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10 CENTŲ

DERYBOS—į KUR JOS VEDA?
Jei veda į Amerikos pralaimėjimą, tai kokiu fygos lape
liu jis pridengtas ir — kas dėl to labiausiai džiūgauja?

Ko nepadare Vietnamo karas, turėjo
tų gyventojai: — daugiausia 
negrai — sveikino juos iš sa
vo langų" (NYT).
KĄ VEIKI POLICIJA IR

Nesmurtinio pasipriešinimo skelbėją Kingą ištiko smurtas, ir 
nuo naujo smurto žuvo 29, sužeista 2000, gaisruose 40 miestą

Dr. Martin Luther King nu
žudymas ir jo padariniai pažįs- 

> tami jau iš kitų informacijos 
priemonių. Belieka kreipti dė
mesį į būdingas tų įvykių vir
šūnėles.
KAS ŽUDIKAS?

King buvo nušautas balan
džio 4 d. 18 vai. Memphis mies
te, viešbučio balkone į spran
dą ir po valandos mirė, šūvis 
atėjo iš priešais esančio namo 
už 205 pėdų. Tame name tą 
dieną buvo išsinuomojęs kam
barį apie 20 metų vaikinas, ku
ris po įvykio dingo. Matė, kaip 
jis išbėgo iš namų ir prie ne
tolimo namo paliko popieriuo
se susuktą šautuvą. Bet dingo

Čekoslovakijoje

tebeina

Dr. Martin Luther King 
1929, nužudytas 1968

kaip į vandenį.. Vyr. valstybės 
gynėjas Clark tikino, kad FBI 
žudikas jau žinomas; kad są
mokslo nebuvo; kad tai vieno 
asmens darbas. Aiškinimas to- 
kis pat, kaip po prezidento JFK 
nužudymo. Jei bus sugautas, 
žudikas bus perduotas Tennes- 
see teismui, kur veikia elektros 
kėdės bausmė.

Dėmesį patraukia ir kelia 
nustebimą Memphis policijos 
direktoriaus pareiškimas: esą 
“negrų jaunimas prieš kelias 
savaites turėjo instrukcijas, 
kaip gaminti molotovo koktei
lius ir padegamąsias bombas”. 
Jei žinojo apie rengiamas riau
šes, kaip tada galėjo Kingas 
būti paliktas be apsaugos?

Nužudymas buvo lyg signa
las riaušėm, kurios balandžio 
5-7 apėmė per 40 miestų.

KAS RIAUŠININKAI?
Washingtonas, Chicaga, Pitts- 

burghas, Baltimore labiausiai 
nukentėjo nuo negrų riaušių. 
Visur riaušės vyko tais pačiais 
būdais,, lyg iš „anksto būtų pa
ruoštos: molotovo kalteliais pa- 
deginėjo, plėšė krautuves, dau-

|gu žė akmenim policininkus ar 
■| automobilius subartaisiais.

Riaušėm vadovavo ne Kingo 
šalininkai ir nuosaikieji vadai, 
bet "juodosios jėgos" atstovai. 
Washingtone Stokeley Carmi- 
chael ragino mitingo dalyvius 
“eiti namo ir pasiimti gink
lus”, nes “baltoji Amerika pa
skelbė karą juodajai Ameri
kai”.

šių ekstremistų šūkius vyk- šimąi ir gaisraį truko visą nak- 
dė jaunimas — juodasis, o kai 
kur ir baltasis. Washingtone 
“jauni riaušininkai degino ir 
plėšė ne tik negrų getus, bet 
ir žemutinio miesto sritis” 
(NYT). Detroite: “Negrų jauni
mo gaujos vaikščiojo gatvėm, 
daužė langus, išplėšė keletą 
krautuvių. Vienas taksi šoferis 
buvo ištemptas iš masinos ir 
sumuštas” (NYT). New Yorke: 
“Jaunimo grupės — daugumas 
negrų paaugliai — plūdo į vi
durinį Manhattaną”. “Harleme 
apskritai ramiame triukšmą su
kėlė 20 0 jaunuolių” (NYT). 
Negrų didžioji masė riaušėm 
buvo svetima. “Tik nežymi 
negrų mažuma dalyvavo riau
šėse. Dauguma jom buvo prie- 
šingi”-XNYT). Washingtene “šį 
vakarą apsaugos daliniai už
ėmė 14 gatvę... apąrtamen-

Prez. LBJ pasiuntė kariuo- 
menės dalinius į didžiuosius 
miestus. Juose, buvo paskelbta 
išimties padėtis su draudimu 
rodytis naktim gatvėse (De
troite nuo 8 vaL vak. iki 5 vai. 
ryto). Bet kariuomenės šautu
vai buvo be šovinių (Detroite). 
Policija laikėsi santūriai. “Plė-

tį. Policija sklaidė minias.: 
bet mažai stengėsi ar visai 
nesistengė sustabdyti plėšikavi
mą, kurį vykdė asmens ar dvie
jų trijų asmenų grupės” (NYT). 
“Plėšikautojai laimingai ėjo 
pro langus su išplėštom gėry
bėm iš krautuvių pro polici
ninkus, kurie plėšimą ignora
vo”. Chicagos policijos vadas 
pareiškė įsakęs “policininkam 
pasitraukti iš (daugelio gatvių, 
kur buvo didžiausi plėšimai”.

i nauses
Tokiai taktikai pagrindas bu

vo prezidento LBJ .proklamaci
ja balandžio 5, kurioje kariuo
menei irpolicijai pavedama 
pareiga “plėšikaujančius sklai
dyti”.

KOKI RIAUŠIŲ VAISIAI?
Ligi balandžio 8 buvo pa

skelbta, kad riaušėse užmuštų 
buvo 29, sužeistų per 2,000, 
Washingtone gaisrų per 70 0, 
Chicagoje gaisrai nusiautė apie 
30 blokų, Baltimorėje 350 gais
rų. Nukentėjo daugiausia juo
dieji ir neturtingieji gyvento-" 
jai. Tūkstančiai liko be pasto
gės. Jiem turėjo palikti įspū
dis, kad jie buvo palikti ne
žymios kriminalistų dalies sa
vivalei, ir vyriausybė jų neap
saugojo. O “juodoji jėga” 
triumfuoja.

Riaušės pridengė Vietnamo 
klausimą, o nukentėjusių nuo 
riaušių nelaimės mėginama pri
dengti iškilminga pagarba dr. 
M.L. Kingui.

Riaušės aprimsta ir vėl atgyja
— Negrę riaušės aprimo Wa- 

shingtone, Chicagoje, bet ba
landžio 8 a jujino Baltimorė
je. Nuo ; ienįo iki antra
dienio ten.gai 400. Už
muštų 5, Chicagoje 11, Wash- Buffalo.

ingtone 8, Detroite 1, Minnea- 
poly, Memphis, Tallahassee po 
vieną. Viso 29.

Riaušės su plėšimais naujai 
kito balandžio 8 Cincinnati,

Lenkijoje tebevalo
— Lenkijos prezidentas Ed- 

ward Ochab balandžio 8 pasi
traukė. Prezidento pareigose 
buvo nuo 1964. Buvo laikomas 
nuosaikiuoju. Galimas daiktas 
kad ir jis buvo naujo valymo 
auka.

— Lenkijoje iš kariuomenės 
atleistas ir pulk. I. Helin, nes 
jis žydas. Tokius atleidimus 
skelbdama, amerikiečių spauda 
daro ir negeistiną įspūdį —kad 
žydai yra užėmę tiek daug at
sakingų vietų Lenkijoje.

■■

Pasitikėjimas prezidentu pakilo
• — Harris opinijos tyrimai 
rodo, kad pasitikėjimas prezi
dento LBJ politika Vietname

Tai 6 buvo nužudyti 
prieš konstituciją?

— Vyr. teismas balandžio 8 
išaiškino, kad vadinamas Lind- 
bergho įstatymas, kurio prie
das numato mirties bausmę už 
pagrobimą, esąs prieš konstitu
ciją. Tas įstatymo priedas bu
vo Kongreso priimtas 1934, 
ir juo šeši buvo nuteisti mirti.

— Čekoslovakijoje balandžio 
8 paskelbta nauja vyriausybė. 
Min. pirm. Oldrich Cernik su 
28 ministeriais, kurie daugu
mas yra nauji, senųjų nedaug 
paliko. Vidaus reikalų ministe- 
riu paskirtas gen. J. Pavel, sta
lininiame režime išsėdėjęs ka
lens metus kalėjime.

— Čekoslovakijoje vyriausy
bė įsakė ištirti mirtį Jan Masa- 
ryko, buv. užsienių reikalų mi- 
nisterio, kuris buvo prieš Če
koslovakijos įjungimą i sovie- davimo liniją š. Vietname at- kariuomenės artimiausias užda
rine sfera. Yra liudininkai, kelti iš 20 paralelės į 19: buvo vinys atimti iš komunistų
kaip jis buvo 1948 nužudytas. 225 mylios nuo demilitarizuo- Langvet aukštumą, į pietų va-

--------- karus nuo Khe Sanh. Spėja-

Vietnamo karo ir taikos reikalai
— Prez. LBJ įsakė bombar- P. Vietname amerikiečių

— Persija ir Sovietai po 
min. pirm. Kosygino viešnagės 
balandžio 7 paskelbė bendrą 
reikalavimą, kad Izraelis pasi
trauktų iš arabų okupuotų kraš
tų. Tai jau Kosygino politinis 
laimėjimas Persijoje.

— Ženevoje balandžio 7 su
sitiko 4 dienom 49 teologai bei 
filosofai — protestantų, katali
kų, ortodoksų. Jie svarstysią
bendrus punktus tarp krikščio- dabar”. Kariuomenė perėjusi į 
nybės ir marksizmo. Būdinga, ofenzyvą P. Vietname. Po gen.
kad iš Sovietų niekas nedaly- Westmorelando atvyks į Wash- Gen. sekr. U Thant siūlo 2e- 

ingtoną ambasadorius Bunker. neva.

tos zonos, dabar 170.
- Khe Sanh balandžio 7 bu- ma’ kad Priešas atitraukė’ jė-

vo išvaduotas iš apsupimo, ir. į- S33 nuo Khe Sanh, kad smogtų 
gula galės būti pakeista. Apsu- D3113^’- antram savo didumu 
pime išbuvo 11 savaičių. Vietnamo miestui, prie ku

rio yra didžiausios amerikiečių
— Gen. VVestmoreland bu- 

vo atvykęs pas prezidentą ir 
balandžio 7 pareiškė televizi
joje, kad “kariniu atžvilgiu 
mes niekad nebuvome tokioje, 
palyginti, geroje padėtyje kaip

— S. Vietnamas pasitarimui 
su Amerikos atstovais numato 
vietą Cambodijoje. Amerikai 
tai nepatogu, nes ten neturi 
savo diplomatinės atstovybės.

vau ja.

Smurtas po smurto
— Linden majorą balandžio 

5 mėgino iš pravažiuojančio 
automobilio nušauti, o balan
džio 7 įmetė jam į butą molo
tovo kokteilį. Majoras J. T. 
Gregorio liko nesužeistas.

— Prezidentas LBJ pagal U. 
S. News... prasitaręs, kad vie
nas įtakingas asmuo skatinęs jį 
atleisti iš valstybės sekreto-

paskirti jauną BflI Moyers, bu
vusį LBJ asmeninį spaudos ir 
kitų reikalų šefą, kuris dabar 
perėjo į spaudą ir į R. Kenne
dy šalininkus. Tas įtakingas as
muo buvęs R. Kennedy.

— Kinai buvo suėmę sausio 
23 Sovietų laivą ir jį apkaltinę 
Šnipinėjimu kaip korėjiečiai A- 
merikos Pueblo. Po aštraus vie
ni kitiem kaltinimo paleido.

— Izraelio hoHkoptonai ba
landžio 8 įsibrovė į Jordanijos 
teritoriją 18 mylių persekioda
mi arabus teroristus. Jordani
ja skundėsi Saugumo Tarybai.

— Sonatas balandžio 2 prita
rė pakelti mokesčius 10 proc., 
jei bus biudžetas sumažintas 6 
biL

Amerikos koHuooo per

je prieš karą. Frarik McGee 
(NBC) ir Walter Cronkite (CB 
S) du labiausiai įtakingi televizi
joje, skelbia, kad karas negali 
būti laimėtas. Jie tikriausiai to 
nedarytų, jei neturėtų pritari
mo iš savo tinklo vyriausios 
vadovybės. Televizija dabar 
turi daugiau politinės įtakos 
nei rašytas žodis, taigi televizi
jos vadovybės apsisprendimas 
prieš karą yra svarbus įvykis”.

“Johnsono vyriausybės vidu
je anapus vienybės fasado ei
na panašus procesas. Preziden
tas, valstybės sekretorius Rusk, 
prezidento patarėjai kaip gen. 
Maxwell Taylor ir Walt Rostow 
tebesilaiko minties ir ja tiki, 
kad karas gali, turi ir bus lai
mėtas___ Bet kitose vyriausy
bės dalyse, valstybės departa
mente, ČIA ir net Pentagone 
stiprėja įsitikinimas, kad laimė
tas negali būti”.

Alsopas primena ir Gallupo

Ne viskas spaudoje skelbia
ma. Daugelis užkulisių visai ne
paaiškėja, ar paaiškėja tik žy
miai vėliau. Ir dėl Amerikos 
bei Vietnamo derybų tebėra 
paslapčių. Jų dalelę pereitą sa
vaitę atskleidė N.Y. Post, pažy
mėdamas, kad Amerika seniai 
dorybę norėjo ir darė pastan
gų. Bet . slapti pasitarimai tarp 
Amerikos ir š. Vietnamo dip
lomatų Maskvoje nutrūko nuo 
pereitų metų vasario mėn. Ta
da Amerika per Harvardo pro
fesorių Kissinger organizavo 
dviejų prancūzų, kurie buvo 
pažįstami su Ho Chi Minh iš tų 
laikų, kai jis gyveno Paryžiuje, 
privatinę kelionę į Hanoi. Tai 
buvo pernai liepos mėn. Mėgi
no antru kartu tie patys vėl 
nukeliauti į Hanoi, bet Hanoi 
jau neįsileido. Amerika mėgino 
taip pat laimėti Ho Chi Minh 
palankumą, netgi per prancū
zus duodama suprasti, jog Clif- 
fordo paskyrimas naujų apsau- duomenis, kad 69 proc. ame- . 
gos sekretorium nereiškia ka-. 
ro stiprinimo.

