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smesi gąsdinti greitu karu su koniunistine Kinija
barinis spaudimas Vietname stiprėja. Namie opozicija pralai- 
nejo, bet imasi naujo žygio — susipratimo su Kinija

’ULBRIGHTAS PRALAIMI sa- MeNAMARA: Kinija pasirengs RUSK VALDŽIA

1Kas patraukė šiom dienom 
dėmėsi labiau', nei politiniai Į- 
vykiai? Katastrofos, nelaimės. 
Lėktuvu katastrofos Japonijoje 
susitelkė i labai trumpą laiką:

Boeing 707 atsitrenkė į Fuji 
kalną — žuvo visi 124, tarp jų 
89 amerikiečiai; prieš mėnesį 
Tokyo įlankbn nukrito Japoni
jos lėktuvas su 133.

Kunigas Daniel Lyons, S. J., 
kurio svarbiausios mintys dėl 
Vietnamo netolimos praeities 
buvo atpasakotos Darbininke, 
laikomas vienu iš autoritetų tuo 
klausimu. Jis yra “Free Paci
fic Association” direktorius, yra 
“Asians Speakers Bureau” New 
Yorke steigėjas, lankęsis Viet
name ir keliaująs su praneši
mais po Ameriką. Prieš porą sa
vaičių jis buvo pakviestas liudy
ti tuo pačiu klausimu ir atsto
vų rūmų užsienių reikalų komi
sijoje, kuriai pirmininkauja

eityje mes nepaslinkome vykdy
ti Trumano doktrinos Azijoje, 
išskyrus Korėją. Nepaslinkimas 
tenai atvedė Į mūsų šiandieni
nes problemas“.

Lyons priskaičiavo iš tos pa
grindinės klaidos išplaukusius 
vaisius — 22 “pavojingas klai
das", kurios suriša Amerikai 
rankas dabar. Tarp jų:

— Raudonosios Kinijos bai
mė vyrauja visoje kitoje mūsų 
politikoje, pvz. ar mes turime 
pavartoti Formozos kariuomenę 
ir kurios sritys gali būti bom-

am komitete
Užsienių reikalų komitete, 

uriam vadovauja šen. Ful- 
rightas, kovo 6 buvo priimta 
tkinės paramos Vietnąmui 415 
iii. 18:1 balsais. Prieš tai buvo 
tmestas 13:6 balsų šen. Ful- 
irighto siūlymas nutarti, kad ta 
urna nereiškia pritarimo A- 
nerikos kariniam įsipareigoji- 
nam Vietname. Tokiam siūly
mui buvo priešingas valst. sek. 
lusk, ir komiteto du trečdaliai 
įsistojo vyriausybės pusėje.

prieš Ameriką per 10 metų
Apsaugos sekr. McNamara ko

vo . 7 liudijo, kad dvejų-trejų 
metų laikotarpy kom. Kinija 
bus pajėgi atominei agresijai 
iki 700 mylių nuo Kinijos. Tik 
per 10 metų ji bus pajėgi ag
resijai prieš Amerikos kontinen
tą. Auganti Kinijos atominė jė
ga padrąsino ją leistis Į dabar
tinius grasinimus karu.

BALSAI ir 
ĮVYKIAI 
dėl Vietnamo

— Valst. sekr. Rusk kovo 6 
lareiškė, kad trys ketvirtadaliai 
)asaulio mažųjų valstybių remia 
Amerikos liniją Vietname, nors 
tai kurios viešai to negali pa
sakyti.

— Gen. M. Taylor pasisakė 
iž Haiphongo uosto blokavimą. 
Šen. Fulbrightas tuojau tai at- 
mptė kaip “karo gilinimą”.

— Šen. Edw*rd M. Kennedy 
šelevizijoje pasisakė- prieš* koa
liciją su komunistais, už pilną 
pritarimą prezidento politikai, 
išsiskirdamas nuo brolio Rober-

— New Yorko biržoje kovo 
7 kritimas buvo tokis, kokis ne
buvo nuo prezidento Kennedy 
nužudymo dienos.

SUSTIPRINTA
Prez. Johnsonas kovo 4 pra

plėtė valstybės sekr. Rusk ga
lias — pavedė jo žiniai visus 
santykius su užsieniais, išsky
rus karinius veiksmus. Jo pa
vaduotojas toje koordinacinėje 
srityje bus ligšiolinis valstybės 
sekr. pavaduotojas Bali. Šiuo 
žygiu prezidentas grąžina vals
tybės departamentui tas galias, 
kurias buvo iš jo pasiėmęs pre
zidentas Kennedy, Baltuosiuose 
Rūmuose sukurdamas savo pa
tarėjų lyg ir atskirą valstybės 
departamentą.

kovo 4 Kanados lėktuvas dėl 
miglų nukrito prie Tokyo ae
rodromo — žuvo 64 iš 72; po 
18 valandų Anglijos lėktuvas

SOVIETUOSE t— religinis po
grindis

Komunistinėje spaudoje a- 
liarmuojama, kad visa ateistinė 
propaganda nepajėgė sunaikin
ti ortodoksų Ųkėjimo. Uždaiy- 
tos daugumas bažnyčių (iš 1914 
buvusių 54,174 likę dar 10,000), 
tačiau tikintieji namie prakti
kuoja religines tradicijas. Lai
kraščiai tai vadina religiniu po
grindžiu.

Amerikoje gamtos katastro
fos palietė Mississippi — kovo 
2 nuo tornado žuvo 57, sužeis
ta 497; kovo 4 viduriniuose va
karuose, nuo Montanos iki Di
džiųjų ežerų, siautėjo vėjai 98 
mylių greičio ir suvertė pusny
nus kai kur iki 30 pėdų; žuvu
sių rasta 7.

Nuo kovo 7 temperatūra vėl 
krito. Daugelis namų be šilu
mos dėl nutrukusio energijos 
tinklo. Minnesotoj, Dakotoj, Na- 
braskoj priskaityta 20 žuvusių. 
Šimtai gyvulių sušalo. Minneso
toj kovo 7 temperatūra buvo 1& 
žemiau nuliaus.

kongresmanas Clement J. Zab- 
locki.

Jis atsakinėjo į klausimus, ar 
Amerikos karas Vietname yra 
nusikaltimas moralei (tai argu
mentas, sakomas labiausiai tų, 
kurie nepripažįsta pastovių mo
ralės principų), ar, jo suprati
mu, dabartinės Amerikos poli
tika Vietname teisinga. Atsa
kinėjo: ta politika "yra ne tik 
pateisinama, bet ir moraliai pri
vali“, nes joje susijungia krikš
čioniška labdara su šviesiai su
prastu apsigynimo principu. Da
bartinė politika “iš pagrindų 
yra teisinga”; į ją pastūmėjo 
praeities klaidos. Būtent: “pra-

bardūojamos.
— Mes galvojame, kad silp

numas greičiau nei stiprumas 
sulaikys nuo agresijos.

— Mes leidžiame savo diplo
matam sustabdyti tokius esmi
nius karinius sprendimus kaip 
Haiphngo užblokavimas.

— Mes nepakankamai verti
name reikšmę šaltojo karo 
fronto, kuris susidarė Jungtinių 
Valstybių viduje.

..— Mes grindžiame savo poli
tiką klaidingu Įsitikinimu, kad 
komunistinė Rusija slaptai yra 
mūsų pusėje. Buvusio ambasa
doriaus George F. Kennano liu
dijimas Fulbrighto' komisijoje

Pavasario džiaugsmai politikoje: dviejų politikų reiškėjai — Fulbrightas ir 
McNamara LBJ ir HHH po kelionės tol. rytuose

LBJ ir Fulbrightas kovo 3 priėmi
me

LBJ ir Dirksenas, respublikonų 
vadas

vasario 10, kad svarbiau su Ru
sija turėti atoslūgį (detente) ne
gu laimėti karą, yra tipingas 
tos liūdnos klaidos pavyzdys.

— Mes manome, kad J. Tau
tų gen. sekr. U Thant yra neša
liškas; kad jis tikrai suintere
suotas dirbti teisingos taikos la
bui ir kad jis yra priešingas 
vad. “išlaisvinimo karam”.

— Mes manome, kad šiaurės 
Vietnamas nusileis lengvai, ir 
dėl to pripažįstame jam nelie
čiamas vietas Haiphonge ir Ha- 
noi. ' • - -

— Mes tebesilaikom iliuzijos, 
kad konfliktas baigsis priešo

to Kennedy pareiškimo.
— H. Tribūne tvirtinimu, Ho- 

nolulu konferencijos metu pre
zidentas spaudė, kad rinkimai 
Vietname būtų pagreitinti; nor
maliai jie buvo numatyti 1967.

— N. Y. Times kovo 5 pada
rė išvadą, kad bombonešiam at
šauktas draudimas susilaikyti 
nuo atakų š. Vietname. Lėktu
vai puolė geležinkelį, kuris jun
gia kom. Kiniją su Hanoi; su
daužė dvi raketų bazes, ir visa 
lėktuvų veikla sustiprinta.

— Europoje Amerika atper
kanti iš savo sąjungininkų 
anksčiau jiem duotas karo me
džiagas, kurios dabar reikalin
gos Vietnamo karui.

— P. Vietname, kaip gen. 
AVestmoreland pranešė, sunai
kinti komunistų 4 batalionai, 
apie 1000 žmonių.

— Jūrininkų unija kovo 3 
pakartojo, kad boikotuos lai
vus, kurie prekiauja su Hanoi, 
nors valstybės departamentas 
tam nepritaria.

— šiaurės Vietnamas ėmė 
spausti kom. Kiniją, kad duo
tų daugiau pagalbos ir stipriau 
įsijungtų į karo veiksmus Lao
se.

— Kom. Kinijos spauda ko
vo 6 apkaltino Sovietus, kad jie 
norį š. Vietnamą priversti sės
tis prie derybų stalo, kuris jam 
būtų naujas Miunchenas. Kalti
nimą sieja su Anglijos min. pir
mininko VVilsono buvojimu 
Maskvoje.

ŠALTASIS KARAS AMERIKOJE DEL VIETNAMO POLITIKOS - kalbos apie karą suk Kinija
Politikoje su mažėjančia Įtam

pa sekamas šaltasis karas Ame
rikoje dėl Vietnamo. Jau paste
bimi tos kovos pirmieji rezulta
tai: Kongrese ir visuomenės o- 
piniįoįe prezidento linija aiškiai 
laimėjo. Tai rodė balsavimai dėl 
šen. Morses siūlymo atšaukti 
1964 metų rezoliucija prezi
dentui duotus Įgaliojimus, bal
savimai dėl biudžeto Vietnamo 
karui.

SENATE OPOZICIJA imasi nau
jo veiksmo.

Šen. Fulbrightas. kuris vado
vauja opozicijai, nekapituliuoja. 
Jis pasiskelbė pradėsiąs šią sa
vaitę naują apklausinėjimą šū
kiu — gresia karas su kom. Ki
nija vienerių metų eigoje; rei
kia jį sukliudyti. Kovo 6 Ful
brightas kalbėjo kad vyriausy
bės specialistai Kinijos reika
lam esą Įsitikinę, jog karas su

De Gaulle tempia santykius su Amerika
Prezidentas de Gaulle kovo 

7 laiške prezidentui Johnsonui 
iškėlė reikalą derėtis dėl A- 
merikos karinių bazių ir kariuo
menės, kuri yra Prancūzijos 
teritorijoje, perdavimo Prancū
zijos kontrolei nuo 1969. Tada 
baigiasi sutartis dėl Nato.

