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LAISVES KOVOS METAI

Nauji puolimai prieš prezidento politiką VietnameH

Opozicija moko: reikia visai sustabdyti Jombardavimą, derėtis su komunistiniu 
“Išlaisvinimo frontu”... Prezidentas išvyko į Honolulu tartis dėl .. . pasitarimą

Žodžiai taurūs, bet ką jie reiškia .
Suglauskime eiles vidaus 
fronte! — ragino prez. 
Eisenhoweris
Prez. Eisenhowerio raštas 

naujausiame Reader’s Digest 
nr. buvo plačiai pagarsintas. 
Jo siekimą rodo antraštė: “Su
glauskime eiles vidaus fron
te”. Straipsnį, prieš spausdi
nant, skaitė ir gyrė preziden
tas LBJ, nes ir jis keliais at
vejais kalbėjo apie “tautinės 
vienybės” reikalą pačios Ame
rikos fronte.

Kas tame fronte negerai?

su s. Vietnamu
Prezidento LBJ kovo 31 į- 

sakymas sustabdyti š. Vietna
me bombardavimą pirmą die
ną buvo sutiktas su tyliu nu
stebimo. Dabar jis vėl puola
mas, nes esąs nepakankamas. 
SOVIETAI: niet

Puolimas prasidėjo ne iš 
Hanoi. Hanoi lig balandžio 3' 
tylėjo. Už jį kalbėjo Maskvos 
Tass. Balandžio 2 LBJ pareiš
kimą Tass perdavė kaip š. 
Vietnamo nusistatymą — tai 
esą apgaulė, naujas sąmokslas 
prieš Vietnamą; kartojo reika
lavimus: bombardavimas turi 
būti “visiškai ir besąlygiškai” 
sustabdytas. Paryžiuje atstovas 
Zorinas kalbėjo: esą jie, ame
rikiečiai, “pakeitė vietas, bet 
bombas tebemėto.”

SENATE: Fulbrightas tą pat
Užsienių komisijoje balan

džio 2 šen. Fulbrightas kalbėjo 
esąs apsirikęs dėl prezidento 
pareiškimo apie bombardavimo 
sustabdymą. Kai tekstą vėl įsi
skaitęs, radęs, kad LBJ siūly
mas yra “nepilnas ir klaidinan
tis žingsnis” kelyje į taiką, nes 
prezidentas skelbė bombardavi
mo sustabdymą ne visoje š. 
Vietnamo teritorijoje, bet nuo 
20 paralelės.

(Minima paralelė eina apie 
225 mylios nuo demilitarizuo
tos zonos. Kaip prezidento 
kalboje pasakyta, nuo bombar
davimo apsaugojama 76 proc. 
š. Vietnamo teritorijos ir 90 
proc. gyventojų). Senatorius 
kalbėjo už visišką bombardavi
mo sustabdymą.
ŠEN. KENNEDY: Fulbrightą 
papildė \
. Šen. R. Kennedy balandžio 1 
sveikino prezidento pareiški

mą, o balandžio 2 Philadelphijo
je jau kritikavo. Esą bombar
davimo sustabdymas gali būti 
tik dalis “plano, pagal kurį 
turi būti peržiūrėta visa Ame
rikos politika”. Nauja to plano 
dalis turi būti derybos su Viet
namo “Išlaisvinimo frontu”, 
toliau koalicija P. Vietnamo 
vyriausybę pertvarkant.

N. Y. Times rašė ta pačia 
kryptim: esą įtakingieji politi
kai mano, kad sutarimo su š.

Ameriką šantažuoja
§. Korėja šantažuoja Ameri

ką dėl Pueblo laivo: pakartojo 
grasinimą, kad 82 įgulos vyrai 
bus nuteisti kaip šnipai, jei A- 
merika neprisipažins šnipinė- 
jus, neatsiprašys ir nepasiža
dės daugiau to nedaryti.

HANOI ATSAKE, ir kilo džiaugsmas, deja, apgaulingas
Prezidentas LBJ balandžio 3 

paskelbė gavęs š. Vietnamo 
vyriausybės atsakymą, š. Viet
namas pasiryžęs skirti atstovus 
ryšiam su Amerikos atstovais, 
kad sutartų Amerikos bombar
davimo ir kitų karo veiksmų 
prieš š. Vietnamą 
nutraukimą, ir tada 
derybos.

LBJ pranešė taip

Prez. Eisenhovveris: “Ai neremsiu 
kandidato, kuris pasisakys už pa
sitraukimą ii Vietnamo." .

Vietnamu nebus, kol nebus 
sudaryta “koalicinė vyriausy
bė” su komunistais ir kol pa
starieji perims visą kontrolę. 
ROMNEY: prieš Kennedy pieną

Gub. Romney įvertino šen. 
Kennedy ir šen. McCarthy siū
lymą derėtis su “Išlaisvinimo 
frontu” kaip kapituliaciją. Kal
tino ypačiai senatorių Kenne
dy dėl ekstremizmo: esą jis bu
vo vienas iš dalyvių tos val
džios, kuri nusprendė įvelti A- 
meriką į Vietnamą, o dabar 
kalba priešingai; žmonės turi 
pagrindo pagalvoti: ar jis tada 
buvo sveikas ar dabar nesvei
kas.

VYRIAUSYBES POZICIJA: 
Dean Rusk

Valstybės sekr. Rusk balan
džio 2 Seato konferencijoje N. 
Zelandijoje pasisakė prieš koa
liciją su komunistais Vietname 
ir prieš P. Vietnamo neutraliza
vimą. Koalicijos su komunis
tais rezultatu nurodė Laoso 
1962 sudarytą koaliciją, kuri 
negali patenkinti Amerikos po
litikos, nes komunistai, būda
mi koalicijoje, susidėjo su š. 
Vietnamo komunistais ir vyk
do perversmą prieš Laoso vy
riausybę.

Vyriausybei savo poziciją 
sunkiau atlaikyti, nes vienas 
žingsnis atgal priešo naudai 
skatina jį didinti reikalavimus, 
kad išgautų antrą, trečią, ket
virtą žingsnį.

.— Gallupas rado, kad 51 
proc. amerikiečių pasisako 
prieš bombardavimo sustabdy
mą Vietname tam, kad išgau
tų iš Vietnamo derybas. Prieš, 
nes nepasitiki vietnamiečiais. 
Už sustabdymą tik 40 proc. Ta
čiau jei vyriausybė nutartų su
stabdyti bombardavimą ir iš 
Vietnamo pasitraukti, pritartų 
jai 56, nepritartų 34 proc.

— Persijoti balandžio 2 at
vyko Sovietų min. pirm. Kosy
ginas tartis dėl vidurinių rytų. 
Jo tikslas ūkinėm lengvatom 
atitraukti Persiją iš vakariečių 
sąjungos.

— Sovietų min. pirm. Kosy
ginas po lankymosi Persijoje 
balandžio 17 vyks į Pakistaną 
penkiom dienom.

patri-

nėra, 
mėgi-

būtų buvus tada pavartota iki 
galo “kalba, kurią komunistai 
supranta”. Kas to nepadarė?

— 1955 metai su garsiąja 
“Ženevos dvasia”, nuo kurios 
prasidėjo Amerikos moralinė 
ir propagandinė kapituliacija 
prieš komunizmą, nors jis, a- 
not Eisenhowerio, nepasikeitė 
ir tebesiekia pasaulio ir Ame
rikos perversmo. Kas tai kapi
tuliacijai davė pradžią?

— 1956 metai su Chruščiovo 
(tankais, užplūdusiais Vengri
ją ir triuškinančiais vengrų 
laisvės pastangas... O jeigu 
būtų, anot Eisenhowerio, pa
vartota bent “jėgos grėsmė”, 
Vengrijos laisvė nebūtų kapuo
se. Nutiko priešingai: buvo leis
ta suprasti — mes nesikišim. 
Kas tą padrąsinimą skelbė?

— 1968 metais apeliacinis 
teismas išaiškino, kad valsty
bės departamentas negali atim
ti pasų iš tu keliautojų, kurie 
nesilaiko pasų taisyklių, sakan
čių, kad pasas negalioja kelio
nei į Kubą, šiaurės Vietnamą, 
kom. Kiniją ... Išaiškino teis-

Eisenhoweris sakos per savo 
ilgą tarnybą valstybei nematė 
labiau suskilusių nuomonių ir 
veiksmų kaip dabar dėl Viet
namo. Senasis Amerikos kovų 
ir herojizmo atstovas susijau
dinęs klausia: kur dingo sena
sis Amerikos jaunimo narsu
mas? ištikimybė kitiem? 
otizmas?

Senosios dvasios lyg 
Naujosios dvasios, kuri
na skardentis, autorių labiau
siai gąsdina demokratijos iš
kreipimo ir išniekinimo ženk
lai, kada teisė "nesutikti" (to 
dissent) paversta atviru įstaty
mų atmetimu; kada teisė savo 
mintis reikšti paversta sofisti
kos savivale (nors kalbėtų ir 
“jaunas senatorius”); kada žo
džio laisvė taikoma tik sau, o 
nepripažįstama kitiem ... (Tai 
įsakydamas, prez. Eisenhowe- 
ris tikriausiai turėjo mintyje 
demonstracijas, kurios nelei
do žodžio tarti vyriausybės 
žmonėm, ir jie, lyg slapukai, 
turėjo išnykti pro užpakalines 
duris).

Tai ne “garbingas nesutiki
mas”, sako buvęs prezidentas, 
“o maištas, išdavimo riboje”.

Rezultatai — “nesutikimo” 
veikėjai patarnavo ir patarnau
ja priešui ir apsunkina kelią į 
Vietnamo “garbingas derybas”.

Tiem, kurie kalba, kad ko
munizmas jau pasikeitęs ir ko
munistai visai kitokį, preziden
tas prieštarauja: "Jų siekimas 
per metų metus nepasikeitė ir 
nesušveinėjo. Vienintelė kalba, 
kurią jie supranta, tėra jėga ar 
jėgos grėsmė".

tų jėgų atitraukimas iš Vietna
mo; p. Vietnamo režimo suda
rymas pagal .. "Išlaisvinimo 
Fronto" programą, koalicinė 

Vietnamo vyriausy
bė, kontroliuojama komunistų, 

sujungi
mas. Net ir dėl koalicijos kal
bama siaura prasme: esą turi 
būti įtrauktos visos jėgos ir 
grupės, kurios kovojo “už tau
tinį išsilaisvinimą”. Kadangi 
dabartinė vyriausybė ir ja re
miančios grupės komunistų

name.
Prezidentą išlydėjo apsaugos 

sekretorius Clifford ir jungti
nio štabo viršininkas Wheeler. 
Valstybės sekretorius tuo tar- Pietų 
pu yra N. Zelandijoje.

Propaganda mėgina sudaryti Vietnamo "taikingas' 
įspūdį, kad š. Vietnamas pa-besąlyginį

prasidėtų keitė savo nusistatymą gerąja 
linkme — į derybas. Rūpinasi, 
kad būtų daugiau plojimo Ha
noi. Biržoje akcijos kilstelėjo 
net 19.29 milijonais. Tačiau ir 
N.Y. Times sutinka, kad "nieko 
nėra, kas pateisintų viltis, jog 
bus susitarta. Priešo reikalavi
mai yra tie patys: sustabdyki
te bombardavimą ir visus kitus 
karo veiksmus šiaurės Vietna
me, ir tada mes kalbėsimės dėl 
jūsų kariuomenės ir ginklų ati
traukimo iš krašto".

Dabar numatyti atstovai skir
ti ne derybom dėl taikos, o tik 
derybom dėl “besąlyginio ir vi
siško bombardavimo nutrauki
mo”. Ir J. Restonas aiškina, kad 
vyriausybė supranta Hanoi siė 
kimą laimėti taiką Hanoi dik- 
tuojamom sąlygom.

Hanoi rado, kad opinijoje 
nebūtų patogu tylėti. Su 
tad kalbėtis. Bet jo reikalavi
mai lieka tie patys pagrindi
niai, paskelbti dar 1965 balan-. 
džo 13: Amerikos ir sąjungi-

pat, kad
pasitarimai eina su P. Vietna
mo vyriausybe ir kad balan
džio 4 išvyks į Honolulu susi
tikti su Amerikos kariniais ir

zidento Kennedy patarėjų, ku*

R. Kennedy balandžio 3 kalbė
josi apie valandą. Pasikalbėja

ša”, tai jų likimas suprantamas.

Pietų Vietnamo prezidentas Thieu: 
jokios koalicijos su komunistais.

mo norėjo Kennedy vardan 
“tautinės vienybės”. Preziden
tas kalbėjosi ir su viceprezi
dentu Humphrey. Dar neaišku, 
ar Humphrey išeis į rinkimus. Į

— P. Vietname 20,000-30, j 
000 amerikiečių kariuomenės j 
pasistūmėjo link Khe Sanh, 
kad prakirstų apsupimą ir ap- 
laisvintų kelią Nr. 9. Tada bū
tų pašalinta grėsmė, jog Khe 
Sanh gali būti priešo paimtas.

VIETNAMAS; Diem, Kennedy 
ir Johnsonas

Frederick E. Nolting, Jr., bu
vęs Amerikos atstovas Vietna
me 1961-63, prie prezidento 
Diemo, balandžio 2 turėjo pir- namo, 
mą viešą pranešimą. Jis pa
kartojo savo įsitikinimą, kad J. 
Valstybės padare “fatališką 
klaidą”, nušalindamos prezi
dentą Diemą. Noltingas sakė, 
kad valstybės sekr. Rusk jam 
aiškinęs: “Mes negalėjome pa
kęsti toliau tų susideginimų”. 
Turėjo galvoje budistų vienuo
lių susideginimus tais metais.

Prezidentas Johnsonas — in- 
- formavo toliau Nolting —buvo

po prezidentu Dieniu.. Diem 
buvo nužudytas 1963 lapkričio 
1, o Nolting atšauktas dar 
prieš tai — rugp. 15.

