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Ostpolitik: kas ji tokia ir ko Vak. Vokietija ja siekia
Bonna. — Ryšium su užkliu

vusią ir kritikuojama Bonnos 
Ostpolitik, iš ten pat vis daž
niau pasigirsta balsų apie tai, 
kaip ją V. Vokietijos vyriau
sybė supranta, kokiais princi
pais ji remiama ir kokią vietą ji 
užima Europos vienijimo ir 
stiprinimo programoje. Dabar 
pirmą kartą daug aiškiau paryš
kinama, kad Ostpolitik yra tik 
viena dalis programos, turinčios 
privesti prie santykių sunorma- 
linimo Europoje kartu ir sau
gumą patikrinant.
Dvi sutartys

Bonnos aiškinimu, nepuoli-

Gal nepateisinama?
Seoulas. — P. Korėja rengia

si prezidento rinkimams, bet 
dabartinis -prezidentas Chung 
Hee Park, kuris kandidatuoja 
trečiam keturių metų terminui 
ir turi stiprų varžovą, apsispren
dė pakeisti taktiką, kad nepra
laimėtų rinkimų. Jis paskelbė, 
kad kandidatuoja paskutini kar
ta, ir kad išrinktas labiausiai 
rūpinsis šiais reikalais: komu
nistų išvarymu, korupcijos su
naikinimu ir neturto -pašalini
mu.

Kad rinkėjus dar labiau sa
vo pusėn patrauktų, tyliai pla
tinama žinia, kad iki 1975 di
džioji dalis JAV < kariuomenėj 
pasitrauks iš Korėjos, todėl 
tas laikotarpis bus pavojingas 
krašto saugumui. Kad saugiau 
jis būtų išgyventas, geriau dar 
palikti prezidentu Chung Park 
kuris yra patyręs karys ir ga
bus administratorius.

Nubaustas 
pasikėsinęs prieš 
Pauliij VI

Manila. — 1970 lapkričio 27 
Filipinų sostinės aerodrome tū
las B. Mendoza 13 inčių ilgume 
malajišku durklu bandė nužu
dyti popiežių Paulių VI, kai šis. 
išlipęs iš lėktuvo, pradėjo svei
kintis su Filipinų prezidentu ir 
kitais jo sutikti atvykusiais. Jis 
buvo sutrukdytas tą nedorą dar
bą padaryti, bet turėjo pakan
kamai garo girtis, kad vėl ban
dys, jei tik bus laisvas.

Dabar Filipinų teismas nutei
sė jį kalėti nuo 28 iki 50 mė
nesiu.

Mendoza vadina save daili
ninku, gimęs Bolivijoj, gyve
nęs Argentinoje, JAV, Japoni
joje, Hong Konge, iš kur atvy
ko į Filipinus. Psichiatrai rade 
ji protiniai normaliu, bet tu
rinčiu išbujojusią didybės ma
niją. Ją jis greičiausiai išsiaugū 
no, kai užsimanė būti garsiu 
dailininku neturėdamas tos rū
šies talento. New Yorke su juo 
turėjo reikalų dvi galerijos, bet 
nusikratė patyrusios, kad jis 
“artistas” su liguistomis preten
zijomis.

Mendoza

Gali nepasisekti, bet jos tikslas yra vokiečiu susivienijimas
mo sutartys su Rusija ir Len
kija yra tik susitarimas nevar
toti jėgos ginčams spręsti. Tai 
nėra galutinis ginčų sutvarky
mas; tai nėra būsimos taikos su
tarties pakaitalas. Tos dvi su
tartys yra tokios pat reikšmės, 
kokią turi 1954 V. Vokietijos 
pasirašytos' sutartys su JAV.

Jau oficialu — 
nafta surasta

Kairas. — Egipto vyriausy
bė jau oficialiai praneša, kad 
surasti turtingi naftos šaltiniai 
vakarinėje jos dykumos dalyje 
50 mylių atstume nuo Alamei- 
no. Radinys yra 9,100 pėdų gy
lyje, geros kokybės. Ieškojimus 
pravedė Wepco bendrovė, ku
rioje bendradarbiauja Amerikos 
Phillips Petroleum Co. ir Egip
to vyriausybė. Pirmą kartą toje 
erdvėje nafta buvo surasta 
1966. Dabar ten veikia 12 šuli
nių, išpumpuojama per dieną 
apie 40,000 statinių nevalytos 
naftos. Ūkiškai dar atsilikusim 
Egiptui tai yra didelis laimė
jimas.

Mg

W-;:

Jungtinių Tautų Vaikų Fon
das šiemet švenčia 25 metų 
veiklos sukaktį. Jis rūpinasi pa
saulio vargingiausių vaikų ir 
motinų globa ir laikomas di
džiausiu geradariu JT agentū

Krikšč. dem. laimi 
kiti smunka

Kiel. — V. Vokietijos Šlez- 
vigo-Holšteino valstijos parla
mento rinkimus laimėjo krikš
čionys demokratai, surinkę 51.1 
proc. balsų, 5.1 proc.daugiau 
kaip paskutinį kartą. Jie turės 
40 atstovu, soc. dem. 32, da
nų mažumos grupė 1 atstovą. 
Nesurinko 5 proc.balsų, todė) 
negavo nė vieno atstovo nė 
Laisvieji demokratai, nė komu
nistai, nė neonaciais pravar
džiuojami nacionalistai.

Socialdemokratai rinkiminė
je kampanijoj žadėjo “struktū
rines reformas” skandinaviško 
socializmo kryptimi, gi krikšč. 
dem. vadas reklamavo šūki 
“eksperimentai dabar pavojin
gi”. Jų vadas mano, kad laimė
jimą jam atnešė žmonių nepa
sitenkinimas federacinės vy
riausybės nesugebėjimu stabili
zuoti kainas, nes infliacija, gy
ventojų manymu, esanti per
žengusi toleruotinas ribas. So
cialdemokratai ir laisvieji de
mokratai sudaro federacinę Vy
riausybę, todėl toms partijoms 
ir čia atsiliepė — abidvi pra
rado balsų.

Prancūzija ir Anglija.
Bet ir minėtos dvi paskuti

nės sutartys yra reikalingas pir
mas žingsnis.

“Tomis sutartimis neatsisako
ma jokių reikalavimų, tik pasi
žadama nesiekti jų suregulia
vimo jėga. Sutartys tik apraše 
esamą padėtį, bet tyčia vengia 
jos vertinimo — gera toji su
tartis ar bloga, teisinga ar ne
teisinga. Vietoje to, išeities taš
ku pasirenkamas teritorinis sta
tus quo, kuriuo remiamas mo
dus vivendi. Esama padėtis tik 
konstatuojama, bet tarptauti
nės teisės prasme nepripažįsta
ma ir nelegalizuojama
Vokietijos politikos rodyklė

“Mes pakartotinai ir aiškiai 
esame skelbę, kad Vokietijos 
susivienijimą liečianti politika 
remiama šiais principais:

1. Teisė laisvai apsispręsti.
2. Siektina tautinės vienybės 

ir laisvės taikingos Europos rė
muose.

3. Ryšys su V. Berlynu ne
pažeidžiant Keturių valstybių 
atsakomybės.

4. Keturių valstybių teisių ir 

rų šeimoje. Per 25 metus au
komis sutelkė šimtus milijonų 
dolerių, kuriais parėmė daugy
bę gerų darbų. Paskutiniausias 
didelis geradario darbas čia ma
tomas. Tai Etiopijos sostinėje

Paskutiniai mėnesiai
Vis daugiau oficialių balsų 

apie tai, kad Amerikos pasitrau
kimas iš Vietnamo įžengė į pas
kutinį laikotarpį. Stiprėja ir įs
pūdis, kad šiemet daug daugiau 
karių bus išvežta, negu prezi
dentas neseniai pranešė.

Infliacija nugalėta
Didysis infliacijos spaudimas 

jau nugalėtas, Amerikos ūkis 
tvirtu žingsniu pradėjo eiti ga
mybos stiprinimo keliu, — pa
reiškė prez. Nixonas Amerikos 
Prekybos Rūmų suvažiavime. 
Kitų metų pradžioje ūkinė 
stagnacija ir infliacija būsią vi
sai pamiršti rūpesčiai. Įsisiūba
vo namų statyba ir ėmė kilti 
mažmenų prekybos pajamos.

Pekiną Į J. Tautas
Speciali prezidento sudaryta 

komisija kom. Kinijos įvedimui 
į J. Tautas patyrinėti jau bai
gė darbą ir įteikė prez. Nixo- 
nui pranešimą. Vieningai pri 
imta rekomendacija: JAV vy 
riausybė turi padėti kom. Ki 
nijai patekti į J. Tautas, jeigu 
Pekino vyriausybė to nori 
Bet su sąlyga, kad ten pasi 
liktų ir Kinijos Respublika, žo
džiu, pasisakyta už dviejų Kini 
jų koncepciją.

pareigų gerbimas Berlyno ir 
visos Vokietijos atžvilgiu”.

V. Vokietijos vyriausybė ma
no ir žino, kad sutartys su Rytų 
Europos valstybėmis (Sov. S-ga. 
Lenkija ir k.) niekam negrasi
na, neatiduoda nieko, kas ikšio] 
nebuvo prarasta, suteikia vo
kiečiams ir jų kaimynams dau
giau saugumo, stiprina Fed. 
Vokietijos manevravimo laisvę 
ir jos poziciją pasaulyje, todėl 
jų atsiradimas laikomas V. 
kietijos pokarinės politikos 
mėjimu.

Ostpolitik. kaip aukščiau 
sakyta, esąs reikalingas prie
das prie Adenauerio vyriausy
bės vestos politikos. Ir dabar
tinė vyriausybė esanti daug pri
sidėjusi prie V. Europos susi
vienijimo stūmimo pirmyn, At- 

Vo- 
lai-

nu-

Sveikatos apdraudos rūpesčiai stiprėja
Washingtonas. — Blue Cross 

As. vadovas McNerney per vi
sas prieinamas komunikacijos 
priemones ėmė skelbti, kad 
esamos ikšiol naudotos sveika

pastatytas pieno centras, iš ku
rio kiekvieną dieną išeina 30. 
000 litrų pasterizuoto pieno. 
Nors tai viena seniausių pasau
lio valstybių, bet pirmoji pas
terizuoto pieno bonka tik šįmet 
tepasiekė pirmąjį vaiką. Fon
das apmokėjo centro išplanavi
mą ir nupirko moderniškus į- 
rengimus.

Bet kada taip bus?
Haga. — Olandija tuojau 

rinks parlamentą, bet rinkėjų 
balsų prašančios 28 partijos ga
li ir geriausiai su jomis susi- 
pažinusiems sumaišyti regist
rus.

— Du olandai sudaro porą 
trys-religiją, o keturi — parti
ją, — taip aptaria košmariš
ką padėtį švietimo ministeris ir 
didžiausios krašto katalikų par
tijos vadas.

Bet jau pradėta rūpintis, kaip 
tą proporcinės rinkimų siste- 
mos ligą būtų galima pataisyti 
nes kiekvieni rinkimai vis vaiz
džiau rodo, kad tai nėra pat: 
geriausia demokratijos forma 
kraštui rimtai tvarkyti. Ir visuo
menė pradeda nerimauti, nes 
balsuodami žmonės niekad ne
žino, kokia vyriausybė kraštą 
valdys. Po rinkimų kartais kel: 
mėnesiai praeina, kol sulipdo
ma koalicija vyriausybei su 
daryti. Reformos šalininkai ei
na šūkiu: reikia surasti pusiau
svyrą tarp matematinio atsto
vavimo ir dirbti pajėgiančio 
parlamento. Bet kada taip bus?

lanto santarvė buvo ne susilp
ninta, bet sustiprinta, nes V.
Vokietijos Ostpolitik yra veda
ma ir planuojama su Nato na
rių pritarimu ir susitarimu, be 
ko nebūtų galima jokia V. Vo
kietijos Ostpolitik.

Bet viena pasirodžiusi kregž
dė dar nėra vasara. Rytų skel
biamas noras padėti gerinti sam 
tykius Europoje turi būti išban
dytas Berlyne ir ten turi pra
sidėti. Toje vietoje susiduria 
rytai ir Vakarai. Dabar tuo rei
kalu vyksta derybos. Jos paro
dys, kiek S. Sąjunga ir R. Vo
kietija yra pasirengusios pripa
žinti ir priimti Europoje esan
čią realybę.

(Šis rašinys padarytas iš kal
bos, kurią neseniai V. Vokie
tijos vyriausybės kalbėtojas R. 
von Wechmar pasakė Ameri
kos Klube Šveicarijoje) 

tos apdraudos sistemos yra pa
senusios ir nebepakankamos. 
Federacinė vyriausybė nese - 

I niai per Medicare ir Medicaid 
prisidėjo padengdama trečdalį 
reikalingų išlaidų, bet to jau 
nebeužtenka — valstybės ini
ciatyva ir prisidėjimas turi būti 
didesnis. Jis nesiūlė viską vals
tybei perimti^, ne^ nuomo
ne, nė valstybė pati viena nė 
privati iniciatyva tos naštos 
negali pakelti. Reikia surasti 
būdą abudu tuos elementus su 
jungti to paties darbo dirbti.

Kongrese jau yra prez. Nixo- 
no projektas, paremtas McNer- 
ney siūlomu principu. Yra sen. 
Kennedy pinigais parengtas 
projektas, kuris visą naštą šim
tu procentu uždeda valstybės 
iždui, bet jis pasakiškai bran
gus ir net Amerikos iždui ne
pakeliamas. Sen. Kennedy jį pa
rengė pereitais metais prieš nu
sivertimą nuo tiltuko, kai dar 
buvo daug vilties tapti Ameri-
kos prezidentu 1972. Turi dalį 
projekto auto darbininkų uni
jos vadovybė, bet tai tik da
lis idėjos prie rimtesnio projek
to priglausti. Rimčiausiu laiko
mas prezidentūros projektas 
bet kadangi jis yra prez. Nixo 
no pastangomis atsiradęs, tai 
demokratai juo gali ilgai nesi
domėti. Jį gali ištikti toks pat 
likimas, kuris ištiko prieš dve 
jus metus prezidentūros patiek 
tą Welfare reformą.

Prof. J. Stuko vadovaujamos radijo programos Lietuvos Atsiminimu minėjimo banketo dalyviai Newarko lie
tuvių parapijos salėj balandžio 25. Nuotr. R. Kisieliaus

Ištraukos iš Nobelio premijos 
laureatės Pearl Buck rašinio ry
šium su Pekino ištiesta ranka 
Amerikai

“Horizonte ką tik pasirodė 
nauja diena. Aš ją atpažįstu iš 
vis stiprėjančios šviesos. Diena 
niekad staiga neišaušta. Pra
džioje yra tik tamsa — nak
ties be mėnesienos tamsa. Jei 
dangus debesuotas, žvaigždžių 
nematyti. Bet aušros pasirody
mą stebintiems ir tamsa keičia
si. Pradžioje ne tokia tiršta, juo 
durnas pamažu keičia atspal
vius. Dangus pilkėja, debesys 

visuotinis pasitraukimas

išsisklaido, Rytuose pasirodė 
žara”.

“Tokį reiškinį aš šįryt ste 
bėjau. Ir galvojau, kad man dar 
miegant ta pati saulė švietė Ki
nijai, jos žmonėms, kurie man 

labai brangūs ir pažįstami, bet 
jau svetimi. Bet jau aušta nau
ja diena! Tai nauja diena ne tik 
kinams ir amerikiečiams, bet 
visoms pasaulio tautoms.”

“Kai dabar saulė jau hori
zonte, atsiminkim praeitį. Mo
kykimės iš vakarykštės dienos. 
Kokie mūsų aktyvai Kinijos at
žvilgiu? Pirmiausia stenkimės 
suprasti, kodėl jie tiek ilgai ty
lėjo, Kinų supratimu, amerikie
čių 
nuo Kinijos vien tik todėl, kad 
ten atsirado kita valdžia, jiems 
nesuprantamas. Ne tik kinams, 
bet visoms Azijos tautoms svar
biausias gyvenimo elementas 
yra žmonių santykiai. Iš visų tu 
santykių kinams pats svarbiau
sias yra draugystė.”

“Su Kinija blogai elgėsi kiek
viena Vakarų valstybė—Angli 

ja pradedant, maža Belgija bai
giant. išskyrus tik vieną Ame
riką. Tik Amerika negrobstė Ki
nijos žemių, neprimetė netei
singų sutarčių, neprievartavo 
pabaudomis. Kaip aš didžiavaus 
savo amerikietiška kilme ta.da, 
kada aūgau Kinijoj ir ten pra
leidau pusę savo suaugusio am
žiaus .. .”

“Kinams tada Amerika buvo 
gerumo simbolis. Draugaudami 
su kinais, kuri laika mes bu
vom išmintingi. Tiesa, kad sun
kiai gyveno kinai darbininkai 
mūsų krašte tiesdami mūsų ge
ležinkelius ir rausdamiesi mū
sų kasyklose, bet iki kinų tau
tos tas garsas nenuėjo. Apie 
Ameriką jie sprendė iš Ameri
kos politikos Kinijos atžvilgiu ir 
iš ten gyvenusių amerikiečių. Ir 
tada Amerika buvo laikoma vie
ninteliu Kinijos draugu 
ruošė.”

Vaka-

“Kai mes nutraukėm drau
giškus santykius su kinų tauta, 
jie to negalėjo suprasti, jiems 
tai buvo skaudus išgyvenimas.. 
Tiesa, kad vėliau kinai, komu
nistai ir nacionalistai, kartu su 
amerikiečiais kovojo prieš ja
ponus, bet. kai reikėjo dalintis 
visiems priklausiusia pergale, 
mes pasirinkom pralaimėjusį 
Chiang Kai-sheką ir nutraukėm 
visus ryšius su kinų tauta. Mes 
turėjom savo politinius išroka- 

vimus, kurių, deja, kinų tauta 
negalėjo suprasti. Vyriausybės 
ateina ir išeina, bet tauta lieka 
amžinai. Juk dukart prieš tai 
jie turėjo komunistines vyriau
sybes, kurios atėjo ir vėl din
go. Kodėl nutraukti draugystę 
su tauta? Nesupratom nė mes, 
nė kinai. Tai buvo ne tautų, 
bet vyriausybių darbas. Mes te- 
begalvojom gerai apie kinų tau
tą, jie apie mus. Bet ar tikrai 
taip?

Kas taip? Per tą laiką, kai 
visi santykiai buvo nutrūkę, Ki
nijoje išaugo nauja žmonių kar
ta, kuri niekad nematė nė vie
no amerikiečio veido, negirdė
jo nė vieno amerikiečio balso, 
o ką apie amerikiečius girdėjo, 
viskas buvo tik blogybės. Šito
ji naujoji kinų karta yra nu
teikta mūsų neapkęsti Tie nau
jieji kinai dabar yra didžiausia 
mūsų problema. Bus sunku 
juos įtikinti taip apie mus ma
nyti, kaip manė apie mus jų 
tėvai ir protėviai. Gal ir visai 
negalima, bet aš manau, kad 
verta bandyti. Priėjimas prie 
jų turi būti atsargiai išmąstytas 
ir suplanuotas. Negalima sku
bėti. dominuojančiai ir lengva
būdiškai prie jų artintis. Daug 
kantrybės ir jų padėties bei 
mentaliteto supratimo. Svar
biausia. viskas turi būti remia
ma praeities žinojimu, nes mū
sų būsimų santykių su kinų tau
ta pliusai glūdi praeities drau
gystėje.”

(Nobelio premijos laureatė 
Pearl Buck buvo gausi rašy
toja. Visų jos ankstyvesniųjų 
knygų temos yra paimtos iš ki
nų gyvenimo, kuriame ji buvo 
visa paskendusi. Kinijoj ji pra
leido daug metų, Kinija yra jos 
antroji tėvynė su romantiškiau
sia jos gyvenimo dalimi, todėl 
taip jautriai ji reaguoja i Įvy
kius, kurie liečia Kinijos-Ame- 
r-kes santykius. Šiame rašiny 
šmėkštelėjusi politinė iškarpa 
yra subjektyvi jos nuomonė, ku 
rią pasakyti ji turi nepažeidžia
ma teise. Socialinius reiškinius 
vertinant niekas neturi mate
matinio tikslumo, todėl galėjo 
šioj byloj apsirikti abi pusės: 
ir santykius su kinų tauta nu
traukusi ano meto Amerikos vy
riausybė ir kitaip tuo reikalu 
mananti Pearl Buck).