Amerika turi Prancūzijoje 
apie 26,000 vyrų, kelis stam-

Dusyk mirė
New Yorke Henrietta Lan

dau, 71 metų, kovo 4 buvo ras
ta savo bute mirusi. Artimiau
sias gydytojas konstatavo mirtį 
ir buvo iškviesti laidotuvių biu
ro tarnautojai. Laidotuvių kop
lyčioje naktį sargas išgirdo de
javimus, ir pastebėta, kad ji te
bealsuoja, veidai raudonėja. Nu
gabenta į Roosevelto ligoninę.

AIRIJA — taip mini nepriklau
somybę

Dubline, Airijos sostinėje, 
kovo 8 susprogdintas Nelsono 
paminklas, kuris laikomas Ang
lijos viešpatavimo simboliu. Kal
tinamas Airojos pogrindis — 
“respublikinė armija”, kuri su
stiprinusi savo veiklą ryšium su 
50 metų sukilimo prieš anglus 
sukaktimi.

— Vienos kardinolas Koe- 
nig kovo 6 aplankė Vengrijos 
kardinolą Mindszenty, kuris te
bėra Amerikos atstovybėje.

— Ca»tro kovo 6 paskelbė, 
kad du, majorai, ČIA pade
dami, rengė sąmokslą Castrui 
nužudyti.

— G. Mennen Willi*mi, val
stybės sekr. padėjėjas Afrikos

bius aerodromus, mažą pajūrio 
bazę laivynui, Nato vyriausią 
būstinę prie Paryžiaus. Prancū
zija numatanti atitraukti iš Na
to žinios ir dvi divizijas, kurias 
ji laiko Vokietijoje.

Kodėl dabar de Gaulle pakar
tojo tuos reikalavimus? Galima 
špėti, kad de Gaulle nori lenk
tyniuoti su Amerika dėl palan
kumo Sovietam. De Gaulle vyks
ta Į Maskvą birželio mėn. ir 
nori demonstruoti savo nepri
klausomybę derantis su Mask
va dėl santykių. Demonstruoti 
dabar, kada Įtaria, jog Ameri
ka per Anglijos tarpininkavimą 
taip pat ieško tų santykių su 
Maskva Vietnamo reikalui.

kom. Kinija prasidėsiąs per vie
nerius metus. Tad Fulbrighto 
apklausinėjimo tikslas — pa
ruošti susipratimą su kom. Ki
nija ir tuo keliu išvengti karo.

N.Y. Times kovo 6 sutinka, 
kad iš Vietnamo negalima pasi
traukti. Tačiau reikia spausti 
gen. Ky ir jo vyriausybę dery
bom su Vietkongu: reikia, kad 
jie pradėtų “dialogą”, kuris 
vestų i laikinės koalicijos su 
komunistais sudarymą.
VISUOMENĖJE: pavojingi ba
landžiai ar vanagai?

C. L. Sulzbergeris (Times) 
aiškina, kad prezidentas esąs 
susirūpinęs. Susirūpinęs ne ‘ba
landžių’ opozicija, kuri eina iš 
“vadinamo kairiojo sparno”; ji 
esanti ne daugiau pavojinga 
kaip tie paukšteliai sostinės par
kuose. Prezidentas galvojąs, 
kad pavojingesni esą “vana
gai”, kurie reikalauja griežtes
nių priemonių. O prezidentas 
įsitikinęs, kad vanagų skaičius 
ir jėga gausėja. Jei anksčiau 
prezidento vidurio liniją rėmę 
63 procentai, tai per laiką, ka
da buvo sustabdytos oro ata
kos ir ėjo apklausinėjimai Kon
grese. pritarimas nukrito iki 49 
proc. Tai reiškė, kad tas skirtu
mas, tie 14 procentų, kurie

anksčiau pritarė prezidentui, 
nuėjo pas vanagus, reikalaujan
čius griežtos linijos. Autorius 
netiesiogiai pritaria Fulbrigh-

tui, gąsdinančiam greitu karu 
su kom. Kinija, nes jis sako, 
kad vanagų sustiprėjimas pap
rastai vedąs į karą.

Kam sovietam reikalingi kaliniai?
Maskvoje pernai metų pra

džioje buvo suimtas anglas 27 
metų mokytojas Gerald Broke 
ir liepos mėn. nuteistas už ta
riamą šnipinėjimą 5 metam. Ko
vo 7 Anglijoj buvo gautas iš 
Maskvos kalėjimo jo pasirašy
tas atsišaukimas Į spaudą, kad 
jis būtų iškeistas į Sovietų šni
pus, kurie yra suimti Anglijoje. 
Pavyzdžiu nurodė anglą Wyn- 
ne, kuris buvo iškeistas i sovie
tu šnipą Molody-Lonsdale. Laiš
ke nurodė net, Į ką jis galėtų 
būti iškeistas — į Amerikos pi
liečius Morris ir Lola Cohen (ki

taip: Peter ir Helen Kroger), ku
rie Anglijoje buvo nuteisti 20- 
metų ryšium su Molody-Lons- 
dalė byla.

Spauda pastebėjo, kad Sovie
tai buvo siūlę paleisti ir ame
rikietį Mottą už tuos pačius so
vietų šnipus Morris ir Lola Co
hen. Bet Amerika Į tokius mai
nus nesileido. Tokio nusistaty
mo dabar laikosi ir Anglija. Ki
taip elgiantis, sovietai būtų pa
skatinti grobti svetimų valsty
bių piliečius mainam už savo 
šnipus.

Ghanoje—ar Nkrumah grįš?
Nkrumah, buvęs Ghanos pre

zidentas, sėdi Guinejoje, kurio 
prezidentas Seku Tourė, sutei
kė jam garbės prezidento titu
lą; tikisi grįšiąs į Ghaną ir gra
sina nubausiąs mirties bausme 
perversmininkus.

Ghanos naują vyriausybę tuo 
tarpu pripažino Amerika, Ang
lija, Liberija, Nigerija, Malaga-

Iš prezidentavimo Guinejoje 
nedaug naudos Nkrumah, nes 
tos dvi valstybės nesusieina.

Ghanos nauja vyriausybė pa
skelbė. kad savo asmeninio tur
to Nkrumah turėjo 7 milijonus, 
bet išvykdamas į kom. Kiniją, 
valstybės ižde valstybinių pini
gų tepaliko 130.000

— Bostone dėl spaustuvių 
-a------------ Q R

kariuomenę išstūmus ir atgavus 
viską, ką jis yra užėmęs jėga.

— Mes nenorime suprasti, 
kad tik Sovietų Sąjunga turi jė
gą mum sunaikinti ir kad mes 
gundom Maskvą tik prailginti 
karą.

— Mes nenorime suprasti, 
kad karą mes galime laimėti vi 
nerių metų eigoje, bet mes ne
pakankamai vertiname priešą, 
jei manome derybom pasiekti 
tai, ko siekiama.

— Mes nenorime suprasti, 
kad jei mes leisimės į kompro
misus Vietname, kaip tai da
rėm 1962 Laose, tai šitai bus 
pradžia galo Jungtinėm Valsty
bėm kaip laisvojo pasaulio va
dui ir kad be tokio vadovavimo 
bus pradžia galo pačiam lais
vajam pasauliui.. .

— Mes nenorime suprasti, 
kad Vietkongo pripažinimas 
reiškia pokariniam metui vy
riausybę su komunistų, koalici
ja, o tai reiškia sugriovimą, vi
so to, dėl ko mes kovojame.

— Mes nenorime suprasti, 
kad mūsų pagrindinės politi
kos kritikai yra arba neinfor
muoti arba nerealūs ar kad jie 
turi kitokį vertybių supratimą.

— Visada bus argumentų už 
atsitraukimą (iš Vietnamo) ar 
už karo nelaimėjimą, bet nėra 
rimtų argumentų už darymą 
kitaip, nei dabar daroma.

•
Pažymėtina, kad “taisytis” iš 

tų klaidų vis moko patys prie
šai — Amerika suteikė įgalioji
mus prezidentui imtis priemo
nių prieš š. Vietnamo agresiją 
1964 tada, kai jos laivai buvo 
užpulti Tonkino įlankoje; sovie
tines raketų platformas š. Viet
name ėmė bombarduoti tada, 
kai jau 7 Amerikos lėktuvai bu
vo nušauti, nors žvalgyba žino
jo apie platformų statymą ir ta
da galėjo sunaikinti jas be jo
kių aukų; apie Haiphongo uos
to blokavimą ima garsiau kal
bėti (gen. M Taylor), kai ko
munistai ėmė blokuoti Saigono



(nukritai 41*1.1

Lietuva.

(nukelta į 4 psl.)

Kai kurie kalbėtojai priminė 
Vietnamo ryšį su Lietuvos by- 
la ir jo poveikį Lietuvos reika-

čiau, negu spėjama pristatyti 
kalėjimų jiems sutalpinti?.

Vyriausiam teismui moralinė 
gyventojų padėtis neatrodo jau 
taip svaria, nes dažnai po pa- 
kartotinų apeliacijų, tiek nepa
dorių knygų tiek nepadorių fil
mų atžvilgiu, apskričių ar ats
kirų valstijų mažesniųjų teismų 
uždraudimai panaikinami. Pla
čios pažiūros ar tolerancija čia 
jau peržengia bet kokias leis
tinumo ribas.

1968,Nal 
8,3iei-n,

O atst SS. Sfraften (D., N. 
Y.) tiesiai pareiškė, kad:

— Būtų, žinoma, nenuoseklu 
mums siųsti savo jaunuolius ri
zikuoti gyvybe dėl laisvės ir-tau- 
tinio apsisprendimo į Vietna
mo kovų laukus ir tuo pačiu me
tu nematyti, kad visiškai tokia 
pati padėtis, nuo kurios sten
giamės apsaugoti Vietnamą, jau 
26 metai yra Lietuvos žemėj.. 
Mes privalom priešintis prieš 
užpuolikus ne vien Vietname. 
Mes turim tęsti savo pastangas 
atstatyti nepriklausomybę ir to-

Vha tai ką turi bendro su 
manim? ši pasyvi galvosena 
ir gausus pornografijos gamin
tojų ir platintojų pelnas kaip 
tik ir įgalina galingą šios; epide
mijos plitimą. Ar bandyta savo 
kaimmystėje, bendruomenėje,

TfirM

Philadelphijoje minint Lietuvos nepriklausomybes šventę invokacija skaito prel. V. Martusevičius. Nuo tr.
A. čepulio.

Artimoje praeity Amerikos 
vyriausias teismas parodė prak
tiško susirūpiniiha, kai iš Hong 
Kongo importuoti plastikiniai 
rutuliukai, skirti gėrimams vė
sinti, pasirodė pripildyti abejo
tino švarumo Vandens. Pakarto
tinai tuos rutuliukus sušaldant 
ir vėl vartojant, jų viduje tirps- 
tąs ledas galįs nepalankiai pa
veikti vartotojo sveikatą. Vy
riausybė nevengia pastangų , ap
saugoti savo piliečius ir nuo ki
tų panašių kūnui žalingų vais-

Nuodai ir vyriausias teismas

* fiw- 
tvirti* 

Ošan-

Vertybių skalėje lyg pasime
tant, tas pats Amerikos vyriau
sias teismas, atrodo, nebesiori
entuojąs kitų nuodų atžvilgiu. 
Pakartotinai atidėliojami spren
dimai tų bylų, kuriose spren
džiamas dvasinių nuodų klausi
amas? Ne kai^tifebyltabuvd'iš- 
spręstos kenkėjam naudinga 
prasme, iyg kenkiamieji nebe- 
turėtų jausti iš to jokio pavo
jaus ateityje.