Ironija — kalbėjo Nolting— 
kad prezidentas LBJ kaip tik 
nukentėjo nuo tos padėties, 
kuri susidarė po prezidento 
Diem nužudymo; dar labiau iro-

Minti: Amerika turi dingti iš Viet-

o visai "neįtikimas" dalykas, 
kad LBJ laiko savo patarėjais 
tuos, kurio suorganizavo Diem 
nuvertimą.

— Madison, Wisc., balandžio 
3 gyventojai balsavo politiką: 
ar nutraukti bombardavimą ir 
pasitraukti iš Vietnamo? Pasi
traukimą atmetė 27,533 : 20, Vokietijoj Mama Ir ramyM, Čekoslovakijoj pavasaris ir nerimas. To- 
679 balsais. klu vaizdu rodo ten nuotaikas Cb. 8c. Monitor.

mas sofistiškai: pasas nepavar
totas, taigi nieku nenusikals
ta ... Mat minėti komunisti
niai režimai sugalvojo nedė
ti įvažiavimo ir išvažiavimo ant
spaudų ant tokių pasų.

Tai vienas iš sofizmų, ku
riais teismai, gindami asmens 
laisvės, paneigia asmenų lais
ves, nes vieno asmens intere
sas pastatomas aukščiau už as
menų susitelkusių valštybėn, 
interesą.

Ar panašūs sofizmai, kurie 
tarnauja chaosui didinti ir ku
riuos smerkia prezidentas Ei- 
senhoweris, nesustiprėjo Ame
rikos teismų praktikoje nuo ta
da, kai vyriausio teismo prieky* 
je stojo dabartinis pirminin
kas, sutikęs dėl tokios vietos. 
nebūti konkurentas rinkimuo
se 1952?

Su pagarba skaitai valsty
bės vairuotojo veterano min
tis, kurios pataiko į šios dienos 
gyvenimo esmę. Jos padilgina 
betgi atmintyje kai kuriuos 
praeities faktus:

— 1953 metais Korėjoje pa
sirašyta sutartis. Sutartis to
kia, kuri paliko Vietnamą per
skeltą; paliko ginkluotą ir 
agresyvų komunistinį židinį, 
kuriam saugoti lig šiol tebelai
koma Amerikos 50,0 0 0 vyrų. 
Palikto židinio liepsnos prasi
veržė Vietname ir jau 1954 me
tais sudegino Prancūzijos kari
nę garbę, o dabar tebedegina 
Amerikos karinę ir diplomati
nę garbę, nors 20,000 jaunų 
gyvybių paaukota gaisrui gesin
ti...

O galėjo to židinio nebūti, jei 
Eisenhowerio žodžiais, prieš jį

Čekoslovakijoje paslaptingos mirtys
Čekoslovakijoje balandžio 2 

ija buvo dr. Jozef Bres- 
tansky mirtis — rado jį pa
kartą ar pasikorusį miške. Pa
skelbė, kad nusižudė. Bet tuo 
ne daug kas tiki. Brestansky 
buvo vyr. teismo pirmininko 
pavaduotojas, kuris paruošė į- 
statymą reabilituoti stalininio 
režimo nukankintuosius. Pir
miausia kreipta dėmesio į dr. 
Jan Masaryko, buv. užsienių 
reikalų ministerio, mirtį 1948 
kovo 9-10. Jį rado negyvą mi- rijos departamento direktoriai.

Iš Varšuvos universiteto atleis
ti 6 profesoriai. Masinis valy- barzdas, ūsus, ilgus plaukus ir 
mas eina rašytojų ir kitose aptemptas kelnes.
draugijose.

ryšininkas tarp Čekoslovakijos 
ir Sovietų saugumo. Jis rastas 
nužudytas 1948 metų vasarą— 
matyt, jis perdaug žinojo.

Lenkijoje valymai aštrėja
Lenkijoje valymas eina pil

nu tempu. Prekybos ministerio 
pavaduotojas ir dar 8 pareigū
nai išmesti iš partijos. Išmes
ti du užsienių reikalų ministe-

• nisterijos kieme iš ryto. Pa
skelbė, kad nusižudė, bet ne
leido nei skrodimo, net iš arti 
į lavoną pažiūrėti. Dabar spau
doje buvo atvirai iškeltas įtari
mas, kad jis buvo nužudytas 
svetimos valstybės agentų šali
nant kliūtis iš kelio “totalisti- 
niam rėžimui”. Tada Sovietų 
saugumui vadovavo Berija (nu
žudytas 1953 po Stalino mir
ties).

Antra mirtis buvo keista ma-

— Lenkijos kariuomenėje 
taip pat eina valymai: genero
lai neteko vadovaujamų viene
tų ir. nukelti administracinėm 
pareigom.

—- Kubos barzduotasis Cad- 
ro uždraudė studentam nešioti

— Oss. Romano nuo balan
džio 2 pradėjo laikraščio san-

— Wisconsino balsavimuo- ^uką, ypačiai popiežiaus pa
reiškimus, duoti ir anglų kalse balandžio 2 šen. McCarthy 

laimėjo 53 proc. demokratų 
balsų, prez. LBJ (nors nekandi- 
datas) 40 proc. Iš 60 delegatų 
į konvenciją McCarthy laimė
jo 52. Respublikonų 80 proc. 
balsų laimėjo Nbconas, 11 
proc. Reaganas (nors ir nekan- tas iškilmingai į šv. Patriko ka- 

joro F. Schramm, kuris buvo didatas).

— Švedija atsisakė duoti a- 
žylį Vokietijos kariuomenės 5 
dezertyram.

— New Yorfco arkivyskupas 
T. J. Cooke balandžio 3 įvesdi

tedrą.

Kai grįžti prie prezidento 
Eisenhowerio nuoširdaus siel
varto, atrodo, kad jo skundžia
mos negerovės yra logiška pra
eities faktų išvada, kada pre
zidento galia buvo Eisenhowe- 
rio rankose — ir Korėja, ir 
Vietnamas, ir Vengrija, ir tei
sėjų skyrimas.

Imi galvoti: ar dabar skel
biamos prezidento Eisenhowe- 
rio pažiūros jam tada buvo sve
timos, kad jos nebuvo vykdo
mos? ar gal tų pažiūrų išpaži
nimas dabar reiškia, kad tada 
buvo kažkokios jėgos, kurios 
tas pažiūras jam vykdyti kliu
dė ir palaipsniui stūmė valsty
bės gyvenimą į chaosą? Į chao
są, dėl kurio šaukiasi pagalbos 
vienas ir kitas prezidentas.

šauksmas turi pagrindo, nes 
po drąsios ir sėkmingos prezi
dento Trumano rezistencijos 
komunizmo žygiam Europoje, 
tolesnėje eigoje sustiprėjo jė
gos, kurios nuvairavo Ameri
kos politiką iki to, kad Ameri
ka prarastų vadovaujamą galią 
net Jungtinėse Tautose ir im
tų šauktis vis dažniau Maskvos 
malonės. ’
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Palmes ir vėzdai
Velykų švenčių išvakarėse 

Kristus ant asilaičio įjojo į 
Jeruzalės miestą.

“Minia, kuri buvo atėjusi į 
šventes... pasiėmė palmių ša
kų, išėjo jam priešais ir šaukė: 
Osanna, kuris ateina Viešpa- 
paties vardu, Izraelio kara
lius! ... 0 fariziejai kalbėjo 
tarp savęs: Matote, kad mes 
nieko negalime padaryti; štai 
visi žmonės eina-paskui jį”.

Vis dėlto padarė. Tai prime
na ir Verbų sekmadienio litur
gija-

Po kelių dienų minios nuo
taikos pasikeitė. Ji susirinko
nebe su palmėm, bet su vėz- ruzalę kaip tiktai įstatymo vyk- 
dais, ir šaukė: “Tebūnie prikal- dyti: švęsti prisiminimo, kad 
tas prie kryžiaus!” Minios įdū- Dievas tautą išvedė iš nelais- 

_ kimas buvo toks-didelis, kad ji vės ir budi jos keliuose. Minia 
- sutiko verčiau dovanoti nusi- ' *”

kalteliui Barabui, negu paleisti 
rš savo rankų nekaltąjį žmo
gaus Sūnų.

Iš kur kilo minioje tokios 
staigios atmainos ir toks ne
teisingumas?

iki tokio laipsnio, kad šaukte 
šaukė: “Jo kraujas teesie ant 
mūsų ir ant mūsų vaikų!”

Įsiuntinta minia godi krau
jo, nes ji tariasi tuo būdu ieš
kanti pažeistai teisybei atpildo. 
Anuo gi metu buvo įžiūrėtas 
įžeidimas ne šiaip sau kokiai 
teisybei, o pačiai aukščiausiai 
—pačiam Dievui, kadangi Kris
tus “dėjosi Dievo Sūnumi”.

Fariziejų teismui kitokio 
Kristaus kaltės įrodymo nė ne
reikėjo. Įstatymai reikalavo 
už tai mirties bausmės. .

Minia buvo susirinkusi į Je-

šventiškai nusiteikusi minia 
kaip tik ieškojo teisybės. Tuo 
atžvilgiu jos nusistatymas ne
pasikeitė. Bet pasikeitė Kris
taus atžvilgiu, nes anos mi
nios nusiteikimas buvo grįstas 
nuotaikomis, kaip ir kiekvie
nos minios. Ji buvo girdėjusi 
arba mačiusi Kristaus stebuk
lus ir patikėjusi, kad jis atei
na Viešpaties vardu. Tai nebu
vo dar tvirtas ir gilus įsitiki
nimas. Minia tvirto įsitikini
mo niekada neturi: ji gyvena 
nuotaikomis. Fariziejam daug 
nereikėjo, kad jas nukreiptų 
nuo pagarbos Kristui į neapy
kanta.

nebuvo“ netikinti, nei farizie
jai. Dėdamiesi giną savo tau
tos Dievą ir Jo įstatymus, jie 
patį Dievą prikalė prie kry
žiaus.

Kristų nukryžiavo žmogiš
kasis teisingumas ir tikėjimas, 
kuris tesilaikė raidės ir klausė 
kuri raidė išreiškia patį svar
biausią įstatymą. Nors buvo 
pasakyta, kad ne tiek raidė, 
kiek meilė svarbiausia, meilė 
Dievo ir artimo, bet minioje 
buvo aklų ir kurčių fariziejų, 
kurie nukryžiavo pačią Meilę.

I Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės centro komiteto su
rengtą 50-tųjų Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo metinių 
minėjimą vykau gan abejingai 
nusiteikęs. Seniai beteko daly
vauti viešose lietuvių iškilmė
se. Mūsų spaudoje skaičiau kri
tiškų pastabų apie panašius 
renginius. Esą, tai savųjų ir 
svetimųjų kankinimas . hup-

* bodžiu: vis tos pačios kalbos 
apie garbingą praeitį ir nelem
tą dabartį, skundai ir dejavi
mai, parapinio lygio meninė 
programa su melodramatiško
mis deklamacijomis, lenciūgė
liais ir t.t. Norėjosi patikrinti, 
ar tie vertinimai tinka ir Vo
kietijos lietuviam. Kovo 2 d. 4 
vai. popiet į Kolpinghaus salę 
Mannheime susirinko apie 500 
lietuvių ir jų draugų.

Prie įėjimo svečius pasitiko 
dipl. ekonom. J. Matulaitis su 
Tautos Fondo aukų lapu. Vė
liau patyriau, jog tik nedidelė 
šventės dalyvių dalis įrašė į jį 
savo pavardes. Iš viso surinkta 
tik apie 330 DM (ca 82 dol.). 
Stambiausi aukotojai buvo ame
rikietis maj. Keršulis, įmokėjęs 
50 DM ir dr. P. Karvelis^ įra
šęs 20 DM ir‘ dar pažadėjęs ve- prisiminti, 
liau įmokėti 80 DM.

Prie durų svečius progra
momis ir informaciniais lape
liais vokiečiu kalba apie Lietu
vą, jos praeitį ir dabartinę būk
le apdalino tautiniais rūbais 
ansirengusios moksleivės. Iš
kilmės pradėtos maldomis, ku
rias perskaitė Vasario 16 gim
nazijos kapelionas kun. Riau- 
būnas ir mokvt. F. Skėrys. Po 
maldų čelo Haendelio sonatos 
g-mol ištrauką pagrojo vietinis

vokiečių smuikininkas Buett * 
nėr, pianinu palydėtas žmonos 
Kaethe’s.

Minėjimą trumpa kalba ati
darė Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės centro komiteto pir- 
min. inž. J. Valiūnas. Jis pa
sveikino svečius — latvių mi- 
nisterį Liepinš, oberregierungs- 
direktorių Mock iš šiaurės Ba
deno regierungsprezidiumo, a- 
merikiečių armijos štabo pulk. 
Purdy iš Heidelbergo, Donelai
čio Metų į vokiečių kalbą ver
tėją Herrmanną Buddensiegą, 
latviu centro komiteto atstovą 
dr. Platais, estų atstovą, John- 
soną, lenkų kuopų kapel. kun. 
Januszą ir kitus ir pakvietė 
prof. dr. Zen. Ivinskį iš Bon- 
nos universiteto skaityti minė
jimo paskaitą.

