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Vietnamo karo trečias frontas atidarytas Kongrese

paneigia nei teigia, siekdama 
tai nepadaryti viešu reikalu.

Opinija daros nervingesnė ir 
vyriausybei nepalankesnė.

Demokratai puola demokrato prezidento politiku. Valstybes 
sekretorius tesigina — kaip ir Vietname nuo komunistę

Senato užsienių komisijoje ra prasme įprastinį mandagu- 
kovo 11 posėdis buvo nepa- mą”. 
prastas. Nors turėjo svarstyti 
biudžetą užsienio paramai, bet 
visos kalbos buvo skirtos Viet
namo karui. Po dvejų metų at
sisakymo viešai svarstyti karo 
klausimus senate valstybės se
kretorius Dean Rusk Šuo kar- _______ ________ _____ v
tu buvo priverstas dalyvauti va tebėra komunistų rankose. New Yorko spaudoje daug : 
spektaklyje, rodomame televi- Tebepuldinėjami miestai, aero- 
zijoje su publikos plojimais.

Šen. Fulbrighto vadovauja
mo® diskusijos siekė sukelti o* 
pini ją prieš vyriausybės politi
ką (tam diskusijos ir viešos, ne 
uždaros!) — lyg ir trečiasis 
frontas Vietnamo kare. Naujų 
nei argumentų nei faktų nebu
vo iškelta. Tebuvo kartoti vy
riausybės priešų žinomi 
argumentai ir vyriausybės žino
mi atsakymai. N . Y. Times 
vedamajame pirmos dienos 
spektaklį vertino: “Kaip papras
tai Rusk buvo kantrus, man
dagus ir išradingas reikšdamas 
savo pažiūras komitete, kuris 
praranda kantrybę ir tam tik-

Tik po antros dienos diskusi
jų bus galima išvada, kiek dis
kusijos paveiks opiniją, bet 
aišku jau dabar, kad nepaveiks 
nei vyriausybės linijos nei opo
zicijos nusistatymo prieš ją.

Pačiame Vietname iniciaty-

dromai. Tebeartėja prie Khe 
- Sanh komunistų kasami tune

liai, kuriuos mėgina subombar
duoti Amerikos aviacija. įgulai 
pristatomos medžiagos daugiau 
šia parašiutais, nes priešo pa
būklai pavojingi lėktuvam nu
sileisti.

Gen. Westmorelandas, kaip 
plačiai skelbia N. Y. Times, pa
prašęs papildomai 206,000 ka
riuomenės, kad galėtų atgauti 
iniciatyvą. Vyriausybė tai ne-

Opinija dėl 
Vietnamo

Gallupo duomenim, auga 
skaičius tų, kurie mano, kad A- 
merika padarė klaidą, stodama 
į Vietnamo karą: vasario mėn. 
taip manančių buvo 46 proc., 
dabar 49. Auga skaičius, kurie 
netiki, kad karas baigtųsi per 
dvejus metus: buvo tikinčių 48, 
dabar 35. Auga skaičius ma
nančiu, kad Amerika praranda 
padėtį Vietname: buvo 8 proc., 
dabar 23, o kad Amerika daro 
pažangą Vietname, buvo 50, 
dabar 33.

Kas tie vyriausybės kritikai
Senato užsienių komisijoje 

yra 12 demokratų ir 7 respub
likonai. Pagrindiniai vyriausy
bės kritikai yra pirmininkas 
Fulbrightas ir 6 demokratai: 
Mansfieldas, Morse, Gote, Mc- 
Carthy, Church, Clark ir 2 res
publikonai: Aiken, Cooper.

Daily News Fulbrighto kalbą 
senate vertino kaip pasitarnavi- 
mą Hanoi raudoniesiem.

— Sonatas kovo 11 po 7 sa
vaičių karštų ginčų priėmė 
“pilietinių teisių” įstatymą. 
Juo garantuojama teisė pirkti 
ar nuomoti apie 80 proc. visos 
valstybės pastatų nepaisant ra
sės. Numatytos bausmės iki 
10,000 ir 10 metų už kliudy
mą negram gauti butus, mo
kyklas, balsavimą. Priskirta 
prie federalinių nusikaltimų te
levizijos, spaudos ar susisieki
mo priemonių vartojimas riau
šėm kurstyti kitoje valstijoje.

—Vietname pereitą savaitę 
žuvo 542, tik vienu mažiau nei 
vasario 11-17 savaitę. Viso Viet
namo kare amerikiečių žuvo 
19,313, sužeistų 117,680. Korė
jos kare žuvo 33,629, sužeistų 
103,284.
— LBJ kovo 6 paprašė Kong

resą 500 mil. indėnų padėčiai 
gerinti. Jų yra 600,000; 40 pro
centų bedarbiai — dešimt kar
tų daugiau nei valstybės be
darbių vidurkis. Neraštingumas 
didžiausias, ligos labiausiai iš
plitusios.

New Yorko naujas 
arkivyskupas

kalbų buvo dėl New Yorkui ko
vo 8 paskirto naujo arkivysku
po Terence J. Cooke, 47 metų, 
nuo 1957 kardinolo Spellmano 
sekretoriaus, nuo 1965 vysku
po augziliaro. Teigiama, kad jis 
buvo pasiūlytas paties kardi
nolo Spellmano. Naujasis arki
vyskupas laikomas geru orga
nizatoriaus talentu ir pastora- 
listu. Korespondentam labiau
siai rūpėjo išgauti, ar jis “li
beralas” ar “konservatorius”, 
ar “vanagas” ar “balandis”.

. itew Yorko 
arkivyskupas

Arkivyskupas mikliai iš tų klau
simų išsisuko, ir N. York Ti
mes pasidarė išvadą, kad nau
jasis arkivyskupas laikysis sa
vo pirmatako linijos.

Jūratė Kazickaitė 
sužeista Khe Sanh 
Savo žygio išvakarėse ap
rašė mums savo įspūdžius 
iš Saigono

“Ar daugiau žinių turite? Ar 
sunkiai sužeista? Ir ko jai rei
kėjo vėl keliauti į tą pragarą?” 
— skambino redakcijos na
riam į namus (šeštadieniais re
dakcijos įstaiga neveikia!), pa
skaitę iš N.Y. Post (penktadie
nį) ir iš N. Y. Times (šeštadie
nį) žinią, kad kovo 8 Khe 
Sanh sprogusios granatos ske
veldros sužeidė tris 
tus, tarp jų Jūratę 
tę...

Tie klausimai teko
kaip skaitytojų susirūpinimas 
tos mergaitės likimu ir kaip 
užuojauta tėvam ... Bet klau- 
siantiem nedaug ką buvo ga
lima paaiškinti, nes ir Kazickų 
šeima šeštadienį tiesioginių ži
nių iš Jūratės neturėjo. Tik per 
informacijos agentūrą patyrė-,

žumalis-
Kazickai-

suprasti,

Jūratė Kazickjįjtė karo korespondentės žygyje

kad sužeista ir kad iš Khe Sanh 
evakuota į Danango ligoninę. 
Ligi kovo 11 vakaro tebuvo 
žinia, kad ji yra laivyno ligo
ninėje ir jos padėtis laikoma 
“fair”.

kelia- 
Viet- 

o dėl 
tėvų

LAISVES REIKALAVIMAI auga Čekoslovakijoje, Lenkijoje
Rytų Eurępos satelitiniuose 

kraštuose spfo^nėjimas auga.

Rumunija pademonstravo 
naują žingsnį Sofijoje, Bulga
rijoje, kovo 8 atsisakė prisidė
ti prie Varšuvos pakto kitų 6 
dalyvių komunikato. Atsisakė 
pritarti Amerikos bei Sovietų a- 
tominei sutarčiai, nes didžio
sios valdžios kėsinasi į mažųjų 
teises. -

Rumunijoje dar naujas ženk
las — paskutiniais mėnesiais 
atleido 10,000 partinių ir val
dinių pareigūnų. Tai nelaiko
ma ‘liberalizacijos’ ženklu. Tai 
didesnės centralizacijos ženk
las. Priešingai nei Jugoslavijo
je ar Čekoslovakijoje.

Čekoslovakijoje akcija prieš 
prezidentą Novotny, ištikimą 
Maskvai ir Stalinui, tebeau
ga. Auga laisvių reikalavimai. 
Prahos studentai pagerbė Mas- 
saryką, valstybės kūrėją, kuris 
prieš 20 metų buvo paslaptin
gu būdu iškrisdintas pro lan
gą ir užmuštas.

Lenkijoje kovo 8-9 kovojo 
studentai su policija. * Studen
tai demonstravo, reikalaudami, 
kad būtų grąžinti du studentai, 
kurie sausio 31 buvo pašalinti

ir suimti, nes jie organizavo — Sovietuose prieš Staliną 
protestu prieš Mickevičiaus kalbėti daros nępįada. Literatū- 

/Rlhriuose vaiz-- 
duojamas Stalino režimo žiau
rumas, nebeleidžiami.

— Persijoje auga 
tarp vyriausybės ir 
naftą eksploatuojančių 
pijų. Persija savo pažangai rei
kalinga 11 bilijonų dol., nori 
juos labiausiai išspausti iš naf
tos.
— Prezidentas. LBJ esąs rezer

vuotas siūlymam komisijos, ku
ri tyrė pereitų metų negrų 
riaušes. Siūlymai pareikalautų 
apie 50 bil. naujų išlaidų.

— Italijos parlamentas kovo 
11 paleistas. Naują rinks gegu
žės 19.

— Prancūzijos kariuomenės 
štabo viršininkas ir atominių 
ginklų specialistas gen. Charles 
Ailleret su 18 kitų žuvo kovo 
10 lėktuvo katastrofoje.

— Gub. RockefeHeris kovo 
10 tarėsi su 33 respublikonų 
vadais, kurie skatino jį būti 
kandidatu į prezidentus. Jį pa
rėmė tuojau W. Lippmannas, 
skelbdamas, kad nebus išrinkti 
nei Johnsonas, nei Nixonas, 
bet RockefeHeris — taip.

r prieš Mickevičiaus kalbėti daros m 
y^ yąidinimo draudimą, rtniai veikalai/ 

Dabar studentai kovojo plytga
liais ir šūkiais prieš cenzūrą, 
prieš vidaus reikalų ministerį, 
sveikino Čekoslovakijoje au
gančias laisves. Keli šimtai stu
dentų suimta.

— Varšuvoje kovo 11 kova 
tarp policijos ir studentų vėl 
atsinaujino. Prasidėjo nuo 
kovo 8. Policija vartojo dujas, 
vandens švirkštus. Studentai ir 
nestudentai akmenis. Demon
stracijos vyko priešais partijos 
būstinę ir prie A. Mickevičiaus 
paminklo. Suimtų, šimtai.

Rytų Vokietijos komunisti
niam vadam Rumunijos ir Če
koslovakijos įvykiai kelia neri
mą, kad tie satelitiniai kraštai 
nesumegstų ryšių su eakarų 
Vokietija, ir rytų Vokietija ne
pasiliktų izoliuota.

Sovietų spauda tuos įvykius 
satelitiniuose kraštuose apėjo 
tylom. Sovietuose apie juos pa
tyrė iš užsienių radijo.

—S. Korėja už Pueblo vyrų 
paleidimą tebereikalauja, kad 
Amerika atsiprašytų ir pasiža-

įtampa 
Persijos 
kompa-

Nuotr. A. Kirstuko

lauti. Ji kdiavo į Afriką, 
vo dabar antru kartu į 
namą ne dėi avantiūros, 
to, kad ji b.’.vo .. .savo 
duktė.

Tėvai atvyki į šį kraštą kaip 
tūkstančiai “d/pukų”. Sunkiai 
dirbo kaip ir visi tada. Bet jie 
šiandien yra pralenkę visus ki- 

Tokis susirūpinimas tus savo ekonominiu pajėgu
mu, savo visuomeniniais ry
šiais su “aukštąja visuomene” 
ne tik Amerikos plote. Pralen- 
gė, nes išdrįso ir turėjo sugebė
jimų įvykdyti tai, ką amerikie
čiai taikliai vadina “c.hallenge” 

Jūratė galėjo, baigusi moks
lus, gauti gerą tarnybą! galėjo 
ištekėti — kaip daugelis tuo 
kebu nueina. Bet tai jos nevi
liojo. Neviliojo ir tai, k4d tė
vai pastatytų ją “ant kojų*?, pa
vairuotų jos likimą. Ji panoro 
savom pastangom savo pasi
rinktoje srityje, žurnalistikoje, 
pralenkti kitus ir būti vienaį iš 
pirmųjų. Taip kaip savoje srity
je padarė jos tėvas.

“Tėvelis yra mano geri 
sias draugas”, kalbėjo sykį Jū
ratė šiam korespondentui, 
tie žodžiai gali būti žodynas s 
prasti, kodėl Jūratė keliavo 
tą “pragarą”, anot skaitytojų. 
Jai buvo ir tėvų kalbama apie 
riziką — apie pavojų netekti 
gyvybės, virsti invalidu. Ji, gal 
būt, nesakė, bet joje slypėjo at
sakymas: o ar tėvelio ekono
minės pastangos nebuvo susie
tos su rizika; ar vienos dienos 
prasigyvenimas negrėsė virsti 
kitos dienos bankrotu; ar ke
lionės apie pasaulį nebuvo su
sietos su prekybiniais užsimoji
mais, kurie neleido nurimti, 
kankino nervus, ėdė “ulce- 
rius”?...

Taip mėgindamas suprasti 
šiame krašte išaugusios mer
ginos užsimojimą būti savo sri
tyje tarp pirmųjų, korespon
dentas negali nesižavėti Jūra
tės veržlumu, einančiu drauge 
su gebėjimu, nes tai reta ir dėl 
to brangi charakterio dovana.

“Kam jai reikėjo grįžti į tą 
pragarą?
jau anksčiau buvo kankinęs Jū
ratės tėvus. Jūratė žinojo, kad 
tai “pragaras”, bet nesidavė 
perkalbama ... šiam korespon
dentui rodės, kad kitaip pasi
elgti sunku buvo iš jos reika-

Khe Sanh aprūpinamas iš oro parašiutais

Švedijos socialistai raudonėja
Švedija buvo laikoma neutra- Papandreou puolė Graikijos vy

li. Bet ji vis labiau praranda riausybę ir Ameriką. Graikijos 
neutralumą. Švedijos valdan- vyriausybė paršaukė savo atsto- 
čioji partija socialdemokratai va iš Švedijos ir išsiuntė šve- 
pasikvietė Graikijos “kairiųjų” 
vadą egžilą Andreas Papan
dreou sudaryti Švedijoje “Grai
kijos išlaisvinimo” !

dijos atstovą namo.
Švedija rodo savo nedraugiš

ką veidą ir Amerikai. Atšaukė 
sąjūdį. Pa- savo atstovą iš P. Vietnamo ir 

žadėjo paremti jį pinigais. Pa- užmezgė santykius su š. Viet- 
kviestas kalbėti parlamente, A.

Ko nori Kingas
Dr. M. L. King organizuoja 

žygį į Washingtoną balandžio 
22. Reikalaus darbo arba pra
gyvenimo pajamų. Pagal Kin
go apskaitymus tas reikalavi
mas reiškia apie 10 bil. Jei 
vyriausybė nesutiks patenkinti, 
grasins "masiniu pilietiniu ne
klusnumu”. Žygio būsią keli 
laipsniai. Pirmiausia vyks į Wa- 
shingtoną tik 100 žmonių dele
gacija su reikalavimais. Jei ne
bus teigiamo atsakymo balan
džio gale vyks apie 3,0 0 0. 
Tam jau dabar rengiamos eks
pedicijos Chicagoje, New Yor- 
ke ir kt. miestuose. Kingas ža
da, kad žygininkai nesiims 
smurto, neblokuos judėjimo. 
Carmichael ir Brovm, "Juodo
sios jėgos” vadai, pažadėję ne
sikišti ir iniciatyvos iš Kingo 
nepaveržti.

namu. Prieš Amerikos atstovy
bę buvo surengtos demonstra
cijos, atstovas apmėtytas kiau
šiniais. Amerikos vėliava sude
ginta, LBJ apšauktas žudiku. 
Svarbiausia — demonstracijo
je žygiavo ir vyriausybės narys, 
švietimo ministeris. Kovo 8 
Amerika atšaukė savo atstovą 
namo neribotam laikui.

Pažymėtina, kad ir Prancūzi
jos socialistai ėmė megzti san
tykio su komunistais, atgai
vindami “liaudies frontą”.

VATIKANAS IR MASONAI
Vatikano sluoksniai neoficia

liai kovo 11 paskelbė, kad at
šaukiamas draudimas katali
kam priklausyti masonų'organi
zacijom. Masonų esą apie 5 
mil. Kaip slaptai ir prieš Baž
nyčią nukreiptai organizacijai 
priklausymą uždraudė popie
žius Klementas XII 1738. Drau
dimą pakartojo kiti 7 popie
žiai. Nuotaikos pakito nuo Va
tikano H susirinkimo.

Žinia apie Jūratės Kazickai- 
tės sužeidimą aplenkė jos laiš
ką, redakcijai rašytą kovo 5 iš 
Saigono ir čia gautą kovo 11.

"Jau esu Vietname beveik 
visa savaitė. Rytoj vykstu link 
DMZ (demilitarizuotos zonos) 
ir tikiuosi pamatyti ten lietu
vių. Parašysiu jums, kai tik 
grįšiu į Saigoną.

"Tikiuosi, galėsiu parašyti 
jums daugiau “istorijų'’ šių sa
vaičių eigoje.

“Jei gausite daugiau lietuvių 
karių adresų, praneškite. Jūsų 
Jūratė Kazickaitė”.

Prie to laiškelio pridėti jos 
naujieji įspūdžiai iš Saigono., 
kiek jį dabar rado kitokį, nei 
buvo palikusi po pirmos kelio
nės. Aios paskelbsime kitame 
nr.'
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ŽMONĖS, KURIUOS UŽAUGINO NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Ant. Maceina dešimtmečiais pralenkė savo laikus
J. B. SHALINS-šALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. Tel. VIrginia 7-4499.

Aiduose Nr. 1 Andrius Bal
tinis priminė, kad dr. Anta
nas Maceina yra eilėje tų žmo-

ir savo pedagogine veikla reiš
kėsi pirma Freiburgo, dabar 
Miunsterio universitetuose.

nių, kuriem šiemet suėjo 60 
metų (gimęs sausio 27). Vadi
nas, kai Lietuvos nepriklauso
mybė buvo atstatyta, ir A. Ma
ceinai tebuvo 10 metų. Ir jis 
išaugo nepriklausomoje Lietu
voje, save papildydamas Belgi
jos, Šveicarijos, Prancūzijos u- 
niversitetuose.

