aš renku dar tavo pabertąsias 
Lietuviškojo žodžio uogeles,

Prinokusias ant stebuklingo medžio 
Nulaužytų, nuplėšytų šakų, 
Aš net girdžiu žvangėjimą retežių, •» 
Jaučiu net kirvi prie šaknų,

Matau, kaip ūgiai jau ledu apšąla —
Kada saulelė vėl atkdpdama pašvies?
Argi nebūtume iš grumsto, dvasios ir metalo, 
Kurio dar nesulydė nieks?

. Ir klausimas po klausimo didėja — 
Vos bepasiekiu, vos nešu, 
Iškeldamas kaip vėliavą prieš vėją, 
Kas mirtina, bet amžinai gražu.

nieko išpūsto, nieko miestiško, 
nieko “civilizacinio”- Tačiau pa
prastą žodį pavartodamas tam 
tikroje vietoje laimi nepapras
tą efektą. Skaitytojui nelauktu 
naujumu dažnai švystelia tie 
žodžiai, kai juos pavartoja me
taforine — prozopopejine pras
me. Lyg liaudies dainoje “Mė
nuo saulužę vedė ...” Iliustra-

cijai:
“Jau lapai sugulė — viršū

nės nori miego.
Antra diena jas daužo vėtrų 

spragilai” (21 p.).
“Pasislėpė žodžiai po me

džiu” :23).
“Medžių kojos vėtrų išdarky

tos
Ir plaukai suvelti kaltūnu,

North Hempstead miesto virtini n k as Michael J. Tully, Jr.. (d.) įteikia proklamacija Lietuvos gen. konsului A. 
Simučiui, paskelbdamas Lietuvos nepriklausomybės savaitę. Kairėje — Kęstutis Miklas, priekyje — tos apy
linkės lietuvaitės mergaitės.

Kraujas teka upėm iš dai
nų— 

Guli jos, kaip žmonės nužu
dytos” (47)

Pačiam Bradūnui tinka pasa
kymas, kuriuo jis apibūdino Do
nelaičio vartojamą žodį:

“Karštą žodį po žodžio atras
damas,

Ridinėji delnuos kaip kašto
ną.

Čia pat iš tų žodžių iškepda
mas

Šiltą hegzametro duoną” 
(23).

Ir toliau Bradūnas pasako kri
tišką žodį apie mūsų laikų poe
zijos elgesį su žodžiu:

“O mes dabar, tartum pa
trakę,

Tarškam ratais kitais, 
žodžius lyg arklius užplakę 
Devyniais prakaitais, 
Kol nugriūva jie užkapoti 
Pakelio akmenyse — 
Ir Donelaitis ima raudoti 
žodžio šermenyse” (23).
Bradūno poezijoje žodis

prarado ir savo trečio elemen
to — plačia prasme tariant, 
idėjos. Ilgas ar trumpas eilė
raštis, klasinio ar naujovinio 
sukirpimo, jis turi aiškią auto
riaus pasaulėjautos nuotrupą. 
Ji nelengvai suvokiama. Ji įly
dyta į žodį giliai, kaip į bran
gų akmenį. Ir tik du tris kartus 
paskaitęs, susimąstęs, pajauti 
tuose žodžiuose autoriaus pasau
lėjautos bruožus. Kai jie prieš 
tave atsiskleidžia, pajauti savy 
papilnėjimo i r., sykiu pasigrožė
jimo, kaip autorius talentingai 
išnaudoja visus žodžio elemen
tus.

Ir būtyje kažkur giliai
Gyvybės trapų medį purto
Angelas ir velniai” (82)-
Tokioj pasaulėjautoj auto* 

rius negali išvengti skausmo, 
dramatizmo ir laukimo su nuo
gąstaujančią širdimi, kas iš tos 
žemės bus (“Kur mūsų tėviš
kės?” 89 p.).

ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. SHALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

ne-

Rinkiny Bradūnas nesiriboja 
vienu Donelaičiu. Kaip tos pa
čios žemės, tautos likimo ele
mentai prieš jo akis iškyla ir jo 
tėvų bei draugų likimas, miško 
brolių kapai, mišios Vorkuto - 
je ... Ne kartą vėl grįžta į 
priešistorinius “morenų” laikus, 
į mitologinius elementus Nes 
vis tai tos pačios žemės dalis. 
Stoja prieš jo akis ir egzisten
cialistinio nusiteikimo asmenim 
populiarus mirties motyvas. Bet 
šis motyvas čia be įprastinio 
siaubo ir tamsos (“Būtis ir mir
tis nebaisi” 15 p.).

Ir šioje išplatėjusioje pasau
lėjautoje matai, kad Bradūno 
žvilgsnis į praeitį yra sykiu 
žvilgsnis į save, į dabartį, į atei
tį- Tie trys laikotarpiai yra ne
perskiriama tautos ir asmens 
vienuma-

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

8TEPHEN 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. 07165; tek 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. Modemiška 
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

Čiurlionio, o 
pat milžino

Čiurlionį ar

Savo pasaulėjauta Bradūnas 
galėtų rodyti^'svetimas tiem, 
kurie nuoširdžiai ar dėl mados 
šūktelia: žiūrėkim i ateiti, ne 
Į praeiti! O Bradūnas kaip tik 
bradūniškas tuo, kad jo pergy
venimai nukreipti į praeiti. 
Anksčiau jis buvo žvelgęs į 
priešistorinius “morenų” laikus; 
žvelgęs į istorinius “marų” lai
kus. Paskui sustojo prie naujes
niu laiku milžino 
dabar prie tokio 
Donelaičio.

Jo dainos apie
Donelaitį tai ne “istorinės” dai
nos, kurias lietuviu literatūro- 7 L

je pradėjo Valiūnas ir 
talentingai tęsė Vaičaitis. Anie 
istoriniai įvykiai ir asmens 
Bradūnui yra tik paskata ly
riškai susimąstyti- Ir prie Do
nelaičio jis sustoja ne tiek dėl 
to, kad etniškai tarmiškai Do
nelaitis ir Bradūnas yra kai
mynai (“Ten mūsų tėviškės tik
tai per paukščio skrydį” — 14 
p.). Lyriniame susimąstyme Do
nelaitis iškyla kaip kūrybinis 
genijus, kuris pralaužia mirties 
tiesiamas ribas; kaip išdava tos 
pačios žemės, kurios “more
nas” Bradūnas anksčiau daina
vo, kurios dalim jaučiasi ir pats 
Bradūnas. Taip tektų suprasti 
jo žodžius apie Donelaitį ir sa
ve:

“Ir kai jau vėju atūžia ruduo, 
Kada pusnynuos ima staugti 

vilkai,
Kai po žole ir mano palai

kai,
Aš jį randu, jau nesusietą 
Nei su laiku, nei su erdve.
Ne užkastą Tolminkiemy poe

tą,
O žemę, gimdančia save”

(14).
O tą žemės kūry binę jėgą, su

švitusią Donelaity, ir jo vieta 
epochos istorijoje Bradūnas iš
reiškia labai kondensuotu isto
riosofinės prasmės 
“Kančios išvakarėse”

Bet ta žemė nėra 
danti”. Prasmingas
eilėraštis, kuriame grįžta prie 
to paties motyvo ir žemę jau 
vadina 
dančia, kada

“Vaikai apkurto.
Anūkai gimsta nebyliai...

Istorinių ar priešistorinių į- 
vykių pažadintuose pergyveni
muose Bradūno “reakcija” yra
— tyla. Tylos motyvu jis daž
nai reaguoja (“Aš tik atsiklau
piu ir kaip žemė tyliu” 14 p.). 
Nei audros, nei protesto. Tik ly
riškas susimąstymas. Lyg ato- 
garsis to, ką regime Rūpinto
jėly. Retas atvejis, kada Bra
dūnas pakelia balsą ir sušunka
— kaip jis tai padaro dėl Do
nelaičio tėviškės surusinimo 
(45 p.). Bet tai lyg iškrypimas 
iš bradūniško stiliaus, ir tada 
jis praranda poetinį įtaigumą.

“Donelaičiu kapas”, kai jį 
perskaitai, nuvedar-rtnintis ir 
prie dažnai ginčijamo klausi
mo: ar mūsų laikais galima 
“patriotinė poezija?” Knygos 
kūrybinė vertė (o ji šiam ap
žvalgininkui rodosi didesnė nei 
autoriaus paskutinė knyga apie 
Čiurlionį!) atsako: taip, ji gali
ma; tik vienaip ji buvo kuria
ma Maironio, kitaip Brazdžio
nio, vėl naujai — Bradūno.

(Kazys Bradūnas, Donelaičio 
kapas- Išleido Mykolas Morkū
nas 1976. Grafika: Vytautas O. 
Virkau. Tiražas 1600 egz. 94 p. 
Kaina nepažymėta).

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

LIETUVOS MINISTERIJAS 
PASIIMA MASKVA

Maskvos įtaka vis didinama 
okupuotoje Lietuvoje mažinant 
vadinamų “respublikinių mi
nisterijų” skaičių. Pernai ru
denį “sąjungine-respublikine” 
virto “Lietuvos TSR Teisingu
mo ministerija”, panašiai įvy
ko ir su “Ministrų Tarybos 
Valstybiniu radijo ir televizijos 
komitetu”.

1970 gruodžio mėn. Vilniu
je posėdžiavus A. Tarybai, šio
ji atitinkamai pakeitė 45 ir 48 
Konstitucijos straipsnius (plg. 
“Tiesą”, gr. 18). 48 str. da
bar pažymėta, kad prie są- 
junginių-respublikinių Lietu
vos “ministerijų” dabar priklau
so šios: Aukštojo ir specia
liojo vidurinio mokslo, Baldų 
ir medžio apdirbimo pramonės, 
Finansų, Gynybos, Kaimo sta
tybos, Kultūros, Lengvosios 
pramonės, Maisto pramonės, 
Melioracijos ir vandens ūkio, 
Mėsos ir pieno pramonės, Miš
kų ūkio ir miško pramonės, Pa
ruošų, Prekybos, Ryšių, Staty
binių medžiagų pramonės, Sta
tybos, Sveikatos apsaugos, Švie
timo, Teisingumo, Užsienio rei
kalų, Vidaus reikalų, žemės ū- 
kio.

Vadinamų respublikinių mi. 
Misterijų beliko penkios: Auto
mobilių transporto ir plentų, 

žudančia save”. Žu- Buitinio gyventojų aptarnavi
mo, Komunalinio ūkio, Sociali
nio aprūpinimo ir Vietinės pra
monės. (Elta) ,

eilėraščiu

tik “gim- 
pabaigoje

JUOZO ANDRUŠiO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška 11 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.__________________________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.________________________
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausioj 
riifties pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! 
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga« 
U 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. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per,; Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vaL 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 SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM S5.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM. ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. 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 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12- 12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

ę
Lietuviškam rajone —

LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Gyvybės, ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai
goms. Laisvas pasirinkimas kompanijos ir apdraudos rū
šies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS
SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 
Tel. 212 - 847-5522

arba
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799

LITAS SERVICE CORPORATION 
patarnauja nekiln. turto pirkimo-pardavimo reikaluose.
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Vilniaus vyrai lengviausiai tirpsta?

Lietuvių pranciškonų darbai sukakčių ženkle

Šio laikraščio praėjusio nr. 
antrame puslapy duota prof- V. 
St. Vardžio informacija apie 
katalikybės padėtį Lietuvoje da
bartiniu metu ir pramatomą 
jos likimą.

Estų informacijos centro biu
letenis (Stockholme) duoda in
formacijos apie tautybių padė
tį Baltijos kraštuose. Biuletenis 
pasinaudoja Liudmilos Teren- 
tevos, Sovietų mokslų akademi
jos etnografinio skyriaus vado
vės, duomenim, paskelbtais 
žurnale “Technika i nauka”, 
apie mišrias vedybas Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos sostinėse 
per dešimtmetį iki 1968.

★

Pagal tuos duomenis — Tal- 
linne 1948 buvo 21.2 proc. ve
dybų mišrių. 1963 — 22.0. 
Rygoje — 29.5 ir 35.0- Vilniu
je — 34.0 ir 37.7.

Vadinas, mišrių vedybų pro
centas auga, ir Vilniuje jis yra 
gausiausias.

Tallinne mišrios vedybos bu
vo taip sudaromos: 35.4 
proc. vedybose tuokėsi estai ir 
rusai, 3.2 proc. estai —ukrainie 
čiai, 1.6 proc. estai ir gudai, 
2.5 proc. estai ir kitų tautybių 
asmens.

Rygoje 25.2 proc. tuokėsi lat
viai ir rusai, 6 proc. latviai ir 
lenkai, 2.2 latviai ir ukrainie
čiai, 2.1 latviai ir gudai, 2 0 lat
viai ir kitų tautvbių asmens.

Vilniuje 14.3 proc. tuokėsi 
lietuviai ir rusai, 8 proc. lietu
viai ir lenkai. 3 proc. lietuviai 
ir ukrainiečiai, 1.0 lietuviai ir 
gudai. 5 proc- lietuviai ir kitų 
tautvbių asmens.

Vadinas, Vilniuje mišrių ve
dybų lietuvių su rusais procen
tas mažesnis nei kitose dvie
jose sostinėse.

★

Tallinne. mišriose vedybose 
61 proc. buvo vyrai estai, 39 
proc. vyrai rusai. Rygoje 50 
proc. vedė latviai ruses ir 50 
proc. vedė rusai latves. Vilniu
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IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

(5)
Dėstė matematiką; jei treju- 

tę turi, tai jau džiaukis, dau
giau nenorėk. Labai šykštus bu
vo laipsnių. Prie burnojimo jo 
mokiniai priprato, ir, gali būti, 
visi jam atleidžia, nes matėsi, 
kad jam stigo kantrybės, rei
kalingos mokytojo verslui

Aleksejevas jau 1866 metais 
išėjo į emeritūrą, Zdankos tais 
pačiais metais kažin kodėl ne
tekome. Slavinskis, kaipo rusas 
ir seminaristas, mėgdavo išger
ti, ir tas nedavė jam ilgai pa
būti gimnazijoje: vieną sykį ant 
gatvės girtas pasirodė, ir nuo 
to laiko mes daugiau jo nema
tėme. Horbacevičių aš palikau, 
taigi “dubinavo” dar ilgai- Tiek 
1866 m. buvo likusio lenkys
tės kvapo ir senovinės tvar
kos, kokia buvo mokyklose ligi 
1863 m. buntmečiui.

Nuo buntmečio, Vilniaus ge
neralgubernatoriaus Muravjovo 
nurodymais, imta rusinti mūsų 
kraštą visur, o ypač mokyk
lose, ir tiek nuveikta, kad mo
kiniai savo tarpe ir kitur šne
kėjosi vien rusiškai, tiktai sa

je 57 proc. lietuviai vedė ne- 
lietuves, ir 43 proc. rusų vedė 
lietuves.