Profesorius tvirtu, energingų 
balsu, prasiskverbusiu į diliau
sius salės užkampius, tuoj pat 
sutelkė visų dėmėsi i savo žo
džius. Kalbėjo vokiškai. Pra
džioje pažymėjo, kad dabarties 
pasaulio įvykiai, kaip besiliejąs 
kraujas Vietname ir kiti, ati
traukia dėmėsi nuo Pabaltijo 
kraštu problemos, šios dienos 
iškilmės teikia gerą progą ją

LIETUVA — EUROPĄ 
SAUGAS PYLIMAS

Du dešimtmečiai nepriklau
somybės buvo Lietuvai ne tik 
laimingo gyvenimo laikotarpis, 
bet ir jos istorinės misiios, 
kaio užtvaros tarp Rytu ir Va
karu. vykdymas. Senovėie ga
lingi ir stiprūs lietuviai, iš vie
nos pusės kariaudami su toto
riais. užkirto kelia mongolam 
prasiveržti toliau i Europa, o iš 
kitos pusės neleido vokiečių

J. LUKOŠIUS

kryžiuočių ordinui įsistiprinti 
dešiniajame Nemuno krante ir 
susijungti su Livonija. Magnus 
Dueatus Utuaniae trukdė Mas
kvai savo vadovybėje apjungti 
visus rytų slavus. Tuo būdu 
keliais šimtmečiais nudelstas 
Rusijos įėjimas į mūsų žemy
no istoriją, o taip pat sudary
mas bendrų sienų su vidurio 
Europa. Pirmasis politinis sąly
tis su Vakarų Europa Rusijai 
pavyko tik Petrui Didžiajam 
valdant

-- Toliau profesorius pastebė-

Tik po nakties mums pateka 
aušrinė,

Ir švinta giedras rytas”...
Su tokiu pat giliu tikėjimu į 

Lietuvos prisikėlimą visi mes 
turime tęsti savąją tremtį, 
drauge įpareigodami į tą Lietu
vos prisikėlimo testamentą ir 
mūsų jaunąją kartą”, ragino 
prof. Ivinskis savo tautiečius. 
Toliau jis kalbėjo vėl vokiškai. 
Nurodė, jog lietuviai buvo vie
ninteliai pabaltiečiai, nuo try
likti amžiaus turėję bendrą 
sieną su vokiečiais. Tai nebuvo 
pastovi riba. Tik nuo Melno 
taikos laikų (1422) dėl jos ne-

Prof. Z. Ivinskis skaito paskaitą Manheime
Nuotr. V. Damijonaičio

Tai, kas atsitiko anomis die
nomis Jeruzalėje su Žmogaus 
Sūnumi, kurio Auka buvo žmo
nes atpirkti, nepraeina nė pro 
žmogų, leistą į Dievo panašu
mą. “Jeigu jie mane persekio
jo, persekios ir jus”.

Persekios fariziejai ir minia 
Dievo ir teisybės vardu, turė
dami savąjį Dievo supratimą ir 
savąją teisybę, čia pat žmo
gui gali būti teikiama pagarba, 
ir čia pat prieš jį gali atsigręž
ti sukurstyta minios neapykan
ta. Nuotaikom pasikeisti daug 
nereikia, kad palmės pasi
keistų į vėzdus, kad būtų pasi
sakyta už nusikaltėlį ir pa-

minia atidavė pagarbą. Minia smerktas nekaltasis, kuris pra- 
tuo fariziejų įtarimu pakursty- byla tikros teisybės ir Dievo Jnešamos vė|iavos Manheime vasario 16 minėjime 
ta, pasijuto prigauta, apvilta vardu. Nuotr. V. Damijonaičio

jo, jog jis dabar tęs lietuviškai, 
kad ir svetimtaučiai klausyto
jai galėtų išgirsti, kaip skamba 
vieną seniausių Europos kal
bų, turinti betarpišką ryšį su 
senąja indų kalba, vartota tūks
tantis metų prieš Kristų. Lietu
viškame žodyje kalbėtojas ap-

didy-

pirmąją lietuvišką gramatiką 
arba kur 1760 Kristijonas Do
nelaitis nuostabiais hegzamet
rais ir gražia lietuvių kalba ap
dainavo keturis metų laikus. 
(Tarp kitko, prieš du metus pa
sirodė ketvirtasis šito klasinio 
ūkininkų epo į vokiečių kalbą 
vertimas).

šiandien lietuviai ir vokie
čiai, ilgus amžius buvę kaimy
nai, yra erdviškai perskirti, ta
čiau mūsų tautos su tvirtomis 
kultūros tradicijomis yra pasi
likę. Tai teikia stiprią viltį atei
čiai, nes istorija mus moko, jog 
sienos yra tik žmonių rankų 
padaras.

PRIEŠ 50 METŲ VOKIEČIAI 
PADĖJO LIETUVIAM

Kalbėdamas apie naujos Lie
tuvos valstybės įkūrimą, prof. 
Ivinskis nurodė, jog ta tema 
yra parašytos bent penkios vo
kiečių disertacijos ir spausdi
nama vis nauja archyvinė me
džiaga. 1918 paskelbus Vasario 
16 Aktą, Lietuvos klausimu 
plačiai rašė ne tik vokiečių 
spauda, bet daug kartų jis bu
vo keltas ir Reichstage. Tuo 
pasirūpino dvi pagrindinės Rei
cho partijos — katalikų cent
ras ir socialdemokratai. Nors o- 
kupacinė valdžia vedė savo po
litiką, bet tarp vokiečių vals
tybės vyrų atsirado ir protingų 
galvų, norėjusių tikrai padėti 
lietuvių tautai. Tai matyti iš so
cialdemokrato Eduardo Davido 
neseniai paskelbto karo dieno
raščio ir iš Centro vado Mat- 
hias Erzbergerio archyvinio pa
likimo. Deja, čia nėra galimy
bės išryškinti veiklaus politiko 
Erzbergerio nuopelnų Lietuvos 
prisikėlimui. Jau turime apie 
jį plačią studiją vokiečių ir ang
lų kalbomis. Jam kai kurie vo
kiečiai primetė atsakomybę už 
kietas Compiegne ginklų paliau
bų sąlygas ir jį nužudė. Tačiau 
faktai rodo, jog tas, kapitono 
von Koepenicko — von Zuck- 
meyerio žodžiais tariant, nie-

Fariziejai to pasiekė, naudo
damiesi Kristaus pasisakymu, 
kad jis yra Dievo Sūnus. Iš to 
padarė savo tvirtinimą, kad
Kristus nėra nei Dievas, nei 
tikras Izraelio karalius, kuriam

bebuvo jokių ginčų, nes 
sis Lietuvos valdovas Vytautas, 
pasipriešindamas lenkam, pra
dėjo taikos politiką su vokie
čių ordinu. Kai 1454 kilo tris- kingas civilis kritišką valandą 
dešimties metų karas tarp. Vo- turėjo patriotinės drąsos pa- 
kietijos ir Lenkijos, Lietuva dėti savo parašą po ginklų pa
laikės! neutraliai, nors lenkai liaubų sutartimi, tuo tarpu kai 

tarė nepriklausomybės laikotar- daugelį kartų siūlė lietuviam kariškiai vengė atsakomybės, 
pį, citavo Maironį. Maskvinę o- " —‘ -----------* " ’ ' — _ - - - --
kupaciją ir pasipriešinimą so
vietam apibūdino poeto Putino 
Mykolaičio eilėraščių bei poe
mų. ištraukomis.

“Be skausmo nėr nei laimės; 
nei kūrybos, 

Ir amžinybėn-kelias uždary

STASYS YLA

Žmonės ir žvėrys
(Iš Autoriaus knygos, išleistos 1951 m.)

sultas susisiekimo ministerijo- miausia pasigyrė parašęs žino
ję, geležinkelių valdyboje. nai laišką. Apie tą laiką, be-

Pažinusieji jį iš seniau sakė, veik po mėnesio, jau buvo leis- 
kad jis buvęs labai sąžiningas, 
kruopštus, bet tylus, 'tyliai, bet 
giliai mylėjęs savo tėvynę. My
lėjo ją ypač dabar — kenčian
čią. Ir sako paskutinis jo žo-

(6)
Žinią, kad Kerpė yra Girtau

to giminaitis, patyriau antrą
jį sekmadienį, po minėtos mū
sų egzekucijos prie rąstagalių 
nešiojimo. Mažiau jis buvo nu
kentėjęs kaip kiti. Tačiau žmo
gui, turinčiam 53 metus,turė
jo būti vis dėlto beviltiška. Pri
simenu, jiedu su prof. Jurgu- 
čiu sėdėjo apatinėje lovoje, o 
aš viršutinėje. Jurgutis nusivil
ko marškinius ir rodė Kerpei 
savo nugarą. Kerpė patraukė 
pečiais, suraukė kaktą.

— Jums ir teko! — pasakė 
sausai.

Nenorėjo stiprinti įspūdžio, 
tat daugiau nekalbėjo. Iš viso 
jis kalbėjo mažai. Buvo papras
tas, ramus, santūrus.

Tą dieną buvo gal dar tyles
nis. Bet vienas jo posakis giliai 
Įstrigo atmintin.

0 vis dėlto ir kacete yra ge
rų žmonių, — pasakė, rodos, 
nei iš šio nei iš to.

— Kaip tai? — paklausėm.
— Ne visi mus muša, o galė

tų visi...

Matyt, jis norėjo apraminti 
mūsų nuotaikas. Vadinas, nenu
siminkit vyrai, dar ne taip blo
ga-

Kartą Kerpės teiravausi apie 
jo dėdę vyskupą. Juk jis iš savo 
motinos daug ką buvo apie jį 
girdėjęs.

— Gaila, kad čia esame, — 
pasakiau. — Bandyčiau užraši
nėti jūsų žinias. Taip maža apie 
šį vyskupą žinom, tik iš Ado
mo Jakšto monografijėlės — 
“Draugijoje”.

— Gaila. Bet turbūt jau 
mums neteks to darbo dirbti. 
Bent man.

Jis tai pasakė visiškai ra
miai. Tačiau jo tone galėjai pa
stebėti tvirtą įsitikinimą savo 
mirtimi.

Tėvynėje jis ėjo įvairias pa
reigas. 1919-1920 metais buvo 
Kretingos (savo gimtinės) ir 
Kauno (čia buvo baigęs gimna- . 
ziją) apskričių viršininku. Tris 
metus dirbo vidaus reikalų mi
nisterijoje kaip viceministras, dar plovėsi šalta vandeniu. 
Po to 20 metų buvo juriskon-

ta mums pirmuosius laiškus ra
šyti). Parašęs, kad esąs gyvas 
ir sveikas, nes jo šeimai tai tu
rėjo ' būti svarbiausia. Jis bai
minosi, kad į Marijampolę ne-

dis buvęs: Lietuva... ateitų žinia apie dir. Zigmo Ma-
Paliko žmoną, sūnų ir dūk- saičio mirtį anksčiau, negu jo 

relę, kurie po metų artėjant namiškiai gaus iš jo laišką. Ne- 
bolševikams pasitraukė į va
karus. Sūnus susirgo ir mirė 
toj pačioj svetimoj Vokietijoj, 
žmona su dukra, išvargusios 
5 metus, persikėlė į Jungtines 
Amerikos Valstybes.

toli Marijampolės, Liepiniuose, 
kaip tik buvo jo ūkis. Jis pa
sakojo apie savo žemę, sodus, 
ir šiltadaržius. Kaip agronomas, 
turėjo mylėt savą žemę ir dar 
labiau, negu mes kiti — ūkinin- 

BUDRIO BIČIULYSTE M vaikai. Pasakojo su nesle-
Po tų trijų iš eilės mirčių, piamu entuziazmu, kiek ten ge- 

prisimenu, jieškojhu progos su nmisių kriaušių išaugindavę jo 
kuo pasiguosti, lyg visa tai už- medeliai, kiek pamido-
miršti. Į mano lovą (gulėjau vis0^,l rūšių uogų!
vienas) atėjo tada agr. Ignas — Kunige, būtinai turėsi ka- 
Budrys, buvęs toj pačioj pala- da nors aplankyti mane ir viš
toj. Mudu bandėm kalbėtis apie ko paragauti.
ką kita. ši kalte žadino viltį kada-

Jis buvo senyvas žmogus, 58 nors išeiti į laisvę. Bet aš gal
inėtų, bet palyginti stiprus. Į- Tojau:
pratęs daug dirbti savo sodno- ' — Jis pats tikrai dar parna
se, nebuvo palaužtas ir kaceto lys savo sodus ir vaikus. Jis 

turi pamatyti, nes tuo tiki ir 
giliai trokšta.

Nuo Liepinių mūsų kalte nu
krypo į Kurklius, mano gimti- 
nę' Ten už Klemenso Graužinio, 
stambaus ūkininko ir seimo na
rio, buvo nutekėjusi jo sesuo. 
Sesers šeimą buvo ištikusi bai-

darbų. Tik į kojas buvo įsime
tusi flegmona. Gyd. Kaczinskis 
padarė operaciją, išpjovė gi
lius pjūvius ir paliko žaizdom 
pačiom gyti. Jos gijo gerai ir 
šiuo metu jau buvo užsitrauku-

. sios. Kad sužaloti raumenys ne- 
surambėtų, Budrys miklino sa
vo kojas, sportavo ir kas rytas si dalia: vyrą prieš karą nu

trenkė perkūnas, o ją su tri-
Jo nuotaika buvo gera. Pir- mis vaikais bolševikai išvežė į

net prūsų apgyventas sritis kai
riajame Nemuno krante.

BE BENDRŲ SIENŲ 
SU VOKIETIJA

Lietuvių laikysena pasikeitė 
tik po pirmojo pasaulinio ka
ro. Iškritus iš karo sąjungos 
Rusijai, Prancūzija stengėsi pa
versti Lenkiją stipria rytų Eu
ropos galybe su Dancigo ir 
Klaipėdos uostais. Tada Lietu
va pasistengė nebekartoti praei
ties klaidų, ty. nesidėti su len
kais į politinę sąjungą, kad ne
reikėtų vėl tapti jų politiniais 
ir kultūriniais globotiniais. Lie
tuvių-Vokiečių santykius sunki
no Klaipėdos problema. Da
bar lietuviai apgailestauja, kad,

Taip pat drąsiai gynė jis ir Lie
tuvos reikalą, pakankamai anks 
ti susirišdamas tiek su lietuvių 
tremtinių politikais Šveicarijo
je, tiek ir su Lietuvos Tarybos 
nariais Vilniuje. Dokumentai 
liudija, jog Lietuvos Taryba ti
kėjosi Reicho pagalbos. Kai 
Valstybės Tarybos pirm. Anta
nas Smetona, kuris vėliau bu
vo pirmasis ir paskutinysis Lie
tuvos prezidentas, 1917 lapkri
čio 13 “Adlon” viešbuty Ber
lyne gausiame vokiečių atsto
vų ir vokiečių-lietuvių draugi
jos susirinkime savo kalbą tei
gė žodžiais, “kad stipri ir laisva 
valstybė gali ir kitiems suteikti 
laisvę”, tai jis tikrai tai tikėjo 

j i ... . ir devyneriais metais vėliauišvedus laikines sienas pagal . .... _ - •“ / j (1926) rašė, jog lietuviai savo
Poteto™ susitartus, prarado rerfjmesi h iei.
vokiečių kaimynystę. u Vol^j(B

Susidarė tokia padėtis, ko- džiui tarė: “Todėl Lietuvos po- 
kios lietuvių tauta nežinojo litika Vokietijos atžvilgiu turi 
nuo pat savo valstybės įkūri- būti susipratimo politika”, 
mo. Lietuva dabar ne tik iš Lietuvos kelias į nepriklauso- 
rytų bei pietų pusės, bet ir iš mybę nebuvo lengvas. Kai Lie- 
pietvakarių iki pat Kuršių ko- tavos Tarybos atstovai nebuvo 
pų liko slavų apsupta.