Tai, kas prezidento LBJ bu
vo paskelbta dabar kovo 31 
kaip staigmena, Ho Chi Minhui 
jau buvo žinoma iš anksto.

Kokia Ho Chi Minh pozicija 
į visas tas Amerikos derybų 
pastangas? — Apie tai įdomiai 
rašo St. Alsop St. Ev. Post ba
landžio 20.

rikiečių nori atsitraukimo iš 
Vietnamo; kad senate balandė
lių skaičius padvigubėjo ar pa
trigubėjo, o vanagėliai virto ra
miais paukšteliais. Esą kandi
datai j prezidentus, McCarthy 
ir R. Kennedy nenori pasisaky
ti už Jungtinių Valstybių pra
laimėjimą. “Bet įvykiai šiame 
krašte kreipiami ta linkme”.

Hanoi strategijos specialis
tai — aiškina Alsop — sako, 
kad komunistai pramato “tau
tinio išlaisvinimo karo” pasku
tinę stadiją — “derybas tę
siant karą”. Derybos galinčios 
prasidėti vasaros vidury ar net 
anksčiau.

Ko iš tų derybų komunis-

Ho Chi Minh — rašo Alsop 
— pramatė ir sakė, kad 
“Jungtinės Valstybės pralai
mės savo istorijoje pirmą sykį 
didesnį karą.” Bet Ho Chi 
Minh — teigia Alsop — nie
kad nesitikėjo nugalėti JV ka
rines jėgas kovos lauke. __ _ __ _____________
Jis tikisi laimėti karą Jungti- tai laukia? "Komunistai, jei tu- 
nėse Valstybėse — taip, kaip ri derėtis, tai derėsis,tik pra- 
jis laimėjo ankstesnį Vietna- matydami J. Valsfybtę pralai- 
mo karą pačioje Prancūzijoje, mėjimą. Ho Chi Minh pats kal-

Tai jis pasiekia įvairiom for- bėjo, kad jei amerikiečiai pasi- 
‘Įtakingi laikraščiai ir trauks iš Vietnamo, tai jis ‘nu-mom.

magazinai, kurie prieš keletą 
mėnesių atkakliai rėmė karą, 
dabar traukiasi. Taip pat dau
gelis įtakingų komentatorių. 
Tie, kurie kaip šio korespon
dento atkaklus ir drąsus brolis 
(Joseph Alsop. Red.), tebesilai
ko minties, kad karas gali ir 
turi būti laimėtas, dabar yra 
negausi mažuma”.

“Dar reikšmingiau, kad du 
didieji televizijų tinklai NBC 
ir CBS dabar atsistojo pozicijo-

klos jiem kelią rožėm’. Tačiau 
labiau panašu, kad vietoj ro
žių Ho gali pasiūlyti tam tik
rą fygos lapą Amerikos pralai
mėjimui pridengti”.

“Nesunku pramatyti, kuo jis 
gali pasiūlyti prisidengti. Ko
munistai pažadės ‘laisvus rin
kimus’, kurie ves į sudarymą 
koalicinės vyriausybės iš visų 
socialinių klasių atstovų’ —tai 
žodžiai iš ‘Nacionalinio išlais
vinimo fronto programos’. Bet 
‘laisvi rinkimai’ ir ‘koalicinės 
vyriausybės’ sudarymas, žino
ma,turėtų būti tik amerikie
čiam pasitraukus.”

“Amerikos visuomenei tokis 
fygos lapas gali rodytis ga
na patenkinamas — tuo tarpu 
Vietnamiečiam — ir visai Azi
jai — jis bus kiaurai perregi
mas, ir svirimas į komunistų 
pusę tuojau pat prasidės ... 
Komunistai paims Vietnamą į 
savo kontrolę neišvengiamai— 
tuojau po amerikiečių pasitrau
kimo, nepaisant visokių paža
dų ir visokių žodžių, įbrėžtų į 
popierį. Trumpai sakant, to
kis sprendimas bus pažeminan
tis pralaimėjimas Jungtinėm 
Valstybėm ... Bot kas yra nuo
stabiausia ir kas labiausiai su
krečia, tai faktas, kad juo pra
laimėjimas artėja, juo didžio
ji dalis liberalę ir intelektualę 
rodo daugiau džiūgavimo".

Autorius baigia įspėjamai. — 
Esą pralaimėjimas, jei ateis, 
turės didelių pavojingų padari
nių užsieniuose. Bet pikčiausi 
padariniai bus viduje. Nes esą 
Amerikos pirmas didelis pralai
mėjimas darys perversmą 
krašte ir esą labiausiai nuken
tės nuo to liberalai ir intelek
tualai, kurie dėl savo perspek
tyvos dabar džiūgauja...

Paskutiniai žodžiai tamsūs. 
Jų prasmė gali aiškėti tik pri
siminus dabartinius įvykius so
vietiniame režime — ten nie
kas kitas nepasijuto toks be- 

nas tuo tarpu beveik be kon- 18 proc. Pittsburghe yra italai, laisvis kaip intelektualai.

po jo paskutinių pareiškimų 
padidėjo iš 38 iki 57 proc. Jo 
paskelbtam bombardavimo 
pristabdymui pritaria 57 prieš 
24. Tačiau 40 prieš 31 abejo
ja, kad derybos pavyktų.

— Pittsburghe iki balandžio 
8 buvo priskaityta 188 gais
rai New Yorke balandžio 4 
naktį išplėšta keli šimtai krau
tuvių Bedford Stuyvesant bei 
Harleme.

/• / / '

Washingtone ketvirtadienio naktį tokių gatery buvo priskaičiuota 706.

• .v.

■■

Tarp demokratą ir respublikoną
— Tarp demokratę šen. R, kurencijos. Jis numatąs 

Kennedy dabar nustelbęs šen. partneriu Massachusetts 
McCarthy. Kennedy gaunąs iš bernatorių John Volpe, 
savo šalininkų per savaitę 24, 
000 laiškų.

suotojų New Yorke, Philadelp- 
pirmus du mėnesius žuvo — Tarp respublikonę Nixo- tojoje, 29 proc. New Orleans, 
7,040. Nuostolių už 13 bil.

savo 
gu- 

kuris 
geras administratorius ir svar
biausia italas. 0 22 proc. bal-
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Vieną etapą baigiant
Skaitytojas X. teiravosi: Vasario 16 minėjimas yra 

kaipgi šiemet su Vasario 16 mi- vienas “laisvės kovos metų” e- 
tapas. Jam vainikuoti trūktų 
tik mažytės pabaigos ...

nėjimais: ar veiksniai jais pa
tenkinti? ar sukaktuviniai mi
nėjimai skyrėsi nuo eilinių me
tinių? ar daug pinigo surinkta?

Paaiškinti į paskutinį klausi
mą nei skaitytojui X nei ki
tiem negalim. Reikia tikėtis, 
tai padarys patys rinkėjai. Bet 
drąsiai galim tarti, kad šieme
tiniam minėjimam mintis įneš
ti Lietuvos klausimą į ameriki
nę visuomenę rado atgarsio, ir 
daug kur pasisekė tai padary
ti, kaip skaitytojas matė iš Dar
bininke skelbtų vaizdų ir doku
mentų.

Minėjimų eigą labiau pažįs
tam Atlanto pakraštyje, čia 
nuostabiausiai Lietuvos reikalą 
išgarsino Philadelphijos bend- 

■ ruomenės veikėjai. Originaliai 
pasirodė Waterbury, o Bosto
nas į radijo koncerto progra
mą įkėlė Čiurlionio simfoniją 
“Jūrą”. Mažiau sekės išsilaužti 
iš rutinos New Yorkui. Bet ir 
čia atskirų veikėjų iniciatyva 
partizaniškai prasiveržė Long 
Island spaudoje ir vietinėse sa
vivaldybėse su Lietuvos vėlia
vos pakėlimu ir kitais simbo
liais. Privačios rankos pasuko 
New Yorko vienam radijui lie
tuviškas plokšteles, kitos ran
kos laišku priminė sukakties 
progą ir paprašė pagroti. Ir tai 
buvo padaryta.

Taigi, pasirodė, kad galima 
padaryti daugiau naujau ir ki
tose vietose.

Naujumo įnešė jaunesnieji 
veikėjai atskirose vietose. Jų 
skaičius nedidelis, bet jis au
ga. Tai gali tik džiuginti se-

Tau atsitiko tuo metu kai per
galingi Ententės sąjungininkai 
naujai įsikūrusių Pabaltijo v- 
bių atžvilgiu buvo labai santū
rūs. Neturime pamiršti, kad a- 
nuomet pačioje Rusijoje vyko 
smarki kova su bolševikais. 
Baltieji rusai buvo beveik tik
ri savo pergale prieš komunis-- 
tus. Jie ne tik patys atmetė pa
baltiečių nepriklausomybės rei
kalavimus, bet dargi darė įta
ką ir nugrimzdusios carinės 
imperijos sąjungininkam. Lie
tuvai teko daug vargti ir steng
tis kol ji išgavo didžiųjų galy
bių pripažinimą. Jei šiandien 
visi lenktyniauja dėl naujų 
juodojo žemyno valstybių pri
pažinimo, tai 1919 Pabaltijo 
kraštai patyrė visiškai kitokį 
nusistatymą. Ypač sunku buvo 
gauti de jure pripažinimą Lie
tuvai dėl jos aštraus kivirčo su 
Lenkija.

Nepriklausoma Lietuva pa
siekė didelius kultūrinius ir ti
kimus laimėjimus. Užtat trem
tiniai dabar vaizduojasi savo 
buvusią valstybę kaip siektiną 
idealą.

Lietuva įvairiopai klestėjo 
iki antrojo pasaulinio karo. Į- 
domu, kad abu didieji kaimv- 
nai, kurie po pirmojo pasauli
nio karo pirmieii pripažino Pa
baltijo valstybes, antrojo pa
saulinio karo išvakarėse (1939 
rugp. 23) užantspaudavo tų pa
čiu valstvbių likimą. Tuo metu 
kai vokiečiu divizijos Paryžiuje 
žv^iavo pro Triumfo Arką 
(1940 birž. 15). raudonoji ban
ga užliejo visą Lietuvą.

Pavergėias perrašinėia Pa
baltijo tautų istoriją. Tačiau ne-

teisybė visą laiką pasiliks ne
teisybe, kuri ir ateinančiais de
šimtmečiais negalės būti iš
trinta iš naujausios istorijos to
mų. Nemažiau mus sukrečia ir 
faktas, jog pradėjo svyruoti mo
raliniai pasaulio pamatai, kad 
nebejaučiama pasipiktinimo, 
kai masės žmonių suimami, iš
tremiami ar nužudomi Mums 
kelia nuostabą Sovietų Sąjun
gos propagandos tvirtinimas, 
kad ji su Pabaltijo kraštais pa

būt, tikimasi, jog, su tokia ne
teisybe bus apsiprasta ir išveng
ta atsakomybės. Tačiau kultū
ringasis pasaulis turėtų pasibai
sėti padėtimi, kuri susidarytų, 
jei nusikaltimas nebebūtų lai
komas nusikaltimu.

VILT| PALAIKĄ ŽENKLAI
Bet yra ženklų, stiprinančių 

pabaltiečių viltį: visa eilė tau
tų, pirmoje vietoje JAV-bės, at
sisako pripažinti prievartų Pa
baltijo respublikų įjungimą į 
Sovietų Sąjungą. Lietuvių dip
lomatinė tarnyba pripažįstama 
daugelio valstybių, žinoma, iš
skyrus sovietinį bloką. Naujoje 
istorijoje ir diplomatijos istori
joje tai yra nepaprastas atsiti
kimas (profesorius sakėsi kito 
tokio atvejo šiame šimtmetyje 
nežinąs), kad pabaltiečių diplo
matai vis dar turi teisę kalbė
ti vardu savo valstybių, kurios 
buvo okupuotos prieš 27 me
tus.

Kai Drieš 50 metų gimė nau
ja Lietuva. Amerikos lietuviai, 
reikalaudami tos de-iure pripa
žinimo, surinko .milijoną pa

riau žirgelį ir Per tamsią nak
telę. Choras nedidelis, aiškiai 
buvo jaučiamas berniukų bal
sų stiglius. .

Vos spėjo nuaidėti plojimai 
jauniesiem dainininkam, tuoj 
pasigirdo Kaethe’s Buettner 
pirštų užgauto pianino garsai. 
Jie skelbė, kad scenoje vėl pa
sirodžiusi solistė Liustikaitė 
dainuos Puccini La Boheme.. 
Salę greitai užtvindė skardus, 
spalvingas, šiltas jos balsas, 
nukėlęs visus į pasakišką dai
nos meno pasauli. Po Bohe
mos, vis gausių katučių palydė
tos, išklausytos Adriane Lecou- 
vreur (F. Cilea), Margarethe 
(Ch. Gounod) ir La *Wally (Ca- 
taloni). Solistė dainavo lietu- 
viškai ir itališkai. Publika pra
šė pakartoti bent vieną dalykė
lį, bet dainininkė su akompa- 
niatore pasirodė nebe dainuoti, 
bet priimti gėles...