Vadinas, Vilniaus vyrai lietu
viai yra palankesnė medžiaga 
mišriom vedybom nei mergi
nos-

★

Vaikai iš mišrių vedybų, su
laukę 16 metų, apie savo tauty
bę taip pareiškė: estų-rusų šei
mose 62 proc. vaikų pasisakė 
esą estai, 38 rusai; latvių-ru- 
sų šeimose 57 proc. esą latviai 
ir 43 rusai; latvių-lenkų šeimo
se — pasisakė esą 79 latviai ir 
21 lenkai; latvių-gudų šeimose 
esą 75 proc. latviai ir 25 proc. 
gudai.

Vilniuje mišriose lietuvių-ru- 
sų šeimose 52 proc. vaikų esą 
lietuviai, 48 — rusai; lietuvių- 
lenkų šeimose 80 proc. lietuviai 
ir 20 proc. lenkai.

Tallinne rusų-ukrainiečių šei
mose 66 proc. pasisakė esą ru
sai. Rygoje 74.7 proc-, Vilniu
je 64 procentai esą rusai. Ru- 
sų-lenkų šeimose Vilniuje 74 
procentai esą rusai; rusų-žy- 
dų šeimose — net 86 proc. esą 
rusai.

Estų biuletenis taikliai pasa
ko, kad po antrojo pasaulinio 
karo Baltijos sostinės virto tir
pinimo katilais.

Jei statistikos teisingos, tuo
se mišrių šeimų katiluose at
spariausi pasirodo estai: nors 
ir vedę ruses, savo vaikus stip
riausiai augina estiškai. Mažiau
sia atsparumo rodo Vilniaus lie
tuviai vyrai, vedę ruses —šios 
rūšies mišriose šeimose dau
giau kaip pusė vaikų pasisakė 
esą rusai.

Pažymėtinas šioje statistiko
je kitų tautybių neatsparumas 
mišriose šeimose — lenkų, uk
rainiečių, gudų ir (“skandalin
giausias”!) žydų.

Šių katilų reikšmė gali turė
ti žvmios reikšmės, turint 
prieš akis ilgos distancijos rai
dą.

vo šeimoje šnekėjo, kaip kam 
išpuolė.

Mokytojai mūsų visi dabar 
ilsisi šaltoj žemelėj, taigi išpul
tų šnekėti apie juos pagal loty
nų patarlę: “De mortuis aut 
bene, aut nihil.” Jeigu rašyda
mi šiuos atsiminimus išeiname 
iš minėtos patarlės ribų, jeigu 
šnekame apie išvirkščiąją pusę, 
tai darome ne iš keršto ir pyk
čio, tik dėl apibūdinimo anų lai
kų mokyklos.

Buvo toks mokytojas, kuris 
tironavo mus per kiaurus me
tus ir darė tai, manydamas ge
ra darąs. “Užaugę jūs man bū
site dėkingi” — sakydavo žiau
rus mokytojas. Apsiriko, begu 
kas jaučia jam dėkingumą! Ki
ti mokytojai — žmonės kaip 
žmonės, tokie, kaip mes da
bar- Amžinas jiems atsilsėji- 
mas!

Direktorius mūsų Fursovas— 
tikras rusas ir sąmoningas ru
sintojas. Būdamas toks, nejau
gi galėjo iš savo auklėtinių 
daryti kita ką, kaip rusus; tai
gi auklėjo mus rusų dvasia, 
mylėdamas, gerbdamas ir gero

(Tęsinys)
Karui pasibaigus, kelių metų 

bėgy visi iki tol laisvam pa
saulyje buvusieji tėvai, klieri
kai ir broliai atvyko į Ameriką 
ir įsijungė į lietuvių pranciško
nų veiklą- Čia pranciškonų veik
la greitai plėtėsi. Šalia 1944 į- 
kurto Greene, Me., vienuoly
no, 1947 buvo nupirkti Kenne
bunkport, Me., namai, į kuriuos 
iš Greene buvo perkelta pro
vincijolo rezidencija, “Varpe
lio” redakcija ir administracija. 
Kitą vasarą pradėta priiminė
ti svečiai, netrukus pradėtos 
ruošti berniukų stovyklos. Vė
liau atidaryta Šv. Antano gim
nazija, o atostogų metu čia 
ėmė stovyklauti ateitininkai ir 
skautai.
šio centrinio vienuolyno įstei

gimu neapsiribota. 1949 pra
džioje įkurta Niagaros pusiasa- 

Kennebunkporto vienuolyno kiemas, žiūrint pro Kryžiaus Kelių paminklą. Nuotr. V. Maželio

mums velydamas. Viešame gy
venime jis buvo išdidus ir ne
sugyvenamas: visą laiką riejosi 
su inspektoriumi Zverevu ir iš
gyveno jį iš gimnazijos, bet 
tuom pats sau daug pakenkė 
ir vos tik laikėsi savo vieto
je. Užteko susipykti su grafu 
Zubovu, ir jo pastangomis bu
vo iškeltas į keturklasę mokyk
lą. Išvažiuodamas sušaukė į sa
lę visus mokinius atsisveikini
mui, pradėjo kažką sakyti, su
grudo, nepabaigė kalbos ir, vos 
ištaręs “proščaite”, išėjo. Mus 
sugraudino. Buvo tas 1872 me
tais.

Po Fursovo atvažiavo Iziumo- 
vas būti direktoriumi; tas, vizi
tuodamas per klases, pasakė, 
kad mes visi turime-būti, ru
sais, ne kuom kitais, ir savo šį 
reikalavimą patvirtino trankini- 
mu su lazda į grindis- Toliau 
buvo ūkvedžiu gimnazijos; nei 
iš jo gero, nei blogo; nei rusi
nimo, nei auklėjimo.

Bendrai imant, mokslo am
žius anais laikais buvo sunkus, 
mokykla teikė mokiniams liū
desio, ne ko kito. Aš mokiaus 
neprasčiausiai, ėjau per klases 
pamečiui, ketvirtoje ėmiau pa
gyrimo lapą, tačiau Šiauliai 
man taip įgriso, kad net dabar, 
atvažiuodamas gelžkeliu į Šiau
lius ir pamatęs sykiu atsivėru
sį bažnyčios bokštą, patiriu ne
malonaus šiurpulio, kaipo atbal
sio anų, šešiomis dešimtimis 
metų pridengtų, pirmos jaunys

Pranciškonij įsikūrimas 
T- DR, VIKTORAS 

GIDŽIŪNAS, O.F.M.lio lietuviams misija St. Catha
rines, Kanadoje, o tų pačių me
tų gale perimta administruoti 
sunykusi Bridgeville, Pa., lietu
vių parapija. Tais pačiais me
tais pranciškonai perėmė leis
ti ir Vokietijoje leidžiamą kul
tūros žurnalą “Aidus” ir Pitts
burgh, Pa-, ėjusį savaitraštį 
“Lietuvių Žinias” ir ten pat 
pradėjo Lietuvių Katalikų Ra
dijo valandą. Pagaliau 1951 
jiems buvo perleistas ir du 
kartu savaitėje Bostone leidžia
mas “Darbininkas”.

Spaudos darbai ir kitokia 
pranciškonų veikla

Čia gali kilti klausimas, ko
dėl visi šie laikraščiai buvo 
perleisti pranciškonams? Jie 

tės dienu.
Palikus gimnazijos suolą, ne- 

poilgo teko man būti Rygoje; 
ten aš su nuostaba žiūrėjau į 
vaikus, einančius gatvėmis į 
mokyklas: jie eina smagūs, šo
kinėdami, be dvasinės naštos. 
Koks skirtumas nuo mūsų! Mes 
ėjome į gimnaziją liūdni, rūpes
tingi, akis į žemę panėrę. “Mat, 
vokiška mokykla kitokia”, — 
maniau sau.

Ligi 1863 metų buntmečiui 
žinoma man gimnazistų uni
forma buvo: žiponas juodos ge
lumbės, susegamas devyniomis 
vienoje eilėje sagomis, raudo
nos spalvos, apykaklė stačia, 
raudonos gelumbės. Kepurė su 
raudonu “apšlegu”. Jau 1864 
metais gimnazistai vilkėjo juo
dą žiponą su šešiomis vienoj 
eilėj nepaskirtos spalvos sago
mis, abiejuose galuose at
lenktos apykaklės prisiūta po 
mėlyną cvikliuką Kepurė bet 
kokia. 1870 metais įvestas mė
lynas žiponas su devyniomis 
baltomis vienoje eilėje sagomis; 
stačia apykaklė apvesta sidabri
niu galionu. Kepurė — kariš
ka kipe, žvaigždės vietoje su
kryžiuoti du lauro lapai ir tarp 
jų gimnazijos raidės, ši unifor
ma pakaitaliota išbuvo ligi di
džiajam karui.

PRISIMINIMAI APIE .
PETRO AKADEMIJĄ 

(Paskaita,skaityta Žemės Ūkio 
Akademijoje Dotnuvoje)

Jaunieji Draugai!

ir darbai Amerikoj

buvo perleisti dėl to, kad se
nieji leidėjai jau nepajėgė jų 
leisti. Jie jau buvo paskendę 
skolose. Pranciškonai perėmė 
trijų JAV lietuvių laikraščių 
spaustuves su visomis skolomis, 
dargi be teisės kurtis, kur jos 
buvo. Laimei Brooklyno vysku
pas, lietuviams klebonams pra
šant, leido jiems kurtis Brook- 
lyne. Tada jie perėmė ir Brook- 
lyne ėjusį savaitraštį “Ameri
ką”, 680 Bushwick Ave. nusi
pirko namus ir į jų rūsius ir 
garažą sugabeno tinkamas se
nų spaustuvių mašinas ir nu
sipirkę naujų, kad ir labai ne
patogiose patalpose, pradėjo

Ši vieta ir šis susirinkimas 
nukelia mane į seniai praėju
sias jaunystės dienas. įsivaiz
duoju save dar neataugusiu vi
są liemenį buvusios Petrovskos 
Akademijos studenčiuku, trum
pai pasirėdžiusių, gyvenančiu iš 
20-ties rublių mėnesinės stipen
dijos. Minima Akademija, kurio
je praleidau lemiamus metus, 
buvo aukštoji rusų žemdirbys
tės mokykla. Vadinasi, ne že
mės ūkio, tik žemdirbystės 
(zemledelčeskaja akademija). 
Mėginsiu atvaizduoti trumpą 
dvidešimties aštuonių metų jos 
gyvenimą ir apystovas, kuriose 
ji kilo, mėginsiu atvaizduoti do
minuojančią jos auklėtinių-pet- 
rovcų psichinę kryptį.

Penki kilometrai nuo Mask
vos, gale pušyno kvadratinio 
kilometro ploto, stovėjo pui
kiausias rūmas su visais gyve
nimui reikalingais įrengimais: 
cerkve, parku, prūdais, oran
žerija, gyvenamais tarnų trobe
siais, arklide ir kitu. Priešais 
rūmo langus, pusės kilometro 
atstumu už prūdo, stovėjo bau
džiauninkų kaima; ji pristati
nėjo savo gaminius dvaro gy
ventojams, nes pats dvaras že
mės ūkiu nesivertė. Ta vieta tu
rėjo ir dabar tebeturi pavadi
nimą Petrovsko-Razumovskoje, 
tai senos rusų bajorų giminės 
grafų Razumovskių buveinė.

Paleidus žmones nuo bau
džiavos 1861 m., rusų valdžia

e
darbą, kurį tebetęsia.

Dar nespėjus tinkamai susi
tvarkyti Brooklyne, pradėjo 
šauktis pagalbos Toronte, Kana
doje, įsikūrę lietuviai, dėl to 
kard. arkivysk. J. McGuigan pa
kvietus, pranciškonai pradėjo 
organizuoti naują Toronto lie
tuvių parapiją- Šiandien ši pa
rapija turi visas moderniškai 
parapijai reikalingas patalpas ir 
pavyzdingą parapinės veiklos a- 
paratą. Čia, kaip niekur kitur, 
per organizacijas, sportą, cho
rus ir stovyklas įtrauktas visas 
lietuviškas kolonijos jaunimas.

Iš to matome, kad pranciš
konų veikla yra dvejopa: vie
tinė — jų vadovaujamose pa
rapijose ir aplink vienuolynus 
ir bendra — visus lietuvius 
apimanti. Ši paskutinioji reiš
kiasi jų vedamomis misijomis 
ir religinėmis paskaitomis, da
lyvavimu visuomeninėje veiklo
je, dvasios vadų pareigomis 
centrinėse lietuvių organizacijo
se ir jaunimo stovyklose. Taip 
pat jų kalbomis ir pamokslais 
įvairiose JAV ir Kanados lietu
vių radijo programose bei Ame
rikos Balso ir Vatikano radijo 
valandose, jų rašomomis kny
gomis ir straipsniais spaudoje.

Labiausiai apie bendro visus 
lietuvius apimančio pobūdžio 
veiklą liudija jų leidžiami laik
raščiai ir žurnalai: “Darbinin
kas”, “Šv. Pranciškaus Varpe
lis” ir “.Aidai”, šiais kanalais 
pranciškonai stengiasi pasiekti 
visus lietuvius, visų lietuvių šir
dis, kad stiprintų ir užgrūdin
tų Dievo ir Tėvynės meilėje.

Kultūros Židinio 
statybos reikalas

Dabartinės spaudos reika
lams skirtos patalpos yra tam
sios (rūsiuose), drėgnos, ankš
tos ir išmėtytos. Jos griauna 
pranciškonų ir jų bendradarbių 
sveikatą. Gali atsitikti, kad ir 
Sveikatos Departamentas už
draus jose dirbti. Turėdami tai 
prieš akis, pranciškonai, ilgai 
svarstę visokias galimybes, nu
tarė statyti erdvesnes patal
pas, kuriose tilptų vienuolynas, 
didesnė koplyčia, spaustuvė, 
laikraščių redakcijos ir admi
nistracijos, biblioteka ir lietu
vių veiklos reikalams patalpos- 
Vadinas, pranciškonai pasi
ryžo statyti Kultūros Židinį, ku
ris tarnaus visiems lietuviams 
ir bus visu lietuviu kultūros 
paminklas.

sumanė ruošti bajorams įstai
gą, kur jie galėtų pasisemti rei
kalingo žemės ūkio mokslo, nes, 
mat, netekus baudžiauninkų, 
būsią jiems sunkiau gyventi: 
reiksią tvarkyti įplaukas su iš
laidomis, gyventi apsiskaičiuo
jant. Aprinkta poniška vieta 
su visais patogumais. Petrovs
ko-Razumovskoje, grafų Razu
movskių rezidencija: čia kai- 
mos idilija susisiekia su miesto 
prašmatnumais, čia laisvas žmo
gus gali dirbti savo darbą, o 
mieste pramogauti; geresnės 
vietos nebesurasi. Čia valdžia 
sumanė įsteigti akademiją, o 
grafai sutiko užleisti vietą. Ma
tyt, dideli ponai buvo tie Ra- 
zumovskiai, kad jiems nereika
lingas buvo toks rūmas ir tie 
patogumai, o gal jie turėjo ki
tą, dar puikesnę sodybą ir per
ėjo į ją gyventi-

Paėmus valdžiai į savo ran
kas Petrovsko - Razumovskoje, 
vietiniams gyventojams buvo 
trumpai pasakyta: “lomai dvo- 
ry”, griauk trobesius. Žmo- 
nėms-baudžiauninkams prisiėjo 
palikti išdirbtą žemę ir keltis į 
dyką, beržiukais ‘apaugusią pel
kėtą vietą, pusė-kilometro at
stumo, gretimą su Petrovsko- 
Razumovskoje, pavadintą ir da
bar tebevadinamą Vyselkl Rei
kia beržiukus iškirsti, kelmus 
išrauti ir padaryti dirbamos že
mės, tik to nė vienas valstietis 
padaryti neįstengė, o beržiu
kus naudojo kurui.