Aiduose A. B. buvo vaizdžiai

Reiškiasi su dideliu a tu orite tu.
Tad nereiškia, kad Maceina 

yra nutolęs nuo lietuviško gy
venimo eigos. Praeityje jis 
reiškėsi aktyviai ir kaip XX am
žiaus kolektyvo narys ir kaip 
Krikščionių Darbininkų Sąjun
gos valdybos narys, ir kaip Lie
tuvių Fronto ideologas ir kaip 
Ateitininkų tarybos pirminin-

(1955) ir lietuviškai “Niekšybės 
paslaptis”—kas šia knygą skai
to, gali rasti giliaprasmių atsa
kymų į -aktualiuosius klausi
mus, pradedant nuo im

perialistinių užmačių as - 
mens pavergimo ir baigiant 
ekumeniniu Bažnyčių vienybės 
sąjūdžiu su įspėjimais, kur tuo
se sąjūdžiuose yra Kristaus,

ir šiltai pažvelgta i A. Macei
nos asmenį iš arti — į jo san
tykius su studentais ir su tais, 
kurie asmeniškai su juo susi
duria. Buvo pažvelgta ir iš toli 
— į jo įnašą mūsų kultūros iš

kas vado pareigose. Ir pagaliau 
kaip vienas gausiausių Aidų žur
nalo bendradarbių. Bet jo vei
kimo plotmė ypatinga — pro 
gyvenimo faktus besiveržian
čias idėjas stebėti ir vertinti,

torijon. Anas Aidų pastangas 
pratęstam čia, mėgindami į-j 
statyti A. Maceiną į nepriklav/ 
somos Lietuvos gyvenimo ga- 
noramą šalia kitų toje panora
moje veidų. f

Šalkauskis ir Mykolaitis — i 
viename: 1

Maceina viena karta/jaunes- 
nis už mokytojus prof^orių St. 
Šalkauskį ir prof. V. JMykolaitį 
— Putiną. Dėmesio /erta, kad 
mokinys sujungė jfcvyje abie
jų mokytojų talentus: filosofiš
ko mąstymo geliu & ir poetinio 
pergyvenimo sub ilumą.

/

St. Šalkauskį’j Maceiną sie
ja vakarietinis /galvojimo me
lodingumas ir.- galvojimo nu
kreipimas ypačiai į rytietinę

/tapti ne tiek organizaciniu vei
kėju, kiek dvasiniu vadu.
PramatymO galia ir dalia:

Maceina savo kartoje yra di
džiausias lietuvių filosofas. Bet 
kaip ir Šalkauskis jis nesilei
džia į filosofinius klausimus, a- 
titrauktus nuo gyvenamojo mo
mento. Momento reikalus jis 
vertina iš didelės perspektyvos. 
Iš jos pramato jų esmę giliau ir 
aiškiau. Pramato, kad Lietuva 
nėra izoliuota sala. Joje reiš
kiasi tos pačios idėjos kaip ir 
visoje Europoje. Tas idėjas, ku
rios kristalizuojasi dienos gyve
nime. jis išryškina, padaro a-

medžiagą: ir Maceina kreipia a- 
kis i Solovj'jvą, i Dostojevskį, 
rodo simpaUjų rytų Bažnyčios 
išlikusiom .-formom. Bet Šal: 
kauskis žiūrėjo į gyvenimo pro
blemas labiau iš pedagoginės 
pusės, Mjaceina — labiau iš so- 
cialogirės ar ontologinės.

Su Putinu Mykolaičiu sieja 
Maceūią ne tik poetinis talen
tas, ’/randžiai pasireiškęs Jas- 
manįo poezijoje, bet ir apskri
tai poetinė forma, kurios ele
mentų gausu jo filosofiniuo
se svarstymuose ir kurie jo vei
kalus daro tokius patrauklius, 
sųgestyvinius.

Veikimo plotas — idėjos:
■ Maceina ir kun. Yla vienos 

Išartos žmonės. Dideli draugai. 
Vienas kitam artimi savo inty
mumu su kitais žmonėm. Ta
čiau skirtingais plotais reiškiasi 
vieno ir antro veikimas.' Kun. 
Yla savo likimą susiejo išim
tinai su lietuviška bendruome
ne. A. Maceina liko Vokietijoje

kivaizdžias. pratęsia jų gali
mas logiškas išvadas ir tokiu 
būdu parodo. į kur jos veda, 
kokia ateitis laukia.

kur Antikristo ženklai. Kas 
paskaitys “Dievo Avinėlį”, tam 
atsiskleis gilioji prasmė ir pa
grindas Vakarų ir Rytų Bažny
čių vienybei...

Maceina savo veikaluose 
svarsto pačias moderniąsias gy
venimo idėjas. Bet svarsto kri
tiškai. Ir toje kritikoje ne kar
tą pasirodo, kad tai, kas dau
gumai rodės modemu, yra la
bai atsilikę ...

Bet pranašai šiandien nema- 
da. Jei ateitų dabar ir Jeremi
jas, ar Izaijas, tai jie vargiai bū
tų popularūs, nes pranašai rei
kalaudavo iš žmonių tam tik
ros aukos, pastangos. O šian
dieninės reformos siekia pasise
kimo savo skelbimais “paleng
vinimais”.

Ir knygą paskaityti reikia pa
stangos, jai suprasti reikia min
ties įtampos. Ar ne čia viena 
iš priežasčių, kodėl knyga nėra 
šiandien populiari? Taigi ir 
Maceinos knygos nesulaukia 
tokio populiarumo, kokio jos 
vertos. Gal irgi reikės kelių 
dešimčių metų, po kurių mūsų 
palikuonys sakys: o matai, Ma
ceina tai buvo pramatęs prieš 
tiek ir tiek metų ...

Tokia yra įspėjančio prama- 
tymo dalia šiandieninės visuo
menės panoramoje.

Kaip joje jaučiasi pats čia 
aprašomasis asmuo, kitu kartu 
duos su juo pasikalbėjimą ku
nigas B. Liubinas.

4OSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

STEPHEN AROMISK1S (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

THEODORE WOLINNIN, INC. — E. Joseph Zebrowski, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. 7th Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

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

FRANK J. VOGEL laidotuvių direktorius — McCue Funeral Home. Koply
čios galimos, kur tik reikalingos. 395 Autumn Avė., Brooklyn, N.Y. 11208; 
tel. 277-5604.

RIDGEWOOD CHAPELS 663 Grandvievv Avė. (prie Gatės ir Forest Avės.) 
Alan J. Reitter - Jacob Reitter, Licensed Mgrs. Kada reikalas ištinka — 
daug lengvatų, jūsų paguodai ir patogumui, jų tarpe: 7 modernios vėsina
mos koplyčios, puikiai įrengta- kaip namuose esanti patalpa — atvangai, 
kompetentingas, veiklus ir simpatingas štabas, užtektinai vietos automobi
liams pastatyti. Ridgewood, N.Y. 11227. Tel. EM 6-3200.

DELINIKS FUNERAL HOME, Thomas Deliniks, laidotuvių direktorius —

jautriai užjaučia nelaimės valandoje ir paruošia garbingas laidotuves. 17

Congress Avė. Waterbury, Conn. 06708; tel. 753-6181.

S1MONSON Funeral Home — Kilnus patarnavimas nuo 1887 metų. Kuo 
galėdami patarnaujame minėjimuose. Skambinti 847-0300, Wm. H. Simon- 
son, direktorius. Laidotuvių įstaigos; 119-04 Hillside Avenue Richmond Hill, 
N.Y.; 97-01 lOlst Avenue Ozone Park, N.Y.

KARLONAS FUNERAL HOME — 280 CHESTNUT STREET, NEW 

BRITAIN, CONN. Tel. BA 9-1181.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Nevvark, N.J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

Pramatymas tai didelis ta
lentas. Senajame įstatyme tai 
buvo vadinama pranašystės 
vardu. To žodžio čia vengiant, 
tenka betgi pabrėžti, kad Ma
ceina savo analizėm pralenkia 
savuosius laikus ir užbėga į a- 
teitį keliom dešimtim metų. Jo 
veikalas “Socialinis teisingu
mas” (1938)_įr “Buržuazijos žlu
gimas” (1940) skelbė tas idė
jas, kurios šiandien yra visuo
tinai populiarios tarp ekumeni
nio sąjūdžio socialinių refor
mų. Jo “Didysis Inkvizitorius” 
(1946) yra vaizdingas atsaky
mas į pasirinkimą valstybėje 
tarp laisvės ir prievartos, tarp 
demokratijos ir totalizmo. “Jo
bo drama” (1950) yra įspėji
mas, kad pokario laikais virtęs 
sąjūdžių egzistencializmas sa
vuoju metodu turi prieiti ne 
chaosą, beprasmybę, neviltį, -bet 
priešingai — tas pat metodas 
atveda į krikščionišką egzisten
cijos problemos sprendimą. 
“Das Geheimnis der Bosheit”

KODĖL "GEDIMINO LAIŠKUOSE“ TIEK DAUG KLAIDU
Aidų naujausiame nr. 2 isto

rikas Paulius Rabikauskas labai 
šiltai atsiliepė apie Lietuvoj iš
leistą knygą, vardu “Gedimino 
laiškai”. Džiaugėsi, kad knyga 
išleista; kad išleista gražiai ir 
rūpestingai; kad savo skoninga 
forma išsimuša iš sovietinių 
šablonų.

“Gedimino laiškus” išleido 
Lietuvos mokslų akademijos is
torijos institutas — 1966, vi
so 200 pusi. Vertintojas betgi 
rado, kad čia dar ne visi laiš
kai; kad laiškų tekstuose dau
geliu atvejų vartojami ne tie 
žodžiai, kurie yra originaluose. 
Dėl to vietom ir tekstas ir ver
timas daros nepatikimas, nes 
tekstai “paimti iš senų leidinių, 
jų nepalyginus su originalais ar 
išlikusiais rankraštiniais nuora
šais. Knygą leidimui paruošusie- 
ji gal teisinsis, kad esamose są
lygose negalėjo duoti geresnio 
teksto. Tuo galima patikėti.

SPAUDA

jos instituto, juos išleidi
mui parengė 'rusas, žinomas 
Lietuvos senąsias;,istorijos spe
cialistas, istorikės mokslų dak
taras V. Pašuta ir nežinoma is
torijos mokslų kandidatė I. 
štai. Tik pratarmės gale nežy
miai prisiminta, kad ‘į lietuvių 
kalbą dokumentus išvertė filo
logijos mokslų kandidatas M. 
Ročka’ ”...

Tą faktą istorikas Rabikaus - 
kas šiaip vertina: “Jei Lietu
voje veikiąs istorijos institutas 
kviestų į pagalbą rytiečius sve
timtaučius krašto istorijos klau
simams, kurie glaudžiai susiję 
su Rusijos, Ukrainos ar kitų 
kraštų istorija, nagrinėti, būtų 
savaime suprantamas ir girti
nas dalykas. Bet jei reikia ieš-

koti svetimųjų ir tuomet, kai 
norima išleisti grynai Lietuvos 
reikalus liečiantį leidinį ir šauk
tis pagalbos iš Rytų, kąi iškyla 
klausimai apiė kryžiuotų poli
tiką arba apie~»-Vakarų Lietu
vą pasiekusią krikščionybę, tai 
jau rodo nepakankamą paties 
istorijos instituto pajėgumą... 
Iš kur atsiras istorikų gerai 
valdančių lotynų kalbą, jei jau 
trečias dešimtmetis, kai lotynų 
kalba išguita iš Lietuvos mo
kyklų, o tiems, kurie ja galėtų 
naudotis neleidžiama dirbti 
mokslinio darbo ... Sąlygos 
tikram mokslui ir dvasinei kul
tūrai klestėti, kaip matome, tik
rai sunkios. Jos paaiškina ir 
tuos trūkumus, kuriuos teko 
pastebėti analizuojant neseniai 
pasirodžiusį leidinį “Gedimino 
laiškai”.

JUOZO BANDžIUKO BARAS IR RESTORANAS, čia vaišinsiesi ir vaišinsi 
ne tik Amerikos veik visais gėrimais; alum, vynu ir dar stipresniais; gausi 
ir importuotų iš Europos ir kitų kraštų. — Jauki vieta susitikti, pasikalbėti 
ir džiaugtis gyvenimu su maloniais draugais. 110-12 Jamaica Avė. Rich
mond Hill, N. Y. 11418; tel. 846-9286.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą.. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Avė., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. Tel. (516) AN 1-2864.

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.

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

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.

LITAS INVESTING CO., INC. — Paskolos geromis sąlygomis. Aukštos pa
lūkanos už indėlius. 86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418, (212) 
441-6799; 6755 S. Western Avė. Chicago, III. 60636 (312) 476-2242.

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 Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

LIETUVOJE

JUOZO MISIŪNO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū
šies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. VI 3-3544.

Ateitininkų Reino konferencijoje 1947 m. Iš k. j d. pirmoj eilėj: kan. F. 
Kapočius — Apaštališkojo Sosto delegatas, A. Maceina; antroj eilėj: J. Gir
nius, V. Vardys, V. Natkevičius, V. Vaitiekūnas. Nuotr. V. Maželio

Bet tai nereiškia, kad niekas 
jau nekaltas”.

Vertintojas ir sustoja prie 
tų sąlygų, kurios sukliudė kny
gą paruošti moksliškai: “Kalti 
yra tie, kurie tas esamas sąly
gas sudarė ir laiko supančiotą 
Lietuvos mokslinį bei kultūrinį 
gyvenimą. Kai viso pasaulio 
mokslininkai gali laisvai susira
šinėti. gali laisvai nuvažiuoti, 
kur ir kiek jiems reikia, Lietu
vos istorikai ne tik negali at
važiuoti, pavyzdžiui, į Romą 
pasirinkti savo darbams rei
kalingos medžiagos, bet, matyt, 
neleidžiama jiems susirašinėti 
su Romoje gyvenančiais lietu
viais istorikais, kurie būtų mie
lai, sakysime, pop. Jono XXII 
laiškų reikale atlikę reikiamas 
teksto kontroles".

Aikštėn kelia vertintojas dar 
vieną aplinkybę, trukdančią lie
tuvių istorikam reikštis. “Gedi
mino laiškai, kaip rodo titulinis 
puslapis, yra išleisti Lietuvos 
TSR mokslų akademijos istori-

DANGSTOSI LIAUDIES MENU

PUEBLO VYRAI PARAŠĖ 
LAIŠKĄ

Prezidentui LBJ kovo 4 pra
nešta apie laišką, pasirašytą 
Pueblo laivo vyrų — prašo, 
kad sutiktų atsiprašyti š. Korė
jos vyriausybę už laivo įsiver
žimą į teritorinius vandenis ir 
šnipinėjimą.

Prof. Paulius Galaunė vasa
rio 10 Literatūroje ir Mene gi
na Lietuvos liaudies meną nuo 
įsibrovėlių. Sako, kad liaudies 
menu imta vadinti “Dailės” 
kombinatų proteguojami namų 
pramonės gaminiai ir įvairių 
rūšių meno mėgėjų darbeliai. 
Viskas esą rodoma parodose, 
kaip liaudies menas, vienodai 
giriama ir premijuojama. “To
kio eksponatų konglamerato 
jokiu būdu negalima sutapdin- 
ti, vadinti jį liaudies menu.” 
Profesorius nurodo, kad liau
dies menas buvo padiktuotas 
savo laiko aplinkos ir sąlygų. 
Sąlygoms pasikeitus, anie kūri
niai tampa muziejinėmis verty
bėmis, o jų pamėgdžiojimas ar 
mechaniniu būdu dauginimas 
nėra liaudies menas, o tik 
smulki namų pramonė. Apie 
mėgėjų darbelius profesorius 
sako, kad jie paprastai atlikti 
mechaniškai arba su pretenzi
jomis, stokoja sąmoningos nuo
širdžios meninės galvosenos, 
dažniausiai turi kosmopolitinį 
pobūdį. Jiems profesorius pa
taria dirbti sau, ką tik nori, 
bet neiti į viešumą, ypač nesi
kėsinti į liaudies menininkų 
vardą. (Elta)

KRAUJO PERLIEJIMAS
Vilniaus laikraščiuose vasa

rio 6 buvo paskelbta, kad Lie

tuvoje per metus esą atlieka
ma daugiau kaip 50,000 kraujo 
perliejimų. Atseit, kasmet tuo 
būdu tenka gelbėti vidutiniškai 
bent vieno asmens gyvybę iš 
kiekvienų šešių dešimčių Lietu
vos gyventojų.

Pranešime paaiškinta, kad 
tai daryti dažnai tenka sunkių 
Kūno sužalojimų atvejais, ištin
kančiais automobilių susidūri
muose, gaisruose bei kitokiose 
nelaimėse. Matyt, tokių nelai
mių Lietuvoj esama nepapras
tai daug. Nors, jei spręstum iš 
spaudos, tai atrodytų, kad to
kios nelaimės retenybė. Laik
raščiai jų pamini vos keletą per 
metus, ir tai dažniausiai tik 
praėjus ilgokam laikui po įvy
kio.

Kraujo perliejimo operacijų 
skaičius Lietuvoj buvo paminė
tas ryšium su Maskvos valdžios 
išleistu potvarkiu, skatinančiu 
asmens kraujo duomenis (atsi
klausus atitinkamo asmens suti
kimo) žymėti gimimo metriko
se, pasuose ar kituose asmens 
dokumentuose.

To potvarkio reikšmė ribota 
tik tais atvejais, kai kraujo į- 
lieti reikia labai skubiai, per- 
maža laiko ligonio kraujui tirti 
ir kai nukentėjęs nebus prieš 
nelaimę pamiršęs dokumento 
kito švarko kišenėj. (Elta)

REPUBLIC GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 322 Union Avė. Brooklyn, N.Y. 11211, 
EV 7-2089. Juozas Bružinskas, vedėjas. Didelis pasirinkimas įvairių vynų, 
degtinių, konjakų, midų šventėms bei kitokioms progoms.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard 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—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas painiosiant pakietus į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! 
■" ■ 1 1 - ■
COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION (Agentūra) \V. Kacz- 
marsky, manager. 108 West 14th Street (arti 6th Avė.) New York. N.Y. 
10011; tel. CH 3-3005. Siunčiame siuntinius į Lietuvą ir į USSR. Priimame 
užsakymus šaldytuvams, TV, skalbiamoms ir siuvamoms mašinoms, "Dollar 
Certificates”, butams ir t.t. Visos išlaidos apmokamos čia. Gavėjas neturi 
nieko mokėti. Užsakymai paštu išpildomi tą pačią dieną, kurią mes gauna
me. Jūsų patogumui turime didelį prekių pasirinkimą žemomis kainomis. 
Agentūra atidaryta kasdien nuo 9:30 ryto iki 7 vai. vakaro; sekmadieniais 
nuo 10 ryto iki 4 vai. p.p. Kitu laiku — susitarus.

RICHMOND HILL DORAN’S FLORIST, Ine. 126-15 Liberty Avenue Rich
mond Hill, N.Y. 11419, Tel. 611-9441 - MI 1-7702. Kiautuvė atidara kasdien 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.; sekmadieniais nuo 9 iki 5 vai. p.p. Gėlės pa
siunčiamos į visus miestus. Paruošiama vestuvėms, laidotuvėms ir kitom 
progom buketai ir pristatoma j nurodytą vietą arba namus. Savininkai — 
John Doran ir Alicc Zupko, kuri kalba lietuviškai ir maloniai patarnauja.