J. Liustikaitė atvyko į Vokie
tiją iš Romos, kur ji vasario 8 
su Romos simfoniniu orkestru 
įdainavo į plokštelę lietuvių 
liaudies dainas ir operų arijas. 
Tad reikia laukti, kad netrukus 
rinkoje pasirodys nauja ilgo 
grojimo plokštelė. Kovo mėne
sį solistė praleido Amžinajame 
Mieste, o balandžio — vyks j 
savo “tėvynę” Angliją.

Paskutiniai programos atli
kėjai buvo moksleiviai, tauti
nių šokių šokėjai. Pradėjo pa
tys mažieji suktiniu. Po to — 
Kepurinė ir šokėjam kvapą ati
mąs ir prakaitą išspaudžiąs įs- 
pūdingasis Malūnas. Sušilę 
moksleiviai galėjo kiek atsi
kvėpti žymiai lėtesnėj Blez
dingėlėj. Kalvelį šoko vėl ma
žieji. Margaspalvė tautinių šo
kių pynė baigta komiškuoju ir, 
tur būt, visiem labiausiai pati
kusiu Klumpakoju. Akordeonu 
grojo muzikos stud. Landas. 
Šokius paruošė ir jiem vadova
vo gimnazijos mokyt. E. Tamo
šaitienė. Už triūsą jai įteikta 
puokštė gražių gėlių.

S.

Kiekvieno ilgai trunkančio už
davinio vykdyme sprendžiamą 
vaidmenį vaidina jaunosios kar
tos laikysena. Labai svarbu, ar 
vaikai stoja už tai, ko jų tė
vai su užsidegimu siekia. 
Jaunoji lietuvių karta jau yra 
įsijungusi į aktyvią politinę ko
vą. Ir dabartinis Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pirmininkas dr. K. Valiūnas 
priklauso jaunesniajai kartai, 
kuri yra išsimokslinusi jau 
tremtyje.

Po metų pasibaigs trečiasis 
dešimtmetis, kai Lietuvos suve
renumas buvo prievarta per
trauktas. Tačiau mumyse tebe
dega ir niekuomet neužges vil
ties ugnis, laisvės vilties, vil
ties, kad bendruomeninė san
tvarka bus atstatyta tokia, ko
kios trokšta dauguma gyven
tojų, vilties į nevaržomą apsigy
venimo teisę, vilties į atstaty
mą didžiulės moralinės netei
sybės, vilties į atgavimą žmo
giškosios vertės ir teisės grįžti 
į savo tėvynę. Mes tikime 
laisvą lietuvių tautą laisvų Eu
ropos tautų tarpe.

Pertraukos metu teko kalbė
tis su svetimtaučiais svečiais. 
Istorikas latvis gyrė prof. I- 
vinskio paskaitą. Jo nuomone, 
tai esąs pavyzdys, kaip savo 
reikalą mes, pabaltiečiai 
retume pristatyti vokiečiam.

DAINOS IR ŠOKIAI
Antroji minėjimo dalis buvo 

meninė. Joje pasirodė Europos 
ir Amerikos lietuviam pažįsta
ma dainininkė Janina Liusti- 
kaitė. Europoje ji retokai tesi
lanko, tačiau kai pasirodo Vo
kietijos lietuvių scenoje, visuo
met būna sutinkama su išskės
tomis rankomis ir atviromis 
širdimis, nes teikia tikrą me
ninį išgyvenimą. Ir Šį kartą jos 
padainuotos B. Budriūno “Ty
kiai, tykiai” ir “Šauksmas1
Gailevičiaus “Oi, laukiau, lau
kiau” ir S. čerienės “O, tėvy
ne manoji” skambėjo pasigėrė
tinai.

Solistę tuoj pakeitė mišrus 
Vasario 16 gimnazijos choras, 
vietoje sunegalavusio chorve
džio Motgabio vadovaujamas 
Valt. Banaičio. Choras darniai 
sudainavo populiariąsias Leis
kit į tėvynę, Teka saulė, šė-

rašų ir įteikė prezidentui Wil- 
sonuL Siaurės Amerika anuo
met buvo paskutinė didžioji ga
lybė, kuri pripažino Lietuva tik 
1922 vasarą. Dabar gi kasmet 
Vasario 16 proga skaitomi į- 
spūdingi kongresmenų ir sena
torių pareiškimai abiejuose JV 
parlamento rūmuose. Tai įvy
ko ir šiais metais. Tuo būdu 
ne tik atkreipiamas laisvojo 
pasaulio dėmesys į didžiąją ne
teisybę, bet ir sukrečiama jo 
sąžinė. Jei ir mažiausiom Afri
kos tautom pripažįstama apsi
sprendimo teisė, teisė į tėviš
kę, tai ta pati šventa teisė ne
gali būti ir mums paneigta.

KO PRAŠO LIETUVIAI?
Mums šiuo tarpu, deja, yra 

ilgo advento ir kantraus lauki
mo laika s. Tačiau lietuviai ne
pasitenkina pasyviu liūdėjimu. 
Visam pasaulyje jie dirba savo 
laisvės idealo labui. Vasario 
16 proga jie urbi et orbi skel
bia apie jiem padarytą neteisy
bę. Jie kreipiasi į europiečius, 
amerikiečius, o taip pat į jau
nųjų valstybių gyventojus ir 
visus, kuriem laisvės, teisės, 
žmoniškumo ir tikrosios tai
kos sąvokos nėra vien tušti 
žodžiai. Lietuviai prašo neatsi
sakyti suprasti jų kenčiančios 
tautos padėtį ir žodžiais spau
doje bei per radiją, parlamen
tų bei vyriausybių pareiški
mais paremti jų teisėtus lais
vės siekimus.

Jei kam atsitinka didelė ne
laimė, tas džiaugiasi susilaukęs 
iš draugų ir kaimynų bent 
moralinės paramos ir paguo
dos. Savo tautos nelaimės va
landą lietuviai nesiliaus stengę
si įsigyti naujų draugų, kurie 
galėtų juos paremti kovoje už 
laisvę. Vakarų Vokietijos trem
tiniai lietuviai džiaugiasi, kad 
šio* krašto vyriausybė jiem tei
kia ne tik laisvę puoselėti ir 
vystyti savo tautinius savitu
mus (kaip akivaizdų įrodymą 

į kalbėtojas suminėjo didelę pa
rama. teikiamą lietuvių gim
nazijai, pavadintai kaip tik Va
sario 16 vardu), bet ir leidžia 
viešai išpažinti politinį credo. 
Šiandien švenčiama šventė, pa
vyzdžiui, yra šeštoji, nes po- 

I ros paskutiniųjų savaičių būvy-

Tarp amerikinių gerųjų pa 
pročių yra vienas, kuris ypa
čiai verta pasisavinti. Tai padė
koti ar papeikti. Padėkoti ar 
papeikti laikraštį už rašinį, ku
ris patiko ar nepatiko. Padėko
ti senatoriui, kongresmanui už 
tartą gerą žodį.

Puikiai tai vykdė ir tebevyk
do Lietuvos Vyčiai.

Netenka abejoti, kad Vasario 
16 minėjimų rengėjai padėko
jo jau savo garbės svečiam. Gal 
atskirų valstijų bendruomenės 
ar Alto vadovybės padėkojo ir 
saviesiem Kongreso nariam už 
jų kalbas Kongrese.

Kodėl to paties gerojo pa
pročio neperkelti ir į saviškių 
tarpą! Kodėl neparašyti laiške
lio tiem, kurie šiemet rūpestin
gai ir sumaniai atliko Lietuvai 
naudingą patarnavimą tegul ir 
kitame mieste! Pirmoje eilėje 
tai būtų kaip ir privilegija tai 
padaryti tiem veiksniam, kurie 
vadovavo minėjimų organizaci
jai ir sekė jų eigą.

Kodėl ir bet kurios kitos or
ganizacijos susirinkimas tarp 
savų reikalų negalėtų pasi- i 
džiaugti kitu nudirbtais darbais į 
ir jiem parašyti laiškelį su ge- į 
ru žodžiu.

Tai ne ambicijos glostymas i 
ir gundymas “keltis i puiky
be”. Tai lietuviško solidarumo 
ženklas. Juo organizmas tobu- j 
lesnis, juo labiau jo nariai vie
nas kita atjaučia. Galima įsi
vaizduoti, kokios moralinės ir 
tautinės prasmės turėjo aniem 
Vietnamo vyram lietuvės ko
respondentės atsilankymas, ka
da jie momentui pasijuto ir a- j 
name pasaulio kampe ne vieni, i 
neužmiršti kamieno, iš kurio 
kilę.

Ana mažytė pabaiga minėji- į 
mu etanui atbaigti ir būtų tru- i 
pūtis širdies tiem, kurie to pa- ~
sirodė verti. Kalba prof. Z. Ivinskis Lietuvos nepriklaucomybta minėjime Mannheime

tu-

ne ir kitur.

stebėjo, kad baramasis

to ėjo prie mano lovos. Pasi
lipę ant suolelio (mano lova 
buvo antrame aukšte), pasisvė
rė ant narų briaunos, jie pro

nimo paslaptis. Buvau pusiau Jr laimingojo miegu. Atrodė, 
gulintis, ranka atsirėmęs į pa- kad sapnuoju angelų chorą, ar- 
galvį, kad mūsų “pokalbiai” tėjantį į mūsų palatą. Norėjau

patavo ramybė ir tyla. Visi gu- laimos labiausiai reikalingose 
Įėjo savo lovose, bet niekas dar 
nemiegojo. Didžioji lempa bu
vo užgesinta. Degė tik signali
nė mėlyna, kuri šviesdavo per

VELYKINĖ IŠPAŽINTIS
Savo bendraguoliams len

kams Budrys pasigyrė šian
dien galėjęs atlikti išpažintį, 
šiem turėjo būti staigmena.

iresniuosius veikėjus.
Jei tarp rašytojų premijom 

iškeliami metuose savo kūryba 
aukščiausiai prasiveržę; jei me
tų opinijai dominavę išrenka-

SVEIKINIMAI IR 
PAREIŠKIMAI

(nu kelta j 4 psl.)

mi “metų žmonėm”, tai Vasa
rio 16 minėjimuose prasiveržu
siais “šio meto žmonėm” pa
gal surinktą opiniją yra Algis 
ir Teresė Gečiai (Philadelphia), 
Lvvia Garsienė (Waterbury), 
Kęstutis Miklas (New Yorkas). ■

 AUS pdSK.UllIlllĮJlĮ Uvivy-
je panašūs minėjimai įvyko
Hamburge, Koelne, Miunche

Minėjimą, trukusį per dvi 
valandas, uždarė inž. Valiūnas.

— Čekoslovakijoje balandžio 
3 pasitraukė apsaugos ministe- 
ris Lomsky, Novotny režimo 
šalininkas, pirma, žinoma, išpa
žinęs savo klaidas.

STASYS YLA

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

Vienas iš besveikstančių, ki
tiems ligoninis patarnaujančių 
jaunų lenkų priėjo prie mano 
lovos ir tylomis paklausė, ar 
negalėtų atlikti išpažinties. Su
tikau. Tada jis dar paklausė, las, kad mano patarnavimas 
ar to negalėtų padaryti kiti jo baigtas ir kad jis, iniciatorius, 
draugai. nori tuo būdu man padėkoti.

Niekad neužmiršiu tos prie- Gražesnės padėkos jis negalėjo 
blandos, kurioje tie sunykę sugalvoti.

nes nieks nežinojo, kad palato- kaip šešėliai vyrai vienas po ki-

(7)
Vaizdavausi ir motiną, išvež

tą panašiai—su eglaitėm. Tik 
ne į tą kalnelį, o į Kurklius— 
pas penkis anksčiau jos iške
liavusius vaikus. Ji išsiskubino 
prieš pat mano areštą, nepa- je yra kunigas. Keletoje lovų 
laukusi kol pats ją palydėsiu.. pakilo galvos ir nepažįstamos 

akys ėmė smeigtis į mane, ži
nia, matyt, nubangavo per vi
sas lovas ligi mano kaimyno li
gonio, kuris mane prakalbino 
ir pasisakė turįs Lenkijoje bro
lį, taip pat kunigą.

Vakarop palatos kapas, vadi- nekristų kitiems perdaug į a- išbusti, jį išgirsti, bet mano 
mų apie namus nebetęsė, bet namas Franeku, demonstraty- kis. Nejutau, kaip pats ėmiau nuovargis, matyt, buvo dides- 
paprašė išklausyti jį išpažinties, viai puošėsi ir sakėsi eisiąs į su jais ašaroti. Sunkiai vei- nis už mano norą. Jutau, kąip 
Taip jau būdavę, kad tos die- kapų balių, prie stiklelio pra- kianti mano širdis turėjo pa- tas dieviškas choras sodriais 
nos vakarą jis eidavęs į Mari- leisti šventosios nakties. Jis kelti jautrią mano tikėjimo balsais ir smuikų tonais vis ar- 
jampolę atlikti velykinės. Jis 
gyveno vis dar tuo pačiu rit
mu, kuris jam buvo likęs iš 
laisvės dienų. Ir man buvo 
džiugu klausyti dabar ne mirš
tančiojo, bet norinčio gyventi 
ir tuo tvirtai tikinčio. Visoj lig
šiolinėj nuotaikoj jis sudarė 
išimtį, kuri priminė 
Velykų artėjimą.

Budrys bandė mano mintis 
nukreipti nuo mirties, bet ne
jučiomis vėl sugrąžino. Buvo 
sunku iš jos išsivaduoti.