Tam tikslui ilgai ieškota vie
ta surasta ir nupirkta Brookly
no pakrašty, Highland Parke. 
1969 rugsėjo 21 buvo pašven
tinta. Šventinimo iškilmėse da
lyvavo Nepriklausomos Lietu
vos valdžios atstovas — gene
ralinis konsulas Anicetas Simu
tis, Vliko pirm. Kęstutis Valiū
nas, Lietuvių Bendruomenės 
New Yorko apygardos pirmi
ninkas Aleksandras Vakselis, 
New Yorko ir New Jersey apy
linkės Kunigų Vienybės pirmi
ninkas prel. Jonas Balkūnas ir 
pranciškonų provincijolas tėv. 
Leonardas Andriekus. Iškilmė
se įžanginį pamokslą pasakė 
tėvas provincijolas, o pašventi
nimo apeigas atliko prel. Jonas 
Balkūnas. Gale generalinis kon
sulas Anicetas Simutis pasakė 
progai pritaikintą kalbą. Po že
mės pašventinimo buvo dar 
koncertas-vakarienė St. Matt
hias parapijos salėje- Tiek že
mės pašventinime, tiek svetai
nėje dalyvavo keli šimtai vie
tinių lietuvių.

Paruošiamieji Kultūros Židi
nio statybos planai pašventini
mo proga buvo išstatyti. Pa
darius reikiamas pataisas, jie 
tęsiami toliau. Statyba galėtų 
prasidėti 1971, jei tam reikalui 
būtų surinkta pakankamai pini
gų, bet iki šiol aukos plaukia 
labai pamažu. Savaime, rodos, 
suprantama, kad kas visuome
nei dirba, tam visuomenė turi 
sudaryti ir tinkamas darbo są
lygas ir atlyginimą už darbą. 
To reikalauja ne tik meilė, bet 
ir teisingumas. Jau minėjau, 
kad pranciškonai visus laikraš
čius perėmė su didelėmis sko
lomis. Jų pastangomis tos sko
los išmokėtos, bet lietuviškos 
spaudos leidimas sunkėja, nes, 
išmirštant ankstesnei kartai, 
mažėja skaitytojai. Jei lietuviš
kus laikraščius pranciškonai 
dar pajėgia leist, tai tik dideliu 
savo ir bendradarbių pasiauko
jimu, kurie už mažą atlyginimą 
redaguoja laikraščius ir dirba 
spaustuvėje. Jie savo gerbūvį 
aukoja ant tėvynės aukuro sa
vo tautiečiu labui, kuriu dau
guma jau yra pasiturtintys ir 
turėtų prisidėt prie minėtų dar
bo sąlygų pagerinimo, pasta
tant naujas patalpas, čia, bran
gūs lietuviai, reikia pasakyti 
tiesą, aukodami penkinę ar de
šimtinę reikalo neišspręsite, au
kokite šimtines ir tūkstantines, 
kaip darė ankstesnė, jau bai
gianti išmirti, ateivių karta.

Šis pranciškonų statomas
Kultūros Židinys tarnaus vi-' 
siems lietuviams ir bus visų lie
tuvių tautinis ir religinis pa
minklas, dėl to reikia, kad vi
si lietuviai jį statytų- Pranciš
konai be didesnės savo tautie
čių pagalbos jo nepastatys. Jis, 
kaip ir kiti lietuvių židiniai, 
turės atsirasti lietuvių auko
mis. Ir kuo greičiau tos aukos 
suplauks, tuo greičiau tas Kul
tūros Židinys atsiras. Tam pran
ciškonai ir prašo jūsų aukų.

Aukas siųskite: Franciscan 
Monastery Building Fund, 680 
Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 
11221.

MiiiaitiiiiiiaiiiiiiiiiuiitiifBiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiutnininrrftiiiiB

Apvalius nuo trobesių dirbsi- 
mąjį Akademijai plotą, imta rū
pinti reikalingas mokyklai į- 
rengimas: būstai profesoriams, 
patalpos studentams, moder
niškas tvartas ir kita. Kadan
gi čia bus aukštoji mokykla, 
vadinasi, įstojant reikalingas 
gimnazijos kurso cenzas, ir ka
dangi valioniukai rusų bajorai, 
baudžiavos auklėtiniai, nėra pa
pratę ir labai sunkūs nuosa
kiai ir iš pagrindų ką nors 
dirbti, taigi ir mokytis, Akade
mijos įstatymas numatė reika
lą prileisti prie aukštojo moks
lo dar ir žmones be kokio cen
zo, — tie buvo vadinami lais
vais klausytojais. Kas norėjo, 
galėjo užsirašyti, gaudavo ženk
lelį, ir jis — laisvas klausyto
jas; jam nėra egzaminų nei jis 
gauna kokį paliudijimą.

(Bus daugiau)
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Antrąją didžiąją dailės parodą aplanke 800 žmonių
Vasario 21, sekmadienio va

karą, Kultūros Židinio patalpo
se Brooklyn© uždaryta didžioji 
šių metų dailės paroda. Tą sek
madienį paroda buvo labiausiai 
lankoma, tai ir uždaryme buvo 
gražus būrys žmonių. Trumpą 
uždaromąjį žodelį tarė Lietu
vių Bendruomenės apygardos 
pirmininkas Aleksandras Vak- 
selis. Jis apžvelgė, kas nutiko 
parodoje. Viso parodą aplankė 
apie 800 žmonių, parduota 6 
paveikslai. Padėkojo visiem 
rengėjam, talkininkam.

Žodį tarė ir dail. J. Bagdo
nas, kuriam buvo pavesti visi 
įrengimo darbai- Už valan
dėlės pradėta paveikslai nuka
binti, išvežti- Bendruomenės 
valdyba rūpinosi, kaip reikės 
išimti specialiai pastatytas sie
nas ir vėl grąžinti kambariam 
pirmykštę išvaizdą. Taip antro
ji didžioji paroda jau nueina is
torijon, nueina palikdama ryž
tą kitais metais vėl rengti bend
rą parodą.

Rengėjai paskelbė spaudoje 
ir laiškais kreipėsi dalyvauti pa
rodoje. Viso buvo sutelkti 35 
žmonės. Štai jie, dalyvavę pa
rodoje:

Domas Andriuška, Juozas 
Bagdonas, Eugenija Bernotie
nė, Gražina Krasauskaitė-Dra- 
gūnevičięnė, Albinas Elskus, Bi
rutė Vilkutaitytė - Gedvilienė, 
Vytautas Ignas, Česlovas Janu- 
šas, Paulius Jurkus, Vida Kriš- 
tolaitytė, Ivona D. Laurinaitie
nė, G. Laurinaitis, Pranas La
pė, Nedda Nijolė Macelytė, An
tanas Montvydas, Aleksandra 
Vitkauskaitė-Merker, Irena Vak- 
selytė-Nemickienė, Ona Paške- 
vičienė, Mykolas Paškevičius, 
Povilas Puzinas (miręs), Teofi
lis Petraitis, Eugenija Rastenie
nė, Dalia Ramanauskaitė, Ban
guolė Raugaitė, Gražina Raugie. 
nė, Jonas Rūtenis, Juozas S6- 
daitis, Irena D. Griežė-Treinie- 
nė, Elena Urbaitytė, Valentina 
Ūselienė, Zenonas Ūselis, Regi

na Viliamienė, Viktoras Viz
girda, Lijolė Židonytė, Marija 
Žukauskienė.

Dar buvo ir dail. Adomo Gal
diko (mirusio) vienas paveiks
las. Jis nebuvo įrašytas į kata
logą. Vietoje įrašytų dviejų P- 
Purino paveikslų buvo tik vie
nas. Taigi, viso parodoje buvo 
iškabinti 109 kūriniai.

Paroda buvo atidaryta vasa
rio 13, šeštadienį, ir buvo skir
ta Lietuvos nepriklausomybės 
šventei atžymėti. Ji buvo ati
daryta visą dieną sekmadienį, 
pirmadienį (vasario 15) ir dar

Visos nuotraukos—Vytauto Maželio

bo dienos vakarais, paskui sa
vaitgalio dienomis. Daugiausia 
lankytojų buvo paskutinę die
ną.

Ir šių metų paroda atvedė vi
sai naujus vardus. Tuo labiau
siai ir reikia džiaugtis, kad atei
na jaunoji karta — atžalynas. 
Jie baigę šio krašto meno mo
kyklas štai įsijungia į lietuvių 
dailininkų šeimą ir savo kūry
ba nori paliudyti lietuvių tau
tos nemarumą ir jos geniališ- 
kumą.

(Parodą detaliau apžvelgsim 
kituose Darbininko numeriuo
se).

I. Griežės-Treinienės paveikslai

V. Igno pavE. Urbaitytės paveikslai, dešinėje

B. Vilkutaitytrs-Gcdvilineės paveikslai, dešinėjt C. Janušo

V. Vizgirdos paveikslai — Peisažas, autoportretas, Vilniaus gotika

L. židonytė* du paveikslai, dešinėje N. Macelytės

J. Bagdono ..paveikslai
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Po JAV Lietuvių Bendruomenės 
Šeštosios Tarybos sesijos

(Tęsinys)
JAV LB tarybos Philadelphi- 

jos sesijos antroji diena, sek
madienis — sausio 17, pradėta 
pamaldomis netoli viešbučio 
esančioj seserų koplyčioj. Lie
tuvių kalba mišias koncelebra- 
vo prel. J. Balkūnas, tėv. J. Bo- 
revičius, S- J., ir tėv. K. Buč
inys, O.F.M. Pamokslą patrioti
ne tema apie laisvės troškimą 
pasakė tėv. J. Borevičius, S.J. 
Prezidiumas buvo dalyviam pa
rūpinęs lietuvišką mišių tekstą.

Grįžus viešbutin, susirinkta 
j paskutinį sesijos posėdį. Pir
miausia svarstyta JAV LB ren
kamų. pinigų klausimas. Klau
simą pristatė Džiugas Staniš- 
kis. Peržvelgęs netolimą praei
tį, apibūdino dabartį ir siūlė pla
nus ateičiai-

Pagal pranešėją, LB apylin
kės daugely vietų yra pasidariu
sios lyg pinigų rinkimų komi
tetai. Ir tuos pinigus renka ne 
sau, ne LB centrui, bet viso
kiom organizacijom, visokiom 
progom. Rinkimo tikslai gra
žūs, bet LB kasoj pinigų nelie
ka Tad laikas susirūpinti lėšų 
telkimu ir pačiai LB. Pacituo
tas a.a. Juozo Bachuno išsireiš
kimas PLB seime 1958 m., kad 
iš iš Altos, Tautos fondo ir Lie
tuvos nepriklausomybės fondo 
surenkamų lėšų 40 pre. bū
tų skiriama LB darbam. Prele
gentas taip pat palietė ir jung
tinio fondo mintį bei siūlymą 
Vasario 16 proga surinktas au
kas skirstyti pagal aukotojo pa
geidavimą.

Diskusijose gyvai dalyvavo 
daugelis tarybos narių ir labai 
įvairiai išsireiškė. Pasigesta vie
nybės, kokia pastebima pas 
Kanados lietuvius. Išdalintas 
renkamų pinigų klausimu nu
tarimo projektas:

A. Galdiko meno paroda Philadelphijoj
Nors Philadelphijoj nestinga 

lietuviškų parengimų, dailės 
parodos čia rečiau pasitaiko. 
Užtat kovo .6-7 savaitgalis šios 
kultūrinės apraiškos pasigen- 
dantiem turėtų būti ypa
tingai įdomus.

Nekaltai Pradėtosios Marijos 
seserų rėmėjų būrelis ruošia 
Adomo Galdiko pomirtinę ap
žvalginę dailės parodą. Skaitan- 
tiem lietuvišką spaudą tikrai 
nereikia aiškinti, kas buvo Gal
dikas lietuvių meno istorijoj. 
Tačiau reikia pabrėžti, kad ši 
paroda bus paskutinė proga 
Philadelphijos apylinkių lietu
viam įsigyti Galdiko paveikslų. 
Rengėjos kviečia ne tik tuos, 
kurie galvoja pirkti, bet visus, 
kurie domisi lietuvišku menu-

Kažkur buvo pradėti gandai, 
jog Galdiko paveikslų labai 
aukštos kainos ir užtat jie ne
prieinami eiliniam lietuviui. 
Rengėjos užtikrina, kad pa
veikslų bus įvairių kainų. Ne
reikia būti turtuoliu savo bu
tui papuošti dail. Galdiko kū
riniu.

perkelta ii Putnamo vienuolyno sodybos. Nuotraukoje — stovyklos vado
vybės dalis. Nuotr. A. Norvilos

“1- JAV LB taryba Vasario 
16 šventės proga skatina auko
ti kiekvieną lietuvį, ne tik tą, 
kuris atsilanko į Nepriklauso
mybės šventės minėjimą, bet 
ir tą, kuris dėl įvairių priežas
čių negali atsilankyti.

“2. Vasario 16 auka yra ski
riama ne vietinių, bet centri
nių institucijų Lietuvos laisvini
mo reikalams.

“3. Pats aukotojas apsispren
džia, kuriai Lietuvos laisvinimo 
institucijai jis auką skiria, ir 
jam sudaromos sąlygos savo 

. auką paskirstyti. Centro valdy
ba yra prašoma šia prasme su
sitarti su kitais laisvinimo veiks
niais.

“4. JAV LB siekia, kad veiks
nių savų reikalų rinkliavos bū
tų vykdomos bendru susitari
mu ir ne tuo pačiu laiku.

“5. JAV LB bando įgyven
dinti suvienyto fondo mintį lais
vinimo reikalams finansuoti.”