/to* tiruos atžvilgiu, nuo pat nele- 
. . *' galans rusų tos šalies aneksavi-

Į*“-' mo 1944 m., buvo drąsinimas.
Mės pastoviai ir nuolat skelbėm 
sarogaidimą matyti ją vėl iš-

Yra sakančių, kad ne laikas 
bėga, bet žmogus nesulaikomai 
skuba laike dideliu greičiu. Tai 
filosofinė tema, gvildenanti 
žmogiškosios buities santykį su 
laiku. Gilūs mintytojai senai lai-, 
ko problemą svarsto ir nema
žai apie tai rašo, bet vienodos 
laiko sąvokos dar nėra. Atskiro 
žmogaus atveju nėra tas taip 
ir svarbu. Nesvarbu ir tai, kas 
labai greitai bėga — laikas ar

Kiti p 
» mažųjų^

minė, kad* Jungtinės Valstybės va jau buvo tapusi valstybe,— 
nepripažįsta ir toliau nepripa- kalbėjo .atst. Mį B. Degu* (R. 
žins dabartinio svetimos vai- Pa.)— o štai lietuviai, krikščio- 
džios Lietuvoj viešpatavimo tei- niška -tauta,' kurios tautiečiai 
sėtumo. ' - mūsų tarpe Inutija tvirtą prisi

rišimą prie misų gyvenimo bū
do. štai žmones,- kurie pažinojo 
laisvę ir pastovumą, ir kurių 
tas patyrimas jiems tik sutirš
tino dabartmio jų pavergimo 
kančią. Perivnjįjfnt mūsų atsa
komybę pa«ųųrijjhėje scenoje, 

|Wtą,kad^ 
tovių tautai.

jas už lietuvių tautos teises į 
laisvą ir nepriklausomą gyveni
mą. Nestipri buvo jo sveikata, 
du širdies priepuolius turėjęs, 
bet niekada tuo jis nesiskundė 
ir pavedamų jam darbų neven
gė. Jo veikimo skalė labai di
delė ir į plotį it į aukštį; Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto pirmininkas, Paverg
tų Europos tautų seimo politi
nės komisijos pirmininkas, Lie
tuvos Laisvės Komiteto sekre
torius, Vidurio Europos krikš
čionių demokratų sąjungos vi
cepirmininkas, Setori' Hali uni
versiteto, New Jersey, ekonomi
nių mokslų profesorius, The 
Baltic Ėeview, Revista Baltica ir

Sprendimai apie asmenį pa
gal jo draugystės dabar pakei
čiami sprendimais pagal jo 
skaitomą-literatūrą. Niekam ne- 
paslaptis, kad Amerikoje per 
paskutinius keliolika metų por
nografinės literatūros kasmet 
parduodama daugiau negu už du 
bilijonus dolerių. Neabejotina 
žala pajaudama ir suaugusiųjų 
tarpe, bet net trys ketrirtada- 
liai šios spaudoj patenka* kaip 
tikį nesubrendusias if lėilgvai 
suvedžiojamos jaunuomenės 
rankas.

Apčiuopiamą žalą jaunimui 
sutartinai liudija ir psichiatrai, 
ir polkijajr provincijų teisė
jai, turį progos susitikti su nusi
kaltėliu realaus gyvenimo aplin
kybėse, o ne iškilmingų togų ir 
tomų fone. Sekliai ir policinin
kai gyvenimo tikrovėje mato į- 
vykstant J. Edgar, Hoover žo
džius: “Seksualinė spauda pri
gamina nusikaltėlių daug grei

ti, kad bėgimo greitis yra di
delis, o sulėtinti jokia žemiška 
jėga jo negali, štai pati jaunys
tė, tuoj amžiaus vidurys, o ne
trukus ir senatvė balta. Kai ku
rie asmenys tebekalba dar jau
nimo vardu, o kiti, tik truputį, 
jaunesni, jau senatvę jiems pri
kaišioja kietai, lyg nusikaltimą, 
lyg nuodėmę kokią. Iš tikrųjų 
skubiai bėgame visi, nedaug 
teatsitikę vieni nuo kitų, ta pa
čia Sutvėrėjo duota kryptimi— 
Amžinybėn.

Ar čia senai sukrėtė lietuvių 
visuomenę staigi liūdna žinia 
apie dr< Antano Trimako mir
tį o jau vasario 2T dieną su
ėjo dveji metai. Dveji* metai 
jautimo tuštumos, kurioje gy
veno ir dirbo amžinos atmin
ties velionis. Sakoma nesą ne
pakeičiamų žmonių. Tai, tur 
būt, tiesa. Pakeisti yra galima, 
bet atstoti pakeistąjį ne visada 
yra lengva. Dr. Antanas Trima
kas buvo išskirtina lietuvio as
menybė. Giliai išmokslintas, 
aukštai kvalifikuotas ekonomis
tas, diplomatas, politikos, pro
fesorius ir nenuilstamas kovoto-

ątviros krizės Azijoje, nei ;
šiandien\Jungtinės Vals- vietų tariamųjųkmn^omūmiių 

tybės imas atlflEti^atyinantį įsi- , nuolaidų, 
pareigojimą pietryčių Azijoj, be.. būtybės į 
jokio aiškaus pavedimo iš savo" tikrąją ■ vetgūvė*tokių 
žmonių, iki kurio tolio turėtu- valstybių, krip Lietuva.

... mėm eiti laisvinti naujos res- 
biauzią to rėmimo žėhklą, dau- publikos, dar ilgai skendėjusios

— Vietname kovojantieji vy
rai yra akivaizdi išraiška, kaip 

drgąpriagijpre padaryti , yienin- tvirtai mes tikim visų tautų . 
gų žygių pas vietos valdžios at- laisvę, — sakė atst J. C. Klu- A privalu 
stovus, kad būtų apšvarinami czymki (D., ŪL) ir pridūrė: — turtai 
vietiniai spaudos kioskai, kino 
teatrai?

Nuodų skleidėjai pakankamai 
pelno pinigų, o tai įgalina, pa- 
sisamdyti ir gerai išsilavinusius 
advokatus, kurių dalis, prisiglau
dę prie “American Civil Liber- 
ties Union”, patvariai gina por
nografijos nekaltybę.

Pereitų metų gruodžio vidu
ry vyriausiame, teisme buvo 
svarstoma trijų pornografinių 
veikalų uždraudimas. Ilgai dis
kutuota dėl nepadorumo sąvo
kos. Pereitą savaitę vėl byla at
gaivinta, irgodžiosšlamštų pla
tintojų akys vėl krypsta į A- 
merikos vyriausią teismą, lauk
damos palankaus sprendimo. -

Daugely vietų pasekama New 
Yorko pavyzdžiu, kur protestan
tai, katalikai ir žydai, susijun
gę į “Operation Yorkville” są
jūdį, per savo narius reiškia 
protestą JAV prezidentui laiš
kais ir atvirukais. Jei jau siekia
ma ekumeniškumo, tai geriau
sia proga vienytis gėrio sargy
bai ir kovai prieš bendrą blogį.

' —Tos nuolaidas, — sakė se- 
~ nuolaidas pre- 

kyboje gali būti tokio pavida-

JO’!' laikraStinialram | Lietuvą,
tuo būdu suteikiant to paverg
to krašto piliečiam . laisvesnį 
balsą pasauly. Mes galėtume la-

ATS I MIN I M AI
LIETUVOS KONTRŽVALGYBA 1922- 1923
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Turėjo savo valiutą, savo ministrą Petrapilyje, valsty
binė kalba buvo suomių; turėjo Seną savo spaudą. Suo
miai buvo laisvi nuo karinės prievolės Rusijai, vie
toj tos prievolės jie mokėjo piniginę duoklę. Tik ge
neralinis gubernatorius su savo štabu buvo rusai Bet 
paskelbus nepriklausomybę it atsikračius nuo general 
gubernatoriaus, suomių valstybinis aparatas buvo pa
ruoštas.

Lietuva, Latvija ir Estija neturėjo autonomijos, 
bet paskutinės dvi valstybės buvo skirtingoje — geres
nėje padėtyje. Visų pirmą tam turėjo įtakos religija. 
Latvija buvo 60 procentų evangeliška, o Estija net su 
viršum 70. Estijoje buvo 22 proc. pravoslavų tikybos, 
Carų Rusija Latviją ir Estiją laikė tad evangelikų 
kraštais..Katalikams Lietuvoje nebuvo vietos valdžios 
tarnyboje. K*s norėjo tarnybos, turėjo vykti į Rusi
jos gilumą. Antra, tiys gubernijos, tada vadinamos Lif- 

liandijos, Kurliandijos ir Estlandijos, turėjo skirtin
gus įstatymus: svod zakonov gubernij ostzejskich (trys 
tomai). Pagal tuos įstatymus valsčius turėjo Savo teis
mą, kurio antra apeliacinė instancija buvo apskrityje 
— aukštesni valstiečių teismas. Visi tų teismų teisė
jai ir nariai buvo vietinių žmonių renkaTni, kaip kad 
rentimai ir viršaičiai. Dar daugau — valsčių raštinė- 
re ir valsčių bei apskrities teismuose oficiali kalba 
buvo vietinė, taigi, latvių ir estų. Tai jau daug, bet dar 
ne viskas. Be abejo, santykiai tarp dvarininkų-baronų 
ir valstiečių, ypač po 1905 metų daugiausia buvo ne
draugiški, bet tų baronų įtaka Petrapilyje iki pirmo 
pasaulinio karo buvo didelė, ir jie tą įtaką išnaudoda
vo: neįleisti rusų valdininkų bent į apskritis. Apstai- - 
čių administracijoj tarnyba buvo laikoma garbinga. Ap
skričių viršininkais, jų padėjėjas buvo daug baronų 
arba kaip Kakovskis, Varšuvos arkivyskupo brolis. Dėl 
to ten nebuvo kalbos apie kyšius. Rygos miestas, iš 
dalies buvo užleistas rusams, ir ten jau buvo iton- 
čių Tai atskira ir ptati tema, ir aš nenoriu jos plėtoti. 
Tenorėčiau parodyti, jog atsikuriančios Lietuvos pa
dėtis buvo sunkiausia iš visų kaimynų Latvija ir Es
tija turėjo savo valdininkus. Lietuva jokių Ji visuo
met buvo rusų traktuojama blogiausiai. Petrapilyje 
už ją niekam nebuvo užsistoti. Gal tai buvo ^iena iš 
priežasčių kad mes ir nustojome dvidešimt procentų 
savo tautos kaip emigrantų ieškančių geresnto gyve
nimo. Latviai ir estai, gyvendami geresnėse sąlygose, k 
beveik neemigravo.

Tad Lietuvoje studentai-jaunuoliai turėjo ufimti 3 
aukštas vietas. Besimokydami tarnyboje, darė ir klai
das. Kai kas ir sukhųx>, bet daugumas patriotų' ištesėjo 
ir, nelyginant kariai-naujofc** mi^ooe, tapo valstybi
niais veteranais.

Jonas Navakas irgi turėjo savo nemažų nuopelnų 
Dalyvavo partizanų ir net vadovavo būriui Joniškėly-, 
je. Tapęs tokio svarbas* departamento direktorium, ir . 
jis pradžioje neišvengė, negalėjo apsieiti be ekspertų 
run) ir vokiečių Jie kiek ilgiau nei mūsų skyriuje ten 
išsilaikė, klaidino direktorių ir išnaudojo jo pasitikėji
mą.