RIMOS IR JUOZO BRUŽINSKŲ S1UNT.NIŲ JSTAIGA siunčia dovanų 
siuntinius j Lietuvą. Krautuvėje didelis pasirinkimas geros rūšies prekių 
žemomis kainomis. Priimami telefoniniai užsakymai ir sudaromi siuntiniai 
gauti paštu. Užsakomi rusiški automobiliai ir kitos prekės, daniški maisto 
siuntiniai, itališki akordeonai ir nylon'o lietpalčiai. Parūpinami "dolerio 
krautuvių" kuponai. 370 Union Avė. Brooklyn N.Y. 11211; Tel. EV 4-4952.

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 11-40 71th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-6620.

DOVANŲ SIUNTINIAI j LIETUVĄ — Mes siūlome nepalyginamą patar
navimą. Firma Union Tours egzistuoja nuo 1931 m. Per tuos praėjusius 36 
metus nei vienas siuntinys nebuvo grąžintas ir nei vienas nežuvo Mūsų ilgų 
metų patyrimas leidžia mums ir mūsų kvalifikuotam štabui išpildyti visas 
pareigas, susietas su siuntinių priėmimu, supakavimu. ir tų siuntinių išsiun
timu. Išmėginkite mūsų patarnavimą ir būsite patenkinti. Mes turime didelį 
pasirinkimą jvairių siuntiniams daiktų geriausių siuntimui ir tai pigiau
siomis kainomis; pas mus gausite visko, ką tik jūs norėsite siųsti draugams 
ir giminėms. Reikalaukite mūsų nemokamu katalogu UNION TOURS 
1 East 36th St. Nevv York. N.Y. 10016. Aplankykite mūsų skyrius: Chicago, 
III. 2219 VV. Chicago Avė. 60622; Los Angeles. Cahf. - - 311 North La Brea 
A ve. 90036.
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Ualkratti tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Del bendros veiklos 
nų” vedamojo vartojamą bū- 
dą asmenims ir kai kuriems * 
veiksniams žodžiuoti, sustosim 
ties veiksnių sudarytu ir sėk
mingai lėšų telkimo darbą dir
bančiu Jungtiniu Finansų Ko
mitetu.

Vedamajame rašoma: “Pas
kutinis vėzdo smūgis Ameri
kos lietuviams per galvą buvo 
tvirtinimas, kad veiksniai susi
tarė dėl Jungtinio Fondo. To
kio susitarimo nebuvo. Altas 
tokio susitarimo niekad ne
svarstė”. “Žinota, kad Ameri
kos Lietuvių Taryba neprita
ria Jungtiniam Fondui, bet vis 
dėlto drįsta paskelbti, kad visi 
veiksniai, įskaitant ir Alto at
stovus, pritarė Jungtinio Fon
do sudarymui”. .

Kaip žinoma, Jungtinį Fi
nansų Komitetą sudaryti buvo 
veiksnių konferencijos sutarta
1967 m. sausio 14-15 d. New 
Yorke. Tų pačių metų rugpjū
čio 9 d. Amerikos Lietuvių Ta
rybos pirmininkas raštu prane
šė Vliko pirmininkui dviejų Al 
to narių pavardes, kuriems pa 
vesta atstovauti Altui Jungti 
niame Finansų Komitete, vadi 
naši, Komitetas yra pilno vi 
sų veiksnių atstovų sąstato.

Veiksnių konferencija, įvj 
kusi 1967 m. spalio 21-22 č 
Washingtone, priėmė nutarimu 
užgiriantį Jungtinio Finans 

1 Komiteto sudarymą, ir paskat: 
no jį sėkmingai akcijai. Toj 
veiksnių konferencijoje Am< 

Į mano vasario 13 dienos tikos Lietuvių Tarybos atst< 
“Darbininke” — vai dalyvavo visuose darbuose 

sekretoriate, k< 
misijose. Tarė pateiktas rea 
liucijas, 1968 metus paskelb 
Lietuvos Laisvės Kovos Metai 
priėmė peticiją, kurią pasta 
šė ir Alto pirmininkas. Tai v 
sų sveikinamas vieningo dari) 
pavaizdus faktas, kurio nieką 
paneigti negali. Taip pat m 
ginčijamas dalykas, kad Junj 
tinis Finansų Komitetas suds 
rytas veiksnių sutarimu, 
sudaro veiksnių atstovai, ki 
rie atsidėję dirba ir ryžtasi
1968 metų programai vykdyti

Pasekę mūsų dažnus kivir
čus, nugirstame, kaip jie bai
giami atsidūsėjimu: kažkam 
stinga nuoširdumo, vienybės, 
tolerancijos, artimo meilės, 
tautinių reikalų gilesnio supra
timo .. .Tai labai kilnūs ir vi
siem privalomi dalykai, bet 
gražiuose žodžiuose ir vėles
nėje veikloje labai dažnai ne- 
besurandama nuoširdžios pu
siausvyros bei vieningumo.

Visų veiksnių bendra konfe
rencija Washingtone 1967 spa
lio 21-22 paskelbė ne tik Lais
vės Kovos Metų manifestą, bet 
tarp kitų nutarimų vieningai 
sutarė remti Jungtinio Finan
sų Komiteto veiklą. Altas į šią 
bendrą talką irgi pilnai įsijun
gė, tik pageidavo pasilikti sa- 

7 vam ižde Alto skyrių sureng
tuose Vasario 16 minėjimuose 
surinktas aukas. Veiksnių pir
mininkam ir lietuviškų laik
raščių redaktoriam tuoj po 
bendros sesijos atskirai susi
rinkus, Alto garbės pirminin
kas ir tuometinis pirmininkas 
tai dar labiau paryškino, paža
dėdami pilną Alto talką vi
sų jubiliejinių metų eigoje. Ne
aiškūs tad “Naujienų” tikslai, 
kai vasario 27 vedamajame 
bando užtrinti Alto įsipareigo
jimus bendrai veiklai lyg nebu
vusius. Tai paryškina čia skel
biamas Vliko nario P. Vainaus
ko antras laiškas redakcijai 
tuo pačiu klausimu.

straipsnį
“Bendri siekimai privalo su- prezidiume, 

atsiliepė
“Naujienos” vasario 27 d. ve
damuoju. Pradžioje pasako
ma, kad mano straipsnis pa
skelbtas Brooklyne pranciško
nų leidžiamame Darbininke — 
tai tiesa,tačiau nutylima, kad 
tas straipsnis pirmiausia buvo 
pasiustas Chicagoje socialistų 
leidžiamom “Naujienom”, bet 
jo ten neatspaudus, mano pra
šoma, tatai padarė “Darbinin-

tartinio darbo”

ko” redakcija.
Palikdami nuošaly “Naujie-

NELĖ MAŽA LAI T ė

GINKLAI
/

(7)
— Pagaliau, aš turiu kitų 

pareigų, žiūrėk, — ABC išsi
traukė naują laikraštį,—žiūrėk, 
kaip rimti, patriotiški laikraš
čiai deda skelbimus: lankykite 
gimines, išbūkite septynias die
nas viename mieste ir devy
nias kitame, bus laiko pasima
tyti su giminaičiais. Aš gi tu
riu tėvus!

— Ar esi užmiršęs, kad jie 
neseniai paleisti iš Sibiro? — 
sako tyliai draugas, ir ABC su
šunka vėl:

— Kaip tiktai mano atsilan
kymas jiems padės!

Draugas pasuko į duris ir dar 
atsigręžė:

— Bet kodėl tu pasirinkai 
tokį laiką? Kad mūsų Šventę 
išbūtum ten?

— Kaip tiktai! — iškilmin
gai tarė ABC, — kaip tiktai! 
Kiekvienas jaunas ir senas ma
tys, kad pasirinkau dienas, ku
rios primena laisvę, kad jiems

LITVINOVO ROLĖ IR JO 
VEIKLOS MOTYVAI:

Vos pasibaigė keturių inte
lektualų teismas Maskvoje, tuo
jau Pavel Litvinov, kitados 
garsaus Sov. Sąjungos užsienio 
reikalų komisaro sūnėnas, 
Maskvos chemijos instituto 
profesorius, ir jau anksčiau nu
teisto Daniel motina įteikė vie
nam Vakarų žurnalistui drąsų

Kaip buvo teisiami sovietiniai rašytojai
tos jau nuo pat teismo pra
džios”.

Pareiškimas baigiamas taip: 
“Mes apeliuojame į visus, ku
rie dar turi gyvą sąžinę ir pa
kankamai drąsos. Prašome vie
šai demaskuoti, šitą gėdingą by
lą ir nubausti tuos, kurie ją su
organizavo”.

Tas pats Litvinov, kitam vie
nos amerikiečių agentūros žur
nalistui savo bute pareiškė, kad 
jis “visiškai nesąs revoliucijos 
organizatorius”. “Tačiau turiu 
daryti viską, ką man širdis 
diktuoja. Nesidomiu politika,

kad “teismas vyko pažeidžiant 
pagrindinius sovietinių įstaty
mų principus. Teisėjas ir pro
kuroras, remiami parinktos 
publikos, pavertė bylą į kalti
namųjų apgavimą, kas yra ne-___________________
įsh^uojama dvidešimtame ^“toida.'Bef^tiriaTįsta- 

tymai turi būti gerbiami. Aš 
esu įpintas į šį reikalą daugiau
sia dėl to, kad Ginzburg yra 
mano draugas. Bet ir kitu at
veju negalėčiau pasielgti ki
taip, matydamas tiek visur ne
teisėtumo”.

KUR DINGO TELEGRAMOS, 
SKIRTOS LITVINOVUI?

Litvinov drąsos pasekmių ne
teko ilgai laukti. Sausio 17 jis 
buvo atleistas E profesoriaus 
pareigų, nes “nusikaltęs darbo 
disciplinai”. Reaguodamas Lit- 
vinov pareiškė, kad jis apeliuo
siąs prieš ta nelegalų sprendi
mą ir pranešė,kad nėra gavęs 
sausio 14 telegramos iš Londo
no, kai Igor Stravinski, Bert- 
rand Russell, Cecil Day-Lewis

amžiujė. Byla atrodo raganų 
gaudymas. Teisėjas ir publika 
padėjo Dobrovolskiui melagin
gai liudyti prieš Galanskovą ir 
Ginzburgą. Liudininkams nebu
vo leista pasisakyti ir demas
kuoti provokatorišką Dobrovols
kio rolę. Liudininkai galėjo pa
sakyti tik tiek, kiek iš anksto 
buvo sufabrikuota KGB. Teis
mo vaidinimas buvo prirengtas 
iš anksto, ir bausmės nustaty-

lėšu sutelkti.
Visa tai “Naujienoms” nepa

tinka. Ypatingai stengiamasi A- 
merikos Lietuvių Taryba nuo 
vieningo darbo apsaugoti, bet 
juk tikrovė yra kita.

Pranas Vainauskas

ir kiti anglų intelektualai pa
reiškė jam savo solidarumą. O 
tai jis sužinojęs tik klausyda
mas užsienio radijo, nes pa
čios telegramos negavęs ir da
bar ieškąs, kas ir kodėl ją su
laikė. O dėl atleidimo iš darbo . nuoti nubaustųjų naudai, žmo- 
(atleidimo raštas yra sausio 3 
dienos datos — tuo norėta pa
rodyti, kad jis baudžiamas ne 
už savo elgesį ryšium su ketu
rių byla), jis taręsis su teisinin
kais, kurie pripažinę, kad atlei
dimas iš profesoriaus pareigų 
yra neteisėtas. Litvinov protes
tam prieš nelegalų teismą pri
tarė ir jo senelė Iva (užsienio 
reikalų komisaro Litvinovo 
žmona anglė), kuri sako, kad 
“Pavel yra puikus berniukas” 
ir nieko bendro neturįs su emi
grantų organizacijomis užsieny
je.

PROTESTAI Iš LONDONO
Keturių intelektualų nubau

dimas sukėlė reakcijų Vakaruo
se. Be atskirų politikos ir kul
tūros atstovų, protestavusių 
prieš nuteisimą ir prašiusių do
vanoti ar sumažinti bausmes, 
prisidėjo ir organizuoti viene- grindinės piliečio demokrati- 
tai, pav., rašytojų PEN organi
zacija Londone, Žmogaus ir pi
liečio teisių Lyga Paryžiuje ir 
kiti. PEN pirmininkas Arthur 
Miller iš Londono pasiuntė So-

gos sekretoriui K. Fedin protes
to telegramą prieš ilgą be teis
mo kaltinamųjų išlaikymą ka
lėjime ir prieš sunkias baus
mes nuteistiesiem, prašyda
mas sovietų rašytojus interve-

gaus ir piliečio teisių Lygos 
centro komitetas paskelbė ko
munikatą, kuriame apgailestau
ja bylą ir pasmerkia “elemen
tarinių teisingumo principų pa
žeidimą, reiškia viltį, kad teis
mo sprendimas bus panaikin-

Atsiliepė ir Stalino duktė 
Svetlana, užstodama sovietų in
telektualus. Ji per CBS televi
ziją kvietė amerikiečius “nety
lėti akivaizdoje pagrindinių 
žmogaus teisių pažeidimo, kur 
jis neįvyktų”. Pagyrusi Pavel 
Litvinov ir Daniel žmonos La- 
risos drąsą, Svetlana pasakė: 
“Šie du drąsuoliai, nepaisyda
mi pavojaus ir grasinimų, pa
reiškė užsienio spaudai, kad by
la yra ne kas kita, kaip teisin
gumo išjuokimas. Yra pažeis
tas sovietinis teisingumas, pa-

nės laisvės paneigtos, o teis
mo sprendimas buvo iš anks
to padiktuotas valdžios ir slap
tosios policijos. Ar galima lik
ti indiferentiškiem prieš to
kius faktus ir tokius sprendi
mus? Jei visuomenė užsienyje 
reaguos, jei siųs protestus, tai 
galime būti tikri, kad tokie fak
tai daugiau nepasikartos”.

IZVESTIJA AIŠKINASI
Savaime suprantama, kad 

protestai, pareiškimai ir atgar
siai Vakarų spaudoje negalėjo 
patikti Maskvai. Maskvos spau
da, visą bylos metą ir po jos 
tylėjusi, sausio 16 pagaliau pra
bilo. “Izvestijoje” pasirodė il
gas straipsnis, kuriame įrodi
nėjama, kad nubaustieji nesą 
jokie intelektualai, o tik pa
prasti nusikaltėliai ir visuome
nės parazitai, už tai jie teisin
gai nubausti pagal įstatymus. 
Laikraštis nieko neužsimena 
apie nubaustųjų ideologinius 
“nukrypimus”. Esą “nuteistųjų 
kaltė buvo teisme Įrodyta ne

tik nesugriaunamais dokumen
tais, bet ir liudininkų parody
mais”. Iš to straipsnio matyti, 
kad Ginzburg ir Galanskov kal
ti neprisipažino. Laikraštis dau
giausia kalba apie studento ve- 
nezueliečio Brocks-Sokolov pa
rodymą. Jis teisme aiškiai pa
sisakęs esąs NTS agentas ir bu
vęs angažuotas užmegsti kon
taktus su keturiais intelektua
lais. “Prancūzijoje (pagal “Iz- 
vestijas”) man buvo sakyta, 
kad padalyta neteisybė aniem 
keturiem rašytojam. O čia ma
tau, kad jie nėra jokie rašyto
jai. Čia teisiami tik kriminali
niai nusikaltėliai, kaltinami tu
rėję ryšių su NTS”. “Taigi, sa
ko “Izvestija”, Brocks-Sokolov 
akys atsivėrė teisme”. Tačiau 
laikraštis nepajėgia paaiškinti, 
kur yra nubaustųjų “antisovie- 
tinės veiklos” esmė, o griebiasi 
tik nubaustųjų niekinimo.

Pagal “Izvestiją” Ginzbur
gas, nuteistas 5 metams kalė
jimo, esąs paprastas tinginys, 
neturėjęs jokio darbo, gyve
nęs ant motinos sprando ir dėl 
to pakliuvęs į teisingumo ran
kas dėl nusikaltimų bendrajai 
teisei. Po to, kai 1964 buvo 
teismo nubaustas už ap.ga- ' 
vystės, po kiek laiko buvęs iš
leistas į laisvę su viltimi, kad 
jau bus pasitaisęs. Bet jis ir to
liau smuko vis žemiau, iki pa
galiau ėmėsi tarnauti NTS. O 
Galanskov esąs ne kas kitas, 
kaip visuomenės parazitas, ban
dęs gerai gyventi iš visuome
nės, kurią jis paskui apjuodi
no. To pat masto esąs ir Dob- 
rovolsky, bet jis “paskutinių 
momentu susipratęs”. O apie 
Laškovą “Izvestija” nieko ne
turi pasakyti: tai jokia asmeny
bė. —

Nuteistieji tuoj buvo perkel
ti į Lefortovo (netoli Maskvos) 
kalėjimą, kur sausio 15, po 15 
mėnesių arešto, juos galėjo ap
lankyti artimieji. Ginzburgas ir 
jo draugai padavę apeliaciją 
aukštesniam teišmui. Galansko- 
vas turi žaizdas skilvyje, ir jo 
motina bei žmona bijosi, kad 
jis neišlaikys septvnerių metų 
griežto režimo darbo stovyklo
je. Dr. V. Mar.

(Bus daugiau)

VLIKO TARYBOS POSĖDYJE

Chicagoje Vasario 16 proga iškilmingos pamaldos buvo Marguette parko lietuvių bažnyčioje. Mišias aukojo 
vysk. V. Brizgys. Nuotr. Laimučio Degučio

Vasario 24 posėdžiavo Vliko 
taryba. Remdamasi pirm. dr. J. 
K. Valiūno ir vicepirm. J. Au
dėno pateiktais pranešimais, ta-

nesant, tam tikra dalis svarbių 
užsimojimų liktų neįvykdytų 
gerų sumanymų sąraše. Tad vi
sose lietuvių visuomeninėse or-

teks pažvelgti vieni kitiem į a- 
kis.

Kažkas buvo pažvelgęs į jo 
akis, kai jis išlipo Maskvoje— 
juto ABC, ir labai greitai jis 
žinojo kas: baimė. Kaip gerai, 
kad neprisiėmiau nuvežt nė vie
nos knygos, kaip prašė draugas 
paskutinę akimirką, kad nors 
pabandytų. Jis juto, kad eina 
viduje susilenkęs, lyg nepaneš
tų lagaminų, nes jie prikrauti 
tos pačios baimės. Kodėl, — 
sako sau, kodėl? Juk aš esu 
Amerikos pilietis, galingiausio 
krašto globoje, ko aš bijau? — 
ir staiga viduje prabilo Maja- 
kovskis — jis tyčiojosi, jis, į 
pasaulio akis kaišiojo sovietiš
ką pasą: —stebėkitės ir pavydė- 
kit!

Omai jis panorėjo grįžti į 
ten, iš kur atskrido — tačiau 
čia nebuvo laiko nė svarsty
mams, jis vėl išsigando pama
nęs, jog būtų įtartas, jeigu 
tuojau pat susisuktų atgal. Jis 
leidosi įsodinamas į lėktuvą —

atvežiau tą atsiminimą — už- jam atrodė, kad visi žino apie

jį — tačiau tai nekėlė pasidi
džiavimo.