Mao-Nixonas susitiks?
Oficialiai žinoma, kad per 

tarpininkus prez. Nixonas yra 
pranešęs Pekino vadams, kad 
jis patenkintas Pekino iniciaty-
va pradėti “naują lapą” Ame- 
rikos-Kinijos santykiuose. A- 
merika negailės pastangų tiem 
santykiam gerinti. Neoficialu 
bet pilna burna kalbama, kad 
Mao Tse-tungas noris susitikti 
su prez. Nixonu. Jei tiesa, pa
simatymas įvyks.

— Prancūzijos opozicija par
lamente pasiūlė pareikšti nepa
sitikėjimą vyriausybei, bet su
rinko tik 95 balsus. Parlamen
te yra 487 atstovai.
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Kryžiai, miškai, bažnyčios, vienuolynai, Mažoji Lietuva SPARTA — Rašomos mašinėlės Iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: j. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Su tokiais ir kitokiais klausi
mais susiduriame, paskaitę 
“Metraštį” V tomą, L. K. Moks
lo Akademijos išleistą, jos pir
mininko prof. A. Liuimos, S.J.,

Kryžiai bei koplytėles yra senovinio pagoniško tikėjimo pali
kimas ar krikščioniškojo tikėjimo padaras? Mažoji Lietuva 

yra “tikroji slavų žemė” ar lietuvių?

taciją verta būtų ateity “Met
rašty” registruoti, kad ji ten
kintų ne tik norinčius “dabar
ties”, bet kad ji virstų šaltiniais 
busimiem istorikam.

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

J. S. 8HALINS-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way S ta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

suredaguotą.
Tik akį užmetęs į didžiulę, 

storą, tur but, 1970 storiausią 
lietuvių mokslinę knygą —624 
puslapiai! — imi abejoti įsiga
lėjusiu dabar nusiskundimu, 
kad sunku surasti, kas rašo; 
sunkiau — kas išleidžia; o sun
kiausia — kas paskaito. Žiūrė
damas į šį tomą, suabejoji bent 
teigimo pirma dalim.
Autoriai, leidėjai mecenatai:

Septyni autoriai šiame veika
le yra davę pagrindinius raši
nius: pora vyresniosios kartos, 
moksle pasireiškę jau Lietuvoj, 
kiti — jau už Lietuvos ribų. 
Pora iš tų septynių čia davė 
ne straipsnius, bet ištisus vei
kalus: Jonas Grinius “Lietuvos 
kryžiai ir koplytėlės” — 182 
puslapiai, Antanas Skėrys “Lie
tuvos miškai ir jų ūkis” —130 
puslapių čia, o 140 puslapių 
jau buvo ketvirtame tome. Kiti: 
Juozas Jakštas “Mažosios Lie
tuvos apgyvendinimas iki XVII 
amžiaus pabaigos” — 74 pus
lapiai, Juozas Navickas “Rusų 
filosofijos pradininkai: Skovo
roda, Čadajevas ir Kirejevskis” 
— 29 puslapiai, Jurgis Gimbu
tas “Lietuvos bažnyčių chrono
logija ir statistika” — 44 pusla
piai, Viktoras Gidžiūnas. O. F. 
M., “Vienuolijos Lietuvoje 
XIII-XX amžiuje” — 36 pusla
piai, Paulius Rabikauskas, S. J.. 
“Medžiaga senojo Vilniaus uni
versiteto istorijai: IV. Pirmieji 
jėzuitai Vilniuje ir pirmieji lie
tuviai jėzuitai (1569-1573)” — 
37 p.

Galėtum čia suabejoti ir anc 
nusiskundimo antra dalim — 
dėl leidėjų stokos. Akademija 
pajėgė išleisti “Metraščio” pen
kis tomus, neskaitant dar “Su
važiavimo darbų”. Tai didelė 
piniginė našta. Ją pakėlė iš da
lies dėl to, kad pajėgė surasti 
mecenatų. Šį tomą finansavc 
kun. Vincas Puidokas (ankstes
nį leidinį buvo finansavęs dr. 
Juozas Kazickas).

Tenka .su pagarba sutikti ra- 
šėjų, leidėjų, mecenatų pasiau
kojimą išlaikyti mokslinį tyri
nėjimą gyvą ir jo duomenis pa
skelbti tokiais milžiniškas lei
diniais.

Trečia ano graudaus teigime 
dalis, gal būt, opiausia — jei 
sunku surasti rašėją, sunkiau 
leidėją, tai sunkiausia —skaity
toją. Skaitytojų dabar daugiau
sia teturi tos knygos, kurios 
iliustruotos “komikais” ar ku
riom reklama daro vyriausias 
teismas, atleisdamas jas nuc 
kaltinimo pornografija.
Autoriaus kelias i skaitytoją:

Kad mokslinė knyga patrauk
tų eilinio skaitytojo dėmesį, ji 
dabar pati turi labai ir labai 
priartėti prie skaitytojo. Priar-

Kun. Vincas Puidokas, apmokėjęs 
LKM Akademijos Metraščio V to
mo spausdinimo išlaidas.

tėti pirmiausia savo išorės ele
gancija. Akademijos leidimą: 
tuo atžvilgiu pasigėrėtinai išlei
džiami.

Antra, patys autoriai gali pa
dėti skaitytojui greičiau susido
mėti. greičiau dalyką suvokti— 
jį iliustruodami diagramom, že
mėlapiais, paveikslais. Tuo at 
žvilgiu savo veikalo teigimus 
gražiai parodė nuotraukom 
brėžiniais “Kryžių ir koplytė
lių” autorius. Meistriškai save 
teigimus sutraukė i žemėlapius 
“Bažnyčių chronologijos” auto- 

irius. Pasižiūri į žemėlapius ir iš 
‘karto matai, kuriame šimtmety 
ir kur dygo naujos bažnyčios. 
Tabelėm aprūpinti ir “Lietuvos 
miškai...” Gaila, kad studija 
apie Mažosios Lietuvos apgy
vendinimą yra net be žemėla
pio. Kai skaitai vietovių var
dus, be žemėlapio jie nieko ne
sako. Veikalas tada nepasiekia 
skaitytojo.

Trečia, skaitytojas visada 
yra jautrus dalykui, kuris jam 
daro aktualumo įspūdį. Pvz. 
studija apie kryžius yra d ve 
jopai aktuali: knygon perkelta 
tai, kas Lietuvos gyvenime bai
giama naikinti: knygon sutrauk
tos ir kritiškai vertintos roman
tiškai bei realistiškai nusiteiku
sių mokslininkų pažiūros, ku
rios dar neseniai buvo skaity
tos kituose raštuose. J. Jakš
to studija apie M. Lietuvos ap
gyvendinimą savo aktualumo į- 
gyja paskutiniu sakiniu ir išna
ša, kur teigiama, kad M. Lietu
va buvo sukurta lietuvių, tuo 
tarpu sovietinė enciklopedija 
skelbė, kad tai “tikrų slavų že
mės”. Žvilgsnis į rusų filosofi

jos pradininkus J. Navicko su
aktualinamas nuoroda, kad da
bartiniu metu yra mada ypa
tingai domėtis rusų kultūra, li
teratūra, filosofija. Net žvilgs
nis į 16 šimtmečio jėzuitus Lie 
tuvoje suaktualinamas primini
mu, jog “šiemet” (1969) suėje 
400 metų nuo oficialaus jė
zuitų kolegijos įsteigimo Vilnių 
je. Būtų suaktualintas ir miš
kų klausimas, jei autorius ne
priklausomos Lietuvos miškų 
padėtį būtų palyginęs su dabar
tine padėtim, kiek ji gali būti 
pažįstama iš sovietinės spau
dos. Bet rašinys atitrūksta nuc 
dabartinės tikrovės, kada esa
muoju laiku kalba, jog “mūsų 
miškus sudaro 70 proc. spyg 
liuočių ir 30 proc. lapuočiu”; 
kada taria nurodymus, kaip 
ateity Lietuvoje turėtų būti 
tvarkomas miškų ūkis. Tai jau

- išvados be realių prielaidų. Dė] 
to rašinys palieka skaitytojui į- 
spūdį, jog tai ne “dabar”, bet 
nepriklausomos Lietuvos fone. 
Skaitytojų ir autorių tariamas 
dialogas:

Tiesa, kad daugiausia -rašo is
torijos žmonės. Tiesa, kad jie 
rašo apie tolimos praeities įvy-

kius. Tai matyt ir iš “Metraš
čio”. Kai kas spaudoje tuo ne
buvo patenkintas. Ir tarp tokie 
nepatenkinto skaitytojo ir isto
riko galėtum įžiūrėti tariamą 
dialogą:

“Rašykit ne apie gūdžiuosius 
amžius, ne apie unijų, padali
nimų laikus. Rašykit, kaip ir 
ka dabar bolševikiniai rasta, 
klastoja Lietuvos istorijoje”, sa
kys toks skaitytojas.

“Tai ne istorikų, tai publicis
tų darbas”, atsakys istorikas.

“Menas menui” šūkis jau at
gyveno, o “istorija istorijai” 
prietaras dar pasiliko. Kada is
torija bus gyvenimui?” —kir- 
sis nepatenkintasis ...

Tokis “dialogas” galėtų iš
virsti tuščia dialektika, jei ne
būtų atsižvelgta į rašančio ir 
skaitančio tikrovę. O tikrovė 
ta, kad čia šios dienos lietuvis 
istorikas rašo apie tai, kam pc 
ranka turi šaltinius. Tikrovė 
būtų ir ta. kad ši diena suda
rinėja taip pat šaltinių doku
mentus, pvz. tokius kaip Lietu
vos kunigų laiškai Kosyginui, 
kun. A. Šeškevičiaus kalba teis 
me. kun. G. Blyno atviras laiš
kas teisėjui. Šitokią dokumen-

Židinių talka skaitytojui .. ir 
“Metraščiui":

Dar sykį grįžtant prie skaity
tojo — visai aišku, kad nedaug 
bus tokių, kurie visą “Metraš
čio” tomą perskaitys. Bet jiem 
galėtų pasitarnauti vietose su
darytieji Akademijos židiniai: 
jei ypatingo dėmesio vertus 
“Metraščio” rašinius, pasidali
nę iš anksto, susirinkime refe
ruotų, tai būtų praplėstas ne
skaičiusių nusimanymas bent, 
apie ką rašoma; būtų suaktua
lintas “Metraščio” ir Akademi
jos reikalas; būtų įprasmintas 
ir paties židinio buvimas.

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOMt, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SU, Newark, N-I. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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

Lituanistiniai kursai laukia jaunimo
Šimtai lietuviško jaunimo stu

dijuoja šio krašto universitetuo
se, tačiau lituanistikos dalykų 
jie ten neras. Jų tenka ieškot: 
kitur. Studentija mokslo metu 
yra užimta savo tiesioginėmis 
studijomis. Todėl studijuoti li
tuanistikai patogiausias/ laikas 
būtų vasaros atostogos.

Fordhamo universitete šių 
metų vasarą bus intensyvūs 
septynių savaičių lituanistikos 
kursai—nuo birželio 21 iki rug
pjūčio 6. Tai vienintelis laisva
jame pasaulyje universitetas 
kuriame dėstomos visos litua
nistikos šakos: kalbotyra, kalba 
literatūra, tautosaka, istorija ii 
kalbos dėstymo metodika..

Dėstytojais kviečiami litua
nistikos specialistai: kalbotyra' 
— prof. A. Sennas ir prof. A. 
Salys; kalbai — prof. A. Salys, 
lėkt. St. Barzdukaš ir prof. A. 
Vasys; literatūrai —prof. J 
Brazaitis, dr. K. Ostrauskas, dr. 
V. Maciūnas, tėv. dr. L. And-, 
riekus, lėkt. St. Barzdukaš ir 
prof. A. Šlepetytė: tautosakai 
prof. A. Šlepetytė; istorijai — 
dr. J. Puzinas, prof. A. Kučas 
ir prof. A. Vasys; kalbos meto
dikai — lėkt. A. Masionis ir 
lėkt. V. Čižiūnas.

Šitokią turtingą lituanistikos 
programą galėjome paruošti tik 
finansiškai remiami LB švieti-

Kultūros židinyje balandžio 18 buvo Atvelykio popietė. Apie Lietuvos operos 50 metų sukaktį kalbėjo prof. 
V. MarijoStus. Nuotraukoje — publika klausosi paskaitos. Pirmoje eilėje matosi P. Ivašauskienė — N.Y. klubo 
pirmininkė ir Tėv. P. Baltakis. Kultūros židinio tvarkytojas. Už jų matosi G. žilionienė. Nuotr. V. Maželio

mo valdybos ir New Yorko mo
terų kultūros klubo.

į kursus priimami universi
tetų studentai ir abiturientai. 
Jie gauna kreditus, kuriuos ga
lima perkelti ir į kitus univer
sitetus. Priimami ir šiaip jau
nuoliai, ine^t^eptai. Studen
tams skiriamos stipendijos iki 
300 dol. Tačiau universitetas 
stato griežtą sąlygą: studentų 
skaičins turi būti ne mažesnis 
kaip 20. Nejaugi neatsiras tiek 
jaunuolių, norinčių giliau pa
žinti mūsų tautines vertybes? 
Nejaugi studentas negalės pa
aukoti šiam kilniam tautos rei
kalui nors vienos vasaros atos
togų? Jaunimo laukia lietuvių 
kultūrinis baras ir mūsų lietu
viškos mokyklos. Bet šiam dar
bui reikia tinkamai pasiruošti.

Kursų vadovybė neabejoja 
mūsų jaunimo tautiniu susipra
timu ir tikisi vasarą turėti ne 
20, o dvigubai didesnį skaičių 
Vyresnieji turėtų suprasti šie 
reikalo svarbą ir raginti jauni
mą įsijungti į šias studijas. 
Taip pat ir jaunimas turėtų pa
galvoti, kad savo pasyvumu, ne
įsijungdamas į šias lituanisti
kos studijas, skriaustų ne tik 
save, bet ’užtrenktų duris ir 
tiem draugam, kurie norėtų 
studijuoti.

Pasigirsta visokių pasiteisini
mo priežasčių. Viena iš popu
liariausių — tai “būtinas reika
las dirbti” vasaros metu. Argi 
mes esame tokiame skurde, kad 
mūsų jaunimas, būdamas dar 
mokyklos suole, turėtų užsidirb
ti sau duoną? Nebūkime juo
kingi ir naivūs. Niekas tuo ne
patikės. Parodykime šiek tiek 
tautinio susipratimo ir idealiz
mo. ir visos kliūtys bus nuga
lėtos.

Užsiregistruoti reikia iki bir
želio 1. prisiunčiant 25 dol. če
ki Fordhamo universiteto var
du. Toji suma bus įskaityta ; 
mokestį už mokslą. Šią pirmąją 
registraciją galima atlikti laiš
ku. nurodant, kurioje grupėje 
norima dalyvauti — pradedan
čiųjų ar pažengusiųjų.

Apsigyventi galima čia pat 
universiteto bendrabučiuose 
tik reikia skubiai .užsiregistruo
ti. Kreiptis — Director of Hous
ing, Fordham University. 
Bronx, N. Y. 10458.

Informacijų reikalu kreiptis: 
Prof. A. Vasys, The Lithuanian 
Program, Fordham University 
Box AA, Bronx, N. Y. 10458.

Stasys Barzdukaš, balandžio 23 at
šventęs 65 metų sukutį. Jis yra 
dabar pasaulioLi^iv^ Bendruo
menės pirmHwnkas#>;vi9ą laiką ’la
bai uoliai reiškėsi Lietuvių Bend
ruomenės organizavime, buvo va
dovaujančiuose postuose. Jis yra 
baigęs Marijampolės gimnaziją, 
Vytauto Didžiojo Universitetą, nuo 
1928 m. aktyviai reiškiasi kaip li
tuanistas, mokytojas, pedagogas, 
gimnazijos direktorius.LIETUVOJE

Kaip su sena knyga
Lietuvoje teveikia vos du 

senųjų knygų knygynai — anti
kvariatai — po vieną Vilniuje 
ir Kaune. Nors vilniškis įsteig
tas 1945 metais, tačiau litua
nistikos skyrius jame veikia vos 
10 metų. Kauno antikvariatas 
— labai ankštas, su maža švie
sos, ir tik pastaruoju metu nu
matyta jį praplėsti. Juo labiau 
kai jau gaunami užsakymai iš 
užsienio knygynų.

“Lit. ir Meno” savaitraštis 
8 nr. skatina antikvariatus 
steigti Klaipėdoje ir kituose 
miestuose. Esą, žmonės never
tina senų knygų, nežino jų kai
nų ir pan. Kaune buvęs atsiti
kimas: vienų namų katilinėje 
senos knygos buvo deginamos 
gi senyva moteriškė kirviu ka
pojo seną, vertingą knygą. Ji 
griebėsi kirvio, nes knygos su
plėšyti neįstengė, o į katilą j’ 
netilpo...

Nusiskundžiama: labai trūks
ta senos knygos aistruolių, su
manių, sąžiningų, mokančių 
daug kalbų. (Elta)

Vagos leidykla Vilniuje išlei
do muziejininko, menotyros 
specialisto, neseniai atšventu
sio 80 m. gimimo sukaktį, Pau 
liaus Galaunės knygą “Dailės ir 
kultūros baruose”. Tai Galau
nės 1912-1968 rašyti svarbes
nieji straipsniai iš įvairių Lietu
vos kultūrinio gyvenimo sričių. 
Pabaigoje išspausdinta išsami 
P. Galaunės raštų bibliografija.

(E.;
Išleista plokštelė, skirta Puti

no poezijai. Tai ištraukos, su 
Putino trumpomis pastabomis 
iš autorinio V. Mykolaičio-Pu
tino vakaro, įvykusio Vilniuje 
rašytojų klube, 1962 vasario 2.

(E)

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaigos atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. 94-08 Jamaica Ave., 
Woodhaven, telef. 441-4712 ir 370 Union Ave., Brooklyn, telef. 384-4952.
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 

-europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd, Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef, 779-5156. _____________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
3-4329. 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 St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Kartojama sekmadieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p, 97.9 
meg. FM bangomis. 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. grange, N.J. Qj7079.______ ,
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379. _______________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 85.7 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 me, 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. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. 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 St, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

g Lietuviškam rajone — g
g LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g
s Alice’s Florist Shop $
g • 107-OJamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. g
g ------ Gėlės įvairiom progom -------- c
a Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
X atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- | 
g kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. |

DAINŲ ŠVENTE CHICAGOJE
EKSKURSIJOS:
New Jersey lietuviams iš Newark© aerodromo 
New Yorko lietuviams iš La Guardia

United Airlines ar TWA reguliariais skridimais. Grupės 
išvyksta kartu liepos 3 d. Grįžti kiekvienas gali individu
aliai savo pasirinktu laiku — be jokio pridėtinio mokesčio. 
• Kaina: suaugusiems 89.00 dol.; vaikams nuo 2 iki 12 m. 
44.50 dol.; kūdikiams žemiau 2 metų nemokamai.

(Visi taksai įskaityti)
Registruotis:

LITO
Kelionių Biuras
94-10 Jamaica Avenue 
Woodhaven, N. Y. 11421
TeL (212) 847-5522
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Jaunųjų mokslininkų darbuose ~
Prieš akis dr. V. V. dėka gau

tas atspaudas iš veikalo “Živi
lei Widerstand — Civilinis pa
sipriešinimas”, išleisto Vokie
tijoje 1970. Atspaudas vardu 
“Formen des Widerstandes im 
Baltikum 1940-1968 — Pasi
priešinimo formos Baltijoi< 
kraštuose”, šio rašinio, 208- 
234 puslapių, autorė yra Ras- 
ma Silde-Karklins, latvė, studi
javusi Berlyne, ten mėginusi su
rengti latvių jaunimo kongresą 
(aliantų neleistą), dabar Chica- 
gos universitete rengianti moks
linį darbą.

Jos darbas yra vėl ir vėl .ženk
las, kaip jaunieji baltiečių moks
lininkai moksliniam darbam 
pasirenka savo tėvų krašto isto
riją. Suprantama, šiem moksli
ninkam pasitaiko kai kur su
klysti, nes jie įvykių nematė ir 
turi tenkintis išlikusiais doku
mentais ar anksčiau už juos ra
šiusių knygom.

Apie pasipriešinimą Lietuvo
je apskritai gana teisingai ra
šydama, Rasma Silde-Karklins 
remiasi daugiausia dr. V. St. 
Vardžio knyga “Lithuania Un
der the Soviets”, mažiau V; 
Tauro “Guerilla Warfare” ir E. 
J. Harrisono “Lithuania’s Fight 
for Freedom”.