Mykolas Lipčius stengdavosi mane kiek atitraukti 
nuo darbo, dažnai kviesdavo pas save vakarais. Jo 
žmona pas mano seserį Vladislavą Grigaitienę mokėsi 
dainavimo, ir jos draugavo. Lipčius, ar jo miela žmo
na, buvo giminė prel. J. Mačiuliui-Maironiui, tad nuve
žė mane pas jį į senamiestį susipažinti, o vėliau ir šiaip 
aplankyti. Pirmą kartą užklupome prelatą pusryčiau
jant Prelatas priėmė maloniai. Mandagių komplimen
tų man tekdavo girdėti daug, bet šio senesnio garbin
go vyro nuoširdus šypsnys, reiškė man daugiau už žo
džius. Lygiai jo spartaniška aplinka, studentiškai ap
statytas kambarys, jo kuklūs pusryčiai padarė man įs
pūdžio. Per kitą pas jį atsilankymą radau pirmą Lietu
vos prezidentą Antaną ^netoną.

Daug sekmadienių praleidau Lipčių malonioje 
šeimoje, Pažaislio vienuolyne, kur jie vasarojo. Vieną 
tokią dieną amerikietis lietuvis, Kazys Lukšys paprašė 
mus su Lipčium pereiti alėja, besikalbant “apie valsty
binius reikalus” ir nufilmavo mus.

Apžiūrėdamas Pažaislio ka^us užtikau ir kapą su 
įrašu: čia ilsisi ffitadri Lvov, autorius himno “Boože 
cari chram”. Kaip to himno autorius jis pagarsėjo ir 
jam buvo gerai sumokėta už tą “kompoziciją”, kuri, 
kaip vėliau paaiškėjo, buvo protestantų psodmė. Po 
to Rusijos vyriausybė kreipėsi į Vokietijos valdžią pra
šydama “iqat” — nustoti vartojus tą psalmę liute
ronų bažnyčiose. Dėl gerų kaimyninių santykių tai bu
vo padaryta ir bent Vokietijoje te psalmė itoyko..

Kri kada sekmadieniais vykdome “medžioklės”. 
Imu tą žodį į kabutes, ne* nri vienam iš mūsų neteko 
net iššauti. Vendfiogalos klebonas kun. Mockus buvo 
pagarsėjęs didelis medžioklės mėgėjas. Babtus, Gailiu
šius, Vendžfogalą ir jų^iinkes pafinojsu dar iš gimna
zijos laikų. Tai buvo sulenkėjusi apyfekė; Nuolat gau
davau ir dabar iš ten skundų ir pasipiktinusių lietuvių 
laiškų Net ir prieš patį kleboną buvo apsčiai skundų 
Bet jokio* antivatstybinės veikk)* > nerasdavome, o pi- 

ir jas pakris
ti griįjo tflc takai ir tfakamas elgėsyz tiek vietos 
a&ninistracijos, tiek bendrai visos Lietuvos tolimesnė 
raida.

Vasarai 1921 metų įpusėjus, galėjome sau tarti, 
kad komunistinį pogrindį ir jo ryšius su Sovietų At
stovybe turime savo kontrolėje. Esame pusėtinai gerai 
painformuojami ir jokių valstybei pavojingų netikė
tumų nelaukiame.

"PODPORUČNIK"
Į vieną alinę Šančiuose užeidavo ir vienas kitas 

kareivėlis. Nuolatinis svečias vakarais tavo 25-26 me
tų vyrukas-civiliokas. Jis mėgdavo kareivius, uficalbin- 
davo juos ir vaišindavo. Susipažinęs su pulko raštinin
ku, jis iš karto atkreipė visą dėmesį į jį. Pradėjo klau
sinėti, iš kur kilęs, kas tėvai, kiek kitų šeimos narių 
Raštininko pavardė buvo sulenkinta, jis kalbėjo ir len
kiškai — “tuteišų” kriba. Kilęs iš Kėdamių apskrities. .» 
čia jau civiliokas Juzef ypatingai suminkštėjo.

“Ko mes čia alinėje sėdime, einame pas mene, 
. esu nevedęs, bet turiu seserį”. (. 2

Pasiėmė alaus ir nusivedė. Sesuo buvo nešpėtna, \ 
jaunesnė, butas jaukus, švarus. Raštininkas-kareivėlis 
pasijuto visai gerai, o sesuo greit atnešė dešros ir ki
tokių . gėrybių. Kareivėlis, prisitaikindamas prie šeimi
ninkų d ypač norėdanuto užimponuoti panelei Antri- 
cei, kalbėjo lenkiškai. Ilgai netruko —■. mūsų trejetas 
susidraugavo, išgėrė “bruderšaflą”, ir perėjo į “Ju- 
ziek, Antolce ir Janek.” Tokioje padėtyje pritrūko 
alaus, ir Juzek išbėgo atnešti ko nors stipresnio ir tin
kamesnio. Janek (kareivėlis), pasilikęs vienas su An
tolce nesnaudė; draugo teisėmis apkabino Tdcę karš
tai bučiavo. Mergaitė atsilygmo tuo pačiu. Sugrįžęs bro
lis tik džiaugėsi tokia draugyste. Hriridriant šeiminin
kai kviete naują draugą lankytis nors kmfieną —nes, 
mes lenkai turime gi palaikyti viens kitų Tokie pati 
Janeką pabučiavo, o Juziek staiga panorėjo ir palydėti. 
Beeinant Jaitek nedrąsiai pradėjo: esą jam nesmagu 
bus lankytis, nes tas viskas kaštuoju o jis tik retkar
čiais gaunąs iš tėvų pinigų ir tei nedaug. Kuo jis atsi
lygins? :41

Juziek, jau įkaitęs prasijuokė: |
— Tai ką tu mimai, ar aš iš savo algos ga&u tai 

sau leisti? Ką mums te mala Litwa gali duoti? Neąi- 
rūpink. Ir pats turėsi ir būsi aprūptates.
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vaikų namų lituanistinė klasė švenčia Lietuvos nepriklausomybes šventę.Chicagoje Montessori draugijos
Viduryje vedėja St. Vaišvilienė. Nuotr. VI. Juknevičiaus.

" - s *W i ••

it

Jaunimo kongreso darbai

Geniau vėliau, negu niekada

Vasario 16 Clevelande posė
džiavo PLJK finansų komisi
ja. Nuo sausio 4, kada ši komi
sija pradėjo darbą, jau daug pa
daryta.

Vicepirm. Milda Lenkauskie
nė kreipėsi į daugelį profesio
nalų ir organizacijų. Iš visų gau
ta aukų, paskolų ir pažadų dau
giau jaunimo kongresą parem
ti. Vicepirm. Jūra Gailiušytė iš
siuntė daug laiškų jaunimo or
ganizacijų centram ir skyriam,

prašydama jų paramos. Kreip
tasi ir Į daugeli pavienių jauni
mo bičiulių, kurių atsakymai su 
aukomis jau pradėjo ateiti. Ižd. 
Birutė Juodikienė ir sekr. An
drius šenbergas išsiuntė jauni
mo metų komitetam įvairiuose 
miestuose ir LB apylinkių bei 
Studentų Sąjungos skyrių val
dyboms aukų lapus su prašy
mu netrukus pradėti aukų va
jų. Jie pakvituoja kiekvieną 
gautą auką ir kiekvienam auko-

Grigonis kreipiasi Į Lie- 
Vyčius ir lietuvių para- 
prašydamas jų paramos. 
Garlauskas pradėjo smar-

DVEJI METAI BE DR. A. TRIMAKO
(atkelta iš 3 psl.)

La Ręvue Baltiųue leidinių re
daktorius. Svarbių studijų auto
rius apie Sovietų Rusijos geno
cidą, deportacijas, priverčia
mus darbus, Baltijos valstybių 
likimą. Lankėsi Europoje, va
žinėjo Pietų Amerikoje, dalyva
vo tarptautiniuose ir lietuvių 
suvažiavimuose. Visur buvo ak
tyvus — skaitė paskaitas, darė 
pranešimus, stiprino lietuvių jė
gas ir ryžtą kovai prieš rusiš
kąjį Lietuvos okupantą. Tarp 
svetimųjų kėlė Lietuvos laisvės 
klausimą, kaip tarptautinę pro- 

ir 
ko-

Visur

blemą, telkdamas esamus 
ieškodamas n’aujų draugų 
vai už Lietuvos išlaisvinimą.

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse ir Kanadoje velionis buvo 
visur esantis. Nedaug buvo lie
tuvių kolonijų, kuriose dr. An
tanas Trimakas nebūtų atsilan
kęs, kalbėjęs, Lietuvos išlaisvi
nimui pagelbos rašęs,
būdavo maloniai priimamas, iš
klausomas ir palydimas. Asme
niškų priešų neturėjo. Jei jų ir 
buvo, tai labai nedaug. Turėjo 
dovaną prabilti į žmones atvi
rai ir įtikinančiai. Dėl to drau
gų skaičius vis didėjo. Pirmi
ninkavo Vlikui 7 metus. Tai bu
vo tas laikas, kada dalis politi
nių grupių, dėl kilusių dar Vo
kietijoje nesusipratimų, buvo 
pasitraukusios iš bendro darbo. 
Pirmininkavimas Vlikui dėl to 
buvo dar sunkesnis, nes kaltė 
už anuos nesusipratimus būda
vo dedama ne žmonėms, kurie 
anuo metu kilusių nesusiprati-

mų neišlygino geruoju, bet pa
čiai institucijai—Vlikui. Dr. A. 
Trimakas jautė ir labai gerai 
matė ano nelemto suskilimo ža
lą. Svajojo ir vis pakartotinas 
pastangas darė pairusiai vieny
bei atstatyti, bet turėjo praei
ti eilė metų, kol susidarė vi
suomenėje palankus oras tar
tis ir susitarti. Tų, jau sėkmin
gų, pasitarimų pradininku rei
kia laikyti taip pat dr. A. Tri
maką. Jis kaip Vliko pirminin
kas, sukvietė Vliko ir Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės atsto
vų pasitarimų New Yorke 1963 
kovo 16-17. Tas pasitarimas, 
tiesa, nieko konkretaus dar ne
davė, bet jame buvo sutarta, 
kad sekantį pasitarimą vieny
bės reikalu suorganizuos PLB 
Valdyba ir į jį pakvies Vlike da
lyvaujančių ir jame nedalyvau
jančių grupių atstovus. Toks pa
sitarimas įvyko 1963 birželio 
22 taip pat New Yorke ir jis 
jau išrinko mišrią komisiją, ku
ri vienybę atstatė. Dr. Antanas 
Trimakas tos dienos nebesulau
kė, bet visų grupių apsijungi- 
mo galimybes Vlike jau matė ir 
tuo džiaugėsi.