O tačiau jis atsirado, pasi
didžiavimas, kai Vilniuje pama
tė jog jo laukia —mergaitės ir 
gėlės, — taip kaip ir senų eks
kursantų, — pagalvojo, — ir 
komitetas. Pagarbiai jie su juo 
kalbėjo, ir atvežė į viešbutį, ir 
kai liko vienas jis pasirąžė iš 
malonaus nuovargio.

Tikrai, mano siutas karališ
kas, — ir tuojau atsiminė: tai 
ne mano žodžiai, tai raidė į rai
dę buvo parašiusi atsiminimuo
se viena keliautoja.

Tačiau jo nuotaika buvo ta
rytum paglostyta: aš reiškiu 
daug jeigu jie man taip patai
kauja. Juk aš jų priešas, juk 
jie žino koks mano galvojimas, 
kokie darbai. Matai, jau jie yra 
pasikeitę, jau jie yra teisingi, 
jau dialogas yra galimas.

Dialogas prasidėjo iš pat ry
to — laikraščių atstovai laukė 
kol jis atsikels, kad paskelbtų 
pasikalbėjimą.

— Kaip jaučiatės atsilankę 
tiek metų po išbėginio, gimto
je Tarybų Lietuvoje? — buvo 
klausimas, ir jis norėjo pertar
ti: aš negimiau Tarybų — tik 
Lietuvoje, o atsakė:

— Nuostabiai jaukiai, tikras 
poilsis, užmigti gražiajame Vil
niuje.

— Kokie šios kelionės tiks
lai? — klausia kitas, ir jis nori 
sakyti: sustiprinti tautiečių šir

dis, palinkėti ištvermės, — ir 
sako:

— Pamatyti tėvynę, pasi
džiaugti jos pažanga.

Paskui, kai jis skaitė laikraš
tyje pasikalbėjimą —- kuris bu
vo sudurstytas iš visų reporte
rių, tžkris kolchozas — jis jo
kiu būdu negalėjo atsiminti, 
nei norėjo — ką jis pats buvo 
pasakęs.

Po, laikraštininkų atėjo jo 
globėjai — programa buvo nu
statyta: jie lankė fabrikus, jie 
lankė naujus namus, jie lankė 
muziejus — jis galvojo: uždary
tas bažnyčias, tačiau kartojo: 
muziejai, jie buvo Paneriuose 
jie buvo Kaune Devintame For
te, jie buvo parengimuose, 
koncertuose, vaišėse, redakcijo
se. Jis buvo taip pagerbtas, kad 
pats Zimanas nusifotografavo 
su juo po Lenino portretu.

Jis buvo nuvestas į filmų 
studiją — jis vėl buvo klausi
nėjamas ir atsakinėjo, ir buvo 
fotografuojamas, ir vaišinamas
— jis gėrė gruzinišką vyną, ir 
amerikoniškas viskes, ir vod- 
kas, ir buvusių Karazijos var
dų vynus. Ir kalbėjo su žmonė
mis. Jauni įžūlus vaikinai klau
sinėjo — gal jis atvežė moder
niškų šokių ir šlagerių plokšte
lių, ir jo buvę pažįstami ir 
draugai neklausinėjo nieko, tik
tai vaišino — ir jų akys buvo 
tuščios.

Ir nuvežė į parodini kolchozą
— kiaulininkės rodė kosmonau-

tų autografuotas fotografijas, 
seni saviveiklininkai pašoko, ir 
stalai lūžo nuo gėrybių,—kur 
aš skaičiau? — galvojo jis, kur 
škaičiau senų raudonų ekskur
santų aprašymus?

Tris dienas prieš išvažiavimą 
atvežė tėvus.

Jis pajuto, kad jis yra gimęs, 
ką tiktai gimęs kaip žmogus— 
jis atsiklaupė savo puošnaus 
viešbučio asloje ir apkabino a- 
biejų, pasenusių be laiko, ko
jas — apkabino abiem ran
kom ir žinojo, kad čia padėjo

ryba apsvarstė peticijų laisvojo 
pasaulio valstybių vyriausybėm 
pobūdį ir jų organizavimo gai
res.

Buvo pareikšta eilė pastabų 
bei pasiūlymų ir dėl kitų šių 
metų veiklos programoje nu
matytų darbų vykdymo, ypač
dėl Jungtinio Finansų Komite
to veikimo, apie kurį tarybą 
informavo komiteto pirminin
kas prel. J. Balkūnas. Jungti
nio Finansų Komiteto uždavi
nys yra — surinkti šių metų 
programai finansuoti bent 100, 
000 dolerių. Tai sąlyga, kurios

Jie tylėjo — taip tegalėjai 
pavadinti jų kelioliką sakinių, 
kad jiems gerai, ir kaip gyvena 
jo šeima, ir kaip auga vaikai.. 
Ir ūmai motina tarė:

— Man visada labai slopu 
troboje, eikime truputį pavaikš
tinėti. J

Jis norėjo perkalbėti, kad pa- j 
siliktų viduje, juk čia gražu ir j 
šilta, tačiau senieji spyrėsi, 
jis paklausė. Jie žengė lėtai 
motina nepaleisdama laikėsi B 
vyro rankos, ir taip yrėsi be ■ 
reikalo — manė jis, — stum- ■ 
dėsi tarp žmonių, ir prabilo mo- lį j 
tina:

— Sūneli, kodėl tu nepaklau- ■ 
sei? Ar tu nesupratai iš ■ 
mūsų laiškų, kai sakėme, neva- I 
žiuok dabar?

— Kodėl? — paklausė jis, ir ■ 
pats pajuto koks kvailas jo 
klausimas.

(Bus daugiau) s, i<
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ganizacijose — centruose ir pa
daliniuose — ir spaudoje ak
tualiausias dienotvarkės rūpes
tis yra pagreitinti ko plačiausių 
visuomenės sluoksnių prisidėji
mą prie sudarymo būtinosios 
finansinės atramos atlikti Šiais 
Lietuvos Laisvės Kovos Me-
tais numatytiems darbams.

Siame Vliko tarybos posėdy
je dalyvavo PLB ryšininkai V. 
Volertas ir K. Miklas. Posė
džiui pirmininkavo LRS atst 
Bronius Bieliukas, sekretoriavo 
ŪS atst Alg. Vedeckas.

(Elta)
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Nuotr. K. Cikoto
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FAUSTAS KtRSA

LAISVĖS KOVOS METAIS

aukų f.

Vėliavos MceHos plakas. 
Rangas vyrai, bus. 
Už kalnę karaNę takas, 
Vilnius vėl priglaus pulkus.

Ir sustos prie vyro vyras, 
Žygį priesaika parems. 
Sudrebės po kojom žvyras, 
Užtyarę nebus keliams.

Faustas Kilia (1891 — 
1965) poetas, savo eilė
raščius pradėjo spausdin
ti 1912. Nepriklausomas

jaunimo rūpesčiai

Kas prisius 4 dol., DARBININKĄ gaus iki šių metų 
pabaigos. Kas prisius 9 dol., gaus 1968 ir 1969 metam. 
Kas suras 5 naujus prenumeratorius, gaus dovanai lietu
viškų knygų už 15 dol.

Kviečiame užprenumeruoti DARBININKĄ sau arba 
8FtmucsscDBS9 luuric DARBININKO dar neskaito. Para-

Vėliava nuskaidrins veidus, 
Įsirėmus ant pRias, 
Ir skardės po naeStą' aidas 
Iš dešinės ir iš kairės.

Lietuvos laikais aktyviai 
reiškėsi visame kultūri
niame gyvenime, dirbo 
redakcijose, buvo teatro 
direktoriumi. Amerikon 
atvyko 1949, gyveno Bos
tone, kur ir mirė. Pra
džioje Kirša rašė žaismin
ga forma, vėliau pasidarė 
idėjos ir minties poetu. 
Jo forma pasunkėjo, lyg 
būtų iškalta iš granito, į 
pabaigą lengvėjo, gied
rėjo. Kartu jis pasiliko 
estetas, mąstytojas. Jo 
poezijoj daug šilumos tė
vų žemei, daug rūpesčio, 
kad žmogus kiltų į Die
vą. Savo satyrom valė pu
vėsius ir voratinklius, ku
rie mėgino suteršti skais
tų Lietuvos veidą.

Svečiam pragyvenimas sto
vykloje buvo nemokamas. Ap
simokėjo tik kelionės bilietą. 
Po studijų dienų buvo apgyven
dinti lietuvių šeimose.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, 
baigus studijų savaitę, svečiam 
suruošė šaunų pobūvį.

vieną jų padėti išspręsti, būtent 
atsiųsti iš JAV tautinių šokių 
instruktores. Pažadėjo, ištesėjo. 
Praėjusių metų rugsėjo mėn. 
atvyko j Sao Paulo iš Philadel- 
phijos Ema Kreivėnaitė ir Es
tera Bendžiūtė. Dirbo visą mė
nesį su grupėmis, po kelias va
landas kasdien, iš širdies ir 
peties. Kas svarbu, kad paliko 
jau paruoštus instruktorius, ku
rie dabar toliau tęsia darbą.

KHs iš duNdę Gediminas, 
Žilas kalnas sudrebės, 
Kad pulkai jo kaulus gina 
Iš dešinės ir iš kairės

Tiesa apie mokytoją ir pupos
Apie mokytojų darbą Lietu

voj rašo Tiese (vas. 11): —Pe
dagogas neretai užimtas įvai
riais pašalimais darbais, ap
krautas visokiais įpareigoji
mais. Nuo to mokykloje ken
čia mokomasis — auktėjunasis 
dalbas, kuriam šiandien kelia
mi ypsČ dideli reikalavimai. 
Pasitaiko, kad mokytojas skai
to paskaitą apie pupas, o jo 
klausoši agronomas... (E)

DARBININKO administracija iš savo pusės daro visa, 
kad nereikėtų laikraščio kainos kelti. Palyginus su pirmą
ja kaina prieš 50 metų, DARBININKO prenumerata šian
dien turėtų būti triguba —- apie 10 dol. Tuo tarpu DAR
BININKO skaitytojai garma laikraštį už 7 dol. Tai pigiau
sias mūsų laikraštis.

Norėdama ir toliau už tą kainą DARBININKĄ išlai
kyti, administracija šaukiasi talkos. DARBININKUI rei
kia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik. reikia pasiū
lyti DARBININKĄ užsisakyti.

Tam tikslui kovo mėnuo skelbiamas DARBININKO 
vajaus mėnesiu ir naujiem skaitytojam daroma nemaža 
nuolaida.

lietuvių imigracijai Brazilijo
je jau 43 metai, neskaitant vie
no ar kito šimto, atvykusių dar 
pabaigoje devynioliktojo šimt
mečio ir pradžioje dvidešimto, 
šie daugumoje apsigyveno pie
tinėj Brazilijoj, dar lig šiol iš
laikydami lietuvišką dvasią ir 
kalbą.

Veikė trys chorai
Per keturias dešimtis metų 

praretėjo anų, 1925-1930 me
tais atvykusių eilės. Kiti nuse
no. Už tat šiandien jau sunku 
yra sušaukti tūkstantines mi
nias į minėjimus, šventes. Rei
kia džiaugtis, kad keletą šim
tų susirenka.

Anų imigracijos dienų jauni-

Kovos už laisvę metais į dar
bą reikia įtraukti jaunimą. Jau
nimo specialias akcijos pagrin
du bus dalyvavęs studijų die
nose jaunimas. Svyravimas ir 
(teisimas duoda didelius nuosto
lius. Reikia grąžinti jaunimą į 
lietuvių kalba laikomas pamal
das, į lietuviškus susirinkimus. 
Bet šiam tikslui reikia ryžtin
gumo, gerai paruoštų planų ir 
pinigo.

Baltos studijų savaitės Sao Self-Instruction. 
Pantyje išlaidom padengti pa
skyrė tris šimtas dolerių.

Lietuvą okupavus
Kita priežastis, neigiamai pa

veikusi i lietuvių kultūrinį gy
venimą, — tai Lietuvos okupa
cija.

Kai Lietuva buvo laisva, 
Draugija Užsienio Lietuviams 
Remti prisiųsdavo mokytojų, 
chorvedžių, knygų, atvykdavo 
menininkai, žodžiu, buvo arti
mas ryšys su tėvyne, ir tas ry
šys stiprindavo lietuvio išeivio 
dvasią. Dabar gi to viso nėra. 
Karo tremtinių beveik pusė iš 
Brazilijos persikėlė i JAV ir Ka- 
nadon.

Kadaise Brazilijoje turėjome 
talentingų chorvedžių, kaip J. 
Stankūną, J. Strolią, A. Ambra
zaitį. Bet žalesnės lankos —ge
resnis ekonominis gyvenimas

trukdė antrasis pasaulinis ka
ras. Brazilija įstojo karan A- 
merikos pusėje prieš vokiečius 
ir italus, kurių Brazilijoje yra 
daug, ir jie ekonomiškai yra 
stiprūs. Norėdama neutralizuo
ti jų įtaką, valdžia išleido po
tvarkius, duodančius teisę kon
fiskuoti italų, vokiečių, japonų 
organizacijų nuosavybes, o jų 
organizacijų veiklai kontro
liuoti paskyrė interventorius.

Uždarė visą svetimšalių spau
dą, mokyklas, uždraudė sveti
mom kalbom bažnyčiose net 
pamokslus sakyti. Iš strategi
nių vietovių, ypač pajūrių iškel
dino kunigus ir kitus galimus 
dino kunigus ir kitus galimus 
pavojingus svetimšalius.

Lietuviam kunigam — prel. 
Arminui ir Ragažinskui iš ati
tinkamų įstaigų pavyko gauti 
leidimas lietuviškai pamokslus 
sakyti ir katalikiškų organizaci
jų susirinkimuose vartoti lietu
vių kalbą. Net seselės pranciš- 
kietės pora kartų buvo apskųs
tos švietimo departamentui, 
kad jos būk tai mokančios vai
kus vokiečių kalbos. Gi tikru
moje jos mokė lietuviškai. Vie
šose vietose, autobusuose, trau
kiniuose buvo draudžiama sve
tima kalba kalbėti.

Karo laikotarpis ir po jo vie- 
neri, antri metai stipriai dezor
ganizavo svetimšalių veikimą. 
Dar ir dabar Brazilijoje veikia 
dekretas, nors ir priešingas 
konstitucijos dvasiai, kad sve
timšalis, priėmęs krašto piliety
bę, ar svetimšalių vaikai gimę 
Brazilijoje, neturi teisės būti 
svetimšalių organizacijų na
riais. Yra sunkumų ir su sporto 
organizacijų kūrimu.

tiesa, kurie nori skaityti, bet negali užsimokėti. Administ
racija gauna nemažai tokių prašymų iš kitų kraštų ir 
pačios Amerikos.

DARBININKO skaitytojų talka šiais 1968 reikšmingais 
metais surasti naujų skaitytojų padės administracijai il
giau išsilaikyti nekeliant DARBININKO prenumeratos. 
Jei kiekvienas pasiryš prisidėti prie vajaus ir paieškoti 
naujų skaitytojų, nebus sunku to pasiekti.

Jaunimas mėgsta spręsti ir 
rimtas pi ūbiems*

Didelės reikšmės įvykiu rei
kia laikyti Ketų Amerikos be
tariu jaunimo studijų savaites. 
Pintai buvo praėjusių metų pra
džioje Argentinoje, o antroji 
šiais metais sausio 27 — Vasa
rio 4. Kiekvieną dieną buvo 
po dvi paskaitas, o laisvalaikis 
užpildytas sportu, menine pro
grama, laužu.

Paskaitas skaitė preL P. Ra- 
gažtaskas, Halina Mošinskienė, 
stud. Ant. Saulaitis, prof. Ant. 
Stonis, J. Valavičius, tam. J. 
Šeškevičius, J. Tijūnėlis.

Stovyklai vieta buvo parink
ta ir išnuomota ’ prie didelio 
ežero, kurio krantus puošia 
nuostabaus grožio tropikų kraš
to gamta.

Dalyvių skaičius svyruodavo 
tarp 100 ir 150, nes kiti tik sa
vaitgaliais tegalėjo dalyvauti. 
Iš Argentinos buvo atvykę 40, 

TutkUv tarną mricytriri £- Bendtifit, k Q. Krrivtaaite (**<** e 0 Urugvajaus lietuviai atriurtė 
temis), atsisveikina Joms suruoštame pobūvyje. tik du.

paviliojo į JAV ir Kanadą. Pa
vyzdžiui, dabar Liet Kat. Bend
ruomenės chorui, kuris jau vei
kia per 30 metų, vadovauja vie
nas choristų turįs didelį meni
nį skonį ir talentą, dienomis 
dirbąs automobilių fabrike — 
Viktoras Tatarūnas.

Mokyklom trūksta vadovėlių. 
JAV ir Kanados lietuviška 
spauda Sao Paulo pasiekia per 
porą mėnesių, ė kartais net vė
liau. Dėl pinigo infliacijos sun
ku nusipirkti knygų ir vadovė
lių, ypač kai lietuvių kalbos pa
mokos nėra privalomos.

Bet dar yra blogiau ...
Kai negauną - nė cento už 

darbą chorvedis ir lietuvių 
kalbos mokytojai nesulaukia at
einant į repeticijas choristų ir 
mokinių. Atėjo laikai, kada rei
kia susirasti ne tik mokytojus, 
bet ir mokinius. Reik nuo du
rų prie durų eiti, belstis, lyg 
išmaldos prašant kad lietuviai 
tėvai siųstų vaikus į lituanisti
kos, dainų, tautinių šokių pa
mokas .. .

Kapituliacija problemos 
neišsprendžia

Nuleisti rankas, pačiam rašy
tis mirties liudijimą yra prieš 
žmcgaus prigimtį. Tsi dezerty
ro filosofija. Kova, nors ir bū
tų beviltiška, yra garbingesnė 
už bailią kapituliaciją.

Bet dar ne viskas žuvę...
Nuo daugelio širdžių tik rei

kia nupūsti laiko ir svetimos 
aplinkumos užneštus pelenus ir 
vėl sužėrės lietuviškų širdžių 
liepsna. Dideli vėjai sujudina ir 
išvalo kerpėmis padengtą van

Studijų Savaitės atstovai aplankė Sao Paulo kardinolą Agnello RossL Iš k. 
mok. Z. Vanagaitė, stud. A. Saulaitis, stud..Peleckis, mok. I. Simanauskienė, 
mok. EI. Buitvidaitė, dr. Simanauskas, J. Bagdžius, stud. J. Brazaitis, stud. 
A. Deveikytė. Delegaciją kardinolui pristatė prel. P. Ragažinskas.