Šis faktas rodo, kokios reikš
mės turi laiku ir gerai paruoš
ta bei išleista literatūra apie 
Lietuvą. Tarėmės, ji turės in
formuoti svetimuosius. Kad.: 
ji virs šaltiniais augančiai kar
tai ir žengiančiai mokslinio ty
rinėjimo kelių, — šios reikš; 
mės gal ir nebuvome tinkamai 
pramatė........ .

★

Prieš akis ir kitas mokslinio 
darbo faktas, kurį aprašė V. 
Vaitiekūnas “Į Laisvę” 1970 
Nr. 2. Jis informavo, kad žur
nalas “The Slavonic and East 
European Review” (1970 Nr. 
110) paskelbė rašinį “Fascist 
Tendencies in Lithuania”. Tai 
rašinys lietuvio jauno moksli

IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

(21)
Prisieidavo tiek lauko sėti, 
kiek galėjau savo rankomis 
išdirbti, o likusį išduodavau 
biedniokams už šį tą, gi pilietiš
kas pareigas kelti reikėjo už vi
są savo žemę.

Tokiose aplinkybėse gyve
nau ligi karui, kitaip sakant, 
ligi senatvei. Išgyvenau am
žių sulig savo nuotaika, sulig 
savo patogumu, jeigu ką nuvei
kiau gera, pasakys kiti. —Kai
mų būklės liga — tai gyvulių 
nuostoliai, daromi javeliams. 
Aš taip susitvarkiau, kad nuc 
manęs kaimynai turėjo nuosto
lių mažai, o kaltas būdamas 
skubinau atsiteisti, to paties 
norėjau ir nuo kaimynų-

Bet šie nuo nuostolių išsitai- 
kyti negalėjo, toks jau esąs kai
mų gyvenimas, atsiteisti už 
nuostolius nereikią: šian
dien, girdi, mano gyvuliai 
tai padarė, rytoj tavo gyvuliai 
man padarys ir atsilygins. Re
tai, bet atsitikdavo, kad mano 
gyvuliai įpuldavo, ir aš pats 
juos rasdavau, tada nueidavau 
pas javų savininką ir prisipa- 
žindavau, norėdamas, kad kai

ninko Romo J. Misiūno. Dėl 
šio rašinio V. V. atsiliepė: “Pa
prastai mes džiaugiamės kiek
vieno lietuvio tikrais moksli
niais ar meniniais pasireiški
mais, ypač jauno lietuvio. Bet 
nei lietuvio nei nelietuvio ne
gali džiuginti tokie ‘moksliniai' 
pasireiškimai, kuriuose apie 
Lietuvos demokratinį laikotar
pį svetimiesiems ‘moksliškai 
pašeriama eilė klaidinančių tei
ginių”.

Tuos “klaidinančius teigi
nius” nagrinėdamas, V. V. at
kreipia dėmesį, kad jaunoje 
mokslininko pagrindinis šalti
nis buvo informacijos iš A. Mer
kelio knygos “Antanas Smeto
na”. Tos knygos teiginius, iš
kreipiančius tikrovę, angliške 

.rašinio autorius dar savaip pa
šlifavo, ir išėjo “grynų gryniau
sios fantazijos”.

Nėra mokslininko dorybė im
ti šaltinius be kritikos. Dar ma
žesnė dorybė tų šaltinių duome
nis savaip iškreipti. Bet tuo 
tarpu mūsų dėmesys nukryps
ta į pajautimą atsakomybės tu 
autorių, kurių veikalai turi virs
ti šaltiniais jauniesiem, o per 
juos veidrožiu svetimiesiems.

★

Rūpestingai leidžiamame ver
tingame žurnale • “Lituanus” 
1970 Nr. 2 jaunesnės kartos 
mokslininko rašiny pasikarto- 

■jant kalbama apie “writers of 
Soviet Lithuania”.

Soviet Lithuania — Tarybų 
Lietuva yra Maskvos politinės 
prasmės terminas. Jo vartoji
mas, taip uoliai Maskvos perša
mas, yra vienas iš inkorporaci
jos de facto pripažinimo ženk
lų.

Jei mokslinio darbo metodas 
įpareigoja vartoti preciziškus 
terminus, tai mokslinis atviru
mas neįpareigoja vartoti aną 
terminą ir dėtis tuo, kuo nesi 
— nes nei žurnalas nei auto
rius iš tikrųjų negalvoja apie 
inkorporacijos pripažinimą.

mynas tokį pasielgimą pamėg
tų ir pats taip pasielgtų. Bet nė 
vienas nepamėgo nei taip pasi
elgė.

Aš negalėjau palikti savo gy
vulių ganykloje be piemens: vi
sada atsirastų toks, kuris par
vestų iš ganyklos ir sakytų par
vedęs iš javų. Gindamasis kur 
eisi, jei ne į teismą, taigi by
linėjaus su atskirais kaimy
nais ir sykiu su visa kaitma. Pa
sekmių šios padėties buvo ge
rų ir blogų: nesantaikos dėlei 
Ažytėnų kaimą tarpe pirmųjų 
išsiskirstė į vienkiemius: jau 
1911 metais dirbome ant atski
rų sklypų, turėdami visą save 
žemę viename daikte; ta pat' 
nesantaika neigiamai paveikė 
versdama prie atsargumo, pri
iminėjant nakvynėn knygne
šius. Reikalas buvo jiems tam
soje atvažiuoti ir tamsoje įva
žiuoti, o kitą sykį prie kieme 
pasitikęs net grąžinau atgal. Ka
da jiems išpuldavo palikti pas 
mane krovinį, tai to niekaip ne
galėjau pas save laikyti, gali
nau į pamiškį. Kaimynų dėka 
du sykiu buvau žandarų krečia
mas-

“Negalime dabar padėti Si
mui, bet galime ištiesti pagal
bos ranką daugiau kaip 16 mii 
lijonų pabėgėlių visame ’ pasau
ly”, — tokiais žodžiais kreipė
si į aukotojus JAV-ėse veikiąs 
komitetas pabėgėlių reikalam: 
jo būstinė yra New Yorke (20 
W. 40th St., New York, N. Y. 
10018).

Savo kreipimesi į šio krašto 
gyventojus komitetas šitaip iš
kelia Simo Kudirkos tragedi
ją: “Atrodo, kad niekam neži
noma, kas yra įvykę su lietu
viu jūrininku Simu. Visa, ką 
mes žinome, yra tai, kad jis 
prieš kelis mėnesius buvo į- 
vykdęs padrąsinantį, bet nesėk
mingą žygį į laisvę JAV Vigi
lant laive. Nors jo žygis buve 
nesėkmingas, tačiau savo bai
sumu jis sukėlė ne tik mūsų 
užuojautą, bet yra sužadinęs ir 
vaizduotę. Simas savo žygiu 
mum parodė, ką žmogus gali į- 
vykdyti, siekdamas būti laisvas, 
ir — kodėl laisvė taip bran
gintina. Kas su juo lig šiol bū
tu Įvykę, vis tiek jis bus prisi
dėjęs mum dar geriau pažinti 
visu pabėgėlių likimą ir šį tą 
patirti apie kainą, kokia jie 
moka laisvę pamilę”.

Dėl to komitetas ir siūlo pa
remti daugiau kaip 16 milijonų 
pabėgėlių. Jie yra apsigyvenę į-

Hartforde kovo 21 buvo kultūrinė popietė, kur buvo j rengtas atskiras stalas jūrininkui Simui Kudirkai pa
gerbti. Nuotr. A. Jaro

. Mano veiksmas spaudos atga
vimo kovoje išdėstytas “Knyg
nešyje”, pirmoje dalyje. To
liau, kokiame santykyje buvau 
su rusų valdininkais? Aš, kai
po inteligentas, būdamas tarp 
valstiečių, buvau ne savo vieto
je, nes susilyginti su kaimie
čių aplinka, joje ištirpti ir ne
būti visai žymiam negalima bu
vo, net ir norint.

Vienas prielankus man val
dininkas pavadino mane “zano- 
za”, vadinasi, rakštis. Manant 
ką veikti valdininkui nelegaliai, 
šiek tiek reikėjo į mane atsi
žvelgti. Arba tas: mes, kaimie
čiai, pilame žvirgždus,taiso!me 
vieškelį, atvažiuoja pristavas, 
susiėjome prie jo į krūvą, jis 
šneka dėl taisymo tvarkos. Visi 
nusiimliojo kepures, nejaugi ir 
man imtis? AŠ stoviu su kepu
re, kaip buvęs. Turėjo tik 
nepatikti pristavui. Panašiai 
buvo ir su isprauninku. Gerai 
būtų mane išgyvendinus iš 
valsčiaus, yra liudijimų: jis su- 
sineša su užrubežiu; tik ko bū
tinai reikia, to nėra. Nėra pri
rodymų.

Užėjo 1905 metų revoliucija, 
kas tik dėjosi apie Krakes, vi
sur ir aš buvau prikabintas. 
Gubernatorius, besveikas Ve 
riovkinas, įstatė mane į sąrašą 
administratyviai siunčiamų Si
biran. Kitus surašytus išsiun
tė, mane paliko ligi laikui, bu
vo, mat, tiekiama politinė byla, 
kurios aš turėjau sulaukti galo 
ir išklausyti teismo sprendi
mo. Byla ruošiama buvo ketve

vairiuose pasaulio kraštuose. 
Visur, kur tik jie rado prie
globstį, yra įmanoma jiem pa
dėti. Komitetas prašo jiem teik
ti bet kokią paramą.
Trys pabėgėliai grąžinti rusam

Toronto dienraštis “The To
ronto Telegram” balandžio 12 
laidoje įdėjo Peter Worth
ington straipsnį apie tris pabė
gėlius, kurie buvo sugrąžinti ru
sam. Tie pabėgėliai — tai Si
mas Kudirka, Boris P. Košelev 
ir Vladimir TkaČenko.

Kanados dienraščio bendra
darbis, nurodęs Į Simo Kudir
kos žygį, į jo grąžinimą ir įvy
kio pasekmes, toliau nušviečia 
Boriso Košelevo atveją. •

33 m. amžiaus jūrininkas B. 
Košelevas pernai lapkričio mė
nesį pasišalino iš rusų preki
nio laivo, atgabenusio statybos 
medžiagą į šiaurinės Japonijos 
uostą Shiogamą. Jis pasiekė 
Tokiją, ir japonų policija paso
dino jį į kalėjimą, kaip “nele
galų emigrantą”. Japonų dien
raščio “Mainichi News” žinio
mis teismas Košelevą teisė š. 
m. vasario mėn. Buvę sunku su 
juo susikalbėti, ir japonas tei
sėjas nesupratęs pakartotinių 
ruso teigimų, kad nenorįs grįžt 
į Sovietų Sąjungą. Už “neteisė
tą atvykimą į Japoniją” Koše
levas buvo lygtinai nubaustas 

rius metus. Ant galo 1909 me< 
tais aš ir dar penki bendrai 
buvome teisiami Vilniaus Teis
mo Rūmų. Gynėjas Augustas 
Janulaitis sugebėjo nuimti nuc 
bylos politinį pobūdį, ir pasili
ko viena administratyvė kaltė, 
dėlei kurios buvome nuteisti pu
sei metų kalėjimo- Taip išėjo, 
jeigu aš šioje byloje ne politi
nis, tai ir visur nepoliti
nis, ir tremti į Sibirą nėr už 
ka.

Antroji bėda padengė pirmą
ją ir pati sumažėjo. Palikau ne
ištremtas. Pavažinėjo mane ru
sai etapais iš daboklės į dabok
lę, per du atveju gyvenau gel 
tonuose namuose Mickevičiaus 
gatvėje ir įgavau pribudimo 
reikalingo areštuotam žmogui. 
To pribudimo prireikė man 
gyvenant laisvoje Lietuvoje.

Supratau, kad varomas eta
pu žmogus neturi nė gyvulio 
tiesų, varytojas gali jį primuš
ti ir net užmušti. Mušiau už ’ 
tai, kad eiti nenorėjo, nušoviau 
užtat, kad bėgo, — atsakymas 
varančio policijanto. Atvežė sy
kį į daboklę žmogų sutinusį, 
subukintą ir pamėlynijusį, nie
kam nerūpėjo jo padėtis ir 
kančios — nori gyvenk, nori 
mirk. Pinigas gali išgelbėti nuc 
mušimo, jei areštuotas jų turi 
Žmogus, tarnaująs policijoj, ar 
slaptoje, ar viešoje, taip pat 
tarnaująs kalėjime, įgauna bu
delio palinkimą.

Gyvendamas Lietuvos vals
tybėje, sutikau tą patį, tik smar
kesniame tempe. Pasakysiu pa

dvejiem metam ir atsidūrė džio
vininkų klinikoje. Rusai vis rei
kalavo Košelevą išduoti. Pana
šiai, kaip ir Kudirkos atveju, 
ir jis buvo kaltinamas krimina
liniu nusikaltimu. Vėliau pa
sklido žinia, kad šis rusas din
gęs iš klinikos ir “repatriavęs” 
į Sovietų Sąjungą. Apie tai pa
tyrė, gavęs žinių iš minėto ja
ponų laikraščio, New Yorko 
dienraštis “Novoje Russkoje 
Stovo”.

Kanados dienrašty rašoma ir 
apie abejojimus bei įtarimus. 
Košelevas galėjęs būti iš ligo
ninės pagrobtas rusų pareigū
nų. Be to, manoma, kad, ru
są perduodant, kažkokį vaid
menį suvaidinusi ir JAV amba
sada Japonijoje.

Košelevo ateitį nesunku nu
matyti. Iš jo praeities težinoma, 
kad buvęs nubaustas aštuonerių 
metų priverčiamojo darbo sto
vyklos bausme, vėliau patekęs 
į prekini laivyną ir 1970 vyk
dęs žygį į laisvę.

Dar didesne misle sukėlė 
prieš trejus su puse metų Ang
lijoje buvęs įvykis su 25 m. 
amžiaus rusų mokslininkų dr. 
Vladimiru Tkačenko. Britų 
žvalgyba Scotland Yard patyrė, 
kad Tkačenko per prievartą au
tomobiliu rusų buvo’ gabena
mas į Londono aerodroma. Ta- 

sakėčią. Gyveno varna, ta var
na išperėjo vanagėlį raibą, jc 
snapas ir kojytės geltonos, 
patsai dailus ir visa ko sutekęs. 
Džiaugiasi varna, besveika au
gindama tokį puikų paukštį; ma
no sau, tai karaliukas, karaliu
kas. Užaugo paukštis, virto va
nagu.

Sykį motina atnešė jam per 
maža maisto, gi jis, tą sulesęs. 
nusitvėrė draskyti savo moti
ną — varną. Si patekus į vana
go nagus, rėkia: veelnias, veeb 
nias! — Tai pasakėčia, toliau 
seką paaiškinimas tos pasakė
čios. — Stojus nepriklausomai 
Lietuvai, santykis mano su val
džia ir kaimiškiais žmonėmis 
pasiliko tas pats: (veikiamoji; 
policija — tai kūjis (veikiamie
ji) kaimiečiai — tai priekalas, 
aš gi, kaip ir prie rusų, atsira
dau tarpe kūjo ir priekalo- Vi 
si šaukia milicininką “pon, 
pon”, aš sakau “pon milicinin
kai”, “pon nuovados viršinin
kai”. Tas mažiau kaip “ponai” 
— ponas prie išlygos. Policijai 
tas netinka, žiūrėdama į ma
ne, skersuoja, taiko įskausti.

Čia, kaip ir prie rusų, dide
lį vaidmenį lošia kepurė. Visi 
mena, kaip pradžioje Lietuvos 
o gal ir lig šiol, tiek kareiviai, 
tiek milicininkai, atvykę pas 
kaimietį, nenusiimdavo kepu
rės; net valsčiaus raštinėje, 
esant Lietuvos ženklui, jei tik 
ten nebuvo žmogaus, prakilnes 
nio už policininką, minimi žmo
nės pasilikdavo su kepurėmis.

(Bus daugiau) 

da britam pavyko jį išgabenti 
iš lėktuvo, turėjusio skristi į 
Maskvą. Tačiau .. .48 valan
dom praslinkus, Tkačenko bu
vo grąžintas rusam beveik be są
monės, apsvaigęs...

Įvykis Vakaruose nebuvo pa
mirštas. Paaiškėjo, kad šiuo at
veju svarbų vaidmenį turėjo 
Ivan šiškin, tuo metu vadova
vęs sovietų žvalgybai Vakarų 
Europoje. Dar paaiškėjo, kad 
britų gydytojai, Tkačenką iš
laisvinus iš rusų rankų, radę, 
jog jis buvęs apsvaigintas, ru
sam panaudojus kraujui pavo
jingų vaistų injekcijas. Britų 
nuomone, tik rusai tegalėję, pa
naudoję priešnuodžius, išgelbė
ti mokslininko gyvybę. Prisibi
jodami, kad Tkačenko nemirtų 
Anglijoje, britai jį grąžinę ru
sam.

Pagaliau visai neseniai gau
ta žinių, kad britų įstaigos 
Hong Konge jau pradėjusios 
grąžinti atgal Į komunistinę Ki
niją pabėgėlius, laisvės sieku
sius.
Komjaunuolis pasirinko laisvę

Komjaunuolis Demčenko pa
sirinko laisvę — apie tai Ams
terdame, Olandijoje, balandžio 
14 skelbė dienraščiai. Eugeni
jus, Dimitrijaus sūnus, Dem
čenko, 24 m. amžiaus jaunuo
lis, specialistas propagandos sri
ty, atsidūręs Olandijoje, nutarė 
pasilikti Vakaruose.

Olandų dienraštis “Telegraf” 
skelbia, kad Demčenko lydėjęs 
į užsienį išvykusią sovietų stu
dentų grupę. Jis jau anksčiau 
buvo galvojęs apie pasilikimą 
Vakaru krašte.

•Studentai viešėjo keliuose P. 
Amerikos kraštuose, tačiau

KULTŪROS ŽIDINYS IR PINIGAI
N. Y. lietuviai sudėjo iki 100.000 doL, 

pasižadėjo dar 110.000. 
Po tūkstantį skyrė 60.

Kultūros Židiniui parodytas 
visuomenės neabejetinas prita
rimas. Kiek tas pritarimas reiš
kėsi statybai reikalingais pini
gais?

Kalbant apie pinigus, reikia 
skirti du laikotarpius. Pirmas 
— kada buvo paskelbtas Kul
tūros Židinio vajus, ir pinigus 
rinko po New Yorką Tėvas Pi
jus, eidamas nuo durų prie du
rų, kaip tas senojo Chodzkos 
aprašytas “kvestorius” avinus. 
Miestuose už New Yorko rin
ko Tėvas Viktoras Gidžiūnas. 
Antras laikotarpis — dabar, ka
da kovo 28 sudarytas visuome
nės komitetas. Kad pamatytu
me, kokia padėtis yra prieš ko
miteto vajų, tenka apžvelgti 
pirmo laikotarpio rezultatus. Te
gul tai paaiškina Tėvas Paulius 
Baltakis, K. Ž. statybos vykdy
tojas.

Klausimas. Kaip sekėsi aukas 
rinkti iki kovo 28 susirinkimo? 
Rinkti, sakysim, tik ame vie
name didžiajame New Yorke?

Atsakymas. Per paskutinius 
dvejus metus Tėvas Pijus ap
lankė 2293 šeimas. Vaisiai to
kie:

— 35 aukojo ar pasižadėjo 
aukoti po 1,000;

— 2 po 800; 2 po 700; 8 pc 
600; 33 po 500; 10 po 400; 152 
po 300; 90 po 200; 532 <po 100: 
172 po 50; 67 po 25; 398 po5

—114 pasižadėjo aukoti vė-
— 380 atsisakė aukoti.
Viso New Yorko lietuviai 

(nuo 1964 metų) sudėjo apie 
100,000 ir pasižadėjo apie 
110,000.

Klausimas. New Yorke lietu
viai yra apsigyvenę skirtinguo
se rajonuose. Ar yra kokię 
ženklu, kad vienas rajonas bū- 
tę kitaip atsiliepęs nei kiti?

Atsakymas. Ir ne ir taip. Im
kite tik keletą pagrindinių rajo
nų ir spręskite iš skaičių.