Peržvelgus dabar tą platų 
lauką, kuriame a.a. dr. Antanas 
Trimakas dirbo, ir įsigilinus į 
darbų apimtį, sudėtingumą ir at
sakingumą ne tik prieš savo 
lietuvių visuomenę, bet ir prieš 
kitas pavergtų kraštų tautines 
grupes, galima pilnai suprasti, 
kokio masto ir kokio darbštu
mo vyro netekome prieš du me
tus. Stasys Lūšys

tojui pasiunčia dail. Algirdo 
Muliolio pagamintą jaunimo 
kongreso rėmėjo kortelę. Kun. 
Jonas 
tuvos 
pijąs, 
Algis
kiai vesti lietuviškų stilizuotų' 
vytukių (prie automobilių langų 
lipinti) platinimą. Norima, kad 
kiekvieno lietuvio automobilis 
šiais metais pasipuoštų ta Vytu
ke. Pirm. Vytautas Kamantas 
rūpinosi jaunimo peticijos pla
tinimu ir informacija spaudoje 
bei per radio, vedė susirašinėji
mą su kongreso komitetu ir ko
ordinavo finansų komisijos dar
bus.

Finansų komisija jau gavusi 
20 anketų iš kitų kraštų jauni
mo, kuris atvažiuos į kongresą 
iš Europos ir Pietų Amerikos, 
jiems visiems reikės daugiau 
ar mažiau padėti. Prancūzijai 
jau pasiųsta 140 dol., kad jų 7 
atstovai galėtų rezervuoti vietas 
atvykimui į JAV.

Aukos pradėjo ateiti iš jau
nų ir senų, neturtingų ir tur
tingų. Visi su dideliu entuziaz
mu pasisako už^ jaunimo dar
bus ir linki pasisekimo. Dauge
lis atsiunčia gerų patarimų kaip 
geriau dirbti.

Jaunimo kongreso darbams 
finansuoti, jaunimo peticijos 
sėkmingam parašų rinkimui ir 
vėliau įteikimui Jungtinėse Tau
tose paremti, ir kitų kraštų jau
nimo atvažiavimui padėti rei
kės sukelti 45,000 dol. Šią su
mą finansų komisija su laisvo
jo pasaulio lietuvių patriotų pa
rama yra pasiryžusi sukelti iki 
birželio 1 dienos.

Kovo mėnuo visame lasvaja
me pasaulyje skelbiamas jauni
mo kongreso Vajaus mėnesiu, o 
kovo 6 diena — jaunimo kong
reso Vajaus diena. Visi lietu
viai prašomi paremti jaunimo 
darbus ir jų kovą už Lietuvos 
laisvę iki tos kovos laimėjimo!

V.K.

Paskelbtais jaunimo 
turėtų būti atkreiptas 
nis dėmesys į mūsų jaunimo li
teratūrą, ne kaip iki šiol buvo. 
Negausių mūsų jaunimo knygų 
"biblioteką turime papildyti ge
rai paruoštomis bei išleistomis 
knygomis tiek turinio, tiek ir 
iliustracijų atžvilgiu.

Šiais jaunimo metais gal tie 
mūsų . pageidavimai pasiektų ir 
Kultūros Fondo ausis, kuris iki 
šiol, deja, neparodė didelio su
sidomėjimo šituo reikalu. K. 
Fondo pirmininkas yra man aiš
kinęs, kokius didelius užsimo
jimus K.F. dabar atlieka: tai 
“Aleksandryno” ir kitų panašių 
stambių veikalų išleidimas. Tie
sa, šį tą ir vaikams K.F. yra iš
leidęs, bet: “Ar reikia džiaug
tis tais (jo išleistais) darbe
liais?”. Anot rašytojo Anatolijo 
Kairio teisingos pastabos, kuri 
tilpo Draugo priede vasario 5 
“Vandos Frankienės vaidini
mai” recenzijoje ...

Didelis gailestis apima ne 
dėl to, kad V. Frankienė blogai 
parašė, ar kas kitas vaikams 
tinkamos temos pasirinkti ne
sugebėjo, bet dėl to, kad mes 
neturime rimtos institucijos , 
kuri galėtų visu atsidėjimu, be
šališkai atrinkti tinkamus vai
kams veikalus.

Kyla savaime klausimas: argi 
nepribrendo reikalas, kad prieš 
išleidžiant vaikams knyga, turė
tumėm ją atiduoti specialiai vai
kę literatūros komisijai peržiū
rėti ir įvertinti? Ją turėtų suda
ryti ne mūsų Švietimo Tarybos

metais 
rimtes-

sudėtis, kokia dabar yra, bet 
tos srities žinovai.

0 tokių žinovų mes turime, 
dargi labai gerų. -

Pradedant nuo priešmokykli
nio amžiaus, mes turime mažie
siems skaitytojams mūsų ger
biamas montesorininkes, prity
rusias pedagoges, kurios pažįs
ta mažiuko pasaulį, jo intere-

sus, kasdien stebi jo vystymą-

Toliau, šeštadieninėje moky
kloje turime mūsų gabių, pasi
šventusių mokytojų, kurių žo
dis būtų svarus mokyklinio am
žiaus vaikų kūrinius nagrinė
jant.

Toje komisijoje vaiko psicho
logijos žinovo dalyvavimas yra

KONGRESO KALBĖTOJAI

pa-

Knvga aoie religijos 
padėti Lietuvoje
Lietuvių Religinės šalpos

stangomis išleista dr. J. Savojo 
knyga “Kova prieš Dievą Lie
tuvoje” anglų kalba — “The 
War Against God in Lithua- 
nia". Išleidę St. Zobarsko vado* 
vaujama Manyland Books leidy
kla. Įžanginį žodį parašė Ame
rikos katalikų šalpos direkto
rius vysk. E. Svvanstrom. Ap
lanką nupiešė P. Jurkus. Kny
ga turi 128 psl., pardavinėja 
Lietuvių Katalikų Religinė šal
pa. Minkštais viršeliais — 1.25 
dol., kietais — 3 dol.

Knyga išleista lietuvių kalba, 
po to pasirodė jos laida ispanų 
kalba. Dabar žadama išleisti 
prancūzų ir portugalų kalba.

Anglų kalboje atspausdinta 
10,000 egz. Labai tinka kaip do
vana amerikiečiams, nes ji vaiz
džiai parodo religijos persekio
jimą Lietuvoje.

Kleb. kun. S. Norbutas, 
Frackville, Pa., pirmas užsisakė 
šios knygos 100 egz. Knygas jis 
išplatins savo parapijoje. Taip 
pat gaunami užsakymai iš sese
lių, mokyklų, įvairių įstaigų. Jos 
paprašė net iš Havajų.

Knygą galima gauti tik pas 
leidėją ir Lithuanian Catholic 
Religious Aid. Ine. Jos vardu 
rašyti čekius ir siųsti užsaky
mus: 225 S. 4th St. Brooklyn, 
N.Y., 11211.

(atkeltais 3 psl.)

biau reikalauti religijos laisvės 
lietuviam, tebeprisirišusiem prie 
savo tradicijų ir tautinės sąmo
nės po smurtiškos, neteisėtos 
sovietinės okupacijos našta. 
Mes turėtumėm pavyzdžiui, par
duoti Rusijai kviečių tik, jeigu 
tuo pačiu metu gautumėm Lie
tuvai ir kitom Baltijos valsty
bėm mažiausia bent tokį lais
vės saiką, koks joms teisėtai 
priklauso.

Atst. E. J. Derwinski (R. 
III.) siūlė nebeatidėlioti bent šių 
konkrečių veiksmų:

— Aš vėl raginu, kad būtų 
įsteigtas specialus Pavergtųjų 
Tautu Komitetas Atstovų Rū
muose. Aš taip pat manau, jog 
yra reikalinga, kad Amerikos 
Balsas parūpintų ilgesnių ir pa
veikesnių programų pralaužti 
komunistų propagandos sienai, 
perteikti tiesai Lietuvos žmo
nėms. Kaip žinom, p. Pirminin
ke, pastaraisiais metais Ameri
kos Balsas siaurino programas 
lietuvių kalba, trumpino valan
das ir silpnino pobūdį. Pagal da
bartinės vyriausybės politiką, 
Amerikos Balsas duoda tik pli
kų kasdieninių žinių ir saugos 
įžeisti Sovietų Sąjungą. Tačiau 
šaunūs Lietuvos žmonės nusi
pelno tiesos. Amerikos Balsas 
turi būti priemonė perteikti 
jiem tiesos žodį, kad netaptų 
jų smegenys perplautos ir ne- 
silpnėrų jų atsparumas nuolati-. 
nei toroniškų maskvinių prie
vartautojų propagandai.

Atst. J.M. McDade (R.Pa.) bu
vo dar priekaištingesnis:

Norėčiau nurodyt rimtą ne
tesėjimą, kurs gali būti pames
tas prie Kongreso slenksčio. 
Nuo pat pirmųjų mano dienų 
Rūmuose prisijungiau prie ki
tų kolegų, siūlančių steigti pa
vergtųjų tautų komitetą Atsto
vų Rūmuose. Nei šiandien dar 
neturim tokio komiteto. . . Aš 
gerai žinau, kad valstybės de
partamentas ir vyriausybė prie
šinasi Pavergtųjų Tautų Komi
teto steigimui, bet manau, kad 
Kongresas turi pavartoti pats 
savo autoritetą tokiam komite
tui įsteigti, ir manau, kad tu
rim tai padaryti šiemet. Aš ne
žinau kitos tokios žmonių šir
dis džiuginančios naujienos, 
kurią galėtų pranešti Amerikos 
Balsas, kaip pareiškimas, jog 
kongresas pagaliau valingai pa
žvelgė i sovietinio imperializ
mo klausimą, ir kad, per pa
vergtųjų tautų komitetą, Ame
rikos balsas bus girdimas 
me pasaulyje.

se- 
0- 
re- 
pa-

Eilė atstovų, taip pat ir 
natorius F. J. Lausche (D., 
hio) priminė savo siūlytąsias 
zoliucijas dėl Baltijos ir kitų
vergtų kraštų ir kartojo viltį, 
kad ir senate tokia rezoliucija 
bus priimta.

Pareiškimuose yra įjungtas 
Amerikos Lietuvių Tarybos me
morandumas ir net kelis kartus 
pakartotos New Jersey (Linde- 
no, Newarko) lietuvių susirin
kimuose priimtosios rezoliuci
jos. (ELTA)

būtinas. Nemažiau svarbu, kad 
dalyvautų musų sąmoningų lie
tuvių kultūringų motinų atsto
vės, nes niekas taip arti vaiko 
nebūna kaip pati motina. Ji nu
simano, kas vaikui įdomu skai
tyti ar klausyti, koks jos vaiko 
pareikalavimas. Vaikų literatū
ros rašytojai, dailiojo žodžio ir 
stiliaus meistrai turėtų taip pat 
turėti čia savo didelį balsą. Ir 
tik po to, kai minėta komisija, 
išnagrinėjusi veikalą, priėmė, 
turėtų perduoti kalbininkui pa
tikrinti. Toji sąlyga pageidau
jama mūsų kalbos grynumui iš
laikyti.

Seniai mums reikėjo tokios 
specialios komisijos vaikų lite
ratūros lygiui pakelti... Seniai 
ir aš pati ruošiausi tuo klausi
mu prabilti, bet vis laukiau, tu
rėdama viltį, kad kas nors tą 
aktualų klausimą išjudins spau
doje. Reikia sutikti su tuo, kad 
mes visur papratę vėlintis. 
Tad ir aš, tuo pačiu lietuvišku 
negalavimu sirgdama, užbaig
siu žinomu posakiu: geriau vė
liau, negu niekada!