Rytprūsių sostinė, kurioje 
prieš 420 metų pasirodė pirmo
ji lietuviška knyga ir kurios u- 
niversitete studijavo apie ket
virtadalis (iš maždaug 550) lie
tuvių, ėjusių mokslus užsieny
je, dabar vadinasi Kaliningra- 

rengiamas Kristaus karstas ir du. Kitas miestas, prisiglaudęs

Sibirą. Bet Budrys kalbėjo 
linksmai, liesdamas ankstyves
nius jų gyvenimo įvykius. Jis 
prisiminė jų sodybą, sodą, lan
kas. Nekartą ir man teko ten 
buvoti, grožėtis tomis lanko
mis, per kurias tekėjo upelis, 
apaugęs gluosniais. Pasku
tinį kartą Graužinių ūkyje ne
buvo džiugu. Mačiau ir tą ąžuo
lą, po kuriuo pajuodęs ir negy
vas buvo rastas šeimininkas. 
Budrys kalbėjo ir apie Kurklių 
bažnytėlę, kuri jam labai pati
kusi. Ten visa Graužinių šei
ma kas sekmadienis klūpodavo 
už grotelių. Prisiminė man kuk
lūs Kurklių bažnytėlės vitražai, 
negailėdavę per sumą pažerti 
spalvingų spindulių į mūsų tar
pą, nes kaip tik kitoj pusėj klū
pėdavome klierikai, parvykę 
atostogų, šiandien, didįjį tre
čiadienį, prisiminė kitas vaiz-

je koplyčioje apdengti, nes

puošiamas eglaitėmis. kairiajame Nemuno ~ krante,
Eglaičių vaizdas išvedė ma- kur P®r 40 lįetuv’U spaudos 

no mintis iš bažnyčios į gim- draudimo metų^ buvo spausdi- 
tojo kaimo gatvę. Gražią pava
sario dieną iš mūsų namų iš
nešė karstą ir padėjo į veži
mą, papuoštą keturiomis eglai
tėms. Vyresnės seserys sakė, 
kad tėtis važiuoja į Žemaitkie
mio kalnelį. Ko jis važiuoja, ne
supratau, tik atrodė labai 
žu būti tarp tų eglaičių.

(Bus daugiau)

Eglaičių vaizdas išvedė ma-

gra-

narnos lietuviškos knygos ir 
tautinės sąmonės žadinimui 
taip svarbūs laikraščiai ir slap
ta per sieną gabenami į Lietu
vą, dabar vadinasi nebe Tilžė, 
bet Sovetskas. Svetimus var
dus gavo ir kitos vietovės, 
kur, pav., 1590 Jonas Bretkū
nas pirmą kartą į lietuvių kal
bą išvertė Bibliją, kur 1653 
kun. Danielius Kleinas parašė

įsileisti į vokiečių taikos dery
bas su prieš porą mėnesių val
džią pasigrobusiais bolševikais 
Brest Latovske, Taryba ryžo
si istoriniam žingsniui, būtent 
— nepriklausomybės paskelbi
mui 1918 vasario 16.

Versalio diktatas buvo pri
mestas Vokietijos Weimaro res
publikai jos neatsiklausus. Tuo 
būdu ji neteko galimybės padė
ti Lietuvai tarptautiniame foru
me politiškai, kaip tikėjosi Ta
ryba. Tačiau lietuviam į pagal
bą vėl atskubėjo Erzbergeris, 
anuometinis finansų ministeris. 
Jis pasirūpino, jog Lietuva 
1919 pradžioje, kai atrodė, kad 
bolševikų įsibrovimas visus 
tautinius lietuvių planus aukš
tyn kojomis apvertė, gautų šim
to milijonų markių paskolą.

(Bus daugiau)
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Maironio šeštadienines mokyklos mokytojai ir mokiniai
Visos nuotraukos— Romo Kisieliaus

Mokyklos mokytojai. Iš k. j d. sėdi: J. Matulaitienė, kun. J. Pakalniškis, J. Gerdvilienė, kun. J. Aleksiūnas — 
mokyklos globėjas, A. Samušis — mokyklos vedėjas, K. šventoraitienė, kun. J. Račkauskas; stovi: E. Ur- 
belienė, O. Balčiūnienė, A. Marijošienė, J. Kregždienė, E. Ruzgienė, A. Kregždytė, G. Nutautaitė, O. Baraus
kienė. Ketvirtas skyrius su auklėtoja Janina Gerdviliene

Parengiamoji klasė su mokytojom Eleonora Urbeliene, Aušra Kregždyte Penktas skyrius su auklėtoja Kazimiera Šventoraitiene

Pirmas skyrius su auklėtoja E. Ruzgiene šeštas skyrius su auklėtoja Jadvyga Kregždiene

Trečias skyrius su auklėtoja Aldona Marijošiene Aštuntas skyrius su auklėtoju Alfonsu Samuliu

"Toks mūšy likimas" — nau
ja dainų — muzikos plokštele, 
v. Banažiutė įdainavo: Mėly
nos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, .Naktis, Aš verkiu vie
na, Laukiu tavęs ir knas mo- 
aermsKas dainas. Kama: ste
reo o dol., siunta bu c.

ivauja ngo gropmo plokštelė 
"Sigute" jau gaunama. Varnam 
sku tas aamas ir pasakas išpil
do Aurelija Pauksteuene ir J. 
ti. Jarai. rasaKos: bigutė ir 
Liepsna Daržais, Dainos: Milžinų 
saus, Kaną karatams, lindy, 
Žiema, Miegoti, vaiKen, Striu
kis beuodegis. Kaina 5 dole
riai. Persiuntimui 500.

"Lietuviškos senos ir naujos 
dainos" — nauja ilgo grojimo 
plokštelė. Įdainuota: Užstalės 
aaina, Prieš tolimą kelionę, Pa
vasario linksmybes, Bobutė ir 
Pilypėlis, Šią naktelę, Aš au
gau pas tėvelį, Tinginė boba, 
Ui tu Jie va, J ievuže, Oi lau
kiau laukiau, Stikliukėlis ir 
Mergužėlė brangi. Dainuoja: R. 
Manjošius, V. Noreika, L. Aba
rius, A. Mikalauskaitė, A. Staš- 
kevičiūtė, S. Petkevičius, V. 
Daunoras ir mišrūs chorai. Iš
leido Eurotone 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, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos ste
reo plokštele — kaina 5 dol. 
(rersiuntimui 50 c.j.

"Lietuva Brangi" nauja ilgo 
grojimo plokštele, kurioje cho
rų ir solistų įdainuota: Lietu
va brangi, Per šileli jojau, Bo
nas jurininkas, Apynėli žalia- 
sai, Nemunas, Žibuoklė, Tu pri
simink, U tu Joneli, Dama 
apie Klaipėdą, Lietuviška polka 
ir Lietus lynojo. Išleista Kana
doje. Kaina 5 dol.

NAUJAS DAINŲ 
RINKINYS

Ką tik išleistas naujas lielu- 
visku dainų rinkinys "BU DAI
NA . Iki šiol buvusios panašių 
rinkimų laiaos issibaigusios ar 
sunkiai berandamos, naujas 
rinKinys kišeninio iormato, 
3ol psl., atspausdintas am ge
ro popieriaus. Dainas surinko 
Gražina Simukomene. Kinkiny
je yra 3yz populiarios lietuviš
kos damos, rialus stovyklose 
dainuojamų dainų skyrius. Kin
kinio kaina 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 Modern Li- 
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Rcadcr jor 
Self-lnstruction. Parengė W. 
R. Schmalstieg ir A. Klimas. 
Kaina 1 dol.

Lietuvos general. 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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—Lietuvos byla Jungt. Tautose J
Žymiy ir įtakingu amerikiečiu gretos didėja 

Rezoliucijom Remti Komitete

“Su malonumu jungiuosi į 
Rezoliucijom Remti Komitetą*’, 
— taip neseniai rašė kongres- 
manas Frank Horton (R-N.Y.) 
minėto komiteto vadovybei, — 
“ir tikiu, kad Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų byla bus per
kelta į Jungtines Tautas ir ten 
tinkamai apginta”. Kongres-

KENNEBUNKPORT, MAINE

Šv. Antano Gimnazija —to
limojo Maino pušynuose — vi
siem lietuviam gerai žinoma. 
Čia suvažiuojame mokytis, va
saroti, pasisvečiuoti, susitikti.

Balandžio 27-28 šv. Antano 
gimnazijoje vyksta skautų — 
čių suvažiavimas. Tokius suva
žiavimus “Kretingos” tuntas 
ruošią kiekvieną pavasarį. Tai 
tradicinė, visuomet gausi 
sėkminga šventė.

Suvažiavimo pradžia — šešta
dienį, balandžio 27, 1 vai. p.p. 
Sekmadienį, balandžio 28, 3 v. 
p.p. skirstomės. Laiko nedaug, 

o 
kai 
pu- 
vi-

maną Horton pasekė šiomis

įsijungdami į - Rezoliucijom
Remti Komitetą: Frank T.

Dktottb ifteMdlmaa į admmistra-

Rezoliucijom Remti Komite
tas išvysto didelį spaudimą į

damas JAV kongreso priimtą 
rezoliuciją (H. Con. Res. 416) 
įgyvendinti, perkeliant Pabalti
jo kraštų bylą į Jungtines Thu-

ir

_ tačiau jdomų. ir naudinga, 
taip pat didinga ir gražu, 
geltonšlipsių eisena, tartum 
rienų juosta, driekiasi per 
są pranciškonų sodybą.

Taigi, skautai ir sesės skau
tės, nepamirškite!

Iki pasimatymo šv. Antano 
gimnazijoje! s. M. Subatis, 

Tuntininkas

land (R. NK), Marika W. Grif- 
ftths (D.-Mteh.), Thoodoro R. 
Kupterman (R.-N.Y.), Thomas 
J. Meskill (R.-Conn.), WilHam 
E. MinshaU (H-Obio), Bartram 
L. Podėli (D.-N.Y.), John J. 
Rhodes (R.-ArixJ ir Charles 
A. Vanile (D.-Ohio). Iki šiol virš 
penkiasdešimt vien tik kongres- 
manų jau yra įsijungę į Rezo
liucijom Remti Komiteto žygį.

Kiti žymūs amerikiečiai jungia* 
«« įiyitt

Jau šimtai žymių ir įtakingų 
amerikiečių priklauso Rezoliu
cijom Remti Komitetui. Pas* 
kutiniųjų poros savaičių laiko
tarpyje įsijungė dar šie: dr. O. 
C. Caswell, Council against 
Communist Aggression organi
zacijos veikėjas; prof. O. Carl- 
son, eilės knygų autorius ir pa
skaitininkas; L. Chame, The 
Research Institute of America, 
Ine., reikalų vedėjas; H. C. 
Curran, Bridgeport, Conn., 
miesto burmistras; John Dem- 
peey, Connecticut steito gu- __ _________
bernatorius^ M. A. Donahue, jom Remti Komitetas, Post Of- 

x Box Angeles,
Califomia 90007. IT.

Massachusetts steito senato pir
mininkas; dr. O. J. C. Norom, 
buv. JAV-bių ministeris Lietu
vai; ir kit

Tai daroma per pačius žymiuo-1 
sius ir įtakingiausius amerikie
čius. Tokios akcijos nė viena__________
Organizacija iki šiol dar nebu- Buw. eugaėurįn lietuvių gimnazijos suvažiavuno rengėjai. Sėdi ii k.: S. 
vn iivvcčiusi Vienkartinis tu Gedminaitė-iatienė, E. Repeikaitė-Valančienė ir kun. K. Trimakas, SJ.;

. , .. . stovi T. Janulaitis, Alg. Balčiūnas ir Alg. Ostrauskas,
amerikiečių kontaktavimas Re- . ----------- —
zoliucijom Remti Komitetui 
kainuoja šimtus dolerių. Jiem 
reikia parašyti atskirai laiškus 
(ar pasiųsti telegramas), pa
ruošti ir patiekti atitinkamos 
literatūros ir pan.
Laukiama lietuviu parama

Iki šiol nė vienas lietuvių 
veiksnių to darbo nėra parė
męs nė centu. Aukos ateina 
iš geros valios lietuvių ir kitų 
amerikiečių. Tai yra pats di-. 
džiausiąs darbas vykdomas šiuo 
metu Lietuvos laisvinime. Ar 
esi prie šio darbo prisidėjęs sa
vo pinigine parama? Jei ne, 
padaryk tai dar šiandien. Vi
sais reikalais rašyti: Rezoliuci-

PAGERBIME
Ryškiausias atvejis, kur Lie

tuvos sukakties minėjimo iškil
mėse lietuviai buvo ne vieni sa
vo tarpe, buvo Chicagos Lietu
vių Tarybos surengtos iškil
mės. Senatorius V. Hartke iš 
Indianos ir Atstovų Rūmų na
riai (Pucinski ir. Murphy, Chi- . 
cagiečiai) buvo iškilmingojo ak
to dalyviai, bet atsilankė ir 40 
įvairių valstybių konsulų, JAV 
imigracijos skyriaus direkto - 
rius su padėjėju, maršalas, Illi
nois valstybės prokuroras (kan
didatas į senatorius), lUinois

atstovas, 
Tautose, 
iš vienos 
ir būrys

WOBCESTE& MASS.
Leidžiamas giesmynėlis

Sv. Kazimiero parapija prieš 
Velykas žada išleisti trumpą 
giesmynėlį, kurio pradžioje bū
tų reikalingi atsakymai per mi
šias, apie 30 giesmių, grau
dūs verksmai, Kryžiaus keliai. 
Jei kas norėtų didesnį kiekį 
užsakyti giesmynėlių, prašomi 
kreiptis į parapijos kleboną ad- 
resu:yRev. John Jutt, 41 Pro- 
viderice1 Štį Worcešter, Mass. 
01604.