Balsuota už kiekvieną para
grafą atskirai. Visi priimti dau
gumos pritarimu, tik prieš 3 ir 
5 paragrafus pasisako po vieną 
asmenį. Papildomai priimtas ir 
šeštas paragrafas: -

“Institucijos ir organizacijos, 
norinčios per LB ap-kes rink
ti aukas, dėl rinkliavų tariasi su 
JAV LB centro valdyba. įvai
rios apylinkėse surinktos spe
cialios aukos, skirtos ne vieti
niam reikalam, perduodamos 
atitinkamom institucijom ir or
ganizacijom per JAV LB centro 
valdybą.”

Dr. K. Keblys, JAV LB įstatų 
keitimo komisijos pirmininkas, 
pranešė apie komisijos darbus 
ir prašė tarybos narių talkos.

Tėv. J. Borevičiui, S. J., pri
stačius, priimtas JAV LB gar
bės teismo statutas.

Parodos atidarymas įvyks ko
vo 6, šeštadienį, 7 vai. vakaro. 

Apie Adomą Galdiką kaip me
nininką ir žmogų papasakos jo 
buvęs mokinys skulptorius Pet
ras Vaškys.

Rengėjos ruošiasi priimti vi
sus svečius su punču, kava ir 
užkandėliais. Vietiniai mecena
tai yra paaukoję gražių dovanė
lių, kurios atiteks laimingie
siem lankytojam.

Atvyksta ir Putnamo sese
lių atstovės. Suinteresuoti tu
rės progą pasikalbėti apie Ne
ringos mergaičių stovyklą ir 
Matulaičio seneliu namus, v

Parodos lankymas: šeštadie
nį, kovo 6 — nuo 7 iki 10 
vai. vak., o sekmadienį, kovo 7 
— nuo 12 iki 3 vai. p.p. Vieta: 
Liberty Federal Savings and 
Loan (lietuvių) bankas, 202 N. 
Broad St., Philadelphia.

Rengėjos yra ypatingai dėkin
gos lietuvių banko vadovybei 
už leidimą be jokio atlyginimo 
naudotis banko patalpomis.

T.G.

Leista pasisakyti tarybos na
riam ir kitais klausimais, kurie 
dar nebuvo įtraukti į dieno
tvarkę. Pasiūlymų susilaukta la
bai įvairių-

Algimantas Gureckas, JAV 
LB ryšininkas prie valstybės de_ 
partamento, siūlė suvienyti Al
tą ir LB. Ar negalėtų būti vie
na organizacija, kuriai vadovau
tų ar visuomenės balsavimu iš
rinkti ar organizacijom atsto
vaują asmenys. Pavesta tarybos 
prezidiumui tartis su Altą, o ki
toj tarybos sesijoj šiam klausi
mui svarstyti paskirti pakanka
mai laiko.

A. Rugienius siūlė daugiau 
dėmesio skirt sportui. Per spor
tą būtų galima labiau pritrauk
ti jaunimą.

J. Jasaitis siūlė suruošti tau
tinių šokių vadovų kursus, gi 
B. Raugas — tautinių šokių 
šventę paskirti Simo Kudirkos 
vardui įamžinti.

(Oficialūs tarybos nutarimai 
Darbininke jau buvo paskelb
ti anksčiau.)

Po tarybos prezidiumo pirmi
ninko baigiamojo žodžio, padė
kos maldos ir Lietuvos him
no sesija baigta.

•
JAV viceprezidentas Spiro 

T- Agnew atsiuntė JAV Lietu
vių Bendruomesės tarybai tele
gramą su sveikinimais ir lin
kėjimais visiems LB tarybos 
nariam.

Toliau telegramoje vicepre
zidentas Agnew sako: “Aš ži
nau, kad Simo Kudirkos tragiš
ko grąžinimo įvykiai sukrėtė 
jus kaip ir kitus šiuo reikalu 
susirūpinusius amerikiečius. Už
tikrinu, kad ir aš kartu su ju
mis esu nepatenkintas buvusios 
situacijos tvarkymu ir kad Pre
zidentas ėmėsi žygių, kad atei
tyje nepasikartotų panašus in
cidentas. Sveikintinas jūsų nuo
latinis rūpestis, rodomas pabė
gėlių iš komunistų valdomų 
pasaulio kraštų likimui. Reiš
kiu jums savo pasigėrėjimą jū
sų tvirtam patriotizmui ir atsi
davimui Amerikos aukščiau- 
siems idealams.”

Telegrama buvo adresuota 
JAV LB tarybos prezidiumo pir
mininkui Vytautui Kamantui.

BALTIMORE, MD.
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimo programa baigta va
sario 21- Iškilmės buvo 2 v. po
piet Lietuvių svetainės didžio
joj salėj- Invokaciją sukalbė
jo kun. A. Dranginis. Pagrin
dinę kalbą pasakė dr. Česlo
vas Masaitis iš Aberdeen, Md. 
Po trumpos pertraukos buvo 
meninė dalis, kurioje dalyvavo 
Baltimorės lietuvių tautinių šo
kių grupė, šeštadieninės mo
kyklos vaikai ir Baltimorės vy
rų choras Daina. Programos 
vedėjas buvo aktorius Jonas 
Kazlauskas. Programos pabai
goje rinktos aukos Lietuvos 
laisvinimui.

Sodaliečių svarbus susirinki
mas bus kovo 7 po 8:30 v. mi-
šių Šv. Alfonso mokyklos 
kambariuose Visos narės kvie
čiamos dalyvauti, nes bus ap
tarti ateities veiklos planai.

šv. Vardo draugijos metiniai 
pusryčiai bus kovo 14 tuoj po 
8:30 v. mišių Sv. Alfonso mo
kyklos salėje. Pusryčius paga
mins sodalietės. Svečias kalbė
tojas bus lietuviam gerai žino
mas kongresmanas Edvardas 
Garmatz. Pirmininkas Algirdas 
Veliuona kviečia visus tuose 
pusryčiuose dalyvauti-

Lietuviu svetainės šėrininkai 
kovo 7 svetainės kambariuose 
rengia austrių pietus. Be aust
rių bus ir kitų valgių. Bus ir 
loterija, šokiam gros geras or
kestras. Rengėjai kviečia visus 
į šį metinį parengimą. Visas 
pelnas skiriamas svetainės re
montam. Bilietus bus galima įsi
gyti prie durų.

Neringos stovykloje Vermonte praeitais metais buvo ir moksleivių ateitininkų stovykla. Nuotraukoje iš 
beržyno padaryta aikštelė pamaldom. Nuotr. A. Norvilos

Apie Philadelphijoje įvyks
tančią JAV LB tarybos sesiją 
plačiai informavo vietos ame
rikiečių spauda: “The Philadel
phia Inquirer” (sausio 15) ir 
“The Philadelphia Daily News” 
(sausio 16), nušviesdami orga
nizacijos plačią apimti, tikslus, 
Lietuvos pavergimą, JAV tę
siamą okupacijos nepripažini
mą bei Kudirkos incidentą. Se
sijos metu Sheraton viešbutin 
atvyko “The Philadelphia In
quirer” ir “The Philadelphia 
Evening Bulletin” korespon
dentai, kur suruoštoje spaudos 
konferencijoje jiem buvo suda
ryta galimybė išsikalbėti su Ta
rybos nariais bei sesijon atvy
kusiais bendruorhenininkais.' 
Šiuose pokalbiuose dalyvavo dr. 
Elona Vai'šnienė, dr. Rimas 
Vaišnys, adv- Povilas Žumba- 
kis, JAV LB ryšininkas su val
stybės depsštamėntu Algimaib 
tas Gureckas, ir spaudos kon
ferencijos organizatorius JAV 
LB centro valdybos vicepirm.
Algimantas Gečys. Pokalbių 
nuotaikos aprašytos “Bulletin” 
sausio 17 in “Inquirer” sausio 
18, ypač stiprų susidomėjimą 
parodant pareiškimam, pada- 
rytięm sąryšyje su Kudirkos in
cidentu.

Kryžiaus keliai gavėnios me
tu lietuvių kalba bus einami 
kiekvieną sekmadienį 4 v. po-

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.

Mielaa Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

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

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
a

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............................ ......................................................
r

ADRESAS........................................................................................................................................ ..........

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

Apie Neringos stovyklą Vermonte
Praėjusieji metai —
Vermonte, kur “kalnai kel

muoti, pakalnės nuplikę”, praei
tų metų vasarą įvyko pirmą 
kartą keturios lietuviško jauni
mo kultūrinio pobūdžio stovyk
los. Stovyklavietė pakrikštyta 
Neringos vardu.

Neringos savininkės, Nekal
tai Pradėtos Marijos seserys, 
žiema besiruošdamos ateinan
čios vasaros stovykloms, turi 
daug rūpesčių. Problema tokia: 
ar ši 96 akru nuostabiai graži 
vietovė, atsiskyrusi nuo mies
čioniškos "civilizacijos", galės 
išsilaikyti ir tęsti toliau lietu
viško jaunimo ugdymo darbą?

Šis kreipimasis į lietuvišką 
visuomenę ir yra prašymas vi
sokeriopu būdu paremti. Nerin
gos-stovyklą.

Ar iš viso verta tęsti šį fi
nansiškai nepelningą užsimo
jimą? Koks yra lietuviškų sto- 
vvklu įnašas mūsų visuomenei?
Atsakymai, rodos, pozityvūs.

piet. Parapijos kunigai kviečia 
visus tose pamaldose dalyvau
ti.

Šv. Alfonso suaugusiu klubas 
surengė 'šokių vakarą vasario 
20 mokyklos kambariuose. Šo
kiam grojo orkestras. Buvo ir 
visokiausių valgių bei gėrimų.

Jonas Obelinis*

pradžia ar pabaiga?
Vasaros stovyklos yra reti ir 
brangūs bendradarbiavimo ir 
brendimo momentai. Nesiribo- 
damos sportiniu elementu, mū
sų stovyklos Įstengia sukurti 
lietuvišką kultūrinę dvasią. Sa
vo pergyvenimais stovyklauto
jų akiračiai platėja ir vystosi į 
teigiamą krikščionišką pasaulė
žiūra, v

Neringos vasaros stovyklos 
sudaro sąlygas gausiems kūry
biniams pasireiškimams. Lietu
viškas jaunimas turi progos pri
artėti ne tik prie gamtos, bet 
ir prie asmenybės atradimo: ar 
tai būtų beržynų apsuptoje 
šventovėje, ar per iškylą Į muzi
kos festivalį pasiklausyti Pablo 
Casals. Klaidingai galuojame, 
jei manome, kad stovykla*' — 
prabanga, o ne kiekvieno lie
tuvio pareiga.

Neringai reikia Jūsų para
mos. Nors daug pastangų įdėta, 
bet jes darbas dar nebaigtas- 
Laikas nelaukia, tad prašom ne
delsti. Lietuviško jaunimo išei
vijoje likimas Jūsų rankose: 
“Ginkime kalbą, žemę, jos bū
dą! Stokim į darbą kaip milži
nai!”

Ilgametė stovyklautoja —
Rita Čepulytė

I IŠ VISUR
— Kongresmanas James G. 

Fulton (R. Pa.), atstovas iš 
Pennsylvanijos prie House 
Foreign Affairs komiteto, teisi
na S. Kudirkos išdavimą, palai
ko Sovietų Rusiją, sakydamas, 
kad negalim kaltinti viso kraš
to (Rusijos) už S. Kudirkos pa
grobimą ir kad Amerika buvo 
teisinga neduoti S- Kudirkai 
azilio, kadangi tai yra State De
partamento nuolatinė pozicija 
— nepriimti pabėgėlių tuo lai
ku, kada eina kokios kalbos su 
kitais kraštais. Ir aišku, tuo lai
ku ėjo kalbos su rusais dėl žu
vų. Tai buvo išspausdinta “The 
Boston Globe” laikrašty 1970 
gruodžio 30. Demokratiški pi
liečiai stebisi, kaip galima už to
kį žmogų balsuoti rinkimuose.

— Prez. R. Nixonui ir kitiem 
aukštiem pareigūnam lietuviai 
ryšium su S. Kudirkos išdavi
mu pasiuntė tūkstančius laiš
kų ir telegramų. Visi gavo ir te- 
begauna iš jų atsakymus. Tad 
visų spaudoj suminėti tikrai 
neįmanoma.

— Arkivyskupo Jurgio Matu
laičio, Dievo tarno, beatifikaci
jos parengiamasis procesas pa
sibaigė. Sausio 18 Romos kuri
jos tribunole iškilmingai pra
dėtas arkiv. J. Matulaičio palai
mintuoju paskelnimo apaštali
nis procesas.

— New Yorkui JAV LB ta
rybos sesijoje Philadelphijoje 
atstovavo tarybos nariai prel. 
Jonas Balkūnas, Aleksandras 
Vakselis ir apygardos atstovas 
Antanas Reventas. Vėliau tary
bos narių skaičių padidinus, 
prie jų sesijoje prisidėjo Genė 
Nutautaitė ir Romas Kezys. Į 
sesiją atvykti nesuspėjo nauja
sis tarybos narys dr. Ibsenas 
Skeivys.

— JAV LB tarybos sesijoje 
Philadelphijoje iš New Jersey 
dalyvavo nariai: kun. Viktoras 
Dabušis, Kazys Jankūnas ir 

~*'pfof dr. Jokūbas Stukas. Prof.
Stukas yra Lietuvos Vyčių pir
mininkas ir žada pasidarbuoti, 
kad Lietuvos Vyčiai ir Lietu
vių Bendruomenė bendrai dirb
tu.

— Komp. Dariaus Lapinsko 
naujas kūrinys Simui Kudirkai 
atminti “Il Vigilante del mare” 
pirmą kartą bus atliktas vasa
rio 27 Chicagoj^ Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėj, Mar
gučio rengiamame koncerte ir 
pakartotas ten pat vasario 28. 
Siame koncerte simfoninio or
kestro dar bus atlikta Pon- 
chelli operos “I Lituani” uver
tiūra, M. K. Čiurlionio simfo
ninė poema “Jūra”, jungiant ją 
ir su baletu, kurio atlikėja ir 
choreografė yra V. Karosaitė, 
ir Dariaus Lapinsko “Infinitas 
VU”—baletas ir choreografija 
R. Arve

. — Kun. Vitas Mikolaitis pa
skirtas nauju Šv. Kryžiaus para
pijos Chicagoj klebonu. Anks
čiau jis profesoriavo Quigley 
seminarijoj ir dirbo pastoraci
jos darbą Visų Šventų parapi
joj, Rcselande, Chicagoj.

— Iš Connecticut valstybės 
JAV LB tarybos sesijoje Phi
ladelphijoje dalyvavo visi trys 
tarybos nariai: dr. Elona Vaiš- 
nienė, dr. Petras Vileišis ir Vi
lius Bražėnas. Tarybai nutarus 
padidinti narių skaičių, iš Con
necticut dabar prisidės^ ketvir
tas narys — Valerijonas Bal
čiūnas.