Janina Narūne

Vasario 16 gimnazijoje specialiu vaidinimu paminėta Lietuvos 
nepriklausomybes šventė.
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ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES 
LONG PLAY - STEREO - HI-FI - LITHUANIAN RECORDS

Varpas. Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių .... Stereo $6.00 
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų. SL $5.00 
Lietuvos prisiminimai. L. Juodis, 14 liet, dainų akomp. gitara 
Pavergtos Tėvynės dainos ir šokiai, 2 pi., 24 L šokių ir dainų 
Lietuvių tautiniai šokiai, J. Stuko leid. 14 taut. Šokių ___
Težydi vėliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 liet, dainų .... 
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 liet, šokių 
Dainos Lietuvai. S. Cerienės komp. įdainuota 12 lieL dainų .... 
Lietuvos kanklės. 14 liet, kūrinių, vad. O. Mikulskienet St $5 
Worcesterio Mėgėjų ratelio, 14 lietuviškų dainų ....................
Kalėdų giesmės. Br. Budriūno ansamblio 11 kalėd. giesmių 
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 liet. dainų. St $6 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liet dainų. St $7.50 
Lietuviški maršai. Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijot maršų 
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės, 13 lietuviškų dainų solo ........
A. šabaniausko. po 12 dainų-šokių X ir XI albumai po $5.00 
Lietuviškos dainos ir šokiai, Monitor Co., 16 L dainų ir šokių 
S. Barkaus radijo va k. dainuoja, 10 kalėdinių ir 10 liet dainų 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos muz. šokiai 
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo ___  Stereo $6
Suk, suk rateli, Vilniaus choro 14 lietuviškų dainų...................
Pilėnai, Liet, opera iš pavergtos Lietuvos (3 plokštelės) .......
Trijų metų Irutė, Ir. Giečiūtės 8 liet, patriotinės vaik. dainos 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų, Žukausko-Vasiliausko juokai 
Dainuojame su Lione. 16 liet, dainų, įdainuotų L. Juodytės 
Mes žengiame su daina. New Yorko vyrų okteto 17 dainų .... 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų _______
Linksmieji broliai, 12 liaudies kūrinėlių ...................... . ..........
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvels, 10 plokštelių .... po 
Clevelando vyrų oktetas, 12 muzikos šokių.......... Stereo $6,00
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno ___
Dainuojame su Rūta. Rūtos ansam. 17 liet, dainų. Streo $5.00 
Lione jodis contraito. -jtown Hali 14 kūrinių rečitalio plokšt.
7 Kristaus žodžiai, Sv. Kazimiero parapijos choras ........... .
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ............. -.........._......
Poezija. A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ..................................
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) ...........
Lithuanian 2-speed record course .......... ....................................
40 liet, dainų muzika Tautinio orkestro leidinys. Stereo $5.00 
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių 
Dainos. A. Stempužienės 24 liet, dainos. ..........  Stereo $7.00
Lietuvių dainos ir šokiai: 5 polkos. 4 valsai ir dainos. St. $5.50 
Dvi Mamytės ir dvi dukrytės. Kvartetas iš 14 dainų. St. $5.00 
Tėvynės meilė nemari. A. Dambrauskaitės 13 lieL dainų . .. 
Kur banguoja Nemunėli*, Al. Brazio 9 dainos, 9 giesmės . .. 
Lietuviškų šokių muzika iš 6 polkų, valsų ir dąlnų ..............
Dainuojame su Mūta, N r. 2, Rūtos ansam. 14 1. dainų. St. $5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 VViUoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

< Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50c >

Adresas

Siunčiu už prenumeratą $

(Data)

DARBININKO SKAITYTOJAM

.. Viso $..

. £
(Parašas) Italijoje saleziečiu gimnazijoje mokiniai dainuoja “Lietuva brangi, mano tėvynė" Lietuvos nepriklau- 

<Amvha« minėlime.

-DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $7.00.

aukų $

SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 
dedamas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1966 metams.

Vardas ir pavardė



tus su pirmąja Lietime sūrija
iš WadiiBgMno, svečias savo fžTnrrtrltri™* 
kalboje karštais žodžiais ragino 
*>"*» wta«. kai Litam ae- . t 
trukus vėl bus laisva, nes ‘bar- v»<rwin i< keta 
baras petiiri teisės būtom tais- 
vę užgniaužti’. Lietuvių tautos 

'pastangas savo laisvę atgauti

Universiteto meno fėstivaly£ 
mio vasario 28 iki kovo 5. Bu
vo išstatyta jos audiniai, alie
jinė tapyba ir temperos dar-

paSSė ® amerttiečta savo P. vneSfc. P» i
sveikuumo žodyje. ĮĮrocktono Įunmtos rezolinajta -1
HUtato tarybos^narys Wn. Bau- vyriausybė. Aukų rinktai. ,
tenbtagas miesto majoro ir sa- . ' _ mtoa-a- nran^. j

kiečiai, kurie kovoja už laisvę 
Vietname, supranta lietuvius ir 
jungiasi drauge, siekdami tais-, 
vės visom tautom. Savo kalbą 
jis pradėjo lietuviškai: “Aš sve> 
kinu, visus lietuvius mūsų mies
to vardu”. Jo tėvas yra kilęs iš
Vihuatis. Antrasis miesto tary
bos narys X E. Faraca išreiškė 
džiaugsmą M dieną būti drau
ge s« keturiais, ir dalintis jų

anksčiau įnešė po 100, doL; vi- *GmtarMJų šalis" — K Su
so aukų surinkta apie 1200 doL nas, A, Kazlauskas ir A. Srire 
Be to, salėje buvo renkami pa- kis; X MtadgOB “Vasario Se
rbai jaunimo peticijai, kuri 
bus .
šią vasarą įvytmnčto pasaulio 
lietuvių jaunimo kcegrere Chi- 
cagoje proga. Peticijas reikalu 
kalbėjo E. 8wfte»to

Meatoą pregraiMt atMko šv.
mL Pau

anksčiau įnešė po 100, doL; vi-

Minėjimą rengė Brocktono 
lietuvių taryba. Šiemet jis bu
vo gana daraus, nuotaikingas ir 
gausus. Žmonės skirstėsi labai 
patenkinti. Daug moterų ir mer-

dėjo Brocktono lietimą tary
bas (Alto) pirm Jonas Vereš- 
ka, vadovavo vieepirm.K.Bliu«L

mą pradėjome pamaldomis vi- vičiaus invokacijos, Jungtinių 
sese lietuvių parapijų bažnyčio- Amerikos Valstybių himno, ir 

gairių dėvėjo tautinius drebu- ** Andriejaus bą^yčįoje žuvusių kovoje už laisvę pager-
4 pamaldose dalyvavo ir organiza- tarno, įžanginį žodį tarė JAV

rijos su vėliavomis. Pamaldas LB ir šio minėjimo komiteto 
laikė kun. Pugevirius iš Balti- pirmininkas Juozas Ardys. Mi-

nikas ir E. Sužiedėlis. Į garbės^ J. Naujalio — Jaunimo gies- 
* ' *’ **-*• mę, -A Aleksio — Berneli mū

sų, V.K. Banaičio — Už jūrių 
marių, Oi motinėle,- SL Šim
kaus — Lietuviais mes esame 
gimę. Akompanavo vargoninkė 
St. Ventrė. Choras pirmą kar
tą reiškėsi ne bažnyčioje. Jis 
susikūrė kun. J. Paulausko pa-

prezidiumą pakviesti: klebonas 
kun. F. E. Narbutas, miesto ta- 
rytos nariai —Wm. Bauten- 
bergas ir J. E. Faraca, dr. P. 
Vileišis, lietuvių savanorių — 

į kūrėjų atstovas F. Janonis. In- 
•' vokaciją atkalbėjo kun. M.

Vembrė; pagerbti žuvusieji už
Lietuvos laisvę. Iš ryto 10 vai. stangom. Savo programą atliko 
buvo mišios šv. Kazimiero baž- labai sklandžiai Susirinkusieji, 
nyčioje. Mišias aukojo ir pa- kurių buvo pilna salė, reiškė 
mokslą pasakė kun. M. Vemb- pasitenkinimą ir padėką kun. J.

tius.
Brocktono radijas vasario 16 

transliavo lietuvišką valandėlę. 
Duota trumpų pagrindinių žipių 
apie Lietuvą ir dabartinę jos 
padėtį, lietuviškos muzikos, so
lo ir chorų dainų iš plokšte
lių. Juostelę valandėlei paren
gė Laisvės Varpas, lietuviškas*

šių maldų tekstai yra tartum 
taikinti mūsų ir mūsų tėvynės 
šio meto padėčiai. Pakartojęs 
kaikuriuos tekstus, ragino dau- 

radijas šioje apylinkėje, vado- gimtosios kalbos
vaujamas Petro Viščinio. —®g. naudojimą .mišių aukoje. Kal

bėdamas jųrie tėvynę skatino 
stiprinti tikėjimą kad tėvynė 
bus laisva, nenustoti vilties ir 

lor., vasario 20 plačiai atpasako- ' kas svartaųnria — mylėti tėvy- 
jo Amerikos Lietuvių Tarybos h?- PamBMos.buvo baigtos Lie- 
pareiškimo turinį — pasisaky
mą prieš kensularmės sutarties

— The Regieter, Denver, Co-

— Detroito, Mkrh. kovo 
19, 20, 21 Lietuvių .Namuose 
rengiama Pauliaus Jurkaus ta-- 
pytos paroda. Parodą rengia ir 
globoja Lietuvių Bendruome-i 
nė§ Detroito apylinkės valdy--

— Vilkas nuo š.m. vasario’ 
mėn. vėl pradėjo remti Vatika-’ 
no radijo lietuvišką programą.* 
Stos transliacijos Lietuvoje ge-' 
rai girdimos.- Vilkas prašo vi-* 
suomenę, kad ji prisidėtų savo* 
auka prie Tautos Fondo ir tuo; 
padėtų išlaikyti -Vatikano radi
jo lietuvišką programą. >

Nashua, N. H.
Lietuvos nepriklausomybės Lietuvos ir Amerikos vėliavos, 

paskelbimo, sukaktis Sv. Kaži- 3 - vai po pietų bažnyčioje 
miero lietusių ' paramoj ^bMV0;Jąjp pat buvo speriątos pamaį-

* paminėta bažnyfiė^^^ žbr'llos už Lietuvą :
10 vai. r. kun. Robert Davis, Pažymėtina, kad varg. Jonas 

1 M.S., aukojo mišias už žuvusius Tamulionis vasario 16 d., nove- 
ir kovojančius dėl Lietuvos tais- nos metu, 7 vai. v. grojo var- 

' vės lietuvius. Atitinkamą pa
mokslą pasakė kun. Adolfas
Vainauskas. Mišių metu, varg. ___ __
Jonui Tamulioniui vadovaujant noje) gv.'itaziūero lieturių pa- 
ir vargonais grojant, choras gie- rapjjos bažnyčioje įvyko jungtu- 
dojo giesmę Apsaugok Aukš- jq va£ r jnj.

SUgied0‘ rias auk°j° kun- R0**11 Davis, 
M.S. ir suteikė moterystės sak
ramentą jaunai porelei — Nor- 
mand Caron ir Sandrai Obely
tei.

Vladas P. Gurskis, gyv. 72 
Walnut St staiga mirė vasario 
15. Jo brolis Feliksas ir kiti ra
do jį mirusį kedėje besėdint, 
hite šviesos degė ir televizija 
eikė. Iš to paaiškėjo, kad jis 
airė vakare. Velionis buvo ne
ėdęs ir tik 50 metų amžiaus.
A. a. Vladas Gurskis buvo 

^šarvotas Kazio Kazlausko lai- 
lotuvių name, 8 E. Pearl St 
laidotas penktadienį, vasario 
,8 iš Sv. Kazimiero lietuvių pa- 
apijos bažnyčios šv. Kryžiaus 

Gedulo 
atkal- 
Buce-

jo Lietuvos himną.