Iš Lletuvię 
Bendruomenės veiklos 

____________________________________________________________ I Kovo 10 šv. Kazimiero para-
x __ M pijąs salėje įvyko metinis apy-

H skaitinis LB vietos apylinkės 
M B narių susirinkimas, kuriam va-

Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas ir Rezoliucijų Komiteto pirmininkas L. dovavo K. Čėsna, sekretoriavo 
Valiukas. Nuotr. L. Kanto

VELYKINES NUOLAIDOS
10% NUOLAIDOS

visiems
AUTOMOBILIAMS, 

užsakytiems dovanoti giminėms, 
gyvenantiems Lietuvoje ir U. S. S. R.

Nuolaida veikia iki
1961 balandžio 28 d.

Prašome užsakyti TUOJAU per bet kurią 
iš mūsų Affiliates ir jų skyrių

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 We*t 45 Street, New York, N. Y. 10036 

TeL: 2I2 Cl 5-7905

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY INC.
1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 

TeL: 212 581-6590 or 212 581-7729

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St, Philadelpbia, Pa. 19106 

Tol.: 215 WA 5-3455

arba tiesiog į:

PODAROGIFTS, Ine
220 Pade Avė. South. New York. N.Y. 10003 

TeL: 212-228-9547

Pasaka ir tikrovė
LB vietos apylinkės valdy

bos nario Pr. Račiukaičio ini
ciatyva surengta Kultūros Klu- 
vo paskaita kovo 17 Maironio 
parke. Paskaitą skaitė rašyto
jas Antanas Giedrius-Giedraitis 
tema “Pasaka ir tikrovė”.

Prelegentas literatūriniais 
vaizdais ir filosofiniais išvedžio
jimais išryškĮnp pasakų kilmę, 
sąryšį" suT^hos kultūra ir 
reikšmę žmogaus dvasinei kū
rybai.

Po paskaitos išrinkta Kultū
ros Klubo nauja valdyba, ku
rią sudarė Pr. Račiukaitis, A- 
dolfas Venclauskas ir Algirdas 
Zenkus. --

Po posėdžio visi gausiai su
sirinkę paskaitos klausytojai 
mažoje Maironio parko salėje 
turėjo kavutę su užkandžiais, 
kuriuos parengė ponios Mato- 
nienė, Matusaitienė, !______
nė, Zidžiūnienė ir Kauševičie- 
nė.

K. Podolskis.
Valdybos pirm. Pr. Stanelis 

pranešė, kad per metus apylin
kė turėjo du narių susirinki
mus, aktyviai prisidėjo prie Va
sarų) 16 minėjimo, surengė 
jaunų talentų pasirodymą, Mo
tinos, Birželio įvykių ir Tautos 
šventės minėjimus, dailininko 
A. Rukšlelės parodą ir tradici
nę vakarienę. Veikia šeštadie
ninė mokykla, kurioje dirba 
J. Baškys (vedėjas), kun. J. Ste
ponaitis, J. Dabrilienė, Br. Glo- 
das ir V. Burdulis. Lietuvių 
Fondo įgaliotinis yra J. Matu- 
saitis ir prie jo sudarytas ko
mitetas iš V. židžiūno, K. A- 
domavičiaus, ir E. Gorodeckie- 
nės. Tautos Fondo įgaliotiniai lam, o iš baro gaunamas pel- 
yra M. Watkins ir P. Pauliu
kams. Rezoliucijų komisiją su
daro J. Starėnas, L. Jokubaus- ma įsteigti stipendiją. Bet, ži- 
kas ir J. Matonis. 1968 metam noma, pirmiausiai reikės išmo- 
yra sudarytas Jungtinio Finan- keti užtrauktą skolą -dabar vyk- 
sų Komiteto skyrius iš J. Ta- domiem patalpų praplėtimo ir 
mašausko, kun. J. Jutkevi- pagerinimo darbam. Atnaujin- 
čiaus, kun. J. Steponaičio, P. tų patalpų pašventinimas numa- 
Molio, J. Pipiro ir Pr. Račiukai- tomas birželio 2. 
čio. Dail. Juozo Pautieniaus pa-

Iždininkas J. Tamašauskas rodos atidarymas balandžio 
pranešė, kad per praeitus me- 27 d. 6 vai. Maironio parke. Ba
tus pajamų turėjo 1799 dol., iš landžio 28 d. 7 vai. jis skaitys 
jų Lietuvių Fondui 800 dol. ir paskaitą Maironio parke.
Tautos Fondui 164 dol. Jaunųjų talentų pasirodymas

Revizijos komisijos aktą per- balandžio 28 d. 3:30 vai. Auš- 
skaitė J. Matusaitis. Kasa veda- ros Vartų parapijos salėje. Jau- 
ma tvarkingai. nieji muzikai, dainininkai, šo-

{ naują valdybą išrinkti Pr. kėjai, deklamatoriai, dailaus 
Stanelis (pinti.), Algis Glo- lietuviško skaitymo pionieriai 
das, V. židžiūnas, K. Podols- kviečiami dalyvauti programo- 
kis, Pr. Račiukaitis. je.

Į susirinkimą buvo atsilan- ( 
kęs parapijos klebonas kun. Jo- ties posėdis kviečiamas balan- 
nas Jutkevičius, LV Tarybos džio 20 vakarą Lietuvių Pilie- 
prezidiumo vicepirmininkas. 
Po susirinkimo jis parodė pa
veikslus iš savo kelionės po P. 
Ameriką.

Maironio parkas 
dėmesio centre

Maironio parko pirmininko 
pareigas einąs Jonas Pipiras ir 
VI. židžiūnas praneša, kad da
bartinės Maironio parko vado
vybės tikslas yra tą parką pa
daryti visos N. Anglijos kultū
ros centru ir lietuviškos kultū
ros rėmėju. Įrengtos salės ir 
jaunimui skirti kambariai tar
naus lietuvių jaunimo reika-

CHICAGOJE
valst sekretorius, senatorius ir 
atstovas, Cook apskrities (Chi
cagos miesto) prokuroro padė
jėjas, miesto galvos 
deletatas Jungtinėse 
12-kos asmenų grupė 
aukštosios mokyklos
radijo, bei laikraščių vadovų ir 
reporterių' — iš viso apie šim
tas neeilinių asmenybių iš a- 
merikiečių visuomenės.

Iškilmė buvo stambaus mas
to, vyko reprezentatyviausioj 
Chicagos (Civic Opera) salėj, 
programoj — lietuvių operos 
solistų, choro ir simfonijos or
kestro atlikta kantata, J. Gai
delio “Kovotojai”, pasaulinė 
premjera, — visa tai patraukė 
ir spaudės bei radijo dėmesį.

Septyniuose Chicagos laikraš
čiuose buvo 25 straipsniai apie 
Lietuvos sukaktį bei atsiliepi
mai apie iškilmes.

Padėjo vietos spaudos dėme
sį į Lietuvos sukaktį atkreipti 
ir eilė mažesniųjų renginių pa- 
skirose organizacijose bei eilė 
pamaldų bažnyčiose. Ypač sėk
minga buvo lietuvių filatelistų 
drauge su Amerikos pašto a- 
gentūra surengta Lietuvos paš
to ženklų paroda, kuri buvo 
itin iškalbinga, kai dabar Lie
tuva yra, tarp ko kita, ir nuo 
savo pašto “išlaisvinta”, savo 
pašto ženklų vėl nebegali turė
ti, yra priversta naudotis rusiš
kais, kaip ir devynioliktajame 
šimtmetyje, Rusijos imperijos 

Stanelie-' Lietuvoj viešpatavimo laikais.

Prie Chicagos miesto rotu
šės vasario 16 plevėsavo Lie
tuvos vėliava. (Elta)

KVIEČIAMAS BUVUSIŲ 
I AUGSBURGO GIMNAZIJOS 

AUKLĖTINIŲ SUVAŽIAVIMAS ■

Chicagoje . keletas buvusių 
Augsburgo lietuvių gimnazijos 
auklėtinių ėmėsi iniciatyvos į* 
gyvendinti savo ir daugelio jų 
draugų norą — sukviesti suva- 
žiaviman visus tos gimnazijos 
buvusius mokytojus bei moki- 

[ nius. Yra nutarta tokį suvažia- 
‘ vimą surengti šių metų vasarą 

Chicagoje Liepos ketvirtosios 
savaitgaly., kada įvyks šokių 
šventė. Iškilminga akademija 

* ir vaišės bus šeštadienį, liepos 
6.

Spontaniškai susidarė rengi
mo komitetas. Kun. Kęstutis 
Trimakas, S. J., pasisiūlė tvar
kyti spaudos reikalus bei palai
kyti ryšius tarp asmenų suva
žiavimo programai sudaryti. 
Saulė Gedminaitė — Šatienė 
sutiko koordinnuoti visą daly
vių registraciją. Algirdas Os
trauskas apsiėmė tvarkyti vai
šių salės reikalus: jo rūpesčiu 
jau yra užsakyta vaišių salė, 
talpinanti 200 su viršum asme
nų. Klasių ryšininkais sutiko 
būti Ema Repeikaitė-Valančie- 
nė ir Algirdas Balčiūnas. Prie 
organizacinių darbų prisideda 
ir Tutis Janulaitis. Sugestijom 
šiam komitetui talkina Bronius 
Krokys {Krasauskas) iš Roches- 
terio, N.Y.

Visi buv. Augsburgo gim
nazijos mokytojai ir mokiniai 
yra prašomi šiam komitetui pa
siųsti savo bei pažįstamų tos 
gimnazijos mokytojų ir moki
nių adresus. Visiem bus pa
siųsti pakvietimai. Registraci
jos reikalais prašom kreiptis: 
Mrs. Saulė Šatienė, 323 N. Ved
liams Drive, Palatine, Illinois 
60067. Telef. 358-6657.

Aktorė Zita Kėvalaitytė-Visockie- 
nė, iš Chicagos, balandžio 20 da
lyvaus Philadelphijos ateitininkų 
rengiamam koncerte. Ji skaitys 
lietuvių rašytojų kūrybą. Koncer
tas bus Neptūno klubo salėje.

RUOŠIAMASI TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ ŠVENTEI

1968 kovo 16-23 Chicagoje 
lankėsi Jungtinių Valstybių lie
tuvių Bendruomenės t a r y- 
bos prezidiumo pirmininkas 
Juozas Kapočius ir čia turėjo 
įvairius pasitarimus Lietuvių 
Bendruomenės reikalais. Tų 
pasitarimų eigoje buvo ir III 
Tautinių šokių šventės reika
lai. Po pasitarimų J. Kapočius, 
sukvietęs ’III Tautinių šokių 
šventės komiteto narius kovo 
22 Jaunimo centre, pranešė, 
kad šventės komitetas, kuris 
veda visus tos šventės rengimo 
darbus, tiesioginiai yra JAV 
LB prezidiumo ir jo pirminin
ko žinioje. Komitetas visais rei
kalais informuoja prezidiumo 
pirmininką. Visi komiteto na
riai, dalyvavę tame posėdyje, 

- be išimties pasisakė už dar
nų bendradarbiavimą su 
JAV LB tarybos prezidiu
mu ir ypač su jo pirminin
ku'J. Kapočiumi. Taip pat ko
miteto nariai pareiškė, jog da
rysią viską, kad šiais sukaktu
viniais metais m Tautinių šo
kių šventė būtų geriausiai pa- 

Org«nizacijų Tarybos pilna* ruošta ir pravesta, kiek tai yra 
įmanoma esamose sąlygose, ne
sigailint laiko, darbo bei pasi
aukojimo bendram ir svar
biam lietuviškam reikalui.

Komitetas

— Seinų Žiburio gimnazijos 
50 motų sukaktis sukanka 
šiais metais (mokslas pradėtas 
1918 sausio 15). Tos lenkų per
sekiotos ir ištremtos mokyklos 
sukaktį norime tinkamai pami
nėti, iškeliant jos vaidmenį lie
tuviškajam Seinų — Punsko 
kraštui. Dėl to buvusieji jos mo
kytojai ir mokiniai Seinuose; ar 
vėliau Lazdijuose, prašomi atsi
liepti šiuo adresu su pasiūly
mais, kur ir kada tas minėji
mas turėtų būti surengtas. Ini
ciatorių vardu: A. Benderius, 
226 Logan St., Brooklyn, N.Y., 
11208.

— Chicagos Southtown Eco- 
notnist kovo 20 paskelbė išsa
mų pranešimą apie lietuvių su
sirinkimą šv. Kazimiero kapi
nių reikalu ir išdėstė susirinki
mo priimtos rezoliucijos reika
lavimus diecezinei kapinių ad
ministracijai. Pranešimas pai
liustruotas susirinkimo nuo 
trauka, nurodant, kad prieš 
esamą kapinių tvarką protes
tuoti buvo susirinkę daugiau 
kaip 2000 lietuvių amerikiečių. 
To paties laikraščio skyriuje 
“Mid-Week Public Forum” bu
vo įdėtas Lietuvos generalinio 
konsulo dr. Petro Daužvardžio 
straipsnis — išdėstymas prie
žasčių ir aplinkybių, dėl kurių 
bei kuriose lietuvių tauta šau
kiasi laisvės ir nepriklausomy
bės. (E.)