— Chicagos Lietuvių Preky
bos Rūmų metiniame susirin
kime paaiškėjo, kad 1970 gry
no pelno gauta 2567 dol. Pre
kybos Rūmam priklauso 265 na
riai. iš jų 10 garbės narių. Po 
ilgesnių diskusijų viešu balsavi
mu nutarta tapti Lietuvių Fon
do nariu ir įnešti 1000 dol. 
Slaptu balsavimu į naują val
dybą išrinkti: K. Oksas, St. Bal- 
zekas (tėvas), J Greg, A. Ba- 
liūnas ir Alb. Kerelis.

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.
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Lietuvos gen. konsulas New Yorke ir Lietuvos Laisvės komitetas vasario 16 surengė priėmimą Lietuvos ne
priklausomybės Šventės proga. Iš k. j d. D. Gronsbell —Jaunieji amerikiečiai už laisvę organizacijos pirmi
ninkas iš St. John’s universiteto (trečios kartos čia gi męs lietuvis), J. Simutienė, Elliot Packer su ponia (jis 
buvo Amerikos atstovas Rygoje, okupuojant rusams Latviją), ir konsulas A. Simutis. Nuotr. L. Tamošaičio

NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTĖS SKERSVĖJUOSE
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės minėjimus Clevelande 
iš seno rengia Altos skyrius. 
Su tuo jau apsiprasta, ir ko
kių abejonių dėl to niekam ne
kyla, nors šį uždavinį lygiai ge
rai atliktų ir Bendruomenės a- 
pylinkės. Tačiau laikas ir čia 
jau atneša kai kurių pakeitimų- 
Iškyla Vasario 16 aukų pasi - 
skirstymo klausimas. Savo žodį 
tarė Altą su Vliku sausio 9 
New Yorke: visos aukos Altai. 
Savo žodį taip pat tarė JAV 
LB Taryba sausio 16-17 Phila- 
delphijoj: aukas skirstyti pagal 
aukotojo valią. Abu šiuos žo
džius girdėjo ir Cleveland© lie
tuviai. Pvz. Altos pirm. dr. K. 
Bobelis ir Altos skyriaus pirm, 
inž. A. Pautienis vasario 12 per 
J- Stempužio Tėvynės Garsų 
radiją juos ragino aukoti tik Al
tai, o dr. Stp. Matas čia pat per
skaitė Clevelande gyvenančių 
LB Tarvbos nariu dr. A. But
kaus, dr. Edm. Lenkausko, dr. 
Stp. Mato, A. Rukšėno, D. J. 
Staniškio ir K. Žiedonio pareiš
kimą, kad jie aukotų pasirinkti
nai arba Vlikui (Tautos Fondui), 
arba Altai, arba Bendruomenei, 
nes visoms šioms mūsų institu
cijoms rūpi Lietuvos laisvini
mas ir jos visos pagal savo iš
gales ši laisvinimo darbą dirba- 
Kaip Cleveland© lietuviai į tai 
atsilieps, šias eliutes rašant dar 
nežinoma. Jų valia.

Taip pat buvo jaučiamas tam 
tikras skersvėjis ir minėjimo 
programą organizuojant. Ren
gėjai pakvietė vietinius meno 
vienetus — Ryto Babicko vado-

CLEVELAND, OHIO

vaujamą vyrų oktetą ir Alfon
so Mikulskio vadovaujamą 
moksleivių Aukuro ansamblį. 
Bet Clevelande yra keli vyrai, 
veikią konservatorių klubo var
du. “Naujienose” iš pradžių pa
sirodė straipsnis, o vėliau ir 
atsišaukimas “Cleveland© lietu
vių protestas”. Šie “Clėvelando 
lietuviai” (vienas gydytojas, vie
nas advokatas ir dar pora) pro
testavo prieš okteto pakvieti
mą, kam jo vadovas prieš kele
rius metus kartu su sportinin
kais buvo nuvvkes i ok. Lietu
vą, ir “protesto” autoriai mi
nėjime, žinoma, nedalyvavo.

Minėjimo kalbėtojais buvo 
pakviesti kongresmanas Wayne 
L. Havs ir naujasis Altos pirm, 
dr. Kazys Bobelis. Abu Cleve
land© lietuvius domino- Pirma
sis susijęs su JAV Kongreso jū- 
rinihko Simo Kudirkos išdavi
mo bylos pakomisė, antrasis 
traukė savo naujumu. Ameri
kietis minėjimo dalyvius laikė 
kultūringais žmonėmis, tad 
jiems kultūringai ir kalbėjo: 
nuosaikiai, ramiu tonu, atvan
goms nevengdamas humoro. Al
tos pirmininko kalba ištisai 
buvo jausminė, pakeltu balsu. 
Vieniems tokia kalba patiko, 
nes kalbėtojas komunistams ir 
jų talkininkams tvojo iš peties, 
o jie to ir yra verti. Tiems, 
kurie norėtų pagalvoti ir nuo 
mitinginio stiliaus prakalbų jau 
yra atpratę, Altos pirmininko 
graudenimai buvo koktūs. Juo 
labiau, kad pabaigoj jis iš

WILKES-BARRE, PA.

sprogdino ir “bombą”: pasiū
lė Lietuvių Bendruomenei įsi
jungti į Altą! Ne vienam klau
sytojui kilo eilė neatsakytų 
klausimų: kodėl šiai Altos var
du padarytai deklaracijai pasi
rinktas Nepriklausomybės šven
tės minėjimas, ko mažiausiai 
šiam reikalui tinkamas?

Šiaipjau Cleveland© Vasario 
16 šventės minėjimas šiemet 
buvo gražus. Susirinko daug 
žmonių. Jų entuziazmą kėlė ok
teto ir Aukuro programa. Pati 
minėjimą korektiškai pravedė 
Altos skyriaus pirm. A. Pautie
nis, talkinamas gausių savo 
bendradarbių. Tetruko nepilnas 
tris valandas- Abiejose bažny
čiose buvo atlaikytos pamaldos 
su šventės nuotaikai pritaiky
tais pamokslais. Organizacijos 
visur dalyvavo su vėliavomis.

Clevelando liet, sporto Žai
bo klubas vasario 6 paminėjo 
savo darbo 20 metų sukaktį. 
Tuoj po pietų nauj. parapijos 
salėj įvyko dvejos’ rungtynės. 
Chicagos Neries sportininkės 
laimėjo tinklinio varžybas 
prieš Clevelando Žaibo sporti
ninkes, Žaibo jaunių krepšinin
kai užtikrintai nugalėjo Cle
velando latvių krepšinio ko
mandą. Vakare Šv. Jurgio para
pijos salėj įvyko minėjimo ban
ketas. Atidarė žaibo pirm. R. 
Babickas, žodžius tarė iš To
ronto atvykęs Š. Am- Liet. Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto s-gos 
pirm. S. Krašauskas ir Lietu
vos Kauno olimpiados dalyvis 
J. Prokopas (kalbėjo jau ang
liškai), buvo pagerbti iškilieji 
žaibo sportininkai (klubui pri
klausė arba tebepriklauso E. 
Vadopalienė - šikšniūtė, St.

Iškilmingai paminėta 
Vasario 16-toji

Vasario 14, sekmadienį, Š»č. 
Trejybės bažnyčioje šios para
pijos klebono prel. J. F- Bal- 
tusevičiaus iniciatyva buvo iš
kilmingai paminėta Vasario še
šioliktoji.

9 vai. mišias aukojo prel. Bal- 
tusevičius. Savo pamoksle nusa
kė okupuotos Lietuves padėtį, 
okupantų žiaurų lietuvių tautos 
naikinimą, baisias deportacijas 
sovietų vergų stovyklosna, tau
tos rusinimą, tikėjimo varžymą, 
tikinčiųjų bei kunigų persekio
jimus bei kalinimą ir t.t.

Palietęs laisvo pasaulio spau
doj plačiai nuskambėjusius žy
gius žūtbūtinai ištrūkti iš Krem
liaus baisaus kalėjimo (Bražins
kų, S. Kudirkos ir Simokaičių), 
patikino, kad laisvo pasaulio tie
se* sąžinė turės atbusti ir netei
sybė turės būti atitaisyta. Pa
mokslininkas ragino, kad laisvė
je gyveną nepamirštų savo 
protėvių, savo tėvų senosios tė
vynės, kad savo maldomis bei 
aukomis jungtųsi prie tų, ku
rie šiandien sielojasi dėl komu
nistų žiaurios neteisybės.

Panašiomis mintimis sakė 
pamokslą ir 10:30 vai- pamal
dose šios parapijos asistentas 
kun. J. McGaghan.

Abejų mišių metu pakilia 
nuotaika buvo giedamos lietu
viškos patriotinės giesmės ir 
Lietuvos himnas.

Bažnyčios prieangyje buvo 
dalinama gražiai išspausdinta 
kun. Kasinsko, CP, Malda už 
Lietuvą — Prayer for Lithua
nians.

Klebonas preL Baltusevičius 
parapijos biuletenio ištisą pir
mą puslapį užpildė Vasario 16 
skirtu straipsniu, virš jo nu- 
piešdamas paveikslą, kaip bol
ševikai griauna bažnyčias bei 
kryžius....

Reikia pažymėti, kad V- R- 
no rūpesčiu Vasario 16-oji buvo 
paminėta vasario 17 rytą ir va
karą iš vietos radijo Stereo 
Center FM stoties WYZZ, kuri 
plačiausiai iš visų vietos radijo 
stočių aptarnauja 6 valstijų 
klausytojus. Šios stoties šeimi
ninkas Evans lietuviam yra la
bai palankus. Jis be jokio at
lyginimo abiem atvejais pasa
kė angliškai kalbą apie Vasa
rio 16-osios prasmę ir abiem 
atvejais perdavė radijo bango
mis puikiai įgrotą Lietuvos him
ną. Jam priklauso vietos lietu
vių padėka. Nepatingėkime, 
kad ir vėliau, jam padėkoti!

V. Žin.

Juodvalkytė-Gedgaudienė, Auš
ra Barzdukaitė-Babickienė, A. 
Motiejūnas ir kt.) ir klubo sie
la Algirdas Bielskus. Pasi
džiaugta laimėjimais, įteiktos 
dovanų taurės. Rašytojas Aloy
zas Baronas, Draugo redakto
rius, atvykęs iš Chicagos, skai
tė humoristinę savo poeziją, su
siedamas ją su dienos įvykiais

(nukelta į 7 psl.)
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833 Jamaica Avenue 
Brooklyn N.Y. 
Call AP 7-2900

57 Division Street 
New Rochelle 

Call 914NE 6-4900

MANNER 
HANDBAG CO.

Liquors & Delicatessen 
A Family Place

283 State Highway 35 
Red Bank N.J. 
201-747-3962

91 Delaware Ave. 
Paterson N.J.

Call 201-523-2300 74-00 Queens Blvd. 
Elmhurst Queens L.I. 

Tele 446-1122

Union City N.J.
Good Food — A Family Place 

201-863-9498
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Franklin Avenue 
and

U.S. Highway No. 46 
Lodi, N.J. 
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Call (914) 769-4000 
9 Marble Avenue 
Pleasantville, N.Y.

140 Market Street 
Paterson N.J. 
201-279-7600

CERTIFIED 
AUTO BODY INC. 

Collision Experts 
253 1st Street 

Palisades Park, N.J. 
201-944-9735

LAND TITLE 
INSURANCE 
COMPANY

Corp.
Distributors

Serving 
"Westchester County 

since 1930

WONDERFUL WORLD 
OF PETS

A complete Pet Shop 
Open Sundays closed Monday 

26A Chestnut Ridge Road 
Montvale N.J.

face bricks 
34-66 Lawrence Street 
Flushing and Queens
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Diamond
Plateglass

Insurance 
Replacements 

24 hour boarding service
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Jamaica Woodhaven 
Howard Beach 
Richmond Hill 

102-17 101st Avenue 
Ozone Park Queens 

Call VI 7-4244

T.V. REPAIR 
64 North Main St. 

Cranbury N.J. 
We repair Black & White 

and Color T.V.
All work guaranteed 
Call 609-395-1140

Oceanography
Unlimited

Demarco
and Ree’s
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AUTO BODY WORK 
Inc.

10 E Marie Street
24 Hour Towing 

Pick up and Delivery
Call 516 WE 8-1870 •'

Melo
CONSTRUCTION 

CORP. 
All Types 

of Construction 
Route 25A 

Miller Place N.Y. 
516—473-6888

Gulf
SERVICE STATION 
Open 7 days a week 

Front End Alignment 
Specialists 

Free pick up and delivery 
215 Sawmill River Road 

Elmsford N.Y. 
914-592-9824

Massa Paper 
* Corp.

513 Alfred Avenue 
Teaneck N.J.
201-837-2223

Atlas
Sandblasting

45 E 37th Street 
Bayonne N.J. 

Call 201-437-3106

Brick Sales

♦ i ♦ * »

West New York, N.J.
(201) 866-4800

1
THRIFTY RENT-A-CAR j ACCO

SYSTEM | AUTO BODY SHOP
1138 Spring St. Route 1 Service Rd. j Collision Experts

Elizabeth N.J. 11 Averill Place Staten Island
Call 201- 242-2200 Call 984-9633

!
Trezza’s MET REALTY 

5701 Bergenline Avenue

The Opera
Classical Restaurant 

and Roman Bar 
Luncheon served weekdays 

12 noon
Dinner served every day 

from 5 PM; Sun. from 1 PM. 
464 Route 9 W. 

Englewood Cliffs 
Call 201 568-8700
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Steak Club
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G&M TRUCK EQUIPMENT 
and MAINT CORP 

Authorized Sales and Service

♦ 
• 
i 
i 
»

Corner Car ♦ 
• 
♦

for Bendix Westinghouse 
Air Brakes

• • 101A S. Long Beach Road
Service » 

» _
Oceanside L.I. 516 RO 6-9774 •

4417 18th Avenue
1 
1 
♦

-----....... -.j
A.N.I. FUEL CORP

Brooklyn N.Y. I 
1 9101 Astoria'Blvd.

Tele 435-7300 1 • East Elmhurst N.Y. I
& 1 

• Call 212 NE 9-9031
9419 5th Ave Bklyn 1 

I Mr. Jerry Manchisi 1
Call SH 8-8800 •

1 1 1
I I THE CITY DINER

X 1 
• 419 38th Street *

Cypress
Hills

Success in your Christian 
community action

TIPPER TIE
407 Chestnut Street 
Union, New Jersey 

201-687-2345

G&G
Truck

ANTOLOTTIS
RESTAURANT

Maintenance
1800 Harrison Avenue 

Kearny N.J.

' Forked River
House

RESTAURANT and 
FORKED RIVER DINER 

Good Food 
Gracious Dining 
Forked River N.J. 

609—693-2310

Marc Peter’s
Inc.

BEAUTY SALON
6 Washington Ave Tenafly N.J.