Brooklyno rajone buvo ap
lankyta 810 šeimų; jos suauko

Demčenkai nepatiko tų kraštų 
režimai. Kai grupė, į Sovietus 
grįždama, atvyko į Olandiją, 
Demčenko nusprendė: jau atė
jo laikas pasitraukti. Kovo 22, 
niekam nepastebėjus, jis pasi
traukė iš viešbučio ir kreipėsi 
į olandų policiją, prašydamas 
jam suteikti politinį prieglobs
tį. Nors sovietų ambasados Ha
goje pareigūnai darė žygių su 
Demčenko pasimatyti, jis griež
tai atsisakė su jais kalbėtis. Pa
klaustas, kodėl jis pasitraukė 
iš Sovietų Sąjungos, Demčen
ko atsakė: “Komunizmas jau 
išsisėmęs, jis trukdo krašto 
plėtrai. Būtinas perversmas 
krašte”. Tokią pasitraukusio 
nuomonę paskelbė olandų dien
raštis.

•
Vakarų Vokietijoje paskelb

ta: per 10 pastarųjų metų žuvo 
86 gyventojai, siekę pasitraukti 
iš Rytų Vokietijos į laisvąją Va
karų Vokietiją. Vokiečių pasie
nio policijos duomenimis, Rytų 
Vokietijos įstaigos išilgai sienos 
su Vakarų Vokietija yra įrengu
sios 2 milijonus minų, 424 ste
bėjimo bokštus, gi spygliuotų 
vielų ilgis siekia net 52,500 my
lių.

•
Vasario mėn. sovietų preki

niam laivui Novoskovsk atplau
kus į Australijos Sydney uostą, 
du rusai pareigūnai iš laivo pa
sišalino ir paprašė politinio 
prieglobsčio. Vienas iš pabėgė
lių, Nazid Solivjev, vėliau pa
keitė nuomonę, ir balandžio 16 
grįžo į Sovietų Sąjungą, kur jis 
buvo palikęs žmona, vaikus ir 
motiną. (Elta) 

jo 30,753 ir( pasižadėjo 34,625. 
Aukoti atsisakė 118.

Woodhaveno rajone aplanky
ta 311 šeimų; suaukojo 17,608; 
pasižadėjo 9,924. Atsisakė 68.

Richmond Hill rajone aplan
kyta ’ 219 šeimų; suaukoje 
10,469; pasižadėjo 13,075. Atsi
sakė aukoti 34.

Maspetho rajone aplankyta 
71 šeima; suaukojo 2,673; pasi
žadėjo 4,790. Aukoti atsisakė 
14.

Long Island (Nassau, Suf
folk) aplankyta 329 šeimos; su
aukojo 9,393; pažadėta 20,000. 
Atsisakė 43.

Vietoj klausimo. Prie šių skai
čių sustokim. Tegul čia bus pa
darytos kai kurios lyginamo
sios išvados: kuriame rajone di
džiausias aplankytų procentas 
aukojo; kiek tame rajone vidu
tiniškai vienos šeimos aukota? 
Atsakymai tokie:

a. L. Island aukojo 87 proc. 
aplankytų šeimų, toliau Brook- 
lyne — 85.5 proc., Richmond 
Hill — 84 proc., Maspethe— 
80 proc., Woodhavene —78.1. .

b. Vienos šeimos aukos vi
durkis atskiruose rajonuose, su
dedant drauge duotą ir pažadė
tą sumą: Maspethe 130 dol., 
Richmond Hill 127 dol., Wood
havene 113 dol., Long Island 
103 dol., Brooklyne 92 dol.

c. Aukotojų mase ir suauko
tam sumom Brooklynas tebė 
ra didžiausia atrama: iš visų 
šiuose rajonuose aukotojų 
bendro skaičiaus 1563 Brookly- 
nui tenka 692; iš šiuose rajo
nuose suaukotų ar pasižadėtų 
sumų bendro skaičiaus 153,61 C 
dol. Brooklynui tenka 65,625.

šiom provizorinėm išvadom 
pinigų klausimo dar toli ne
baigiant

Vilniuje, kaip kovo 25 pa
skelbė “Tiesa”, dabar veikia 
170 maisto produktų parduotu
vių. (E.)
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Liet, gydytojai pertvarko biuletenio leidimą
Jis bus leidžiamas New Yorke. Redakto
rium pakviestas dr. Henrikas Armanas.

Lietuviai gydytojai, susiorga
nizavę į sąjungą, leidžia savo 
žurnalą — Lietuvių Gydytojų 
Biuletenį. Nuo šių metų jo lei
dimas perkeliamas į New Yor- 
ką.

Praeitais metais spalio 10 
Chicagoje buvo -paminėtas biu
letenio dešimtmetis. Tą dieną 
dr. M. Budrienė, biuletenio re
daktorė, pranešė, kad pasitrau 
kia iš pareigų. Ji pasitraukia su 
visais savo bendradarbiais ir 
pažadėjo išleisti 1970 metų pas
kutinį (40-tąjį) numerį.

Netrukus Pasaulio ir Ameri
kos Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos valdyba nutarė pavesti ry
tų Atlanto pakraščio bendra 
darbiam, kad jie rūpintųsi to
limesniu biuletenio leidimu 
Valdyba biuletenio atsakinguo
ju redaktoriumi pakvietė d r. 
Henriką Armaną.

Neseniai dr. V. Paprockas, 
Pasaulio ir Amerikos Lietuvių 
Gydytojų Sąjungos pirmininkas, 
pas save sukvietė dr. H. Arma 
na ir biuletenio vietinį bendra
darbių būrelį. Toks susitikimas 
ir pasitarimas buvo kovo 27. 
Buvo aptarta visi biuletenio lei
dimo reikalai.
Dr. H. Armano rūpestingumas
Naujasis redaktorius jau spė

jo aplankyti Chicagą ir pasikal
bėti su biuletenio redaktore bei 
administracija. Iš daugelio bu
vusių bendradarbių jis gavo pa
tikinimą, kad ir toliau talkins 
biuleteniui. Atsiliepė bendra
darbiai nuo Kalifornijos iki At
lanto pakraščio ir iš Kanados.

Lietuvos atsiminimu radijo programos 30 metų sukakties proga surengtas 
gražus koncertas balandžio 24 Laisvės salėje Elizabethe. Programą atliko 
solistai iš k. į d. Liudas Stukas, Prudencija Bičkienė, akomoniatorius Wil
liam Sowervine, Ona Pliuškonienė, Robertas Kazys Yakutis.

Nuotr. R. Kisieliaus

Agotai Podresienei
mirus, dukroms Kazytei ir Julytei, žentams Vytautui ir 
Pranui, anūkams Egidijui, Sauliui ir jų šeimoms reiškia
me giliausią užuojautą.

Ona Grajauskienė
• Donata ir Gediminas Grajauskai

Juozas Grajauskas 
Kastutė ir Kazimieras Bakšiai 
Ona ir Kostas Mitinai

Justinui Veličkai
Lietuvoje mirus, jo brolį Gasparą ir visus artimuosius 
nuoširdžiausiai užjaučiame.

Be to, jis teiravosi pranciš
konų spaustuvėje Brooklyne. 
Ten susipažino su spausdinime 
sąlygomis, patyrė ir ekspedija
vimo galimybes.

Pasirodo, kad dr. H. Arma
nas turi patyrimo spaudos dar
be. Dar būdamas studentu Kau
ne, viename periodiniame leidi 
nyje jis tvarkė medicinos sky
rių. Jis pageidavo, kad šiam 
biuleteniui būtų vienas atsakin
gas technikinis redaktorius, ku
ris prižiūrėtų visą laužymą.

Kviečiami bendradarbiauti 
jaunieji gydytojai

Jaunieji gydytojai, čia moks
lus baigę, dažnai varžosi rašyti 
į lietuvišką biuletenį medici
nos klausimais, nes gerai nemo
ka lietuviškai, ypač apsunkina 
lietuviška terminologija. Re
daktorius mano, kad reikia pri
traukti tokius jaunus bendra
darbius, tegu jie medicinos 
straipsnius rašo angliškai. Prie
de bus galima duoti lietuvišką 
santrauką.

Redaktorius siūlo paįvairinti 
jau esamus skyrius, Įvesti ku
rioziškų gydytojų atsitikimų ap 
rašymą. Tai tik pagyvins žur
nalą.

Papildomos pajamos
Redaktorius jau susitarė su 

stambiomis vaistu bendrovė: 
mis, kad jos dėtų skelbimus 
apie ‘savo gaminius. Tai gerai

A. V. Stasiūnai ir 
Mikalauskų Šeima 

padidintų pajamas. Pasiūlė jis 
pakelti ir prenumeratą, bet pa
sikalbėjime dalyvavęs dr. B 
Radzivanas, Sąjungos sekreto
rius, priminė, kad tai gali nu
spręsti tik Gydytojų Sąjungos 
suvažiavimas.

Siūlo pakeisti vardą
Dr. H. Armanas siūlo pakeis

ti biuletenio vardą. Pradžioje 
leidinys buvo mažo formato, at
liko informacines biuletenio 
funkcijas. Per dešimtį metų lei
dinys išaugo, ir būtų prasmin
ga pakeisti jo vardą, pvz., pava
dinti “Medicina”, nes tokiu var
du Kaune ilgus metus ėjo žur
nalas. Mūsų “Medicina” būtų 
lyg senosios Medicinos tęsiniu 
ar įpėdiniu.

Leidinio išvaizda
Meniška leidinio išvaizda la

bai svarbi. Naujasis redaktorius 
jau pakvietė žinomą architektą- 
menininką Jurgį Okunį, kad pa
talkintų žurnalui.
Architektas jau eilę metų dir

ba prie Pasaulio Prekybos Rū
mų statybos. Todėl jam pri
klauso padėka, kad jis sutiko 
talkinti žurnalui. Už tai jis pra
šo paaiškinti kai kurias statybi
ninkų problemas, surištas su 
medicina. Pvz., pasitaiko žmo
nių, kurie negali užmigti dan
goraižyje. Juos apima baimė. 
Kai kas aiškina, kad tai atsi
tinka dėl kūno pozicijos ir že
mės sukimosi. Kiti mano, kad

BALANDŽIO MENESIO AIDAI
Straipsniai: Andrius Baltinis 

— Komunizmas ir krikščiony
bė; Birutė Ciplijauskaitė —Ka
zys Binkis ir 1920-tųjų metų 
poetinės tradicijos; Sture An
dersson — Vytautas Kasiulis 
(vertė dr. E. Varnauskąs); Jo
nas Rugis — Istorinės tiesos 
klausimu; Ladas Tulaba — Pra
giedruliai ir šešėliai tarptauti
niame gyvenime; Aleksandras 
Pakalniškis — Jaunimo pramo
gos Žemaičiuose.

Iš grožinės literatūros: Aloy
zas Baronas — Eilėraščiai (pa
rodijos); Iš hebrajų poezijos— 
L. Goldberg ir J. Amihai (ver
tė J. Kėkštas).

Apžvalgoje: Alaušius — Tau
tinis nejautrumas ir srovinis irz
lumas; L. Andriekus — Dailės 
paroda New Yorke; P. Alba— 
Leono Urbono dailė; Daiva Ma- 
tulionytė — Dariaus Lapinske 
naujas pastatymas; Pranas Vis
vydas — A. Solženicyno byla 
tęsiasi; Vyt. Sirvydas — Anglų 
diplomatija; Mūsų buityje; Laiš
kai redakcijai.

Recenzijos: Skirmantė Kond- 
ratienė — Lietuvos sukilimas 
1862-1894 m. (dr. K. Jurgėlos)’ 
Pr. Skardžius —Vandenvardžių 
darybos studija (A. Vanago)- 
L. Karklius — Literatas — ne 
poetas (K. Korsakas); Vyt. A 
Jonynas — A. Norimo apy- 

Autorius Algis Rukšėnas ir Kudirkos incidento liudininkas Robert Brieze kalbasi apie jvykj New Bedforde — 
Atlanto pakrantėje.

veikia elektromagnetinės jė
gos. Kaip to išvengti, kaip su
planuoti miegamuosius? Šioje 
srityje ir susiduria medicina su 
statyba.

Pabaigoje dr. H. Armanas 
pasiūlė pakviesti dr. M. Budrie
nę būti konsultaciniu redakto
riumi.

Administratorė ir technikinė 
redaktorė

Dr. Armanas imasi darbo su 
užsidegimu ir entuziazmu. Ta: 
rodo, kad biuletenis bus ir to
liau gerai redaguojamas ir lei
džiamas.

Tuoj jis prikalbino ir kitiem 
darbam: dantų gydytoja Jad
vyga Vytuvienė sutiko pasiimti 
administratorės pareigas. Jos 
pareiga bus rūpintis išrinkt: 
prenumeratą, nes pačią ekspe
diciją vykdys spaustuvė.

Dr. Marija Žukauskienė suti
ko būti technikiniu redaktoriu
mi.

Dr. Armanas gyvena Balti- 
morėje ir mėgsta keliauti. Jis 
yra apkeliavęs bemaž visą pa
sauli.

Būtų gera, kad naujasis biu
letenis pasiektų visus lietuvius 
gydytojus, išsisklaidžiusius pla
čiame pasaulyje.

Šių metų pirmasis numeris 
išeis rugpiūčio mėnesį. Admi
nistratorės adresas: Jadvyga 
Vytuvienė, DDS, 85-29 86 St.,
Woodhaven. N. Y. 11421. Pre
numeratos kaina metams 6 
dol.

Dr. Povilas Legeckis

skaita jaunimui.
Viršelio 1 psl. —V. Kasiu

lis: Tivoli sedas Kopenhagoj 
(guašas), 4 psl.—Malūnas Šve
dijoj (guašas). Šis numeris ilius
truotas V. Kasiulio kūrinių 
(tarp jų autoportreto)’ nuotrau
komis.

Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston. 
Mass. 02122; leidžia T. Pranciš
konai: leidėjų atstovas T. dr. 
Leonardas Andriekus. OFM; ad
ministruoja T. Benvenutas Ra
manauskas. OFM, 680 Bushwick 
Ave. Brooklyn, N. Y. 11221.

Veikalas apie Vigilant incidentą
Ryšium su Simo Kudirkos 

tragedija Bostone kilo mintis 
paruošti apie tą įvyki nuodug
nų veikalą amerikiečių visuome
nei.

Tam reikalui iš Clevelandc 
buvo pakviestas ir į Bostoną 
persikėlė Algis Rukšėnas, tuo 
metu dirbęs United Press In
ternational žinių agentūroje. 
Jo straipsnių buvo spausdinta 
New York Times bei kituose 
Amerikos laikraščiuose.

Ruošiamas veikalas yra pla
čios apimties. Autoriui padeda 
grupė talkininkų, renkančių į-

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

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

MOKESČIAI NUO 
PARDUOTŲ NAMŲ 

Klausimas
New Jersey valstijoj turėjau 

dviejų ir pusės šeimų namus. 
Jokios paskolos ant jų neturė
jau. Vieną butą naudojau sau, o 
pusantro buvau išnuomojusi ir 
iš to padengdavau savo išlai
das. Laikui bėgant, būdama vie
na ir ligonis, jau nebegalėjau 
išlaikyti tų namų ir buvau pri
versta juos parduoti.

Namus pirkau 1958 birželio 
mėnesį ir mokėjau 15,000 dole
rių. Juos pardaviau 1969 spa
lio mėnesį už 25,500. Aišku, 
už namus gauti pinigai ne vi
si man pilnai teko: turėjau at
mokėti advokatui, pardavimo a- 
gentūrai ir padengti visokias 
smulkias išlaidas, kurios to - 
kiais atvejais susidaro.

Tiesa, gyvendama tuose na
muose, juose padariau nemaža 
pagerinimų: šilumą iš anglių pa
keičiau į aliejų, elektros siste
mą — iš senos į naują, sudė
jau 43 aliumininius langus, at
naujinau stogą. Be to, pada
riau visokių kitų mažesnių pa
keitimų. Pardavus namus, nu
tariau, kad tos visos sąskaitos, 
kurias turėjau, jau nebebus 
man reikalingos, ir jas sunai
kinau. Dabar nežinau, ar jos 
man būtų reikalingos.

Šiuo metu mano padėtis yra 
tokia: esu 69 metų amžiaus ir 
dėl labai blogos sveikatos jau 
antrus metus gyvenu poilsio na
muose, moku 260 d<$l. per mė
nesį už išlaikymą. Be to, turiu 
mokėti daktaram, už vaistus ir 
apsimokėti visokias asmenines 
išlaidas.

Ar aš turiu mokėti valdžiai 
nuošimčius už savo parduotus 
namus, ar neturiu jų mokėti? 
Aš tuojau paklausiau savo ad
vokatą, bet jis man taip patarė: 

vairius iki šiol dar nežinomus 
duomenis apie įvykį ir sąlygas, 
kurios jį iššaukė. Yra užmegz
ti kontaktai ir su incidento vei
kėjais.

Veikalas vaizduos ne tik lap
kričio 23-čios dienos tragediją, 
bet ir politinės sąly
gas, kurios ją lėmė, ir New 
Bedfordo žvejybos sunkumus.

Knygos rašymą remia Citi
zens Concerned for Simas gru
pė, kuri daug prisidėjo paskleis
ti žiniai apie tą įvykį pasaulio 
visuomenėje- 

palaukti apie porą metų, gal 
per tą laiką pirkčiau kitus, pasi
teirauti pas kitus. Aš teiravau
si: vieni nuošimčių nemokėjo, 
ir apie tai niekas jų neklausė, 
kiti patarė ir man nemokėti ir 
niekam nesakyti.

Noriu žinoti tikrai, ar aš tu
riu mokėti tuos nuošimčius 
nuo parduotų namų. Kam, kur 
ir kiek? Ar turėčiau taip dary
ti, kaip kiti, ir tylėti?

Prašau man patarti, jei būtų 
galima, parašant kelis žodžius 
man asmeniškai. Jei atsakysite 
per Darbininko laikraštį, pra.- 
šau neminėti nei mano pavar
dės, nei vietos. Jei būtų laik
rašty, aš suprasiu, kur bus at
sakyta mano reikalu.

Darbininko skaitytoja

Atsakymas
Tamsta kalbi apie vadina

muosius “capital gains”.
Pardavus turtą, kuris buvo 

Tamstos nuosavybėje daugiau 
negu 6 mėnesius, Tamsta pri
valai mokėti valdžiai tam tik
rą nuošimtį nuo gauto pelno. 
Mokesčius reikia mokėti Inter
nal Revenue įstaigai; tai yra 
federalinės valdžios Įstaiga, ku
ri surenka federalinei valdžiai 
priklausančius mokesčius. Tų 
mokesčių dydis priklauso nuo 
bendro uždarbio dydžio ir nuo 
visokių kitų apskaičiavimų, bet 
kiekvienu atveju negali viršyti 
25 proc. pusės gryno pelno.

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

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

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem, B.D., L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50.
Cultural Wellsprings of Folktales, by Rev. V. Bagdanavičius. S6.00
Lithuania under the Soviets, by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65, 

300 psl., kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania, by Dr. J. B. Končius. $2.00, 

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

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

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

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

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

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

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

Advokato, agentūros ir kitas 
išlaidas, pardavus namus, žino
ma, galima nurašyti.. Taip pat 
visokius kapitalinius pataisy - 
mus (capital repairs), kaip, pvz., 
langus, šilumos įvedimą, stogą, 
elektros sistemos pakeitimą ir 
pan., jei jie nebuvo nuamorti- 
zuoti, galima nurašyti. Sąskai
tų išmetimas buvo peranksty- 
vas. Jas reikėjo pasilaikyti. Bet 
manau, kad žinant, kas tuos 
pataisymus yra atlikęs, galima 
kreiptis, esant reikalui, į rango
vą (contractor) ir jis duos tų 
sąskaitų nuorašus. Prie mokes
čių apskaičiavimo tų sąskaitų 
pridėti nereikia; jei žinote su
mas, to užtenka. Jei vėliau kil
tų klausimas ir jei valdžia tu
rėtų abejonių, tada reikėtų 
kreiptis į rangovus ir prašyti 
“duplicate bills”. Tamsta jokiu 
būdu neapsieisi be advokato, 
public accountant ar kito specia
listo, kuris nusimano mokesčių 
reikalais. Todėl patariu pačiai 
nemėginti tų apskaičiavimų da
ryti.

Asmuo, kuris Tamstai suda
rys mokesčių mokėjimo for
mas, turės pamatyti Tamstos 
ankstyvesnius (ankstyvesniųjų 
metų) tax returns, kad nusta
tytų, kiek tie namai ir remon
tai buvo nuamortizuoti per 11 
metų. Tai ir sudarvs skirtumą, 
apskaičiuojant mokėtinus mo
kesčius. Kadangi Tamsta nepir- 
kai kitų namų vienerių metų 
bėgyje, mokesčiai valdžiai yra 
mokėtini.