Tą dieną per mišias bažnyčio
je padaryta speciali rinkliava 
Lietuvos laisvinimo ir vargs
tančiųjų lietuvių šelpimo reika
lam. Surinkta 158.40 dol. Prie 
didžiojo altoriaus buvo iškeltos

tuvošbtinh.š

Po piet^ minėjimas buvo tę-

anglų kalba — J.A-V? At
stovų Rūmų narį WiHiam Ca- 
hill — pristatė JAV LB pietry
čių apygardos pirmininkas ad
vokatas Stanley Mankas. Willi- 
am Cahill, kuris neseniai lankė
si Pietų Vietname, apžvelgęs ko
vą su komunizmu, pabrėžė, 
kad atėjo laikas kada komuniz
mas turi būti sustabdytas. 
Pietų Vietname šiuo metu ir 
vyksta kovos komunizmo su
stabdymui. . '

Pagrindinę minėjimo kalbą 
pasakė žygio į Jungtinės Tau
tas organizacinio komiteto na- 

~ rys — Antanas Sniečkus. Jis sa
vo 20 minučių trukusią kalbą 

praeičiai, kiek da-

JAV LB apylinkės metinis su- 
siriraikimas kviečiamas kovo 
13 d. 3 vai. popiet. L. Banke, 
204 N. Broad St Kviečiami vi
si.

Andrius Romanauskas po 
sunktos vidurių operacijos jau 
grižo namo ir sparčiai stiprė
ja. v

, Marytė Čikptąitė —Jhvoyęr 
vasario 10 baigė Templė'univer
sitetą ir ten pat tęsia studijas 
siekdama magistro laipsnio.

Philadelphijos ateitininkai 
ruošia didžiulį meno vakarąba- 
landžio 16. K.Č.

gonais lietuvišką religinę me- 
liodiją.

Vasario 22 (Washingtono die-

Lietuvįų tauta nustojo gabios, 
darbščios ir ilgametės veikėjos 
Marijonos (tžausktonės. Liūd
na ir skaudi žinia

čižauskienė.

kapinėse.
maldas
Juozas

konę vasarvietei liepos ir rug
pjūčio mėnesiams reikalinga vi-: 
rėja. Informacijoms ir susitari-', 
mui rašyti: Franciscan Monas- 
tery, Kennebunkport, Maine,: 
04046, Tel. (207) 967-2011.
— Alg. Mackaus, tragiškai žu-- 

vusio poeto, metiifflį prisimini
mas buvo vasario v26 Chicagoje. 
Suvaidinta K. Ostrausko “Duob- 
kasiai”, išpildyta D, Lapinsko 
“Cantanta declamata”. Be to, 
buvo paskaita ir deklamacijos. .

— Dr. Algis Avižienis, Kali
fornijos universiteto profeso
rius, šešiem mėnesiam išvyko į 
Meksikos universitetą dėstyti 
mašinų skaičiavimo kursą.

LENKIJOJE mirė Mackevičius
Varšuvoje mirė vasario 18 

rašytojas Stanislaw Mackiewicz, 
kuris 1956 buvo grįžęs iš Lon
dono. Londone jis buvo lenkų 
egzilinės vyriausybės pirminin
kas, pareiškė nusivylimą Ameri
kos ir Anglijos “išdavimu”, ir 
dėl to išvyko į Lenkiją. Bet Len
kijoje jis taip -pat neprigijo. 
■Pernai jis buvo apkaltintas ko- 
munistihės valdžios, kad ėmėsi 
“veiklos, priešingos Lenkijos Į- 
statymam”. Tai reiškė, kad jis 
siuntė savo raštus į lenkų žur
nalą Paryžiuje “Kultūrą”. Val
džia pasitenkino tik jo tardy
mu, o jo 'draugai buvo nuteisti. 
Lenkijoje jis buvo mėginęs 
veikti spaudoje, kurią leido 
“Pax”, valdžiai ištikima katali
kų vardu veikianti organizaci
ja- -

DETROITO ŽINIOS

Aukos Lietuvos laisvinimui 
dar renkamos, nes daugelis De
troito lietuvių negalėjo daly
vauti Vasario 16 minėjime. No
rintieji suteikti auką maloniai 
prašomi ją pasiųsti į Detroito 
Lietuvių... Organizacijų Centrą, 
15756 Lesure, Detroit, Michi- 
gan 48227 iki kovo 10.

Šv. Onos Valanda šiaisme- 
tais įvyks Šv. Antano lietuvių 
bažnyčioje, West Vernor kam
pas 25th Street, 3 vai. p. p., 
sekmadienį, kovo 13. Valandą 
praves kuri. Eugene Lefebvre, 
šv. Onos de Beaupre švento
vės Kanadoje vadovas, kuris at
vyksta su šv. Onos relikvija. 
Šv. valanda bus pravedama ta 
pačia forma kaip Quebeko šven
tovėje.

Meninėje programos dalyje 
dalyvavo L. Tautinis Ansamb
lis, Žilvino tautinių šokių gru
pė, šeštadieninė mokykla ir da
lis Aqua orkestro. Aqua pa
grojo melodijas iš Lithuanian 
Fantasy, kurias jie grojo Nau
jųjų Metų parade. Aqua kapito
nas Edvardas Venskus pasirodė 
scenoje apsirengęs puošnia pa
rado apranga.

Laisvinimo reikalams buvo 
surinkta arti 2,000 dol. Minėj i- 
as buvo baigtas Lietuvos him
nu.

19 mirė Marijona
Ji gimė, augo ir mokslą 
Penusylvanijos valstijoj, mylė
jo karštai lietuvių tautą, gra
žiai kalbėjo lietuviškai ir visa 
siela ir kūnu buvo pasišventusi 
visuomenės reikalam. Marijo
na čižauskienė buvo apdovano
ta gražių balsu ir nuo pat jau
nystės pasišventė muzikai. Jau 
lankydama pradžios mokyklą, ji 
.pradėjo dainuoti, pirmiausiai 
jaunamečių chore, kiek paau
gus, bažnytiniam chore. Toliau 
lankė konservatoriją, lavinda
ma savo balsą. Apie jos muzi
kinius gabumus įvertins ir ap? 
rašys dar ne vienas muzikas, 
Clevelande Ohio, Detroite, Mi- 

xhigan ir Worcester, Mass.
Gyvendama įvairiose lietuvių 

kolonijose, kūrė moterų cho
rus ir juos lavina

Apsigyvenusi Elizabeth, N.J., 
įstojo į 53čią kuopą ir aktyviai 
nuo 1947 m. įsijungė veiklon. 
Ji visuomet surasdavo- laiko ir 
ypatingai pasidarbavo Lindeno 
Moterų Są^mgos 53 kp. Tos 
kuopos nare p išbuvo iki savo 
mirties. Jau apie penkerius 
metus dėl savo sunūos ligos 
nebegalėjo lankyti Lindeno Mo
terų Sąjungos.

Čia Marijona čižauskienė pa-

rišiąs aukojo ir 
ėjo kleb. kun. 
irius, M.S.

Liūdesyj liko 
jrolis Feliksas ir jo šeima ir or
imieji giminės.

Velionis priklausė Sv. Kazi- 
niero lietuvių parapijai ir šv. 
Cazimiero pašalpiniam Ameri- 
:os lietuvių klubui

Kaip jau buvo rašyta, velio- 
lio sesuo Ona, kuri kartu gy
veno, buvo išvykus dviem savai- 
ėm atostogų į Floridą. Pusiau- 
telyj apsistoję nakvoti, ji tele
fonu paskambina savo broliui 
Peliksui, kuris jai pasakė liūd
ną naujieną Lėktuvu turėjo su
pilti. Bevažiuojant užėjo smar
ki audra ir lėktuvui nutraukė 
rieną sparną Sumanus vairuo
tojas šiaip taip surado aerodro
mą ir laiminai nusileido. Turė
jo gauti kitą lėktuvą ir be mie
go laimingai pasiekė Bostoną 
kur ją sutiko ir automobiliu par- .proga Lindeno sąjungietės, įver- 
režė į namus prieš pat laidotu- Mamos šių dviejų brangių 
rių dieną A. lietuvių veiklą, suruošė jiem pa-

sesuo Ona,

ra ir programų surengimu. Lin-

m. Su choru važiavo į Keamy 
ir kitas Nevv Jersey zyliukes.

1953 kuopa pagerbė savo na
rę didelę veikėją ir artistę Ma-

metais minėjo savo 50 metų 
darbo sukakti. Jonas Čižauskas, 
jos vyras, buvo geras daininto- 
kaą gabus vargonininkas ir mu
zikas. Tais metais jis minėjo sa
vo darbo 45 metų sukaktį. Ta

gerbūno vaišes. Per tą pagerbi
mo vakarą abudu čižauskai pa
dainavo duetą o čižauskienė 
dar dainavo solo.

1954 buvo surengtas nepap
rastas vakaras paminėti orga
nizacijos 40 m. gyvavimo su
kakti. Vadovaujant muz. M. či- 
žauskienei, buvo padainuota vi
sa ėdė barmončuotų liaudies 
dainą Moterų choro dainavimu

Miami, Fla.
Ona Vildžienė, atsisveikinusi 

su vertėjos pareigom Health 
Institute, išėjo į pensiją. Sūnus 
Romualdas Vildžius padovanojo 
jai-helionę aplink pasaulį: Wa- 
shington — San Francisco — 
Kinija ir Filipinai, kur ji su
stojo p<te neseniai vedusį sūnų 
ir džiaugiąsis savo anūkėle. Su
žavėta to krašto egzotika, O.

šiem į Miamį, kur dabar vieši 
jos vyras pulk. K. Vildžius pas 
dukterį Violetą Ogden.

Iš Filipinų O. Vildžienė skris 
į Indiją ir į Beirutą (Lebano- 
nas), kur ketina atostogauti pas

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

sirodymų.
I šermenis atėjo beveik visos - .53 kuopos sajunįtfc atiduoti *"<0 « ja Svenųj,

jai paskutinės pagarbos. Sajun- Toliau Europa, viešė- įietės užpraėė Xir sS Šveicarijoje ir vėl atgal j

sveikinhno žod| pasakė muzi- Uetevai berikoriant, kariuo- 
kai Alg. Kačanauskas ir V. Ma- roenės organizavimo metu O. 
maitis. Viri sugiedojo ViMžienė, veikli Moterų Komi-
Marija”. toto pirmininkė, buvo apdova-

X čižauskienės vyras Jonas Čt- kuri jai įteikė Kėdainių ko- 
žauskas. merųianttas Sarauskas.