Didįjį šeštadienį jis vėl at
ėjo Į mano lovą. Savo pasakoji-

normalių

buvo cinikas, dėl to niekas ne
sistebėjo jo apgailestavimu, 
kad tame baliuje trūksią mo
terų. Kad jie girtuokliaus, tuo 
niekas neabejojo, nes ligoni
nės vaistinėje buvo spirito; be 
to, senieji kapai turėjo ryšių 
su “užmiesčiu” ir gaudavo par
sigabenti papildomų gėrimų. 
Franeko pasišalinimas buvo 
tuo geras, kad palatoje įsivieš-

iŠ palatos į palatą ir šiuo metu 
sąlygose. atėjo pas mus. Mačiau, sukilę

Kaikurie ligonys dar vaitojo, visi mūsų ligonys, atsisėdo lo- 
kiti atviromis burnomis kvė
puodami knarkė, o mano peni- 
tentų eilė vis dar nesibaigė. 
Turbūt buvo po vidurnakčio, 
kai budėjęs patarnautojas, ku
ris pirmasis buvo prašęs išpa
žinties, atnešė riekelę duonos 
ir man padavė. Tai buvo ženk-

vose ir, nežinau, ką jie išgy
veno šios staigmenos užklu 
Man buvo perdaug: nesulaikiau 
ašarų, susiliejančių su džiaugs
mu ir kančia.

Choras išėjo ir vis tilo. Už
migau vėl, ir kai atsikėliau 
Franekas parėjo į palatą vis 
girtas. Pripuolęs prie 
lovos, ėmė kolioti vieną ligo-

Perlaužiau riekelę ir grąži
nau jam antrąją pusę. Nenorė
jo priimti, sakėsi šiandien ne
sąs taip alkanas, bet nusileido.

Užmigau saldžiu pavargusio

ėmė kolioti savo patarnauto
jus, kodėl jie neišrašo mirusia
jam numerio ant krūtinės ir 
neišneša į lavoninę. Po to dri
bo į lovą ir užmigo. Taip nau
jai, šventai dienai vėl buvc 
užtikrinta ramybė.

Lenkai patarnautojai pusry
čiams davė man dvigubą rieke
lę duonos, o manasis kai
nas, kurs sakėsi turįs brolį ku
nigą, pasiūlė mažą gabalėlį 
kiaušinio. Gavęs jį siuntinėly
je, jis nedrįso vienas pats su
valgyti. Dalį to kiaušinio gavo.

brolių naštą. O tas užplūdęs tėja į mus. Tik vienu metu pa- 
tėvynės ir savų bažnyčių prisi- jutau staiga atsisėdęs lovoje ir 
minimas, tos, rodos, dabar matąs prieblandoje tą chorą, 
matomos trigubos- eilės vyrų 
kaip ąžuolų prie tavo klausyk
los šventąją naktį! Visa tai 
švystelėjo kaip žaibas ir nu
smelkė per širdį. Tačiau tame 
grauduly jaučiausi laimingas, 
galėdamas duotą man galią pri
taikyti kaip tik šiose Dievo pa

tikrai tai nebuvo sapnas. Bū
rys kalinių lenkų, ukrainiečių 
ir čekų traukė velykinę gies
mę, panašią į mūsų, su trikarti- 
niu aleliuja. Jiems pritarė ke
letas smuikų. Dar prieš saulei 
patekant, kad administracija 
nepatirtų, jie pradėjo kelionę

išdavęs lenkams kunigo paslap
tį-

Pastebėjau, kad Budrys po 
to dar labiau susidraugavo su 
jais. Jis mokėjo gerai jų kal
bą, o be to pats jieškojo tos 
draugystės.

(Pabaiga)
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March 6, 1968

Rev. Dr. Comelius Bučmys,
Editor
Darbininkas
910 Willoughby Avenue
Brooklyn, New York 11211

Dear Father Bučmys:
Recently a group of pub- 

lishers of foreign newspapers 
in New York City met with 
Postmaster J. J. Strachan to 
discuss problems they were 
having in the mail delivery of 
their newspapers.

The meeting, which my staff 
arranged was most fruitful, 

' and it was determined that 
much of the problem esists 
when the papers are delivered 
out of New York City. I negre! 
that one of your representati- 
ves was not notified of the 
meeting, būt I am taking this 
opportunity to ask if you are 
experiencing any difficulty 
with the mail distribution of 
the Darbininkas. If you wish 
to drop me a note, I would ap- 
preciate it.

In addition, if I may be of 
any serviče to you in the press 
area, please do not hesitateto 
contact either of my Press As- 
sistants, Frank Mankiewicz or 
Hugh McDonald. In particular, 
if you wish any material or ar- 
ticle from me which mightbe 
especially pertinent to your 
readers, I am sure they would 
be willing to assist you.

Sincerely,
Robert F. Kennedy

The Hon. Robert F. Kennedy 
The United States Senate 
Washington, D.C. 20510

March 30,1968 
Our dear Senator: *

We are in receipt of your 
communication of March 6, 
1968. Your attention to our 
newspaper and your assurance 
of support in case some pos
tai and related problems should 
crop up is highly appreciated

* The United States postai Ser
vices are ųuite satisfactory as 
far as we are concerned. How- 
ever we deem it advisable to 
utilize your benevolent altitu
de towards the press and to air 
our serious grievances we 
have regarding the postai 
exchange with our Motherland 
Lithuania: all the papers and 
other publications from over 
there reach us normally, būt 
our publications, mailed to Li- 

Spektaklis įvyks šv. Jurgio

69
N.

— JAV LB centro valdyba 
yra gavusi pasiūlymą išleisti 
plačios apimties Lietuvos isto
riją. Projekto siūlytojas bos- 
toniškis dr. Kalėda nurodo,
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vietos lietuvių 
valdyba. Ekspo- 
juos atrinks ir 
ir mokslo mu- 

ziejaus dailininkai. SB.

flf

thuaoia, never reach their des-

We should be happy to in- 
form our readers tbis summer 
that you had taken the initiati
ve to correct thiš malpraetice 
in the “Bridge buihhng atmos- 

change with the Communist en- 
slaved Motherland, and to nor

is the normai International 
practice on reciproeal basis.

We also wish Ąėe could tell 
our readers of our New York 
Senator’s having Hsed his in- 
fluence and offices to prevail 
upon the Soviet govemment 
to lower the exorbitant im- 
port taxes — olose to 100 %— 
we have to pay 
packages sent to our folks in

on all gift

our SenatorFor all this 
would earn gratitude not only 
of our readers, (the most of 
vvhom live along the Atlantic 
seaboard from Boston to Wa- 
shington, D.C., Cleveland, O- 
hio and as far as Illinois and 
California!), būt of the general 
public as well.

KOCHESTEB, N.Y.
* Liet, b-nės choro apyskaiti- 
niame susirinkime išrinkta 
nauja choro valdyba: pirm. Al
fonsas Džiakonas, nariai —Ar
vydas Cieminis, Kornelijus Cie- 
minis, St. Ilgūnas ir Jonas Ši- 
paila. Ateinančiais metais cho
ras rengiasi iškilmingai minėti 
savo veiklos 20 metų sukaktu
ves. Ta proga numatyta išleisti 
kitų chorų dar nedainuotų lie
tuviškų dainų plokštelę. Ilga
metis choro dirigentas yra Jo
nas Adomaitis, akompaniato
riai — Reimundas Obalis ir 
Kęstutis Saladžius. Choras kas
met pasipildo naujais veidais, 
bet jo pagrindą sudaro choris
tai dainuoją nuo pat choro įsi
kūrimo dienų.
Dr. Vladas LeHs ateitininkų 

sendr. susirinkime kovo 10 
skaitė paskaitą apie antibioti
kus. JĮ kiek papildė chemijos 
dr. Jonas Dėdinas. Paskaita bu
vo įdomiai parengta ir su dide
liu susidomėjimu išklausyta. 
Susirinkime pageidauta, kad 
daugiau tėvų savo jaunamečius 
vaikus vasarą leistų Į lietuvių 
jaunimo stovyklas. Susirinki
mas įvyko dr. VI. Lėlio bute. 
Po susirinkimo M. Lelienė vi
sus skaniai pavaišino.

Petras ir Emilija Norkeliū- 
nai kovo 4 savųjų tarpe atšven
tė 50 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuves. Emilija Norke- 

feelings of our readers, whkh 
came about, when they could 
not find the narnės of our | 
New York Senatus on the list 
of the U A Smaton who said 
a few kind words in the US. 
Senate on the occasion of II- 
thuania’s Fiftieth Anniversary 

caused by addressing the šame 
kind benevolent words to a 
Communist (Lithuaman) publi- 
cation in the New York area, 
which is a red mouthpiece, 
sternly opposing the re-estab- 
lishment of human rights in 
our Motherland, smearing the 
United States of America and 
adulatmg the Soviet Union.

We should be happy being 
able to infonn our subscribers 
of your taking cognizance of 
the afbrementioned problems.

Respectfully yours,

Rev. Dr. Comelius Bučmys 
Editor-in-Chief

liūnienė vis dar serga ir tebė
ra ligoninėj. Gi Petras Norke- dybos, kurią ji vadina savo 

' ištikimu užnugariu, rūpesčiu 
buvo suruoštas kraičio lietus 
Matulaičio Namam — naujagi
miui, kuris dabar visiem rūpi. 
Vakaras išėjo nepaprastai jau
kus. Vaišingos ponios sudarė 
šiltą nuotaiką, kurioje visi atsi
leido. Tikrai lijo dovanomis ir 
piniginėmis aukomis! Už tai di
delis ačiū rūpestingom rengė- 
gom bei dosniem dalyviam. 
Hartfordo kolonija ta proga pa
siryžo gausiai dalyvauti besiar
tinančiame Matulaičio Namų 
šventinime ir taip pat nuspren
dė atšvęsti Nek. Pr. Marijos 
Seserų auksinį jubiliejų lapkri
čio mėnesį. Tokia šauni veikla 
pasigėrėtiną. ...

EKzabeth, N. J. rėmėjų skyrius 
S. Čerienės-Mulks dėka Eli- 

zabethe įsteigtas naujas Nek. 
Pr. Marijos seserų rėmėjų sky
rius. Kovo 17 ten Įvyko sky
riaus pirmasis parengimas Ma
tulaičio Namų naudai. Jo pui
kus pasisekimas nustebino da
lyvius ir seseles viešnias. Sko
ningai sudaryta ir tiesiog me
niškai I. Veblaitienės pravesta mas (dalyvavo ir Alto pirminin- 
programa visus sužavėjo. Bet kas> Chicagoje įsipareigojo su- 

ne viskas! Elizabetho - aktyvinti pagalbą JFK.
tartum lenktyniavo 
savo dosnumą bei

Ypatinga padėka V,

liūnas, nors po 25 metų dar
buotės pasitraukė iš Alto ir 
Balfo pirmininko pareigų, vis 
dar tebėra veiklus šios apylin
kės lietuvis.

Lietuvių radijo pusvalandis 
nuo balandžio 4 bus girdimas 
iš WCMF (96.5) stoties, sekma
dienių rytais, 9 vai.

Genovaitė Kalvaitytė—Puo
džiūnienė, sulaukusi 43 m., mi
rė kovo 15. Giliame liūdesy li
ko dvi dukros — stud. Violeta 
ir Aušra, motina Ona Kalvaitie- 
nė, vyras Kęstutis ir kiti gimi
nės. G. Puodžiūnienė buvo bai
gus Kybartų gimnaziją ir mo
kytojų seminariją. Priklausė a- 
teitininkų federacijai.

Juozas Sodys, 44 metų, mi
rė vasario 18. Giliame liūdesy 
liko 4 mažamečiai vaikai, žmo
na Flora ir sesuo Valė. Buvo 
baigęs Dotnuvos ž. ūkio aka
demiją. Aktyvus liet b-nės, cho
ro ir kt. org. narys.

Baltijos kraštų savaitė, kurią 
viešai yra pažadėjęs pa-, 
skelbti miesto majoras Fr. 
Lamb, įvyks birželio 8-15. ši 
savaitė rengiama ryšium su šių 
kraštų 50 metų nepriklausomy
bės sukaktuvėmis ir birželio į- 
vykių minėjimais. Ta proga me
no ir mokslo muziejuj rengia
ma plačios apimties Baltijos 
kraštų (Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos) meno, rankdarbių, is
torinių dokumentų, knygų ir 
muzikos instrumentų paroda, 
(birž. 8-15). Lietuvių visuome
nė nuoširdžiai kviečiama šią 
parodą paremti. Parodą ren
gia ir globoja 

_ bendruomenės 
natus priims, 
išdėstys meno

Pavasaris ir jaunimas —du 
malonūs, patrauklūs objektai. 
Balandžio 27 į Rochesteri, N.Y. 
atvyksta Clevelando šaunus 
“Grandinėles” jaunimas. Meni
nis vadovas L. Sagys, muzikos 
— Pažemis, vald. pirm. —K. 
Razgaitis.

Programos dalyviai su ne
kantrumu laukiami Rocheste-
rio lietuviško jaunimo ir visų 
lietuvių. Tautinių šokių spek
taklį globoja Rochesterio ateiti
ninkai Organizaciniame darbe 
entuziastingai reiškiasi moks
leiviai ateitininkai, nes sutam
pa su metine švente, (šventės 
išvakarės).

Ta pačia proga pažadėjo at
vykti kaimyninių kuopų atsto-" Lietuvių parapijos salėje. Bi
rai svečiai: iš Worcester, globo
jami dantų gydytojos Onos 
Vaitkienės, iš Hamiltono, glo
bojami Jeronimo Pleinio. šalia 
Clevelando šokėjų, atvyks dar

ft alse might mitinate our

This initiative of yours, dear

OARBININKAS

j IŠ VISUR Į

ApreMkkno parapijos choras, vadovaujamas muz. AL Kačanausko, Verbų sekmadienį, balandžio 7, atlieka
Dul Bok “Septynis Kristaus žodžius“. Nuotr. V. Maželio

TALKA MATULAIČIO NAMUS
Hartford rėmėjų skyrius

Kovo 8 Švč. Trejybės 
pijos salėje įvyko labai 
ir nuoširdus pobūvis. Darbščio
sios S. Šimkienės ir jos val-

para
šytas

tai dar 
lietuviai 
parodyti 
paramą.
Budreckienei, bet kitiem auko
tojam reiškiamas nuoširdus a- 
čiū. Toksinustabus uolumas tik
rai vertas gausiausios Dievo pa
laimos. Naujasis rėmėjų skyrius, 
pradėjęs savo veiklą gilioje 
krikščioniškoje dvasioje, iš
reikštoje kun. T. Žiūraičio, O. 
P., invokacijoje ir kun. J. Pra- 
gulbicko baigimo maldoje, savo 
pasiaukojimu, be abejo, užsitar
naus visokeriopos Dievo glo- 

IŠ LIETI VOS VYČIŲ VEIKLOS
Philadelphijoje, Pa., kovo 23 

posėdžiavo Lietuvos vyčių cent
ro valdyba. Maldą sukalbėjo 
kun. Albinas Neverauskas iš 
šv. Kazimiero parapijos. Jis 
taip pat pasakė ir sveikinimo 
kalbą. Sveikino ir 3 kuopa.