Tamsta sakai, kad kiti žmo
nės Tamstai yra pasakę, jog jie 
mokesčių nemokėjo ir tylėjo. 
Tamsta nenorėk, kad aš Tams
tai patarčiau valdžią apgauti. Iš 
tų žmonių, kurie nemoka val
džiai priklausančių mokesčių, 
vieni yra pagaunami, kiti —ne. 
Kiekvienas apsisprendžia taip 
kaip jam patinka ir “ima” to 
apsisprendimo pasekmes, kai 
jos atsiranda. Tai yra Tamstos 
sąžinės ir nusistatymo klausi
mas.

12.00 
3.00 
2.00



t«1 m„ btfomffio 30 i., no. 31

WORCESTER, MASS.
Metinis LB narių susirinkimas

Kovo 14 Šv. Kazimiero para
pijos svetainėje įvyko metinis 
LB apylinkės narių susirinki
mas. Susirinkimą atidarė pirm. 
P. Stanelis, pakviesdamas jam 
pirmininkauti J. Pipirą ir sekre
toriauti V. židžiūną.

Pirm. P. Stanelis padarė 
1970 metų veiklos apžvalgą.

LB daugiausia rūpinasi šešta
dienine mokykla ir stipriai ją 
remia finansiškai.

LB iniciatyva veikia kultū
ros klubas, kurio valdybą suda
ro Pr. Račiukaitis, A. Venc- 
lauskas ir A. Zenkus. Klubas 
suruošė Vaižganto minėjimą 
kuriame paskaitą skaitė V. Da
brila; paskaitą “Muzika Lietuvo
je” skaitė muz. Z. Snarskis; te
ma “Lietuvių kalbos kilmė ii 
jos įvertinimas” kalbėjo A. 
Giedraitis. Klubo programoje 
dalyvavo A. Venclauskas ir
mok. S. Stoškutė.

Bendruomenė turi tautinių 
šokių grupę, kuriai vadovauja 
stud. R. Padolskytė.

Buvo pravesti rinkimai Į A- 
merikos Lietuvių Bendruome
nės tarybą. Tai komisijai vado
vavo V. židžiūnas, J. Tama
šauskas ir A. Šermukšnis.

Bendruomenės apylinkė akty
viai dalyvavo Lietuvos nepri
klausomybės minėjime ir pa
skyrė 50 dol. auką.

Lietuvių Fondo Įgaliotinis yra 
J. Matusaitis. Valdyboje — V. 
Židžiūnas. K. Adomavičius ir E. 
Gorodeckienė. Tautos Fondo į- 
galiotinis — J. Tamašauskas. 
Jis praėjusiais metais surinkę 
370 dol. Maironio Parkas šiam 
tikslui paskyrė 100 dol. Balfc 
reikalais rūpinasi kun. J. Ste
ponaitis ir V. Dabrila, praėju
siais metais mirus trečiam na
riui a.a. P. Pauliukoniui. V. 
Dabrila surinko 427 dol.

Metų laikotarpyje suruošti 
šie parengimai: Motinos dienos 
minėjimas, tragiškųjų birželic 
įvykių minėjimas, šeštadieninės 
mokyklos abiturientų išleistu
vės, tradiciniai pietūs, dailinin
ko J. Juodžio meno paroda, a- 
pygardos suvažiavimas, šešta
dieninės mokyklos eglutė, šių 
parengimų darbo naštą nešė 
kultūros ir parengimų vadovas 
P. Račiukaitis.

Mirusiu asmenų atminima 
LB stengiasi Įamžinti Lietuvių 
Fonde. Praėjusiais metais mi
rus a.a. P. Pauliukoniui, jam 
atminti surinkta 218 dol.; a.a. 
J. Gailiūnui atminti surinkta 
239 dol. Į Lietuvių Fondą LB 
kreipia labai dideli dėmesį. LB 
Fondui yra paaukojusi 10C 
dol., o Maironio Parkas net 
1000. Taip pat. Br. ir L. Ve- 
deckai yra paaukoję 200 dol.. 
M. Šliorienė — 90, St. šiur- 
kus — 100 dol.

LB rūpinasi ir kitais lietuvy
bės išlaikymo židiniais ir juos 
finansiškai remia. Aušros Var- 
tų' šeštadieninei mokyklai pa
skyrė 500 dol., Grandinėlės iš
vykai i Pietų Ameriką — 50 
Batunui — 25, žurnalui Litua- 
nūs — 25, skautų sporto šven

Pianistė Julija Rajauskaitė-Petrauskienė skambina kovo 7 Monteclair Meno galerijos salėje. Programoje bu
vo tik Liszto kūriniai.

tei Worcesteryje — 20, skau
tų žurnalui Žaibas — 10, tauti
niu šokių reikalam — 33 dol

Po LB pirm. P. Stanelio ap
žvalgos finansinį pranešimą pa
darė iždininkas V. Dabrila ir re
vizijos komisijos pirm. kun. J. 
Steponaitis.

Pagrindinis susirinkimo 
punktas buvo naujos valdybos 
rinkimai. Susirinkimas vienin 
gai perrinko tą pačią valdybą 
tik dr. A. Valiuškis atsisakė iš 
antrojo vicepirmininko pareigų 
Valdybą sudaro: pirm. P. Stane
lis, vicepirm. K. Čėsna, sekr. 
VI. židžiūnas, ižd. V. Dabrila. 
parengimų ir kultūros vado
vas Pr. Račiukaitis, nariai K 
Podolskis, J. Tamašauskas, ir 
Z. Snarskis.. Revizijos komisija: 
kun. J. Steponaitis, J. Matusai
tis ir A. Tomkus.

Ižd. V. Dabrila priminė, kad 
yra gautas laiškas iš rašytojo J. 
Gliaudos, parašiusio knygą 
“Simas”, kurią galima gauti nu
sipirkti.

Vietos LB apylinkė yra ne
paprastai stiprus organizacinis 
vienetas. Tai energingos valdy
bos nuopelnas, bet ypatingai vi
si turime lenkti galvas ir dė
koti pirm. P. Staneliui, kuris 
prieš keletą metų pasiėmęs šias 
pareigas, atgaivino visą laiką 
merdinčią apylinkę.

Prisimenu gerai prieš kelioli
ka metų nuvažiavome Į Mairo
nio Parką, kuriame buvo LB 
suruošta vakarienė. Joje daly
vavome ne daugiau kaip 35 žmo
nės. Dabar kiekvienais metais ; 
rengiamus tradicinius LB pie
tus prisirenka tiek žmonių, kad 
nesutelpa didžiojoj Maironio 
Parko salėj; priskaičiuojama jų 
ne dešimtimis, bet šimtais.

Linkime visiem mūsų koloni
jos gyventojam tapti šios orga
nizacijos nariais; ypatingai čia 
laukiamas jaunimas.

Po susirinkimo klebonas ku
nigas J. Jutkevičius parodė 
skaidres iš praėjusių metų ke
lionių po Indiją ir Afriką.

Baigė žemės kelionę
Kovo 14 žaibo greitumu ap

skrido mūsų koloniją žinia, kad 
mirė Vytautas Brantas.

Velionis iš ryto dar buvo atė
jęs i bažnyčią išklausyti mišių 
ir nesijautė esąs ligonis. Mirė 
staiga ir netikėtai, turėdamas 
50 m. amžiaus.

A. a. V. Brantas, kaip ir dau
gelis mūsų, 1944 paliko dūmuo
se ir kraujuje paskendusią tė
vynę. Perėjo ilgą tremties ke
lią, kol prieš 10 metų atsirado 
Worcestery. Dirbo kaip mecha
nikas Atamian Motors garaže. 
Mūsų akimis žiūrint, šeimai bu
vo labai reikalinga jo tėviška 
globa.

Nuliūdime liko žmona Danu
tė; trys sūnūs: Gentas, Saulius 
ir Arūnas (lankąs Šv. Kazimie
ro parapijos mokyklą); dvi duk
terys: Nijolė, ištekėjusi už A 
Pranckevičiaus. ir Laima; trys 
vaikaičiai. Brolis Juozas Bran
tas su šeima gyvena Millbury. 
Mass. Sesuo Izolina ištekėjusi 

už Tamulevičiaus, gyvena Aust
ralijoje.

Velionis buvo pašarvotas lai
dotuvių direktoriaus Dirsos na 
muose. Dvi dienas jį lankė mū
sų kolonijos ir apylinkės gy
ventojai, skaudžiai pergyvenda
mi jo pasitraukimą. Savaitė ne
praėjo, kai palaidojome staiga 
mirusį a.a. J. Sviklą, o štai vėl 
supilamas naujas kapas.

Laidotuvės įvyko kovo 14. 
Šv. Kazimiero parapijos bažny
čioje už a.a. V. Branto vėlę iš
kilmingas mišias aukojo klebo
nas kun. J. Jutkevičius, asis
tuojant kun. J. Steponaičiui ir 
Šv. Vincento ligoninės kapelio
nui kun. E. Borakui.

Po pamaldų ilga eilė auto-" 
mobilių, nežiūrint, kad tai bu
vo darbo diena, palydėjo a.a. 
V. Brantą Į Notrė Dame kapi
nes.

Tegul Dievulis suteikia jam 
amžiną laimę danguje.

Važiuoja j dainų šventę
Aušros Vartų šeštadieninė 

mokykla, mokytojai ir daugu
ma tėvų važiuoja į dainų šven
tę, Įvyksiančią Chicagoj. Au
tobusas išvažiuoja liepos 2. Dar 
yra laisvų vietų. Kviečiame pri
sidėti ir pasinaudoti puikia ke
lione Į Chicagą. Kaina vienam 
asmeniui — 50 dol.

Paskutinė registracijos die
na — gegužės 15. Platesnių in
formacijų teikia: mokyklos ve
dėja Pauliukonienė, tel. 791- 
4443; tėvų komitetas — dr, A. 
Valiuškis, tel. 853-8406; Janina 
Miliauskienė, tel. 755-1894.

Visi žinome, koks atstumas 
yra tarp Chicagos ir Worces- 
terio. Todėb susidaro nemažos 
finansinės išlaidos, kurios sle
gia tėvų komiteto pečius. Nors 
ir nemalonu prašyti, bet tėvų 
komitetas kreipiasi i visus ge
raširdžius kolonijos gyvento
jus, organizacijas ir prašo nors 
maža dalele prisidėti prie kelio
nės Į dainų šventę išlaidų su
mažinimo.

Visų bendru pasiaukojimu ir 
darbu galėsime pasiųsti ten mū
sų jaunimą, kuris nuo moksle 
metų pradžios entuziastinga: 
šiai šventei ruošiasi. Neapvil
kime jo. Tai yra ne koks nors 
privatus, bet visų lietuvių reika
las. Mes galime didžiuotis, kad 
turime tokiu iniciatorių, kurie 
apsiima ruošti dainų bei tauti
nių šokių šventes. Lenkime gal
vas prieš tuos vadovus ir jų 
chorus, nežiūrint, ar vaikų, ar 
suaugusių jie būtų. Jie visi pa
švenčia metus laiko, nutrauk
dami poilsio valandas, kad ga
lėtu, suvažiavę i viena vieta, 
parodyti pasauliui, jog lietuvių 
tauta dar gyva. Ji ir bus gyva 
kol mes dainuosime ir šoksime 
tautinius šokius. Mūsų broliai 
pavergtoje tėvynėje taip pat 
rengia panašias šventes, bet 
jie dainuoja ne laisvai, o tik to
kias dainas, kurias okupantas 
Įsako. Mes esame laisvi. Dainuo
kime, šokime ir nepavarkime 
niekada, nes tai mūsų tautos 
garbė ir jos reprezentavimasis 
kitataučiam, o kartu ir raudona
sis okupantas težino, kad mes

DARBININKAI

New Yorko skautams remti komitetas balandžio 24 Grat Necke buvo surengęs gražų balių. Iš k. į d. D. šil- 
bajorienė — ižd., J. Vilgalys — sekr., A. Bulotienė — pirm., I. Garunkštienė — vicepirm. Nuotr. R. Kisieliaus

APIE NEW JERSEY LIETUVIŲ TARYBĄ
T

Spaudoj esame pastebėję, kad 
New Jersey veikia Lietuvių Ta
ryba. Tačiau vargiai kas yra gir
dėjęs tos Tarybos istoriją.

Toji Taryba yra sena. Ji susi
organizavo dar pirmojo pasau
linio karo laikais. New Jersey 
Lietuvių Taryba atžymėjo Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tes nuo pat 1918 metų.

Pirmaisiais metais buvo ben
dras komitetas, kurį sudarė or
ganizacijų rinkti atstovai- To
kiame- bendrame komitete bu
vo 15 narių. Komitetui buve 
pavesta rūpintis visais lietuviš
kais reikalais, jų tarpe buvo 
pareiga surengti ir Lietuvos ne
priklausomybės minėjimą.

Kiek vėliau buvo suorganizuo
ta National Lithuanian Coun
cil of New Jersey, Inc. Kai Chi
cagoj buvo sudaryta Amerikos 
Lietuviu Tarvba, tai New Jer
sey Lietuvių Taryba savo veik
lą susiaurino ir sutrumpino sa
vo varda, išleido “National”. v7 

gyvi ir nenurimsime tol, kol su
lauksime laisvos mūsų brangios 
tėvynės Lietuvos.

šeštadieninės mokyklos 
tėvu susirinkimas '

Gegužės 16, sekmadieni, Auš
ros Vartų parapijos salėje tuo
jau po koncerto įvyksta šešta
dieninės mokyklos mokinių tė
vų susirinkimas.

Susirinkimas ypatingai svar
bus tiem tėvam, kurių vaikai 
važiuoja i dainų šventę. Daly
vaukime visi, nes yra dar svar
bių reikalų. . J. M.

BALTIMORE, MD.
Prel. L; Mendeliui buvo pa 

daryta sunki operacija Mary - 
land General ligoninėje. Dabar 
grižo iš ligoninės ir sveiksta kle
bonijoje. Visi parapiečiai link: 
jam kuo geriausios sveikatos, 
kad greitai sustiprėjęs vėl ga
lėtų darbuotis Dievo garbei ir 
tautos labui.

Liet, posto . 154 pagelbinin- 
kių 25 metų sukaktuvinis ban
ketas buvo surengtas balandžic 
24 Lietuvių svetainės didžiojo
je salėje. Dalyvavo daug žymių 
Marylando ir Baltimorės Ame 
rikos legionierių pagelbininkių 
ir pasveikino bei palinkėjo kuc 
gražiausios sėkmės.

šv. Vardo draugijos metini* 
seimas buvo balandžio 25 ŠV. 
Motiejaus parapijos salėje. 
Koncelebruotos mišios buvo 5 
vai. popiet. Tuo buvo pradėtas 
seimas. Po seimo buvo vakarie
nė/ šv. Alfonso parapijos vy
rai su savo dvasios vadu kun. 
A. Dranginiu dalyvavo tame sei
me.

Pirmoji komunija šv. Alfon
so bažnyčioje bus gegužės 2 d 
per 8:30 v. mišias. Visi kviečia
mi kuo gausiau dalyvauti tose 
Įspūdingose pamaldose ir pasi
džiaugti su vaikais, kurie pir
mą kartą priims komuniją.

Taip vėl buvo New Jersey 
Lietuvių Taryba.

Buvę pirmininkai
Dažnai keitėsi N. J. L- Ta

rybos valdyba. Pirmininkais 
yra buvę dabar žymūs lietuviai: 
adv. Kazys Paulauskas, adv. An
drius Silvestravičius, — dabar 
abu yra New Jersey valstijos 
apygardų teisėjai. Vėliau pir
mininkavo prof. dr. J- Stukas, 
ir dar keletas kitų gerų lietu
vių. Iš pirmininkų eilės jau 
bent keli yra mirę. Sekretoriu
mi visą laika buvo Albinas S. 
Trečiokas.

Ryšiai su kitom tautom
Paskutiniu laiku Taryba sa

vo veiklą yra išplėtusi, ieškoda
ma kontaktų su kitom tautom. 
Ji yra įsijungusi į bendrą veik
lą su ukrainiečiais, latviais, es
tais. Turi savo atstovą Batune 
bendradarbiauja su visais lietu
viškais veiksniais, ypač daug 
dėmesio skiria santykiam su a-” 
merikiečiais-

Amerikiečiai gina 
lietuvių reikalus

Paskutiniu metu N.J.L. Tary
ba yra kontakte su New Jersey 
senatoriais. Kongreso nariais, 
kurie, reikalui esant, niekuo
met neatsisako lietuviam pa
dėti.

Štai, neseniai gavau laišką iš 
kongresmano Charles W. Sand
man, Jr., kuris dėkoja už pa - 
siųstas rezoliucijas iš Vasario 
16 minėjimo. Taip pat rašo, kad 
pažiūrėjęs i Congressional Re
cord, rado tas rezoliucijas kitų 
kongreso narių atspaustas. Ta
da kongresmanas Sandman :

Scdalietės savo susirinkimą 
kviečia gegužės 2 parapijos mo
kyklos kambariuose. Susirinki
mas bus po 8:30 v. mišių. Vi
sos narės kviečiamos dalyvauti, 
bus kalbama apie ateities veik
lą.

Šeimų komunija Šv. Alfonse 
bažnyčioje bus gegužės 9 per 
Motinos dieną, per 8:30 v. mi
šias. Per šias mišias giedos pa
rapijos didysis choras.

Precesija Marijos garbei bus 
gegužės 9 d. 4 v. popiet. Daly
vauja visos parapijos draugi • 
jos. Sodalietės neš gėlėmis pa
puoštą Marijos statulą. Jei bus 
geras oras, iškilmės bus lauke 
Visi kviečiami dalyvauti toje 
procesijoje ir pareikšti meile 
bei pagarbą Dangiškai Dieve 
Motinai.

Elena Balukienė-Baluck, anka 
tesnės kartos lietuvė, po ilgos 
ir sunkios ligos mirė balandžic 
20. Kai sveikata leido, ji daly 
vavo įvairiuose parapijos paren
gimuose bei pamaldose. Buvę 
malonaus būdo, susipratusi lie
tuvė. Gedulingos mišios už jos 
siela aukotos šv. Alfonso baž
nyčioje balandžio 24. Palaido
ta Oak Lawn kapinėse. Liko nu
liūdusi dukra Veronika ir nu 
liūdęs sūnus Andrius.

Jonas Obelinis

Congressional Record atspaus
dino ilgą, beveik visą puslapį 
užimantį raštą, kuriame prime
namas ir Lietuvos karalius Min
daugas, rusų daromos skriau
dos Lietuvai- Prisiminti ir šių 
metų didieji įvykiai: Kudirka, 
Bražinskai, Simokaitis ir net dr. 
Jonas Kazlauskas. Raštas para
šytas gerai ir nuoširdžiai gina 
lietuvių reikalus. Jis bu
vo atspaustas Vol. 117 Nr. 18. 
vasario 18 laidoje, (ast)

Vokietija
Mirė Antanas Barkauskas

Vechtos senelių prieglaudoje 
kovo 14 mirė Antanas Bar
kauskas, 77 m. amžiaus, gimęs 
ir gyvenęs Zarasų priemiestyje 
— Smalvių kaime.

Lietuvoje vertėsi laikrodinin
ko amatu.

Antrojo pasaulinio karo? - metu 
prievarta buvo paimtas dar
bam prie vokiečių kariuome
nės. Ilgoką laiką vargo Estijo
je, dirbdamas visokius darbus 
1944, rusam spaudžiant, su vo
kiečių kariuomene, visokių pa
vojų lydimas, per Latviją, Lie 
tuvą ir Prūsiją pasiekė Danzi- 
gą. Čia prie darbų per bom
bardavimą buvo sunkiai sužeis 
tas, atvežtas į Regensburgą, ke
lis sykius operuotas. Dvejus me
tus buvo mėtomas po Įvairias 
ligonines, bet sveikatos neatga
vo ir visą laiką buvo stipriai 
paliegęs. Nuo 1948 gyveno Fa- 
relio, vėliau Vechtos prieglau
dose.