Latest method in permanent wav
ing and hair coloring specialists — i 
Free municipal parking By appoint- | 
ments only late nite Thurs and Fri. i 
We have wig and wiglets — Call 
201-568-9721

I 
«
♦
I
I

• 
i 
i 
•

♦ 
i 
i 

Specializing in Italian Cuisine {
A Family Place

10 Glen Head Road
Glen Head

♦ 
♦ 
» 
♦

i 
♦ 
i 
i 
♦ 
♦ ■ ■ ■ » < I

For the Finest of 
Italian Cuisine 

337 E 49th Street .N. Y. C. 
688-6767

Financial 
Planning Center 

of 
Westchester

JOE PETRUZZO 
CONSTRUCTION

Alterations - Additions 
Play Rooms

180 Jackson Avenue 
Pelham Manor N.Y. 

914-738-0541

Joseph H. Marenco 
All forms of insurance 

personal and commercial 
insurance 

Open daily till 9 PM.
247 Main Street 
New Rochelle 

Call 914-235-3144

CRISTANO 
PORK STORE 

.Open 6 days a week 
Italian Sausage 

Specialties 
Jersey pork free delivery 

218 New Main Street 
Yonkers N.Y. 914 YO 5-0056

TERMINAL
TRUCK TIRE REPAIR
Complete Diesel Service 

Trailer repairs - Road service 
Open 7 days a week 

400 Sip Ave Jersey City N.J. 
Call 201-333-2637

KENBAR 
Demolition 
Contractors

Inc.

Complete Demolition 
Excavating and 

Equipment Rental 
Serving "Westchester 

and Conn.
8 Ria Drive 

914-428-0717 
White Plains, N.Y.

Visit the new beautiful

Red Robin
RESTAURANT 

Home cooked meals 
our specialty 

We do all types of platter 
catering for parties 

big or small 
1379 Queen Anne Road 

Teaneck N.J. 
201-833-0170

• Wyckoff
FUNERAL HOME 

Inc.
182 Wyckoff Avenue 
Corner Greene Ave. 

For integrity dependability 
and ethics

Call GL 6-1239

Commonwealth
TRUCK 

MAINTENANCE 
Inc.

278 Grenwood Ave 
Midland Park N.J. 

201-447-0553

Air Conditioning 
No subcontracting 

No divided responsibility 
Electric Heating — 
5 year payment plan 

Commercial - Residential 
Industrial
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Gerbiamieji!
Jūsų pasiryžimas kasmet 

išrinkti ir atžymėti veikliuosius 
New Yorko ir apylinkių lietu
vius yra teigiamas ir sveikinti
nas reiškinys. Jis beveik natū
raliai išplaukia iš pačio laik
raščio paskirties sekti ir vertin
ti lietuviškąjį gyvenimą. Tačiau 
tuo pačiu Jūsų atžymėtieji liu
dija ir apie Jūsų to gyvenimo 
apraiškų tikrąjį pažinimą ir 
supratimą. Štai kodėl ir ryž
tuosi pasidalinti manyje iškilu
siomis abejonėmis.

Netiesiogiai vieną Jūsų “Os
karų” gavo ir Maironio Litua
nistinė mokykla. Tiesiogiai jis 
buvo skirtas ilgametei tos mo
kyklos mokytojai Kazimierai 
Šventoraitienei, kuri, Jūsų va
sario 2 d. vedamojo žodžiais, 
1970 metais simbolino tos mo
kyklos pasiaukojimą . jaunosios 
kartos lietuviškam švietimui. 
Cituoju: “(tai) . /.ilgiausiai, 19 
metų, sėkmingai tebedirbanti 
mokytoja ...” Dėkočiau ir 
džiaugčiausi, jei neskaudintų 
mintis, kad aplenkėte tą, kuri 
savo darbo KIEKYBE ir KO
KYBE yra sukrovusi pačią di
džiausią auką lietuviškojo švie
timo New,Yorke labui. Tai Ele
na Ruzgienė, dirbanti 17--tuo- 
sius metus, tačiau visus 10 
iš jų mokyklai vadovavusi.

Kai p. Šventoraitienė saldai- 
nukais ir margaspalviais pieštu
kais švelnindavo savo penkta- 
skyrių mokinukų šeštadieninius 
skausmelius, p. Ruzgienė kant
riai, nors ir ne taip švelniai, 
kalė savo pirmaskyriams lietu
viškąsias ABC ir tempė atsako
mybės ir nedėkingumo pilną 
vadovavimo jungą. Kantrybė ir 
šiluma visuomet supo p. šven- 
toraitienės asmenį, ir jos ilgų 
mokyklai skirtų metų atžymė- 
jimą laikyčiau gal ir nuosekliu, 
jei ne p. Ruzgienės nesulygina
mas, neįkainojamas įnašas' ir 
tam įvertinti atsiradusi, atžymė- 
jimo tiesiog reikalaujanti pro
ga :— 1970 m- vasaros gale iš 
spaudos išėjęs jos elemento
rius “Gintarėliai” ir Lietuviu 
k. pratimai Lsk.

Štai kodėl ir kyla mano abe
jonės Jūsų pajėgumu giliau pa
žinti, tinkamai suprasti ir ob
jektyviai vertinti Maironio mo
kyklos žmones ir jų darbus.

Su pagarba,
Elv. Ošlapienė

Red. prierašas. Mielai deda
me šį p. Elv. Ošlapienės, šešta
dieninės mokyklos vedėjos, 
laišką, kad neviešai skleidžia
mas nepasitenkinimas būtų vie
šumoj išsiaiškintas.

Iš savo pusės turime pažymė-

Nepriklausomybės šventės 
skersvėjuose Cleveland, Ohio 

(atkelta iš 6 psl.)

ir parodydamas, koks patrauk
lus yra taiklus žodis. Akiai di
džiai malonus buvo išradingas 
Petro Maželio salės dekoravi
mas- Šeimininkavo O. Jokūbai- 
tienė. Šokiams grojo Jono Pa
žemio orkestras. Buvo sudary
tas gausus minėjimo komitetas, 
kuriam pirmininkavo VI- čy- 
vas. Išliekamos reikšmės leidi
nį suredagavo Vacys Rociūnas. 
Šventė visiems jos dalyviams 
paliko malonius atsiminimus.

P-tis
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PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

♦

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

9 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85486 SL) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
A«torijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, kJ.: 259-17 HITHIde Ave. — 343-6118 
E. Northport, kJ.: 2SO-A Lark Field Rd. 516-757-0801

KRAUTUVES 9
Franklin Sq^ L.I.: 881 Hempstead Tpke. —- 437-7677 

Floshinge: 41-06 Main Street — HI 5-2S52 

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070

Laiškas redakcijai SERVICE

ti, kad dar prieš p. Elv- Ošla
pienės laišką redakcijbn skam
bino jos laiške minima p. E. 
Ruzgienė, pareikšdama esanti 
nepatenkinta ir įsižeidusi.

P. Ošlapienės laiškas betgi 
sustiprino redakcijos įsitikini
mą, kad atžymėtinam asmeniui 
parinkti ji tegalėjo taikyti tą 
matą, kurį, ji buvo taikiusi. Jei 
būtų mėginusi atrinkti asme
nis pagal mokykloje rodomus 
pedagoginius sugebėjimus ir jų 
sėkmingumą, būtų rizikavusi 
kištis į mokyklos vidaus gyve
nimą. Redakcija pasirinko tad 
kitą matą — kaip “Nutarime” 
buvo paskelbta — mokykloje 
išdirbtų metų skaičių. Tai ob
jektyvus matas, ir p. Elv. Oš
lapienės laiške pateiktos infor
macijos patvirtina, kad šis 
matas buvo pritaikytas be klai
dos.

<4 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Olandijos tarptautinį turnyrą lai
mėjo Sovietų didmeistris Korčnoj, 
surinkęs 10 tš., pustaškiu atsiliko 
Jugoslavijos didmeistriai Gligorič ir 
Ivkov, islandas Olafsson ir buv. pa
saulio čempionas Petrosian. Toliau 
sekė jaunas švedas Anderson, čekas

-Hort, vokietis Huebner ir Brazilijos 
čempionas Mecking, surinkę po 8į^ 
tš.
• Trumpa partija iš Folkestone 
1933 metų olimpiados. Vladas Mikė
nas (Lietuva) įveikia Čekoslovaki
jos didmeistrį Solo Flohr; Mikėnas 
žaidė baltais, Flohr — juodais.

1 P-K4 — P-QB3
2 P-Q4 — P-Q4
3 PxP — PxP
4 P-QB4 — N-KB3
5 N-QB3 — N-QB3
6 N-KB3 — B-N5
7 B-K2 — PxP
8 P-Q5 — BxN
9 BxB — N-K4

10 0-0 — Q-Q2
11 Q-K2 —NxB
12 QxN —. 0-0-0
13 P-QN3 — P-K3
14 PxBP — KPxP
15 B-KB4 — P-Q5
16 N-N5 — B-B4
17 QR-N1 — Q-B3
18 Q-R3-i-----Q-Q2
1-9-NxRP-F! — BxN
20 Q-QR3! ir juodi pasiduoda.

DISPLAY

Chrysler Marine Engines new and 
rebuilt engines from 95 hp up. Base 
block. Assembly manifolds. Com
plete stock of marine engine parts 
and transmissions MARZEC 124 E. 
16th St. Lindenhurst, N.Y. 11757 — 
(516) 226-3485.

1 to 4 family houses all cash free 
appraisal within 2 hours APOLLO 
776A Nostrand Ave. Brooklyn. Call 
IN 7-6955

Gaspar Construction Corp. 10-B E. 
Clarke Place, Bronx. Contratista ge
neral y reparaciones, decoraciones. 
Cualquier clase de trabajo de em- 
bellecimento de establecimiento u 
hogares. plomeria, electricidad, de- 
coracion paredes, extensiones, al- 
fombras, hasta construir su hogar,

Tony Daceneca Tavern & Restau
rant open 7 days a week good food 
and excellent service. For weddings 
parties, communions and confirma
tions — 72 Elm Road Newark N.J. 

201—589-0376 • 201—344-9771

Mario J. Rossi & Sons Inc. Real es
tate we specialize in 1, 2, 3, 4 fami
ly houses Yonkers, Upper Bronx & 
Westchester — New homes and re
sales mortgages and rentals mana
gement, appraisals 871 McLean Av, 
Yonkers 914 BE 7-07QO

Happy dogs QUEENS VILLAGE & 
VIC. expert grooming by Eliane Ni- 
zet all breeds—poodles our specialty, 
home-like boarding, stud svee, pup
pies — Call 479-4656 — 89-48 Fran
cis Louis Blvd. Queens Village

Užeikite — įsitikinsite!

IDEAL AUTO SPECIALIST, body 
and fender work. We take pride in 
our work. 178 Fairmont Ave., Jer
sey City, NJ.

MILOS Car & Limousine Service 24 
hour service, 7 days a week, air
ports, piers, theaters, very low rates 
— call 626-6958 Of 626-6959 ask for 
Mr. Carey Milos. We go anywhere 
anytime.

J & G BODY and FENDER SHOP 
262 Delano Place Fairview, NJ. 

COLLISION EXPERTS 
We Take Pride in Our Work 

Call 201-941-2990

JOE RIVERA 
AUTO SERVICE

Open 6 Days a Week 
Transmission Work Oui- Specialty 

120 4th Street Lakewood N.J.
Call 201-363-9623

Johnson Texaco Service Center—56 
Bridge St. Paterson N.J. Minor re
pairs brakes, mufflers, tune-ups We 
aim to please 201—684-9382

Continental Camera 1170 Broadway, 
near 28th St. room 1214 open daily 
plus Sundays 10-4 reg. 8mm movie 
zoom camera reflex — 686-8067

JOHNY’S Auto Parts serving the 
Brooklyn area with all types of au
tomobile parts. Open 5% days a 
week. We also pay top dollar $$ for 
late model cars (wrecks) for ser
vice call Johnny or Joe: 444-9536 
8014 Foster Ave. Brooklyn, N.Y.

Ventury Construction we do every
thing in contracting field finished 
basements and attics kitchens. All 
work guaranteed Call 961-1353

Mary Ventura 215 Mount Prospect 
Ave Newark N.J. Piano instruction 
children & adults beginners & ad
vanced Call 201—482-6853

Candle Radios — well known brand 
transistor radios direct from' im
porter for immediate delivery at the 
right price Hatzlachh Supply Inc., 
928 Broadway, N.Y. Call 254-9012

THERESA MARIA CREATION
Designers, dress making, restyling 
and alterations. Suits and gowns, 
bridal and brides maid. Quality to 
please you antique jewelry and furs 
500 Merrick Rd. Lynbrook Long Is
land (516) LY 9-9718 - LY 9-3308

LAxJOrtOvdlFT SHOP
Open 6 days a week 

For the finest of Jewelry and Gifts 
Use our Lay-Away Plan 

4419 Bergenline Ave 
Union City N.J.
201-865-0725

A & M FURS Inc. 41-16 Main St. 
Flushing NY. Garments made to or
der also ready to wear in the latest 
styles. We do repairing and remod
eling also fur storage on premises 
Tele FL 3-5235 — Angelos Mellides 
Theodore Mellides

FEMALE—MALE

VARIETY KNIT
An established dynamic Ladies 

Sportswear firm relocating to New 
Jersey is seeking qualified person
nel in the following areas: .

Cutters, Cutting room trainees, 
Gen’l warehouse, Shipping— 
Reg. clerk, Billing charge clerk, 
Model, sz 12, Gen’l office, 
Porter, steady work

Apply in person only between 9 AM 
- 2 PM daily or call 201-861-5010 —

2600 71st Street
NORTH BERGEN, N.J.

(East of Tonnelie Ave in new in
dustrial park area)

An Equal Opportunity Employer

8 DEXTER PARK 
PHARMACY Ba

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

rr-—
DISPLAY

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding A Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

RAM PAQUIN 
BOARDING HOME

Kingston, N.Y. — Vacancies for 
senior citizens all conveniences good 
food quiet home. Reasonable Cath
olic Church nearby

Call 914-338-9128

Ecuador Moving security and guar
antee local moving, long distance 
carrying packages & loads to Ecua
dor, Columbia, Central and South 
America. Immediate service, free 
estimates, welfare OK. 406 45 St. 
Bklyn. tel. 435-7532; nites 492-6209

NOBLE’S HOUSE — “An unusual 
Grek Restaurant rated 3*** by The 
New York Times, dinners & enter
tainment. We aĮso cater to parties, 
meeting & groups. Closed Mon. For 
res.: (516) .487-2767 ask for George. 
505 Middle,NerK,Rd. Gr. Neck, L.I. 
“Belly Dancing on Fridays”

DUOMO Di MILANO open 7 days. 
Italian continental cuisine at its best 
Special family dinners $4.75 cater
ing for parties showers communions 
and confirmations. 5915 Riverdale 
Ave near 250th St. Bronx. KI 9-7960

Antique Village Inn — Restaurant- 
Tavern Italian and American cuisine 
Banquet & party facilities live music 
weekends. Delsea Drive & St. Hwy 
No. 55 Vineland 08360. Dial (609) 
825-8010 ' ■ ’ * ' ; •

“TO-DAYS INVESTMENTS 
FOR TO-MORROWS SECURITY” 
NORTH BAYSIDE SECURITIES 

43-17 Bell Blvd., Bayside 
Stocks, Bonds, Mutual Funds 

212—423-2500

You-arę invited to enroll 
yb'urseif x>r a loved one

The FRANCISCAN
MISSIONARY

■* f" •

' U.SION
Leatherette bound- certificate 

mailed immediately 
Customary Offering:

PERPETUAL INDIVIDUAL 
MEMBERSHIP — $5.00

Write:
FRANCISCAN MISSIONARY 

UNION
144 West 32nd Street 

New York; N. Y.
Phone: LOngacre 3-0077.