Be . centro valdybos narių, 
kad toks projektas kainuotų dar buvo ir vietos vyčių. Iš- 
apie $15,000. Projektas perduo
tas Kultūros Fondui, kuris jį 
svarstyti patieks savo pataria
mosios komisijos nariam.

— JAV LB centro valdyba 
gavo naujai Įsisteigusios Ame
rikos Lietuvių Sporto Federaci
jos raštą, kuriuo Federacija 
prašo ją priimti į Amerikos Lie
tuvių Bendruomenę pilnateisiu 
nariu.

lietai pardavinėjami iš anksto. 
Smulkesnių informacijų reika
lais kreiptis pas moksleivių pir
mininkę Jūratę Krokytę, 
Fem Castle Dr., Rochester, 
Y. Tel. 544-3468.

bos šiame laisvai apsiimtame, 
bet nelengvame darbe.
New York© rėmėjų skyrius

New Yorko rėmėjų kraičio 
lietus Matulaičio Namam pasi
žymėjo ne tik gausia ir didžiai 
Įvertinama materialine pagalba, 
bet rengėjų ir visų dalyvių prie
lankumu, dėmesiu bei jaučia
mu šeimynišku gerumu. Paren
gimas įvyko A. Matulaičio, P. 
Ąžuolienės ir A. Radzivanienės 
didžiadvasiškomis pastango
mis. Jiem padėjo ištisa eilė lai
ko ir darbo nesigailinčių ge
radarių. Puikios vaišės davė 
pobūviui jaukų toną, o aukoto-

NESUSTOKIME PUSIAUKELYJE
• ' . ■ - i.

Prieš penketą savaičių mū- Galime pareikšti, kad jau 
su centriniai veiksniai—Lietu- esame gerokai pajudėję: Jung- 
vių Bendruomenė, Vlikas ir Al- tinis Finansų K-tas galės šį 

.tas — pasirašė bendradarbia- tą iš bendrosios programos iš- 
vimo komunikatą. Tuo pat lai
ku Lietuvių Bendruomenės ir
Vliko pirmininkai drauge krei- bet optimizmą grindžiame vil- 
pėsi į liet, visuomenę, raginda
mi visus tvirtai prisidėti prie dar vasaros atostogų pradžioj, 
Lietuvos laisvės kovos metų visos lietuvių bendruomenės, į- 
uždavinių įgyvendinimo, auko- vairios organizacijos, Įstaigos, 
jant Jungtiniam Finansų Ko- Įmonės ir kiekvienas lietuvis 
mitetui (JFK). Taip pat kovo 
16-17 PLB vadovybių pasitari-

JFK išsiuntinėjo apytikres 
surinktinų aukų kvotas paski
rom LB vietovėm, o taip pat ir 
lėšų telkimo medžiagą bei au
kų lapus. Keletą kartų buvo 
kreiptasi per spaudą ir per ra
diją, raginant sudaryti prie LB 
JFK skyrius ir prašant visus 
jungtis į lėšų telkimo darbą. 
Tačiau aukos plaukia per lėtai.

klausyta pranešimų. Daug kal
bėta apie ritualų komisijos dar
bą, apie 4 vyčių laipsnį, gar
bės narius.

Pirmininkas Wesey pranešė, 
ką vyčiai nuveikė Lietuvos ne
priklausomybės 50 metų sukak
ties proga. Vyčiai dalyvavo į- 
vairiuose komitetuose, taip pat 
išleido specialų ženkliuką, kurį 
nupiešė Antanas Juknis iš Chi- 
cagos.

Taip pat numatomos ir jau
nųjų vyčių varžybos. Jų premi
jom paskirta 50 dol. Prisimin
ta, kad birželio 13 bus maldos 
diena už Lietuvą. Helen Shield 
kalbėjo apie šių metų seimą, 
kuriam šeimininkaus 3 kuopa.

Kalbėta ir apie R.K. Susivie
nijimą ir kitus vyčių reikalus

ĮRENGIANT
jų neišskaičiuojamas dosnumas 
— pakilią nuotaiką. Dovanos 
Matulaičio Namų įrengimui 
praktiškos, gražios ir labai nau
dingos. Parengime dalyvavu
sios putnamietės seserys grį- 

~žo susižavėjusios ^naujais ir 
jau anksčiau pažįstamais, bet 
vis kitokiais būdais savo nuo
širdumą įrodančiais draugais.

Nek. Pr. Marijos seserys vi
siem kartu ir kiekvienam at
skirai iš širdies dėkoja. Tiki
mės vėl pasimatyti Matulaičio 
Namų šventinime gegužės 19. 
Dirbome kartu — tiktų ir 
džiaugtis kartu!

laidų apmokėti. Tik nestokime 
pusiaukely. Esame optimistai, 

timi, jog artimiausioj ateity,

atliks savo tautinę pareigą taip, 
kad
sau
kad

ramia sąžine galėtų pats 
pasakyti: Ir aš prisidėjau, 
okupantas-komunistas ru- 
greičiau išsikraustytų iš 

mano tėvynės.
Aukų lapai, propagandinė 

medžiaga, loterijos bilietai, 
ženklai, vokai gaunami vieti
nėse LB apylinkėse, JFK sky
riuose arba centre: United Li- 
thuanian Finance Committee, 
29 West 57 St. Nevv York, N. 
Y., 10019.

Jungtinis Finansų Komitetas

Irena Šankus, Vyties redakto
rė, pranešimą atsiuntė raštu ir 
padėkojo K. Sipailai, kuris mi
nėdamas savo 50 metų sukak
tį, padengė vieno numerio iš
laidas.

Posėdis užsitęsė apie 6 va
landas. Šių eilučių autorius ir 
visa centro valdyba nuoširdžiai 
dėkoja 3 kuopai už malonų pri
ėmimą. . F.V.

Mielas lietuvi, paremk lietuviu pranciš
konu pastangas pastatyti KULTŪROS 
ŽIDINĮ New Yorke. Įsigytas žemes skly
pas Highland Blvd., Highland Parke, 
Brooklyn, N. Y- Baigiami ruošti pastatu 
planai. Laukiam talkos! — Aukas prašom 
siusti lietuviu pranciškonu vienuolynui 
680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N.Y. 11221

— Bendrinė lietuvių stovyk
la po pirmojo pasisekusio ban
dymo pereitais metais rengia
ma ir šiemet Dainavos stovyk
loje, Manchester, Mich. Ji į- 
vyks liepos 28 — rugpjūčio 4. 
Pagrindinė stovyklos paskaitų 
tema: “Mūsų idėjinis turinys 
laiko tėkmėje. Skaitys mūsų ži
nomi intelektualai. Svarstant 
šių metų atostogų planą, verta 
pagalvoti ir apie bendrinę lie
tuvių stovyklą, tuo labiau, kad 
dabar Dainavoje patogiai gali 
vasaroti ir šeimos su vaikais. 
Stovyklą organizuoja Lietuvių 
Fronto Bičiulių centro valdyba 
talkinant LFB t-bai. Registra
cijos ir smulkesnių informaci
jų reikalu kreiptis: J. Mikonis, 
24526 Chardon Rd., Richmond 
HTS, Ohio 44143.

— Solistė Aldona Stempužie- 
nė pakviesta dainuoti su San 
Diego simfoniniu orkestru rug
pjūčio 9 San Diego, Califor- 
nijoje.

— Tautinių šokių šventės 
komitetas jau pradėjo gauti au
kų iš Įvairių JAV vietovių. 
Tuo stengiamasi padėti mūsų 
jaunimui atvykti šią vasarą į 
tautinių šokių šventę. Vienas 
taurus lietuvis, pasirašydamas 
tik St., komiteto pirmininkui 
rašo: “Gerb. Daktare, esu ne^ 
dirbąs ir dar ne pensininkas. 
Siunčiu labai mažą auką šoke- ; 
jam rš P. Amerikos ir Vokieti
jos atgabenti. Priede 2 dol.” ;

— Lietuvoje paskutiniu lai
ku mirė kun. Kostas šleinis. Ko
vo 16 palaidotas Kuršėnuose. 
Kun. K. Gaidelionis kovo 28 pa
laidotas Luokėj.

— Putnamo mergaičių dvi- 
dešimtpenktoji jubiliejinė sto
vykla Įvyks birželio 30 —lie
pos 28. Pats laikas registruo
tis — nedaug vietų beliko. Pri
simenant Lietuvos laisvės ko
vų sukaktį, šių metų stovyklos 
tema: “Iš praeities stiprybę šė
miam”. Stovyklos vedėja: Sės. 
M. Viktorija, padėjėja: Sės. M. 
Eucharista. Kviečiamos visos 
lietuvių kilmės mergaitės 7-15 
metų amžiaus.

— JAV LB centro valdyba 
ruošia dvi trumpas brošiūras a- 
pie Lietuvių Bendruomenę: vie
ną lietuvių kalba, kitą anglų 
kalba. Brošiūros pasirodys ge
gužės mėn. gale ir bus tinka
mos naudoti organizaciniam 
reikalam steigiant naujas apy
linkes ir įjungiant organizaci
jas į LB. Ypač brošiūros bus 
naudingos LB populiarinimui 
ankstesnių išeivių ir angliškai 
kalbančių lietuvių tarpe.

— Inž. Bronius Nainys ir An
tanas Rinkūnas, JAV ir Kana
dos LB pirmininkai, Chicagoje 
turėjo pasitarimą abiejų kraš
tų bendruomenes liečiančiais 
klausimais. Ta proga buvo ap
tarta ir ketvirta Dainų šventė.

— Vyresniųjų moksleivių a- 
teitininkų studijų dienose ba
landžio 20-21 Patersone, N. J., 
programą praves šie prelėgen- 
tai: kun. dr. V. Gidžiūnas, 
OFM., dr. V. Vygantas, inž. A. 
Sabalis, kun. V. Dabušis ir J 
Gaila.

— Pianistė Aldona Kepalai* 
tė, Washingtono ateitininkų pa
kviesta. atliks pianino rečita
lį balandžio 28.
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Erie Fuel Oil

Marine Sales Delicatessen
Atlantic

©

IoIoĮoHc]

GRANO PLAZA SHOE SERVICE
Corrective Shoe Fitting 

Complete Orthopedic Shoe Service 
New Shoes and Shoe Repair 

593 Route 18
East Brunswick — 201 254-5513

TRIANNI INC.
Prime Meats

574 3rd. Avenue
New York City — LE 2-0053

LARRE** FRENCH 
RESTAURANT

For Fine Freneh Cuisine
* Closed Sundays 

50 West 56th. St. New York City 
212 247-8980

INCA AUTO BODY
Collision Experts Appraisal Service

133 Thomas Street 
NEWARK, N.J. 

Dial 201 622-1718

REO'S RESTAURANT
Fine Food and Exceilent Service 

Tues-Wed-Thurs 10-10 
Fri. and Sat. 10-12

. 2284 Dune Drive — Avalon 
600 967-7323

FREDS BARBER SHOP

210 W. 50 St., New York City
CO 5-9898

Master Barbers, Parisian Stylin;
Acadeatie De Paris

B L ESSEDANDJOYOUS E A ST E R TO ALL
SHOP .

427 Halsey St. Newark. NJ.
Open 6 days — (201) 642-9810

Prompt dependable Service

Triangle

Central Hotel

☆
Collegetown La r šenSAL’S

Gulf BakingRepairs
Company

Repairs i
Open Seven Days a Weekask for Joe or Jack

Road Service
Route 9 Call

MA 5-1600
t ♦ 
«

♦ i

140 Palisade Avenue
— BOGOTA N.J.

Call
201 -487-3053

626 3rd Avenue 
New York City

Never closed 
Open 24 Hours

Turnpike Exit 11 
Woodbridge 

Dial 201-636-1840

Delsea Drive & Heston Road 
Glassboro 

Call 
609 - 881-2454

FOR THE FINEST -
OF FOOD 

CaU 
TN 7-2678

{ TURNPIKE
{ SERVICE STATION 
f

♦
# We do general auto repairs

Specializing in 
Motor Tuneups 
Road Service

Open 7 days a week 
We Do General Auto Repairs

Route N 202 
and Hamburg Tpke 

WAYNE N.J. 
Road Calls’Phone 

201 - 835-9822

MORELLI 
OVERSEAS 

EXPORT 
SERVICE 

COKP.
Piggy Back Div.

Export Packers - Coopers 
\yarehQUsemen- Markery 

Trucking - Storage & Packing 
in Transit

275 Johnston Avenue 
Jersey City 07304 

432-5000
Pier 16 — North River, 

New York 10007 
227-8144

OLD 
SEIDELBURG

f M. TROTTAI & Sons
Ine. ♦

t
©
©
©

Since 1907
SCRAP METALS
Bought and Sold

Highest Prices Paid

©
Prompt Pick-up

and Coal
Ine.