Velionis buvo gero būdo, su 
visais gražiai sugyveno, mėgo 
švelnu humorą, todėl visu bu 
vo mėgstamas. Skaitydavo lie
tuvišką spaudą, domėjosi lietu 
višku gyvenimu, stipriai rėmė 
Įvairias lietuviškas institucijas 
nazijas. Tautos Fondą ir kt 
Pvz., Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50 m. sukakties 
proga Tautos Fondui paaukoję 
700 markių, Bražinskam gelbė
ti JAV Tautos Fondui pasiun
tė 40 dol., šiemet V as a- 
rio 16 proga vėl paaukojo Tau
tos Fondui 100 markių. Per ku
nigą V. Šarką šelpdavo ligo
nius bei vargan patekusius. Jis 
paliko mum pavyzdį, kaip rei
kia mylėti savo tautą ir savo- 
gimtą kraštą.

Tau, brangusis Antanai, nors 
toli nuo tėvynės, tegu būna 
lengva Vechtos kapinių smėlio 
žemelė, kurioje jau prieš Tave 
35 tautiečiai iš šios prieglau 
dos ilsisi lietuviško Rūpintojė
lio papėdėje.

Laidojimo apeigas atliko ku
nigas P. Girčius.

S. Motuzas

— San Jose, Calif., mieste 
sėkmingai veikia lituanistinė 
šeštadieninė mokykla, vadovau
jama Aldonos Kudirkienės ir 
Rūtos Laurinaitienės. Vaikai 
atvežami net iš vietovių esan
čių už 40 mylių.

— Pulgi Andrius; Adelaidėj, 
Australijoj, ruošiamasi paminė
ti specialia akademija. Paskai
tininku pakviestas Albertas 
Zubras iš Melbourne. Adelaidės 
LB apylinkės valdyba sudarė 
komitetą, kuris rūpinsis pasta
tyti rašytojo atminimui lietuviš
ko stiliaus paminklą. Komitetą 
sudaro: inž. J. Riauba, arch. A. 
Lapšys.teisin. J. Stepanas, V. 
Ilgūnas ir V. Bernaitis. Komi
tetas kviečia visus Australijos 
ir pasaulio lietuvius aukomis 
prisidėti prie šio mūsų rašyto
jo antkapio pastatymo. Komite
to adresas: “P. Andriušis 
Fund” c/o J. Riauba, 9 Har
row St., Dover Gdns., S. A. 
5048, Australia.

— William Schmalstieg. 
Pennsylvanijos u n i v e r sitete 
profesorius, Lituanistikos insti
tuto pakviestas, atvyksta Į 
šio instituto suvažiavimą, ku
ris Įvyks gegužės 28-31 Chica
goj. Jis skaitys paskaitą apie 
bolševikų nužudyto kalbininko 
dr. J. Kazlausko lingvistinius 
darbus.

— Washington© lietuvių tech
nikos ir gamtos mokslų draugi
ja ruošia pavasario koncertą 
— balių gegužės 1 River Bend 
Country Club' patalpose. Dai
nuos solistė O. Pliuškonienė.

— JAV ir Kanados Lietuvių 
Bendruomenių ruošiamos IV 
dainų šventės suaugusių jung
tinio choro dirigentais pakvies
ti šie muzikai ir chorvedžiai: 
Petras Armonas, Bronius Bu- 
driūnas. Bronius Jonušas. Al
girdas Kačanauskas, Vincas 
Mamaitis ir Vaclovas Verikai- 
tis. Dainų šventė įvyks liepos 
4 Chicagoj, International Am- 
phiteatre.

— Dail. Antanas Petrikonis 
atidaro nuosava meno galeri
ją 3215 W. 63 Št. Chicago. Ill. 
Oficialus atidarymas gegužės 1. 

"bet galerija veikia jau ir da
bar. Galerijoj jau yra keli šim
tai originalių kūrinių — lietu
vių. amerikiečių ir europiečių 
dailininkų peisažų, natiurmor
tų, abstraktų, atliktu įvairia 
technika, daugiausia aliejine ta
pyba.

— St. Petersburg, Fla., Liet. 
Katalikų Susivienijimo 44 kp. 
turėjo sėkmingą pobūvi sa
viem reikalam. Kuopos valdy
ba, atsižvelgdama i spaudos 
svarbą ir sunkią padėtį, nuta
rė iš likusio pelno Darbinin
kui pasiųsti 15 dol. paramą 
Administracija už auką dėkoja.

— Broliai B. ir R. Veitai Bos
tone labai aktyviai dirba su 
Jaunimo akcijos komitetu S. 
Kudirkos reikalu ir finansiškai 
remia Lietuvių jaunimo infor
macinį. centrą. Kovo 27 broliai 
Veitai lankėsi Chicagoje. kur ta
rėsi su iš Philadelphijos atvy
kusiu LB centro valdybos vi
cepirmininku jaunimo reika
lam Juozu Gaila ir LB tarybos 
prezidiumo pirmininku Vytau
tu Kanantu. Juozas Gaila paža
dėjo Lietuvių Bendruomenės fi
nansinę paramą LJIC biulete
nio leidimui. Šiuo metu LB 
centruo valdyba šiam reikalui 
paskyrė 300 dol.

— Emmanuel Levinas (šitaip 
savo pavardę ir rašo). Nanter- 
re universiteto profesorius, ki
lęs iš Lietuvos, gavo A. Schweitz- 
erio premiją už mokslinę 
veiklą. Tai pirmasis prancūzų 
mokslininkas, kuriam ši premi
ja skiriama.

— Tautinių Šokių Institutas 
primena, kad liepos 5-17 ren
giami kursai naujiem tautinių 
šokių mokytojam paruošti. Kur
sai vyks Chestertone. Indianoj 
V. Jonyno vasarvietėj. Nori 
šiuose kursuose dalyvauti, pra
šomi registruotis ne vėliau bir
želio 1. Kursu dalyviai gaus pil
ną pragyvenimą, bet turės apsi
mokėti kelionę. Rašyti adresu: 
Tautinių Šokių Institutas, c/c 
Irena šilingas, 7222 So. Whip
ple St., Chicago, Ill. 60629.



PAVASARIS
Švelni mergaitė pabudo iš gi

laus miego.
Auksiniai plaukai pabiro — 
Saulės spinduliai tokie ilgi, kad 

pasiekia pačią žemę.
Jos lova — debesėliai,
Ne tokie, nuo kurių ašaros 

teka
Bet švelnūs pūkuniai debesė

liai ...
Mieguistos akys atsimerkia, 
Mėlynas dangus žiba jų gel

mėse.
Pavasaris sugrįžo!

Eglė Šukytė, 8 sk. mok.

MUMS REIKIA 
KULTŪROS ŽIDINIO

New Yorke ir jo apylinkėse 
gyvena daug lietuvių. Lietuviai, 
kaip ir kitų tautybių žmonės, 
yra kultūringi. Dabartiniu lai
ku visus susirinkimus ir kito
kias pramogas atlieka parapijų 
mokyklų salėse. Ten turi sa
vas mokyklas, savus kultūri
nius parengimus.

Lietuviai pranciškonai yra 
pasiryžę pastatyti namus, pa
vadindami Kultūros Židiniu. 
Tenai bus mokykloms, susirin
kimams ir kitoms pramogoms 
vietos.- Todėl prie to darbo 
mes visi turime prisidėti. Pri
sidėti turime pinigine auka, tai 
yra. aukoti statybai pinigų.

Kada namai bus pastatyti, ta
da visiems bus gerai.

Raimundas Balsys, 8 sk. mok.

MANO DRAUGAS
Mano draugo vardas yra Jo

nas. Aš su juo visokius žaidi
mus žaidžiu. AŠ su juo žaidžiu 
kariuomenę. Mes rėkaujam po 
visą mišką. Vieną kartą, kai aš 
su juo žaidžiau kariuomenę, aš 
surikau per garsiai ir jis 
mane šovė. Kai aš norėjau kris
ti negyvas, aš užkliuvau už ša
kos ir į gilią duobę įkritau. Jo
nas man padėjo išlipti.

Siasys Janusas, 2 sk. mok.

ELIZABETHO ŠEŠTADIENI- 
NES MOKYKLOS EGLUTE
Į mūšų šeštadieninės mokyk

los eglutę atsilankė daug žmo
nių. Atėjo tėvai ir mamos, te
tos ir dėdės, pusbroliai, bro
liai. pusseserės, seserys ir daug 
kitų giminių. Mes turėjom ma
žą programėlę, pavadintą “Spin- 
dėkite, žvaigždės.” Mes šnkcm. 
dainavom, ir aš grojau akor
deonu. Po programos mes, pa
galiau, valgėm. Buvo visokių 
pyragų, sausainių, tortų ir vi-

MANDAGUS BėRHIUKAS

sokių kitokių saldžių valgių. 
Buvo ir sumuštinių, (buterbro
dų), dešrelių ir gėrimų. Atlan
kė mus ir Kalėdų Senelis. Jis 
atnešė visiems vaikams saldai
niukų dovanų.

Po eglutės, mūsų visa šeima 
ir pora giminių nuvažiavom

K4 AŠ ŽINAU APIE LIETUVĄ —
Pasisako antrojo skyriaus mokiniai

Lietuva yra gražus ir senas 
kraštas. Dabar blogi rusai pa
ėmė Lietuvą. Aš Lietuvoje nie
kad nebuvau, bet esu lietuvai
tė ir aš myliu Lietuvą. Vilnius 
yra Lietuvos sostinė. Mano tė
velis gyveno Vilniuje. Aš ži
nau, kad gintarai yra randami 
Lietuvoje prie Baltijos jūros. 
Gintarai yra labai gražūs.

Mano tėvelio ir mamytės te 
tos gyvena Lietuvoje. Jos at
siuntė man gražių lietuviškų 
knygų. Aš norėčiau aplankyti 
savo tėvelio ir mamytės tetas.

Lina Alksninytė

Mano močiutė gimė Lietu
voje. Mano tėvelis ir mamytė 
gimė Lietuvoje... Aš myliu 
Lietuva ir noriu ją pamatyti. 
Dabar Lietuvoj yra pikti rusai 
Jie skriaudžia lietuvius.

Neringa Žadeikytė

ŽIEMA MIESTE
— rašo penktojo skyriaus mokiniai

parodėm ' klausė

Vieną dieną aš atsibudau, ir 
viskas buvo balta, pirmą sykį. 
Aš įtuoj pabudinau savo bro
liuką. Mes apsirengėm šiltai ir 
išbėgom i lauką. Mes surinkom 
daug sniego ir padarėm sniege 
senuką. Uždėjcm kepurę ir 
morką vietoj nosies. Po to nu
ėjom į vidų sušilti. Mamytė bu
vo jau atsibudus ir darė pusry
čius. Tėvelis tuoj atėjo ir pa
klausė, kur buvom. Mes pasa
kėm, kad lauke, ir 
sniego senį. Visi pavalgėm ir 
išėjom vėl į lauką. Dabar ir tė
velis išėjo. Jis dar didesnį, ne
gu mūsų, sniego senį pastatė. 
Po to mes nuėjom pasivaikš
čioti. Visi namai buvo labai ap 
snigti. Medžiai labai gražiai at
rodė. Ant kiekvienos šakos bu
vo daug sniego. Tikrai buvo 
gera ir graži diena.

Jolita Gudaitytė

Mieste prisnigo sniego. Žmo
nės šiltai apsirengę skuba į fab
rikus dirbti. Vaikai, eidami i 
/mokyklą, mėtosi sniegais. Po 
mokyklos vaikai skuba į šil
tus namus ir ruošiasi eiti čiuož
ti. Kiti sniege žaidžia arba sta
to sniego senį. Vakare vaikai 
pareina, pavalgo ir eina miego
ti. Kartais yra tiek daug sniego, 
kad mokyklas uždaro. Visi vai
kai eina į parką su rogėm. Di
deli žmonės kasa sniegą. Ka' 
sniegas ištirpsta, vaikai eina 
vėl į mokyklą. Žiemą yra dide
li vėjai ir šalčiai ir labai slidu, 
net mašinom sunku važiuoti. 
Vaikams patinka žiema.

Valentina Leleivaitė

Žiemą mieste yra kartais gra
žu ir kartais negražu. Visiems 
patinka, kada viskas balta, bet 
kada reikia važiuoti kur nors, 
yra labai slidu, ir gali atsitikti 
nelaimė. Man patinka eiti lau
kan ir čiuožinėti ant ledo. Ta
čiau sniegą nuo gatvių greitai 
nuvalo, ir negalim linksmintis

Temas Lora

ŽIEMA MIESTE
Pas mus žiemos metu labai 

gražu.
Sniegas apsnigęs visur.
Vaikai čiuožinėja 
Ir rogutėmis važinėja. 

pas močiutę. Mes ten dar val
gėm, gėrėm ir žiūrėjom te
leviziją. Mes nenorėjom va
žiuoti namo, bet tikrai buvom 
labai pavargę.

Vita Kvedaraitė, Elizabethc 
šeštadieninės mokyklos 7 sk. 
mokinė.

Lietuvoje yra gintaro. Ginta
ro spalva yra geltona. Lietuvo 
je yra daug ežerų. Ežeruose yra 
daug žuvų ... Lietuvoje yra 
gulbių. Vilniuje yra Gedimino 
pilis.

Kristina Žukauskaitė

Piliakalnis yra tikrai ne kal
nas, jis yra tik supiltas. Pir
mas Lietuvos karalius buvc 
Mindaugas ...

Rita Dragūnevičiūtė

Mano mama atvažiavo iš Lie
tuvos. Lietuva turi labai daug 
medžių ... Mano močiutė buvo 
mokytoja Lietuvoje. Ji mokė 
vaikus kalbėti lietuviškai. Aš 
norėčiau labai Lietuvą pamaty
ti.

Viktutė Glaser

Ledas spinduliuoja.
Mergaitės berniukus žaisti vi

lioja, 
Mamytės ir tėveliai šypsojas.

Dūmai rūksta iš kaminų, 
Žmonės sėdi prie židinių, 
Žiemą balta 
Ir labai šalta.

Daina Šulaitytė

LEGENDA: KODĖL SNINGA?
— Kodėl sninga, mamyte?— 

maža mergytė vieną 
sningančią dieną.

— Yra sunku pasakyti, — at
sakė mamytė. — Yra daug le
gendų, ir kiekvienas žmogus pa
sirenka tą legendą, kuri jam 
atrodo teisinga. Kitam žmogui 
gal atrodytų kita pasaka teisin
ga. —

— Aš žinau, ką aš galiu da
ryti, mamyte! — tarė mergy
tė. — Aš sugalvosiu legendą 
apie sniegą, kuri bus teisinga 
man.

Tada mergytė pradėjo pasa
koti mamytei:

— Seniai, seniai, kai buvo ka
ras Lietuvoje, niekas neturėjo 
užtektinai pinigų nupirkti do
vanu kitiems. Jie buvo labai 
nusiminę, ir vaikai neturėję 
žaislų. Dievas pamatė, kad visi 
buvo liūdni, ir Jis norėjo jiems 
ką nors gero padaryti. Jis žino
jo, kad žmonėms reikėjo dau
giau vandens ir žaislų vaikams 
Jis padarė sniegą, kad vaikai 
galėtų žaisti su juo ir kad žmo
nės galėtų ji naudoti vandeniui. 
Štai kodėl Dievas sutvėrė snie

gą-
Raminta Blažaitytė, 6 sk.
mok.

ŽIEMOS ATOSTOGOS
šįmet turėjau labai ilgas žie

mos atostogas. Mes su draugais 
važiavom trims dienoms slidi
nėti. Kelionė buvo labai Įdomi, 
nes oras buvo labai gražus ir 
saulėtas. Bet nuvažiavus, nak
tį, pradėjo lyti. Visą dieną smar
kiai lijo, bet aš su drauge ne
iškenčiau kambaryje ir išėjom 
rogutėmis važinėti. Kalnai buvc 
aplediję, ir mes smagiai važi
nėjom. Po pusės valandos per- 
mirkem ir turėjom grįžti j 
kambarį džiovinti prie krosnies

DARBININKAS

SPORTAS
Sportuoti aš mėgstu. Priklau

sau lietuvių sporto klubui ir 
taip pat amerikoniškam spor
to klubui. Man patinka žaisti 
tinklini. Susitinku kiekviena 
antradienį su savo draugėmis, 
ir mes visos džiaugiamės, 
žaisdamos tinklinį.

Patinka man ir plaukimas. 
Bet gaila, kad aš neturiu sąly
gų, kad galėčiau plaukyti kiek
viena diena.

Mėgstu aš ir slidinėti. Gra
žu leistis pakalnėn, kai aplinkui 
sniegu pasipuošusios eglės spin
di saulės šviesoje.

Sportas turi daug šakų. Man 
niekad neteko jodinėti, o aš 
taip norėčiau turėti gražų ark
lį ir mokėti gerai joti.

Eglė Šukytė, 8 sk. mok.

LEGENDA: KODĖL PUŠIS 
TURI SPYGLIUS

Maža pušis augo miške. Ji tu
rėjo ilgus, žalius spyglius. Pu
šis nebuvo patenkinta spygliais. 
Ji norėjo turėti gražius, auksi
nius lapus.

Naktis atėjo. Pušis prašė Die
vo, kad duotų auksinius lapus. 
Dieną žmogus ėjo pro šalį ir 
pamatė auksinius lapus. . Jis 
juos susidėjo į maišą ir nuėjo.

Dabar pušis norėjo turėti stik
linius lapus. Ji paprašė Dieve 
duoti stiklinių lapų ir gavo. 
Atėjo naktis ir stiprus vėjas 
pūtė. Vėjas sudaužė visus, stik

Maironio mokykla laukia atvykstant svečių į 
TARPMOKYKLINĘ PAVASARIO ŠVENTĘ 
Šeštadienį, gegužės 15d., II valandą ryto 
Holy Child Jesus mokyklos patalpose — 
I I I Street ir 86 Ave., Richmond Hill, N.Y.

paltus, batus, pirštines.
Rytojaus dieną oras atšalo 

ir visi su džiaugsmu važiavom 
slidinėti. Nuvažiavę į patį kal
no viršų, nustebome, kad taip 
šalta ir vėjuota. Su noru vis: 
slidinėjom, kol rankos ir kojos 
sušalo, nes vėjas ant kalno pū
tė 50 mylių greitumu. Tada bė
gom šildytis ir pradėjom iū 
naujo. Rytojaus dieną buvo 
truputį šilčiau, bet po pietų 
jau turėjom važiuoti namo.

Grižus namo, pora likusių 
dienų prabėgo labai greitai ir 
pirmadienį jau vėl reikėjo eiti 
į mokvkla.

Dalia Jasaitytė, 8 sk. mok.

MERGAITES: n\io 7-46 metų 
birželio 27-liepos 11 

arba visą mėnesį 
liepos 11-liepos 24

BERNIUKUS: nuo 7-14 metų 
liepos 25-liepos 31 d.d.

Stovyklą praveda Nekaltai Pradėtosios Marijos seserys 
su parinkto personalo pagalba

i

1971 m., balandžio 30 d., no. 31

Elvira Ošlapienė, Maironio mokyklos vedėja ir septinto skyriaus mokytoja, pamokos metu. Nuotr. R. Kisieliaus

linius lapus.
Tada pušis norėjo turėti di

delius, plačius lapus kaip ąžuo
lo. Ji paprašė Dievo ir gavo. 
Atėjo ožys ir pamatė pušį su 
dideliais ąžuolo lapais. Ožys la
pus suėdė ir nuėjo.

Pušis tada panorėjo atgauti 
savo ilgus spyglius. Ir nuo tos 
dienos pušis turi spyglius.

Paulius Švitra, 6 sk. mok.

MANO GERIAUSIAS 
DRAUGAS

Mano geriausias draugas yra 
Linas. Mudu einam į antrą sky
rių St. Thomas mokykloje ir 
Maironio mokykloje. Mes ne
turim daug laiko žaisti, nes tu
rim daug pamokų daryti. Mes 
laukiam vasaros.

Algirdas Lukoševičius, 2 sk.
mok.

Skersai
1. Pavasario šventė.
6. Sūniškai kalbėti.
7. Vabzdys, kuris daro tinklą
9. Gyvulys valgo.

11. Lietuviškas pinigas.
12. .Šiandien ima, vakar —
13. Su.

Žemyn
1. Žvėrelis, kuris gyvena me

džiuose.
2. Įrankis skylei pradurti.
3. Kranksėti.
4. —, ir neįspėjai!
5. Jūreivis, kuris norėjo pa 

bėgti į laisvę.
8. Artisto žodžiai scenoje.

10. Daugiau.

AŠ STATAU KULTŪROS ŽIDINĮ
Statyti Židinį New Yorko lie

tuviams labai reikia, nes jie ne
turi, kur susirinkti ir veikti.