— Caracas, Venecueloj, Lie
tuvių bendruomenė surengė 
viešą Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50-ties metų su
kakties minėjimą kovo 10. Ve- 
necuelos vyriausybei iškilmėje 
atstovavo pilietybės departa
mento direktorius. Po jo kal
bos susirinkimui buvo pateikta 
(Vliko parengto turinio) rezoliu
cija, kuri — audringu susirin
kusiųjų plojimu — buvo priim
ta, J. Bieliūno ir V. Venckaus 
Venecuelos Lietuvių Bendruo- 
menės vardu pasirašyta ir pa- 

~ siųsta Venecuelos prezidentui 
dr. Raul Leoni. (E ).
— Ukmergės gimnazijos 50 

metų sukaktis sueina š.m. ba
landžio 8. Ukmergės gimnazjia 
Lietuvos švietimo srityje yra 
atlikusi didelį uždavinį. Jos su
kakties proga susidaręs inicia
torių ketvertukas norėtų bent 
spaudoje atžymėti šį istorinį į- 
vykį. Iniciatoriai kreipiasi Į vi
sus laisvame pasaulyje gyve
nančius buvusius Ukmergės 
gimnazijos mokytojus bei mo
kinius ir prašo artimiausiu lai
ku aprašyti prisimenamus fak
tus ar pergyventus epizodus iš 
gimnazijos laikų ir paskelbti 
jiem prieinamoje spaudoje ar 
parašytus savo atsiminimus pa
siųsti Pr. Pauliukoniui, 95 Har- 
rison St., Worcester. Mass. 
01604. -— Kun. Stasys Yla, dr. 
Juozas Jakštas, dr. Jonas Puzi- 
nas, Pr. Pauliukonis.

L.

nas rems lietuvišką kultūrą. 
Jau artimoje ateityje numato-

noma, pirmiausiai reikės išmo-

čių Klube. Posėdžio tikslas ap
tarti 50 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukakties proga 
maldos dieną. * Pr.

BALTIMORĖS ŽINIOS
. Sutvi rfinimo sakramentas 

šv. Alfonso bažnyčioje buvo 
teikiamas kovo 31 d. 3 v. po
piet. Sakramentą teikė vysk. 
Thomas Mardaga. Iškilmėse da
lyvavo daug žmonių.

Didžiosios savaitės iškilmėse 
dalyvaus mokyklos ir didysis 
parapijos chorai. Ekilmės pra
sideda Verbų sekmadienį, ba- Sodalietės Verbų sekmadie- 
landžio 7. nį aplankys lietuvius senelius,

esančius prieglaudose, ir įteiks 
jiem dovanų.

Kun. Bruno Markaičio, S. J., 
kūrinių koncertas bus balan
džio 16 d. 8:30 v.v. Lyric teat- 
te Baltimorėje. Orkestrui diri
guos pats kompozitorius.

Jonas Obelinis

Prel. L. Mendelio laiškas pra
eitą savaitę išsiuntinėtas para- 
piečiam. Laiške prisimena sa
vo ligą, supažindina su D. sa
vaitės pamaldų tvarka, savo ir 
visų kunigų vardu pasveikina 

’ su Velykom ir aprašo parapijos 
veiklą iki birželio.

, Tėvų pranciškonų kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

Po 100 dol. V. VI. Kulbokai, So. Boston, Mass.
1 M. Bakauskienė, N. Y., N.Y., įrašo mirusią mamytę

Barborą Grybauskienę 
N.N. Woodhaven, N.Y.

20 dol. S. A. Mackevičius, Jamaica, N. Y.
10 dol. J. B. Laucevičiai. VVoodhavcn, N. Y.
Po 5 dol. P. Balanda, Detroit, Mich.

Z. Dičpinigaitis, Brooklyn, N.Y.
R. Kondrotienė, Brooklyn, N.Y.

1 S. Balsys, Brooklyn, N.Y.

Visiems aukojusiems teatlygina Visagalis!
Mūsų padėka ir maldos. Malonėkite prisidėti, kad ir nedi

dele auka Dievo garbei ir Tėvynes labui. Aukas siųsti: Building 
Fund, Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avė.. Brooklyn. N.Y. 
11221.



INKAI

SPORTAS
FUTBOLAS

Šiais metais New Yorko Lie
tuvių Atletų Klubo pirmoji 
futbolo komanda, sužvejojusi 
trejetą taškų — pergalė prieš 
West NY ir lygiosios White 
Plains — atsikratė paskutinio- __________ ____
sios vietos pirmenybių lente- v. popiet^Apmškimo parapijos sale
lėje. Sezonas komandai gana J 
nelaimingas, nuolatinis žaidikų 
trūkumas bei tų pačių esančių 
prastas žaidimas, atrodo, duos 
mums bene prasčiausią sezoną 
17 metų istorijoje.

Šviesesniu įvykiu pažymėti
nas Žadvydo patekimas antros 
lygos rinktinėn. Užpereitą sa
vaitę mūsiškiai baigė su pir
menybių lyderiu White Plains 
2:2. Vartuose žaidusio Žadvy
do pasirodymas davė mūsiš
kiam vieną pirmenybių tašką 
ir nulėmė jo paskyrimą rinkti
nėn. Beje, pereitą sekmadie
nį minėta rinktinė žaidė Ran- 
dalls Island stadione prieš pir
mos lygos rinktinę ir pralaimė
jo 1:2. Žadvydas, žaidęs vieną 
kėlinį, daug progų pasižymėti 
kaip ir neturėjo.

_ _ Ateinantį savaitgalį pirmeny
bių rungtynes žaidžia visos 5 
LAK futbolo komandos, šešta
dienį 2:30 vai. mažučiai Jeffer- 
son parke žaidžia prieš Mt. 
Carinei, o jaunučiai 3 vai. pas 
ukrainiečius. Sekmadienį 11 v. 
jauniai turi pirmenybių rungty
nes irgi pas ukrainiečius. Pir
moji komanda žaidžia pas če- 
koslovakus Van Cortlandt par
ko Nr. 3 aikštėje, Bronx, N.Y. 
Pirmosios komandos pradeda 
2:30 vai., o rezervinės 12:45 v. 
ten pat. Atletas

ziumas: “Hipoies”, jų filosofija ir 
praktika. Rengia A-L.T. Są-gos 
skyrius New Yorke.

Balandžio 20-21 — Vyresniųjų

nos Petersone, N-J. Rengia rytinio 
pakraščio moksL ateitininkų vado
vybė.

Balandžio 21 — Velykų stalas, 1

je. Rengia Liet. KaL sąjungos 29 
kuopa.

Balandžio 21 — Velykų stalas ir

Įėję, 616 Jamaica ir Hale Avė. kam
pas, Brooklyn, N.Y.
Rengia Liet Moterų Fed.
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, VVoodhaven.

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

Gegužės 4 d. 1968 m. — Pianistės
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clbamng ladiks
TOP SALARY

> BENEHTS
£11 Boroughs

' ABtayaatilTPM 
wtth 3 tetars of reference

aiMtpthStmt

(IRT - Lezingtaą £ 28 Street stop)

ALEX KOMAR 
FUNĘRAL HOME 

For Intągrity, DependąbUity

Gan (201) 777-0942

VITO LO CAPUTO

Call 987-8638 
19B SaavįbUT Avė Rtaten Taiend

Bdexter park 
PHARMACY 1|H

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

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.¥.11421 -

WE DELTVER
Mlchigan 2-4130

Hali, New Yorke, 5 vaL 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
tūros draugija.

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

Gegužės 18 — Vyrų choro koncer
tas Franklin 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 — Chicagos Liet. Ope- ■ --^289-6878. 
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.

(212) 326-2356 Paminklai amžiams

Ettore Galeno,
Ine.

Vietoje gaminami, Čia pasirenkami 
ir pa^Komi t?ęt kur. Pagrindinė js- 
laiga:. prie St. Johns kapinių, 7ik>4 
Metropolitan Avė., Middle Village, 
LJL, N.Y. prie St. Charles kapinių: 
1ZJ2 N. Wellwood Avė., Pine Uwn 
(via W. Babylon P.O.j, LL, N.Y.

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-

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 PL, Middle Vil- 
lage, N.Y. 11379.

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

JUK RŪPESTIS — KUR 
IR KADA LAIKĄ PRALEISTI

sėdime namuose.

COSMOS PARCELS 
EXPRESS CORP.

Licensed by VNESHPOSYLTORG

Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turin
ti daugelio metų patyrimą siunčiant dovanas-siuntinius į

LIETUVĄ ir USSR
Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuota skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
afįiliated with PODAROGIFT, 4nc.

priima užsakymus BUTAMS giminėms gyvenantiems Lie
tuvoje ir Sovietų Sąjungoje, o taip pat Sovietų gamybos 
prekėms jų tarpe — automobiliai, motociklai, televizijų 
aparatai, radio transistoriai, magnetofonai (tapė record-

Informacijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų vy
riausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

CORP.
45 WEST 45th STEEET, NEW YORK, N. Y. 19636

Telef. 212-245-7905

SKYRIAI:
AL 4-6466NEW YORK 3, N.Y. _

NEW YORK, N.Y. 10011 — M* W«rt Mt* O&tet ĘH t 9905 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue . 
BROOKLYN 7, N.Y. 600 Suttor Avenue . 
BOSTON 18, Mass. — 271 Shawmut Avenue

SO. BOSTON 27, Man. 327 West Broadway 
BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue . 
CHICAGO 22, -------- 2222 W. Chfcago Avonu

. OI 5-8808

... Ll 2-T767 
AN 8-0068 
. TL 6-2674

• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Hatatead Street--------- WA S-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Uterary Road--------- TG 1-1068
• GRAND RAPIDS, Mfch. — 636-38 Brldge 8L, N.W. GL 8-2296
• HAMTRAMCK, Midi. — 11333 Jo*. Campau --- --------- 365-6256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, teL 238-803E 246-0815
• IRVINGTON 11, NJ. — 762 Springffeld Avė.---------  ES 2-4689
• YOUNGSTOWN, Ohio 44503 — 300 W. Federal 8L ._. Rl 3-0440
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
• LAKEWOOD, NJ. — 126 - 4th Street -------------------  FO 3-8969
• NEWARK 3, NJ. — 428 Springfield Avenue----------- UI 3-1797
• NEW H AVĖK, Conn. — 509 Congreee Avė.------------ LO 2-1446
• PATERSON 1, N J. — 99 Main Street------------------- 274-6400
• PA8SAIC, N J. — 176 Market Street--------- ------------ GR 2-6387
o PHILADELPHIA, Pa. 19122 — 1214 N. 5th SL,------PO 3-4818
• PITT8BURGH 3. Pa. — 1307 E. Caraon Street.....— HU 1-2790
• SAN FRANC4SCO, CaNf. — 2078 Suttor Street------ Fl 6-1571
o W ATE R BU R Y, Conn. — 906 Bank SL -------------PL 6-6796
o W0RCE8TER, Mae*. — 169 Mlllbury Street---------- 8W 8-2868

OPERATORS EXP
on Singer and Merrow machine for 
Sportą Wear aeetion or complete. 
Steady work nice working conditions 

BOBBIE MFG. CO.
441 Chapel St, New Haven, Conn.

Call 203 - 562-5118

HIGH SPEED 
PRINTING SERVICE 

10,000 1 eotor L side 326.00. Call 
for estimates on flyers, booklets A 
4-color process printing — 855-7296 
257 Pacific St., Brooklyn N.Y. 11201

Dirbame, 
lankomės vieni pas kitus. Tik 
dėl tų lankymąsi, pasakiau gal 
per daug, atrodo, kad vienas 
kito lankymas mažėja. Tačiau 
turime bendrauti, ne tik gin
čuose apie vieną ar kitą poli
tinį klausimą, bet ir pasikalbė-

EKB OPERATORB 
ON MEN8 JACKETS

Steady work all year round nice 
vrorking conditions E. BONELLL & 
COMPANY 692 Broadway near 4th 
Street, N. Y. C.

BAKER EXP ON BREAD 
Work near Home

1180 Deer Park Avenue 
North Babylon 

Call 516 MO 7-4777

"If you really want your car to go 
— see MARIO” Mario’* Auto In- 
spection Service M. De Santis, Prop. 
Auto repairs. Skilled mechanics — 
Shell Bay Rd., Mayville (Opp. Exit 
of State Inspection Station) Phone: 
465-5607 — Cape May Court House

“ OPERATORS
NEEDLE and MERROW 

PIECE WORK
Eam approximately 3100 weekly 

Near your home 
Big Modern Factory 

Near Subways, Bus, etc.
537 BLAKE AVENUE 

(near Hinsdale St.) 
EV 5-1400

GONZALEZ 
MOVING

Local Movei* Lic and Bonded 
Tele 625-5451 / Nights 788-3059 

198 Court St Brooklyn
P.S.C. 1340 E. Gonzalez

SEWING MACHINES repossessed, 
Portabie Consoles, Deskmodels pay 
balance due. Singer touch and sew 
3105.90 othera.from_319.00.

Call Credit manager 
924-7930

DUNN’S WHOLESALE 
BEER DISTRIBUTORS

82 W. 127 St. NYC — Tel. 348-2434. 
Discount on Ballantine, Miller Hi 
Life and Schlitz, also Jamaica Red 
Stripped Beer from Jamaica. Send 
in your orders today.

Sale on all kind-s of luxurious furs,

BAY AUTO WASH — 212 Bay St 
S.I. Open 6 days a week Car Wash 
Mon thru Thurs. — 32.00 Fri £ Sat 
324SO. Simonizing emali cars 325;

so slightly uaed, būt restyled coats, 
jackets, stolės, capes. Come in and 
look around. No obligation. Lay- 
Away Plan. Frante Schneider Furs 
305 7th Avė., 7th Floor. AL 5-1560.

JUOKELIAI

naujus įspūdžius.

susitikti? Anksčiau, atvykę, ra
dome ir mes ilgus barus. Vie
niem jie jau nusibodo, o kiti 
turi jų vengti. Bendrai, stovi- 
nėjimas ne taip jau mum pri
prastas. čia ir reikia pasakyti, 
kad turime tokią vietą, kur 
prie staliukų gražiai susėdę ga
lime skonėtis kava ar arbata ir 
šnekučiuotis, o tai GEIGER CA- 
FE— YORKVILEJE, 86-je 
gatvėje, čia į Tave nežiūri ar 
tu daug geri ar daug paliksi 
žaliukų. Svarbu, kad tik paten
kintas šeimininko patiekimu,

Restorane vienas ponas pri
eina prie staliuko, kur valgo 
pietus kitas:

— Ar jūs galėtumėt pasko
linti man 50 frankų?