Tokiu sukrėtimu Sąo Paulo 
lietuvių visuomenei buvo prieš 
trejetą metų įvykęs Antras Pie
tų Amerikos Lietuvių kongre
sas. Bet šventės greit praeina. 
Ilgainiui išblėstą ir šventiška 
nuotaika. Kongresai tik nurodo 
kelius ateities darbam. -

Dėmesys jaunimui
Jaunimą patraukia vilioja ak

tyvumas. Tai viena tų priemo
nių yra tautiniai šokiai.' Bet 
ir čia reikia instruktorių spe
cialistų. Vien tik pasiskaitęs va
dovėlį, neparneši tinkamo ly
gio šokių grupės.

Parama iš Amerikos
Ši problema .pavyko išspręs

ti. Praėjusiais metais vysk. V. 
Brizgys, vykdamas į Pietų A- 
merikos Lietuvių kongresą Bue
nos Aires, keliom dienom 
sustojo Sao Pauly. Arčiau susi
pažinęs su Sao Paulo lietuvių 
problemomis, pasižadėjo bent

mas, iš Lietuvos atvykęs, irgi 
buvo kitoks. Vietos papročiai ir 
dvasia jam buvo svetimi Lais
valaikius, šventadienius pra
leisdavo savo tarpe, bet ku
rioje salėje ar net kieme. Gy
veno didelėmis grupėmis* vieno
je vietoje. Anais metais chorai, 
sporto klubai, jaunimo organi
zacijos nebuvo sunku organi
zuot. Buvo laikų, kada Sao Pau
ly veikė trys dideli chorai, ku
rių bendras choristų skaičius 
siekdavo ligi 250 asmenų.

Draudimai antrojo karo matu
Tautinių mažumų veiklą su-

— mBSIKOB
v. Banužiūte įdainavo; Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šine, Macus, as venuu vie
na, Laukiu tavęs ir kitas mo- 
uenusos namas Kama- ste
reo o doL, siunta bu c.

jtau|a nga grojimo plokštelė 
"tegum" jau gaunama, vaikam 
startas damas ir pasakas išpil
do Aurelija Fauksienene ir J. 
B. Jarai. Pasakos: Sigutė ir 
Liepsnaoarzdis, Dainos: Milžinų 
Saus, Kartą Karatams, Tindy, 
Žiema, Miegoti, vaikeli, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui 50#.

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. įdainuota: Užstalės 
daina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybes, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
ui tu Jieva, Jievuze, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Manjošiiis, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A- Stas
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Euratone Co. Kaina: mo
no 4 doL, stereo 5 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos, Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einuna- 
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste
reo plokštelė — kaina 5 doL 
(Persiuntimui 50 c.).

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštelė, kurioje cho
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šilelį jojau, Se
nas jūrininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, žibuoklė, Tu pri
simink, O tu Joneli, Dama 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lietu
viškų dainų rinkinys "SU DAI
NA". iki šiol buvusios panašių 
rinkimų laidos išsibaigusios ar 
suntaai berandamos, jn a u j a s 
rinkinys kišeninio formato, 
351 psl., atspausdintas ant ge
ro popieriaus. Dainas sūrimu 
Gražina Simukomene. Rinkiny
je yra 392 populiarios lietuviš
kos dainos, platus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Rin
kinio karna 2 doL

"Peilio ašmenimis", rašytojo 
Jurgio Jankaus trijų veiksmų 
drama. Veikale pavaizduoja
mas Lietuvos gyvenimo laiko
tarpis, kai paaiškėjo jog visi 
tarptautiniai pažadai grąžinti 
po karo laisves tautom, kurios 
per karą yra jų netekusios, yra 
niekais nuėję. Kaina 4 dol.

"Tautos keliu" — dail. Jur
gio Juodžio tapybos kūrinių al
bumas. 50 spalvingų paveikslų 
iškelia Lietuvos valstybės tęsti
numą nuo vainikuoto karaliaus 
Mindaugo laikų. Kaina 7 dol.

Introduction to Modom U- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamota), 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kastiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmaįstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Litimenian Reader įor 

Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Lietuvos genoral. konsulo J. 
Budrio atsiminimai “Kontržval
gyba Lietuvoje” ką tik išėjo 
iš spaudos. 224 psl. knygoje 
autorius vaizdžiai apžvelgia 
kontržvalgybos veiklą Lietuvo
je, netrukus po nepriklauso
mybės atgavimo. Šnipų ir ki
tų įtartinų asmenų sekimas ir 
jų kenksmingų siekimų atiden
gimas skaitytoją suįdomina ir 
pagauna. Kaina 2.50 dol. šią ir 
kitas lietuviškas knygas bei 
plokšteles galima įsigyti Darbi
ninko administracijoje.
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metus. M a n i f e st a- 

bus daugiau. Išlais- 
akcija gali tęstis
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5DARBININKAS

IS VISUR

aprašė

**<*£!££

meninė paroda, kamerinės mu
zikos koncertas, literatūros va-

didysis koncertas, banketas, 
ekskursija prie Laisvės statulos

- Vasario 21 PJLB. m seimo 
komitetas svarstė seimo darbo
tvarkę ir sąmatą. Darbotvarkė 
dar negalutina, bet joje pra

Kodėl aukojame Jungt. Fondui?
lia apylinkių

Ii prašokti 50,000 dolerių.
Koncertai, šokiai, banketas 

gali save apmokėti, jei lankysis 
minios. Gali ir neapmokėti, jei 
būtų blogas oras ar kiti netikė
tinumai. Todėl komitetas pra
šo paremti jo darbus pinigine 
auka. P.LB. m seimo komite
tas tiesioginių aukų iš visuome
nės neprašo, kadangi 50 metų 
sukakties Jungtinis finansų ko^ 
mitetas koncentruoja aukas į 
bendrą fondą. Pusę surinktų 
aukų duos Bendruomenės kul-

reikalus.
Darbo pradžia yra. Vasario 

16 praėjo. Jinai yra tik viena 
iš Kovos Metų įvykių. Vajus 
turi tęsti per visus 
vos 
cijų 
vinimo

ko jame.

SIOUX CITY, K)WA

gaus ir P.LB.
Neseniai įvykęs Kultūros kon

gresas praėjo su nuostoliais. 
Kas juos padengs? Aišku, kad 
Bendruomenė. Nuolatinis įvai
rių komitetų aukų rinkimas į- 
grįsta visuomenei. Tad ar ne
geriau, kai gauname vieną pra
šymą ir Į jį atsiliepiame? Jung
tinis finansų komtietas ves sa
vo vajų visus metus ir mes sau 
patogiu laiku galime jam au
koti.

J.A.V. Liet. Bendruomenės 
apylinkės gavo Jungtinio fi
nansų komiteto prašymą išrink
ti vajaus vadovybes apylinkė
se. Apylinkių. vadovybėm pa
siųsta visokia medžiaga, kaip 
loterijos knygutės, pašto ženk
lai, vokai, sukakties ženklai 
mašinų langam bei buferiam ir 
aukų rinkimui lapai. Kaikur Ša

Vasario 18 Sioux City lietu
viai įspūdingai paminėjo Lie
tuvos nepriklausomybės atkūri
mo 50 m., sukaktį. Jau vasario 
11 vietos klebonas paskelbė mi
nėjimo programą ir kvietė vi
sus lietuvius ir kitataučius, lan-

bažnyčią, melstis ir priimti šv. 
Komuniją už kenčiančius lietu
vius Lietuvoje, Sibire, Rusijoje 
ir viso laisvojo pasaulio lietu
vius ir jų bičiulius, drąsiai ko
vojančius už Lietuvos ir visų 
pavergtųjų tautų laisvę.

Vasario 11 ir 18 parapijos 
biuletenis lietuvių ir anglų kal
bomis buvo skirtas žiniom apie 
pavergtą Lietuvą.

Vasario 15 vietos dienraštis 
“Sioux City Journal” paskelbė 
kun. S. Morkūno platų laišką 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo 50 m. sukakti ir 
rusų komunistų negirdėtus isto
rijoje žiaurumus Lietuvoje ir 
Rusijos vergų stovyklose. Be

choro vadovai.

Hartfdrde, Conn^ miesto centre — Constitution Plaza —■ Lietuvos ^pri
klausomybės Šventės proga buvo surengta lietuvių liaudies meno paroda, 
kuri tęsėsi 10 dienų. Nuotr. A. Dziko

voje” ir “Lietuva”.
Vienas mišias už pavergtą 

Lietuvą aukojo klebonas, o ki
tas — prel. dr. L Hoffman, 
Sioux City diecezijos kancleris, 
didelis lietuvių draugas ir ener
gingas kovotojas dėl Lietuvos 
laisvės. Kun. S. Morkūnas pa
sakė 6 pamokslus lietuviškai ir 
angliškai nušviesdamas komu- pėse iškeltus sumanymus, 
nizmo nusikaltimus, negirdėtus 
istorijoje nekaltų žmonių kan
kinimus ir žudymus.

Su labai dideliu dėmesiu klau
sėsi amerikiečiai, atvykę net iš 
trijų valstybių: So. Dakotos, 
Nebraskos ir Iowos. Po mišių, 
iš bažnyčios bokšto stipriais 
garsiakalbiais buvo transliuoja
ma Lietuvos himnas ir malda 
už Tėvynę.

5 vai. popiet parapijos salė
je įvyko minėjimas. Pradėtas 
“Marija, Marija” ir Lietuvos 
himnu. Kun. S. Morkūnas skai
tė paskaitą tema “Mūsų jubilie
jiniai ir laisvės kovos me- 

Po minėjimo buvo iškil- 
*’* kuriame

Šefaviš- kauskai; po 10* clol.: M. J. Lu- 
neckai, B. M. Plaušinaičiai, K.

Great Neckė, Vi-Y., vasario 24 paminėta Lietuvos nepriklausomybės Šventė. Dainuoja Operetės* choras, vado
vaujamas M. Cibo. Nuotr. V. Maželio

LIETUVIŲ PARAPIJOS NARIAI DETROITO SINODE
Detroito arkivyskupijos sino- nenoriu pranešti, kiek mūsų pa

do rajoniniai posėdžiai jūupa- -♦-SI—l-A-
sibaigė. Juose visų parapijų at
stovai suderino diskusinėse gru- 

.............  , už 
juos balsavo ir perdavė toli - 
mesnei sinodo eigai, t.y. deka
natų posėdžiam.

Vasario 27 d. 8 vai. vak. ar- 
kivysk. J. Dearden ir jo sino
do pagelbininkai per televiziją 
pranešė, kaip iki šiandien vyks
ta sinodas. Šią televizijos pro
gramą buvo galima matyti tik 
katalikiškose mokyklose, nes ji 
buvo perduodama per katalikiš
kų mokyklų uždarą tinklą. Nors 
šv. Antano parapijos klebo
nas kun. W. Stanevičius paskel
bė apie tai bažnyčios biulete
nyje ir be to buvo skelbiama 
per visas pamaldas, tačiau net

kos dainos. Banketą labai gra
žiai ir skaniai paruošė: M. Kun- J. Pumpučiai, A. Vakulskienė, 
cienė, E. Meškauskienė, M. 
Plaušinaitienė ir J. Luneckienė.
Salę meniškai papuošė M. Kun
cienė ir M. B. Plaušinaičiai. 
Daug prisidėjo prie banketo su
rengimo vietos parapijos komi-

Lietuvai laisvinti aukojo: 100 
dol. kun. S. Morkūnas; po 15 
dol.: M. Kuncienė ir S. E. Meš-

J. B. Vižintai, A. V. žvirgždi- 
nai, K. B. Žolpiai; po 5 dol.: 

‘A. B. Christiansen, L. M. Lau- 
danskai, J. A. Milteniai, E. Ru- 
donienė, P. M. Skuodai, P. Va- 
lušis; po 2 dol.: K. Katinienė, 
J. Mikalauskas, J. J. Skujai. Ki
ti po mažiau. Surinkta Lietu
vai laisvinti 240 dol.

Koresp.

KAS NAUJO ŠV. ANTANO GIMNAZIJOJ 
kun. Pranas Garmus iš Flori
dos.

Chicagos tėvai, kurių sūnūs 
mokosi šv. Antano gimnazijoj

Parama iš toliau
šv. Antano gimnazijai Ken- 

nebunkperte Rockfordo, ni., 
Lietuvių Bendruomenės nariai 
savo susirinkime sutartinai pa- Kennebunkporte balandžio 27 
skyrė 200 dol. Pinigai bus nau
dojami stipendijom. Tame pa
čiame susirinkime šiai gimnazi
jai paremti surinkta 40 doL 
Mintį atkreipti daugiau dėmesio 
į šv. Antano gimnaziją iškėlė 
Donatas Zakaras, padarydamas 
apie ją platesnį pranešimą. Da
lyviai džiaugėsi, kad tokia gim
nazija yra ir pasiryžo ją visais 
atžvilgiais palaikyti.

Taip pat Toronto Prisikėlimo 
parapijos bankelio valdyba šv. 
Antano gimnazijai paskyrė 100 
dol. Be to, prieš pat mirtį 100 
dol. gimnazijai atsiuntė ir a.a.

to, dekanato posėdžiam vado
vaus mūsų-parapijos narė V. 
Garbety drauge su “A” rajono 
vadovu John Dziuda. Viso mū
sų dekanate posėdžiaus 74 as
menys. Posėdžiai prasidės ko
vo vidury ir greičiausiai vyks 
šventos Trejybės (Holy Trini- 
ty) parapijos patalpose. Kaip 
minėjau, mūsų vyskupijoje yra 
15 dekanatų. Mūsų de- 
kantas yra aštuntas ir va
dinasi Wayne apskrities 
centriniu dekanatu. Be mūsų 
Šv. Antano parapijos į šį de
kanatą dar įeina šios parapi
jos: Ali Saints, Assumption, 
Holy Cross, Holy Redeemer, 
Most Holy Trinity, Our Lady 
Queen of Angels. St. Aloy- 
sius, St. Joseph, St. Anne, St. 
Bemadette, St. Casimir, St. 
Francis of Assisi, St. Gabriel, 
St. Hedwig, St. John Nepomu- 
cene, St. Lawretfce, St. Le<ri. 
St. Peter.

rapiečių atsilankė'... Nejaugi 
šis sinodas mums taip nerūpi? 
Nejaugi mums neįdomi šiomis 
dienomis besikeičianti Katali
kų Bažnyčia? Nejaugi mums 
vistiek, kiek vietos ten bus pa
likta lietuviškumui?

Per televiziją arkivysk. J. 
Dearden dėkojo visiem šiame 
sinode besidarbuojantiem, o iš 
jo pagelbininkų paaiškėjo 
kad apie Detroito arkivyskupi
jos sinodą pasiteiravimų laiš
kai ateina ne tik iš Amerikos, 
bet ir iš kitų pasaulio kraštų. 
Toliau buvo pranešta, kad De
troito arkivyskupijoje yra 325 
parapijos ir jose buvo sudary
tos net 7,200 diskusinės gru
pės, kuriose dalyvavo 80,000 as
menų. Diskusinės grupės pasiū
la 60,000 sumanymų. Arkivys
kupija padalinta į 15 dekanatų, 
kurių kiekvienas buvo perskir
tas į 2 rajonus. Taigi viso bu
vo 30 rajonų. Rajoniniuose po- Iš šv. Antano parapijos mū- 
sėdžiuose dirbo apie 3000 pa- su rajono posėdyje rajoną at- 
rapijų atstovų. Per televiziją stovauti ir žemiau išvardintom 
taipgi buvo pademonstruota, 
kaip kompiuteriai registruoja 
visus sumanymus ir skaičiuoja, 
kiek už juos balsavo disku
sinių grupių narių, kiek para- 
piečių ir kiek parapijų atsto
vų rajonuose.

Taigi nuo dabar prasidės 
ketvirtoji sinodo fazė. Rajonai 
savo paskutiniuose posėdžiuose 
išrinko po 3 asmenis iš kiek
vienos temos grupės į dekana
tų pasėdžius. Be to, dekanato 
posėdžiuose dalyvaus ir grupių 
vadovai. Kaip žinome, sinode 
yra nagrinėjamos 9 pagrindi
nės temos. Taigi iš mūsų “B” 
rajono dekanato posėdžiuose 
dalyvaus 36 asmenys. Tiek pat 
dalyvaus ir iš “A” rajono. Be

— Komp. Bronius Budriūnas 
kuria naują kantatą “Gintaro 
krašto baladė”, kuri pirmą kar
tą bus išpildyta per'Los Ange
les šv. Kazimiero lietuvių para
pijos ruošiamą lietuvių dieną 
birželio 16. Šiai kantatai žo
džius parašė poetė dr. Elena 
Tumienė.

—— "Catholic Telegraph", Cin- 
cinnati Ohio, gražiai 
Vasario 16 minėjimą Xavier 
universitete ir plačiai atpasa
kojo kun. G. Sabataičio paskai
tą, kurioje iškeltas komunizmo 
pavojus ir kančios, kurias nuo 
komunistų teroro kenčia gy
ventojai. Vietnamas yra to pa
vyzdys.

— Milda Grušaitė, vos prieš 
metus pradėjusi dirbti didžiu
lėje May Co. prekybinėje ben
drovėje Los Angeles, Calif., sa
vo sugebėjimais, sąžiningumu 
ir pareigingumu atkreipė ben
drovės vadovybės dėmesį ir ga
vo žymų paaukštinimą tarny
boje. M. Grušaitė bendradar- 
biauja/ir lietuviškuoselaikraš- ~: ' 
čiuose.

— Stud. Jurgio Gliaudžio 
laišką, kuriuo raginama Ameri- - 
kos vyriausybė kelti Lietuvos 
pavergimo klausimą Jungtinė
se Tautose, vasario 22 atsi
spausdino Los Angeles Times 
dienraštis. Jurgis yra rašytojo 
Jurgio Gliaudos sūnus, šiuo 
metų baigiąs teisių studijas P.
Californijos universitete.

— Bendruomenės reikalais 
kovo 30-31 Toronte šaukiamas 
pasitarimas. Dalyvaus PLB, JV 
LB ir Kanados LB valdybos ir 
kitų centrinių institucijų atsto
vai. Darbotvarkėj — PLB 
III-jo seimo ir sukaktuvinių 
1968 m. programos vykdymo 
klausimai, įvairūs einamieji rei
kalai. Tuo pačiu metu vyks
Pį^ jaunimo sekcijos-ir cent-
rinių švietimo organų posė
džiai.

temom svarstyti buvo išrinkti 
šie asmenys: kunigų — Euge
nijus Jankus, liturgijos — Ge
novaitė Viskantienė, auklėjimo- 
Stefanija Kaunelienė, ekumeni
nių reikalų — Ed Russel ir 
administracijos — Vytautas 
Kutkus. Pastarasis taipgi vado
vaus administracinei grupei de
kanate. Taigi mūsų parapi
ja dar turi atstovus lietuviam 
svarbiausiose temose.

Vytautas Kutkui

— Lietuviškas mišiolas turi 
atskiras mišias kiekvienai ga
vėnios dienai. Jame yra taip 
pat ir visos Didžiosios Savaitės 
apeigos bei dažnai vartojamos 
maldos ir giesmės. Vartodami 
tą mišiolą, galėsite prasmingai 
pasiruošti Velykų šventėm. JĮ 
galima įsigyti klebonijose ir 
pas Tėvus Jėzuitus, 2345 W., 
56th. St., Chicago, UI. 60636. 
Kaina 8 dol.
— Dail. Anastazijos Tamošai

tienės meno paroda kovo 4 ba
landžio 23 vyksta Windsoro 
universiteto patalpose, Kana
doje Parodą s u organizavo 
Windsoro universitetas.