Aš, statydamas šią įstaigą 
planuoju daug vietos visokiem 
lietuviškiem parengimam, čia 
bus vietos šeštadieninei mokyk
lai, kad nebereikėtų pas kitus 
nuomoti. Patalpose bus sporte 
salė, kur vaikai ir suaugę galės 
žaisti krepšinį, futbolą ir kitus 
žaidimus. Bus salė ir koncer
tam bei susirinkimam ir kito
kiem parengimam. Pranciško* 
nam bus vietos vienuolynui ir 
koplytėlei, kad ir jie galėtų ge
riau gyventi.

(Atsakymai aštuntame puslapy)

NERINGA
LIETUVIŠKO JAUNIMO 

STOVYKLA

Kviečiame visą lietuviškai 
kalbantį jaunimą

Marlboro, Vermont

Gauti platesnių informacijų, 
kreipkitės:

NERINGA
I.C.C.
Putnam, Conn. 06260
Tel. 203-928-5828

Labai svarbią dalį užims 
spaustuvė ir knygynas, kur bus 
spausdinamas “Darbininkas” ir 
kiti lietuvių laikraščiai ir žur
nalai. Čia bus galima gauti lie
tuviškų knygų ir plokštelių.

Kultūros židinyje bus gera 
vieta skautams, ateitininkams 
ir kitoms organizacijoms. Juo 
greičiau aš Kultūros židinį pa
statysiu- tuo geresnis bus New 
Yorko lietuvių gyvenimas.

Paulius Šilbajoris, 8 sk. mok



1971 m., balandžio 30 d., ne. 31

HAPPY BROTHERHOOD WEEK
MAJESTIC 

CAR WASH

1250 West Broadway
Hewlett, Long Island, N.Y.

Call 516 FR 4-3420

NEW MURRAY 
HILL MARKET, INC.

įįj> SPORTAS

862 Lexington Avenue 
New York City 

Meats - Poultry - Game 
Groceries and Vegetables

UTICA 
AUTO BODY

COLLISION EXPERTS
I

471 Utica Avenue Brooklyn, N.Y. {

Call TR 9-7710 
We Deliver

Call: SL 6-2440

SAN ROC 
RESTAURANT

AIR - RIDE 
AUTOMOBILES 

Inc.

140 Saw Mill River Road 
Hastings, N.Y.

% mile No. of Yonkers Line 
914 GR 8-2331

I 
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♦

75 South Franklin Turnpike 
Ramsey, N.J. 
201-327-0754

LILY POND
NURSING HOME 

ARROCHAR 
Staten Island

TWIN BROOK
TRUCK MAINTENANCE

» 
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I 
I 
• » 
♦ 
♦

♦150 Lily Pond Avenue t
Open to all races and creeds ♦ 

YU 1-5300 ’♦

♦
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JERNIGAN PONTIAC 
WESTCHESTER CO.

541 White Plains Road 
Eastchester, N.Y.

Serving Eastchester and Vicinity 
Featuring the Jernigan American. 

All American Motor Cars. 
Call 914-793-6600

I

♦ 
*
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♦

BRIDGE 
AUTO BODY 

COMPANY, INC.
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♦ 
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I

278 Greenwood Avenue 
Midland Park, N.J.

Call:
201-447-0553

Todd’s
AUTO BODY

COLLISION EXPERTS
740 North Broad 

Woodbury, New Jersey 
609-845-8741
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SUDIEV TAUREI
Pereitą sekmadienį Lietuvių 

Atletų Klubo pirmoji futbole 
komanda jau po pirmų rung
tynių atsisveikino su viltimi 
pakartoti 1964 metų pergalę, 
žaidžiant prieš Hempstead SC 
visai pelnytai pralaimėta 0:2 
(0:2). Mūsiškiai žaidė šios su
dėties: Bagdžiūnas II; Remeza. 
Bagdžiūnas I, Budraitis, Krei- 
cas; Vainius 11, Vainius IV 
(Market); Rauba, Klivečka, Ca- 
lendra, Wo (Bileckis). Šis vie
netas aikšėje sudarė tikrai 
liūdną vaizdą. Labai pasigesta 
šį kartą Budrecko ir Česnaus
ko. Naujai žaidęs Wo tiktų gal 
jauniam,, o Calendra rezervinei 
iš kurios ir atėjęs. Puolime vi
sai tamsu — nei vienos pado
resnės kombinacijos, nors žais
ta priešininko pusėj. Silpniau 
šį kartą sužaidus Bagdžiūnui I. 
ir gynime turėta prastų mo
mentų. Abu įvarčiai krito jau 
pirmame kėlinyje. Priešininke 
dešinys kraštas turėjo marias 
laiko niekeno nekliudomas pa-, 
sistatyti kamuolį, nusitaikyti į 
kampą ir, aišku, pasiekti įvai- 
tį. Antrame kėlinyje, 
dėl pakeitus neblogai 
Vainių IV, mūsiškiai 
spaudžia, bet su tokiu
puolime galima buvo žaisti iki 
kito ryto — įvarčio nebūtų pa
siekta. Diena pasitaikė ūkano
ta, vėjuota — vienu žodžiu — 
nemalonus sekmadienis vispu
siškai.

Mažučiai savo New York 
State taurės varžybų rungtynes 
atidavė be kovos 0:6.* -

Ateinantį savaitgali jaunie
siem rungtynių nepaskirta, 
madieni prieš Kolping SC

i moji komanda žaidžia 1 vai. 
o rezervinė 3 vai. Kissena

Lietuvos gener. konsulato 
N. Yorke ieškomi asmenys

Aleksa, Olesius, jo žmona 
Elzbieta ir jų vaikai: Antanas, 
Vincas ir Marija.

Braželis, Juozas, atvykęs į 
JAV-bes 1949-1950, apsigyve
nęs Philadelphia, Pa.

Jadenkus, Petras ir Zenonas, 
sūnūs Antano, abu gimę .Kau
ne.

Kazlauskas, Vacys, sūnus Ka
zio, gim. Žemaičių Kalvarijoje 
1932 spalio 1, dingęs be žinios 
1951 Vokietijoj. .

Košuba, Petras (ar Kašuba) 
ir jo vaikai, kil. iš Pabališkių 
km., Prienų vi., turėjo seserį 
Oną Košubaitę-štuopienę.

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

“GEGUŽĖS MENUO”
Knygelė kainuoja tik 1 dol. — 
DARBININKO administracija 
mielai prisius, jei tik parašysi
te užsakymą adresu: 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn N. Y. 
11221.

DISPLAY

J

SERVICE

V&S MOVING TRUCKING CO. 
------- 675-5286 ------

All types of Moving—24 hr. service 
Sales of all of new classes 

and used furniture 
VICTOR, Proprietor

137 8 Avenue New York, N.Y.

Home Fire Chain Ladders, all alum
inum light weight, 7 pounds 15 ft.— 
$18; 25 ft.—$28.

call 987-7249 or 987-8325

all

kažko- 
žaidusi 
ir vėl 

žaidimu

Kovienė-Miskevičiūtė, duktė 
Juozo, sesuo Alfonso Mickevi
čiaus, gim. Būdviečio km., Pa
jevonio vi., Vilkaviškio ap., i 
JAV-bes atvykusi po II Pasau
linio Karo.

Mickevičius, Alfonsas, sūnus 
Juozo, gim. Būdviečių km., Pa
jevonio vi., Vilkaviškio ap., Į 
JAV-bes atvykęs po II Pasauli
nio Karo. ' -

Mickevičius, Vytautas ir jc 
sesuo Lina, jų tėvas buv. pašte 
viršininkas Virbalyje, 
1958 Toronto, Kanadoj.

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

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

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

— GRAND OPENING — 
7185 FOOD MARKET 

Greek-American products of 
kinds: cheeses, olives, breads, olive
oils for cooking, fruits & vegetables, 
greeting cards and newspapers also 
available. Open 7 days a week Mon. 
thru Sat. 8 AM - 9 PM; Sundays — 
9 AM - 5 PM. Call 833-1307. Prop. 
Georges Zervoulakos, 7815 5th Ave. 
Brooklyn, N.Y.

miręs

ASTORIA CONTRACTORS
Does your roof leak? Then call us 
for all types of roofing, siding, storm- 
windows, painting, decorating kitchen 
cabinets. Home improvements of all 
kinds. Call (212) 726-0805

ATHEN’S CUSTOM TAILORS — 
men’s and women’s designer altera
tions and french cleaners. Excellent 
service — open 6 days. CaU 757-5240 
business / 726-0429 residence, ask 
for Mr. Dennis 811 9th Ave. N.Y.C.

CHAMBERS 
MOVING AND STORAGE 

Local and Long Distance 
Licensed and Bonded 

25' Van and (2) men $18.00 hour 
Call 467-8747

LANDSCAPING 
CONTRACTOR

LAWN MAINTENANCE

Cement and Brick Work 
Call 699-5023

MR. JOHN D’AMELLIO
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Collision Experts

Route 46 & Boulevard 
East Paterson, N.J. 
Call 201 SW 7-4040

CAROUSEL 
CARPETS

Open 6 Days a Week

545 River Drive
- Garfield. New Jersey 

Call 201-546-3185

♦

ALLIED 
EMBROIDERY

155 Bergen Blvd. 
FAIRVIEW, N.J. 

Call: 201-945-7935
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CURTISS & CRAMDON

Realtors
1676 Huntington Turnpike 

TRUMBULL, CONN.
Call:

203-378-0473

Zuckerman
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Contractors
Inc.
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Teddy’s
TAVERN

20 First Avenue 
New York, New York

♦
Where Good Friends Meet
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»

♦

» Allside
ALUMINUM 

SUPPLY COMPANY
i

♦ «

27 Lūdy Street 
Hicksville. Long Island, 

New York 
Call 516-681-7575
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REALTY COMPANY 
Factories, Buildings. 

Lots, Farms and Acreage.

GARWOOD, 
New Jersey

Call 201-789-1892-
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BRANDY
I

♦

Where incredible friendship 
begins

235 East 84 th Street 
New York City 
Call: RH 4-9089 

BRANDY
II

York Avenue 
between 83 and 84 Street 

New York City 
Call: 861-3902

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, 
3% 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
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GENERAL CONTRACTORS 
31 Oakland Avenue 
Monroe, New York 

Call: 
914-782-8294

Elizabeth, N.J,
Baltui aukotoju sąrašas 1970-71

40 dol.: Dr. St. Petrauskas.

25 dol.: Lietuvių Tautinės 
gos sk.

20 dol.: P. Kupinskas, 
Šimkus, A. Bražėnas, kun. 
Pragulbickas.

15 dol.: A. Norušis.

Rukšėnas, Antanas (Rukson. 
Anton), s. Juozo, gim. Vaišniū- 
nu km., Daugėliškio vi., Šven
čionių ap., gyvenęs 817 Wad- 
warth Ave., Waukegan, Ill.

Sek- 
pir-

78 m. 
metus 
Fiori-

Prano.

Card Walk Inc. Greeting cards and 
unique gifts. 836 Flatbush Ave. nr. 
Caton Ave. Tel. 693-0190; 1088 Flat
bush Avenue near Cortelyou Road 
Tel. 693-9255

A. B. SMILEY 
CORP.

583 Courtland Avenue 
Bronx

MOVING & STORAGE
Local and Long Distance 

Licensed and Bonded 
Call — 665-7750

Your affair can only be as good as 
your band—call Best Bands Service 
and discuss it with us first. Special 
package deals— Steel Bands. Music 
for all occasions Cotillions specialty 
dances — Call Bill Curtis 525-8829 
or stop by—187-32 Linden Blvd. St. 
Albans, New York 11412

PAPER HANGER 
Guaranteed Work 

Call — 
914-237-4716 or 212-547-4882

Užsisakykite dabar — tik per

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street
(Antras aukštas)
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530
Reikalaukite naujii katalogų
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} ridor, Flushing, L.I.
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Cor-

Atletas

Šlapelis, Povilas, apie 
amžiaus, prieš, keturis 
gyvenęs St. Petersburg, 
da.

Šleinius, Fabijonas, s.
kil. iš Mažiavų km., Kulių paš
to, Kretingos ap., ar jo dukte
rys, gim. 1918-20, gyvenusios 
Phillipsburg, N. J.

Štulca, Bronius (Stultz, Bru
no), gimęs ir gyvenęs 
klyn, N. • Y.; tėvai 1925 
griže Į Lietuvą.

Vasiliauskas, Antanas,
vaikai, kilęs iš Žemaitijos, Vil
kų km., Žarėnų vi., į JAV-bes 
atvykęs prieš I Pas. Karą. Gy
veno New Yorko 
ūkyje.

Ieškomieji arba 
nantieji maloniai
liepti: Consulate General of Li
thuania, 41 West 82nd Street 
New York, N. Y. 10024.

CONNOLLY’S DRIVING 
SCHOOL

4869 Broadway New York City N.Y.
2 12-942-1896

Broo- 
buvc

ar jc

» 
» 
I 
I 
I 
I i

s-

Charneski and Bongiorno Realtors 
42 South Main Manville, N.J. Lots 
farms residential homes — Call: 
201-722-0070

SERVICE

valstijoje.

apie juos ži- 
prašomi atsi-

IL BOSCHETTO Italian Restaurant 
Excellence in Neapolitan cooking — 
Sea Food specials business men’s 
lunch-dinners summer outdoor din
ing choice international wines closed 
Tues. Major credit cards — Phone 

• 379-9335. 1660 E. Gun Hill Rd Bronx

Nauji Darbininko 
skaitytojai

J. Nakutavičius, Richmond 
Hill, N. Y., S. Paknys, Brook
lyn, N. Y., E. Rogers, Amster
dam, N. Y., J. Stankus, Eliza
beth, N. J., G. Stančienė, Mt. 
Vernon, N. Y., P. Normantas, 
Elizabeth, N. J., Potelunas, 
Scranton, Pa., P. Baltuonis, La 
Salle, Que., V. Tursa, Linden, 
N. J., L. Daužickas, Forest 
Hills, N. Y., J. Palonas, Wood
haven, N. Y., V. Kolytis, Great 
Neck, N. Y., A. Puteris, Lon-

L. don, Ont. Canada, S. Ralys, 
J. Amsterdam. N. Y., K. Mikšys 

A.A. Morkūnas, J. Stanius,, A. 
Mačiulaitienė, J. Miltenis, J. Ka- 
reckas, F. L. Ankas ir A. Ka-

Po 10 dol.: kun. P. Žemeikis. maitis, visi iš Hamilton, Ont., 
Katalikių Moterų S-ga, J. Grigą- Canada, J. Kondratas, Waterbu- 
liunas, A. Vengraitis, K. Jan
kūnas, J. Linkevičius, V. Budni
kas, P. Vaitekūnas, A. Macke- 
lis, V. Misiūnas, F. Kudulis, P. 
Damijonaitis, P. Ivaška, U. Ma
ceikoms, G. Klučnikas, K. Valu- 
žis, P. Lanys, J. Miežaitis, J.O. 
Strimaitis, K. E. Kaspariunas, 
P. Kaspariunas, K. A. Bartys, 
J. Švedas, A. Valaitis, H. Bitė- 
nas, P. Kiršlys, P. Normantas.

ry, Conn., G. Šileika, New York, 
N. Y., R. Reventas, Woodha
ven, N. Y., Kent State Univ. 
Kent, Ohio. Lietuvių Knygynas, 
Norwood-, Australija.

City, O. Juodvalkienė, E. Chica
go, Ind. — sūnui Usiui, E 
Providence, R. L, E. Kezienė, 
Woodhaven, N. Y. — dukrai 
Danutei, Forest Hills, N. Y., M. 
Ulėnienė, B’klyn, N. Y. —duk
rai B. Kliorienei, Pasadena Ca
lif., Wm. Markalonis, Reynolds
ville, Pa. — P. Zebertavage, 
Seltzer, Pa., vietoj a.a. P. Ur
bonavičienės, gyv. Ridgewood. 
N. Y. perėmė jos duktė S. Sle- 
der, kuri jau čia gimusi, bet 
gražiai skaito lietuviškai, R. 
Puishys — P. Puishuij abu iš 
Worcester, Mass.

THOMAS SHOE REPAIRS
We pick up and deliver in all eleva
tor buildings or 1st and 2nd floor. 
Call us at 864-8893 send in shoes by 
mail with explanation — shoes re
paired same day.

Color Shoe Dying 
send color sample 
Call us at 864-8893

We deliver anywhere in the Harlem 
area. 139 Lenox Avenue at: 117th 
Street, New York City.

H. W. FEMALE

Typist IBM electric fast & accurate 
36 U week, 8-4 PM Gulf Insurance 
Co. 2175 Lemoine Ave. Fort Lee, NJ 
Call: 201—9b7-9200

7 dol.: M. Gapšis.

6 dol.: F. Janavičius.

Po 5 dol. F. Dudis, St. Dobi
las, E. Jasiukaitis, Ir. Buzayers- 
ky, S. Lukoševičius, B. Vyliau- 
das, M. Wycosky, H. Navickas. 
J. Kaspariunas, J. Levickas, W. 
Drescher, A. Naiva, A. Davis, 
A. Monkus, .V. Lakasky, F. Jan
kūnas, K. Adomunas, J. Rama
nauskas, Knights of Lithuanian 
Cone., M. Sikora, V. Kirvelevi- 
čienė, A. Linartas, J. M. Allen, 
A. Pocius, A. Jarmas, J. Gar- 
bačauskas, V Budrys, N.N.

Po 2 dol.: W. Zabarauskas 
B. Bernot, M. Patrick.

Kun. J. Pragulbickas

Kas norėtų skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

ROBERT CAMP 
ASPHALT WORK 

SEALING and SODDING 
All Work Guaranteed 

300 Ward Street 
New Brunswick N.J. 

Call 201—846-2489

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

FRAGOSO & SONS
TEXACO SERVICE STATION- 

Open 7 days a week general auto 
repairs expert mechanics — road & - 
towing service, tires, batteries and 
accessories. 110 Park Avenue Pater- ■ 
son, N.J. Call 201^274-9577

H. W. MALE

We do General Contracting & roof
ing light moving and hauling in any 
Borough, low rates — Call 443-3534 
day or night

Traffic midnight supervisoi- large 
volume inbound operation needs 
person with knowledge of all boros. 
Excellent pay. — 212—388-6008

James Simpson
& Sons 

MOVING and HAULING

Attic - Basement - Yard 
CLEANING 

'No job too big or too small' 
201-824-1679 
201-248-2553 

336 Peshine Avenue 
Newark, N.J.

POP’S BODY & FENDER WORKS 
for fast and effective service see 
“Pop”. Open 6 days till 9 PM. For
eign car specialists—all makes. Pop 
also speaks Spanish. Call (914) NE 
6 9354 ask for “Pop” or “Stan” — 
38 Horton Ave. New Rochelle, N.Y.

Experienced Cooks part time work, 
weekends or evenings steady, nice 
working conditions. Tappan Zee Inn 
Mountain View Ave. 914—358-8400

Experienced Gas Station Attendant 
day or nights steady work Texaco 
Service Station 2 Glen Cove Road, 
Greenville, L.I. Call: 516-621-6190

EXPERIENCED WAITERS and 
BUSBOYS 6 day week lunch & din
ner steady nice working conditions 
Restaurant in the Sky 125 Tuckahoe 
Rd, Yonkers, N.Y. 914 YO 3-8778

MAN WANTED general helper in 
growing West Andian Food Compa
ny. Good salary. Fringe benefits. 
Call Mr. Auguste: 467-6177 Fred's 
West Indian Food Co. 860 Nostrand 
Ave. Brooklyn, N.Y.

Užsakė kitiem: M. Pūkas, 
Woodhaven, N. Y. — J. Rau
doniui, St. Petersburg, Fla., G. 
Naujokaitis, B’klyn, N. Y. —
A. Giedraitytei, Bronx, N. Y.,
B. A. Kwetz, Engel wood, N. J.. 
— J. Ambraziejui, B’klyn, N. 
Y., A. Rugys, Paterson N. Ju
stinui G. Algiui, New York

Sveikiname naujus skaityto
jus ir dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem me
tam 5 dol. Jaunavedžiam ir ka
riam vienerius metus laikraštis 
siunčiamas dovanai. Prenume
ratos reikalais kreiptis į admi
nistraciją: 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

DEXTER PARK
IH PHARMACY [jSl 

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

N.Y. Television Service Co. 4901 - 
43rd Ave. Woodside Bklyn, N.Y. re
pairs, color - black & white T.V.S & 
unit components all boros. 476-3197

TYPING - MAILING 
and LIGHT BOOKKEEPING done 

Call 789-2100

Rubbish removal, concrete work, in
terior demolition & kitchen cabinets. 
Call Martin Rodriguez, 289 Colum
bia St., Brooklyn, UL 5-6348

MALE - FEMALE,

Operators, exp sleeve setter zipper 
setter on dresses steady, union shop 
Kinney Dress Co. 701 McCarter hwy 
Newark, N.J. Top floor apply in prs.