Patricia s 
Beauty Salon
Late Nite Thursday 

and Friday
843 Kearny Avenue 

KEARNY, N.J.
Call

201 - 991-4775

1225 St George’s Avė 
Colonia N.J.

The finest in fiberglass boats.
Featuring 

Glastron - Starcraf t - Cobia 
Johnson Outboard Motors 

Call 
201-382-1729

For the Finest 
We also do Catėring

Closed Mondays
147 Washington Avė 

Little Ferry N.J. >-
Call 201 487-1177

Park Avė.
AUTO BODY & FENDER

Painting Welding 
Ali work guaranteed 
Insurance Estimates 

Open 5Vž Days a Week
750 E 22nd Street 

Paterson N.J. 
Call 

201-525-9762

Ready Rent-AH
We Rent Everything 
Garden and Power Tools

Complete Line 
of Party Supplies

298 Medford Avenue
Patchogue

Call
516 GR 5-8686
or —GR 5-4389

1149 Bedford Avė
Burners Installed 

and Serviced
Fuel delivered by 

metered trucks 
Call MA 2-4588

Ernies

©
©

Mr. Harry s 
Coiffures

Late Nite Thursdays 
HARRY GORREL, 

Mgr. Prop.
19 r2 Church Street 

Paterson N.J.
Call 201 - 684-9744

John s Lincoln
Park Esso

Open 7 days a week 
General Repairs 

Lubrication - Tuneups
212 Main Street 

Lincoln Park
Free Pick-up — Delivery 

201 - 694-4370

Jerry Sun 
Servicenter

Open 7 days a week 
We Do General Auto Repairs

2612 Morris Avenue 
UNION N.J. 

Call
201-688-6953

Hoitsma
Bracket

Original Manufacturers 
of adjustable 

Scaffold Brackets
Box 452 River Station 

Paterson N. J.
201-279-1331

ESSO 
SERVICE STATION
Open 7 days a week

We do 
General Auto Repairs
864 Mt. Prospect Avė 

Newark N.J.
Call 

201-483-8860

Jim’s Auto Body

Complete Auto Collision

Located 113 Seaview Avė 
Jersey City — New Place 

We Aim to Please 
Dial 

432-1395

Riveria
AUTO BODY 

AND FENDER WORK
Open 5’a days a week

504 PassaicAve 
East Newark, N.J.

Call
201-481-1222

FITZ-INN
Parking 

Ine.
186 South Essex Street

ORANGE N.J.
CaU 

201-672-9789

Gregory
Coiffures

Late Nite 
Thursday and Friday 

1803 Lincoln Highway 
Route 27 

EDISON N.J.
Call 

201 - 985-6768

Catėring

Celeste
For Ali Occasions

801 West Side Avė 
Jersey City

CaU 201 HE 2-8177

Pompton
Beauty Salon ♦

The ultimate in hair styling } 
& coloring, permanent waving. | 

Late nite Thursday {
i

9 Kent Place }
. Pompton Plains *
Call 201 - 835-2128

Herbert & Emmy Wilfert $

Tilo Company
Ine.

Freneh Cleaners
Launderers Ine.

684 Fulton Street 
Brooklyn N.Y. 

Household Drajieries Blankets 
Rūgs Chair Covers šame day 

Shirt Service
Free pick up and delivery 

Call JA 2-3717

<•>

Funeral Home
For Integrity Dependability 

and Ethics

Roofing and Siding 
Serving home owners over half 

a century. 
Aluminum siding, gutters, 

leavers, windows, doors, and 
mineral fibre siding. 

Free inspection and estimates 
10 Depot Rd. - Huntington Sta. 

ForFast ActionI 
Call 516 HA 7-5990

Terracc Inn

and
Restaurant

For the Finest of Italian 
and American Food 
Open 6 days a week

16 Main Street 
Sparta N.J.

Call 201-729-9957

East lslip Paint 
and Waflpaper 

Co.
ED BENERICT — 
Authorized Dealer 

Benjamin Moore, Colorizer,
Dupont, McCloskey

Varnish — Complete 
seleetion of wallpapers 

Thibaut, Schumacher, Lenox 
64 West Main St. East lslip 

(516) JUniper 1-7575

Where Good Friends Meet 
Homemade Pizza Pieš 
Liąuors to Take Out

........ Pointville' Road 
Pemberton N.J.

Call
609 - 894-2187

George PauTs
Lock Service

Formerly with Vogt’s of 
Paterson 15 years 

MASTER LOCKSMITH 
Complete Lock Service 

for Service dial
523-5415

Paterson 07503

Four Seasons
The Most 

in Dry Cleaning 
One Hour Martinizing 

Logo.
2908 Marlton Avė 
Pennsauken N.J.

609 - 665-2445

g f
©

©

S

I

732 HENRY STREET 
Brooklyn, N. Y. # .

: Comer Shoppee |

Happy Easter 
to all our 

Friends and Customers

Delicatessen
and Catėring
1812 Flatbush Avė 

Brooklyn N.Y.
♦ DE 8-0807

*

J. B

— NEWSPAPERS 
Rush Orders to Go 
Open 7 AM - 10 PM 

Every Day
1 Morton Place 

Colonia, N. J.
Call 

201-388-9831

Hair Fashions
218 Glen Cove Avė.

t GLEN COVE
(516) OR 6-9300

«

©

I FARRIER
PLUMBING

f COMPANY

i
i
© 
©

©

George Esso
Servicenter

Cooks Esso
Servicenter

* Pilkington’s •
♦ °
* Gulf Servicenter :

Xohitl Mexican
Restaurant

146 W 46th Street 
New York City 
The Finest of 
Mexican Food 

Call 
PL 7-1325

George’s HAROLD
©

Seafood and Steak
. House

Late Nite 
Thursday and Friday
394 Central Avenue 
East Orange, N.J.

Call
201 -674-9586

i

Call
201-277-3327

HOBOKEN N. J.

35 Westerwėlt Place

Open 7 days a week

Morris Turnpike 
SUMMIT N.J.

Open 7 days a week 
General Auto Repairs

| Open 7 days a week • J 
| We do General Auto Repairs I

Jersey City N. J.
201 HE 4-2211

326 Lincoln Avė 
Hawthome N.J. 

Call 
201-427-9759

« « i

PLUMBING 
CONTRACTORS

1016 Ma. n Street 
Paterson, N.J., 

Call 201 - 525-9658

for St. Peter & Paul 
Sehool and Convent

Open 7 days a week 
We do general 
Auto Repairs

©

Brown’Fiimiturc
SERVICE STATION Lobster HouseIne.

and Fine Service
Tele

Call 609-8584994 516 - 431-3196 or 98
201 - 9331800201-354-9680

* t

For the Finest 
of Furniture

235 Stuyvesant Avė 
LYNDHURST N.J.

Bayside Drive 
Point Lookout 
ExceIIent Food

Open 7 days a week 
We do General Auto Repairs 
Haddon & Albertson Avės. 

Westmont N. J.
Call

1980 Flatbush Avė 
off Kings Highway 

Free Parking 
Your Hosts George & Joan 

Call 
ES 7-7674

Elizabeth
Gulf Service

George Lee
TEXACO

Pearl Metai
ATLAS
ROSES

Fabricators

Towing Service 
Automatic Transmissions 

Our'Specialty 
Route 1 & Broad Street 

Elizabeth, N.J.
Dial

Everything 
for the Gardner

8930 Avenue “D” 
Brooklyn, N. Y. 
Can NI 9-9410

Shop and Office 
Eęuipment 

Shelving Bench Legs 
Pallet Racks

593-595 Palisade Avė 
Jersey City, N.J. 
201-659-8120 / 21
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nina šalnfenė buvo atskridusi

' sekimo konemrtą lietuvių pilie
čių klube. Publikos susirinko 
netikėtai daug, nors tai buvo 
nė savaitgalio vakaras.

Solistė pradėjo programą lie
tuvių kompozitorių dainomis; 
vėliau ji atliko arijas iš įvai
rių operų — “Hoffmanno Pa
sakos”, “Mignon”, “Pikų Da
ma”, “Lakmė’’, “Lakštingalos 
Giesmė” ir kit.

Akompaniatorius lydėjo stip
rokais piano garsais, nesiderin
damas prie vokalinių subtilių

Simo vietose, turi* MHate at
liko sa nepaprastu švelnumu, 
įsigyvenimu ir drauge dideliuįsigyvenimu ir drauge

Janina Dainienė buvo žari 
perų arijų koforataroje, 
lakštingalos trėlėse, kurias

MŠta

RABlid PttŠRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valinda 

NE# YORKE
Šeštadieniais nuo 5 Bd 6 vaL WEVD 
1330 KiL 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas, 1016 Schlei- 
fėr Rd. HiHsidfe, NJ. 07265; tel 201-

ma klausytojus. Dkleiė 
audra, šaukimas “tas” privertė 
ją virš programos dar ir 
padainuoti.

Jos mielas viešas 
nimas ir padėkojimas 
čiams už taip Šitą 
užbaigė dainos vakarą.

Solistę J. šalnienę, kaip vi 
suomet, lydėjo jos vyras dr 
Jonas Šalna, M.D. drauge 
jauniaūsiuoju sūnumi Jonuku.

Vis daugiau atsilanko lietu
vių į FlMidą. Neseniai Miami- 
je viešėjo vieną savaitę dakta
rai Giedrė ir Vincas Serme- 
niai.

opera-

BAKER £XP ON BREAD 
Worit riėar Home

ONE WAY MOVIMO INC

Call 887-1221 — Mr. H. Alers 
P. S. C. No 1087

DRESSblAklN^ 

& ALTERATION
Ali work done at reasonable prices 

Call 297-6838 Miss Beny 
104-11 169th Street Jamafca

ALDRIDGE CONTRACTORS
Ąltėrations — Fire Jobs 

Plašterihg Tile Brick and Btock iay- 
tng Carpentry all work guaranteed 

1488 Sterling Place Brooklyn 
Call 772-5827

’................................... .

“If you really want yovtr car te
— see MARIO** Marto*a Aute

Auto repairs. Skilled mechanics 5- 
SheH Bay Rd., Mayville (Opp. Exit 
of State Inspection Station) Phone: 
485-5607 — Cape May Court House

GONZALĖZ 
MOVING

Loeal Movers Lic and Bonded ' 
Tele 625-5451 / Nights 788-3059 

198 Court St Brooklyn
PS.C. 1340 E. Gonzalez

BAY AUTO WASH — 212 Buy St. 
SI. Open 6 days a week Car Wash 
Mon thru Thurs. — |2.00 Fri & Sat 
82.50. Simonizing smaU cars 825; 
CaddHacs & Lincolns 898 All work 
guaranteed — Call 442-9338

Laisvės žiboryš — NĖW YORK — 
Lietuvių Ir anglų kalbomis sekina- 
difeniais 9-10 yaL ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjai; Antanas Jtažei- 

"fei VI 5^6332 ir Romas Kezys TW 
4-1288, 62-15 69th PL, Middie Vil
iūge, N.Y. 11379.

Boston, mass
Vedėjas

STEP. KLYKUS 
WLYN — 1360 kilocyėles 

ir FM 101.7 banga

rijos tarėjo O. Keraitiėnė su 
savo dukterim. Buvo apsistoju
sios Baliic Hotel Miami Beari 
saloje.

Marija Rima Tūbelytė —Kul 
manienė viešėjo 3 savaites 
Miamijė pas savo motinėlę Jad 
vygą Tūbelienę.

Janina Narūne

1180 Deer Park Avenue 
North Babylon 

Call 516 NO 7-4777

Solistė Janina šalnienė

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON, 
Vedėjas P. VIŠČINIS

LOCH NESS “PABAISA” IR KAS JI TOKIA?
rieše pasaulio vietose, ypač Eu
ropoje. Paleontologai buvo įsi-

’Tr Dtevte sutvėrė didelius

gyvai ir galindas judėti esy-

TteL JU 6-7200

Sekmadieniais 8 - 9 vai. ryte

LIETUVIŠKŲ MELIOIMJŲ 
RADIO VALANDĄ

(Pradžfot knyga, 1,21-)
☆

Locb Ness yra Siaurės Škoti
joje ežeras. Pats giliausias Eu- 
ropoję. Ilgumas 23 mylios, pla- rtšėnto. 

p.p. tam® viena ir pusė mylios. Gi- Vfed

Galva sukinėjosi nervuotai į 
visas puses. Vienam laiveliui 
priartėjant, padaras pasinėrė ir 
pranyko gelmėse”.

Po to Alei Campbell matė 
tą patį padarą daugel kartų. 
Kitais metais buvo apklausmė-

buvo išnykę. Galimas dalykas,

likti iki mūsų laikų? Kad tai

HARfFORD, CdNN.
Ved. ALG. DRAGOMAVICIUS skini ežeru.

Jau keli šimtai metų kaip 
vietos gyventojai pasakoja keis
tas legendas apie kažkokią pa
baisą, gyvenančią ežero gelmė- 

_ _________ ____ ae. Tos pasakos buvo tik legen-
52 shady~st. W. Pg£, Ferma. 15228 dos iki 1933 m. Staiga tų metų 

vasarą kilo žmonėse kalbų, kad 
daug kas matęs slibiną plaukio-

šo povandeninius laivus, juos gus manė, kad jo akiniai ap- 
nufotografuoti ir nustatyti di- gaudinėjo. Jis juos palengva

PITT3BURGH, PA.

TeL 563-2754
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. pp.

0Hll_AdEU»HlA, PA. ant kranto.

1203 Green SL, Pidla, Pa. 19123

WatėAburV, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS

Sefcmed. 6:35 ik* 10:30 ryta
■ ■■■■

imate
thegue” šoktai.

Balandžio 20 — Jaunimo šnipo-

BatandŽto 20-21 — Vyresniųjų 
moksleivių ateitininkų studijų die
nos Patersone, NJ, Rengia rytinio 
pakraščio moksL ateitininkų vado
vybė.