— Bet aš jūsų nepažįstu.
— Labai gerai. Tie, kurie pa

žįsta, tai man neskolina...

Grasinimas
Chirurgas, apžiūrėjęs pacien

tą, sako jam: :
— Tai sunkus atvejis. Nema

lonu man jums tai pasakyti, ta
čiau reikės amputuoti abidvi 
kojas.

Pacientas supykęs atkerta: 
—Tada aš pas jus daugiau

muzika ir aplinka. Čia lietu- kojos nekelčiau!
viai, o ir kiti pabaltiečiai labai 
dažnai susitinka ir nesigaili. . 
Pasišneka, pasidalina minti
mis ir vėl sutaria kada susi
tikti. Tikslus adresas: Cafe 
Geiger — 206 86th St. New 
York, N.Y. arba Yorkvilė. Savi
ninkas Mr. Helmut Volmer se
niai ir brangiai galėjo savo vie
tą parduoti, kad išaugtų debe
sis pralenkiąs mūras, bet jis sa
ko — gyvenkime, kaip gyveno
me, susitikime, kaip susitikda
vome. MB.
- - r-.- - ŠJuogtytis

— Tėveli, man verkiant rei
kia pinigų, — prašo sūnus sa
vo tėvą.

— Neturiu tiek, kiek tau rei
kia.

— Pasiskolink kur nors ir 
duok.

—- Juk tu pilnametis, ir jau

šešiasdešimt Žmonių šluostėsi 
juo šį rytą, ir jus esate pirma
sis, kuris nusiskundžia.-r-

KASDIEN K<

MEN WOMEN
Hair Permanently Removed 
NICHOLAS J. FRITZLO, 

Electrolysis Expert
Open 6 days a week 11 AM to 8 PM. 
363 West 57 Street. For appoint- 
ment call 265-7144

Reading — 45 Acte HORSE FARM 
1830 restor cape cod, new seeded 
fields, fenced, unfin. guest house, 
new stable, artesian well. 347,000. 
G. HUTCHINS Sbattuck Hili Farm

(802) 484-7830.

CABINET MAKERS 
AND 

WOOD WORKERS

Steady Jote Good Pay

SS5S
t. A. CHE UNO V

w«

TORTAI - PYRAGAIČIAI

PASTRIES

vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams

1643 SECOND AVENUE NEW YORK. N. Y.

(Between 85th & 86th Sts.)

Tel. (212)497-8865

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas

Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai s Puikūs importuoti indai o Įvairūs papuošalai moterim

Chanu Beauty Shoppe
REGINA ŪSELIENe — Tel. 497-8865 

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

267 SL Kichotas Ave^ Bidgewood, N.Y.

Kimi
K Universal šermeninėje į
■ laidotuvės yra tikėjimo |

'uyiag Haods*

universal i
FUNERAL CHAPEL, INC. | 

52nd Street et Lexington Avenue B
Ray Kerbelis, Dir. g

PL 3- 5300

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

garantuoja tinkamą patarnavim*

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

SEKMM^NIAIS/JĮ]>ARYTA 12-6 ♦ (212)2^ -

Sand0r^urstŠfic.
GERIAUSI KAILIAI 

_ ŽAVĖTINAI PUOLŪS

305 SEVFNTH A/R(cor.27ikST),NEW YORKAt
I ^^====^===^=

Vienmtelis Importuotojas Amerikai 

šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spinta

Adolf Sehrager Furniture, Ine.
YerfcvUta didžiau ii a, gražiausia baldų krautuvė

DYDŽIO IR ĮVAIRIOS
Virtoje 

JAV-se.

DABAB: 336 EaM Nth Street (tarp 1 ir 2 Avė.) N. Y.C.
TeL TB 94M00

PREKYBA NEW YOBKE

SCHALLER&WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeik^e — įsitikinnHel

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1694 2nd Avė. (89-86 SL) — TR 9-3047 
RMoewoode: 56-94 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Aotorijoje: 28-28 Steimvay Street — AS 4-3Ž10 
Florai PaHc, UI.: 290-17 HIHdde Avė. — 343-6116 
E. Northport, UI.: 25S-A Lark Fleld Rd. 516-797-0001

Franklin Sq^ L.I.: 981 Hempstead Tpxe. — 4377677 

; Fludiinge: 41-06 Main Street — HI 1-2552 

IJackoon Heights: 82-10 37th Avenue — DE M154

Poughkeepele, N.Y.: 460 Main SL — 914-4*^1070



, dedikacija ir religinis koncer-

Ateitininkų religinis susitel
kimas prieš Velykas bus balan
džio 7, sekmadienį. Mišios ir 
komunija 11 vai. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. 12 vaL 
pusryčiai. Pusryčių metu kal
bės Petras Minkūnas.

D. ir E. Kašėtų, Darbininko 
skaitytojų, duktė Elzbieta pa
skirta St. Mary’s ligoninės psi
chiatrinio skyriaus supervizore. 
Anksčiau E. Kašėtaitė dirbo 
Bedford psichinėj klinikoj. Ma
gistrės laipsnį gavo New York 
universitete.

Jonas Jakaitis, Darbininko 
skaitytojas iš Flushing, N. Y., 
sunkiai susirgo ir paguldytas 
Lutheran ligoninėje, Brookly- 
ne. Gydosi dr. V. Paprocko 
priežiūroje. Kambarys 318 tre
čiame aukšte. Lankymo valan
dos kasdien 2-4 vai. popiet ir 
7-8 vai. vak. Draugai linki 
greit pasveikti.

LK Moterų Sąjungos 29 kuo-' 
pos susirinkimas bus balandžio 
7 Apreiškimo parapijos salėje. 

z Pradžia 1 v. Valdyba prašo na- 
savo lietuviškų knygų* knygyne- res dalyvauti.
lį Aido televizijos bei radijo 
krautuvėje, ilgesnį laiką talki
no Apreiškimo parapijos kuni
gam ir padėko kalėdoti, šią sa
vaitę kalėdojimą baigė.

Angelų Karalienės parapijoj 
40 valandų atlaidai vyko kovo 
31 — balandžio 2. Pamokslus 
sakė tėv, Pijus šarpnickas, O 
FM. Dalyvavo daug parapiečių 
ir svečių. Per visus tris vaka
rus mišparuose ir pamaldose 
dalyvavo 64 lietuviai kunigai.

Pirmoji šių metų ekskursija 
organizuojama i Kennebunk- 
port, Maine, Pranciškonų vie
nuolyną birželio 7-9. Smulkes
nės informacijos Darbinin
ke bus paskelbtos kiek vėliau. 
Tel. GL 2-2923.

Albinas Prižgintas, šiemet 
baigęs Julliard muzikos mokyk
los vargonų klasę, akomponuo- 
ja Apreiškimo parapijos cho
rui balandžio 7, sekmadienį, 5 
vai. popiet bažnyčioje. Tada 
bus atliekama T. Dubois kanta
ta — Septyni paskutiniai Kris
taus žodžiai. Be to, A. Prižgin
tas atliks solo vargonais pre
liudą ir fugą M. Dupres ir in
trodukciją bei passacagla —M. 
Regerio.

Rūtos Ansambli^ Verbų sek
madienį atvyksta Į Apreiškimo 
parapiją, Brooklyn, N.Y., kur 
su vietiniu choru atliks T. Du
bois kantatą — Septyni pasku
tiniai Kristaus žodžiai. Abiem 
choram vadovauja muz. A. Ka- 
čanauskas.

Jonas Pašukonis, kuris turi 

Darbininko skaitytojai randa 
įvairių progų padidinti skaity
tojų teima. J. Wanat iš Ozone 
Park, N.Y. užsakė Darbininką 
A. Grigonienei, tik ką atvyku
siai iš okupuotos Lietuvos ir
dabar gyvenančiai Toronte, Ka
nadoje. Skaitytojui Aleksand
rui Stundei mirus, prenumera
tą perėmė velionies tėvas Al
freda? Stunde, Lawrence, 
Mass. Vietoj mirusio A. And
riuškevičiaus toliau Darbininką 
remia V. Kidolis, Woodhaven. 
N.Y. Vyrui mirus, Darbininką 
persirašė Anelė Minkialis, 
Westfield, Mass.
Ta pačia proga visi Darbininko 
skaitytojai kviečiami ypač šiais 
laisvės kovos metais paieškoti 
naujų skaitytojų Darbininkui. 
Naujiem skaitytojam pirmoji 
metinė prenumerata tik 5 dol. 
Naujų skaitytojų adresus siųst: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė. Brooklyn, N.Y. 11221.

Algis ir Laima Stepaičiai iš 
Chicagos, keliaudami į Milaną, 
buvo sustoję New Yorke pas 
Laimos tetą E. Baltrušaitienę 
ir lankėsi Darbininko redakci
joje bei pranciškonų vienuoly
ne. Tėv. Modestas Stepaitis, 
pranciškonas, žuvęs prieš ke
letą metų motociklo katastrofo
je, buvo Algio tikras dėdė. 
Pats Alg. Stepaitis yra alie
jaus rafinerijų inžinerius. Po
rą metų dirbo Vokietijoje, bu
vo grįžęs į Chicagą, dabar ben
drovė tarnybos reikalais išsiun
tė į Milaną, Italijon.

BAŽNYTINIS MUZIKOS 
KONCERTAS

SEPTYNI
PASKUTINIAI 

KRISTAUS 
ŽODŽIAI

Theodore Debois oraforia

APREIŠKIMO PARAPIJOS 
BAŽNYČIOJE 

ĮBJIMAS NEMOKAMAS

GL 2-6916
Adhninistraclja GL 2-2923
Redakcija  _____  GL 5-7281

Literatūros vakaras bus ren
giamas pasaulio lietuvių seimo 
metu šį rudenį. Kartu bus ir 
kamerinės muzikos koncertas.

Liet. Moterų Klubų Fede
racija yra sumaniusi išleisti 
ženklelį, kuris primintų lietu
vių pastangas atgauti nepri
klausomybę. Ženklelis būtų kli
juojamas ant vokų, turėtų pa
sirodyti dar šį pavasarį. Fede
racijos pirmininke yra Vincė 
Jonuškaitė — Leskaitienė.

Dail. Rimo Laniausko, gyv. 
Cleveland, Ohio, paveikslas — 
“Impressions” išstatytas Ame
rican Watercolor Society 101- 
joje parodoje New Yorke. ši 
akvarelistų draugija Jungtinė
se Valstybėse pati žymiausia, ir 
todėl į jos ruošiamas parodas 
kviečiami tiktai atsižymėję dai
lininkai. Paroda atidaryta ba
landžio 4 ir tęsis iki bal. 21. 
Akvarelistai šiuo kartu naudo
jasi National Academy Galle- 
rees salėmis, 1083 Fifth Avė. 
(tarp 89 ir 90 gatvių). Galima 
lankyti kasdien 1-5 vai. pp. 
Laniauskas nėra naujokas. Su 
savo kūryba nekartą yra pasi
rodęs Chicagoje, New Yorke ir 
kitur. Be to, dailininkas randa 
laiko ir visuomeninei veiklai 
ir uoliai dirba su jaunimu, 
(eg)

NAUJA KNYGA

Atlieka: Apreičkimo parapijos 
choras ir solistai Looise Senken 
-Senkevičienė, Liudas Stukas ir 
Fred Lucką. Diriguoja muzikas 
Algirdas Kačanauskas. Vargo
nais palydi, ir solo (preliudą ir 
fuga Sol Menor — Marcei Du
pres. ir introdukcija ir passaca
gla — Max Regerio) groja Al
binas Prižgintas. Koncertu glo
boja klebonas kun. Juozas Alek- 
sūnas. Koncertas jvyks

VERBŲ SEKMADIENĮ

5 vai. p. p. 
ApreHkimo parap. bažnyčioje 

Metropolitan A ve nu e A North

Klygya, Regina Kazlauskienė, Paulius Jurkus, p. NaujokaHlenė; H-je -eHėje: dr. Pranas Bagdas, Aleksandra 
Gustaitienė, Pranas Naujokaiti*, Veronika Arūnienė, laureatas Antanas Gustaitis, Rasa Gustaitienė, viešnia 
ii Baitimorės amerikietė, Stepą* Zobarskas; lli-je eilėje Kazys Kazlauskas, Janė Bagdienė, Antanas Arūnas, 
Leonardas Žitkevičius, Gražina Klygienė. Nuotr. V. Maželio

Mtsiįos anglų kalba prasidė
jo balandžio 1. Konferencijos 
vyksta 7:30 v.v. Jas veda mari
jonas kun. Juozas Vaškas. Mi
sijos užbaigiamos balandžio 7 
d. mišiomis 11:30 v.r.

Verbų sekmadienį, balan
džio 7, iškilmingas Verbų lai
minimas ir procesija bus 10 
v.r. Po pietų jokių pamaldų ne
bus, nes 3 vai. bus vargonų

Antanas Jonikas, poeto Vin
co Joniko tėvas, mirė balan- 
džio 3, sulaukęs 85 m. amžiaus. 
Pašarvotas Bayonnėje, N. J., S. 
Frychynski laidojimo namuose, 
32-34 E. 22nd St. Laidojamas 
balandžio 6, šeštadienį, iš šv. 
Mykolo bažnyčios North Arling- 
ton, NJ., Holy Cross kapinėse. 
Prieš trejus metus ten pat pa
laidotas jo sūnus Antanas, mi
ręs 45 m. amžiaus.

Į LIETUVIŲ FONDĄ 
PLAUKIA NAUJI ĮNAŠAI

Pradėtas Lietuvių Fondo va
jus apima vis daugiau New 
Yorko lietuvių. Vienokiu ar 
kitokiu būdu į juos kreipiama
si. Į Fondą plaukia nauji įna
šai. Vieni padvigubina savo 
anksčiau padarytus įnašus, kiti 
yra visai nauji Fondo nariai.