Overseas Employment — Australia. 
Orient, Europe, etc. We assist you. 
For details call 201—763-7755 Trans 
World Overseas Services, Inc. Trans 
World Building, 1980 Springfield 
Ave. Maplewood, N.J.

Pirmaujanti dešrų prekyba new yorke
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

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

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

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

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

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

The Evergreens’ Cemetery presents 
the new community mausoleum for 
those who prefer as their last rest
ing place a crypt mausoleum and do 
not want to incur the expense of 
private construction. Now available, 
Evergreens’ Cemetery 212—455-5300

KNITTERS—EXP. ONLY for work 
on Raschel machines plenty of over
time!! Norwood Knitting Mills — 
500 Livingston St. Norwood, N.J.

Sewing machine operators on leath
er coats steady job, good pay apply 
A&H Incorporated 5214 Polk St. 
W. New York, N.J. 201-863-7350

TRAVEL AGENCIES 
QUINONES INSURANCE 
BROCKAGE A TRAVEL

All Travel Arrangements 
Tickets and reservations for 

TOURS - CRUISES 
HOTELS - RESORTS.

Trips to all parts of the world.

514 East 183rd Street 
CALL: 

933-8454 
933-1307

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 ----------
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Kultūros Židinio reikalais ra
šoma trečiame šio numerio pus
lapy.

Dail. Povilo Osmolskio atmi
nimui pagerbti Kultūros Ži
diniui paaukojo 29 dol. Stauf
fer Chemical Kompanija (Styl
ing Departament, N.Y.C.,), kur 
velionis dirbo.

Agotos Podresienės atsimini
mui pagerbti A. Balsys, N.Y.C., 
vietoj gėlių aukojo 10 dol. Kul
tūros Židiniui.

Lietuvių Bendruomenės Mas
petho apylinkės metinis susirin
kimas įvyko balandžio 25, sek
madienį, V. J. Atsimainymo lie
tuvių parapijos salėj. Į naują 
valdybą išrinkti ir pareigomis 
pasiskirstė: P. Wytenus — pir- 
min., E. Kapočiūnaitė —vice- 
pirm., K. Vainius — ižd., C. 
Ašebergas — rengimų vad., 
J. Pumputienė — sekr. Po su
sirinkimo pokalbis tęsėsi prie 
kavutės ir užkandžių.

Lietuvių Fondas gegužės 15 
International viešbutyje prie 
Kennedy aerodromo šaukia sa
vo narių, gyvenančių rytinia
me Amerikos pakraštyje kon
ferenciją. Iš Chicagos atvažiuo
ja visi reikalingi žmonės. Bus 
padaryti pranešimai apie Fon
do dabartinę padėtį, kaip skirsi 
tomas pelnas, kokie ateities pla 
nai. Visi kviečiami dalyvauti.

Paterson, N. J. Rytų JAV pa
kraščio Lietuvių Bendruomenės 
apygardų ir apylinkių atstovų 
suvažiavimo Patersone,. N. J., 
metu (šeštadienio, gegužės 1 
d., darbų tvarkai pasibaigus) 
vietos apylinkės valdybos rū
pesčiu rengiamas literatūrinis 
pobūvis. ‘ Pradžia 8 v. vakare 
suvažiavimo patalpose (Sv. Ka
zimiero parapijos salėje, La
fayette St). Programoje 1970 
Draugo konkurso laureato Vy
tauto Volerto romano “Praga
ro vyresnysis” pristatymas su
važiavimo dalyviam ir svečiam. 
Dalyvaus autorius. Romaną ap-

“LIETUVOS ATSIMINIMŲ” SUKAKTUVINIS BANKETAS
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Prel. dr. L. T u laba, P.A., pra
vedęs rekolekcijas pranciškonų 
vienuolyne Kennebunkporte 
Maine, šį savaitgalį veda reko
lekcijas Brooklyno pranciškonų 
vienuolyne.

Domą Kunskas, mirus a. a.
Agotai Podresienei, gėlių vie- įars rašytojas ir kritikas Pra- 
toj paaukojo Kultūros Židinio 
statybos fondui 100 dol. Pran
ciškonai už auką nuoširdžiai dė
koja.

Pagerbdami a.a. kun. dr. Sta
sio Valiušaičio prisiminimą, M. 
Shalins paaukojo Balfui 25 dol.. 
o B. ir Ed. Liogiai 10 dol.

D. K. Birutės draugijos vai 
dyba šaukia visuotinį narių su
sirinkimą gegužės 2 d. 4 vai. 
popiet M. Klivečkienės bute. 
76-13 85 Rd., Woodhavene 
Visos narės, o taip pat ir nau
jos narės, kviečiamos dalyvau
ti.

Dr. Stasė Bintakienė-Binta- 
kys, kuri turėjo dantų gydyme 
kabinetą 16 Linden Street, 
Brooklyne, dabar kabinetą per
kėlė į Woodhavena. Naujas ad
resas 85-67 79 Street Woodha
ven, N. Y., telefonas 296-74 
43.

Pagerbdami a.a. kun. dr. S? 
Valiušaičio atminimą, Kultūros 
Židiniui aukojo M. Shalins, E. 
ir K. Genevich, G. Zavadzkas 
— po 25 dol., O. K. Bačauskai 

■— 15 dol., V. Padvarietis — 
10 dot, V. Steponis — 5 dol.

nas Naujokaitis. Ten pat bus 
galima įsigyti ir naująjį Vytau
to Volerto kūrinį. Knygos mė
gėjai ir literatūros bičiuliai ma
loniai kiviečiami dalyvauti šia
me pobūvyje.

Kat. M. S-gos 29 kuopa gegu
žės 2 rengia motinų pagerbi
mą. 11 vai. mišios Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje, po mišių 
pusryčiai. Bus prisimintos ir 
pagerbtos visos čia esančios mo
tinos, motinos Lietuvoje ir iš
tremtos i Sibirą. 4»

Cypress Hills sekcijoj 2 šei
mų name išnuomojamas butas 
iš 6 kambarių. Butas patogus 
ir šviesus bei arti Jamaica trau
kinėlio. Skambinti tel. TA 7-63 
55.

— Elektrines ir kt- rašo
mas mašinas, Radio, Zenith 
TV, kalkul. ir skaičiavimo ma
šinas pigiausiai ir sąžiningai 
pirksite iš: J.L. Giedraitis, 10 
Barry Dr., E. Northport, N.Y. 
11731. Tel. (516) 757-0055.

SKRISKIME VISI KARTU 
| IV DAINŲ ŠVENTĘ 

CHICAGOJE
Dainų šventė įvyks liepos 3-5. Ta proga įvyks ir tradici
nės metinės futbolo rungtynės tarp New Yorko Lietuvių 
Atletų Klubo ir Chicagos “Lituanikos”.
Ekskursiją rengia New Yorko Lietuvių Atletų Klubas.
Skridimo informacija:

1. Lėktuvas išskris iš La Guardia aerodromo liepos 3 d. 
rytą.
Grįš liepos 5 d. vakarą.
Nusileidimo ir pakilimo vieta Chicagoje — Midway 
aerodromas, kuris yra Chicagoje miesto centre.
Lėktuvas — United Airlines Boeing 727 (reguliarus).
Lėktuve pilnas aptarnavimas, geras maistas (steikai) 
ir gėrimai (neribota ir be kainos).
Kaina vienam asmeniui į abu galu $75.00 (beveik 
$40.00 pigiau negu normali “Economy Flight” kaina).
Vietos užsakomos, prisiunčiant $40.00 užstato asme
niui, šiuo adresu:

Klemas Budreckas, 
91-03 117 Street
Richmond Hill, N.Y. 11418 
Tel. 849-0707

Vykstantieji į Dainų šventę kviečiami pasinaudoti šia 
ekskursija ir tuo paremti mūsų sportuojantį jaunimą.
Užsisakykite kuo greičiausiai — vietų skaičius apribotas.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

JAUNIMO
PAVASARIO

ŠOKIAI
įvyks gegužės 8 dieną. Kultūros 
dinio patalpose. Bus juostelių muzi
ka ir vaišės. Pradžia 7:30 v.v. Įėji
mas 2 dol. Kviečia atsilankyti N.Y.

SKAUTAI VYČIAI
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Lietuvos atsiminimų radijo 
valanda, minėdama savo 30 me
tų sukaktį, net dvi dienas ren
gė iškilmes. Balandžio 24 buve 
koncertas Elizabethe, o balan
džio 25 — pamaldos Švč. Tre
jybės bažnyčioje Newarke.

Mišias atlaikė prel. Jonas 
Scharnus, pamokslą pasakė 
Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, O.P.,

Aldonos Kepalaites 
koncertas

Prie New Yorko lietuvių verž
liųjų menininkų priklauso pia
nistė Aldona Kepalaitė, kuri 
metai iš metų rengia savo pa
vasario koncertus miesto cent
re.

Dar taip, rodos, neseniai ji 
lipo kolegijos laiptais su kny
gomis ir gaidomis besimokyda
ma, o dabar lipa į sceną, norė
dama įsitvirtinti ir nuolat au
ginti savo vardą.

Tai labai gražu, bet to verž
lumo neužtenka. Reikia jai pa
galbos. Kas seka toki menini 
gyvenimą, tas pastebi, kaip ki
tos tautos moka suorganizuoti 
paramą tokiam kopiančiam me
nininkui. Žydai čia yra nepra
lenkiamas pavyzdys. Jie mo
ka savo žmones pakelti ir įtvir
tinti.

Ir mum, lietuviam, reikėtų 
daugiau dėmesio, šilumos, bi
čiulystės tiems, kurie veržiasi, 
dirba ir reiškiasi kaip meninin
kai. Dėmesio verta ir Aldona 
Kepalaitė, rimta pianistė. Tad 
prašomi visi, kurie tik gali, ap
lankyti jos koncertą, paklausyti, 
kaip Aldonos pirštai liečia pia
niną ir išgauna muziką. Kon
certas bus gegužės 1 Town 
Hall, pradžia 5:30.

giedojo šv. Cecilijos choras, va
dovaujamas K. Bagdonavičiaus, 
ir Rūtos ansamblis, vadov. J. 
Stankūno.

Tuoj po pamaldų tos pačios 
parapijos salėj buvo banketas. 
Dr. J. Stuko šilta ir patrau
kianti asmenybė žmones leng
vai suveda į piknikus ir į ban
ketus. Ir čia buvo per 200 žmo
nių.

Prie garbės salo
Prie garbės stalo tarp gėlių 

ir žvakių susėdo visi radijo pro
gramos darbuotojai, koncerto 
menininkai, keletas kunigų. 
Maldą sukalbėjo prel. J. Schar
nus, tos parapijos šeimininkas.

Banketui vadovavo pats ko
miteto pirmininkas Antanas 
Rugys, negailėjęs lipšnių žo
džiu visiem šios šventės dar
buotojam, svečiam. Pirmiausia 
jis pasiūlė tostą už sukaktuvi
ninką. Taip pat sugiedota Il
giausių metų.

Pagrindinę kalbą pasakė prel. 
J. Balkūnas, kalbėjęs taip pat 
per radijo valandos 20 ir 25 
metų sukaktis. Savo kalboj ap
žvelgė istorinį kelią ir įprasmi
no radijo tarnybos darbą, api
būdino ir J. Stuko nuopelnus.

Linksmieji broliai
Programa buvo truputį pa

keista. I sceną išėjo 4 linksmie
ji broliai: Alfonsas Petrulis, 
Algirdas Kačanauskas, dr. D. 
Slavinskas ir Julius Veblaitis 
(su akordeonu). Jie padainavo 
dainų, šmaikščiai sueiliuotų. 
Dainose iš komiškos pusės bu
vo paliesta sukakties aktualijos 
ir pats programos 
Stukas.

Lietuvos konsulo
Pirmas sveikino

gen. konsulas A. Simutis. Jis 
prisiminė praeiti, siekė net 
1936 metus, atžymėjo J. Stuko 
triūsą tautos labui ir jam įtei
kė Lietuvių Fondo išleistą me- - ninkės vietos. Siūlyti nuo 6 iki 
dalį. - 8 vai. vakarais tel- 782-3347.

Žibuoklių dainos
Žibuoklių sekstetas, pradėjęs 

savo dainų karjerą panašios su
kakties proga, įkopė į sceną ir 
sklandžiai bei kultūringai padai
navo 4 dainas: F. Strolios — 
Pavasaris, L. Stuko — Už mė
lynų marių, J. čižausko — My
liu tave, A. Bražinsko — Ka
reivėliai. Sekstetui vadovavo L. 
Štokas.

Sveikinimai ir dovanos
Sveikino dar dr. P. Vileišis 

iš Conn, valstybės atvykęs : 
■šias iškilmes, žodelį tarė ang
liškai Loreta Stukienė, apžvelg
dama darbo prasmę. Ji save 
vardu padovanojo Jokūbui Stu- 
kui dail. J. Juodžio paveikslą, 
kuris buvo šiai progai nutapy
tas. Paveikslą įnešė į sceną, pa
kvietė ir patį dailininką “ati
dengti”, nes buvo tvirtai ir gra
žiai apvyniotas. Dailininkas net 
paaiškino, ką vaizduoja šis pa
veikslas — Tai “Radijo kara
laitė.”

• Komitetas dar įteikė adre-
Irena Veblaitienė paminėjo 
pavardes tų, kurie sveikina 
proga. Sveikinimų buvo ga- 
daug.

Prof. J. Stuko žodis
Pakviestas kalbėti pats radi

jo programos organizatorius ir 
vedėjas prof, d r. J. Stukas su 
maniai padėkojo visiem, pa
kviesdamas kiekviena stala at
sistoti, net kiekvieną asmeniš
kai suminėdamas.

Pabaigos maldą sukalbėję 
kun. P. Totoraitis. Žmonės at
sikėlė nuo stalų, bet nesiskirs- 
tė, kaip paprastai šnekučiavosi 
apie porą valandų.

Ir tai jau lieka atsiminimai 
— malonūs atsiminimai apie su 
kaktuvinį banketą, kuris pa
gerbė “Lietuvos atsiminimus”.

(p.j.:
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Lietuvos vyčių N. Anglijos 
seimas vyksta gegužės 1-2 šv. 
Kazimiero salėj Brockton , 
Mass. Atstovai ir svečiai sek
madienį dalyvaus 11:30 mišio
se iš ryto Šv. Kazimiero baž 
nyčioj. Po pietų salėj prasidės 
posėdžiai. Pradžia apie 1:30 v 
Jaunimas ypatingai kviečiamas 
atsilankyti.

vedėjas J.

dovana
Lietuvos

•są, 
tik 
šia
na

Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų seimas bus gegužės 2 jų 
motiniškame name, 261 That
cher St., Brockton, Mass. Sese
lių viršininkė sesuo M. Ama
deus ir rėmėjų pirmininkas ku
nigas V. Valkavičius kviečia vi
suomenę atsilaikyti į seimą. 
Pietūs bus 1 vai., po to susi
rinkimas, 4:15 popiet mišios 
koplyčioje, 5 v. — vakarienė.

Vaikų pirmoji komunija bus 
gegužės 16 d. 9 v.r. per mišias. 
Vaikus paruošė' Nukryžiuotoje 
Jėzaus seselės, kurios moko Šv. 
Petro mokykloje.

KRYŽIAŽODŽIO ATSAKYMAI 
(žiūr. 6 psl.)

Skersai: 1. Velykos. 6. Loti. 
7. Voras. 9. Edą. 11. Litas. 12. 
Ėmė. 13. Ir. ' j r -

Žemyn:- 1 Voverė 2. Yla. 3. 
Kosėti. 4. Ot. 5. Simas. 8. Rolė. 
10. Dar.

Milijonai laukia paveldėtoju. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom 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.

Lietuvė moteris ieško šeimi-

Lietuviškų pinigų (popieri
nių) norėtų įsigyti pinigų rin
kėjas. Kas norėtų tokių pinigų 
parduoti, prašomas skambinti 
po 5 vai. vak. tel. (212) 242- 
2142.

KULTŪROS ŽIDINIO
MOTERŲ VIENYBĖ

7 vai. vak.

KNIGHTS OF COLUMBUS SALĖJE . 
616 Jamaica Avenue, Brooklyn, N.Y.

ruošia

PAVASARIO BALIŲ
Vakarienė, šokių kontestas, loterija — bus galima laimėti 
dail. J. Juodžio paveikslą, daug kitokių laimėjimų. De
šimčiai žmonių butelis degtinės.
Vietas rezervuoti iš anksto, nes reikia žinoti dalyvių skaičių. Bilie
tai gaunami pas visas Moterų Vienybės nares arba: EI. Andružis — 
VI 7-4477; U. Bacey — 847-3575 • įėjimo auka 10 dol.
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New Yorko LIETUVIŲ FONDO Skyrius
kviečia visus lietuvius atsilankyti didžiajame — tradiciniame

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS UŽBAIGIMO 
BANKETE 

kuris įvyks 1971 m. 

gegužes 15, šeštadienį 
INTERNATIONAL HOTEL

I

(prie įvažiavimo j Kennedy aerodromą ii Van Wick expressway pusės)

Baliaus programoje:
KRISTINA ŽEBRAUSKAITĖ-GINTAUTIENĖ 
— modernaus šokio šokėja
VANDA G ALBUOGYTĖ — lyrinis sopranas 
Šokiams groja: JOE THOMAS orkestras 
Kokteiliai — 8 v. vak. Vakarienė 8:30 v. vak.

Įėjimas (iš anksto užsisakius vietas) — $20 asmeniui. Staliukai po 10 asmenų. 
Vakariniai rūbai (Coctail dress)

Bilietai ir staliukai užsakomi pas: inž. I. GASILTŪNĄ — 177-06 Wexford 
Terrace, Jamaica Estates, N.Y. 11432 (Telefonas: 212 523-2722

Lietuvių Fondo New Yorke 
baliui rengti komitetas

ss Lietuviškų pinigų rinkėjam 
g dėmesio! Gauta keletas su Vy
li tautu ir Vyties ženklais 1936 

metų laidos sidabrinių pinigų 
s» — 10 litų. Kaina su persiunti- 

mu 22 dol. Kas norėtų įsigyti, 
S kreiptis į Darbininko administ- 
== raciją, 910 Willoughby Ave., 
S Brooklyn, N. Y. 11221. Tel. GL 
g 2-2923.

Ieškomas butas (apartment) 
s iš 4-5 kambarių dviem suaugu- 
S gusiem Cranford, Linden ar 

Elizabeth, N. J., arba tų vieto
vių apylinkėse. Kas žinotų ar 
turėtų tokį butą, skambinti tel. 
(201) 679-8665 arba rašyti Dar
bininko administracijai.

Stasys Citvaras, laikrodinin
kas, kaip buvom rašę, birželio 
gale išvyksta į Braziliją. Laik
rodžius taisyti priims dar visą 

__ mėnesį, gi laikrodukus pirkti 
= bus galima iki birželio mėne- 

šio. Skambinti tel. 846-3648.
Pigiai parduodama nauja, vi- 

= sai nevartota ZENITH “portab* 
S le” televizija, ekranas 16x12’/ž 
= inč. dydžio, su staliuku. Skam- 
== binti EV 6-4151 nuo 5 vai. vak

STATYBAI PAREMTI

TORONTO
BIRBYNES

Bilietus galima įsigyti pas: B. Labutienę, telef. VI 7-5550; D. Birutienę, TA 
7-8231; M. Balinskienę, 296-2244; A. Reventą, 441-9725; LITAS kelionių biure, 
847-5522;.Darbininko administracijoje, GL 2-2923 ir prie įėjimo.

DAINŲ IR ŠOKIŲ 
DIDYSIS KONCERTAS

RICHMOND HILL GIMNAZIJOS 
AUDITORIJOJE 
89-30 114th Street
Įėjimas iš 113 gatvės (1 blokas į pietus nuo Jamaica Ave.) 
QJ traukinio 111 stotis.

Bilietų kainos: jaunimui $2.00, suaugusiems $4.00, garbės vietos $5.00.

SUSIPAŽINIMO ŠOKIAI 9 v.v. Maspetho lietuvių parapijos salėje 
-64-14 56th Road.

Ateikime! Įvertinkime jaunimo pastangas!
Pagreitinkime Kultūros Židinio statybą!