Kitą dieną kaikurios sąjun- Tremtyje, Tiuringijoje, eida- 
gietės palydėjo Marijoną ČMaus- ma vokiečių valdžios įstaigoje 
kienę į amžino poilsio vietą. Št- vertėjos pareigas, ji daug užtar
tos sąjungietės ėją šalia kare daro mūsų pabėgėlius, išrūpin
to. dama jiems darbų, butų ir mais-

Visos sąjungietės liūdi ir mre to korteles. Gobtos miestelyje 
širdžiai užjaučia palikusį tiūde- įrikūrę lietuviai viešame susirin- 
syje jos brangų vyrą Joną .3- tame O. VOdžfenėi buvo įteikę

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K4 PASiRYZOME — [VYKDYSIME!
DAB.4R YPAČ REIKALINGA jCSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

O AmKfMMehM narius (9500)
□ Rtenejus (matssnO auka)

TtVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FU N O) 
<00 BU8HWICK AVE^ BROOKLYN, N. Y. 11221 X

Siunčiu auka .. .........statybų fondui ir praiau jraOyti mana / m(teų
<eim« / mUm) mirusiuosius j:
□ Garbia fundatorius (>1000)

PaaUadu ii vtao paaukoti ateityje statytei fondui



BUILDING - CARPENTRY

DfSPLAY

MADAME RYAN

STagg 2-5043

HALUOS PLOKŠTELES

TEACHER

EVergreen 8-9770

Norite geros meniškos fotografijos

KARLONAS
TeLHYadnt 7-4677 FUNERAL HOMELIETUVIŲ DIENOS

CARROLNUO

FUNERAL HOME

plokštele
Didžiosios Briltnijos

{dainavo «lo
•IRUTE VALTERIEN*

VENTA'

LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

4364 Sunset Boulevard 
HoRywood, Calif. 90029 
. Telefonas: 664-2910

Carron Boutlųue 'Brides Emporium’ 
Complete troosseau. SSzes 8 to 16. 
Open Man. & Tues. By appt_We<L, 
FrL, SaL 9-6, Thur. 9-9. Incftvidual 
attention. Knita, Crusėvear, Eveh- 
ing, Access. 2039 Lemoine Avė., FL 
Lee, 201-947-4556; 39 Tattman PL, 
Englewood, 201-567-2857

AMERICAN TV ‘4 AIR 
CONDITIONING CO

kompozitorių muzikos kūriniai, 
palydimi simfonijos orkestro, 
-diriguojant D. TapinskuL Kai
na 6 dol. Stereo 7 doL

We apectatae in Cožor and Black & 
White T.V. Service AH vrorfc guar- 
anteed Weekdays and Sunday 24 
hour Service Call 377-6600 or DE 
6-8092 . ‘

Richmond Hill North profesionalam 
<BdSBs 1 Mtans aust 60xl0<r8tuecor 
6 kambariai ir ekstra prausykla .1 
aukšte 8 kamb, ir 2 praus. H aukite 
alyva Šildymas, 2 mašinų garažas. 
Puiki vieta profesionalams, buvo 
gydytojo kabinetas ir rezidencija 
daugelį metų. 339,900

Niekęs Reattor — VI 6-5700

ka, BrooHyn, N.Y., A. GM 
t& Nęwar*. NJ.. M. sakai 
RidgewoocL, NJ., E. Sofiei 
tis,Bročkton, Mass., L. Vi 
kevičius, Woodside, N. Y., 
Geras, Harrison,

1330 Kife 
079 *9. FM

143 Albaay Avė Brooklyn — BuiH- 
ing. UteratSdhs, brick tfle, plaster- 
iog painttng and cement AB work 
donfe at įtasonable ratas

Call PR 4-1471

problema ąt Męr~. 80 matter what 
your problema may be she can help 
you. Card and-patai reading-50 yra 
experience Sbe spėaks aeveral lan- 
guages. 537 Breadway Mewark, N J.

A MNMIUKA8 
Mm.ąta

BUSINESS SERVICE 
25 PER HOUR

kas ir Ą. Žolynšs yįši Vokią-į 
tuos, kuriems tarpmitikAVO Tl* 
vas Alf. Bernatonis, O«F. Cap. 
Kun. Dr. J. Avižarkun. V. Saa^ 
ka ir kun. D. Kenstavičins.

Kitiems užsakė: Marytė ša- 
linskienė," Woodhaven, N. Y. į

IokRMAKAUSKAS)

Oratorius -Balaamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.

ZIPPY RENT-A-CAR 
2011A Central Park Avenue 

YONKERS NY

FUNERAL HOME 
Moderni koplyčia - Air condttkmed 

A. J. BALTON-BALTRŪNAĄ 
Licensed Managėr' ' 
& Notsry Pubtto

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

The Bonse bf Abab eoctermlnating 
Co. protai? anaouneea tbe develop- 
ment, in Peat Control Services, of its 
newtechniąue: the'Nu-Kttl Procesą*. 
For rats and roachee; ‘The w*ll <rf 
Pire’, for termitas, Tto flood out 
Method*. For complate. eervices on 
all garden and hon^boid pešta, caD 
493-2700 or BR 2-8838. _ ‘

TAX PROBLEMS? 1
Want relief ? Write for special book- 
let formulas and mettods used by 
weatthy people and corporations to 
IHndnfah their ttnc burdens . legally. 
Send 31.00 to National Taxsaver» 
Commtttee (F) 200 Weet 57th St. 
New York City 10019.

VOCAL CO ACHLNG 
in opera, conoert and musical re- 
pertoire. Miss Sims of Oberiin Con- 
setvatory — Academy Mtoarteum, 
Salzburg, 4 Heidefberg City Opera.

TeL 865-9099

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
.miesto dalyse; veikia ventiliacija. 
f TM. Vtrgftija J-UMĮ; y

NOinMREUTHNKM 
MURINS HOME

Užsisakykite
žurnalą

WANTEO singie guya and gals <21 
4b over) <with or vrtttoot boats) 
Prtntte island—Tacht cM> 'minutes 
fraa NTC. Pooi, danetng, entertain-

Tu gali* pramatyti savo širdies priepuoĘ ir jo išvengti. 
Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos naujausios 
mokslo Žinios apie širdies priepuolių išsivystymą ir apsi- 
saugojimą nuo jų................. , w ___  ___ __

—— Knygos kaina $3.75 ——
Užsakyigas^ siųskite , » . DARBININKO admi
nistraciją;., WiHoughby Ave^ Brookįyn, N. Y. 11221.

a GOLben orvoHtUNrrir sueh- 
mond HKi n^ąr Jtmaim Ąve. 3 fa- 
mily, three 5 rooąn apts. 1 apt. vae- 
ant 8to 1 apL deėctttroUML Bot wa- 
ter, oBbMKL >'carga*age, <m 40 ft. 
plot, On|y 327,500L 8ee_8ACKETT 
92-16 Jamaiea Avė. HX 1-5600.

WATERBURY, GONN. 
WWCO - AM - 1M 

Ved. AMT. PALIUUB

Airtref dalis: Ruduo, F ShopAn, Op. 28-' 
Nr. 8; Labą naktį. L BtiMna, Op. 4$, 
Nr. 4; Legenda, P. Tduflurrai^; Lop* 
M, W. A. Mbsart; VttoA K. StntuA 
Op. 10 Nr. 8; Pavasaris, G-N*. ftąMM; 
Mužikai, FT. SdniberL Op. 88 Nb. 4.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS, 8r.

WHIL - 1480 kIL NMNoM Mase. 
Oefcinadtentali nuo 11 Iki 12 vtaL

' Laidotuvių direktorius 
Ifodendfta koplyčia su 

AfrOradMion

Pirmoji daHs: Ar tu žiai, 9. StaoMa; 
Tykiai, tykiai, ir taukaus. Br. BŪM4*. 
nas; Ramunėle, J. Galžnsita; LakMSt> 
gaka glealnė. V, 'Kupreliui; Malda, -3. 
Naujalfe: Kur bakūžė sunantAa, Ir Oi 
greičiau, greičiau, S. ttnkoa.

NJUSfRUOTAS UETV^Ų IMTOMS IR 

VISUOMENES GYVENIMO. ŽURNALAS

. J4» Įsi AVBIUE,N^ YORK OTY • Tat OR 4-3930 
rqvrezmtitojtt

Globė Parcel Service, Ine.
Siuntiniai j: Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitus kražtus 

Siuntinių pristatymas garantuojamas

BOSTON. MA88 
Vedėjas 

snp. MINTUS

Peršuntimui paštu JAV pri
dedama 50 centų. Kanadon 1 
dol. Kreiptis: Darbiii&fcas Adm. 
910 WBkMų£>by Avė,, Brook 
Rym, N.Y. 11221.

Special USED BOAT CLEARANCE 
SALE Need Space. Boat Bbats Re- 
finiAedJSSS Owens 20* Rebullt En
gine 31190 1961 Crutoentng 20* 1962 
75 H.P. Joimaon 31285 complete — 
SENTRY MARINE SERVICE, 700 
Ocean Ave^ StaBrlgMt 201-741-6123

- hrbabKBMtojas 
Cambridgą Mass.
NOTARY PUBLIC . 

Patarnavimas dteuą ir takų. Mo
demišką koplyčia šermenims dy- 
kai. Aptarnauja Cfembridge, ir 
BoMono knlbuijUB 4eml8UBiouiia 
kainomis. Kainos tos pačku te’ i 
kitus miestus. — ToL TR 6-6434~ New Yorko Skautam 

ti Komitetas, įparuošęs bufetą ir 
pravedęs vaišes Kaziuko mugė
je vasario 27 Maspetho salėje, 
dėkoja vadšnis talkminkavu- 
siems Komitetai aukomis ir dar
bui Ypatingą padėką reiškiame 
Abdonai lioteenei (kuri viena iš- 
Irepė kavinių deš
rų), o ta^ pat Alksninienei, 
Miklienei, ft&ienei, T. Jasai-, 
fiui, L. Sieniaškai ir Surdėnui 
už darbo- talką laike vaišių. Vi
siems kitiems, gausiai prisidė- 
jusiem, kanų pavardes būtų 
6un|m suminėt—nuoširdus lie- 
tuviškas ačtil . > .

A. Prekerfs — pirm., I. Ga- 
nmkštionė — vfcepirm., G. 
Bartkienė — sakr., R. Šlapelie
nė — Miktas — valdy
bos narys.!e’

UDder 3100 Harrieon leUmd P.O. Bcoc 
415. Ne«r RocheDe, N.T. NTC pbone 
LO 4-8250

Garden City Long Island N. Y. 
CaO M. .PAPAGEORGE 

516 246-5237

TOP Prices for nevrspapers, rags A 
metais. We give S A H green stamps 
wtth afl purciiases. TMs week spe
cial douMe green stamps on aU news- 
paper purchases. FJ.C., 76 Barker 
9L, W.NMB. GI 2-3658. Serving SX 
since 1912^

DUKATAS 
37 Shetidan Avteftfe? 

Btocklyn. 8, N. Y 
lbfr.^A«itigvta 7-7881

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS

Mų darbais ir žystata MMų taAteinMkais, 
veikėjais, tanoMos iftasjodos fenigraejos *y- 
miaisiais asmenimis ir kt .............

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ, 
Brooklyn, N.

.... -.i r. ■

LietuvHky šokty muzika. Or
kestrui palydint įgrotos 6 pol
kos, 4 valsai. Lietuviškas popu
li ir paskutinis kaukių balius. 
Kaina i dok . L-

Lietuviu dainos ir šokiai Nr. 
2. OkiųMiotos Lietuvos ansamb
lio bei orkestro įjotos 5 pol
kos, 4 . valsai ir Sį lietuviškos 
i&auclies (lakios. Kaitia 4.50 doL 
Stereo 5.50 dol. .

in a šhdrt Hme you vriR be reųiiired 
to file your retom of net taxable 
incospe Why nottaive ttem prepared 
by competent accounts for,youę con- 
venience appototments' can be ar- 
ĮBĮĮil yuuv-tanMf or^tafcce — 
~ Burton E GREENBERG A-žAse. I 

Can OX 5-0669

ii ’ i • : c; a s e