If no answer, call PE 6-8500

Ridgewood Hall 1880 Menehan St. 
Ridgewood Queens modem halls for 
weddings banquets & parties capa
city up to 380 people — HY 7-0660

Watkins products, shop at home and 
save. Your personal store at your 
door since 1868 a family place 32 
Jackson Ave Jersey City 435-5573

IPPOLITO FURRIERS
We sell beautiful Fur Coats

We repair & remodel your fur coat
207 Fowler Ave Jersey City N.J.

Open 6 days a week
Call 201-434-9576

EL FARO 72ND
40 West 72nd St., NYC 362-2050 - 
362-6100 closed Monday. Tues, thru 

. Thu-s. 4 PM to midnight;- Fri and 
Sat. 4 FM to 1 AM; Sun 1. PM to 
midnite. Dinner entrees $4 to $6.

Bar intimate atmosphere

RODOS RESTAURANT 
‘‘Greek-American cuisine comes to 
Jamaica.-” Breakfasts, Luncheons & 
Dinners. Open 7 days. Catering and 
entertainment will be arriving. very, 
very soon. Call for Res.: 526-8970 
148-43 Hillside Ave. Jamaica, N.Y.

TONY DA CAN EC A 
Tavern and Restaurant

Open 7 days a week good food and 
excellent service for weddings, par
ties, communions and confirmations. 
72 Elm Road Newark NJ. Call — 

201—589-0376 - 261—344-9771

Amagansett-Napeague vic 4 bedrms 
2 baths Tech built house, all aplncs, 
100 yards to beach Avail long sea
son (212 ) 873-8282 or 516—267-6185 

. A

OPEN. SUNDAYS 
and HOLIDAYS

BRIDAL PARTIES 
given individual atention 

Specialists in long hair

Coredson
Coiffures

Hairstylists

263-4181 — 268-9333 
71-36 Main St.. Flushing

SERVICE

PLANDOME CATERERS
Party platters bar-b-qued Southern 
fried chicken fresh salads — open 
Sundays — 364 Plandome Road 
Manhasset, L.I.

Call 516-627-6350

FLORIDA SHOES
Open 6 days a week 

Shoes for the entire fainily 
330 Washington Street 
Hoboken, New Jersey 

Call 201—659-7707

JAMACO 
MOTOR 

MESSENGER SERVICE 
New York N.J. and Philalelphia 
264 Duncan Ave Jersey City N.J. 

Call 201—435-5404

Lucky Spot Inc. Dry Cleaner and 
Laundermat—ultra-modem & clean 
open 6 days a week 7:45 to 8:30 PM. 
268 Jackson Ave Jersey City N.J. 

Call 201-333-9430
Quality and Honesty is our Policy

J&J TRAILER REPAIRS
Open 5 days a week
All work guaranteed 

We take pride in our work.
36 Fairmount Ave Jersey City N.J.

Call 201—435-6501

J O N E’ S 
GARDEN STATE 

GAS & AUTO PARTS 
Open 7 days a week

Auto machine shop - tires wholesale 
State Hwy No. 537 Creamridge N.J. 

Dial 609-758-7627

TONY DENIER
PAINTING and DECORATING 

Quality paperhanging 
We take pride in out- work 

213-61 35th Avenue 
Bayside, N.Y. 
Call 631-5042

BRUNSWICK GENERATOR 
and Ignition Service 
Dial 201-846-4141 
Rebuilt generators 
334 Handy Street .

New Brunswick N.J.

NINO’S FOREIGN CARS Inc.
Parts and Services for all foreign 
cars — Open Mbn.-Sat. Call NINO 
for service: (201) 674-6444

118-120 South Essex Ave.
Orange, N.J.

JULIO DOTTAVIO
CARPENTER 
Lie. No. 11784 

All work guaranteed 
95-70 112 Street Richmond Hill

Call 849-6729

WALTER BRACKELMANNS - - 
Income Tax expertly compiled and 
prepared — 120 Lincoln Place Ir
vington N.J. Tele 201-375-1021

S. i^. Osborne Day Care Center now 
open 7 AM to 7 PM daily — daily 
rates $2.50 per day, S12 per week 
135-01 Rockaway Blvd. — 659-9621

General Trucking pick up & deliver 
in Metropolitan New York & Brook
lyn to local and any Department 
stores. Call anytime 342-3793

Brothers Auto Body open 6 days a 
week collision experts we take pride 
in our work Ridge Road, Monmouth 
Junction 201—329-2040 ask for Bill

Typing services — envelopes labels, 
manuscripts billing, daily memos 
letters, low rates, phone eves Mrs. 
Egan 22-35 75th Street Jackson Hts.

Plank Board Inn open daily for lunch 
and dinner cocktail lounge private 
catering room for all functions 3498 
South St Jersey City 201—795-1981

MIDTOWN AUTO BODY
Expert collision work body & fender 
repair 24 hr towing 8E 29th Street 
Bayonne NJ. Dial 201-436-3121 — 
if no ans. after 7 PM BE 0492

SISTER MARY Reader & Adviser, 
help you in all problems of life. All 
readings private and confidential. 
Open 9 AM to 9 PM daily and Sun
day. Tel. 345-9537

APPOLLO 
DRIVING SCHOOL

For nervous drivers & older people
267 1st Street Hoboken

We help you pass the written test.
Call 201-792-3326

Jimmy-proof & pick resistant locks 
installed call for prompt service li
censed locksmith. With this add $2 
discount on all work — 769-5253

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

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

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

SERVICE

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ i 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

Neighborhood INCOME TAX Ser
vice Federal - State - City Tax $5 
and up. Joseph B. Crosby Inc. 190- 
09 Linden Blvd. St, Albans

WE DO HAULING and REMOVAL 
OF DEBRIS of all kinds along with 
basement whitewashing — all work 
guaranteed. 588-5645 - MO 6-6702

JAMES SIMPSON & SONS Moving 
and Hauling’s our Business. We do 
“big jobs and small jobs.” Attics - 
Basements - Yards. Call (201) 824- 
1679 and (201) 248-2553 — ask for 
Jimmy or Eddie. 336 Peshine Ave
nue, Newark.

Modern Home Improvements base
ments finished, extra rooms added. 
Modern kitchens, storm windows, 
aluminum siding—all work expertly 
done by professionals. Small down 
payments — 690-2120

ALERT EXTERMINATORS 
340 Pennsylvania Ave Bklyn 
Get rid of Bugs and Termites 

For industrial, commercial, homes 
For fast prompt service call 
212—495-4478 or 949-2065

N. Y. Auto Body & Repair Service 
Domestic and foreign repairs. Open 
6 days — for quick & efficient ser
vice call: MU 6-1597 day or nite ask 
for Joey or Jim. — Remember the 
name: “N.Y. AUTO BODY”

E&F ABLE EXTERMINATOR & 
Fire-Extinguisher Sales and Service 
328 Graham Avenue Brooklyn, N.Y. 
212-388-5579

JOE MAURICE Rubbish Removal 
Specialist — covered by insurance 
home owners - attics basements and 
yards industrial, commercial, fac
tories and apartment houses. Low 
rates Call 665-2143 277 East 148th 
Street, Bronx, N.Y.

HIGHLAND SERVICE CENTER
Open 7 days a week We do general 
auto repairs road service and towing 
and snow plowing. Tires batteries 
and accessories — 310 Lexington 
Ave Clifton N.J. Call 201-777-6306

Daniel Castoria Real Estate & In
surance mortgage money available 
591 Humboldt Street Brooklyn Call 
EV 8-9830 or EV 8-5440

FULTON STORAGE & 
WAREHOUSE CO. INC. 

619 Throop Ave Brooklyn, N.Y.
Fire proof space available 

Call 212-774-5200

COIFFURES BY ANTHONY 
Hair Stylist for the Woman 

who cares.
By appointments only. We have 
wigs and wigglets — 850 Scarsdale 
Ave Scarsdale N.Y.

914 — GR 2-1680

MALE - FEMALE.

CLERKS
FOR CLIFTON AREA 

NICE WORK
IF YOU CAN GET IT 

AND YOU CAN 
WITH US.

Especially if you are careful with 
figures, can file, type, and do all 
those little bits of every thing that 
keep office running.
You'll enjoy working in pleasant 
surroundings with a good salary 
and excellent benefits.

For more information 
give us a call:
(201) 271-9928 

or
(201) 473-9928

N. J. Bell
TELEPHONE COMPANY

An Equal Opportunity Employer.
21548

INTERCHURCH
RELATIONSHIP

Compliments of 
LITTLE FALLS TROPHY SHOP

Trophy and Engraving Shop 
Route 46 — Little Falls 

Cail 201-256-5222
Sport trophies, gavels, desk sets

SPECIALŪS
siuntiniai į Lietuvą
Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka.

SPECIALUS I— $47.00
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. miltų,
10 sv. ryžių,
10 sv. cukraus.

VERTINGIAUSIA DOVANA- 
JŪSŲ GIMINĖM —
KAILINIŲ IMITACIJA
Didelė vertė —
platus pasirinkimas:
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas — 
pilna kaina tik $99.00

10 SKARELIŲ — $46.80
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm ar turkiškais 
piešiniais ir 5 šilkinės 
skarelės, visų spalvų.
Oro paštu — pridėti dar $8.50

SUDĖTINGAS SIUNTINYS
— $126.00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 3 y. medžia
gos moteriškam žiem. ' paltui, 
3V> y. medžiagos vyr. kostiu
mui, 3 y. medžiagos žieminei 
suknelei. Visos medžiagos 100% 
vilnonės. 2 dvigubo dydžio pa
klodės, 2 užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO

Užsisakykite dabar — tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Antras aukštas)
New York, N.Y. 10010
Tel. 982-1530
Reikalaukite naujų katalogų 
su paveikslais. '

H. W. MALE

EXP CHEF
Hours 11 AM - 9 PM no Sunday 

Take full charge of kitchen
Good salary and fringe benefits 

Apply Kings Court Rest 
Route 22 Springfield N.J.

Call 201-379-5382

NEW CAR 
GET-READY MAN 

FIRST CLASS

GM experience only. Fringe benefits

Call Mr. Perone 
914 MO 6-6400

H. W. FEMALE

Operators, Exp. on dresses. Section 
or complete on Singer machines — 
steady. Good working conditions. 
Morado Dress Maker 842 6 Av NYC

Exp operators on dresses complete 
or section steady work nice work
ing conditions Mercedes Dress 576 
Regers Ave Bklyn Call 282-0548

FLOOR GIRLS good working con
ditions Union shop. Rosemary Fa
shions 404 3rd Street Hoboken, N.J. 
(201) 798-5233

Sewing machine operators experi
enced on ladies coats. Complete gar
ment. Rosemary Fashions 404 3rd 
St. Hoboken. N.J. (201) 798-5233

Nurses Rockville, Conn RN & LPN’s 
7 to 3 & 3 to 11 shifts a better place 
to work Rockville Memorial Nursing 

, Home Mrs. Gustafson 203—875-0771

Exp Operators on dresses section or 
complete steady work nice working 
conditions David Sportswear 246 E 
118th Street N.Y. 1st fl — 860-4160

SVARBU!

AUTOMOBILIAI 
Į LIETUVĄ
Tik trumpam laikui

MOSKVITCH 408 IE 
$2875.00
ZAPOROZHETS ZAZ 966 
$1895.00
Tik labai ribotas kiekis 
todėl NELAUKITE 
užsakyk it dabar!

Užsakykit tik per

Intertradc
Express Corp. 
125 East 23rd Street 
Penktas aukštas 
New York, N.Y. 10010
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Dr. V. Paprocko kabinetas 
perkeliamas į naują vietą —iš 
Bushwick Ave., kur jis išbuvo 
bent keliolika metų, į dak
taro namus. Dabar jo adresas 
bus: 85-13 105 Street, Rich
mond Hill, N. Y. Tel. VI 9-04- 
76. Persikėlimo metu kabine- 

• tas bus uždarytas nuo vasario 
25 iki kovo 5. Ligoniai priima
mi kovo 5 naujoje vietoje.

Skautų-čių Kaziuko mugė 
bus kovo 7 Maspetho lietu
vių parapijos salėje. Mišios bus 
11 vai- tos pačios parapijos baž
nyčioje. Po to — mugės atida
rymas. Bus galima pavalgyti 
pietus, nusipirkti namuose ga
mintų pyragų, įvairių pačių 
skautų padarytų rankdarbių. Į- 
ėjimas nemokamas. Visi kvie
čiami atsilankyti.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židiny užuot kovo 7 įvyks va
sario 28, šį sekmadienį, 11 vai. 
Po pamaldų vaišėmis rūpinasi 
skautės. Programą jauniesiem 
atliks šeštadieninės mokyklos 
mokiniai. Vyresnio amžiaus jau
nimo susibūrimui rezervuotas 
“jaunimo kambarys” antram 
aukšte ir rūsio saliukė. Ten Pr. 
Gvildys praves stalo teniso 
rungtynes- Visas New Yorko ir 
apylinkės jaunimas kviečiamas 
atsilankyti.

Jaunimas, susirinkęs pirmosioms pamaldoms Kultūros židinyje, mokosi lie
tuviškų giesmių. Dabar jaunimo pamaldos rengiamos vasario 28 d.

Nuotr. A. Norvilos

PRANEŠAMA giminėms, draugams ir pažįstamiems, kad 
š.m. vasario 22 Baltimorėje mirė savanoris-kūrėjas, at
sargos majoras

A. -j- A.

PRANAS MAČIULIS
Liko nuliūdime žmona Cecilija, duktė Elena-Laima Andes 
su šeima ir podukra Valerija Laskauskienė su šeima. 
Buvo pašarvotas Kenny koplyčioje. Palaidotas vasario 25 
d. 10 vai. iš šv. Alfonso bažnyčios.

STIPENDIJŲ VAKARAS

1971 vasario 27, šeštadienį
7 vai. vakare

Viešpaties Atsimainymo lietuvių parapijos salėje 
64-10 56th Road, Maspeth, N. Y.