Marųuette Parko lietuvių para
pijos salėje ruošia gimnazijos 
labui parengimą Programą iš
pildys šv. Antano gimnazijos 
mokiniai. Dabar Chicagos tėvų 
komiteto pirmininkas yra J. 
Karalius, kurio čia mokosi 
sūnūs. Iš Chicagos mokinių 
Antano gimnazijoje yra 30.

Minėjimai
Gimnazijoj visom jėgom 

doma patriotizmo dvasia. Jos 
vaisiai įvairiai pasirodo metų , GnUporL Rekolekcijų pra-

’ džia — kovo 21, ketvirtadienį, į 
7 vai. vak. Tada bus paskelbta | 
ir kitu pamaldų laikas ir tvar- v T n Aldona Rygelyti, Putnamo bendra-ka. Rekolekcijas ves prel. J.B. lairnėjo ,Lartkų i^tuv.am,
Končius. Tai bus gera proga ga- konkurso Jaunimo skyriaus II vie- 
vėninę—atgailos laiku išgirsti M- dalyvavo ‘Lattkų lietuviams' 
nomnHIm ir uiocmoc Vai. v*lwe kovo * CMcagoje.

— Anglijos lietuvių laikraš
tis “Europos Lietuvis” išsivys-
tė iš paprasto rotatorium

du Rekolekcijos lietuviam
Lietuvių Katalikų Susivieniji

mo 44-tos kuopos rūpesčiu į- 
vyks rekolekcijos kovo 21, 22 
ir 23 šv. Vardo (Holy Name) 
bažnyčioje 5824 >— 15th. Avė.

spausdinamo biuletenio. Jo pir
mas numeris pasirodė 1947 m. 
pabaigoje. Iki šiol jau išleista 
visa tūkstantinė numerių. Su
kaktuvinis numeris išėjo vasa
rio 20.

bėgyje. Nepriklausomybės mi
nėjimo proga Lietuvos reika
lam mokiniai iš savo savaitinių 
kišenpinigių suaukojo 100 dol. 
Iš tos sumos 50 doL pasiųsta 
Lietuvių Fondui ir po 25 dol. 
Vlikui ir Altui Minint Vasario

i 16-tą, į Lietuvių Fondą moki- b®- Ypatingai džiugu^ kad pir- 
1 niai pernai yra įnešę 100 dol. ~~

Šiemet šv. Antano gimnazi- 
i joje ši Lietuvos šventė paminė- 
i ta sykiu su Putnamo Marijos 

Nekalto Prasidėjimo Seselių 
bendrabučio mergaitėmis. A- 

[ biejų bendrabučių berniukai ir 
į mergaitės bendrai atliko dainų 

ir tautinių šokių programą. Pa
skaitai buvo atvykęs Henrikas 
Nagys iš Montrealio, kurio poe- 
zijos skaitymas taip pat įjung
tas į Vasario 16-tos minėjimą.

Dabar ruošiamasi didesniam 
bendram pasirodymui už gim-

Nuotr. T. Juozapo Bacevičiaus, O.F.M. nazijos ribų. KorVtp.

— Atitaisymas. Darbininko 
vasario 27 d. laidoje (3 psl.) pa
skelbtame Lietuvių Fondo na- . 
rių sąraše Įsibrovė korektūros 
klaida. Po 100 dol. aukojo: at
spausta Jonas Baltokas, a. % 
Viktoro Baltoko atm. įn.; turi 
būti Jonas Daltokas. a.a. Vik
toro Daltoko atm. in.

™>njiZS.iiptllvi.Į kalboje Mielas lietuvi, paremk lietuvių prancis- i 
f»gal naajus liturgijos nuėsta- ^3^ pastatyti KULTŪROS

PorękycijM, ko«m. žiDINį New Yorke. JsiLla8 žemės sklv-
*lub? — 4601 ** pas Highland Blvd.. Highland Parke,No. katalikų kuopa rengia ba- * & ’
lių —. pietus, dalyvaujant prel. Brooklyn, N. Y. Baiffiami ruošti pastatu 
Končiui. Rengėjai. ” *
--------------------------- planai. Laukiam talkos!—Aukas prašom .

8iV8,i lietuviu pranešJkonŲ vienuolynui
680BuShwickAve,Br<M»klyn,N.Y.lI22l ;

greitai grįžti prie savo darbų. miiiHiiiiwi«iiiiHniiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiHiiiiii



6 DARBININKAS

dol. Aukos ir toliau

Kasiulaičio ilgoką, 
parengtą kalbą apie

N. Y.
Stud. Jonas šipaila pasveikino 
lietuvių studentų vardu. <

11 vai. šv. mišias už gyvus ir 
mirusius Lietuvos laisvės kovo
tojus aukojo kun. L. Januška. 
Jis ir patriotinį pamokslą pa
sakė. Mišių metų giedojo Liet. 
B-nės choras, vad. Jono Ado
maičio. Vargonavo R. Obalis. 
Giesmę “Malda žuvusiem” gie
dojo sol. B. Čypienė. Pamaldos 
baigtos giesme “Neapleisk, 
Aukščiausias”. Lietuvių Ben
druomenės choro pasirodymas 
bažnyčioje yra labai retas ir 
šventiškas. Jo giedamos 
mės skambėjo pakiliai ir 
niai.

3. vai. šv. Jurgio liet,
parapijos salė buvo perpildy
ta patriotinės visuomenės. Mi
nėjimas pradėtas malda, kurią 
sukalbėjo kun. L. Januška. Mi
nėjimą atidarė dr. Vladas Le
lis. Sugiedojus JAV ir Lietuvos 
himnus, svečius pristatė Biru - 
tė Litvinienė, pasipuošusi tau
tiniais 
kalbas 
stovas 
meras

miesto t-bos nariai, latvių, uk
rainiečių ir vengrų atstovai.

— Minėjimo metu buvo pa
gerbtas Petras Norkeliūnas, 
kuris 25 metus išbuvo ALT ir 
BALF skyrių pirmininku ir ne-

seniai dėl sveikatos pasitrau
kė iš šių pareigų, pasilikdamas 
šių organizacijų garbės pirmi
ninku. Jį pristatė ir trumpai jo 
nuveiktus darbus apibūdino dr. 
VI. Lelis. sb.—

Cholesterolis ir arterijų skleroze
DR. A. GRIGAITIS

gies- 
dar-

kat.

mokiniai. Chorui tal- 
solistai Birutė čypie- 
Liudas Januška.
praskambėjo muz.

ROCHESTER
ALT skyriaus rengtas Lietu

vos nepriklausomybės 50 metų 
atstatymo minėjimas praėjo pa
kiliai kovos ryžto dvasioje. Pa
maldose ir minėjime dalyvauta 
gausiai. Aukų Lietuvos laisvės 
kovai remti minėjime sudėta 
apie 1,300 
renkamos.

Algirdo 
bet gerai
kovą dėl pavergto krašto gali
ma suvesti į 3 pagrindinius 
taškus: susiorganizuoti, nepasi
duoti okupanto skaldomai ap
gaulei ir išlaikyti savo parapi
jas bei lituanistines mokyklas.

Meninė programa buvo gerai 
parengta ir įvairi. Ją atliko Lie
tuvių B-nės choras, vad. Jono 
Adomaičio, solistė Vlada Saba- 
lienė, deklamatoriai Jūratė Kro- 
kytė, Pranas Puidokas ir Lit. 
mokyklos 
kininkavo 
nė ir kun.

Pakiliai
B. Budriūno “Mano tėvų že
mė”, solo partiją atliko sol. B. 
Čypienė, akomp. K. Saladžius.

Solistė Vlada Sabalienė, 
prof. Nazareth College, žavėjo 
naujausiomis Konrado Kavec- 
ko ir J. Novakausko dainomis. 
Ji padainavo J. Navakausko 
“Kai lekia į tėviškę gervės” ir 
K. Kavecko: “Mano žemei”, 
“Gero medžio atžalos” ir “Pava
saris” ir antroje dalvje Schu- 
berto “Laišką” ir ariją iš ope
ros Butterfly. Puccini. “Karta 
pamatysiu”. Pr. Puidokas dek
lamavo Putino “Voco”.

Minėjimas pradėtas 9:30 v. 
rvto per radio: anglu ir lietu
vių kalbom pravedė R. Kirštei- 
nas. Iš juostu buvo perduoti 
sveikinimai JAV atstovu rūmų 
sneakerio J. W. McCormack ir 
Alto pirm. inž. Bartkaus.

Per didelis cholesterolio kie
kis žmogaus organizme turi ry
šį su arterijų skleroze ir su 
tulžies akmenimis. Cholestero
lis yra panašus į vaško konsis
tencijos riebalų junginį, kurio 
turi kiekvieno žmogaus ląstelė, 
bet ypač daug jo yra kepeny
se, smegenyse, nugarkaulio 
smegenyse, nervų audiniuose, 
adrenalino liaukose.

drabužiais. Sveikinimo 
pasakė JV Kongreso at- 
Frank Horton, miesto 
Fr. Lamb, kai kurie

Daugiausia cholesterolio tu
ri šie produktai: veršiuko sme
genys, trynys, žuvų taukai, te- 
liuko inkstai, kiaulės, teliuko, 
galvijų kepenys, sviestas, gyvu
liniai riebalai, riebi mėsa, riebi 
žuvis. Laikui bėgant cholestero
lio lašeliai nusėda ant krauja
gyslių vidinių sienelių ir suda-

1968 m., kovo 12 d., n r. 19

Nevvarke kun. P. Totoraitis sutuokia Marytę Mėlinytę su Petru Aleku. Marytė — aktyvi “Rūtos" ansamblio 
narė ir “Dviejų mamyčių ir dviejų dukryčių” kvarteto dainininkė. Nuotr. V. Maželio
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ro vadinamas riebalines plokš
teles, pakinta kraujagyslių sie
nelės, surambėja, sukalkėja. 
Tai kliudo normaliam kraujo 
tekėjimui, kraujo apykaitai. Pa
kitę nuo cholesterolio ir kalki
nių druskų kraujo indai veda 
prie kraujo indų sklerozės 
bendrai, veda prie širdies indų 
užsikimšimo — trombozės dėl 
atsiradusio širdies kraujagyslėj 
cholesterolio kraujo krešulio. 
Toj širdies vietoj, kur įvyksta 
gyslos užsikimšimas, nutrūksta 
kraujo apytaka, nutrūksta rau
menų mityba, raumenys gali 
apmirti. Atsiranda taip vadina
mas širdies irrfraktas, atsiranda 
pavojus, kad'širdis gali sustoti 
veikus. Nuo širdies atakos kas
met miršta pusė milijono ame
rikiečių.

Kraujo cholesterolio norma
lus tūris nuo 180-250 mg., bet 
šis kiekis nėra pastovus, jis 
svyruoja, žiūrint, ką mes val
gome. Kuo valgis riebesnis, tuo 
daugiau cholesterolio kraujuje, 
kuo maistas liesesnis, tuo cho
lesterolio mažiau. Reiškia, rie
bus maistas yra cholestorolio 
daugėjimo žmogaus kūne prie
žastis. Be to, reikia atminti, jog 
dalis angliavandenių, kurie pa
tenka į kūną (cukrus, saldumy
nai, krakmolas), virsta riebalais, 
kelia svorį.

Stengiantis palaikyti norma
lų kiekį arba sumažinus choles
terolio perteklių organizme, 
reikia vengti riebaus maisto, t. 
y., laikytis liesos dietos, veng
ti maisto turtingo cholesteroliu 
(koks maistas ypač turtingas 
cholesteroliu minėjau aukš
čiau), vengti didelių kiekių an
gliavandenių — saldžių, turtin-
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gų krakmolu valgių. Bet rei
kia atminti, jog būtų neprotin
ga visiškai išjungti iš maisto 
bet kokius riebalus. Patartina 
kiek galima mažinti gyvulinius 
riebalus, vieton jų daugiau nau
doti augalinius — aliejų. Pas
taruoju metu norvegų gydy
tojai apsisaugoti nuo sklerozės 
rekomenduoja linų sėmenų a- 
liejų po kelius šaukščiukus die
noje. Bendrai patariama vengti 
perdidelio svorio, ypač pas se
nesnio amžiaus žmones.

Dr. R. Beits, širdies ligų spe
cialistas, pataria toki saiką svei
katai palaikyti, išvengti širdies 
priepuoliam. Jis rekomenduoja 
vartoti ne svarstykles, bet ma
tavimą — vyram 32, o mote
rim 26 inčai apimtis per lie
menį. Tas pats širdies ligų spe
cialistas sako, jog ir norma
laus svorio bei liesi žmonės nė
ra visiškai garantuoti nuo šir
dies priepuolio. Liesi žmonės 
lengviau perneša širdies prie
puolį.

PROVIDENCE, R. I.
vo šešias lietuvių kompozitorių 
dainas. Kalbėtojas ir solistė ir 
dar dr. B. Matulionis paragini
mo žodžiu taip nuteikė minėji
mo dalyvius, kad suaukota dvi
gubai, nei kitais metais. Pasiųs
tos JAV valdžios pareigūnam 
rezoliucijos. Minėjimas pradė
tas tautos himnu, užtruko tik 
pusantros valandos ir baigtas 
“Lietuva brangi” daina ir gies
me “‘Marija, Marija”.

Vytautas Rastenis savo pas
tangomis gavo vietinės FM ra
dio stoties pusvalandį, kurio 
metu informavo apie Lie
tuvos padėti.

Kun. J. Maknys parašė ilgą 
straipsnį į diecezijos laikraštį 
“Providence Visitor” apie “Lie
tuvių Tautos Kružiaus Kelią”, 
kuris ištisai buvo atspausdintas 
Vasario 16 proga.

Šv. Kazimiero parapijos mo
kykla dėl permažo mokinių 
skaičiaus su šių mokslo metų 
pabaiga užsidaro. Parapiečių 
vaikų mokykloje liko tik 30.

Naują altorių parapijos baž
nyčioje vasario 1 1 pašventino 
šios vyskupijos vyskupas-pagel- 
bininkas Bernard Kelly. Šį gra
žų altorių padarė parapietis 
Kazys Kriaučiūnas, nieko 
imdamas už darbą.
medžiagai ir laiptų apdengimui 
9-nios šeimos paaukojo 450 do
lerių, kurie visi po iškilmių kle
bonijoj kartu su vyskupu daly
vavo pietuose. 

Klebonas V.
išvykęs į Los 
gų. kur turėjo
sirinkime pranešimą, 
mas sustojo Chicagoj, kur ap
lankė lietuvių laikraščių redak
cijas, kalbėjo per lietuvių radi
jo valandėles taipgi turėjo il
gesni pasitarimą su tenykščiais 
Balfo direktoriais. Jį 2 savai
tes pavadavo prel. V. Balčiū
nas. K.V.M.

Vasario 16-tos minėjimas 
Providence įvyko vasario 25. 
Mišias atlaikė ir pamokslą pa
sakė prel. V. Balčiūnas. A. L. 
P. P. Klubo salė prisipildė da
lyvių, minėjimą atidarė ir ve
dė kleb. V. Martinkus. Svečias 
Pr. Račiukaitis savo 25 min. 
kalboj jautriu žodžiu apžvelgė 
sunkią, bet ryžtingą Lietuvos 
praeitį ir aptarė ką šiandien iš
eivijoj privalome daryti. So
listė Violeta Čižauskaitė—Bal
čiūnienė iš Bostono, akompo- 
nuojant Allen Huszti padaina-

A NN5VERSARY
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Petras Narkeliūnas, Rochesterio, N.Y., Alto ir Balto skyriaus pirmininku 
išbuvo 25 metus.

Yo?»X • USA

New Yorke vykusioje filatelistų parodoje išleistas vokas Baltijos va 
nePriklausomybės sukakčiai paminėti.

Istybių

ne- 
Altoriaus

Martinkus buvo 
Angeles atosto- 
Balfo narių su- 

grįžda-

LOS ANGELES, CALIF.
Bruno Papšys, Alfonsas Telyčė- 
nas, Jonas Žukas, Antanas Kiš
kis, Juozas Dzenkaitis, Edvar
das Bartkus.

LB Los Angeles apylinkės 
metinis susirinkimas įvyks ko
vo 17. sekmadienį, 12 vai. šv. 
Kazimiero parapijos salėje.

Lietuvių Diena šiemet ren
giama birželio 16. Programa 
vyks parapijos pastatuose ir 
Marshall High School auditori
joje. Planuojama puiki progra
ma. Bus pašto ženklų ir dailės 
parodos, dalyvaus kviestas so
listas, parapijos choras, vado
vaujamas komp. B. Budriūno , 
išpildys naują kantatą “Ginta
ro krašto baladė”. Kantatos 
žodžiai prof. dr. Elenos Tu- 
mienės, muzika — komp. B. 
Budriūno. —L.Ž.

vai. vak. mišiomis ir

parapijos rekolekci- 
tęsis 10 dienų. Pra-

Lindene, N. J., Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime. Iš k. į d. E. 
— skaito invokacijį, p. Samatienė, Ltndeno burmistras K. Miklas. pasakęs

Cerienė-M ulks, kun. P. Totoraitis 
kalb^, kun. J. Pragulbickas

Nuotr. V. Maželio

40 valandų atlaidai šv. Ka
zimiero lietuvių parapijoj pra
sidės kovo 24, sekmadienį, 
7:30 vai. ryto ir baigsis antra
dienį, 7:30 
procesija.

Metinės 
jos šiemet
džia — kovo 29, penktadienį, 
7:30 vai. vak. Pabaiga balan
džio 7, sekmadienį. Pamokslai 
sakomi vakarais 7:30 vai., o 
sekmadieniais — 10:30 vai., 
sumos metu. Rekolekcijas 
vysk. V. Brizgys.

Sutvirtinimo Sakramentą 
Kazimiero parapijoj vysk. 
Brizgys suteiks balandžio 
sekmadienį, 2:30 vai. popiet.

Frank Speecher, šv. Kazimie
ro parapijos komiteto pirmi
ninkas, komiteto narių metinia
me susirinkime vasario 4 ketu
rioliktą kartą perrinktas šio ko
miteto pirmininku. Kiti komi
teto nariai: vicepirm. Leonas 
Oksas, sekr. Jonas Butkus, A- 
domas Bačkauskas, Bruno Ka- 
tauskas, Petras Marčiuška, 
Frank Mason, Mykolas Oksas,

ves

šv.

7,

NEW BRITAIN, CONN.

21 bažnyčios salėje. Pra- 
5 v. popiet. Pelnas skiria- 
bažnyčios reikalam. Įei- 
aukojama 2.50 dol. Visus

Žagrė
Pagrindinis arimo įrankis 

Lietuvoje pradžioje buvo žagrė, 
paplitusi visoje šiaurės Euro
pos miškų zonoje.