Malonu šiuo tarpu pristatyti 
visai naują Liet. Fondo na
rį nelietuvį. Ir jį pagavo Lietu
vių Fondo idėja, nes apie jį 
dažnai girdi. Tas žmogus yra
dr. J. Kazicko prekybinės įstai- ba tempera. Parodą numa- 
gos — Neris International Ine. to surengti Kolumbo vyčių sa- 
buhalteris — Paul Liebman. Jis 
Fondui paaukojo 100 dol. ir . . . .
tokiu būdu tapo pilnateisiu L. riaus Igno šlapelio našlė, gyve- 
Fondo nariu.

Visam šiam vajui vadovauja, 
dr. J. Kazickas. Be jo, dar va
jaus komitete yra: dr. V. Pap- 
rockas, V. Sidzikauskas, dr. V. 
Slavinskas, J. Šlepetys. Garbės 
pirmininku yra prel. J. Baįkū- 
nas. Fondo adresas: Liet. Fon
do New Yorko apylinkė, 56 
Lyncroft Rd., New Rochelle, 
N. Y. 10804

Algis ir Laima StepaKiai

NEWARK, N J.

Didnosios savaitės pamal
dos bos šia tvarka:

D. Ketvirtadienį: 7 v.r. mi
šios, komunija, 7:30 v.v. iškil
mingos Paskutinės Vakarie
nės mišios, komunija, procesi
ja. Adoracija iki 12 vai.

D. Penktadienį: 3 v. popiet 
' Kryžiaus pagarbinimas, komu

nija, 7:30 v.v. Kryžiaus keliai.
D. šeštadienį: 7:30 v.v. ug

nies, Velykų žvakės, vandens 
šventinimas te mišios.

Amam In Amber, Leonardo Velykų dieną: 6 v.r. prisikė- 
Andriekaus anglų kalba poed- limas, procesija, mišios, kitos 
jos — eilėraščių knyga. Dafl. mišios 8, 9, 10:30 ir 12 vaL 
T. Valiaus iliustracijos. D. Jo- pažinties klausoma trečia- 
naitienės vertimas. Kietais vfr- dienį, ketvirtadienį ir šeštadie- 
teliais, kaina 4 dol. Gaunama n| nuo 3 uū 7 y.v.
Darbininko admiiiLlr acijo jo. Visos apeigos bus lietuvių

_________  kalba.

Joi nuobodžiaujate, tai žiūrė
kite spalvotos televizijos arba 
klausykite stereo muzikos. Ka
talogų reikalaukite: J. L. Gied
raitis, 10 Barry Dr., E. North- 

(516)port, N.Y. 11731. Tel. 
757-0055.

DARBININKAS

A. Kepalaitės pasirodymas New Yorke
Aldona Kepalaitė — mums Pianistės A. Kepalaitės tech- 

gerai žinomas ir mielas vardas, nikinę ir muzikinę , jėgą, apie 
Žinomas iš piano koncertų ren
gimo ir nepavargimo. Mielas 
dėl tų koncertų nuoširdumo. 
Be to, ji yra viena iš nedau
gelio mūsų talentingiausių pia
nisčių.

Praėjusį šeštadienį, kovo 30, 
jos pasirodymą Town Hali vi
suomenė sutiko šiltai Progra
moje buvo Schumanno, Chopi- 
no, Mendelsohno, Faure ir Pro
kofjevo kūriniai.

Velykę stalą balandžio 21 d. 
1 v. popiet Apreiškimo parapi
jos salėje rengia KMS 29 kuo
pa. Bilietų gafima gauti pas 
kiekvieną sąjuųgietę. •

Dail. J. Bagdbhas paskutiniu 
laiku intensyviai dirba ir ren
giasi pavasario parodai. Daili
ninkas tapo abstrakčius pa
veikslus aliejumi, taip pat dir-

Įėję. t. tJf.
Laura Šlapelienė,. profeso-

na Manhattane. Nežiūrint savo 
amžiaus, gyvai seka šio krašto 
kultūrinį gyvenimą. Ji yra A- 
merikos lietuvaitė, į Lietuvą 
nuvykusi po pirmojo pasauli
nio karo, tarnavo Eltoje, ten 
ištekėjo už prof. Igno šlapelio, 
kuris vėliau buvo Kauno Meno 
Mokyklos direktoriumi. L Šla
pelienė yra studijavusi muziką 
ir meną JAV, Vokietijoje ir 
Kaune. Dirbo kaip mokytoja 1 
Kaune ir Chicagoje. Pažįsta vi
są lietuvių vyresniąją dailinin
kų kartą ir seka jų darbus. Jos 
vyras, prof. Ig. šlapelis, mirė 
prieš keliolika metų Chicagoje.

Ridgtvroode išnuomojamas 
butas iš 5 šviesių kampinių 
kambarių. Pageidaujama suau
gę žmonės. Butas yra tik vie
nas blokas nuo požeminio trau
kinėlio stoties. Informacijai tel. 
366-3512.

Kard. Cushing pravedė vajų 
arkivyskupijos skolom išmokė
ti. Kiekvienai arkivyskupijos 
parapijai buvo paskirta kvota. 

‘ šv. Petro parapijai buvo pa
skirta kvota 90,000 dol. Vajus 
baigiamas balandžio 7. šv. Pet
ro parapijoje buvo surinkta 57, 
394 dol. Taigi parapijai pasilie
ka skola virš 32,000 dol.

Seniausia lietuviška radijo 
. programa Naujoje Anglijoje 

švęs savo 34 metų sukaktuves 
balandžio 28 So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Klubo Auditorijo
je, 4 vai. popiet. Ta proga bus 
rengiama metinė talentų popie
tė ir balius pagerbti panelę Ve
roniką šnekutytę iš So. Bosto
no. Visi talentai iš toli ir arti, 
norį dalyvauti talentų popietė
je, prašomi užsiregistruoti pas 
Valentiną Minkienę adresu: 
502 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127. Telef. 268-0489. 
Šiame parengime dalyvaus po
puliarios dainininkės “Dvi Ma
mytės ir Dvi Dukrytės”, kurios 
įdainavo dvi plokšteles, “Dvi- 
Mamytės ir Dvi Dukrytės” ir 
“Baltijos Vėjelis”, kurias dabar 
galite gauti Baltic Florist gėlių 
ir dovanų krautuvėj.

kurią yra rašiusi amerikiečių 
spauda, pastebi ir vertina ir lie
tuviškoji publika. Pianistė 
skambina ne tik jausmingai ir 
prasmingai, bet kartu ir draus
mingai bei pasitikėdama savi
mi.

A. Kepalaitės nuoširdų atsi
davimą muzikai, kartu ir klau
sytojam, lydi ir jos telento kas- 
kartinis tobulėjimas. (L.) 

DĖMESIO, KOLEGIJŲ 
STUDENTAI IR GIMNAZIJŲ

. ABITURIENTAI

Šią vasarą vėl galite pagilin
ti savo lituanistines žinias 
Fordhamo universitete New 
Yorke. Kas nori gauti stipendi- „ . ...... ~
jas šiom studijom, dėl sąlygų P^nu nesiųsti pungais. Pra- 
skambinkite J. Kregždienei, te- *»> pasinaudoti tekiais arba 
lef.: MtM>510. Stipendijos bus paito pertaidom nes likuti-

Darbininko skaitytojai, norė-
• darni atsiteisti už Įvairius pa- 

tarnavimus administracijai ar 
sumokėdami prenumeratą,

tom pasinaudoti čekiais arba

piet Maspetho lietuvių parapi
jos salėje, 64-14 56th Rd., Mas- 
peth.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

Daugeliui pageidaujant skel
biame Darbininkę lietuviškų 
mišių laiką sekmadieniais New 
Yorke ir jo apylinkėse.

Angelų Karalienės bažnyčio
je — 8 ir 11 vaL

Apreiškimo bažnyčioje — 8 
ir 11 vaL

Šv. Jurgio bažnyčioje — 9 ir 
11 vaL
Atsimainymo (Maspethe) —-11 ; 

vai. (ir 8 vai. pirmą bei pasku- j 
tinį mėnesio sekmadienį). !

Aušros Vartų bažnyčioje (N. ’ 
Y.) — 11 vaL

Elizabeth, N. J. — 11 vaL
Newark, N.J. — 10:30 vaL
Paterson, NJ. — 7:30 te 

10:30 vaL 

Savi pas savus. Rašomas

nu, spalvotas TV, radio —nuo

site pas J. L Giedraitį, 10 Bar- I ------
ry Dr., E. Northport, N. Y. ■
Tel. (516) 757-0055. Katalogus Vladas BaMoa, pirmasis Vydo kryžiaus kavalierius (k) ir Nemuno 
gancito tik pranešę savo ffdre- tunto tunttninkas Bronius Kovas. Nuotr. Gintaro Čepo

Parduodamas moteriškas tau
tinis kostiumas. Dydis 14*16.

Tel. 849-1409.

Cyptus* Mills North sekcijoj 
parduodamas vienos šeimos 
namas, pilnai atskirtas, 6 kam
bariai ir priebutis, moderniš
ka virtuvė, pilnas apšildymas, 
150 pėdų gylio sklypas. 17,000 
dol. Edith Kennedy, telef. 277- 
1239.

Ieškoma moterų krautuvei 
pardavėja, kuri moka angliškai 
ne tik kalbėti, bet ir rašyti bei 
apskaičiuoti. Tel. 849-7240.
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Įsteigia parapijų komitetus.
Bostono arkivyskupijos kunigų” 
taryba kovo 15 išsiuntinėjo vi
siem arkivyskupijos kunigam 
nuostatus ir tvarką, kuria re
miantis artimoje ateity turi 
būti sudaromi parapijoje komi
tetai. Pagal nuostatus komite
tas turi būti sudaromas iš šių 
asmenų: pirmininkas — para
pijos klebonas, kaip vyskupo 
atstovas parapijoje; vicepirmi
ninkas — parapiečių išrenka
mas asmuo; sekretorius ir ka
sininkas parenkamas pagal kle
bono nuožiūrą, kiti parapijos 
kunigai — komiteto nariai: pa
rapijos atstovai — parapiečių 
reprezentacijai išrenkami trys 
asmens. Taip pat,jeigu para
pijoje yra seselių ar vienuolių, 
jie į komitetą atsiunčia vieną 
savo rinktą asmenį.

Naujų vargonų dedikacija ir 
religinis koncertas bus balan
džio 7 d. 3 v. popiet šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Koncer
to programą atliks parapijos 
choras, vadovaujamas komp. 
Jeronimo Kačinsko, ir vargonų 
muzikos specialistas Douglas 
Raftėr. Koncerto bilietai pla
tinami. Vienas 2 dol. Jų gali
ma gauti pas choristus, kleboni
joje, Petchell’s batų parduotu
vėje. Taip pat jų bus galima 
gauti ir prie Įėjimo. Tokiu bū
du norima surinkti 'aukų, kad 
būtų galima apmokėti vargonų 
Įtaisymą.

Šv. Petro parapinėj mokyk
loj kitiem mokslo metam jau 
registruojami nauji mokiniai 
vaikų darželiui, pirmam ir ant
ram skyriui. Mokinius regist
ruoja mokytojos seselės.

DIDŽIOSIOS SAVAITĖS 
PAMALDŲ TVARKA

D. Ketvirtadienį, bal. 11: 7 
v.r. mišios parapijos koplyčio
je prie E. 7-tos gatvės; 8 v.r. 
mišios parapijos bažnyčioje; 
7:30 v.v. Ketvirtadienio pamal
dos. švenčiausio adoracija per 
naktį. Išpažinčių klausoma nuo 
7:30 vai. ryto iki mišių ir nuo 
6:30 vai. vak. iki mišių.

D. Penktadienį, bal. 12: 2 v.
niu laiku bent keletą kartų pa- popiet adoracija ir Kryžiaus 
sitaikė, kad vokai su pinigais Keliai.
administracijos nepasiekė.

Tik ką iš spaudos išėję lei
diniai: Sąmokslas, Vytauto Vo- 
lerto premijuotas romanas, kai
na 3.50 dol., Iš Sutemų Į auš
rą, Antano Ramūno prisimini
mai iš lietuviško pasaulio, kai
na 6 dol., Atsiminimai iš Balfo 
veiklos, prel. J. B. Končiaus 
Įdomi -knyga ypač stovyklose 
buvusiem lietuviam, kaina 5 
dol. Šios bei kitos lietuviškos 
knygos gaunamos Darbininko

7:30 v.v. Didžiojo Penktadie
nio pamaldos. Kryžiaus adora
cija. Po Kryžiaus adoracijos 
daroma rinkliava šv. žemei.

Išpažinčių klausoma nuo 
6:30 v.v. iki pamaldų.

D. šeštadienį bal. 13: 7:30 
v.v. Didžiojo šeštadienio pa
maldos ir mišios. Išpažinčių 
klausoma 3:30 vai. popiet ir 
nuo 6:30 v.v.

Velykos, bal. 14: 6 v.r. rezu- 
rekcija, procesija ir mišios.

N. Y. lietuvių jaunimo ATŽALYNAS (atstovai iš visų Ncw Yor
ke veikiančių jaunimo organizacijų: Skautų. Skautų Akademikų, 
Ateitininkų, Vyčių ir Neo-Lithuaoijos) rengia

ŠOKIUS su psychadeliška atmosfera 
Balandžio 14 — Velyky sekmadienį 

7:00 v.v.
ST. MATH4IAS PARAPIJOS SALF.JF.

58-15 Catalpa Avė. Ridgewood, N.Y. (netoli Myrtle Avė.) 
PROGRAMOJE: Šokių konkursas — Dating Game kaip televi
zijoj — Balionų Šokis — Kiti netikėti įvairumai — Veiks užkan
džių ir gėrimų baras — Puikus orkestras — Elektrinis cirkas su 
Šviesos efektais • Įėjimo auka: $1.75 (užkandžiai nemokamai. 
Pelnas skiriamas Jaunimo centro—Kultūros Židinio statybos fondui
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