Balandžio 21 — Velykų statas, i

Balandžio 21 — Velykų statas »

vieną pabaisos filmą, pareiškė, Sau valgyti mafiau sūrio, neš

čiau ir per nuvalytas akinius

paleontologų nuomonę, jau

ma, kol 1934 m. gegužio mene- fcuris 1960 balandžio mėn. še- prie Madagaskaro, buvo cobUh 
sj vienas žvejas, Alei Camp- Sas dienas budėjo ant ežero canth, labai primityviška žuvis, 
beD, visiškai patikimas žmogus, kranto. Jam pavyko padaryti apie penkių pėdų ilgumo, ku- 
šusijandinęs ir kiek persigan- 40 pėdq ilgumo filmą, kada tas rios pelėkai tarnauja kaip ran- 
dęs, padarė šį pranešimą vai- padaras, sukeldamas didelį pu- kos ir kojos. Pasirodo, kad ta

nugara matėsi iš vandens ..

Įėję, 816 Jamaica it titafe AvO. k*m- ųjk--_ b-e, — W W _ A INIBVBPSS, tirOOKiyn, XW.X.
Rengia Liet. Moterų Fed. RtaM* SffSįJįHr' wa*MN_. _ - mm kuuuotb.C^v X OTKC» įf į . * -

BHbHb Ž — Ctetgfe fctet Ott- 
Baiandtfo 27 — Šeštadienio popfe- m tlrtliha” mšutymas ktmečrti- 

tę. Pabaltijo Moterų Taryta* mM- hė> termoje, Rėtįfa -TAtette ft-

gos 45-ių metų sukakties minėjimas.

" Wn. Amatui, B. S. W 
77-01 JAlHAfCA AVENUE

* (Cor. 79Mb OtrriR) 
Woė0haven» N.Y. 11421

Ettore (talerio*

OPĖRATORS
NEEDLE and MERROW 

PIECE WORK
Earn approxlmately $100 weekly 

Nedr ybur kome 
Big Modern Factory 

Near Subwayš, Bus, etc.
537 BLAKĖ AVENUE 

(near Hinšdaie St.) 
EV 5-1400

- — U -■ y —_______________
DUNN’S WHOLESALE 
BEĖR OistitlBUTORS

82 W. 127 St. NTC — TeL 348-2434. 
Discount on Ballantine, Miller Hi 
Life and ŠchHtz, also Jamaica Red 
Stripped Beėr from Jamaica. Send 
ln yottr orders today.

Sale on all kinds of luxurious furs, 
rėasonably priced for clearance. Al
so slightly used, būt restyled coats, 
jackets, stolės, ęapės. Come in and 
look around. No obligation. Lay- 
Away Plan. Frank Schnetoer Furs 
305 Ttb Avė., 7th Ftobr. AL 5-1560. 

'.jt '.t.TTT frrti -~ — TiiTfTri*nt . ' ' .
MEN _ WOMEN

Hair Permanently Removed 
michoLas j. FRltZLO,

363 Wėst 57 Street. For appoint- 
ment call 265-7144

Reading — 65 Acre HORSE FARM 
1830 restor cape cod, new seeded 
fields, fenced, unfin. guest house, 
new stable, artesian well. 847,000. 
G. HUTCHlMs Shattuck Hill Farm 
RFD, 1 Reatkng, Vt. 05062. Phone 
(802) 484-7830.

CABINET MAKERS
AND

WO0D v/orkėrs
Experienced Benchmen and 

Machinė Mėh
Steady Jobs Good P8y 

Company Benęfits 
Plenty of Overtime 

j£xp«uiauig arcintectiHiii woociworK» 
miliwork and store ffctufe Company 
in New Jersey % hour from New 
York City — Phone 201 964-0474.

WOMEN,
NEtED ĖOCTRA MONET?

WORK NTGHTS 
FULL TIME / PART TIME 

Start 6 PM — work 4-8 bours as 
CLEANUfG LADIES

TOt> SALARY
& BENEFITS

ites&ys A TliUrsdays 
Aua*y ŪHH17PM

» Etat 27tk Street

■.fcTr iiii

bPfeitAtotal EXP

PRtNTING SERVICE 
10,000 1 color 1 aide 826.00. Call

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wėsf Broadway, South Boston Massachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus" 

ALFRED W. ARCHIBALD 
President

•to banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A.
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas (Assets) virš 8132,000,000

Current dividend 5% on all accounts.

Dabar moka ui visų rūsių taupomus pinigus. "

-......................

jgajBįfo Tel. (212) 497-8865
eaSteB Alfa J eweler

A. Ū S E LIS 
Garantuotas laikrodžių taisymas 

Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio įvairūs laik- . 
rodžio 4 Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
Regina ūšėlienk — th. 497-8865 A 

Pusmetinis Sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

ttH St Niekotas Avė., Ridgevrood, N.T.

Universal šermeninėje 
laidotuvės yra tikėjimo 
paliudijimas.

unfretsal
FUNERAL CHAPČL, INC.

S2nd Street at Laxmgton Avenue
Ray KerbeHs, Dir.

PL 3- 5300

PAMINKLAI STATOMI 
VISOSE KAPINĖSE

IONcypAel^----------------
800 jaMaica avenue 

brooklyn, n. y.
AP 7-2332

fmiĖ& MfeMOftlALS 
85-31 Grand Avė. Mkspėth, N.Y. 

DA 6-2123

Ė. Novak

S^KMĄUfN/AlS/T/MYTA 12-b • (112) 244 -1346 •

SandwftLrsihic.

GERIAUSI KAILIAI 
MWI PUOŠNŪS

3« StVBMTH AVE4^27tli$t)įNEW MORKĄ* DflOt

\ TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR ĮVAIRIOS 
RŪSIES RASITE MŪSŲ SANDfiLYJE VISADA. Viršuje

Adolf Schrager Furnitūra, Ine.

i
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DARBININKAS
NAUJIENOS,

Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo 50 metų sukakčiai 
paminėti Lietuvių Katalikių Mo
terų Organizacijų Pasaulinė Są
junga leidžia apžvalginę knyge
lę anglų k. Joje bus pirmon 
eilėn nušviesta Lietuvos istori
nė eiga iki šių dienų, religi
nė padėtis ir lietuvių katalikių 
moterų organizacijų veikla Lie
tuvoje ir svetur. Si knygelė 
skiriama angliškai kalbančių ša
lių pasaulinės Katalikių Moterų 
Organizacijų Unijos nariam — 
organizacijom, kurių yra 65 
kraštuose. Vėliau bus išleista 
prancūzų Įtakos kraštam pran
cūzų kalba. Anglų knygelė jau 
paduota spausdinti pranciško
nų spaustuvėn. Atėję Į minė
jimą Maspetho parapijos salėje 
balandžio 28, 4 v. p.p., galės 
ją pamatyti.

Paulina Siemaškienė, iš 
Woodhaveno. išvyksta 2-3 mė
nesių atostogų i Santa Monica, 
Calif., pas savo draugus.

Kotryna Žalkauskienė — 
Jurkšaifė, sulaukusi 68 metų, 
balandžio 5 staiga mirė Wash- 
ingtone, D.C. Palaidota Wash- 
ingtone greta savo vyro Ka
rolio Žalkausko, kuris mirė 
1961.

Bronė Saladžiuvienė, pulk. 
P. Saladžiaus našlė, keliauda
ma iš Baltimorės, Md., i Roches- 
teri, keliom dienom buvo susto
jusi Ne\v Yorke pas gimines 
bei pažįstamus.

Į Lietuvių Fondą po 30 0 
dol. inešė dr. Leonardas Ple
chavičius ir dr. Stefa ir Adolfas 
Dimai, tuo padvigubindami 
ankstesnius savo Įnašus.

Patricia Ann Drage-Dragūnaitė

Patricija Drake-Dragūnaitė, 
23 m. amžiaus, gyv. Jamaica 
Estates, N.Y. mirė balandžio 
5. Pašarvota Simonson Funer- 
al Home, Richmond Hill, N. Y. 
Laidojama iš Nekalto Prasidėji
mo bažnyčios Jamaica Estates 
Sv. Karolio kapinėse. Velionė 
tik ką baigusi kolegiją, paliko 
liūdinčią motiną Genovaitę Dra- 
gūnienę, seserį Katariną A. Ta- 
freshi ir brolį Williamą J. Dra- 
ke ir kitus gimines, senelį An
taną Venekūną, teta Kateriną 
Mrozik. Velionės tėvelis Wil- 
liam J. Drake, žinomas advoka
tas ir kandidatas į JAV Kon
gresą, mirė tik prieš keletą me
tų.

g

N.Y. lietuvių jaunimo ATŽALYNAS (atstovai iš visų New Yor
ke veikiančių jaunimo organizacijųSkautų. Skautii Akademikų. 
Ateitininkų. Vyčių ir Neo-Lithuanijos) rengia

ŠOKIUS su psychadeliška atmosfera 
Balandžio 14 — Velyk V sekmadienį 

7:00 v. v.
ST. MATTHIAS PARAPIJOS SALĖJE

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 • Jėjimo auka: $1.75 (užkandžiai nemokamai. 
Pelnas skiriamas Jaunimo cent-ro—Kultūros židinio statybos fondui

Vienuolynas-------- -- GL 5-7068
Spaustuve ........... GL 2-6916
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L. K. Moterų Sąjungos 29 
kuopa rengia tradicinį lietuviš
ką Velykų stalą balandžio 21,
1 vai. popiet Apreiškimo para
pijos salėje, Brooklyne. Bus į- 
vairi meninė programa ir gau
sūs namie gaminti valgiai. Są- 
jungietės laukia daug svečių.

Į Chicagos Lietuvių Operos 
koncertą, kuris įvyks birželio
2 d. New Yorke, bilietus gali
ma užsakyti ir paštu. Bilietų 
kainos: 3, 4, 5, 6, 8 ir 10 dol. 
Atitinkamai sumai čekį “Lith- 
uanian Radio Club” vardu rei
kia prisiųsti drauge su užsaky
mu šiuo adresu: Vincas Pad- 
varietis, 87-40 127 St., Rich
mond Hill, N.Y. 11418. Taip 
pat reikia pridėti sau adresuotą 
su ženklu voką.

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 
administracijoje.

Elizabeth, N. J.
Per ALB Elizabetho apylin

kės valdybą Lietuvos laisvini
mo reikalam aukojo: dr. St. 
Petrauskas — $30.00; po $20— 
prel. M. Kemežis". Jurevičių šei
ma, Pr. Kupinskas, P. Pečen- 
kis, M. Kaselis, Alb. Stukas; 
$15.00 — kun. J. Pragulbickas, 
po $10.00 — A. Knieža, P. I- 
vaška, J. Grigaliūnas, VI. Kir- 
velevičienė. J. Naruševičius, 
A. Žemaitis. P. Kasperiūnas, J. 
Dirginčius, J. Akulionis, A. 
Bružėnas, kun. V. Karalevi- 
čius. P. Normantas, P. Šlepe
tys, V. Misiūnas, J. Liubinskas, 
K. Ožolas, K. Mikaitis, A. Po
cius. J. Švedas, K. Bartys, P. J. 
Levickas, A. Subačius. A. Va
laitis, V. Tomkus, P. Kirslienė, 
H. Bitėnas. P. Lanys. Br. Ma
lišauskas. K. Čiurlys. P. Ku- 
dulis; po $8.00 — J. Veblaitis 
ir M. Budreckas; $5.00 —A. 
žindžius, E. M a ž o n i s, U. 
Maceikonienė, V. Budnikas, 
J. N a u j e 1 i s, kunigas V. 
Svirnelis, B. Vyliaudas, Mr. 
Mrs. J. Allen, P. Damijonaitis, 
V. Staknys, J. Ramanauskas, J. 
Miežaitis, K . Kaspariūnas, V. 
Tiknys, J. Reedy, Mrs. A. Da- 
vis, E. Kidžienė, Mrs. R. Lora, 
P. Janavičius, Medžiūnas, L. 
Kliučnikienė, J. Ramanauskas, 
T. Dūda, P. Lukas, V. Mamai- 
tis, M. Martinienė; $3.00 — 
Mrs. M. Slabokas; po $2.00—J. 
Paulauskas, K. Matonis, T. Pet
raitis, Alg. Kvedaras; po $3.00 
— Raudienė, Jasiukaitienė; po 
$1.00 — Bunienė, Starzdienė, 
Čerienė — Mulks, Dargis, Ab
romaitis, Pranskietis.

Šie pinigai pasiųsti jungti
niam lėšų telkimo fondui. —

ALB Elizabetho apylinkės v- 
ba.

KtoToTo?

Apreiškimo parapijos bažnyčioje Verbų sekmadienį, balandžio 7, buvo atlikti Du Bois “Paskutinieji septyni 
Kristaus žodžiai”, oratorija. Atliko Apreiškimo parapijos Choras, diriguojamas Alg. Kačanausko, ir solistai.
Nuotraukoje solistė Louise Senken. Nuotr. V. Maželio

BOSTONE PAGERBĖ ONĄ IVAŠKIENĘ
Kovo 31 Liet. Piliečių Drau

gijos salėje buvo pagerbta 
Ona Ivaškienė, tautinių šokių 
mokytoja, jaunimą mokiusi jau 
30 metų. Pagerbimą rengė 
Liet. Moterų Klubų Federacijos 
Bostono klubas. Netikėtai žmo
nių atsilankė tiek daug, kad 
nesutilpo į salę.

Visi šokėjai išsirikiavę pasi
tiko Oną Ivaškienę ir palydėjo 
į sceną, kuri buvo išpuošta gėlė
mis. Prezidiume sėdėjo: LB a- 
pylinkės pirm. A. Matjoška, 
Balfo pirm. kun. V. Martinkus, 
Lietuvių Enciklopedijos leidė
jas ir Liet. Tarybos pirm. J. Ka
počius, šv. Petro parapijos kle
bonas kun. A. Baltrašūnas, dr. 
P. Kaladė, dr. B. Matulionis, 
adv. Z. Shallnienė, amerikiečių 
šokėjų atstovė, pranciškonų 
provincijolas tėv. L. Andriekus, 
tėv. V. Gidžiūnas, O.F.M. ir L 
Manomaitienė.