Žagrė yra dvidantis (dvinora- 
gis) arimo įrankis. Liaudies kal
boje ir literatūroje ji kartais 
maišoma su arklu — viendan- 
čiu arimo įrankiu.

Žagrės ir arklo terminai su
tinkami rytų ir pietų Lietuvo
je. Vakarų ir vidurio Lietuvoje 
žagrė vadinama žambiu, žam
briu, girgžda, stagute ir kt.

Siaurės Lietuvoje ji vadina
ma arklu. Tačiau ir tose vieto
se, kur ji vadinama kitais ter
minais, pagrindinė žagrės da
lis — išara — vis tiek vadina
ma žagre.

Margučių vakarienę rengia 
šv. Rožančiaus draugija balan
džio 
džia 
mas 
nant
apdovanos gražiai nudažytais 
margučiais. Bus įvairi progra
ma.

Praeitais metais New Britai- 
ne mirė 24 moterys ir 24 vy
rai. Daugumas jų skųsdavosi 
širdies negalavimais. Tarp mi
rusių pažymėtinas gėlininkas 
Kazimieras Giedraitis, kuris 
visuomet papuošdavo gėlėm 
bažnyčią, banketus ir visus vie
šus parengimus, nereikalauda
mas atlyginimo.

Stanley Works bendro- 
bės 3000 darbininkų nuo sau
sio 5 laukia streiko. Kovojama 
dėl vyresniškumo ir kitų da
lykų. Derybom tarpininkauja 
federalinės valdžios ir valsty
bės patarėjai. Kol kas dar ne
simato derybų galo.

Pr. Naunčikas.

Verik' !e Vamp: Sultry Bcnnie dre^s w;!h bowed V- 
neck. long tor^o and kieky pleaied skirt lailored by 
Kay VVindsor of acetate and nylon that goes thru 
summer duty free. Vv'hite with navy red. green Dink 
or aqua tan platd. Sizes 8 16.

KayWindsor
The look you love®

šitokie ir panašūs pavasariniai naujausio madų drabužiai gaunami 
Liudos Mikulskytės “LINDA" drabužio krautuvėje. 95-04 Jamaica 
Avenue. VVoodhaven, N.Y., tel. 849-7240.
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RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201- 
289-6878.

Laisvės Žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai: Antanas Mažei
ka VI 5-6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PI., Middle Vil- 
lage, N.Y. 11379.

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. MjlNKUS
VVLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BOSTON, WORCESTER
BROCKTON,
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC
meg. iš WKOX, Framingnam, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte
WHIL- 1430 kil. Medtord, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vi«u

New Yorko skautų Kaziuko mugėje skautas K. .Miklas prie medžio drožinių. Nuotr. R. Kisieliaus

Parengimai New Yorke
Kovo 17 — šv. Kazimiero šventės 

minėjimas, bendra komunija ir pus
ryčiai Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje ir salėje 1:30 v. Rengia 
New Yorko Vyčiai ir studentai atei
tininkai.

Kovo 23 — Vytauto Volerto pa
skaita politiniais klausimais. Ren
gia A. L. Tautinės Sąjungos I-sis 
skyrius New Yorke.

Kovo 24 — Madų paroda, Le Cor- 
don Bleu salėje, 96-01 Jamaica Avė., 
Woodhaven, 2 vai. p.p.

Kovo 30 — Pianistės Aldonos Ke- 
palaitės koncertas Tovvn Hali, New 
York, 5:30 vai.

Kovo 31 — P. K. Motuzų filmai 
rodomi V. Belecko svetainėje, 1883 
Madison St., Ridgewood, N.Y. Pra
džia 4:30 vai. popiet. Rengia K. Mo
tuzas. Bus parodyti filmai iš N.Y. 
pasaulinės parodos ir Expo ’67.

Balandžio 14 — Jaunimo “Disco- 
theąue” šokiai.

Balandžio 20 — Jaunimo simpo
ziumas: “Hippies”, jų filosofija ir 
praktika. Rengia A.L.T. Są-gos I-sis 
skyrius New Yorke.

LIETUVIŠKŲ MELIODIJŲT 
RADIO VALANDA

girdima kiekv. šeštadienį 3-4 p.p. 
iš Detroito stoties VVJLB-AM - 1400 
kilo. Pranešėjai: Patricia Bandža ir 
Algis Zaparackas; vedėjas — Ralph 
Valatka, 15756 Lesure, Detroit, Mieli. 
48227; tel. 273-2224.

VYTAUTO LIOBIO FONDAS

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGUNAV1CIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

Tel.: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 pj>.

PITTSBURGH, PA.
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS
52 Shady St. W. Pgh., Penna. 15228

Tel. 563-2754
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, PA.
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green St., Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

VVATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 ik" 1Q:30 ryto

A. a. inžinieriaus Vytauto 
Liobio atminimui vietoje gėlių 
prie karsto, šeimos pageidavi
mu, L.S.S. Atlanto Rajono skau
tu sotvyklavietei aukojo:

10 0 dol. New Brunsvvick 
Scientific Co., Ine. N. J.

55 dol. New Brunstvick Sci
entific Co., Ine. tarnautojai.

Po 20 dol.: L.S.S. Atlanto Ra
jono Vadija, Ch. ir R. Laka- 
čauskis, F. ir D. Rogers, dr. A. 
ir G. Čekai, P. ir S. Rasiniai,
I. ii J. Blazas.

Po 10 dol.: J. Šimanskis, A. 
ir A. Padvelskis, J. ir M. Ven- 
ner, J. ir K. Laitušis, A. ir E. 
Vilčinskai. J. Bastys. K. ir J. 
Petruškevičius, M. Šulaitienė.
J. ir D. Biručiai, R. ir A. Kru- 
sinskas. D. ir L. Siemaškai, E. 
ir B. Liogiai. Ž. ir Z. Jurys. D. 
ir E. Gribbon. H. ir G. Bitė
nai. J. ir G. Stankūnai, D. ir 
A. Samušiai, V. ir I. Alskninis,

0. ir P. Osmolskiai, R. ir H. 
Miklai, A. Skučas.

Po 5 dol.: V. Liobis, Jr., N. 
Y. “Geležinio Vilko" D-vė, M. 
Subatis. K. Bileris, P. Molis, P. 
Dapkus. A. ir D. Šilbajoriai, A. 
ir L. Bražinskai, J. ir A. Vy- 
tuviai, J. Bastys, R. Kundrots, 
Savukynai. 1. ir B. Garunkščiai, 
V. Steponis, A. Liobis, .V. Eiki- 
nas, C. Kiliulis, R. Lora, G. 
Kurpis, J. Kulikauskienė, K. ir 
E. Milukai, F. ir I. Irey, P. Sie- 
maškienė, A. Ošlapas, L. Kido- 
lytė, S. Liogys. B. ir V. Ignai,

3 dol. V. Kleinienė

Po 2 dol.: L. Jasiulevičienė, 
U. Krisiūnienė, M. Cherkus, A. 
Garsę s, A. Paliulienė, B. Mau
rutis, J. Raškys, K. Dumčius.

Iš šių suaukotų pinigų yra 
sudarytas atskiras velionies in
žinieriaus, Vytauto Liobio Fon
das. Norintieji prisidėti savo au

komis prie šio fondo yra pra
šomi siųsti aukas adresu:

Mrs. A. Liobis, 86-34 105th 
St., Richmond Hill, N.Y.

Klausa
Trys mokslininkai palygino 

Britanijos didmiesčių gyvento
jų klausą su vienos Sudano 
genties gyventojų klausa.

Pasirodė, kad visi žmonės iki 
20 metų girdi vienodai. Po 20 
metų amžiaus sudaniečiai girdi 
taip pat gerai,, p didmiesčių gy
ventojų klausa vis labiau silp
nėja.

DEXTER PARK
I® PHARMACY

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

(Cor. 77€h Street) 
Woodh.ayęn, N.Y. 11421 

WĘ DELIVEJR 
MjthigąK 2-4130

Balandžio 20-21 — Vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų studijų die
nos Patersone, N.J. Rengia rytinio 
pakraščio moksl. ateitininkų vado
vybė.

Balandžio 21 — Velykų stalas, 1 
v. popiet, Apreiškimo parapijos salė
je. Rengia Liet. Kat. sąjungos 29 
kuopa.

Balandžio 21 — Velykų stalas ir 
paskaita, Knights of Columbus sa
lėje, 616 Jamaica ir Hale Avė. kam
pas, Brooklyn, N.Y.
Rengia Liet. Moterų Fed. Klubas 
New Yorke.

Balandžio 27 — šeštadienio popie
tę, Pabaltijo Moterų Tarybos minė
jimas.

Balandžio 27 — 1968 Metų minė
jimas. Rengia Pabaltijo Moterų Ta
ryba.

Balandžio 27 d. — Operetės Choro 
metinis koncertas šeštadienį 7 v.v. 
Knights of Columbus salėje 86-22 
85th Street, Woodhaven.

Balandžio 28 — Lietuvių Kat. Mo
terų Organizacijų Pasaulinės Sąjun
gos 45-ių metų sukakties minėjimas.

Gegužės 4 d. 1968 m. — Pianistės 
Julijos Rajauskaitės koncertas, Town 
Hali, New Yorke, 5 vai. 30 min.

Gegužės 4 — šeštadienį, 7 v.v. 
pavasariniai šokiai, Knights of Co
lumbus salėje, 616 Jamaica Avenue, 
Brooklyne. Rengia Moterų Vienybė.

Gegužės 5 — Stipendijų popietė, 
Maspetho parapijos salėje 4 v. po
piet. Rengia Liet. Kat. Moterų Kul
tūras draugija. •

Gegužės 18 — A. Olio 10-ties me
tų mirties minėjimas. Rengia L. T. 
Są-gos I-sis skyrius New Yorke.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: 867-3680

Kas norėtų skalbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2*2923

KEELER & DŪMAS MARINA 
Pike St., Fort Covington, N.Y. 

(518) 358-2481 
William Lewis, Proprietor 
Starcraft & Evinrude Boats

Sales & Service. Open 7 days a weekSTEAM BATHS, MASSAGES for 
Ladies: Tuesday and Thursday; for 
Men: Monday, Wednesday, Friday, 
Saturday and Sunday. Hours 11 AM 
to 11PM. Leonard Beckford Finish 
Steam Baths 1939 Madison Avenue 
N.Y.C. betvveen 124 and 125 Streets 

Tel. LE 4-9686

CBS IS FOR YOU — if your busi- 
ness needs competent bookkeeping 
service and cannot afford a full time 
bookkkeeper write GPO Box 2771, 
New York, N.Y. 10001, or call 622- 
2115. Taxes, Payrolls, Accounts re- 
ceivable.

JIMMY’S GARDEN CENTER
Open 7 days a week. One stop shop- 
ping center for all your garden sup- 
plies — featuring beautiful garden 
plants for EASTER. Fonnerly of 
Brookhaven now at South Haven. 
Call 516-286-9816

May we service your eąuipment in 
the LI area? We have the trucks, 
men. eąuipment and know-how to 
handle the complete eleetrie line, air 
compressors, licensed electricians — 
air lines, eąuipment for all industry. 
Danco Maintenance Ine. 468 Central 
Avė., Bohemia, N.Y. (516) LT 9-7447

D1 MARGO PAINTING
Benjamin Moore Paint only $25 rm 
Plastering included, free estimates 
fully insured, 24 hr. serv.

D E 5-8800

Fear no more L & S Alarm Co is 
here with Burglar Alarms for stores 
hames and autos. We also install 
vending machines. Qualified licensed 
Electrician — Call LU 5-1003

OPERATORS ,EXP. 
ON MEN’S PANTS

Section work, nice vvorking condi- 
tions steady f ringe benefits work 
near home PICCIRILLO PANTS — 

817 Broadvvay N. Y. C.

Weaver learners, $2 per hour Start- 
ing rate, can earn up to $3 per hour. 
Overtime available, fringe benefits, 
Insurance, Blue Cross, vacation and 
holiday pay. — Apply at American 
Velour Mills, 120 Lincoln Blvd. Mid- 
dlesex, N.J. An eąual opp. employer.

BAY AUTO WASH 212 Bay Street 
Staten Island. Open 6 days a week 
Car wash Mon thru Thurs $2.00, Fri 
and Sat $2.50. Simonizing small cars 
$25, Caddilacs and Lincolns $30. 
All work guaranteed Call 442-9338

DRIVER & COMBINATION MAN 
Steady work nice working conditions 
Apply in person Park City Florist 

97-15 Queens Blvd. 
Rego Park, N. Y.

HOLY FAMILY CHURCH 
83 Clove Road New Rochelle 

In Westchester area 
Need EXP COOK for Rectory 

Sleep in 
Call 914 - 632-0673

HOUSES VVANTED
We buy houses for long term in- 
vestment. Highest price paid. Im- 
mediate cash available.
Call V. & F Investors Corp. 525-6128

Juokeliai
—, Man labai nuostabu, ko

dėl škotai daugumoje yra la
bai geri golfininkai.

— Mat jie apskaičiuoja, kad 
kuo mažiau kartų jie pamuš 
sviedinuką, tuo jis ilgiau bus 
tinkamas naudojimui.

NAUJA KNYGA APIE KAUNĄ
Greit išeis iš spaudos lenkų 

kalba nauja knyga, parašyta 
pulkininko Leon Mitkiewicz, 
buvusio kai o attache Lietuvo
je 1938-1939.

Knyga, pavadinta “Kauno 
prisiminimai’’, pavaizduoja ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą. jos būdą ir gamtos grožį 
bei ūkini vystymąsi.

Be to. autorius atidžiai ste
bėjo politinių Įvykių eigą Euro
poje, ypatingai Vokietijoje, ir 
lietuvių bei lenkų santykius 
1938-1939.

Knyga iškelia Lietuvos ka
riuomenės 1938 m. ypatybes 
ir charakterizuoja daugelio ka
ro tarnybos bei kitų aukštų ci-

Philadelphijos skautų “Vilkų” ir “Erelių“ skiltys tėvynės sueigos metu su savo draugininku G,-Dragūnu. Su
eiga buvo vasario 4 šv. Andriejaus parapijos salėje. Nuotr. V. Gruzdžio

Gegužės 18 — Vyrų choro koncer
tas Frankiin K. Lane mokyklos sa
lėje, 4 v. popiet. Rengia New Yorko 
Vyrų choras.

Gegužės 25 — Pavasario balius 
Maspetho salėje. Rengia skautams 
remti komitetas.

Birželio 2 — Chieagos Liet. Ope
ros ‘‘Gražina” pastatymas koncerti
nėje formoje. Rengia ‘‘Laisvės Ži
burio” Radijo Klubas.

Birželio 8 — Maironio mokyklos 
abiturientų išleistuvės: iškilmingas 
aktas ir vaišės. Rengia Maironio 
mokyklos Tėvų komitetas Maspetho 
parapijos salėje.

Numatomus parengimus pranešti 
LB Nevv Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
Hill, N.Y. 11418. Teief. Hl 1-9720.

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galeno,
Ine.

Vietoje gaminami, čia pasirenkami 
ir pastatomi bet kur. Pagrindinė įs
taiga: prie St. Johns kapinių, 7954 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
LJ., N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1232 N. Wellwood Avė., Pine Lawn 
(via W. Babylon P.O.), L J., N.Y.

vilinių pareigūnų asmenybes.
Knyga gaunama Londone 

(England) Veritas Foundation 
Press, 5 Praed Mews. Kaina 
$7.50. Siųsti čekį ar pašto per
laidą. (Pr.)

Vasarą Eifelis aukštesnis
Vasarą garsusis Eifelio bokš

tas Paryžiuje būna 17 centimet
rų ilgesnis, negu žiemą.

DARBININKO SKAITYTOJAM
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 1968 metams.

Vardas ir pavardė .................... .............................................

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

Siunčiu už prenumeratą $ .

Už kalendorių $

Spaudai paremti $ .. ..... VVaterbury, Conn. vaasrio 24 buvo-surengtas gražus Užgavėnių vakaras lituanistinei mokyklai paremti.
Nuotr. L. Tamošaičio

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus"

ALFREDU W. ARCH1BĄLD
■ ■ - ■ - *

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas ,ądv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka ^)^/o už visų rūšių taupomus pinigus.

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler
A. ŪSELIS

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beaut-y Shoppe
REGINA ŪSELIENĖ — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 St. Nicholas Avė., Ridgewood, N.Y.

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

■Praymg Hands” 
by Albrecht Durer

FUNERAL CHAPEL, INC.
52nd Street at Lexington Avenue 

Ray Kerbelis, Dir.

P L 3-5300

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINfiSE

šiam amatui pasiruošimas 
garantuoja tinkamą patarnavimą

HOLLANDER
CYPRESS CORPORATION 

800 JAMAICA AVENUE 
BROOKLYN. N. Y. 

AP 7-2332

PEERLESS MEMORIALS 
65-31 Grand Avė. Maspeth. N.Y. 

DA 6-2123 
W. Bielanski - C. Kardovich

E. Novak

SEkMMN/AIS/MŪRYTA 12-6 • (212) - 13U6 •

\ GERIAUSI KAILIAI
U ŽAVĖTINAI PUOŠNŪS

305 StViNTH YOAKĄt &001



GL 2-6916
GL 2-2922
GL 57281

mokykla, bet skautai ir ateiti- 
nhdoū. Minėjime dalyvavo visa 
mokykla, mokytojai, tėvai. >

MAIRONIO MOKYKLA MINĖ
JO VASARIO U

Maironio šeštadieninė mo
kykla šiemet Lietuvos nepri
klausomybės šventę paminėjo i

DARBlĮlItt.KAS 1968 ■»-* kovo 12 d., nr. 19

tlNIOS

* kovo 23 d. 7 v.vak. apie Pr. 
©altuonio kūrybą, Kolumbo 

i .vyčių salėje, 86-22 85th St, 
CWoodhaven. ši originali savo 
daile, įkūnyta medžių Šaknyse, 
paroda lietuviškai visuomenei 

; New Yorke pristatoma pirmą 
; kartą. Paroda bus dvi dienas 
y — šeštadienį ir sekmadienį. Se- 
- kitę kitos savaitėj šiame laik

rašty smalkesnę parodos pro
gramą. ... . .,

Jadvyga ir Kazimieras Barū- 
' nai kovo 2 vakare savo namuo

se Dorchestery atšventė Kazi- 
mierines ir 25 metų vedybinio 
gyvenimo jubiliejų. Jų kaimy
nai, draugai ir bendradarbiai 
džiaugėsi šiuo gražiu jubilieju 
ir atžymėjo jį įvairiomis dova
nomis. Barūnai bostoniečiam 
gerai pažįstami iš pasireiškimų 
visuomenėje — chore ir sceno
je.