Programų atliks:
Išraiškos šokėja ELENA KEPALAITE
Solistas STASYS CITVARAS
Akomponuoja muz. AL. KACANAUSKAS
Deklamuoja JŪRATE BALSYTE
Programą praves NIJOL® BALTRULIONIENŽ 
Scenos Šviesą tvarko Vytautas Kidolis

(ėjimo auka $3.00 — moksleiviams $1.00

Visas pelnas skiriamas lituanistikos studijoms Fordham 
Universitete, New Yorke • Vakarą rengia Lietuvių Ka
talikių Moterų Kultūros Draugija.

Vienuolynas______ GL 5-7068
Spaustuvė________ GL 2-6916
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija____ GL 2-2923
Kultūros Židinys ...... 827-9865

A. Simutis, Lietuvos genera
linis konsulas New Yorke, šio 
ketvirtadienio vakarą per R R. 
Žymantaitės vadovaujamą radi
jo programą kalbės Lietuvos 
laisvinimo klausimais.

Prof. Vytautas Vardys, kuris 
profesoriauja Oklahomoje, bu
vo išvykęs skaityti paskaitų 
Amerikos' kariuomenei į vieną 
jos šiaurinę bazę. Grįždamas 
trumpam buvo sustojęs New 
Yorke. Iš čia išvyko į Vokieti
ją, kur Miunchene jis vado
vauja Slavistikos Institutui. Į 
Ameriką grįžta pro New Yor- 
ką. Numatoma tada surengti jo 
paskaitą New Yorke.

Dr. Juozas Valantinas prieš 
keletą metų iš JAV išvyko į Ita
liją ir kaip veterinarijos dakta
ras tvarkė jaunų viščiukų au
ginimo Įstaigas. Tarnybos rei
kalais buvo sugrįžęs į JAV ir 
lankėsi New Yorke ir kitose vie
tovėse. Aplankė ir savo drau
gus. Sausio 15 išvyko į Bres
cia, Italijoj, kur su žmona pa
stoviai gyvena. Dr. Valantinas 
yra ir pastovus Darbininko 
skaitytojas.

Maspetho parapijos salė už
daroma visam pavasariui ir va
sarai. Ji bus pagrindinai atre
montuota, bus įdėta net vėdi
nimo sistema, kuri atšaldys sa
lę vasaros metu-

Pianisto Antano Smetonos 
piano koncerto Alice Tully sa
lėje, Lincoln Centre, New Yor
ke, vasario 22, pirmadienio, va
karą išklausė apie 300 klausy
tojų, daugiausia N. Y. lie
tuvių. New York Times kriti
kas vasario 24 tarp kitko apie 
koncertą pastebėjo: “Antanas 
Smetona, who bears the name 
of his grandfather, the last 
president of independent Lith
uania, gave a debut piano reci
tal in Tully Hall on Monday 
night. Now 31 years old and 
largely trained in this country, 
he is an artist with some 
valuable qualities, among them 
a ringing tone and speedy fin
gers. He began with a fine 
headlong account of Beetho
ven’s ‘Rage over a lost penny’ 
Rondo. Later, in Chopin’s F 
major Nocturne and G minor 
Ballade, the playing was nicely 
balanced between well-phrased 
lyric sections and tumultuous 
fast sections.” Programoj dar 
buvo Įtraukta Beethoveno 
Sonata Nr. 26 in E-flat major, 
Chopino Sonata No. 2 in B-flat 
minor ir Schuberto Grand So
nata in C minor.

Pianistės Julijos Rajauskai- 
tės koncertas įvyks kovo 7, sek
madienį, 4 vai. popiet Mont
clair meno galerijoj. South 
Mountain ir Bloomfield Ave
nues, N. J.

Lietuvos atsiminimų radijo 
programa, paprastai girdima 
kiekvieną šeštadienį nuo 5 iki 
6 v. popiet AM bangomis iš 
WEVD stoties, nuo vasario 21 
kartojama sekmadieniais nuo 
3 vai. iki 4 vai- popiet FM 
bangomis 97.9 megaciklų. Ra
dijo programai vadovauja dr. 
Jokūbas Stukas. Valandėlė šie- 
met mini savo veiklos 30 metų 
sukakti.

Tėv. dr. Viktoras Gidžiūnas, 
OFM, kas sekmadieni gavėnios 
metu kalbės per Lietuvos atsi
minimų radiją religinėm te
mom.

LMKF New Yorko klubo su
sirinkimas įvyksta kovo 3 tre
čiadienį, 7:30 v.v. pas Giedrę 
Kulpienę, 84-01 101 St., (Park- 
line South kampas), Richmond 
Hill, N. Y. f •

šveicariškų laikrodėlių labai 
papigintomis kainomis galima 
gauti pas laikrodininką Stasį 
Citvarą. Laikrodžių gerumas vi
su 100 procentų garantuo
tas. Ypač rekomenduojama 
tiem, kurie nori siųsti į Lietu
vą, nes tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Oit- 
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

Ieškoma lietuvė moteris na
mų ruošai, vienai dienai savai
tėj. Informacijai skambinti va
karais po 8 vai- telef. 445-2189.

Pranešu giminėm ir pažįsta
miem, kad š. m. vasario 10 
Aristavoje II, Kėdainių valsčiu
je, Lietuvoje, mirė mano myli
ma motinėlė

Antanina Stanionytė-Čepienė 
sulaukusi 89 metų. Buvo gimu
si Katkų kaime, Kėdainių vals
čiuje, iš gausios ir didelės gi
minės.

Vasario 12, dalyvaujant gau
siai giminėm ir gyventojam, 
Stasynų ir Aristavos giesmi
ninkam, palydėta į Kėdainių 
parapijos bažnyčią, po mišių 
ir egzekvijų palydėta Į Kėdai
nių kapines ir ten palaidota 
šalia savo vyro, kuris mirė 
prieš 10 metų.

Giliame liūdesyje liko 2 duk
ros ir 2 sūnūs; iš jų Amerikoje 
sūnus Stasys; 7 anūkai ir 4 
proanūkai; taip pat 3 seserys 
Lietuvoje ir 2 Amerikoje —Sta
sė Kolesk, Yonkers, N. Y., ir 
Adelė Stanionienė, Schenecta
dy, N- Y. Dar yra kitų giminių 
Amerikoje ir labai daug gimi
nių Lietuvoje.

Tebūna Jum, Brangioji Mo
tinėle, lengva Nevėžio krantų 
žemelė ilsėtis amžinu poilsiu.

Nuliūdęs sūnus Stasys ir anū
kas Henrikas —Antanas Čepas

New Britain, Conn., “Svajonių” sekstetas, vadovaujamas Jono Beino
rto, kovo 14 vyksta į Bostną ir dalyvauja Minkų radij programos 37 
metų sukakties talentu popietėje, kuri bus Lietuviu piliečių klubo tre
čio aukšto salėje.

Elena Kepalaitė, išraiškos šo
kio menininkė, pašoks keturis 
šokius rengiamame stipendijų 
vakare vasario 27 Maspetho lie
tuvių parapijos salėje- Ji yra 
vilnietė. Išraiškos šokio mene 
ėmė reikštis Vokietijoj. Su di
deliu pasisekimu šoko Australi
joj. Iš ten persikėlusi gyven
ti į šį kontinentą, gastroliavo 
Kanadoj ir JAV miestuose, su
silaukdama labai gražaus įver
tinimo. Iš keturių šokių, kuriuo 
šoks tą vakarą, vienas bus gry
nai lietuviškas, kitas labai mo
dernus, palydėtas elektroninės 
muzikos.

Solistas Stasys Citvaras dainuoja 
stipendijų vakare, kuris bus vasa
rio 27 Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. 'Nuotr. V. Maželio

Elena Kepalaitė, išraiškos šokio menininkė, dalyvauja stipendijų vakare it 
pašoks keturis šokius. Vakaras bus vasario 27 d. 7 v.v. Maspetho lietuvių 
parapijos salėje Nuotr. V. Gruzdžio

Lietuviškos Įstaigos remia 
Darbininką: So. Boston Lietu
vių Piliečių Klubas per S. K- 
Griganavičių prisiuntė 50 dol. 
auką, o Schuyler Savings and 
Loan iš Kearny, N. J. — 25 
dol. Už aukas nuoširdžią padė
ką reiškia Darbininko adminis
tracija.

Solistas Stasys Citvaras dai
nuoja stipendijų vakare vasa
rio 27 Maspetho lietuvių para
pijos salėje. Jis yra tikrai re
tas dainininkas mūsų tarpe. Ne
daug kas žino, kad jis su dide
liu pasisekimu koncertuoja ru
sam. Gerai mokėdamas rusų, 
kalbą, yra parengęs visą kon
certą rusiškai. Rusai jį dažnai 
kviečia į Įvairius savo rengia
mus koncertus. Jis ilgą laiką 
dainavo kazokų chore, su tuo 
choru apvažinėjo Įvairius pa
saulio kraštus. Praeitą savaitę 
jis dainavo Lietuvos nepriklau
somybės šventės minėjime Pa- 
tersone-

Algirdas Kačanauskas, visa
da paslaugus akompaniatorius, 
įsijungė Į stipendijų popietę ir 
akomponuoja solistui Stasiui 
Citvarui.

Stipendijų popietė bus vasa
rio 27, šeštadienį, Maspetho lie
tuvių parapijos salėje. Pradžia 
7 v.v. Popietę rengia Liet. Kat. 
Moterų Kultūros draugija. Pro
gramoje dalyvauja išraiškos šo
kėja Elena Kepalaitė, solistas 
Stasys Citvaras, eiles dekla
muoja studentė Jūratė Balsy
tė- Visas pelnas skiriamas sti
pendijom studentam, kurie šią 
vasarą studijuos lituanistiką 
Fordhamo universitete. Visi 
kviečiami atsilankyti ir tuo pa
remti besimokantį jaunimą.

Nepriklausomybės šventė Bostone
šiais metais Bostone Lietu

vos nepriklausomybės šventė 
paminėta vasario 14. Šv. Pet
ro lietuvių bažnyčioje buvo pa
maldos už žuvusius dėl Lietu
vos laisvės. Mišias laikė ir pri
taikytą pamokslą pasakė 
kun. A. Kontautas. Organizaci
jos dalyvavo su vėliavom Gie
dojo solistas Stasys Liepas.

Minėjimas buvo Liet, pilie
čių draugijos salėje. Jam vado
vavo šių metų Alto skyriaus 
pirmininkas inž. Edmundas Ci
bas.

Stepo Dariaus posto legionie
riai vadovavo vėliavų Įnešimui. 
Invokaciją sukalbėjo kun. A. 
Janiūnas, Amerikos ir Lietu
vos himnus paskambino muz. 
Jeronimas Kačinskas, o susirin
kę visi giedojo.

Sveikinimo kalbos
Sveikinimo žodį tarė Lietu

vos garbės konsulas A. Shallna 
Mass, gubernatoriui atstovavo 
Mary Neman, kuri be svei
kinimo žodžio dar perskaitė ir 
gubernatoriaus proklamaciją.

Adv. John J. Grigalus prista
tė JAV kongreso atstovę Louis 
Day Hicks. Ji prisiminė Simą 
Kudirka ir sakė, kad . ameri
kiečiai, jį išduodami rusam, už
traukė gėdą visai Amerikai. Ji 
pasiūliusi Vigilant laivą pava
dinti Simo Kudirkos vardu. Kad 
kongrese praeitų šis pasiūly
mas, reikalinga visų lietuvių pa
galba. Reikia rašyti laiškus kon- 
gresmanam. Ji savo kalbą bai
gė tokia mintim: kol nors vie
nas žmogus yra vergijoje, mes 
negalime džiaugtis laisve.

Bostono majoro vardu svei
kino King- Latvių vardu —žur
nalistas Akmentins.
Jie tiki prisikėlimu

Pagrindinę kalbą pasakė Vin
cas Rastenis. Jis savo paskaito
je išryškino, kad visą laiką lie
tuviai tikėjo Lietuvos prisikėli

Pajamų mokesčių — income 
tax — mažiau mokėsi gerai su
skaičiavęs. Skaičiavimo, kalku
liacijas, rašomąsias mašinas, 
taip pat radijo ir televizijos 
aparatus geriausia pirktis iš lie
tuviškos įstaigos: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y. 11731.

Parduodamas gerai veikiąs 
16 vienetų motelis su 6 kam
barių gyv. namu prie judraus 
kelio Nr. 1 prie Trentono, N.J. 
Dabartiniai šeimininkai išeina 
į pensiją Tairautis adresu: Mi- 
neika, Mounts Brick Motel, Rt. 
1, Trenton, N. J. 08648.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu- 
siem ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis. 

mu. Kai kūrėsi Lietuva, to me
to jaunimas turėjo didelį tikė
jimą Lietuva. Ir šiandien Lie
tuvoje lietuviai tiki, kad kel
sis Lietuva, ir viso pasaulio lie
tuviai taip pat tiki ir visa daro, 
kad toji laisvė ateitų greičiau.

Algis Modestas iš Chicagos ir 
gi kalbėjo apie tikėjimą laisve. 
Jis prisiminė Bražinskus. Ku
dirką, kurie bėgo į laisvę. Ragi
no visus siekti tos laisvės.

Apdovanotas latvis R. Brieze
Dr. R. Kontrimas pristatė lat

vį Robertą Briezę, kuris buvo 
pagrindinis, iškėlęs į viešumą 
Kudirkos tragediją- Tada įsi
jungė ir Kontrimas, ir abu jū
rininko išdavimą pristatė visai 
Amerikai.

Lietuvių šaulių Sąjungos 
tremtyje vadovai • atsiuntė į 
Bostoną šaulių žvaigždę, kad ja 
būtų apdovanotas Robertas 
Brieze. žvaigždę įteikė Vana
gaičio vardo šaulių kuopos pir
mininkas J. Stašaitis, šia proga 
į sceną buvo pakviesta ir Brie- 
zės žmona- Gaila, kad šia pro
ga niekas jai neparūpino gėlių.

Priimtos Lietuvos laisvės rei
kalu rezoliucijos. Jas perskaitė 
Gintaras Karosas.

Meninę programą atliko Šv. 
Petro parapijos choras, vado
vaujamas muziko Jeronimo Ka-- 
činsko, tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovauja Ona Ivaškie- 
nė. Chorui akomponavo Sau
lius Cibas.

Alto skyrius tą dieną buvo 
pasirūpinęs, kad “Laisvės Var
po” radijo valandėlė būtų skir
ta Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimui (pz)-

Lietuvių dailininkų grafikos 
kūriniai — originalai tinka bu
to papuošimui ir dovanoms. 
Pasirinkimas iš virš 100 skir
tingų paveikslų. Skambinkite 
VI 9-2686.

Pranas Baltuonis tašo kelmus .ir iš jų daro skulptū
ras. Jo skulptūrų paroda, rengiama vyr. skaučių ži
dinio, bus kovo 13-14 Kultūros Židinyje Brooklyne.

new jersey skautu ir skaučių