Minėjimą pradėjo Liet. Fede
racijos Bostono Klubo pirmi
ninkė A. Daukantienė, minėji
mą pravedė I. Manomaitienė. 
Apie Onos Ivaškienės veiklą 
kalbėjo inž. Vytautas Izbickas.

Sveikino Liet, garbės konsu
lo vardu Z. Shallnienė, taip 
pat perskaitė J. Kajecko sveiki-

UNION, NJ.

LITERATŪRINĖ POPIETĖ
Kovo 31, sekmadienį, Irenos 

Veblaitienės iniciatyva įvyko 
naujai išėjusio premijuoto Vy
tauto Volerto romano Sąmoks
las platesnis aptarimas. New 
Jersey gyveną lietuviai įvai
riom progom pradeda įvesti li
teratūrinius sambūvius į madą, 
beveik kaip tradiciją. Tai rodo, 
kad susidomėjimas lietuviška 
raštija yra gyvas bei aktualus.

Pobūvį atidarė ir trumpai 
literatūrinių minėjimų praeitį 
šioje apylinkėje aptarė Julius 
Veblaitis, platėliau apžvelgda
mas laureato Vytauto Volerto 
kūrybinį veržlumą. Čia jis da
lyviam pristatė visus tris pobū
vyje dalyvavusius premijuotų 
knygų autorius: Kotryną Grigai- 
tytę, Praną Naujokaitį ir Vy
tautą Volertą. Jis palinkėjo la
biau pažinti savus rašytojus, 
kurie, nors ir nelengvose ap
linkybėse, randa laiko ir ati
duoda savo duokle lietuviškai 
literatūrai, tuo praturtindami 
mūsų kultūrinį lobyną.

Paties romano Sąmokslo pla
tesnę apžvalgą padarė rašyto
jas Pranas Naujokaitis. Jis pa
stebėjo Volerto, kaip kūrėjo 
laipsnišką tobulėjimą ir origi
nalumą. Jo veikėjai esą gyvi, 
psichologiškai judrūs ir dina
miški. Žinoma,surado ir tam 
tikrų pataisų, betgi tobulumui 
ribų nėra. Pranas Naujokaitis 
knygą įvertino įžvalgiai, atvi
rai. pasakytum, profesionalo 
akylumu. Jo nuomonės buvo 
pozityvios ir nuoširdžios.

Po apžvalgininko pastabų I- 

nimą, pranciškonų provinci
jolas L. Andriekus, LB pirm. 
A. Matjoška. šokėjų — B. A- 
domkavičiūtė, Lietuvių Fondo 
— A. Skudžinskas, Balfo sky
riaus — A. Andriulionis, Tau
tinės Sąjungos skyriaus pirm. 
J. Rentelis, ramovėnų — K. Ši
mėnas, inž. skyriaus — J. Va- 
sys, šaulių kuopos — Stašai
tis, LB Tarybos pirm. J. Kapo
čius, medikų — B. Matulionis, 
ateitininkų — V. Kulbokienė.

Sveikinimų raštu buvo tiek 
daug, kad paskaitytos tik pa
vardės.

Sukaktuvininkė Ona Ivaškie- 
nė, atsakydama į sveikinimus, 
padėkojo už surengtą pagerbi
mą, prisiminė, kad toji padė
ka priklauso šokėjam, kurie 
lanko repeticijas ir dalyvauja 
šokiuose.

Meninėje dalyje dainavo Vio
leta Balčiūnienė, kuriai akom- 
ponavo muz. J. Kačinskas. Pa
šoko ir tautinių šokių grupė. 
Parodytas filmas, kurį susuko 
sukaktuvininkės sūnus iš įvai
rių sambūrio pasirodymų.

Po visų kalbų ir programos 
buvo vaišės.

Ona Ivaškienė, prieš 30 me
tų pradėjusi mokyti tautinių 
šokių, per savo grupę perleido

rena Veblaitienė paskaitė iš
trauką iš Draugo premijuoto 
romano. Pagaliau prašneko ir 
pats autorius Vytautas Voler- 
tas, padėkodamas rengėjam šei
mininkam ir gausiam būriui da
lyvių už parodytą dėmesį jo 
naujajam romanui. Jis kvietė 
visus esančius netrukus atsilan
kyti jo sodyboje, kur panašioje 
atmosferoje būtų diskutuoja
mos kultūrinės aktualijos. Pa
baigai Jūratė Veblaitytė pa
skambino tris Chopin kūrinius. 
Po vaišių skirstėmės namo su 
viltimi vėl netrukus susirinkti 
ir pasidžiaugti kuria nors kul
tūrine apraiška. K.S.G.

Darbininko skaitytojai ran
da įvairių progų padidinti skai
tytojų šeimą. Naujai laikraštį 
užsakė: A. Vaitkus, Belleville, 
III. — M. Grigoravičienei, E. 
St. Louis, III.; J. Yanushka. Mas- 
peth, N.Y. — J. Krauch, Great 
Neck, N.Y.; J. Andrijauskas, 
Bronx, N.Y. — F. Samolėnui, 
Winter Pk., Fla.; T. Skoglund. 
Millbury, Mass., — Col. V. E. 
Maston, Melrose. Fla.; R. Pui- 
shys — Petrui Puishui, abu iš 
Worcester, Mass. Dėkojam už
sakytojam ir sveikinam naujus 
skaitytojus.
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 skaitytoju adresus siųst: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė. Brooklyn, N.Y. 11221. 

apie 500 berniukų ir mergai
čių. Sambūris turėjo per 1000 
pasirodymų, šoko lietuviškose 
šventėse, tarptautiniuose festi
valiuose, televizijoje, valstybės 
departamento naujųjų rūmų a- 
tidaryme. šiuo metu sambū
ryje yra per 60 šokėjų.

Šiam jaunimui Ona Ivaškie- 
nė skyrė daug dėmesio ir mei
lės. Šokių repeticijos vyksta jos 
pačios namuose. Ji pati rūpina
si surinkti kuo daugiau jauni
mo ir kuo ilgiau išlaikyti savo 
grupėje, išvesti juos į įvairius 
pasirodymus.

Laisvės žiburio radio rėmėjų 
organizacija — Lietuvių Radio 
Klubas — kovo 31 išsirinko 
naują valdybą šios sudėties: A. 
Balsys, B. Macijauskienė, N. 
Umbrazaitė, J. Klivečka, V. Pa- 
dvarietis, V. Daugirdas ir Z. 
Dičpinigaitis. Kandidatai: G. 
Mažeikienė ir N. Kulikauskas . 
Į revizijos komisiją išrinkti: A. 
Reventas, A. Radzivanienė ir 
A. Ignaitis. Šiame susirinkime 
buvo patvirtinti ir klubo įsta
tai. Didžiausias šiuo metu val
dybos rūpestis yra tinkamai su
organizuoti Chicagos Lietuvių 
Operos pasirodymą, kuris įvyks 
birželio 2 New Yorke.

Moterų Sąjunga balandžio 21 
2 vai. popiet rengia iškilmin
gą banketą. Bus skanių valgių, 
gros graži muzika ir įvyks kiau
šinių ritinėjimo varžybos. Ban
ketas įvyks Cambridge, Mass., 
C.A.L. klube, 163 Harvard St. 
Tikimasi, kad Cambridge ir ki
tur gyveną lietuviai mielai apsi
lankys. Kviečiami visi. Pelnas 
skiriamas Putnamo seselėm pa
remti.

Vasario 16 minėjime, Cam
bridge, Mass., Ir Moterų Sąjun
ga buvo prisidėjusi aukomis ir 
darbu. Tai ponios: A. Ambra
zaitienė, E. Paliulienė, K. Povy- 
dienė, K. Narkevičienė ir E. 
Vasyliūnienė. Už darbą jom dė
kojama.

Kultūros klubo susirinkime 
kovo 23 paskaitą skaitė Vincas 
Trumpa iš Washingtono. Prele
gentas išryškino Lietuvos ne
priklausomybės idėjos gimimą 
19 amžiuje. Iškeltos mintys su
sirinkimo dalyvių buvo gyvai 
diskutuojamos. Susirinkime da
lyvavo daugumoje Bostono ir a- 
pylinkės jaunimas. Kitas kultū
ros klubo susirinkimas įvyks 
balandžio 27. Prelegentas — 
kun. dr. Feliksas Jucevičius 
iš Montrealio.

J Lietuvių Fondą Vasario 16 
proga Bostono skautų Žalgirio 
tuntas įnešė 100 dol. Senųjų 
Lapinų būrelis seniau įmokėjo 
100 dol., o Bostono skaučių ži
dinys — 25 dol. Vladas ir Ade
lė Mickūnai — 100 dol., Juo
zas Kuncaitis ir Zigmas Gave
lis po 25 dol.. Kęstutis Žygas 
10 dol. Albinas Neviera Liet. 
Piliečių draugijoje sekretoriu
mi buvo net 15 metų. Pager
biant jį, jam buvo paaukota 
100 dol., kuriuos jis įnešė į Lie
tuvių Fondą.

Ridgewoode 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.

Parduodamas moteriškas tau
tinis kostiumas. Dydis 14-16. 
Skambinti vakarais tarp 6-9 v. 
Tel. 849-1409.

Ieškoma moterų krautuvei 
pardavėja, kuri moka angliškai 
ne tik kalbėti, bet ir rašyti bei 
apskaičiuoti. Tel. 849-7240.

Savi pas savus. Rašomas 
mašinėlės su lietuvišku raidy
nu, spalvotas TV, radio —nuo 
mažiausio iki stereo ir kt. gau
site pas J. L. Giedraitį, 10 Bar- 
ry Dr., E. Northport, N. Y. 
Tel. (516) 757-0055. Katalogus 
gausite tik pranešę savo adre
są.

Darbininko skaitytojai, norė
dami atsiteisti už įvairius pa
tarnavimus administracijai ar 
sumokėdami prenumeratą, 
prašomi nesiųsti pinigais. Pra
šom pasinaudoti čekiais arba 
pašto perlaidom, nes paskuti
niu laiku bent keletą kartų pa
sitaikė, kad vokai su pinigais 
administracijos nepasiekė.

Tautinių šokių sambūrio 
šventė bus balandžio 21 John 
Hancock salėje Bostone. Pro
gramoje — įvairių tautybių šo
kių pasirodymai ir aktorius Vi
talis Žukauskas. Šiuo parengi
mu norima surinkti pinigų sam
būrio kelionei į Chicagą.

DVIGUBA PARODA
Tautininkų namuose Skau

čių Židinys kovo 30 suruošė 
Danos Baltienės ir Burgio Lau
rinaičio paveikslų parodos ati
darymą. įžangos žodį tarė tun- 
tininkė p. Klimienė, kviesdama 
tarti žodi apie kūrinius ir jų 
autorius p. Špokevičių. Danos 
Baltienės buvo išstatyti 25 pa
veikslai, tapyti aliejumi, J. Lau
rinaičio — 50, daryti tempera, 
aerylie ir įvairia mediją. Abu 
autoriai save vadina mėgėjais 
dailininkais ,nors abu priklau
so Milton Art Association, kur 
priklauso ir dailininkai profe
sionalai. Ten pat jie yra daly
vavę ir parodose, išstatydami 
savo kūrinius.

Dana Baltienė savo dailės 
studijas pradėjo 1959, įstoda
ma į Cambridge Adult Educa- 
tion centrą, paskui tęsė studi
jas su privačiais mokytojais bei 
dirbo įvairiose studijose. Dana 
yra labai kukli, į šią parodą ji 
buvo draugų įtraukta. Dirba 
realistinėje tematikoje, piešia 
gėles, namus, jūras; naudoja 
ne realistinę, bet ekspresionis
tinę techniką ir yra didelėje 
Van Gogo įtakoje. Jos paveiks
lai yra patrauklūs, malonūs a- 
kiai ir kiekvienas žiūrovas 
džiaugtųsi juos įsigijęs. Dana 
yra energinga, besidominti 
daile ir savo gyvenime ji dar 
daug atsieks.

Jurgis Laurinaitis studijas 
pradėjo Vokietijoje. Studijavo 
architektūrą, iš kurios šiandie
ną duoną pelnosi. Jo išstatyti 
paveikslai apėmė 3-jų metų kū
rybos laikotarpį, apie kurį jis 
sakėsi pats, kad ne studijavęs, 
bet dirbęs. Jo paveikslai suda
ro moderniausios tapybos šaką 
— abstraktą. Kai kuriuose jų 
gali įžvelgti perspektyvos, ar
chitektūrinio elemento, o kai 
kuriuose realizmo. Laurinaitis 
naudoja turtingą koloritą, jo 
paveiksluose nėra pasikartoji
mo, vis nauji ir kitokį moty
vai. Ypač žiūrovų dėmesį pa
traukė “Raganos Burtai —Ke
rėjimas”, kur aiškiai galėjai į- 
žiūrėti raganos bruožus ir jos 
stuomenį. Žiūrovai teiravosi, 
kuo ten esąs tas paveikslas 
pieštas, toks nelygus jo pavir
šius.

Žiūrovu į parodos atidary
mą prisirinko labai daug — abi 
Tautininku namų saliukės bu
vo prikimštos. Tai organizato
rių nuopelnas. Parodą ruošė 
Skaučių Židinys — jaunosios 
skautės mamytės, kuftų vaikai 
jau lanko šeštadieninę mokyk
lą. Daugiausiai darbo organi
zuodama įdėjo p. Levickienė, 
šios organizacijos pirmininkė. 
Žiūrovais buvo daugumoje irgi 
mūsų “vaikai”, kurie šiandien 
jau yra baigę universitetus. Jų 
tėvelių irgi buvo. Kontrastas 
susidaro, nes tėveliai lankosi 
visuose parengimuose, o jų vai
kai — tik kai kuriuose.

Parodos atidarvmas praėjo 
geroje nuotaikoje. jautėmės 
kaip būdami didelėse parodo
se. Danai ir Jurgiui linkėtina ir 
toliau dirbti ir tobulėti.

Elena Vasyliūnienė