Bostono Lietuviu Jūrę skau
tuos Nemuno tunto vadovai 

. Lietuvos nepriklausomybės at
statymo 50 m. jubiliejaus pro
ga pagerbė savanorį-kūrėją Vla
dą Balčą, kuris su broliais Sta
siu ir Baliu 1919 stojo Pane
vėžio apsaugos būrin ir kvietė 
jaunimą laisvės ginti. Už 
narsumą pirmame Lietuvos ka
riuomenės mūšyje su bolševi
kais ties Šėta buvo apdovano
tas vienas pirmųjų Vyties Kry
žiumi. Vladui Nemuno tuntas 
padovanojo nuotraukom albu
mą, kurio viršelį puošia tauti
nės juostos, geležinis Vilkas ir 
Gedimino pilis. Vladas buvd 
nuoširdžiai dėkingas už dova
ną' Jis tiki, kad ateityje Lietu
va sulauks tinkamo momen
to, jos sūnūs ir dukros su 
Aukščiausiojo " palaima didžiu 
pasiryžimu ir drąsa sutraukys 
svetimųjų vergijos pančius.

B.K.
South Bostone Lietuvi y Pi

liečių Draugijos narių tarpe 
lapkričio mėn. pravesta eleva
toriaus (keltuvo) fondo loterija 
davė virš 2,000 dol. pelno. 
Dauguma Draugijos narių šiam 
darbui entuziastingai pritaria 
įstodami su stambia suma į e- 
levatoriaus fondo rėmėjus ir

taihp parapijos klebonas tan> fl 
J. Ąleksiūnas. Sveikino visus ir B 
mokyklos vedėjas A Samušis.
Savo, referatėlius skaitė si. sk. ■ 

; ^tis Algis šūnukonis ir sL vyr. B 
«k. kand. Aldona Samušytė. SkžB 
Daiva Jurytė perskaitė Lieto- 
vos nepriklausomybės aktą u ■ 
yisi skautai bei vilkmkai suiak j 
nėjo visų signatarų pavardes. B 
Lietuvos-himnu baigta oficialia- B 

/jį dalis. Kiloję programos
deklamavo: '■ R. Sabalytė/ G/B 

BtosĮnią D, Grafiūn^tė, R. N»* JB 
. ’ victaite, D. Noryflaitė,' akordeo-

nu ^ojo B. Ūselis. A. Staknytė 
ir R. Leleivaitė paskambino 
tahtakn.

Mokyklos vedėjas A. Samu- 
jūs pasveikino jaunąją daini
ninkę "Janiną Mathews, kuri vai
dino >‘Curiey McDimpIe” veika- 

čių salėje Woodhavene, 86-22 įteikė knygą “Lietuva,
mano tėvų žemė”.

Neringos skaučių tunto tiin- 
tininkė-ps. Irena Vilgalienė pa
dėkojo mokyklai už pakvietimą 
surengti šios šventės minėjimą. 
Padėkojo ir visiem programos 
dalyviam. (LM)

vičiani, ilgametė Darbininke 
skaitytoja iš Ridgewood, N.Y., 
mirė kovo 11. Pašarvota S. A- 
romfekio šermeninėj Brookly- 
ne. Laidojama iš Apreiškimo 
bažnyčios kovo 14 d. 10 vaL ry
to šv. Jono kapinėse. Nuliūdi
me paliko vyrą Vladą ir kitus

Opemės moterų choro kon
certas tas balandžio 27. Ren
giamas naujas dainų repertua
ras. Oorai vadovauja Mykolas^ 
Cibas. Koncerte taip pat daly
vaus soMstas Benediktas Povi- 
lavičiBS iš Bostono, aktorius 
_______________ Akompo- 

nuos pianistė Aldona Kepalai- 
tė. Koncertas bus Kolumbo vy-

imtis Kristina Garunkštyti, 
- Karili Baltrušaitytė ir Aldona
Samušytė ’ piano - skambinimu 
pritars modeliuotojoms; madų _ ____

; parodos metu, kuri įv^ks tavo *^^7 
/mėn. 24 d. 2 vai. p.p.

Vietoj giliŲ prie a.a. kun. 
Liongino Jankaus karsto Bal
iui aukojo: 50 dol. dr. G. Ba- 

’der; po 25 dol.: V. Barčiaus- 
kas, Liet. Moterų Federacija ir

, New Yęrko ktubąs, A. Simutis; • 
po 20 dol.: R. J. Bružinskai, D. 
Kašėta, LKM Org., Pasaulinė 
S-ga ir LKM Kultūros D-ja; 15 
dol. B. V. Sidzikauskai; po 10 
dol.: D.V. Anoniai, V. A. Baru- 
liai, E. Galchus, J. Grigienė, 
L. D. Gudeliai, Ž. Jurienė, A. 
V. KulpaviČiai, V. S. Matickai, 
J. Matickas, K. Miklas, Moterų 
Vienybė, B. Spudienė, G. ši- 
mukonienė; po 7:50 dol.: L. Mi- 
lukienė, M. šulaitienė; po 5 
doL: V. R. Abromaičiai,D. Ali- 
lionis, H. Alilionis, J. Jankus, 
J. M. Jankauskai, A. S. Janu
sai, J. Kulikauskienė, A. Kati- 
nienė, G. Kulpienė, J. Narvy
das; 2 dol. J. Šėlus. Visiem au
kotojam Balfas nuoširdžiai dė-

85 Street.
KataMdŲ Moterų Sąjungos 

apskričių atstovių metinis su- 
važBrrimas šaukiamas gegužės 
26 d. 2 vai. popiet 53 kuopos 
ribose: 340 Mitchel Avė., Lin- 
den, N J.

NEPASIDUOKIME DEL ŽENKLO
' r* . . .i-

bių 50 metų sukaktį. Sumany
mas surašytas prašymo for
ma be didelių maldavimų ir vi
sų patvirtintas ir po susirinki
me pasirašytas.

New Yorko Lietuvių Filate-

New Yorko dešimtoji pašto 
ženklų paroda “Interpex”, ku
ri įvyko Americana viešbuty 
kovo 1-3, praėjo su dideliu pa- 
sisekimu. Džiugu, kad pirmą 
kartą viena iš . Baltijos tautų 
— Estijos rinkinys gavo auk- listų D-ja siunčia teksto kopi

ją Chicagos filatelistų draugijai 
ir prašo Lietuvių Bendruome
nės skyrius, vyčius, kitas orga
nizacijas ir pavienius asmenis 
tęsti toliau spaudimą Amerikos 
paštų viršininkui Washingto- 
ne su prašymais. Surinkus pa
rašus su pasirašiusių adresais, 
padaryti fotostatines kopijas ir 
šias* pasiųsti tų apylinkių atsto
vam, kongresmanam ir senato-

so medalį, ši aukščiausia pre
mija sutapo su jubiliejiniais 
metais.

Sušauktas bendras susirinki-
koja. ™b v»ų tnjų Baltijos tauue-

New Yorko Balto skyriaus čių: fiefavių, latvių ir estų fila- 
vajaus užbaigimo proga vasa- tehstų draugijų taip pat ture
lio 3 surengta vakarienė davė jo savo pasekmes. Susirinkimas 
951.99 dol. pelno. Visiem da- buvo gjnras ir įdomus. Įvairu- 
lyviam tokiu būdu parėmusiem m° suteikė parodyti du spalvo- 
Balfa, 10 0 skyriaus valdyba ti filmai. Vienas — apie ne
nuoširdžiai dėkoja. Vajaus paja- priklausomą Lietuvą apžvalgi- riam, jeigu jie yra demokratai. 
mos 6,200 dol. sumoje perves- nis anglų kalba, antras —apie

Lietuvos pašto žeriklUs. Dalyva
vę latviai ir estai, matydami 
Lietuvos gamtovaizdį, prisimi
nė savo panamas tėvynes...

Susirinkime bUVO lietuvių. iš- ♦

tos i Balfo centro kasą.

Jei nuobodžiaujate, tai žiūrė
kite spalvotos televizijos arba 
klausykite stereo muzikos. Ka
talogų reikalaukite: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North-
port, N.Y. 11731. Tel. (516) lo, primenančio visų trijų pa- Jamaka Avė. 19,500. Skambin- 
757-0055". baltės valstvbiū nenriklausomv- ii TA 7A2R7

Parduodama. Prie Highland 
Park 1 Šeimos mūrinis, pu
siau atskirtas, 7 kambarių, 4 
miegamųjų namas. Įrengtas rū
sys, puikus sodelis ir priean- 

keltas sumanymas nenuleisti 'gis. Apšildymas aliejų ir karš- 
rarrkų dėl atsakyto* pašto ženk- --tu vandeniu. Pusė bloko nuo

Maloniai kviečiame
Jus atsilankyti

MATULAIČIO NAMŲ 
ĮKURTUVIŲ KRAIČIO 
PARENGIMĄ 
(Shower Party)

ApreMtamo parapijos salėje, 259 North 5th SL,

NEK. PU. WAWIJOS SESERŲ 
NEW Y<MKO AFYLINKCS 
RĖMĖJŲ VALOYBA

K. Lane mokyklos salėje kovo 10 d.
Nuotr. V. Maželio

DAINUOJANČIOS ŽYMANTŲ ŠEIMOS KONCERTAS
ta pašoko vieną baleto numerį
— šokį su batonėliais. .

- Pirmojo dalyje visi buvo ap
sirengę tautiniais drabužiais,

Dainuojančios Žymantų šei
mos koncertas, įvykęs kovo 10 
Franklin K. Lane mokyklas sa
lėje, sutraukė gana daug publi
kos, nes visiem buvo įdomu antroje — mergaitės buvp. su 
paklausyti tos šeimos dainų ir raudonom suknelėm, berniukai 
ją pačią pamatyti, 
rengė ateitininkų sendraugių 
skyrius, rengė Ateities žurnalo 
labui.

Tad programą 
prabilo Ateities 
Antanas Sabalis, 
mas savo žurnalą 
mą. Į patį koncertą įvedė du 
moksleiviai, paskaitę apie dai
nuojančią šeimą. Programai 
toliau vadovavo ir pranešinėjo 
Ateities redakcijos kolektyvo 
narė Rima Salytė iš Philadel- 
phijos.

Dainuojančioje Žymantų šei
moje yra 9 nariai: 6 dukros, 
du sūnūs ir mamytė.

Jauniausią dainininkė buvo

Koncertą — su juodais švarkeliais^ ,,
: Kas labiausiai sekasi šeimai 

dainuoti?
Apie tai rašė pati šios dai

nuojančios šeimos siela —mo
tina: linksmos dainos. Tai su
prantama, nes jaunuosius la
bai patraukia linksmos nesudė
tingos dainos. Ir šiame koncer
te - geriausiai skambėjo tokios 
dainos. Tokiom reikia laikyti 
prancūzišką apie Domininką, 
šia daina užbaigė pirmą kon
certo dalį, ir, amerikonišką 
linksmą dainelę, skirtą viso 
koncerto pabaigai.

Lietuviškų dainų repertua
ras buvo vaikam persunkus. 
Nereikėtų*, jiem duoti rimtų ir 
kietų uždavinių, nereiktai lu> 

sistatė su savų vardais ir už- ne^ "
ėmė vietą prie didelio didelio *abiM P"‘3™a'l
bato.

Batas paimtas iš vaikų'nlėgš- 
tamos “Mother Godse” knygos, 
batas, kuriame gyvena linksmi 
vaikai ir linksma jų mamytę. 
Tokia ir buvo , ši šeimą visus 
užkrėtusi savo nuoširdumu* ir 
savo gera nuotaika. \ z,

Šeima dainavo

pradedant, 
redaktorius 
pristatyda - 

ir jo jauni-

šeima dainavo Įvairiai. iDąu- 
giausia sustoję tarp dviejų nyk*

Reikėtų jų programąsudary- 
ti tik 8 lengvi/ vaikiškų dai
rių, net specialiai, parašytų dai
nų, kurias lengvai Įveiktų to
kio amžiaus'vaikai. ‘

Norėtųsi ir režisieriaus ran
kos. Tokio pobūdžio koncerte 
neišvengiami judesiai ir jų " de
riniai, dainos išryškinimas ir

tuviškų dainų, 
dainos su solistais.
lo ir 3
dainos su solistais. Dainayo sd- 
lo ir 3 metų mergaitė. Vieną 
dukterų skambino pianu, o kb

kfta.Tad režisierius suteiktų 
kur kas lengvesnius perėjimus 
iš dainų, padėtų ir dainų in
terpretacijoje.

Pagirtinas yra šeimos nepa
prastas entuziazmas ir meilė 
dainai.

Jie turi įgimtą muzikalumą 
ir norą dainuoti. Net mažoji, 
3 metų, ir ta, pagauta geros 
nuotaikos, ima koja taktą muš
ti ir rankom mostaguoti.

Publika labai šiltai priėmė 
visą koncertą, šeimą apdovano
jo gėlėmis ir specialiomis do
vanomis. Susijaudinusi ir net 
ašarodama motina padėkojo už 
jos šeimos sutikimą

Į koncertą specialiai buvo at
vykęs. ir tėvas Žymantas, kuris 
buvo iškviestas į sceną.

Koncertą užsklendė trumpu 
žodžiu ateitininkų sendraugių 
pirmininkas Ą. Benderius, vi
siem padėkodamas ir pačiai šei- sudėjo virš 3,000 dol. Viso ele- 
mai palinkėdamas — kuo gra- vatoriaus fondas South Bosto- 
žiausiai ir kuo ilgiausiai dai- ne Savings banke turi 5,681.62 

doL Paskutiniai į elevatoriaus
Žymantų šeima už šį kon- fondo rėmėjus Įstojo Marija ir

certą neėmė jokio honoraro. Jurgis Jurėnai, įnešdami 60 
Atkeliavo lėktuvu ir lėktuvu dol., Vincas Pupolaigis, , prie 
grįžo. Svečiavosi Newarke pas jau duotų 50 dol. pridėjo dar 
savo gimiheš — mamytės bro- 50 dol. Fondatorių, įnešusių į 
lį Juozą Kungį ir jo žmoną dan
tų gydytoją. ’ (p-.)

• Nekaltai Pradėtosios Marijos 1 
Seserų rėmėjų skyrius kovo’17 
4 vai. popiet lietuvių parapijos, 
salėje* ruošia kultūrinę popiėtę 
su įdomia programą, ir gražiais 
laimėjimais. Programoje . f so
listė. Ona Zubavičienė, solistas 
Boleslovas Miškinis; . jięm. . a- ! 
komponuos, V. Majnaitis, para
pijos vargoninkas;.deklamuos 
Irena Veblaitienė; dainuos šeš
tadieninės mokyklos mergai- 

/ Čių' choras, ^vadęvaujpųuv J. , 
Veblaitytės-Lftchfield. ĮŽangiiię 
kalbą pasakys Motina Autusta 
iš Putnamo. Tarp įvairių , lai-

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Gerb. p. Redaktoriau,
Darbininko nr. 16, Bostono 

žiniose, aprašant skautų tuntų 
. sueigą klaidingai skelbiama, 

kad mano pastangomis suruoš
ta Lietuvai prisiminti parodė
lė. .. ' \ ' ■ ''

Tose pat žiniose, aprašant 
Jėno Vanagaičio šaulių kuo
pos vasario 16 minėjimą, klai
dingai pažymėta, kad ponus 
Kantautus iš Brocktono atly
dėjo šaulys J. Belskis, turėtų 
būti šaulys Romas Bielkevi- 
čius.

Būčiau dėkingas, kad - šias 
'Klaidas artimiausiame Darbi

ninko numeryje atitaisytumėt.
Su pagarba

Juozas Stašaitis

TREČIASIS LIETUVIŠKOSIOS
< SMUIKO MUZIKOS 

REČITALIS
Sekmadienį, kovo 17, 3 vai.

tarti, bus turtingas knygomis, Izidoriaus Vasyliūno ir pianiš- 
plokštelėmis, seselių pagamin- to Vytenio Vasyliūno trečiasis 

x tomis lėlėmis. Bus gintaro iš- lietuviškosios muzikos koncer-

, Veika namie gamintų valgių vičiūtės pirmoji sonata da ka- 
f bufetas. Rėmėjų skyrius, vado- merą, Antano Račiūno sonati

na a moli ir Juozo Gruodžio 
sonata d moli. Programa stip
riai reprezentuoja kiekvieną 
šių kompozitorių. Gruodžio so
nata rašyta 1922, pilna jau
natviško gyvastingumo, entu- 
zijastingai iškelia lietuviškuo
sius nepriklausomo gyvenimo 
aspektus. Račiūno sonatinoje 
girdime būdingąjį jam lietuviš
kąjį lyriškumą bei ritmišką ne-

elevatoriaus fondą ne mažiau 
kaip 100 dol., pavardės bus į- 
rašytos atmintinėj lentoj. Dr- 
jos maršalka Juozas ir Petronė 
Markelioniai, atžymėdami ve
dybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį, įteikė elevatoriaus fon
dui antrą 50 dol., Markelionių 
žentai Mr. ir Mrs. J. M. Puzi- 
nas ir Mr. ir Mrs. J. S. Moc
kus po 50 dol. ir Winrox Ven- 
ding cigarečių Co. 50 dol. Ne
galime nepriminti vieno iš mū
sų Draugijos elevatoriaus fon
do rėmėjo, kuris jau įnešė 
fondan 50 0 dol., pasakymo: 
“Jei kas duos elevatorio fon
dui daugiau kaip aš, visuomet 
su juo susilyginsiu”. Tais Jono 
Owirkes žodžiais pasekė Stasė 
ir Kazys Tamošaičiai ir įmokė
jo irgi 500 dol. Elevatoriaus sta
tybos fondo vajus neužsibaigė. 
Jis tęsis kol mes visi bendrom 
jėgom jį pastatysim. Norėda
mi šio elevatorio fondo vajų 
paremti, dėl platesnių informa
cijų kreipkitės pas Draugijos 
valdybos narius, arba pas rei
kalų vedėją Stanley K. Griga- 
navičių, tel. AN 8-9058. Ele
vatoriaus statyba numatyta a- 
tiduoti Consolidated Elevator 
Co., vienai iš 4-ių elevatoriaus 
statymo varžovų. Minėta bend
rovė sutinka pastatyti eleva
torių per 30 savaičių. S.K.G. *-

paujamas «> Sal. čerienės — 
h Mulks, visus maloniai kviečia 

stsflankyti. . Pelnas skiriamas 
- Matulaičio Namų įrengimui.

gyvenamo krašto kultūrinę įta
ką. Bostono ir apylinkių lietu
viškoji visuomenė labai nuošir
džiai kviečiama nepraleisti taip 
retos progos pasiklausyti savų 
kompozitorių kūrybos. Tik 
mes patys galime puoselėti sa
vą kultūrą bei ją kelti. Ją kel
dami kelsime ir patys save. Y- 
patingai pratinkime ir mažus 
vaikus išklausyti koncerto pro-

.... ■ namas. Kain 15,500. Darbo die- rimą. Bacevičiūtės sonatoje gramos. Vėliau jie bus dėkingi 
nomis stambinti po 6 vai. va* jungiasi puiki virtuozinė tech- tėvam už gerus įpročius. Bilie
tam, savaitgaliais tat kuriuo niki su lietuviškosios sielos gel- tai gaunami salės kasoje. Kai- 
~~ mėtnis, kariu implikuojant ir na 2. 1.50 ir 1 dol.laiku teL MI 7*9070.


